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แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3                     
พ.ศ. 2547-2561 

 
 
 

การจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะ 3 พ.ศ. 2547-2561  เกิดขึ้นในยุคสมัย
แหงการใหความสําคัญกับการเขาถึงขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชน     
ในการวางแผนพัฒนา เพราะเปนชวงเวลาของการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
พ.ศ. 2539  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548       
การประเมินในบทนี้จึงเปนการศึกษาวาในทางปฏิ บัติของการศึกษาจัดทําแผนแมบท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะ 3 นั้นไดใหความสําคัญกับการเขาถึงขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม
ของประชาชนมากนอยเพียงใด  ทั้งนี้ เพ่ือเปนการศึกษาวามีชองวางหรือไมระหวางกฎหมายและ
การปฏิบัติ โดยศึกษาวาหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําแผนมีความพยายามสนับสนุนการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของประชาชนอยางไร เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  
มากนอยเพียงใด  และทายที่สุดแลว ความพยายามดังกลาวนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลหรือไมเพียงใด 

 
ผลการวิจัยของกรณีศึกษานี้ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน ดวยกัน คือ สวนแรกเปนการนําเสนอ

ความเปนมาของการจัดทําแผนแมบทพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ 3  ขั้นตอนและการมีสวนรวม
ของประชาชนในการวางแผนแมบทฯ  และสาระสําคัญของแผนแมบทฯ  สวนที่สองและสาม
เปนผลการประเมินในหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมของประชาชน  
ในการตัดสินใจตามลําดับ ซึ่งทั้งสองหมวดนี้มีลําดับหัวขอเหมือนกัน คือ วิธีการจัดเก็บขอมูล   
ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
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1.  ความเปนมาของการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3  
 
การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีดําเนินการควบคูกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาค

ตะวันออกมานานกวา 25 ปแลว โดยเริ่มอยางเปนระบบตามโครงการปโตรเคมีแหงชาติระยะที่ 1 
และระยะที่ 2 (National Petrochemical Complex: NP1 และ NP2) หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก
เกี่ยวกับโครงการปโตรเคมีที่ผานมา ไดแก คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก  
คณะอนุกรรมการปโตรเคมี  กระทรวงอุตสาหกรรม  และภาคธุรกิจเอกชนอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
(สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 2548) 

 
โครงการระยะที่ 1 เริ่มตนเมื่อ พ.ศ. 2523–2532 มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเพ่ิมมูลคาให

กาซธรรมชาติที่คนพบในอาวไทย บนปรัชญาที่มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีเพ่ือใหได
ผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ผลิตภายในประเทศชวยลดการนําเขา โครงการระยะแรกนี้เปนความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน โดยมีการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) ในฐานะตัวแทนรัฐบาล
เปนผูผลักดันใหเกดิการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีขึ้น  โครงการในระยะแรกนี้ ปริษัทปโตรเคมี
แหงชาติ (NPC) ที่ลงทุนโดย ปตท. และเอกชน เปนผูผลิตเอทีลีนและโพรพีลีนสงใหบริษัทเอกชน
ไปผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธีลีน โพลีโพรพิลีน และพีวีซี ตอไป 

 
ความสําเร็จของโครงการระยะที่ 1 สงผลใหมีการพัฒนาโครงการปโตรเคมีแหงชาติระยะที่ 2 

ตามมาอยางรวดเร็ว โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2532–2547 และเนนความหลากหลายในการผลิตผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมีและวัตถุดิบที่ใช ในระยะนี้มีทั้งการเพิ่มกําลังการผลิตสายโอเลฟนส และเริ่มการผลิต
สายอะโรมาติกสซึ่งใชแนฟธา31เปนวัตถุดิบดวย   

 
การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีทั้ง 2 ระยะ รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายในการสงเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาอยางชัดเจน เชน การใหสิทธิประโยชนในการลงทุน  การคุมครองดาน
ภาษีนําเขา การหามตั้งและหามขยายโรงงานปโตรเคมีโดยไมไดรับอนุญาต และใหมีผูผลิตแตละ

                                                 
31 แนฟธา (Naphtha) เปนวัตถุดิบที่ไดจากโรงกลั่นนํ้ามัน  ซ่ึงโรงแยกคอนเดนเสทจะนําแนฟธาไปใชเปน
สวนประกอบของนํ้ามันเบนซินและเปนวัตถุดิบตั้งตนในอุตสาหกรรมปโตรเคมี  ปจจุบันการจัดหาแนฟธาใน
ประเทศไทยไดจากโรงกลั่นมากที่สุด คือ ประมาณรอยละ 60  มาจากโรงแยกคอนเดนเสทรอยละ 22  และที่เหลือ
นําเขาจากตางประเทศ (สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2551)  
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ผลิตภัณฑเพียงหนึ่งหรือสองรายเทานั้น (One Man – One Product Concept) ตอมาเมื่อ
ความตองการผลิตภัณฑเพ่ิมมากขึ้น ในป 2538 รัฐบาลจึงเปดเสรีอุตสาหกรรมปโตรเคมี เพ่ือ
เสริมสรางความสามารถของอุตสาหกรรมปโตรเคมีใหแขงขันในตลาดโลกได  ดานหนวยงาน
ที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ คือ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ภาคตะวันออก คณะอนุกรรมการปโตรเคมี และกระทรวงอุตสาหกรรม  ซึ่งตอในชวงป 2548 
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกไดยุติบทบาทลง  ในชวงปลายระยะที่ 2 
การพัฒนาจึงอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม (ซึ่งไมมีกรม กองใด รับผิดชอบ
ดานนโยบายกลยุทธอยางชัดเจน) และเอกชน 

 
ป 2545 ในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ประเทศไทยมีการปฏิรูป

ระบบราชการครั้งใหญเปนผลใหมีการกอต้ังหนวยงานขึ้นใหมหลายหนวยงาน หนึ่งในนั้น คือ 
“กระทรวงพลังงาน” ที่มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 คือ การจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของกระทรวงพลังงานหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง
พลังงาน บทบาทกระทรวงจึงครอบคลุมการบริหารจัดการพลังงานทุกสาขาทั้งไฟฟา น้ํามัน และ
กาซธรรมชาติ เปนตน ซึ่งกาซธรรมชาติและน้ํามันเปนวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานคนแรก คือ นายพรหมมินทร  เลิศสุริยเดช  มีนโยบายที่จะ
พัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีใหสอดคลองกับการพัฒนาพลังงานของประเทศจึงมีนโยบายให
จัดทําแผนบูรณาการระหวางแผนพลังงานกับแผนอุตสาหกรรมปโตรเคมี และกําหนดใหปโตรเคมี
เปนยุทธศาสตรหนึ่งของกระทรวงพลังงานที่จะเปนตัวกระตุนใหเศรษฐกิจขยายตัวตามเปาหมาย
ของรัฐบาล 

 
ป 2546 การศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 จึงเริ่มตนขึ้น 

ดวยเหตุผลโดยสรุป คือ อุตสาหกรรมปโตรเคมีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ 
เพราะเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทรัพยากรปโตรเลียม เปนการสรางรายไดมหาศาลใหกับประเทศ 
คิดเปน 4.25 % ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) และเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานของ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอีกมากมาย เชน บรรจุภัณฑ ชิ้นสวนรถยนต ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ส่ิงทอ และกอสราง เปนตน  นอกจากนี้อุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยยังมีโอกาส
ในการขยายตัวไดอีกมาก เพราะปริมาณการใชพลาสติกหลัก (PE, PP, PVC และ PS/EPS) ของ
คนไทยในป พ.ศ. 2545 อยูที่ 37.8 กิโลกรัมตอคนตอป ในขณะที่มาเลเซีย  สิงคโปร  ญี่ปุน  
เกาหลีใต  อเมริกา  และไตหวัน มีปริมาณการใชอยูที่ 41.5, 50.7, 62.1, 90.3, 96.2 และ 121.4 
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กิโลกรัมตอคนตอป  นอกจากนี้ อุตสาหกรรมปโตรเคมียังขาดทิศทางและปรัชญาการพัฒนา
ของประเทศในอนาคต ทั้งในดานปจจัยผลักดัน การตลาด ที่ต้ัง สาธารณูปโภค ผูนําดานการลงทุน 
วัตถุดิบ ลักษณะผลิตภัณฑ ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรมนุษย และยังไมมีหนวยงานที่ดูแลการกําหนด
นโยบายเชิงกลยุทธ (strategic policy) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีอยางเปนระบบ 
(สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 2548) 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานไดมอบหมายใหสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย

ศึกษาจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547–2561 ดวยวงเงิน 
15,330,425 บาท ในระยะเวลาประมาณ 8 เดือน (26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547) 
เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียมอยางเปนระบบและศึกษาตัวเลขมูลคาเพ่ิม
ของการนํากาซธรรมชาติซึ่งเปนทรัพยากรที่มีอยูภายในประเทศมาเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี การศึกษานี้แลวเสร็จเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 

 
ตามหลักการที่กําหนดไวในแผนแมบทนั้น การแปลงแผนแมบทไปสูการปฏิบัติจะตอง

ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหประกาศเปนแผนแหงชาติ  อยางไรก็ดี หลังจาก
กระทรวงพลังงานตรวจรับรายงานแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ 3 เมื่อเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2548 ตอมาในชวงป 2549 ไดเกิดเหตุการณรัฐประหารขึ้นในประเทศไทย กระทรวง
พลังงานจึงชะลอการนําแผนแมบทนี้เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ประกอบกับในชวง
เดียวกันเกิดปญหามลพิษอยางรุนแรงในพ้ืนที่มาบตาพุดทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมทั้ง
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานตองรวมมือกันในการจัดการปญหามลพิษกอน (รายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดการมลพิษในพ้ืนที่มาบตาพุดโปรดดูในผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
กรณีศึกษาแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 - 2554) ทําให
จนกระทั่งถึงปจจุบัน (กุมภาพันธ 2552) กระทรวงพลังงานจึงยังไมไดนําแผนแมบทอุตสาหกรรม          
ปโตรเคมีระยะที่ 3 เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแตอยางใด 
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2. แนวทางการศึกษาจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3               
พ.ศ. 2547-2561 

 
แนวทางการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3  โดยสรุปมีดังนี้  
 

รูปที่ 7  ภาพรวมของการศึกษาจดัทําแผนแมบทปโตรเคมรีะยะที่ 3   
 
 

 
ที่มา: สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย, 2551 

ผลการศึกษา  
และขอเสนอแนะเบ้ืองตน 

ปรับผลการศึกษาตาม 
ผลการศึกษาของกลุมอื่นๆ 

ผลการศึกษาของกลุม 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ขอมูล และรายงานการศึกษา
ปจจุบัน 

ทํา SWOT  
Analysis 

กันยายน – ตุลาคม 2546 

ตุลาคม – พฤศจกิายน 2546 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2546  

มกราคม 2547 

รับฟงความคิดเห็นและ
มุมมองจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

รับฟงความคิดเห็นและ
มุมมองจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 
 

สิงหาคม – กันยายน 2546 
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กิจกรรมที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบทมีดังนี้ (สถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย, 2551) 

 
1. การประชุมยุทธศาสตร เพ่ือเปดฟงขอคิดเห็นระหวางการทําการศึกษา จากผูแทน

ภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น 2 ครั้ง  
1) Meeting Strategic for the Petrochemical in the 3rd Wave (sic) วันที่ 27 

เมษายน 2547  ณ ชั้น 11 อาคารทาวเวอรบี ถ. วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ 
2) Meeting Strategic for the Petrochemical in the 3rd Wave (sic) วันที่ 21 

พฤษภาคม 2547  ณ ชั้น 11 อาคารทาวเวอรบี ถ. วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ 
 
2. การจัดสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3    

ที่เปดกวางแกประชาชนจํานวน 3 ครั้ง 
1) ครั้งที่ 1  วันที่ 16 กันยายน 2547  ณ หองวิภาวดี บอลรูม B โรงแรมเซ็นทรัล 

โซฟเทล กรุงเทพฯ มีผูเขารวมประมาณ 211 คน 
2) ครั้งที่ 2  วันที่ 5 ตุลาคม 2547  ณ อาคารซันทาวเวอรบี กรุงเทพฯ             

มีผูเขารวมประมาณ 57 คน (สัมมนาภาษาอังกฤษ) 
3) ครั้งที่ 3  วันที่ 1 ธันวาคม 2547  ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 อาคารสํานักงานใหญ 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย มีผูเขารวมประมาณ 344 คน 
 

หมายเหตุ: การเชิญผูเขารวมสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาดําเนินการดังนี้ 
(1) สงอีเมลประชาสัมพันธผานฐานขอมูลของสถาบันวา 4,000 รายชื่อ 

ประกอบดวยหนวยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันตางๆ 
และประชาชนทั่วไปที่เคยรวมงานกับสถาบัน ไมวาจะเปนการประชุม 
อบรม สัมมนา และกิจกรรมตางๆ  

(2) ประชาสัมพันธบนเว็บไซดของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
(3) ประชาสัมพันธดวยแผนพับ 
(4) สงจดหมายเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน, 

ปลัดกระทรวงพลังงาน อธิบดีกรมศุลกากร, ผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน, อธิบดีกรมสรรพสามิต, ประธานกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, ประธานกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก   
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, อธิบดีกรม
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โยธาธิการและผังเมือง, ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

(5) การแจงส่ือมวลชน โดยกระทรวงพลังงานและบริษัท ปตท. ชวยประสาน 
(6) การแจงกลุม NGOs โดยบริษัท ปตท. ชวยประสาน 

 
 

3.  สาระสําคญัของแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 
 
การศึกษาจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 ต้ังอยูบน

ปรัชญาหลักที่ใหความสําคัญกับ “ความสามารถในการแขงขัน และการเพิ่มมูลคาใหกับ
กาซธรรมชาติของประเทศ” สาระสําคัญของแผนแมบทโดยสรุปมีดังนี้ 

 
3.1  วัตถุประสงคการจัดทําแผนแมบท  
      วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดทิศทางและโอกาสการผลิตผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม  

ปโตรเคมีระยะที่ 3 สําหรับ 15 ป ขางหนาอยางเปนระบบ และเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่จําเปนเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 
ตลอดจนกําหนดแผนบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และกําหนดกลยุทธเพ่ือใหบรรลุแผนแมบท 

 
3.2  กลยุทธเปาหมาย (Target Strategies)  
      กลยุทธเปาหมายของการพัฒนาอตุสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 มี 5 กลยุทธ ดังนี้ 
 1)  จัดตั้งหนวยงานเพื่อกําหนดและดูแลนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา 

อุตสาหกรรมปโตรเคมี  
2)  สรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติ และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอุตสาหกรรมตอเนื่อง  
3)  ขยายการผลิตปโตรเคมีในเขตมาบตาพุดใหเกิดเปนคลัสเตอรที่เขมแข็ง 

และพัฒนาอุตสาหกรรมบางสวนที่อําเภอสิชลใหสอดรับกับโครงการ Land Bridge ที่จะเกิดขึ้น 
4)  สรางความรวมมือทางธุรกิจทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ (alliances) 
5)  เรงแกปญหาการพัฒนาบุคลากรและระบบขอมูลการคาในตลาดสากล  
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3.3  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 
      จากการศึกษาขอมูลดานสิ่งแวดลอมประกอบการจัดทําแผนแมบท พบวา พ้ืนที่

บริเวณมาบตาพุดและพ้ืนที่ใกลเคียงยังมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับการปลอยของเสียได 
(enough carrying capacity) โดยคาความเขมขนของ SO2 และ NO2 ที่มีการตรวจวัดในบริเวณ
มาบตาพุดอยูระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเปนจํานวนมาก โดยท่ีคาความเขมขนของ 
SO2 และ NO2 ที่โรงงานปลอยออกมาจริงมีปริมาณนอยกวาจํานวนที่แตละโรงงานไดขออนุญาต
ไวในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (environmental impact assessment, EIA) อยูมาก 
และมีการปลอยมลพิษของอุตสาหกรรมปโตรเคมีนอยกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ โรงไฟฟา
ที่ตองเผาเชื้อเพลิงจํานวนมาก  นอกจากนี้ ของเสียที่เปนของแข็งและของเหลวยังไมเปนปญหา
ในการกําจัดเพราะประเทศไทยสามารถกําจัดของเสียเหลานี้ไดอีกมาก ดังนั้น จึงมีขอสรุปวา
การขยายอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ในพ้ืนที่บริเวณนี้สามารถดําเนินการตอไปได  

 
      อยางไรก็ตาม รายงานไดระบุวา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีเปนส่ิงจําเปน

อยางยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะ 3 เชน การนําสารตางๆ กลับมาใชใหม การใช
เทคโนโลยีชวยลดการปลอยมลพิษ  การใชแนวคิด emission trading เปนตน 
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รูปที่ 8  อัตราการปลอย SO2 จริงเทียบกับอัตราสูงสุดที่ขออนุญาตใน EIA เปรียบเทยีบเมื่อป พ.ศ. 2545 

 
ที่มา: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actual Rate of SO2 was less than Max. EIA allowance 

 Petrochemical industry emitted less SO2 than some other industries 

(Max. EIA Allowance vs Actual) 
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รูปที่ 9  อัตราการปลอย NO2 จริงเทียบกบัอัตราสูงสุดที่ขออนุญาตใน EIA เปรียบเทยีบเมื่อป พ.ศ. 2545 

 
ที่มา: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, 2545 

 
3.4  ผลิตภัณฑในการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 

       การคัดเลือกผลิตภัณฑ: ผลของการวิเคราะหความตองการของผูใชปลายทาง (end users) 
ในแตละภาคการผลิต และอุปสงค/อุปทาน (demand/supply) ของแตละผลิตภัณฑทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ตลอดจนผลตอบแทนการลงทุน (return on investment) ไดผลการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ ดังนี้ 

1) กรณีคาดการณปกติ (Base Case) ไดผลิตภัณฑที่ผานการคัดเลือกทั้งหมด 
25 ผลิตภัณฑ ในปริมาณที่ตองการโรงงานจํานวนประมาณ 42 โรงงานมารองรับ 

2) กรณีคาดการณที่ราคาสูง (High Case) ใชราคาผลิตภัณฑสูงกวา Base 
Case 10 % ไดผลิตภัณฑทั้งส้ิน 33 ผลิตภัณฑ ในปริมาณที่ตองการโรงงานจํานวน 56 โรงงาน
มารองรับ 

วัตถุดิบตั้งตน: การใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบตั้งตนมีความสามารถในการแขงขัน
ดีกวาการใชแนฟธา 

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน: ตลาดสงออกของไทยอยูในภูมิภาคเอเซีย 
โดยเฉพาะจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

Emission Rate of  NO2  in Map Ta Phut by Industry, 2002 
 

 Actual Rate of NO2 was less than Max. EIA allowance 

 Petrochemical industry emitted less NO2 than some other industries 
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3.5  คุณคาของอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ตอประเทศไทย 
       การสรางมูลคาเพิ่มของปโตรเคมีและมูลคาการลงทุนของโครงการทั้งหมด  

การนํากาซอีเทนและโพรเพนมาผลิตปโตรเคมีตามแผนแมบทนี้จะเพิ่มมูลคาเฉลี่ยใหกับ
กาซธรรมชาติไดประมาณ 4.61 เทาในสายเอทีลีน และ 4.88 เทาในสายโพรพิลีน บนพ้ืนฐานของ
การคาดการณราคาที่ใชในการศึกษาที่ราคากาซธรรมชาติ 159 เหรียญสหรัฐตอตัน มูลคาเฉลี่ย
ผลิตภัณฑในสายเอทีลีนที่ 733 เหรียญสหรัฐตอตัน มูลคาเฉล่ียผลิตภัณฑในสายโพรพิลีนที่ 776 
เหรียญสหรัฐตอตัน เมื่อมีการพัฒนาระยะที่ 3 อยางสมบูรณตามแผน พ.ศ. 2547–2561 ในกรณี 
High Case เงินที่ใชในการลงทุนจะมีจํานวน 410,000 ลานบาท  ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับ
ประเทศเมื่อมีการผลิตครบทุกโรงงานแลวประมาณ 270,000 ลานบาทตอป และหากหัก
ตนทุนวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศแลวจะมีรายไดสุทธิประมาณ 180,000 ลานบาทตอป หรือ
คิดเปนกําไรสุทธิราว 70,000 ลานบาทตอป เฉล่ียเปนผลตอบแทนการลงทุน (return on 
investment) ประมาณ 22 % นอกจากนี้ หากลงทุนระยะ 3 ทั้งหมดในพื้นที่มาบตาพุด จะทําให
เงินลงทุนในระยะที่ 3 จะต่ํากวาระยะที่ 1 และ 2 อยางเห็นไดชัด เพราะแทบไมตองลงทุนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพิ่มเลย 

 
       การจางงานและการขยายเศรษฐกิจของประเทศ หากมีการสรางโรงงานใหม

ตามโครงการในระยะที่ 3 ของแผนทั้งหมด จะตองใชแรงงานประมาณ 5,600 คน เปนแรงงาน
ระดับปริญญา 1,300 คน และระดับอาชีวศึกษา 4,300 คน มีการอางขอมูลผูผลิตปโตรเคมีใน
อเมริการะบุวา การจางงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 1 คน จะสรางการจางงานใหอุตสาหกรรม
แปรรูปพลาสติกไดอีกประมาณ 28 คน  ดังนั้น หากมีการจางงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 
ตามแผน จะกอใหเกิดการจางงานในอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกอีกไมนอยกวา 156,800 คน 
ทั้งนี้ไมนับรวมการสรางงานที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก 
 
 3.6  พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 
       พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 แบงเปน 2 
ทางเลือกในกรณี High Case ดังนี้ 

      ทางเลือกที่ 1 สรางคลัสเตอรปโตรเคมีทั้งหมด คือ 33 ผลิตภัณฑ และ 56 โรงงาน 
(ทั้งนี้ หนึ่งผลิตภัณฑอาจจะมีโรงงานมากกวาหนึ่งโรงงาน) ในพ้ืนที่เดียวกัน คือ มาบตาพุด และ
พื้นท่ีใกลเคียง เนื่องจากมีความพรอมที่จะรองรับการพัฒนาไดทันที 
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       ทางเลือกที่ 2 แบงการพัฒนาออกเปน 2 สวน 
  สวนที่ 1 การพัฒนาในชวงประมาณ พ.ศ. 2547–2558 จะมี 29 ผลิตภัณฑ 
และ 34 โรงงาน ที่เสนอใหอยูในมาบตาพุดและพื้นท่ีใกลเคียง ตามเหตุผลในทางเลือกที่ 1 
  สวนที่ 2 การพัฒนาตั้งแตป พ.ศ. 2559 จะมี 22 โรงงาน ใหอยูในพ้ืนที่พัฒนา
โครงการ Land Bridge อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใหเกิดการสอดรับระหวาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีกับการสรางศูนยกลางการคาน้ํามัน 

  
รูปที่ 10  แผนผังแสดงพื้นที่ในมาบตาพุดและพ้ืนทีใ่กลเคยีงเพ่ือสรางโรงงานปโตรเคมี 
 

 
 
 
พ้ืนที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียงเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ 3 พ้ืนที่บริเวณนี้ประกอบดวย 4 พ้ืนที่เปาหมาย คือ 
A1  พ้ืนที่ถมทะเล เฟส 2 และเฟส 3 บริเวณทาเรือมาบตาพุด 
A2  พ้ืนที่ตอนใตของโรงกลั่นน้ํามัน SPRC ถึงแนวทอสงน้ํามันเลียบชายฝง 
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A3  พ้ืนที่ตรงขามและทางตอนใตของบริเวณบานพักของพนักงาน ปตท. (มาบขา) 
A4  พ้ืนที่เขตธุรกิจอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไปจนถึงนิคม

อุตสาหกรรมเอเชียและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 
 
ขอสังเกต: 

1) แมในปจจุบัน (กุมภาพันธ 2552) กระทรวงพลังงานยังไมไดนําวาระเรื่องแผนแมบท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศเปน         
“แผนแหงชาติ” ตามขอเสนอในแผนแมบท แตในทางปฏิบัติกลับพบวาภาคของเอกชนไดขยาย
พ้ืนที่ ขออนุญาตกอสรางโรงงาน เพ่ือรองรับการตอยอดอุตสาหกรรมปโตรเคมีในพ้ืนที่มาบตาพุด
และบริเวณใกลเคียงมาอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดวา ในชวง ป 2548-2550 มีโครงการในพื้นที่   
มาบตาพุดที่ไดรับการอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไปแลวจํานวน 22 โครงการ 
และมีโครงการที่อยูระหวางการพิจารณาอีก 16 โครงการ  รวมจํานวนทั้งหมด 38 โครงการ   
(เดชรัตน  สุขกําเนิด และคณะ, 2551) 

 
2) เมื่อพิจารณากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการจัดแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

ระยะที่ 3 พบวาไมมีกฎหมายฉบับใดที่ระบุเรื่องการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี     
ไวโดยตรง  มีเพียง “พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535” ที่นาจะมี
บทบัญญัติใกลเคียงที่สุด กลาวคือ กฎหมายนี้ระบุในมาตรา 4 วา “พลังงาน” หมายถึง 
ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และ
พลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงที่อาจใหงานได เชน เชื้อเพลิง ความรอน และ
ไฟฟา เปนตน และมาตรา 5 ระบุวาใหมีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ที่มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอํานาจหนาที่หนึ่งตามมาตรา 6 (1) คือ การเสนอนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศเสนอตอคณะรัฐมนตรี จากการพิจารณา
ประเด็นกฎหมายที่ใกลเคียงรวมกับขอเท็จจริงที่วากาซธรรมชาติและนํ้ามันเปนวัตถุดิบ  
ในการผลิตของอุตสาหกรรมปโตรเคมีดวยแลว จึงอาจตีความไดวา “ปโตรเคมี” อาจเปนนัยยะ
หนึ่งของคําวา “พลังงาน” ตามกฎหมายฉบับดังกลาวก็เปนได 

 
3) นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมียังไมมีหนวยงานดูแลอยางชัดเจน 

จากการศึกษากฎหมาย พบวา ไมมีกฎหมายระบุไวโดยตรง หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ใกลเคียงกับ
เรื่องปโตรเคมีมากที่สุด คือ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานและสํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
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คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 คือ การศึกษาและวิเคราะหนโยบายและ
แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ ในขณะที่สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (ซึ่งเปนหนวยงานที่วาจางศึกษาจัดทําแผน
แมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3  มีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2545 ขอ 1 (1) คือ การศึกษา วิเคราะห จัดทํา
ขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของกระทรวง โดยมีสวน
ราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คือ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ทําหนาที่ใน
การศึกษาวิเคราะห จัดทําขอมูลในการกําหนดนโยบาย และกลยุทธจัดทําแผนงาน 
โครงการ รวมทั้งจัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของกระทรวง ฯลฯ เมื่อพิจารณาถึงอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง พบวา การจัดทําแผนตางๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวง    
ไมจําเปนตองเสนอใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติพิจารณา เพราะไมมีกฎหมายระบุ
ไวโดยตรง 
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หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2551 

 
 
 

การประเมินหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสารกรณีการศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2551 พิจารณาทั้งในดานตัวบทกฎหมายวาสงเสริมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารและกําหนดใหมีการเสริมสรางขีดความสามารถใหบุคลากรและประชาชนเหลานั้น เพ่ือมี
ความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอมากนอยเพียงใด พิจารณาดานความพยายามหรือการดําเนินงาน
ของหนวยงานรัฐในการเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมถึงพิจารณาดานสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้นวา
การเผยแพรขอมูลขาวสารนั้นทําใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารมากนอยเพียงใด  
 
 

1. วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 
1.1  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
1.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 
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 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 
 พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของ

สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545  

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548   

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 

 ระเบียบวาดวยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2549 
 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 

พ.ศ. 2545 
 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกร 

อํานาจหนาที่  และสถานที่ติดตอเพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพลังงาน 

 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
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1.1.2  เอกสารเผยแพร 

 รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 
พ.ศ. 2547-2561 จัดทําโดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย เสนอตอสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน, มกราคม พ.ศ. 2548. 

 รายงานฉบับสมบูรณ แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 เลมที่ 1: 
ปรัชญาและผลการศึกษา จัดทําโดย สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย เสนอตอ
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

 รายงานสถานการณแนวทางการจัดการและประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ
พ้ืนที่มาบตาพุด  โดยกรมควบคุมมลพิษ. 

 รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549 โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดย กรมควบคุมมลพิษ.  
 มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ รวบรวมโดย สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 รายงานการวิเคราะหสถานการณปญหามลพิษและผลกระทบทางสุขภาพของ

ประชาชน แนวทางการดําเนินการของรัฐ และขอเสนอตอการแกไขปญหา     
กรณีพ้ืนที่อุตสาหกรรม อําเภอเมืองและอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดย 
เดชรัต  สุขกําเนิด และคณะ 

 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจดัชนีชี้วัดความสัมพันธดานเศรษฐกิจและ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดย กิติกร  จามรดุสิต 

 
 1.1.3  สื่อมวลชน 

 วิทยุ: สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง และวิทยุชุมชน   
FM 98.75  ชากลูกหญา มหาชน 

 หนังสือพิมพ: หนังสือพิมพระยองเดลี่ และหนังสือพิมพพลังส่ือ 
 
1. 2  การสัมภาษณ  

 
1.2.1  หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ 

 นางปรียาภรณ  วิเวกาภิรัต  ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงพลังงาน 
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 นายสุรพงษ  พงษสุวรรณ   วิศวกร 8 ว. กรมธุรกิจพลังงาน 
 นางพัทธธีรา  สายประทุมทิพย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว  

     สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร  
     กระทรวงพลังงาน 

 ดร. สราวุธ  แกวตาทิพย  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
 สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
 กระทรวงพลังงาน 

 นายชูชัย  สินธุวงศ อุตสาหกรรมจังหวัด  
 สํานกังานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 นายพีรวัฒน  รุงเรืองศรี  ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 นายวีระศักดิ์ เพ่ิมแพงพันธ  ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 นายสันติ  บรรเทิงจิตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จังหวัดระยอง 

 นายยูซบ  ฉิมวิเศษ  การเคหะแหงชาติ จังหวัดระยอง 
 นายธนกร  ล่ิมสกุล  วิศวกรโยธา สํานักงานเทศบาลเมืองบานฉาง 

 จังหวัดระยอง 
 นายสมมิตร  กันทุกข  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง  

 จังหวัดระยอง 
 นายเสนห  สนองพงษ  นักบริหารงานชาง สํานักงานเทศบาลตําบลบานฉาง  

 จังหวัดระยอง 
  
 1.2.2  ประชาชน (จังหวัดระยอง) 

 นายเจริญ  เดชคุม   ประธานชุมชนเกาะกกหนองแตงเม 
 นายบุญชวย  ชาวนาลุม  รองประธานชุมชนมาบชลูด 
 นางวรรณา  บุญใคร   ประธานกลุมสตรีอาสาพัฒนา ชุมชนหนองแฟบ 
 นางวรรณี  เนินอรัญ   สมาชิกกลุมสตรีอาสาพัฒนา ชุมชนหนองแฟบ 
 นายจรัล  เข็มกลัด   ประธานกลุมประมงเรือเล็ก ชุมชนหนองแฟบ 
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 นายจินดา  เรืองศรี   สมาชิกกลุมประมงเรือเล็ก ชุมชนหนองแฟบ 
 นายสุรชัย  มวงทอง   สมาชิกกลุมประมงเรือเล็ก ชุมชนหนองแฟบ 
 นางอารมณ  สดมณี   ชุมชนมาบขา 
 นางสาวเล็ก  อํามะรี   ชุมชนมาบขา 
 นายจงรักษ  หมื่นภักดี   ชุมชนอิสลาม 
 นายรัชยุทธ  วงคภุชชงค   ชุมชนรวมพัฒนา 
 นายจําเนียร  ไตรลักษณ  ชุมชนชากลูกหญา    
 นายจํานงค  จอยทองมูล   ชุมชนมาบชลูด 
 นายสินชัย  พรหมศร ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 นางสาวเมตตา ตัณฑกุลรัตน ผูแทนชาวบานบานฉางที่ลงนามกับบริษัทเอเชีย 

 อินดัสเทรียล พารค (มาบตาพุด) จํากัด 
 นายมานัส  ศิริสูตร   ชาวบานหมู 2 ต. บานฉาง 
 นางณัฐญา  ศิริสูตร   ชาวบานหมู 2 ต. บานฉาง 
 นายครรลอง  วาจะศุข   ชาวบานหมู 2 ต. บานฉาง 
 นางดวงฤทัย  ดีย่ิง   ชาวบานหมู 2 ต. บานฉาง 

 
1.2.3   ภาคประชาสังคม 

 นางสาวกนิษฐ  พงษนาวิน  เลขานุการเครือขายประชาชนภาคตะวันออก 
 นายธีระศักดิ์ ผดุงตันตระกูล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 นายรังสี  จุยมณี   ประธานฝายสิ่งแวดลอม หอการคาจังหวัดระยอง 

 
1.2.4  ธุรกิจเอกชน 

 นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช ประธานชมรมผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 นายโชติชัย  อรรถวิภัชน ที่ปรึกษาประธานบริษัทซิต้ีเรียลตี้ 
 นายสุขุม  โกศัยเสวี ผูจัดการทั่วไปบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จํากัด 

 
1.2.5  สื่อมวลชน 

    นายเฉลิมศักดิ์  จางวางกร  หัวหนาผูส่ือขาวมติชน ภาคตะวันออก  
หนังสือพิมพมติชน ภาคตะวันออก 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด  
 
 

 202 

 นายวิสูตร  พิริยะวณิชย   ผูอํานวยการหนังสือพิมพระยองเดลี่ และ  
นายกสมาคมผูส่ือขาวระยอง 

 นายพงษ  ปญญาวิศิษฎกุล  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพพลังส่ือ  
(อดีตผูส่ือขาวหนังสือพิมพระยองเดลี่) 

 นางศิริวรรณ  บุญมี  ผูส่ือขาว 7 ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวัดระยอง 

 นางพัชรี  ดิษฐเย็น  ผูจัดรายการวิทยุชุมชน 98.75 ชากลูกหญา มหาชน  
 นายสุเมธ  นาเจริญ  ประธานชมรมผูส่ือขาวอําเภอบานฉาง จังหวัด

ระยอง ชมรมผูส่ือขาวอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 
1.3  ขอมูลสถิติและขอมูลในเว็บไซต 

  ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร และขอมูลสถิติที่เกี่ยวของจากหนวยงาน สถาบันการศึกษา 
และฐานขอมูลเวบ็ไซตที่เกี่ยวของกับแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมรีะยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 

 รัฐบาลไทย  www.thaigov.go.th 
 สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  www.onep.go.th/neb 
 กระทรวงพลังงาน  www.energy.go.th 
 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ  www.oic.go.th 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  www.ieat.go.th   
 กรมควบคุมมลพิษ  www.pcd.go.th  
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  www.onep.go.th  
 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  www.eppo.go.th 
 สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย  www.ptit.org  
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

www.en.mahidol.ac.th 
 สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  www.ratchakitcha.soc.go.th 
 จังหวัดระยอง  www.rayong.go.th  
 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  www.mtpie.com 
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2. ผลการประเมิน 
   
  การประเมินหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสารประกอบดวยการประเมินในมิติของกฎหมายเฉพาะ  
ความพยายามของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น  ผลการประเมิน
สามารถจัดระดับคาของการประเมินไดเปน 7 ระดับ ไดแก กฎหมายหาม, ควรปรับปรุงแกไข
อยางเรงดวน, ควรปรับปรุงแกไข, ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น, ดี, ดีที่สุด  และไมสามารถประเมินได  
ผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 

 
2.1  ดานกฎหมายเฉพาะ  

 
2.1.1  คุณภาพและขอบเขตของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 10, 11 และ 12) 
 

จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพและขอบเขตของการเขาถึง
ขอมูลขาวสารสรุปผลการประเมินไดดังนี้ 

 
1)  กฎหมายกําหนดเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสารไวอยางกวางขวาง (ดีที่สุด) 

ทุกดานโดยไมเฉพาะเจาะจงวาตองเปนขอมูลส่ิงแวดลอมทานั้น  ต้ังแตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดชัดเจนในมาตรา 58 วาบุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล
ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ เวนแตเปนขอมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
เชนเดียวกับที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของประชาชนไวในมาตรา 56  

 
กฎหมายเฉพาะที่บัญญัติรองรับรัฐธรรมนูญในดานขอมูลขาวสาร คือ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดทั้งการประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) การจัดขอมูลไวใหประชาชนตรวจดูได
โดยไมตองรองขอ (มาตรา 9 ) และการขอขอมูลขาวสาร (มาตรา 11)  ยกเวนขอมูลนั้นอาจเขาขาย
เปนขอมูลที่หามเปดเผยตามมาตรา 14 มาตรา 15 โดยเฉพาะขอมูลขาวสารสวนบุคคลตาม
มาตรา 24 ที่กฎหมายระบุหามเปดเผยไวอยางมีขอบเขต 
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ตามกรอบของกฎหมายดังกลาวขางตน สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ในฐานะหนวยงานรัฐเจาของขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนแมบทฯ ไดออกประกาศสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของทางราชการและดํา เนินงานตามกรอบของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   ดังนั้น เอกสารที่ เกี่ยวของกับแผนแมบท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561  จึงเปนเอกสารที่เปดเผยไดโดยทั่วไป 
ประชาชนสามารถขอรายงานผลการศึกษาไดทั้งรายงานฉบับสมบูรณและรายงานสรุปสําหรับ
ผูบริหาร  โดยปฏิบัติตามระเบียบที่สํานักงานปลัดกระทรวงฯ กําหนดไว  ดวยการทําหนังสือรอง
ขอขอมูล อันเปนการใชสิทธิในการขอขอมูลขาวสารตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2535 มาตรา 6 ยังระบุวาประชาชนอาจมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารจากทางราชการในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม แมวาจะเปนการระบุสิทธิที่ก้ํากึ่งระหวาง
การมีสิทธิ กับการไมมีสิทธิ ทําใหการเปดเผยขอมูลขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ
เจาของขอมูล แตกฎหมายนี้นับไดวาเปดโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารไวเชนกัน  สําหรับ
ดานสุขภาพนั้น พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดเปดโอกาสตอการเปดเผยขอมูล
ขาวสารในกรณีที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนไวเชนกันไวในมาตรา 10 

 
2)  กฎหมายที่เกี่ยวของมิไดกําหนดเรื่องการจัดทํารายงานขอมูลขาวสาร        

ที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษาไวเปนการเฉพาะ (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) แมวาการจัดทํา
รายงานเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนแมบทฯ เปนประโยชนตอการสรางความเขาใจตอ
ประชาชน หนวยงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ใหทราบถึงกรอบและทิศทาง     
การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศ  แตจากการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และฉบับ พ.ศ 2550  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  รวมถึงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550  ซึ่งแมจะกําหนดเรื่องสิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารไวอยางกวางขวาง  แตกฎหมายเหลานี้มิไดกําหนดรายละเอียดใหหนวยงานตองจัดทํา
รายงานการเผยแพรขอมูลขาวสารไว ในสวนของกฎหมายอื่นๆ ของกระทรวงพลังงาน เชน 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535  พบวา มิไดกําหนดใหจัดทํา
รายงานเผยแพรขอมูลขาวสารไวเชนกัน   
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ขอสังเกต: การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมียังไมมีหนวยงานรับผิดชอบ
ชัดเจน ดังจะเห็นไดวา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกระทรวงพลังงาน เชน 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นๆ มิได
กําหนดไวชัดเจนวางานดานปโตรเคมีอยูในความรับผิดชอบของสวนงานใดของกระทรวงพลังงาน  
ที่ผานมา บทบาทการศึกษาจัดทําแผนแมบทฯ เปนของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให
เผยแพรขอมูลขาวสารที่รัฐจัดทําขึ้นตอประชาชน ซึ่งสามารถตีความไดวารายงานแผนแมบทฯ 
เปนขอมูลขาวสารประเภทหนึ่งของกระทรวงพลังงานเพราะเปนหนึ่งในยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาพลังงานของกระทรวงพลังงานดานการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทรัพยากรพลังงาน  ดังนั้น 
บทบาทในการจัดทํารายงานเผยแพรเรื่องนี้สูสาธารณะจึงควรเปนบทบาทของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน  อยางไรก็ดี ในอนาคต หากมีการผลักดันเรื่องแผนแมบทฯ ไปสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศใชเปน “แผนแหงชาติ” ตามขอเสนอในรายงานแผนแมบทฯ แลว  
อาจปรับเปล่ียนบทบาทใหเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบหลักตอไป 

 
3)  กฎหมายที่เกี่ยวของมิไดระบุถึงเรื่องการเผยแพรขอมูลขาวสารตาม

กรณีศึกษาเรื่องนี้ไว (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 มิไดกําหนดใหตองเผยแพรรายงานการศึกษาของหนวยงานรัฐ 
(เชน แผนแมบทฯ) ไวในราชกิจจานุเบกษา (ตามความในมาตรา 7) และไมไดระบุใหตองตั้งวาง
รายงานประเภทนี้ไวใหประชาชนตรวจดูได (ตามความในมาตรา 9)  ดังนั้น ที่ผานมา หาก
ประชาชนตองการขอขอมูลเกี่ยวกับรายงานแผนแมบทฯ จึงตองใชสิทธิขอขอมูลตามมาตรา 11 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และกรอบของพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่งอาจเปนเหตุใหการรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับแผนแมบทฯ ยังไมแพรหลายมากนัก อาจจํากัดอยูในกลุมของหนวยงานราชการ
และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากกวา 

 
ขอสังเกต: การเผยแพรขอมูลขาวสารตามกรณีศึกษามีประเด็นที่ควร

พิจารณา ไดแก 1) การเผยแพรขอมูลระหวางการศึกษาจัดทํารางแผนแมบทฯ  เพ่ือใหประชาชน
มีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารตั้งแตเริ่มตน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 รวมท้ังควรเผยแพรรายงานแผนแมบทฯ เมื่อ
การจัดทําสําเร็จลุลวงลงแลวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 5 และขอ 7 ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการรับรูขาวสารของประชาชนในพื้นที่
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ทางเลือกเปาหมายของแผน  2) การเผยแพรขอมูลขาวสารควรตีความหลายประเด็นที่เกี่ยวของ
ใหชัดเจน เชน แผนแมบทฯ เปน “โครงการของรัฐ” หรือเปน “แผน” ของหนวยงานรัฐฯ และการยกราง
แผนแมบทฯ ซึ่งมอบหมายใหเอกชนดําเนินการแทนรัฐนั้น ถือวาเอกชนตองเผยแพรขอมูลหรือไม  
3) การจัดทําขอบเขตการศึกษาโครงการของรัฐ หรือ TOR ควรกําหนดเรื่องการจัดทํารายงาน
เผยแพรผลการศึกษาและการเผยแพรรายงาน/ขอมูลใหประชาชนรับทราบโดยไมตองรองขอไว 
เชน การเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนตน 
 

2.1.2  คุณภาพและขอจํากัดตอการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม และ
ความยุติธรรม (ตัวชี้วัดที่ 13) 

 
เมื่อพิจารณาขอกําหนดกฎหมายเรื่องการเปนความลับของขอมูลในกรณีศึกษานี ้

พบวา มีขอบเขตไมชัดเจนและไมจํากัด (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) เนื่องจากการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษาเปนไปตามกรอบของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งการเปดเผยขอมูลขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่หนวยงานรัฐ 
ซึ่งในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานนั้นยังไมมีการออกระเบียบที่ชัดเจนเรื่องขอมูล
ที่ไมเปดเผย หรือการเปนความลับของขอมูล/การแบงชั้นความลับของขอมูล ในกรณีที่มีปญหาวา
ขอมูลนั้นควรเปดเผยหรือไม เจาหนาที่จะนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
ขอมูลขาวสารของราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเรื่องการเปดเผย/
ไมเปดเผยขอมูล  และในกรณีที ่ผู ร องขอขอมูลไมเห็นดวยกับคณะกรรมการดังกลาว 
สามารถรองเรียนมาไดที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 
ขอสังเกต: ในทางปฏิบัติสําหรับกรณีศึกษานี้ พบวา รายงานแผนแมบทฯ ไมจัดวา

เปนเอกสารชั้นความลับ (ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)  
เพราะสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานเปดเผยรายงานเปนการทั่วไปใหแกหนวยงานราชการ 
นักวิชาการ และนักธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศไดศึกษา  ทั้งนี้ โดยการใชสิทธิรองขอ
ขอมูลตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
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2.1.3  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถ
ของหนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 14) 

 
กฎหมายมิไดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน

ใหเขาใจเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) จากการพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวของ พบวา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกระทรวงพลังงานมิไดระบุไวโดยตรงเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรในหนวยงานในการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารไว  สําหรับระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นั้นกําหนดไวโดยออมและคอนขางกวางมากกวา 
ใหหนวยงานรัฐพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหเหมาะสมกับการบริหารราชการแผนดิน
ตามอํานาจหนาที่ของแตละกรม กอง แผนก ฯลฯ ภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนั้น การจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรจึงขึ้นอยูกับแตละหนวยงานวาจะใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดานการเขาถึง
ขอมูลขาวสารมากนอยเพียงใด 
 

2.1.4  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถ
ของประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 17) 

 
กฎหมายมิไดกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองจัดใหมีความชวยเหลือทางเทคนิค 

และการสนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการเขาถึงและใชขอมูลขาวสารในกรณีนี้ (ควรปรับปรุงแกไข
อยางเรงดวน) จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนแมบทฯ เชน พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกระทรวงพลังงาน 
พบวา ไมมีบทบัญญัติในกฎหมายใดที่กําหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติไวเปนการเฉพาะในเรื่อง
การชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนแมบทฯ ไมวาจะเปนการชวยเหลือ
ทางเทคนิค การจัดทําคูมือ การจัดฝกอบรม สัมมนาที่เกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลขาวสาร  

 
ขอสังเกต: ในระหวางการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 

2547-2561 นั้น บทบาทในการเผยแพรขอมูลเปนของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย ซึ่ง
วิธีการเผยแพรขอมูลที่ผานมา ไดแก การประชุมระดมความคิดเห็นตอการจัดทํายุทธศาสตร
ในแผนแมบทฯ การสัมมนาเผยแพรและรับฟงความคิดเห็นตอผลการศึกษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การเชิญและเผยแพรเรื่องการสัมมนาจะผานการเชิญโดยตรง การเชิญผานสื่อและ
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เว็บไซตของสถาบันฯ  อยางไรก็ดี หนวยงานที่เขารวมกิจกรรมจัดทําแผนคอนขางจํากัดอยูในวงเฉพาะ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเทานั้น  ยังไมครอบคลุมถึงประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด
และบริเวณใกลเคียงซึ่งเปนพ้ืนที่เปาหมายหลักที่เสนอไวในแผนแมบทฯ รวมท้ังไมครอบคลุมกลุม
องคกรพัฒนาเอกชนและนกัวิชาการที่ติดตามสถานการณปญหาในพื้นที่มาบตาพุดมาโดยตลอด  

 
จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด พบวา การศึกษาจัดทําแผนแมบทฯ 

ไมมีการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนชองทางอื่นๆ เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่เขาถึงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับแผนแมบทฯ แตอยางใด ประชาชนสวนใหญไมทราบวามีการศึกษาจัดทําแผนแมบทฯ 
และไมทราบวาหนวยงานรัฐมีชองทางการใหความชวยเหลือประชาชนใหทราบเรื่องวิธีการการเขาถึง
และการใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร ประกอบกับความสนใจขอมูลขาวสารเรื่องนี้ขึ้นอยูกับ
ความสนใจของแตละบุคคล โดยสวนใหญผูที่ทราบขอมูลเรื่องนี้ คือ กลุมผูที่ติดตามความเคลื่อนไหว
สถานการณปญหาสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่มาอยางตอเนื่อง และจะทราบขอมูลหลังจากแผนแมบทฯ 
ศึกษาเสร็จแลว ในขณะที่ประชาชนจํานวนมากไมทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนแมบทฯ เลย สาเหตุสวนหนึ่งอาจเปนเพราะประชาชนสวนหนึ่งมุงความสนใจไปที่ปญหาทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวมากกวา  

 
2.1.5  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถ

ของประชาชน/หนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาคและทองถิ่น (ตัวชี้วัดที่ 18) 
 

กฎหมายมิไดระบุไวโดยตรงใหหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรของหนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องการสงเสริม
การเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) จากการทบทวน
กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับกระทรวงพลังงาน พบวา กฎหมายมิไดระบุวากระทรวงพลังงานจะตองปฏิบัติ
หรือมีหนาที่ที่จะตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของหนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาค 
(สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 1-12 และสํานักงานพลังงานจังหวัดทุกจังหวัด) และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีความรูความสามารถในการสงเสริมเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
กรณีศึกษา 

 
ขอสังเกต: แมวารายงานผลการศึกษาจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี

ระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 จะยังมิไดนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดใหเปน 
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“แผนแหงชาติ” ตามขอเสนอในแผนแมบทฯ  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ
เชิงรุกโดยการริเริ่มเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษานี้ได เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เปาหมาย
ของแผนแมบทฯ เชน มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง รับรูรับทราบเนื้อหาของแผนแมบทฯ      
ใหมากที่สุด  แนวทางการเผยแพร เชน การจัดเวทีเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรายละเอียด
เนื้อหาของแผนแมบทฯ ใหประชาชนทราบ นอกจากนี้ เมื่อมีโครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรแจงใหประชาชนทราบกอนการตัดสินใจอนุมัติ/อนุญาตกอสราง
โครงการใดๆ  ซึ่งเปนแนวทางการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ทั้งในดานสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (มาตรา 56) สิทธิ
ในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (มาตรา 67) 
และสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(มาตรา 287) นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ที่กําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชในการเปดโอกาสใหประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารในการจัดทําแผนแมบทฯ นี้ไดเชนกัน 

 
2.1.6  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการกําหนดระยะเวลา

ท่ีเหมาะสม (ตัวชี้วัดที่ 19) 
 

กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดระยะเวลาเผยแพรขอมูลขาวสารไวอยางเหมาะสมและ
สรางแรงจูงใจในการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว (ดีที่สุด) โดยระบุไวในมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการใหทุกหนวยงานของรัฐใหบริการ
ขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชนอยางรวดเร็ว คือ หากมีขอมูลพรอมใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ีขอ และหากไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตองทําเปนหนังสือแจงความคืบหนา
และวันที่แลวเสร็จภายใน 15 วัน  นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ  
(ก.พ.ร.) ไดสรางแรงจูงใจในการเปดเผยขอมูลขาวสารในเวลาอันรวดเร็ว โดยกําหนดเปนตัวชี้วัด
การประเมินผลไวในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ ประจําป พ.ศ.2551  ประเด็นการเสริมสรางธรรมาภิบาล ซึ่งระบุไว 2 ตัวชี้วัด 
คือ ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (ตัวชี้วัดสําหรับ
หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ผูบังคับบัญชาไมไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด) 
และตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (ตัวชี้วัดสําหรับ
จังหวัดที่มีหนาที่รับผิดชอบการเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค)   
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กรอบแนวทางขางตนสงผลใหกระทรวงพลังงานจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน  รวมท้ัง
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบ
เครือขายสารสนเทศหรือเว็บไซตของหนวยงาน และมีการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลของกระทรวง
พลังงาน เพ่ือบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนใหสะดวกรวดเร็วขึ้นไว    

 
อนึ่ง ในภาพรวมของกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พบวา ระบุเรื่องระยะเวลา

ไวอยางกวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง เชน 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 287 
กําหนดการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงการกระทําใดๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนโดยไมไดกําหนดระยะเวลาไวแนนอน แตใชคําวา “เปนเวลา
พอสมควร” เทานั้น  2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548  กําหนดไวแตเพียงกอนดําเนินโครงการใดๆ ของรัฐที่มีผลกระทบตอประชาชน
ตองดําเนินการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบกอน หากโครงการอาจมีผลกระทบรุนแรง
ก็ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน หากไมมีการดําเนินการดังกลาว เมื่อ
มีผูมีสวนไดเสียรองขอ ตองรีบดําเนินการโดยเร็ว   
 
 2.2  ดานความพยายาม 

 
2.2.1  คุณภาพและขอบเขตของการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 20 และ 23) 
 

ผลการประเมินความพยายามของรัฐในดานคุณภาพและขอบเขตการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร พบวา 

 
1) หนวยงานที่รับผิดชอบมีระบบจัดการขอมูลขาวสารแบบบูรณาการที่จํากัด

ในเร่ืองขอบเขตและคุณภาพ (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) โดยพบวา หนวยงานที่รับผิดชอบทั้งสถาบัน
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีความพยายามดําเนินการ
รวบรวมและจัดเก็บขอมูล ตลอดจนจัดการขอมูลอยางบูรณาการ ซึ่งประกอบดวยการจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลภายในหนวยงานเอง และเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแผนแมบทฯ ดังกลาวผาน
ส่ือหนังสือพิมพหลายฉบับ อาทิ หนังสือพิมพผูจัดการ แนวหนา ขาวสด ประชาชาติธุรกิจ 
กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ บานเมือง สยามรัฐ และโพสตทูเดย โดยขอมูลที่เผยแพรสวนใหญ
เปนขอมูลที่กลาวถึงแผนแมบทฯ กับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ในชวง พ.ศ. 2546 ถึง 
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พ.ศ. 2548 อีกทั้งเมื่อคณะผูวิจัยประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานที่
รับผิดชอบสามารถสงขอมูลใหอยางเพียงพอ และทันการณ (ไมเกิน 1 สัปดาห) ทั้งนี้ หาก
หนวยงานทั้งสองจะพัฒนาระบบจัดการขอมูลขาวสารที ่เกี ่ยวของกับแผนแมบทฯ ใหเกิด
การบูรณาการยิ่งขึ้น ควรทําการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลคืบหนาของแผนแมบทฯ อยางตอเนื่อง 
ผานสื่อที่หลากหลาย (รวมถึงเว็บไซตของหนวยงาน) และที่สําคัญควรมีการประชาสัมพันธ
ขอมูลแผนแมบทฯ อยางทั่วถึง โดยเฉพาะกับกลุมผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเปนพ้ืนที่
เปาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 

 
2) ขอมูลขาวสารที่หนวยงานจัดหาใหมีการจัดหาขอมูลขาวสารที่รองขอ

ตามเกณฑครบสมบูรณทั้ง 3 เรื่อง (ความสมบูรณ ความเกี่ยวของ และความถูกตอง) (ดีที่สุด) 
พิจารณาจากการขอขอมูลรายงานแผนแมบทฯ และขอมูลการจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็น
ในการจัดทําแผนแมบทฯ จากสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานและสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
พบวา หนวยงานทั้งสองใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพราะ
หนวยงานสงขอมลูใหอยางเพียงพอและทันการณ (ไมเกิน 1 สัปดาห) อีกทั้งขอมูลที่ไดรับมีเนื้อหา
ที่ถูกตอง สมบูรณ และขอมูลเพ่ิมเติมบางสวนที่จัดใหมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับขอมูลที่ตองการ  
ทั้งนี้ เพื่อใหมีการพัฒนาความสมบูรณของขอมูลใหมากยิ่งขึ้น หนวยงานที่รับผิดชอบ  ควรเพิ่ม
ชองทางการขอขอมูลของประชาชนใหมากขึ้นกวาเดิมทั้งในสวนของการขอขอมูลทางเว็บไซต
หนวยงาน การประชาสัมพันธขอมูล และชองทางการขอขอมูลแกสาธารณะชนโดยเฉพาะผูมีสวนไดเสีย
ในพ้ืนที่อยางทั่วถึง   
 

2.2.2  คาใชจายและความสามารถในการจาย (ตัวชี้วัดที่ 25) 
 

การขอใชบริการขอมูลขาวสารของประชาชนเสียคาใชจายปานกลาง (ควรพัฒนา
ใหดีย่ิงขึ้น) พิจารณาจากการที่คณะผูวิจัยไดดําเนินการขอขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนแมบทฯ ไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ (สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานและสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย) 
พบวา หนวยงานดังกลาวใหความรวมมือในการสงขอมูลมาใหเปนอยางดี ทั้งขอมูลไฟล
อิเลคทรอนิค และขอมูลเอกสาร (ไมเสียคาใชจายในการอัดสําเนา) หากแตประสบขอจํากัด
ในเรื่องของขอมูลเกี่ยวกับแผนแมบทฯ มิไดเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานและไมมีการจัด
ขอมูลไวใหตรวจดูไดในหนวยงานรัฐในพ้ืนที่มาบตาพุด จึงเปนอุปสรรคสําหรับประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะผูมีสวนไดเสีย (สวนใหญอยูในพ้ืนที่มาบตาพุด จ.ระยอง) เพราะตองมีคาใชจายสําหรับ
การขอขอมูลไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบซึ่งอยูในกรุงเทพมหานคร เชน คาโทรศัพททางไกล 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด  
 
 

 212 

และคาเดินทาง เปนตน ซึ่งเปนคาใชจายเพื่อการไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร  ดังนั้น หากหนวยงาน
ที่รับผิดชอบจะดําเนินการเพื่อลดภาระคาใชจายในการขอขอมูลของประชาชนทั่วไป ควรเพ่ิม
ชองทางในการเขาถึงขอมูลใหมากขึ้น ทั้งโดยการจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดโดยไมตองรองขอ 
(เชน จัดไวใหตรวจดูตามหองสมุด ศูนยบริการขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค
และสวนทองถ่ิน) และ/หรือการเผยแพรขอมูลเมื่อไดรับการรองขอขอมูล (ตามมาตรา 11) ภายใน 15 วัน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 2547 โดยเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของสูกลุมผูมีสวนไดเสียอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง เพ่ือลดภาระคาใชจายของผูขอขอมูล  

 
2.2.3  ความยุติธรรมและความเทาเทียม (ตัวชี้วัดที่ 27) 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบมีความพยายามอยางจํากัดที่จะเขาถึงชนกลุมนอยหรือ
กลุมผูดอยโอกาส32 (ควรปรับปรุงแกไข) สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดพยายามจัดงาน
สัมมนา และประชุมรับฟงขอคิดเห็นตอแผนแมบทฯ  ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธงานประชุม/
สัมมนาดังกลาวผานแผนพับ และส่ือหนังสือพิมพ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวไดเชิญผูเขารวมจาก
ประชาชนไมจําเพาะเจาะจงวาจะเปนประชาชนทั่วไป หรือกลุมผูดอยโอกาส (โดยผูดอยโอกาส
สามารถเขารวมงานได) ทั้งนี้หากจะใหเกิดความสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัดนี้ ในอนาคตหนวยงานท่ี
รับผิดชอบควรจัดกิจกรรมโดยการจําแนกกลุมคนทั่วไปและกลุมผูดอยโอกาสใหชัดเจน เพ่ือเปดโอกาส
ใหทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  โดยสรางมาตรการหรือชองทาง   
การเผยแพรขอมูลใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เปนกลุมผูดอยโอกาส ดวยการเชิญกลุม
ผูดอยโอกาสในพื้นที่อยางจําเพาะเจาะจง การจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นและเผยแพรขอมูล
ในพ้ืนที่เปาหมาย ตลอดจนจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแกกลุมผูพิการตามความเหมาะสม 

 
2.2.4  ความพยายามของหนวยงานภาครัฐกับความทันเวลาในการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 29) 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบเผยแพรขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดเสียไมตรงเวลาหรือไม
สม่ําเสมอในบางกรณี (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) พิจารณาจากการจัดงานสัมมนาเผยแพรผลการศึกษา
ของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยทั้ง 3 ครั้ง สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยมีความพยายาม
ประชาสัมพันธงานสัมมนาผานแผนพับไปยังหนวยงานตางๆ การสงอีเมลผานทางฐานขอมูล
                                                      
32 ตัวอยางกลุมผูดอยโอกาส ไดแก ผูหญิง  ชนกลุมนอยตางเชื้อชาติ  คนจน  คนพิการ  เด็ก  คนชรา  ชนกลุม
นอยตางภาษา  ผูไมรูหนังสือ  และคนในชนบท 
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สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยกวา 4,000 รายชื่อ (สวนราชการ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา หนวยงาน และประชาชนซึ่งเคยเขารวมงานกับสถาบันปโตรเลียมฯ) ประชาสัมพันธ
ผานเว็บไซตสถาบันปโตรเลียมฯ ตลอดจนทําจดหมายเชิญหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของกอนวันงาน
ประมาณ 15 วัน ซึ่งถือวาทันเวลา เนื่องจากมีผูเขารวมงานสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาจํานวนมาก 
(สัมมนาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 มีผูเขารวมสัมมนา 211 คน สัมมนาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
5 ตุลาคม 2547 จัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษ มีผูเขารวมสัมมนา 57 คน และสัมมนาครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2547 มีผูเขารวมสัมมนา 344 คน)  หากแตหลังจากวันที่จัดงานสัมมนาทั้งสามครั้ง
ดังกลาวแลวการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนแมบทฯ ตามสื่อตางๆ ไดลดนอยลงเรื่อยๆ 
จนกระทั่งในปพ.ศ. 2548 ขอมูลแผนแมบทฯ ไดหายไปจากสื่อ  

 
จากการสัมภาษณผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่มาบตาพุด ไดแก ประชาชนในพื้นที่ 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผูประกอบการโรงงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงาน
ราชการในพื้นที่มาบตาพุด พบวา ผูประกอบการโรงงานในมาบตาพุด และผูบริหารนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดทราบเรื่องของแผนแมบทฯ และเคยเขาไปมีสวนรวมในงานสัมมนา 
หากแตในสวนของประชาชน หนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไม
ทราบเรื่องของแผนแมบทฯ ดังนั้นเพ่ือเปนการสรางความเขาใจรวม และใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
หนวยงานรัฐในการพัฒนาประเทศ หนวยงานที่รับผิดชอบควรมุงเนนการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรูความเขาใจเรื่องของแผนแมบทฯ กับสาธารณชนใหมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะกลุมผูมีสวนไดเสีย
โดยตรงในพื้นที่มาบตาพุดอยางสม่ําเสมอ โดยใหขอมูลที่ถูกตอง ทันการณ   

 
2.2.5  ความพยายามของหนวยงานภาครัฐกับการใชชองทางเผยแพรขอมูลขาวสาร

ท่ีเกี่ยวของ (ตัวชี้วัดที่ 31) 
 

ขอมูลขาวสารบางสวน สามารถพบไดจากชองทางตางๆ หรือสถานที่ตางๆ 
อยางหนึ่งอยางใด (ควรปรับปรุงแกไข) จากที่ไดกลาวมาแลวในเรื่องคาใชจายและความสามารถ
ในการจาย และความพยายามของหนวยงานภาครัฐกับความทันเวลาในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
วาหนวยงานที่รับผิดชอบมีความพยายามจัดเก็บขอมูลขาวสารและเผยแพรตามสื่อตางๆ 
ทั้งในสวนของส่ือหนังสือพิมพ การสงขอมูลใหตามที่ขอมา การจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ
กิจกรรมผานแผนพับ หากแตการประชาสัมพันธขอมูลดังกลาวยังมีขอจํากัดเพราะเผยแพร
ไปสูกลุมผูมีสวนไดเสียเฉพาะบางกลุมเทานั้น (สวนใหญเปนกลุมผูประกอบการ และการนิคม
อุตสาหกรรม) ดังจะเห็นไดจากการจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแมบทฯ  
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ที่สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยจัดขึ้นทั้ง 3 ครั้ง มีการประชาสัมพันธผานแผนพับไปยัง
หนวยงานตางๆ สงอีเมลผานทางฐานขอมูลสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยกวา 4,000 
รายชื่อ (สวนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หนวยงาน และประชาชนที่เคยเขารวมงาน
กับสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย) และประชาสัมพันธผานเว็บไซตสถาบันปโตรเลียมฯ 
ตลอดจนทําจดหมายเชิญหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และประชาสัมพันธผลการประชุมครั้งที่ 1 
ผานหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ซึ่งถือวามีการประชาสัมพันธขอมูลที่คอนขางหลากหลาย 
หากแตผูมีสวนไดเสียสวนใหญที่เขารวมงานสัมมนาหรือรับรูขาวสารของแผนแมบทฯ จากงาน
สัมมนาสวนใหญเปนหน วยงานราชการ  ผู บร ิหารน ิคมอ ุตสาหกรรมมาบตาพ ุด  และ
ผูประกอบการโรงงานในพื้นที่มาบตาพุดเทานั้น 

 
ดังนั้น การเพิ่มชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแผนแมบทฯ เชน 

การจัดกิจกรรมในพื้นที่ใหมากขึ้นและสม่ําเสมอ การประชาสัมพันธความกาวหนาของแผนแมบทฯ 
ผานสื่อที่หลากหลาย จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลแผนแมบทฯ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2.2.6  ความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 

33, 34 และ 35) 
 

1) ในชวง 3 ปที่ผานมา ไมมีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
(ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน)  และ 2) ไมมีการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมใหกับเจาหนาที่
ของหนวยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการขอมูล รวมทั้ง (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน)    
3) ไมมีการจัดสรรงบประมาณในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสาร (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
โดยพบวา กระทรวงพลังงานมีความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร
ในหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยพยายามพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในเรื่อง 
ที่เกี่ยวของกับพลังงาน และหากตองการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในหนวยงานใหดี
ย่ิงขึ้นไปอีก ควรจัดการอบรมใหเจาหนาที่ในกระทรวงพลังงานมีความรูความสามารถในการรูและ
เขาใจโครงสรางและระบบการทํางานของกระทรวง ตลอดจนควรจัดทําคูมือที่บงชี้ถึงแนวทางและ
กระบวนการขอขอมูลขาวสารของประชาชน ที่จะเอื้ออํานวยตอการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากการสัมภาษณเจาหนาที่ในกระทรวงพลังงาน 
พบวา ศูนย Call Center ของกระทรวงพลังงานเปนหนวยงานซึ่งตั้งขึ้นมาใหม ทําใหการจัดอบรม
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เจาหนาที่หนวยงานดังกลาวอาจยังไมทั่วถึง ซึ่งอาจสงผลตอการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
หนวยงานในกระทรวงพลังงาน  

 
อยางไรก็ตาม การพัฒนาขีดความสามารถดานสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากร

ในหนวยงานก็เปนสิ่งที่ขาดมิไดเชนกันเพราะจะทําใหพนักงานในหนวยงานคํานึงถึงมิติ
ดานส่ิงแวดลอมควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ จึงควรจัดอบรมเจาหนาที่ในกระทรวงพลังงานให
มีความรูความสามารถในเรื่องของสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศควบคูกับ
การดํารงอยูของส่ิงแวดลอมที่ดีตอไปในอนาคต  นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานมีความพยายาม   
ที่จะเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ใหกับ
ประชาชนที่มีความตองการ ทั้งที่ไมมีงบประมาณเฉพาะสําหรับการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ดังกลาว อยางไรก็ตาม ในอนาคตหากแผนแมบทฯ ดังกลาวผานมติคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณา
ประกาศใหเปนแผนแหงชาติ และมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงและเปนรูปธรรมแลว คาดวาจะมี
งบประมาณที่จัดสรรเฉพาะเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
 

2.2.7  ความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถใหแกสาธารณชน (ตัวชี้วัดที่ 37) 
 

คูมือประชาชนมีการจัดทําแตเนื้อหาไมชัดเจน และหาอานยาก (ควรปรับปรุงแกไข)
กระทรวงพลังงานและสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยพยายามระบุชื่อหนวยงาน ที่อยูหนวยงาน 
และเว็บไซตของหนวยงานในเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับแผนแมบทฯ ที่หนวยงานทั้งสองจัดทําขึ้น
แตเนื้อหายังไมชัดเจนและหาอานไดยาก  ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนสามารถขอขอมูลที่เกี่ยวของ
เพ่ิมเติมไดโดยสะดวก ซึ่งแสดงถึงเจตนาที่ตองการใหประชาชนเขาถึงขอมูลแผนแมบทฯ ซึ่งหาก
จะใหเจตนาดังกลาวประสบผลยิ่งขึ้น ควรมีการระบุขั้นตอน กระบวนการ และผูประสานงาน
ในกรณีตองการขอขอมูลลงในเอกสารเผยแพรทุกฉบับ เพ่ือใหสาธารณชนสามารถคนควาหาขอมูล
เพ่ิมเติมไดโดยสะดวก 

 
2.3  ดานความสัมฤทธิ์ผล 

 
2.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 39) 
 

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของเผยแพรไปสูประชาชนรวดเร็ว และทันการณ เพียงบางสวน 
(ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) จากที่ไดกลาวมาแลวในเหตุผลประกอบการประเมินเรื่องความทันเวลา  
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ในการเผยแพรประชาสัมพันธของหนวยงานที่รับผิดชอบที่พบวา สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
มีความพยายามประชาสัมพันธงานสัมมนาระดมความคิดเห็น 3 ครั้ง ผานแผนพับ และ
ประชาสัมพันธผานเว็บไซตสถาบันปโตรเลียมฯ ตลอดจนทําจดหมายเชิญหนวยงานเครือขาย
ที่เกี่ยวของกอนวันงานประมาณ 15 วัน ซึ่งถือวาการดําเนินการดังกลาวทําใหประชาชน     
ที่เกี่ยวของสวนหนึ่งไดรับขอมูลขาวสารที่ทันเวลา หากจะสรางความสัมฤทธิ์ของการเขาถึงขอมูล
ขาวสารใหมากขึ้นควรดําเนินการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่อง 
ผานชองทางสื่อที่หลากหลาย ตลอดจนเขาถึงกลุมผูมีสวนไดเสียรวมทั้งผูดอยโอกาสในพื้นที่มาบตาพุด
อยางทั่วถึงมากขึ้นจะชวยใหผูมีสวนไดเสียนําขอมูลที่ไดมาประกอบการตัดสินใจเพ่ือการมีสวนรวม
ในแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2.3.2  ความสัมฤทธ์ิผลและผลลัพธท่ีไดจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 41) 
 

เนื่องจาก กระทรวงพลังงานใหความสําคัญกับการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพของประชาชนในมาบตาพุดวาเปนปญหาสําคัญที่ตองแกไขอยางเรงดวน ในปจจุบัน 
(กุมภาพันธ 2551) กระทรวงพลังงานจึงไมไดนําวาระของแผนแมบทฯ เขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อผานการพิจารณาแลวจะนําไปสูการเผยแพรขอมูลแผนแมบทฯ อยางแพรหลาย
ตอไป และดวยเหตุที่แผนแมบทฯ ยังไมไดนําไปสูการนําแผนมาใชอยางเปนทางการ จึงยังไม
เกิดผลที่นํามาซึ่งมาตรการและการดําเนินการปองกันหรือบรรเทาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากแผนดังกลาว (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 

 
2.3.3  ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถใหกับหนวยงานรัฐ 

(ตัวชี้วัดที่ 42) 
 

สืบเนื่องจาก กระทรวงพลังงานยังไมไดผลักดันเรื่องแผนแมบทฯ เขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี เปนผลใหแผนดังกลาวยังไมไดนํามาสูการนําแผนมาใชอยางเปนทางการ 
ประกอบกับอาจจะตองมีการปรับปรุงแผนใหเขากับสถานการณกอนนําเขาวาระการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี จึงทําใหเจาหนาที่กระทรวงพลังงานชะลอการเขาไปปฏิสัมพันธหรือจัดกิจกรรม
ใหขอมูลแผนแมบทฯ กับผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
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2.3.4  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนทั่วไป 
(ตัวชี้วัดที่ 43) 

 
จากการที่เจาหนาที่กระทรวงพลังงานชะลอการเขาปฏิสัมพันธหรือจัดกิจกรรมใหขอมูล

แผนแมบทฯ กับผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ เนื่องจากเกรงวาแผนแมบทฯ ดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลง
ทําใหทักษะความรูในการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารของผูมีสวนไดเสียยังไมเกิดขึ้น (ควรปรับปรุง
แกไขอยางเรงดวน) จากเหตุผลดังกลาว 

 
2.3.5 ความสัมฤทธ์ิผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ  

ในภูมิภาคและทองถิ่น (ตัวชี้วัดที่ 44)   
 

หนวยงานของรัฐในภูมิภาค และทองถ่ินไมไดมีสวนชวยใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสาร (ควรปรับปรุงแกไข) เนื่องจากการชะลอการจัดกิจกรรม และการเผยแพรขอมูลแผนแมบทฯ 
กับผูมีสวนไดเสียในพื้นที่มาบตาพุดของกระทรวงพลังงาน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาบตาพุด และหนวยราชการในพื้นที่มาบตาพุดมีขอมูลที่เกี่ยวกับแผนแมบทฯ นอยมาก 
ซึ่งสงผลตอการเสริมสรางขีดความสามารถในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 

 
 2.3.6  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสื่อและองคกรภาค
ประชาสังคม (ตัวชี้วัดที่ 45 และ 46) 

 
ส่ือมวลชนและองคกรภาคประชาสังคมมีสวนสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูล

ขาวสาร แตมีประสิทธิผลจํากัด (ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น) เนื่องจากสื่อทองถิ่นในจังหวัดระยอง
ทั้งวิทยุ และหนังสือพิมพ ซึ่งนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการมลพิษในพ้ืนที่สูสาธารณชน
อยางตอเนื่องและทันตอสถานการณ การนําเสนอขาวของสื่อจึงไดรับการตอบรับจากประชาชนใน
พ้ืนที่พอสมควรและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไปยังกลุมผูฟง/ผูอานมาโดยตลอด หากแต
ขอจํากัดในการนําเสนอขาวสารของสื่อ คือ การนําเสนอขอมูลสวนใหญเปนการรายงานตาม
สถานการณยังไมมีการวิเคราะหเชื่อมโยงใหเห็นปญหาอยางเปนระบบและรอบดานทั้งดานบวก
และลบเทาที่ควร แหลงทุนในการผลิตส่ือที่มาจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาจทําใหส่ือถูกตั้งคําถาม
เรื่องการนําเสนอขอมูลขาวสารวามีความเปนอิสระหรือไม  ส่ือมวลชนยังเขาไมถึงขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานราชการ และประเภทของผูฟงและผูอานในแตละส่ือนั้นๆ เปนกลุมจําเพาะและเปน
กลุมเดิมๆ ที่จํากัดอยูในวงแคบ  ดวยเหตุนี้ ส่ือมวลชนจึงมีสวนสนับสนุนใหประชาชนเขาถึง
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ขอมูลขาวสารแตยังมีประสิทธิผลจํากัด เชนเดียวกับองคกรภาคประชาสังคมที่มีบทบาทสําคัญ  
ในการสรางการมีสวนรวมใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่เปนจริง จากการติดตามประเด็น
ปญหาและนํามาหารือกับประชาชนในพื้นที่ขององคกรภาคประชาสังคมนี้เองนํามาสูการเรียกรอง
และแกปญหาที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตามองคกรภาคประชาสังคมในพื้นที่ยังมีศักยภาพขององคกร   
ที่จํากัด (ขาดกําลังคนและงบประมาณ) โดยสามารถสรางกระบวนการมีสวนรวมไดเพียง       
บางกระบวนการเทานั้น เชน การมีสวนรวมในการอบรมใหความรูและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
หากแตไมสามารถกอใหเกิดการสรางศักยภาพใหประชาชนในพื้นที่จนเกิดเปนชุมชนแขมแข็งที่มีสวน
รวมในการตัดสินใจและติดตามตรวจสอบโครงการตางๆที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
 
 

3.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
3.1  บทสรุป  

 
การประเมินดานกฎหมายเปนการศึกษาวาเอื้อตอการเขาถึงขอมูลขาวสารมากนอย

เพียงใด ผลการประเมินสรุปไดวา จุดเดนของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลขาวสาร
กรณีศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 คือ กฎหมายกําหนดเรื่องการเขาถึงขอมูล
ขาวสารไวอยางกวางขวางเปนการทั่วไป  และกําหนดระยะเวลาเผยแพรขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม
และสรางแรงจูงใจในการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว  โดยกําหนดเปนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เพ่ือใหหนวยงานรัฐบริการขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชน
อยางรวดเร็ว ภายใน 15 วัน  และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ได
สรางแรงจูงใจในการเปดเผยขอมูลขาวสารในเวลาอันรวดเร็ว โดยกําหนดใหเรื่องการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเปนตัวชี้วัดการประเมินผลไวในคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ของการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําป พ.ศ. 2551   

 
อยางไรก็ดี หากจะพัฒนากฎหมายใหเอื้อตอการเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากยิ่งขึ้น

ควรแกไขอุปสรรคสําคัญในหลายประเด็นที่ไมมีกําหนดไวในกฎหมาย ไดแก เรื่องการจัดทําและ
เผยแพรรายงานขอมูลขาวสาร การกําหนดความชัดเจนเรื่องความลับของขอมูลของหนวยงาน 
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของหนวยงานรัฐและประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
และการกําหนดใหหนวยงานรัฐตองสนับสนุนความชวยเหลือทางเทคนิคเครื่องมือในการสงเสริม
การเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 
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ผลการประเมินความพยายามของหนวยงานรัฐสรุปไดวา  จุดเดนของหนวยงานรัฐ
ในกรณีนี้ คือ ความพยายามในการจัดหาขอมูลขาวสารที่รองขอไดตามเกณฑความครบถวนทั้ง
ดานความสมบูรณ  ความเกี่ยวของ  และความถูกตอง  โดยสงขอมูลใหอยางเพียงพอและรวดเร็ว 
(ไมเกิน 1 สัปดาห)  ซึ่งจะเห็นไดวาเปนจุดเดนที่สอดคลองกับผลการประเมินดานกฎหมายที่
กําหนดระยะเวลาและสรางแรงจูงใจในการเปดเผยขอมูลอยางรวดเร็ว 

 
อยางไรก็ดี หากตองการพัฒนางานดานขอมูลขาวสารใหดีย่ิงขึ้นตอไป กระทรวง

พลังงานมีภารกิจอันทาทายในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในหลายๆ ดานที่เกี่ยวของ ไดแก
การเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรของหนวยงานรัฐและประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
การลดคาใชจายในการขอขอมูลขาวสารโดยการเผยแพรทางเว็บไซดหรือจัดวางขอมูลไวใหประชาชน
ตรวจดูโดยใชกลไกหนวยงานรัฐระดับภูมิภาคและทองถ่ินในพ้ืนที่  และการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย
ในพ้ืนที่มาบตาพุดและพ้ืนที่ใกลเคียง โดยเฉพาะประชาชน (รวมทั้งกลุมผูดอยโอกาส) องคกร
พัฒนาเอกชน และส่ือมวลชน ใหมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนแมบทฯ ต้ังแตขั้นตอน
การเริ่มตนการวางแผน   

 
เนื่องจากกระทรวงพลังงานยังไมไดนํารายงานแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 

เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศเปนแผนแหงชาติ แผนแมบทฯ จึงยังไมได
นําไปสูการประกาศใชอยางเปนทางการหรือเปนรูปธรรมชัดเจน สงผลตอการประเมิน  
ในดานความสัมฤทธิ์ผลที่ทําใหมีขอควรปรับปรุงหลายประเด็น เชน ยังไมเกิดมาตรการ
และการดําเนินการปองกันหรือบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัย  เจาหนาที่
หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของชะลอการจัดกิจกรรมใหขอมูลเกี่ยวกับแผนแมบทฯ หรือมีปฏิสัมพันธกับ
ประชาชนในพื้นที่ และหนวยงานรัฐสวนภูมิภาคและทองถ่ินไมไดมีสวนชวยสนับสนุนให
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร เปนตน 

 
ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี

ระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร ทั้งในมิติของกฎหมาย ความพยายาม 
และความสัมฤทธิ์ผล สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 13  สรุปผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณศีึกษา แผนแมบทอตุสาหกรรมปโตรเคมี  
                     ระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

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

รวมจํานวนตวัชี้วัด 25 

หมายเหต:ุ รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก 
 
3.2  ขอเสนอแนะ 

 
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 เปนแผนยุทธศาสตร

ที่มักถูกหยิบยกเปนเหตุผลสนับสนุนการวางแผนพัฒนาและการจัดทําผังเมืองรวมในพื้นที่มาบตาพุด
อยูเสมอ แผนแมบทฯ เริ่มจัดทําเมื่อป 2546 ซึ่งเปนชวงปลายของแผนพัฒนาชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกระยะที่ 2 พ.ศ. 2537-2548 และคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก
กําลังจะยุติบทบาทการบริหารจัดการพื้นที่ (ยุติบทบาทในป 2548) ทําใหทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศไมชัดเจนและไมมีหนวยงานดูแลการกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธ 
ดังนั้น เมื่อป 2546 กระทรวงพลังงานโดยสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานจึงเปนหนวยงาน
เจาภาพในการจัดทําแผนแมบทฯ ขึ้นและมอบหมายใหสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
เปนผูรับผิดชอบจัดทําแผนดังกลาว  
 

รายงานฉบับสมบูรณของการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 
พ.ศ. 2547-2561 แลวเสร็จในเดือนมกราคม 2548 กระทรวงพลังงานพยายามนําแผนแมบทฯ 
เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง (การปรับเปล่ียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และเหตุการณรัฐประหาร)  และ
ในพ้ืนที่มาบตาพุดมีปญหามลพิษทางอากาศอยางรุนแรงเกิดขึ้น ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย
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ตองเรงจัดการปญหามลพิษในพ้ืนที่กอน  เปนผลใหการผลักดันแผนแมบทฯ เขาสูการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีจึงหยุดชะงักไปโดยปริยายจนถึงปจจุบัน (กุมภาพันธ 2552)   
  

แมวาแผนแมบทฯ จะยังไมผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดใหเปน 
“แผนแหงชาติ” แตในทางปฏิบัติกลับพบวา โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมียังคงเกิดขึ้นในพ้ืนที่
มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียงอยางตอเนื่อง โดยในชวงป 2548-2550 มีโครงการในพื้นที่มาบตาพุด
ที่ไดรับการอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไปแลวจํานวน 22 โครงการ และมี
โครงการที่อยูระหวางการพิจารณาอีก 16 โครงการ  รวมจํานวนทั้งหมด 38 โครงการ (สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และมูลนิธินโยบายสุขภาวะ, 2551) และเมื่อพิจารณาดานเนื้อหา
ของแผนดานสิ่งแวดลอมพบวา ขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่ใชประกอบการจัดทําแผนนั้น พิจารณา
เฉพาะปริมาณการปลอยมลพิษจากซัลเฟอรไดออกไซด  ไนโตรเจนไดออกไซด  ปริมาณน้ําทิ้ง 
กากของแข็ง และกากของแข็งอันตรายเทานั้น โดยไมไดนําขอมูลการประเมินศักยภาพ
การรองรับมลพิษในพ้ืนที่มาบตาพุด (ซึ่งปจจุบันยังไมสามารถหาขอสรุปได) และขอมูลเรื่อง
สารประกอบอินทรียระเหยงาย หรือ VOCs มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งยังไมมีความชัดเจน
เทาที่ควรในเรื่องแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการขยายอุตสาหกรรมในพื้นที่  

 
อยางไรก็ดี หากในอนาคตมีการหยิบยกเรื่องแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 

มาเปนประเด็นในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่อีกครั้ง การดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงขอมูลขาวสารควรเปนประเด็นสําคัญลําดับตนๆ ที่พึงดําเนินการ
อยางเรงดวน เพราะจากผลการศึกษาพบวา แมหนวยงานรัฐจะมีความพยายามในการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร แตยังคงจํากัดเฉพาะกลุมหนวยงานราชการและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และไมครอบคลุม
ถึงประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด องคกรพัฒนาเอกชน หนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาค องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ส่ือมวลชนในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเปนพ้ืนที่เปาหมายของการพัฒนา
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3  ทําใหประชาชนไมทราบขอมูลขาวสารและไมเกิดความสัมฤทธิ์ผล
ของการเขาถึงขอมูลขาวสารเทาที่ควร  ประเด็นขอเสนอแนะที่ควรดําเนินการเพื่อสงเสริมการเขาถึง
ขอมูลขาวสารกรณีศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 มีตอไปนี้ 

 
 กระทรวงพลังงานควรพิจารณาเพื่อใหเกิดความชัดเจนวาการจัดทํา ทบทวน 

และผลักดันแผนแมบทฯ ควรเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานใดในกระทรวง
พลังงานจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด ระหวางสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน, สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด  
 
 

 222 

ปโตรเคมี33 เนื่องจาก หากดําเนินการโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
จะมีพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
รองรับการดําเนินงานและเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรี      
ใหความเห็นชอบได เพราะมีกฎหมายกําหนดไว แตเมื่อสํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงานเปนผูดําเนินการ ไมมีกฎหมายฉบับใดมาบังคับใหตองเสนอ
ความเห็นชอบแผนแมบทฯ ไปยังคณะรัฐมนตรี แผนแมบทฯ จึงอาจทําให
ขาดสภาพบังคับในทางกฎหมาย  

 
 กระทรวงพลังงานควรพิจารณาทบทวนเนื้อหาแผนแมบทฯ ใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน ความเหมาะสมกับสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมและ
ปญหาความขัดแยงทางสังคมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
ส่ิงแวดลอมนั้น ควรพิจารณานําขอมูลการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ
ในพ้ืนที่มาบตาพุด (ซึ่งปจจุบันยังไมสามารถหาขอสรุปได) รวมท้ังขอมูลเรื่อง
สารประกอบอินทรียระเหยงาย หรือ VOCs มาประกอบการพิจารณา รวมท้ัง
กําหนดความชัดเจนเรื่องแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการขยาย
อุตสาหกรรมในพื้นที่  นอกจากนี้แลวควรคํานึงถึงมิติดานสังคมและสุขภาพ
ดวยเชนกัน  อนึ่ง ในการทบทวนแผนแมบทฯ ควรพิจารณาเผยแพรขอมูล 
การจัดทําแผนแมบทฯ ทั้งในระหวางการศึกษาและเมื่อจัดทําแผนเสร็จแลว 
เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมรับรู ขอมูลขาวสารตั ้งแตเริ ่มตน ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ขอ 5 และขอ 7 ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการรับรูขาวสาร
ของประชาชนในพื้นที่ทางเลือกเปาหมายของแผนแมบทฯ ดวย 

 
 การเผยแพรขอมูลขาวสารควรพิจารณาตีความประเด็นตางๆ เหลานี้ใหชัดเจน 

เชน แผนแมบทฯ เปน “โครงการของรัฐ” หรือเปน “แผน” ของหนวยงานรัฐฯ
เพราะหากเปนโครงการของรัฐจะตองพิจารณาดําเนินงานตามระเบียบสํานัก

                                                      
33 แผนแมบทฯ มีขอเสนอใหจัดตั้ง “สํานักนโยบายและยทุธศาสตรปโตรเคมี” เปนหนวยงานใหม ที่มีอํานาจหนาที่
ในการกําหนดและดูแลนโยบายและยทุธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
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นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
หากพิจารณาวาเปนแผนของหนวยงานรัฐจะตองพิจารณาดําเนินงานตาม
มาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และอีกประเด็นหนึ่ง คือ การยกรางแผนแมบทฯ โดยมอบหมายให
เอกชนดําเนินการแทนรัฐนั้น ถือวาเอกชนตองเผยแพรขอมูลหรือไม  เพราะมี
ผลตอการดําเนินงานวาควรยึดตามตามกรอบของกฎหมายใด  

 
 หนวยงานที่เกี่ยวของควรกําหนดกฎระเบียบที่ใหความสําคัญกับการเผยแพร

รายงานสูสาธารณชนอยางทั่วถึง เชน การจัดทําขอบเขตการศึกษา (terms of 
reference, TOR) ของโครงการควรกําหนดใหมีการจัดทํารายงานเผยแพร  
ผลการศึกษาและการเผยแพรรายงาน/ขอมูลใหประชาชนรับทราบโดยไมตอง
รองขอไว เชน การเผยแพรขอมูลทางอินเตอรเน็ต  การเผยแพรในหองสมุด
และศูนยบริการประชาชน เปนตน 

 
 กระทรวงพลังงานควรออกระเบียบหรือประกาศกระทรวงพลังงานวาดวย

ความพรอมรับผิด (accountability) ของการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
ในกรณีที่การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีอาจสรางความเสียหายหรืออาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน  เพ่ือเปนกลไกการตรวจสอบ/มาตรการ
กําหนดความพรอมรับผิดในความบกพรองหรือผิดพลาดในการทําหนาที่
ของตนตอประชาชน เพราะจากการทบทวนกฎหมายที่ เกี่ ยวของกับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี (โดยพิจารณาจากหนวยงานหลักที่ดูแลอุตสาหกรรมนี้
ในปจจุบัน คือ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม พบวา กฎหมาย
ของกระทรวงพลังงานที่มีบทบัญญัติใกล เคียงกับเรื่องป โตรเคมี  คือ 
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514, แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2516, แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2522, แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2532, แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2534 
และ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550, พระราชบัญญัตินโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535, แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และ 2551, พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2542 สวนกระทรวงอุตสาหกรรมมีกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 
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2522) พบวา  ไมมีกฎหมายใดระบุ ถึงความพรอมรับผิดในการดูแล
อุตสาหกรรมปโตรเคมีไวเปนการเฉพาะ  แมจะมีกระทรวงพลังงาน   
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานจะเปนเจาภาพในทางนโยบาย  แตยังคงขาด
เจาภาพในทางกฎหมายที่จะใชบังคับหรือรับผิดชอบหากมีกรณีละเมิดเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี  เมื่อไมมีกฎหมายที่กําหนดเรื่อง      
ความพรอมรับผิดไวเปนการเฉพาะโดยตรง เชน พระราชบัญญัติปโตรเคมี 
พ.ศ...  (เชนเดียวกับ พ.ร.บ.ปโตรเลียม) จึงทําใหผูมีสวนไดเสีย (องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูเดือดรอน หรือผูไดรับผลกระทบ) จําเปนจะตองไปใช
กฎหมายกลางอื่นๆ ที่ระบุใหสิทธิไว เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 420 และ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 96-97 ซึ่งเปนกระบวนการที่สรางภาระการพิสูจน
ไปตกที่ฝายประชาชน มากกวาที่จะเปนภาระของผูประกอบการ 

 
 สํานักนายกรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ควรประสานความรวมมือกันในการยกรางจัดทํากฎหมาย
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน (รวมทั้ง
ผูดอยโอกาส) ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการวางแผนพัฒนา
และ/หรือการดําเนินนโยบายของหนวยงานภาครัฐที่มีผลกระทบตอประชาชน 
เพ่ือความสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 57, 66 และ 287  และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาการมีสวนรวม
ควรอยูในระดับใด รูปแบบควรเปนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจขั้นสุดทายของการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ เพราะ
จากกรณีศึกษาการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรม ปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 
2547-2561 จะเห็นไดวาประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับ
พ้ืนที่และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่ใกลเคียงยังขาดการรับรูขอมูล
ขาวสารและยังไมมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนแมบทฯ เทาที่ควร 

 
 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการควรพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ โดยเพ่ิมเติมประเด็นตางๆ ที่กฎหมายมิไดระบุถึง
แตมีความจําเปนอยางยิ่งในการสงเสริมการใชสิทธิในขอมูลขาวสารของ
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ราชการ เชน การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินในเรื่องการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสาร  รวมทั้งการจัดใหมีความชวยเหลือทางเทคนิคและการสนับสนุนอื่นๆ 
ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

 
 หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ควรกําหนดใหมีหนวยงานและเจาหนาที่เฉพาะสําหรับการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ซึ่งรวมถึงเรื่องแผนแมบทฯ โดยเจาหนาที่ควรมีปฏิสัมพันธกับ
กลุมผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่องและควรบูรณาการการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 
2547-2561 สูสาธารณชนโดยเฉพาะผูมีสวนไดเสียในมาบตาพุดอยางถูกตอง  
สม่ําเสมอ ทั่วถึงครอบคลุม (รวมทั้งกลุมผูดอยโอกาส) และเปดโอกาสให
ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นพรอมนําความคิดเห็นมาปรับปรุงแผนแมบทฯ 
ที่มีอยู  

 
 แนวทางและรูปแบบการเผยแพรขอมูลขาวสารควรเนนการใหขอมูล

หลากหลายมิติทั้งขอดีและขอเสียที่จะเกิดขึ้นหากมีการดําเนินมาตรการตาม
แผนแมบทฯ เปนชองทางที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ถูกตอง ทันการณ 
เทาเทียม ผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ทองถ่ินสามารถเขาถึงไดโดยงาย และไมมี
คาใชจายหรือคาใชจายนอย ยกตัวอยางเชน การจัดกิจกรรมในพื้นที่ การใชส่ือ
ทองถ่ิน การจัดอบรมสัมมนา  และการตั้งวางขอมูลไวใหประชาชนตรวจดูได
โดยไมตองรองขอในหองสมุดประชาชน ศูนยบริการขอมูลขาวสารของ
หนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค  และสวนทองถ่ิน  และบนเว็บไซดของ
หนวยงาน   

 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่เปาหมายของแผนแมบทฯ ควรมีบทบาท

ในการเผยแพรขาวสารเชิงรุกใหประชาชนในพื้นที่ทราบ  และเมื่อมีโครงการตางๆ 
ที่เกิดขึ้นควรแจงใหประชาชนทราบกอนการตัดสินใจอนุมัติ/อนุญาตกอสราง
โครงการใดๆ  อันเปนแนวทางการดําเนินงานที่มีความสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ทั้งดานสิทธิ  
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ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร (มาตรา 56) สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มาตรา 67) และสิทธิ
ในการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (มาตรา 287) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
ที่กําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดการสิ่งแวดลอม  
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หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2551 

 
 

 
กระบวนการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 เริ่มตนจากการศึกษา

รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี  เมื่อไดผลการศึกษาในเบื้องตนแลวจึงจัดรับฟงความคิดเห็น
และมุมมองจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยการจัดประชุมยุทธศาสตรเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ระหวางการศึกษา จากผูแทนภาครัฐและเอกชน จํานวน 2 ครั้ง  หลังจากนั้นจึงปรับปรุงผล
การศึกษา แลวจัดสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 
ที่เปดกวางแกประชาชนอีกจํานวน 3 ครั้ง เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและมุมมองจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ โดยในจํานวนนี้เปนการสัมมนาภาษาอังกฤษ 1 ครั้ง 

 
การประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม กรณีศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 

หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจไมเพียงแตประเมินความพยายามในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ
ในการจัดทําแผนแมบทฯ เทานั้น หากแตรวมถึงการประเมินทั้งในดานตัวบทกฎหมาย  
และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น ประเด็นที่ประเมินจึงพิจารณาถึงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การมีสวนรวม ความลับของขอมูล การเปดโอกาสใหเขาถึงขอมูลประกอบการตัดสินใจ  การพัฒนา
ขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ินใหเขาใจเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชน  เง่ือนไขและความเหมาะสมของระยะเวลาในการสรางการมีสวนรวมและการแจง
ใหทราบลวงหนากอนกระบวนการตัดสินใจ ภาระคาใชจายในการมีสวนรวม  การชวยเหลือกลุม
ผูดอยโอกาสใหเขามามีสวนรวม  การประมวลขอคิดเห็นจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  
รวมถึงบทบาทของสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่ในการสนับสนุนการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ เปนตน 
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1.  วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 
1.1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
1.1.1  กฎหมาย 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542   
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. 

2542 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 
 พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโออํานาจหนาที่ของ

สวนราชการใหเปนไปตามพระราช บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545  

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548   

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธี
ประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 

 ระเบียบวาดวยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2549 

 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 
2545 

 
1.1.2  เอกสารเผยแพร 

 รายงานฉบับสมบูรณแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 จัดทําโดย
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย เสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 
มกราคม พ.ศ. 2548 

 รายงานสถานการณแนวทางการจัดการและการประเมินศักยภาพการรองรับ
มลพิษพ้ืนที่มาบตาพุด โดย กรมควบคุมมลพิษ (เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 (นัดพิเศษ)  
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550) 

 รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2549 โดย สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดย กรมควบคมุมลพิษ.  
 มติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ รวบรวมโดย สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 รายงานการวิเคราะหสถานการณปญหามลพิษและผลกระทบทางสุขภาพ       

ของประชาชน แนวทางการดําเนินการของรัฐ และขอเสนอตอการแกไขปญหา     
กรณี พ้ืนที่ อุตสาหกรรม อําเภอเมืองและอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง                
โดย เดชรัต  สุขกําเนิด และคณะ 

 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ดัชนีชี้วัดความสัมพันธดานเศรษฐกิจและ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดย กิติกร  จามรดุสิต 

 
1.1.3  เว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 กระทรวงพลังงาน  www.energy.go.th 
 สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย  www.ptit.org 
 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  www.eppo.go.th 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  www.ieat.go.th 
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 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  www.onep.go.th 
 สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  www.onep.go.th/neb 
 รัฐบาลไทย  www.thaigov.go.th 
 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล www.en.mahidol.ac.th 
 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ  www.oic.go.th 
 สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  www.ratchakitcha.soc.go.th 

 
1.2  การสัมภาษณ  

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ประชาชนที่
อาศัยอยูในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ภาคประชาสังคมและองคกรพัฒนาเอกชน 
ผูประกอบการ และส่ือมวลชน ที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา ดังตอไปนี้ 

 
1.2.1  หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ 

 นางปรียาภรณ  วิเวกาภิรัต  ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงพลังงาน 
 นายสุรพงษ  พงษสุวรรณ   วิศวกร 8 ว กรมธุรกิจพลังงาน 
 นางพัทธธีรา  สายประทุมทิพย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว  

     สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร  
     กระทรวงพลังงาน 

 ดร. สราวุธ  แกวตาทิพย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
      สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร   
      กระทรวงพลังงาน 
 นางสาววัลยา  จันทรแจม  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

     กระทรวงพลังงาน 
 เจาหนาที่ Call Center  กระทรวงพลังงาน 
 นายพีรวัฒน  รุงเรืองศรี ผูอํานวยการสํานักงาน 

     นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

1.2.2 สถาบันวชิาการ 

 นายพิภพ  พฤกษมาศน   ผูอํานวยการสถาบันปโตรเลียม 
     แหงประเทศไทย 
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 ดร. สมรัตน  ยินดีพิธ      ที่ปรึกษา 
  สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 
1.2.3 ชุมชน 

 นายเจริญ  เดชคุม ผูนําชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม 
 นางอารมณ  สดมณี  ชุมชนมาบขา 
 นายจงรักษ  หมื่นภักดี  ชุมชนอิสลาม 
 นายธนวรรธน  พรหมมานนท ประธานคณะทํางานยกรางกองทุนประกัน 

สุขภาพ 
 นางสาวเมตตา  ตัณฑกุลรัตน รองประธานเครือขายชุมชนตะวันออก

พิทักษส่ิงแวดลอม 
 นายอิทธิพล  แจมแจง ประธานชมรมคณะกรรมการชุมชน

เทศบาลเมืองมาบตาพุดและประธาน
ชุมชนหนองแฟบ 

 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
1.2.4 องคกรประชาสังคม 

 นายธีระศักดิ์  ผดุงตันตระกูล  รองประธานสภาอุตสาหกรรม  
     จังหวัดระยอง 
 นางพัชรี  ดิษฐเย็น  เจาหนาที่โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  

  มูลนิธินักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย 
 นายสุทธิ  อัชฌาศัย   ผูประสานงานเครือขายประชาชน- 

     ภาคตะวันออก 
 นายสุเมธ  นาเจริญ   ประธานชมรมผูส่ือขาวอําเภอบานฉาง 
 นายเฉลิมพล  จางวางกร    หัวหนาผูส่ือขาวมติชนภาคตะวันออก 
 นายสมศักดิ์  สําเร็จ  ทนายความ  

     สํานักงานทนายความสมศักดิ์ สําเร็จ  
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2.  ผลการประเมิน 
  
 การประเมินหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยการประเมินในมิติของ
กฎหมายเฉพาะ  ความพยายามของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น     
ผลการประเมินสามารถจัดระดับคาของการประเมินไดเปน 7 ระดับ ไดแก กฎหมายหาม,      
ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน, ควรปรับปรุงแกไข, ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น, ดี, ดีที่สุด และ
ไมสามารถประเมินได  ผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 
 
 2.1  ดานกฎหมายเฉพาะ 

 
2.1.1  คุณภาพและขอบเขตของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 50 และ 51) 
 

ผลการประเมินมีดังนี้ 
 

1) กฎหมายมิไดกําหนดใหหนวยงานรัฐที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนแมบท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3  ตองเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวคิดที่จะเริ่มกระบวนการ
ตัดสินใจ แกประชาชนไวเปนการเฉพาะเจาะจง (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) จากการทบทวน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับ พ.ศ. 2540 และฉบับ 2550 พบวา ไมมีบทบัญญัติ
ระบุชัดเจนเรื ่องการเผยแพรขอมูลเกี ่ยวกับแนวคิดที่จะเริ ่มกระบวนการตัดสินใจ มีเพียง
บทบัญญัติอยางกวางๆ เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและในระดับทองถ่ิน  นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ
กฎหมายที่เกี่ยวกับกระทรวงพลังงานและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 พบวา ไมมีการระบุใหหนวยงานรัฐตองเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวคิดที่จะเริ่ม
กระบวนการตัดสินใจ สําหรับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.2548 นั้น มีผลบังคับใชเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนระยะเวลาภายหลัง
การจัดทําแผนแมบทฯ ฉบับนี้ (ศึกษาเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2548)  
 

อยางไรก็ดี พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (3) ระบุวา กอนเริ่มดําเนินการ รัฐตองจัดใหมีการศึกษาผลดี
ผลเสียใหครบทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานอยางโปรงใส และหากภารกิจใดมีผลกระทบ
ตอประชาชนจะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเขาใจตอประชาชน  และ
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การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแมบทฯ นี้ อาจอยูภายใตการบังคับใชระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539 
ซึ่งระเบียบ ขอ 7 ระบุวาใหหนวยงานของรัฐมีอํานาจในการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร
สูประชาชนและผูมีสวนไดเสีย เพ่ือรับฟงความคิดเห็น กอนที่ภาครัฐจะตัดสินใจ โดยขึ้นอยูกับ
หนวยงานรัฐเจาของโครงการวาจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะหรือไม 
 

2) กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
เพียงบางสวน (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 60 
ระบุวา บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่รัฐในการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน และมาตรา 76 ระบุวารัฐ
ตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองรวมทั้งการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ  
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในหลายมาตราเชนเดียวกัน อาทิ มาตรา 57 วรรคทายระบุใหการวางแผน การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง และกระบวนการออกกฎของหนวยงานรัฐตองจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  มาตรา 58 ประชาชนมีสิทธิมีสวนรวม   
ในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาตรา 66 สิทธิ
ของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน  มาตรา 67 เปนสิทธิของ
ประชาชนและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  มาตรา 78 การบริหารราชการแผนดินรัฐตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน  มาตรา 85 การดําเนินนโยบายที่กระทบตอการใชที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  มาตรา 87 
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดต้ังแตระดับนโยบายของรัฐ  มาตรา 287 ประชาชนใน
ทองถ่ินมีสิทธิมีสวนรวมในการตรวจสอบ การกํากับ การบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในฐานะราชการสวนทองถ่ิน  และมาตรา 290 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่
ในการมีสวนรวมในการบํารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การมีสวนรวม
ในการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ในและนอกเขตพื้นที่ที่อาจสงผลกระทบตอประชาชน
ในพ้ืนที่ของตนได 
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นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 8 ยังระบุวาในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การดําเนิน
โครงการใดๆ ของรัฐตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือชี้แจงทําความเขาใจตอประชาชน
เสียกอน  สวนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548 ระบุการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการรับฟงความคิดเห็น เพ่ือที่
ภาครัฐจะใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ แตอํานาจการตัดสินใจสุดทายไมไดอยูที่ประชาชน แตอยูที่รัฐ 
หากรัฐเห็นวาโครงการนั้นมีความจําเปน เพียงแตระบุวาใหหาหนทางลดปญหาที่อาจจะ
สงผลกระทบตอประชาชนใหนอยลงเทานั้น   
 

กลาวโดยสรุป คือ 1. ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนโดยตรง  2. กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันกําหนดใหประชาชนเขามามีสวนรวมไวอยางกวางๆ 
ไมเฉพาะเจาะจง หรือมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเทานั้น ทําใหขาดความชัดเจนวา
ประชาชนจะมีสวนรวมในขั้นตอนและรูปแบบอยางไร  3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  
 

2.1.2  คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 52) 
  

จากการศึกษาพบวา ไมมีขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูลในกระบวนการ
ตัดสินใจ (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) เนื่องจากแผนแมบทฯ นี้ ไมอยูในขายที่เปนขอมูลขาวสาร
ที่เปนความลับหรือไมตองเปดเผยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
ตามมาตรา 15 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เพราะไมใช
ขอมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคง ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลทางการแพทย ขอมูลที่จะสงผลเสียตอกระบวนการ
ยุติธรรม หรือกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล ฯลฯ แตทวาขอมูล
ตามแผนแมบทฯ กลับเปนขอมูลที่เปนผลประโยชนตอสาธารณชน ท่ีจะสามารถใชเปนฐานขอมูล
ในการใชในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายใดๆ ได  แตทั้งนี้ขอบเขตของความชัดเจนอาจจะไม
สามารถระบุชัดไดทั้งหมด ยังใชถอยคําที่สามารถตีความเปนบวกเปนลบได เชน การหาม
เปดเผยขอมูลที่จะสรางความเสียหายตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (มาตรา 15 (1)) ซึ่งขอมูลสวน
ใหญของแผนแมบทฯ เปนขอมูลที่ตองนําผลทางเศรษฐกิจมาวิเคราะหและนําเสนอ เพ่ือใหเกิด
แรงจูงใจในการลงทุนของนักลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมี จึงไมนาจะตีความไปในทางกีดกั้น
ใหเปนความลับที่ไมควรเปดเผยได แตการบัญญัติไวเชนนี้เปนขอบเขตที่ใหอํานาจหนวยงาน
ของรัฐในการใชดุลยพินิจ ในการวินิจฉัยขอมูลดังกลาวเพื่อการตัดสินใจในฝายราชการผูถือขอมูล
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ระดับบนเทานั้น ฝายประชาชนในระดับลางไมสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจในประเด็น
ความลับหรือไมลับของขอมูลได  และหากมีขอขัดแยงเกิดขึ้น ก็จะตองนําประเด็นดังกลาวไปให
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการวินิจฉัย ทําใหเปนอุปสรรคตอการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของประชาชน ซึ่งอาจมีผลตอกระบวนการตัดสินใจได 
   

2.1.3  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถ
ของหนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 53) 
  

กฎหมายมิไดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐในเรื่องการมีสวนรวม
ของประชาชนไว (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) การพัฒนาขีดความสามารถใหเจาหนาที่
ของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับแผนแมบทฯนี้ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจนั้นไมมีกฎหมายใดที่บัญญัติไวโดยตรง   
  

อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนหนวยงานที่มี
บทบาทเสริมในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานใหเขาใจเรื่องการปฏิบัติงาน  
ประเด็นตางๆ อยูเสมอ รวมท้ังเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน   

 
ขอสังเกต: ในทางปฏิบัติ สําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการ

ตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ คือ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พบวา ไมมีการนําเรื่องของแผน
แมบทฯ มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานใหเขาใจเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนแตอยางใด  โดยสาเหตุสวนหน่ึงอาจมาจากการที่แผนแมบทฯ ฉบับนี้
ยังไมผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
   

2.1.4  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายการสรางขีดความสามารถ
ของสาธารณชน (ตัวชี้วัดที่ 56) 
  

กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองชวยเหลือประชาชน โดยจัดใหมี
การใหความชวยเหลือทางเทคนิค  การจัดทําคูมือหรือการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด จากการศึกษาพบวา กฎหมายมิได
กําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีความชวยเหลือทางเทคนิค และการสนับสนุนอื่นๆ (ควรปรับปรุง
แกไขอยางเรงดวน) เหตุเพราะพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 
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พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไมปรากฏวามีบทบัญญัติใดที่กลาวถึงบทบาทอํานาจหนาที่
โดยตรงในการชวยเหลือประชาชน โดยจัดใหมีการใหความชวยเหลือทางเทคนิค การจัดทําคูมือ
หรือการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  
 

2.1.5  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความ 
สามารถของหนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค (ตัวชี้วัดที่ 58) 

 
กฎหมายมิไดกําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจะตองพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเขาใจและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) เพราะเมื่อพิจารณา
กฎหมายที่เกี่ยวของแลว พบวา ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่กําหนดใหหนวยงานสวนกลาง
ตองสรางขีดความสามารถใหแกหนวยงานสวนทองถ่ินในประเด็นดังกลาว  กฎหมายที่ใกลเคียง
มากที่สุด คือ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ที่กําหนดบทบัญญัติไวอยางกวางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินวาหากตองการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสามารถใช
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2549 ได แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความสนใจของฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ ดวย   
 

ขอสังเกต: สําหรับแผนแมบทฯ นี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ไมทราบขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับแผนแมบทฯ เลย จึงไมมีการจัดประชุมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตนใหมีความเขาใจและสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนแมบทฯ นี้แตอยางใด สําหรับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะหนวยงานเจาภาพในการจัดทําแผนแมบทฯ นั้น พบวา ยังไมมี
แผนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเขาใจและ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ 
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2.1.6  เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา (ตัวชี้วัดที่ 59) 
 

กฎหมายกําหนดระยะเวลาคอนขางเหมาะสมสําหรับการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) จากการศึกษาพบวา รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มิไดระบุเรื่องของเวลาไว แตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 287 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงการกระทําใดๆ ที่อาจจะ
สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน “เปนเวลาพอสมควร” และในมาตรา 67 ระบุไว
แตเพียงการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน..ซึ่งคําวา “กอน” ในที่นี้ไม
สามารถระบุแนชัดไดวาตองเปนระยะเวลาเทาใด แตอาจอนุมานไดวาไมควรลาชาหรือรวบรัด
จนเกินไปได 
 

ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  
กําหนดไววากอนดําเนินโครงการใดๆ ของรัฐที่มีผลกระทบตอประชาชนตองดําเนินการเผยแพรขอมูล
ใหประชาชนทราบกอน หากโครงการอาจมีผลกระทบรุนแรงก็ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนกอน หากไมมีการดําเนินการดังกลาว เมื่อมีผูมีสวนไดเสียรองขอตองรีบดําเนินการ
โดยเร็ว  ในมาตรา 11 ระบุไวชัดเจนวาหากจะดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ตองประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ โดยปดประกาศ
โดยเปดเผย ณ สถานที่ราชการ หรือสถานที่ดําเนินโครงการไมนอยกวา 15 วัน และเมื่อรับฟง
เสร็จส้ินแลวตองจัดทําขอสรุปผลการรับฟงแลวประกาศใหประชาชนทราบภายใน 15 วันเชนกัน  
 

แตเนื่องจากการจัดทําแผนแมบทฯ นี้ มีขึ้นกอนที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  จะบังคับใช จึงตองกลับไปพิจารณา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ พ.ศ. 2539  
ซึ่งบังคับใชอยูกอนแลว ซึ่งระเบียบ ขอ 7 ระบุวาการดําเนินงานตามโครงการของรัฐเรื่องใด     
ซึ่งหนวยงานของรัฐในสังกัดจัดใหมีขึ้น อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม อาชีพ 
ความปลอดภัย วิถีชีวิต หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกชุมชนหรือสังคม และอาจนําไปสู
ขอโตเถียงหลายฝาย สมควรรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย หนวยงานของรัฐและบุคคลอื่นๆ 
เพ่ือเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
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การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้น ตองดําเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวาดวยประชาพิจารณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ โดยวิธีประชาพิจารณ ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2540 โดยระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการประชาพิจารณในเรื่องใดๆ ที่ไดรับมอบหมายตองใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน 
ซึ่งหลังจากสิ้นสุดการประชาพิจารณแลว คณะกรรมการฯ ตองรายงานเสนอผูแตงตั้งทราบภายใน 
45 วัน และตองประกาศใหประชาชนทราบดวย 
 

เนื่องจากแผนแมบทฯ ฉบับนี้ตีความวาเปนเพียงแคแผน ไมใชโครงการของรัฐ
ตามนัยของกฎหมาย จึงอาจจะไมจําเปนตองปฏิบัติตามระเบียบขางตนก็ได 
 

กลาวโดยสรุป  กฎหมายกําหนดระยะเวลาที่คอนขางเหมาะสมสําหรับการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยเปนการกําหนดเวลาสําหรับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเทานั้น 
แตกระบวนการตัดสินใจในขั้นตอนสุดทายยังขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหนวยงานของรัฐ 

 
 2.2 ดานความพยายาม 
 

2.2.1  ขอบเขตและคุณภาพของความพยายาม (ตัวชี้วัดที่ 60, 62 และ 63) 
 

ผลการประเมินพบวา 
 

1) หนวยงานที่รับผิดชอบใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ และ
โอกาสในการมีสวนรวมแกสาธารณชนนอยมาก (ควรปรับปรุงแกไข) เนื่องจากปจจุบันแผนแมบทฯ 
ยังตองรอนําเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี และอาจตองมีการปรับปรุงแผนใหเขากับสถานการณ
ปจจุบัน เปนเหตุใหกระทรวงพลังงานดําเนินการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนแมบทฯ 
กับกลุมประชาชนที่สนใจและประสานขอขอมูลมายังหนวยงานโดยตรง อีกทั้งไดชะลอการจัดกิจกรรม
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนแมบทฯ ในพ้ืนที่มาบตาพุด เพ่ือรอใหแผนดังกลาว
ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน ประกอบกับการรอโอกาสใหการแกปญหาและศึกษาปญหา
ส่ิงแวดลอมในมาบตาพุดใหเสร็จส้ินลงบางสวนกอน ทั้งนี้หากจะใหผูมีสวนไดเสียในมาบตาพุด
มีสวนรวมในการตัดสินใจย่ิงขึ้น ควรมีการจัดกิจกรรมประกอบกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่เปนปจจุบันอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ โดยมิตองรอใหคณะรัฐมนตรีมีมติเสียกอน 
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2) หนวยงานที่รับผิดชอบมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทางเลือกในการตัดสินใจ
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพที่คาดวาจะเกิดในแตละทางเลือกแกสาธารณชน
ที่เปนสาระสําคัญ และเพียงพอเปนสวนใหญ (ดี) เนื้อหาของแผนแมบทฯ ไดระบุหลักการและเหตุผล 
ตลอดจนความจําเปนที่จะตองมีอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งไดกําหนดพื้นที่การตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี ควบคูกับการนําเสนอผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และระบุเหตุผลในการตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ต้ังโรงงานปโตรเคมี
ตามแผนแมบทฯ ระยะที่ 3 ซึ่งหากจะใหดีย่ิงขึ้นในเนื้อหาของแผนแมบทฯ ดังกลาวควรระบุ
รายละเอียดของแผนใหเกิดเปนประเด็นทางเลือกในเรื่องของพ้ืนที่ต้ังอุตสาหกรรม โดยระบุขอดี
และขอเสียของแตละประเด็นทางเลือก ประกอบการการวิเคราะหขอมูลปจจัยเส่ียงของการพัฒนา
อุตสาหกรรมปโตรเคมีที่มีตอผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนโดยละเอียด  

 
3) หนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในหนึ่งขั้นตอน

ของการตัดสินใจ (ควรปรับปรุงแกไข) กระทรวงพลังงานมีการจัดสัมมนาเผยแพรรางผลการศึกษา
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 และเปดโอกาสใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนขอคิดเห็นในการจัดกิจกรรมทั้งสามครั้ง ปจจุบันแผนแมบทฯ ดังกลาวอยูระหวาง
การเตรียมการนําแผนเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ จึงยังไมไดมีการดําเนินการ
ตามแผนแมบทฯ ดังกลาว  และจึงทําใหยังไมมีการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการและ
การประเมินผลตามแผน 

 
2.2.2  คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย (ตัวชี้วัดที่ 65) 
 

คาใชจายในการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง โดยหนวยงานที่รับผิดชอบชวย
แบงเบาภาระคาใชจายของประชาชนเพียงเล็กนอย (ควรปรับปรุงแกไข) การจัดสัมมนาเผยแพร
รางผลการศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ทั้ง 3 ครั้ง  กระทรวงพลังงาน
ไดคํานึงถึงภาระคาใชจายของผูเขารวมสัมมนาโดยทางกระทรวงรับผิดชอบคาใชจายในการจัดสัมมนา
เผยแพรผลการศึกษาครั้งที่ 1-2 ไดแก คาสถานที่ประชุม คาเอกสารประกอบการประชุม 
ตลอดจนอาหารเครื่องดื่มของผูเขารวมสัมมนา สวนการสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาแผนแมบท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 นั้น คาใชจายสําหรับผูเขารวมสัมมนา
แบงเปน 3 กลุม คือ ผูแทนหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษาไมเสียคาใชจาย  หากเปน
สมาชิกของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยเสียคาใชจาย 535 บาท และหากไมไดเปนสมาชิก
ของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยเสียคาใชจาย 1,605 บาท  ดังนั้น หากจะทําใหแบงเบา
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ภาระคาใชจายมากยิ่งควรเนนการเชิญประชาชนในพื้นที่ทางเลือกที่เปนเปาหมายของการพัฒนา
ตามแผนแมบทฯเปนการเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เชน ประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
และประชาชนจากอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยชวยเหลือคาใชจายในการเดินทางและ
ที่พักของประชาชนที่มาจากตางจังหวัด 

 
2.2.3  ความเปนธรรมและความเทาเทียม (ตัวชี้วัดที่ 67) 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบมีความพยายามอยางจํากัดที่จะเขาถึงกลุมเปาหมาย
ที่เปนชนกลุมนอยหรือกลุมผูดอยโอกาสใหสามารถเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ (ควรปรับปรุง
แกไข) กระทรวงพลังงานและสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยพยายามจัดงานสัมมนาและ
ประชุมรับฟงขอคิดเห็นตอแผนแมบทฯ ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธงานประชุม/สัมมนา
ดังกลาว โดยใชแผนพับ เว็บไซตและส่ือหนังสือพิมพ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวไดเชิญผูเขารวม
สัมมนาทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยไมจําเพาะเจาะจง
การเชิญกลุมผูดอยโอกาสเปนการเฉพาะ ซึ่งเมื่อพิจารณารายชื่อผูเขารวมสัมมนา พบวา ยังไมมี
ผูเขารวมจากภาคประชาชนในพื้นที่เปาหมายซึ่งรวมถึงผูดอยโอกาสในพื้นที่ ดังนั้น หากจะใหเกิด
ความสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัดนี้ ในอนาคตหนวยงานท่ีรับผิดชอบควรสรางชองทางใหประชาชน
รวมทั้งกลุมผูดอยโอกาสในพื้นที่เปาหมายอยางจําเพาะเจาะจงมากขึ้น รวมทั้งจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกแกกลุมผูดอยโอกาส เชน สนับสนุนคาใชจายในการคาเดินทาง คาที่พัก และส่ิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการเปนตน  

 
2.2.4  ระยะเวลา (ตัวชี้วัดที่ 68) 
 

ระยะเวลาของการแจงใหทราบลวงหนาถึงการเริ่มกระบวนการตัดสินใจนั้นเหมาะสม
ในบางขั้นตอนของการตัดสินใจ (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนสามารถ
แบงไดเปน 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ การจัดทําแผน การดําเนินการ และการประเมินผลแผน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนแมบทฯ นี้พบวาสามารถพิจารณาในสวนของขั้นตอนการจัดทําแผน
เทานั้น เนื่องจากในสวนของขั้นตอนการดําเนินการตามแผนแมบทฯ และขั้นตอนการประเมินผล
การดําเนินการตามแผนแมบทฯ นั้น ยังไมเกิดขึ้น เพราะในปจจุบันแผนแมบทฯ อยูระหวาง
การเตรียมการนําแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติใหเกิดการดําเนินการตามแผน 
จึงทําใหยังไมเกิดการมีสวนรวมของประชาชนสําหรับการตัดสินในดังกลาว สําหรับขั้นตอน
การจัดทําแผนนั้น พบวาการจัดงานสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาทั้ง 3 ครั้ง กระทรวงพลังงาน
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และสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทยมีความพยายามประชาสัมพันธงานสัมมนาผานแผนพับ
ไปยังหนวยงานตางๆ โดยสงอีเมลผานทางฐานขอมูลของสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
กวา 4,000 รายชื่อ (ไดแก หนวยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หนวยงานและ
ประชาชนซึ่งเคยรวมงานกับสถาบันปโตรเลียมฯ) และประชาสัมพันธผานเว็บไซตสถาบัน
ปโตรเลียมฯ ตลอดจนทําจดหมายเชิญหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของลวงหนากอนวันงาน
ประมาณ 15 วัน ซึ่งถือวาทันเวลาในการแจงใหสาธารณชนทราบในกระบวนการจัดทําแผนแมบทฯ  

 
2.2.5  ชองทางในการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 70 และ 73) 
 

ผลการประเมิน พบวา 
 

1) หนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผานมาและที่อยู
ระหวางการพิจารณาในแหลงขอมูลหรือศูนยขอมูลขาวสารที่ใหประชาชนเขาตรวจดู โดยเปดให
ประชาชนเขาถึงแหลงขอมูลเพ่ือการตัดสินใจเล็กนอย (ควรปรับปรุงแกไข) จากที่ไดกลาวมาแลว
ในเหตุผลประกอบการประเมินตัวชี้วัดที่ 60 วา เนื่องจากปจจุบันแผนแมบทฯ ยังตองรอนําวาระ
เขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี และอาจตองมีการปรับปรุงแผนใหเขากับสถานการณปจจุบัน 
เปนเหตุใหกระทรวงพลังงานดําเนินการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับแผนแมบทฯ กับกลุม
ประชาชนที่สนใจและประสานขอขอมูลมายังหนวยงานโดยตรงเทานั้น ซึ่งเปนขอจํากัดทําให
ขอมูลขาวสารลงสูกลุมผูมีสวนไดเสียสําหรับใชในการตัดสินใจไมทั่วถึงเทาที่ควร (สวนใหญ
ผูไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับแผนแมบทฯ เปนกลุมผูประกอบการ และผูบริหารการนิคม
อุตสาหกรรม) จึงควรเพิ่มชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแผนแมบทฯ เชน การจัดกิจกรรม
ในพ้ืนที่อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ตลอดจนทําการประชาสัมพันธความกาวหนาของแผนแมบทฯ 
ผานสื่อที่หลากหลาย 

 
2) แหลงขอมูลหรือศูนยขอมูลขาวสารมีการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ใช

ประกอบการตัดสินใจที่เปดโอกาสใหประชาชนเขาสืบคนไดเพียงเล็กนอย (ควรปรับปรุงแกไข) 
จากการสัมภาษณเจาหนาที่กระทรวงพลังงาน พบวา เอกสารแผนแมบทฯ สามารถเปดเผยได 
โดยประชาชนสามารถติดตอขอขอมูลมายังสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานโดยตรง แตขอมูลนี้
ยังไมมีเผยแพรเปนการทั่วไปในหองสมุดหรือแหลงสืบคนขอมูลสาธารณะ ชองทางการเขาถึง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแผนแมบทฯ จึงยังมีนอยชองทาง ทําใหประชาชนโดยเฉพาะผูมีสวนไดเสีย
ไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารแผนแมบทฯ ไดเทาที่ควร 
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2.2.6  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
(ตัวชี้วัดที่ 75, 76 และ 77) 

 
ผลการประเมิน พบวา 

 
1) กระทรวงพลังงานมีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมอยูบางแตไมสม่ําเสมอ

ในชวง 3 ปที่ผานมา (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) กระทรวงพลังงานมีความพยายามพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยพยายามพัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความสามารถ
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับพลังงานเปนหลัก โดยเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน
ไดถูกสอดแทรกในหลักสูตรการอบรมของผูบริหารทั้งในระดับกลางและระดับสูงอยางตอเนื่อง 
แตทั้งนี้หากจะมีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในหนวยงานใหมีความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนใหดีย่ิงขึ้นไป ควรจัดการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมใหเจาหนาที่
ในกระทรวงพลังงานทุกระดับโดยตรง ควบคูกับการจัดทําคูมือที่บงชี้ถึงแนวทางและกระบวนการสราง
การมีสวนรวมของประชาชน 

 
2) กระทรวงพลังงานไมมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการสรางกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชน (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) แตมีความพยายามที่จะสราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับแผนแมบทฯ ผานการจัดกิจกรรม
ระดมความคิดเห็นตอแผนแมบทฯ จํานวน 3 ครั้ง แตไมมีเจาภาพที่แทจริงในการบริหารจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน เนื่องจากแผนแมบทฯ ดังกลาวยังไมผาน
มติคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหเปนแผนแหงชาติ ดังนั้นหากแผนแมบทฯ ผานมติคณะรัฐมนตรี
อาจมีหนวยงานรับผิดชอบแผนแมบทฯ โดยตรง และอาจมีงบประมาณเฉพาะสําหรับการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน 

 
3) ในชวง 3 ปที่ผานมา กระทรวงพลังงานไมมีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรม

ในเรื่อง “การมีสวนรวมของประชาชน” ใหกับเจาหนาที่ของกระทรวงซึ่งรับผิดชอบตอกระบวนการ
ตัดสินใจ (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) กระทรวงพลังงานมีความพยายามพัฒนา   
ขีดความสามารถของบุคคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาบุคคลากรใหมีความรู
ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวของกับพลังงานเปนหลัก ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ของประชาชนไดถูกสอดแทรกในหลักสูตรการอบรมของผูบริหารทั้งในระดับกลางและระดับสูง
อยางตอเนื่อง แตทั้งนี้หากจะมีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในหนวยงานใหมีความรูเกี่ยวกับ
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การมีสวนรวมของประชาชนใหดีย่ิงขึ้นไป ควรจัดการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ใหเจาหนาที่ในกระทรวงพลังงานทุกระดับโดยตรง ควบคูกับการจัดทําคูมือที่บงชี้ถึงแนวทางและ
กระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

 
2.2.7  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 79) 
 

ผลการประเมินสรุปไดวา ไมพบคูมือประชาชนของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
โดยเฉพาะการสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ หากแตประสบขอจํากัดในเรื่องของ
เสถียรภาพของแผนแมบทฯ ที่ยังไมไดเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรี เนื่องจากสภาพปญหา
ส่ิงแวดลอมในมาบตาพุดที่ตองมีการแกปญหาอยางเรงดวนในอันดับแรก จึงยังไมมีการจัดกิจกรรม
การมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับแผนแมบทฯ แกผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันยังไมมีการจัดทํา
คูมือประชาชนในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ 

 
2.3 ดานความสัมฤทธิ์ผล 
 

2.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 81 และ 82) 
 

ผลการประเมิน พบวา 
 

1) ไมมีการจัดทําเอกสารประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน 
(ที่ไดจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือ) ที่ประชาชนเขาถึงได (ควรปรับปรุง
แกไขอยางเรงดวน) ภายหลังจากกระทรวงพลังงานจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 
เสร็จส้ิน ไดมีการจัดสัมมนาเผยแพรและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนแมบทฯ ขึ้น โดยไดเชิญ
สาธารณชนทั่วไปที่สนใจรวมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ จํานวน 3 เวที โดยนําความคิดเห็น
และขอเสนอแนะดังกลาวมาประกอบการแกไขปรับปรุงแผนแมบทฯ แตมิไดจัดทําเปนเอกสาร
ประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนที่ไดจากสัมมนา  

 
2) ไมมีขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นของประชาชน(ที่ไดจากกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือ) เผยแพรสูประชาชน (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) เนื่องจาก
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ไมมีการจัดทําเอกสารประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนจึงไมมีประชาชนไดรับ
ขอมูลเอกสารเกี่ยวกับขอคิดเห็นของประชาชน  

 
2.3.2  ผลลัพธของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 84) 
 

การมีสวนรวมของประชาชนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจขั ้นสุดทายนอยมาก 
(ควรปรับปรุงแกไข) เนื่องจากที่ผานมากระทรวงพลังงานไดพยายามจัดกิจกรรมการมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 โดยการประชุมยุทธศาสตรเพ่ือเปดฟง
ความคิดเห็นระหวางการทําการศึกษาจากผูแทนภาครัฐและเอกชนจํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2547  และวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และการจัดสัมมนาเผยแพรผลการศึกษา
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ที่เปดกวางแกประชาชนจํานวน 3 ครั้งๆ ที่ 1 เมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2547 มีผูเขารวมสัมมนา 211 คน  ครั้งที่ 2 เปนสัมมนาภาษาอังกฤษ จัดขึ้น 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 มีผูเขารวมสัมมนา 57 คน  และครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2547 มีผูเขารวมสัมมนา 344 คน โดยกิจกรรมทุกครั้งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร  อยางไรก็ดี 
การจัดกิจกรรมดังกลาวขางตนยังไมเนนการมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชน/ผูมีสวนไดเสีย
ในพ้ืนที่ทางเลือกที่เปนเปาหมายของแผนแมบทฯ เชน พ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง และ
พ้ืนที่อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไมทราบขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการวางแผนแมบทฯ และไมมีโอกาสเขารวมกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้น  ประกอบกับ
กระทรวงพลังงานยังไมมีการจัดทําคูมือประชาชนในการมีสวนรวมในการวางแผนแมบทฯ และไมมี
การจัดทําและเผยแพรขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากสัมมนาไปยังประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของ ดวยเหตุนี้ การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจขั้นสุดทายจึงนอยมาก  

 
2.3.3  ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน

ของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 86) 
 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไมไดเขามามีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย ในเรื่องของ
การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของหนวยงาน (ควรปรับปรุงแกไข
อยางเรงดวน) เนื่องจากแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ยังไมมีการนําวาระเขาพิจารณา
ในคณะรัฐมนตรี ซึ่งยังผลใหแผนดังกลาวยังไมไดนํามาสูการนําแผนมาใช ประกอบกับอาจจะตอง
มีการปรับปรุงแผนใหเขากับสถานการณกอนนําเขาวาระของคณะรัฐมนตรี ทําใหเจาหนาที่
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กระทรวงพลังงานชะลอการเขาไปปฏิสัมพันธหรือจัดกิจกรรมใหขอมูลแผนแมบทฯ กับผูมีสวนไดเสีย
ในพ้ืนที่ 

 
2.3.4  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนทั่วไป 

(ตัวชี้วัดที่ 87) 
 

ไมสามารถประเมินไดวาผูมีสวนไดเสียมีทักษะและความรูที่จําเปนตอการมีสวนรวม
อยางมีความสัมฤทธิ์ผล (ไมสามารถประเมินได) เนื่องจากกระทรวงพลังงานชะลอการเขา
ปฏิสัมพันธหรือจัดกิจกรรมใหขอมูลแผนแมบทฯ กับผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ เพราะแผนแมบทฯ นี้
ยังไมไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีและปญหาเรงดวนที่ควรเรงจัดการคือปญหาส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ 
อีกทั้งเนื้อหาแผนแมบทฯ อาจตองปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงไมสามารถประเมินการจัดกิจกรรมสรางขีดความสามารถของประชาชนในเรื่องการมีสวนรวมได 

 
2.3.5  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ

ในภูมิภาคและทองถิ่น (ตัวชี้วัดที่ 88) 
 

หนวยงานของรัฐในภูมิภาค และทองถ่ินมีสวนชวยใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนเพียงเล็กนอย (ควรปรับปรุงแกไข) จากการชะลอการจัดกิจกรรม และการเผยแพร
ขอมูลแผนแมบทฯ กับผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่มาบตาพุดของกระทรวงพลังงานทําใหหนวยราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่มาบตาพุดมีขอมูลที่เกี่ยวกับแผนแมบทฯ นอยมาก 
ซึ่งสงผลตอการใหขอมูลขาวสาร และเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ในการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับแผนแมบทฯ 
 

2.3.6  ความสัมฤทธ์ิผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสื่อมวลชน (ตัวชี้วัดที่ 89) 
 

ส่ือมวลชนมีสวนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ และมี
ความสัมฤทธิ์ผลในระดับปานกลาง (ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น) สื่อมวลชนทองถิ่นในจังหวัดระยอง
ทั้งวิทยุและหนังสือพิมพมีบทบาทในการนําเสนอขอมูลขาวสารสูสาธารณชนในพื้นที่อยางถูกตอง
และทั่วถึง เพื่อใหสาธารณชนไดรับขอมูลขาวสารในอันที่จะสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในการแกปญหาในพื้นที่ตอไป ที่ผานมา การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนไดรับการตอบรับ
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จากประชาชนในพ้ืนที่มาบตาพุดพอสมควร มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูกับกลุม
ผูฟง/ผูอานโดยตลอด หากแตขอจํากัดในการนําเสนอขาวสารของสื่อ คือ การนําเสนอขอมูลสวนใหญ
เปนการรายงานตามสถานการณยังไมมีการวิเคราะหเชื่อมโยงใหเห็นปญหาอยางเปนระบบและ
รอบดานทั้งดานบวกและลบเทาที่ควร  

 
2.3.7  ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร

ภาคประชาสังคม (ตัวชี้วัดที่ 90) 
 

องคกรภาคประชาสังคมมีสวนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ แตมีความสัมฤทธิ์ผลจํากัด (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) องคกรภาคประชาสังคมในมาบตาพุด
มีบทบาทสําคัญในการสรางการมีสวนรวมใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่เปนจริง และมสีวนรวม
ในการตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น จากการติดตามประเด็นปญหาและนํามาหารือ
กับประชาชนในพื้นที่ขององคกรภาคประชาสังคมนี้เองนํามาสูการเรียกรองและแกปญหาที่เกิดขึ้น 
อยางไรก็ตามองคกรภาคประชาสงัคมในพื้นที่ยังมีศักยภาพขององคกรที่จํากัด (ขาดกําลังคน และ
งบประมาณ) โดยสามารถสรางกระบวนการมีสวนรวมไดเพียงบางกระบวนการเทานั้น เชน การมีสวนรวม
ในการอบรมใหความรูและเผยแพรขอมูลขาวสาร ประเด็นทาทายขององคกรภาคประชาสังคม
อีกประการหนึ่ง ไดแก การปรับเปล่ียนทัศนคติที่คุนชินแบบเดิมของชาวบานใหเขามามีสวนรวม
มากขึ้น อีกทั้งภาคประชาสังคมเองก็ควรเปล่ียนลักษณะการทํางานจากแบบเดิมที่เนนการทําวิจัย
สรางองคความรู เผยแพรความรู และการติดตามประเมินผล มาเปนการเสริมสรางศักยภาพใหชุมชน 
ในขณะเดียวกันสนับสนุนและรวมแกปญหารวมกับประชาชนในพื้นที่โดยตรง 

 
 

3.  สรุปและขอเสนอแนะ 
 
3.1  สรุป  

  
ผลการประเมินหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ กรณีศึกษา แผนแมบท

อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2551 ทั้งในดานกฎหมาย ความพยายามของ
หนวยงานรัฐ และความสัมฤทธิ์ผลสรุปไดดังนี้ 
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ดานกฎหมายนั้น จากการศึกษาและประเมินกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทํา

แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับขอมูล
ขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน และการดําเนินงานของกระทรวงพลังงาน พบวา กฎหมาย
ที่เกี่ยวของอยูในระดับที่ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวนเปนสวนใหญ เพราะขอกําหนดในกฎหมาย
มิไดระบุถึงประเด็นสําคัญที่เอื้อตอการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจได ไดแก 
การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแนวคิดที่จะเร่ิมกระบวนการตัดสินใจแกประชาชน  ขอกําหนด
เรื่องการเปนความลับของขอมูล  การพัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานรัฐใหเขาใจเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชน  การกําหนดใหหนวยงานรัฐตองชวยเหลือประชาชนทางดานเทคนิค 
คูมือ การฝกอบรม และการสนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน  รวมทั้งการพัฒนา
ขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเขาใจและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

 
นอกจากนี้ กฎหมายมีขอกําหนดที่เมื่อประเมินแลวอยูในระดับปานกลางซึ่งสามารถ

พัฒนาใหดีย่ิงขึ้นได คือ กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมเพียงบางสวนหรือบางขั้นตอน เฉพาะเรื่องการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเทานั้น แต
อํานาจการตัดสินใจขั้นสุดทายยังคงเปนของหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนด
ระยะเวลาที่คอนขางเหมาะสมสําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ แตยังจํากัด
เฉพาะระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเทานั้น เชน โครงการที่มีผลกระทบ
ตอประชาชนตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน  สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น หากมีการกระทําใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนจะตองแจง
ใหประชาชนทราบเปนเวลาพอสมควร  และหากจะจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธี
ประชาพิจารณ คณะกรรมการประชาพิจารณตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน เปนตน 

 
ดานความพยายามของหนวยงานรัฐซึ่งในท่ีนี้คือกระทรวงพลังงานนั้น  พบวา 

จุดเดนของการดําเนินงานซึ่งอยูในระดับที่ดี คือ เรื่องการใหขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับ
ทางเลือกในการตัดสินใจและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละ
ทางเลือกแกสาธารณชนอยางเพียงพอ  อยางไรก็ดี หากกระทรวงพลังงานตองการพัฒนา    
การดําเนินงานใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น  มีประเด็นที่ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน ไดแก 
การจัดทําคูมือหรือฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมใหกับเจาหนาที่ของหนวยงาน  การจัดสรร
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งบประมาณที่เพียงพอตอการสรางกระบวนการมีสวนรวม และการจัดทําคูมือการมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจที่มีเนื้อหาชัดเจนเขาใจงายและเขาถึงไดงาย  สวนประเด็นที่อยู
ในระดับที่ควรปรับปรุงแกไข ไดแก การใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและ
โอกาสในการมีสวนรวมแกสาธารณชน  การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนการตัดสินใจ  
การคํานึงถึงภาระคาใชจายของประชาชนในการเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวม  การชวยเหลือให
กลุมคนดอยโอกาสสามารถเขารวมกระบวนการตัดสินใจ  การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ที่ผานมาและที่อยูระหวางการพิจารณาไวในแหลงขอมูลขาวสารหรือศูนยขอมูล  และการเปด
โอกาสใหประชาชนเขาสืบคนขอมูลในแหลงขอมูล  นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่อยูในระดับปานกลาง
ซึ่งสามารถพัฒนาใหดี ย่ิงขึ้นได คือ ระยะเวลาของการแจงใหทราบลวงหนาถึงการเริ่ม
กระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกระทรวง
พลังงานดานการจัดทําคูมือหรอืการฝกอบรม   
 

ดานความสัมฤทธ์ิผลนั้น  พบวา ประเด็นที่ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน
เพ่ือใหเกิดความสัมฤทธิ์ผลในการดําเนินงานของกระทรวงพลังงาน ไดแก การจัดทําและเผยแพร
เอกสารประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นหรือ
ปรึกษาหารือใหประชาชนสามารถเขาถึงได  การพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐให
สามารถปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนไดเสียในกระบวนการ
ตัดสินใจของหนวยงานรัฐ สวนประเด็นที่ควรปรับปรุงแกไข ไดแก การเสริมสรางขีด
ความสามารถของหนวยงานรัฐสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินใหมีสวนชวยใหประชาชนเกิดการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ  สําหรับประเด็นที่อยูในระดับปานกลางซึ่งสามารถพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นได 
คือ การเสริมสรางขีดความสามารถของสื่อมวลชนใหมีสวนชวยใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังมีบางประเด็นที่ไมสามารถประเมินไดเนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ
สําหรับการประเมิน คือ เรื่องการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตอการมีสวนรวมอยางมีความสัมฤทธิ์ผล 
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สรุปผลการประเมินดังกลาวขางตนสามารถจัดทําเปนตารางสรุปผลการประเมินทั้ง
ในดานกฎหมาย  ความพยายาม และความสัมฤทธิ์ผล ไดดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 14  สรุปผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
                 หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

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

รวมจํานวนตวัชี้วัด 27 

หมายเหต:ุ รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก 
 

3.2 ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมหมวดการมีสวนรวมใน              
การตัดสินใจ ของกรณีศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561              
มีดังตอไปนี้ 

 
 สํานักนายกรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ควรประสานความรวมมือกันในยกรางจัดทํากฎหมาย/
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน (รวมทั้ง
ผูดอยโอกาส) ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการวางแผนพัฒนา
และ/หรือการดําเนินนโยบายของหนวยงานภาครัฐที่มีผลกระทบตอประชาชน 
เพ่ือความสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 57, 66 และ 287  และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนวาการมีสวนรวม
ควรอยูในระดับใด รูปแบบควรเปนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวม
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ในการตัดสินใจขั้นสุดทายของการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ เพราะ
จากกรณีศึกษาการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะเห็นไดวา
ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับพ้ืนที่และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่ใกลเคียงยังขาดการรับรูขอมูลขาวสารและยังไมมีสวนรวม
ในกระบวนการวางแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีเทาที่ควร 
  
 เนื้อหาของกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ควรประกอบดวย การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวางในทุก
ขั้นตอน ไมเพียงเฉพาะการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเทานั้น แตเปน
การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทุกกระบวนการตั้งแตการมีสวนรวม
รับรูขอมูลขาวสารที่เหมาะสมในการเริ่มตนดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ใหประชาชนทราบลวงหนาและเผยแพรอยางทั่วถึง การมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นโดยมีการจัดทําเอกสารประมวลขอคิดเห็นที่ไดสงกลับให
ผูเขารวมกิจกรรม การมีสวนรวมตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และมี
สวนรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินการของภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถหรือการเสริมสรางหรือ
ยกระดับความรูความเขาใจของเจาหนาที่รัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน
ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  และการเปดโอกาสใหสภาองคกร
ชุมชน และองคกรปกครองทองถ่ินเขามามีบทบาทในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่
รวมกับประชาชน ตลอดจนการมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินการของภาครัฐอยางตอเนื่อง 
 

 หนวยงานภาครัฐควรนํากระบวนการประชาเสวนามาใชในการสัมมนาหรือ
การประชุมรวมกันของทุกฝาย เพ่ือหาขอสรุปที่เปนฉันทามติรวม  

 
 หากการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ตัดสินใจเลือกพ้ืนที่มาบตาพุด

เปนเปาหมายของการพัฒนาเต็มรูปแบบตามแผนแมบทฯ และเพ่ือไมใหเกิด
ปญหาความขัดแยง หนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมกันศึกษาเพื่อกําหนดเขต
พ้ืนที่กันชนในพื้นที่มาบตาพุดโดยดําเนินการตามหลักการวิชาการ พิจารณา
จากตัวอยางของตางประเทศและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม   
ในการกําหนดพื้นที่กันชน นอกจากนี้ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อหาขอตกลง
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ที่เปนฉันทามติรวมระหวางผูไดรับผลกระทบ ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงาน
รัฐที่เกี่ยวของ ในเรื่องของการชดเชยคาเสียโอกาส การจัดสรรที่อยูอาศัย
ทดแทน การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่โดยรอบ 
ตลอดจนกําหนดกระบวนการและแนวทางการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของประชาชนโดยรอบ 

 
 กระทรวงพลังงานควรพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงเนื้อหาของแผนแมบท

อุตสาหกรรมปโตรเคมีใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เนื่องจาก
เมื่อพิจารณาดานเนื้อหาของแผน พบวา ยังขาดขอมูลดานการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือรองรับการขยายอุตสาหกรรมในพื้นที่และมีปญหาเรื่องขอมูล
การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษในพื้นที่มาบตาพุดที่ยังไมสามารถ
หาขอสรุปได รวมถึงยังไมมีสวนรวมจากประชาชนในพื้นที่เปาหมายของแผน
เทาที่ควร จึงควรนํากระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนเขามาใช
ในการดําเนินการปรับปรุงแผนแมบทฯอยางเต็มกระบวนการ และนํา
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชน  โดยเฉพาะผู มีสวนไดเสีย   
ไปประกอบการพิจารณามาตรการการดําเนินการ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ตลอดจนมีความโปรงใส          
ในการเผยแพรขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการหามติตางๆ ใหประชาชนทราบ
โดยทั่วถึง และทันการณ  

 
 จัดตั้งองคการอิสระส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญในรูปคณะกรรมการนํารองขึ้น

ในพ้ืนที่จังหวัดระยองเพื่อใหความเห็นประกอบกอนการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจกอนใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ตามบทบัญญัติใน
มาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255034   

                                                           
34 รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550  มาตรา 67 วรรค 2 ระบุวา “การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะ
ไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว” 
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 ควรประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตรกรณีการพัฒนาพ้ืนที่มาบตาพุดและ

หรือพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก เพ่ือประเมินในระดับนโยบายการพัฒนา
ในภาพรวมวาจะมีผลกระทบเพียงใดและควรจัดการอยางไร โดยให
ความสําคัญกับทั้งความรูทางเทคนิควิชาการ ควบคูกับการเปดโอกาสให
ผูมีสวนไดเสียและภาคประชาสังคมเขาถึงขอมูลขาวสารและมีสวนรวม
ในการประเมิน  

 
 จัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคีเพ่ือบริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล

ตะวันออกในภาพรวมอยางเปนระบบ เพราะการที่คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกที่เคยดําเนินการพัฒนาพื้นที่มาตั้งแตป 2524     
ไดยุติบทบาทลงเมื่อป 2548 นั้นไดสงผลใหการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล   
ภาคตะวันออก รวมทั้งมาบตาพุดเปนไปอยางไรทิศทาง ขาดการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ  แผนแมบทฯ นี้ ศึกษาเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2548 แตจนถึง
ปจจุบันยังไมมีการนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ขณะที่ทางปฏิบัตินั้น 
โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมียังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในชวงป 2548-
2550 มีการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ไปแลว
กวา 22 โครงการ  

 
 




