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แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ                  
ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 

 
 
 

รายงานการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา แผนปฏิบัติการลดและขจัด
มลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 นี้ เนื้อหาสวนแรกเปนการนําเสนอถึง การพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง  ความเปนมา  และขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและ
ขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เนื้อหาสวนตอมาเปนการนําเสนอผลการประเมินธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอมในหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และหมวดการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรม (กรณีคดีฟองรองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ) ตามลําดับ  ซึ่งเนื้อหา
ผลการประเมินทุกหมวดจะประกอบดวย วิธีการจัดเก็บขอมูล ผลการประเมิน และบทสรุป     
และขอเสนอแนะ  ทั้งนี้ ในสวนของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมจะเพิ่มเติมขอมูลเรื่อง
ความเปนมาของคดีฟองรองและกระบวนการดําเนินงานของศาลปกครองเพื่อเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับกรณีศึกษาใหมากยิ่งขึ้น 
 
 

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวดัระยอง 
 

ยอนกลับไปเมื่อป 2524 จังหวัดระยองเปนหนึ่งในสามจังหวัดเปาหมายของโครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) ระยะที่ 1  
พ.ศ. 2524-2537 ที่กําหนดใหพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนเมืองอุตสาหกรรมหลักที่ใช  
กาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบและอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยมีกลยุทธการพัฒนา คือ การพัฒนา
ทาเรือควบคูไปกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  การพัฒนาชุมชนใหม และการควบคุม
สภาพแวดลอม จังหวัดระยองจึงมีความพรอมทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
ทาเรือ ที่อยูอาศัย และมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ จํานวนมาก 
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ปจจุบันจังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรม
10

 จํานวน 8 แหง และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมจํานวน 5 เขต (จังหวัดระยอง, 2551) โดยพื้นที่นิคมฯ ที่มีจํานวนโรงงานมากที่สุด
เรียงตามลําดับไดแก นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (อ.ปลวกแดง) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
(อ.เมือง) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ แอล นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต๊ี (อ.ปลวกแดง) นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และนิคมอุตสาหกรรม
ตะวันออก (อ.เมือง) (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2551) สําหรับเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม
11

 ที่มีจํานวนโรงงานมากที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแก เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค (อ.ปลวกแดง) เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี หรือ    
ทีพีไอเดิม (อ.เมือง) เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด (อ.ปลวกแดง) เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเครือซิเมนตไทย (อ.บานคาย) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ (อ.บานคาย) 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551)  

 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีจํานวนโรงงานตั้งอยูมากที่สุด  รองลงมา คือ อําเภอปลวกแดง 

อําเภอแกลง  อําเภอบานคาย  อําเภอนิคมพัฒนา  อําเภอบานฉาง  อําเภอวังจันทร  และก่ิงอําเภอ
เขาชะเมา ตามลําดับ ซึ่งเปนโรงงานนอกพื้นที่น ิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 1,259 แหง โรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 330 แหง และในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมจํานวน 115 แหง รวมจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองทั้งหมด 
1,704 แหง  รายละเอียดดังตารางที่ 7 และรูปที่ 5 

 

                                                           
10

 เปนการพัฒนาพื้นที่โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือภาคเอกชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 

ตามพระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522  การพัฒนาพื้นที่ดังกลาวโดยภาคเอกชน ตองไดรับอนุญาต
จากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สิทธิประโยชนที่ไดรับคือ การอนุญาตตามกฎหมายโรงงานและ
กฎหมายควบคุมอาคารเปนอํานาจของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และไมตองชําระคาธรรมเนียมรายป
ตามกฎหมายโรงงาน (http://www.rayong.go.th/ceo/sedtakit_6.html) 
 
11 เปนการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 การพัฒนาพื้นที่ดังกลาว   
ตองไดรับการพิจารณาและประกาศกําหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิประโยชนที่ไดรับ 
คือ ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามกฎหมายโรงงาน (http://www.diw.go.th/diw/liz/index.html) 
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ตารางที่ 7  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

จํานวนโรงงาน 

ลําดับที ่ อําเภอ นอกนิคมฯ ในนิคมฯ ในเขต
ประกอบการฯ 

รวม 

1 อําเภอเมอืง 450 107 28 585 

2 อําเภอปลวกแดง 78 217 44 339 

3 อําเภอแกลง 293 - - 293 

4 อําเภอบานคาย 160 - 43 203 

5 กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา 189 - - 189 

6 อําเภอบานฉาง 59 6 - 65 

7 อําเภอวังจันทร 20 - - 20 

8 กิ่งอําเภอเขาชะเมา 10 - - 10 

รวม 1,259 330 115 1,704 

ที่มา: สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวัดระยอง, 2550 
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รูปที ่5  แผนที่แสดงการกระจายตัวของโรงงานอตุสาหกรรมหรือแหลงกําเนิดมลพิษในจังหวัดระยอง 

 
ที่มา: สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวัดระยอง, 2550 
 

สําหรับพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เปนที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรม 5 แหง และ 
ทาเรือ 1 แหง คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  นิคมอุตสาหกรรมผาแดง  นิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย  นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก  นิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ แอล และทาเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเรียกโดยรวมวา “มาบตาพุดคอมเพล็กซ”  โดยนิคมอุตสาหกรรม  
มาบตาพุดเปนนิคมอุตสาหกรรมแหงแรกในพื้นที่  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนา
พ้ืนที่อุตสาหกรรมปโตรเคมีเพ่ือเปนอุตสาหกรรมตนน้ําสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะผลิต
สินคาอุปโภคตาง ๆ อนึ่ง การจัดตั้งนิคมและโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมที่เขาขาย
ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (environmental impact assessment, 
EIA) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
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2. ความเปนมาและขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 

 
ป 2548 - 2549 จังหวัดระยองประสบปญหาสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยอีกคร้ัง 
ทําใหเร่ิมมีแนวคิดในการประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

 
เมื่อป 2548 หนังสือพิมพหลายฉบับไดรายงานขาวกรณีกลุมกรีนพีซเอเชียตะวันออก

เฉียงใตเขาตรวจมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุดจํานวน 5 จุด และตรวจพบสารประกอบ
อินทรียระเหยงายในระดับที่สูงกวาระดับเฝาระวังของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบงชี้วาคุณภาพ
อากาศในพื้นที่มาบตาพุดอยูในขั้นวิกฤตหนัก และประชาชนตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการเปนมะเร็ง 
กรมควบคุมมลพิษจึงดําเนินการตรวจสอบขอมูลตามที่ปรากฏในขาวและพบสารประกอบอินทรีย
ระเหยงายมากกวา 40 ชนิด   

 
 จากการตรวจสอบขอมูลดังกลาวทําใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติซึ่งเปนกลไก
การจัดการปญหาส่ิงแวดลอมระดับชาติตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 นําเรื่องการแกไขปญหาของพ้ืนที่มาบตาพุดเขาสูการพิจารณาในการประชุม
ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 และมีมติมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมพิจารณาความเปนไปไดในการประกาศเขตควบคุมมลพิษในบริเวณพื้นที่ตําบล-
มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื่องจากมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม 
และสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณโดยรอบและใหนําเสนอคณะกรรมการ-
ส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป 
 
 ตอมา คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 11/2548 (นัดพิเศษ) 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 มีความเห็นเพ่ิมเติมในการประกาศเขตควบคุมมลพิษในบริเวณพ้ืนที่
ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ใหศึกษาความเปนไปไดของการประกาศเขต
ควบคุมมลพิษในบริเวณพื้นที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ภายใน 60 วัน  
ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดจัด
ประชุมหารือผูประกอบการหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ใน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 และคร้ังที่ 2 ในวันที่ 9 มีนาคม 2549 และมีมติใหนําเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา 1) ปญหามลพิษและผลกระทบสิ่งแวดลอมพ้ืนที่
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ตําบลมาบตาพุด และ 2) แผนงานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณโดยรอบ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
 
 หลังจากนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ใหมีคําส่ังแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบริหาร
จัดการมลพิษทางอากาศ บริเวณพื้นท่ีมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง” (คําส่ัง
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่ 20/2549) โดยมีศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว  
เปนประธานคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือเสนอแนะนโยบายแนวทางและมาตรการในการจัดการมลพิษ
ทางอากาศ บริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด และรายงานผลภายใน 60 วัน และมอบหมายใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พิจารณาจัดทําแผนการใชพ้ืนที่
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกและพื้นที่ที่เหมาะสม เพ่ือรองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมของ
ประเทศตอไป 
 
 ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2550  รายงานขาวสถานการณปญหาในพื้นที่มาบตาพุด
เผยแพรสูสาธารณชนเปนระยะๆ ทั้งปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  ดานสิ่งแวดลอม ไดแก 
ปญหาสารประกอบอินทรียระเหยงาย ปญหาการปนเปอนในน้ําบอต้ืน และปญหามลพิษอื่น      
ที่ส่ังสมมาเปนเวลานาน สวนปญหาสุขภาพนั้น สถาบันมะเร็งแหงชาติ เก็บขอมูลป 2540 - 2544 
พบวาประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีอัตราการปวยเปนโรคมะเร็ง
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมภายในจังหวัดระยองและภาพรวมของประเทศ และสํานักงาน
ประกันสังคม จ.ระยอง รายงานวา ลูกจางผูประกันตนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีอัตรา    
ผูเจ็บปวยจากการทํางานในรอบ 3 ปเพ่ิมขึ้น โดยป 2547 มีผูปวย 624 ราย ป 2548 มีผูปวย 747 ราย 
และในป 2549 มีผูปวย 776 ราย จึงเปนเหตุใหเครือขายประชาชนภาคตะวันออกยื่นหนังสือ
รองเรียนตอรัฐบาล เพ่ือขอใหชวยดําเนินการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตและความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก อันเกิดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก 
โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  และรองเรียนตอกระทรวงสาธารณสุข  
ใหชวยหามาตรการดูแลผูเจ็บปวยและปองกันสุขภาพของประชาชน รวมท้ังย่ืนหนังสือตอ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเพ่ือขอใหกําหนดทิศทางและดูแลสังคม
ดั้งเดิมที่ถูกทําลาย รวมถึงหามาตรการเยียวยาอยางเรงดวนแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน
จากมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ, 2550) 
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ป 2550 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหา
ในรูปแบบเดียวกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ 

 
ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 1/ 2550 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 

11 มกราคม 2550 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศ บริเวณ
พ้ืนที่มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยนายสุพัฒน  หวังวงศวัฒนา  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ไดรายงานผลการประเมินศักยภาพในการรองรับมลพิษในพ้ืนที่ พบวา หากโรงงานทุกแหงปลอย
กาซไนโตรเจนไดออกไซดและกาซซัลเฟอรไดออกไซดออกมาตามจริง จะมีคาออกไซดของ
ไนโตรเจนและออกไซดของซัลเฟอรเกินคามาตรฐานในบรรยากาศ อยางไรก็ดี คณะกรรมการ-
ส่ิงแวดลอมแหงชาติไดพิจารณาเรื่องการประกาศเขตควบคุมมลพิษในบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุดและ
มีความเห็นวายังไมมีความชัดเจนในประเด็นการเกิดโรคและความเจ็บปวยของประชาชน และไม
ชัดเจนเรื่องศักยภาพในการรองรับมลพิษทางอากาศ จึงมีคําส่ังใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น    
2 ชุด คือ  

(1) คณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธดานสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนกับปริมาณสารมลพิษในพื้นท่ีจังหวัดระยอง ตามคําส่ังคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติที่ 11/2550 โดยมีศาสตราจารย ดร. ปริญญา  นุตาลัย  เปนประธานคณะอนุกรรมการ 
ทําหนาที่ศึกษาความสัมพันธของสุขภาพอนามัยของประชาชนจากปริมาณสารมลพิษในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง เสนอแนวทางแกไขปญหา และเสนอคามาตรฐานสารประกอบอินทรียระเหยงาย
เบ้ืองตน ทั้งคามาตรฐานในบรรยากาศและจากแหลงกําเนิด 

(2) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการ
พัฒนาในพื้นท่ีจังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นตามคําส่ังคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่ 12/2550 
ใหรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม-
แหงชาติเปนประธาน และปลัดกระทรวงพลังงานและเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ-
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนรองประธาน  เพ่ือดําเนินงานในลักษณะเดียวกันกับ
การแกไขปญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติการลดมลพิษทั้งระบบ และประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือประมวลแผนปฏิบัติการยอยของแตละหนวยงาน และสรุปเปนแผนรวม  
ที่มีการกําหนดเปาหมายและระยะเวลาอยางชัดเจน หากไมสามารถแกไขปญหามลพิษที่เกิดขึ้น
ได จะมีการพิจารณาการประกาศพื้นที่มาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษตอไป 
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ตอมาในการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการ
พัฒนาในพื้นที่มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 
2550 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบกับกรอบการดําเนินงานและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการลด
และขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550–2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา
แผนดังกลาวขึ้น และใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และผูประกอบการ
อุตสาหกรรม จัดสงแผนปฏิบัติการ ใหกับฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เพ่ือ
จัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ เปนเอกสารตอไป 

 
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2550  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

และยกรางแผนปฏิบัติการฯ มีผูเขารวม 200 คน จากหนวยงานภาครัฐ 26 แหง ภาคเอกชน 30 
แหง และชุมชน/ภาคประชาชน 22 กลุม ตอมาในวันที่ 8 มีนาคม 2550 นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานคณะกรรมการ-
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดตรวจเยี่ยมพ้ืนที่มาบตาพุด และพิจารณารางแผนปฏิบัติการฯ และกลไก
การบริหารจัดการ พรอมมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ 
ใหสมบูรณ  

 
 หลังจากนั้นในวันที่ 16 มีนาคม 2550 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่มี            
นายโฆสิต  ปนเปยมรัษฎ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
ประธาน  ไดมีมติใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
ป 2550-2554  ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนา
ในพ้ืนที่มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยองนําเสนอ 
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สรุปข้ันตอนการจัดทําแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ 
*  แนวทางการจดัทําแผนปฏิบัติการฯ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1) ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ยกรางสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการฯ 
 2)  กําหนดวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 3)  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัทําแผนปฏิบัติการฯ 
    

จัดสัมมนาเชิงปฏบัิติการและยกราง
แผนปฏิบัติการเมื่อวันที่ 23-24 ก.พ. 2550  
มีผูเขารวม 200 คน จากหนวยงานภาครัฐ 
26 แหง ภาคเอกชน 30 แหง และชุมชน/

ภาคประชาชน 22 กลุม* 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เห็นชอบราง
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษฯ และ
เห็นชอบใหมีการจัดตั้งกลไกการบริหาร

จัดการเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2550 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
เห็นชอบกรอบแผนงาน/โครงการภายใต
แผนปฏิบัติการในการประชุมครั้งที่ 5/2550 

เม่ือวันที่ 16 มี.ค. 2550 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณ
ประจําป 2551 เม่ือวันที่ 27 มี.ค. 2550 
และใหหนวยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ

ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
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   รูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 
 1) การใหขอมูลตอที่ประชุมโดยการบรรยายสถานการณมลพิษ 
 2) การประชมุและอภิปรายกลุมยอย 3 กลุม ไดแก 

กลุมที่ 1  มาตรการจัดการมลพิษจากแหลงกําเนิดและคุณภาพสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที ่
: มลพิษทางอากาศ NOx SO2 และ VOCs 

กลุมที่ 2  มาตรการจัดการมลพิษจากแหลงกําเนิด และคณุภาพสิ่งแวดลอมเชิงพ้ืนที ่ 
           : มลพิษทางน้ํา  ขยะ  และกากของเสยี 
กลุมที่ 3  มาตรการดานสาธารณสุขและอาชีวอนามยั 

 3) การประชมุและอภิปรายกลุมใหญ 
 4) การสรุปและจดักลุมมาตรการและโครงการ 
ที่มา: คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพ้ืนที่มาบตาพุด 
        จังหวัดระยอง, 2550 และ จังหวัดระยองและคณะ, 2551 
 
 

3. สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นทีจ่ังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2550-2554 

 
เนื้อหาของแผนปฏิบัติการฯ โดยสรุปมีดังนี้ (คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไข

ปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง, 2550 และจังหวัดระยอง
และคณะ, 2551) 
 
  วัตถุประสงค 
 1) มีแผนงานปรับลดปริมาณการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมทั้งดานเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษและปญหาส่ิงแวดลอม
และสุขภาพอนามัยประชาชน 
 2) รักษา และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม สาธารณสุขและอาชีวอนามัย 
 4) สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอมและการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิด 
 5) กําหนดการพัฒนาพ้ืนที่ไมใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยและ
สอดคลองศักยภาพพื้นที่ 
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  เปาหมายการดําเนินการ 
 1) แผนงานลดปริมาณการปลอยทิ้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ขยะและ     
กากของเสียอุตสาหกรรม ใหเปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมายหรือดีกวา 
 2) คุณภาพน้ําและอากาศ อยูในเกณฑมาตรฐานภายใน 1 ป 
 3) ประชาชนไดรับการดูแล รักษา และฟนฟูสุขภาพอนามัยอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 4) ชุมชนในพ้ืนที่มีความเขมแข็ง มีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอมและการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดไดอยางตอเนื่อง 
 5) การพัฒนาพื้นที่ในอนาคตไมใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยและ
สอดคลองศักยภาพพื้นที่ 

 
ผลผลิต / ตัวชี้วัด  
1) การรั่วซึมของสารประกอบอินทรียระเหยงาย (volatile organic compounds, VOCs) 

จากแหลงรั่วซึมที่มีนัยสําคัญของโรงงานอุตสาหกรรมเปนไปตามเกณฑเสนอแนะของกรมควบคุม
มลพิษรอยละ 100 ภายใน 1 ป (มีนาคม 2550–มีนาคม 2551) และการระบาย VOCs จากปลอง
โรงงานอุตสาหกรรมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดภายใน 3 ป ต้ังแต มีนาคม 2550  

2) ระดับการปรับลดปริมาณการระบายสารมลพิษทางอากาศ SO2 และ NOx ในพ้ืนที่
มาบตาพุด โดยเฉลี่ยรอยละ 10 - 20 ในภาพรวมของพื้นที่ (มีนาคม 2550-มนีาคม2551) คดิจาก
ปริมาณสูงสุดที่ระบายจริงของปฐาน 2549  

3) คุณภาพน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดตาง ๆ เปนไปตามมาตรฐานฯ โดยน้ําทิ้งชุมชนใน
พ้ืนที่มาบตาพุดในแนวทอดักน้ําเสียของเทศบาลมีการจัดการน้ําเสียรอยละ 25 ภายในป 2551 
รอยละ 50 ภายในป 2554 และรอยละ 100 ภายในป 2557 และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

มีการระบายสารมลพิษทางน้ํา เชน บีโอดี
12

 ซีโอดี
13

 ทีดีเอส
14

 ตะกั่ว เซเลเนียม เหล็ก แมงกานสี 
แคดเมียม ใหเปนไปตามมาตรฐาน รอยละ 100 ภายใน 1 ป (มีนาคม 2550–มีนาคม 2551)  

                                                           
12 บีโอดี (Biological Oxygen Demand, BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลาย
สารอินทรีย เปนดัชนีชี้วัดวามสกปรกของน้ํา  ถาคาบีโอดีสูงแสดงวาความตองการออกซิเจนสูง น่ันคือมีความ
สกปรกหรือสารอินทรียในนํ้ามาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) 
13 ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่ใชในการยอยสารอินทรียดวยวิธีการ
ทางเคมี มักใชเทียบหาคาบีโอดีโดยคราวๆ ปกติ COD:BOD ของนํ้าเสียชุมชนประมาณ 2-4 เทา (กรมควบคุมมลพิษ, 
2552) 
14 ทีดีเอส หรือ ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solid, TDS) เปนหน่ึงในวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ทางกายภาพ  ทีดีเอส หมายถึง คาปริมาณของแข็งละลายน้ํา  ตรวจวัดไดจากปริมาณของแข็งละลายน้ําที่
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4) ลดปริมาณการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมและสงเสริมการนําน้ําทิ้งกลับมาใชประโยชน
รอยละ 10 ภายในป 2554 โดยระยะสั้น ลดปริมาณการระบายน้ําเสียของอุตสาหกรรมในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 700,000 ลูกบาศกเมตร/ป ภายใน 1 ป และระยะยาว อีก 600,000 
ลูกบาศกเมตร/ป ในป 2554  

5) ระบบจัดการเพื่อแกไขปญหากากของเสียจากอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอย
จากชุมชน  

6) กากของเสียจากอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ 100  
7) เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมพ้ืนที่เปาหมาย 

และการเสริมสรางความรู ความเขาใจ ดานมลพิษส่ิงแวดลอม  
 
  พื้นท่ีเปาหมาย พ้ืนที่จังหวัดระยอง 
 
  ระยะเวลา  การดําเนินการ  5 ป (พ.ศ. 2550–2554) 
 1) แผนเรงดวน (พ.ศ. 2550) พ้ืนที่จังหวัดระยอง 4 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ ไดแก อําเภอ
เมือง อําเภอบานฉาง อําเภอปลวกแดง อําเภอบานคาย และกิ่งอําเภอนิคมพัฒนา โดยมุงเนน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ 
 2) แผนระยะยาว (พ.ศ. 2551–พ.ศ. 2554) ขยายพ้ืนที่เปาหมายใหครอบคลุมทั้ง
จังหวัดระยอง 
 
 มาตรการในการดําเนินงาน ม ี 5 มาตรการหลัก (รวม 73 โครงการใหญ 144 โครงการยอย) 
ดังนี้ 

1) มาตรการลดปริมาณการปลอยทิ้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ขยะ     
และกากของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม 

   2) มาตรการบริหารจัดการมลพิษและติดตามตรวจสอบและกํากับดูแล 
  3) มาตรการการจัดการดานการสาธารณสุขและอาชีวอนามัย  

 4) มาตรการกําหนดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ไมใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม         
       และสุขภาพอนามัย 

                                                                                                                                                    
สามารถไหลผานกระดาษกรองใยแกว แลวนํานํ้าที่กรองไดไประเหยไอนํ้าจนแหงแลว แลวจึงนําไปอบแหงที่
อุณหภูมิ 103–105 องศาเซลเซียส (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) 
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  5) มาตรการการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ 
 
  งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน  งบประมาณสนับสนุนสําหรับ 115 โครงการยอย
จาก 144 โครงการยอย รวม 21,089 ลานบาท  โดยแหลงเงินสนับสนุนการดําเนินงาน
ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน  งบประมาณการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
ผูประกอบการ และมูลนิธิกองทุนระยองแข็งแรง (ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2551) 
 
  การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการพัฒนาระยะยาว  ประกอบดวย มูลนิธิระยองแข็งแรง   
จัดตั้งโดยจังหวัดระยอง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการในระดับจังหวัดในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนและพัฒนาพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม และ
มูลนิธิกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมชุมชนเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตําบลบานฉาง  
เพ่ือสนับสนุน 25 ชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดและชุมชนบานฉางในการดูแลปญหาดานสุขภาพและ
วิถีชีวิตของประชาชน และการดําเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบ ปองกัน และแกไขปญหา
ดานส่ิงแวดลอมในระยะยาว 
 
  กลไกการบริหารจัดการ  เพ่ือใหมีกลไกการบริหารจัดการที่มีเอกภาพสามารถผลักดัน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด และเพื่อสรางระบบการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
ซึ่งเปนการสรางชองทางในการเขาถึงขอมูล การรองเรียนปญหา การติดตามตรวจสอบขอเท็จจริง 
รวมทั้งรวมวางแผนแกไขปญหา อันจะนําไปสูการสราง “ระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม” ในพ้ืนที่ 
การจัดตั้งกลไกบริหารจัดการมีดังนี้ 
  1) ระดับนโยบาย แบงเปนกลไกระยะสั้นและระยะยาว  กลไกระยะสั้น ไดแก 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัดระยอง 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ทําหนาที่เสนอแนะแผนปฏิบัติการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมทั้งระบบ กําหนดระดับการพัฒนาที่เหมาะสม ประสานหนวยงานดําเนินการ 
และพิจารณากลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณากอนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  สวนกลไกการบริหารจัดการระยะยาว ไดแก คณะกรรมการพัฒนา-
พ้ืนที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ ที่จะจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการตอเนื่องในระยะยาว 
   2) ระดับพ้ืนที่ ไดแก   
   คณะอนุกรรมการพหุภาคีเพ่ือกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัด
มลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 ประกอบดวยภาครัฐ ประชาชน ผูประกอบการ 
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และภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก ส่ือมวลชน องคกรเอกชน โดยมีอํานาจหนาที่ (1) ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  (2) กํากับ ดูแล การดําเนินการตามมาตรการ
ดานสิ่งแวดลอมตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  (3) เปนศูนยขอมูลและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล 
และ (4) รับเรื่องรองเรียน ติดตามตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา 
โดยใหจัดตั้งและดําเนินการภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
   คณะอนุกรรมการดานเทคนิคเพ่ือกํากับดูแลและตรวจสอบการแกไขปญหามลพิษ
ของอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ประกอบดวย หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแล
การดําเนินการตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมของนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
และโรงงานอุตสาหกรรม โดยใหจัดตั้งและดําเนินการภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  

 
การสรางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม  กําหนดใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่จังหวัดระยองยึดหลักการดําเนินการเพื่อรวมสราง
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ดังนี้  

1) ภาคเอกชน: สรางระบบธรรมาภิบาลในระดับองคกรใหมีการเปดเผยขอมูล
โปรงใส ตรวจสอบได 

2) ภาครัฐ: ติดตาม ตรวจสอบอยางเขมงวดตามกฎหมาย และ มกีารเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณะ 

3) ประชาชนและองคกรเอกชน : เขารวมการดําเนินการภายใตกลไกพหุภาคีเพ่ือ
สามารถรับรูขอมูลขาวสาร มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมวางแผนการแกไขปญหา
และกําหนดการพัฒนาพ้ืนที่  
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หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
กรณีศึกษา แผนปฏิบัติการลดและขจดัมลพิษในพืน้ที่จังหวดัระยอง 

พ.ศ. 2550-2554 
 
 

การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมกรณีศึกษาแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร ประกอบดวย 
การประเมินกฎหมาย ความพยายามของหนวยงานรัฐ และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น
จากการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  ในดานกฎหมาย
เปนการศึกษาวากฎหมายเอื้อใหหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร พรอมทั้งสนับสนุนสิทธิของประชาชนในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร
ในระดับใด สวนดานความพยายามของหนวยงานรัฐมุงศึกษาวา หนวยงานรัฐทั้งสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีความพยายามในการดําเนินการใหประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ มากนอยอยางไร สวนการศึกษาดานความสัมฤทธิ์
ผลเปนการศึกษาวาขอมูลขาวสารที่ประชาชนไดรับกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในความเขาใจของ
ประชาชนตอกระบวนการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษามากนอยเพียงใด และ
ขอมูลมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะนําไปประกอบการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดทําและ
พัฒนาแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งเปนขั้นตอนตอไปไดมากนอยเพียงใด  
 
 

1. วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 

การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษใน
พ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร มีวิธีการเก็บขอมูล
ประกอบการวิจัยดังนี้ 
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1.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
1.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลขาวสารในกรณีศึกษามีดังนี้ 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535   
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  
 ระเบียบกรมควบคุมมลพิษวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2542  
 ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่องโครงสราง อํานาจหนาที่ วิธีการ ดําเนินงาน 

และสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2547 

 ระเบียบสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวาดวย 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2548  

 ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ 127 วาดวยการติดตอ
ขอรับทราบขอมูลขาวสารของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2542 

  
 1.1.2  รายงาน/คูมือ/เอกสารประกอบที่เกี่ยวของ 

 คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการและของจังหวัดประจําป พ.ศ. 2551 (ตัวชี้วัดที่ 5 และตัวชี้วัดที่ 7) 

 สรุปรายงานความคืบหนาในการจัดการสิ่งแวดลอมพ้ืนที่มาบตาพุด รายงาน
ครั้งที่ 1-48/2551 จัดทําโดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งเปน
รายงานความคืบหนาการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษใน
กลุมนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด 

 คูมือการใหบริการขอมูลขาวสาร จัดทําโดย ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ 
สํานักงานเลขานุการกรม  กรมควบคุมมลพิษ  จัดทําเมื่อ เดือนกันยายน 2546 

 เอกสารประกอบการบรรยายของกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง “แผนปฏิบัติการลด
และขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554” จัดโดยโครงการ 
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาบตาพุด วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2550  
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 เอกสารประกอบการจัดเวทีรวมพลังทั่วทิศ ลดมลพิษ...เพ่ิมคุณภาพชีวิตชาวระยอง 
จัดทําโดย จังหวัดระยอง กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข รวมกับภาคประชาชน
และผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2551 

  
1.1.3  หนังสือพิมพ 

 หนังสือพิมพระยองเดล่ี  
 หนงัสือพิมพพลังส่ือ 
 หนังสือพิมพมติชน ออนไลน 
 หนังสือพิมพประชาไท ออนไลน  

 
1.2  การสัมภาษณ   

 
1.2.1  หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ 

 นางปรียาภรณ  วิเวกาภิรัต  ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงพลังงาน 
 ดร. สุพัฒน หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
 นายสุรพงษ  พงษสุวรรณ   วิศวกร 8 ว กรมธุรกิจพลังงาน 
 นางพัทธธีรา  สายประทุมทิพย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 

สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร  
กระทรวงพลังงาน 

 ดร. สราวุธ  แกวตาทิพย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว  
สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
กระทรวงพลังงาน 

 นายสนธิ  คชวัฒน     ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม  
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 ดร. วีรพงศ  ไชยเพ่ิม ผูอํานวยการฝายอํานวยการสํานักงาน       
นิคมอุตสาหกรรม และทาเรืออุตสาหกรรม 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 นายอรุณ  แหงถาวร  ผูอํานวยการกองบริการสํานักงาน           
นิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 นางสาวนลินี  กาญจนามัย  วิศวกร 7 กองบริการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
และทาเรืออุตสาหกรรม 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 นายพีรวัฒน  รุงเรอืงศรี  ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 นายวีระศักดิ์  เพ่ิมแพงพันธ ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง และนิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
1.2.2  ประชาชน 

 นายอิทธิพล  แจมเเจง  ประธานชุมชนหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
ประธานชมรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมือง
มาบตาพุด  และอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไข
ปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดระยอง 

 นายจรัญ  เข็มกลัด ประธานกลุมประมงเรือเล็กบานหนองแฟบ 
 นายเสถียร  ถาบุรี  ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ  
 นายรัญดร  จารรัย  ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ  
 นายอนันต  ใจตั้ง  ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ  
 นายอาณัติ  จิราช  ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ  
 นางจรรยา  ทับทิมสุข ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ  
 นางสมพร  บูระพา  ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ  
 นางจินดา  เรืองศรี  ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ  
 นางสาวทัศวรรณ  เข็มกลัด เยาวชนในชุมชนหนองแฟบ 
 กลุมผูหญิงที่ชุมชนซอยรวมพัฒนา 
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1.2.3  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 นายสุรินทร  สินรัตน  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
 นางสาวกาญจนา  เตลียะโชติ ผูอํานวยการสวนสงเสริมสาธารณสุข  

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

1.2.4  องคกรพัฒนาเอกชน 

 นายศุภกิจ  นันทะวรการ  นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ   
 นายสุทธิ  อัชฌาศัย  ผูประสานงานเครือขายประชาชนภาคตะวันออก  

และอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหา 
มลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด 
ระยอง 

1.2.5  ภาคเอกชน 

 นายสมชาย  หวังวัฒนาพานชิ ประธานชมรมผูประกอบการโรงงานในนิคม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 นายชูเกียรติ  ต้ังยิ่งยง  ฝายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 
บริษัท ไทยโพลีคารบอเนต จํากดั 

 นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ  ผูอํานวยการสายงานองคกรสัมพันธ                      
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด  

 นายพงศกร  สงาผล  วิศวกรสิ่งแวดลอม บริษัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น 
เซอรวิสส และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด  

 
1.2.6  สื่อมวลชน 

 นายเฉลิมศักดิ์  จางวางกร  หัวหนาผูส่ือขาวมติชนภาคตะวันออก 
หนังสือพิมพมติชน ภาคตะวันออก 

 นายตระการ  บุญมาเลิศ  นักจัดรายการวิทยุชุมชน สถานีวิทยุชุมชน AM 88.5 
รายการ “คนชุมชนเพ่ือนชุมชน” 
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1.3  ขอมูลในเว็บไซต 
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2550-2554 มีดังนี้ 
 กระทรวงพลังงาน  www.energy.go.th 
 กรมควบคุมมลพิษ  www.pcd.go.th 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  www.ieat.go.th   
 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  www.oic.go.th  
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

www.onep.go.th  
 สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม: 
http://www.onep.go.th/eia/page2/Index_EIA002.htm  

 จังหวัดระยอง  www.rayong.go.th  
 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  www.mtpie.com  

 
1.4  หนวยงานที่ใหขอมูลเอกสารประกอบการวิจัย 

 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
 กรมควบคุมมลพิษ 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
 สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 
1.5  แหลงขอมูลอื่นๆ   

 หองสมุดและศูนยบริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ 
 หองสมุดสํานักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 หองสมุดสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 หองสมุดสํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
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1.6  การจัดทําแบบสอบถาม 
 
การจัดทําแบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554   

 
การจัดเก็บขอมูลใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster sampling)  โดยใช

แบบสอบถามชุดเดียวกันทั้งประชาชนในและนอกเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จํานวนรวมทั้งส้ิน
544 คน แบงเปน ผูชายจํานวน 262 คน (คิดเปนรอยละ 48.2) และผูหญิงจํานวน 282 คน     
(คิดเปนรอยละ 51.8) โดยเปนประชาชนในชุมชนพ้ืนที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้ง 25 ชุมชน
จํานวน 441 คน (คิดเปนรอยละ 81) และประชาชนทั่วไปที่อยูนอกเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด
จํานวน 103 คน (คดิเปนรอยละ 19)   

 
กลุมเปาหมายสวนใหญประกอบอาชีพคาขายจํานวน 168 คน (คิดเปนรอยละ 31.3) 

กลุมรับจางทั่วไปจํานวน 105 คน (คิดเปนรอยละ 19.6) รับจางในโรงงานจํานวน 77 คน (คิดเปน
รอยละ 14.3) กลุมแมบานจํานวน 48 คน (คิดเปนรอยละ 8.9) เกษตรกรจํานวน 39 คน (คิดเปน
รอยละ 7.3) ประกอบกิจการสวนตัวจํานวน 37 คน (คิดเปนรอยละ 6.9) และอาชีพอื่นๆ เชน 
ประมงพื้นบาน รับราชการ เสริมสวย เก็บของเกา จํานวน 70 คน (คิดเปนรอยละ 11.7) 
 
 

2.  ผลการประเมิน 
 
  การประเมินหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสารประกอบดวยการประเมินในมิติของกฎหมายเฉพาะ  
ความพยายามของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น  การประเมินสามารถ
จัดระดับคาของการประเมินไดเปน 7 ระดับ ไดแก  กฎหมายหาม, ควรปรับปรุงแกไขอยาง
เรงดวน, ควรปรับปรุงแกไข, ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น, ดี, ดีที่สุด  และไมสามารถประเมินได  
ผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 
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 2.1  ดานกฎหมายเฉพาะ   
 
2.1.1  คุณภาพและขอบเขตของการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 10, 11 และ 12) 
 

กฎหมายที่ประเมินในกรณีศึกษานี้ ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ระเบียบกรมควบคุมมลพิษวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2542 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องโครงสราง อํานาจหนาที่ วิธีการ ดําเนินงาน และ
สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ ระเบียบสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ 127 วาดวยการติดตอขอรับทราบขอมูลขาวสาร
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2542  ผลการประเมินสรุปไดวา 

1) กฎหมายที่เกี่ยวของสวนใหญกําหนดเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมไว  
แตมีขอจํากัดบางประการในเรื่องความลับของขอมูลที่ยังมีขอบเขตไมชัดเจน  ขอมูลบางอยาง
จะตองผานการพิจารณาใหความเห็นจากผูมีอํานาจวินิจฉัยกอนที่จะเปดเผยได (ดี)  

2) กฎหมายยังกําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเพียงเล็กนอย (ควรปรับปรุง
แกไขอยางเรงดวน) 

3) กฎหมายมิไดกําหนดเรื่องการจัดทํารายงานหรือการรายงานขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา (ควรปรับปรุงแกไข)  

 
ในทางปฏิบัติ การจัดทํารายงานจึงขึ้นอยูกับหนวยงานที่เกี่ยวของวาจะพิจารณา

ใหจัดทําและเผยแพรรายงานหรือไม ซึ่งในกรณีศึกษานี้พบวา หนวยงานที่เกี ่ยวของ คือ 
กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความพยายามนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับมลพิษและ
สถานการณส่ิงแวดลอมของประเทศไทยอยางตอเนื่อง  และในสวนของกระทรวงพลังงานนั้นเนน
การแผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพลังงานเปนหลัก 

 
ขอสังเกต: กรณีกระทรวงพลังงานนั้น ไมมีกฎหมายที่ระบุหรือบัญญัติเรื่อง

การเขาถึงขอมูลขาวสารไวโดยตรง และไมมีกฎหมายที่ระบุอํานาจหนาที่ใหกระทรวงพลังงาน
ทําหนาที่จัดการปญหามลพิษ  เพราะกระทรวงพลังงานเปนหนวยงานระดับกระทรวงที่ต้ังขึ้นใหม
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ตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุวา 
“กระทรวงพลังงานมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการพลังงาน และ
ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของกระทรวงพลังงาน หรือสวน
ราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงาน” 

 
สาเหตุที่สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานมารวมจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัด

มลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองเนื่องจากไดรับคําส่ังทางปกครอง คือ คําส่ังของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ที่ 12/2550 แตงตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและ
กําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งปลัดกระทรวงพลังงานทําหนาที่เปนรองประธาน 
เหตุนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานจึงเปนอีกหนึ่งหนวยงานที่รวมจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ดวย 

 
2.1.2  คุณภาพและขอจํากัดตอการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม และ

กระบวนการยุติธรรม (ตัวชี้วัดที่ 13) 
 

ขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูล (ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย) 
ในกรณีศึกษานี้มีขอบเขตไมชัดเจน (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) การเปดเผยขอมูลขาวสารของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษาเปนไปตามระเบียบของแตละหนวยงาน ซึ่งจัดทําขึ้นตาม
กรอบของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบเหลานี้ยังไมมี
ความชัดเจนในเรื่องการเปนความลับของขอมูลและการแบงชั้นความลับของขอมูล  ในกรณีที่มี
ปญหาเรื่องการตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของ
หนวยงาน ระเบียบของหนวยงานในกรณีศึกษาจะใหอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยแกผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน  

 
2.1.3  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีด

ความสามารถของหนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 14) 
 

กฎหมายมิไดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่เรื่องขอมูลขาวสารไว 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการดําเนินการของแตละหนวยงานที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม (ควรปรบัปรุง
แกไขอยางเรงดวน) 
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2.1.4  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีด
ความสามารถของประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 17) 

 
กฎหมายมิไดกําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีการใหความชวยเหลือทางเทคนิค 

การจัดทําคูมือหรือการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการเขาถึงและใชขอมูลขาวสาร (ควรปรับปรุงแกไข
อยางเรงดวน) ดวยเหตุนี้การดําเนินการจึงขึ้นอยูกับการพิจารณาและความสนใจของแตละหนวยงาน 

 
2.1.5  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถ

ของหนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาคและทองถิ่น (ตัวชี้วัดที่ 18) 
 

กฎหมายมิไดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเรื่องการใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
จึงขึ้นอยูกับการปฏิบัติของแตละหนวยงาน 

 
2.1.6  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการกําหนดระยะเวลา

ท่ีเหมาะสม (ตัวชี้วัดที่ 19) 
 

กฎหมายที่เกี่ยวของไดกําหนดระยะเวลาเผยแพรขอมูลขาวสารอยางเหมาะสมและ
สรางแรงจูงใจในการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว (ดีที่สุด) โดยระบุไวในมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐใหบริการ
ขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชนอยางรวดเร็ว (หากมีขอมูลพรอมใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ขอ และหากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตองทําเปนหนังสือแจงความคืบหนา
และวันที่แลวเสร็จภายใน 15 วัน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) 
ไดสรางแรงจูงใจในการเปดเผยขอมูลขาวสารในเวลาอันรวดเร็ว โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด
การประเมินผลไวในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ ประจําป พ.ศ.2551  จํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความสําเร็จ
ในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (ตัวชี้วัดสําหรับหนวยงานราชการสวนกลางและ
สวนภูมิภาคที่ผูบังคับบัญชาไมไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด) และตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (ตัวชี้วัดสําหรับจังหวัดที่มีหนาที่รับผิดชอบ
การเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค) 

 



แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

 

 93 

2.2  ดานความพยายาม 
 
2.2.1  คุณภาพและขอบเขตของการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 20 และ 23) 
 

หนวยงานที่เกี่ยวของมีระบบจัดการขอมูลขาวสารแบบบูรณาการที่ไมสมบูรณ 
(ควรปรับปรุงแกไข) เนื่องจาก 4 หนวยงานหลักที่ทําหนาที่เปนอนุกรรมการและเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดระยอง 
(กระทรวงพลังงาน (รับผิดชอบโดยทีมวิชาการของปลัดกระทรวงพลังงาน) กรมควบคุมมลพิษ  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย) ยังไมประสานการจัดการขอมูลขาวสารกันเทาที่ควร  โดยพบวา ขอมูลที่นําเสนอ
บนเว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษจะเปนขอมูลทั่วไปของแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษฯ 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม วิธีการจัดการปญหาลดพิษ แตไมไดเชื่อมโยงกับเรื่องการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม การออกใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับงานของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการวางแผนลดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนความรับผิดชอบหลักของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จะเห็น
ไดวาหนวยงานเหลานี้มีความเกี่ยวของกันในการรวมจัดการปญหาในพื้นที่มาบตาพุด แตตางฝาย
ตางทําหนาที่รายงานผลการดําเนินการของหนวยงานของตน ยังไมนําเสนอขอมูลใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันเทาที่ควร ดังนั้น จึงควรมีบูรณาการใหเห็นการเชื่อมโยงของขอมูลและความ
รับผิดชอบของหนวยงานในแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองทั้งหมด โดยมี
การเผยแพรขอมูลหลากหลายวิธีที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายในทุกระดับที่เกี่ยวของ 

 
ในดานการจัดหาขอมูลและความถูกตองสมบูรณของขอมูลตามที่รองขอนั้น

ขึ้นอยูกับการดําเนินงานของแตละหนวยงาน โดยพบวา การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้น จัดหาขอมูลขาวสารให
ตามที่รองขอครบตามเกณฑทั้ง 3 ขอ คือ เนื้อหาความสมบูรณ มีความเกี่ยวของ และความถูกตอง 
(ดีที่สุด) สวนกรมควบคุมมลพิษไมมีการจัดหาขอมูลขาวสารใหตามที่รองขอในชวงเวลาที่ศึกษา 
(ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
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2.2.2  คาใชจายและความสามารถในการจาย (ตัวชี้วัดที่ 25) 
 

การขอใชบริการขอมูลขาวสารของประชาชนในกรณีศึกษานี้ ไมเสียคาใชจายใดๆ 
(ดีที่สุด) โดยมีขอสังเกตวาขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่
จังหวัดระยองจะไมปรากฏอยูในแหลงขอมูลสาธารณะ แตจะอยูในความรับผิดชอบของ 
กรมควมคุมมลพิษ  สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับแผนดังกลาวโดยตรง 

 
2.2.3  ความยุติธรรมและความเทาเทียม (ตัวชี้วัดที่ 27) 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบยังไมมีความพยายามเทาที่ควรที่จะเขาถึงกลุมคนดอยโอกาส
หรือกลุมคนชายขอบ (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) เนื่องจากไมมีการจําแนกคนกลุมนี้
ออกมาเปนกลุมเปาหมายเฉพาะ จึงไมพบวามีการประชาสัมพันธหรือมีการแจกจายเอกสารใหกับ
กลุมคนดอยโอกาส กลุมคนชายขอบ หรือคนในพ้ืนที่ทั่วไปแตอยางใด อยางไรก็ดี หนวยงานท่ี
รับผิดชอบไดใหความสําคัญกับชุมชนและใชระบบตัวแทน โดยไดเชิญตัวแทนจากชุมชนเขารวม
การประชุมจัดทําแผน  

 
ทั้งนี้คณะนักวิจัยไดจัดเก็บขอมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมเพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติมวา

ประชาชนในพ้ืนที่มาบตาพุดสวนใหญทราบเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 หรือไม ผลจากการจัดเก็บขอมูลแบบสอบถามจํานวน 544 ราย 
พบวา รอยละ 78.7 ไมทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษฯ  ขณะท่ีมีผูที่ทราบเรื่องนี้
เปนอยางดีคิดเปนเพียงรอยละ 3.4 หรือเพียง 16 คนเทานั้น โดยทราบที่มาของแผน 
วัตถุประสงคของแผน และเปาหมายของแผน โดยคนกลุมนี้จะไดรับขอมูลจากการติดตามจาก  
ส่ือสาธารณะและจากหนวยงานที่เขาไปพูดคุยในชุมชน ขณะที่สวนที่เหลือจะทราบเรื่องนี้เพียงแต 
ไดยินชื่อแตไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ 
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2.2.4 ความพยายามของหนวยงานภาครัฐกับความทันเวลาในการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 29) 

 
ในชวงเวลาที่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2550-2554  หนวยงานของรัฐเผยแพรขอมูลขาวสารไมตรงเวลาหรือไมสม่ําเสมอในบางกรณี 
(ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) ขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานจะถูกนํามาเผยแพร
ในส่ือของหนวยงาน เชน เว็บไซต อยางสม่ําเสมอ ขณะที่บางหนวยงานเขาไปดําเนินการเผยแพร
ขอมูลในพ้ืนที่แตยังไมสม่ําเสมอ สวนหนึ่งเปนเพราะมีการวางกลไกสําหรับทําหนาที่ในการ
เผยแพรขอมูลในระดับพ้ืนที่ไวแลวอยางชัดเจน แตทั้งนี้พบวา กลไกในระดับพ้ืนที่ยังทําหนาที่ใน
การเผยแพรขอมูลไดอยางไมเตม็ประสิทธิภาพ ทําใหขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการลดและ
ขจัดมลพิษฯ ยังคงจํากัดอยูในกลุมผูที่สนใจติดตาม หรือ มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับแผนนี้เทานั้น 

 
2.2.5  ความพยายามของหนวยงานภาครัฐกับการใชชองทางเผยแพรขอมูลขาวสาร

ท่ีเกี่ยวของ (ตัวชี้วัดที่ 31) 
 

ขอมูลขาวสารบางประเภทพบไดในแหลงจัดเก็บขอมูลที่ตางกัน (ควรปรับปรุงแกไข) 
เนื่องจากขอมูลจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของแตละหนวยงาน  และการจัดทําแผน
ดังกลาวเกี่ยวของกับหลายองคกรจึงทําใหสามารถหาขอมูลไดจากหลายหนวยงาน อยางไรก็ตาม 
การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคอนขางลําบากเนื่องจากหนวยงานที่รับผิดชอบไมมีระบบ
การเผยแพรขอมูลขาวสารสูสาธารณะที่ชัดเจน และขาดการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน 
อีกทั้งการขอขอมูลตองเปนไปตามระบบราชการ ขณะที่ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน 
เชน กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีการใหรายละเอียดโดยสรุป
ของแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 ไว แตไมมีขอมูล
ประกอบอื่นๆ เชน คาการวัดมลพิษอากาศและน้ําในพื้นที่ หรือ ปญหาสถานการณตางๆ หรือ 
ขอเรียกรองของภาคประชาชนตอการแกไขปญหามลพิษในพื้นที่ ซึ่งขอมูลเหลานี้จําเปนและ
สําคัญตอการนํามาใชจัดทําแผนปฏิบัติการฯ แตทางหนวยงานที่เกี่ยวของไมไดมีการจัดเตรียม
ไวใหผูที่เขาไปศึกษาไดคนควาเพ่ิมเติม 
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2.2.6  ความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 
33, 34 และ 35) 

 
คณะนักวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ 3 หนวยงาน 

คือ กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พบวา  

1) ทั้งสามหนวยงานจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมในเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ใหกับเจาหนาที่นอยครั้งมากในชวง 3 ปที่ผานมา (ควรปรับปรุงแกไข) แตจะใชระเบียบขอมูล
ขาวสารขององคกรและการปฏิบัติงานจริงเปนเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนางานอยางตอเนื่อง  

2) ทั้งสามหนวยงานจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมในเรื่องส่ิงแวดลอม ใหกับ
เจาหนาที่ของหนวยงานคอนขางสม่ําเสมอในชวง 3 ปที่ผานมา (ดี) เนื่องจากทั้งสามหนวยงานทํางาน
เกี่ยวของกับเรื่องส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ดังนั้นประเด็นการฝกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะใหกับทางเจาหนาที่เหลานี้จึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

3) งบประมาณที่จัดสรรใหคอนขางเพียงพอตอการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
(ดีที่สุด) เพราะทั้งสามหนวยงานสามารถดําเนินการเพื่อใหเกิดการกระจายขอมูลและนํามาสู
การจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่ได ขณะเดียวกันเมื่อมีการปฏิบัติการตามแผน
ก็ไดมีโครงการประชาสัมพันธรองรับงานที่เกิดขึ้นทั้งในระดับพ้ืนที่และสาธารณะทั่วไป 

 
2.2.7  ความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถใหแกสาธารณชน (ตัวชี้วัดที่ 37) 
 

จากการทบทวนเอกสารของหนวยงานที่เกี่ยวของสามหนวยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พบวา กรมควบคุมมลพิษมีการจัดทําคูมือประชาชนที่มีเนื้อหาชัดเจน เขาใจงาย 
แตหาอานไดยาก (ควรปรับปรุงแกไข) ในขณะที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมมีการจัดทําคูมือประชาชน แต
ดําเนินการตามระเบียบของหนวยงาน เอกสารมีเนื้อหาที่ไมชัดเจนและหาอานไดยาก (ควรพัฒนา
ใหดีย่ิงขึ้น) อยางไรก็ตาม หากเปนผูที่สามารถเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตจะสามารถเขาถึงขอมูล
ทั้งหมดไดงาย หากตองการเปนเอกสารสิ่งพิมพจะตองขอขอมูลโดยตรงจากหนวยงาน จึงคอนขาง
เปนขอจํากัดสําหรับผูที่ไมสามารถเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตได 



แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

 

 97 

2.3  ดานความสัมฤทธิ์ผล 
 
2.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 39) 
 

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2550-2554 บางสวนเผยแพรแกประชาชนทันเวลา (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) โดยเฉพาะขอมูล
ที่เกี่ยวของกับเรื่องมลพิษเผยแพรไปถึงประชาชนอยางตอเนื่อง สําหรับขอมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ไดเผยแพรตอเนื่องแตอยูในวงที่จํากัด ทําใหประชาชนท่ัวไปในพ้ืนที่เขาถึง
ขอมูลไดยาก เพราะสวนใหญไมไดติดตามขอมูลทางระบบอินเตอรเน็ต บางเรื่องจึงตองรอให
เผยแพรผานส่ือสาธารณะอื่นๆ กอนจึงจะสามารถรับทราบขอมูลได 

 
คณะนักวิจัยไดจัดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเพิ่มเติมเพ่ือตรวจสอบวาประชาชน

ในพื้นที่ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ หรือไม ผลจากการใช
แบบสอบถามจํานวน 544 ราย  พบวา รอยละ 78.7 ไมทราบวามีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นใน
พ้ืนที่ และเมื่อสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมสวนใหญใหรายละเอียดวา การแกไขปญหามลพิษในพื้นที่
มีหลายหนวยงานเขามาจัดทําแผนเพื่อแกไขปญหามลพิษ โดยหนวยงานที่เขามามีทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และสถาบันทางวิชาการ จึงไมแนใจวาเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการฯ หรือไม และเมื่อ
คณะนักวิจัยใหรายละเอียดเพิ่มเติมวาไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคําตอบวา 
ไมทราบรายละเอียดเรื่องนี้  

 
2.3.2  ผลลัพธท่ีไดจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 41) 
 

ขอมูลแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
ที่เผยแพรนั้นมีสวนชวยใหเกิดการดําเนินการปองกันหรือบรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชนอยางจํากัด (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เนื่องจากประชาชนสวนใหญใน
พ้ืนที่ไมทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ดังนั้นจึงไมทราบถึงความสําคัญของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาววาจะมีผลตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางไร 
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คณะนักวิจัยไดจัดเก็บขอมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นนี้ โดยใชแบบสอบถาม
จํานวน 544 ราย พบวา รอยละ 89.2 ไมทราบวาขอมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ ที่หนวยงาน
เผยแพรจะมีสวนชวยปองกันหรือบรรเทาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม ขณะที่รอยละ 89.1 ไม
ทราบวาขอมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ ที่หนวยงานเผยแพรจะมีสวนชวยปองกันหรือบรรเทา
ผลกระทบตอสุขภาพประชาชนไดมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพราะผูที่ตอบแบบสอบถามไมทราบ
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ วาประกอบไปดวยอะไรบางและจะชวยแกไขปญหาส่ิงแวดลอม
และบรรเทาปญหาสุขภาพของคนในพื้นที่ไดอยางไร 

 
2.3.3  ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถใหกับหนวยงานรัฐ 

(ตัวชี้วัดที่ 42) 
 

ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของมีทั้งที่พึงพอใจและไมพึงพอใจกับการทํางานของ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการเผยแพรและบริหารจัดการขอมูลขาวสาร (ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น) 
อยางไรก็ดี หนวยงานที่เกี่ยวของอาจจะพิจารณาปรับปรุงการสื่อสารประชาสัมพันธกับคนในระดับ
พ้ืนที่ใหทราบเรื่องนี้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะ ผลจากการใชแบบสอบถามจํานวน 544 ราย ในประเด็นนี้
พบวา รอยละ 89.1 ไมสามารถตอบไดวาพึงพอใจตอการทํางานของเจาหนาที่หรือไม เนื่องจาก
ไมทราบวามีการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และบางสวนไม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงตอบคําถามวาไมทราบ  เมื่อสอบถามเพิ่มเติมวาทราบ
หรือไมวามีหนวยงานใดที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ นี้ ผูตอบสวนใหญตอบวา
เกี่ยวของกับกรมควบคุมมลพิษ และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย แตประชาชนสวนใหญ
ไมทราบวามีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาในเรื่องนี้ 

 
2.3.4  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนทั่วไป 

(ตัวชี้วัดที่ 43) 
 

ดานความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสาธารณชน พบวา 
ผูมีสวนไดเสียมีทักษะและความรูในการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารที่ตองการอยางจํากัด (ควรพัฒนา
ใหดีย่ิงขึ้น) เพราะผูมีสวนไดเสียสวนหนึ่งมีทักษะในการไดมาซึ่งขอมูล โดยเฉพาะผูที่ติดตาม
ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ เชน กรมควบคุม
มลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เพราะมีการเผยแพรขอมูลทางเว็บไซต และ
สามารถดําเนินการขอขอมูลตามขั้นตอนของราชการได อยางไรก็ตาม ผูมีสวนไดเสียยังมี
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ขอจํากัดในการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลที่ไดรับ เพราะขอมูลสวนใหญเปนการรายงานผล
โดยใชภาษาในเชิงวิชาการเฉพาะดานทางวิทยาศาสตร ทําใหผูมีสวนไดเสียที่เปนชาวบานทั่วไป
ในพ้ืนที่เขาใจไดยาก 

 
2.3.5 ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ

ในภูมิภาคและทองถิ่น (ตัวชี้วัดที่ 44)   
 

จากการประเมินความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงาน
ของรัฐในภูมิภาคและทองถ่ิน พบวา หนวยงานของรัฐในภูมิภาคและทองถ่ินไมไดมีสวนชวยให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2550-2554 เทาที่ควร (ควรปรับปรุงแกไข) เพราะการทํางานสวนใหญจะเปนบทบาทหนาที่
ของหนวยงานรัฐจากสวนกลางเขามาดําเนินงานโดยตรงเปนหลัก ในสวนของหนวยงานภาครัฐ
สวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเพียงองคประกอบหนึ่งในการทํางาน และมีบทบาท
เปนฝายตั้งรับขอมูลและภารกิจงานตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานสวนกลางเทานั้น  ยังไม
สามารถมีสวนชวยใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารในภาพรวมไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร 

 
 2.3.6 ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสื่อมวลชนและองคกร
ภาคประชาสังคม (ตัวชี้วัดที่ 45 และ 46) 
 

ผลการประเมินพบวา 
1) ส่ือมวลชนมีสวนสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร และมีความ

สัมฤทธิ์ผลในระดับปานกลาง (ดี) โดยพบวาประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญไดรับขาวสารผานสื่อ
หนังสือพิมพ  และส่ือวิทยุทองถ่ิน สําหรับส่ือทางโทรทัศนปรากฏเปนครั้งคราว แตเมื่อพิจารณา
ไปถึงขอมูลที่ประชาชนไดรับผานจากสื่อ พบวา เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับที่มาและสาเหตุของ
การทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  แตไมมีการเสนอขาวเกี่ยวกับ
กระบวนการทําแผนวาดําเนินการอยางไร 

 
2) องคกรภาคประชาสังคมมีสวนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ

ตัดสินใจ แตไมคอยมีความสัมฤทธิ์ผล (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เนื่องจาก การเรียกรองและเคล่ือนไหว
ของชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากปญหามลพิษตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น มีองคกรภาคประชาสังคม
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เขามาเกี่ยวของและใหการสนับสนุนหลายหนวยงาน เชน เครือขายประชาชนภาคตะวันออก 
โครงการนิติธรรมส่ิงแวดลอม กลุมศึกษาและรณรงคมลภาวะอุตสาหกรรม มูลนิธินโยบายสุขภาวะ  
กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน ทําใหขอมูล
ที่เกี่ยวกับผลกระทบจากมลพษิและสุขภาพในพื้นที่จังหวัดระยองไดรับการเผยแพรอยางกวางขวาง 
จนทําใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาใหความสนใจกับปญหานี้มากขึ้น  

 
แมวาองคกรภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนจะมีความพยายามสนับสนุนใหประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสาร สงผลทําใหประชาชนสวนหนึ่งสามารถเขาถึงขอมูลไดในระดับหนึ่ง แตยังคง
ไมสามารถชวยใหประชาชนนําขอมูลมาใชเพ่ือการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ในพ้ืนที่ได เพราะ
อํานาจการตัดสินใจสวนใหญยังคงอยูในความเห็นชอบของหนวยงานภาครัฐ 

 
 
3.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

3.1  บทสรุป 
 

การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร กรณีศึกษา 
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550–2554 สามารถสรุปผลการประเมิน
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของ ความพยายามในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ  และความสัมฤทธิ์ผล
ที่เกิดขึ้นไดดังตอไปนี้ 
 

ดานกฎหมายขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ พบวา 
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไวชัดเจน  
ทั้งสิทธิในการตรวจดูขอมูลของหนวยงานรัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และสิทธิ
ในการขอขอมูลขาวสาร และยังมีจุดเดนเรื่องการกําหนดระยะเวลาเผยแพรขอมูลไวอยางชัดเจน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กําหนดเปน
ตัวชี้วัดการประเมินผลจึงเปนการสรางแรงจูงใจใหหนวยงานรัฐเผยแพรขอมูลขาวสารภายในระยะเวลา
ที่กําหนด   
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อยางไรก็ดี กฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสารยังมีขอควรปรับปรุงเรงดวนในหลาย
ประการ เชน การกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูลยังไมชัดเจนเพราะการเปดเผยขอมูล
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน  และขอกําหนดที่สําคัญและ
จําเปนตอการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารยังไมมีการกําหนดไว เชน การพัฒนาขีดความสามารถ
ของเจาหนาที่ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนใหเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดสะดวกดวยเครื่องมือหรือเทคนิคตางๆ  การพัฒนาศักยภาพใหแกบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะบุคลากรของหนวยงานรัฐสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินซึ่งอยูใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่
ใหมีความรูความสามารถในการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสาร เปนตน 
 

การประเมินดานความพยายามของหนวยงานรัฐในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เปนการศึกษาบทบาทของ 4 หนวยงาน ไดแก กรมควบคุมมลพิษ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่เปนฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือ
แกไขปญหามลพิษและกําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการฯ 
ที่รับผิดชอบหลักเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ และเปนกลไกการบริหารจัดการระดับนโยบาย
เพ่ือการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  

 
ผลการประเมินสรุปไดวา หนวยงานรัฐสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญของขอมูล

ขาวสารและมีความพยายามเผยแพรขอมูลขาวสารตามกลไกของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  และผูขอขอมูลไมตองเสียคาใชจายใดๆ  แตการเผยแพรขอมูลขาวสารยัง
จํากัดอยูในวงแคบเฉพาะผูขอขอมูลมายังหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักโดยตรงเทานั้น ทําใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ จึงไมสามารถพบไดในแหลงคนควาขอมูลสาธารณะทั่วไป 
อีกประเด็นหนึ่ง คือ ระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ไมมีการจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบหลักใน
การเผยแพรขอมูลขาวสารอยางเปนเอกภาพ ทําใหการเผยแพรขอมูลยังไมบูรณาการกันระหวาง
หนวยงานเทาที่ควร และไมมีการกําหนดกลุมเปาหมายเฉพาะในการเผยแพรขอมูลใหเขาถึงกลุม
ประชาชนทั่วไปและผูดอยโอกาสหรือคนชายขอบที่อยูในพ้ืนที่ซึ่งโอกาสในการเขาถึงขอมูลนอยกวา
คนทั่วไป สวนดานความถูกตองและสมบูรณของขอมูลที่หนวยงานจัดหาใหนั้น พบวา การให
ขอมูลมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับแตละหนวยงาน 

 
ดานความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

แผนปฏิบัติการฯ โดยรวมแลวอยูในระดับที่ตองเรงพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น เพราะจากการสอบถาม



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
 
 

 102 

ประชาชนในพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง พบวา ประชาชนสวนใหญทราบเรื่องเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ นอยมาก และไมทราบวามีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ เพ่ือเขามา
จัดการปญหาในพื้นที่มาบตาพุด   

 
แมที่ผานมาขาวสารเกี่ยวกับการจัดการปญหามลพิษในพ้ืนที่มาบตาพุดจะเปนประเด็น

ที่สังคมใหความสนใจ และมีหลากหลายชองทางที่ทั้งหนวยงานรัฐพยายามใชในการเผยแพรขาวสาร 
(เชน หนังสือพิมพ  สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ การตั้งคณะอนุกรรมการ
พหุภาคีเพ่ือกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2550-2554 (เพื่อทําหนาที่ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เปนศูนยขอมูลเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกขตางๆ)  การเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ของหนวยงาน  การใหขอมูลกับตัวแทนชุมชนเมื่อมีการประชุมตางๆ  การใหขอมูลเมื่อมีการขอ
ขอมูลมายังหนวยงานที่รับผิดชอบ) รวมทั้งส่ือมวลชนและองคกรภาคประชาสังคมไดเขามามี
บทบาทในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมลพิษอยางตอเนื่อง แตเหตุใดประชาชนจึงไมเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดเทาที่ควร 

 
ระหวางขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการ แมจะมีตัวแทนชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และองคกรภาคประชาชนจํานวนหนึ่งเขารวมสัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งมี
ผูแทนภาคประชาชนเขารวมเปนคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหามลพิษในพ้ืนที่ 
แตบุคคลและองคกรเหลานี้ยังไมมีเครื่องมือหรือระบบที่เอื้อตอการกระจายขอมูลไปสูชุมชนและ
ประชาชนในวงกวางได การพึ่งพาเฉพาะตัวแทนชุมชนเปนผูกระจายขอมูลจึงเปนแนวทางที่ยังไม
เพียงพอ นอกจากนี้ การเผยแพรขอมูลที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เปนไปตาม “ฤกษสะดวก” ไมไดมีการ
วางแผนเรื่องการเผยแพรขอมูล “เชิงรุก” ที่ชัดเจนและสม่ําเสมอ ประกอบกับองคกรภาคประชาชน
ยังมีคําถามอยูเสมอเรื่องความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารที่หนวยงานรัฐจัดทําขึ้น  ภารกิจในการ
ปรับปรุงการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ จึงเปนประเด็นสําคัญที่ควรแกไขอยางเรงดวน 
โดยจัดทํามาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีความบูรณาการทุกดาน คํานึงถึงความเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายทั้งประชาชนทั่วไปและกลุมผูดอยโอกาส  และดําเนินงานเผยแพรขอมูล “เชิงรุก” 
ใหทันตอสถานการณการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ จึงเปนที่นาสนใจวา การที่ประชาชนสวนใหญ
ไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เทาที่ควร จะเปนขอจํากัดที่
สงผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
หรือไมอยางไร 
 



แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
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 สรุปผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร ทั้งในมิติกฎหมาย 
ความพยายาม และความสัมฤทธิ์ผล ไดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8  สรุปผลการประเมนิธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณศีึกษา แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ

ในพ้ืนทีจ่ังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554  หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร   
คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

กฎหมายหาม - 
ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 11, 14, 17, 18, 23* และ 27 
ควรปรับปรุงแกไข 12, 20, 31, 33, 37* และ 44 
ควรพัฒนาใหดียิง่ข้ึน 13, 29, 37*,39, 41, 42, 43 และ 46 
ดี 10, 34 และ 45 
ดีที่สุด 19, 23*, 25 และ 35 
ไมสามารถประเมินได - 

รวมจํานวนตวัชี้วัด 25 

หมายเหต:ุ รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก 
  *ตัวชี้วัดที่ 23 และ 37  แสดงผลการประเมินซ้ํากนั 2 ครั้ง  เนื่องจากหนวยงานที่เกีย่วของ 
   กับกรณีศึกษานี้ มี 3 หนวยงาน  และแตละหนวยงานมีการดําเนนิงานที่แตกตางกัน ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 23 ถามวาขอมูลขาวสารที่หนวยงานจัดหาใหมีความถูกตองสมบูรณตามที่รองขอ

มากนอยเพียงใด ผูวิจัยประเมินตัวชี้วัดนี้กับการดําเนินงานของ 3 หนวยงาน ไดแก กรมควบคุมมลพิษ 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ผลการประเมินแบงเปน 2 กลุม กลุมแรก คือ คาประเมินที่ระบุวา ควรปรับปรุงแกไขอยาง
เรงดวน ไดแก กรมควบคุมมลพิษ และกลุมที่ 2 ไดคาประเมิน คือ คาประเมินที่ระบุวา ดีที่สุด ไดแก 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 ตัวช้ีวัดที่ 37 ถามวาคูมือประชาชนในเรื่องการขอรับขอมูลของราชการในกรณีศึกษานี้วา
มีเนื้อหาชัดเจน เขาใจงาย และหาอานไดงายเพียงใด ผูวิจัยประเมินตัวชี้วัดนี้กับการดําเนินงานของ 3 
หนวยงาน ไดแก กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ผลการประเมินแบงเปน 2 กลุม กลุมแรก คือ คาประเมินที่ระบุ
วา ควรปรับปรุงแกไข ไดแก กรมควบคุมมลพิษ และกลุมที่ 2 คือ คาประเมินที่ระบุวา ควรพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึน ไดแก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
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 3.2  ขอเสนอแนะ 
 

 การประเมินหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสารของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 

3.2.1  ดานกฎหมาย 
 

 ควรปรับปรุงกฎหมายเฉพาะใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
รับรูขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะในสวนของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และสําหรับกฎหมายที่มีการบัญญัติเรื่องสิทธิ
ในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนไวแลวควรปรับปรุงแกไขใหมีรายละเอียด
ที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการเปนความลับของขอมูล การพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

 

 ดานนโยบาย ควรกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ
ควบคุมมลพิษควบคูไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมท้ังประสานงานใหมี
การดําเนินงานเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 
ควรมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนที่แทจริง 
ซึ่งจะตองสรางสมดุลใหเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 
และการพัฒนาทางสังคมอยางมีธรรมาภิบาล โดยไมใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
มีความสําคัญเหนือกวาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

 

3.2.2  ดานความพยายาม 
 

 ประชาชนสวนใหญไมทราบขอมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 นอกจากนี้ ยังพบวาผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอตุสาหกรรมสามารถดําเนินงานประชาสัมพันธ
และชักชวนชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมไดดีกวาหนวยงาน
ภาครัฐ สําหรับกลุมผูดอยโอกาสนั้น พบวาหนวยงานที่เกี่ยวของไมไดมี
การจัดระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเขาถึงกลุมคนดังกลาวเปนการเฉพาะ 
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ดังนั้นหนวยงานของรัฐจึงควรปรับปรุงการเผยแพรขอมูลขาวสารในระดับ
พ้ืนที่ใหเขาถึงประชาชนทุกกลุมใหมากขึ้น 

 

 การพัฒนาศักยภาพใหกับเจาหนาที่เรื่องขอมูลขาวสารยังไมชัดเจนนักแมวา
จะมีความพยายามอยูบาง ดังนั้น จึงควรจัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะของ
เจาหนาที่ในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เหมาะสมกับชุมชนมากขึ้น เพราะ
การเผยแพรขอมูลผานระบบเว็บไซตที่หนวยงานรัฐดําเนินการอยูแลวนั้น
อาจไมเหมาะสมกับบริบทของชุมชน  ส่ือที่สามารถเขาถึงชุมชนไดรวดเร็ว
และกระจายตัวไดดีคือสื่อที่ไมตองใชระบบคนหาที่ซับซอน แตเปนส่ือที่
เขาถึงชุมชนไดอยางสะดวก ตองตา และสัมผัสได เชน โทรทัศน วิทยุ และส่ือ
ส่ิงพิมพ  

 

3.2.3  ดานความสัมฤทธิ์ผล 
 

 เนื่องจากการเผยแพรขอมูลขาวสารไปถึงประชาชนคอนขางนอยจึงทําให
ไมสามารถสรางผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงหรือความเขาใจของประชาชน
ในพื้นที่เรื่องส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนได ทั้งๆ ที่ประเด็น
ดังกลาวนับวามีความสําคัญและเปนสิ่งที่ประชาชนตองการรับรูขอมูล
มากที่สุด ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการประชาสัมพันธ
และเผยแพรขอมูลใหมากขึ้น โดยเฉพาะผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือใหประชาชนไดเขาใจและสามารถติดตามได 

 

 หนวยงานที่รับผิดชอบควรเพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารและควร
ทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ใหมากขึ้น เพราะหากประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจยอมจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แนวทางหนึ่งคืออาจตองมีการพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาวิธีการให
ขอมูลกับส่ือสาธารณะ ทั้งนี้เพ่ือใหส่ือเกิดความเขาใจ ตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของการนําเสนอประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
มากขึ้น รวมทั้งควรพัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางสื่อสารมวลชน 
องคกรภาครัฐ ภาคประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชนในการบริหารจดัการสือ่
ที่สามารถตอบสนองความตองการในประเด็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของ
กับประชาชนในระดับพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได 
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หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
กรณีศึกษา แผนปฏิบัติการลดและขจดัมลพิษในพืน้ที่จังหวดัระยอง  

พ.ศ. 2550-2554 
 
 

 ผลการประเมินหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสารสรุปไดวาประชาชนสวนใหญรับรูขาวสาร
เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในจังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 คอนขางนอย
ทําใหเกิดคําถามที่วา หากประชาชนไมรับรูขอมูลเทาที่ควร แลวการมีสวนรวมของประชาชนใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับแผนนี้จะเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด ขอเท็จจริงที่คนพบจะสอดคลองกันกับ
การประเมินกอนหนานี้หรือไม อยางไร  ซึ่งคณะนักวิจัยจะประเมินใน 3 ดานเชนเดียวกับ
การประเมินหมวดขอมูลขาวสาร คือ กฎหมาย ความพยายามของรัฐ และความสัมฤทธิ์ผล 
หากแตแตกตางกันที่การประเมินหมวดนี้ใชตัวชี้วัดที่เนนเรื่องการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เปนหัวใจสําคัญของการประเมิน 
 
 

1. วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 

1.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
1.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
 พระราชบัญญัติกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน  

พ.ศ. 2548 
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1.1.2  เอกสารเผยแพร 

 คูมือการใหบริการขอมูลขาวสาร จัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษ 
 คูมือเทคนิคการวิเคราะหทดสอบตัวอยางส่ิงแวดลอม  คูมือการจัดการของเสีย

ของหองปฏิบัติการ และคูมือติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางงาย 
จัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษ 

 สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย จัดทําโดยกรมควบคุมมลพิษ 
 สรุปรายงานความคืบหนาในการจัดการสิ่งแวดลอม พ้ืนที่มาบตาพุด รายงาน

ครั้งที่ 1-48/2551 จัดทําโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 

จัดทําโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง 

 แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จัดทําโดยสํานัก
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1.2  เว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
รายชื่อเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ โปรดดูในหัวขอวิธีการจัดเก็บขอมูลของการ

ประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในจังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2550-2554 หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
 

1.3  การสัมภาษณเชิงลึกและสัมภาษณทางโทรศัพท 
รายชื่อผูใหสัมภาษณ  โปรดดูในหัวขอวิธีการจัดเก็บขอมูลของการประเมินธรรมาภิบาล

สิ่งแวดลอม  กรณีศึกษา แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในจังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554  
หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
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2.  ผลการประเมิน 
 
 การประเมินหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยการประเมินในมิติของ
กฎหมายเฉพาะ  ความพยายามของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น      
ผลการประเมินสามารถจัดระดับคาของการประเมินไดเปน 7 ระดับ ไดแก กฎหมายหาม,      
ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน, ควรปรับปรุงแกไข, ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น, ดี, ดีที่สุด  
และไมสามารถประเมินได  ผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 

 
 2.1  ดานกฎหมายเฉพาะ 

 
2.1.1  คุณภาพและขอบเขตของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 50 และ 51) 
 

ผลการศึกษา พบวา 
 

1) กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวคิด
ที่จะเริ่มกระบวนการตัดสินใจเพียงบางสวน (ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น) กลาวคือ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไมไดระบุชัดเจนวาหนวยงานของรัฐตองเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับแนวคิดที่จะเริ่มกระบวนการตัดสินใจ แตอยางไรก็ตาม มาตรา 56 ระบุวา บุคคล
ยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินได  

 
สวนพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

ไมไดระบุชัดเจนเร่ืองการเผยแพรขอมูลขาวสาร แตในมาตรา 8 (2) ระบุทางออมวารัฐสามารถ
เผยแพรขอมูลขาวสารผานองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมได ขณะที่ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระบุชัดวาขอมูลขาวสารประเภทที่รัฐสามารถเปดเผยไดและจัดให
ประชาชนตรวจดูได (มาตรา 9) ไดแก ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงตอเอกชน นโยบายและ 
การตีความ แผนงานโครงการและงบประมาณ คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน เปนตน   
และระเบียบสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
ไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ. 2549 ไดระบุชัดวาโครงการของรัฐที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม  
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หนวยงานของรัฐจะตองจัดขอมูลไวสําหรับใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการได 
แตระเบียบนี้จะใชไดกับโครงการที่เปนของรัฐเทานั้น  

 
2) กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

เพียงบางสวน (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) ในการศึกษาวากฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐ    
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเพียงใด พบวา รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุไวอยางชัดเจนวาประชาชนมีสิทธิจะรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับแนวคิดที่จะเริ่มกระบวนการตัดสินใจในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ของรัฐ   
ที่อาจจะมีผลตอส่ิงแวดลอม สุขภาพและคุณภาพชีวิต และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนเอง  
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 57  รวมท้ังหากการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  จะตองจัดใหมีกระบวนการ  
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน (ตามมาตรา 67) พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม   
ในการตัดสินใจเชนกัน แมวาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
พ.ศ. 2535 จะไมชัดเจนในการนําไปปฏิบัติซึ่งจะแตกตางจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่ระบุชัดวาโครงการของรัฐที่อาจมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนจะตองมีการรับฟงความคิดเห็น แตเจาะจง
เฉพาะในสวนของโครงการที่เปนของรัฐเทานั้น ซึ่งไมครอบคลุมในสวนของแผนงาน หรือ 
นโยบายของรัฐ  

 
สรุปไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุเรื่องการมีสวนรวม

ของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจชัดเจน แตในสวนของกฎหมายเฉพาะบางฉบับระบุไวเพียง
กวางๆ และสวนใหญจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับโครงการ ขณะท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 87 ระบุวา รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย  และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ดังนั้น
กฎหมายเฉพาะจะตองมีการปรับใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการมีสวนรวม
ของประชาชนมากขึ้น 
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2.1.2  คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 52) 
 

กฎหมายกําหนดขอบเขตของขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูลใน
กระบวนการตัดสินใจสวนใหญถูกจํากัดใหแคบและมีความชัดเจน (ดี) กลาวคือ มีการระบุประเภท
ของขอมูลที่เปนความลับและไมสามารถเปดเผยชัดเจนในสวนของขอมูลที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและความมั่นคงของชาติ แตในสวนของความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิใน
ทรัพยสิน หรือสิทธิในทางการคา ยังมีการใหความหมายที่กวางอยู และการพิจารณาการเปน
ความลับหรือไมจะตองอยูในดุลยพินิจของหนวยงานในการพิจารณา อยางไรก็ตาม แผนปฏิบัติ
การลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองนี้  ไมไดมีการระบุวาเปนความลับหรืออยูในชั้นของ
การเปนความลับ ดังนั้น กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการฯ นี้ หนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการฯได 

 
2.1.3  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถ

ของหนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 53) 
 

กฎหมายไมไดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานให
เขาใจเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไว (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) อยางไรก็ตาม 
ทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ไมไดมี
การหามไมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ประกอบกับรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับป พ.ศ. 2550 ระบุเรื่องการมีสวนของประชาชนไวทั้งในระดับนโยบาย โครงการและกิจกรรม 
ดังนั้น หนวยงานรัฐจะตองทําหนาที ่เอื ้อใหประชาชนไดเขาถึงการมีสวนรวม การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหเขาใจเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนส่ิงจําเปน ในทางปฏิบัติ
สวนใหญขึ้นอยูกับการตัดสินใจของแตละหนวยงานที่จะปฏิบัติหรือดําเนินการใหเกิดขึ้นภายใน
องคกร 

 
2.1.4  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายการสรางขีดความสามารถ

ของสาธารณะชน (ตัวชี้วัดที่ 56) 
 

เมื่อศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 



แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่น ไมพบวา มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่ระบุใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ตองใหความชวยเหลือทางเทคนิค การจัดทําคูมือหรือการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการมีสวนรวม            
ในกระบวนการตัดสินใจใหกับประชาชน (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 

 
อยางไรก็ตามในความเปนจริง พบวา หนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ไดจัดทําหนังสือเรื่องแนวทางการมีสวนรวมของ
ประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา กฎหมายมิไดกําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีความชวยเหลือ
ทางเทคนิค หรือการสนับสนุนอื่น ๆ แตขณะเดียวกันก็ไมไดหาม การดําเนินการจึงขึ้นอยูกับ   
แตละหนวยงาน 

 
2.1.5  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถ

ของหนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค และทองถิ่น(ตัวชี้วัดที่ 58) 
 

จากการศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  และกฎหมายอื่น ไมพบวามีกฎหมายหรือระเบียบใด
ที่ระบุใหหนวยงานที่เกี่ยวของตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีความเขาใจและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ (ควรปรับปรุง
แกไขอยางเรงดวน) 

 
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ พบวา ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในกรณีศึกษานี้ตาง

ตระหนักถึงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงไดพยายามพัฒนาศักยภาพของ
ทองถ่ินใหไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ดังเชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและ
ขจัดมลพิษ พบวาภาคีหนึ่งที่เขารวมในการจัดทําแผนคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งก็คือ 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ในพื้นที่มาบตาพุด  สรุปไดวา 
แมวากฎหมายจะมิไดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
แตหนวยงานที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษานี้ไดใหความสําคัญและตระหนักถึงบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการสิ่งแวดลอม 
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2.1.6  เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา (ตัวชี้วัดที่ 59) 
 

กฎหมายกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการมีสวนรวมของประชาชน (ดี) 
ทั้งนี้พิจารณาจากหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ระบุไวในมาตรา 
287 ที่กําหนดวา ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงขอมูล
รายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร ประกอบกับ ระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่กําหนดใหหนวยงาน
จะตองติดประกาศใหกับประชาชนไดรับทราบและเมื่อมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว
จะตองติดประกาศใหประชาชนไดรับทราบภายใน 15 วัน  อยางไรก็ตาม ทั้งสองสวนใชไดเฉพาะ
ในสวนที่เปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และในสวนของโครงการที่เปนของ
รัฐเทานั้น อยางไรก็ตามในสวนของแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
อาจจะไมจําเปนที่จะตองแจงใหประชาชนไดทราบลวงหนาเนื่องจากไมไดเปนโครงการของรัฐ     
แตเปนแผนงานที่รัฐกําหนดขึ้นเทานั้น 

 
       2.2  ดานความพยายาม 

 
2.2.1  ขอบเขตและคุณภาพของความพยายาม (ตัวชี้วัดที่ 60, 62 และ 63) 
 

ผลการประเมินพบวา 
 

1) หนวยงานที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษานี้มีการเผยแพรขอมูลตอประชาชนไมชัดเจน
และเปนเพียงบางสวน (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) กลาวคือ กรมควบคุมมลพิษไดทําหนาที่ในการให
ขอมูลกับประชาชนในพื้นที่หลายครั้งกอนที่จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ 
เพียงแตไมไดเชื่อมโยงขอมูลหรือแจงวัตถุประสงคของการจัดประชุมยอยในพื้นที่ใหประชาชน
ไดทราบวาจะนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง  ขณะท่ี
ทางการนิคมแหงประเทศไทยไดใหขอมูลกับผูประกอบการที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 
วาจะมีการจัดประชุมเพ่ือแกไขปญหามลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง แตไมไดบอกรายละเอียดวาเปน
การจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และส่ิงสําคัญที่หนวยงาน
ที่รับผิดชอบตอกรณีศึกษานี้ไมไดดําเนินการ คือ การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็นใหกับสาธารณชนทราบลวงหนากอนที่จะเริ่มตนกระบวนการตัดสินใจ  



แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลการจัดทําแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 544 คน    
ที่ทีมวิจัยไดจัดทําเพ่ิมเติมขึ้น ซึ่งพบขอมูลที่นาสนใจวา 417 คน หรือ รอยละ 92.3  ไดให
รายละเอียดวาไมเคยทราบขอมูล และรายละเอียดที่ชัดเจนตอกระบวนการตัดสินใจจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดและขัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ขณะที่ 419 คน หรือ รอยละ 92.7        
ไมทราบวาหนวยงานที่รับผิดชอบตอการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง  ไดจัดใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมกระบวนการแสดงความคิดเห็นตอการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ นั่นแสดงใหเห็นวาประชาชนสวนใหญรับทราบขอมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ 
นอยมาก จนมีผลตอโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในพ้ืนที่  

 
2) หนวยงานที่รับผิดชอบมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญที่เกี่ยวของ

บางอยางเกี่ยวกับทางเลือกในการตัดสินใจ (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) คือ ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ ที่คาดวาจะเกิดในแตละทางเลือก แตยังไมเพียงพอ กลาวคือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดใหขอมูลที่เปนสาระสําคัญกับผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและยกรางแผนปฏิบัติการฯ 
ระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2550 ณ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  แตเพราะขอมูล
ที่เกี่ยวของกับมลพิษบางสวนเปนขอมูลเชิงวิชาการและเชิงเทคนิคทําใหบางประเด็นไมไดมีการ
กลาวถึงในที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อยางไรก็ตาม การใหขอมูลเฉพาะวันที่จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจากหนวยงานตางๆ ระหวางการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและยกรางแผนปฏิบัติการฯ 
อาจไมเพียงพอสําหรับผูเขารวมประชุมที่มาจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในการที่จะ
นําขอมูลเหลานั้นมาใชในกระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติฯ  และอาจ
ตองใชเวลาในการศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้น หากมีความเปนไปได หนวยงานที่เกี่ยวของควรพัฒนา
ชุดขอมูลที่มีองคประกอบจากทุกหนวยงานและกระจายเพื่อสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่
อยางตอเนื่องกอนมีการจัดประชุมอยางเปนทางการ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล
และวิเคราะหขอมูลจากสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม  

 
3) การจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง มีการจัดกิจกรรม

การมีสวนรวมของประชาชนใน 2-3 ขั้นของการตัดสินใจ (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เมื่อศึกษาวา
หนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นของการตัดสินใจใน
กรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด พบวา กอนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติระหวางวันที่ 23-24 
กุมภาพันธ 2550 ณ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทางกรมควบคุมมลพิษไดมีการจัด
กระบวนการปรึกษาหารือรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง เพียงแตไมไดแจงใหชุมชนทราบวาเปน         
การรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ และระหวางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
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ทางฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนา    
ในพ้ืนที่จังหวัดระยองไดใหขอมูลขอเท็จจริงกับผูเขารวมสัมมนา  และใหผูเขารวมสัมมนาไดรวม
คิดกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและโครงการในแผนปฏิบัติการฯ  อยางไรก็ตาม ในระดับของ
การตัดสินใจและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติฯ เปนหนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ที่ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 และไดมอบหมาย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดโครงการใหสมบูรณตอไป  โดยขั้นตอนหลังจากนี้
ไมพบวามีการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่เพ่ิมเติม 

 
2.2.2  คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย (ตัวชี้วัดที่ 65) 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบชวยแบงเบาภาระคาใชจายของประชาชนในการเขารวม          
ในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่
จังหวัดระยองอยางเพียงพอ (ดี) เพราะเปนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ ทําใหเอื้ออํานวย
ความสะดวกกับผูเขารวมไดเปนอยางมาก เนื่องจากไมตองเดินทางไปนอกพื้นที่ อีกทั้งมีความ
เหมาะสมที่จัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ หากทําใหประชาชนสนใจ และไดรับขอมูล
ขาวสาร ก็จะสามารถเดินทางมาเขารวมไดสะดวก การดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของใน
กรณีศึกษานี้จัดวาเหมาะสมและไมเปนการสรางภาระใหกับประชาชน 

 
2.2.3  ความเปนธรรมและความเทาเทียม (ตัวชี้วัดที่ 67) 
 

การศึกษาวาหนวยงานที่รับผิดชอบซึ่งในที่นี้ 4 หนวยงาน คือ ทีมวิชาการจาก
ปลัดกระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดมีความพยายามเตรียมการเปนอยางดี
และเปนระบบที่จะชวยใหชนกลุมนอยหรือกลุมผูดอยโอกาสสามารถเขารวมในกระบวนการ
ตัดสินใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง มากนอยเพียงใด 
พบวา หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับกรณีศึกษานี้ไมมีความพยายามที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปน  
ชนกลุมนอยหรือผูดอยโอกาส (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) กลาวคือ หนวยงานที่รับผิดชอบ
ใชระบบการคัดเลือกตัวแทนโดยใหแกนนําชุมชนในพ้ืนที่เปนผูคัดเลือกคนในชุมชนเขารวม โดย
ไมไดวางระบบที่ชัดเจนวาจะตองใหกลุมคนดอยโอกาสหรือกลุมคนชายขอบไดเขารวมจํานวน
เทาไหร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูนําชุมชนหรือกระบวนการของชุมชน ซึ่งในทางปฏิบัติ
พบวาการคัดเลือกโดยใหความสําคัญกับประเด็นคนชายขอบหรือคนดอยโอกาสในระดับพ้ืนที่



แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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หรือชุมชนนั้นนอยมาก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญในการทํางานเรื่องนี้    
ในระดับพ้ืนที่หรือชุมชนตอไป 

 
2.2.4  ระยะเวลา (ตัวชี้วัดที่ 68) 
 

ระยะเวลาในการแจงใหทราบลวงหนาถึงการเริ่มกระบวนการตัดสินใจเหมาะสมใน
บางขั้นของการตัดสินใจ (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เนื่องจาก การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองอยางเปนทางการนั้นมีการดําเนินการ
เพียงครั้งเดียว คือ ระหวางวันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2550 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อยางไรก็ตามผูที่เกี่ยวของสวนใหญมีความเห็นวา หนวยงานที่เกี่ยวของไดสงจดหมายแจงให
ประชาชนที่เขารวมประชุมรับทราบขอมูลลวงหนา ขณะเดียวกันทางกรมควบคุมมลพิษ
ไดมีความพยายามในการแจงไปยังส่ือตางๆ ใหรับทราบ แตส่ือสวนใหญใหความสําคัญกับผลลัพธ
ที่ไดจากการจัดสัมมนามากกวาจึงทําใหไมมีการลงรายละเอียดกอนที่จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่ ขอมูลที่ปรากฏในสื่อจึงเปนแผนปฏิบัติการฯ ที่มีเนื้อหาและรายละเอียด
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

 
2.2.5  ชองทางในการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 70 และ 73) 
 

ผลการศกึษา พบวา 
 

1) ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงหรือศูนยขอมูลขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับ           
การตัดสินใจเพียงเล็กนอย (ควรปรับปรุงแกไข) การศึกษาวาหนวยงานที่รับผิดชอบในที่นี้      
อันประกอบดวย 4 หนวยงาน คือ ทีมวิชาการจากปลัดกระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ      
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ไดจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจท่ีผานมา และที่อยูระหวางพิจารณาที่เกี่ยวของ
กับแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองไวในแหลงหรือศูนยขอมูลขาวสาร     
ที่ใหประชาชนเขาตรวจดูไดมากนอยเพียงใด  พบวา ประชาชนเขาถึงแหลงหรือศูนยขอมูลได
เพียงเล็กนอย เนื่องจากการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ มีการเผยแพรขอมูลสูสาธารณชนนอย และ
ขอมูลที่เผยแพรสวนใหญจะปรากฏอยูในเว็บไซต ซึ่งเปนขอจํากัดของประชาชนทั่วไป  
ในการสืบคน แมวาจะมีการนําเสนอขอมูลในหนังสือพิมพบางสวน แตเปนการสรุปภาพรวมของ
เหตุผลที่มาของการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม ชองทางที่ประชาชนทั่วไปสามารถขอขอมูลเกี่ยวกับ
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เรื่องนี้อีกชองทางหนึ่งคือ การขอขอมูลโดยตรงจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ แตเพราะ
ประชาชนทั่วไปไมทราบเกี่ยวกับเรื่องแผนปฏิบัติการฯ จึงไมไดใชชองทางนี้ในการขอขอมูล
ขาวสารโดยตรง  

 
2) ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลเอกสารที่ใชประกอบการตัดสินใจอยาง

เพียงพอเปนสวนใหญ (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เมื่อศึกษาวาในแหลงหรือศูนยขอมูลขาวสารของ
ประชาชนวามีเอกสารสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจมากนอยเพียงใด พบวา ประชาชนสามารถ
สืบคนเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องมลพิษ สถานการณในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และปจจัยเชื่อมโยงอ่ืนๆ 
เชน นโยบาย ยุทธศาสตรการลงทุนที่เชื่อมโยงมาสูการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถ
นํามาวิเคราะหรวมกับการตัดสินใจเกี ่ยวกับความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองได  รวมทั้งขอมูลเรื่องการประกาศเขต
ควบคุมมลพิษ ไดจากเว็บไซตของหนวยงาน หรือในหองสมุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
กรมควบคุมมลพิษ  อยางไรก็ตาม ส่ิงที่ไมปรากฏใหเห็นในแหลงขอมูลบนเว็บไซตและหองสมุด
ของหนวยงานที่เกี่ยวของคือ เอกสารที่ประมวลขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียอันจะนํามาส ู 
การตัดสินใจดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง ดังนั้น
ทีมวิจัยไดจัดเก็บแบบสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากกลุมตัวอยาง 544 คน พบวา 420 คน 
หรือ รอยละ 93.1 ไมทราบวาสามารถสืบคนขอมูลเหตุผลอันนํามาสูการตัดสินใจจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
รวมท้ังการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวจากแหลงขอมูลทั่วไปไดสะดวกหรือไม ที่เปนเชนนี้
เพราะประชาชนทั่วไปสวนใหญไมทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ จึงทําใหไมเคยสืบคนเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ในแหลงขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบกับเอกสารสวนใหญจะปรากฏอยูในระบบ
อินเตอรเน็ตมากกวาส่ือส่ิงพิมพทั่วไป นอกจากนี้ส่ือในระบบอินเตอรเน็ตจะมีความเปนปจจุบัน
กวาเอกสารที่เปนส่ิงพิมพ ดังนั้นอาจจะตองมีการปรับปรุงขอมูลส่ือส่ิงพิมพใหมีความทันสมัย
เพ่ิมขึ้น 



แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

  117   

2.2.6  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน
ของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 75, 76 และ 77) 

 
ผลการศึกษา พบวา 

 
1) ทั้ง 4 หนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมอยูบางแตไมสม่ําเสมอ

ในชวง 3 ปที่ผานมา (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) จากการศึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของ 4 หนวยงาน คือ 
กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในเรื่องการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรม
เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนใหกับเจาหนาที่ของหนวยงานหลักที่รับผิดชอบกระบวนการตัดสินใจ 
พบวา แมหนวยงานทั้ง 4 จะไมไดมีการฝกอบรม หรือจัดทําคูมือเฉพาะเรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหกับเจาหนาที่ในองคกรเปนประจํา แตทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการทํางาน
อยางมีสวนรวมอยูแลว โดยไดกําหนดใหเปนหัวใจของการทํางาน หรือยุทธศาสตร หรือ
วิสัยทัศนที ่สําคัญของหนวยงานในการทํางานอยางมีสวนรวม สําหรับการจัดฝกอบรม          
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย และการเผยแพรเอกสารสิ่งพิมพ มีการดําเนินการอยูบาง   
แตไมสม่ําเสมอ แตจะใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานและการดําเนินงานแบบมีสวนรวม
ในการปฏิบัติจริงมากกวา  

 
2) ทั้ง 4 หนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมเรื่องสิ่งแวดลอม

ที่คอนขางสม่ําเสมอในชวง 3 ปที่ผานมา (ดี) เมื่อศึกษาตอในเรื่องการจัดทําคูมือหรือ
การฝกอบรมเรื่องส่ิงแวดลอมใหกับเจาหนาที่ของหนวยงานหลักที่รับผิดชอบกระบวนการ
ตัดสินใจอยางสม่ําเสมอเพียงใด ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา พบวา หนวยงานที่รับผิดชอบมีฝายหรือ
สวนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝกอบรมโดยเฉพาะ แสดงใหเห็นวาหนวยงานทั้ง 4 ตระหนัก
และใหความสําคัญกับการจัดการดานสิ่งแวดลอม และการพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนอยางมาก ขณะที่ผูประกอบการที่ทํางานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ก็ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลการทางดานนี้ เพราะงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะเกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมเปนประเด็นสําคัญ  

 
3) แตละทุกหนวยงานไดจัดสรรงบประมาณใหอยางเต็มที่ (ดีที่สุด) สําหรับ

การศึกษางบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรรตอการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่มีความสัมฤทธิ์ผลวาเพียงพอหรือไมเพียงใด พบวา หนวยงานไดจัดสรรงบใหอยางเต็มที่
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เพราะการทํางานเปนการทํารวมกันหลายหนวยงานแตสามารถจัดการงบประมาณไดตามระบบ
ของหนวยงาน เพียงแตการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานอยูภายใตเรื่อง
เดียวกันคือแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

 
2.2.7  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 79) 
 

จากการศึกษาไมพบคูมือประชาชนในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
ตัดสินใจ (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะประเด็นเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองเปนเรื่องเรงดวนในพ้ืนที่ประกอบกับหนวยงานสวนใหญ
จะใชวิธีการชี้แจงในที่ประชุมเปนแนวทางในการจัดทํากระบวนการมีสวนรวมมากกวาการใชคูมือ 
 

2.3  ดานความสัมฤทธิ์ผล 
 
2.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 81 และ 82 ) 
 

ผลการศึกษาพบวา 
 

1) เอกสารประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองที่ไดจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นหรือ
ปรึกษาหารือ  มีการจัดเก็บขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนแตไมเปดโอกาสให
ประชาชนเขาตรวจดู (ควรปรับปรุงแกไข) กลาวคือ หนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของกับความคิดเห็นของประชาชน เพียงแตประชาชนไมสามารถเขาถึงไดเนื่องจากไมมี
การเปดเผยเปนขอมูลสาธารณะ ทําใหเปนขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลของประชาชน อยางไรก็ตาม 
หากประชาชนที่สนใจและตองการติดตามขอมูลดังกลาวสามารถขอขอมูลไดจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยตรง  

 
ทั้งนี้ ทีมวิจัยไดจัดทําขอมูลแบบสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นนี้ พบวารอยละ 

92.5 หรือ 418 คน ไมทราบวาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนไดรับการตอบสนองจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือไม สวนหนึ่งเพราะประชาชนที่ตอบแบบสอบถามไมทราบวามีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการลดและขจัด
มลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง อีกสวนหนึ่งเปนเพราะไมไดติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแกไข



แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

  119   

ปญหาของหนวยงานราชการเกี่ยวกับเรื่องมลพิษ เนื่องจากประกอบอาชีพจึงไมมีเวลาใหความ
สนใจในเรื่องนี้  

 
2) ขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นจากกระบวนการปรึกษาหารือไดรับการเผยแพรสู

ประชาชนอยางรวดเร็ว ทันการ นอยมาก (ควรปรับปรุงแกไข) กลาวคือ มีการเผยแพรในที่สัมมนา
เชิงปฏิบัติเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองในวันที่ 24 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2550 แตไมไดเผยแพรขอมูลหรือจัดสงรายงานสรุปขอคิดเห็นจากการสัมมนากลับไปให
ประชาชนที่เขารวมสัมมนาแตอยางใด 

 
2.3.2  ผลลัพธของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 84) 
 

การมีสวนรวมของประชาชนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจขั้นสุดทายนอยมาก (ควร
ปรับปรุงแกไข) กลาวคือ สัดสวนของภาคประชาชนในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไข
ปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดระยองในการเขาไปมีสวนรวมตัดสินใจจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง มีจํานวนนอยกวาหนวยงานราชการและ
ผูประกอบการ อีกทั้งความรูความเขาใจของผูที่เขารวมในการตัดสินใจมีขอจํากัด  และเพราะ
ไมไดมีการใหขอมูลกับผูเขารวมลวงหนาจึงมีผลทําใหการตัดสินใจของภาคประชาชนในบาง
ประเด็นไมสามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ ประกอบกับหนวยงานราชการสวนใหญไมเชื่อมั่นใน
องคความรูหรือภูมิปญญาของชุมชนในเรื่องการจัดการมลพิษ และมองวาประชาชนสวนใหญใช
ความรูสึกตัดสินใจมากกวาขอมูลทางวิชาการ 

 
2.3.3  ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน

หนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 86) 
 

ผูมีสวนไดเสียมีทั้งผูที่พึงพอใจและผูที่ไมพึงพอใจกับการทํางานของเจาหนาที ่ 
ที่ใหการสนับสนุนประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการลด
และขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เหตุผลจะขึ้นอยูกับความสัมพันธ
ของบทบาทในสังคม เชน การเปนนักขาว  การเปนนักเคล่ือนไหวทางสังคม  หรือเปนภาคประชาชน
ที่เขาไปเปนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เปนตน  ทั้งนี้ทีมวิจัยไดทําแบบสอบถามเพิ่มเติมเพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนจํานวน 544 คน พบวา 417 คน หรือ รอยละ 92.3  ตอบวา
ไมทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ นั่นแสดงใหเห็นวาบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทํา



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
 
 

 120 

แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยองในการดําเนินการเพื่อใหประชาชนไดเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนี้ยังดําเนินการไดไมเต็มที่ อยางไรก็ดี ประชาชนสวน
หนึ่งไดกลาววา การดําเนินงานของหนวยงานรัฐและบริษัทเอกชนในพื้นที่เกี่ยวกับปญหามลพิษ
ในพ้ืนที่มาบตาพุดมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และการจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา
มลพิษในพ้ืนที่มีหลายหนวยงานที่ดําเนินการ ทั้งบริษัทเอกชน สถาบันวิชาการ และหนวยงาน
ราชการ ทําใหไมสามารถแยกไดชัดเจนวาเรื่องไหนเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการฯ 

 
2.3.4  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสาธารณชน

(ตัวชี้วัดที่ 87)  

 
ผูมีสวนไดเสียของแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2550-2554 มีทักษะและความรูที่จําเปนตอการมีสวนรวมอยางมีสัมฤทธิ์ผลเพียงเล็กนอย 
(ควรปรับปรุงแกไข) ผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลตรงกันวาทางหนวยงานที่เกี ่ยวของกับ
แผนปฏิบัต ิการฯ  คือ  กรมควบคุมมลพิษ  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดเอ้ืออํานวยใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนโดย
การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 23-24 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ที่สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งมีเพียงการใหขอมูลที่เกี่ยวของ
เพ่ือใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ขึ้นเทานั้น  แตไมไดจัดกระบวนการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของประชาชนที่เขารวมสัมมนาอยางชัดเจน  ซึ่งการเสริมทักษะและความรูใหกับกลุมผูมีสวนไดเสีย
เกี่ยวกับการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจครั้งนั้น  และภายหลังจากนั้นก็ไมไดจัดกระบวนการ
เสริมทักษะหรือใหความรูขึ้นอีกแตอยางใด 
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2.3.5  ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร
ภาคประชาสังคม (ตัวชี้วัดที่ 90) 

 
องคกรภาคประชาสังคมมีสวนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ

แตไมคอยมีความสัมฤทธิ์ผล (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) กลาวคือ องคกรเหลานี้ไดทําหนาที่ติดตาม
ขอมูลและนําขอมูลที่ไดไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ และเปนสวนสําคัญที่ทําใหมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดระยอง แตเพราะประชาชนในพื้นที่สวนใหญจะ
เคยชินกับสภาพปญหาในพ้ืนที่และวิธีการแกไขแบบเดิมๆ ของหนวยงานรัฐ การมีสวนรวมที่เกิดขึ้นจึง
เปนไปตามขอบัญญัติตามกฎหมายเทานั้น และเพราะองคกรภาคประชาสังคมที่เขามาทํางานในพ้ืนที่
สวนใหญจะทํางานเนนหนักในดานการวิจัยเพ่ือเผยแพรความรูหรือติดตามประเมินผลตางๆ 
รวมท้ังการสรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพใหกับชุมชนมากกวาจะรับบทบาทสนับสนุนการ
แกไขปญหาการมีสวนรวมใหกับประชาชนในพื้นที่โดยตรง 

 
 
3.  บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 
         3.1  บทสรุป  

 
การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ กรณีศึกษา 

การจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550–2554 สามารถ
สรุปผลการประเมินดานกฎหมายที่เกี่ยวของ ความพยายามในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ  
และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น ไดดังนี้ 

 
ดานกฎหมาย พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดระบุชัดในมาตรา 56 

และมาตรา 57 เกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน  รวมท้ังสิทธิที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวกับของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา
ของหนวยงานได ขณะที่ มาตรา 66 และ 67 ไดกลาวถึงเรื่องสิทธิชุมชน โดยมาตรา 67 ระบุวา
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงจะตองศึกษาและ
ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน ในสวนของกฎหมายลําดับรองจากรัฐธรรมนูญ 
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ทั้งพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  มีการระบุเรื่อง 
การมีสวนรวมของประชาชนไวกวาง แตก็สามารถนํามาใชในการดําเนินการใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนได ขณะที่ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ไมไดมี
การระบุถึงเรื่องนี้ชัดเจน  นอกจากนี้ หากเปนระดับการตัดสินใจระดับโครงการจะมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง  ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มาชวยใหการดําเนินการ
เปนไปอยางมีขั้นตอนอีกระดับหนึ่ง 

 
ดานความพยายาม จากการประเมินกระบวนการตัดสินใจจัดทําแผนปฏิบัติการลด

และขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554  พบวา ทางหนวยงานที่เกี่ยวของไดใช
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ โดยเชิญหลายฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม 
ไดแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนซึ่งเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม ภาคประชาชนที่ประกอบไปดวย 
25 ชุมชนในเขตพื้นที่มาบตาพุด เครือขายประชาชนภาคตะวันออก เทศบาลเมืองมาบตาพุดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่รอบมาบตาพุด วันที่มีการระบุชัดเจนเพื่อใหกลุมคนเหลานี้
ไดเขารวมในการยกรางแผนปฏิบัติการฯ คือ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  ณ สํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อยางไรก็ตามผลที่ไดจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ไมได
ถูกเปดเผยและเผยแพรขอมูลกลับไปสูกลุ มคนที ่เขารวมการสัมมนา และผู ที ่ต ัดสินใจ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ นี้ คือ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไมใชภาคีที่เขารวม
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

 
ดานความสัมฤทธ์ิผล โดยภาพรวมแลวอยูในระดับที่ตองปรับปรุงแกไขและพัฒนา

ใหดีย่ิงขึ้น ทั้งในดานการเผยแพรขอมูลการตัดสินใจอันเกิดจากกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกลาวที่ยังไมสามารถสืบคนไดทั่วไป แตจะอยูในความรับผิดชอบของฝายเลขานุการอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง และตัวแทน
หนวยงานรัฐที่รวมจัดทําแผนปฏิบัติการฯ นี้  ผลที่เกิดขึ้น คือ ประชาชนทั่วไปไมทราบชัดเจนวา
ไดเริ่มเรื่องกระบวนการจัดทําการแผนปฏิบัติการฯ เมื่อไหร และสําหรับความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ พบวา 
มีทั้งสวนที่พึงพอใจและไมพึงพอใจตอการทํางานของหนวยงานรัฐ โดยขึ้นอยูกับบทบาทและ
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับหนวยงานของรัฐ ขณะท่ีบทบาทขององคกรภาคประชาสังคมและ
องคกรพัฒนาเอกชนตอประเด็นการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ มีความชัดเจนเรื่องการใหขอมูลกับ
ประชาชนแตผลจากการทํางานใหขอมูลกับประชาชนไมไดสรางหลักประกันวาเมื่อประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ แลวจะกอใหเกิดการเปลี่ยนอยางไรตอไปในพ้ืนที่ อีกทั้ง
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การตัดสินใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จะเปนการตัดสินใจภายใตความเห็นชอบของ
หนวยงานและองคกรภาครัฐเปนหลัก 

 
 สรุปผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ทั้งใน
มิติของกฎหมาย ความพยายาม และความสัมฤทธิ์ผล ไดดังตารางที่ 9  
 
ตารางที่ 9  สรุปผลการประเมนิธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณศีึกษา แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ   
 ในพ้ืนทีจ่ังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

กฎหมายหาม - 
ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 53, 56, 58, 67 และ 79 
ควรปรับปรุงแกไข 70, 81, 82, 84, 87, 88 และ 89 
ควรพัฒนาใหดียิง่ข้ึน 50, 51, 60, 62, 63, 68, 73, 75, 86 และ 90 
ดี 52, 59, 65 และ 76 
ดีที่สุด 77 
ไมสามารถประเมินได - 

รวมจํานวนตวัชี้วัด 27 

หมายเหต:ุ รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก 
 
       3.2  ขอเสนอแนะ  

 
ขอเสนอแนะจากการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ในกรณีศึกษาแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวดัระยอง พ.ศ. 2550-2554 มีดังตอไปนี ้
 

 ควรจัดทําพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนขึ้น ทั้งนี้ เ พ่ือให
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ 
เปนไปอยางมีหลักการที่ชัดเจน โดยขอบเขตการมีสวนรวมครอบคลุมตั้งแต
ชวงริเริ่มนโยบายหรือโครงการ ชวงกอนการตัดสินใจ ไปจนถึงการตัดสินใจ 
การปฏิบัติ และการติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบายหรือโครงการ
ภายหลังการตัดสินใจ เพ่ือใหการมีสวนรวมของประชาชนไดเปนกรอบกติกา 
ที่ทุกฝายทั้งหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และ
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ภาคประชาชนไดใชสําหรับเปนหลักปฏิบัติ อยางไรก็ตาม ขอบเขตของ
นโยบายหรือโครงการในกฎหมายนี้จะตองครอบคลุมในทุกเรื่องไมใชเฉพาะแต
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนั้นจึงตองมีองคกรที่มาจากหลาย
ภาคสวนเพ่ือใหครอบคลุมในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 กฎหมายเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม แตในภาคปฏิบัติพบวา    

หลายหนวยงานใหประชาชนมีสวนรวมเพียงเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย     
แตไมไดมีการจัดกระบวนการมีสวนรวมที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
ภาครัฐและภาคประชาชน ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ของหนวยงานและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่จึงควรมีการจัด
ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานระดับทองถ่ินเรื่องการมีสวนรวม      
อยางตอเนื่อง รวมไปถึงการสรางเขาใจกับหนวยงานถึงความหมายของ
การมีสวนรวม วิธีการมีสวนรวมอยางแทจริง ที่ไมใชการขอความรวมมือหรือ
การเชิญประชุม ในสวนของภาคประชาชนเองจําเปนตองมีการใหความรู
ความเขาใจในเรื ่องการมีสวนรวมเชนกัน โดยเฉพาะสิทธิขั ้นพื้นฐาน    
ที่ประชาชนควรรูวาสามารถมีสวนรวมในเรื่องใดไดบาง 

 
 การกําหนดนโยบายของภาครัฐมี ลักษณะเปนการกําหนดแผนพัฒนา         

ในภาพรวมของประเทศ ในขณะท่ีการจัดการสิ่งแวดลอมเปนการพัฒนา    
รายโครงการ ทําใหยังไมสามารถสะทอนใหเห็นความสัมพันธที่ชัดเจนระหวาง
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจกับปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
พัฒนาในภาพรวมได ดังนั้น จึงควรกําหนดแนวทางการศึกษาประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมในระดับที่กวางขึ้น กลาวคือ ประเมินผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมของนโยบาย แผนงาน มาตรการ และโครงการพัฒนาตางๆ     
โดยจัดทําเปนรายงานผลการศึกษาเสนอใหผูบริหารประเทศพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ และเปดโอกาสใหสาธารณชนเขามามีสวนรวม   
ในการตัดสินใจตั้งแตเริ ่มตนพัฒนานโยบายซึ่งจะสามารถชวยลดปญหา
ความขัดแยงในการพัฒนาในระดับพ้ืนที่และระดับโครงการได 

 
 กระบวนการมีสวนรวมในกรณีศึกษานี้ใชระบบตัวแทนในการจัดทําแผน    

บางครั้งอาจไมครอบคลุมถึงปญหาและผลกระทบที่ เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่        
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ในเบื้องตนพบวามีการจัดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เพียงครั้งเดียว ซึ่งไมเพียงพอตอกรณีปญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ดังนั้น การจัดทําแผน
จึงควรกําหนดกลุมเปาหมายในการจัดทําแผนและระดมความคิดเห็นจากพื้นที่
มากกวา 1 ครั้ง กอนการตัดสินใจนําแผนไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่ และ
รูปแบบการมีสวนรวมโดยใชระบบตัวแทนในการตัดสินใจสําหรับกรณีศึกษานี้ 
พบวา ในระดับพ้ืนที่ไมประสบความสําเร็จ ดังนั้นตองมีการปรับปรุง
กระบวนการและวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณปญหาในพื้นที่ เพ่ือจะได
เกิดการตัดสินใจที่มาจากกระบวนการมีสวนรวม   อยางแทจริง หรืออาจจะตอง
มีมาตรการสํารองเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ตองการนําเสนอสามารถ
เขาถึงชุมชนกลุมคนชายขอบ และกลุมดอยโอกาส รวมทั้งประชาชนทั่วไปไดจริง 
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หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
กรณีศึกษา  คดีฟองรองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ                               

ฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ในการไมประกาศใหพื้นที่                         
ตําบลมาบตาพุด และเทศบาลมาบตาพุด ตลอดจนพื้นที่ขางเคียง                   

เปนเขตควบคุมมลพิษ 
 
 

สืบเนื่องจากความไมพึงพอใจการดําเนินงานของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่ไม
ประกาศใหมาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ แตใชวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษ
ซึ่งเปนแผนในลักษณะเดียวกับการแกไขปญหาในเขตควบคุมมลพิษแทน ทําใหเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2550 ชาวบานมาบตาพุด 27 คน จาก 11 ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตัดสินใจ
ใชสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมเปนครั้งแรก  โดยการยื่นฟองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตอศาลปกครองจังหวัดระยอง ในฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
ในการไมประกาศใหพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุดและเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตลอดจนพื้นที่ขางเคียง

เปนเขตควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ ดวยความมุงหวังวาศาลปกครอง
15

จะเปนที่พ่ึงสุดทายที่จะทําให
ชาวบานไดรับความยุติธรรมไดอยางแทจริง 

 
การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมหมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในกรณีนี้เปน 

การประเมินวาผูฟองคดีสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในกรณีนี้ไดมากนอยเพียงใด โดยศึกษา
ทั้งในมิติของกฎหมายวาเอื้อตอการเขาถึงมากนอยอยางไร ความพยายามดําเนินงานของศาลปกครอง
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น ลําดับเนื้อหาในบทนี้กลาวถึง              
ความเปนมาของคดีฟองรองและกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง วิธีการจัดเก็บขอมูล ผลการประเมิน 
และบทสรุปและขอเสนอแนะ 

                                                      
15  “ศาลปกครอง” เปนศาลที่จัดตั้งข้ึนใหมเปนเอกเทศจากศาลยุติธรรม โดยจัดตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญ                
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ศาลนี้มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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1. ความเปนมาของคดีฟองรองและกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง 
 

ปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพในมาบตาพุด 
 
มาบตาพุดเปนพ้ืนที่พัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนที่รูจักกันดีในสังคมไทย ทั้งในแงของ

ความใหญโตของเขตนิคมอุตสาหกรรมที่สรางรายไดมหาศาลใหกับประเทศไทย และในแงของ
มลพิษจากอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่มาบตาพุดและพ้ืนที่ใกลเคียงมาเปนระยะเวลายาวนาน  

 
ยอนกลับไป เมื่อ พ.ศ. 2540 เด็กนักเรียนหลายรอยคนจากโรงเรียนมาบตาพุด-           

พันพิทยาคารตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล และตองทนนั่งเรียนหนังสือโดยตองปดปากและ
จมูก เมื่อชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ส่ือมวลชนรวมกันเรียกรองใหหนวยงานรัฐ
ดําเนินการแกไขปญหา วิธีการแกปญหาโดยหนวยงานรัฐ คือ ยายโรงเรียนออกไปจากพื้นที่ 
ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมฯ ยังคงเดินหนาขยายการลงทุนตอไป  

 
ตอมาในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2548 กรมควบคุมมลพิษตรวจพบสารประกอบ

อินทรียระเหยงายมากกวา 40 ชนิด โดยเปนสารกอมะเร็ง 20 ชนิด และในจํานวนสารกอมะเร็ง 
20 ชนิดนี้ มีคาสูงกวาระดับเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ US-EPA (EPA Region 6 
Screening Level) ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูถึง 19 ชนิด นอกจากสารประกอบอินทรียระเหยงาย
แลวมลพิษที่สําคัญที่ตรวจพบ คือ กาซไนโตรเจนไดออกไซด และกาซซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่ง
เกิดจากกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

 
ดานมลพิษทางน้ําและการกัดเซาะชายฝง พบวา แมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจะมี

ระบบบําบัดน้ําเสีย และโรงงานขนาดใหญจะมีระบบบําบัดน้ําเสีย แตเนื่องจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมีเปนจํานวนมากประกอบกับน้ําเสียจากชุมชนที่บางสวนไมผานการบําบัดกอน
ปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ  จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินของกรมควบคุมมลพิษพบวา              
มีอินทรียสารเและปริมาณความเขมขนของโลหะหนักที่มีคาสูงเกินคามาตรฐาน ไดแก ทองแดง 
แมงกานีส นิเกิล สารหนู เปนตน  สงผลใหเกิดการสะสมของโลหะหนักในสัตวน้ํา ทั้งหอย ปลา 
รวมถึงการเกิดปญหาแพลงคตอนบูม นอกจากนี้ ในดานชายฝงทะเล พบปญหาชายฝงถูกกัดเซาะ
ประมาณ 5-10 เมตรตอป รวมระยะทางยาวเกือบ 5 กิโลเมตร  
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นอกจากการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษแลว ดร. อาภา  หวังเกียรติ อาจารยประจํา
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยรังสิต ไดเก็บตัวอยางแหลงน้ําใน 25 ชุมชนในเขตพ้ืนที่
มาบตาพุด จํานวน 80 ตัวอยาง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 และกุมภาพันธ 2549 พบวา บอน้ํา
ต้ืนของชุมชนมีการปนเปอนของโลหะหนักอยางชัดเจน ไมวาจะเปน แคดเมียม ตะกั่ว แมงกานีส 
เหล็ก สารหนู โคบอลต โครเมี่ยม ทองแดง นิเกิล และสังกะสี  โดยทุกตัวอยางพบวาจะมีโลหะ
หนักปนเปอนอยางนอย 1 ชนิด ซึ่งเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคในชนบทที่ 
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดใหมีน้ําสะอาดในชนบททั่วราชอาณาจักรป 2531 กําหนดไว 
(เดชรัตน  สุขกําเนิด และคณะ, 2550) อาทิ 
 
ตารางที่ 10  ปริมาณโลหะหนักของตัวอยางน้ําจากชุมชนในพ้ืนที่มาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง 

ปริมาณ (มิลลิกรัม/ลิตร) โลหะหนัก จํานวน
ตัวอยาง     
ที่เกิน

มาตรฐาน 

คา
มาตรฐาน 

 

คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด จํานวนเทาที่เกนิ
มาตรฐาน         

(คิดจากคาสูงสุด) 

แคดเมี่ยม 65 0.005 0.023 0.030 0.0030 6 
เหล็ก 40 0.5 2.969 75.717 0.0139 151 
แมงกานีส 29 0.3 0.610 10.301 0.0050 34 
ตะกั่ว 28 0.05 0.108 2.329 0.0007 47 
สังกะสี 1 5 0.762 49.237 0.0009 10 
หมายเหตุ: คามาตรฐานในทีน่ี้ คือ คามาตรฐานคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคในชนบททีค่ณะกรรมการบริหาร 
   โครงการจัดใหมีน้ําสะอาดในชนบททั่วราชอาณาจักรป 2531 
 

ผลการวิเคราะหระดับการปนเปอนของสารโลหะหนักเกินมาตรฐานดังกลาวชี้ถึงความเสี่ยงตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน  อันเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด 
ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมที่กอมลพิษสูงกวา 90 โรงงาน รวมถึงโรงกลั่นน้ํามัน โรงงานปโตรเคมี 

เคมี พลาสติก และโรงกําจัดของเสียอันตราย
16

 
 
สวนผลกระทบทางดานสุขภาพ จากการศึกษาการเจ็บปวยของผูปวยนอกโรงพยาบาล

มาบตาพุด ในป 2545  พบวา ประชาชนปวยเปนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากที่สุด   
โดยมีถึง 12,940 คน (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2547) นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้น

                                                      
16 “จ้ีประกาศเขตควบคุมมลพิษกูวิกฤตมาบตาพุด”.  สํานักขาวประชาธรรม วันที่ 22 มกราคม 2550 
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ของอัตราการเจ็บปวยของประชาชนดวยโรคผิวหนังและเนื้อเย่ือใตผิวหนัง โรคระบบทางเดิน
หายใจ อันเนื่องมาจากการสัมผัสมลพิษ และผลกระทบที่ใชเวลาระยะหนึ่งกอนแสดงอาการของ
การเกิดของโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในเม็ดเลือดขาว (ผูจัดการออนไลน, 5 กุมภาพันธ 2550)  
ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลการเขารับบริการในแผนกผูปวยนอกของประชาชนของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ที่พบวา กลุมโรคที่ประชาชนมารับบริการในสถานพยาบาล
มากที่สุด คือ กลุมโรคระบบทางเดินหายใจ เชนเดียวกัน ในดานผลการศึกษาสถานการณของ
การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจป 2544 - 2549 พบวา จังหวัดระยองมีผูเขารับบริการ
โรคระบบทางเดินหายใจสูงกวาระดับประเทศ และเปนกลุมโรคที่ประชาชนเขารับบริการสูงเปน
อันดับ 1 และมีแนวโนมสูงขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) นอกจากนี้ นพ.มรกต  กรเกษม 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข  ไดใหสัมภาษณหลังจากการเขาตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ของ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเปนไปตามมาตรการเฝาระวังและแกไขผลกระทบสุขภาพของ
ประชาชนจากมลพิษในอากาศที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมวา โรคท่ีเกี่ยวเนื่องจากปญหามลพิษ
ทางอากาศที่สําคัญ ไดแก โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง  จากผลการตรวจ
คุณภาพอากาศของพื้นที่มาบตาพุดที่ตรวจพบปริมาณของสารประกอบอินทรียระเหยงาย 
(volatile organic compounds, VOCs) ในอากาศ และสารโลหะหนัก เชน แคดเมียม ตะกั่ว 
ปรอท  ชี้ใหเห็นวาประชาชนในแถบนี้อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดพิษภัยอันตรายตอสุขภาพสูงกวา
คนพ้ืนที่อ่ืนๆ จึงจําเปนที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองเรงควบคุมแกไขที่ตนเหตุอยางเรงดวน
และจริงจัง (ไทยรัฐ,16 พฤศจิกายน 2550) 

 
ขณะที่ผลการวิจัยของ รศ.ดร. เรณู  เวชรัชตพิมล อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือตรวจหาความสัมพันธของสาเหตุการเกิดโรคอันจะ
นําไปสูการเฝาระวังความเสี่ยงจากการเปนมะเร็งความเสี่ยงจากการเปนโรคมะเร็งของประชากร
ในพ้ืนที่มาบตาพุด โดยการเก็บตัวอยางเยื่อบุขางแกมของประชาชนท่ีสมัครใจทั่วไปจํานวน 400 
ราย แบงเปนผูใหญ 100 ราย และเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด จํานวน 300 ราย เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2550 พบวา จากจํานวนตัวอยางดังกลาว กลุมผูใหญจํานวน 100 ราย มีจํานวน
มากกวา 50% ที่พบสารพันธุกรรมหรือ DNA ที่บงบอกถึงความผิดปกติของยีนในรางกายที่มี
ความเสี่ยงสูงที่จะเปนโรคมะเร็ง โดยมีขอมูลยืนยันจากผลการตรวจวิเคราะหในหองทดลอง 
พบวา ดีเอ็นเอในเซลลเย่ือบุขางแกมเกิดการแตกหักจํานวนมาก บางรายมีเซลลที่มี DNA 
แตกหักถึง 128 เซลล จาก 4,000 เซลลที่ตรวจตอคน ขณะที่คนปกติจะมีเซลลที่มี DNA แตกหัก
อยูในระหวาง 0-10 เซลลใน 4,000 เซลลตอคนเทานั้น และขอมูลจากผลการวิเคราะหใน
หองทดลองยังยืนยันวา มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ยังสงผลตอส่ิงมีชีวิต
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อ่ืนๆ ดวย จากการนําตัวอยางของปลา กบ ไสเดือน และพืชบางชนิดที่ไวตอการรับมลพิษ เชน 
หอมใหญ วานกาบหอย พบวา สารพันธุกรรมมีความผิดปกติของเซลลสูง (ฐานเศรษฐกิจ, 10-13 
มิถุนายน 2550) 

 
การแกไขปญหาโดยหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

 
นับจากการยายโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารในปพ.ศ. 2540 หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของไดพยายามดําเนินงานแกไขปญหาดวยการตั้งคณะทํางานชุดตางๆ เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบแกไขปญหามลพิษในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และคณะกรรมการ-
ส่ิงแวดลอมแหงชาติไดมีมติเมื่อป 2541 ใหศึกษาการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศดวยแบบจําลองคณิตศาสตร เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาศักยภาพการรองรับ
มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยใหการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (กนอ.) ดําเนินโครงการ โดยใชงบประมาณรวมกับการระดมทุนจากผูประกอบการ
ภาคเอกชนในพื้นที่ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2541) 

 
ป 2548-2549 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติใหศึกษาความเปนไปได              

ในการประกาศเขตบริเวณพื้นที่ตําบลมาบตาพุดใหเปนเขตควบคุมมลพิษ17 ซึ่งจะนําไปสู              
การดําเนินการหรือการใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตาม มาตรา 59 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ที่ระบุวา  

 
“ในกรณีที่ปรากฏวา ทองที่ใดมีปญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรงถึงขนาดเปน

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กําหนดใหทองที่นั้นเปนเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได” 

 

                                                      
17 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดมีมติการประชุมคร้ังที่ 10/2548 เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2548 มอบหมาย
ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พิจารณาความเปนไปไดในการประกาศเขตควบคุมมลพิษ              
ในบริเวณพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เน่ืองจากมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาตอ
ส่ิงแวดลอม และสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณโดยรอบ และใหนําเสนอคณะกรรมการ-
ส่ิงแวดลอมแหงชาติพิจารณาตอไป 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติเพ่ิมเติมเรงรัดใหการศึกษา            
ความเปนไปไดดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน และมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพ่ือการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือ
เสนอแนะนโยบายแนวทางและมาตรการในการจัดการศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศ
บริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด และใหเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาภายใน 60 วัน 
และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาจัดทํา
แผนและเสนอพื้นที่อ่ืนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2548) 

 
อยางไรก็ดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติ “ไมประกาศใหพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุดเปนเขตควบคุม
มลพิษ” และมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนา
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ซึ่งเปนการดําเนินงานในลักษณะเดียวกับการแกไขปญหามลพิษในเขต
ควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
และใหคณะอนุกรรมการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่
มาบตาพุดโดยกําหนดเปาหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน  หากการดําเนินมาตรการไมสามารถ
แกไขปญหามลพิษที่เกิดขึ้นไดจะมีการพิจารณาการประกาศพื้นท่ีมาบตาพุดเปนเขตควบคุม
มลพิษตอไป อีกทั้งยังมีมติเห็นชอบใหใชมาตรการแนวทางการซื้อขายมลพิษ (emission trading)  

 
ในการประชุมดังกลาว นายสุพัฒน  หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษไดรายงาน

สถานการณแนวทางการจัดการและการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษพ้ืนที่มาบตาพุดวา 
“หากโรงงานอุตสาหกรรมทุกแหงปลอยกาซออกไซดของไนโตรเจนและกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ออกมาตามจริง (actual emission) จะทําใหเกิดการเกินศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศ ”  
ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงเสนอใหนําเทคโนโลยีควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศที่ดีที่สุดมา
ใช  อยางไรก็ดี คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยปรับปรุงขอมูลนําเขาและตัวแปรนําเขาอื่นๆ เพ่ือใหแบบจําลองทางคณิตศาสตรมีความ
ถูกตองเชื่อถือได โดยเฉพาะขอมูลอุตุนิยมวิทยา และ ใหกระทรวงพลังงานและกรมควบคุมมลพิษ
ไปหารือกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โรงไฟฟาระยอง และผูประกอบการอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ ในการปรับลดการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซดของไนโตรเจน และ
พารามิเตอรอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพื้นที่นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุดในการ
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รองรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 เดือน (กรมควบคุมมลพิษ, 
2551)   

 
และตอมาคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนา             

ในพ้ืนที่จังหวัดระยองในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติเห็นชอบ
กรอบการดําเนินการและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง 

 
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อฟองคดีตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
 

ประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานรณรงค
เรียกรองใหมีการแกไขปญหามลพิษจากอุตสาหกรรมตางไมเห็นดวยกับวิธีการแกไขปญหาของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และรณรงคเรียกรองใหมีการประกาศใหพ้ืนที่บริเวณมาบตาพุด
เปนเขตควบคุมมลพิษ พรอมทั้งมีความเห็นวาการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ดําเนินการแกไขปญหาตามแนวทางดังกลาวขางตนนั้นเปนการละเวนการปฏิบัติอํานาจหนาที่
ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 253518 

 
วันที่ 9 เมษายน 2550 ตัวแทนของประชาชนและชุมชนในเขตตําบลมาบตาพุด และ

เทศบาลมาบตาพุด  ตลอดจนพื้นที่ขางเคียง ทําหนังสือ คปอ. เลขท่ี 042/2550 ลว. 9 เมษายน 
2550 ในนามของ “เครือขายประชาชนภาคตะวันออก” ถึงประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเรียกรองใหคณะกรรมการฯ ใชอํานาจหนาที่ประกาศพื้นที่ดังกลาวใหเปนเขตควบคุม
มลพิษ แตกลับไมไดรับคําตอบ การชี้แจงใดๆ จากคณะกรรมการฯ 

 

                                                      
18 ตัวอยางการณรงคเรียกรองของชุมชนผูไดรับผลกระบบ องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ พิจารณาไดจาก 
http://www.politic.tjanews.org/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=9 
http://www.newspnn.com/detail.php?dataid=4402&code=n2_22012007_01&mode=th  
http://www.bangkokbiznews.com/2007/01/24/WW70_7001_news.php?newsid=1917 
http://www.moneychannel.co.th/Menu6/BreakingNews/tabid/98/newsid533/11662/Default.aspx 
http://www.newspnn.com/detail.php?dataid=4324&code=n2_19122006_01&mode=th 
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ตอมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ชาวบานมาบตาพุด 27 คน จาก 11 ชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด19  ไดย่ืนฟองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตอศาลปกครองจังหวัด
ระยองในฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติละเลยการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร และเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย              
โดยขอใหศาลปกครองจังหวัดระยองมีคํา ส่ังใหผู ถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 59 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยประกาศใหพ้ืนที่
ตําบลมาบตาพุด และเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ตลอดจนพื้นที่ขางเคียงที่มีปญหาส่ิงแวดลอม
รายแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมเปน              
เขตควบคุมมลพิษเพ่ือดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษตามกฎหมาย20 

 
ผูฟองคดีทั้ง 27 คนเปนประชาชนที่อาศัยอยูใน 11 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม ต. มาบตาพุด  ต. หวยโปง และบางสวนของ ต. มาบขา  ต. เนินพระ และ 
ต. ทับมา  โดยชุมชนที่อยูอาศัยของผูฟองคดีต้ังอยูบริเวณโดยรอบของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด  และผูฟองคดีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ธุรกิจสวนตัว  รับจางทั่วไป คาขาย และ
แมบาน  โดยใชน้ําจากบอน้ําและน้ําประปาในการอุปโภคบริโภค  และเปนผูไดรับผลกระทบจาก
มลพิษที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมทั้งมลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  และของเสียอันตราย
ที่ปลอยออกมาจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

                                                      
19 สาเหตุการฟองคดีเน่ืองจากการที่ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ตองเผชิญกับปญหา
สุขภาพและส่ิงแวดลอมจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมหนักในนิคมอุตสาหกรรมมาเปนเวลานาน หลายคน
เจ็บปวยเปนโรคทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง และอีกหลายชีวิตตองสังเวยใหกับโรครายที่มาจากมลพิษ
อุตสาหกรรม ประกอบกับสภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมตกอยูในสภาวะที่เลวราย มีมลพิษทาง
อากาศที่รายแรง มลพิษทางน้ําและอันตรายจากกากของเสียอันตราย และเปนที่แนชัดแลววาการแกปญหาของ
หนวยงานรัฐไมไดทําใหปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอมในพื้นที่มาบตาพุดดีข้ึน ประชาชนยังคงตองรับสารพิษเขาสู
รางกายตลอดเวลา และมีแนวโนมวาจะมีการขยายอุตสาหกรรมในพื้นที่อีกโดยไมคํานึงถึงปญหาที่เปนอยู (สํานัก
ขาวประชาไท, 2550) 
 
20 คําฟองและคําขอทายคําฟองระหวางนายเจริญ  เดชคุม กับพวกรวม  27 คน ผูฟองคดี และคณะกรรมการ-
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ผูถูกฟองคดี เลขคดีหมายเลขดําที่ 192/2550  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
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ผลการพิพากษาของศาลปกครองระยองและสถานการณปจจุบัน 
 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ศาลปกครองระยองไดพิพากษาใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม -

แหงชาติประกาศใหทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมท้ังตําบลเนินพระ ตําบลมาบขา 
และตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง ทั้งตําบล  ตลอดจนทองที่ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 
จังหวัดระยอง ทั้งตําบล เปนเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือดาํเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามที่
กําหนดไวในกฎหมายตอไป  

 
ตอมาในวันที่ 16 มีนาคม 2552 ในการประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ           

ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  ที่ประชุมไดมีมติใหประกาศเขตควบคุมมลพิษตามที่ศาลปกครอง
ระยองพิพากษา โดยจะอุทธรณเฉพาะประเด็นการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ผูถูกฟองคดีไดย่ืนอุทธรณตอศาล
ปกครองสูงสุด  ขณะนี้ (16 เมษายน 2552) คดีนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
วาจะรับอุทธรณหรือไม 

 
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดออก

ประกาศฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดใหทองที่เขต ต. มาบตาพุด ต. หวยโปง ต. เนินพระ 
และ ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ทั้งตําบล ต. มาบขา อ. นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง              
ทั้งตําบล และ ต. บานฉาง อ. บานฉาง จ. ระยอง ทั้งตําบล รวมทั้งพ้ืนที่ทะเลภายในแนวเขต เปน
เขตควบคุมมลพิษ 
 
กระบวนการดําเนินคดีปกครอง 
 
 ศาลปกครองเปนศาลที่จัดต้ังข้ึนใหมเปนเอกเทศจากศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดี
ปกครองตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ศาลปกครอง, 
2551) 
 

คดีปกครอง หมายถึง คดีปกครองที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยงานทางการปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่ง และขอพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของ
รัฐดวยกันเองอีกกรณีหนึ่ง  โดยเปนขอพิพาทที่เกิดจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร กระทําละเมิดหรือมีความรับผิดชอบอยางอื่นอันเกิดจากการใช



แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550–2554 

หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
 

 135 

อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่นหรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลางลาชาเกินสมควร หรือเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง 

 
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐที่อาจถูกฟองคดีตอศาลปกครอง ไดแก 
1) หนวยงานทางปกครอง มีอยู 7 ประเภท ไดแก 

(1) หนวยงานราชการสวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม 
(2) หนวยงานราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด และอําเภอ 
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(4) รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฏีกา 
(5) หนวยงานรัฐที่มิไดเปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจหรือองคกรมหาชน 
(6) หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
(7) หนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากรัฐใหใชอํานาจทางปกครอง หรือดําเนินกิจการ

ทางปกครอง  
2) เจาหนาที่ของรัฐ 

(1) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคลหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงาน  
ทางปกครอง 

(2) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมาย  
ใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล 

(3) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่รัฐ 

 
ตามกฎหมายปกครอง คําสั่ง (หรือ “คําสั่งทางปกครอง”) หมายถึง การใชอํานาจตาม

กฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง 
โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวร 
หรือช่ัวคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง การจดทะเบียน 
 

ผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง ตามมาตรา 42 ระบุวา ผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการงดเวน 
การกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่รัฐหรือมีขอโตแยงเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
หรือกรณีอื่นตามที่อยูเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแกไขหรือบรรเทาความเดือน
รอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้นตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 ผูนั้นมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลปกครอง 
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     ในกรณีศึกษานี้ ประชาชนและชุมชนบริเวณตําบลมาบตาพุด และเทศบาลเมืองมาบตาพุด  

ตลอดจนพ้ืนที่ขางเคียงยื่นฟองตอศาลปกครองจังหวัดระยอง ในฐานที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (ซึ่งเปนเจาหนาที่รัฐตามกฎหมายปกครอง) ละเลยการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร และเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งหนาที่
ดังกลาวในที่นี้หมายถึงคณะกรรมการไมยอมใชอํานาจตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในการประกาศให เทศบาลมาบตาพุด  ตลอดจนพ้ืนที่
ขางเคียง เปน “เขตควบคุมมลพิษ” และฐานอํานาจฟองหรือฐานสิทธิในการเปนผูฟองคดีนั้นสืบเนื่อง
จากประชาชนและชุมชนบริเวณตําบลมาบตาพุด และเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ตลอดจนพ้ืนที่
ขางเคียง เปนผูไดรับผลกระทบจากมลพิษในพ้ืนที่ดังกลาว  การที่คณะกรรมการไมประกาศใหพ้ืนที่
ดังกลาวเปนเขตควบคุมมลพิษกลุมประชาชนและชุมชนจึงเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ตามมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติจัดต้ัง  
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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2.  วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 
2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 2.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 แกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 12 พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 -แกไข

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขครั้งที่ 3    

พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย              

ของบานเมือง พ.ศ. 2535  
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญติัวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 
 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. 2543 
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 ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ 127 วาดวย              
การติดตอขอรับทราบขอมูลขาวสารของนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2542 

 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาขอมูล

ขาวสารของราชการที่ไมตองเปดเผย พ.ศ. 2546  
 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณา

และดําเนินการตามคําขอของประชาชนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2546 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง โครงสราง อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินการ
และสถานที่ ติดตอเ พ่ือขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ              
พ.ศ. 2547 

 ระเบียบสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2548 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลของ
กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2550 

 
2.1.2  เอกสารเผยแพร 

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง กําหนดใหทองที่เขต ต. มาบตาพุด ต. หวยโปง 
ต. เนินพระ และต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ทั้งตําบล ต. มาบขา 
อ. นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้งตําบล และ ต. บานฉาง อ. บานฉาง จ. ระยอง 
ทั้งตําบล รวมท้ังพ้ืนที่ทะเลภายในแนวเขต เปนเขตควบคุมมลพิษ 

 คําพิพากษาศาลปกครองระยอง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552  กรณีคดี
ฟองรองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (คดีหมายเลขดําที่ 192/2550 
และคดีหมายเลขแดงที่ 32/2552) 
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 แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
จัดทําโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเ พ่ือแกไขปญหามลพิษและ
กําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง. 

 ความรู เ บื ้องตนเกี ่ยวกับการฟองและการดําเนินคดีในศาลปกครอง 
จัดทําโดย อําพัน เจริญชีวินทร 

 ประมวลกฎหมายปกครอง จัดทําโดย สํานักงานศาลปกครอง. 
 
 2.2  เว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สํานักงานศาลปกครอง  www.admincourt.go.th 
กรมควบคุมมลพิษ  www.pcd.go.th 
สํานักงานตรวจการแผนดินรัฐสภา  www.ombudsman.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  www.krisdika.go.th 

 
 2.3  การสัมภาษณเชิงลึกและสัมภาษณทางโทรศัพท 

นายสุรชัย  ตรงงาม  ทนายความและผูประสานงานโครงการนิติธรรมส่ิงแวดลอม 
นายสุทธิ  อัชฌาสัย  ผูประสานงานเครือขายประชาชนภาคตะวันออก 
นายนิพล  แจมเหมือน  นิติกร 6 ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
นายสุรชัย  องอาจเดชากุล  เจาหนาที่ศาลปกครอง   

สังกดัสถาบันพัฒนาตุลาการและขาราชการฝายปกครอง 

 
 
3.  ผลการประเมิน 
 

 คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณในกรณีศึกษานี้ หมายถึง ศาลปกครอง 
ในสวนตอไปนี้จะนําเสนอผลการประเมินหมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมประกอบดวยการประเมิน
ในมิติของกฎหมายเฉพาะ  ความพยายามของศาลปกครองและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ และ
ความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น  ผลการประเมินสามารถจัดระดับคาของการประเมินไดเปน 7 ระดับ ไดแก 
กฎหมายหาม, ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน, ควรปรับปรุงแกไข, ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น, ดี, ดีที่สุด  
และไมสามารถประเมนิได  ผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 
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 3.1  ดานกฎหมายเฉพาะ 
 
3.1.1  คุณภาพและขอบเขตของกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ (ตัวชี้วัดที่ 95 และ 96) 

 
ผลการประเมินคุณภาพและขอบเขตของกฎหมายมีดังนี้ 

 
1) ประเด็นที่ 1: เปนการตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนวามีกฎหมายที่กําหนดใหมี

หนวยงานหรือคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการพิจารณาคํารอง/อุทธรณและตัดสิน/วินิจฉัยหรือไม 
เพียงใด ผลการประเมินพบวา มีกฎหมายที่กําหนดถึงหลักเกณฑ เง่ือนไขใหศาลปกครองตอง
พิจารณาคํารอง (คําฟอง) ไวอยางกวางขวางครอบคลุมถึงกรณีศึกษานี้อยางสมบูรณ (ดีที่สุด)  

 
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ พบวา “ศาลปกครอง” มีอํานาจหนาที่

ในการพิจารณาคดีปกครองคดีนี้โดยตรงตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   

 
ในกรณีนี้ ผูมีสิทธิฟองคดีย่ืนฟองตอศาลปกครองจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 2550 และศาลปกครองไดมีคําส่ังรับฟองเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 (คดีหมายเลขดําที่ 
192/2550) ขอพิพาทดังกลาวเปนการฟองใหศาลปกครองพิจารณาวาคณะกรรมการสิ่งแวดลอม-
แหงชาติซึ่งเปนคณะกรรมการที่มีกฎหมายใหอํานาจในการออกกฎ คําส่ังหรือมติใดๆ ที่มี
ผลกระทบตอบุคคล ไดละเลยการปฏิบัติหนาที่ ตามอํานาจหนาที่ตามตามมาตรา  59 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในการประกาศใหพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ตลอดจนพื้นที่ขางเคียง เปน “เขตควบคุมมลพิษ” จึงเขาขายอํานาจ
หนาที่ของศาลปกครองตามมาตรา 9 (2) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 

 

เมื่อพิจารณาฐานอํานาจฟองหรือฐานสิทธิในการฟองคดี พบวา ประชาชนผูฟองคดี
21

 
เปนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา 42  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

                                                      
21 ผูมีอํานาจฟองในกรณีศึกษานี้ ไมมีประเด็นใหตองพิจารณาถึงประเด็น “คณะบุคคล” วา “เครือขายประชาชน
ภาคตะวันออก” ถือวาเปน “คณะบุคคล” ผูมีอํานาจฟองในคดีน้ีหรือไม เน่ืองจาก ผูเสียหายมิไดประสงคจะฟองใน
นามของ “เครือขายประชาชนภาคตะวันออก” หากแตละคนฟองในนามของตัวเอง 
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พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจากประชาชนเหลานี้อาศัยอยูในพ้ืนที่บริเวณตําบลมาบตาพุด 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด  และพ้ืนที่ขางเคียง จึงเปนผูไดรับความเดือนรอนเสียหายหรืออาจจะ
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากปญหามลพิษในพ้ืนที่  จากการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติไมประกาศใหพ้ืนที่ดังกลาวเปนเขตควบคุมมลพิษจึงทําใหกลุมประชาชนและชุมชนเปน
ผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได จึงเปน
ผูมีสิทธิฟองคดีตามความมาตรา 42  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542  

 
การฟองรองคดีตอศาลปกครองนอกจากเปนการใชสิทธิตามกฎหมายปกครองแลว 

ยังเปนการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ไดแก สิทธิชุมชนและสิทธิ
ของบุคคลในการรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ (มาตรา 67) สิทธิของประชาชนและ
ชุมชนในการไดรับการรับรอง คุมครองและผูกพันศาลในการบังคับใชกฎหมาย และการตีความ
กฎหมาย (มาตรา 27) สิทธิในการรองทุกขของประชาชนไดรับการรับรองไว (มาตรา 59) และ
สิทธิในการฟองรองหนวยงานรัฐ (มาตรา 60)  

 
2)  ประเด็นที่ 2: มุงประเมินวากฎหมายเปดโอกาสใหคูกรณีสามารถยื่นคํารอง

ขอใหมีการทบทวน หรือยื่นอุทธรณตอองคกรอิสระที่มีอํานาจที่จะกลับคําตัดสินใจ/วินิจฉัย 
มากนอยเพียงใด จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของประเด็นการอุทธรณสรุปไดวา มีกฎหมาย
ที่กําหนดถึงหลักเกณฑ เง่ือนไขใหทบทวนหรืออุทธรณคําพิพากษาไวอยางเพียงพอ คือ สามารถ
ย่ืนอุทธรณไปยังศาลปกครองสูงสุดได โดยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถือวา “เปนที่สุด”22              
ไมสามารถอุทธรณโตแยงไดอีก (ดี) 

 
จากการทบทวนเรื่องการอุทธรณภายใตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พบวา การอุทธรณไดหรือไมขึ้นอยูกับระดับของศาล
23

 

                                                      
22 “เปนท่ีสุด” หมายถึง กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคาํสั่งแลว คูกรณีไมสามารถอุทธรณโตแยงไดอีกตอไป เชน 
คําพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลปกครองสูงสุด (มาตรา 73 วรรคทาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542) 
23 ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองชั้นตนและศาลปกครองสูงสุด  การฟองคดีโดยทั่วไปจะตองยื่นฟอง
ตอศาลปกครองชั้นตนที่มีเขตอํานาจ ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหยื่นฟองตอศาลที่ผูฟองคดีมีภูมิลําเนาหรือมีมูลคดีเกิด 
แตถาเปนการฟองคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี
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หากเปนคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของมิไดกําหนดใหเปนที่สุด 
แตถาหากเปนคําพิพากษาหร ือคําสั ่งศาลปกครองสูงสุดจะอุทธรณ โตแยงตอไปไมได 
กฎหมายใชคําอยูสองคํา คือ คําวา “ถึงที่สุด” และคําวา “เปนที่สุด” 

 
การฟองรองคดีตอศาลปกครองจังหวัดระยองในกรณีนี้นั้น ศาลนี้มีสถานะเปน

ศาลปกครองชั้นตน ดังนั้น หากศาลมีคําพิพากษาออกมาในรูปใดก็ตาม คูกรณีสามารถอุทธรณ
โตแยงตอไปได โดยยื่นตอศาลปกครองชั้นสูงสุดซึ่งจะทําหนาที่พิจารณาพิพากษาคําอุทธรณ
โตแยงดังกลาวตอไป   

 
นอกจากคูกรณีจะมีสิทธิอุทธรณแลว  ตามระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน

ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 มิไดจํากัดวาเฉพาะคูกรณีใน
ศาลปกครองชั้นตนเทานั้นที่มีสิทธิอุทธรณได จึงตองหมายความวาบุคคลภายนอกที่มิไดเปน
คูกรณีในศาลปกครองชั้นตน แตเปนผูมีสวนไดเสียที่ถูกกระทบโดยคําพิพากษา หรือคําส่ังศาลปกครอง
ชั้นตน ยอมมีสิทธิอุทธรณได โดยการอุทธรณตองระบุถึงประเด็นขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
ที่ตองการคัดคาน และตองเปนประเด็นที่ไดกลาวถึงไวในศาลปกครองชั้นตนแลวเทานั้น เวนแต
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปนปญหาเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือเกี่ยว
ดวยประโยชนสาธารณะ 

 
ทั้งนี้ การอุทธรณโตแยงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน พระราชบัญญัติ

จดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 73 กําหนดวาตองยื่นภายใน 
30 วัน นับแตมีคําพิพากษา มิฉะนั้นจะถือวาคดีนั้นเปนอัน “ถึงที่สุด” หากศาลปกครองชั้นตน
มีคําส่ังไมรับอุทธรณ ผูอุทธรณสามารถยื่นอุทธรณคําส่ังไมรับอุทธรณตามขอ 104 แหงระเบียบฯ 
ตอศาลปกครองสูงสุด ภายใน 30 วันนับแตรับคําส่ัง24 

 
 

                                                                                                                                       
หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหยื่นฟองตอศาลปกครองสูงสุดโดยตรงไมตองยื่นฟองตอศาลปกครอง
ชั้นตนกอน 
24  “ถึงท่ีสุด” หมายถึง กรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคาํสั่งแลว คูกรณีสามารถอุทธรณโตแยงตอไปได แตตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดอุทธรณโตแยงภายในระยะเวลาดังกลาว กฎหมายถือให
คําพิพากษานั้น “ถึงที่สุด” (มาตรา 73 วรรคแรก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542) 
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3.1.2.  คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 97) 
 

การตรวจสอบกฎหมายในประเด็นคุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการ
เขาถึง มุงประเมินวา ขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูล” ที่กําหนดโดยคูกรณี, 
หนวยงานรัฐ หรือ ผูที่เกี่ยวของฝายที่ 3 (รวมถึงกรณีบริษัทเอกชน) ในการเสนอขอมูลที่ถูก
รองเรียนหรืออุทธรณ (ในกรณีคือ การเสนอขอมูลตอศาลปกครอง) นั้น มีขอบเขตที่ชัดเจน มาก
นอยเพียงใด จะมีผลทําใหเอกสาร/ขอมูลใดไมสามารถถูกนําเสนอตอศาลในฐานะพยานหลักฐาน
ไดหรือไม จากการประเมินโดยพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของการเปนความลับของขอมูล
สรุปผลการประเมินไดวาขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูลจากอยางนอยสองหนวยงาน
ที่เกี่ยวของมีขอบเขตไมชัดเจนและไมจํากัด (ควรปรับปรุงแกไข) 

 
ตัวชี้วัดนี้ประเมินกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ไดแก รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540, 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535,พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, ระเบียบกรมควบคุมมลพิษวาดวย
ขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2542, ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง โครงสราง อํานาจหนาที่ 
วิธีดําเนินการและสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2548 

 
ผลการประเมิน พบวา สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดรับ

การรับรองไวในมาตรา 56 และ 57 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แตพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดเรื่อง “ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย” ไวใน
มาตรา 14 และ 15 โดยใหอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่ในการที่จะปฏิเสธหรือเปดเผยขอมูล
ขาวสาร  เมื่อเจาหนาที่รัฐปฏิเสธการใหขอมูลแลวจึงตกเปนภาระแกผูย่ืนคํารองที่จะอุทธรณไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร จึงสรุปวา หลักการเปดเผยขอมูลตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสารของราชการนั้นยังขาดความชัดเจนในบางกรณี 
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ในสวนของการดําเนินคดีปกครอง เนื่องจากวิธีพิจารณาคดีปกครองเปนระบบไตสวน 
(ขอ 5 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2543) โดยตุลาการทําหนาที่เปนผูดําเนินกระบวนพิจารณาดวยตนเอง (master of the 
procedure) ไมวาจะเปนการจัดใหมีการโตตอบเปนลายลักษณอักษรระหวางคูกรณีในรูปของคําฟอง 
คําใหการ คําคัดคานคําใหการ และคําใหการเพิ่มเติม ตลอดจนเอกสารและพยานหลักฐานที่
เกี่ยวของแลว  ซึ่งตุลาการอาจกําหนดประเด็นในการโตตอบใหแกคูกรณีดวยก็ได และหาก
ปรากฎวาขอเท็จจริงที่ไดมายังไมเพียงพอ หรือมีความไมชัดเจนประการใด ศาลสามารถแสวงหา
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสมโดยจะรับฟงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน
ผูเชี่ยวชาญหรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีไดตามที่เห็นสมควร 
(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 55 วรรคสาม และระเบียบฯ ขอ 50-55) หรือ หาก
คูกรณีเห็นวาเอกสารขอมูลบางอยางอยูในความครอบครองของหนวยงานรัฐคูกรณี หรืออยูใน
ความครอบครองของหนวยงานรัฐอ่ืน สามารถรองขอตอศาลปกครองใหศาลใชอํานาจเรียก
เอกสารจากหนวยงานดังกลาวเขามาในสํานวนการพิจารณาได 

 
นอกจากนี้ คูกรณียังมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แตละฝายไดย่ืนไวใน

สํานวน เวนแตกรณีที่มีกฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผย หรือศาลปกครองเห็นวาจําเปนตองไม
เปดเผย เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินงานของรัฐ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
กําหนดไววา ขอมูลดังกลาว จะไมถูกนํามาใชรับฟงในการพิจารณาพิพากษาคดี (มาตรา 55 
วรรคสอง) 

 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษานี้ พบวา หนวยงานรัฐหรือ

เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของในกรณีนี้ คือ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติซึ่งเปนผูถูกฟองคดี  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการ และกรมควบคุมมลพิษซึ่งดูแลเรื่องเขตควบคุมมลพิษ  หนวยงานเหลานี้มีการ
บริหารจัดการขอมูลขาวสารภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ จึงออกประกาศ
หรือระเบียบเพ่ือเปนแนวปฏิบัติภายในหนวยงาน  ซึ่งใหดุลยพินิจแกเจาหนาที่อยางกวางขวาง 
และไมมีความชัดเจนในนิยามของการเปนความลับและขอมูลขาวสารที่กฎหมายคุมครองมิให
เปดเผย กลาวคือ  

 
1) กรมควบคุมมลพิษ กําหนดใหฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ สํานักงาน

เลขานุการกรมเปนสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรม ตามขอ 3 แหงประกาศ
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กรมควบคุมมลพิษ เรื่องโครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงาน และสถานที่
ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547 โดยขอมูลขาวสารที่อยูภายใต
ความครอบครองของกรมควบคุมมลพิษ ตามระเบียบกรมควบคุมมลพิษวาดวยขอมูลขาวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2542 แบงขอมูลออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

(1) ขอมูลที่ประสงคจะเผยแพรใหจายแจกไดทันทีตามจํานวนที่เหมาะสมโดย
ไมตองปฏิบัติตามระเบียบฯ 

(2) ขอมูลที่เปดเผยได 
(3) ขอมูลที่เปดเผยไมได ไดแก 
 (3.1) ขอมูลที่เปดเผยไมไดและอยูในระหวางการดําเนินการ จัดทํา 

วิเคราะห จําแนก รวบรวม หรือจัดทําขึ้นใหม  “กขส.” จะเปนผูพิจารณาเสนอความคิดเห็นแกผูมี
อํานาจในการเปดเผยขอมูลขาวสาร และ 
 (3.2) ขอมูลที่เปดเผยไมไดและดําเนินการเสร็จแลว ไดแก เรื่องตางๆ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่ยังคงชั้นความลับไว, เรื่องทั่วไปที่ไมเปนมติคณะรัฐมนตรีที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย, รายงานการประชุมกรมที่เปนเรื่องปกปดหรือเปน
การประชุมลับ, ประวัติขาราชการ ลูกจางของกรม, ประวัติบุคคลภายในคณะกรรมการ คณะทํางาน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมฯ และตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของกับกรม, เอกสารหรือ
รายงานการศึกษาตางๆ หากเปดเผยอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจการคลังของประเทศ, เอกสารหรือ
รายงานที่หากเปดเผยแลวจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จ
ลุลวงไปได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู
แหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม, ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงาน ทั้งนี้ไม
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชในการทําความเห็น
หรือคําแนะนําดังกลาว, รายงานการตรวจสอบมลพิษหรือรายงานการตรวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องราวรองทุกข หากเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด, ขอมูลขาวสารตามขอ (2) ที่ “กขส.” เห็นวายังคงชั้นความลับไว 

 
2)  ระเบียบสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2548 แบงขอมูลขาวสาภายในหนวยงานเปน 4 ประเภท ไดแก 
(1) ขอมูลขาวสารที่เปดเผยที่อยูระหวางดําเนินการ 
(2) ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผยหรือเปนความลับของทางราชการที่อยู

ระหวางดําเนินการ 
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(3) ขอมูลขาวสารที่เปดเผยที่ดําเนินการเสร็จแลว และลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาแลว 
หรือหนังสือเวียน กระทรวง ทบวง กรม 

(4) ขอมูลขาวสารที่เปดเผยที่ดําเนินการเสร็จแลว นอกจากขอ (3) ซึ่งขอมูลทั้ง 
4 ประเภท โดยกําหนดใหผูตองการขอมูลยื่นคํารอง (แบบ กกข.1-กรณีเปนสวนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ หรือ กกข. 2 - กรณีเปนบุคคลทั่วไป) เพ่ือขออนุญาตรับทราบ/เขาถึงขอมูลจาก
เจาหนาที่ระดับตางๆ ที่มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบ 

 
3.1.3  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรในหนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 98) 
 

การตรวจสอบกฎหมายในประเด็นนี้เปนการประเมินวา กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ จะตองพัฒนาขีดความสามารถของ
กรรมการหรือบุคลากรใหเขาใจสิทธิของประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมมากนอย
เพียงใด 

 
เนื่องจากองคประกอบหรือสมาชิกของคณะกรรมการที่อาจไมคุนเคยกับ

กฎหมายและวิธีพิจารณาที่ เกี่ยวของกับกรณีศึกษาอาจกลายเปนขอจํากัดในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม ดังนั้น การพัฒนาขีดความสามารถในลักษณะตางๆ จะชวยลดอุปสรรค
ขอจํากัดของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ผลจากการประเมินกฎหมายที่เกี่ยวของ สรุปไดวา 
ไมมีบทบัญญัติมาตราใดในกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดใหตองพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูพิพากษา (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) โดยพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา 
ไดแก พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 
จากการทบทวนกฎหมาย พบวา พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อผลักดันแนวคิดธรรมาภิบาล 
(good governance) ใหเกิดผลเปนรูปธรรมขึ้น ไดกําหนดไวใน มาตรา 11 วา "สวนราชการมี
หนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและ
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พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปน
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” 
อยางไรก็ดี  ยังไมปรากฎความชดัเจนในการนํากฎหมายนี้ไปสูการปฏิบัติหรือบังคับใช 

 
มาตรา 11 (5) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

บัญญัติใหคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและ        
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อยางไรก็ดี ยังคงขาดความชัดเจนถึงวิธีการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรดังกลาว  สวนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ไมมีขอกําหนดใหพัฒนาขีดความสามารถของผูพิพากษาแตอยางใด   

 
3.1.4  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของ

ประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 101 และ 102) 
 

ผลการประเมินคุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชาชนประกอบดวย 2 เรื่องสําคัญ ดังนี้ 

 
1) ประเด็นที่ 1: มุงประเมินวา กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบตอง

ชวยเหลือประชาชน โดยจัดใหมีการใหความชวยเหลือทางเทคนิค  การจัดทําคูมือหรือการจัด
ฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการรองเรียนหรือย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่อง
รองเรียนหรืออุทธรณในกรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด เนื่องจากประชาชนบางสวนอาจไม
สามารถใชกลไกของศาลได เวนเสียแตหนวยงานรัฐไดดําเนินการในหลายชองทางเพ่ือให
ประชาชนรูจักและเขาใจถึงกลไกดังกลาว วิธีการ อาจไดแก การจัดทําคูมือ หรือการจัดฝกอบรม
เกี่ยวกับกระบวนการรองเรียน หรือย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรือ
อุทธรณ จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของวาไดมีการกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบตอง
ชวยเหลือประชาชนเพียงใด  ผลการประเมินสรุปไดวา กฎหมายกําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมี
ความชวยเหลือทางเทคนิค และการสนับสนุนอื่นๆ ไวนอยมาก (ควรปรับปรุงแกไข) 
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ไดแก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จากการประเมินผลพบวา แมในทางปฏิบัติ จะพบวาศาล
ปกครองไดจัดใหมีการใหความชวยเหลือ คําปรึกษาในการดําเนินคดีปกครอง จัดใหมีเจาหนาที่
ใหคําปรึกษาในการเขียนฟองและดําเนินกระบวนการทางศาลปกครอง มีการจัดทําคูมือ รวมถึง
สนับสนุนใหบุคคลากรภายในหนวยงานเปนวิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ปกครองเปนการทั่วไป แตหากเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแหง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พบวา ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมไปถึง
การจัดใหมีบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ รวมถึงแพทยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพ่ือใหความเห็นทาง
วิชาการประกอบการรับฟงพยานหลักฐาน ก็ไมปรากฎวาศาลปกครองจะจัดใหมี ฯลฯ 

 
2) ประเด็นที่ 2: เปนการประเมินวา กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบ

จะตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (sub-national 
governments) ใหมีความเขาใจและสงเสริมการใชสิทธิของประชาชนในการรองเรียนหรืออุทธรณ
ในกรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด   

 
ผลการประเมินสรุปไดวา กฎหมายมิไดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถไว 

(ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) โดยพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ไดแก 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2469 แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 12 พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 

 
จากการประเมิน พบวา แมในทางปฏิบัติ จะพบวาศาลปกครองไดจัดใหมีการให

ความชวยเหลือ คําปรึกษาในการดําเนินคดีปกครอง มีการจัดทําคูมือ รวมถึงสนับสนุนให
บุคลากรภายในหนวยงานเปนวิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินคดีปกครอง  แตหาก
เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 พบวาไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเอง พบวาไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้   
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3.1.5  เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา (ตัวชี้วัดที่ 103) 
 

ประเด็นเง่ือนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลาเปนการประเมินวา กฎหมายกําหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม (reasonableness of timeframe) ในการพิจารณาตัดสินหรือวินิจฉัยของ
คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ ไวอยางชัดเจนเพียงใด  สรุปการประเมินวา 
กฎหมายไดกําหนดระยะเวลาที่คอนขางเหมาะสมในการพิจารณาตัดสินหรือวินิจฉัย (ควรพัฒนา
ใหดีย่ิงขึ้น) 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ไดแก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผลการประเมิน พบวา มาตรา 55 ของกฎหมายนี้ไดกําหนด
กรอบวิธีพิจารณาความปกครองไวเปนหลักการวา การพิจารณาพิพากษาคดีตองดําเนินการให
เสร็จส้ินไปโดยเร็ว แตตองเปดโอกาสใหคูกรณีชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบการชี้แจง
ตามควร โดยทําเปนหนังสือ  

 
เมื่อพิจารณารายละเอียดของกระบวนการของศาลปกครอง พบวา มีการกําหนด

ระยะเวลาของขั้นตอนการดําเนินงานในรายละเอียดไวเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 
กระบวนการสามารถจําแนกไดเปน 2 ระยะ คือ การพิจารณาคดี และการพิพากษาคดีหรือ
การออกคําส่ังใดๆ ในสวนของการพิจารณาคดีมีประเด็นระยะเวลาที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

 
1) ระยะเวลาในขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริง วิธีพิจารณาคดีปกครองได

กําหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการแสวงหาขอเท็จจริงของศาล ผานกระบวนการชี้แจงและ
แสดงพยานหลักฐานของคูกรณีเปน 4 ระยะเปนอยางนอย คือ คําฟองของผูฟองคดี, การทํา 
“คําใหการ” ของผูถูกฟองคดี, การทํา “คําคัดคานคําใหการ” ของผูฟองคดี และการทํา “คําใหการ
เพ่ิมเติม” ของผูถูกฟองคดี 
 

โดยหลักการ ขอกลาวหา/ชี้แจง/โตแยงพรอมพยานหลักฐานที่คูกรณีตองยื่นตอ
ศาลนั้นจะมีกําหนดระยะเวลาชัดเจน กลาวคือ เมื่อศาลไดรับคําฟองก็จะจัดสงสําเนาคําฟองให   
ผูถูกฟองคดีเพ่ือจัดทําคําใหการ และเมื่อศาลไดรับคําใหการก็จะจัดสงสําเนาคําใหการใหแก
ผูฟองคดี เพ่ือใหผูฟองคดีจัดทําคําคัดคานคําใหการ ฯลฯ ในแตละขั้นตอนจะใหเวลาแตละฝาย
ดําเนินการชี้แจงโตแยงพรอมนําเสนอพยานหลักฐาน เปนเวลา 30 วันนับแตวันไดรับสําเนา
เอกสาร หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา 55 และ
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ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 
ขอ 43, 47 และ 48 วรรคหนึ่ง) 

 
หากผูถูกฟองคดีไมย่ืนคําใหการภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูถูกฟองคดี

ยอมรับขอเท็จจริงตามฟอง แลวศาลจะพิจารณาพิพากษาตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 
(ระเบียบฯ ขอ 46) 

 
ในการทําคําใหการเพิ่มเติม ผูถูกฟองคดีจะมีระยะเวลาเพียง 15 วัน นับตั้งแต

วันที่ไดรับสําเนา หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดเทานั้น (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 
มาตรา 55, ระเบียบฯ ขอ 49) 

 
หากพิจารณาจากกรอบระยะเวลาขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด จะเห็นไดวา 

กระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงจะใชเวลาอยางนอยที่สุด 75 วัน  
 
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติมักพบวามีปจจัยอื่นที่ทําใหกระบวนพิจารณาคดีภายใต

กรอบระยะเวลาขั้นต่ําไมสามารถเปนจริง  กลาวคือ การขอขยายเวลาในการยื่นคําใหการ 
คําคัดคานคําใหการ คําใหการเพิ่มเติมของคูกรณี ซึ่งโดยหลักการแลวศาลมักอนุญาตใหขยาย
ระยะเวลา ทั้งนี้เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 

 
2)  ระยะเวลากอนการกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ภายหลัง

จากที่ศาลไดรับคําใหการเพิ่มเติมแลว ตุลาการเจาของสํานวนจะจัดทําบันทึกสรุปสํานวนเพื่อ
เสนอองคคณะ และกําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริงโดยตุลาการหัวหนาคณะ ไมปรากฎวา
มีกรอบระยะเวลา 

 
3) ระยะเวลากอนการกําหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกและการแถลงคดี 

ภายหลังกําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ตุลาการเจาของสํานวนจะสงมอบสํานวนคดี
ใหกับ “ตุลาการผูแถลงคดี” เพ่ือจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมายและความเห็นในการวินิจฉัย
คดีเสนอตอองคคณะพิจารณาพิพากษา โดยการแถลงดวยวาจาในวันนั่งพิจารณาคดี (ในการ
พิจารณาคดีปกครอง องคคณะฯ จะตองจัดใหมีการนั่งพิจารณาคดีอยางนอยหน่ึงครั้ง โดย
จะตองสงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
ในวันดังกลาวคูกรณีมีสิทธิย่ืนคําแถลง รวมทั้งนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงเพื่อ
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ยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายเพิ่มเติมตอองคคณะฯ)  ในวันนั่งพิจารณาคดีนี้ 
หากตุลาการผูแถลงคดีเห็นวาขอเท็จจริงในการพิจารณาคดีเปล่ียนแปลงไป สามารถจัดทําสรุป
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายและความเห็นของตนขึ้นใหมได และเสนอตอองคคณะฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 

  
4)  ระยะเวลากอนมีคําพิพากษา ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนั้น ตุลาการ

หัวหนาคณะอาจนัดประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาหรือมีคําส่ัง/คําพิพากษาในวันเดียวกันนั้น หรือ
วันอื่น (ระเบียบฯ ขอ 89) 

 
ขอสังเกต เมื่อพิจารณากรอบวิธีการดําเนินคดีปกครองขางตนจะเห็นไดวา 

การดําเนินงานขอ 2) - 4) มีการกําหนดกรอบเวลาขั้นต่ําไว แตมีความยืดหยุนไดเพ่ือประโยชน
ในการพิจารณาคดีและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึงและเทาเทียม  ทั้งนี้ตาม
หลักการตามมาตรา 55 ที่วา “การพิจารณาพิพากษาคดีตองดําเนินการใหเสร็จส้ินไปโดยเร็ว” 

 
นอกจากนี้ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองไดมีการกําหนด “มาตรการหรือ

วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา” โดยเปดโอกาสใหคูกรณีรองขอ หรือศาล
ออกคําส่ังเองหากเห็นสมควร การกําหนดมาตรการนี้ต้ังอยูบนหลักการเหตุผลที่วา เนื่องจาก
ความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดียังคงมีอยู  การที่จะรอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาเพื่อ
แกไขความเดือดรอนเสียหายของผูฟองคดีนั้น ในบางกรณีอาจไมทันการเพราะการดําเนิน
กระบวนพิจารณาของศาลกอนมีคําพิพากษาอาจใชเวลานานพอสมควร ดังนั้น กฎหมายจึง
กําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราว
กอนมีคําพิพากษา อยางไรก็ดี มีขอนาสังเกตวา การขอใหศาลมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนมีคําพิพากษานั้น หากคําขอมีเนื้อหาเดียวกัน หรือ
มีวัตถุประสงคเดียวกันกับคําขอทายฟอง (หรือคําขอใหศาลมีคําพิพากษา) ศาลอาจไมกําหนด
มาตรการนี้ให เนื่องจากศาลอาจเห็นวา หากศาลใหตามคําขอบรรเทาทุกขชั่วคราว ก็เทากับวา
ศาลไดพิพากษาไปทันทีตามฟองของผูฟองคดี 

 
กลาวโดยสรุป แมมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จะไมไดกําหนดระยะเวลาเปนรูปธรรมที่ชัดเจนวาตองพิจารณา
พิพากษาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเทาไร แตจากรายละอียดการดําเนินงานในขั้นตอน
การพิจารณาคดีจะเห็นไดวามีการกําหนดกรอบเวลาขั้นต่ําไวแตมีความยืดหยุน เปดโอกาสให
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คูกรณีไดชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานไดอยางเสมอภาคเทาเทียม ซึ่งขั้นตอนเหลานี้จึงไมควร
ถูกจํากัดดวยระยะเวลา (ไมรวมถึงประเด็นอายุความ)  

 
 3.2  ดานความพยายามของศาลปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
3.2.1  ขอบเขตและคุณภาพของความพยายาม (ตัวชี้วัดที่ 105, 108, 109 และ 110) 
 

ผลการประเมินขอบเขตและคุณภาพของความพยายามมี 4 ประเด็นสําคัญดังนี้ 
 

1)  ประเด็นที่ 1: มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือนโยบายของคณะกรรมการหรือ
องคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณมีความเขมงวด ชัดเจนเพียงใด ที่จะประกันความเปนอิสระ
และความเปนกลางของคณะกรรมการหรือองคกรนั้น  จากการทบทวนกฎหมายกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ สรุปการประเมินวา มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือนโยบายของศาลปกครองมีความ
เขมงวดชัดเจนในการประกันความเปนอิสระและความเปนกลางระดับหนึ่ง (ดี) 

 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ไดแก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ขอคนพบจากการประเมินมีดังนี้ 

 
1) คุณสมบัติของตุลาการ/กรอบการดํารงตําแหนงตุลาการ/บทลงโทษ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดคุณสมบัติของตุลาการในศาลปกครองไวอยางชัดเจน
โดยผูดํารงตําแหนงในศาลปกครองสูงสุดตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 13  ไมมีลักษณะตองหาม
ในขณะดํารงตําแหนงตามมาตรา 14  หากมีลักษณะตองหามใหลาออกตามมาตรา 16  สวนตุลาการ
ในศาลปกครองชั้นตนตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 18 ไมมีลักษณะตองหามในขณะดํารงตําแหนง
ตามมาตรา 14  ทั้งนี้วิธีการคัดเลือกตุลาการศาลปกครองใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือระเบียบที่
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกําหนด การแตงตั้งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภา ตามมาตรา 12 และ 17 และกอนเขารับหนาที่ตุลาการศาลปกครองครั้งแรกตอง
ถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยตามมาตรา 20 

นอกจากนี้ตามมาตรา 22 กําหนดใหตุลาการศาลปกครองจะตองประพฤติตน
ตามวินัยแหงการเปนตุลาการศาลปกครองตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกําหนด 
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มิฉะนั้น คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองอาจมีมติไลออกไดหากปรากฎเหตุตามมาตรา 23 
และจะตองถูกสอบสวนตามมาตรา 24 นอกจากนี้ยังมีการจัดทํา “จริยธรรมตุลาการศาลปกครอง” 

 
 2) การดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษา เมื่อมีการฟองรองตอศาล

ปกครอง ประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตนจะเปนผูจายคดีสํานวนไปยัง
องคคณะ โดยมีหลักเกณฑในการจายสํานวนคดีโดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญขององคคณะ, 
พิจารณาถึงพ้ืนที่รับผิดชอบขององคคณะ, อาจจายสํานวนคดีโดยใชวิธีการใดที่ไมอาจคาดหมาย
ไดลวงหนาวาจะจายสํานวนคดีใหแกองคคณะใดพิจารณา (มาตรา 56 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ) 

 
 คูกรณีสามารถรองคัดคานตุลาการได (ระเบียบฯ ขอ 14 วรรคสอง) หรือตุลาการ

สามารถขอถอนตัว (ระเบียบฯ ขอ 15 วรรคแรก) เมื่อมีเหตุแหงการคัดคานผูพิพากษาที่บัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (มาตรา 11) รวมท้ังเหตุอ่ืนใดอันมีสภาพรายแรง 
ซึ่งอาจทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีเสียความยุติธรรม 

 
  3) กลไกการถวงดุลการใชอํานาจระหวางตุลาการศาลปกครองดวย

กันเอง เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของขอเท็จจริงและการวินิจฉัยชี้ขาด กฎหมายได
กําหนดใหมี “ตุลาการเจาของสํานวน” เปนผูทําหนาที่แสวงหาและรวบรวมขอเท็จจริง แตตอง
เสนอขอเท็จจริงดังกลาวตอตุลาการอื่นที่ประกอบเปนองคคณะของตน และเสนอตอ “ตุลาการ
ผูแถลงคดี” ซึ่งเปนตุลาการอีกคนหนึ่งที่มิไดนั่งอยูในองคคณะ, ในการตัดสินคดี กอนที่องคคณะ
จะลงมติวินิจฉัย ตุลาการผูแถลงคดีจะเสนอความเห็น หรือทํา “คําแถลงการณ” ซึ่งจะเปน
หลักประกันใหการใชอํานาจตัดสินคดีขององคคณะมีความรอบคอบและถูกตองมากยิ่งขึ้น เพราะ
หากองคคณะไมเห็นดวยกับคําแถลงการณ โดยหลักจะตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่หนักแนนและ
นาเชื่อถือมากกวา 

 
อยางไรก็ดี สถาบันใดๆ ภายใตโครงสรางทางสังคม หากไมปรากฎกลไก

ตรวจสอบจากภายนอกคงไมสามารถประเมินใหคาพิสัยสูงสุดได  
 
2) ประเด็นที่ 2: คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณใน   

กรณีศึกษาที่ประเมินนี้มีความเปนอิสระและวางตนเปนกลางมากนอยเพียงใด ดวยเหตุที่ 
กระบวนการพิจารณาคดียังไมเปนที่สุด เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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วาจะรับอุทธรณหรือไม การประเมินความเปนกลางและอิสระในกรณีนี้จึงเปนประเมินในเบ้ืองตน
เทานั้นวา25 มีศาลปกครองมีความอิสระและวางตนเปนกลางสูง (ดี) เนื่องจาก ศาลปกครองได
กําหนดกฎระเบียบการดําเนินงานและกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมใหแกคูกรณี และในทางปฏิบัติ 
ศาลไดพิจารณาขอเท็จจริงตามกรอบกฎระเบียบอยางเครงครัด กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
กรณีศึกษา คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, 
ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543  

 
3) ประเด็นที่ 3:  ในระหวางการพิจารณาเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ  คูกรณีทั้ง

สองฝายสามารถเขาถึงขอมูลที่ใชในการพิจารณา และคนหาขอเท็จจริงไดมากนอยเพียงใด  
จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอเท็จจริง พบวา ขอมูลสวนใหญในสํานวนเปนขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐ แมวาศาลปกครองจะใชวิธีพิจารณาแบบไตสวนและผูฟองคดีสามารถใหศาล
เรียกเอกสารได  แตขึ้นอยูกับดุลยพินิจของศาลที่จะมีคําส่ังเรียกเอกสารเขามาในสํานวนหรือไม 
การเขาถึงขอมูลขาวสารของฝายผูฟองคดีจึงมีขอจํากัดบางประการอยู  อยางไรก็ดี ขอมูลที่ผูฟองคดี
ที่เสนอตอศาลเพื่อประกอบการพิจารณานั้น ผูฟองคดีแสวงหาดวยตนเองจากองคกรพัฒนาเอกชน  

                                                      
25 การจัดประชุมผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเพื่อพิจารณา (ราง) ผลการศึกษาดานกฎหมายในโครงการธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอม มาบตาพุด เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2551 ที่ประชุมมีความเห็นวา แมมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ จะกําหนดวา “ผูใดวิจารณการพิจารณาหรือพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตดวยวิธี
ทางวิชาการ ผูน้ันไมมีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล หรือดูหม่ินศาลหรือตุลาการ” แตควรตองระมัดระวังการกระทํา
ที่ถือวาเปนการละเมิดศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 32 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 32 
            (2) ถาหนังสือพิมพหรือส่ิงพิมพ ไดกลาวหรือแสดงไมวาโดยวิธีใดๆ ในระหวางการพิจารณาคดีไปจนถึง
มีคําพิพากษาเปนที่สุดซ่ึงขอความหรือความเห็น โดยประสงคจะใหมีอิทธิพลเหนือความรูสึกของประชาชน หรือ
เหนือศาลหรือเหนือคูความ หรือเหนือพยานแหงคดี ซ่ึงพอจะเห็นไดวาจะทําใหการพิจารณาคดีเสียความยุติธรรม
ไป เชน 

ก. เปนการแสดงผิดจากขอเท็จจริงแหงคดี หรือ 
ข. เปนการรายงานหรือยอเร่ืองหรือวิภาคซึ่งกระบวนพิจารณาแหงคดีอยางไมเปนกลางและ

ไมถูกตอง หรือ 
ค. เปนการวิภาคโดยไมเปนธรรม ซ่ึงการดําเนินคดีของคูความ หรือคําพยานหลักฐาน หรือ

นิสัยความประพฤติของคูความหรือพยาน รวมทั้งการแถลงขอความอันเปนการเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของคูความ
หรือพยาน แมถึงวาขอความเหลานั้นจะเปนความจริง หรือ 

ง. เปนการชักจูงใหเกิดมีคําพยานเท็จ 
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นักวิชาการ  และผูเสียหาย  ดวยเหตุนี้ จึงประเมินไดวาคูกรณีสามารถเขาถึงไดเพียงบางสวน  
(ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) 

 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ไดแก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 

 
จากการประเมินพบวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหเอกสารพรอมพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของที่
คูกรณีฝายใดฝายหน่ึงย่ืนตอศาล จะตองยื่นพรอมสําเนาเพื่อการจัดสงตอใหคูกรณีอีกฝาย
หน่ึงดวยเสมอ ไมวาจะเปน คําฟองของผูฟองคดี (มาตรา 61 (1), ระเบียบฯ ขอ 4226) หรือ 
คําใหการของผูถูกฟองคดี (ระเบียบฯ ขอ 43)  คําคัดคาน/คํายอมรับคําใหการของผูฟองคดี 
(ระเบียบฯ ขอ 47, 48 วรรคหนึ่ง) คําใหการเพิ่มเติมของผูถูกฟองคดี (ระเบียบฯ ขอ 49 ) รวมถึง
คําแถลงการณปดคดีของคูกรณีในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก (มาตรา 59) 

 
คูกรณีอาจขอใหศาลใชอํานาจเรียกขอมูลที่อยูในความครอบครองของอีกฝาย

หนึ่งไดดวย (ระเบียบฯ ขอ 54) รวมถึงคูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยานหลักฐานที่แตละฝายไดย่ืนไว
ในสํานวน เวนแตกรณีใดมีกฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผยหรือศาลปกครองเห็นวาจําเปนตอง
ไมเปดเผย เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินงานของรัฐ ซึ่งกฎหมายกําหนดไวดวยวา
กรณีที่ขอมูลไมสามารถเปดเผยไดดังกลาว ศาลปกครองจะนํามารับฟงในการพิจารณาพิพากษา
คดีไมได (มาตรา 55 วรรคสอง) 

 
4) ประเด็นที่ 4: กระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียน/อุทธรณ มีความโปรงใสตอ

ประชาชนมากนอยเพียงใด  สรุปผลการประเมินไดวา กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
เปนกระบวนการพิจารณาที่เปดเผย (fair trial) ประเมินวา กระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียน/
อุทธรณมีความโปรงใสตอประชาชนเปนสวนใหญ (ดี)  เนื่องจากการดําเนินงานเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด โดยเมื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

                                                      
26  เวนแตพยานหลักฐานประกอบคําฟองมีปริมาณมากหรือการสงสําเนาใหแกผูถูกฟองคดีเปนภาระแกศาลอยาง
มาก ก็จะสงรายการพยานหลักฐานไปใหเพื่อใหผูถูกฟองคดีมาขอตรวจดูหรือใหมาขอรับที่ศาล (ระเบียบฯ ขอ 42) 
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วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 วากําหนดเรื่องกระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหมี
ความโปรงใสตอประชาชนมากนอยเพียงใด พบวา 

- ในชั้นของการแสวงหาขอเท็จจริง กฎหมายไมไดกําหนดวาศาลจะตอง
ดําเนินการโดยเปดเผย 

- ในชั้นของการนั่งพิจารณาคดี กฎหมายกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย ไมวาจะ
เปนการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหรือในครั้งตอๆ ไป (มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ) กลาวคือ ประชาชนทั่วไปสามารถเขาฟงการพิจารณาคดีได เวนแตในคดีเรื่องใดเพื่อ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีหรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ หากศาล
เห็นสมควร อาจหามไมใหมีการเปดเผยขอเท็จจริง หรือขอมูลตางๆ ทั้งหมดหรือบางสวนที่
ปรากฎในคําคูความหรือคําแถลงของคูกรณีก็ได หรือหามไมใหประชาชนเขารับฟงการพิจารณา
บางสวนหรือทั้งหมดหามไมใหออกโฆษณา/ขาวทั้งหมดหรือบางสวน (มาตรา 60 วรรคสอง) 

 
อยางไรก็ดี ไมวาศาลจะมีคําสั่งหามตามมาตรา 60 วรรคสองหรือไมก็ตาม 

คําพิพากษาทั้งฉบับเต็มหรือยอที่โฆษณาเผยแพร/เปนขาว ไมวาจะทั้งหมดหรือเพียงบางสวน 
หากกระทําโดยเปนกลางและถูกตองแลว กฎหมายไมถือวาเปนการกระทําผิดกฎหมาย  เวนแตใน
กรณีที่ศาลเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีงาม 
ศาลจะมีคําส่ังหามโดยตรงวามิใหเปดเผยคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวนนั้นก็ได (มาตรา 60 
วรรคทาย) 

 
3.2.2  คาใชจายและความสามารถในการใชจาย (ตัวชี้วัดที่ 112) 
 

การประเมินคาใชจายและความสามารถในการจาย มุงประเมินวาคณะกรรมการ
หรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณในกรณีศึกษานี้ไดแบงเบาภาระคาใชจายของผูย่ืนเรื่อง
รองเรียนหรืออุทธรณ มากนอยเพียงใด  จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของโดยไดแก 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และขอเท็จจริงในคดี 
จึงสรุปผลการประเมินวา ศาลปกครองมีการดําเนินการที่จะแบงเบาภาระคาใชจายของผูย่ืนเรื่อง
รองเรียนหรืออุทธรณเพียงเล็กนอย (ควรปรับปรุงแกไข) จากการศึกษาพบวาภาระคาใชจายใน
การยื่นเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณนั้น อาจแบงไดเปน 3 สวน ไดแก คาธรรมเนียมศาล คาวิชาชีพ
ทนายความ และคาใชจายในการดําเนินคดี รายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายมีดังนี้ 
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1) คาธรรมเนียมศาล  เนื่องจากคดีนี้ ผูเสียหาย/ผูอาจไดรับความเสียหาย หรือ
ผูฟองคดี ย่ืนฟองตอศาลปกครอง “ขอใหศาลมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ตาม มาตรา 59 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยประกาศใหพ้ืนที่
ตําบลมาบตาพุด และเทศบาลมาบตาพุด  ตลอดจนพ้ืนที่ขางเคียงที่มีปญหาส่ิงแวดลอมรายแรง
ถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือกอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงแวดลอมเปนเขตควบคุมมลพิษ
เพ่ือดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษตามกฎหมาย” จึงมิใชคดีท่ีขอใหศาลสั่งใหใชเงินหรือ 
สงมอบทรัพยสิน (ซึ่งผูฟองคดีตองเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ 2.5 ของทุนทรัพย 
ตามมาตรา 45 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542) 
ดังนั้น ในการฟองคดี  ผูฟองคดีจึงไมมีภาระคาใชจายสําหรับการยื่นฟอง 

 
2) คาวิชาชีพทนายความ หากพิจารณาตามหลักการวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่ง

เปนระบบไตสวน อาจกลาวไดวา ระบบนี้มุ งที่จะใหคู กรณีมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะโตแยง 
แสดงพยานหลักฐานของฝายตนอยางเต็มที่หรือสามารถยื่นฟองคดีไดโดยงายและประหยัด 
ไมจําเปนตองใชทนายความในการดําเนินกระบวนพิจารณา แตในความเปนจริงแลว ประชาชน
สวนใหญไมมีความรูความเขาใจในขอพิพาทและการนําเสนอพยานหลักฐาน รวมถึงไมมั่นใจที่จะ
ดําเนินคดีดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่คูกรณีเปนหนวยงานรัฐ อยางไรก็ดี ในกรณีศึกษานี้ 
ผูฟองคดีไดรับการสนับสนุนและใหความชวยเหลือทางกฎหมายจากองคกรพัฒนาเอกชน คือ 
โครงการนิติธรรมส่ิงแวดลอม  จึงไมมีภาระคาใชจายในสวนของคาวิชาชีพทนายความ  แตภาระ
คาใชจายที่ไดรับการแบงเบาไปนี้ มิไดถูกดําเนินการโดยศาลปกครอง 

 
3) คาใชจายในการดําเนินคดี อาทิ คาใชจายในการรวบรวมพยานหลักฐาน 

คาใชจายในการประสานงานติดตอผูเชี่ยวชาญเพื่อใหความเห็น คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ 
คาใชจายในการคนควาพยานหลักฐานเพื่อมาสนับสนุนการฟอง คาถายเอกสาร ฯลฯ ลวนเปน 
หรือ“ตนทุน” ของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีส่ิงแวดลอมที่คูกรณีมัก
เปนหนวยงานรัฐที่ครอบครองความรู และพยานหลักฐานจํานวนมาก ขณะที่คูกรณีที่เปนเพียง
ประชาชน นอกจากไมสามารถครอบครองความรูแลว ยังมีขอจํากัดในแงการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
การแสวงหาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญ เหลานี้จึงเปนภาระการพิสูจนที่มีตนทุนสูง 
อยางไรก็ดี ในกรณีศึกษานี้ ผูฟองคดีไดรับการสนับสนุนและใหความชวยเหลือในการรวบรวม
พยานหลักฐานจากองคกรพัฒนาเอกชน เชน  กลุมศึกษาและรณรงคมลภาวะอุตสาหกรรม  
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ  จึงไมมีภาระคาใชจายในสวนนี้  แตภาระคาใชจายที่ไดรับการแบงเบาไปนี้ 
มิไดถูกดําเนินการโดยศาลปกครอง 
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แมกฎหมายจะกําหนดใหศาลมีอํานาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษา ตรวจสอบ
หรือวิเคราะหในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับคดี อันไมเกี่ยวกับการวินิจฉัยขอกฎหมาย แลวทํารายงานตอศาล 
แตตองเปนในกรณีที่ศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ (ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ขอ 55) แตในคดีนี้ไมปรากฎวามี
การใชอํานาจในเรื่องนี้แตอยางใด  อาจเปนเพราะมีขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับพ้ืนที่มาบตาพุด
เพียงพอสําหรับการพิจารณาวินิจฉัยแลว 

 
 3.2.3  ความยุติธรรมและความเทาเทียม (ตัวชี้วัดที่ 114 และ 117) 

 
ผลการประเมินความยุติธรรมและความเทาเทียม พบวา 

 
1)  ประเด็นที่ 1: คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณได

ดําเนินการที่จะชวยใหชนกลุมนอยหรือกลุมผูดอยโอกาส27  เขาถึงกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณในกรณีศึกษานี้หรือไม เพียงใด  
ผลการประเมินสรุปวา ไมสามารถประเมินได (ไมสามารถประเมินได) เพราะแมตามหลักการแลว
จะมีกฎหมายกําหนดไววาประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  แตเมื่อพิจารณา
เฉพาะกรณีศึกษานี้ พบวา ผูฟองคดีเปนบุคคลทั่วไปไมเขาขายของคนดอยโอกาส  

 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษาไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
จากการประเมิน พบวา สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม หรือการฟองหนวยงานราชการ
เปนสิทธิที่ไดรับการรับรองไวโดยมาตรา 60 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2550  สวนพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดเรื่องเขตอํานาจศาล (มาตรา 9) ผูมีสิทธิฟองคดี (มาตรา 42) รวมถึง
หลักเกณฑการเขียนคําฟอง (มาตรา 50) การยื่นฟองที่สามารถยื่นตอพนักงานเจาหนาที่หรือสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได (มาตรา 46) ฯลฯ เปนหลักเกณฑเดียวที่ใชกับบุคคลทุกคน 
ไมแบงแยกกลุม หรือเลือกเพศ วัย เผาพันธุ สัญชาติ รวมท้ังคนดอยโอกาส  ซึ่งเปนไปตามหลัก
ความเสมอภาคและเทาเทียมภายใตกฎหมาย  

 

                                                      
27 ตัวอยางกลุมผูดอยโอกาส ไดแก ผูหญิง  ชนกลุมนอยตางเชื้อชาติ  คนจน  คนพิการ  เด็ก  คนชรา  ชนกลุม
นอยตางภาษา  ผูไมรูหนังสือ  คนในชนบท   
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ขอสังเกตประการหนึ่งที่พบ คือ สาระสําคัญของหลักความเสมอภาคนั้น มี
ความมุงหมายเพื่อไมใหมีการปฏิบัติตอส่ิงที่มีความหมายเหมือนกันในสาระสําคัญใหแตกตางกัน
ตามอําเภอใจ แตตองเปนการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยพิจารณาขอเท็จจริง หรือ
ความจําเปนที่แตกตางกันดวย ดังนั้น การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมที่กําหนดไว อาจสรางภาระ
หรือเปนอุปสรรคในการเขาถึงฯ โดยเฉพาะกับคนกลุมนอยตางเชื้อชาติและคนไมรูหนังสือได 
นอกจากนี้ การฟองคดีตอศาลปกครองยังคงเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย ความรูความเขาใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในชองทางของศาลปกครองอาจยังไมเปน
ที่รับรูอยางกวางขวางและทั่วถึง 

 
2)  ประเด็นที่ 2: คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณใน

กรณีศึกษานี้ไดตีความ “สิทธิในการรองเรียนหรืออุทธรณ”  ในขอบเขตที่กวางเพียงใด จากการทบทวน
กฎหมายที่เกี่ยวของ และการศึกษาขอเท็จจริงที่พบจากกรณีศึกษา สรุปการประเมินไดวา 
ศาลปกครองตีความหรือปรับใชขอกฎหมายกับกรณีศึกษาในประเด็นผูมีสิทธิฟองคดี (รองเรียน) 
จํากัดตามที่กฎหมายกําหนด (ดี) 

 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษาไดแก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  จากการประเมิน พบวา ศาลปกครองตีความผูมีสิทธิ
รองเรียนหรือผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง ไวดังนี้ 

 
(1) ตองเปน “ผูมีสิทธิฟองคดี”  ไดแก 1) เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 

หรือผูอาจเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได  2) ผูไดรับมอบอํานาจใหฟองคดีแทน  3) 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (มีความหมายกวางกวา “ผูถูกโตแยงสิทธิ” ในคดีแพง ตามมาตรา 
55 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง) ตามมาตรา 42 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ28 

 
(2) การรองเรียนเพ่ือขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา หรือ “คําขอทายฟอง” นั้น 

จะตองเปนการขอใหแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอนหรือเสียหาย หรือยุติขอโตแยง โดยอาจ
                                                      
28 มีขอสังเกตเพิ่มเติมคือ บุคคลน้ี หมายถึง 4) “คณะบุคคล” เน่ืองจากศาลปกครองและกฎหมายที่เกี่ยวของมี
เจตนามุงแกไข บรรเทาความเดือดรอนเสียหายที่ตองมีคําบังคับตามมาตรา 72 เทานั้น นอกจากนี้ มาตรา 21 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2534 ก็กําหนดให คณะบุคคล สามารถเขาเปนคูกรณีใน
การพิจารณาทางปกครองไดดวย หากเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิ หรือปกปองวัตถุประสงคของคณะ
บุคคล 
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ขอใหศาลสั่งเพิกถอนกฎ คําส่ัง ทั้งหมดหรือบางสวน ขอใหศาลสั่งใหเจาหนาที่หรือหนวยงานรัฐ
ปฏิบัติหนาที่ และขอใหศาลสั่งใหเจาหนาที่หรือหนวยงานรัฐชดเชยความเสียหาย หรือเปนกรณี
ที่ขอใหศาลปกครองมีคําส่ังแสดง/ยืนยันความมีอยูของสิทธิหรือหนาที่ ตามมาตรา 72 (1) – (4) 
 

 3.2.4  การเกิดข้ึนในเวลาที่เหมาะสม (ความทันตอเวลา) (ตัวชี้วัดที่ 120) 
 

การเกิดขึ้นในเวลาที่ เหมาะสมหรือความทันตอเวลาเปนการประเมินวา
คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณในกรณีศึกษานี้ไดลดความลาชาใน
กระบวนการพิจารณาและในการประกาศผลการพิจารณา มากนอยเพียงใด พบวา ผูเสียหาย/
ผูอาจไดรับความเสียหาย ย่ืนคําฟองตอศาลปกครองระยองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 และศาลไดมี
คําพิพากษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 เทากับวาคดีนี้อยูในการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
ประมาณ 1 ป 5 เดือน  แมจะดูวาเปนการใชเวลารวมปเศษ แตหากวาพิจารณาถึงความตอเนื่อง
ของกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง กลาวคือ 

 - 1 ตุลาคม 2550 ผูเสียหาย/ผูอาจไดรับความเสียหายยื่นคําฟองตอศาลปกครอง
ระยอง 

 - 7 ธันวาคม 2550 และ 20 พฤษภาคม 2551 ผูถูกฟองคดีทําคําใหการและ
คําใหการเพิ่มเติมย่ืนตอศาล 

 - 23 กุมภาพันธ 2551 ผูฟองคดีย่ืนคําคัดคานคําใหการโตแยงผูถูกฟองคดี 
 - 9 ตุลาคม 2551 ศาลปกครองทําการไตสวนคูกรณี 
 - 17 ตุลาคม 2551 ศาลปกครองทําการไตสวนพยาน 
 - 30 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองมีคําส่ังกําหนดใหวันที่ 16 มกราคม 2552 เปน

วันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริง 
 - 16 มกราคม 2552 ผูถูกฟองยื่นคําแถลงตอศาล 
 - 23 กุมภาพันธ 2552 นัดพิจารณาคดีครั้งแรก โดยคูกรณีจะไดชี้แจงแถลงดวย

วาจาตอหนาศาล 
 - 3 มีนาคม 2552 ศาลปกครองระยองมีคําพิพากษา 
 

อยางไรก็ดี แมจะอาจพิจารณาไดวา ประเด็นแหงคดีนี้มีเพียงวา ผูถูกฟองคดี
ละเลยการปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือไม แตก็อาจพิจารณาไดเชนกันวา คดีนี้เปนคดีที
เกี่ยวกับการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมากในพื้นท่ีมาบตาพุด 
จ. ระยอง ขอมูล/ขอเท็จจริงในคดีเปนขอมูลทางวิชาการและทางเทคนิคที่มีความสลับซับซอน 
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อีกทั้งเปรียบเทียบกับประสบการณในคดีลักษณะเดียวกัน ทําใหประเมินไดวาการใชระยะเวลา
รวม 1 ป 5 เดือนของกระบวนพิจารณาคดีนี้มีความลาชานอยมาก (ดี) 
 

 3.2.5  ชองทางการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 121) 
 

ชองทางการเขาถึงเปนการประเมินวามีคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่อง
รองเรียนหรืออุทธรณหลายหนวยงานที่ประชาชนสามารถเลือกยื่นเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ
หรือไม เพียงใด  จากการทบทวนกฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดนี้ สรุปผลการประเมินไดวา 
มีองคกรที่ประชาชนสามารถเลือกในการยื่นเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณนอยมาก เนื่องจากองคกรอื่น
ไมมีอํานาจตัดสินใจชี้ขาด/หรือส่ังการ (ควรปรับปรุงแกไข) 

 

เพราะจากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ไดแก พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542  พบวา นอกจากการยื่นฟองตอศาลปกครองแลว ยังมี
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญอีกอยางนอย 2 องคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน
และการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและ
ผูตรวจการแผนดินแหงรัฐสภา โดยคณะกรรมการสิทธิฯ เปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการรับ
เรื่องรองเรียนจากผูเสียหายวามีการละเมิดสิทธิ ตามมาตรา 15 (2) พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542  สวนผูตรวจการแผนดินรัฐสภามีอํานาจหนาที่
ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
พ.ศ. 2542 ภายหลังการตรวจสอบ หนวยงานทั้ง 2 มีอํานาจหนาที่ในการเสนอความเห็น
ในการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นตอหนวยงานที่เกี่ยวของ/องคกรคูกรณี 

 
อยางไรก็ดี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไมสามารถดําเนินการ

ตรวจสอบได หากกรณีรองเรียนดังกลาวนําเขาสูการพิจารณาของศาลแลว ซึ่งเปนไปตามความ
ในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542  
เชนเดียวกับที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจมีความเห็นไมรับหรือยุติการพิจารณาเรื่อง
รองเรียน หากเขาเง่ือนไขตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542  

 
อยางไรก็ดี ผลของการตรวจสอบของหนวยงานทั้ง 2 องคกรขางตนนั้น มีสถานะ

เปนเพียงความเห็น/ขอแนะนําเทานั้น ไมมีผลผกูพันตอหนวยงานรัฐ/คูกรณีผูละเมิด 
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3.2.6  ความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 
123, 124 และ 125) 

 
ผลการประเมินความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถของหนวยงานรัฐมี 3 

ประเด็นดังนี้ 
 

1)  ประเด็นที่ 1: ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา  มีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมใน
เรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของประชาชนใหกับกรรมการหรือบุคลากรของ
คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ อยางสม่ําเสมอเพียงใด การทบทวน
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของสามารถสรุปผลการประเมินไดวา มีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมอยูบาง
แตไมสม่ําเสมอในชวง 3 ปที่ผานมา (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เนื่องจาก เมื่อป 2549 สํานักงาน
พัฒนาระบบงานคดีปกครอง ศาลปกครองเชียงใหมไดจัดทําคูมือหรือฝกอบรมใหแกผูพิพากษา
และเจาหนาที่ของศาลเกี่ยวกับความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
และคดีปกครองเกี่ยวกับการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยกําหนดวัตถุประสงคไวในคํานําวา
เพ่ือใหพนักงานคดีปกครองใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ชวยตุลาการศาลปกครองและเพื่อ
เปนแหลงขอมูลในการศึกษาคนควากฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการและคําวินิจฉัยคดี
ปกครองประเภทนี้แกผูสนใจทั่วไป  

 
สถาบันพัฒนาตุลาการและขาราชการฝายปกครอง สังกัดสํานักงานศาลปกครอง 

เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรศาลปกครอง   
 
กิจกรรมที่ผานมาของสถาบันฯ คือ การจัดหลักสูตรอบรมใหกับตุลาการ 

ขาราชการ พนักงานคดี และองคคณะตุลาการ โดยเปนหลักสูตรเฉพาะสําหรับการอบรมของ
แตละฝาย/กลุม  ที่ผานมาจะจัดอบรมทุกป อยางนอยปละ 5-8 ครั้ง ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 
การอบรมใหความรูเกี ่ยวกับกฎหมายการเขาถึงขอมูลขาวสารทางราชการ 

เปนหัวขอหลักที่จัดอบรมอยางสม่ําเสมอ  สําหรับประเด็นการสรางการมีสวนรวมของประชาชนนั้น 
ไมไดจัดอบรมเรื่องดังกลาวโดยตรง แตเนนการดําเนินงานในลักษณะของการประชาสัมพันธเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจในกระบวนการทางศาลปกครอง และการฟองคดีตอศาลปกครอง  เชน 
การจัดทําส่ือ คูมือ เอกสารเผยแพร และประชาสัมพันธ 
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ในสวนเรื่องความรูเฉพาะดาน หรือเรื่องพิเศษน้ัน จะมีการจัดบรรยายพิเศษตอเนื่อง 
โดยจะหยิบยกในประเด็นที่ตุลาการไมเขาใจหรือเขาใจไมตรงกัน ซึ่งจะมีการยกกรณีศึกษาขึ้น
มาแลวมีการบรรยายพิเศษหรือสัมมนา ในชวงที่ผานมา (ป 2550) ประเด็นการอบรม/สัมมา เชน 
หุน และกฎหมายระหวางประเทศ เปนตน 

 
2)  ประเด็นที่ 2: ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา  มีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรม

ในเร่ืองส่ิงแวดลอมใหกับกรรมการของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ 
อยางสม่ําเสมอเพียงใด  จากการทบทวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวของจึงสรุปผลการประเมินวา ไมมีการ
จัดทําคูมือหรือการฝกอบรมเรื่องส่ิงแวดลอมในชวง 3 ปที่ผานมา (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 

 
ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครองวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมของสํานักงานศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 กําหนดกรอบใหจัดงบประมาณไว
รอยละ 8 ของงบประมาณทั้งหมด เพ่ือใชสําหรับการฝกอบรมใหความรู โดยหนวยงานที่
รับผิดชอบ คือ “สถาบันพัฒนาตุลาการและขาราชการฝายปกครอง” ที่มีอํานาจหนาที่ดงันี้ 

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางความรู การสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา
ทักษะและความสามารถของบุคลากรตามหลักสมรรถนะ และการบริหารจัดการดานเงินทุน
สนับสนุนการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห เพ่ือพัฒนาระบบ หลักเกณฑ และ
มาตรฐานงานพัฒนาบุคลากร และการจัดทําแผนแมบทและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  

 
กิจกรรมที่ผานมาของสถาบันฯ คือ การจัดหลักสูตรอบรมใหกับตุลาการ 

ขาราชการ พนักงานคดี และองคคณะตุลาการ โดยเปนหลักสูตรเฉพาะสําหรับการอบรมของแต
ละฝาย/กลุม กิจกรรมการอบรมจะจัดขึ้นทุกป อยางนอยปละ 5-8 ครั้ง ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 
สําหรับประเด็นส่ิงแวดลอมนั้น ในปจจุบันยังไมมีการสัมมนาหรือบรรยายพิเศษ 

เนื่องจากคดีส่ิงแวดลอมยังมีนอย  แนวทางการจัดบรรยายพิเศษหรือสัมมนาพิเศษนี้จะจัดทําโดย
การสํารวจพนักงานคดี เจาหนาที่และตุลาการวามีประเด็นไหนที่สําคัญ และมีผูที่สนใจอยากใหมี
การจัดเปนพิเศษแลวจึงจะนํามาพิจารณา 

 
3) ประเด็นที่ 3: งบประมาณที่จัดสรรใหกับหนวยงานมีความเพียงพอตอการสนับสนุน

การทํางานของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ มากนอยเพียงใด 
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เมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดนี้ ประเมินวา งบประมาณที่จัดสรรไมเพียงพอ 
(ควรปรับปรุงแกไข) เนื่องจากในสถานการณปจจุบันมีจํานวนคดีที่คั่งคางอยูในศาลจํานวนมาก  
ที่อยูระหวางการรอพิจารณาคดี จํานวนบุคลากรเมื่อเทียบกับคดีความที่ย่ืนฟองเขามายังศาล 
ไมเพียงพอและไมไดสัดสวนกัน  

 
จากการทบทวนเอกสารเพิ่มเติม พบวา งบประมาณในสวนของเงินเดือนและเงิน

ประจําตําแหนงของตุลาการศาลปกครองนั้นคอนขางเพียงพอ เนื่องจากตุลาการศาลปกครอง
ไดรับเงินเดอืน (รวมเงินประจําตําแหนง) อยูระหวาง 94,340 – 121,990 บาท โดยบัญชีอัตรา
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของตุลาการศาลปกครองมีดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 11  บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของตุลาการศาลปกครอง 

ชั้นศาล ชั้น
เงินเดือน 

ตําแหนง เงินเดือน 
(บาท) 

เงินประจํา
ตําแหนง 

(บาท) 

  รวม    
(บาท) 

4 ประธานศาลปกครองสูงสุด 71,990 50,000 121,990 

3 รองประธานศาลปกครอง
สูงสุด 

69,750 42,500 112,250 

  ตุลาการหัวหนาคณะศาล
ปกครองสูงสุด 

      

ศาล
ปกครอง
สูงสุด 
  
  
    ตุลาการศาลปกครองสูงสุด       

  อธิบดีศาลปกครองชั้นตน       

  รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน       

  ตุลาการหัวหนาคณะศาล
ปกครองชั้นตน 

      

  ตุลาการศาลปกครองชั้นตน       

2 รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน 66,480 41,500 107,980 

  ตุลาการหัวหนาคณะศาล
ปกครองชั้นตน 

      

  ตุลาการศาลปกครองชั้นตน       

ศาล
ปกครอง
ช้ันตน 
  
  
  
  
  
  
  

1 ตุลาการศาลปกครองชั้นตน 64,340 30,000 94,340 

ที่มา: พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2551 ประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 12 ก หนา 10 วันที่ 16 มกราคม 2551 

 
ในสวนของเจาหนาที่ประจําสํานักงานศาลปกครองนั้นไมไดมีสถานะเปนขาราชการ 

หากแตเปน “เจาพนักงานรัฐ” แตก็ไดรับเงินเดือนในอัตราเดียวกันกับขาราชการ และใช
หลักเกณฑการปรับฐานเงินเดือนเชนเดียวกัน (มาตรา 30 พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542)  

 
ดังนั้นอาจกลาวไดวา คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ของตุลาการและเจาหนาที่ใน

สํานักงานศาลปกครองนั้นมีความมั่นคงและเพียงพอตอการดํารงชีวิตไดในระดับหนึ่ง 
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นอกจากนี้ จากการสัมภาษณพบวา การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลนั้น ในสวนของ
รายจายประจํา เชน เงินเดือน  คาจาง  คาใชจายประจําของสํานักงาน นั้นเพียงพอ แตงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานพัฒนาบางยุทธศาสตรยังคอนขางนอย เชน  

1) งานทางดานยุทธศาสตรการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะเพ่ิมชองทางอื่น 
หรือจุดในการรับฟองใหมากขึ้นเพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดงายขึ้น 

2) งานดานกระบวนการจัดการใหการบริการดานคดีใหเสร็จเร็ว เชน ครุภัณฑ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร  อินเตอรเนต  การบริหารจัดการดานขอมูล 

3) การเผยแพรผลการตัดสิน เพ่ือเปนตัวอยาง เปนแนวทางดําเนินงานใหกับ
สวนราชการตางๆ 

4) การใหความรูกับบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องการออกคําส่ังทางปกครอง 
ผูบริหารองคกรตางๆ ในระดับสูง โดยการอบรมใหความรูเพ่ิมเติม หรือการจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพร  

5) การจัดการคดีที่รวดเร็วซึ่งเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหผูที่ไดรับความเดือดรอน
ไดรับความยุติธรรมไดรวดเร็ว เชน การจัดทําขอมูล  การจัดระบบฐานขอมูลตางๆ ตัวอยางเชน 
แนวทางการดําเนินคดีพิพากษาคดีจากตางประเทศ การศึกษาวิเคราะหงานทางวิชาการ 
เพ่ือเสริมหรือมาประกอบการพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีของตุลาการ  โดยงบประมาณใน
สวนนี้ไดรับคอนขางนอย ประมาณ 60 % จากที่เสนอของบประมาณไป  

 
3.2.7  ความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถใหแกประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 127) 

  
ความพยายามในการสรางขีดความสามารถใหประชาชนเปนการประเมินวาคูมือ

ประชาชนในเรื่องสิทธิของประชาชนในการรองเรียนหรืออุทธรณตอคณะกรรมการหรือองคกรรับ
เรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ มีเนื้อหาชัดเจน เขาใจงายและหาอานไดงายเพียงใด  จากการศึกษา
ขอมูลในเว็บไซตของสํานักงานศาลปกครอง ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ  และการทบทวน
ขอเท็จจริงตางๆ ที่เกี่ยวของ สรุปการประเมินไดวา มีการจัดทําคูมือประชาชนแตมีเนื้อหาที่ไม
ชัดเจน และหาอานไดยาก (ควรปรับปรุงแกไข) 
 
 

จากการประเมิน พบวา นับแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 สํานักงานศาลปกครอง
ไดจัดทําคูมือประชาชนที่พยายามสื่อสารใหเขาใจงาย (ใชภาพและการเลาเรื่องแบบการตูน) 
ในชุด “คุณลุงเปนธรรม กับนายประโยชน” ออกมาทั้งสิ้น 6 ตอน ตอมาในป 2547-2550 
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ไดจัดพิมพเอกสารเผยแพรเรื่อง ขอควรรู กอนไปศาลปกครอง จํานวน 6 ครั้ง ตอมาในป 2549 
จึงไดจัดทําคูมือชุด “สารพันปญหาคดีปกครอง” จํานวน 15 ตอน เผยแพรทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ, 
วิดีทัศน และการทําภาพเคลื่อนไหว (animation) โดยสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ
สํานักงานศาลปกครอง (http://www.admincourt.go.th/news_08.aspx)  อยางไรก็ดี มีขอสังเกตวา
คูมือหรือเอกสารเผยแพรดังกลาวทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ วิดีทัศน ยังไมเปนที่เผยแพรโดยทั่วไป  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชาชนในพื้นที่หางไกล  การดาวนโหลดภาพจากเว็บไซตมีขอจํากัดใน
การเขาถึงคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต   

 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในสวนของเนื้อหานั้น อาจกลาวไดวา ขั้นตอนและ

แนวทางปฏิบัติที่ปรากฏในคูมือใหรายละเอียดไมครบถวนบางประการ แมการจัดทําคูมือจะ
พยายามใชขอความที่กระชับ อธิบายสั้นๆ ถึงขั้นตอนตางๆ แตภาษาที่ใชยังคงเปนภาษา
กฎหมาย ทําใหยากตอการทําความเขาใจสําหรับผูที่ไมมีพ้ืนฐานความรูดานกฎหมายมากอน 
 
 3.3  ดานความสัมฤทธิ์ผล 

 
3.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (ตัวชี้วัดที่ 129) 

 
ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึงเปนการตรวจสอบวาคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของ

คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณ ในกรณีศึกษานี้ไดรับการปฏิบัติตาม
มากนอยเพียงใด โดยประเมินจากขอเท็จจริง/สถานการณทางคดีของกรณีศึกษา  จากการ
ตรวจสอบขอมูล พบวา ภายหลังจากที่ศาลปกครองระยองซึ่งเปนศาลปกครองชั้นตนไดมี
คําพิพากษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ใหผูถูกฟองคดี (คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ) 
ประกาศใหทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตําบลเนินพระ ตําบลมาบขา และ
ตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตลอดจนทองที่ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉางทั้ง
ตําบลเปนเขตควบคุมมลพิษเพ่ือดําเนินการควบคุม ลดและขจัดมลพิษตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายตอไป ทั้งนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา   

 
ตอมาในวันที่ 2 เมษายน 2552 ผูถูกฟองคดีไดย่ืนอุทธรณตอศาลปกครองระยอง  

ปจจุบัน (16 เมษายน 2552) ยังไมมีการสงสําเนาอุทธรณมายังคูกรณี คือ ผูฟองคดี ทําใหไมทราบ
ถึงประเด็นอุทธรณของผูถูกฟองคดี และศาลปกครองสูงสุดยังไมมีคําส่ังวาจะรับอุทธรณหรือไม 
เพราะหากวาศาลมีคําส่ังรับอุทธรณ การบังคับตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนจะตองถูกระงับไวกอน 
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ดวยเหตุที่การพิจารณาคดียังไมเปนที่สุด (ยังไมมีคําตัดสินของศาลปกครองสูงสูด) จึงประเมินวา
ยังไมสามารถประเมินได (ไมสามารถประเมิน) 
 

3.3.2  ผลลัพธของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (ตัวชี้วัดที่ 131) 
 

ผลลัพธของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในที่นี้เปนการประเมินวาคําวินิจฉัย
หรือคําตัดสินของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณนําไปสูการออก
มาตรการที่จะหลีกเล่ียง หรือลดผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษย หรือ
ปรับปรุงใหกระบวนการเขาถึงขอมูลหรือการมีสวนรวมดีขึ้น หรือไม เพียงใด ตัวชี้วัดนี้ประเมิน
จากขอเท็จจริง/สถานการณทางคดีของกรณีศึกษา จากการตรวจสอบขอมูล พบวา เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2552 ที่ผานมา ศาลปกครองระยองมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตองประกาศใหทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตําบลเนินพระ ตําบลมาบขา 
และตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง ทั้งตําบล  ตลอดจนทองที่ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง 
จังหวัดระยอง ทั้งตําบล เปนเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามที่
กําหนดไวในกฎหมายตอไป โดยในคําพิพากษาของศาลปกครองระยะ มีการระบุอยางชัดเจนวา
ศาลเชื่อวา “เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดเปนพื้นที่ซึ่งมีปญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโนมที่จะรายแรง
ถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม การที่ผูถูกฟองคดีมิไดประกาศใหทองที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและ
พื้นที่ขางเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร…” 

 
ตอมาในวันที่ 16 มีนาคม 2552 ในการประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในที่ประชุมไดมีมติใหประกาศเขตควบคุมมลพิษตามที่
ศาลปกครองระยองพิพากษา โดยจะอุทธรณเฉพาะประเด็นการละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการ หลังจากนั้นในวันที่ 30 เมษายน 2550 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดออก
ประกาศฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดใหทองที่เขต ต. มาบตาพุด ต. หวยโปง ต. เนินพระ 
และ ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ทั้งตําบล ต. มาบขา อ. นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ทั้งตําบล และ ต. บานฉาง อ. บานฉาง จ. ระยอง ทั้งตําบล รวมท้ังพ้ืนที่ทะเลภายในแนวเขตเปนเขต
ควบคุมมลพิษ 

 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
 
 

 170 

การที่ศาลมีคําพิพากษาดังกลาวนับเปนการวางบรรทัดฐานสําคัญใหกับ
การบังคับใชกฎหมายในสวนของการใชอํานาจหนาที่ในการประกาศเขตควบคุมมลพิษ  ซึ่งคําตัดสิน
ดังกลาวจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายในเรื่องนี้จะทําใหมี
การกําหนดมาตรการที่มีผลตอการลดผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดลอมอันมีผลอยางกวางขวางได 

 
ขณะนี้ไดมีการบังคับตามคําพิพากษาแลว โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

พื้นที่เขตควบคุมมลพิษกําลังดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษเสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัด โดยมีขั้นตอนตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 คือ 

1)  ทําการสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีอยูในเขตควบคุม-
มลพิษนั้น 

2)  จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และขนาดของแหลงกําเนิด
มลพิษ ที่ทําการสํารวจและเก็บขอมูลตาม ขอ 1) 

3)  ทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมท้ังขอบเขตความรุนแรง
ของสภาพปญหาและผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
และจําเปนสําหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น 

 
การวางแผนปฏิบัติการตามขั้นตอนดังกลาว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงจะทําใหมีการเขาถึงขอมูลขาวสารและสราง
การมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาซึ่งจะมีผลอยางกวางขวางไดตอไป 

 
อยางไรก็ดี เนื่องจากขณะนี้ (15 กรกฎาคม 2552) อยูระหวางการดําเนินงาน

วางแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงยังไมอาจสรุปไดวา
จะนํามาสูการออกมาตรการลดผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษยหรือ
การปรับปรุงใหกระบวนการเขาถึงขอมูลหรือการมีสวนรวมของประชาชนใหดีขึ้น ประกอบกับ  
ในปจจุบัน (16 เมษายน 2552) คดีนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดจะมีคําส่ัง
รับอุทธรณหรือไม  จึงทําใหยังไมสามารถประเมินได 
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3.3.3 ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน
ของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 132) 
 

ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของ
รัฐเปนการประเมินวากรรมการของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณและ
เจาหนาที่ของรัฐไดปฎิบัติหนาที่ในการสนับสนุนใหประชาชนใชสิทธิในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดดีเพียงใด  เพราะหากผูมีสวนไดเสียมีทักษะและความรูที่จําเปนตอการยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการหรือองคกรที่รับเรื่องรองเรียนยอมหมายถึงโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ที่เพ่ิมมากขึ้น   

 
จากการประเมินการปฏิบัติหรือความพยายามของศาลปกครองที่จะสราง

ขีดความสามารถของประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (ตัวชี้วัดที่ 127) พบวา  
หนวยงานภายใตสํานักงานศาลปกครองไดจัดทําคูมือประชาชนหรือเอกสารเผยแพรในการใช
สิทธิตามกฎหมาย แตมีเนื้อหายังไมชัดเจนเทาที่ควร ภาษาที่ใชเปนภาษากฎหมายจึงยากตอการ
ทําความเขาใจ และประชาชนทั่วไปหาอานไดยาก  เพราะเผยแพรทางเว็บไซตของศาลปกครอง 
จึงไมสะดวกสําหรับประชาชนที่ไมมีอินเตอรเนต  แมจะมีความพยายามในการจัดทําคูมือในระดับหนึ่ง
แตยังคงเปนปญหาในการเผยแพรใหเขาถึงประชาชน  จากสัมภาษณนายสุทธิ  อัชฌาศัย   
ผูประสานงานเครือขายประชาชนภาคตะวันออก ซึ่งเปนหนึ่งในผูรับมอบอํานาจผูแทนผูฟองคดี
ทั้ง 27 คน  พบวา ประชาชนในพื้นที่ยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาลปกครอง ประชาชน
ไมทราบวากลไกนี้เปนสิทธิเปนชองทางการรองเรียน ตรวจสอบแกไขเยียวยาความเสียหาย   

 
ดังนั้น จากขอเท็จจริงดังกลาว จึงสรุปผลการประเมินวา กรรมการและเจาหนาที่

ไมมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
 

3.3.4  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสาธารณชน 
(ตัวชี้วัดที่ 133, 134 และ 135) 

 
ผลการประเมินความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของ

สาธารณชนมี 2 ประเด็นสําคัญดังนี้ 
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1)  ประเด็นที่ 1:  ในกรณีศึกษาที่เลือก ผูมีสวนไดเสียมีทักษะและความรูที่จําเปน
ตอการใชบรกิารทางคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรอือุทธรณอยางมคีวามสัมฤทธิ์ผล 
มากนอยเพียงใด  จากการทบทวนขอเท็จจริงตางๆที่เกี่ยวของสามารถสรุปผลการประเมินไดวา 
ผูมีสวนไดเสียไมมีทักษะและความรูที่จําเปนตอการใชบริการทางคณะกรรมการหรือองคกรรับ
เรื่องรองเรียนหรืออุทธรณไดอยางมีความสัมฤทธิ์ผล (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 

 
ชาวบานที่ไดรับผลกระทบและเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่จังหวัด

ระยองที่เปนผูแทนผูฟองคดีมีมุมมองรวมกันวา ศาลปกครองเปนเรื่องหางไกลตัวประชาชน 
ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายของศาลปกครองและกระบวนการของศาล
เทาที่ควร ทําใหการฟองรองคดีนี้ตองแตงตั้งผูแทนผูฟองคดี คือ ทนายความจากโครงการนิติธรรม
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังผูประสานงานเครือขายประชาชนภาคตะวันออกซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชน
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  แมองคกรใหความชวยเหลือทางกฎหมายจะจัดใหมีการอบรมความรู
เกี่ยวกับกลไกการรองเรียนทําใหชาวบานบางสวนมีความเขาใจเพ่ิมเติมมากขึ้น แตโดยรวมแลว
ประชาชนสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาลปกครอง ชาวบานในฐานะผูเสียหาย
รูจักศาลปกครองเพียงแตวา เปน “ศาล” ที่อาจเปนที่พ่ึงสําหรับตนได แตไมเขาใจระบบและ
กระบวนการทํางาน   

 
2)  ประเด็นที่ 2:  ในกรณีศึกษาที่เลือก หนวยงานของรัฐในภูมิภาค และทองถ่ิน

มีสวนชวยใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม มากนอยเพียงใด ตัวชี้วัดนี้ประเมินจาก    
การสัมภาษณตัวแทนชาวบานที่ไดรับผลกระทบ29 เห็นวา หนวยงานรัฐในภูมิภาค และทองถ่ินยัง
ไมมีสวนในการเผยแพรขอมูล “ความจริง” ที่จะชวยใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ไมวาจะ
เปนผลกระทบของปญหามลพิษที่มีตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชน รวมถึงขอมูล     
การประกอบการของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม  ดังนั้น จากการทบทวนขอเท็จจริงดังกลาวจึง
สรุปผลการประเมินวา หนวยงานของรัฐในภูมิภาค และทองถ่ินไมมีบทบาทใดๆ ตอการสนับสนุน
ใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) 

 
3) ประเด็นที่ 3:  ในกรณีศึกษาที่เลือก  การมีสวนรวมของส่ือมวลชนมีสวนชวยให

ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม มากนอยเพียงใด ผูใหขอมูลซึ่งเปนตัวแทนชาวบานที่ไดรับ
ผลกระทบเห็นวา การเผยแพรขาวสารของสื่อมีทั้งที่มีสวนชวยใหประชาชนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม เพราะการนําเสนอขาวอยางตรงไปตรงมา ในขณะที่ส่ืออีกสวนหนึ่งไมไดมีสวนชวยให

                                                      
29 ผูใหขอมูลไมสะดวกที่จะเปดเผยชื่อ 
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ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เพราะยังไมเปนอิสระในการนําเสนอขาวสาร ส่ือบางแหง
ตกอยูใตอิทธิพลของแหลงทุนสนับสนุนการผลิตส่ือทําใหไมรายงานขอมูลหรือรายงานแตไมสะทอน
ขอมูลอยางครบถวนรอบดาน  ผูใหขอมูลเห็นวาสถานีโทรทัศนทีวีไทย (หรือ Thai PBS)  รวมถึง
ส่ือทางเลือกอยางเว็บไซตสํานักขาวประชาไท (www.prachatai.com) เปนส่ือที่นําเสนอปญหา
กรณีมาบตาพุดอยางรอบดาน และเกาะติดตอเนื่อง อยางไรก็ดี ส่ือทั้งสองมิใชส่ือกระแสหลักหรือ
ส่ือที่สาธารณชนวงกวางจะใหความสนใจ  ดังนั้น จากการทบทวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวของขางตนจึง
สรุปผลการประเมินวา ส่ือมวลชนมีสวนสนับสนุนการใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
และสัมฤทธิ์ผลปานกลาง (ดี) 
 

3.3.5  ความสัมฤทธ์ิผลในการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคประชาสังคม 
(ตัวชี้วัด 136) 

 
การประเมินความสัมฤทธิ์ผลในประเด็นนี้มุงประเมินวาองคกรภาคประชาสังคมมี

สวนสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในกรณีศึกษานี้มากนอยเพียงใด 
จากการทบทวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกรณีนี้ จึงสรุปผลการประเมินวา องคกรภาคประชาสังคมมี
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (ดีที่สุด) 

 
ตัวชี้วัดนี้ประเมินจากสัมภาษณนายสุรชัย  ตรงงาม ทนายความและผูประสานงาน

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอมและนายสุทธิ  อัชฌาสัย ผูประสานงานเครือขายประชาชน
ภาคตะวันออก พบวา มลพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดเปนปญหาที่เรื้อรังมายาวนานกวา 10 ป 
ที่ผานมาองคกรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรพัฒนาเอกชน เชน กลุมศึกษาและรณรงค
มลภาวะจากอุตสาหกรรม  กลุม Greenpeace และนักวิชาการ (เชน รศ.ดร. เรณู เวชรัชตพิมล 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร. อาภา  หวังเกียรติ จากมหาวิทยาลัยรังสิต) ลวนมีบทบาทใน
การผลักดันการแกไขปญหาและการศึกษาวิจัยเพ่ือแกไขปญหามลพิษในพ้ืนที่  องคกรเหลานี้มี
บทบาทในการเสริมสรางความรูทั้งในดานนโยบาย ความรูทางวิชาการ รวมทั้งการเสริมสราง
ความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนผูไดรับผลกระทบ เชน การฝกอบรมใหประชาชนสามารถ
เก็บตัวอยางทางอากาศไดดวยตนเองในโครงการหนวยกระปองตรวจมลพิษประเทศไทย   

 
จากการสัมภาษณทนายความที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายในกรณีศึกษานี้มี

ความเห็นวา องคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมขอมูล หลักฐานที่อาจใชเปน
พยานในศาล และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนผูประสานงานและสรางความเขาใจเรื่องสิทธิและ
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แนวทางการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นใหกับชาวบานและชุมชนผูไดรับผลกระทบ 
 
นายสุทธิ  อัชฌาสัย ซึ่งเปนผูแทนผูฟองคดีทั้ง 27 คน มีความเห็นวา องคกร

พัฒนาเอกชนมีบทบาทในการสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ โดยเฉพาะดาน
มลพิษ การเก็บตัวอยางมลพิษ และการเก็บขอมูลผลกระทบดานสุขภาพ เนื่องจากคดีส่ิงแวดลอม
โดยเฉพาะมลพิษ ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอาทิ ผลกระทบจากมลพิษดานตางๆ ตอ
สุขภาพและส่ิงแวดลอมเปนพยานหลักฐานที่สําคัญและเปนการยากที่ประชาชนหรือชุมชนจะ
สามารถเขาถึงความรู-ความเขาใจดังกลาว ดังนั้น การสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชน 
นักวิชาการ ในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อมายืนยันถึงความเสียหายที่ประชาชน/ชุมชน 
รวมถึงผูฟองคดีไดรับ จึงเปนองคประกอบที่สําคัญเปนอยางยิ่ง 

 
แมจะมีขอสังเกตอยูวาการดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชนในการสนับสนุน

ความรูทางวิชาการไดดําเนินงานมานาน แตการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเพิ่งเริ่มตนในปลายป 
2550 จากขอมูลของตัวแทนผูฟองคดี เห็นวา เปนเพราะประชาชน/ชุมชนเพ่ิงตัดสินใจที่จะใช
กลไกทางกระบวนการยุติธรรม หลังจากที่ไดดําเนินการรองเรียน/รองทุกขตอหนวยงานตางๆ 
มากมายทั้งหนวยงานรัฐผูรับผิดชอบโดยตรงและหนวยงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน  แตเมื่อไมมี
คําตอบหรือความคืบหนาใดๆ  การใชกลไกทางศาลจึงเปนเสมือนหนทางสุดทาย  ซึ่งอาจกลาวได
วา แนวทางการตอสูของประชาชนผูไดรับผลกระทบในกรณีศึกษานี้ก็เปนเชนเดียวกับกรณี
ปญหาส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่อ่ืนของประเทศที่ผูเสียหายมักเลือกวิธีการฟองรองตอศาลหรือพ่ึงพา
กระบวนการยุติธรรมเปนวิถีทาง (เกือบจะ) สุดทาย  

 
 
4.  บทสรุปและขอเสนอแนะ  
 
 4.1  สรุป 

 
การประเมินการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (access to justice) ของกรณีศึกษา 

คดีฟองรองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ในการไมประกาศใหพื้นที่ตําบล
มาบตาพุด และเทศบาลมาบตาพุด ตลอดจนพื้นที่ขางเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ  สามารถ
สรุปผลการประเมินในมิติดานกฎหมาย ดานความพยายามและดานความสัมฤทธิ์ผล ไดดังนี้ 
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ดานกฎหมาย  จุดเดนของกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดีฟองรองนี้ คือ กฎหมายกําหนด

ไวอยางครบถวนสมบูรณใหศาลปกครอง (ในที่นี้ คือ ศาลปกครองระยอง ซึ่งเปนศาลปกครอง
ชั้นตน) มีอํานาจพิจารณาตัดสิน/วินิจฉัยคดีฟองรองนี้  และหากคูกรณีหรือผูมีสิทธิอุทธรณ
ไมพอใจผลการพิจารณาตัดสินคดีสามารถยื่นคํารองขอใหมีการอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดซึ่งมี
อํานาจที่จะกลับคําตัดสินใจ/วินิจฉัยได  รวมทั้งการกําหนดระยะเวลาไวคอนขางเหมาะสม 
(reasonableness of timeframe) ในการพิจารณาตัดสินหรือวินิจฉัยของศาลปกครอง  สวน
ประเด็นที่ควรปรับปรุง คือ ขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูลที่ยังกําหนดขอบเขตไม
ชัดเจนและไมจํากัด  

 
ประเด็นทาทายที่ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวนในมิติของกฎหมาย คือ การที่กฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับคดีฟองรองนี้ยังมิไดใหความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
หนวยงานเทาที่ควร ไมวาจะเปนผูพิพากษา เจาหนาที่ของศาลปกครอง หรือเจาหนาที่หนวยงาน
ภาครัฐสวนกลางและสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถสรางความรูความเขาใจและสงเสริมการใชสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  รวมถึงมิไดมีขอกําหนดใหชวยเหลือประชาชนในทาง
เทคนิควิชาการ  การจัดทําคูมือ  การฝกอบรมใหประชาชนเรียนรูและเขาใจเรื่องสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม  
 

ดานความพยายาม  จุดเดนของการดําเนินงานของศาลปกครองมีหลายประเด็น
ดวยกัน ไดแก  การแตงตั้งตุลาการและกระบวนการพิจารณาคดีมีกฎหมายกฎระเบียบมาตรฐาน
ที่มีความเขมงวดชัดเจนทําใหสามารถประกันความเปนอิสระและความเปนกลางไดในระดับหนึ่ง, 
ศาลปกครองมีการวางตัวที่เปนอิสระและการวางตนเปนกลางเพียงพอ, การกําหนดกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมใหแกคูกรณี, คูกรณีสามารถคนหาขอเท็จจริงหรือเขาถึงขอมูลขาวสารที่ใช
ในการพิจารณาได, กระบวนการพิจารณาคดีเปดเผยโปรงใสตอประชาชนเปนสวนใหญ และ
กระบวนพิจารณาคดีนี้มีความลาชานอยมาก 

 
ประเด็นที่ควรปรับปรุงในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

ในกรณีนี้ ไดแก การแบงเบาภาระคาใชจายของผูย่ืนเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณที่ยังทําไดเพียง
เล็กนอย, การตีความเรื่อง “สิทธิในการฟองคดี” ที่มีขอจํากัดบางอยางตามที่กฎหมายกําหนด, 
องคกรที่ประชาชนสามารถเลือกในการยื่นเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณมีนอยมากและองคกร
เหลานั้นไมมีอํานาจตัดสินใจชี้ขาด, ในระหวางการพิจารณาคดี คูกรณีทั้งสองฝายสามารถเขาถึง
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ขอมูลที่ใชในการพิจารณา และคนหาขอเท็จจริงไดเพียงบางสวน และการจัดทําคูมือประชาชน
หรือเอกสารเผยแพรเรื่องสิทธิของประชาชนในการรองเรียนหรืออุทธรณตอศาลปกครอง เพราะ
พบวา มีการจัดทําคูมือประชาชนแตมีเนื้อหาที่ไมชัดเจน และประชาชนหาอานไดยาก นอกจากนี้ 
การจัดสรรงบประมาณใหกับศาลปกครองยังไมเพียงพอตอการสนับสนุนการทํางานของศาล
ปกครองในการสนับสนุนการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน 

 
ประเด็นที่ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน คือ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

ของศาลปกครอง ทั้งดานการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมในเรื่องส่ิงแวดลอม  การเขาถึงขอมูล
ขาวสาร และการมีสวนรวมของประชาชน เพราะจากการประเมินพบวามีอยูบางแตไมสม่ําเสมอ   

 
อยางไรก็ดี เนื่องจากคดีฟองรองนี้ไมมีกลุมผูดอยโอกาสที่ย่ืนฟองคดีทําใหไมสามารถ

ประเมินได ในประเด็นเรื่องการใหความชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาส เชน คนจน  คนตางดาว 
คนไมรูหนังสือ  รวมท้ังความพยายามในการลดความลาชาในกระบวนพิจารณาคดี 

 
 ความสัมฤทธิ์ผลของกรณีศึกษานี้มีจุดเดน คือ ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสราง
ขีดความสามารถขององคกรภาคประชาสังคม โดยพบวา องคกรภาคประชาสังคมมีบทบาทสําคัญ
เปนอยางยิ่งในการสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในกรณีนี้   
 

สวนประเด็นทาทายที่ควรปรับปรุงแกไขเรงดวนสําหรับการปฏิบัติงานของศาลปกครอง
ใหมีความสัมฤทธิ์ผล คือ เรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถทั้งของบุคลากรของศาลและผูมี
สวนไดเสียโดยการปรับปรุงการปฎิบัติหนาที่ของผูพิพากษาหรือเจาหนาที่ของศาลปกครองใน
เรื่องการสนับสนุนประชาชนใหสามารถใชสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางเต็มที่ 
เพราะในกรณีนี้พบวา กรรมการและเจาหนาที่ไมไดเขามามีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียเลย, 
การพัฒนาขีดความสามารถของผูมีสวนไดเสียใหมีทักษะและความรูที่จําเปนตอการใชบริการของ
ศาลปกครอง และการสงเสริมใหศาลปกครองจังหวัด  หนวยงานของรัฐในภูมิภาคและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนชวยพัฒนาขีดความสามารถใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยติุธรรม  

 
อยางไรก็ดี เนื่องจากคดีฟองรองนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดวาจะ

รับอุทธรณหรือไมทําใหไมสามารถประเมินไดในหลายประเด็น ไดแก การปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
หรือคําตัดสินของศาล  และการออกมาตรการลดผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพ
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ของมนุษย หรือ ปรับปรุงใหการเขาถึงขอมูล หรือ การมีสวนรวมของประชาชนดีขึ้น หลังจากที่มี
คําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของศาลแลว 

 
 ผลการประเมินทุกหมวดขางตนสามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 12  สรุปผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาคดีฟองรองคณะกรรมการ  
  สิ่งแวดลอมแหงชาติฐานละเวนการปฏิบัติบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา 
  คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในการไมประกาศใหพ้ืนที่ตําบลมาบตาพุดและ 
  เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตลอดจนพ้ืนที่ขางเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ หมวดการเขาถึง 
  กระบวนการยุติธรรม 

คาประเมินที่ได ตัวชี้วัด 
กฎหมายหาม - 
ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 98, 102, 124, 132 และ 133 
ควรปรับปรุงแกไข 97, 101, 112, 121, 125 และ 127 
ควรพัฒนาใหดียิง่ข้ึน 103, 109, 123 และ 134 
ดี 96, 105, 108, 110, 117, 120 และ 135 
ดีที่สุด 95 และ 136 
ไมสามารถประเมินได 114, 129 และ 131 

รวมจํานวนตัวชี้วัด 27 

หมายเหตุ: รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก 
 

4.2  ขอเสนอแนะ  
 

ขอเสนอแนะจากการประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมหมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
กรณีศึกษา คดีฟองรองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในการไมประกาศให
พ้ืนที่ตําบลมาบตาพุด และเทศบาลมาบตาพุด ตลอดจนพื้นที่ขางเคียงเปนเขตควบคุมมลพิษ     
มีดังตอไปนี้ 

 
 
 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
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4.2.1  ดานกฎหมาย 
 

 ศาลปกครองควรพิจารณาขยายฐานอํานาจฟองหรือฐานสิทธิในการฟองคดีของ 
”ผูมีสิทธิฟองคดี” ใหกวางขวางมากขึ้น โดยเปดโอกาสใหองคกรหรือหนวยงานที่ทํา
หนาที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายสามารถยื่นฟองคดีไดโดยตรง  เพราะแมวา
การกําหนดขอบเขตการรับเรื่องพิจารณาคํารองของศาลปกครอง ตามมาตรา 42 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จะไมสราง
อุปสรรคตอการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมสําหรับกรณีศึกษานี้ แตไมไดหมายความวา
กรอบของกฎหมายในการรับเรื่องพิจารณาคํารองจะมีความสมบูรณสําหรับกรณีอ่ืนๆ 
แตในทางขอเท็จจริงที่ผานมา พบวา มีคดีพิพาทดานสิ่งแวดลอมจํานวนมากที่
เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะที่ผูเสียหายหรือผูมีสวนไดเสียยังไมสามารถเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมได เพราะความไมรูกฎหมาย ความไมเขาใจ
ในสิทธิของตนเอง รวมถึงความไมกลาที่จะใชสิทธิ30 ในกระบวนการยุติธรรม 

 
 ศาลปกครองควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากรและการสนับสนุนประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  การมีสวนรวม
ของประชาชน และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม   

 
4.2.2  ดานความพยายาม 

 
 ศาลปกครองควรเรงดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในหนวยงาน

และดําเนินการอยางตอเนื่อง  ในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ การสนับสนุนให
ประชาชนใชสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  การรับฟงพยานหลักฐานในคดีส่ิงแวดลอม 
การพิสูจนความเสียหายดานสุขภาพจากมลพิษ โดยเฉพาะความเสี่ยงตอสุขภาพที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับมลพิษนั้นมีความ
แตกตางจากการประสบอุบัติเหตุ คือ การไมปรากฎผลใหเห็นในระยะเวลาอันส้ัน หรือ
ทันที แตอาจเปนผลกระทบในระยะยาว เปนตน 

 
 ศาลปกครองควรจัดใหมีความชวยเหลือ สนับสนุนการเขาถึงความรู ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานในคดีส่ิงแวดลอม อาทิ การทําบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ฯลฯ 

                                                      
30 โปรดดูรายละเอียดใน สุรชัย  ตรงงาม และคณะ, 2551. 
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4.2.3  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
 

จากภาพรวมของผลการประเมินจะเห็นไดวากฎหมายที่เกี่ยวของกับศาลปกครองได
กําหนดแนวทางการพิจารณาคดีของศาลไว  แตยังขาดมิติของการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรของศาลและประชาชน  นอกจากนี้ การประเมินดานความพยายามและความสัมฤทธิ์ผล
หลายๆ ประเด็นจะพบวาไมสามารถประเมินได  เนื่องจาก การประเมินจําเปนตองพิจารณาถึง
ขอเท็จจริงประกอบดวยวา ทายที่ สุดแลวผลของการบังคับใชกฎหมายเปนอยางไร (law 
enforcement)  

 
ณ ปจจุบัน (พฤษภาคม 2552)  แมวาศาลปกครองระยองซึ่งเปนศาลชั้นตนจะ

พิพากษาแลว และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดประกาศเขตควบคุมมลพิษแลวเมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2552 ที่ผาน  อยางไรก็ดี กระบวนการพิจารณาคดีนี้ถือไดวายังไมเปนที่สุด เพราะ
อยูระหวางรอผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดวาจะรับอุทธรณหรือไม  ทําใหขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นจึงยังไมเพียงพอสําหรับการประเมินดวยตัวชี้วัดทั้งหมด  ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ณ ขณะที่ดําเนินการวิจัยนี้ จึงยงัไมใชคําตอบสุดทายของการประเมินในกรณีนี้  ดังนั้น ในอนาคต 
เมื่อการพิจารณาเปนที่สุดแลวควรพิจารณาประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในกรณีศึกษานี้อีกครั้ง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นดังตอไปนี้   
 1)   การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของศาลปกครอง   
 2)   คําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของศาลปกครองแลวไดนําไปสูการออกมาตรการที่จะ

หลีกเล่ียง หรือลดผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษย หรือ
ปรับปรุงใหความเขาถึงขอมูลหรือการมีสวนรวมดีขึ้นมากนอยเพียงใด 

 



 




