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ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2546   

แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 

 
 

 
ในประเทศไทยผังเมือง35 เปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช

ประโยชนที่ดินในอนาคตของพื้นที่วางผัง โดยแบงที่ดินออกเปนประเภทตางๆ เชน ที่อยูอาศัย 
พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  ชนบทและเกษตรกรรม เปนตน  และกําหนดโครงขายคมนาคม
และขนสงใหมีการติดตอเชื่อมโยงระหวางพ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตผัง เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย สะดวกสบาย รวมท้ังเตรียมการรองรับการขยายตัวทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
ประชากรที่จะเกิดขึ้นในชุมชน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, มปป.) การวางผังเมืองจึงมี              
ความเกี่ยวของกับประชาชนผูมีสวนไดเสียจํานวนมากทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ชุมชน ประชาชน 
และเกี่ยวของกับการพัฒนาในทุกมิติทั้งเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ  

 
การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด กรณีศึกษา ผังเมืองรวมบริเวณ

อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “ผังเมืองรวมมาบตาพุด”) 
ฉบับที่บังคับใชอยูในปจจุบัน คือ ฉบับ พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549              
เปนการศึกษาเพื่อใหทราบวาการวางผังเมืองรวมในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งรัฐบาลมีนโยบายพัฒนา 
ใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามโครงการพัฒนาชายฝง
ทะเลภาคตะวันออกนั้น  ไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการวางผังเมืองมากนอย
เพียงใด  

                                                 
35 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ระบุวา การผังเมือง หมายถึง การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไป
ตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท  เพื่อกําหนดแนวทางของ 
การพัฒนาเมืองในอนาคต  และการกําหนดแนวทางดังกลาว ยงัตองคํานึงถึงความเปนระเบียบเรียบรอย             
ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัย สวัสดิภาพของสังคม ส่ิงแวดลอม ตลอดจนการดํารง
รักษาหรือบูรณะสถานที่ที่มีคุณคาทางศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  ประวัติศาสตร  และโบราณคดี  
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เนื้อหาผลการประเมินสวนแรกเปนการนําเสนอถึงภาพรวมของผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ประกอบดวย  ความเปนมา  สาระสําคัญของ 
ผังเมืองรวม  และ กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมือง  หลังจากนั้นเปนการนําเสนอผลการประเมินใน
หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และหมวดการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมตามลําดับ ซึ่งเนื้อหาผลการประเมินทุกหมวดประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
กรณีที่ประเมิน ขอบเขตการศึกษา วิธีการจัดเก็บขอมูล ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
บทสรุปและขอเสนอแนะ   
 
 

1.  ความเปนมาของผังเมืองรวมบรเิวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน  
     จังหวัดระยอง 
 
 สืบเนื่องจากที่โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard 

Development Program)
36

 กําหนดใหพ้ืนที่มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนพ้ืนที่
เปาหมายสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง สงผลให
คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก (กพอ.) เห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
มีแนวทางการพัฒนาพื้นที่อยางเปนเอกภาพและสอดคลองกับโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก กพอ. จึงมอบหมายใหกรมการผังเมือง (ชื่อเดิมในขณะน้ัน ซึ่งในป 2545 เมื่อมี              
การปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมไดเปล่ียนชื่อเปน กรมโยธาธิการและผังเมือง) ดําเนินการวาง          
ผังเมืองของพ้ืนที่มาบตาพุด กรมการผังเมืองจึงเริ่มดําเนินการวางผังเมืองมาตั้งแตป 2524              
โดยในปจจุบันผังเมืองนี้ใชชื่อวา “ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง” 
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “ผังเมืองรวมมาบตาพุด” 
 
 ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง มีพ้ืนที่ 219 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง ไดแก พ้ืนที่บางสวน
ของอําเภอเมืองระยอง อําเภอบานฉาง และกิ่งอําเภอนิคมพัฒนา โดยในเขตอําเภอเมืองระยอง
ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เนินพระ และ 

                                                 
36 โครงการเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2524 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท โดยเปนแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาภูมิภาคแหงแรกของประเทศและไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5    
(พ.ศ. 2525 - 2529) 
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อบต.ทับมา สําหรับอําเภอบานฉางครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง บางสวนของ
เทศบาลตําบลสํานักทอน อบต.บานฉาง อบต.พลา  อบต.สํานักทอน และในสวนของกิ่งอําเภอ
นิคมพัฒนา ไดแก พ้ืนที่บางสวนของ อบต.มาบขา (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยอง, 2550)   
 

 ที่ผานมาการประกาศกฎกระทรวงบังคับใชผังเมืองรวมในพ้ืนที่ดังกลาว มีจํานวน 3 ฉบับ 
ไดแก กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ฉบับที่ 46  
(พ.ศ. 2531)  กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ฉบับที่ 
102 (พ.ศ. 2534) และกฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2546  ซึ่งเปนกรณีศึกษาของการศึกษานี้ (โปรดอานเหตุผลของการเลือกกรณีศึกษาในบทนํา) 
กฎกระทรวงหรือผังเมืองรวมนี้มีอายุ 5 ป ต้ังแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ถึง วันที่ 11 

พฤษภาคม 2551
37

  ในขณะที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมฉบับนี้มีผลการบังคับใชอยูนั้น ผูมสีวนไดเสีย
ไดยื่นคํารองขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในกฎกระทรวงฉบับนี้จํานวน 2 ครั้ง  
ครั้งแรกที่มีผลใหประกาศใชเปนกฎกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2548 สวนการแกไขครั้งที่ 2  ประกาศใช
เปนกฎกระทรวงเมื่อ พ.ศ. 2549 (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง, 2550) 
 
 

2.  สรุปสาระสําคัญของผังเมืองรวมบริเวณอตุสาหกรรมหลักและชุมชน 

จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  
 

 สาระสําคัญของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  
แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ที่นําเสนอในที่นี้เปนเนื้อหาในภาพรวม38ของผังเมืองรวมแตละฉบับ ดังนี้   
 

                                                 
37 ปจจุบัน (กรกฎาคม 2552) ผังเมืองรวมฉบับน้ีอยูระหวางการตออายุ/ขยายระยะเวลาการบังคับใชผังเมืองรวม
ออกไปอีกเปนครั้งที่สอง  ตามความในมาตรา 26 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ที่ระบุวา 
สามารถขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงได 2 คร้ัง คร้ังละไมเกิน 1 ป  ปจจุบันการวางผังเมืองรวมฉบับน้ี 
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดถายโอนภารกิจการวางผังเมืองรวมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเทศบาล
เมืองมาบตาพุด เปนหนวยงานหลักในการวางผัง  
38 รายงานผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจและหมวดการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเปนมา สถานการณ กระบวนการขั้นตอนดําเนินงาน 
และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินแตละหมวดเปนการเฉพาะ  



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด  
 
 

 258 

2.1  แนวคิดการวางผังเมืองรวม 
 

การวางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 
เปนแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเปนเปาหมายที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติต้ังแตฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) เปนตน
มาจนถึงปจจุบัน ที่ผานมารฐับาลไดสนับสนุนการพัฒนาและลงทุนพ้ืนที่มาบตาพุดมาโดยตลอด 
ทั้งการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะ และการสงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  
สงผลใหมีการพัฒนาดานอื่นๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งดานการพัฒนาที่อยูอาศัย  พาณิชยกรรม  และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม จนกระทั่งพ้ืนที่ที่เตรียมไวเพ่ือรองรับการ
ประกอบการดานอุตสาหกรรมไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ การวางผังเมืองรวม
ฉบับนี้จึงเปนทั้งการปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินและระบบโครงขายถนนใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
ทั้งในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีแนวคิดการวางผังเมืองรวมดังนี้ 
(สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง, 2550) 

1) พ้ืนที่ในเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองมี
บทบาทเปนศูนยกลางการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  และรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนา
มาบตาพุดใหเปนเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหมและเปนเมืองทาที่เปนประตูสูนานาประเทศ 

2) แผนผังการใชประโยชนที่ดินและคมนาคมที่กําหนดขึ้นเปนเครื่องมือสําคัญใน
การสงเสริมและชี้นําการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะดานการใชประโยชนที่ดิน กิจกรรมตางๆ ของรัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการแขงขันกับตลาดในระดับนานาชาติ 

3) รูปแบบและประเภทการใชประโยชนที่ดินจะตองสอดคลองกับสภาพทางกายภาพ
และเง่ือนไขของพื้นที่ ทั้งที่เปนสภาพธรรมชาติและที่มีการกอสรางขึ้น โดยคํานึงถึงขีดความสามารถ
ในการรองรับพ้ืนที่ แนวนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาทุกระดับ ความคิดเห็นของทองถ่ินและประชาชน 
ตลอดจนหลักการดานผังเมือง 

4) การปรับปรุงการใชประโยชนที่ดินบางพื้นที่หรือบริเวณ ใหเหมาะสมกับสภาพ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหมและความเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคํานึงถึงปญหาความ
ขัดแยงระหวางการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมกับการใชประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
และพาณิชยกรรมในพื้นที่  มาตรการของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนเปน
มาตรการหนึ่งที่จะชวยปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยพยายามแยกแยะการใชที่ดินที่มี
ความขัดแยงกันออกจากกัน ไมใหเกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวกันพยายามรวม
เอาการใชประโยชนที่ดินที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดใหอยูในกลุมเดียวกัน ใหมีความเปน
ระเบียบ เหมาะสมสอดคลองกัน 
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  2.2  วัตถุประสงคในการวางผังเมืองรวม 
   

การจัดทําผังเมืองรวมฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา การดํารง
รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคม
และการขนสง  การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอมในบริเวณแนวเขตผัง  
โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกใหรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
   
  2.3  การใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวม 
 

สาระสําคัญของขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมทั้ง 3 ฉบับมีดังนี้ 
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ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 
 

รูปที่ 11  แผนผงัการใชประโยชนทีดิ่นผังเมืองรวมบรเิวณอตุสาหกรรมหลักและชมุชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 

 

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ (สีนํ้าเงิน) 

     ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) 

        ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) 

 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 

ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนสง (สีชมพู) 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) 

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) 

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาออน) 

ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยง)  

ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน) 

สัญลักษณ: 
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การใชประโยชนที่ดินในอนาคต การวางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 พิจารณากรอบแนวคิดในการวางผัง และการใชประโยชนที่ดิน            
ที่กําหนดไวเดิมเปนหลัก โดยกําหนดใหชุมชนมาบตาพุดเปนชุมชนศูนยกลางอุตสาหกรรมหลัก  
ชุมชนบานฉางเปนชุมชนศูนยกลางดานพักอาศัยและพาณิชยกรรม สวนชุมชนพลาและพยูน            

เปนชุมชนในลําดับรอง  การใชประโยชนที่ดินในอนาคตจําแนกเปนประเภทตางๆ
39

 ดังนี้ 
1)  ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ไดแก บริเวณที่เปนยาน

ที่อยูอาศัยปจจุบัน รวมทั้งบริเวณท่ีจะเปนสวนขยายของชุมชนในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่              
ในบริเวณชุมชนพลา ชุมชนพยูน และพ้ืนที่ในเขต อบต.เนินพระ และ อบต.ทับมา 

2)  ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) ไดแก บริเวณท่ีเปนยาน
ที่อยูอาศัยเดิม โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนศูนยกลางธุรกิจ ทั้งในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาล
เมืองบานฉาง ชุมชนพลา และชุมชนพยูน 

3)  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) ไดแก บริเวณ
ที่เปนศูนยกลางชุมชนบานฉาง รวมท้ังบริเวณชายฝงทะเลในชุมชนพลา ไดกําหนดยานพาณิชยกรรม
สําหรับใหบริการแกพ้ืนที่โดยรอบ 

4)  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ไดแก บริเวณนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ซึ่งเปนยานอุตสาหกรรมเดิม และพ้ืนที่ตอเนื่อง ซึ่งไดแก บริเวณท่ีราชพัสดุดานใตของ
ถนนสุขุมวิทบริเวณชุมชนเมืองใหมมาบตาพุด และพ้ืนที่ดานเหนอืของถนนสุขุมวิททางดานตะวันตก
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3191 ซึ่งเปนการกําหนดพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลในการพฒันา
มาบตาพุดใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมหลัก โดยไดคาํนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่และ
ขีดความสามารถในการจัดสรรน้ําใหกับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

5)  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ไดแก บริเวณที่เปนพ้ืนที่เกษตรกรรม
บริเวณริมทะเล และพ้ืนที่รกรางวางเปลาอื่นๆ เพ่ือเปนพ้ืนที่กันชน (buffer zone) และรักษา
สภาพแวดลอม 

6)  ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (สีเขียวออน)  
ไดแก บริเวณที่ดินที่เปนของรัฐ ที่ดินสาธารณประโยชน และสวนสาธารณะ เปนตน เพ่ือเปน
แหลงนันทนาการของชุมชน และเพื่อเปนการชวยลดมลภาวะและยังเปนการปองกันมิใหพื้นที่
สีเขียวลดลง เมื่อมกีารขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต 

                                                 
39 การใชประโยชนที่ดินแตละประเภทจะแบงออกเปนบริเวณ โดยตัวเลขกํากับตัวแรกจะแทนที่ดินประเภทตางๆ 
สวนเลขตัวหลังจะเปนลําดับของบริเวณในการใชประโยชนที่ดินประเภทนั้นๆ เชน ที่ดินบริเวณ 4.5 หมายถึง 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาบริเวณลําดับที่ 5 
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7)  ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม (สีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว) ไดแก บริเวณที่เปน
เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาหนองสนม  ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  

8)  ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) ไดแก สถาบันการศึกษาของรัฐ
ที่มีอยูในปจจุบัน 

9)  ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาออน) ไดแก ที่ดินและอาคารที่เปนสถาบัน
ของศาสนาตางๆ ที่มีอยูในปจจบัุน 

10)  ที่ดินประเภทสถาบันราชการ (สีน้ําเงิน) ไดแก สวนราชการที่มีอยูในปจจุบัน 
 
ระบบถนนโครงการ  เปนถนนที่มีความสําคัญและจําเปนตองดําเนินการกอสราง

ภายในชวงระยะเวลาพัฒนาภายใน 5 ป ประกอบดวยถนนโครงการจํานวน 2 สาย ดังนี้ 
 

        ถนนโครงการสาย ก  ขนาดเขตทาง 20.00 เมตร  จํานวน 1 สาย  เปนถนน
โครงการที่กําหนดใหกอสรางใหม ความยาวประมาณ 1,290 เมตร มีความสําคัญเนื่องจากเปน
เสนทางเชื่อมโยงระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 และถนนสายบานฉาง–พลา  เปนถนน
บรกิารการจราจรภายในชุมชนบานฉางซึ่งกําหนดการใชประโยชนที่ดินใหเปนประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง และหนาแนนนอยในอนาคต 

 
ถนนโครงการสาย ข  ขนาดเขตทาง 35.00 เมตร จํานวน 1 สาย เปนถนน

โครงการกําหนดใหกอสรางใหม ความยาวประมาณ 63,150 เมตร  มีความสําคัญเนื่องจาก              
ทําหนาที่เชื่อมโยงถนนสายสําคญัของชุมชน คอื ถนนสายบานฉาง–พลา  ถนนสายบานฉาง–พยูน  
ถนนสายเนินกระปรอก–คลองน้าํตก  และถนนโครงการกอสรางใหมของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่จะขยายเพิ่มขึ้น 

 
 ถนนโครงการเสนอแนะ  กําหนดใหการขยายเขตทางและกอสรางใหม กําหนดใหมี

ขนาดเขตทางแตกตางกันตามหนาที่  โดยมีขนาดเขตทางดังนี้ 
-  ถนนโครงการสาย   ค   ขนาดเขตทาง  16.00  เมตร     
-  ถนนโครงการสาย   ง   ขนาดเขตทาง  20.00  เมตร   

        -  ถนนโครงการสาย   จ   ขนาดเขตทาง  25.00  เมตร  
 
 
 



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
 

 

  263   

ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548            
หรือผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ฉบับแกไข พ.ศ. 2548 

 
 ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ฉบับแกไข พ.ศ. 2548 

เปนการขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินเพื่อกิจการอื่นของกฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 จากเดิมที่กําหนดอัตราสวนใหสามารถใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่นเปนรายแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตแกไขใหเปนการกําหนด
อัตราสวนใหสามารถใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่นเปนรายบริเวณแทนและเพิ่มอัตราสวนการใช
ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นจากที่กําหนดไวเดิม หลังจากประชาชนยื่นคํารองขอแกไข คณะกรรมการผังเมือง
ไดพิจารณาและใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองติดประกาศใหผูมีสวนไดเสียมาตรวจดู
และย่ืนคํารองขอแกไขเปล่ียนแปลงเปนระยะเวลา 90 วัน และเมื่อไมมีผูคัดคานจึงไดประกาศใช
เปนกฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2548  
(กรมโยธาธิการและผังเมอืง, 2547 และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง, 2547) 

 
 ประเภทของการใชประโยชนที่ดินที่มีการแกไขเพิ่มเติมอัตราสวนของการใชประโยชน

ที่ดินเพื่อกิจการอื ่น ไดแก ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแนนปานกลาง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษปาไม เปนตน 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2548) 
 
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549            
หรือ ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ฉบับแกไข พ.ศ. 2549 
 

 ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง ฉบับแกไข พ.ศ. 2549 
เปนการขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
บริเวณพื้นท่ี 4.5 (กรณีบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด) ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวดัระยอง พ.ศ. 2546  พ้ืนที่บริเวณนี้ต้ังอยูในหมู 2 
ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง นิคมอุตสาหกรรมเอเชียไดย่ืนคํารองขอแกไข
เพ่ือใหสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนได  
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 การยื่นคํารองและกระบวนการดําเนินงานแกไขกฎกระทรวงในครั้งนี้ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว
ของกลุมผูคัดคานทั้งในนามของเครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษส่ิงแวดลอม อําเภอบานฉาง และ
บุคคลตางๆ ที่ไดย่ืนคํารองหรือรองเรียนไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของมากมาย ทั้งคณะกรรมการ-
ผังเมืองที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงตามพระราชบัญญัติการผังเมือง หนวยงานอื่นที่รับเรื่องรองเรียน 
อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา เปนตน 
(รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีการยื่นคํารองขอแกไขการใชประโยชนที่ดินบริเวณพ้ืนที่ 4.5 ที่ประกาศ
เปนกฎกระทรวงผังเมืองรวม เมื่อ พ.ศ. 2549 โปรดดูในผลการศึกษาในหมวดการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม) 

 
 
3.  กฎหมายที่เก่ียวของกับการผังเมือง 
 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการผังเมืองมีหลายฉบับตั้งแตรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และ
กฎระเบียบตางๆ ในที่นี้จะกลาวถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2540 และ
รัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 2550 และกฎหมายเฉพาะดานผังเมือง คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 เทานั้นดังนี้ 

 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลาวถึงการผังเมืองไวในลักษณะที่เปนเหตุแหงการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน เชน มาตรา 49 วรรคแรกระบุวา “ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื ่อการอันเปนสาธารณูปโภค          
การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  การผังเมือง... ” สวนมาตรา 
50 ระบุเรื่องการจํากัดเสรีภาพของประชาชนดานผังเมืองไวในวรรคสองวา “การจํากัดเสรีภาพ

ตามวรรคหนึ่ง
40
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อ

ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ 
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง...” 

                                                 
40 มาตรา 50 วรรคหน่ึง ระบุวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดย
เสรีอยางเปนธรรม 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
 

แมวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงระบุถึงการผังเมืองในลักษณะที่เปนเหตุแหงการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พ.ศ. 2540 แตมีประเด็นเกี่ยวกับ
การผังเมืองเพ่ิมเติม คือ การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง
ชัดเจนมากขึ้น โดยบัญญัติไวในมาตรา 57 วรรคสอง วา “การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช
ประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัด
ใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางท่ัวถึงกอนดําเนินการ” และกําหนดเปน
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวในมาตรา 85 (3) ซึ่งระบุวารัฐตอง “จัดใหมีการวางผังเมือง 
พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชนในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยนื” 

 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการวางผังเมือง
โดยตรง  อาจกลาวไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายแรกๆ ของประเทศที่ใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของประชาชน เชน การกําหนดใหจัดประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน 
อยางนอย 1 ครั้ง ในทองที่วางผังเมืองรวมและการเปดโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ผังเมืองโดยการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพรายวันใหประชาชนทราบกอน
การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (มาตรา 19) และเมื่อคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลว
ใหปดประกาศในที่สาธารณะเปนระยะเวลา 90 วัน เพ่ือใหประชาชนไปตรวจดูแผนผังและ
ขอกําหนดของผังเมืองรวม (มาตรา 23) รวมท้ังมีกลไกทางการปกครองที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดดวยการยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินไดทั้งในระหวางการปดประกาศ 90 วัน (มาตรา 24) และ
ภายหลังจากการประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมแลว (มาตรา 26) (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 
2550)  
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หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจงัหวัดระยอง 

พ.ศ. 2546  แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 

 
 

องคประกอบหลักที่สําคัญประการหนึ่งของการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม คือ การเขาถึง
ขอมูลขาวสารของประชาชน ซึ่งหมายความรวมถึง การเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน   
ตอการพิจารณานโยบายหรือโครงการที่อาจสงผลกระทบตอภาคสวนตางๆ  การที่บุคคลสามารถ
ขอขอมูลและคําอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือความกระจาง และการที่สาธารณชนไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครอบคลุม 
เขาใจงาย ทันสมัย รวมถึงทันเวลาและเพียงพอตอการนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
และนําเสนอขอเสนอแนะในกระบวนการมีสวนรวม เปนตน การที่ประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารได จึงเปนการสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ   การมีสวนรวม
ของภาคประชาชน และความพรอมรับผิดตอกระบวนการตัดสินใจของหนวยงานภาคสวนตางๆ  

 
 การประเมินหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร ประกอบดวย การประเมินกรอบกฎหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับผังเมือง ความพยายามของหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบหลักดานการวางผังเมือง 
และความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงาน เพ่ือประเมินระดับและลักษณะการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่มาบตาพุด ในกรณีการจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  เพ่ือใหผลการศึกษานําไปสู             
การพัฒนาชองทางในการสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสเขาถึงขอมูล
ขาวสาร เพ่ือรวมกันตัดสินใจและกําหนดเสนทางการพัฒนาพ้ืนที่ตอไป 
 
 

1. ขอบเขตการประเมินของกรณีศึกษา 
 

การเขาถึงขอมูลขาวสารที่จะพิจารณาในหมวดนี้จะเนนที่การเขาถึงขอมูลขาวสาร
โดยทั่วไปในเรื่องผังเมือง เชน การเผยแพรประชาสัมพันธความรูเรื่องผังเมือง ความสําคัญของ 
ผังเมือง ประโยชนของผังเมือง ขอบเขตการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําผังเมือง  รวมไปถึง
รายงานความกาวหนาในการจัดทําผังเมืองแตละผังและขั้นตอนการรองเรียนเรื่อง ผังเมือง เปนตน แตไม
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รวมถึงขั้นตอนการวางผังเมืองรวมตามขั้นตอนและกระบวนการทําผังเมืองพระราชบัญญัติ     
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งมี 18 ขั้นตอน ซึ่งจะกลาวถึงตอไปในหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
เชน การประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น และการประชาสัมพันธ
เพ่ือใหประชาชนไปตรวจดูรางผัง เปนตน  
 

 

2. วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 
คณะนักวิจัยไดจัดเก็บขอมูลจากเอกสาร ไดแก กฎหมายทั่วไป และกฎหมายเฉพาะ  

ที่เกี่ยวของ นโยบายของหนวยงานหลัก รายงานการประชุม เอกสารประชาสัมพันธ และเว็บไซต 
นอกจากขอมูลเอกสารแลว นักวิจัยยังไดจัดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของ ดังนี ้

 
2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
2.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวของ 
ศึกษากฎหมายและระเบียบตางๆ รวมท้ังกฎหมายเฉพาะของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่เกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลขาวสารและการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน ดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
 กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2546 
 กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
 กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ   

การผังเมือง พ.ศ. 2518 
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 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2545 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี     

พ.ศ. 2546 
 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

  
 2.1.2  หนังสือ/คูมือ/เอกสารประกอบที่เกี่ยวของ 

 หนังสือ “กลยุทธการผังเมืองสูทองถ่ินเพ่ือประชาชน” 
 แผนปฏิบัติการฝกอบรม/สัมมนาประจําป พ.ศ. 2548 แผนงานพัฒนาเมือง 

งานวางและจัดทําผังเมือง/ดานชาง 
 แผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2549 แผนงานพัฒนาเมือง งานวางและจัดทํา

ผังเมือง/ดานชาง 
 แผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2550 แผนงานพัฒนาเมือง งานวางและจัดทํา

ผังเมือง/ดานชาง 
 วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 

  
2.1.3  สื่อ 

 วิทยุ: สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง และวิทยุชุมชน 
FM 98.75 ชากลูกหญา มหาชน 

 หนังสือพิมพ: หนังสือพิมพระยองเดล่ี และหนังสือพิมพพลังส่ือ 
 
2.1.4  เว็บไซต 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง  www.dpt.go.th  
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  www.krisdika.go.th 
 จังหวัดระยอง  www.rayong.go.th  
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  http://provinces.dpt.go.th/rayong  
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 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  www.oic.go.th 
 สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  www.bma-cpd.go.th  
 กระทรวงมหาดไทย www.mahadthai.com 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  www.local.moi.go.th 
 สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

http://203.170.239.216/dlocT/home/home.aspx  
 

2.1.5  แหลงขอมูล 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง 

 
2.2  การสัมภาษณ 

 
2.2.1  หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง (สวนกลางและสวนภูมิภาค) 

 นายปรีชา  รณรงค ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
 นายวีรพงษ  บุญญานุสนธิ์ ผูอํานวยการกองนิติการ 
 นางจารุวรรณ  ปทุมารักษ  ผูอํานวยการกองเผยแพร และประชาสัมพันธ 
 นางสาวนฤมล  คงดิศ ผูอํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐาน 
 ดร. ธงชัย  โรจนกนันทร สถาปนิก 8 วช สํานักพัฒนามาตรฐาน 
 นายปรีชา  สุนทรฐิติ  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว  

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานพัฒนาเมือง 
 นายอุทัย  อุพันทา  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว  

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานพัฒนาเมือง 
 นางสาวนงรัก  ไวยวุฒิโท   นักประชาสัมพันธ 6 ว  

กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
 นางสุวิมล  ลีลาวรภร  เจาหนาที่ฝายเผยแพร นักประชาสัมพันธ 7 ว  

กองเผยแพร และประชาสัมพันธ 
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 นางสาวสุมาลี  เรืองศรี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6  
กองเผยแพร และประชาสัมพันธ 

 นางสาวฟองรัตน  ฤทธคานี  ผังเมืองจังหวัดระยอง ในป พ.ศ. 2541-2542 
(ปจจุบันเกษียณอายุราชการแลว)  

 นายสุรพันธ  กล่ินขจร นักวิเคราะหผังเมือง 8 ว 
 นายธวัชชัย  สุธาผล   หัวหนากลุมงานผังเมือง 7 ว 
 นางสาวชไมพร  ธงทองทิพย  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไประดับ 6 
    นายสมหมาย  เอี่ยมมงคลสกุล  นักผังเมืองระดับ 5 
 นางสาวกิตติญา  พรมรัตน  เจาพนักงานธุรการ 5 

 
หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ในจังหวัดระยอง 
 นายพลวัต  ชยานุวัชร ผูวาราชการจังหวัดระยอง 
 นายชูชัย  สินธุวงศ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  

สํานักอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 
 นายสันติ  บรรเทิงจิตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดระยอง 
 นายยูซบ  ฉิมวิเศษ  การเคหะแหงชาติ จังหวัดระยอง 

 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 นายสมมิตร  กันทุกข  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน  

อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
 นายเสนห  สนองพงษ  นักบริหารงานชาง  

สํานักงานเทศบาลตําบลบานฉาง จังหวัดระยอง 
 นายธนกร  ล่ิมสกุล  วิศวกรโยธา  

สํานักงานเทศบาลเมืองบานฉาง จังหวัดระยอง 
 

 2.2.2  ประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบ  

 นางสาวเมตตา ตัณฑกุลรัตน รองประธานเครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษ 
ส่ิงแวดลอม  อําเภอบานฉาง 

 นายเจริญ  เดชคุม   ประธานชุมชนเกาะกกหนองแตงเม 
 นายบุญชวย  ชาวนาลุม  รองประธานชุมชนมาบชลูด 
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 นางวรรณา  บุญใคร   ประธานกลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน 
 นางวรรณี  เนินอรัญ   สมาชิกกลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน 
 นายจรัล  เข็มกลัด   ประธานกลุมประมงเรือเล็ก 
 นางจินดา  เรืองศรี   สมาชิกกลุมประมงเรือเล็ก 
 นายสุรชัย  มวงทอง   สมาชิกกลุมประมงเรือเล็ก 
 นายมานัส  ศิริสูตร   ชาวบานหมู 2  ต. บานฉาง 
 นางณัฐญา  ศิริสูตร   ชาวบานหมู 2  ต. บานฉาง 
 นายครรลอง  วาจะศุข   ชาวบานหมู 2  ต. บานฉาง 
 นางสาวดวงฤทัย  ดีย่ิง   ชาวบานหมู 2  ต. บานฉาง 
 นางอารมณ  สดมณี   ชุมชนมาบขา 
 นางเล็ก  อํามะรี    ชุมชนมาบขา 
 นายจงรักษ  หมื่นภักดี   ชุมชนอิสลาม 
 นายรัชยุทธ  วงคภุชชงค   ชุมชนรวมพัฒนา 
 นายจําเนียร  ไตรลักษณ  ชุมชนชากลูกหญา    
 นายจํานงค  จอยทองมูล   เกษตรกร 
 นายสินชัย  พรหมศร  

 
2.2.3   ภาคประชาสังคม 

 นางสาวกนิษฐ  พงษนาวิน  เลขานุการ เครือขายประชาชนภาคตะวันออก 
 

2.2.4  ภาคเอกชน 

 นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช ประธานชมรมผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 นายสุขุม  โกศัยเสวี ผูจัดการทั่วไปบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จํากัด 
 นายธีระศักดิ์ ผดุงตันตระกูล  รองประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 นายรังสี  จุยมณี   ประธานฝายสิ่งแวดลอม หอการคาจังหวัดระยอง 

 
2.2.5   สื่อมวลชน 

 นายวิสูตร  พิริยะวณิชย   ผูอํานวยการหนังสือพิมพระยองเดลี่ และ  
นายกสมาคมผูส่ือขาวระยอง 
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 นายพงษ  ปญญาวิศิษฎกุล  หนังสือพิมพพลังส่ือ/ อดีตผูส่ือขาวระยองเดล่ี 
 นางศิริวรรณ  บุญมี  ผูส่ือขาว 7 ว. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย   

จังหวัดระยอง 
 นางพัชรี  ดิษฐเย็น   ผูจัดรายการ วิทยุชุมชน FM 98.75 ชากลูกหญา  

มหาชน 
 นายเฉลิมศักดิ์  จางวางกร  หัวหนาผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน  

ประจําพ้ืนที่ภาคตะวันออก  
 นายสุเมธ  นาเจริญ  ประธานชมรมผูส่ือขาวอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

 
 

3. ผลการประเมิน 
 

  การประเมินหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสารประกอบดวยการประเมินในมิติของ  
กฎหมายเฉพาะ  ความพยายามของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น     
ผลการประเมินสามารถจัดระดับคาของการประเมินไดเปน 7 ระดับ ไดแก กฎหมายหาม, ควรปรับปรุง
แกไขอยางเรงดวน, ควรปรับปรุงแกไข, ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น, ดี, ดีที่สุด  และไมสามารถประเมินได  
ผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 

 
 3.1  ดานกฎหมายเฉพาะ   

 
กฎหมายเฉพาะดานการผังเมืองทีป่ระเมินในกรณีนี ้ประกอบดวย พระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติการผงัเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518   
 

3.1.1  คุณภาพและขอบเขตของการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 10, 11 และ  12) 
 

ผลการประเมินกฎหมายเฉพาะดานการผังเมืองในประเด็นคุณภาพและขอบเขต
ของการเขาถึงขอมูลขาวสารดานผังเมืองมีดังนี้ 
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1) กฎหมายเฉพาะดานการผังเมืองมิไดระบุถึงเรื่องการที่เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ
กับการผังเมืองตองเอื้ออํานวยใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การผังเมือง (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) จากการทบทวนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
พบวากฎหมายนี้ไดระบุถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวกับผังเมือง ไดแก คณะกรรมการผังเมือง              
การสํารวจเพ่ือวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  การวางและจัดทําผังเมืองรวม               
การใชบังคับผังเมืองรวม  การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ  การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ  
คณะกรรมการการบริหารการผังเมืองสวนทองถ่ิน  การรื้อยายและดัดแปลงอาคาร  และการ
อุทธรณ  ซึ่งในรายละเอียดของประเด็นตางๆ เหลานี้ มิไดระบุถึงการอํานวยความสะดวกให
ประชาชนเขาถึงขอมูลการวิเคราะหสิ่งแวดลอม (น้ํา  อากาศ  ปาไม ฯลฯ) ที่นํามาใชประกอบใน
การวางผังเมืองไวแตอยางใด 

 
2) กฎหมายเฉพาะดานการผังเมืองมิไดกําหนดเรื่องการจัดทํารายงานขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของกับการผังเมือง (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) เนื่องจากพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. 2518 กลาวถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวกับผังเมือง (รายละเอียดดังขอ 1) ) แตมิได
ระบุถึงเรื่องการจัดทํารายงานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการผังเมืองไวแตอยางใด 

 
3) กฎหมายเฉพาะดานการผังเมืองมิไดกําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง 

รวมทั้งหนวยงานสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ตองเผยแพรรายงานขอมูลขาวสารหรือใหบริการ
ดานขอมูลขาวสารดานการผังเมืองแกประชาชน (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) จากการทบทวน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  พบวา กฎหมายนี้กลาวถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวกับผังเมือง 
(รายละเอียดดังขอ 1) ) แตไมไดระบุถึงเรื่องการกําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้ง
หนวยงานสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ตองเผยแพรรายงานขอมูลขาวสารหรือใหบริการดาน
ขอมูลขาวสารแกประชาชน 

 
3.1.2  คุณภาพและขอจํากัดตอการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม และ

ความยุติธรรม (ตัวชี้วัดที่ 13) 
 

จากการทบทวนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบวาไมมีขอกําหนด
เรื่องการเปนความลับของขอมูลระบุไวในกฎหมาย ดังนั้น จึงสรุปผลการประเมินวา ไมสามารถ
ประเมินได (ไมสามารถประเมินได)  
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3.1.3  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถ
ของหนวยงานรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 14) 

 
จากการทบทวนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  พบวา เนื้อหาของ

กฎหมายมิไดกําหนดใหหนวยงานภาครัฐดานผังเมืองตองใหความชวยเหลือทางเทคนิค        
การฝกอบรมในการขอรับขอมูลขาวสาร หรือการใชประโยชนขอมูลเกี่ยวกับผังเมืองแกประชาชน 
ดังนั้น จึงสรุปผลการประเมินวากฎหมายเฉพาะดานการผังเมืองมิไดระบุถึงการพัฒนา           
ขีดความสามารถของบุคลากรในกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ
ภูมิภาคและทองถ่ินวาตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหเขาใจในเรื่องการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 

 
3.1.4  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถของ

สาธารณชน (ตัวชี้วัดที่ 17)  
 

จากการทบทวนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  พบวา เนื้อหาของ
กฎหมายมิไดกําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีความชวยเหลือทางเทคนิค หรือการสนับสนุนอื่นๆ 
แกประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับผังเมือง (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 

 
3.1.5  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถ

ของหนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น (ตัวชี้วัดที่ 18)  
 

จากการทบทวนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  พบวา เนื้อหาของ
กฎหมายผังเมืองไมไดระบุใหกรมโยธาธิการและผังเมืองตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ในหนวยงานรัฐสวนภูมิภาค (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด) และองคกรปกครอง
ทองถ่ิน (อปท.) ที่อยูในพ้ืนที่ผังเมืองในเรื่องการใหบริการและสนับสนุนใหประชาชนไดเขาถึง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผังเมือง ดังนั้น จึงสรุปผลการประเมินวา กฎหมายมิไดระบุถึงการพัฒนา
ขีดความสามารถของหนวยงานรัฐสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินไว (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน)  
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3.1.6  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการกําหนดระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม (ตัวชี้วัดที่ 19) 

 
จากการทบทวนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  พบวา กฎหมายมิได

กําหนดระยะเวลาที่หนวยงานตองเผยแพรขอมูลขาวสาร (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน)  
เนื่องจากการเขาถึงขอมูลขาวสารที่จะพิจารณาในหมวดนี้ หมายถึง ขอมูลขาวสารโดยทั่วไป    
ในเรื่องผังเมือง เชน การเผยแพรประชาสัมพันธความรูเรื่องผังเมือง ความสําคัญของผังเมือง 
ประโยชนของผังเมือง ขอบเขตการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําผังเมือง รวมทั้งรายงาน
ความกาวหนาในการจัดทําผังเมืองแตละผังและขั้นตอนการรองเรียนเรื่องผังเมือง เปนตน  แตไมรวมถึง
ขั้นตอนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง              
พ.ศ. 2518 ที่มีดวยกัน 18 ขั้นตอน เพราะจะกลาวถึงตอไปในหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

 
 3.2  ดานความพยายาม 

 
3.2.1  คุณภาพและขอบเขตของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 20 และ 23) 

  
กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง 

มีระบบจัดการขอมูลขาวสารแบบบูรณาการที่จํากัดทั้งในสวนของขอบเขตและคุณภาพของขอมูล 
(ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) จากการพิจารณาเว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง หองสมุดกรมฯ 
และขอมูลที่เผยแพรในรูปแบบอื่นๆ เชน แผนพับ รายการวิทยุ สารคดีส้ัน พบวา ขอมูลเกี่ยวกับ
เรื่องผังเมืองที่เผยแพรคอนขางมีลักษณะบูรณาการ (โดยเฉพาะเว็บไซตของหนวยงาน) แตขอมูล
ที่เผยแพรมีขอบเขตที่ไมครอบคลุม และมีคุณภาพไมสมบูรณ เนื่องจากขอมูลบางประเภท       
ไมทันสมัย (เชน ขอมูลภาพถายทางอากาศ) และเขาใจยาก (เชน ขอมูลเปนภาษาทางกฎหมาย)  

 
เมื่อรองขอขอมูลเกี่ยวกับผังเมืองไปที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงาน

โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง พบวา ไดรับความรวมมือคอนขางดีจากเจาหนาที่ มีการจัดหา
ขอมูลใหตามที่รองขอ โดยลักษณะของขอมูลที่ไดรับเปนไปตามเกณฑ 2 เรื่อง คือ เปนขอมูลที่มี
ความเกี่ยวของกับเรื่องที่รองขอและมีความถูกตอง แตยังไมมีความครบถวนสมบูรณเทาที่ควร (ดี) โดย
ลักษณะของขอมูลที่ไดรับมีความถูกตอง เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการและวัตถุประสงคการใชขอมูล
ที่แจงไป ยกตัวอยางเชน การขอขอมูลกฎหมายที่เกี่ยวของกับผังเมือง เพ่ือนําไปประกอบการ
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พิจารณาเรื่องการลงทุนซึ้อขายที่ดิน นอกจากไดขอมูลกฎหมายแลวยังไดรับเอกสารเผยแพร
เกี่ยวกับความรูทั่วไปในเรื่องผังเมืองเพ่ิมเติมดวย  

 
3.2.2  คาใชจายและความสามารถในการจาย (ตัวชี้วัดที่ 25)  
 

การขอขอมูลดานผังเมืองประชาชนตองเสียคาใชจายในระดับปานกลาง สําหรับ
ขอมูลสวนใหญประชาชนทั่วไปไมตองเสียคาใชจายในการขอขอมูล เนื่องจากสามารถรับเอกสาร
แผนพับจากกรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ได หรือโดยการเขาชมและดาวนโหลดทางอินเตอรเน็ต 
อยางไรก็ตาม คาใชจายในการเขาถึงขอมูลดิจิตอลอยูในระดับปานกลาง-สูง เชน เอกสาร
กฎกระทรวงแบบที่พิมพเปนรูปเลมพรอมแผนที่ภาพสี ดีวีดีฐานขอมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
และแผนที่ดิจิตอล ผลการประเมินรวมจึงถือเปนคาใชจายระดับปานกลาง (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) 

 
3.2.3  ความยุติธรรมและความเทาเทียม (ตัวชี้วัดที่ 27)  
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง 

ไมมีความพยายามที่จะเขาถึงกลุมผูดอยโอกาสเปนการเฉพาะ
41

 (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดทําผังเมืองจํากัดอยูกับชองทางที่ประชาชนทั่วไปเขาถึงได 
โดยไมมีการเพิ่มชองทางการเผยแพรหรือจัดขอมูลเพ่ิมเติมหรือมีมาตรการชวยเหลือกลุมคนดอย
โอกาสแตอยางใด 

 
3.2.4  ความพยายามของหนวยงานภาครัฐกับความทันเวลาในการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 29)  
 

การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผังเมืองใหประชาชนคอนขางสม่ําเสมอ
และทันเวลาสําหรับใหผูไดรับขอมูลนั้นสามารถนําขอมูลไปใชเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ ได (ดีที่สุด) 
โดยหนวยงานรัฐดานผังเมืองในสวนกลาง คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดเผยแพรขอมูลทาง
เว็บไซตของหนวยงานและวารสารกรมโยธาธิการและผังเมืองอยางสม่ําเสมอ  ในสวนของ

                                                      
41 ผูดอยโอกาสในกรณีศึกษานี้ ไดแก คนจน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูไมรูหนังสือ ชาวประมงพื้นบาน (ประมงเรือเล็ก) 
และแรงงานตางดาว 
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หนวยงานรัฐสวนภูมิภาค คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองไดเผยแพรขอมูล   
ใหความรูเรื่องผังเมืองผานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง  โดย
การออกอากาศทั้งรายการขาวชวงเชา รายการ “ราชการพบปะประชาชน” และรายการขาวภาค
ค่ํา นอกจากนี้ ยังมีการตีพิมพขาวสารความรูเรื่องผังเมืองในหนังสือพิมพทองถ่ิน คือ “ระยองเดลี่”  

 
3.2.5  ความพยายามของหนวยงานภาครัฐกับการใชชองทางเผยแพรขอมูล

ขาวสารที่เกี่ยวของ (ตัวชี้วัดที่ 31)   
 

จากการประเมินความพยายามของหนวยงานภาครัฐกับการใชชองทางเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากสื่อหรือชองทางที่หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ    
ดานการผังเมืองใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารวามีความหลากหลายและแพรกระจายครอบคลุม
พ้ืนที่ที่วางผังเมืองรวมมากนอยอยางไร  พบวา มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางและ
สถานที่ตางๆ กัน (ดี) โดยเจาหนาที่ไดเผยแพรขอมูลขาวสารในลักษณะของการใหความรูดาน
การจัดทําผังเมืองแกผูมีสวนไดเสียผานชองทางสื่อมวลชนทองถ่ินทั้งวิทยุและหนังสือพิมพ คือ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง ทั้งรายการขาวและรายการ “ราชการ
พบปะประชาชน” ซึ่งมีรัศมีกระจายเสียงครอบคลุมทั้งจังหวัด และใชชองทางหนังสือพิมพทองถ่ิน 
คือ ระยองเดล่ี ซึ่งตีพิมพทุก 10 วัน วางจําหนายในทุกอําเภอของจังหวัดระยอง นอกจากนี้ 
เจาหนาที่ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองยังไดจัดทําแผนพับเอกสารตาง ๆ ใหความรูเรื่อง
การจัดทําผังเมืองไวเผยแพรแกประชาชน ณ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง 

 
3.2.6  ความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐในภูมิภาค

และทองถิ่น (ตัวชี้วัดที่ 33, 34 และ 35)  
 

การประเมินความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐใน
ภูมิภาคและทองถ่ิน พิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 1) ความสม่ําเสมอ (พิจารณายอนหลัง 3 ป ต้ังแต
ปงบประมาณ 2548-2550) ของการจัดทําคูมือหรือฝกอบรบเรื่องการเขาถึงขอมูลขวสารใหกับ
เจาหนาที่หนวยงานรัฐดานผังเมืองที่รับผิดชอบงานขอมูลขาวสาร  2) ความสม่ําเสมอ (พิจารณา
ยอนหลัง 3 ป ต้ังแตปงบประมาณ 2548-2550) ของการจัดทําคูมือหรือฝกอบรมเรื่องส่ิงแวดลอม
ใหกับเจาหนาที่หนวยงานรัฐดานผังเมืองที่รับผิดชอบงานขอมูลขาวสาร  และ  3) ความเพียงพอ
ของงบประมาณที่หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสาร   
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ผลการประเมินพบวา ไมสามารถประเมินความสม่ําเสมอของการจัดทําคูมือหรือ
ฝกอบรมเรื่องขอมูลขาวสาร (ไมสามารถประเมินได) และเรื่องส่ิงแวดลอมได (ไมสามารถประเมิน
ได) เนื่องจาก แมวาจะมีตารางแผนปฏิบัติการการฝกอบรม/สัมมนาบุคลากรซึ่งเปนภารกิจที่
รับผิดชอบโดยสํานักพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาเมืองอยูในเว็บไซตของกรมโยธาธิการและ             
ผังเมือง  แตเมื่อจัดทําหนังสือรองขอขอมูลเอกสารประกอบการฝกอบรมไปยังหนวยงาน
พรอมทั ้งโทรศัพทไปสอบถามความคืบหนาจํานวน 3 ครั้ง ปรากฎวา ยังไมไดรับเอกสาร
ดังกลาว ดังนั้น จึงไมสามารถประเมินไดวามีการจัดฝกอบรมหรือไม 

 
สําหรับงบประมาณในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสาร จากการสัมภาษณ

เจาหนาที่สวนกลางและเจาหนาที่ระดับจังหวัดที่รับผิดชอบการรวบรวมและเผยแพรขอมูล
ขาวสาร รวมทั้งพิจารณาเอกสารประกอบ พบวางบประมาณที่หนวยงานจัดสรรใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ (เชน กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมือง) คอนขางเพียงพอ
ตอการดําเนินการ (ดี) 

 
3.2.7  ความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถใหแกสาธารณชน (ตัวชี้วัดที่ 37)  
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจัดทําคูมือใหความรูขอมูลขาวสารดานผังเมืองที่มี
เนื้อหาชัดเจน เขาใจงาย และหาอานไดงาย (ดี) 

 
3.3  ดานความสัมฤทธิ์ผล 

 
3.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 39) 
 

ในดานการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนในพื้นที่กรณีศึกษานี้ จากการ
ประเมินพบวาการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนไมเทาเทียมกัน แบงเปน 2 กลุม 
(ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) ไดแก ประชาชนที่เขาถึงขอมูลขาวสารลวงหนา/ทันการณ และประชาชนที่
ไดรับรูขอมูลขาวสารไมทันการณ โดยประชาชนในกลุมแรกไดรับขอมูลขาวสารความรูดาน      
ผังเมืองจากเจาหนาที่รัฐลวงหนากอนการประชุมจัดทําผังเมือง  อยางไรก็ตาม ประชาชนกลุมนี้
จํากัดเฉพาะกลุมที่เคล่ือนไหวใหแกไขผังเมืองและมีการติดตอกับองคกรภาคประชาชน  สวน
ประชากรอีกกลุม คือ กลุมที่ไดรับขอมูลขาวสารไมทันการณ  เพราะสวนใหญจะรับทราบขอมูล
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ขาวสารตาง ๆ หลังจากการจัดทํา/แกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองรวมไดผานไป
เรียบรอยแลว  
 

3.3.2  ความสัมฤทธิ์ผลและผลลัพธท่ีไดจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที่ 41)  
 

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผังเมืองที่เผยแพรออกไปทําใหเกิดการลงมือหรือปฏิบัติการ 
เพ่ือลดผลกระทบของผังเมืองรวมตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพในระดับที่จํากัด (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) 
แมวาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผังเมืองที่เผยแพรในชวงกอนการวางผังเมืองรวมฉบับ พ.ศ. 2546 
จะสงผลใหเกิดการรวมกลุมและเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อคัดคานการแกไขขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินบริเวณที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จากเดิมที่ใชประโยชนที่ดินประเภทพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) การไดรับขอมูล
ขาวสารทําใหประชาชนที่จะไดรับผลกระทบดําเนินการเจรจาและลงนามในหนังสือขอตกลงกับ
ผูแทนบริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล พารค (มาบตาพุด) จํากัด (ปจุบัน คือ บริษัท นิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย จํากัด) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2542 เพ่ือใหบริษัทยอมรับเง่ือนไขในการใชประโยชนที่ดิน
ตามที่ชาวบานรองขอ นั่นคือ หามตั้งโรงงานปโตรเคมีขั้นตน และตอมาไดประกาศเปน
กฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ พ.ศ. 2546 โดยมีขอกําหนดที่ระบุไมอนุญาตใหต้ังโรงงานปโตรเคมี
ขั้นตนในพ้ืนที่ดังกลาว (อยางไรก็ดี เมื่อเวลาผานไปเพียง 1 ป คือ ในป 2547 บริษัทไดย่ืนคํารอง
ขอแกไขผังเมืองรวมบริเวณเดิมอีกครั้ง ซ่ึงประชาชนไดย่ืนหนังสือคัดคานกวา 7,000 ฉบับ แต 
คํารองของบริษัทไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง จนกระทั่งประกาศใชเปน
กฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ พ.ศ. 2549)  ดวยเหตุนี้จึงประเมินวาขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ         
ที่เผยแพรออกไปทําใหเกิดการปฏิบัติการเพ่ือลดผลกระทบของผังเมืองรวมตอส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพในระดับที่จํากัด 

 
3.3.3  ความสัมฤทธ์ิผลของการพัฒนาขีดความสามารถใหกับหนวยงานรัฐ 

(ตัวชี้วัดที่ 42)  
   

ผูมีสวนไดเสียสวนใหญมีความพึงพอใจกับการทํางานของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ (ดี)  
กลุมที่พึงพอใจกับการเผยแพรขอมูลของเจาหนาที่ในกรณีศึกษาสวนใหญจะเปนองคกรส่ือและ
องคกรภาคธุรกิจเอกชนซึ่งมีความสนใจติดตามขอมูลขาวสารของบานเมืองมากกวาประชาชน
ทั่วไป โดยองคกรส่ือและองคกรภาคธุรกิจเอกชนยอมรับวาเจาหนาที่รัฐไดพยายามจัดกิจกรรม
ถายทอดความรูเรื่องผังเมือง  ถึงแมวาจะยังไมสามารถใหขอมูลแกประชาชนไดมากนัก และ
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ขอมูลขาวสารบางสวนไมครบถวน เนื่องจากขอจํากัดบางประการ เชน มีบุคลากรจํากัด แต
เจาหนาที่รัฐไดพยายามอํานวยความสะดวกแกประชาชนเปนอยางดีเมื่อไปติดตอขอขอมูล  สวน
ประชาชนทั่วไปเห็นวาการขอขอมูลจากเจาหนาที่รัฐไดรับความสะดวกแมบางครั้งจะไมมีขอมลูก็
ตาม  
 

3.3.4  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนทั่วไป 
(ตัวชี้วัดที่ 43) 

 
ผูมีสวนไดเสียสวนใหญมีทักษะและความรูในการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารที่ตองการ

อยางจํากัด (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) ผูใหสัมภาษณสวนหนึ่งทราบสถานที่ที่ติดประกาศ ทราบ
สถานที่ที่ตองไปติดตอหากตองการขอมูลเพ่ิมเติม (สวนใหญจะติดตอไปที่ อปท. เปนแหงแรก) 
ทราบวาตนมีสิทธิในการไดรับขอมูล อยางไรก็ตาม ผูมีสวนไดเสียมีความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับ             
ผังเมืองรวมเพียงผิวเผิน  ประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจกฎหมายผังเมืองและไมเขาใจแผนผัง/
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่แนบทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 

 
3.3.5  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานภาครัฐ

สวนภูมิภาคและทองถิ่น (ตัวชี้วัดที่ 44)   
 

หนวยงานภาครัฐในภูมิภาค และทองถ่ินมีสวนชวยใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
อยางจํากัด (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เนื่องจากขอมูลที่ประชาชนไดรับจะเปนลักษณะแจงใหทราบ
เฉพาะเทาที่จําเปนและเกี่ยวของ การใหขอมูลสวนใหญจะใหเฉพาะผูนําชุมชนหรือผูมาติดตอ
เทานั้น นอกจากนี้การใหขอมูลมักขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่และวัตถุประสงคในการขอ
ขอมูล จากการสัมภาษณส่ือและภาคเอกชนเห็นตรงกันวา หนวยงานของรัฐในภูมิภาคและทองถ่ิน
ยังไมมีความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของตนวาจะตองทําหนาที่เสริมสรางขีดความสามารถ     
ของประชาชนหรือไม เนื่องจากอํานาจหนาที่ของหนวยงานไมไดระบุไว  

 
3.3.6  ความสมัฤทธ์ิผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสื่อมวลชน (ตัวชี้วัดที่ 45) 
 

ส่ือมวลชนมีสวนสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร แตมีประสิทธิผลจํากัด 
(ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เนื่องจากบทบาทและหนาที่ของส่ือในพ้ืนที่ยังไมชัดเจน และบางครั้งส่ือถูกมองวา
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ไมเปนกลาง เพราะมีส่ือหลายฉบับเกิดขึ้นจากกลุมการเมือง การใหขอมูลแกประชาชนสวนใหญ
เปนการรายงานตามขอมูลที่ไดรับมาจากทางราชการ โดยไมใชส่ือมวลชนบางสื่อที่มีอยูแลวใน
พ้ืนที่เปนชองทางเผยแพรขอมูลขาวสาร เชน วิทยุชุมชน  นอกจากนี้ จากการสอบถามกลุม
ตัวอยางประชาชนทั่วไปพบวา ประชาชนสวนหน่ึงในพ้ืนที่ไมไดติดตามขาวสารเรื่องผังเมืองจาก
ส่ือมากนัก และไมสนใจขอมูลเกี่ยวกับผังเมืองมากนัก ที่ผานมา จะสนใจติดตามเรื่องผังเมืองก็
ตอเมื่อเกิดผลกระทบตอตนเองจึงจะใหความสําคัญกับเรื่องผังเมืองมากขึ้น 

 
3.3.7  ความสัมฤทธ์ิผลในการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคประชาสงัคม 

(ตัวชี้วัดที่ 46) 
 

องคกรภาคประชาสังคมมีสวนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และมีความสัมฤทธิ์ผลในระดับปานกลาง (ดี)  จากการสัมภาษณประชาชนผูมีสวนได
เสีย พบวา ในภาพรวมการเขาถึงขอมูลขาวสารเปนการผลักดันรวมกันของหลายๆ ฝาย มากกวา   
จะเปนบทบาทของฝายใดฝายหนึ่งเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม สถาบันวิชาการและองคกร   
ภาคประชาสังคมมีบทบาทสนับสนุนการเขาถึงขอมูลขาวสารจนสามารถทําใหเกิดการรวมตัวของ
ประชาชนในการจัดทําแผนแมบทโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนมาบตาพุด ซึ่งเปน
โครงการเกี่ยวกับการดูแลแหลงน้ําในพื้นที่ การพัฒนาทรัพยากรชายฝง และการพัฒนาศูนยขอมูล
มลพิษ เปนตน  แมวาจะไมสามารถดําเนินการตามแผนแมบทดังกลาวไดทั้งหมด แตสามารถ
รวมกลุมกันเคล่ือนไหวใหเกิดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับผังเมืองในพ้ืนที่ได
หลายคร้ัง และนําไปสูการผลักดันเพ่ือแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่นใหมี
อัตราสวนการใชประโยชนที่ดินเพ่ิมขึ้นเปนรายบริเวณแทนรายแปลง ซึ่งตอมาไดรับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผังเมืองและตอมากระทรวงมหาดไทยไดประกาศเปนกฎกระทรวงผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  อยางไรก็ดี โดยภาพรวมสวนใหญ
แลวองคกรภาคประชาสังคมจะเขามาเคลื่อนไหวชวยเหลือเรื่องปญหามลพิษและสุขภาพมากกวา
เรื่องผังเมืองโดยตรง  
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4.  บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 
4.1  บทสรุป  
 

ผลการประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด กรณีศึกษา ผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
ในหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร (ขอบเขตการศึกษาการเขาถึงขอมูลขาวสารที่พิจารณาในหมวดนี้ 
หมายถึง ขอมูลขาวสารโดยทั่วไปในเรื่องผังเมือง ไมรวมถึงขั้นตอนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
การวางผังเมืองรวมตามขั้นตอนและกระบวนการทําผังเมืองพระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2518 
ที่มี 18 ขั้นตอน เพราะจะกลาวถึงตอไปในหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ) 

 
ผลการประเมินตามขอบเขตการศึกษาขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 ดานกฎหมาย: กฎหมายเฉพาะดานผังเมืองมิไดระบุถึงประเด็นที่เอื้อตอการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของประชาชนไวหลายประการ อาทิ มิไดระบุใหเจาหนาที่รัฐดานการผังเมืองตอง
เอื้ออํานวยใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการผังเมือง  มิได
กําหนดเรื่องการจัดทํารายงานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการผังเมือง และไมไดกําหนดให
หนวยงานรัฐดานการผังเมืองตองเผยแพรขอมูลขาวสารหรือใหบริการดานขอมูลขาวสารแก
ประชาชน รวมท้ังไมมีขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูล  
 

นอกจากนี้ กฎหมายมิไดมีการระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรรัฐ
ใหเขาใจในเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสาร ไมมีกฎหมายฉบับใดที่กําหนดใหหนวยงานภาครัฐตอง
ใหความชวยเหลือทางเทคนิค การฝกอบรมในการขอรับขอมูลขาวสาร หรือการใชประโยชน
ขอมูลที่เกี่ยวกับผังเมืองแกประชาชน และกฎหมายมิไดกําหนดระยะเวลาที่หนวยงานตอง
เผยแพรขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดเสียและผูที่สนใจ 
 
 ดานความพยายาม: กรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดระยอง มีระดับของความพยายามในการเผยแพรขอมูลขาวสารอยูในเกณฑที่ดีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสวนของการเผยแพรขอมูลขาวสารไดทันเวลา การจัดสรรงบประมาณดาน              
การประชาสัมพันธ และความหลากหลายในการใชชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร อยางไร          
ก็ตาม หนวยงานไมไดใหความสําคัญในการใหขอมูลแกกลุมผูดอยโอกาสในพื้นที่ มีระบบจัดการ 
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ขอมูลขาวสารแบบบูรณาการที่จํากัดทั้งในสวนของขอบเขตและคุณภาพของขอมูล และประชาชน     
ยังตองแบกรับภาระคาใชจายในการที่จะไดมาซึ่งขอมูลในบางสวน 
 
 ดานความสัมฤทธิ์ผล: ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียสวนใหญในการรับรู
ขอมูลขาวสารจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง 
อยูในเกณฑปานกลาง นอกจากนี้ภาคสวนตางๆ เชน องคกรภาคประชาสังคม ส่ือมวลชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของประชาชนในบางสวน แตยังมีขอบเขตที่จํากัด 
 

โดยภาพรวม จะสังเกตไดวา แมกฎหมายผังเมืองไมไดระบุในรายละเอียดไวหลาย
ประเด็น กรมโยธาธิการและผังเมืองและสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง              
มีความพยายามในดานตางๆ ในการสงเสริมใหประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของเขาถึงขอมูล
ขาวสาร  ในระดับที่แตกตางกัน  ซึ่งโดยสวนใหญมีความพยายามอยูในเกณฑปานกลาง              
ที่สามารถพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นได  ยกเวนเรื่องการเผยแพรขอมูลแกกลุมผูดอยโอกาสซึ่งยังไมมี     
ความพยายามในดานนี้อยูกอนจึงควรไดรับการพิจารณาโดยเรงดวน ในดานความสัมฤทธิ์ผล 
พบวา ประชาชนกลุมตางๆ ไดรับขอมูลไมเทาเทียมกัน  โดยประชาชนกลุมที่ไดรับขอมูล              
สวนใหญมีความพึงพอใจที่ไดรับขอมูลทันเวลาท่ีจะนําขอมูลเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชนได 
เชน การเคลื่อนไหวของกลุมประชาชนในพื้นที่เพ่ือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม แตประชาชน
กลุมอื่นๆ นั้น มีทั้งที่ไมเคยรับทราบขอมูลเลย และที ่ไดรับขอมูลไมทันเวลา ในสวนของ             
ความสัมฤทธิ์ผลของภาครัฐในการพัฒนาขีดความสามารถของภาคสวนอื่นๆ เชน องคกรภาค
ประชาสังคมและสื่อมวลชน พบวา การที่องคกรเหลานี้เผยแพรขอมูลขาวสารถึงภาคประชาชน
นั้นเกิดจากการปฏิบัติงานตามวิชาชีพมากกวาเปนการผลักดันหรือสงเสริมจากหนวยงานของรัฐ 

 
ขอสังเกตที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผลการประเมินดานกฎหมายพบวาอยูในเกณฑที่

ควรปรับปรุงแกไข ในขณะที่ผลการประเมินความพยายามของภาครัฐและความสัมฤทธิ์ผลโดยรวม  
อยูในเกณฑที่ดีกวา ขอสังเกตนี้อาจอธิบายไดวา เจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญใน
การเผยแพรขอมูลขาวสารในระดับหนึ่งแมจะไมไดมีการกําหนดเปนตัวบทกฎหมาย ซึ่งอาจเปน
เพราะในกรณีศึกษานี้ ประชาชนผูไดรับผลกระทบมีความตื่นตัวและรองขอขอมูล และอาจขึ้นกับ
ทัศนคติของเจาหนาที่ในกรณีศึกษานี้ดวย เชนกับดังที่การศึกษานี้ไดพบวา การเขาถึงขอมูล
ขาวสารของประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของโดยสวนใหญขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่
ผูดูแลขอมูลนั้น ปจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองไมมีกฎหมายเฉพาะ หรือกฎระเบียบที่สงเสริม
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ใหประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดานผังเมืองและเรื่องที่เกี่ยวของ
โดยตรง เชน ผลกระทบของผังเมืองตอชุมชน เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม ดังนั้น หาก เจาหนาที่
ที่รับผิดชอบมีทัศนคติที่ไมเปดเผยขอมูลขาวสาร การไมมีกฎหมายที่กําหนดใหเจาหนาที่ตอง
เผยแพรขอมูลแกประชาชน และไมมีการกําหนดใหรัฐตองพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่
อยางชัดเจน อาจสงผลใหการเผยแพรขอมูลขาวสารถูกละเลย หรือใหบริการขอมูลไมครบถวน 
ไมทันเวลาได  

 
 

 ผลการประเมินทั้งหมดสามารถสรปุไดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 15 ผลการประเมนิธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณศีึกษา ผังเมืองรวมบรเิวณอุตสาหกรรมหลัก

และชมุชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  หมวดการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร  

คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

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

รวมจํานวนตวัชี้วัด 25 

หมายเหต:ุ รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก 
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4.2  ขอเสนอแนะ 

 
ดานกฎหมาย ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายผังเมอืงและกฎ ระเบียบ ขอบงัคับตาง  ๆ

ใหระบุอยางชัดเจนในเร่ืองการสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารดานผังเมืองของประชาชน ดังนี้  
 
 สรางชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่ เกี่ยวของกับ              

การผังเมือง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่
เกี่ยวของกับการวางผังเมืองรวมใหเพียงพอ  

 
 กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานดานผังเมือง และเผยแพร              

ตอประชาชนอยางสม่ําเสมอ 
 

 พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง              
และหนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาคและทองถ่ิน ใหเขาใจในเรื่องการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร  และการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน  

 
 จัดใหมีการชวยเหลือประชาชนในการทําความเขาใจเรื่องการผังเมือง              

และการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการ ดังนี้ 
 

 จัดตั้งศูนยขอมูลดานการผังเมืองประจําทองถ่ินทุกพ้ืนที่ที่มีการวางผังเมือง 
 
 เพ่ิมขีดความสามารถของผูดอยโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  

 
 เพ่ิมชองทางในการใช ส่ือใหหลากหลายขึ้น เชน วิทยุชุมชน โทรทัศน         

รถโฆษณา และปายโฆษณา และเปนการสื่อสารสองทาง เพ่ือเผยแพรขอมูล
ขาวสาร  
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 สรางพันธมิตรและเครือขายในการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือใหเขาถึง
ประชาชนไดครอบคลุมมากขึ้น เชน การสรางเครือขายชาวบานในแตละชุมชน 

 
 จัดทําคูมือหรือเอกสาร เพ่ือใหความรูแกประชาชนในดานการผังเมือง 

โดยเฉพาะกฎหมาย และแผนผังที่เขาใจไดงายขึ้น  
 

 เพิ่มการประชาสัมพันธเชิงรุกใหเขาถึงประชาชน โดยกําหนดใหผังเมือง
ควรเปนเรื่องที่ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ (เชน ผลกระทบ
ของผังเมืองตอชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม) มีความรูเรื่องผังเมือง
ในขั้นตน รับทราบแหลงสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผังเมือง และทราบสิทธิ
ของตนในการมีสวนรวมในการวางผังเมืองและรองเรียน 

 
 สํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียในการรับรูขอมูลขาวสาร เพ่ือให

สามารถประเมินความสัมฤทธิ์ผลไดอยางเปนรูปธรรม 
 

 สํารวจพฤติกรรมการใช ส่ือของผูมีสวนไดเสียเพ่ือใหสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญในการใช ส่ือ เ พ่ือเผยแพรขอมูลให เข า ถึงผูมีสวนได เ สีย              
ใหมีประสิทธิผลสูงสุด 
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หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจงัหวัดระยอง พ.ศ. 2546                   

แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
 

 
การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมหมวดการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ

กรณีศึกษาการวางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 
แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  เปนการประเมินระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการวาง
ผังเมืองรวมวาประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจวางผังเมืองรวมดังกลาวมากนอยเพียงใด  
โดยพิจารณาทั้งในมิติของกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ความพยายามในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ
ที่รับผิดชอบหลักดานการวางผังเมือง และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น ดวยความมุงหวังวา
ผลการศึกษาจะพัฒนาไปสูการสรางสรรคกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีความหมาย
ในการวางผังเมือง อยางไรก็ดี กอนเขาสูเนื้อหาผลการประเมินนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งในการสราง
ความเขาใจรวมกันกอนในเรื่องกระบวนการวางผังเมืองรวม ดังนั้นเนื้อหาโดยรวมของการประเมิน
ในหมวดนี้จึงประกอบดวย ขั้นตอนหลักของการวางผังเมืองรวม การมีสวนรวมของประชาชนใน
การวางผังเมือง ขอบเขตการประเมินของกรณีศึกษา วิธีการจัดเก็บขอมูล ผลการประเมิน  และ 
สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

1.  ข้ันตอนหลักของการวางผังเมืองรวม 
 

ขั้นตอนหลักของการวางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองมี 
18 ขั้นตอน เชนเดียวกับการวางผังเมืองรวมในพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งเปนแนวทางการดําเนินงานตาม 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และการเสนอกฎหมาย  ขั้นตอนมีดังตอไปนี้ 

 
1. ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจ (กรณีที่มีความจําเปน)  
2. แจงจังหวัดแตงตั้งคณะที่ปรึกษาผงัเมืองรวม 
3. โฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันและวิทยุกระจายเสียงติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน  
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4. ปดประกาศแผนที่ แผนผังพรอมขอกําหนดเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน 
5. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
6. ประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน ภายในเวลา 30 วัน นับแตวันที่ปดประกาศ  
7. ประชุมคณะอนกุรรมการพิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองรวม 
8. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผัง 
9. ปดประกาศแผนผังและขอกาํหนดเพื่อใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูแผนผังและขอกาํหนด

ของผังเมืองรวม และย่ืนคํารองขอแกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินไดภายในเวลา 90 วัน นับแตวันปดประกาศ 

10. ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียที่รองขอแกไข 
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 

11. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือใหความเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการผังเมือง 
หรือพิจารณาคํารองเพ่ิมเติมกรณีที่ยังไมไดขอยุติ 

12. จัดทํารางกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
13. เสนอคณะกรรมการรางกฎหมายกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
14. เสนอที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 
15. เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
16. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเห็นชอบ 
17. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนามในกฎกระทรวง 
18. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

2.  การมีสวนรวมของประชาชนในการวางผงัเมือง 
 

การดําเนินงานดานผังเมืองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางผัง ดังนี้ 
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2550) 

 
  1)  การใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการวางและจัดทําผัง 
กอนจะมีการวางผังเมืองรวม  ณ ทองที่ใด กฎหมายระบุใหตองมีการปดประกาศเพื่อแจงให
ประชาชนไดทราบวาจะมีการวางและจัดทําผังเมือง  ณ  ทองที่นั้น  ประชาชนในทองที่ดังกลาว
สามารถมีสวนรวมในการดําเนินการได  โดยการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน
ตอการวางและจัดทําผัง ขั้นตอนนี้พอจะเปรียบเทียบกับงานออกแบบบานไดวาประชาชนในทองที่
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ที่จะวางผังคือ เจาของบานหรือผูใชอาคาร  ซึ่งควรจะชี้แจงความตองการตางๆ ของสมาชิกใน
ครอบครัวใหสถาปนิกทราบ  เพื่อจะไดเปนแนวนโยบายในการออกแบบใหถูกวัตถุประสงค
ในการใชสอยอาคาร 
 
  2)  การปรึกษาหารือคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม ในระหวางการวางผังเมืองตอง             
มีการสํารวจจัดเก็บขอมูล  วิเคราะห  วิจัย  เจาหนาที่ผูวางผังจะเขาพบคณะที่ปรึกษาผังเมือง
รวมที่มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม ประกอบดวย ผูแทนองคกร
บริหารสวนทองถ่ิน ผูแทนสวนราชการ และบุคคลตางๆ คณะที่ปรึกษาเหลานี้ถือไดวาเปนสวน
หนึ่งของตัวแทนประชาชน  เพ่ือขอทราบแนวนโยบายและความตองการของทองถ่ิน   

 
3)  การเขารวมประชุมเพื่อรับฟงและแสดงความคิดเห็นหรือใหขอมูลเพิ่มเติม 

เมื่อวางผังเบ้ืองตนเสร็จ เจาหนาที่ผูวางผังตองนําผังนั้นไปปดประกาศและประชุมรับฟงขอคิดเห็น
ของประชาชนไมนอยกวา 1 ครั้ง ประชาชนสามารถมีสวนรวมไดโดยการเขารวมประชุมเพ่ือรับฟง
และแสดงความคิดเห็นหรือใหขอมูลเพิ่มเติม เจาหนาที่ผูวางผังจะนําความคิดเห็นและ
ความตองการตางๆ นั้นไปประมวลกับหลักวิชาการเพื่อพิจารณาจัดวางผังเมืองใหเหมาะสม
กับสภาพของทองถ่ินและความตองการของชุมชนนั้นๆ 
 
  4)   การตรวจดูขอกําหนดและแผนผัง และการยื่นคํารองขอใหแกไข หรือ
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนท่ีดินของผังเมือง เมื่อวางผัง
เสร็จสมบูรณแลวผูวางผังจะนําผังเสนอใหคณะกรรมการผังเมืองที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปน
ประธานพิจารณาใหความเห็นชอบ  เมื่อผังไดรับความเห็นชอบแลว จะตองนําผังไปปดประกาศ
ในทองที่ที่ทําการวางผังเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  เพ่ือใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู
แผนผังและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผัง ในชวงปดประกาศ 90 วันนี้ ผูมีสวนไดเสีย
สามารถยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมืองนั้นๆ ได โดยทําเปนหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจาพนักงานทองถิ่น
ผูวางและจัดทําผังนั้นเพ่ือดําเนินการตอไป 
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3.  ขอบเขตการประเมินของกรณีศึกษา 
 
การศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ พิจารณาจากการมีสวนรวมของ

ประชาชนในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชมุชนจังหวัดระยอง
ที่บังคับใชอยูในปจจุบัน นั่นคือ กฎกระทรวงใหใชบังคับผงัเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก
และชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2549  โดยประเมินทั้งในมิติของกฎหมาย ความพยายาม และความสัมฤทธิ์ผล  
 
 

4.  การวางผงัเมืองรวมบริเวณอตุสาหกรรมหลักและชุมชน จงัหวัดระยอง 
พ.ศ. 2546  แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 

 
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  

 
การจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน พ.ศ. 2546 หรือ ผังเมืองรวม

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เริ่มดําเนินการสํารวจเขตผังมาตั้งแตป 2537 ซึ่งในขณะนั้นเปนชวง
ของการบังคับใชกฎกระทรวงฉบับที่ 102 พ.ศ. 2534 หรือผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
ตอมาหลังจากผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ส้ินสุดระยะการบังคับการใชในวันที่ 21 พฤษภาคม 
2541 กรมการผงัเมือง (ชื่อเดิมขณะนั้น ปจจุบัน คือ กรมโยธาธิการและผังเมอืง) จึงดําเนินการขอ
ปรับปรุงผังเมืองรวมครั้งที่ 2 ขึ้น มาโดยลําดับ แตหลังจากนั้นเปนชวงสุญญากาศหรือผังเมืองรวม
หมดอายุเปนระยะเวลายาวนานถึง 5 ป นับตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 – 11 พฤษภาคม 
2546  และตอมาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 จึงไดมีการประกาศใชเปนกฎกระทรวงโดยใชชื่อ
วาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546   
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ลําดับเหตุการณสําคัญในการวางและจัดทําผังเมืองรวมดังกลาวแสดงไดดังตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16  ลําดับเหตุการณสําคัญในการวางและจัดทําผังเมอืงรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน  

จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 
วัน/เดือน/ป เหตกุารณ 

24 - 26 มกราคม 2537 สํารวจเพ่ือกําหนดเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก
และชุมชน จังหวัดระยอง  

26 มกราคม 2537 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม เพ่ือช้ีแจงการปรับปรุงผังเมือง 
12 -18 ตุลาคม 2537 โฆษณาทางหนังสือพิมพ เพ่ือเชิญชวนเขารวมการจัดประชุม

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
18 พฤศจิกายน 2537 ประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 ณ ศาลาการเปรียญ

วัดโสภณวนาราม ต.มาบตาพุด 
13 มิถุนายน 2539 ประชุมคณะกรรมการผังเมืองครั้งที่ 3/2539 ที่ประชุมไดมีมติ

เห็นชอบใหดําเนินการปรับปรุงผังฯ ตามการยื่นคํารองของ
การนิคมอุสาหกรรมแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง บริษัท 
ปตท. ปโตรเคมีคัล จํากัด และบริษัท ซิต้ี เรียลต้ี จํากัด เพ่ือ
ขอเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวมฯ ให
เปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)   

20 กรกฎาคม 2539 คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
(กพอ.) มีมติในการประชุมครั้งที่ กพอ. 3/2539 กําหนดกรอบ
นโยบายการใชประโยชนที่ดินในบริเวณมาบตาพุดใหรองรับ
การขยายตัวของกิจกรรมอุตสาหกรรม  

19 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2540 ปดประกาศรางผังเมืองรวมฯ เปนระยะเวลา 30 วัน กอน
การประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 

14 พฤษภาคม 2540 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
15 พฤษภาคม 2540  ประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 ณ หองประชุม

สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
10 กรกฎาคม 2540 เสนอคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 1 ในการประชุม

คณะกรรมการผังเมืองครั้งที่ 12/2540 
11 กันยายน 2540 เสนอคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 2 ในการประชุม

คณะกรรมการผังเมืองครั้งที่ 15/2540 
21 มกราคม 2541 - 20 เมษายน 
2541 

ปดประกาศรางแผนผังและขอกําหนดฯ เปนเวลา 90 วัน 
(สํานักงานผังเมืองจังหวัดระยอง, 2541) 
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วัน/เดือน/ป เหตกุารณ 

7 พฤษภาคม 2541 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเพื่อพิจารณาคํารองของ  
ผูมีสวนไดเสีย 

20 กรกฎาคม 2541-18 สิงหาคม 
2541 

ขยายเวลาการรับคํารองออกไปอีก 30 วัน  

24 กรกฎาคม 2541 ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองของ  
ผูมีสวนไดเสีย 

7 - 8 กันยายน 2541 ประธานอนุกรรมการผั ง เมื องพ ิจ า รณ าคํ า ร อ ง ข อ ง  
ผูมีสวนไดเสียและเจาหนาที่กรมการผังเมือง (เดิม) ตรวจสอบ
พ้ืนที่ 

17 กันยายน 2541 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย
ประชุมพิจารณาคํารอง 

12 พฤศจิกายน 2541 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 14/2541 โดยตัวแทน
ประชาชนอําเภอบานฉาง และตัวแทนจังหวัดระยองเขาชี้แจง
ขอมูลและปญหาขอขัดแยงของกลุมประชาชนในเขตอําเภอ
บานฉาง  

พฤษภาคม 2541 – พฤษภาคม 
2546 

ชวงสุญญากาศหรือผังเมืองรวมหมดอายุเปนระยะเวลา
ยาวนานถึง 5 ป นับต้ังแต 22 พฤษภาคม 2541  
–11 พฤษภาคม 2546 

10 เมษายน 2542 ตัวแทนประชาชนอําเภอบานฉางและตัวแทนบริษัทเอเซีย 
อินดัสเตรียลพารค (มาบตาพุด) จํากัด ทําหนังสือขอตกลง
รวมกันวาการกําหนดประเภทและรายละเอียดการใช
ประโยชนที่ดินใหปรับปรุงตามเจตนารมณของกลุมผูคัดคาน 
(ประชาชนอําเภอบานฉาง) คือ หามสรางอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีข้ันตน 

12 พฤษภาคม 2546 
 

ประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก
และชุมชน พ.ศ. 2546  

  
  
  
  
  
  



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

 293 

ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
 
กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณ

อุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 ครั้งแรก ในเรื่องขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่น เนื่องจากเกิดปญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่มี
แปลงที่ดินขนาดเล็ก เชน 50 - 100 ตารางวา และพักอาศัยอยูในพ้ืนที่ที่ถูกกําหนดใหใช
ประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) ที่ไมสามารถใชประโยชนที่ดินเพ่ือ
ปลูกสรางที่อยูอาศัยตามขนาดที่ครอบครัวตองการได  ประเด็นปญหานี้ทําใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย
ในพ้ืนที่มาบตาพุดยื่นคํารองขอแกไขขอกําหนดใหสามารถใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่นใหมี
อัตราสวนเพ่ิมขึ้นในแตละบริเวณแทนอัตราสวนของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต  

 
หลังจากการยื่นคํารองขอแกไขดังกลาวผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองไดปดประกาศใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูผังเมืองและ
ขอกําหนดและสามารถยื่นคํารองขอแกไขเปล่ียนแปลงเปนระยะเวลา 90 วัน ต้ังแตวันที่ 6 
สิงหาคม 2547-3 พฤศจิกายน 2547 (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง, 2547) 
ตอมาคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบ (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2547) หลังจากนั้น
ไดประกาศใชเปนกฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548  

 
 ประเภทการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่นที่แกไขในผังเมอืงรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก
และชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ไดแก ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่ดินประเภทพาณชิยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  และที่ดินประเภท
อนุรักษปาไม  ลักษณะการแกไข คือ การแกไขจากความเดมิที่ระบุวา “สําหรับการใชประโยชน
ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นใหใชไดไมเกนิรอยละ….ของแปลงที่ดินท่ียื่นขออนุญาต” แกไขใหมเปน 
“สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละ….ของที่ดินประเภทนี้ในแตละ
บริเวณ” ยกตัวอยางเชน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) นั้น ในผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 กําหนดใหใชประโยชนที่ดินเพ่ือ
กิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละ 15 ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต เมื่อแกไขขอกําหนดของผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหใชประโยชน
เพ่ือกิจการอื่นใหใชไดไมเกินรอยละ 40 ของที่ดินประเภทนี้ในแตละบริเวณ 
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ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
 

1 ปหลังจากการประกาศใชผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2546 บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จํากัด ไดย่ืนหนังสือที่ AIE/041/47  ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2547 แจงจังหวัดระยองเพื่อขอปรับปรุงแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข 4.5 ของกฎกระทรวงผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 โดยขอใหยกเลิกขอความในขอ10 
วรรคสาม (8.2) ที่ระบุวา หามการประกอบกิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลซึ่งไดจากการกลั่น
น้ํามันปโตรเคมีหรือการแยกกาซธรรมชาติ (หรือหามสรางอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน)  

 
เมื่อนํารางขอกําหนดดังกลาวไปไปปดประกาศเปนระยะเวลา 90 วัน ระหวางวันที่ 

6 มกราคม 2548–5 เมษายน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียตรวจดู พบวา ผูมีสวนไดเสียชาวอําเภอบาน
ฉางไดย่ืนคํารองคัดคานการแกไขจํานวน 7,209 ราย  อยางไรก็ดี ทายที่สุด คณะกรรมการผังเมืองไดมี
มติที่ประชุมเห็นชอบตามขอเสนอในการแกไขขอกําหนดของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
จํากัด  หรืออนุญาตใหประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนในพ้ืนที่บริเวณหมายเลข 4.5 
ได  หลังจากนั้น ไดประกาศใชเปนกฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีนิคม
อุตสาหกรรมเอเซียโปรดอานในหมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม) 

 
 

5.  วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 
การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาบตาพุดหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

โดยใชตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมกับกลุมเปาหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
5.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
5.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
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 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2539 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี               
พ.ศ. 2546 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  

 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 

 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยอง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548  

 กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2540 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

 ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย
ย่ืนคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับ              
การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 

 ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน            
พ.ศ. 2548 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544 
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                5.1.2  รายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2548  

 รายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการวางแผน
และจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
(ปรับปรุงครั้งที่ 2) 

 รายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการวางแผน
และจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
(ปรับปรุงครั้งที่ 2) 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 11/2547 
 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ
ชุมชน ครั้งที่ 1/2538 

 
5.2  เว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง  www.dpt.go.th  
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  www.krisdika.go.th 
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  

http://provinces.dpt.go.th/rayong 
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  www.local.moi.go.th 
 สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน http://203.170.239.216/dlocT/home/home.aspx  

 
5.3  การสัมภาษณ 

 
สัมภาษณหนวยงาน ผูมีสวนไดเสียและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษานี้  
 
5.3.1  หนวยงานราชการสวนกลาง 

 นายปรีชา  รณรงค ผูอํานวยการสํานกัผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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 นางสาวพีรยา  ปอมสุข   นักวิชาการคอมพิวเตอร                                    
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
5.3.2  หนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

 นายพลวัตร  ชยานุวัตร    ผูวาราชการจังหวัดระยอง 
 นายสุรพันธ  กล่ินขจร   เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 8 ว 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง         
จังหวัดระยอง (เสียชีวิตแลว) 

 นายธวัชชัย  สุภาผล    หัวหนากลุมงานผังเมือง 7 ว 
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง         
จังหวัดระยอง 

 นางสาวชไมพร  ธงทองทิพย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไประดับ 6 
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง         
จังหวัดระยอง 

 นายสมหมาย  เอ่ียมมงคลสกุล นักผังเมืองระดับ 5  
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง    
จังหวัดระยอง 

 นางสาวกิตติญา  พรมรัตน เจาพนักงานธุรการ 5 
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง         
จังหวัดระยอง 

 นายสันติ  บรรเทิงจิตร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  จังหวัดระยอง 

 นายชูชัย  สินธุวงศ    อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 นายวีระศักดิ์  เพ่ิมแพงพันธุ   ผูอํานวยการสํานักงานนิคม-

อุตสาหกรรมตะวันออกและสํานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

 นายสุชิน  พูนหิรัญ    กํานันตําบลบานฉาง 
 นายหนู  ตันสุทธกุล   ผูใหญบานหมู 2 ต. บานฉาง 
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5.3.3  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 นายเหรียญ  นิจรัญ    นายกเทศมนตรีตําบลบานฉาง 
 นายทรงวุฒิ  นาคทอง    นายกองคการบริหารสวนตําบลทับมา 
 นายมานิตย  คาดหมายดี  นายกองคการบริหารสวนตําบลพลา 
 นายอรุณ  อินทรแกว    นายกองคการบริหารสวนตําบลนคิมพัฒนา 

 
 5.3.4  ประชาชน 

 นายอิทธิพล  แจมแจง   ประธานชมรมคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 นายเจริญ  เดชคุม  ประธานชุมชนเกาะกกหนองแตงเม 
 นางอารมณ  สดมณี  ชุมชนมาบขา 
 นางเล็ก  อํามะรี   ชุมชนมาบขา 
 นายจงรักษ  หมื่นภักดี  ชุมชนอิสลาม 
 นายรัชยุทธ  วงคภุชชงค  ชุมชนรวมพัฒนา 
 นายสินชัย  พรหมศร    ชุมชนบานลาง 
 นายจําเนียร  ไตรลักษณ  ชุมชนชากลูกหญา 
 นายบุญชวย  ชาวนาลุม  รองประธานชุมชนมาบชลูด 
 นายจํานงค  จอยทองมูล  ชาวบานชุมชนมาบชลูด 
 นายมานัส  ศิริสูตร  ชาวบานหมู 2 ต. บานฉาง 
 นางณัฐญา  ศิริสูตร    ชาวบานหมู 2 ต. บานฉาง 
 นายครรลอง  วาจะศุข    ชาวบานหมู 2 ต. บานฉาง 
 นางสาวดวงฤทัย  ดีย่ิง    ชาวบานหมู 2 ต. บานฉาง 
 นางวรรณา  บุญใคร   ประธานกลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน

หนองแฟบ 
 นางวรรณี  เนินอรัญ    สมาชิกกลุมสตรีอาสาพัฒนา  

ชุมชนหนองแฟบ 
 นายจรัล  เข็มกลัด    ประธานกลุมประมงเรือเล็ก                         

ชุมชนหนองแฟบ 
 นางจินดา  เรืองศรี    สมาชิกกลุมประมงเรือเล็ก                       

ชุมชนหนองแฟบ 
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 นายสุรชัย  มวงทอง    สมาชิกกลุมประมงเรือเล็ก                     
ชุมชนหนองแฟบ 

 
5.3.5  ภาคประชาสังคม 

 นายธีระศักดิ์  ผดุงตันตระกูล   รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ระยอง 

 นางสาวกนิษฐ  พงษนาวิน  เลขานุการเครือขายประชาชน 
ภาคตะวันออก 

 นางสาวเมตตา  ตัณฑกุลรัตน  รองประธานเครือขายชุมชนตะวันออก
พิทักษส่ิงแวดลอมอําเภอบานฉาง 

 
5.3.6  ภาคธุรกิจเอกชน/ผูประกอบการ 

 นายสมชาย  หวังวัฒนาพานิช  ประธานชมรมผูประกอบการโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 นายสุขุม  โกศัยเสวี ผูจัดการทั่วไป บริษัทนิคมอุตสาหกรรม
เอเซีย จํากัด (มหาชน) 

 นายโชติชัย  อรรถวิภัชน ที่ปรึกษาประธานบริษัทซิต้ีเรียลตี้ 
 

5.3.7  สื่อมวลชนในจังหวัดระยอง 

 นายวิสูตร  พิริยะวณิชย    นายกสมาคมผูส่ือขาวระยอง 
 นายเฉลิมศักดิ์  จางวางกร   หัวหนาผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน    

ประจําภาคตะวันออก 
 นายสุเมธ  นาเจริญ    ประธานชมรมผูส่ือขาว อําเภอบานฉาง      

จังหวัดระยอง 
 นายพงษ  ปญญาวิศิษฎกุล   ผูส่ือขาวหนังสือพิมพพลังส่ือ                

(อดีตผูส่ือขาวหนังสือพิมพระยองเดล่ี) 
 นางศิริวรรณ  บุญมี    ผูส่ือขาว 7 ว สถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จงัหวัดระยอง 
 นางพัชรี  ดิษฐเย็น    ผูจัดรายการวิทยุชุมชน FM 98.75                     

ชากลูกหญา 
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6.  ผลการประเมิน 
   
 การประเมินหมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจประกอบดวยการประเมินในมิติของ
กฎหมายเฉพาะ  ความพยายามของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น  
ผลการประเมินสามารถจัดระดับคาของการประเมินไดเปน 7 ระดับ ไดแก กฎหมายหาม, 
ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน, ควรปรับปรุงแกไข, ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น, ดี, ดีที่สุด  และ
ไมสามารถประเมินได  ผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 
 
 6.1  ดานกฎหมายเฉพาะ 

 
กฎหมายเฉพาะที่ประเมินในกรณีศึกษานี้ ไดแก พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 

2518, พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525, พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบดานการผังเมือง เชน กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและ           
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนให
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2540, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศ
เชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และระเบียบคณะกรรมการผังเมือง
วาดวยการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 เปนตน 

 
6.1.1  คุณภาพและขอบเขตของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 50 และ 51) 
 

 การแจงขอมูลขาวสารที่เหมาะสมใหประชาชนทราบลวงหนากอนเริ่มตนการวาง
ผังเมืองรวมเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญอยางยิ่งของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ
ดานการผังเมือง จากการทบทวนกฎหมายดานการผังเมือง คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525, พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3)                
พ.ศ. 2535, กฎกระทรวงฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไป
ตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2540 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนให            
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 พบวา กฎหมายกําหนดใหหนวยงานรัฐ



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
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ดานผังเมืองเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบในการเริ่มตนกระบวนการตัดสินใจโดย
เปนขอมูลขาวสารที่เหมาะสมเปนบางสวน (ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น) เพราะเมื่อพิจารณาขั้นตอน
หลักของการวางผังเมืองที่มี 18 ขั้นตอน พบวา กฎหมายกําหนดใหเผยแพรขอมูลขาวสารในบาง
ขั้นตอนเทานั้น คือ การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และการปดประกาศแผนผังและ
ขอกําหนดเพื่อใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูและย่ืนคาํรองขอแกไขขอกําหนด   
 

สวนประเด็นความเหมาะสมของขอมูลขาวสารที่เผยแพรนั้น พบวา มีความ
เหมาะสมเปนบางสวน เนื่องจากในขั้นตอนการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้น 
กฎกระทรวงฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
กําหนดใหโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวันและวิทยุกระจายเสียงติดตอกันเปนเวลาไมนอย
กวา 7 วัน  ปดประกาศแผนที่ แผนผังพรอมขอกําหนดเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน และแจงวัน
เวลาสถานที่จัดประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน ซึ่งตองจัดภายในเวลา 30 วัน นับแตวันที่ปด
ประกาศ  โดยในการปดประกาศใหแสดงขอมูล ไดแก วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมือง
รวม,  แผนที่แสดงเขตทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม, แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน, 
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง, แผนผังอื่นตามที่เห็นสมควร, ขอกําหนดประกอบ
แผนผัง, รายการประกอบแผนผัง นโยบาย มาตรการและวิธีการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคใน
การวางและจัดทําผังเมืองรวม, ขอความเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
รับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะวางและจัดทําผังเมืองรวม, ขอความเชิญชวนให
ประชาชนในทองที่ดังกลาวมาแสดงขอคิดเห็น  รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใน              
การแสดงขอคิดเห็น 

 
อีกขั้นตอนหน่ึงที่กฎหมายระบุใหเผยแพรขอมูล คือ การปดประกาศแผนผังและ

ขอกําหนดเพื่อใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวม และยื่นคํารอง
ขอแกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินไดภายในเวลา 90 วัน นับแต
วันปดประกาศ ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนให
ผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2540 ที่กําหนดรายละเอียดขอมูลที่ปดประกาศวาใหแสดงขอมูล
ไดแก วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม, แผนที่แสดงเขตผังเมืองรวม, แผนผัง
กําหนดการใชประโยชนที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง, แผนผังอื่นตามที่เห็นสมควร 
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมท่ีคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแลว, รายการ
ประกอบแผนผัง นโยบาย มาตรการและวิธีการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม, คําประกาศเชิญชวนและขอความแสดงสิทธิของผูมีสวนไดเสียในการรองขอใหแกไข



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
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หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน โดยใหยื่นคํารองภายใน 90 วัน
นับแตวันปดประกาศ ซึ่งวิธีการยื่นคํารองใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
ประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

 
อยางไรก็ดี ขอมูลที่เผยแพรขางตนนั้นไมไดระบุถึงขอมูลทางเลือกอื่นๆ สําหรับ

การวางผังเมือง รวมทั้งไมระบุถึงขอมูลดานส่ิงแวดลอม  ซึ่งเปนขอมูลที่ประชาชนควรรับทราบ
เพ่ือนําไปประกอบการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ  ดวยเหตุนี้ จึงสรุปวา กฎหมาย
กําหนดใหมีการเผยแพรขอมลูขาวสารที่เหมาะสมเปนบางสวน 

 
ประเด็นที่ตอเนื่องหลังจากพิจารณาวากฎหมายกําหนดใหหนวยงานรัฐดานผังเมอืง

ตองจัดเตรียมขอมูลขาวสารที่เหมาะสมใหประชาชนทราบกอนการเริ่มกระบวนการมีสวนรวม คือ 
ประเด็นที่วากฎหมายไดกําหนดใหหนวยงานรัฐดานผังเมืองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจมากนอยอยางไร  จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของดานการผังเมือง 
พบวา กฎหมายดานการผังเมืองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพียงบางสวนหรือ
บางขั้นตอนเทานั้น (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เพราะเมื่อพิจารณาขั้นตอนหลักของการวางผังเมือง
ที่มีดวยกัน 18 ขั้นตอน จะเห็นไดวา กฎหมายกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในบางขั้นตอนเทานั้น 
ไดแก การมีสวนรวมในการประชุมประชาชนที่จัดขึ้นไมนอยกวา 1 ครั้ง ตามมาตรา 19  
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  การมีสวนรวมในการตรวจดูแผนผังและขอกําหนด
ของผังเมืองรวมและยื่นคํารองขอแกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินได
ภายในเวลา 90 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2540  และการมีสวนรวมในการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 
เนื่องจากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในทองที่ที่วางผังเมืองรวมซึ่งอาจถือไดวาเปนสวน
หนึ่งของตัวแทนประชาชนไดเปนคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมดวยเชนกัน 

 
6.1.2  คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 52) 
 

ขอบเขตและความชัดเจนของขอกําหนดกฎหมายที่อางวาขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจดานการผังเมืองเปนความลับเปนประเด็นสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพและขอจํากัด
ทางกฎหมายในการสนับสนุนการเขาถึงกระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการผังเมือง 
จากการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการผังเมือง อันไดแก พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525, พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
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และกฎระเบียบดานการผังเมืองที่เกี่ยวของ พบวา กฎหมายไมไดระบุเรื่องของการเปนความลับ
ของขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจดานการผังเมืองไว (ไมสามารถประเมินได)  

 
6.1.3  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการสรางขีดความสามารถ

ของหนวยงานของรัฐสวนกลาง และสวนภูมิภาค (ตัวชี้วัดที่ 53 และ 58) 
 

ขอกําหนดทางกฎหมายในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐให
เขาใจเรื่องสิทธิการมีสวนรวมของประชาชนเปนสิ่งสําคัญและจําเปน  เนื่องจาก การเพิ่มความรู
จะชวยสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนใหกับเจาหนาที่รัฐ 
และนําไปสูความพยายามของเจาหนาที่รัฐในการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมไดตอไป 

 
จากการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการผังเมือง อันไดแก พระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525  และพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 พบวา กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองมิไดระบุใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ในหนวยงานในเรื่องของการมีสวนรวม (ควรปรับปรุงแกไข
อยางเรงดวน) สวนประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่หนวยงานรัฐดานการผังเมือง
ในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินนั้น พบวา กฎหมายมิไดกําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองตอง
พัฒนาขีดความสามารถใหกับเจาหนาที่หนวยงานสวนภูมิภาค (สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด) และทองถ่ิน (องคกรปกครองสวนทองถ่ินในทองที่ที่วางผังเมืองรวม) ไวเชนเดียวกัน 
(ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน)  

 
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 พบวา ในมาตรา 16 กําหนดใหการผังเมือง
เปนหนึ่งในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อยางไรก็ดี ขอกําหนดดังกลาวเปนเพียง
การกลาวถึงหนาที่ที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวอยางกวางๆ เทานั้น มิไดระบุ
ถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ดานการมีสวนรวมและการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจดานผังเมืองแตอยางใด   
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6.1.4  คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายการสรางขีดความสามารถ
ของสาธารณชน (ตัวชี้วัดที่ 56)  

 
จากการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการผังเมือง ไดแก พระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518, พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525, พระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 พบวา กฎหมายมิไดกาํหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีความชวยเหลือทาง
เทคนิคและการสนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการมีสวนรวมดานการผังเมืองแกประชาชน (ควรปรับปรุง
แกไขอยางเรงดวน) ไมวาจะเปนการกาํหนดใหหนวยงานภาครฐัใหความชวยเหลือเพ่ือใหประชาชน
เรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมอยางมีความหมาย การจัดทําคูมือหรือการจัดฝกอบรม
เกี่ยวกับการมีสวนรวมดานการผังเมืองใหแกประชาชน และการพัฒนาขีดความสามารถดานอื่นๆ 
เชน กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมือง ประโยชนและความสําคัญของการผังเมือง และสิทธิของ
ประชาชนดานการผังเมือง เปนตน 

 
6.1.5  เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา (ตัวชี้วัดที่ 59) 
 

ขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการตัดสินใจนั้นพิจารณาจากความเหมาะสมของชวงเวลาในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการมีสวนรวมวาไดเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมในกระบวนการตัดสินใจได
อยางมีความหมาย  เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่  และไมเรงรัด
จนเกินไป  ผลการประเมินกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518, 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525, พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2535, กฎกระทรวงฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู
แผนผัง พ.ศ. 2540, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไป
ตรวจดูแผนผัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 พบวา กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองกําหนดระยะเวลาที่
คอนขางเหมาะสมสําหรับการมีสวนรวมของประชาชน (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น)  

 
การมีสวนรวมของประชาชนดานการผังเมืองในที่นี้ยอมเชื่อมโยงกับผลการประเมิน

กอนหนานี้ที่พบวา จากขั้นตอนหลักของการวางผังเมือง 18 ขั้นตอน กฎหมายดานการผังเมือง
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เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพียง 2-3 ขั้นตอนเทานั้น ไดแก การประชุมประชาชน  
การตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมและยื่นคํารองขอแกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  และการมีสวนรวมในการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม   

 
ดังนั้น ระยะเวลาของการมีสวนรวมของประชาชนในที่นี้ จึงเปนกรอบเวลาของ

การมีสวนรวมในบางขั้นตอนดังกลาวเทียบกับกรอบระยะเวลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี            
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งพบวา ระเบียบสํานักนายกฯ กําหนด
ระยะเวลาและแนวทางการดําเนินงานในการปดประกาศ วิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
รวมถึงการสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวคอนขางชัดเจน แตการดําเนินงานตาม
ระเบียบนี้หรือไมนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของหนวยงานรัฐวาจะดําเนินงานมากนอยอยางไร และ
ระเบียบนี้เปนแนวทางในการดําเนินงานในระดับโครงการของรัฐเทานั้น ไมรวมถึงการวางผังเมือง 
เนื่องจากการวางผังเมืองมีกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
บังคับใชอยูแลว  

 
ในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองนั้น นับไดวากําหนดระยะเวลาและ

รายละเอียดการดําเนินงานแตละขั้นตอนตามกฎหมายไวอยางชัดเจน เชน ระยะเวลาในการแจง
ใหประชาชนทราบลวงหนาเพ่ือใหประชาชนทราบถึงการวางผังเมืองรวมในทองที่นั้นๆ โดยการโฆษณา
ทางวิทยุและหนังสือพิมพติดตอกันไมนอยกวา 7 วัน, การปดประกาศเพื่อเผยแพรขอมูลลวงหนา
เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน  เพ่ือใหประชาชนไปตรวจดูและเตรียมตัวกอนการเขารวมประชุม
ประชาชนซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 30 วันนับแตวันปดประกาศ, การกําหนดระยะเวลาใหผูมีสวนไดเสียไป
ตรวจดูแผนผังและสามารถยื่นคํารองขอแกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินไดภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตวันปดประกาศ และการกําหนดระยะเวลาในการแจง
มติกรรมการผังเมืองใหผู ร องทราบผลการพิจารณาคํารองภายใน 10 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการผังเมืองไดรับรองมตินั้นแลว เปนตน 

 
อยางไรก็ดี กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองมีหลายประเด็นที่ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น 

เชน การกําหนดเวลาประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวม
เปนเวลา 7 วัน ติดตอกันนั้น เปนการประชาสัมพันธเพียงชวงระยะเวลาเดียวและเปนระยะเวลาที่
คอนขางนอย  การมีสวนรวมของประชาชนมีเพียงบางขั้นตอน  คุณภาพและรูปแบบของการมี
สรางการมีสวนรวมของประชาชนยังไมเหมาะสมเทาที่ควร  และกฎหมายไมไดระบุใหจัดทําสรุปผล
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและประกาศใหประชาชนทราบ (ระเบียบสํานักนายกฯ ระบุ



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
 

 

 306 

ใหจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและประกาศภายใน 15 วัน) ในขณะที่เรื่องการวางผัง
เมืองนั้นมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนอยางมากจึงตองการเวลาสําหรับการเตรียม
ความพรอมและตองการขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการประมวลความคิดเห็นและเขารวมประชุมเสนอ
ขอคิดเห็นไดอยางมีความหมาย ดังนั้น การเพิ่มขอกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนดานการผังเมือง รวมท้ังการกําหนดระยะเวลาและรูปแบบในการสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนดานการผังเมืองใหเพ่ิมมากขึ้น จึงเปนประเด็นที่พึงพิจารณาตอไป  
 
6.2  ดานความพยายาม 
 

6.2.1 ขอบเขตและคุณภาพของความพยายาม (ตัวชี้วัดที่ 60, 62 และ 63) 
 

ความพยายามของหนวยงานรัฐดานการผังเมืองในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่
ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและโอกาสในการมีสวนรวมของประชาชนดานการผังเมือง
ลวงหนากอนที่จะเริ่มตนกระบวนการวางผังเมืองเปนปจจัยเริ่มตนในการเสริมสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนดานการผังเมืองใหเกิดขึ้นได จากการศึกษาการดําเนินงานของสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดระยองซึ่งรับผิดชอบหลักในการวางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 พบวา สํานักงานฯ เผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมใหประชาชนทราบตามรายละเอียดแนวทางที่กฎหมายวาดวยการ
ผังเมืองกําหนด ทั้งการประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพลวงหนาเปนเวลา 7 วัน การปด
ประกาศกอนการจัดประชุมประชาชน การจัดประชุมประชาชน รวมทั้งการปดประกาศเปน
ระยะเวลา 90 วัน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียทราบขอมูลขาวสารและสามารถยื่นคํารองเพ่ือขอแกไข
หรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน อยางไรก็ดี การเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้น ไมไดจัดเตรียมขอมูลที่ชัดเจน
ในการแจงใหประชาชนรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการจัดวางผังเมือง เชน ไมมีขอมูลที่อธิบายวาประชาชนมีสวนรวมไดอยางไร การมีสวนรวม
ของประชาชนมีระดับใดบาง และขอมูลจําเปนที่ประชาชนควรทราบเพื่อใชประกอบการแสดง
ความคิดเห็นมีอยางไร นอกจากนี้ จากการสอบถามประชาชน พบว ประชาชนมีทั้งที่ทราบและ 
ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมท่ีสํานักงานฯ เผยแพร ดวยเหตุนี้ จึงประเมินวาขอมูลที่
เผยแพรตอประชาชนยังไมชัดเจนและเผยแพรเพียงบางสวน (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) 
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หากหนวยงานที่รับผิดชอบดานการวางผังเมืองใหขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับ
ทางเลือกตางๆ ในการวางผังเมืองรวม และผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในแตละทางเลือกใหแกประชาชนอยางเพียงพอตามความตองการยอมมีสวนสําคัญที่ชวยใหประชาชน
สามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  จากการศึกษา
ความพยายามของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง พบวา การใหขอมูลเปนไป
ตามที่กฎหมายดานการผังเมืองกําหนด โดยไดระบุหมายเลขโทรศัพท ที่อยู ติดตอทาง
อินเตอรเน็ต และแหลงขอมูลสําหรับผูที่ตองการขอมูลเพ่ิมเติมไวดวย อยางไรก็ดี แมวาการวาง
ผังจะมีการเผยแพรขอมูล แตขอมูลนั้นยังไมเพียงพอเพราะยังไมใชสาระสําคัญเกี่ยวกับทางเลือกใน
การวางผัง และไมมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพอันจะเกิดขึ้นจาก
การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในแตละทางเลือกใหประชาชนทราบ (ควรปรับปรุงแกไข) 

 
การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในทุกขั้นตอนของ

การวางผังเมืองรวมยอมกอใหเกิดการเปนเจาของผังเมืองรวมนี้รวมกันและนําไปสูความรวมมือ
ของประชาชนในการปฏิบัติตามผังเมืองรวมไดตอไป  จากการศึกษาการดําเนินงานของสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองซึ่งรับผิดชอบหลักในการวางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก
และชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 พบวา การวาง            
ผังเมืองรวมมีขั้นตอนหลักทั้งหมด 18 ขั้นตอน  ซึ่งการดําเนินงานของสํานักงานฯ ยึดแนวทาง
ตามที่กฎหมายวาดวยการผังเมืองกําหนด  แตยังมิไดดําเนินการในเชิงรุกเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจใหมากขึ้น  การดําเนินงานที่ผานมาจึงเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในบางขั้นตอนเทานั้น ไดแก ขั้นตอนการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ซึ่งจัดขึ้นจํานวน 2 ครั้งๆ แรกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2537 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2540 ซึ่งประชาชนสามารถแสดงขอคิดเห็นไดทั้งทางลายลักษณอักษรและทาง
วาจา  สวนขั้นตอนการปดประกาศใหประชาชนตรวจดูรางแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมและ
ย่ืนคํารองขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเปนระยะเวลา 
90 วัน นั้น สํานักงานฯ ดําเนินการปดประกาศ 90 วัน ตามขั้นตอนการวางผังเมืองรวมทั้ง
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  และฉบับที่แกไข 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  นอกจากนี้ ยังมีในขั้นตอนการรวมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมือง
รวมซึ่งตัวแทนของประชาชน คือ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในทองที่ที่วางผังเมืองรวมได
เขารวมเปนคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมดวย  ดังนั้น จึงสรุปผลการประเมินวาสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดระยองจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในบางขั้นตอนของการตัดสินใจ (ควร
พัฒนาใหดีย่ิงขึ้น)  
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6.2.2  คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย (ตัวชี้วัดที่ 65) 
  

คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนเปนตนทุนสําคัญ
ประการหน่ึงในการตัดสินใจวาจะเขารวมกิจกรรมหรือไม หากการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนดานการผังเมืองคํานึงถึงการชวยลดหรือบรรเทาภาระคาใชจายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
ในการเดินทาง  การขอเอกสาร  และการเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งการประชุม
ประชาชน การตรวจดูรางแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมและการยื่นคํารองขอแกไขหรือ
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  ยอมชวยสรางโอกาสในการเขารวม
ไดมากขึ้น   

 
จากการประเมิน พบวา แมวาสํานักงานฯ จะไมไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน             

การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังไวเปนการเฉพาะ การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมจะใชงบประมาณปกติของสํานักงานฯ  แตเนื่องจาก ที่ต้ังของสํานักงานฯ อยูในเขต
พ้ืนที่วางผังเมืองรวมฉบับนี้ (เมื่อป 2539-2540 ซึ่งเปนชวงเร่ิมตนกระบวนการวางผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนฉบับที่ประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2546 นั้น สํานักงานผังเมืองจังหวัด
ระยอง (ภายหลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได
เปล่ียนชื่อเปน สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง) ต้ังอยูในสํานักงานเทศบาลเมือง  
มาบตาพุด และตอมาไดยายสํานักงานฯ ไปยังศูนยราชการจังหวัดระยองบริเวณริมถนนสุขุมวิท 
แตยังอยูในเขตผังเมืองรวมเดียวกันจึงไมไกลจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดมากนัก และการ
เดินทางคอนขางสะดวก) จึงมีคาใชจายในการเดินทางขอขอมูลและติดตอประสานงานอื่นๆ 
คอนขางนอย  อัตราคาใชจายในการขอสําเนาเอกสารเปนอัตราคาถายเอกสารโดยปกติทั่วไป               
การสอบถามขอมูลตางๆ สามารถสอบถามไดทั้งทางโทรศัพท (อัตราคาโทรศัพทในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง) หรือเดินทางมาสอบถามขอมูลไดโดยตรงที่สํานักงานฯ  หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในทองที่ที่วางผัง  สวนการจัดประชุมประชาชนทั้งสองครั้งนั้น ครั้งแรกจัดขึ้นที่วัดโสภณ 
และครั้งที่สองจัดขึ้นที่สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งอยูในพ้ืนที่วางผังเชนเดียวกัน จึงมี
คาใชจายในการเดินทางนอย อีกทั้งในการประชุมประชาชน ทางสํานักงานฯ ไดสนับสนุนคาอาหาร
และนํ้าดื่ม รวมท้ังคาเอกสารการประชุมสําหรับผู เขารวมประชุม พรอมทั้งไดจัดเตรียม
คาตอบแทนสําหรับวิทยากรที่เดินทางมารวมบรรยายและดําเนินการประชุมเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน สําหรับการยื่นคํารองขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใช
ประโยชนที่ดินไมเสียคาใชจายและสามารถยื่นคํารองไดทั้งที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  สวนผลการพิจารณาคํารองของคณะกรรมการผัง
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เมืองนั้นจะตอบกลับไปยังผู ย่ืนคํารองคัดคานโดยตรงภายในระยะเวลา  10 วัน นับแต
คณะกรรมการผังเมืองรับรองมตินั้น จึงเปนการชวยประหยัดคาใชจายใหกับประชาชนอีกทาง
หนึ่ง ดวยเหตุนี้ จึงสรุปผลการประเมินวา คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนคาใชจายที่คอนขางนอย มีความสมเหตุสมผล และการดําเนินงานของสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองสามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายของประชาชนไดอยาง
เพียงพอเปนสวนใหญ (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น)  

 
6.2.3  ความเปนธรรมและความเทาเทียม (ตัวชี้วัดที่ 67) 

 
การสนับสนุนหรือชวยเหลือผู ด อยโอกาสในสังคมใหสามารถเขาร วมใน

กระบวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางผังเมืองรวมไดยอมชวยทําใหการวางผังเมืองรวมน้ัน
คํานึงถึงสิทธิและความเทาเทียมของคนทุกกลุมในสังคมอยางแทจริง  การเตรียมการเปนอยางดี
และเปนระบบของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองจึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยให
คนดอยโอกาส (การศึกษานี้ หมายถึง คนจน  ผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูไมรูหนังสือ  กลุมประมงพ้ืนบาน 
(ประมงเรือเล็ก)  แรงงานแฝงและแรงงานตางดาว) มีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองไดมากขึ้น   

 
จากการศึกษา พบวา การดําเนินงานของสํานักงานฯ  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม

ของประชาชนเปนการทั่วไป แตไมไดกําหนดใหกลุมผูดอยโอกาสใดเปนกลุมเปาหมายเฉพาะใน
การสรางการมีสวนรวม  เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณที่คอนขางนอยและไมไดกําหนดใหมี
การสนับสนุนการมีสวนรวมของกลุมผูดอยโอกาสไวเปนการเฉพาะ  อีกทั้งผูดอยโอกาสมีหลากหลาย
กลุม แตละกลุมนั้นยอมตองการการจัดเตรียมกระบวนการอยางเปนระบบในการสรางการมีสวน
รวมในลักษณะที่แตกตางหลากหลายชองทาง เพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและสรางการมี
สวนรวมไดอยางทั่วถึง (เชน การจัดทําแผนงานการสื่อสารไปยังกลุมผูดอยโอกาสเปนการเฉพาะ
เพ่ือใหทราบถึงการเริ่มตนวางผังเมืองรวมและสิทธิของผูดอยโอกาสในการผังเมือง การจัดใหมี
เจาหนาที่ที่ประสานงานกับกลุมเปาหมายโดยเฉพาะ การใหคําปรึกษาโดยการลงพื้นที่เปาหมาย 
การใหคําปรึกษาโดยการใชภาษาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย (ภาษาทองถ่ินหรือภาษาเฉพาะ
กลุม) รวมทั้งการจัดกิจกรรมยอยเฉพาะกลุมเปาหมาย) จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของ
สํานักงานฯ และผูดอยโอกาส (เชน ชาวประมงเรือเล็ก และผูสูงอายุ) จึงพบวา ผูดอยโอกาสไมไดรับ
ขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการวางผังเมือง เชน การประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
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เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการเขารวมกิจกรรมของผูดอยโอกาสพบวามีขอจํากัด
หลายประการ เชน ขอจํากัดทางเศรษฐกิจและสังคมของผูดอยโอกาสที่ทําใหไมสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารและไมใหความสําคัญกับเรื่องผังเมืองเทาใดนัก ขอจํากัดดานเวลาของชาวประมงพื้นบาน
ที่ตองออกทะเล ขอจํากัดดานสุขภาพที่ไมเอื้อตอการสื่อสารของคนพิการและผูสูงอายุ รวมทั้ง
การที ่ผู ดอยโอกาสไมทราบวาตนมีสิทธิในการมีสวนรวมในการวางผังเมือง นอกจากนี้อีก
ประการหนึ่งคือ คํานิยามของผูมีสวนไดเสีย42 ดานการผังเมือง ที่ระบุวา ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง   
ผูมีสิทธิในที่ดินหรือทรัพยสินอันติดกับที่ดินนั้นจึงจะมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองได  
หากเปนประชาชนหรือเยาวชนหรือผูดอยโอกาสที่ไดรับผลกระทบจากการวางผังเมืองรวม
แตไมมีคุณสมบัติดังกลาวจะตองยื่นเรื่องแสดงเหตุผลเพื่อแสดงวาตนเปนผูมีสวนไดเสีย 
ซึ่งการไดรับการพิจารณาหรือไมนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  ดวยเหตุนี้ 
จึงสรุปผลการประเมินวา การดําเนินงานของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง ยังไมมี
ความพยายามที่จะเขาถึงกลุมผูดอยโอกาสเทาที่ควร (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน)  

 
ขอสังเกต: กลุมผูดอยโอกาสเหลานี้ยอมตองใชบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เชนเดียวกับคนที่มีภูมิลําเนาหรือผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่วางผัง การพิจารณาแกไขกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองเพ่ือเปดโอกาสใหผูดอยโอกาสมีสวนรวมในการวางผังเมืองจึงเปนประเด็นสําคัญ
ที่พึงพิจารณาตอไป 
 

6.2.4  ระยะเวลา (ตัวชี้วัดที่ 68) 
 

นอกจากเรื่องคาใชจายแลว  ระยะเวลาของการแจงใหประชาชนทราบลวงหนา
ถึงการเริ่มกระบวนการตัดสินใจวางผังเมืองรวมในแตละขั้นตอนนั้นมีสวนสําคัญที่ชวยใหการมีสวนรวม
ของประชาชนเกิดขึ้นได เพราะหากประชาชนทราบกําหนดเวลาลวงหนาอยางเพียงพอยอมชวยให
ประชาชนสามารถเตรียมตัวและมีระยะเวลาในการเตรียมขอมูลตางๆ สําหรับการเขารวมกิจกรรม

                                                           
42 ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจในที่น้ี หมายถึง ผูที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือยื่นคํารองขอ และความคิดเห็น
หรือคํารองขอน้ันไดรับการพิจารณา สําหรับกรณีของผังเมืองน้ัน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
กําหนดใหผูยื่นคํารองตองเปนผูมีสวนไดเสีย โดยใหคํานิยามของผูมีสวนไดเสีย วาหมายถึง (1) ผูมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินหรือทรัพยสินอันติดอยูกับที่ดินนั้น หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น หรือเปนผูมีสิทธิทั้งหลาย
อันเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยูภายในเขตผังเมืองรวม (2) บุคคลอื่นใดที่แสดงไดวาตนเปนผูมีสวนไดเสีย ทั้งน้ีให
หมายความรวมถึงผูไดรับมอบหมายจากบุคคลตาม (1) และ (2) 
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ การวางผังเมืองรวมมีขั้นตอนหลักทั้งหมด 18 ขั้นตอน จากการประเมิน
การมีสวนรวมของประชาชนดานการผังเมืองในประเด็นกอนหนานี้ พบวา การจัดกิจกรรม
การมีสวนรวมของประชาชนมีในบางขั้นตอนของการตัดสินใจ คือ การประชุมประชาชน              
การตรวจดูราง แผนผัง/ขอกําหนดและยื่นคํารองขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด 
และการประชุมที่ปรึกษาผังเมืองรวม ซึ่งเปนการดําเนินงานตามที่กฎหมายวาดวยการผังเมือง
กําหนดไว ดังนั้น การประเมินระยะเวลาในการแจงใหทราบลวงหนาจึงพิจารณาจากระยะเวลา
ของขั้นตอนการมีสวนรวมดังกลาวขางตน 

 
จากการประเมิน พบวา สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการตามขั้นตอน

และระยะเวลาที่ระบุไวในกฎหมายผังเมือง ไดแก การประชาสัมพันธทางสื่อส่ิงพิมพและวิทยุ
ติดตอกันเปนเวลา 7 วัน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียทราบถึงการวางผังเมืองรวม  การปดประกาศ
ขอมูลลวงหนา 30 วัน กอนการจัดประชุมประชาชนเพื่อรับฟงความคิดเห็น  สวนการปดประกาศ
เพ่ือใหประชาชนตรวจรางแผนผังและยื่นคํารองนั้นมีระยะเวลา 90 วัน และสามารถขยายเวลา
ออกไปไดอีก 30 วัน เพ่ือใหประชาชนย่ืนคํารองขอแกไขเพิ่มเติมได  ดวยเหตุนี้ จึงประเมินวา 
ระยะเวลาในการแจงใหทราบลวงหนาเหมาะสมในบางขั้นตอนของการตัดสินใจ (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) 

 
อยางไรก็ดี ประเด็นสําคัญที่พึงพิจารณาแกไขตอไป คือ คุณภาพของการสื่อสาร

ใหประชาชนทราบลวงหนา เพราะแมวาระยะเวลาจะกําหนดไวเหมาะสมแตหากประชาชนไมทราบ
เรื่องการวางผังยอมไมมีความหมาย ดังเชนกรณีการวางผังเมืองรวมฉบับที่ประกาศใชเมื่อป 2546 
ที่พบวา ประชาชนจํานวนมากไมทราบเรื่องการปดประกาศ 90 วัน (วันที่ 21 มกราคม 2541 ถึง 
วันที่ 20 เมษายน 2541) ทําใหเมื่อส้ินสุดระยะเวลา 90 วัน มีคํารองของผูมีสวนไดเสียเพียง 10 ฉบับ 
ทําใหตองขยายเวลารับคํารองออกไปอีก 30 วัน 

 
อีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาแกไข คือ การสรางความรูความเขาใจเรื่อง

การวางผังเมืองใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงกอนการเริ่มวางผัง เพราะจากการสอบถาม
ประชาชนในพื้นที่เพ่ิมเติมทําใหทราบวา ประชาชนมีทั้งที่ทราบและไมทราบเกี่ยวกับการประชุม
ประชาชนและการปดประกาศของผังเมือง ประชาชนกลุมที่ทราบขอมูลเพราะเห็นวาการเปลี่ยนแปลง  
ผังเมืองนั้นมีผลกระทบตอตนเองโดยตรง จึงติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง และเห็นวา
ระยะเวลาเพียงพอแลวสําหรับการเตรียมตัวเขารวมกระบวนการ ยกตัวอยางเชน การแกไข
ขอกําหนดในการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่หมายเลข 4.5 หรือบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
เอเซียที่ประกาศใชเปนกฎกระทรวงในป 2549 นั้น มีผลกระทบตอประชาชนชาวบานฉาง  ทําใหในชวง



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
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ปดประกาศ 90 วัน ไดร ับความสนใจจากผู ม ีสวนไดเสียจํานวนมากรวมยื ่นคํารองคัดคาน             
การแกไขขอกําหนดกวา 7,000 ฉบับ  ในขณะที่การแกไขขอกําหนดในการใชประโยชนที่ดินที่
ประกาศใชในป 2548 นั้น การปดประกาศ 90 วัน นั้น ไมมีปญหาเกิดขึ้นแตอยางใด เพราะแกไข
ขอกําหนดที่เกิดขึ้นนั้นเอื้อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียใหสามารถใชประโยชนที่ดินไดมากขึ้น 
สําหรับประชาชนที่ไมทราบขอมูล เห็นวา การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึงและยังไมเปนเชิงรุก
เทาที่ควร ประชาชนยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวผังเมืองวาเกี่ยวของกับตนเองอยางไรหรือ
ประชาชนมีสิทธิดานผังเมืองอยางไร บางรายมีความจําเปนดานเศรษฐกิจ ปจจัยเหลานี้ทําให
ประชาชนยังไมเห็นความสําคัญกับการวางผังเมืองในพ้ืนที่เทาที่ควร 

 
6.2.5  ชองทางในการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 70 และ 73) 
 

หากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ
วางผังเมืองที่ผานมารวมทั้งขอมูลที่อยูระหวางพิจารณาไวในแหลงขอมูลหรือศูนยขอมูลขาวสาร 
เพ่ือใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาตรวจดูหรือสืบคนขอมูลได ยอมชวยการสรางชองทางในการเขาถึง
ขอมูลใหกับประชาชน จากการศึกษา พบวา สํานักงานฯ จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เรื่องผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง เพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงแหลงหรือศูนยขอมูลขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจไดอยางเพียงพอเปนสวนใหญ 
(ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น)  เนื่องจากสํานักงานฯ ไดจัดทําหองเก็บเอกสารขอมูลเกี่ยวกับผังเมืองใน
จังหวัดระยอง รวมท้ังผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองไว การจัดเก็บ
ขอมูลจะจัดเก็บเปนแฟมขอมูลเรียงตามลําดับป ประชาชนสามารถขอขอมูลไดโดยเขียนคํารอง
ขอขอมูล แตบางครั้งอาจตองใชเวลาในการคนควาขอมูล เนื่องจากเอกสารมีเปนจํานวนมากและ
การจัดเก็บยังไมเปนระบบเทาที่ควร สวนเอกสารกฎกระทรวงนั้น นอกจากมีใหสืบคนไดที่
สํานักงานฯ แลวยังมีจําหนายในราคาเลมละ 200 บาท นอกจากการจัดเก็บขอมูลไวที่หองจัดเก็บ
เอกสารแลว ขอมูลบางสวนสามารถสืบคนไดทางเว็บไซตของสํานักงานฯ นอกจากนี้ ประชาชน
ยังสามารถคนควาขอมูลบางสวนไดจากเว็บไซตและหองสมุดของกรมโยธาธิการและผังเมืองไดอีก
ดวย  อยางไรก็ดี เอกสารขอมูลที่อยูในระหวางการพิจารณานั้นประชาชนไมสามารถขอขอมูล
ไดแตสามารถสอบถามความคืบหนากับเจาหนาที่ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยองได 

 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดวาในแหลงหรือศูนยขอมูลขาวสารนั้นมีเอกสารสําคัญ

ที่ใชประกอบการตัดสินใจมากนอยเพียงใด และประชาชนสามารถเขาถึงเอกสารเหลานั้นไดยาก
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งายเพียงใด พบวา หองจัดเก็บเอกสารของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองมีขอมูล
รายละเอียดสําคัญตางๆ คอนขางครบถวน ทั้งประวัติความเปนมาของการวางผังเมืองรวม 
รายละเอียดการดําเนินงานยอนหลังของผังเมืองรวม รายงานการประชุมและมติการประชุมของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการวางผังเมือง  รายงานการประชุมประชาชน เอกสารการยื่นคํารอง
ของผูมีสวนไดเสีย และเอกสารลําดับเหตุการณการวางผังเมืองรวม เปนตน อยางไรก็ดี 
ประชาชนทั่วไปยังไมทราบวามีขอมูลอยูและไมไดใชสิทธิขอขอมูล  

 
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีประสบการณในการขอขอมูลที่

สํานักงานฯ ระบุวา การจัดเก็บขอมูลในหองเอกสารผังเมืองของสํานักงานฯ ยังไมเปนระบบ
เทาที่ควร ในแฟมตางๆ ขอมูลคอนขางปะปนกัน ไมไดจัดลําดับขอมูลไว ทําใหยากตอการคนหา
ขอมูล ประชาชนบางรายไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ในการชวยคนหาขอมูลเทาที่ควร 
คณะกรรมการชุมชนบางรายเคยยื่นคํารองขอขอมูลไปแตไมไดรับการตอบกลับจากเจาหนาที่แต
อยางใด ตรงกันขามกับประชาชนบางกลุมที่รูจักกับเจาหนาที่ที่สามารถขอเอกสารตางๆ ได
สะดวก โดยไมตองยื่นหนังสือขอขอมูลและรวมทั้งสามารถโทรศัพทสอบถาม/ขอขอมูลได  

 
สวนหองสมุดของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นไดมีการจัดเอกสารที่เกี่ยวของ

กับผังเมืองไวบริการประชาชน การจัดทําฐานขอมูลของหองสมุดมีความเปนระบบทําใหสามารถ
สืบคนเอกสารไดสะดวก  บทบาทของหองสมุดนอกจากจัดเก็บขอมูลแลวยังเปนศูนยขอมูลขาวสาร
ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดวย ประชาชนจึง
สามารถตรวจดูขอมูลไดโดยไมตองรองขอ อยางไรก็ดี ขอมูลบางสวนที่สําคัญตอการตัดสินใจยัง
ไมทันสมัยเทาที่ควร เชน มติคณะกรรมการผังเมือง   

 
ดานการจัดเก็บขอมูลไวบริการในเว็บไซตนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ

มาตั้งแตป 2535 ขอมูลที่เผยแพรในเว็บไซตของกรมสวนใหญเปนขอมูลการผังเมืองโดยทั่วไป 
เชน บทบาทหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม กฎหมายผังเมือง 
ความกาวหนาในการวางผังเมืองในพ้ืนที่ตางๆ ทั่วประเทศ ขอมูลผังเมืองรวมท่ัวประเทศ และ
ความรูตางๆ เกี่ยวกับผังเมือง เปนตน นอกจากเว็บไซตของกรมแลว สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยองไดจัดทําเว็บไซตเผยแพรขอมูลเชนเดียวกันแตสวนใหญเปนการรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ไมมีขอมูลสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจจัดเก็บไวในเว็บไซต 
อยางไรก็ดี ในดานการเขาถึงเว็บไซตของประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด พบวา สวนหนึ่งไมสามารถ
เขาถึงขอมูลในเว็บไซตไดเพราะไมทราบวามีเว็บไซตอยูและไมสามารถใชคอมพิวเตอรได 
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ดวยเหตุนี้ จึงสรุปผลการประเมินวา ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและเอกสารที่

ใชประกอบการตัดสินใจไดเพียงเล็กนอย (ควรปรับปรุงแกไข)   
 

6.2.6  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
(ตัวชี้วัดที่ 75, 76 และ 77) 
 

การใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
หนวยงานในรูปแบบตางๆ อยางสม่ําเสมอ เชน จัดทําคูมือ ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ฯลฯ  
เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการวางผังเมือง ยอมชวยใหเจาหนาที่มีความเขาใจ สามารถอธิบาย/ชี้แจงขอมูลที่ถูกตอง
แกประชาชน  จึงสามารถชวยปองกันมิใหเกิดความเขาใจผิด ระแวงสงสัย หรือไมยอมรับ
กระบวนการมีสวนรวมที่ไดจัดขึ้นได 

 
จากการศึกษาขอมูลยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ 2548-2550 พบวา ในชวง

เวลา 3 ปที่ผานมา การจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนใหกับ
เจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (รวมท้ังสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง) มี
นอยครั้งมาก (ควรปรับปรุงแกไข) เพราะจากการตรวจดูเอกสารแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองยอนหลังและจากการสอบถามเจาหนาที่ดานการพัฒนา
บุคลากร สรุปไดวา ที่ผานมายังไมมีการจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนดานการผังเมืองอยางจริงจัง มีเพียงแคบางขั้นตอนที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
มีสวนรวม นั่นคือ การเผยแพรขอมูลขาวสาร ที่กรมฯ จะจัดอบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธเปนประจําทุกป  

 
นอกจากการพัฒนาขีดความสามารถดานการมีสวนรวมของประชาชน    

ในการวางผังเมืองแลว อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเชนกัน คือ การพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งความเชื่อมโยงระหวางผังเมืองกับผลกระทบสิ่งแวดลอมใหกับเจาหนาที่
อยางสม่ําเสมอ  เนื่องจาก การมีความรูเรื่องส่ิงแวดลอมจะชวยใหเจาหนาที่สามารถอธิบาย/ชี้แจง
ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของผังเมืองกับส่ิงแวดลอมแกประชาชนไดอยางถูกตอง ชวยปองกัน
มิใหเกิดความเขาใจผิด ระแวงสงสัย หรือไมยอมรับกระบวนการมีสวนรวมที่ไดจัดขึ้นได  
จากการตรวจสอบขอมูลยอนหลัง 3 ป คือ ปงบประมาณ 2548-2550 พบวา ไมมีการจัดทํา
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คูมือหรือการฝกอบรมในเรื่องส่ิงแวดลอมใหกับเจาหนาที่ (ควรปรับปรุงแกไข  อยางเรงดวน) 
เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ที่ผานมานั้น จะเนนการพัฒนาความรูเชิงเทคนิค
วิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานเทานั้น 

 
การพิจารณาวาหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับผังเมืองตระหนักถึงความสําคัญของ

การมีสวนรวมของประชาชนหรือไม สามารถพิจารณาไดจากงบประมาณที่ใชในกิจกรรมการสราง
การมีสวนรวมของประชาชนวาไดมีการจัดสรรไวอยางเพียงพอหรือไม  จากการศึกษาขอมูล 
พบวา สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแบงเปนงานดานผังเมือง และงานดานอื่นๆ ตามนโยบายที่ทาง
รัฐบาลกําหนดในแตละป ซึ่งงบประมาณดานการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนมีนอยมาก
และเปนการแทรกอยูในงบประมาณอื่นๆ ไมมีการจัดสรรเปนงบประมาณสําหรับการสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทําผังเมืองไวเปนการเฉพาะ (ควรปรับปรุง
แกไขอยางเรงดวน) 
 

6.2.7  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 79) 
 

การจัดทําคูมือหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการใชประกอบการตัดสินใจ
ดานการผังเมืองในรูปแบบที่หลากหลาย ใชภาษาที่เขาใจงาย และการเปดโอกาสใหประชาชน
สามารถเขาถึงคูมือหรือเอกสารเหลานั้นไดงาย ทั้งในเรื่องของรูปแบบที่หลากหลายนาอาน และ
การจัดวางไวบริการ/เผยแพรไวในศูนย/แหลงขอมูลสาธารณะตางๆ เปนแนวทางสําคัญที่ชวยให
ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญและวิธีการเขามามีสวนรวมในการวางผังเมือง
เพ่ิมมากขึ้นได   

 
จากการตรวจสอบเอกสารตางๆ เชน แผนพับ เว็บไซต และแผนปฏิบัติการ   

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง และจาก
ขอมูลการสัมภาษณผูนําชุมชนและตัวแทนองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ พบวา ไมมีการจัดทํา
คูมือประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการใชประกอบการตัดสินใจดานการผังเมือง (ควรปรับปรุง
แกไขอยางเรงดวน) 
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6.3  ดานความสัมฤทธิ์ผล 
 

6.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 81 และ 82) 
 

การจัดเก็บเอกสารประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนและ
การเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงเอกสารดังกลาวไดอยางเหมาะสม ชวยชี้ใหเห็นวาประชาชน
สามารถติดตามการนําขอคิดเห็นที่ตนหรือผูที่เขารวมประชุมไดใหไวในที่ประชุมวาไดนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของหนวยงานหรือไม  เอกสารประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน 
ประกอบดวย รายละเอียดขอคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดที่ไดจากการจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็น ขอคิดเห็นที่ไดรับการพิจารณาประกอบการตัดสินใจขั้นสุดทายของหนวยงานภาครัฐ และ
เหตุผลประกอบขอคิดเห็นที่ไมไดนํามาใชประกอบการตัดสินใจ  

 
จากการทบทวนเอกสารประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน

เกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง              
พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ที่ทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด
ระยอง และกรมโยธาธิการและผังเมืองไดรวบรวมไวเพ่ือประกอบการพิจารณาและดําเนินการ 
พบวา เอกสารประกอบดวย รายงานผลการประชุมรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน เอกสาร
รวบรวมคํารองของผูมีสวนไดเสียเพ่ือเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการที่ เกี่ยวของ มติของคณะกรรมการผ ังเม ืองเกี ่ยวก ับเรื ่องข อค ิดเห ็นและ
ขอเสนอแนะของประชาชนซึ่งเปนการตัดสินใจครั้งสุดทาย  และหนังสือตอบกลับไปยังประชาชนที่
ย่ืนคํารอง  อยางไรก็ดี  การใหเหตุผลประกอบขอคิดเห็นที่ไมไดนํามาใชประกอบการตัดสินใจหรือมติ
คณะกรรมการผังเมืองยังไมชัดเจนเทาที่ควร  

 
ยกตัวอยางเชน กรณีที่ชาวบานฉางประมาณ 7,000 ราย ย่ืนคํารองคัดคาน               

การแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณพ้ืนที่หมายเลข 4.5 หรือบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
เอเซียนั้น คณะกรรมการผังเมืองไดมีมติในการประชุมครั้งที ่ 7/2548 เมื ่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2548 วาเห็นควรยกคํารองคัดคานของประชาชนชาวบานฉาง เนื่องจาก (1) เพ่ือเปน
การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่รัฐไดลงทุนบริการพื้นฐาน (infrastructure) ไว
อยางสมบูรณพรอมแลว และ (2) รัฐมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม
ชายฝงทะเลตะวันออก   
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การใหเหตุผลประกอบดังกลาวทําใหประชาชนที่ย่ืนคํารองเกิดคําถามหรือขอสงสัย
ตอความเปนกลางในการตัดสินใจขั้นสุดทายของคณะกรรมการผังเมือง เพราะเหตุผลดังกลาว
ไมไดตอบคําถามเรื่องความหวงใยของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของ
ประชาชนในพื้นที่ 

 
นอกจากนี้ รูปแบบของการเขาถึงขอมูลเอกสารประมวลขอคิดเห็นยังไมเหมาะสม

เทาที่ควร เพราะหนวยงานไมไดเผยแพรรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปยัง
ประชาชนที่เขารวมประชุมประชาชน และการเขาถึงขอมูลยังมีขอจํากัดในการอธิบายขอมูลให
ประชาชนเขาใจถึงเหตุผลประกอบที่ไมพิจารณาคํารองหรือขอเสนอของประชาชน  สําหรับ
การเผยแพรขอมูลผลการพิจารณาหรือผลการตัดสินใจขั้นสุดทายจะเผยแพรแกผูย่ืนคํารองเทานั้น 
ประชาชนที่ตองการทราบขอมูลตองทําหนังสือขอขอมูลโดยแสดงเหตุผลประกอบการขอขอมูลตอ
สํานักงานฯ  การพิจารณาให/ไมใหขอมูลขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ แสดงใหเห็นวา
มีการจัดเก็บเอกสารประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน แตยังไมไดเปดโอกาส
ใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยงาย  ดวยเหตุนี้ จึงสรุปผลการประเมินวา กรมโยธาธิการและผังเมือง
และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองมีการจัดเก็บเอกสารประมวลขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของประชาชน แตการใหเหตุผลประกอบยังไมชัดเจน และไมมีการเผยแพรไปสู
ประชาชนเทาที่ควร (ควรปรับปรุงแกไข) 

 
อีกประเด็นหนึ่ง คือ ในกรณีศึกษานี้ประชาชนไดรับขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นจาก

กระบวนการปรึกษาหารือประชาชนอยางรวดเร็ว ทันการ หรือไม เพียงใด  จากการทบทวนขอมูล
เอกสารและการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พบวา เอกสารขอมูลที่แสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนไดรวบรวมไวที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง แตมิไดนํามาเผยแพรให
ประชาชนรับทราบแตอยางใด หากมีผูสนใจตองการทราบขอมูลสามารถใหสิทธิตามมาตรา 11 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ย่ืนเรื่องขอขอมูลได  โดยการพิจารณา
เผยแพรขอมูลหรือไมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่   อยางไรก็ตาม ผลในทางปฏิ บั ติ                
จากการสัมภาษณประชาชนในพ้ืนที่ทราบวาไมมีการเผยแพรขอมูลเหลานี้ไปสูประชาชน      
ดวยเหตุนี ้ จึงสรุปผลการประเมินวา ไมมีการเผยแพรเอกสารประมวลขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของประชาชนไปสูประชาชน (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
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6.3.2  ผลลัพธของการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 84) 
 

ผลลัพธที่พึงประสงคของการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ คือ 
การมีสวนรวมของประชาชนมีผลตอการตัดสินใจขั้นสุดทาย  ซึ่งกรณีการแกไขขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดินบริเวณที่ดินหมายเลข 4.5 หรือบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จัดไดวา
เปนกรณีที่ชัดเจนสําหรับการประเมินในประเด็นนี้   

 
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนชาวบานฉางที่ย่ืนคัดคานการแกไขขอกําหนด

การใชประโยชนที่ดินบริเวณหมายเลข 4.5 (หรือบริเวณพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชียในปจจุบัน) 
เริ่มมาตั้งแตการประชุมประชาชนที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดเมื่อป 2540  ตอมาในวันที่ 10 เมษายน 
พ.ศ. 2542  ตัวแทนชาวบานและผูแทนบริษัทที่ดูแลนิคมไดทําหนังสือตกลงรวมกันวาจะไมสราง
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน สงผลใหในกฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 มีขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
ขอ 10 (8.2) วาบริเวณหมายเลข 4.5 ที่หามสรางอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน  อยางไรก็ดี ในป 2547 
บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเชียไดย่ืนคํารองขอแกไขขอกําหนดบริเวณดังกลาวเพ่ือใหสามารถ
สรางอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนได ซึ่งชาวบานฉางไดย่ืนคํารองตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือ
คัดคานการแกไขขอกําหนดประมาณ 7,000 ฉบับ  และทายที่สุดคณะกรรมการผังเมืองไดมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 7/2548 ลงวันที่14 กรกฎาคม 2548 วา เห็นควรยกคํารองที่ประชาชน
ไดย่ืนคัดคานขอเสนอการปรับผังของบริษัทนิคมฯ เอเชีย ดวยเหตุผลสองประการ คือ 1) เพ่ือเปน
การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ของรัฐไดลงทุนพัฒนาบริการพื้นฐาน 
(Infrastructure) ไวอยางสมบูรณพรอมแลว และ 2) รัฐมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัล
ในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมชายฝงตะวันออก  และตอมาไดประกาศเรื่องการแกไขขอกําหนดตามที่
บริษัทเสนอมาในกฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

 
อนึ่ง นอกจากประชาชนชาวบานฉางแลวยังมีการคัดคานการแกไขขอกําหนด

จากหลายหนวยงาน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมาชิกสภาจังหวัดในพ้ืนที่อําเภอ
บานฉาง เทศบาลตําบลบานฉาง (เทศบาลตําบลบานฉางยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบานฉางเมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2548)  นอกจากนี้ ประชาชนชาวบานฉางในนามของเครือขายชุมชนตะวันออก
พิทักษส่ิงแวดลอม  อําเภอบานฉาง  ไดย่ืนหนังสือรองเรียนไปยังคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม 
วุฒิสภา เพ่ือใหตรวจสอบเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแลว คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภาไดสง



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
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หนังสือดวนที่สุด เลขที่ 4399/2548  ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาระงับ
การแกไขกฎกระทรวงที่จะใหตัดขอความในขอ 10 วรรค 3 เฉพาะในสวนขอหาม (8.2) ออก  
คณะกรรมการผังเมืองไดพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 
และมีมติเห็นชอบใหยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการผังเมือง  

 
กรณีการมีสวนรวมของประชาชนและผูแทนของประชาชนโดยการคัดคาน

การแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินบริเวณพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซียจึงสะทอนใหเห็นได
อยางชัดเจนวาทายที่สุดแลวการมีสวนรวมของประชาชนโดยการยื่นคํารองคัดคานมิใหแกไข
ขอกําหนดผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน พ.ศ. 2546 ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ขั้นสุดทายของคณะกรรมการผังเมือง (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 

 
6.3.3 ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน

ของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 86) 
 

ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ
เปนการพิจารณาวาเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (รวมท้ังสํานักงานโยธาธิการจังหวัด
ระยอง) ไดปฏิบัติหนาที่ในการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการวางและจัดทําผังเมืองไดดี
เพียงใด   

 
ผลการประเมิน พบวา ผูมีสวนไดเสียมีทั้งที่พึงพอใจและไมพึงพอใจกับการทํางาน

ของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น)  ผูที่พึงพอใจเห็นวาเจาหนาที่ไดพยายามทําหนาที่
ตามขั้นตอนการวางผังเมืองและพระราชบัญญัติการผังเมือง 2518 แลว สวนผูที่ไมพึงพอใจเห็นวา
เจาหนาที่ยังไมใหความสําคัญกับการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่เทาที่ควร  นอกจากนี้ 
จากการสอบถามประชาชนทั่วไปในเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัด
ระยอง จํานวน 67 คน พบวา ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 55.2) ไมมีความคิดเห็นตอการทํางาน
ของเจาหนาที่เนื่องจากตนไมไดเขารวมกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวม  รองลงมาเปน
ประชาชนที่ไมพึงพอใจตอการทํางานของเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 25.4 ของผูตอบแบบสอบถาม 
และประชาชนที่พึงพอใจตอการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง คิดเปนรอยละ 
19.4 ของผูตอบแบบสอบถาม  จากการตอบแบบสอบถามที่ประชาชนสวนหนึ่งไมมี
ความเห็นและอีกสวนหนึ่งไมพึงพอใจการทํางานของเจาหนาที่เปนสัญญาณบงชี้วายังมีชองวาง
ในการดําเนินงานวางผังเมืองระหวางเจาหนาที่และประชาชนที่จะตองพิจารณาแกไขตอไป 
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6.3.4  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสาธารณชน 
(ตัวชี้วัดที่ 87) 

 
หากประชาชนมีทักษะความรูที่จําเปนตอการมีสวนรวมในการวางผังเมือง

ยอมหมายถึงโอกาสที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้นของการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางมีความหมายตอ
ประชาชนเอง จากการศึกษาประเด็นขีดความสามารถของประชาชน พบวา สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดระยองยังไมเคยจัดกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถใหแกประชาชนเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของประชาชนดานการผังเมืองมากอน  ทําใหประชาชนสวนใหญยังไมมีความรู
เกี่ยวกับการผังเมืองเทาที่ควร แมประชาชนสวนหนึ่งจะมีความรูเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองอยูบาง
เพราะมีประสบการณตรงที่เขาไปมีสวนรวมในการวางผังเมือง เชน ประชุมประชาชน และย่ืนคํารอง
คัดคานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน  แตประชาชนกลุมดังกลาวยังเห็นวาผังเมือง
เรื่องเขาใจยากและความรูที่ตนมีอยูคอนขางนอยมาก ยังไมใชความรูเรื่องการผังเมืองที่ครบถวน
ที่ประชาชนควรรู  ประชาชนผูที่สนใจจึงมีประเด็นที่ตองการเรียนรูหลายประเด็น เชน กฎหมาย
ผังเมือง ขั้นตอนการวางผังเมือง สิทธิการมีสวนรวมของประชาชนดานผังเมือง เปนตน ดวยเหตุ
ดังกลาว จึงสรุปผลการประเมินวา ผูมีสวนไดเสียมีทักษะและความรูที่จําเปนตอการมีสวนรวม
อยางมีสัมฤทธิ์ผลคอนขางนอยมาก (ควรปรับปรุงแกไข)  

 
6.3.5  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น (ตัวชี้วัดที่ 88) 

 
บทบาทของหนวยงานของรัฐดานการผังเมืองในสวนภูมิภาค และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีความสําคัญเปนอยางมากในการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนเพราะ
เปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากกวาหนวยงานรัฐสวนกลาง   

 
หนวยงานรัฐสวนภูมิภาคของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมือง จังหวัดระยอง สวนหนวยงานรัฐสวนภูมิภาคของหนวยงานรัฐสวนกลางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการผังเมืองนั้น สวนใหญจะมีตําแหนงอยูในคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมอยูแลว สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในพ้ืนที่วางผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน พ.ศ. 2546 
แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ไดแก เทศบาลเมืองมาบตาพุด  เทศบาลเมืองบานฉาง  
เทศบาลตําบลบานฉาง เทศบาลตําบลพลา  เทศบาลตําบลทับมา  เทศบาลตําบลเนินพระ  
เทศบาลตําบลมาบขา เทศบาลตําบลสํานักทอน  และองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน 
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จากการศึกษา พบวา เนื่องจากประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองไมมีระบุไวในกฎหมาย และแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กรมฯ ไมมีเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนดานการผัง
เมืองโดยตรง จึงไมมีความชัดเจนวาหนวยงานรัฐสวนภูมิภาคหรือสวนทองถิ่นใดที่มีหนาที่
ในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนดานผังเมือง จึงไมมีการสนับสนุนงบประมาณ และ
ไมมีแผนการดําเนินงานในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหมีสวนรวมดานการผัง
เมืองมากขึ้น ที่ผานมาการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองนั้นจะดําเนินการเปนครั้งคราว
เมื่อไดรับการรองขอจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมประชาชนที่สนใจ สงผลทําให
ประชาชนสวนใหญไมมีความรูความเขาใจและไมมีสวนรวมดานการผังเมืองเทาที่ควร  ดวยเหตุนี้จึง
ประเมินวาหนวยงานของรัฐสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนชวยใหเกิด              
การมีสวนรวมของประชาชนเพียงเล็กนอย (ควรปรับปรุงแกไข)   

 
6.3.6  ความสัมฤทธ์ิผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสื่อมวลชน (ตัวชี้วัดที่ 89) 
 

ตามหลักการแลวการมีสวนรวมของส่ือมวลชนมีสวนชวยใหประชาชนมีสวนรวม
ในการวางผังเมืองได เนื่องจากสื่อมวลชนมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จากการประเมิน
บทบาทของสื่อมวลชน พบวา ส่ือมวลชนไมมีบทบาทใดๆ ตอการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจ (ควรปรับปรุงแกไข)  แมวาส่ือมวลชนที่ติดตามสถานการณการพัฒนาใน
พ้ืนที่มาบตาพุดจะมีคอนขางมากทั้งส่ือจากสวนกลางและสื่อทองถ่ิน แตที่ผานมาบทบาทของ
ส่ือมวลชนในเรื่องผังเมืองสวนใหญเปนการรายงานขาวตามสถานการณที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ (เชน แจงให
ประชาชนทราบเรื่องการวางผัง การแจงกําหนดการประชุมประชาชน การรายงานความกาวหนาใน
การดําเนินงานวางผังเมือง และการรายงานสถานการณความขัดแยงเรื่องผังเมืองที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่) มากกวาการรายงานขาวเชิงวิเคราะหและเสนอทางออกในการแกไขปญหาซึ่งจะชวย
เสริมสรางความรูใหแกผูรับสารไดมากกวา ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการรายงานขาวเชิงวิเคราะห
จําเปนตองใชเวลาและการคนควาหาความรูประกอบ จึงเปนขอจํากัดสําหรับสื่อที่ตองรายงาน
สถานการณรายวัน  ในบางกรณี การรายงานขาวของสื่อบางรายอาจไมไดสอบถามความคิดเห็น
จากทุกฝายที่เกี่ยวของอยางรอบดาน  ทําใหไดขอมูลไมครบถวนและสื่อบางรายอาจถูกตั ้ง
คําถามเรื่องความเปนอิสระในการนําเสนอขาวสาร  อีกประการหนึ่ง คือ ประชาชนสวนใหญซึ่ง
เปนลูกคาของสื่อยังไมเห็นความสําคัญของผังเมือง จึงไมไดติดตามหรือใสใจขาวสารที่เกี่ยวกับ
เรื่องผังเมือง ทําใหการนําเสนอขาวเกี่ยวกับผังเมืองยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร   
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6.3.7  ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร
ภาคประชาสังคม (ตัวชี้วัดที่ 90) 

 
ในกรณีศึกษานี้ องคกรภาคประชาสังคมยังไมมีบทบาทเทาที่ควรในการสนับสนุน

ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจดานการผังเมือง (ควรปรับปรุงแกไข) เพราะไมมี
องคกรภาคประชาสังคมใดที่เขามามีบทบาทดานการผังเมืองโดยตรง ที่ผานมาบทบาทของ
องคกรภาคประชาสังคมที่ทํางานในพื้นที่ เชน กลุมศึกษาและรณรงคมลภาวะอุตสาหกรรม 
กลุมกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต มูลนิธินโยบายสุขภาวะ และเครือขายประชาชนภาคตะวันออก 
จะมีบทบาทในการเสริมสรางความรูความเขาใจและทํางานเคลื่อนไหวเพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่และการจัดการปญหามลพิษอุตสาหกรรม 
 
 

7.  บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 

7.1  บทสรุป 
 

ดานกฎหมาย พบวา จากขั้นตอนหลักของการวางผังเมืองที่มีดวยกัน 18 ขั้นตอนนัน้ 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และกฎหมายกฎระเบียบดานการผังเมือง กําหนดให
หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบตองเผยแพรขอมูลขาวสารกอนเร่ิมตนกระบวนการวางผังเมืองในบางขั้นตอน
เทานั้น ไดแก การเผยแพรขาวสารกอนการประชุมประชาชน และการปดประกาศแผนผังและ
ขอกําหนดเพื่อใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูและย่ืนคํารองขอแกไขขอกําหนด  ซึ่งขอมูลที่เผยแพรนั้น
ยังไมเหมาะสมเทาที่ควรเพราะไมไดระบุถึงทางเลือกอื่นๆ ของการวางผังเมือง และไมระบุถึง
ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในแตละทางเลือก  อีกประเด็นหนึ่ง คือ กฎหมายดาน
การผังเมืองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพียงบางขั้นตอนเทานั้น ไดแก การมีสวนรวม
ในการประชุมประชาชนที่จัดขึ้นไมนอยกวา 1 ครั้ง  การมีสวนรวมในการตรวจดูแผนผังและ
ขอกําหนดและยื่นคํารองขอแกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน และ
การมีสวนรวมในการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมของผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซึ่งถือไดวาเปนตัวแทนประชาชน ซึ่งการกําหนดระยะเวลาในขั้นตอนที่เปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมนั้นคอนขางเหมาะสม 
 



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

 323 

นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการผังเมืองยังไมไดระบุถึงประเด็นสําคัญสําหรับการสราง
การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจดานการผังเมืองไวหลายประการ ไดแก ไมไดระบุ
เรื่องความลับของขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจดานการผังเมือง ไมไดกําหนดให
กรมโยธาธิการและผังเมืองตองพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ในหนวยงานในเรื่องของการมีสวนรวม
ของประชาชนดานการผังเมือง  ไมไดกําหนดใหหนวยงานตองชวยเหลือทางเทคนิคความรู
เกี่ยวกับผังเมืองและการสนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับการมีสวนรวมดานการผังเมืองแกประชาชน  

 
ดานความพยายาม การดําเนินงานสรางการมีสวนรวมของประชาชนดานการผังเมือง

ของเจาหนาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองเปนหลัก ทําใหผลการประเมินอยูในระดับปานกลางถึง
ควรปรับปรุงแกไข โดยประเด็นที่อยูในระดับปานกลางซึ่งสามารถพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นตอไปไดอีก 
ไดแก  การเผยแพรขอมูลขาวสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและโอกาสในการมีสวนรวม
ของประชาชนดานการผังเมืองลวงหนากอนที่จะเริ่มตนกระบวนการวางผังเมือง  การจัดกิจกรรม
การมีสวนรวมของประชาชนใหเพ่ิมมากขึ้น  การลดภาระคาใชจายในการรวมกิจกรรมการมีสวนรวม
โดยการจัดทําแผนดานการมีสวนรวมไวเปนการเฉพาะ การพัฒนาคุณภาพของขอมูลที่เผยแพร
ในแตละขั้นตอน และการพัฒนาแหลง/ศูนยขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องผังเมืองใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในแงของการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล  การบริการประชาชนของเจาหนาที่  
และการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน 

 
ประเด็นที่ควรเรงปรับปรุงแกไข ไดแก การเผยแพรขอมูลทางเลือกในการวางผัง

และขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพในแตละทางเลือกใหประชาชนทราบ การสราง
การมีสวนรวมของกลุมผูดอยโอกาส การเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและเอกสาร
ที่ใชประกอบการตัดสินใจ และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐและ
ประชาชนดานการผังเมือง เพราะที่ผานมานั้นไมมีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมในเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนใหกับเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (รวมท้ังสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง) ไมมีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมในเรื่องส่ิงแวดลอมใหกับ
เจาหนาที่ ไมมีการจัดสรรเปนงบประมาณสําหรับการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
ในกระบวนการจัดทําผังเมืองไวเปนการเฉพาะ  รวมทั้งไมมีการจัดทําคูมือประชาชนเกี่ยวกับ           
การมีสวนรวมในการใชประกอบการตัดสินใจดานการผังเมือง 
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ดานความสัมฤทธิ์ผล ในภาพรวมของผลการประเมินดานความสัมฤทธิ์ผลพบวา
สวนใหญอยูในระดับที่ควรเรงปรับปรุงแกไข  ซึ่งเปนผลกระทบโดยตรงจากการที่กฎหมายวาดวย
การผังเมืองกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในบางขั้นตอน  บทบาทของหนวยงานรัฐดานผังเมือง
ที่เนนการดําเนินงานตามกรอบที่กฎหมายกําหนดเทานั้น  ทําใหไมอาจสรางความสัมฤทธิ์ผล    
ในการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจดานผังเมืองใหเกิดขึ้นได  โดยประเด็นที่ ควรปรับปรุงแกไข 
ไดแก  การจัดเก็บและเผยแพรเอกสารประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนให
ประชาชนเขาถึงไดอยางเหมาะสม  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน
ของรัฐสวนกลาง  หนวยงานของรัฐสวนภูมิภาค  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สาธารณชน  ส่ือมวลชน  
และองคกรภาคประชาสังคม  และการปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจขั้นสุดทายมากยิ่งขึ้น 

 
 สรุปผลการประเมินไดดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17  ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ

ชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 หมวดการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ  
คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

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

รวมจํานวนตวัชี้วัด 27 

หมายเหต:ุ รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก
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7.2  ขอเสนอแนะ  
 

 ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ใหประชาชนมีสวนรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผลประโยชน และรวมตรวจสอบในกระบวนการ
ผังเมืองทุกประเภท  

 
 ควรเพิ่มเตมิเรื่องการประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตรกอนการวางผังเมอืงรวม 

 
 ควรประชาสัมพันธเรื่องการวางและจัดทําผังเมืองใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง
และตอเนื่อง โดยการจัดทําและสงหนังสือแจงเรื่องการวางผังเมืองรวมและ
การติดประกาศการแกไขแผนผังและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของ
ผังเมืองรวมไปยังประชาชนทุกหลังคาเรือนในพ้ืนที่วางผังเมือง  และการใชส่ือตางๆ 
ที่ใหขอมูลชัดเจนและเขาถึงประชาชนทุกกลุมอยางทั่วถึง เชน  การโฆษณา
ทางโทรทัศน การติดตั้งปายประชาสัมพันธขนาดใหญในจุดที่สังเกตเห็นไดงาย
และชัดเจน  และการใชรถโฆษณาประชาสัมพันธ 

 
 ควรจัดเตรียมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ ที่ใชประกอบ 
การตัดสินใจวางผัง และขอมูลผลกระทบดานทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบตอชุมชนและประชาชนในดานตางๆ 
(เชน  สุขภาพ  ความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และสวัสดิภาพ
สังคม เปนตน) รวมท้ังแนวทางปองกันแกไขปญหาของแตละทางเลือกใหกับ
ประชาชน  

 
 ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการวางผังเมืองมากขึ้น 

(นอกเหนือจากการจัดประชุมประชาชน และการยื่นคํารองขอแกไขขอกําหนด 
การใชประโยชนที่ดินของผูมีสวนไดเสีย) ไดแก  
- เพ่ิมเติมสัดสวนภาคประชาชน ส่ือมวลชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่

จังหวัดระยองใน “คณะทํางานการวางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณ
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อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง”43 อาทิ ผูแทนจากกลุม
ผูมีสวนไดเสียหรือกลุมผลประโยชนตางๆ และกลุมที่เคยคัดคานการแกไข
ผังเมืองรวม เปนตน 

- การจัดใหมีกระบวนการปรึกษาหารือประชาชน (consultation) เพ่ือสราง
การมีสวนรวมอยางแทจริงในการวางผัง โดยศึกษารูปแบบของกระบวนการ
ปรึกษาหารือประชาชนในการวางผังเมืองของตางประเทศที่เปนตัวอยางที่ดี 
เชน ญี่ปุน แคนาดา เปนตน 

- การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอทางเลือกในการวางผังเมือง
ในพ้ืนที่ของตนได 

- การเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ที่มีการวางและจัดทําผังเมืองมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจขั้นสุดทาย  

- การสรางการมีสวนรวมของประชาชนดานการผังเมืองโดยตรง ซึ่งอาจ
พิจารณานําเครื่องมือที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
กําหนดไวมาปรับใช อาทิ การออกเสียงประชามติเรื่องผังเมือง (มาตรา 165) 
ในกรณีที่ผังเมืองนั้นไมสามารถหาขอสรุปได หรือการวางผังเมืองนั้นมี
การแทรกแซงจากนักการเมือง ทั้งนี ้ กอนการออกเสียงประชามติ 
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการวางผังตองสรางความรูความเขาใจเรื่อง
การผังเมืองแกประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางทั่วถึง
กอนการดําเนินการ 

 
 ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดประชุมประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน การจัดเวทีประชุมทั้งเล็กและใหญ (จัดประชุมประชาชน
มากกวา 1 ครั้ง) การจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมประชาชนเผยแพรไปยัง
ผูเขารวมประชุมภายใน 15 วันหลังการประชุม การจัดทําและเผยแพรรายงาน

                                                           
43 คณะทํางานชุดน้ีเปนคณะทํางานที่จัดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากคณะกรรมการชุดตางๆ ตามพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ผูวาราชการจังหวัดระยองไดแตงตั้งคณะทํางานชุดน้ีข้ึน เม่ือวันที่ 19 มกราคม                
พ.ศ. 2552 ดวยความมุงหวังที่จะสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในการวางผังเมืองรวมมาบตาพุดใหมาก
ยิ่งข้ึน  อํานาจหนาที่ของคณะทํางาน ไดแก กําหนดกรอบแนวทางการวางและจัดทําผัง  ใหขอเสนอแนะในดาน
การวางและจัดทําผังเมืองรวม ใหความชวยเหลือในการประสานงานระหวางหนวยงาน นําเสนอหรือรวมนําเสนอ
ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการชุดตางๆ ตามขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม และดําเนินการเรื่องอื่นๆ 
ตามที่เห็นสมควร 
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ผลการพิจารณาของคณะกรรมการทุกระดับที่เกี่ยวของเพื่อตอบขอคิดเห็น
ในทุกประเด็นของประชาชนที่ไดจากเวทีประชุมประชาชน และติดตามผล
หลังการจัดประชุมประชาชน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในกระบวนการมีสวนรวม  

 
 ควรพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม โดย 
- สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดานผังเมืองตองดําเนินการชวยเหลือดาน

เทคนิคเกี่ยวกับผังเมือง การจัดทําคูมือ การอบรมใหประชาชน รวมท้ัง
ความชวยเหลือประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารและการมีสวนรวม
ในกระบวนการจัดทําผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 

- ควรจัดใหมีเจาหนาที่เฉพาะ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและประสานงานกับ
กลุมประชาชนในพื้นที่เปาหมาย 

- ควรจัดใหมีหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตัดสินใจอยางมีความหมายสําหรับเจาหนาที่รัฐดาน
การผังเมืองทั้งจากสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถ่ิน  ควบคูกับ
การอบรมใหความรูเพ่ือเสริมศักยภาพในการดําเนินงานดานการผังเมือง  

- ควรจัดใหมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจดานผังเมืองเพิ่มขึ้น โดยกําหนดเปนสัดสวนดานการสราง
การมีสวนรวมของประชาชนไวอยางชัดเจน   

 
 ควรพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและองคกรภาคประชาสังคมใหเรียนรู
และเขาใจเกี่ยวกับการผังเมืองมากยิ่งขึ้น เพ่ือนําไปสูการสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ยกตัวอยางประเด็นที่
ควรพัฒนาขีดความสามารถ เชน 
- ความรูเรื่องการผังเมือง กระบวนการวางและจัดทําผังเมือง และประโยชน

ของการมีผังเมือง 
- ความเชื่อมโยงของแผนและผังระดับตางๆ  
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับการผังเมืองและสิทธิของประชาชนดานการผังเมือง 
- การสรางการมีสวนรวมของประชาชนดานการผังเมือง ต้ังแตเริ่มตนวางผัง 

การปฏิบัติตามและการมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการฝาฝน  
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในผังเมือง 
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- วิธีการขอขอมูลและแหลงขอมูล 
- การรองเรียนและการอุทธรณ 

 
 ควรพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมใหเปนขั้นตอน
การดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล  แนวทางการปรับปรุงดังรูปที่  12 
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รูปที่ 12  ข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมอืงรวมอยางมีธรรมาภิบาล 

1. การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตสํารวจ  (กรณีท่ีมีความจําเปน)

2. จังหวัดแตงต้ังคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม

4. ปดประกาศแผนที่ แผนผังพรอมขอกําหนดไมนอยกวา 15 วัน

5. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม

7. ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาประสานงานวางและจัดทําผังเมืองรวม

3. โฆษณาทางหนังสือพิมพ และวิทยุ ติดตอกันไมนอยกวา 7 วัน

6. ประชุมประชาชน

8. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

ข้ันตอนการวางผังเมืองรวมในปจจุบัน

ข้ันตอนที่เสนอใหเพ่ิมเติมในการวางและจัดทําผังเมืองรวมอยางมีธรรมภิบาล

9. ปดประกาศแผนผัง และขอกําหนด  90 วัน

12. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบผลการพิจารณาหรือพิจารณาคํารองเพิ่ มเติมกรณีท่ียังไมยุติ

13. จัดทํารางกฎกระทรวงผังเมืองรวม

11. ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารอง (เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขารวม)

10. ผูมีสวนไดเสียตรวจดูผังเมือง/ย่ืนคํารอง 

17. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนาม14. เสนอคณะกรรมการรางกฎหมาย

15. เสนอท่ีประชุมกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ

16. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

18. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สํารวจพื้นท่ีและกําหนดเขตผังเมืองรวมรวมกันระหวางผูวางผังและประช าชนทองถ่ิน

แจงใหประชาชนทราบท่ีมา ความจําเปน ขอบเขตพื้นท่ีวางผัง

จัดประชุมช้ีแจงพรอมปรึกษาหารือการวางผังเมือง

จัดตั้งคณะทํางาน/ปรึกษาการวางผังของชุมชน

วางแผนดําเนินการรวมกันระหวางเจาหนาท่ีรัฐ  ประชาชน และคณะทํางาน/ท่ีปรึกษา

* ไมนอยกวา 15 วัน

แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบถึงผลการประชุม  และ
เหตุผลประกอบขอคํารองพรอมขอสรุป  ภายใน 15 วัน**
หลังการประชุมอนุกรรมการ หรือ กอนการประชุมกรรมการ
ผังเมือง 15 วัน (เว็บไซต, จดหมาย, ปดประกาศ)

** ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวีาดวยการรบัฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548

แจงใหประชาชนทราบสรุปประเด็นและขอคิดเห็นพรอมมติท่ี
ประชุมจากการประชุมประชาชน และคณะอนุกรรมการ

 ปดประกาศ แผนท่ี แผนผังพรอมขอกําหนด  ไมนอยกวา 15 วัน

1

2

3

4
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8
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* เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียท่ีมีความ
ประสงคเขารวมสังเกตการณได

    หมายเหต:ุ  การเปดเผยขอมูลขาวสารควรอยูในทุกข้ันตอนของการวางผัง  
1.  หมายถึง  ลําดับข้ันตอนเดิม 

   หมายถึง  ลําดับข้ันตอนที่เสนอแนะ 

 

 

ข้ันตอนทีเ่สนอใหเพิ่มเติมในการวางและจัดทาํผังเมืองรวมอยางมีธรรมาภิบาล 

ข้ันตอนการวางผังเมืองรวมในปจจบุัน 
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หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจงัหวัดระยอง  

พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 

 

 
กรณี การยื่นคํารอง/รองเรียนเพื่อคัดคานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน                

ของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546   
(บริเวณพื้นท่ีบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย) 

 
การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในมิติของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม กรณี 

การย่ืนคํารอง/รองเรียนเพ่ือคัดคานการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  บริเวณพ้ืนที่บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซยี 
เปนการศึกษากลไกการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่อง
รองเรียนจํานวน 3 องคกรที่รับคํารองเรียนของประชาชนชาวบานฉาง คือ  1) คณะกรรมการผังเมือง
ซึ่งเปนกลไกตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเปน
องคกรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ  
3) คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา ซึ่งประกอบดวย สมาชิกของวุฒิสภาและไดรับการเลือกตั้ง
จากประชาชน  

 
เนื้อหาของการศึกษานี้ ประกอบดวย การศึกษาในแงมุมของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ           

ทั้ง 3 องคกรที่รับเรื่องรองเรียนวาเอื้อตอการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนหรือไม  
ประชาชนสามารถใชสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมผานชองทาง/ กลไกตางๆ ของ
คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนทั้ง 3 หนวยงาน ไดมากนอยเพียงใด  ความพยายาม
ขององคกรรับเรื่องรองเรียนทั้ง 3 หนวยงาน ที่แมจะมีอํานาจหนาที่ตางกัน แตทําหนาที่เปนกลไก
สงเสริมการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและติดตามตรวจสอบปญหาของประชาชนในกรณี
เดียวกัน  ขอคนพบและทางออกของการศึกษานี้จึงเปนประโยชนทั้งตอการปรับปรุงกลไกการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมของหนวยงานดานการผังเมืองและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
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สามารถเปนบทเรียนสําหรับการจัดการปญหาเรื่องรองเรียนในพ้ืนที่ที่มีการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ไดตอไป 
 
 

1. เกริ่นนํา 
 

1.1 ความเปนมา 
  

นิคมอุตสาหกรรมเอเซียมีพ้ืนที่จํานวน 3,150 ไร 3 งาน 97.26 ตารางวา (การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2549) ต้ังอยูในพ้ืนที่หมู 2 ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง พ้ืนที่สวนใหญอยูในเขตเทศบาลตําบลบานฉาง (เดิมคือ องคการบริหารสวนตําบลบานฉาง
ยกฐานะเปนเทศบาลตําบลบานฉาง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 (เทศบาลตําบลบานฉาง, 2551) 
และพ้ืนที่บางสวนอยูในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 

พ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมเอเซียอยูในเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก
และชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 254644 (หรือเรียกอยางยอวา “ผังเมืองรวมมาบตาพุด”)  พ้ืนที่ของ
นิคมฯ ถูกกําหนดใหเปนพ้ืนที่หมายเลข 4.5  โดยเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) 
ที่ใหใชประโยชนเพ่ืออุตสาหกรรม  คลังสินคา  การทาเรือ  หรือกิจการที่เกี่ยวของกับการทาเรือ  
สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการเปนสวนใหญ  พ้ืนที่สีมวงหมายเลข 
4.5 นี้ มีขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในขอ 10 (8.2) วา หาม “การประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลที่ใชวัตถุดิบซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือการแยกกาซธรรมชาติ” 
ขอกําหนดดังกลาวเปนผลมาจากการทําขอตกลงรวมกันระหวางแกนนําชาวบานฉางกับผูแทน
บริษัทที่ตกลงกันไวเปนหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2542 
 

หลังจากการประกาศใชผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2546 ผานไปประมาณ 1 ป หรือในป 2547 บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด  

                                                      
44 ประกาศเปนกฎกระทรวงบังคับใชเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 - 11 พฤษภาคม 2551 รวมระยะเวลา 5 ป  
หลังจากการประกาศใชในป 2546 ไดมีการยื่นคํารองขอแกไขขอกําหนดและประกาศใชมาแลว 2 คร้ัง คือ ป 2548 
และป 2549 ซ่ึงการแกไขขอกําหนดในป 2549 เปนการแกไขขอกําหนดเกี่ยวกับการใชที่ดินของพื้นที่                 
นิคมอุตสาหกรรมเอเซียโดยตรง 
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ไดย่ืนคํารองเพื่อขอแกไขผังเมืองในบริเวณพ้ืนที่ของนิคมฯ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง       
ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จนกระทั่ง              
ไดมีการประกาศใชผังเมืองฯ ฉบับที่แกไขขอกําหนดในบริเวณดังกลาว เมื่อป พ.ศ. 2549   
 
รูปที ่ 13  ผังเมืองรวมบริเวณอตุสาหกรรมหลักและชมุชน จังหวัดระยอง บรเิวณพ้ืนที่หมายเลข 4.5               

หรือบริเวณนคิมอุตสาหกรรมเอเซีย 

 
ที่มา: สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง, 2550 
 
 
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  
 
ขอ 10 ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ใหใชประโยชนเพ่ืออุตสาหกรรม คลังสินคา การทาเรือ
หรือกิจการเกี่ยวกับการทาเรือ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ 
สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละสิบหาของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 
 
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ 

(1) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวาดวยสุสานและฌาปนสถาน 
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(2) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(3) โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(4) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(5) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรม 
(6) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ 
(7) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุด หองชุด หรือหอพัก 
(8) สถานสงเคราะหหรือรับเล้ียงเด็ก 
(9) สถานสงเคราะหหรือรับเล้ียงคนชรา 
(10) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(11) โรงพยาบาล 

 
ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข 4.5 หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้ดวย 

(1) การประกอบกิจการโม บด หรือยอยหิน 
(2) การประกอบกิจการดูดทราย 
(3) การประกอบกิจการเกี่ยวกับกระดูกสัตว 
(4) การประกอบกิจการทําปลาปน 
(5) การประกอบกิจการฟอกยอม 
(6) การประกอบกิจการฟอกหนัง 
(7) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษจากไม เศษผา หรือเสนใย 
(8) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัตถุเคมี ซ่ึงมิใชปุย 

ดังตอไปนี้  
(8.1)  การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน (Chlor – alkaline Industry) ที่

ใชโซเดียมคลอไรด (NaCl) เปนวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) โซเดียม-  
ไฮดรอกไซด (NaOH) กรดไฮโดรคลอลิก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพคลอไรด (NaOCl) 
และปูนคลอรีน (Bleaching Powder)  

(8.2)  การประกอบกิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลที่ใชวัตถุดิบซ่ึงไดจากการกลั่น
นํ้ามันปโตรเลียมหรือกาซธรรมชาติ 

(9) การประกอบกิจการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใชปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว  
โดยกระบวนการทางเคมี 

(10) การประกอบกิจการผลิตปุยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี 
(11) การประกอบกิจการผลิต  ซอมแซม หรือดัดแปลงวัตถุระเบิด 
(12) การประกอบกิจการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม 
(13) การประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟาที่ใชถานหินเปนวัตถุดิบ 
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(14) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต 
(15) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน (iron and 

steel basic industries) 
(16) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุงหรือหลอมโลหะในข้ันตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา 

(non-ferrous metal basic industries) 
(17) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุดเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา 
(18) การประกอบกิจการผลิตถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ 
(19) การประกอบกิจการผลิตหลอดฟลูออเลสเซนต 
(20) การประกอบกิจการเกี่ยวกับหมอแบตเตอรี่เกา 

 
การใชประโยชนที่ดินบริเวณหมายเลข 4.5 ริมฝงคลองน้ําตก ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝง

คลองดังกลาวไมนอยกวา 50 เมตร 
การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 สายกรุงเทพมหานคร–ตราด 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข 3191 สายทางแยกเขาปลวกแดง ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทาง 
ไมนอยกวา 15 เมตร   
 การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ริมถนนสายมาบยา ถนนสายเนินพยอม และถนนสายมาบตาพุดพัน
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไมนอยกวา 40 เมตร เวนแตเปนการสรางทอหรือสายที่เกี่ยวกับ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้ริมฝงคลองบางกระพรุน ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงคลอง
ดังกลาวไมนอยกวา 40 เมตร เวนแตเปนการกอสรางเพ่ือการคมนาคมทางน้ํา หรือการสาธารณูปโภค 

 
(ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอน 41 ก ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2546) 
 
 

 
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2549  
 
     กฎกระทรวงฉบับนี้ระบุวา ใหยกเลิกความใน (8) ของวรรคสาม ของขอ 10 แหงกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน 

(8) การประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเคมีภัณฑ  สารเคมี  หรือวัตถุเคมี ซึ่งมิใชปุย  ไดแก   
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ – แอลคาไลน (Chlor – alkaline Industry) ที่ใชโซเดียมคลอไรด 
(NaCl) เปนวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) กรดไฮโดร
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คลอลิก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพคลอไรด (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder) 
 

(ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอน 78 ก ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549 

 
 
 ลําดับเหตุการณการแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  จนกระทั่งสามารถประกาศใชผังเมือง
ฉบับที่แกไขในป 2549 มีดังตอไปนี้ 
 
 10 เมษายน 2542  ตัวแทนประชาชนบานฉางและตัวแทนบริษัทเอเชียอินดัสเตรียลพารค 
(มาบตาพุด) จํากัด (ปจจุบัน คือ บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด) ไดลงนามรวมกัน
ในการหามสรางโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนในพ้ืนที่ของบริษัท 
 
 12 พฤษภาคม 2546  กระทรวงมหาดไทยประกาศใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน พ.ศ. 2546 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอน 41 ก ซึ่งมี
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคาใน ขอ 10 (8.2) วาพ้ืนที่
บริเวณหมายเลข 4.5 หรือบริเวณพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชียหามสรางโรงงานอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีขั้นตน 
 
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด (เดิม คือ บริษัทเอเซีย 
อินดัสเตรียล พารค (มาบตาพุด) จํากัด) ไดมีหนังสือเลขที่ AIE/041/47 แจงไปยังผูวาราชการ
จังหวัดระยองเพื่อขอแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก
และชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  ในบริเวณพื้นที่ 4.5 ซึ่งเปนบริเวณที่ดินของบริษัท 
โดยบริษัทขอใหยกเลิกขอกําหนด ขอ 8.2 ซึ่งหามประกอบกิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลที่ใช
วัตถุดิบที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือการแยกกาซธรรมชาติ เนื่องจากมีนักลงทุนทั้งจาก
ภายนอกและตางประเทศหลายรายแสดงความประสงคจะลงทุนดานอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
ทั้งขั้นตน ขั้นกลาง และขั้นปลาย แตไมสามารถดําเนินการเต็มรูปแบบได เนื่องจากมีขอหาม
ในการใชพ้ืนที่ตามขอกําหนดของผังเมืองรวมฯ และใหเหตุผลเพ่ิมเติมวาอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน
สามารถกํากับดูแลไม ให เกิดปญหาส่ิงแวดลอมได เชนเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก พรอมทั้งสงรายงานการศึกษาที่
จัดทําโดยบริษัทฟอสเตอรวิลเลอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มาประกอบการพิจารณา  



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
 
 

 336 

 นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน (14 พฤษภาคม 2547) บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด 

ไดมีหนังสือเลขที่ AIE/042/47 ถึงองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง หรือ อบต. บานฉาง ในขณะนั้น
45

 
เพ่ือขอการสนับสนุนการยกเลิกขอบังคับดังกลาว  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานฉางไดทําหนังสือ
เลขที่ รย 72101/290 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2547 ถึงบริษัท เพ่ือแจงมติที่ประชุมสภา อบต. บานฉาง 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ที่มีมติเห็นชอบตามที่บริษัทเสนอมา 
 
 หลังจากการยื่นคํารองของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซียจํากดั กรมโยธาธิการและผังเมือง
ไดดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ดังนี้ (สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมือง จังหวัดระยอง, 2550) 
 
   1) วันที่ 14 มิถุนายน 2547 จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง สรุปผลการประชุมไดวา ยังไมมีขอมูลเพียงพอ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนเพ่ือประกอบการพิจารณา จึงใหประสานกับสํานักงาน              
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพ่ือขอทราบขอมูลและศึกษาดูงานโรงงานปโตรเคมีขั้นตน  
 
   2) วันที่ 25 มิถุนายน 2547 คณะที่ปรึกษาฯ เขารับฟงการบรรยายและศึกษาดูงาน
โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดแก โรงงานกาซธรรมชาติ
(บจม. ปตท.) และโรงงานระยองโอเลฟนส  
 
   3) วันที่ 6 กรกฎาคม 2547  จัดประชุมคณะที่ปรึกษาฯ  โดยเชิญสถาบัน-
ปโตรเลียมแหงประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของเขาชี้แจงขอเท็จจริง และที่ประชุมมีมติให
ปรับเปล่ียนขอกําหนดตามผังเมืองรวมฯ โดยตัดขอ 8.2 ออก  หลังจากนั้น จังหวัดระยองไดมี
หนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองในเรื่องดังกลาว  

   4) วันที่ 17 กันยายน 2547 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง
46    

ที่ประชุมมีมติใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมทั้งจากขอเสนอแนะของ
                                                      
45

  อบต. บานฉางไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลบานฉาง เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2550 (เทศบาลตําบล 

บานฉาง, 2550)  
46  คณะกรรมการพิจารณาดานผังเมืองเปนคณะกรรมการภายในกรมโยธาธกิารและผังเมืองทีต่ั้งข้ึนเพื่อกลั่นกรอง
งานดานผังเมืองกอนสงไปยังคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาดานผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองตอไป
ตามลําดับ  คณะกรรมการชุดน้ีมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนประธาน และมีผูอํานวยการสํานักและกอง
ตางๆ ในกรมรวมเปนกรรมการ 
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คณะกรรมการและจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
กรมควบคุมมลพิษ  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ
ประชาชน เปนตน  เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง และ
คณะกรรมการผังเมืองตอไป  
 
   5) วันที่ 22 ตุลาคม 2547 จัดประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดาน
ผังเมือง และไดเชิญหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของมาใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ  
ที่ประชุมมีมติใหแกไขขอกําหนดตามที่บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซียเสนอ   
 
   6) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 จัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
    (1) เห็นชอบใหแกไขขอกําหนดการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
(สีมวง) บริเวณหมายเลข 4.5 โดยตัดขอความในขอ (8.2) ของขอ 10 วรรคสาม ความวา “(8.2) 
การประกอบอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลที่ใชวัตถุดิบซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือ
การแยกกาซธรรมชาติ ”  ออก แลวดําเนินการปดประกาศ  90 วัน ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดูและ
ย่ืนคํารองตามขั้นตอน พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 ตอไป  
    (2)  มอบหมายใหคณะกรรมการผังเมือง (คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือ
พิจารณาดานผังเมือง) ผูบริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เดินทางไป
จังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบพื้นที่และขอมูลขอเท็จจริง ทั้งสนับสนุนและคัดคาน เพ่ือเปนขอมูล
รายงานเสนอคณะกรรมการผังเมืองประกอบการพิจารณาคํารอง 
 
  7) กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการปดประกาศ 90 วัน ต้ังแตวันที่ 6 มกราคม–
5 เมษายน พ.ศ. 2548  เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียย่ืนคํารองขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนดดังกลาว  ผลปรากฏวา เครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษส่ิงแวดลอม อําเภอบานฉาง 
และประชาชนชาวบานฉาง  ไดย่ืนคํารองคัดคานการแกไขขอกําหนด 1 เรื่อง จํานวน 7,209 ฉบับ 
รวม 7,209 ราย  สาระสําคัญของการยื่นคํารอง คือ ขอใหคงขอความในขอ 10 วรรคสาม เฉพาะ
ในสวนของขอหาม “ขอ (8.2) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลที่ใชวัตถุดิบซึ่งไดจาก
การกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือการแยกกาซธรรมชาติ”  ไวเชนเดิม 
 
  8) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2548 คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองของ             
ผูมีสวนไดเสียที่รองขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชน
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ที่ดินของผังเมืองรวมไดประชุมพิจารณาคํารองดังกลาวในการประชุมครั้งที่ 3/2548 และมีมติเห็น
ควรยกคํารอง  เนื่องจาก 
    (1)  เพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่รัฐได
ลงทุนบริการพื้นฐาน (Infrastructure) ไวอยางสมบูรณพรอมแลว 
    (2)  รัฐมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม
ชายฝงทะเลตะวันออก 
   นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
คือ รัฐควรมีมาตรการทางผังเมืองที่จะชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ดังนี้ 
    (1)  ควรกําหนดใหมีพ้ืนที่โลงและปลูกตนไมเปนแนวกันชน (buffer zone) 
ระหวางเขตอุตสาหกรรมและเขตพื้นที่ชุมชนที่อยูอาศัย 
    (2)  ควรพัฒนาเมืองใหมหรือเมืองบริวาร  สําหรับเปนศูนยกลางยานชุมชน 
และยานพาณิชยกรรมที่มีที่ต้ังอยูไกลจากพื้นที่อุตสาหกรรมอยางนอย 3 กิโลเมตร ขึ้นไป 
    (3)  รัฐและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของมีหนาที่รับผิดชอบที่จะชวยเหลือแกไข
ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่เพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย
ที่ดีของประชาชน 
 
  9)  การประชุมของคณะกรรมการผังเมืองในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่     
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการผังเมือง
พิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียที่รองขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือขอยกเลิกขอกําหนด
เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม 
 
  10)  กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 123 ตอน 78 ก หนา 15 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยสาระสําคัญ คือ การตัดขอความใน
ขอ 10 (8.2) ของผังเมืองรวมฯ ออก ตามคํารองของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
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การเคลื่อนไหวของกลุมผูคัดคานการแกไขขอกําหนด ขอ 10 (8.2)  
  
 เมื่อชาวบานทราบเรื่องการยื่นคํารองเพ่ือขอแกไขขอกําหนด ขอ 10 (8.2) ของบริษัท  
ตอมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 กลุมชาวบานที่คัดคานการขอแกไขขอกําหนดไดปด
ประกาศขอความคัดคานในพื้นที่อําเภอบานฉาง และปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการคัดคาน 
สรุปวาจะจัดประชุมผูที่เกี่ยวของทั้งผูที่เห็นดวย ผูที่คัดคาน และตัวแทนนิคมอุตสาหกรรม     
เพ่ือแสดงเหตุผลใหประชาชนรับฟง  
 
 ตอมาในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ณ โรงเรียนวัดบานฉาง  กลุมชาวบานที่
คัดคานไดเชิญประชาชนในพื้นที่อําเภอบานฉางเขารวมประชุมชี้แจงรับทราบขอเท็จจริง โดยมี
แกนนํากลุมผูเคล่ือนไหว นักวิชาการอิสระใหขอมูลแกประชาชน มีผูเขารวมประชุมประมาณ 240 คน 
โดยไมมีผูแทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด 
เขารวมชี้แจงใหขอมูล (อําเภอบานฉาง, 2547) 
 
 วันที่ 10 พฤศจิกายน  2547 หอการคาจังหวัดระยองไดย่ืนหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด
เพื่อขอใหมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ กอนที่จะมีการลงมติ
ของคณะกรรมการผังเมือง (หอการคาจังหวัดระยอง, 2547) แตไมมีการจัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็นเกิดขึ้น 
 
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบกับการแกไข
ขอกําหนดและใหนําไปปดประกาศ 90 วัน ระหวางวันที่ 6 มกราคม 2548 – 5 เมษายน 2548  
ซึ่งเครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษส่ิงแวดลอมอําเภอบานฉางไดประสานกับประชาชนในพื้นที่
บานฉางเพื่อรวมกันยื่นคํารองคัดคาน ผลปรากฏวา มีผูรวมยื่นคํารองคัดคานการแกไขขอกําหนด 
1 เรื่อง จํานวน 7,209 ฉบับ รวม 7,209 ราย  สาระสําคัญของการยื่นคํารอง คือ การขอให           
คงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)  บริเวณหมายเลข 
4.5 โดยใหคงขอความในขอ 10 วรรคสาม เฉพาะในสวนของขอหาม “ขอ (8.2) การประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลที่ใชวัตถุดิบซึ่งไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมหรือการแยก                    
กาซธรรมชาติ”  ไวเชนเดิม  
 
 นอกจากนี้ เมื่อเครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษส่ิงแวดลอม อําเภอบานฉางทราบผล
การประชุมคณะกรรมการผังเมืองเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งมีมติเห็นชอบใหแกไข
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ขอกําหนดการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง) บริเวณหมายเลข 4.5 
โดยตัดขอความในขอ (8.2) ของขอ 10 วรรคสาม ออก ตามการยื่นคํารองของบริษัทนิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด และใหปดประกาศการแกไขเปนระยะเวลา 90 วัน เครือขายฯ ไดย่ืน
เรื่องรองเรียนไปยัง 2  หนวยงาน คือ  
  1)  คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา ซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ของวุฒิสภา ตามหนังสือของเครือขายฯ ลงวันที่ 25  ธันวาคม 2547 เรื่อง ประชาชนชาวอําเภอบานฉาง
คัดคานการแกไขขอบังคับผังเมือง กรณีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย  ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ              
ไดดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และทายที่สุดไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ 4399/2548 ลงวันที่ 
13 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เพ่ือขอความรวมมือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในการพิจารณา
ระงับการแกไขกฎกระทรวงฯ ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองไดพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ               
ผังเมือง ครั้งที่ 1/ 2549  วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2549  เห็นชอบใหยืนยันตามมติเดิมของ
คณะกรรมการผังเมือง แลวจัดทําหนังสือแจงตอบมายังคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา  
  2)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามคํารองที่ 692/ 2547 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2547 
เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีการขอแกไขขอบังคับผังเมืองของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานพลังงานและ
อุตสาหกรรมดําเนินการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธมินุษยชน พ.ศ. 2545  
 
 อนึ่ง นอกจากเครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษสิ่งแวดลอม อําเภอบานฉาง แลว 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงไดย่ืนหนังสือคัดคานการแกไขขอกําหนดในผังเมืองไปยัง

หนวยงานตางๆ เชน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานฉาง
47

 (เทศบาลตําบลบานฉางยกฐานะ
เปนเทศบาลเมืองบานฉางเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2548) ไดย่ืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี 
(สํานักงานเทศบาลตําบลบานฉาง, 2548)  องคการบริหารสวนจังหวัดระยองยื่นหนังสือถึง
ผูวาราชการจังหวัดระยองเพื่อคัดคานการแกไขขอกําหนดตามมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2548) และสมาชิกสภาจังหวัดระยอง เขตอําเภอ
บานฉาง 3 คน ย่ืนหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด (องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง, 2548)   
 

                                                      
47

 พื้นที่อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง มีเทศบาลที่มีชื่อเหมือนกัน 2 แหง ซ่ึงเปนเทศบาลคนละระดับกัน คือ 

เทศบาลเมืองบานฉาง และเทศบาลตาํบลบานฉาง 
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1.2  ขอบเขตการประเมิน  
 

คณะนักวิ จั ย ไดประ เมินธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล อม ในกรณี ศึกษานี้  โดย 
“คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียน” หมายถึง 3 องคกร ไดแก คณะกรรมการผังเมือง  
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ขอมูลเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ในการพิจารณาหรือรับเรื่องรองเรียนของแตละองคกร รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
คูกรณี สามารถสรุปไดดังตอไปนี้  

 

• คณะกรรมการผังเมืองเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงดานการผังเมือง
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  ซึ่งประชาชนผูมีสวนไดเสียสามารถยื่นคํารอง
ตอคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือขอแกไขหรือคัดคานการวางผังเมืองไดหรือสามารถเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดตามที ่กฎหมายกําหนดไว “คณะกรรมการผังเมือง ”       
ในกรณีศึกษานี้ หมายถึง คณะกรรมการผังเมืองชุดที่ 15  ซึ่งอยูในตําแนงตั้งแตวันที่ 16 
กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2549  นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการตางๆ 
ที่คณะกรรมการผังเมืองแตงตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  
สําหรับ “ผูรอง” ในกรณีศึกษานี้ คือ เครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษส่ิงแวดลอม  
อําเภอบานฉางและประชาชนชาวบานฉาง (โดย นางสาวเมตตา  ตัณฑกุลรัตน และพวก) 
ซึ่งย่ืนคํารองตอคณะกรรมการผังเมือง ในชวงปดประกาศ 90 วัน (6 มกราคม–              
5 เมษายน 2548) ซึ่งเปนขั้นตอนตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  เพ่ือคัดคานขอเสนอ
การแกไขผังเมืองของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย   

 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองในการประชุมเมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม 2548 สรุปวา มีมติเห็นควรยกคํารอง (หลังจากนั้น ในวันที่ 1 สิงหาคม 
2549 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชกฎกระทรวงตัดขอความ (8.2) ออก) 

 

• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนองคกรอิสระที่เกิดขึ้นตามความใน
มาตรา 199-200 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีอํานาจหนาที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ การตรวจสอบและรายงานการกระทําอันละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสม “คณะกรรมการสิทธิฯ” ในกรณีนี้ หมายถึง 
คณะกรรมการสิทธิฯ ชุดที่ 1 ซึ่งแตงตั้งเมื่อ 13 กรกฎาคม 2544 และในกรณีนี้
คณะกรรมการสิทธิฯ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานพลังงานและอุตสาหกรรม
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ดําเนินการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ              
พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545 “ผูรอง” ตอคณะกรรมการ-
สิทธิมนุษยชน คือ นางกนกพร  ปรัชกุล และพวก ในฐานะตัวแทนกลุมเครือขายชุมชน
ตะวันออกพิทักษส่ิงแวดลอม อําเภอบานฉาง สวน ”ผูถูกรอง” คือ กระทรวงมหาดไทย 
คณะกรรมการผังเมือง และบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
 

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงาน
ผลการตรวจสอบ ที่ 267/2551) ไดผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุตสาหกรรม
และพลังงานและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแลว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 และใน
ปจจุบัน (15 กรกฎาคม 2552) อยูระหวางการที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติจะจัดทําหนังสือเสนอแนะมาตการแกไขปญหาตามรายงานการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

 

• คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภาเปนคณะกรรมาธิการสามัญ 1 ใน 21 
คณะของวุฒิสภา มีอํานาจหนาที่ตามความในมาตรา 189 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และขอบังคับวุฒิสภา พ.ศ. 2544  โดยสรุป คือ มีหนาที่
ในการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
วุฒิสภา “คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา” ในกรณีศึกษานี้ หมายถึง  
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา ชุดท่ี 3 (คณะกรรมาธิการดํารงตําแหนง
วาระละ 2 ป)  ซึ่งดํารงตําแหนงคณะกรรมาธิการในชวงป 2547-2549 (สมาชิก
วุฒิสภาชุดน้ีมีจํานวนทั้งหมด 200 คน ท้ังหมดมาจากการเลือกตั้งตามกรอบ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ซึ่งดํารงตําแหนงในชวงป 2543 – 
2549)  ในกรณีศึกษานี้ นางกนกพร  ปรัชกุล  นางสาวเมตตา  ตัณฑกุลรัตน และพวก 
(เครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษสิ่งแวดลอม อําเภอบานฉาง และชาวบานฉาง) 
ไดย่ืนเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา เมื่อเดือนธันวาคม 2547  
สวน “ผูถูกรอง” คือ คณะกรรมการผังเมือง และบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
(ในคํารอง มิไดระบุถึงการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)   
 

ทั้งนี้ การตรวจสอบของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
โดยไดสงหนังสือดวนที่สุด ที่ 4399/2548  ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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เพ่ือพิจารณาระงับการแกไขกฎกระทรวงที่จะใหตัดขอความในขอ 10 วรรค 3 เฉพาะในสวน
ขอหาม (8.2) ออก  คณะกรรมการผังเมืองไดพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมครั้งที่ 
1/2549 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549 และมีมติเห็นชอบใหยืนยันตามมติเดิมของ
คณะกรรมการผังเมือง  และแจงตอบคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา ใหทราบถึง
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ตามที่กรมโยธิการและผังเมืองเสนอ 

 
หมายเหตุ:   

การประเมินกรณีนี้เปนการประเมิน ณ ขณะที่ยังไมมีการนําคดีเขาสูกระบวนการทาง
ศาล  แตเปนการประเมินกลไกการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมภายใตกฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมาย
วาดวยการผังเมืองที่เปดชองไวใหมีการคัดคานการปรับเปล่ียนขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของ      
ผังเมืองรวมประกอบกับกลไกพิเศษสองกลไก คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเปนกลไกตรวจสอบ
พิเศษวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม  เพ่ือเสนอแนะการแกไขปรับปรุงไปยังหนวยราชการ        
ที่เกี่ยวของ  สวนคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา น้ัน เปนชองทางการเสนอแนะแนวการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายและนโยบาย เมื่อพบวามีขอบกพรองในเรื่องใดก็ตามที่เกิดขึ้นในภาพรวม  

 
1.3  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 

  
บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด เปนบริษัทที่พัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

สํานักงานนิคมฯ ต้ังอยูเลขท่ี 9 หมู 2 ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง จังหวัดระยองโดยนิคมอุตสาหกรรม
ที่ตั ้งอยูใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ไดแก นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคม
อุตสาหกรรมตะวันออก 
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รูปที ่14  พ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง

 
ที่มา: การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2549 
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 เมื่อย่ืนคํารอง/รองเรียน ในป 2547 นิคมอุตสาหกรรมเอเซียมีโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในนิคมฯ จํานวน 5 ราย ตอมาเมื่อป 2551 นิคมอุตสาหกรรมเอเซียมีอุตสาหกรรมที่ต้ังอยูใน
พ้ืนที่นิคมฯ รวมจํานวน 9 ราย  จัดกลุมไดดังนี้ 

1) ประกอบกิจการแลว 4 ราย   
2) ใชที่ดินเพ่ือประกอบกิจการอื่น 2 ราย   
3) อยูระหวางทดลองเดินเครื่องจักร 2 ราย   
4) อยูระหวางการดําเนินการกอสราง 1 ราย   

  
 โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเอเซียสวนใหญเปนอุตสาหกรรมปุย  สี  และ
เคมีภัณฑ รายชื่อและการประกอบกิจการดังตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18  รายช่ือและการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมเอเซยี ป 2551 

รายชือ่ 
 

ประกอบกจิการ 

ประกอบกจิการอุตสาหกรรมแลว 4 ราย 
1. ชิน-เอทซุ ซิลิโคน (ประเทศไทย) ผลิตสารซิลิโคน ฟลูอิดส (Silicone Fluids)  

และสารซิลิโคนอลีาสโตเมอร (Silicone Elastomers)  
2. อิวอนิก ไทยแอโรซิล    ผลิตฟูมซิลิกา 
3. โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส   
    (ประเทศไทย) 

ผลิตสารซิลิโคน ซิลแลนท (Silicone  Sealants) 
ซิลิโคน อีลาสโตเมอร (Silicone Elastomers) และ
ซิลิโคน ฟลูอิดส (Silicone Fluids)   

4. เอเซีย ซิลิโคนส โมโนเมอร ผลิตสารเมธิลไซโลเซนส (Methylsiloxanes) 
เมธิลคลอไรไซเลนส (Methylchlorosilanes) และ
ฟูมด ซิลิกา (Fumed Silica) 

ใชที่ดินเพื่อประกอบกจิการอื่นฯ 2 ราย 

5. โกลว เอสพีพี 3  
    (ควบรวมกจิการกับไทยโคเจเนชั่น) 

วางสายไฟฟาใตดิน  เพ่ือสงและจาํหนาย
กระแสไฟฟาใหกับบริษัทอิโตรามา ปโตรเคม จํากัด 

6. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ขนสงกาซธรรมชาติทางทอใตดิน  เพ่ือจําหนายกาซ
ธรรมชาติใหกับบริษัทพูแรค (ประเทศไทย) จํากัด 

อยูระหวางการทดลองเดินเครือ่งจักร  2  ราย 

7. อินโดรามา ปโตรเคมี  ผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) 
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รายชือ่ 
 

ประกอบกจิการ 

อยูระหวางการทดลองเดินเครือ่งจักร  2  ราย 

8. พูแรค (ประเทศไทย) ผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid)  สารอนุพันธของ
กรดแลคติก (Sodium Lactate)  และผลิตภัณฑพลอยได 
(Acipin, Gypsum, Biomass)    

อยูระหวางการดําเนินการกอสราง  1  ราย 

9. เอ็มพีพี  เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิต Propylene oxide และ MPG 
ที่มา: สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเซยี, 2551 
 

1.4  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการ/องคกรรับคํารอง/เร่ืองรองเรียน  
 

1.4.1  คณะกรรมการผังเมือง 
 

คณะกรรมการผังเมืองมีกรรมการจํานวน 21 คน ดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป 
องคประกอบของคณะกรรมการผังเมืองตามความในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518  ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการเปน
กรรมการโดยตําแหนง 7 คน  สวนคณะกรรมการที่เหลืออีก 14 คน จะแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี 
ไดแก ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมือง 7 คน และ
ผูแทนสถาบัน องคการอิสระ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 7 คน คณะกรรมการผังเมืองมีอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ   

 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518 กําหนดใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการผังเมืองและแนะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการผังเมือง
แกหนวยงานที่เกี่ยวของ  และตามมาตรา 8 ใหอํานาจในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ เชน คณะอนุกรรมการผังเมือง
เพ่ือพิจารณาดานผังเมือง  คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียที่รองขอแกไข
หรือเปล่ียนแปลงหรือขอยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม เปนตน  
นอกจากนี้ คณะกรรมการผังเมืองยังมีหนาที่พิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับผังเมือง
รวมที่ย่ืนเขามาภายใน 90 วัน นับแตวันปดประกาศตามมาตรา 23 (มาตรา 24) รวมถึงการพิจารณา
ใหความเห็นชอบการแกไขผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจาพนักงานทองถ่ิน



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

 

 347 

เห็นสมควรแกไขปรับปรุงใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป
ระหวางที่กฎกระทรวงฯ ใชบังคับ (มาตรา 26 วรรค 3)  

 
คณะกรรมการผงัเมืองในกรณีศึกษานี้ หมายถึง คณะกรรมการผังเมืองชุดท่ี 15 

ซึ่งอยูในตําแหนงต้ังแตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2547 ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2549 รวม 2 ป   
 

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหนวยงานภาครัฐสวนกลางระดับกรมสังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการผังเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  ซึ่งไดรวมกรมโยธาธิการและกรมผังเมืองไวดวยกัน  
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมืองระดับตางๆ การโยธาธิการ              
การออกแบบกอสรางและควบคุมการกอสรางอาคาร การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใชประโยชน
ที ่ดิน ระบบการตั้งถ่ินฐานและโครงสรางพ้ืนฐาน รวมทั้งการกําหนดคุณภาพและมาตรฐาน              
การกอสราง ดานการสถาปตยกรรม วิศวกรรมและการผังเมือง เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมที่ดี              
เกิดมาตรฐาน ความปลอดภัยแหงสาธารณชนความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และส่ิงปลูก
สรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 
2551) 
  
 การแบงสวนราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง แบงเปน ก. ราชการบริหาร
สวนกลาง 17 สํานัก/กอง/ศูนย และ ข. ราชการสวนภูมิภาค คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด  โครงสรางหนวยงานสรุปไดดังรูปที่ 15 
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รูปที่ 15  โครงสรางการบริหารราชการของกรมโยธาธิการและผังเมอืง  

 
ที่มา: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง, 2551 
 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองเปนตัวแทนของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในสวนภูมิภาค มีหนาที่รับผิดชอบในการวางและจัดทําผังตางๆ ตามที่กรมมอบหมาย 
หรือที่จังหวัด หรือทองถ่ินรองขอ ดําเนินการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม เสริมสรางความเขาใจ 
และสรางสํานึกดานการผังเมืองและการโยธาธิการ กํากับติดตามสภาพระบบบริการพื้นฐาน



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

 

 349 

การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินและผลกระทบดานการผังเมือง  ใหคําปรึกษาและแกไขปญหา
ดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม โครงขายพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับโครงสรางพ้ืนฐาน ใหบริการ
ดานชางในงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และกําหนดราคากลาง ตรวจสอบ 
รับรองการใชแบบแปลนผังในการกอสราง ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และประเมินราคา
ทรัพยสินอาคารราชการ ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการอุทธรณตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง คณะกรรมการ
พิจารณาอนุญาตโรงมหรสพ รวมทั้งกํากับดูแลดําเนินการรองขอของเจาพนักงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ
กับกฎหมายที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสาธารณชน และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวของตามกฏหมาย (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง, 2551)  

 
1.4.2  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจัดตั้งขึ้น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 199 และ 200 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ       
พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 5 ที่ระบุวา คณะกรรมการสิทธิฯ มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการ 10 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
จากผูที่มีความรูและประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ 
โดยมีคุณสมบัติตามมาตรา 6 และ 7 ผานกระบวนการคัดเลือกและสรรหาตามมาตรา 8 และ
คณะกรรมการสิทธิฯ มีวาระ 6 ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียวตามมาตรา 10 ของ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 
มาตรา 200 แหงรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2540 และมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มีอํานาจตรวจสอบและรายงานการกระทําอันละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสม 
เสนอนโยบายและขอกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน สงเสริมการศึกษาวิจัย แตงตั้งอนุกรรมการ
เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนในประเทศเสนอตอรัฐสภา เปนตน ทั้งนี้ มาตรา 16 ของพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหประธานและคณะกรรมการเปน
ผูปฏิบัติงานเต็มเวลาโดยไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนและคาใชจายในการเดินทางตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา   
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในกรณีศึกษานี้ หมายถึง คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดท่ี 1 ซึ่งอยูในตําแหนงต้ังแตวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 จนถึง 
วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (ศาลปกครองสูงสุด, 2551) จํานวน 11 คน  กรณีนี้คณะกรรมการสิทธิฯ 
ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานพลังงานและอุตสาหกรรมดําเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ  

  
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนหนวยงานราชการ สังกัดรัฐสภา 

ตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบการปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา โดยอยูภายใตการกํากับดูแล
ของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  สํานักงานฯ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไป
ของคณะกรรมการสิทธิฯ ที่เกี่ยวกับงานธุรการ  การรับคํารอง การศึกษาเผยแพรความรู       
การประสานหนวยงานรัฐ เอกชน หรือองคกรดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของเพ่ือคุมครองสิทธิ
มนุษยชน และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา 17 และ 18 ของ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542)  
 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติขางตนไดกําหนดใหสํานักงานฯ 
มีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจํานวน 1 คน รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
สํานักงานฯ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางของสํานักงานฯ 
 

1.4.3  คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภา 
 

คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภาเปนหนึ่งใน 21 คณะของคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 121  กําหนดให
วุฒิสภามีจํานวน 200 คน มาจากการเลือกตั้ง  และมาตรา 130 กําหนดใหดํารงตําแหนงวาระละ 6 ป) 
วุฒิสภามีอํานาจหนาที่ตามความในมาตรา 189 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ในการแตงตั้งคณะกรรมาธิการ  เพ่ือกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของสภาแลวรายงานตอสภา และมีอํานาจออกคําส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใดๆ 
หรือเรียกบุคคลมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
อยูได  และตามมาตรา 191  วุฒิสภาไดตรา “ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ 2544” ขึ้น เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยในขอ 75 ของขอบังคับดังกลาว ระบุใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาขึ้นเพ่ือกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่
ของวุฒิสภา  โดยมี อํานาจหนาที่ตามบัญชีทายขอบังคับน้ีหรือตามที่ วุฒิสภามอบหมาย 
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาแตละคณะประกอบดวยกรรมาธิการจํานวนไมนอยกวาเกาคน
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แตไมเกินสิบหาคน และใหมีจํานวน 21 คณะ  สมาชิกคนหนึ่งจะดํารงตําแหนงกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาไดไมเกินสองคณะ  และคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภามีวาระสองปนับแตวันที่
วุฒิสภามีมติเลือกตั้ง  

 
การสรรหาสมาชิกคณะกรรมาธิการระบุไวใน “ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ 2544”  

ขอ 76 วา การสรรหากรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอ 75 ใหที่ประชุมวุฒิสภาตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวน 11 คน และใหสมาชิกแตละคนแสดงความจํานงโดยยื่นตอ
คณะกรรมาธิการสามัญตามแบบที่คณะกรรมาธิการสามัญกําหนดเพื่อที่จะดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาไดไมเกิน 2 คณะ ในกรณีมีสมาชิกยื่นความจํานงจะดํารงตําแหนง
ไวเกินจํานวนกรรมาธิการในคณะนั้น ใหใชวิธีการตามที่คณะกรรมาธิการสามัญกําหนด  โดยการเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาใหที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเลือกจากรายชื่อสมาชิก              
ที่ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการสามัญ 

 
การรับคํารองเรียนระบุไวใน“ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ 2544” ขอ 78 วา

ใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมเกิน 27 คน         
มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องตางๆ ซึ่งอํานาจหนาที่ประการหนึ่ง 
คือ การรับคํารองเรียนหรือเรื่องราวรองทุกขของราษฎรเพื่อมอบตอคณะกรรมาธิการคณะตางๆ 
หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณา  นอกจากนี้ยังมีขอบังคับที่ระบุเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการอีกหลายประการ เชน 

- ขอ 82 ใหคณะกรรมาธิการแตละคณะเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ 
โฆษกและตําแหนงอื่นตามความจําเปนจากกรรมาธิการในคณะนั้นๆ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ
มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการจํานวนไมเกิน 10 คน เพ่ือพิจารณาปญหาอันอยูในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมาธิการ ตามแตจะมอบหมายได และใหนําขอบังคับวาดวยกรรมาธิการมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

- ขอ 83 การออกคําส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยู
ตามมาตรา 189 วรรคสองและวรรคสามของรัฐธรรมนูญ ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อประธาน
คณะกรรมาธิการ 

- ขอ 84 สมาชิกและผูซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ มีสิทธิเขาฟงการประชุม
คณะกรรมาธิการ ในกรณีประชุมลับผูที่จะเขาฟงการประชุมไดตองเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการประชุม 
และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ 
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ตามบัญชีอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ซึ่งแนบทาย
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 ระบุวา คณะกรรรมาธิการสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณารางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมตามที่วุฒิสภามอบหมาย 
(2) พิจารณาเรื่องหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม 
(3) ใหขอคิดเห็น ขอสังเกต และติดตามความเคลื่อนไหวกิจการตางๆ เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการ การอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ 
(4) พิจารณาศึกษานโยบายและการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหา บริหารจัดการ การอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

(5) พิจารณาศึกษาการกําหนดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมของประเทศและมาตรการ
อยางอื่นเพ่ือการควบคุม ลด และขจัดมลพิษตามหลัก "ผูกอมลพิษเปนผูจาย" 

(6) พิจารณาศึกษามาตรการในการจัดการของเสีย อันตรายที่เกิดจากการใชสารเคมี 
สารพิษและวัตถุอันตราย อยางมีประสิทธิภาพ 

(7) พิจารณาศึกษาอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอม 

(8) ติดตามการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ และสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 
 

คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา ในกรณีศึกษานี้ ไดแก สมาชิกวุฒิสภาท่ี
ดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภามาตั้งแตป 2543-2549  และเปนคณะกรรมาธิการ
สิ่งแวดลอมชุดท่ี 3 (คณะกรรมาธิการดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป) ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภา
จํานวน 15 คน  
 

 หนวยงานที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับงานราชการของวุฒิสภา คือ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเปนสวนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานะเปนกรม และมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
ราชการประจําทั่วไปของวุฒิสภา โดยมีเลขาธิการวุฒิสภาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอประธานวุฒิสภา  สวนงานที่ดูแลเกี่ยวกับงานของ
คณะกรรรมาธิการสิ่งแวดลอม คือ กลุมงานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม  สังกัดสํานักกรรมาธิการ 1 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
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กลุมงานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการ
เกี่ยวกับงานเลขานุการและธุรการทั่วไปของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ  การศึกษา 
วิเคราะห รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง และขอเสนอแนะทางดานวิชาการและกฎหมาย  การติดตาม 
ศึกษา รวบรวมผลการพิจารณาของวุฒิสภาเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ รางขอบังคับการประชุม 
หรือญัตติตางๆ  การดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของ
วุฒิสภา การจัดทําหนังสือนัดประชุม เชิญผูเกี่ยวของหรือผูแปรญัตติมาชี้แจง และมีหนังสือเรียก
บุคคลหรือหนวยงานใหจัดสงเอกสาร ขอมูล ขอเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณา ตลอดจนจัดทํา
บันทึกการประชุมและมติที่ประชุมของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ  การติดตอประสาน
กับทุกฝายที่เกี่ยวของ  เพ่ือเขารวมประชุมและชี้แจงกับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ 
การยกรางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางขอบังคับการประชุม
ตามที่คณะกรรมาธิการแกไขหรือมอบหมาย การศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และ
ขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ รางขอบังคับการประชุม และรายงานของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาญัตติ หรือ
เรื่องที่คณะกรรมาธิการดําเนินการศึกษา  หรือสอบสวนเพื่อนําเสนอวุฒิสภาพิจารณา เปนตน 
 
 

2. วิธีการเก็บขอมูล 
 
 การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในกรณีศึกษานี้ใชตัวชี้วัด The Access Initiative 
(TAI) หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม จํานวน 27 ตัวชี้วัด โดยนักวิจัยไดศึกษาคนควา
ขอมูลดานเอกสาร รวมท้ังสัมภาษณผูเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 
 

2.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

2.1.1  กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
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 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ            

การผังเมือง พ.ศ. 2518 
 กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของ                  

คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม พ.ศ. 2540 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนผูมีสวนไดเสีย              

ไปตรวจดูแผนผงั พ.ศ. 2540 
 ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย

ย่ืนคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับ               
การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 

 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ             
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545 

 ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 
 ประกาศกระทรวงการคลั ง  เรื่ อง  กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบ้ียประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุม
เปนรายเดือน และเปนรายครั้ง  สําหรับกรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการ 
และผูชวยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

 
2.1.2  รายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาดานผังเมือง 
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย

ที่รองขอแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด 
 รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ

ชุมชน จังหวัดระยอง 
 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
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 รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภา 
 
2.2  การสัมภาษณ 
 

2.2.1  หนวยงานราชการ (สวนกลาง  สวนภูมิภาค  สวนทองถิ่น) องคกรอิสระ   
และรัฐวิสาหกิจ 

 นายพงศสีห  ชุมสาย ณ อยุธยา คณะกรรมการผงัเมือง (พ.ศ. 2547-2551) 
 รศ. ดร. ประสงค  เอ่ียมอนันต คณะกรรมการผงัเมือง (พ.ศ. 2539-2543) 
 นายสุพจน  เวชมุข ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียน 2  

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 นายแกวสรร  อติโพธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการส่ิงแวดลอมวุฒิสภา 
 นายสมนึก  รับทอง ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 

 ส่ิงแวดลอม วุฒิสภา 
 นายปรีชา  รณรงค ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมือง 

 เฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 นายวีรพงษ  บุญญานุสนธิ์    ผูอํานวยการกองนิติการ  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ดร. ธงชัย  โรจนกนันท สถาปนิก 8 วช  สํานักพัฒนามาตรฐาน 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 นายสุรพันธ  กล่ินขจร นักวิเคราะหผังเมือง 8 วช  สํานักงาน-       

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
 นางสาวฟองรัตน  ฤทธคานี ผังเมืองจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2541-2542)  

     ปจจุบันเกษียณอายุราชการแลว 
 นายวีรศักดิ์  เพ่ิมแพงพันธ ผูอํานวยการนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก  

 นิคมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย   
 นายเหรียญ  นิจรัญ นายกเทศมนตรีตําบลบานฉาง 
 นายสุชิน  พูลหิรัญ กํานันตําบลบานฉาง 
 นายหนู  ตันสุทธกุล ผูใหญบาน หมู 2  ตําบลบานฉาง 

 
 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
 
 

 356 

2.2.2  ผูยื่นคํารองไปยังท้ัง 3 องคกร/คณะกรรมการรับคํารอง/เร่ืองรองเรียน 

 นางกนกพร  ปรัชกุล   ประธานเครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษ 
ส่ิงแวดลอม  อําเภอบานฉาง 

 นางสาวเมตตา  ตัณฑกุลรัตน   รองประธานเครือขายฯ 
 นายอาทร  บุญวรากร สมาชิกเครือขายฯ 

 
2.2.3  ภาคประชาชน 

 นายมานัส  ศิริสูตร   ชาวบานหมู 2  ต. บานฉาง 
 นางณัฐญา  ศิริสูตร   ชาวบานหมู 2  ต. บานฉาง 
 นายครรลอง  วาจะศุข   ชาวบานหมู 2  ต. บานฉาง 
 นางสาวดวงฤทัย  ดีย่ิง   ชาวบานหมู 2  ต. บานฉาง 

 
2.2.4  ภาคธุรกิจเอกชน 

 นายสุขุม  โกศัยเสวี ผูจัดการทั่วไป                                        
บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด (มหาชน) 

 นายโชติชัย  อรรถวิภัชน ที่ปรึกษาประธานบริษัทซิต้ีเรียลตี้ 
 

2.3  ขอมูลสถิติและขอมูลในเว็บไซต 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  www.senate.go.th  
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  www.krisdika.go.th 
 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  www.nhrc.or.th   
 กรมโยธาธิการและผังเมือง  www.dpt.go.th  
 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  www.thailocaladmin.go.th 
 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  www.ieat.go.th  
 จังหวัดระยอง  www.rayong.go.th  
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  

http://provinces.dpt.go.th/rayong  
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3.  ผลการประเมิน 
   
 การประเมินหมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมประกอบดวยการประเมินในมิติของ
กฎหมายเฉพาะ  ความพยายามของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น  
ผลการประเมินสามารถจัดระดับคาของการประเมินไดเปน 7 ระดับ ไดแก กฎหมายหาม, 
ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน, ควรปรับปรุงแกไข, ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น, ดี, ดีที่สุด  และ
ไมสามารถประเมินได  ผลการประเมินมีดังตอไปนี้ 
 
 3.1  ดานกฎหมายเฉพาะ   
 
 กฎหมายและขอบังคับที่ใหอํานาจในการพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองเรียนของทั้ง 3 องคกร 
มีดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการผังเมืองมีกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก กฎหมายวาดวย
การผังเมือง เชน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) 
ออกความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวย
การพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ขอกาํหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 เปนตน 
 (2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  มีกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของไดแก  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542  ระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545 
 (3) คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา  มีกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (ในสวนที่เกี่ยวของกับวุฒิสภา) และขอบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544  
 
หมายเหตุ:   
 กรณีศึกษานี้ไมไดประเมินบทบาทคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา และคณะกรรมการ-
สิทธิมนุษยชนตามกรอบกฏหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เนื่องจาก
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา ที่ประเมินดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาในชวงป 2543-
2549 โดยมาจากการเลือกตั้งตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
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และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดรับการแตงตั้งเมื่อป พ.ศ. 2544 โดยมาจาก
กระบวนการสรรหาและแตงตั้งตามกรอบแนวทางตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
 
 นอกจากนี้ การคัดคานการแกไขผังเมืองรวมในกรณีนิคมอุตสาหกรรมเอเซียนี้ เกิดขึ้น
ในชวงป พ.ศ. 2547-2549 และการยื่นคํารองไปยังหนวยงานรับเรื่องรองเรียนตางๆ ในชวง
ป พ.ศ. 2547-2548 ซึ่งเปนชวงที่มีการบังคับใชรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540  อยางไรก็ดี ในการ
จัดทําขอเสนอแนะจากการวิจัย ผูวิจัยจะนําประเด็นที่เกี่ยวของของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาประกอบการพิจารณาตอไป 
 
 ผลการประเมินดานกฎหมายมีดงันี้ 
 

3.1.1  คุณภาพและขอบเขตของกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ (ตัวชี้วัดที่ 95 และ 96) 
 

ตัวชี้วัดนี้เปนการตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนวา ในกรณีศึกษานี้ มีกฎหมายที่กําหนดให
มีหนวยงานทําหนาที ่พ ิจารณาวินิจฉัยคําร องหรือไม จากการคนควากฎหมาย พบวา 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กําหนดอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการสิทธิฯ ไวอยางครบถวนสมบูรณใหตองพิจารณาและตัดสิน/วินิจฉัยเรื่อง
รองเรียน (ดีที่สุด) โดยในหมวด 3 ไดกําหนดแนวทางการตรวจสอบการละเมิดสิทธิไวอยาง
ชัดเจนตั้งแตการย่ืนคํารอง การชี้แจงขอเท็จจริง การจัดทํารายงาน และกําหนดมาตรการแกไข  
สวนกฎหมายที่เกี่ยวของคณะกรรมการผังเมืองและคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา นั้น 
กําหนดไวอยางเพียงพอใหตองพิจารณาและตัดสิน/วินิจฉัยเรื่องรองเรียน (ดี) โดยพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดใหคณะกรรมการผังเมืองตองพิจารณาเรื่องรองเรียนใน 2 กรณี 
กรณีแรก ระหวางขั้นตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวม ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิย่ืนคํารองขอให
แกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดไดตามมาตรา 24  สวนกรณีที่สอง คือ การยื่นคํา
รองในระหวางที่กฎกระทรวงผังเมืองรวมบังคับใชอยู (กรณีที่ศึกษาเรื่องการยื่นคํารองคัดคานการ
แกไขขอกําหนดบบริเวณพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย คือ กรณีที่ 2) ผูมีสวนไดเสียสามารถ
ย่ืนคํารองไดตามมาตรา 26  โดยทั้ง 2 กรณีนี้คณะกรรมการผังเมืองไดกําหนดใหดําเนินการตาม
ระเบียบวาดวยการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียย่ืนคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547  สําหรับ
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา นั้น  มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 189 และขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 
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 ถึงแมวา กฎหมายจะกําหนดให 3 หนวยงาน ขางตนตองพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
รองเรียนแตกลับพบวา หากคูกรณีไมพอใจตอผลการตัดสิน/วินิจฉัย  กฎหมายที่เกี่ยวของกับทั้ง 
3 องคกรรับเรื่องรองเรียนยังมิไดระบุถึงสิทธิในการยื่นขอใหทบทวนคําตัดสินใจ/วินิจฉัยแต
อยางใด (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
 

3.1.2  คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 97) 
 

ขอบเขตและความชัดเจนของขอกําหนดเรื่องการอางวาขอมูลที่รองขอเกี่ยวกับ
เรื่องที่รองเรียนเปนความลับเปนประเด็นสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพและขอจํากัดทาง
กฎหมายในการสนับสนุนการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  จากการคนควากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับทั้ง 3 องคกร พบวา ไมมีขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูล (ไมสามารถประเมินได) 

 
อนึ่ง การขอขอมูลขาวสารสามารถใชสิทธิตามกฎหมายอื่นได อันไดแก รัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในมาตรา 58 ที่เปดโอกาสใหบุคคลมีสิทธิรับทราบขอมูล
ขาวสารสาธารณะของราชการตามกฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ระบุถึงเรื่องขอมูลขาวสารไวในมาตรา 56)  กฎหมายที่ออกมารับรองมาตรานี้ คือ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่มีขอจํากัดบางประการ เนื่องจาก
กฎหมายนี้ระบุถึงประเภทของขอมูลที่เจาหนาที่อาจมีคําส่ังไมใหเปดเผย การพิจารณาใหหรือ
ไมใหขอมูลจึงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ จากปญหาขอรองเรียนที่ผานมาชี้ใหเห็นวาใน
หลายกรณี เจาหนาที่อาจใชมาตรา 14 มาเปนเกณฑการใชดุลยพินิจ แลวนําเปนเหตุผลในการไม
เปดเผยขอมูล 

 
3.1.3  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ 98) 
 

ขอกําหนดทางกฎหมายในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของคณะกรรมการ
หรือองคกรพิจารณาวินิจฉัยและเจาหนาที่ของรัฐใหเขาใจเรื่องสิทธิของประชาชนในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมเปนส่ิงสําคัญและจําเปน เนื่องจาก การเพิ่มความรูใหกับเจาหนาที่รัฐจะชวย
สรางความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะนําไปสูความพยายาม
ท่ีจะชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเต็มที่ ผลการประเมินตัวบทกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับทั้ง 3 องคกร พบวา กฎหมายมิไดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ
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คณะกรรมการและเจาหนาที่ของหนวยงานใหเขาใจเรื่องสิทธิของประชาชนในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไว (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 

 
3.1.4  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 

(ตัวชี้วัดที่ 101 และ 102) 
 

เนื่องจากประชาชนอาจไมสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดจริงหากไมได
รับคําแนะนําและการชวยเหลือจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ การตรวจสอบวากฎหมายกําหนดให
หนวยงานที่รับผิดชอบตองชวยเหลือประชาชน โดยการใหความชวยเหลือทางเทคนิค  การจัดทํา
คูมือหรือการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคํารองหรือเรื่องรองเรียนมากนอยเพียงใด 
เปนเง่ือนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน  ผลการประเมิน
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 3 องคกร ชี้วา กฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการผังเมืองและ
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา มิไดกําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีความชวยเหลือทาง
เทคนิค และการสนับสนุนอื่นๆ (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) สวนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้นพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ไดกําหนดไวโดยออมวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจ
หนาที่สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในและระหวางประเทศ และใน
มาตรา 18 ไดกําหนดใหมีหนาที่ในการศึกษาและสนับสนุนใหมีการศึกษาและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  ดวยเหตุนี้ จึงประเมินในสวนของคณะกรรมการสิทธิฯ วา กฎหมาย
กําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีความชวยเหลือทางเทคนิค และการสนับสนุนอื่นๆ ไวนอยมาก 
(ควรปรับปรุงแกไข) 

 
อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญ คือ กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบจะตอง

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของหนวยงานสวนภูมิภาคและทองถ่ินใหมีความเขาใจและ
สงเสริมการใชสิทธิของประชาชนในการรองเรียนหรืออุทธรณในกรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด  
เพ่ือประเมินความพรอมดานบุคลากรของหนวยงานสวนภูมิภาคและทองถ่ินวาพรอมเพียงใด  
เนื่องจากการประเมินอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะหนวยงานสวนกลางอาจ
ไมเพียงพอที่จะชี้ถึงระดับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางแทจริง  

 
ผลการประเมินที่ไดจากการตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวของกับทั้ง 3 องคกร 

รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ิน พบวา กฎหมายเหลานี้
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ไมไดระบุเรื่องการใหหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของ
หนวยงานสวนภูมิภาคและทองถ่ินใหมีความเขาใจและสงเสริมการใชสิทธิของประชาชนในการรองเรียน
หรืออุทธรณในกรณีศึกษานี ้(ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 

 
3.1.5  เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา (ตัวชี้วัดที่ 103) 

 
ขอกําหนดเกี่ยวกับกรอบเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน

แตละขั้นตอนนั้นพิจารณาทั้งในแงความรวดเร็วของขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลา
ในการพิจารณาอยางรอบคอบควบคูกันไป ผลการประเมิน พบวา ขอกําหนด/กฎหมายเกี่ยวกับ
คณะกรรมการผังเมืองกําหนดระยะเวลาที่คอนขางเหมาะสมในการพิจารณาตัดสินหรือวินิจฉัย 
(ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) กลาวคือ พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2525 ระบุวา 
เมื่อคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบรางแผนผังและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินแลว 
ใหปดประกาศ 90 วัน เพ่ือเชิญผูมีสวนไดเสียมาตรวจดู (ตามมาตรา 23) โดยในชวงนี้ ผูมีสวนไดเสีย
สามารถยื่นคํารองขอใหแกไขขอกําหนดได (มาตรา 24) หลังจากนั้น ตามระเบียบคณะกรรมการผังเมือง
วาดวยการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียไดย่ืนคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 ขอ 7 กําหนดใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินผูวางและจัดทําผังเมือง แลวแตกรณี ตองเสนอคํารองขอของ
ผูมีสวนไดเสียตอคณะกรรมการผังเมืองพรอมดวยความเห็นภายใน 90 วัน นับแตพนวันปดประกาศ 
และระเบียบขอ 8 ระบุวา หลังจากคณะกรรมการตัดสินแลวใหแจงผูรองภายใน 10 วัน  
 

กฎหมายที่ เกี่ยวของกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้น พบวา กําหนด
ระยะเวลายังไมเหมาะสม (ควรปรับปรุงแกไข) เนื่องจาก พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดเรื่องระยะเวลาการตรวจสอบไวอยางกวางๆ ในบางขั้นตอน
เทานั้น เชน มาตรา 28 วรรคแรกกําหนดระยะเวลาในการดําเนินตามมาตรการแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิ และวรรคทายกําหนดวาใหแจงผลการตรวจสอบไปยังบุคคลหรือหนวยงานที่มีหนาที่
ตองดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็ว  สวนในระเบียบคณะกรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแหงชาติวาดวยวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2544  พบวา มีเพียง
ระเบียบ ขอ 14 ที่ระบุวา ใหผูที่เกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริงภายในระยะเวลา 15 วัน เทานั้น  และ
สําหรับกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม 
วุฒิสภา) นั้นไมไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินไว (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 
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3.2  ดานความพยายาม 
 

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

การประเมินความชัดเจนของมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือนโยบายเกี่ยวกับ
ความเปนอิสระและความเปนกลางของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียน โดยมีเกณฑ
ในการพิจารณา 8 ขอ ไดแก  

1) การทํางานของคณะกรรมการรับคํารอง/เรื่องรองเรียนเปนแบบเต็มเวลา/เปนงาน
ประจําหรือเปนงานนอกเวลาประจาํ  

2) ในกรณีที่คณะกรรมการรับคํารอง/เรื่องรองเรียนทํางานเต็มเวลา (ดังเชน ผูพิพากษา) 
กรรมการมีหลักประกันใดๆ หรือไม ที่จะไมถูกคุกคามความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินอันเนื่องมาจากการพิจารณาวินิจฉัย 

3) ใ น ก รณี ที่ คณ ะก ร ร มก า ร รั บ คํ า ร อ ง /เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย นทํ า ง า น เ ต็ ม เ ว ล า              
(ดังเชน ผูพิพากษา) คาตอบแทนที่ไดรับอยูในอัตราที่สูงพอท่ีจะไมออนไหวตอ
อามิสสินจางใดๆ หรือไม   

4) คณะกรรมการรับคํารอง/เรื่องรองเรียน ไดจํากัดการติดตอปฎิสัมพันธกับคูกรณี  
5) คณะกรรมการรับคํารอง/เรื่องรองเรียนหลีกเล่ียงหรือปฎิเสธการเขารวมในการพิจารณา

คํารอง/เรื่องรองเรียนที่ตนอาจมีผลประโยชนทับซอน  
6) คณะกรรมการรับคํารอง/เรื่องรองเรียนมีความระมัดระวังในการประพฤติตัวและ 

วางตัวอยางเหมาะสมและเปนกลางในระหวางการพิจารณาคํารอง/เรื่องรองเรียน 
7) การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการรับคํารอง/เรื่องรองเรียนอยูภายใต

บุคคลหรือหนวยงานที่มีสวนไดเสียกับผลการพิจารณาคํารอง/เรื่องรองเรียน  
8) คณะกรรมการรับคํารอง/เรื่องรองเรียนมาจากฝายที่มีสวนไดเสียกับผลการพิจารณา

อยางชัดเจน  
 

ผลการประเมินพบวา คณะกรรมการผังเมืองออกมาตรฐาน กฎระเบียบหรือ
นโยบายในเรื่องนี้ไวนอยมาก (ควรปรับปรุงแกไข) เนื่องจาก ไมมีการระบุเรื่องความเปนอิสระและ
ความเปนกลางไว ไมไดระบุเรื่องเวลาการทํางาน คาตอบแทนคอนขางนอย (ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบ้ียประชุม
เปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือน และเปนรายครั้ง  สําหรับกรรมการ  
อนุกรรมการ  เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ระบุวา คาตอบแทน
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คณะกรรมการผังเมือง แบงเปน ประธานคณะกรรมการไดรับคาตอบแทนเปนเบ้ียประชุม 6,250 
บาทตอเดือน สวนกรรมการ ไดรับ 5,000 บาทตอเดือน) คณะกรรมการผังเมืองมิไดพิจารณาคํารอง
เพียงอยางเดียว แตรับผิดชอบงานดานการผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ไมไดระบุเรื่อง
การติดตอปฏิสัมพันธกับคูกรณีไวในกฎหมาย  ไมระบุเรื่องการหลีกเล่ียงหรือปฎิเสธการเขารวม
ในการพิจารณาคํารอง/เรื่องรองเรียนที่ตนอาจมีผลประโยชนทับซอน และไมมีขอบังคับการประชุม
วาดวยการที่หากเปนเรื่องที่กรรมการผูนั้นอาจมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมควรเขารวมประชุม, 
ไมมีการกําหนดกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่ชัดเจน ทําใหคณะกรรมการรับคํารอง/เรื่องรองเรียน
อาจมาจากผูมีสวนไดเสียโดยทางออม ไมไดระบุเรื่องหลักประกันใดๆ ที่จะไมถูกคุกคามความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากการพิจารณา  และไมไดระบุเรื่องการประพฤติตัวและวางตัว  
อยางเหมาะสม เปนกลางระหวางการพิจารณาคํารอง/เรื่องรองเรียน เปนตน   

 
ในขณะท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม 

วุฒิสภา ออก มาตรฐาน กฎระเบียบและนโยบายเรื่องดังกลาวที่มีความเขมงวดอยูบาง (ดี) โดยใน
สวนของคณะกรรมการสิทธิฯ นั้น ผลการประเมิน พบวา ประเด็นที่ระบุไว ไดแก เรื่องความเปน
กลางระบุไวในมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
นอกจากนี้ ในมาตรา 11 ไดใหอํานาจสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิถอดถอน
กรรมการออกจากตําแหนง หากกรรมการนั้นไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของประชาชน            
ไมเปนกลาง ประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองทางศีลธรรมจรรยา สวนลักษณะการทํางานเปนงาน
ประจําและไดรับผลตอบแทนในระดับที่สูง (ประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนรวม 106,360 บาท
ตอเดือน และกรรมการไดรับ 104,330 บาทตอเดือน)  ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่
กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย  กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม (มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542)  และคณะกรรมการสิทธิฯ มีกระบวนการสรรหา
ที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 
อยางไรก็ดี มีหลายประเด็นยังไมไดระบุไว เชน ยังไมไดระบุถึงการจํากัดการติดตอ  

ปฎิสัมพันธกับคูกรณี และไมไดระบุเรื่องการหลีกเลี่ยงหรือปฎิเสธการเขารวมในการพิจารณา
คํารอง/เรื่องรองเรียนที่ตนอาจมีผลประโยชนทับซอน ไวในกฎหมาย เปนตน 

 
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา กําหนดเรื่องความเปนกลางไวในขอบังคับ

การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2541 หมวด 9 ขอ 142  วาสมาชิกและกรรมาธิการจักตองวางตนเปนกลาง
ในการปฏิบัติหนาที่ และ ขอ 143  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติหนาที่ของตน
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ดวยความซื่อสัตยเที่ยงธรรม และไมแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ และขอ 148  
สมาชิกและกรรมาธิการพึงรักษาชื่อเสียงของวุฒิสภา  และไมกระทําการใด ๆ อันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอวุฒิสภาและเกียรติภูมิของชาติ  นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ไดระบุไวโดยออมในมาตรา 126  หามสมาชิกวุฒิสภาเปนสมาชิกและดํารงตําแหนง
อ่ืนของพรรคการเมือง  และในมาตรา 110 และ 128 กําหนดวาสมาชิกวุฒิสภาตองไมรับเงินหรือ
ประโยชนใดๆ จากหนวยงานของรัฐเปนพิเศษ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติ และในมาตรา 149 
ระบุวาสมาชิกวุฒิสภาตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวม
ของปวงชนชาวไทย  สมาชิกวุฒิสภาทํางานเต็มเวลาโดยไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิม 
รวมเปนเงิน 104,330 บาท  นอกจากนี้ยังมีคาใชจายตางๆ ตามหลักเกณฑ เชน เบ้ียประชุม คาเดินทาง
ในและนอกราชอาณาจักร สมาชิกวุฒิสภาตองประพฤติตัวและวางตัวอยางเหมาะสมและเปนกลาง
ในระหวางการพิจารณาคํารอง/เรื่องรองเรียน และไมไดมาจากผูมีสวนไดเสียกับกรณีศึกษา 
เพราะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 121 เปนตน 

 
อยางไรก็ดี หลายประเด็นไมไดระบุไว เชน ไมระบุเรื่องหลักประกันใดๆ ที่จะ   

ไมถูกคุกคามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากการพิจารณา การจํากัดการติดตอ
ปฎิสัมพันธกับคูกรณี  การหลีกเล่ียงหรือปฎิเสธการเขารวมในการพิจารณาคํารอง/เรื่องรองเรียน
ที่ตนอาจมีผลประโยชนทับซอน   
 

ดานการปฏิบัติจริง จากการประเมินตามเกณฑการพิจารณา 7 ขอ พบวา 
คณะกรรมการผังเมืองมีความเปนอิสระและเปนกลางอยูบาง (ควรปรับปรุงแกไข) ในขณะท่ี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีความเปนอิสระและเปนกลางอยางเพียงพอ (ดี) และ
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภามีความอิสระและวางตนเปนกลางสูง (ดีที่สุด) 

 
เมื่อพิจารณาในประเด็นที่วา ระหวางการพิจารณาเรื่องรองเรียน  คูกรณีทั้งสองฝาย

สามารถเขาถึงขอมูลที่ใชในการพิจารณา และคนหาขอเท็จจริงไดมากนอยเพียงใด  ผลการประเมิน
พบวา ประชาชนสามารถคนหาขอเท็จจริงหรือเขาถึงขอมูลขาวสารในการใชพิจารณาของทั้งสามองคกร
ไดบางสวน (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เนื่องจากสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยจัดทําเปนหนังสือขอขอมูล  
การพิจารณาเปดเผยขอมูลหรือไมขึ ้นอยู กับดุลยพินิจของเจาหนาที ่ ทั้งนี ้ ทุกองคกรจะ
พิจารณาตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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การประเมินระดับความโปรงใสของกระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนโดยดูจาก
ระดับที่เปดใหประชาชนทั่วไปติดตามความคืบหนาและเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการพิจารณาได
ผลการประเมินทั้งในแงมุมของกฎหมายและการปฏิบัติจริง พบวา ทั้ง 3 องคกรจะไมเปดเผยขอมูล
ขาวสารขอเท็จจริงตางๆ ที่อยูระหวางการพิจารณา/ตรวจสอบ แตเมื่อการพิจารณาเสร็จแลว
สามารถขอขอมูลไดโดยทําจดหมายไปขอขอมูลขาวสารจากคณะกรรมการนั้นๆ   

 
โดยสวนใหญแลว กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน-

แหงชาติมีความโปรงใสเปนสวนใหญ (ดี) ถึงแมวาจะไมมีการแจงความคืบหนาในการดําเนินงาน
ใหประชาชนทราบ แตไดเปดโอกาสใหติดตามความคืบหนาไดโดยสอบถามจากเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบ และประชาชนที่เกี่ยวของสามารถขอเขารวมในการพิจารณาเรื่องรองเรียนได โดยตอง
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ในขณะที่คณะกรรมการผังเมืองและคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม 
วุฒิสภา มีกระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนมีความโปรงใสตอประชาชนเปนบางสวน 
(ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น) เนื่องจากไมมีการจัดทํารายงานความคืบหนา  แตสามารถสอบถาม
ความคืบหนาไดจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  และประชาชนไมสามารถขอเขารวมในการพิจารณา
เรื่องรองเรียนได ยกเวนการเขาไปชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวของกับกรณีที่พิจารณา 

 
3.2.2  คาใชจายและความเหมาะสมของการใชจาย (ตัวชี้วัดที่ 112) 

 
ภาระคาใชจายอาจเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหผูที่มีรายไดนอยไมสามารถเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมไดอยางเต็มที่ จากการประเมินระดับที่คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียน
หรืออุทธรณไดชวยแบงเบาภาระคาใชจายในการยื่นเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณในกรณีศึกษานี้ พบวา 
ทั้ง 3 องคกรชวยแบงเบาภาระคาใชจายของผูย่ืนเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณในบางสวน 
คณะกรรมการผังเมืองชวยแบงเบาคาใชจาย เชน การถายเอกสารประกอบการยื่นคํารอง, 
มอบอํานาจใหตัวแทนยื่นคํารองได, การยื่นคํารองสามารถทําไดหลายชองทางโดยไมตองเดินทาง
มาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองในกรุงเทพ เชน ยื่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรืออําเภอ
ในพื้นที่ผังเมืองรวมนั้น หรือที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง, นอกจากนี้ 
ในปจจุบัน (2552) ยังสามารถยื่นคํารองไดทางอินเตอรเน็ตอีกดวย    
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชวยแบงเบาคาใชจายโดยการมีทางเลือกที่
หลากหลายในการยื่นเรื่องรองเรียน (เชน อินเตอรเน็ต, จดหมาย, ย่ืนดวยตัวเอง และย่ืนผาน
องคกรพัฒนาเอกชนดานสิทธิมนุษยชน เปนตน) การมอบอํานาจใหตัวแทนยื่นคํารองรองเรียน
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แทนได การชี้แจงสามารถชี้แจงไดทั้งทางลายลักษณอักษรและวาจา โดยในกรณีที่ตองมาชี้แจง
ดวยวาจาผูรองจะตองเสียคาใชจายเองเปนสวนใหญ  แตสําหรับผูที่มีปญหาคาเดินทางสามารถ
เบิกคาเดินทางไดเปนรายกรณีไป  ในดานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา น้ัน สามารถ
รองเรียนโดยจัดทําเปนหนังสือมารองเรียนโดยตรงหรือสงจดหมายทางไปรษณีย  ผูที่เขามาชี้แจง
ตองเสียคาใชจายเองเปนสวนใหญ แตสําหรับผูที่มีปญหาคาเดินทางสามารถเบิกคาเดินทางได
เปนรายกรณีไป   

 
 3.2.3  ความยุติธรรมและความเทาเทียม (ตัวชี้วัดที่ 114 และ 117) 
 

การประเมินถึงบทบาทของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนในการชวย
ใหชนกลุมนอยหรือกลุมผูดอยโอกาสเขาถึงกระบวนการพิจารณาและวินิจฉัยเรื่องรองเรียน 
แสดงใหเห็นความตระหนักถึงความแตกตางระหวางกลุมคนในสังคมและกลุมคนดอยโอกาสหรือ
กลุมคนที่มีฐานะทางสังคมตํ่ากวากลุมอื่น เนื่องจากคนดอยโอกาสจะมีความสามารถที่จะเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดนอยกวาคนกลุมอื่นๆ ทําใหมีแนวโนมที่จะไมไดรับความเปนธรรมหรือ
ถูกละเลยจากกระบวนการยุติธรรม ผลการประเมินพบวา ในกรณีศึกษานี้ไมสามารถประเมิน
ประเด็นเรื่องกลุมผูดอยโอกาส48ได (ไมสามารถประเมินได) เนื่องจากไมมีผูดอยโอกาสเขารวม
กระบวนการรองเรียน  ทั้งนี้ อาจเกิดจากขอจํากัดบางประการของผูดอยโอกาส เชน ไมเปน           
ผูมีสวนไดเสียที่มีสิทธิยื่นคํารองตามระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารอง
ของผูมีสวนไดเสียย่ืนคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใช
ประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547, เปนผูที่ไมมีสัญชาติไทย (คนตางดาว) จึงไมมี
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  และผูดอยโอกาสบางราย เชน คนพิการ  คนชรา  และผูที่ไมรูหนังสือ อาจไมทราบวา
ตนเองมีสิทธิย่ืนคํารองในทางผังเมืองไดแมจะเปนผูที่มีสิทธิในที่ดินก็ตาม เปนตน   

 
อยางไรก็ดี ตามระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารองของ

ผูมีสวนไดเสียย่ืนคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดนิ
ของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547  ซึ่งเปนระเบียบที่ใชในขณะท่ีกรรมการผังเมืองพิจารณาวินิจฉัย
กรณีศึกษานี้ พบวามีการกําหนดคํานิยามของ ผูมีสวนไดเสีย ไว โดยหมายถึง   

1. ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพยสินอันติดกับที่ดินนั้นในเขตผังเมืองรวม   
2. บุคคลอื่นที่แสดงไดวาตนเปนผูมีสวนไดเสีย  

                                                      
48 ผูดอยโอกาสในกรณีน้ี หมายถึง แรงงานตางดาว  คนจน  ผูสูงอายุ  ผูไมรูหนังสือ  คนพิการ  และชาวประมง                   
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  นิยามในขอ 2 สามารถตีความในทางกวางได เพ่ือเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของ
กับผังเมืองรวมนั้นทุกคน รวมถึงผูดอยโอกาสในกรณีศึกษานี้ ใหมีสวนรวมในกระบวนการวาง
และจัดทําผังเมืองได โดยตองมีหลักฐานที่แสดงไดวาตนเปนผูมีสวนไดเสีย  
 
ขอสังเกต:  

ในอนาคต กรณีของผูดอยโอกาสอาจเปนปญหาสําหรับการตีความคําวา “ผูมีสวนไดเสีย” 
เนื่องจาก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ที่ผานมา คณะกรรมการผังเมืองไดออกระเบียบ
คณะกรรมการผังเมืองวาดวยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารองของ
ผูมีสวนไดเสียยื่นคํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550   

ผลจากการยกเลิกระเบียบดังกลาว ทําใหไมมีการกําหนดคํานิยามของคําวา “ผูมสีวนไดเสยี”  
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง สงผลใหการตีความวาผูใดเปน “ผูมีสวนไดเสีย” ในทางผังเมือง ข้ึนอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาที่  ซึ่งอาจตีความในทางแคบหรือทางกวางขวางก็ไดแลวแตบุคคล   

 
การประเมินวาคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนในกรณีศึกษานี้ได

ตีความ “สิทธิในการรองเรียน”  ในขอบเขตที่กวางเพียงใด เปนการใหความสําคัญกับประเด็น
เรื่องอํานาจฟองตามภาษากฎหมายวา ผูฟอง/ผูรองนั้นจํากัดเฉพาะผูเสียหายในทางหนึ่งทางใด
หรือไมหรือสามารถรวมถึงผูสนใจในเรื่องที่กําลังเกิดขึ้น (เชน องคกรพัฒนาเอกชนหรือสถาบัน
วิชาการที่หวงใยเรื่องผลกระทบของผังเมืองตอส่ิงแวดลอมและประชาชนในพื้นที่) ผลการประเมิน 
พบวา สิทธิในการรองเรียนกับคณะกรรมการผังเมืองมีขอจํากัดบางอยาง (ดี) คือ ตองเปนผูมีสวนไดเสีย
ตามนิยามของระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยื่นคํารอง
ขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม 
พ.ศ. 254749สวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้นทุกคนมีสิทธิในการรองเรียนไดไมวาจะ
เปนผูมีสวนไดเสียหรือไมก็ตาม (ดีที่สุด) ในสวนของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภานั้น 
ไมสามารถประเมินได (ไมสามารถประเมินได) เนื่องจากไมระบุเรื่องนี้ไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ  
 

                                                      
49 ป 2547-2549  ซ่ึง เปนชวงที่ มีการยื่นคํารองและพิจารณาคํารองกรณี นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย น้ัน  
คณะกรรมการผังเมืองยังใชระเบียบดังกลาวขางตนอยู  นิยามของตามระเบียบดังกลาวระบุวา ผูมีสวนไดเสีย 
หมายถึง   

1. ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพยสินอันติดกับที่ดินน้ันในเขตผังเมืองรวม   
2. บุคคลอื่นที่แสดงไดวาตนเปนผูมีสวนไดเสีย 
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 3.2.4  การเกิดข้ึนในเวลาที่เหมาะสม (ความทันตอเวลา) (ตัวชี้วัดที่ 120) 
 

การประเมินระดับความพยายามในการลดความลาชาของกระบวนการพิจารณา
เรื่องรองเรียน รวมทั้งขั้นตอนการประกาศผลการตัดสิน/วินิจฉัย โดยพิจารณาผลในทางปฏิบัติ
มากกวากรอบเวลาที่ระบุไวในตัวบทกฎหมาย  พบวา คณะกรรมการผังเมืองพยายามลดความลาชา
ในกระบวนการพิจารณาโดยกําหนดกรอบเวลาในแตละขั้นตอนไวในกฎหมาย แตในทางปฏิบัติ
แลวยังมีความลาชาอยูบาง (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เนื่องจากกรณีนี้เปนกรณีที่มีผูมีสวนไดเสีย
เกี่ยวของจํานวนมากกวา 7,000 ราย และเรื่องอุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนประเด็นที่ตองใชเวลา
ในการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม ประกอบกับขั้นตอนที่ตองสงรางกฎกระทรวงใหคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจสอบ (ตาม 18 ขั้นตอนของการวางและจัดทําผังเมือง) นั้น ตองใชเวลาในการพิจารณา
อยางละเอียดถี่ถวน สรุปแลว ระยะเวลาโดยรวมตั้งแตบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซียย่ืนคํารอง
จนถึงการประกาศใชกฎกระทรวง ฉบับป 2549  รวมท้ังส้ิน 3 ป 3 เดือน (14 พฤษภาคม 2547- 
1 สิงหาคม 2549) 
 

สวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้นมีความพยายามลดความลาชา
แตยังมีความลาชาอยู (ควรปรับปรุงแกไข) โดยเฉพาะอยางยิ่งในความลาชาในขั้นตอนของการเขียน
และแกไขรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งการสงจดหมายเสนอแนะ
มาตรการแกไขปญหาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ในดานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา นั้น ถึงแมจะไมมีกฎหมายหรือ

ระเบียบใดๆ กําหนดกรอบเวลาไว แตในทางปฏิบัติแลว พบวา ไมมีความลาชาในการดําเนินงาน
หรือดําเนินงานคอนขางรวดเร็ว (ดีที่สุด) เนื่องจากสามารถตรวจสอบเรื่องรองเรียนเสร็จเรียบรอย
ภายในเวลาเพียง 10 เดือน กลาวคือ ชาวบานฉางยื่นเรื่องรองเรียนเขามายังคณะกรรมาธิการ
ส่ิงแวดลอม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2547 แลวคณะกรรมาธิการชุดนี้สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จจนถึงสงหนังสือขอเสนอถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาได
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 รวมระยะเวลาประมาณ 10 เดือน (หลังจากนั้นรัฐมนตรีไดสงเรื่องไป
ยังคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาในวันที่ 12 มกราคม 2545 ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองมีมติ
ยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการผังเมือง) 
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 3.2.5  ชองทางในการเขาถึง (ตัวชี้วัดที่ 121) 
 

การที่ประชาชนสามารถเลือกยื่นเรื่องรองเรียนหรืออุทธรณกับกลไกกระบวนการ
ยุติธรรมอื่นๆ ไดนอกเหนือจากกลไกที่รับผิดชอบโดยตรงเปนส่ิงที่ชวยสนับสนุนใหประชาชน
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดมากขึ้น ผลการประเมินทั้ง 3 องคกร  พบวา มีกลไกกระบวนการ
ยุติธรรมที่ประชาชนสามารถยื่นเรื่องรองเรียนไดหลายองคกร ดังเชนในกรณีศึกษานี้ นอกจาก
คณะกรรมการผังเมืองแลว ประชาชนไดไปย่ืนคํารองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและ
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา แตองคกรเหลานี้ไมมีอํานาจตัดสินและผลการตรวจสอบ
เปนเพียงขอเสนอแนะตอหนวยงานที่รับผิดชอบเทานั้น (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) 
 
 3.2.6  ความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 123
และ 124) 
 

ความเปนธรรมอยางแทจริงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได หากคณะผูพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องรองเรียนและเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชนและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม การประเมินโดยนับยอนหลังเปนระยะเวลา 3 ปที่ผานมาวาไดมีการจัดทําคูมือ
หรือการฝกอบรมในเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของประชาชนใหกับกรรมการ
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือไม สม่ําเสมอเพียงใด  รวมทั้งมีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรม
เกี่ยวกับเรื่องส่ิงแวดลอมหรือไม ผลการประเมินของทั้งสองประเด็นนี้  พบวา ทั้ง 3 องคกร ไมมี
การจัดทําคูมือหรือการฝกอบรมในเรื่องเหลานี้ในชวง 3 ปที่ผานมา (ควรปรับปรุงแกไขอยาง
เรงดวน) 
 

3.2.7  ความพยายามที่จะสรางขีดความสามารถใหแกประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 125 
และ 127) 
 

ความเพียงพอของงบประมาณเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรหรือหนวยงาน
ที่รับเรื่องรองเรียนสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ทั้งในสวนการพิจารณาเรื่องรองเรียนและการให
ความชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงกระบวนการพิจารณามากยิ่งขึ้น ผลการประเมินความเพียงพอ
ของงบประมาณ พบวา ทั้ง 3 องคกรมีงบประมาณคอนขางเพียงพอสําหรับการพิจารณาเรื่องรองเรียน
ของคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบคํารอง/เรื่องรองเรียน (ดี) แตในดานงบประมาณให
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ความชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงกระบวนการพิจารณามากยิ่งขึ้นนั้น ยังไมมีงบประมาณ
สนับสนุนในเรื่องนี้อยางชัดเจน 

 
นอกจากประเด็นเรื่องงบประมาณแลว  ระดับความพยายามขององคกร/

หนวยงานที่จะเสริมสรางความรูของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของ
องคกร/หนวยงานนั้นๆ เปนส่ิงสําคัญเชนกัน จากการประเมินจากความพยายามในการจัดทําและ
เผยแพรคูมือประชาชน  พบวา หนวยงานท่ีสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการผังเมืองและ
คณะกรรมาธิการส่ิงแวดลอม วุฒิสภาไมไดมีการจัดทําคูมือประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน
ในการยื่นคํารองหรือเรื่องรองเรียน (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) ในขณะที่คณะกรรมการ-    
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีการจัดทําและเผยแพรคูมือประชาชนซึ่งสามารถเปนแบบอยางใหแก
องคกรรับเรื่องรองเรียนอื่นๆ ได (ดีที่สุด) 
 

3.3  ดานความสัมฤทธิ์ผล  
 

3.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (ตัวชี้วัดที่ 129) 
 

การประเมินการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของคณะกรรมการหรือ
องคกรรับเรื่องรองเรียนในกรณีศึกษานี้หมายถึง คําตัดสินในประเด็นส่ิงแวดลอมและสุขภาพของ
มนุษย ผลการประเมินพบวา กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองและ
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา น้ัน ยังไมมีการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือตัดสิน  
ในเหตุผลรายละเอียดท่ีแตกตางกัน  
 

กรณีคณะกรรมการผังเมืองนั้น  มีการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยเพียงบางสวน คือ 
ยกคํารองแตกลับไมมีการปฏิบัติตามคําตัดสินใจในสวนที่ใหมีมาตรการทางผังเมืองเพื่อชวยลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม50 ซึ่งทําใหไมไดมีการดําเนินการดูแล
ผลกระทบที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามคําตัดสินในสวนแรก (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) 

                                                      
50  จากรายงานการประชุมของคณะกรรมการผังเมืองในการประชุมครั้งที่ 7/2548 เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2548  
สรุปไดวา ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ เสนอ กลาวคือ  
มีมติเห็นควรยกคํารองของชาวบานฉาง  เน่ืองจาก 
 (1)  เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่รัฐไดลงทุนบริการพื้นฐาน 
(infrastructure) ไวอยางสมบูรณพรอมแลว 



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
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สวนกรณีคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของคณะกรรมาธิการส่ิงแวดลอม วุฒิสภา นั้น  
ไมมีการปฏิบัติตามคําตัดสิน (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) แมวาจะตรวจสอบกรณีนี้เสร็จเรียบรอยแลว 
และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 ไดสงหนังสือไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให
ระงับการแกไขขอกําหนดขอ 10 (8.2) ที่หามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน  
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดสงเรื่องมายังคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา และกรรมการผังเมือง
มีมติยืนยันตามมติเดิมซึ่งคณะกรรมการผังเมืองไดเคยพิจารณาตัดสินเรื่องดังกลาวไปกอนหนานี้แลว  
ทั้งนี้เพราะคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา มีอํานาจเพียงใหขอเสนอแนะ แตไมมีอํานาจ        
ในการตัดสินใจซึ่งเปนอํานาจทางพระราชบัญญัติการผังเมือง 
 

กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้นไมสามารถประเมินได (ไมสามารถ
ประเมินได) เนื่องจาก แมวาการจัดทํารายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงาน
ผลการตรวจสอบ ที่ 267/2551) จะผานการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแลว              
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 แตจนถึงปจจุบัน (15 กรกฎาคม 2552) สํานักงานคณะกรรมการ-    
สิทธิมนุษยชนแหงชาติยังไมไดจัดทําจดหมายเสนอแนะมาตการแกไขปญหาตามรายงาน              
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  
 

                                                                                                                                       
 (2)  รัฐมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคัลในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก 
 นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคํารองฯ ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ รัฐควรมีมาตรการ
ทางผังเมืองที่จะชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังน้ี 
    (1)  ควรกําหนดใหมีพื้นที่โลงและปลูกตนไมเปนแนวกันชน (buffer zone)  ระหวางเขต
อุตสาหกรรมและเขตพื้นที่ชุมชนที่อยูอาศัย 
    (2)  ควรพัฒนาเมืองใหมหรือเมืองบริวาร  สําหรับเปนศูนยกลางยานชุมชน และยาน
พาณิชยกรรมที่มีที่ตั้งอยูไกลจากพื้นที่อุตสาหกรรมอยางนอย 3 กิโลเมตรข้ึนไป 
 (3)  รัฐและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของมีหนาที่รับผิดชอบที่จะชวยเหลือแกไขผลกระทบจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวติและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน 
 
 หลังจากนั้น กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณ
อุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอน 
78 ก  หนา 15 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549  โดยสาระสําคัญ คือ การตัดขอความในขอ 10 (8.2) ของผังเมืองรวมฯ 
ออกตามคํารองของบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย  ซ่ึงคําตัดสินไดรับการปฏิบัติตาม  เพราะมีสภาพบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง   
 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของกรณีศึกษานี้ พบวา 
รายงานในหนา 3 และหนา 22  ที่ระบุรายชื่อผูรวมลงนามในหนังสือขอตกลงระหวางตัวแทน
ประชาชนบานฉางกับผูแทนเจาของบริษัทเอเซีย อินดัสเตรียลพารค (มาบตาพุด) จํากัด เมื่อวันที่ 
10 เมษายน 2542 นั้น ยังไมถูกตอง เนื่องจากชื่อของนายเสถียร  แชมชอย ซึ่งควรมีรายชื่ออยูใน
ฝายตัวแทนประชาชนบานฉาง กลับมีรายชื่ออยูในกลุมของผูแทนเจาของบริษัทเอเซีย อินดัสเตรียล
พารค (มาบตาพุด) จํากัด แทน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนประชาชนบานฉางไดจาก
หนังสือคัดคานผังเมืองสีมวงเขาเขตอําเภอบานฉาง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 (นายพิศิษฐ  
เจียมอนุกูลกิจ และ นายเสถียร  แชมชอย, 2541) และเอกสารลําดับเหตุการณณคัดคานสีมวงใน
เขตอําเภอบานฉาง (นายพิศิษฐ  เจียมอนุกูลกิจ และคณะ, 2541) 
 

อยางไรก็ดี แมวาสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะยังไมได
สงหนังสือเสนอแนะมาตรการแกไขปญหาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ แตถาหากพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานที่ผานมา  พบวา โดยสวนใหญแลวขอเสนอมักไมไดรับการปฏิบัติตามเทาที่ควร 
เนื่องจาก ขอเสนอ/มาตรการของคณะกรรมการสิทธิฯ ยังไมมีผลผูกพันทางกฎหมายที่จะทําให
หนวยงานรัฐทางการปกครองตางๆ  ตองปฏิบัติตาม เพ่ือจัดการปญหาส่ิงแวดลอมและผลักดัน
เรื่องสิทธิมนุษยชนใหดีขึ้น 

 
3.3.2  ผลลัพธของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (ตัวชี้วัดที่ 131) 
 

หากคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียน
นําไปสูการออกมาตรการที่จะหลีกเล่ียง หรือลดผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพ
ของมนุษย หรือปรับปรุงใหกระบวนการเขาถึงขอมูลหรือการมีสวนรวมดีขึ้น ยอมหมายถึง
ความสัมฤทธิ์ผลของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม จากการประเมินประเด็นนี้ในกรณีศึกษานี้ พบวา  
คณะกรรมการผังเมืองและคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภาไมมีการออกมาตรการใดๆ ที่จะ
ลดผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอม (ควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน) สวนคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาตินั้นไมสามารถประเมินได (ไมสามารถประเมินได) เนื่องจากแมวาการจัดทํา
รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะผานการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแลว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 แตจนถึงปจจุบัน (15 กรกฎาคม 2552) สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังไมไดจัดทําจดหมายเสนอแนะมาตการแกไขปญหาตาม
รายงานการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
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ในภาพรวม สรุปไดวา คําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของคณะกรรมการรับเรื่อง
รองเรียน คือ คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภา (และอาจรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ) ไมสามารถนําไปสูการออกมาตรการลดผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย หรือปรับปรุงใหกระบวนการเขาถึงขอมูลหรือการมีสวนรวมในกรณีศึกษานี้ใหดีขึ้นได 
เนื่องจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
มีเพียงองคกรเดียวเทานั้น นั้นคือ คณะกรรมการผังเมือง  ซึ่งจากกรณีศึกษานี้ จะเห็นไดวา 
คณะกรรมการผังเมืองยังไมใหความสําคัญเทาที่ควรกับการกําหนดและดําเนินงานตามมาตรการ
ดานผังเมืองเพ่ือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นจากการวางและจัดทําผังเมือง  
ทั้งนี้ ตามที่อนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาคํารองฯ ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไว  

 
3.3.3  ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน

หนวยงานของรัฐ (ตัวชี้วัดที่ 132) 
  

ความสัมฤทธิ์ผลของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ
เปนการพิจารณาวากรรมการของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนและเจาหนาที่ของรัฐ
ไดปฎิบัติหนาที่ในการสนับสนุนใหประชาชนใชสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดดีเพียงใด   

 
จากการประเมิน พบวา แนวทางการดําเนินงานระหวางการพิจารณาเรื่อง

รองเรียนคณะกรรมการผูพิจารณาคํารอง/เรื่องรองเรียนทั้ง 3 คณะ (คณะกรรมการผังเมือง, 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา) มีความ
คลายคลึงกัน คือ มิไดมีการติดตอ พูดคุยกับผูย่ืนคํารอง/เรื่องรองเรียนเปนการสวนตัว แตใชการติดตอ
ประสานงานอยางเปนทางการ คือ สงจดหมายเพื่อติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือประสานขอมูล ใหบุคคลหรือผูแทนหนวยงานมาชี้แจงขอมูลตางๆ โดยสามารถ
ชี้แจงไดทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและการชี้แจงดวยวาจาตอคณะกรรมการ และการประสานงาน
เพ่ือลงพ้ืนที่ตรวจสอบขอมูลจะประสานงานอยางเปนทางการเชนเดียวกัน   

 
อยางไรก็ดี ผูมีสวนไดเสียมีทั้งผูที่พึงพอใจและผูที่ไมพึงพอใจกับการทํางานของ

กรรมการและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของคณะกรรมการผังเมืองและ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ควรพัฒนาใหดียิ่งขึ้น) โดยผูที่พึงพอใจเห็นวาเปน
การดําเนินงานตามขั้นตอนตามกฎหมายแลว สวนผูที่ไมพึงพอใจ เนื่องจาก ไมพอใจผลการพิจารณา
ของกรรมการ  ในขณะที่ ในสวนของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภานั้น ผูมีสวนไดเสียสวนใหญ
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มีความพึงพอใจกับการทํางานของคณะกรรมการและเจาหนาที่ (ดี) เนื่องจาก การดําเนินงานมี
ความเปนกลาง  มีความเปนวิชาการ  รูปแบบการทํางานของคณะกรรมการมีความนาเชื่อถือ 
 
 3.3.4  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสาธารณชน (ตัวชี้วัดที่ 
133) 
 

หากผูมีสวนไดเสียมีทักษะและความรูที่จําเปนตอการยื่นคํารองตอคณะกรรมการ
หรือองคกรที่รับเรื่องรองเรียนยอมหมายถึงโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมที่เพ่ิมมากขึ้น  
ผลการประเมินในประเด็นนี้ พบวา ผูมีสวนไดเสียมทีักษะและความรูที่จําเปนตอการใชบริการทาง
คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนทั้ง 3 องคกร ไดอยางมีประสิทธิผลเพียงพอ (ดี) 
โดยสรุป พบวา 

1. รูปแบบและเนื้อหาของขอมูลดานผังเมืองที่ไดรับครบถวน  
2. ผูมีสวนไดเสียที่การรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองมีการขอขอมูลจากเจาหนาที่

สํานักโยธาและผังเมืองเพ่ือใชประกอบการยื่นจดหมายรองเรียน  มีการศึกษาและ
ทราบรายละเอียดและขอกําหนดของผังเมืองเปนอยางด ี 

3. ผูมีสวนไดเสียย่ืนเรื่องรองเรียนหลายแหง ไดแก คณะกรรมการผังเมือง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา  
กระทรวงมหาดไทย  และสํานักนายกรัฐมนตรี  เปนตน 

4. ผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจ ตอการบริการของเจาหนาที่ในการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร 

5. ผูมีสวนไดเสียมีความเขาใจตอประเด็นดานสิ่งแวดลอม (การวางผังเมือง) เพราะมี
ขอมูลครบถวน และไดมีการติดตามผลขอมูลตลอดเวลา 

6. ผูมีสวนไดเสียมีการขอรับคําแนะนําและไดรับขอมูลจากเจาหนาที่ดานผังเมือง
เกี่ยวกับการรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องผังเมือง  สวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติและคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภานั้น ผูมีสวนไดเสียยังไมเคยขอ
ขอมูล การติดตอประสานงานที่ผานมาเปนการเขามาชี้แจงขอมูลขอเท็จจริงตอ
คณะกรรมการ และการประสานงานเมื่อมีการลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบเรื่องรองเรียน 



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

 

 375 

3.3.5  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐ
สวนภูมิภาค  และสวนทองถิ่น (ตัวชี้วัด 134) 

 
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของหนวยงานของรัฐสวนภูมิภาคและทองถ่ินวามีสวน

ชวยใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม มากนอยเพียงใด  ผลการประเมินพบวา หนวยงาน
ของรัฐในภูมิภาคและทองถ่ินมีสวนชวยใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได แตมี
ประสิทธิผลจํากัด (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เนื่องจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ไดใหการสนับสนุนขอมูลขอเท็จจริง ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของและรับเรื่องรองเรียนหรือ
รับคํารอง (ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518) ดังนั้นจึงมีสวนชวยประชาชนในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม   

  
อยางไรก็ดี จากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผังเมืองของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนที่ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยอง (เจาหนาที่สวนใหญสังกัดสํานักการชาง หรือ ฝายโยธา) พบวา อปท. มีขอจํากัด
หลายประการ เชน บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การผังเมืองเทาที่ควร เนื่องจาก การอบรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานการผังเมืองยังไมตอเนื่อง
เทาที่ควร ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการผังเมือง และบุคลากรที่รับผิดชอบเปล่ียน
คอนขางบอย  ขอสังเกตประการหนึ่งที่พบ คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีอํานาจตัดสินใจ
ในดานผังเมืองอยางแทจริง เนื่องจากบทบาทของทองถ่ินในการวางผังเมืองรวมตามนโยบาย
กระจายอํานาจสูทองถ่ินนั้น คือ การดําเนินการในขั้นตอนการจัดทําผังเมืองรวมเทานั้น  แตอํานาจ
การตัดสินใจทั้งหมดยังคงอยูที่คณะกรรมการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

 
ในสวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม 

วุฒิสภานั้น หนวยงานรัฐสวนภูมิภาคและทองถ่ินมีบทบาทในการสนับสนุนขอมูลขอเท็จจริง และ
ประสานงานเมื่อมีการรองขอหรือติดตอมาจากคณะกรรมการทั้งสององคกรดังกลาว 

 
3.3.6  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถของสื่อมวลชน (ตัวชี้วัดที่ 135 ) 
 

ตามหลักการแลวการมีสวนรวมของสื่อมวลชนมีสวนชวยใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมได เนื่องจากสื่อมวลชนมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสาร จากการประเมิน
บทบาทของสื่อมวลชน พบวา ส่ือมวลชนมีสวนสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
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แตมีประสิทธิผลจํากัด (ควรพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น) เนื่องจาก บทบาทของสื่อมวลชนยังจํากัดอยูเฉพาะ
การรายงานหรือนําเสนอขาวตามขอเท็จจริงตามสถานการณตางๆ ในพ้ืนที่เทานั้น ยังขาดมิติของ
วิเคราะหใหเห็นขอดี ขอเสีย และทางเลือกประกอบการตัดสินใจ   รวมทั้งยังไมมีการใหความรู
เรื่องการใชสิทธิในทางผังเมืองแกประชาชน  

 
3.3.7  ความสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคประชา-

สังคม (ตัวชี้วัดที่ 136) 
 

นอกจากสื่อมวลชนแลว องคกรภาคประชาสังคมมีสวนสนับสนุนใหประชาชน
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดเชนกัน ผลการประเมินบทบาทขององคกรภาคประชาสังคม
ในการสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม พบวา องคกรภาคประชาสังคม (รวมท้ัง
องคกรพัฒนาเอกชน) ยังไมมีบทบาทในการสนับสนุนใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ดานการผังเมืองเทาที่ควร (ควรปรับปรุงแกไข)  เนื่องจาก ในพ้ืนที่มาบตาพุดยังไมมีองคกรใดที่
ทํางานสนับสนุนการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานผังเมืองโดยตรง ที่ผานมาบทบาทขององคกร
ภาคประชาสังคมสวนใหญเปนการสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับมลพิษ สุขภาพ และการใชสิทธิของ
ประชาชนตามกฎหมายปกครองและกฎหมายสิ่งแวดลอม ตัวอยางองคกรที่เขาไปทํางานในพื้นที่
มาบตาพุด ไดแก กลุมศึกษาและรณรงคมลภาวะอุตสาหกรรม มูลนิธินโยบายสุขภาวะ โครงการ
นิติธรรมส่ิงแวดลอม  และเครือขายภาคประชาชนภาคตะวันออก เปนตน  
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

4.1 บทสรุป 
 

1)  คณะกรรมการผังเมือง 
 

ผลการประเมินทั้งหมดสามารถสรุปไดดังตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19  ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา ผงัเมืองรวมบรเิวณอุตสาหกรรมหลัก      
        และชุมชน จงัหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 หมวดการเขาถึง  
                 กระบวนการยุติธรรม – คณะกรรมการผังเมอืง 

คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

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

รวมจํานวนตวัชี้วัด 27 

หมายเหต:ุ รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก 
 

เมื่อพิจารณาในมิติของกฎหมาย พบวา พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
กําหนดใหคณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจหนาที่โดยตรงในดานการผังเมือง  ผลจากการประเมิน
ธรรมาภิบาลในกรณีนี้ จะเห็นไดวา คณะกรรมการผังเมืองเปนองคกรเดียวที่สามารถพิจารณา
ตัดสิน/วินิจฉัยชี้ขาดในดานการผังเมืองทุกเรื่อง ต้ังแตการแตงตั้งคณะอนุกรรมการผังเมืองชุด
ตางๆ, การพิจารณาใหความเห็นตอ (ราง) แผนผังและขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินในผังเมือง
รวมตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและเจาพนักงานทองถ่ินนําเสนอแลวแตกรณี และ การขยาย
เวลาการบังคับใชกฎกระทรวง และการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสีย เปนตน   
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เมื่อประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในมิติของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
พบวา จุดเดนสําคัญของกฎหมายวาดวยการผังเมือง คือ การกําหนดระยะเวลาและรายละเอียด
วิธีการดําเนินงานในแตละขั้นตอนตางๆ ไวอยางชัดเจน  อยางไรก็ดี กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ยังมีขอจํากัดที่ควรพัฒนาใหดีขึ้นในหลายๆ ดาน เชน การไมระบุถึงสิทธิในการยื่นอุทธรณหรือ
ขอใหทบทวนคําตัดสินหรือคําวินิจฉัย การไมไดกําหนดใหตองพัฒนาขีดความสามารถของ
คณะกรรมการผังเมือง (รวมท้ังอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา) หรือบุคลากรของหนวยงานสวน
ภูมิภาคและทองถ่ิน ใหเขาใจเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม สิทธิ  
การยื่นคํารองหรือฟองรอง  ตลอดจนชองทางหรือโอกาส และแนวทางการนําเรื่องเขาสู
กระบวนการยุติธรรมโดยประชาชน และการไมไดกําหนดใหหนวยงานราชการดานการผังเมือง
ตองใหความชวยเหลือดานเทคนิคและการสนับสนุนใหประชาชนทราบ/เขาใจวามีชองทาง     
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางไรบาง   
 

หากเปนดานความพยายาม  คณะกรรมการผังเมืองมีความพยายามที่ดีใน 2 ประเด็น 
คือ การตีความเรื่อง “สิทธิในการรองเรียน” วาผูมีสิทธิรองเรียนหรือย่ืนคํารองตองผูมีสวนไดเสีย 
ตามระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดเสียยื ่น         
คํารองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของ         
ผังเมืองรวม พ.ศ. 254751  ซึ่งนิยามดังกลาวคอนขางเปดกวางสําหรับผูมีสวนไดเสียทั้งโดยตรง
และโดยออม อีกประเด็นที่อยูในระดับที่ดี คือ การจัดเตรียมงบประมาณใหเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินงานติดตามตรวจสอบกรณีรองเรียน อยางไรก็ดี คณะกรรมการผังเมืองมีหลายประเด็นที่
ควรแกไข ไดแก การกําหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ หรือนโยบายและการดําเนินการที่มีความเปน
อิสระและเปนกลาง (เชน การปฏิเสธเขารวมพิจารณาคํารองที่ตนอาจมีผลประโยชนทับซอน              
การวางตัวเปนกลางคาตอบแทน และการสรรหาคณะกรรมการ เปนตน) ความพยายามของ
คณะกรรมการผังเมืองที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของกรรมการและเจาหนาที่หนวยงานรัฐใน           
การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใน และการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม  การเขาถึงขอมูลขอเท็จจริงระหวางการพิจารณาของคูกรณี การเปดเผยความคืบหนาและ
การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับกับการพิจารณา การแบงเบาภาระคาใชจายาของผูย่ืนเรื่องรองเรียน                
ความพยายามลดความลาชา และการยื่นอุทธรณ เปนตน  
 

                                                      
51  อยางไรก็ดี ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองดังกลาวไดประกาศยกเลิกแลวเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2550 ทําให
ปจจุบันไมมีคํานิยามของผูมีสวนไดเสีย 
 



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
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ดานความสัมฤทธิ์ผล การดําเนินงานของคณะกรรมการผังเมืองมีความสัมฤทธิ์ผล
ในประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียมีทักษะความรูที่จําเปนเพียงพอตอการใชบริการของคณะกรรมการได
เปนอยางดี  อยางไรก็ดี ยังมีหลายประเด็นที่ควรแกไขโดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องของการปฏิบัติ
ตามคําตัดสิน/วินิจฉัยของคณะกรรมการผังเมืองในประเด็นของการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ คําตัดสิน/วินิจฉัยยังไมนําไปสูการออกมาตรการของคณะกรรมการผังเมืองเพ่ือชวย
ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของมนุษย หรือปรับปรุงใหกระบวนการเขาถึงขอมูลหรือ
การมีสวนรวมดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นที่ควรแกไขใหดีขึ้น เชน การสงเสริมบทบาทของ
หนวยงานรัฐสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนชวยใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม  และการหนุนเสริมบทบาทขององคกรภาคประชาสังคม เชน ส่ือมวลชน 
และองคกรพัฒนาเอกชนใหมีสวนรวมกับประชาชนในดานการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม เปนตน 

 
อนึ่ง การประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมในกรณีผังเมืองรวมนี้นําไปสูประเด็นคําถาม

สําคัญตอบทบาทของคณะกรรมการผังเมืองในหลายประเด็น เชน การใหอํานาจคณะกรรมการ 
ผังเมืองทั้งในการอนุมัติผังและการพิจารณาตัดสินคํารองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม  โดยองคกรเดียวกัน ทําใหการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมดานการผังเมืองขาดสมดุลในการตรวจสอบ (check and balance) หรือไม  
การแตงตั้งคณะกรรมการโดยฝายการเมืองโดยไมมีเกณฑกติกาที่จะรับรองความเปนกลางของ
กรรมการทําใหคณะกรรมการผังเมืองขาดความเปนกลางและความเปนอิสระหรือไม นอกจากนี้              
การดําเนินงานใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการผังเมืองก็สามารถถูกตั ้งคําถามไดดวย 
เนื่องจากไมมีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการผังเมือง (เชน กรณีมาตรการ
ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของพ้ืนที่หมายเลข 4.5 ในเขต 
ผังเมืองรวมมาบตาพุด) 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
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2)  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

ผลการประเมินทั้งหมดสามารถสรุปไดดังตารางที่ 20 
 
ตารางที่ 20  ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา ผงัเมืองรวมบรเิวณอุตสาหกรรมหลัก   
      และชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549   
     หมวดการเขาถึงกระบวนการยติุธรรม - คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ  

คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

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

รวมจํานวนตวัชี้วัด 27 

หมายเหต:ุ รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก 
 

ปญหาสําคัญที่พบในกระบวนการตรวจสอบเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการสิทธิ-
มนุษยชนแหงชาติ คือ เรื่องของกรอบเวลาในการพิจารณาและวินิจฉัย  โดยพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดในมาตรา 28 วรรคทายแตเพียงวาเมื่อ
ตรวจสอบเสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบแลวแจงรายงานผล
การตรวจสอบไปยังบุคคลหรือหนวยงานที่มีหนาที่ตองดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ
โดยเร็ว ดังนั้น จึงควรตองกําหนดใหชัดเจนวาตองดําเนินการตรวจสอบใหเสร็จภายในระยะเวลา
ไมเกินเทาใด โดยพิจารณาถึงลักษณะของเรื่องรองเรียน มิฉะนั้น การตรวจสอบในบางกรณีอาจ
เกือบไรความหมาย ไมทันตอเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง เหมือนดังเชนที่กรณีท่ี
ศึกษานี้เปนอยู และการประเมินตัวชี้วัดในกรณีศึกษานี้หลายประเด็นยังไมสามารถทําไดโดย
สมบูรณนัก เนื่องจากแมวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมีคําวินิจฉัยแลว แตสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังไมไดจัดทําจดหมายเสนอแนะมาตการแกไขปญหาไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ จึงไมอาจสรุปผลการประเมินได  นอกจากนี้ ในการจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิฯ ควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกตองของการ
จัดทํารายงานโดยเฉพาะการอางอิงถึงขอมูลตางๆ  



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
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จากการศึกษา  พบวา ปญหาที่สําคัญขั้นตนอาจมาจากการไมสามารถกําหนด
สัดสวนของงานที่มีอยูหลายดานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดอยางเหมาะสม  จึงทําให
กรรมการบางรายไมมีเวลาพอที่จะทุมเทใหกับงานการตรวจสอบตามที่รองเรียนมา  นอกจากนี้  
ยังอาจตองพิจารณาถึงการจัดกลุมและระดับความสําคัญของเรื่องรองเรียนใหชัดเจนวา  หากเรื่อง
ใดมีขนาดของปญหาที่โยงไปสูการละเมิดสิทธิอยางเปนระบบเพราะกฎหมายหรือกระบวนการ
บกพรอง  ยอมมีความสําคัญหรือเรงดวนกวาเรื่องอื่นหรือไม  

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติคณะนี้เปนคณะแรกของประเทศไทย  ในดาน

ระบบการทํางานจึงอาจเรียกไดวาอยู ในขั้นเรียนถูกเรียนผิดในเรื่องของวิธีการทํางาน              
โดยกรรมการแตละคนมีวิธีและรูปแบบการทํางานแตกตางกัน  บางคนเนนปริมาณการผลิต
รายงานการตรวจสอบ  บางคนเนนคุณภาพ  บางคนขาดทักษะการบริหารจัดการสํานวนเรื่อง
รองเรียน  และท่ีสําคัญ  เรื่องรองเรียนมีจํานวนมาก จึงควรเพ่ิมเติมความรูความเชี่ยวชาญในดาน
ดังกลาวขางตนใหแกอนุกรรมการที่เปนบุคคลภายนอก แมวาบุคคลภายนอกจะมีความรู              
ความเชี่ยวชาญ แตยังคงมีขอจํากัดในเรื่องระยะเวลา เนื่องจากการเปนคณะอนุกรรมการไมใช
งานประจํา นอกจากนี้  กรรมการสิทธิบางคนมีจุดเดนเรื่องการทํากิจกรรมสงเสริมและรักษาสิทธิ
มนุษยชนที่หลากหลายและกวางมาก  แตอาจไมมีเวลาทุมเทใหกับการพิจารณาเรื่องรองเรียน
เทาที่ควร 
 

3)  คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา 
 

ผลการประเมินทั้งหมดสรุปไดดังตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21  ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา ผงัเมืองรวมบรเิวณอุตสาหกรรมหลัก
  และชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  หมวดการเขาถึง- 
  กระบวนการยุติธรรม – คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา 

คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

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



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
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คาประเมินทีไ่ด ตัวชี้วัด 

ไมสามารถประเมินได 97, 114 และ 117 
รวมจํานวนตวัชี้วัด 27 

หมายเหต:ุ รายช่ือตัวชี้วัดธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมโปรดดูในภาคผนวก ก 
 
คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา คณะนี้ ทุกคนเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอํานาจ

หนาที่สําคัญมากมาย  หนาที่ประการหนึ่งของคณะกรรมาธิการนี้ คือ การตรวจสอบเรื่องรองเรียน
ดานสิ่งแวดลอม จากการศึกษานี้ พบวา จุดเดนของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา คือ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบและวินิจฉัยคํารองในระยะเวลาที่คอนขางรวดเร็วและทันเหตุการณ (แม
จะไมมีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบไว) โดยสามารถสงเรื่องไปยัง
คณะกรรมการผังเมืองไดคอนขางรวดเร็ว  แมวาทายที่สุด จะไมมีผลในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการผังเมืองก็ตาม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ไมใชองคกรที่มีอํานาจตัดสินชี้ขาด
ในดานการผังเมือง (เชนเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ)   
 

เมื่อพิจารณาภาพรวมอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาพบวา ประเด็นสําคัญ คือ 
บทบาทของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมวุฒิสภาในเรื่องการตรวจสอบการรองเรียนแทที่จริงแลว
ควรเปนอยางไร  เนื่องจากวุฒิสภาเปนกลไกนิติบัญญัติที่มีอํานาจหนาที่ สําคัญมากมาย 
โดยเฉพาะดานการผลักดันสูการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบาย/กฎหมายของประเทศ              
จึงมีประเด็นคําถามสําคัญวา บทบาทของวุฒิสภาควรเปนอยางไรในเรื่องรองเรียน  จําเปนหรือไม
ที่วุฒิสภาจะตองทําหนาที่ติดตามตรวจสอบเรื่องรองเรียนตางๆ ที่มีเขามามากมายดวยตนเอง  
ทั้งๆ ที่มีองคกรที่มีหนาที่การตรวจสอบอยูแลว ไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ              
และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา (ombudsman) เปนตน  ซึ่งองคกรเหลานี้สามารถสงเรื่องให
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาผลักดันการแกไขนโยบายและกฎหมายไดตอไป 
 

 4.2  ขอเสนอแนะ  
 

1) ขอเสนอแนะตอการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. 2518 

 
 ปรับปรุงองคประกอบ บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผังเมือง  

1. เพ่ิมเติมสมาชิกที่สะทอนเรื่องสิทธิชุมชน เชน ผูแทนองคการเอกชน
ดานสิทธิมนุษยชน 
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2. กําหนดกระบวนการสรรหาคณะกรรมการผังเมืองที่ชัดเจนไวในกฎหมาย  
เพ่ือสรางความโปรงใสในกระบวนการสรรหา/แตงตั้งคณะกรรมการ-           
ผังเมือง ไมวาจะเปนผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการผังเมือง และ ผูแทนสถาบัน องคการอิสระ และบุคคลอื่น
ที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมือง 7 คน และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ 

3. ควรออกกฎระเบียบหรือกฎหมายลําดับรอง เพ่ือเปดชองทางใหมีการคัดคาน
หรืออุทธรณผลการพิจารณาของคณะกรรมการได 

4. ออกกฎหมายลําดับรองหรือกฎระเบียบ เพ่ือเปดชองทางใหมีการคัดคาน
คณะกรรมการผังเมือง ในกรณีที่พบวามีกรรมการที่ผลประโยชนทับซอน
กับเรื่องที่กําลังพิจารณา  

5. ควรจัดปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอแก
กรรมการผังเมือง (รวมทั้งอนุกรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวม) เจาหนาที่
รัฐสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

6. ควรจัดประเมินผลการทํางานของกรรมการผังเมืองแตละคนหรือ
คณะกรรมการ โดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

 
 ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย

คัดคานดานการผังเมือง เพ่ือใหกฎหมายวาดวยการผังเมืองเปนกฎหมาย              
ที่กาวหนาและกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหนวยงานรัฐที่เปนผูนําในการสงเสริม
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้ 
1. ควรเผยแพรขอมูลขาวสารและขอเท็จจริงทั้งหลายที่เกี่ยวกับการเสนอแกไข

เปล่ียนแปลงผังเมืองแกประชาชนโดยไมตองรองขอ โดยเปดเผยขอมูล
ลวงหนากอนการนําเสนอรางผังเมืองเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผังเมือง และเปดโอกาสใหผูคัดคานรวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึง
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับความคืบหนาในการพิจารณาไดตลอดกระบวนการ 
รวมทั้งขอเท็จจริงที่เกี่ยวของอื่นๆ ไมวาจะเปนพยานหลักฐาน ขอพิจารณา 
หรือกระทั่งนโยบาย 

2. ควรกําหนดมาตรการแบงเบาภาระคาใชจายของผูคัดคานในการเขามา
มีสวนรวมในการตรวจสอบกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย  
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3. เมื่อประชาชนไมเห็นดวยกับผังใด ควรมีกระบวนการทํางานกับ
ผูที่ไมเห็นดวยเพ่ิมเติม ตัวอยางเชน กําหนดวาหากมีผูไมเห็นชอบกับ
รางขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินหรือรางผังเมืองรวมในจํานวนหนึ่ง
หรือสัดสวนหนึ่งที่จะกําหนดขึ้นจะตองมีกระบวนการใหขอมูลเพ่ิมเติมกับ
ผูย่ืนคํารองเหลานั้น และควรจัดใหมีการไตสวนคําคัดคาน โดยตองมี
การตอบและบันทึกขอคัดคานทุกขอไว พรอมทั้งเชื่อมโยงเหตุผล
ในการพิจารณาวินิจฉัยไปในทางใดทางหนึ่งที่สามารถตอบคําถาม
ของผูคัดคานได 

4. ควรกําหนดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในวงกวางทราบ
ถึงสิทธิในการโตแยงคัดคานตามกฎหมาย โดยจัดทําคูมือประชาชน
ดานการใชสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานผังเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ              
การผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับสิทธิ
ของบุคคลและชุมชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและการมีสวนรวม
ในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังผังเมือง 

5. ควรกําหนดนิยามของผูมีสวนไดเสียในทางผังเมืองขึ้นใหม  โดยควรกําหนด   
ใหชัดเจน กวางขวางและครอบคลุมทั้งผูมีสวนไดเสียโดยตรงและโดยออม 
(เชน นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายนักผังเมืองกลุมตางๆ)  
ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการผังเมืองไดยกเลิกระเบียบคณะกรรมการ          
ผ ัง เม ือ งว าด วยการการพ ิจ า รณาคํา ร อ งของผู ม ีส วนได เ ส ีย             
ยื ่นคําร องขอใหแกไขหรือเปลี ่ยนแปลงหรือยกเลิกข อกําหนด
เกี ่ยวกับการใชประโยชนที ่ด ินของผังเมืองรวม พ .ศ . 2547 แลว              
ทําใหไมมีคํานิยามของผูมีสวนไดเสียใช  และไมสามารถใชนิยามตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. 2548 ได เนื่องจาก ขอ 14 ของระเบียบสํานักนายกดังกลาวไมใช
บังคับกับโครงการที่มีกฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไวเปนการเฉพาะ ดังเชนกรณีกฎหมาย 
ผังเมือง   

6. ควรจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น เพ่ือพิจารณาคํารอง/คําคัดคาน 
โดยคํานึงถึงการจัดกระบวนการอยางมีความหมายตอการตัดสินใจของ
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คณะกรรมการผังเมือง เนื่องจากการที่พระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2518 เปดโอกาสใหมีการคัดคานจากประชาชนที่เกี่ยวของได 
แสดงใหเห็นวากฎหมายนี้มีเจตนารมณที่ตองการเห็นการมีสวนรวม
อยางมีความหมาย  อยางไรก็ดี รูปแบบและกระบวนการพิจารณาคํารอง
ยังคอนขางจํากัด เฉพาะการยื่นจดหมายคํารอง ดังนั้น หากสามารถจัด
กระบวนการที่หลากหลายเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของได
รวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ  ยอมทําใหเกิดการมีสวนรวม
อยางมีความหมายที่แทจริง  

7. การติดประกาศการแกไขแผนผังเละขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมืองรวมควรสงจดหมายไปยังประชาชนทุกหลังคาเรือนในพ้ืนที่
วางผังเมือง เพ่ือใหทราบวามีการแกไขและใหมาศึกษารายละเอียดตาม
สถานที่ตางๆ ที่มีการติดประกาศใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผัง  

8. ควรเพ่ิมเติมเรื่องการอุทธรณกระบวนการออกกฎกระทรวง 
9. ควรกําหนดใหผูรับผิดชอบตองทําบันทึกหลังโฉนดที่ดิน เพ่ือใหทราบวา

สามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางไรบาง 
10. สรางมาตรการใหเกิดความเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมายผังเมือง 

ทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร เพ่ือแกไข
ปญหาความไม เปนธรรมจากการบั งคับ ใชผั ง เมื องรวมตาม
พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518   เชน การพัฒนากฎหมายการถายโอน
สิทธิการพัฒนา และการเก็บภาษีการพัฒนา เปนตน 

 
2)  ขอเสนอแนะตอการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในสวนที่เกี่ยวกับบทบาท

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
 ควรเรงพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 เพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ถูกลิดรอนสิทธิและแกไขปญหาเรื่อง
ขอเสนอ/มาตรการแกไขปญหาของคณะกรรมการสิทธิฯ ไมมีผลผูกพันตาม
กฎหมายใหหนวยงานอื่นตองปฏิบัติตาม ทําใหที่ผานมาขอเสนอของ
กรรมการสิทธิฯ ยังไมมีความสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร โดยแนวทางการแกไข
ควรมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 257 ที่เพ่ิมอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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มากกวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ . 2540 ในประเด็น
ดังตอไปนี้ 
1) การเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่

เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ   

2) การเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครองในกรณีที่เห็นชอบ
ตามที่มีผูรองเรียนวา กฎ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครอง
กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง  

3) การฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจาก
ผูเสียหายและเปนกรณีที่ เห็นสมควรเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเปนการสวนรวม  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
 อนึ่ง การแกไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับใหม

ควรกําหนดใหการเสนอเรื่องหรือการฟองคดีสามารถกระทําไดอยาง
กวางขวาง และพิจารณาถึงความเหมาะสมของการเสนอเรื่องหรือการฟอง
คดี ทั้งในดานการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องหรืองาน และงบประมาณ
ของหนวยงานที่มีอยูวามากนอยอยางไร ทั้งนี้ เพ่ือเปนบรรทัดฐานในการ
ดํ า เนินงานของหนวยงานใหดํ า เนินงานอย าง เปนองค รวมและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  มากกวาการคํานึงผลเปนรายกรณีหรือรายคดี 

 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรพิจารณาเรงออกระเบียบวาดวย

การติดตามตรวจสอบกรณีรองเรียนวาดวยกรอบเวลาการพิจารณาวินิจฉัย
เพ่ิมเติม  โดยกําหนดใหชัดเจนมากขึ้นวาการดําเนินการติดตามตรวจสอบ
กรณีรองเรียนการละเมิดสิทธินั้นควรคํานึงถึงความเรงดวนของแตละกรณี  
คํานึงถึงความเกี่ยวของกับกรอบเวลาในการดําเนินงานตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับกรณีรองเรียน เชน กรอบเวลาตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2518  และเรงดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด 



ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลกัและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

 

 387 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการติดตามตรวจสอบและเขียนรายงานการติดตาม
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนใหแกคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยในกระบวนการจัดทํารายงาน
การติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิฯ ควรใหความสําคัญกับ
การตรวจสอบการเขียนรายงานใหมีความถูกตอง โดยเฉพาะการอางอิงถึง
ขอมูลตางๆ   

 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู 
ความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่ตรวจสอบใหแกคณะอนุกรรมการและ
เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพ่ือสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรณีที่ตรวจสอบ  ยกตัวอยางประเด็นใหความรู
เกี่ยวกับกรณีผังเมือง เชน กฎหมายผังเมือง คณะกรรมการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการผังเมือง  ขั้นตอนการวางผังเมือง การมีสวนรวมของ
ประชาชนดานผังเมือง และสิทธิของประชาชนดานผังเมือง เปนตน 

 
  3)  ขอเสนอแนะตอการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในสวนท่ีเกี่ยวกับ
บทบาทของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา 

 

 วุฒิสภาและหนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ 
เพ่ือปรับปรุงทิศทางการดําเนินของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา              
ใหมุงเนนงานนโยบายหรือแกไขกฎหมาย โดยไมตองทํางานติดตาม
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเปนรายกรณียอยๆ แตมุงเนนหรือใหความสําคัญ
กับบทบาทของการทํางานผลักดันกฎหมายหรือแกไขปญหาในระดับ
นโยบาย ทั้งนี้ โดยสามารถประสานขอมูลกับหนวยงานตรวจสอบที่มีอยูแลว 
เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  และผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 
เปนตน  



 




