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บรรณานุกรม 
 
 
เอกสารภาษาไทย 
กรมโยธาธกิารและผังเมือง.  2546.  กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมอืงรวมบริเวณอตุสาหกรรมหลัก

และชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอน 41 ก ลงวันที่  
 12 พฤษภาคม 2546. 
กรมโยธาธิการและผังเมือง.  2547.  รายงานการประชุมของคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 5/2547 

เรื่อง การแกไขขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินเพ่ือกิจการอื่น. 
กรมโยธาธิการและผังเมือง.  2547.  หนังสือกลยุทธการผังเมือง สูทองถ่ินเพ่ือประชาชน. 
กรมโยธาธกิารและผังเมือง.  2549.  กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมอืงรวมบริเวณอตุสาหกรรมหลัก

และชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549.  ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอน 78 ก  
 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549. 
กรมโยธาธิการและผังเมือง.  2550.  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518. 
กรมโยธาธิการและผังเมือง.  มปป.  แผนพับการใหบริการงานเพื่อประชาชน.  
กรมโยธาธิการและผังเมือง.  มปป.  เอกสารเผยแพร อํานาจหนาที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง.  
กรมโยธาธิการและผังเมือง.  มปป.  ขั้นตอนการวางผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518.  มปท. 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.  2547.  รายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทําแผนแมบท

เครือขายโครงสรางพ้ืนฐานโดยการมีสวนรวมของประชาชน กรณีศึกษาชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด.  ศึกษาโดยมูลนิธิส่ิงแวดลอมไทย.  

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ.  2550.  สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม พรอมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 ฉบับรับฟง
ความคิดเห็น.  กรุงเทพมหานคร: สภารางรัฐธรรมนูญ. 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง.  
2550.  แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554.  (อัดสําเนา) 

จังหวัดระยองและคณะ.  2551.  เอกสารประกอบการจัดเวที รวมพลังทั่วทิศ...ลดมลพิษ...เพ่ิม
คุณภาพชีวิตชาวระยอง.  จัดโดย จังหวัดระยอง กระทรวงพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข 
รวมกับภาคประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง วันที่ 3 เมษายน 2551.  มปท. 



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
 
 

 392 

เดชรัตน  สุขกําเนิดและคณะ.  2550.  มลพิษ.. สุขภาพ.. และอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด.  นนทบุรี: 
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ.  (อัดสําเนา) 

เดชรัตน  สุขกาํเนิดและคณะ.  2551.  อนาคตระยอง เสนทางสูสังคมสุขภาพ.  นนทบุรี: 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. 

พิศิษฐ  เจียมอนุกูลกิจและนายเสถียร  แชมชอย.  2541.  หนังสือคัดคานผังสีมวงเขาเขตอําเภอ
บานฉาง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541.  (อัดสําเนา) 

พิศิษฐ  เจียมอนุกูลกิจและคณะ.  2541.  ลําดับเหตุการณคัดคานสีมวงในเขตอําเภอบานฉาง.  
 (อัดสําเนา) 
มูลนิธิโลกสีเขียว.  2542.  สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2540-2541.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโลกสีเขียว. 
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ.  2550.  ชะตาระยอง วันวาน วันนี้ และวันพรุงนี้.  กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธินโยบายสุขภาวะ. 
ศาลปกครอง.  2544.  คูมือการปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครอง

เอกสารประกอบการสัมมนาผูที่จะทําหนาที่ตุลาการในศาลปกครองชั้นตน.  (อัดสําเนา) 
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  2551.  แนวทางการศึกษาจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรม    

ปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561.  (เอกสารอัดสําเนา) 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย และคณะ.  2545.  พิมพครั้งที่ 2.  ธรรมาภิบาลที่วัดได: ตัวชี้วัดการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่ิงแวดลอมไทย. 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทยและคณะ.  2550.  คูมือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม ฉบับประชาชน. 

กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่ิงแวดลอมไทย. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2544.  รายงานความกาวหนา

การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก.  (อัดสําเนา) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2549.  เอกสารสรุปผล                  

การประชุมหารอื เรื่อง “การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก”.  
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549.  (อัดสําเนา) 

สํานักงานเทศบาลตําบลบานฉาง.  2548.  หนังสือ เลขที่ รย 52401/645 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 
เรื่อง การคัดคานการขอแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม.  (อัดสําเนา) 

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด.  2545.  อัตราการปลอย NO2 จริงเทียบกับอัตราสูงสุด             
ที่ขออนุญาตใน EIA เปรียบเทียบเมื่อ ป พ.ศ. 2545.  มปท. 

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด.  2545.  อัตราการปลอย SO2 จริงเทียบกับอัตราสูงสุด                
ที่ขออนุญาตใน EIA เปรียบเทียบเมื่อ ป พ.ศ. 2545.  มปท. 



บรรณานุกรม 
 
 

 393 

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย.  2551.  รายชื่อและการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย.  (อัดสําเนา) 

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน.  2547.  รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร แผนแมบทอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี ระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561.  ศึกษาโดย สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
เสนอตอ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน. (อัดสําเนา) 

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน.  2548.  รายงานฉบับสมบูรณ แผนแมบทอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีระยะที่ 3 เลมที่ 1 ปรัชญาและผลการศึกษา.  ศึกษาโดย สถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย เสนอตอ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน.  (อัดสําเนา) 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.  2548.  หนังสือ เลขที่ 0104.31/49763 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 
เรื่อง ขอคัดคานการแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม.  (อัดสําเนา) 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง.  2547.  รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษา
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2547 วันจันทรที่  
14 มิถุนายน 2547.  

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง.  2547.  หนังสือเรื่องการเชิญชวนผูมีสวนไดเสีย
ไปตรวจดูแผนผงั และขอกําหนดของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2547.  

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง.  2548.  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเรื่อง
ความเปนมาของการวางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 
จังหวัดระยอง ในโอกาสที่คณะกรรมการผังเมือง (คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณา
ดานผังเมือง) เดินทางมาจังหวัดระยองเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และขอเท็จจริง (กรณี 
บริษัทนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด) วันที่ 1 เมษายน 2548.  (อัดสําเนา) 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง.  2548.  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเรื่อง
ความเปนมาของการวางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน
จังหวัดระยอง. 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง.  2550.  บรรยายสรุปเกี่ยวกับการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ผังเมืองรวมมาบตาพุด).     
(อัดสําเนา) 

สํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวัดระยอง.  2550.  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ผังเมืองรวม
มาบตาพุด) ตอ เครือขายธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมประเทศไทย วันที่ 15 สิงหาคม 2550.  
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สํานักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดระยอง.  2550.  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปเกี่ยวกบั
การวางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ผังเมืองรวม
มาบตาพุด) วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550 ณ สํานกังานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง.   

สํานักงานศาลปกครอง.  2547.  พิมพครั้งที่ 3.  ประมวลกฎหมายปกครอง.  มปท.  
สํานักงานศาลปกครองระยอง.  2552.  คําพิพากษาศาลปกครองระยอง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552

กรณีคดีฟองรองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คดีหมายเลขดําที่ 192/2550 และ
คดีหมายเลขแดงที่ 32/2552.  (อัดสําเนา) 

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง.  2550.  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง. 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง.  2550.  แผนที่แสดงตําแหนงแหลงกําเนิดมลพิษ จังหวัดระยอง.  
สํานักนายกรัฐมนตรี.  2547.  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547  
 เรื่อง แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนสถาบันองคการอิสระ และบุคคลอื่นเปนกรรมการ 
 ในคณะกรรมการผังเมือง.  (เอกสารอัดสําเนา) 
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.  

2549.  แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทาง
สังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม.  
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

สุรชัย  ตรงงามและคณะ.  2551.  การศึกษาเปรียบเทียบการจัดตั้งและรูปแบบองคกรที่ใหคําปรึกษา
และชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน และการฟองรองดําเนินคดีในประเทศไทยดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งการศึกษาการจัดตั้งองคการและรูปแบบองคกร
ที่ใหคําปรึกษาและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนดานการฟองรองดําเนินคดีที่เหมาะสม
กับประเทศไทย.  รายงานผลการศึกษาในโครงการการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมเพ่ือ
ยกรางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ....  กรุงเทพมหานคร: 
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ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
32. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
33. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
34. ประมวลกฎหมายอาญา 
35. กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. 2518  
36. กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 
37. กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2545 
38. กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2)     

พ.ศ. 2548 
39. กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 3)     

พ.ศ. 2549 
40. กฎกระทรวงผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546  
41. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2550 
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42. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง โครงสราง อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินการและสถานที่
ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547 

43. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มี
สิทธิไดรับเบ้ียประชุมเปนรายเดือน และเปนรายครั้ง สําหรับกรรมการ อนุกรรมการ 
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

44. ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

45. ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ 
และสถานที่ติดตอเพ่ือรับขอมูลขาวสารของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน. 

46. ระเบียบกรมควบคุมมลพิษวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2542  
47. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาขอมูลขาวสารของ

ราชการที่ไมตองเปดเผย พ.ศ. 2546  
48. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาและ

ดําเนินการตามคําขอของประชาชนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2546 
49. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของคณะที่ปรึกษา

ผังเมืองรวม พ.ศ. 2540 
50. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2549 
51. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู

แผนผัง พ.ศ. 2540 
52. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดู

แผนผัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
53. ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ 127 วาดวย การติดตอขอรับทราบ

ขอมูลขาวสารของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2542 
54. ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2543 
55. ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองวาดวยการพิจารณาคํารองของผูมีสวนไดสวนเสียยื่นคํา

รองขอใหแกไขหรือเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ของผังเมืองรวม พ.ศ. 2547 

56. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
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57. ระเบียบสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2548 

58. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
59. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชา

พิจารณ พ.ศ. 2539 
60. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
61. ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2544 

 
 
สัมภาษณ 
กนกพร  ปรัชกุล.  ประธานเครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษส่ิงแวดลอม อําเภอบานฉาง.  สัมภาษณ, 

31 ตุลาคม 2550. 
กนิษฐ  พงษนาวิน.  เลขานุการเครือขายประชาชนภาคตะวันออก.  สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2550. 
กลุมผูหญิงที่ชุมชนซอยรวมพัฒนา.  สัมภาษณ, 3 ธันวาคม 2550. 
กาญจนา  เตลียะโชติ.  ผูอํานวยการ สวนสงเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

เทศบาลเมืองมาบตาพุด.  สัมภาษณ, 3 ธันวาคม 2550. 
กิตติญา  พรมรัตน.  เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 

29 ตุลาคม 2550. 
แกวสรร  อดิโพธิ์.  ประธาน คณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา (พ.ศ. 2547-2548). สัมภาษณ, 

21 มกราคม 2551. 
ครรลอง  วาจะศุข.  ชาวบานหมู 2 ต. บานฉาง.  สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550. 
จงรักษ  หมื่นภักดี.  ชุมชนอิสลาม.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
จรรยา  ทับทิมสุข.  ชาวประมงพื้นบานชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550.  
จรัล  เข็มกลัด.  ประธานกลุมประมงเรือเล็ก ชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550. 
จารุวรรณ  ปทุมารักษ.  ผูอํานวยการ กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมือง. 

สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2550. 
จํานงค  จอยทองมูล.  เกษตรกร ชุมชนมาบชลูด.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
จําเนียร  ไตรลักษณ.  ชุมชนชากลกูหญา.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
จินดา  เรืองศรี.  สมาชิก กลุมประมงเรือเล็ก ชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550. 
เจริญ  เดชคุม.  ประธาน ชุมชนเกาะกกหนองแตงเม.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
เจาหนาที่ Call Center กระทรวงพลังงาน.  สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2551.  (ทางโทรศัพท). 
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เฉลิมศักดิ์  จางวางกร.  หัวหนาผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน ภาคตะวันออก.  สัมภาษณ,  
26 พฤศจิกายน 2550. 

ชไมพร  ธงทองทิพย.  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไประดับ 6  สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 

ชูเกียรติ  ต้ังย่ิงยง.  หัวหนาฝายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม  บริษัท ไทยโพลี
คารบอเนต จํากัด.  สัมภาษณ, 27 พฤศจิกายน 2550. 

ชูชัย  สินธุวงศ.  อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550. 
โชติชัย  อรรถวิภัชน.  ที่ปรึกษา ประธานบริษัทซิต้ีเรียลตี้.  สัมภาษณ, 18 มกราคม 2551. 
ณัฎฐ  พูลสนอง.  นายชางโยธา 6 และรักษาการหัวหนากองชาง สํานักงานเทศบาลตําบลสํานักทอน. 

สัมภาษณ, 29ตุลาคม 2550. 
ณัฐญา  ศิริสูตร.  ชาวบานหมู 2 ตําบลบานฉาง.  สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550. 
ดร. ธงชัย  โรจนกนันทร.  สถาปนิก 8 วช สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง. 

สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2550.   
ดร. วีรพงศ  ไชยเพ่ิม.  ผูอํานวยการ ฝายอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือ

อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.  สัมภาษณ, 24 มกราคม 2551. 
ดร. สมรัตน  ยินดีพิธ.  ที่ปรึกษา สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  สัมภาษณ, 14 มกราคม 2551. 
ดร. สราวุธ  แกวตาทิพย.  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

กระทรวงพลังงาน.  สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551. 
ดร. สุพัฒน  หวังวงศวัฒนา.  อธิบดี กรมควบคุมมลพิษ.  สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2551. 
ดวงฤทัย  ดีย่ิง.  ชาวบานหมู 2 ตําบลบานฉาง.  สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550. 
ตระการ  บุญมาเลิศ.  นักจัดรายการวิทยชุุมชน สถานีวิทยุชุมชน 88.5 รายการ คนชุมชนเพื่อน

ชุมชน.  สัมภาษณ, 3 ธันวาคม 2550. 
ทรงวุฒิ  นาคทอง.  นายกองคการบริหารสวนตําบลทับมา.  สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2550. 
ทัศวรรณ  เข็มกลัด.  เยาวชนในชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550. 
ธนกร  ล่ิมสกุล.  วิศวกรโยธา สํานักงานเทศบาลตําบลบานฉาง อําเภอบาน จังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 

29 ตุลาคม 2550. 
ธวัชชัย  สุธาผล.  หัวหนากลุมงานผังเมือง 7 ว  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง.  

สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
ธีระศักดิ์  ผดุงตันตระกูล.  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
นงรัก  ไวยวุฒิโท.  นักประชาสัมพันธ 6 ว กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมือง. 

สัมภาษณ, 19 ธันวาคม 2550. (ทางโทรศัพท) 



บรรณานุกรม 
 
 

 403 

นลินี  กาญจนามัย.  วิศวกร 7  กองบริการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.  สัมภาษณ, 14 มกราคม 2550. 

นิพล  แจมเหมือน.  นิติกร 6 ว  กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  สัมภาษณ, มีนาคม 2551.  
(ทางโทรศัพท). 

บุญชวย  ชาวนาลุม.  รองประธานชุมชนมาบชลูด.  สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2550 
ปรีชา  รณรงค.  ผูอํานวยการ  สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง. 

สัมภาษณ, 19 ธันวาคม 2550.   
ปรีชา  สุนทรฐิติ.  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว สถาบันพัฒนาบุคลากรดานพัฒนาเมือง. 

สัมภาษณ, 19 ธันวาคม 2550. 
ปรียาภรณ  วิเวกาภิรัต.  ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงพลังงาน.  สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551. 
ผูอํานวยการกลุมงบประมาณ สํานักนโยบายและแผน สํานักงานศาลปกครอง.  สัมภาษณ,  

23 มกราคม 2551.   
พงศกร  สงาผล.  วิศวกรสิ่งแวดลอม บริษัทพาวเวอร เจเนอเรชั่น เซอรวิสส. สัมภาษณ,  

27 พฤศจิกายน 2550. 
พงศสีห  ชุมสาย ณ อยุธยา.  กรรมการผังเมือง (พ.ศ. 2547-2551).  สัมภาษณ, 24 มกราคม 2551. 
พงษ  ปญญาวิศิษฎกุล.  ผูส่ือขาว หนังสือพลังส่ือ.  สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550 
พระวิรัตน  วณฺโณ.  เจาอาวาส วัดมาบชลูด.  สัมภาษณ, 26 พฤศจิกายน 2550. 
พลวัตร  ชยานุวัตร.  ผูวาราชการจังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550. 
พัชรี  ดิษฐเย็น.  ผูจัดรายการวิทยุชุมชน FM. 98.75 ชากลูกหญา มหาชน และเจาหนาที่โครงการ

ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี  มูลนิธินักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย.  สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2550. 
พัทธธีรา  สายประทุมทิพย.  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว  สํานักนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร กระทรวงพลังงาน.  สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551. 
พิภพ  พฤกษมาศน.  ผูอํานวยการ  สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย.  สัมภาษณ, 14 มกราคม 2551. 
พีรยา  ปอมสุข.  นักวิชาการคอมพิวเตอร  กรมโยธาธิการและผังเมือง.  สัมภาษณ, 18 ธันวาคม 2550. 

(ทางโทรศัพท). 
พีรวัฒน  รุงเรืองศรี.  ผูอํานวยการ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. 

สัมภาษณ, 27 พฤศจิกายน 2550. 
ฟองรัตน  ฤทธาคนี.  ผังเมืองจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2541-2542).  สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2550. 
มานัส  ศิริสูตร.  ชาวบานหมู 2 ตําบลบานฉาง.  สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550. 
มานิตย  คาดหมายดี.  นายกองคการบริหารสวนตําบลพลา.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
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เมตตา  ตัณฑกุลรัตน.  ผูแทนชาวบานที่ลงนามกับบริษัทเอเชีย อินดัสเทรียล พารค (มาบตาพุด) จํากัด 
(รองประธานเครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษส่ิงแวดลอมอําเภอบานฉาง). สัมภาษณ,  
31 ตุลาคม 2550. 

ยูซบ  ฉิมวิเศษ.  การเคหะแหงชาติ จังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550. 
รศ.ดร. ประสงค  เอ่ียมอนันต.  อดีตคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. 2539-2543, 3 กุมภาพันธ 2551. 
รังสี  จุยมณี.  ประธานฝายส่ิงแวดลอม หอการคาจังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550. 
รัชยุทธ  วงคภุชชงค.  ชุมชนซอยรวมพัฒนา.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
รัญดร  จารรัย.  ชาวประมงพื้นบานชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550.  
เล็ก  อํามะรี.  ชุมชนมาบขา.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
วรรณา  บุญใคร.  ประธานกลุมสตรีอาสาพัฒนา ชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
วรรณี  เนินอรัญ.  สมาชิกกลุมสตรีอาสาพัฒนา ชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
วัลยา  จันทรแจม.  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงพลังงาน.  สัมภาษณ, 1 กุมภาพันธ 2551. 
วิษณุ  สกุลพงศ.  นายชางโยธา 3 สํานักงานเทศบาลตําบลสํานักทอน.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
วิสูตร  พิริยะวณิชย.  ผูอํานวยการหนังสือพิมพระยองเดลี่และนายกสมาคมผูส่ือขาวระยอง. 

สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
วีรพงษ  บุญญานุสนธิ์.  ผูอํานวยการ กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง.  สัมภาษณ,  

25 ธันวาคม 2550. 
วีระพล  พวงพิทยาวุฒิ.  ผูอํานวยการ สายงานองคกรสัมพันธ บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด. 

สัมภาษณ, 27 พฤศจิกายน 2550. 
วีระศักดิ์  เพ่ิมแพงพันธุ.  ผูอํานวยการ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก  นคิมอุตสาหกรรมผาแดงและนิคม

อุตสาหกรรมเอเชีย.  สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2550 และ 6 กุมภาพันธ 2551. 
ศิริวรรณ  บุญมี.  ผูส่ือขาว 7 ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดระยอง.  

สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550. 
ศุภกิจ  นันทะวรการ.  นักวิชาการ  มูลนิธินโยบายสุขภาวะ.  สัมภาษณ, 24 มกราคม 2551.    

(ทางโทรศัพท) 
สนธิ  คชวัฒน.  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม               

กองวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม.  สัมภาษณ, 7 ธันวาคม 2550. 

สมชาย  หวังวัฒนาพานิช.  ประธานชมรมผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม. 
สัมภาษณ, 27 พฤศจิกายน 2550. 
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สมนึก  รับทอง.  ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอม วุฒิสภา (2547-2548).   
สัมภาษณ, 21 มกราคม 2551. 

สมพร  บูระพา.  ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550. 
สมมิตร  กันทุกข.  หัวหนาสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง. 

สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
สมหมาย  เอ่ียมมงคลสกุล. นักผังเมืองระดับ 5 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง. 

สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
สันติ  บันเทิงจิตร.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 31 ตุลาคม 2550. 
สิทธิผล  พรมจาย.  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอน.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
สินชัย  พรหมศร.  ชุมชนบานลาง เทศบาลเมืองมาบตาพุด.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550 
สุขุม  โกศัยเสวี.  ผูจัดการทั่วไป บริษทันิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จํากัด (มหาชน).  สัมภาษณ,  

18 มกราคม 2551. 
สุชิน  พูนหิรัญ.  กํานัน ตําบลบานฉาง.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550. 
สุทธิ  อัชฌาศัย.  ผูประสานงาน เครือขายประชาชนภาคตะวันออก และอนุกรรมการเฉพาะกิจ

เพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 22 
และ 27 พฤศจิกายน 2550 และ มีนาคม 2551.  (ทางโทรศัพท) 

สุพจน  เวชมุข.  ผูอํานวยการ กลุมงานรับเรื่องรองเรียน 2 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ. สัมภาษณ, 27 พฤศจิกายน 2550 

สุมาลี  เรืองศรี.  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง.  สัมภาษณ, 19 ธันวาคม 2550. 

สุเมธ  นาเจริญ.  ประธานชมรมผูส่ือขาวอําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง.  สัมภาษณ,  
26 พฤศจิกายน 2550. 

สุรชัย  ตรงงาม.  ทนายความและผูประสานงาน โครงการนิติธรรมส่ิงแวดลอม.  สัมภาษณ, 
มีนาคม 2551. (ทางโทรศัพท) 

สุรชัย  มวงทอง.  สมาชิก กลุมประมงเรือเล็ก  ชมุชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550 
สุรชัย  องอาจเดชากุล. เจาหนาที่ศาลปกครอง. สัมภาษณ, มีนาคม 2551. (ทางโทรศัพท) 
สุรพงษ  พงษสุวรรณ.  วิศวกร 8 ว กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน.  สัมภาษณ,  

31 มกราคม 2551. 
สุรพันธ  กล่ินขจร.  นักวิเคราะหผังเมือง 8 ว สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง.  

สัมภาษณ, 18 และ 29 ตุลาคม 2550. 
สุรินทร  สินรัตน.  เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมาบตาพุด.  สัมภาษณ, 18 ธันวาคม 2550. 
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สุวิมล  ลีลาวรภร.  เจาหนาที่ฝายเผยแพร นักประชาสัมพันธ 7 ว กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง.  สัมภาษณ, 2 มกราคม 2551. (ทางโทรศัพท) 

เสถียร  ถาบุรี.  ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550. 
เสนห  สนองพงษ.  นักบริหารงานชาง  สํานักงานเทศบาลตําลบบานฉาง จังหวัดระยอง.  สัมภาษณ,  

29 ตุลาคม 2550. 
เสนห  สนองพงษ.  นักบริหารงานชาง สํานักงานเทศบาลตําบลบานฉาง.  สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2550. 
หนู  ตันสุทธกุล.  ผูใหญบานหมู 2 ต. บานฉาง ตําบลบานฉาง.  สัมภาษณ,  

25 พฤศจิกายน 2550. 
เหรียญ  นิจรัญ.  นายกเทศมนตรีตําบลบานฉาง.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550. 
อนันต  ใจตั้ง.  ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550. 
อรุณ  แหงถาวร.  ผูอํานวยการกองบริการ สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม.  

สัมภาษณ, 14 มกราคม 2550. 
อรุณ  อินทรแกว.  นายกองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
อาณัติ  จิราช.  ชาวประมงพื้นบาน ชุมชนหนองแฟบ.  สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550.  
อาทร  บุญวรากร.  สมาชิก เครือขายเครือขายชุมชนตะวันออกพิทักษส่ิงแวดลอม อําเภอบานฉาง.  

สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550 
อารมณ  สดมณี.  ชุมชนมาบขา.  สัมภาษณ, 29 ตุลาคม 2550. 
อิทธิพล  แจมเจง.  ประธานชุมชนหนองแฟบและประธานชมรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาล

เมืองมาบตาพุด และอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหามลพิษและกําหนดการ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง.  สัมภาษณ, 30 ตุลาคม 2550 และ 25 พฤศจิกายน 2550.  

อุทัย  อุพันทา.  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว สถาบันพัฒนาบุคลากรดานพัฒนาเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง.  สัมภาษณ, 19 ธันวาคม 2550. (ทางโทรศัพท) 
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ภาคผนวก  ก 
รายชื่อตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

ท่ีใชในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด 
 
 

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ใชในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด             
มีจํานวน 95 ตัวชี้วัด แบงเปน ตัวชี้วัดหมวดกฎหมายทั่วไป จํานวน 16 ตัวชี้วัด หมวดการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร จํานวน 25 ตัวชี้วัด  หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ จํานวน 27 ตัวชี้วัด และ
หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 27 ตัวชี้วัด  รายชื่อตัวชี้วัดมีดังตอไปนี้ 
 
ลําดับท่ี ตัวชี้วัดท่ี ชื่อตัวชี้วัด 

1.  หมวดกฎหมายทั่วไป 

1.  ตัวชี้วัดที่ 1: กฎหมายรัฐธรรมนูญ52 ไดรับรองสิทธิของบุคคลที่จะอยู  
ในส่ิงแวดลอมที่ดีหรือไม และมีความชัดเจนเพียงใด 

2.  ตัวชี้วัดที่ 2: กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ที่อยูในความครอบครองของราชการหรือไม และมีความชัดเจน
เพียงใด 

3.  ตัวชี้วัดที่ 3: กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิในการมีสวนรวมของบุคคล  
ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐหรือไม และมีความชัดเจนเพียงใด 

4.  ตัวชี้วัดที่ 4: กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม รวมท้ังสิทธิที่จะไดรับการแกไขเยียวยาหรือไม และมี
ความชัดเจนเพียงใด   

5.  ตัวชี้วัดที่ 5: กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
หรือไม และมีความชัดเจนเพียงใด  

6.  ตัวชี้วัดที่ 6: กฎหมายรัฐธรรมนูญไดรับรองเสรีภาพในการรวมกันของบุคคล
หรือไม และมีความชัดเจนเพียงใด 

7.  ตัวชี้วัดที่ 7: กฎหมายที่สนับสนุนการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการมีหรือไม 
และมีความความชัดเจนเพียงใด 

                                                 
52 รัฐธรรมนูญที่ประเมิน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
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8.  ตัวชี้วัดที่ 8: กฎหมายที่ใหความคุมครองแกเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณะเพื่อเปดโปงการทุจริตหรือเพ่ือปกปอง
ผลประโยชนมหาชน 

9.  ตัวชี้วัดที่ 9:   การบัญญัติคํานิยามและขอจํากัดของขอมูลขาวสารที่กฎหมาย
คุมครองมิใหเปดเผยมีความชัดเจนเพียงใด  

10.  ตัวชี้วัดที่ 10:   กฎหมายใหการสนับสนุนการเขาถึงขอมูลของสาธารณะ  
ที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพียงใด 

11.  ตัวชี้วัดที่ 47:   กฎหมายไดสนับสนุนใหสาธารณชนและองคกรภาคประชาสังคม
เขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ในระดับเจาหนาที่
หรือในระดับนโยบาย/โครงการเพียงใด 

12.  ตัวชี้วัดที่ 48: กระบวนการในการตัดสินใจในกรณีพิเศษที่อาจมีผลกระทบ  
ตอส่ิงแวดลอมมีขอจํากัดและมีความชัดเจนเพียงใด 

13.  ตัวชี้วัดที่ 49: ขอบเขตของ “สาธารณะ” ที่นิยามโดยผานปจเจกบุคคลที่มี
ผลประโยชนเกี่ยวของและองคกรภาคประชาสังคม อาจเขาไป 
มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐได เพียงใด 

14.  ตัวชี้วัดที่ 91: กฎหมายสนับสนุนใหสาธารณะหรือองคกรภาคประชาสังคม
เขาถึงกระบวนการเยียวยาแกไขไดเพียงใด 

15.  ตัวชี้วัดที่ 92: ระบบกฎหมายใหการยอมรับหลักความรับผิดของผูกอใหเกิด
ความเสียหายตอส่ิงแวดลอมเพียงใด 

16.  ตัวชี้วัดที่ 93: ความหมายและขอบเขตของหนวยงานของรัฐที่ไมอยูภายใต
ความรับผิดใดๆ อันเกิดจากการกระทําของตน 

17.  ตัวชี้วัดที่ 94: สิทธิในการฟองคดีหรือสิทธิเรียกรองของปจเจกบุคคลที่มี
สวนไดเสีย หรือขององคกรภาคประชาสังคมมีขอบเขตกวางแคบ
เพียงใด 

2.  หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

18.  ตัวชี้วัดที่ 11: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในกรณีศึกษาอยางสม่ําเสมอมากนอยเพียงใด 

19.  ตัวชี้วัดที่ 12: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองเผยแพรขอมูลขาวสาร
ทั้งหลายตามกรณีศึกษาแกประชาชนมากนอยเพียงใด 
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20.  ตัวชี้วัดที่ 13: ขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูลในกระบวนการ
ศึกษานี้ มีขอบเขตที่ชัดเจนและจํากัด มากนอยเพียงใด  

21.  ตัวชี้วัดที่ 14: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในกรณีศึกษานี้ 
จะตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน  
ใหเขาใจเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสาร มากนอยเพียงใด 

22.  ตัวชี้วัดที่ 17: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองชวยเหลือ
ประชาชน โดยจัดใหมีการใหความชวยเหลือทางเทคนิค  
การจัดทําคูมือหรือการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการเขาถึงและใช
ขอมูลขาวสารในกรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด  

23.  ตัวชี้วัดที่ 18: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองพัฒนา  
ขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเรื่องการใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารในกรณีศึกษานี้ 
มากนอยเพียงใด 

24.  ตัวชี้วัดที่ 19: กฎหมายกํ าหนดระยะ เวลาที่ เ หมาะสมซึ่ งหน วยงาน  
ที่รับผิดชอบตองเผยแพรขอมูลขาวสารในกรณีศึกษาแก
ประชาชนเพียงใด 

25.  ตัวชี้วัด 20: หนวยงานที่รับผิดชอบไดรวบรวมและจัดเก็บขอมูลและจัดการขอมูล
เปนแบบบูรณาการไดดีเพียงใด 

26.  ตัวชี้วัด 23: ขอมูลขาวสารที่หนวยงานจัดหาใหมีความถูกตองสมบูรณ
ตามที่รองขอมากนอยเพียงใด 

27.  ตัวชี้วัด 25: การขอใชบริการขอมูลขาวสารของประชาชน จะเสียคาใชจาย
มากนอยเพียงใด 

28.  ตัวชี้วัด 27: หนวยงานที่รับผิดชอบมีความพยายามที่ไดมีการเตรียมการ
อยางดีและเปนระบบในการเผยแพรขอมูลขาวสารแกกลุมชน
กลุมนอยหรือกลุมผูดอยโอกาส53 ในกรณีศึกษานี้ มากนอย
เพียงใด  

                                                 
53 ตัวอยางกลุมผูดอยโอกาส ไดแก ผูหญิง  ชนกลุมนอยตางเชื้อชาติ  คนจน  คนพิการ  เด็ก  คนชรา  ชนกลุม
นอยตางภาษา  ผูไมรูหนังสือ  และคนในชนบท 
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29.  ตัวชี้วัด 29: หนวยงานที่รับผิดชอบเผยแพรขอมูลขาวสารไดทันเวลา 
เพียงใด 

30.  ตัวชี้วัด 31: สามารถพบขอมูลไดในแหลงจัดเก็บขอมูลขาวสารตางๆ    
มากนอยเพียงใด 

31.  ตัวชี้วัด 33: ชวงเวลา 3 ปที่ผานมา มีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรม 
ในเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสารใหกับเจาหนาที่ของหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบบริหารจัดการขอมูล อยางสม่ําเสมอเพียงใด 

32.  ตัวชี้วัด 34: ชวงเวลา 3 ปที่ผานมา มีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรม 
ในเรื่องส่ิงแวดลอมใหกับเจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการขอมูล อยางสม่ําเสมอเพียงใด 

33.  ตัวชี้วัด 35: งบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรเพียงพอตอการรวบรวม
และเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิผลหรือไม 

34.  ตัวชี้วัด 37: คูมือประชาชนในเรื่องการขอรับขอมูล มีเนื้อหาชัดเจน  
เขาใจงาย และสามารถเขาถึงไดงายเพียงใด 

35.  ตัวชี้วัด 39: ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของเผยแพรไปถึงผูมีสวนไดเสียทันเวลา
หรือไม  

36.  ตัวชี้วัด 41: ขอมูลที่เผยแพรมีสวนชวยใหเกิดการดําเนินการปองกันหรือ
บรรเทาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน มากนอยเพียงใด 

37.  ตัวชี้วัด 42: เจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบไดปฏิบัติหนาที่ในการให
ขอมูลและรับผิดชอบในการบริหารจัดการในกรณีศึกษานี้ ไดดีเพียงใด 

38.  ตัวชี้วัด 43: ผูมีสวนไดสวนเสียมีทักษะความรูในการไดมาซึ่งขอมูลขาวสาร
ที่ตองการ มากนอยเพียงใด  

39.  ตัวชี้วัด 44: หนวยงานของรัฐในภูมิภาคและทองถ่ิน มีสวนชวยใหประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารมากนอยเพียงใด 

40.  ตัวชี้วัด 45: การมีสวนรวมของสื่อมวลชนมีสวนชวยใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสาร มากนอยเพียงใด  

41.  ตัวชี้วัด 46: องคกรภาคประชาสังคมมีสวนสนับสนุนใหมีการเขาถึงขอมูล
ขาวสารในกรณีศึกษานี้มากนอยเพียงใด  
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3.  หมวดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

42.  ตัวชี้วัดที่ 50: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับแนวคิดที่จะเริ่มกระบวนการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ 
แกประชาชนมากนอยเพียงใด  

43.  ตัวชี้วัดที่ 51: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจมากนอยเพียงใด 

44.  ตัวชี้วัดที่ 52: ขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูลในกระบวนการ
ตัดสินใจ มีขอบเขตที่ชัดเจนและจํากัด มากนอยเพียงใด 

45.  ตัวชี้วัดที่ 53: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ จะตองพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในหนวยงานใหเขาใจเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
มากนอยเพียงใด 

46.  ตัวชี้วัดที่ 56:  กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองชวยเหลือ
ประชาชน โดยจัดใหมีการใหความชวยเหลือทางเทคนิค  
การจัดทําคูมือหรือการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
ในกระบวนการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด  

47.  ตัวชี้วัดที่ 58: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีความเขาใจและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 
ในกระบวนการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด 

48.  ตัวชี้วัดที่ 59: กฎหมายกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้  
อยางชัดเจนหรือไม เพียงใด   

49.  ตัวชี้วัดที่ 60:   หนวยงานที่รับผิดชอบใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการ
ตัดสินใจและโอกาสในการมีสวนรวมตอประชาชน มากนอยเพียงใด  

50.  ตัวชี้วัดที่ 62: ในกรณีศึกษานี้ หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหขอมูลที่เปนสาระสําคัญ
เกี่ยวกับทางเลือกในการตัดสินใจ และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และสุขภาพที่คาดวาจะเกิดในแตละทางเลือก แกประชาชน 
มากนอยเพียงใด 
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51.  ตัวชี้วัดที่ 63: หนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน
ในทุกขั้นของการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้มากนอยเพียงใด 

52.  ตัวชี้วัดที่ 65: ในกรณีศึกษานี้ หนวยงานที่ร ับผิดชอบไดคํานึงถึงภาระ
คาใชจายของประชาชนในการเขารวมในกิจกรรมการมีสวนรวม
ของประชาชน มากนอยเพียงใด 

53.  ตัวชี้วัดที่ 67: หนวยงานที่รับผิดชอบมีความพยายามที่ไดมีการเตรียมการ
อยางดีและเปนระบบที ่จะชวยใหชนกลุ มนอยหรือกลุ ม
ผูดอยโอกาส54 (โปรดระบุ) สามารถเขารวมในกระบวนการ
ตัดสินใจในกรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด  

54.  ตัวชี้วัดที่ 68: ระยะเวลาของการแจงใหทราบลวงหนาถึงการเริ่มกระบวนการ
ตัดสินใจในแตละขั้นนั้นไดชวยใหการมีสวนรวมของประชาชน
เปนไปอยางมีความสัมฤทธิ์ผลหรือไม  

55.  ตัวชี้วัดที่ 70:   หนวยงานที่รับผิดชอบไดจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
ที่ผานมาและที่อยูระหวางพิจารณา ในแหลงหรือศูนยขอมูล
ขาวสารที่ใหประชาชนเขาตรวจดูได มากนอยเพียงใด  

56.  ตัวชี้วัดที่ 73: ในแหลงหรือศูนยขอมูลขาวสาร มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ใช
ประกอบการตัดสินใจที่ใหประชาชนเขาตรวจดูได มากนอยเพียงใด 

57.  ตัวชี้วัดที่ 75: ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา มีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรม 
ในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนใหกับเจาหนาที่ของหนวยงาน
หลักที่รับผิดชอบกระบวนการตัดสินใจ อยางสม่ําเสมอเพียงใด 

58.  ตัวชี้วัดที่ 76:  ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา มีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรม 
ในเรื่องส่ิงแวดลอมใหกับเจาหนาที่ของหนวยงานหลัก 
ที่รับผิดชอบกระบวนการตัดสินใจ อยางสม่ําเสมอเพียงใด  

59.  ตัวชี้วัดที่ 77: งบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรเพียงพอตอการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่มีความสัมฤทธิ์ผล หรือไม 

60.  ตัวชี้วัดที่ 79: คูมือประชาชนในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
ตัดสินใจ มีเนื้อหาชัดเจน เขาใจงายและหาอานไดงายเพียงใด  

                                                 
54 ตัวอยางกลุมผูดอยโอกาส ไดแก ผูหญิง  ชนกลุมนอยตางเช้ือชาติ  คนจน  คนพิการ  เด็ก คนชรา   
ชนกลุมนอยตางภาษา  ผูไมรูหนงัสือ  คนในชนบท 
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61.  ตัวชี้วัดที่ 81: เอกสารประมวลขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน  
(ที่ไดจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือ)  
ที่ประชาชนเขาถึงไดอยางเหมาะสมนั้น ประกอบดวย รายละเอียด
ขอคิดเห็นทั้งหมด ขอคิดเห็นที่นําไปใชในประกอบการตัดสินใจ 
ตลอดจนเหตุผลประกอบขอคิดเห็นที่ไมไดนํามาใชประกอบการ
ตัดสินใจ หรือไม เพียงใด   

62.  ตัวชี้วัดที่ 82: ในกรณีศึกษานี้ ประชาชนไดรับขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นของ
ประชาชน (ที่ไดจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นหรือ
ปรึกษาหารือ) อยางรวดเร็ว ทันการ หรือไม เพียงใด  

63.  ตัวชี้วัดที่ 84: การมีสวนรวมของประชาชนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจขั้นสุดทาย
ของหนวยงานของรัฐในกรณีศึกษานี้มากนอยเพียงใด  

64.  ตัวชี้วัดที่ 86: เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดปฏิบัติหนาที่ในเรื่องการสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของหนวยงาน 
ในกรณีศึกษานี้ไดดีเพียงใด 

65.  ตัวชี้วัดที่ 87: ผูมีสวนไดสวนเสียมีทักษะและความรูที่จําเปนตอการมีสวนรวม
อยางมีความสัมฤทธิ์ผล มากนอยเพียงใด  

66.  ตัวชี้วัดที่ 88: หนวยงานของรัฐในภูมิภาคและทองถ่ิน มีสวนชวยใหประชาชน
เกิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มากนอยเพียงใด  

67.  ตัวชี้วัดที่ 89: การมีสวนรวมของส่ือมวลชนมีสวนชวยใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชน มากนอยเพียงใด  

68.  ตัวชี้วัดที่ 90: องคกรภาคประชาสังคมมีสวนสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจในกรณีศึกษานี้มากนอยเพียงใด  

4.  หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

69.  ตัวชี้วัดที่ 95: กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียน
ตองพิจารณาคํารองและตัดสิน/วินิจฉัย มากนอยเพียงใด 

70.  ตัวชี้วัดที่ 96: กฎหมายเปดโอกาสใหคูกรณีสามารถยื่นคํารองขอให 
มีการทบทวนหรือย่ืนอุทธรณตอองคกรอิสระที่มีอํานาจที่จะกลับ
คําตัดสินใจ/วินิจฉัย มากนอยเพียงใด 
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71.  ตัวชี้วัดที่ 97: ขอกําหนดเรื่องการอางวาขอมูลที่รองขอเกี่ยวกับเรื่องที่รองเรียน
เปนความลับ มีขอบเขตที่ชัดเจนและจํากัด มากนอยเพียงใด  

72.  ตัวชี้วัดที่ 98: กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียน
หรืออุทธรณ จะตองพัฒนาขีดความสามารถของกรรมการหรือ
บุคลากรใหเขาใจเรื่องการเขาถึงความยุติธรรมมากนอยเพียงใด 

73.  ตัวชี้วัดที่ 101: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองชวยเหลือประชาชน 
โดยจัดใหมีการใหความชวยเหลือทางเทคนิค  การจัดทําคูมือ
หรือการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการรองเรียนหรือยื่น
อุทธรณตอคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรือ
อุทธรณในกรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด 

74.  ตัวชี้วัดที่ 102: กฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรของหนวยงานสวนภูมิภาคและ
ทองถ่ินใหมีความเขาใจและสงเสริมการใชสิทธิของประชาชน 
ในการรองเรียนหรืออุทธรณในกรณีศึกษานี้ มากนอยเพียงใด 

75.  ตัวชี้วัดที่ 103: กฎหมายกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณาตัดสิน
หรือวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรือ
อุทธรณ ไวอยางชัดเจนเพียงใด  

76.  ตัวชี้วัดที่ 105: มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือนโยบายของคณะกรรมการหรือองคกร
รับเรื่องรองเรียนมีความเขมงวด ชัดเจนเพียงใด ที่จะประกัน 
ความเปนอิสระและความเปนกลางของคณะกรรมการหรือองคกรนั้น  

77.  ตัวชี้วัดที่ 108:   คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนในกรณีศึกษานี้ มี
ความเปนอิสระและมีความ เปนกลางมากนอยเพียงใด 

78.  ตัวชี้วัดที่ 109: ในระหวางการพิจารณาเรื่องรองเรียน  คูกรณีทั้งสองฝาย
สามารถเขาถึงขอมูลที่ใชในการพิจารณา และคนหาขอเท็จจริง
ไดมากนอยเพียงใด  

79.  ตัวชี้วัดที่ 110:   กระบวนการพิจารณาเรื่องรองเรียน  มีความโปรงใสตอ
ประชาชนมากนอยเพียงใด 

80.  ตัวชี้วัดที่ 112:   คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนในกรณีศึกษานี้ได
แบงเบาภาระคาใชจายในการยื่นเรื่องรองเรียนมากนอยเพียงใด 
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81.  ตัวชี้วัดที่ 114: คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนไดดําเนินการที่จะ
ชวยใหชนกลุมนอยหรือกลุมผูดอยโอกาสเขาถึงกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียน  
ในกรณีศึกษานี้หรือไม เพียงใด  

82.  ตัวชี้วัด 117:   คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนในกรณีศึกษานี้ได
ตีความ “สิทธิในการรองเรียน” ในขอบเขตที่กวางเพียงใด 

83.  ตัวชี้วัดที่ 120: คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนในกรณีศึกษานี้ไดลด
ความลาชาในกระบวนการพิจารณาและในการประกาศผล 
การพิจารณา มากนอยเพียงใด  

84.  ตัวชี้วัดที่ 121:   ประชาชนมี ท า ง เ ลื อก ในการยื่ น เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ยน ไปยั ง
คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนอื่นๆ หรือไม  
และมีขอบเขตอํานาจในการวินิจฉัยเพียงใด  

85.  ตัวชี้วัดที่ 123: ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา  มีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรม 
ในเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของประชาชน
ใหกับกรรมการหรือบุคลากรของคณะกรรมการหรือองคกร
รับเรื่องรองเรียนอยางสม่ําเสมอเพียงใด  

86.  ตัวชี้วัดที่ 124:  ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา มีการจัดทําคูมือหรือการฝกอบรม 
ในเรื่องส่ิงแวดลอมใหกับกรรมการของคณะกรรมการหรือ
องคกรรับเรื่องรองเรียนอยางสม่ําเสมอเพียงใด 

87.  ตัวชี้วัดที่ 125: งบประมาณที่จัดสรรใหกับหนวยงานมีความเพียงพอตอการ
สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่อง
รองเรียนมากนอยเพียงใด 

88.  ตัวชี้วัดที่ 127:   คูมือประชาชนในเรื่องสิทธิของประชาชนในการรองเรียนตอ
คณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนมีเนื้อหาชัดเจน 
เขาใจงายและหาอานไดงายเพียงใด  

89.  ตัวชี้วัดที่ 129:   คําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่อง
รองเรียนในกรณีศึกษานี้ไดรับการปฏิบัติตามมากนอยเพียงใด 
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90.  ตัวชี้วัดที่ 131: คําวินิจฉัยหรือคําตัดสินของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่อง
รองเรียนนําไปสูการออกมาตรการที่จะหลีกเล่ียง หรือลด
ผลกระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษย หรือ
ปรับปรุงใหกระบวนการเขาถึงขอมูลหรือการมีสวนรวมดีขึ้น 
หรือไม เพียงใด 

91.  ตัวชี้วัดที่ 132: กรรมการของคณะกรรมการหรือองคกรรับเรื่องรองเรียนหรือ
อุทธรณและเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติหนาที่ ในเรื่องการ
สนับสนุนใหประชาชนใชสิทธิในการเขาถึงความยุติธรรม ไดดี
เพียงใด 

92.  ตัวชี้วัดที่ 133: ในกรณีศึกษาที่เลือก ผูมีสวนไดเสียมีทักษะและความรูที่จําเปน
ตอการยื่นคํารองตอคณะกรรมการหรือองคกรที่รับเรื่อง
รองเรียนมากนอยเพียงใด  

93.  ตัวชี้วัดที่ 134: ในกรณีศึกษาที่เลือก หนวยงานของรัฐในภูมิภาค และทองถ่ิน  
มีสวนชวยใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรม มากนอยเพียงใด 

94.  ตัวชี้วัดที่ 135: ในกรณีศึกษาที่เลือก  การมีสวนรวมของสื่อมวลชนมีสวนชวย
ใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรม มากนอยเพียงใด 

95.  ตัวชี้วัดที่ 136: องคกรภาคประชาสังคมมีสวนสนับสนุนใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมในกรณีศึกษานี้มากนอยเพียงใด 

 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่ 10 ใชประเมินทั้งหมวดกฎหมายทั่วไปและหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
   จึงนับเปน 1 ตัวชี้วัด 
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โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด 
 
 องคกรที่รวมเปนภาคีดําเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด
ประกอบดวย 7 องคกร ไดแก สถาบันส่ิงแวดลอมไทย  สถาบันพระปกเกลา  มูลนิธิเพ่ือ              
การพัฒนาที่ย่ังยืน  โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สภาทนายความ  สมาคม
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  รวมทั้งนักวิชาการอิสระ  จํานวนรวมทั้งส้ิน 28 คน รายชื่อมี
ดังตอไปนี้   
 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

1. ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง  หัวหนาโครงการ 
2. ดร. จําเนียร  วรรัตนชัยพันธ 
3. นางสาววรากร  นอยพันธ  ผูจัดการโครงการ 
4. นางสาววรวรรณ  ชายไพฑูรย  
5. นางสาวธิดาวิสุทธิ์  จันทนเครือ  
6. นางสาวโชติกา  ตันติศิริรักษ 
7. นางสาววิรงรอง  ดวงใจ   
8. นายธนภัทร  สุขเกษม   
9. นายจักรพงศ  พงศเวชรักษ 
10. นางสาวนงพัลคุ  จั่นเจริญ   
11. นางสาวอัจจิมา  มีพริ้ง  
12. นายฌานกร  เมาเสม  
13. นางสาวณัฎฐิกา  บูรณะคงคาตรี 
 
สถาบันพระปกเกลา 
14. ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล   
15. นายวัชรา  ธิตินันทน   
16. นายชัยวัชร  พรหมจิตติพงศ  
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
17. นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข  
18. นางสาวเกศินี  แกวนเจริญ  
19. นางสาวแกวตา  ธัมอิน   
20. นางสาวอภิกัญญา  ทะวิสัย  
 
โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร  
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
21. นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม 
 
สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
22. รศ. สุริชัย  หวันแกว   
23. นางสาวสุรางรัตน  จําเนียรพล  
24. นายสันตชัย  รัตนขวัญ   
 
สภาทนายความ 
25. นายศรีสุวรรณ  จรรยา   
 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
26. นายไพโรจน  พลเพชร   
 
นักวิชาการอิสระ 
27. นายวิพล  กิติทัศนาสรชัย 
28. นางสาวดรุณี  ไพศาลพาณิชยกุล 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 

 

 425 

ภาคผนวก  ค 
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด 
  

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด มีบทบาทหนาที่
ในการใหคําแนะนําตอการดําเนินงานโครงการและปริทัศนผลการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
ประกอบดวยผูแทนจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการนี้จํานวนทั้งหมด 40 คน 
จากกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  องคการอิสระ  หนวยงานภาครัฐระดับนโยบาย  หนวยงานรัฐ
สวนภูมิภาค  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคธุรกิจเอกชน  องคกรพัฒนาเอกชน  ภาคประชาชน/
ชุมชน  และนักวิชาการ  รายชื่อมีดังตอไปนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550) 
 
กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
1. ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว ประธานสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

และกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
2. ศาสตราจารย ดร. ปริญญา  นุตาลัย กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
3. ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย  เสถียรไทย ประธานสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคม 

และส่ิงแวดลอม และกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 
องคการอิสระ 
4. ศาสตราจารยเสนห  จามริก  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
5. นายวีรวัธน  ธีรประสาธน  ประธานคณะทํางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
หนวยงานภาครัฐระดับนโยบาย 
6. ดร. อําพน  กิตติอําพน   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 
7. ดร. สุพัฒน  หวังวงศวัฒนา  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
8. ดร. มณทิพย  ศรีรัตนา  ทาบูกานอน อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
9. นายรัชดา  สิงคาลวณิช   อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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10. นายแพทยณรงคศักดิ์  อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย 
11. นายแพทยเสรี  หงษหยก  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
12. นายอุทัย  จันทิมา   ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
13. นายแพทยอําพน  จินดาวัฒนะ  รักษาการแทนเลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
14. นายชนินทร  ทองธรรมชาติ  รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน 
15. นายปรีชา  รณรงค   ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
16. นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์  ผูอํานวยการกองนิติการ  

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
หนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาค  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
17. นายพีระวัฒน  รุงเรืองศรี  ผูอํานวยการสํานกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
18. นายสุรชัย  แสงทักษิณ   ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (ชลบุรี)  
19. นายแพทยกรรชิต  คุณาวุฒิ  ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ  

สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง) 
20. นายสันติ  บรรเทิงจิตร   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จ.ระยอง 
21. นายแพทยวิวัฒน  วิริยะกิจจา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
22. นายชูชัย  สินธุวงษ   อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
23. นายสุรพันธ  กล่ินขจร   เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 8 ว 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยอง  
24. นายสมพงษ  โสภณ   นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
25. นายอติเทพ  จริยเวชชวัฒนา  นายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง 
26. นายเหรียญ  นิจรัญ   นายกเทศมนตรีตําบลบานฉาง 
 
ภาคธุรกิจเอกชน 
27. นายศุภชัย  วัฒนางกูร   ประธานกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
28. นายพิภพ  พฤกษมาศน   ผูอํานวยการสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
29. นายโอฬาร  รุงเรืองสุวรรณ  ประธานหอการคา จังหวัดระยอง 
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30. นายสมชาย  หวังวัฒนาพานิช  ประธานชมรมผูประกอบการโรงงาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 
องคกรพัฒนาเอกชน 
31. นายศุภกิจ  นันทวระการ  นักวิจัยมูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
 
ภาคประชาชน/ ชุมชน 
32. นายสุทธิ  อัชฌาสัย   ผูประสานงานเครือขายภาคประชาชน 

ภาคตะวันออก 
33. นายอิทธิพล  แจมแจง   ประธานชมรมคณะกรรมการชุมชน 

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
นักวิชาการ 
34. ศาสตราจารย นพ. วันชัย  วัฒนศัพท ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกลา 
35. ดร. นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 
36. ดร. ชัชชม  อรรฆภิญญ   ผูอํานวยการสถาบันกฎหมายอาญา 
37. รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
38. นางสุปราณี  จงดีไพศาล  ผูอํานวยการฝายสวัสดิภาพสาธารณะ  

สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย 
39. ดร. นลินี  ศรีพวง   นักวิชาการสาธารณสุข 7   

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 

40. ดร. เดชรัตน  สุขกําเนิด   อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 





 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก  ง 
รายงานสรุปผลการประชุม 

คณะที่ปรึกษาโครงการและคณะนักวิจัยคร้ังท่ี 1 และ 2 
 
 
1.  รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและนักวิจัย คร้ังท่ี 1 
 

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและนักวิจัย ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2550 
เวลา 13.00–17.00 น. ณ หองประชุม 303-304 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  ผูเขารวมประชุม
มีจํานวนทั้งหมด 57 คน ประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษา 33 คน  ผูสังเกตการณ 6 คน และ
คณะนักวิจัย 18 คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ เขารวมประชุมจํานวน 33 คน 
1. นายวีรวัธน  ธีรประสาธน ประธานคณะทํางานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี               

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
   สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2. ดร. สุพัฒน  หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
3. นายรัชดา  สิงคาลวณิช   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
4. ดร. มณทิพย  ศรีรัตนา  ทาบูกานอน อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
5. ดร. ทวีสุข  พันธเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข 10 ชช 

    (ผูแทน อธิบดีกรมอนามัย) 
6. นายปรีชา  รณรงค ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  

   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
7. นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ ผูอํานวยการกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
8. ดร. วีรพงศ  ไชยเพ่ิม ผูอํานวยการฝายอํานวยการสํานักงานนิคม 

   อุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม 
   (ผูแทน ผูวาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) 

9. นายสนธิ  คชวัฒน นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว 
(ผูแทน รองเลขาธิการสํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม)  
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10. นายอาทิตย  มลิทอง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 
(ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

13. ดร. นลินี  ศรีพวง   นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว กรมควบคุมโรค    
14. นางสาวอําพร  บุศรังษี นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว  

    (ผูแทน อธิบดีกรมอนามัย) 
15. นางสาวสมพร  เพ็งค่ํา     ผูชํานาญการกลุมงานพัฒนานโยบายและ                 
  ยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
  (ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ) 
16. นายกฤษณ  ปาลสุทธิ์       นายแพทย 8 ดานเวชกรรม 

    (ผูแทน นายแพทยสาธารณสุข จังหวัดระยอง) 
17. นายสันติ  บรรเทิงจิตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระยอง 
18. นางสาวลักขณา  เมี้ยนกําเนิด    นักวิทยาศาสตร 8  (ผูแทนผูอํานวยการสํานักงาน 
  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)  
19. นางสาวปฐมา  ฤกษเสน  นักวิทยาศาสตร 6   

(ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด) 

20. นางสาวปาริชาต  ขาวสนิท  วิศวกร 6 (ผูแทน ผูอํานวยการสํานักงานนิคม 
  อุตสาหกรรมมาบตาพุด) 
21. นายสุรินทร  สินรัตน  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 

    (ผูแทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด) 
22. นางพัชรินทร  ไชยสุทธิ์ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

    (ผูแทน นายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง) 
23. นางสาวกนิษฐ  พงษนาวิน    เครือขายประชาชนภาคตะวันออก 
  (ผูแทนผูประสานงานเครือขายประชาชน 
  ภาคตะวันออก) 
24. นายศุภชัย  วัฒนางกูร ประธานกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี   
  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
25. ดร. สมรัตน  ยินดีพิธ ที่ปรึกษาดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 

ส่ิงแวดลอม (ผูแทนผูอํานวยการสถาบัน
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย)  
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26. นายสมชาย  หวังวัฒนาพานิช ประธานชมรมผูประกอบการโรงงานในนิคม 
 อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
27. นายศุภกิจ  นันทะวรการ นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
28. รศ. ดร. นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)  
29. ดร. ชัชชม  อรรฆภิญญ ผูอํานวยการสถาบันกฎหมายอาญา   
 

ผูเขารวมสังเกตการณ จํานวน 6 คน 
1. ผศ. ดร. เพ็ญศรี  วัจฉละญาณ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 
2. นายอาชัญ  สุจิราชุณห สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
 สังคมแหงชาติ 
3. นายภัทรพล  ล้ิมภักดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
4. นางสาววรรณา  รอดลักษณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. นายพงษศักดิ์  เอ้ือสุวรรณา สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดลอม 
6. นายจําเนียร  ไตรลักษณ ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการที่ไมสามารถเขารวมการประชุมได จํานวน 16 คน 

1. ศาสตราจารย เสนห  จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
2. ศาสตราจารย ดร. ปริญญา  นุตาลัย กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
3. ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย  เสถียรไทย ประธานสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคม และ 
 ส่ิงแวดลอม และกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
4. ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว ประธานสถาบันส่ิงแวดลอมไทยและกรรมการ 
 ส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
5. ศาสตราจารย นพ. วันชัย  วัฒนศัพท ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกลา 
6. นายแพทยกรรชิต  คุณาวุฒิ ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
 แหงชาติสาขา เขตพ้ืนที่ระยอง 
7. นายสุรชัย  แสงทักษิณ ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 
8. นายสุรพันธ  กล่ินขจร เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 8 ว 
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
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9. นายชูชัย  สินธุวงษ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
10. นายโอฬาร  รุงเรืองสุวรรณ ประธานหอการคา จังหวัดระยอง 
11. นายสมพงษ  โสภณ นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
12. นายเหรียญ  นิจรัญ นายกเทศมนตรีตําบลบานฉาง 
13. นายอิทธิพล  แจมแจง ประธานชมรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาล 

   เมืองมาบตาพุด 
14. นางสุปราณี  จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดิการสาธารณะ  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
15. รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ อาจารยคณะนิติศาสตร   
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
16. ดร. เดชรัตน  สุขกําเนิด อาจารยคณะเศรษฐศาสตร   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

นักวิจัยโครงการที่รวมประชุม จํานวน 18 คน 
1. ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง ผูอํานวยการอาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
  และหัวหนาโครงการ 
2. ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันพระปกเกลา 
3. นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข ผูอํานวยการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4. นายศรีสุวรรณ  จรรยา กรรมการสิ่งแวดลอม สภาทนายความ 
5. นายวัชรา  ธิตินันทน พนักงานบริหารโครงงานวิจัย  
 สถาบันพระปกเกลา 
6. นายชัยวัชร  พรหมจิตติพงศ พนักงานบริหารโครงงานวิจัย  
 สถาบันพระปกเกลา 
7. นางสาวเกศินี  แกวนเจริญ เจาหนาที่รณรงคและเผยแพร   
 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
8. นางสาวแกวตา  ธัมอิน เจาหนาที่มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
9. นางสาวอภิญญา  ทะวิสัย เจาหนาที่มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
10. นางสาวสุรางรัตน  จําเนียรพล นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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11. นายสันตชัย  รัตนขวัญ ผูชวยนักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
12. นายจักรพงศ  พงศเวชรักษ ผูจัดการสื่อส่ิงพิมพ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
13. นางสาววรากร  นอยพันธ รองนักวิจัย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
14. นางสาววรวรรณ  ชายไพฑูรย รองนักวิจัย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
15. นางสาวณฏัฐนิช  สุนสวัสดิ์ รองนักวิจัย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
16. นางสาวธิดาวิสุทธิ์  จันทนเครือ รองนักวิจัย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
17. นายธนภัทร  สุขเกษม เจาหนาที่โครงการ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
18. นางสาววนิษฐา  ไกรคุม เลขานุการ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

 
นักวิจัยโครงการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได จํานวน 6 คน 
1. นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการโครงการยุทธศาสตรนโยบายฐาน

ทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
2. รศ. สุริชัย  หวันแกว ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. ดร. จําเนียร  วรรัตนชัยพันธุ ผูอํานวยการอาวุโส  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
4. นายไพโรจน  พลเพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
5. นางสาวณัฏฐิกา  บูรณะคงคาตรี รองนักวิจัย  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
6. นางสาวอัจจิมา  มีพริ้ง ผูประสานงานโครงการ  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
 
 

เปดประชุมเวลา 13.30 น.  
 

สรุปผลการประชุม 
 

ชวงนําเสนอรายละเอียดโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด  
1. การประชุมเริ่มตนดวยการกลาวตอนรับ โดย ดร. ไชยยศ  บุญญากิจ รองประธานสถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย และกลาวเปดการประชุม โดย ดร. มณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดี
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

2. ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง ผูอํานวยการอาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย นําเสนอภาพรวม
การดําเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด โดยกลาวถึงสถาบันส่ิงแวดลอมไทย
ซึ่งเปนองคกรภาคประชาสังคมที่เปนอิสระไดเห็นความสําคัญในปญหาความขัดแยงอัน
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เนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลกระทบในพื้นที่มาบตาพุด และมีความเห็นวา
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน จึงได
ริเริ่มโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด ขึ้น โดยไดรับความรวมมือจาก
ภาคีเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย55 ในการประเมิน และใชตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอม (The Access Initiative, TAI) ซึ่งเครือขายฯ ดังกลาวไดใชประเมินธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอมในระดับชาติมาแลวรวม 3 รอบ ต้ังแตป พ.ศ. 2544  ในการประเมินแตละรอบใช
กรณีศึกษาประมาณ 20 กรณีศึกษา 

 

3. แหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ คือ กองทุนบริการสังคม  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
 

4. การดําเนินงานโครงการแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม
ทั้ง 3 กรณี หลังจากนั้นในระยะที่ 2 จะจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะประชาชน  โดยวิธีการ
ดําเนินงานในระยะที่ 1 มีดังตอไปนี้ 

 1)  เครือขายธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมจะประเมินธรรมาภิบาลของกระบวนการที่นําไปสู
การอนุมัติแผนและผังเมืองใน 3 กรณีศึกษา ดังนี้ 

  (1)  แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 
(2)  แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554  
(3)  ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 

แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
2)  จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาของโครงการ ประกอบไปดวย ผูมีสวนไดเสียและ

ผูที่เกี่ยวของกับโครงการทุกภาคสวน  เพ่ือใหเกิดความเปนกลางและยุติธรรม 
3)  จัดใหมีกิจกรรมสื่อสารสาธารณะเปนระยะ เชน จัดทาํและเผยแพรจดหมายขาว 

แผนพับ บทความ แถลงขาว นํานักขาวลงพ้ืนที่มาบตาพุด การจัดสัมมนาเผยแพร
ผลการศึกษา เว็บไซตโครงการ (www.tei.or.th/Maptapud) และอีเมลโครงการ 
(maptapud@tei.or.th) เปนตน 

4)  พัฒนาสมรรถนะของประชาชนในพื้นที่ในการเขาใจธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม  
(ดําเนินการในระยะที่ 2) 

 

                                                 
55 เครือขายธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม ประเทศไทย (TAI Thailand) เปนเครือขายองคกรรวมดําเนินงานโครงการ
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม ไดแก สถาบันส่ิงแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากรภาคใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิและกรณี
โครงการมาบตาพุดมีสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สภาทนายความ สมาคมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน พรอมดวยนักวิชาการอิสระเขารวมในเครือขายดวย 
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5. ภาพรวมของการประเมิน คือ การประเมินดานกฎหมาย การดาํเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
และความสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้น ของ 3 ประเด็น คือ การเขาถึงขอมูลขาวสาร  การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  ในแผน/ผังเมืองวาเปนอยางไร 

 

6. การศึกษานี้เปนการคนหาชองทางในการปรับปรงุการเขาถึงขอมลูขาวสาร การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกระบวนการดําเนินงานแตละแผน/ผังเมือง 
ไมใชการประเมนิวาแผนและผังเมืองเหลานี้ดีหรอืไม ไมใชการจบัผูรายหรือหาคนผิด  

 

7. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาจากการพัฒนารวมกันระหวางสถาบันส่ิงแวดลอมไทย
และองคกรตางๆ ใน 6 ประเทศ จึงไมใชตัวชี้วัดที่นําเขาจากตางประเทศ ในปจจุบันประเทศตางๆ 
ใชตัวชี้วัดนี้แลวกวา 40 ประเทศ  สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการขอมูลขาวสารทางราชการ
กําลังจะเขารวมเปนภาคีเครือขายนี้  

 

8. การวิจัยในโครงการนี้ นักวิจัยจะดําเนินการตามแนวทาง (guidelines) การประเมินของ
แตละตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวย รายละเอียดแนวทางการประเมิน วิธีการประเมิน ขอบเขต
การประเมิน และนิยามความหมายของคําสําคัญตางๆ   

 

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
9. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและแนวทางการประเมิน 

- ควรพิจารณานําหลักความรับผิด (accountability) มาอยูในกระบวนการเขาถึง
ความยุติธรรมดวย หรืออาจเขียนไวในขอเสนอแนะของการวิจัยตอไป 

- การประเมินโดยใชตัวชี้วัดในลักษณะนี้เปน objective (ภววิสัย)  จึงควรนิยามใหชัดเจน
วาถามอะไร วัดอะไร  

- การคัดเลือกผูมีสวนไดเสียของแตละแผน/ผังเมืองที่ประเมินควรพิจารณาใหครอบคลุม
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

- การเก็บขอมูลควรเพิ่มเติมการจัดสนทนากลุมเพ่ือคนหาคําตอบของงานวิจัย ตัวอยาง
กลุมตางๆ อาจแบงไดเปน กลุมอาชีพ  กลุมอุตสาหกรรม  กลุมรองเรียน  และกลุม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน  

- นอกเหนือจากการประเมินโดยใชตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม การวิจัยนี้ควรพิจารณา
นําคําถามเชิงสังเคราะหมาใชเพ่ิมเติม เพ่ือใหครอบคลุมถึงปญหาและมิติที่ขาดหายไป
ของการวิจัยภายใตกรอบของตัวชี้วัด โดยอาจทําเปนคําถามเชิงสังเคราะหอยางนอย 1 ขอ 
สําหรับแตละหมวด 
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- การวิจัยควรนําขอมูลเชิงปริมาณมาประยุกตใชเพ่ือประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมดวย 
เพ่ือเพ่ิมความนาเชื่อถือของงานวิจัย   

- การวิจัยควรพิจารณาภาพรวมและบริบทของการพัฒนาในพ้ืนที่มาบตาพุดวาเปนอยางไร 
เชน การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมของแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3  
ควรพิจารณาเรื่องผังเมืองและมลพิษรวมดวย รวมทั้งควรพิจารณาชวงระยะเวลาของ
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีทั้ง 3 ระยะ รวมท้ังหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
พ้ืนที่มาบตาพุดในทุกระดับ 

- การประเมินแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554  
ควรประเมินกระบวนการจัดทําและการดําเนินงานตามแผนในภาพรวมของแผน  สวนอีก 
2 แผน/ผัง ควรพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผน/ผังวาเปนอยางไรมากกวาการประเมิน
กระบวนการจัดทํา 

- ธรรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเปนเรื่องคอนขางใหม เปนการมองไปขางหนา  หากประเมินแลว
ผลออกมาไมนาพอใจเทาที่ควร ไมควรมองวาเปนเรื่องผิดเรื่องถูก  เพราะชวงเวลา 
กรอบกติกาของสังคม และบริบทแวดลอมตางๆ ของการจัดทําแตละแผน/ผังเมืองแตละฉบับ
แตกตางกัน  ยกตัวอยางเชน การจัดทําแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษฯ  จัดทําขึ้น
หลังจากแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 และ ผังเมืองรวม
บริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 ฉบับแกไข พ.ศ. 2548 
และ พ.ศ. 2549 ทําใหการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอาจมีมากกวา 

 

10. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีศึกษา 

- เนื่องจากขอจํากัดในดานงบประมาณ  ระยะเวลา  และความสําคัญและจําเปนของ
การบังคับใชแผนตางๆ การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในครั้งนี้ จึงประเมินเฉพาะ 
3 แผน/ผังเมืองดังกลาวขางตนซึ่งเปนแผนที่ใชอยูในปจจุบันเทานั้น ไมไดประเมินแผน
และผังเมืองฉบับอื่นๆ เชน แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2  
เปนตน 

 

11. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติในการวิจัย 
- การวิจัยตองปราศจากอคติและกระบวนการประเมินตองใหความเปนธรรมแกทุกฝาย

ที่เกี่ยวของ 
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12. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของการวิจัย (peer review) 
- การประเมินคุณภาพของการวิจัยมีกลไกดําเนินการใน 2 ระดับ คือ 1) การประเมิน

ภายในโครงการโดยคณะนักวิจัยโครงการ โดยการจัดประชุมนําเสนอความกาวหนาและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเปนประจําทุกเดือน และ 2) การประเมินโดยหนวยงาน/
บุคคลภายนอก คือ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ โดยการจัดประชุมรับฟงความเห็น
และขอเสนอแนะ  คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในสาขา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูมีสวนไดเสียกับกรณีศึกษาที่ประเมิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรพัฒนาเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน เปนตน รวมจํานวน 40 คน 

 

13. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมนิผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 
- การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมของผังเมืองรวมมาบตาพุดเปนเรื่องที่ดี เพ่ือนําไปสู

การปรับปรุงกระบวนการวางผังเมืองใหดีขึ้น  การประเมินผังเมืองรวมมาบตาพุด
ควรพิจารณาขอมูลอยางรอบดาน ทั้งกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวของ กระบวนการวางผัง
และดําเนินงานดานผังเมือง เพราะผังเมืองเกี่ยวของกับทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวางผังเมืองรวมในพื้นที ่มาบตาพุดซึ ่งวางผังโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศที่ตองการใหพ้ืนที่แหงนี้เปนพ้ืนที่อุตสาหกรรม   

- ที่ผานมากรมโยธาธิการและผังเมืองไดถายโอนภารกิจการวางผังเมืองไปใหทองถ่ินแลว 
รวมท้ังการถายโอนภารกิจใหแกเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งถายโอนไปแลว
ต้ังแต พ.ศ. 2548 

- กฎหมายวาดวยการผังเมืองเปนกฎหมายที่ใหความสําคัญกับความเปนประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชน ดวยการเปดโอกาสใหมีการจัดประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 1 ครั้ง 

- การวิจัยควรศึกษาเพิ่มเติมวากรณีปญหาดานผังเมืองที่เกิดขึ้นมีผลตอการเขามา
มีสวนรวมของประชาชนหรือไม อยางไร 

- การวิจัยควรพิจารณาศึกษาเพิ ่มเติมวาคณะกรรมการผังเมืองมีระบบรองรับเรื ่อง
ความรับผิดรับชอบหรือไมอยางไร เนื่องจาก อํานาจการตัดสินใจดานผังเมืองทั้งหมด
ขึ้นอยูกับคณะกรรมการผังเมือง   

- การวิจัยควรพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการประเมินการรับรูเรื่องผังเมืองของประชาชน
ทั้งกอนและหลังการเปลี่ยนแปลงดานผังเมือง 
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14. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2550-2554 

- แผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษฯ จัดทําขึ้นทามกลางวิกฤติปญหามลพิษที่เกิดขึ้น 
จึงไมใชแผนตามระยะปกติ แผนนี้ระยะ 5 ป หลายๆ โครงการยังไมจบในชวงของการวิจัยนี้ 
จึงมีคําถามเรื่องการประเมินนี้วาจะดําเนินการใหครบถวนทุกดานไดอยางไร 

- การประเมินแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษฯ ควรเปรียบเทียบวามีธรรมาภิบาล
จริงหรือไม  ระหวางการทําแผนในยุคปจจุบันซึ่งมีนโยบายเรื่องธรรมาภิบาล กับในยุคที่
ไมมีนโยบายเรื่องธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ควรพิจารณาวากลไกการผลักดันให
แผนปฏิบัติการนี้นําไปสูการปฏิบัติไดจริงนั้น  มีความเปนธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
มากนอยแคไหน  และตอนทายจึงดูรายโครงการยอยเปนกรณีตัวอยาง 

- การวิจัยควรพิจารณาประเมินกระบวนการจัดทําและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ           
ลดและขจัดมลพิษฯ 

- การประเมินแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษฯ  ควรพิจารณาประเด็นเรื่องความรับผิดรับชอบ
วามีหรือไม อยางไร 

 

15. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมนิแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที ่3 พ.ศ. 2547-2561 

- การประเมินแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 ควรพิจารณา
เรื่องกลไกในการปรับปรุงแผนแมบทฯ นี้วามีหรือไม อยางไร รวมถึงพิจารณาระยะเวลา
ในการทบทวนและประเมินผลแผนแมบทวามีหรือไม อยางไร  เนื่องจากระยะเวลา
การปฏิบัติการตามที่แผนแมบทฯ กําหนดไว คือ ระยะเวลา 14 ป (พ.ศ. 2547-2561) 
ซึ่งเปนระยะเวลาคอนขางนานมากพอสมควร   

- การวิจัยควรพิจารณาเรื่องการนําชุดตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมนี้ไปประเมิน
แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เพ่ิมเติม 

- การวิจัยควรคํานึงถึงเรื่องผลกระโยชนทับซอนที่เกี่ยวของกับแผนแมบทอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีฯ นี้ 

- การวิจัยควรพิจารณาผลการดําเนินงานของหนวยงานปฏิบัติการตามแผน (implement) 
วามีธรรมาภิบาลในการดําเนินงานหรือไมอยางไร 

 

16. การประเมินดานกฎหมายและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

- การเขาถึงความยุติธรรมกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเปนคนละประเด็นกัน 
มีความแตกตางกัน  ผูวิจัยควรพิจารณาในประเด็นนี้ใหชัดเจน 
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- การประเมนิกฎหมายควรพิจารณาวากฎหมายสามารถบังคับใชไดอยางมปีระสิทธิภาพ
หรือไม อยางไร 

 

17. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําขอเสนอแนะของการวิจัย 
- การประเมินธรรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในครั้งนี้ เปนการมองไปขางหนา เพื่ออนาคต  

จึงเปนเรื่องที่ดี  ผลการประเมินหรือคะแนนที่ออกมาไมสําคัญ  ประเด็นสําคัญ คือ 
การทําอยางไรใหคะแนนดีขึ้น  ดังนั้น การจัดทําขอเสนอแนะจึงควรละเอียด  ชัดเจน  
และสรางสรรค  นําไปสูการประสานความรวมมือที่ดีในอนาคต 

- การวิจัยควรพิจารณานําหลักการปองกันไวกอน (precautionary principle) มาใชกับ
การวางแผนการพัฒนาทุกเรื่องในพ้ืนที่มาบตาพุด  

- การวิจัยควรมีขอเสนอเรื่องการชวยเหลือกลุมคนดอยโอกาส (เชน คนจน  คนพิการ ฯลฯ)
เพ่ือใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนที่มาบตาพุดไดมากยิ่งขึ้น 

 

18. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานตอไปหลังเสร็จส้ินโครงการ (ระยะที่ 1)  

- หลังจากประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมแลว ภารกิจตอไป คือ การผลักดันผลการศึกษา
ไปสูการเปลี่ยนแปลง  และปรับปรุงการดําเนินงานเกี่ยวกับพ้ืนที่มาบตาพุดตอไปในอนาคต  
กรณีตัวอยาง เชน ประเทศยูกันดาจัดทํากฎหมายขอมูลขาวสารหลังการประเมิน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

- คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการนี้มีผูมีสวนไดเสียมานั่งรวมเปนคณะกรรมการดวย 
ผลการประเมินของทุกแผน/ผังเมืองในโครงการนี้จึงควรนําไปสูแนวทางการพัฒนาพื้นที่
มาบตาพุดเชิงสรางสรรค ไมอยากใหเห็นผลการประเมินนําไปสูความขัดแยงหรือการฟองรอง 

- การดําเนินงานโครงการนี้ตอไปในระยะที่ 2  จะเปนเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชาชนในพื้นที่ 

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 
19. หากจะนําตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชกับโรงงานอุตสาหกรรม จะตอง

ประยุกตใชใหเหมาะสม ไมสามารถใชไดโดยตรง  
 

20. การวิจัยนี้ควรพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมเรื่องธรรมาภิบาลในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (environmental impact assessment, EIA) วามีธรรมาภิบาล
มากนอยเพียงใด เพราะการจัดทํารายงานตองมีสวนรวมของประชนในการจัดทํา  

 

................................................................................................ 
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ปดประชุมเวลา 16:00 น. 
นางสาววรากร  นอยพันธ 
บันทึกรายงานสรุปผลการประชุม 
 
ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง 
ตรวจรายงานสรุปผลการประชุม 
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2.  รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและนักวิจัย คร้ังท่ี  2 
 

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและนักวิจัย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 
2551 เวลา 13.00–17.00 น. ณ หองประชุม 303-304 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมผูเขารวม
ประชุมมีจํานวนทั้งหมด 55 คน ประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษาและผูแทน 31 คน 
ผูรับเชิญพิเศษ 9 คน  และคณะนักวิจัย 15 คน  ดังรายชื่อตอไปนี้ 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและผูแทนที่เขารวมประชุมจํานวน 31 คน 
1. ศาสตราจารย ดร. สนิท  อักษรแกว ประธานสถาบันส่ิงแวดลอมไทยและกรรมการ 

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
2. ศาสตราจารย ดร. ปริญญา  นุตาลัย ประธานอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธ 

ดานสุขภาพอนามัยของประชาชนกับปริมาณ
สารพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

3. นายรัชดา  สิงคาลวณิช   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
4. นายชนินทร  ทองธรรมชาติ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5. ดร. ทวีสุข  พันธเพ็ง นักวิชาการสิ่งแวดลอม 10 ชช สํานักงานที่ปรึกษา  

กรมอนามัย (ผูแทนอธิบดีกรมอนามัย) 
6. นายวีรพงศ  ไชยเพ่ิม ผูอํานวยการฝายอํานวยการสํานักงานนิคม 

อุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม 
(ผูแทนผูวาการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) 

7. นายอรุณ  แหงถาวร วิศวกร 8  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
8. นางอาภรณ  ธิบดี เศรษฐกร 7 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
9. นายปรีชา  รณรงค ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ  

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
10. นายสุรชัย  คุมสิน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว 

(ผูแทนเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

11. นายพันศักดิ์  ถิรมงคล นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว 
(ผูแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ) 
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12. นางสาวเกศินี  อุนะพํานัก นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว 
(ผูแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ) 

13. ดร. นลินี  ศรีพวง นักวิชาการสาธารณสุข 7  
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
และ ผูแทนรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

14. นายพีระวัฒน  รุงเรืองศรี ผูอํานวยการสํานกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
15. นางสาวปฐมา  ฤกษเสน นักวิทยาศาสตร 6 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด 
16. ดร. แฟรดาซ  มาเหล็ม นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6 ว 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 
(ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม) 

17. นางสาวอรสา  นิลประกอบกุล นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6 ว (ผูแทนผูอํานวยการ 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 ชลบุรี) 

18. นายพัลลภ  อัมพรไพบูลย นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6 ว (ผูแทนผูอํานวยการ 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 ชลบุร)ี 

19. นายแพทยกรรชิต  คุณาวุฒิ  ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
แหงชาติ  สาขาเขตพื้นที่ระยอง 

20. นายสมจิตร  จันทรผลึก เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
(ผูแทนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
จังหวัดระยอง) 

21. นายอดิศักดิ์  อุรเคนทร   หัวหนาฝายโรงงานอุตสาหกรรม 
(ผูแทนอุตสาหกรรม จ.ระยอง) 

22. นายสมประสงค  ประเสริฐ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
(ผูแทนนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด) 

23. นางสาวพัชรินทร  ไชยสุทธิ์ ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  
สํานักงานเทศบาลเมืองบานฉาง 
(ผูแทนนายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง) 

24. นายเหรียญ  นิจรัญ นายกเทศมนตรีตําบลบานฉาง 
25. นายอิทธิพล  แจมแจง ประธานชมรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาล 

เมืองมาบตาพุด 
26. นายพิภพ  พฤกษมาศน ผูอํานวยการสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
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27. ดร. สมรัตน  ยินดีพิธ ที่ปรึกษาดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 
ส่ิงแวดลอม สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

28. นายรังษี  จุยมณี   ประธานฝายส่ิงแวดลอม หอการคา จ.ระยอง 
(ผูแทนประธานหอการคา จ.ระยอง) 

29. นายสมชาย  หวังวัฒนาพานิช ประธานชมรมผูประกอบการโรงงานในนิคม 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

30. นายศุภกิจ  นันทะวรการ นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 
31. ดร. ชัชชม  อรรฆภิญญ ผูอํานวยการสถาบันกฎหมายอาญา 
 

ผูรับเชิญพิเศษที่เขารวมประชุม  จํานวน  9  คน 
1. นางปริยาภรณ  วิเวกาภิรัตน ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงพลังงาน 
2. นายสุรพงษ  พงษสุวรรณ วิศวกร 8 ว กรมธุรกิจพลังงาน  
 ทีมงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
3. ดร. พรพิมล  วราทร ผูอํานวยการสวนพัฒนาวิชาการและแผนงาน   
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
4. นายสมหมาย  เอี่ยมมงคลสกุล นักผังเมือง 5  
 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
5. นายเจริญ  ปาศร หัวหนากลุมงานผังเมือง สํานักการชาง  
 สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
6. นางภารณี  สวัสดิรักษ นักวางแผนภาคและเมือง  
 เครือขายวางแผนและผังเมืองเพ่ือสังคม 
7. ดร. พิเชษฐ  เมาลานนท นักวิจัยอิสระ ทีมวิจัยปญหาตุลาการศาสตร 
8. นางนิลุบล  ชัยอิทธพรวงศ นักวิจัยอิสระ ทีมวิจัยปญหาตุลาการศาสตร 
9. นายปฏิญาณ  หอสกุลสุวรรณ นักวิจัยอิสระ ทีมวิจัยปญหาตุลาการศาสตร 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการที่ไมสามารถเขารวมการประชุมได จํานวน 14 คน 
1. ศาสตราจารย เสนห  จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
2. ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย  เสถียรไทย ประธานสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคม และ 

ส่ิงแวดลอม และกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
3. นายวีรวัธน  ธีรประสาธน ประธานคณะทํางานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี               
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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4. นพ. อําพล  จินดาวัฒนะ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

5. ศาสตราจารย นพ. วันชัย  วัฒนศัพท ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกลา 
6. นายวีระพงษ  บุญญานุสนธิ์ ผูอํานวยการกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
7. นายสุรพันธ  กล่ินขจร เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 8 ว   

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
(ปจจุบันดํารงตําแหนงโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตราด) 

8. นพ. วิวัฒน  วิริยะกิจจา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
9. นายสุทธิ  อัชฌาศัย ผูประสานงานเครือขายภาคประชาชนระยอง 
10. นายศุภชัย  วัฒนางกูร ประธานกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
11. นางสุปราณี  จงดีไพศาล ผูอํานวยการฝายสวัสดิการสาธารณะ  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
12. รศ. ดร. นันทวรรณ  วิจิตรวาทการ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) 
13. รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ อาจารยคณะนิติศาสตร   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
14. ดร. เดชรัตน  สุขกําเนิด อาจารยคณะเศรษฐศาสตร   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

นักวิจัยโครงการที่รวมประชุม จํานวน 15 คน 
1. ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง ผูอํานวยการอาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
 และหัวหนาโครงการ 
2. นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข ผูอํานวยการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
3. นายไพโรจน  พลเพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4. นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม ผูอํานวยการโครงการยุทธศาสตรนโยบายฐาน 

ทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
5. นายศรีสุวรรณ  จรรยา กรรมการสิ่งแวดลอม สภาทนายความ 
6. นายวัชรา  ธิตินันทน พนักงานบริหารโครงงานวิจัย   

สถาบันพระปกเกลา 
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7. นางสาวเกศินี  แกวนเจริญ เจาหนาที่รณรงคและเผยแพร   
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

8. นางสาวสุรางครัตน  จําเนียรพล นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9. นางสาววรากร  นอยพันธ รองนักวิจัย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
10. นางสาววรวรรณ  ชายไพฑูรย รองนักวิจัย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
11. นางสาวธิดาวิสุทธิ์  จันทนเครือ รองนักวิจัย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
12. นางสาววิรงรอง  ดวงใจ รองนักวิจัย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
13. นายธนภัทร  สุขเกษม เจาหนาที่โครงการ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
14. นางสาววนิษฐา  ไกรคุม เลขานุการผูอํานวยการอาวุโส  

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
15. นางสาวสุพัตรา  ศรีปจฉิม ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ TBCSD  

สถาบนัส่ิงแวดลอมไทย 
 

นักวิจัยโครงการที่ไมสามารถเขารวมประชุมได จํานวน 12 คน 
1. ดร. จําเนียร  วรรัตนชัยพันธุ ผูอํานวยการอาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
2. ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา   
 สถาบันพระปกเกลา 
3. รศ. สุริชัย  หวันแกว ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. นายสัญชัย  รัตนขวัญ ผูชวยนักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. นางสาวแกวตา  ธัมอิน เจาหนาที่มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
6. นางสาวอภิกัญญา  ทะวิสัย เจาหนาที่มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
7. นายวิพล  กิติทัศนาสรชัย นักวิชาการอิสระ 
8. นางสาวดรุณี  ไพศาลยพาณิชยกุล นักวิชาการอิสระ 
9. นางสาวนงพัลคุ  จั่นเจริญ รองนักวิจัยอาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
10. นางสาวณัฏฐิกา  บูรณะคงคาตรี รองนักวิจัย สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
11. นางสาวอัจจิมา  มีพริ้ง ผูประสานงานโครงการ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
12. นายฌานกร  เมาเสม เจาหนาที่ภาคสนาม สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
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เปดประชุมเวลา 13.20 น.  
 
สรุปผลการประชุม 
 
ชวงนําเสนอรายละเอียดโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด    
 
1. การประชุมเริ่มตนดวยการกลาวตอนรับ โดย ศาสตราจารย ดร. สนิท อักษรแกว ประธาน

สถาบันส่ิงแวดลอมไทยและกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
 

2. ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง ผูอํานวยการอาวุโส สถาบันส่ิงแวดลอมไทย นําเสนอภาพรวม
การดําเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม มาบตาพุด ซึ่งแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ คือ กองทุนบริการสังคม สถาบันส่ิงแวดลอมไทย  แนะนําคณะนักวิจัยโครงการ และ
นักวิจัยที่รวมนําเสนอผลการศึกษาในโครงการ ซึ่งนําเสนอโดยใช power point ประกอบการ
บรรยาย ทั้งนี้ โครงการฯ ไดนําสงเอกสารรางรายงานผลการศึกษาของโครงการทั้งหมด
ไปยังคณะกรรมการที่ปรกึษาโครงการเพื่อพิจารณาลวงหนาประมาณ 10 วัน หวัขอและรายชื่อ
ผูรวมนําเสนอผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 

1) ผลการประเมินกฎหมายทั่วไป นําเสนอโดย นายไพโรจน  พลเพชร สมาคม
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

2) ผลการประเมินแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 
นําเสนอโดย นายวัชรา  ธิตินันท สถาบันพระปกเกลา นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม 
โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
และนายศรีสุวรรณ  จรรยา สภาทนายความ 

3) ผลการประเมินแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง  
พ.ศ. 2550-2554 นําเสนอโดย นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุขและนางสาวเกศินี  
แกวนเจริญ จากมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  และ นางสาวสุรางครัตน  จําเนียรพล 
จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4) ผลการประเมินผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. 
2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  นําเสนอโดย ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง 
สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 
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สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
 
3. ขอเสนอแนะในภาพรวม 

- ควรจัดทําขอเสนอแนะใหชัดเจนมากขึ้น โดยใหรายละเอียดแนวทางวิธีการดําเนินงาน
ตามขอเสนอตางๆ เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปปรับใชไดอยางถูกตอง
มากยิ่งขึ้น 

- ควรเพ่ิมเติมการเขียนสมมุติฐานการวิจัย   

- ควรเขียนสาเหตุของปญหาใหชัดเจนมากขึ้น โดยอาจเขียนสรุปเปนแผนผัง (diagram) 
ใหเห็นภาพรวมของปญหาไดอยางชัดเจนมากขึ้น   

- ควรเพ่ิมเติมการเขียนเชื่อมตอหรือเรียงรอยหรือประมวลภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมดใน
โครงการ เพ่ือไมใหงานดูแยกสวนกัน 

- ควรเสนอแนะชองทางการสื่อสารใหชัดเจนมากขึ้น สําหรับกรณีมาบตาพุด อาจแบง
กลุมเปาหมายในการสื่อสารไดเปน 2 ระดับ คือ สวนกลาง และทองถ่ิน  เพราะการพัฒนา
มาบตาพุด เป นประ เด ็น เช ิงน โยบาย  จ ึง เกี ่ย วข อ งก ับภาพรวมการพ ัฒนา
ระดับประเทศ (สวนกลาง) และการพัฒนาระดับพื้นที่ (ทองถิ่น)  เมื่อเปนเชนนี้แลว 
คนในกรุงเทพฯ ซึ่งอยูในสวนกลางจึงควรมีสิทธิมีสวนรวม เชน การแสดงความคิดเห็น  
การลงประชามติเกี่ยวกับเรื่องของมาบตาพุดเชนเดียวกันคนในพื้นที่มาบตาพุด  สําหรับ
ชองทางการสื่อสารระดับทองถ่ิน อาจใชวิธีการที่เรียกวา บ–ว–ร ซึ่งหมายถึง บาน วัด 
โรงเรียน  เปนกลไกประสานการสื่อสาร  

- ควรนําตัวชี้วัดที่ไดรับการประเมินวาควรปรับปรุงแกไข (ตัวสีแดง) มาวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหาวาเกิดจากอะไร เชน นโยบาย  กระบวนการดําเนินงาน  บุคลากร  และ
กฎหมาย เปนตน หลังจากนั้นจึงจัดทําขอเสนอแนะในแตละประเด็นที่สําคัญ  เมื่อทํา
เชนนี้แลวจะทําใหการขยายผลไปสูการปฏิบัติและแกไขปญหามีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

- ควรพัฒนาชองทางการสื่อสารใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  และเผยแพรขอมูลภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม (เชน 90 วัน) กอนการพิจารณาตัดสินใจ โดยในการดําเนินการ
สามารถทําไดใน 2 ระดับ คือ สวนกลาง  และสวนทองถ่ิน   

- ควรนําเสนอขอมูลทางเลือกประกอบการตัดสินใจที่ครอบคลุมทั้งดานสิ่งแวดลอม 
เศรษฐศาสตร สังคม และสุขภาพ โดยแสดงรายละเอียดใหเห็นวาแตละทางเลือกมีขอดี
ขอเสียเปนอยางไร  



ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 
 
 

 450 

- ควรอธิบายเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมใหชัดเจนวาแบงเปนกี่ระดับ และควรมีสวนรวม
อยางไร ในขั้นตอนใดบาง จึงจะเปนการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง และควร
เพ่ิมแรงจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวม และในประเด็นที่สําคัญควรจัดใหมีสวนรวม
โดยวิธีการลงประชามติ เชน การวางและจัดทําผังเมืองรวม   

- ควรเพิ่มเติมเรื่องการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนามาบตาพุด และแผน/ผังเมือง
ที่เลือกเปนกรณีศึกษา  เนื่องจากสาเหตุของปญหาอาจมีความเกี่ยวของกับนโยบายการพัฒนา 
เชน นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก 

- ควรนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาประยุกตใช ยกตัวอยางเชน ผูที่ไดประโยชนจาก
การพัฒนาควรแบงปนรายไดเพ่ือดูแลคุณภาพชีวิต รวมทั้งสุขภาพของคนในพื้นที่มาบตาพุด
เปนกรณีพิเศษ 

- ควรระมัดระวังความเสี่ยงหรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเสนอผลการศึกษา เพราะ
อาจนําไปสูปญหาความขัดแยง และมีผลกระทบตอโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ได 

- ในโอกาสตอไปควรเพิ่มเติมจํานวนคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการในสวนของชาวบาน 
หรือปราชญชาวบานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน 

- ควรพิจารณาจัดทําขอเสนอแนะอยางรอบดานและพิจารณาผลไดผลเสียตอทุกกลุม 
เพราะบางเรื่องเปนเรื่องละเอียดออนที่อาจสงผลกระทบตอหลายฝาย เชน การเปลี่ยนแปลง
ผังเมืองจะสงผลกระทบตอผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม  การลงทุนจากตางชาติอาจลดลง 
เนื่องจากไมคุมทุน  และสงผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ  ในภาพรวม 

- ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยในครั้งนี้เปนการประเมินกระบวนการจัดทํานโยบายสาธารณะ
ใน 3 มิติ คือ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม โดยศึกษากระบวนการจัดทําแผนและการดําเนินงานตามแผนนั้นวามีชองวาง 
มีขอจํากัด และมีศักยภาพอยางไร แตการศึกษาในครั้งนี้ยังไมรวมถึงการศึกษาถึง
สาเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาในเชิงลึกมีเปนอยางไร อยางไรก็ดี ขอเสนอแนะ
ที่มาจากการวิเคราะหสาเหตุของปญหารวมทั้งปจจัยที่เกี่ยวของจะเปนประโยชนตอ
การผลักดันการทํางานเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในอนาคต 

- ควรผลักดันขอเสนอแนะไปแกไขระดับนโยบาย  แกไขกฎหมาย และขับเคลื่อน
สรางความเขมแข็งทางการเมืองในภาคพลเมือง เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงในการพัฒนา
พ้ืนที่มาบตาพุด 

- การทําโมเดลเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเปนแนวความคิดที่ดีเพ่ือใหเรื่องธรรมมาภิบาล
ส่ิงแวดลอมสามารถจับตองได เชน การจัดกิจกรรม กระบวนการ  อาจคลายกับที่โรงาน
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อุตสาหกรรมกําลังทําเรื่อง CSR หรือ ISO 2006  จึงเปนประโยชนตอการประยุกตใช
ตอไป  อยางไรก็ดี ควรทดสอบโมเดลกอนนําไปใชจริง 

 

4. ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการประเมินกฎหมายทั่วไป  
1) ควรจัดทําขอเสนอแนะเรื่ององคกรตุลาการใหเจาะลึกและชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะ

ใน 2 ประเด็นนี้  

- ควรจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอม  เพราะหากมีศาลสิ่งแวดลอม การคัดเลือก
ผูพิพากษานั้นจะไดผูพิพากษาที่เขาใจแนวคิด (concept) ดานสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนเรื่องที่มีลักษณะพิเศษไมเหมือนคดีอ่ืนๆ  การรับฟงพยานหลักฐาน
คดีตางๆ นั้น คดีทั่วไปพยานหลักฐานอาจจะชัดเจน แตผลพิษภัยจากมลพิษ
หรือผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอาจตองใชเวลานานกวาจะเกิดขึ้น  
นอกจากนี้ การพิจารณาตางๆ ควรมีวิธีพิจารณาเปนการเฉพาะ ไมจําเปนตอง
ใชวิธีพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและอาญา  

- ควรแกไขปญหาขององคกรตุลาการ  โดยเฉพาะปญหาคดีลนศาลและ
ความลาชาในการพิจารณาคดี  เนื่องจากที่ผานมาองคกรตุลาการมีปญหา
หลายประการ เชน คดีลนศาลมากกวาสามแสนคดีตอป  บุคลากรและ
งบประมาณไมเพียงพอ  สงผลใหการดําเนินคดีลาชา  แนวทางการแกไข
ประการหนึ่ง คือ การลดคดีขึ้นสูศาล เชน การเปรียบเทียบคดี  การยุติคํารอง/
เรื่องรองเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาคํารองตามกฎหมายเฉพาะ เชน 
กฎหมายโรงงานจะมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เปนตน  

 

2) ความคิดเห็นตอการตรากฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของประชาชน แบงไดเปน 2  
ลักษณะ ดังนี้ 

- ควรเรง ตรากฎหมายการมีสวนรวมของประชาชนขึ้น  เนื่องจาก ในปจจุบัน
ความเขาใจเรื่องนี้ระหวางภาครัฐและภาคประชาชนไมตรงกัน  ตามหลักการแลว
การมีสวนรวมแบงออกเปน 6 ระดับ คือ 1. บอกใหรู  2. รับฟงความคิดเห็น  
3. รวมพิจารณาโครงการ  4. รวมลงประชามติ (รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 
ระบุเรื่องนี้ไว)  5. รวมติดตามตรวจสอบ  6. การใหอํานาจประชาชน
ดําเนินการเอง (เชน โครงการ SML)  จากประสบการณที่ผานมาจะเห็นไดวา  
ประชาชนตองการการมีสวนรวมในระดับที่ 4–6  แตภาครัฐอยากใหเปน
ระดับ 1–3 เทานั้น  ดังนั้น จึงควรตรากฎหมายนี้ขึ้น โดยแตละเรื่องตอง
กําหนดกติกาใหชัดเจนวามีสวนรวมอะไร อยางไร   
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- ไมควรตรากฎหมายขึ้นใหมแตควรใหความสําคัญกับการบังคับใชกฎหมาย
ที่มีอยูแลวอยางเขมงวดจริงจัง  เพราะกฎหมายในเมืองไทยมีจํานวนมาก 
และมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 ที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการแลว 
ปญหาที่แทจริง คือ การบังคับใชกฎหมายยังไมเขมงวดเทาที่ควร ดังนั้น 
จึงควรใหความสําคัญในเรื่องนี้มากกวาการเขียนกฎหมายขึ้นใหม 
นอกจากนี้ ควรเพิ่มมาตรการตางๆ  เพื่อสรางแรงจูงใจในการบังคับใช
กฎหมายใหเขมงวด ยกตัวอยางเชน พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง เชน ผูพบเห็นการกระทําความผิด
และแจงเจ าพนักงานไปตรวจจับ ควรไดร ับคานําจับ เปนตน  อนึ ่ง 
ตัวอยางของคดีฟองรองกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเรื่องไมประกาศเขต
ควบคุมมลพิษเปนกรณีตัวอยางหนึ่งของการบังคับใชกฎหมาย  
 

3)   เอกสารแฟมที่ 1  รางผลการประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม หนา 13  เรื่องการจัดทํา
รายการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (EIA) นั้น  ควรแกไขเปนคําวา 
การประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (strategic environmental assessment; 
SEA) ซึ่งหมายถึง การดูศักยภาพและขอจํากัด  SEA นั้นจะพิจารณาทั้งดานกายภาพ  
เศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม ความมั่นคงและเทคโนโลยี  แลวเราจึงจะตัดสินใจ 

 

4)   ควรศึกษาพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 และใหขอเสนอแนะตอกฎหมายนี้
เพ่ิมเติม 

 

5)   ผลศึกษาของกฎหมายทั่วไป จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญฯ 2550 บัญญัติถึงประเด็น
สุขภาพไว  แตเมื่อพิจารณาถึงการทบทวนกฎหมายทั้งหมดในการศึกษากรณีนี้ 
พบวา ยังไมครอบคลุมถึงกฎหมายดานสุขภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ พ.ร.บ. สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2550  มีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเปนหนวยงาน
เลขานุการ  และมีกลไกตามกฎหมายนี้หลายเรื่องที่เอื้อตอการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน เชน สมัชชาสุขภาพและอ่ืนๆ (ชาวบานมาบตาพุดใชสิทธิตามมาตรา 11 
เพื่อรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ)  ดังนั้น จึงควรพิจารณาศึกษากฎหมายนี้
เพ่ิมเติม พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในประเด็นนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
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5. การประเมินแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 
- ควรหาขอมูลอางอิงจากหนวยงานอื่นเพ่ิมเติม (เชน กรมควบคุมมลพิษ  กรมทรพัยากรน้ํา

บาดาล)  นอกเหนือจาการอางอิงขอมูลของ ดร. อาภา เพียงคนเดียว  เพ่ือลดปญหาอคติ
ในการวิจัยและสรางความชอบธรรมกับทุกฝาย 

- ควรเสนอแนะชองทางการมีสวนรวมใหหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกระดับของ
การมีสวนรวม  และควรเสนอใหชัดเจนวา นอกเหนือจากระบบตัวแทนแลวชองทาง
การมีสวนรวมควรเปนอยางไรบาง 

- ควรเสนอเรื่องการประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร หรือ SEA ไวในขอเสนอแนะ 

- ควรสงเสริมสนับสนุนใหเทศบาลตําบลมาบตาพุด  เทศบาลตําบลบานฉาง  และองคการ
บริหารสวนตําบลใกลเคียง ออกเทศบัญญัติเรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศ  คุณภาพน้ําผิวดิน  
คุณภาพน้ําบาดาล ฯลฯ และกําหนดประเภทของนิคมอุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย การปลอยมลพิษทางอากาศ  
และการกําจัดขยะและของเสียอันตรายออกสูส่ิงแวดลอม 

- ควรเสนอใหรัฐบาลใหความสําคัญกับปญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

- ควรสัมภาษณทางจังหวัดระยองหรือคณะกรรมการพหุภาคีฯ เพ่ิมเติม เพราะเปน
คณะกรรมการที่มีบทบาทหนาทีโดยตรงในการเผยแพรประชาสัมพันธระดับพ้ืนที่ 

- เนื้อหาสวนบทนําควรเพิ่มเติมผลการดําเนินงาน (output) ตามแผนปฏิบัติการลดและ
ขจัดมลพิษวาไดผลเปนอยางไร เพ่ือใหเห็นภาพรวมการดําเนินงานในทุกแงมุมทั้งบวก
และลบ เชน การลด VOCs,  ความรวมมือของโรงงานอุตสาหกรรม และการทํางาน
เชิงบูรณาการระหวางหนวยงานทุกกระทรวง เปนตน 

- ควรกลาวถึงปญหาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ พรอมขอเสนอแนะ  โดยเสนอ
ใหลงทุนดานสุขภาพอยางเปนระบบในพ้ืนที่มาบตาพุดเปนกรณีพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมเปาหมายที่เปนประชาชนในชุมชน  เนื่องจาก ที่ผานมา ประชาชนโดยเฉพาะที่อยู
ในชุมชนยังไมมีขอมูลสุขภาพที่เปนระบบที่ดีเพียงพอ แตกตางจากขอมูลของแรงงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานที่กําหนด  ใหนายจางตองตรวจ
สุขภาพแรงงาน ทาํใหมีขอมูลที่เปนระบบสมบูรณ 

- ควรมีบทลงโทษสําหรับการไมปฏิบัติตามแผนลดและขจัดมลพิษฯ 
- ควรอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการเก็บตัวอยางแบบสอบถามวามีวิธีการเก็บอยางไร และ

ผลการจัดเก็บไดตามแผนที่วางไวหรือไมอยางไร ผลเปนอยางไร 
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6. ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการประเมินผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัด
ระยอง พ.ศ. 2546 แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 

- ควรพิจารณาความเปนไปไดในการนําการประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร หรือ SEA  
และ “การลงประชามติ” มาใชในการวางและจัดทําผังเมือง  เพ่ือความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2250 มาตรา 57 วรรคสอง ที่ระบุไววา 
“…การวางแผนพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรม  การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง  การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน  และการออกกฎ
ที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ”  ทั้งนี้เนื่องจาก การรับฟง
ความคิดเห็นอยางนอยหนึ่งครั้งตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 นั้น ยังไมเพียงพอ 

- ควรเพิ่มเติมเหตผุลที่แทจริงของการเปล่ียนแปลงผังเมือง เพราะในรางรายงานการประเมิน
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมยังไมสะทอนใหเห็นเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องนโยบาย
การพัฒนาที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่มาบตาพุด  

- ควรสรปุใหชัดเจนวากระบวนการที่เปนปญหามันเกิดขึ้นจากอะไร เชน นโยบาย  กฎเกณฑ  
บุคลากร  งบประมาณ  เวลา  และอ่ืนๆ  แลวเสนอทางออกที่ชัดเจน 

- การกําหนดมาตรการทางภาษีและกฎหมายวาดวยการถายโอนสิทธิการพัฒนา 
(transferable development right,TDR) ไมใชอํานาจหนาที่ของกรมโยธาธกิารและผังเมือง
โดยตรง  แตเปนเรื่องเชิงนโยบายและเกี่ยวของกับบทบาทของหนวยงานอื่น ควรเสนอแนะ
ในประเด็นนี้ เพ่ือใหการพัฒนากฎหมายและมาตรการสรางความชอบธรรมในการบังคับใช
กฎหมายผังเมืองประสบความสําเร็จ 

- กรมโยธาธิการและผังเมืองใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
ขอมูลขาวสาร และกฎระเบียบของกรม 

- ประชาชนไมใหความสําคัญกับการผังเมืองมีหลายสาเหตุ เชน คิดวาตนไมไดรับผลกระทบ 
และความจําเปนในการทํามาหากินอาจทําใหชาวบานไมสนใจขอมูล  ตางกับภาคเอกชนที่
สนใจในเรื่องนี้เพราะการรับรูและเขาใจเรื่องผังเมืองเปนส่ิงจําเปนสําหรับการประกอบกิจการ 

- การแจงเรื่องการจัดประชุมประชาชนไปยังประชาชนทุกหลังคาเรือนในเขตวางผังเมือง
มีขอจํากัดเรื่องการหาสถานที่ประชุม เพราะในพื้นที่วางผังเมืองบางแหงมีประชาชน
เปนจํานวนมากเปนแสนคน  คิดวาประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร เพราะวิธีการ
เผยแพรประชาสัมพันธที่ใชนาจะเพียงพอแลวสําหรับการเผยแพรขอมูล ทั้งการเผยแพรทาง
หนังสือพิมพและวิทยุ 
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- ควรเปดชองทางใหสามารถทวงติงหรืออุทธรณ และในการทําหนังสือ (จดหมาย) ตอบผู
รองของคณะกรรมการผังเมืองในกรณีที่ไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาคํารองควร
อธิบายเหตุผลประกอบในเชิงวิชาการอยางชัดเจน ไมควรอางถึงวาเปนเรื่องของการ
พัฒนาในเชิงนโยบาย เพราะเปนการตอบที่ไมตรงกับคําถามของผูรอง 

- เง่ือนไขเวลาการมีสวนรวมของการประชุมประชาชน ไมควรจํากัดเวลา วาอยางนอย 1 ครั้ง  
จํานวนครั้งควรขึ้นอยูกับการตกลงรวมกันของประชาชนในพื้นที่วางผัง 

- ผังเมืองเปนนโยบายสาธารณะที่เปนการใชอํานาจทางการปกครอง  การใหเหตผุลประกอบ 
การพิจารณาตอการพิจารณารางผังเมืองหรือการแกไขผังเมืองของคณะกรรมการผังเมือง  
จึงควรมีคําวินิจฉัยหรือเหตุผลของกรรมการแตละทานบันทึกไวดวย เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบตอการพิจารณาวินิจฉัย 

- การใหเหตุผลประกอบการพิจารณาของกรรมการผังเมือง เชน การอางถึงนโยบาย  จะนําไปสู
การเปนบรรทัดฐานในการเทียบเคียงเพ่ืออางเชนนี้ในกรณีอ่ืนหรือไม  ชาวบานสามารถ
ฟองรองในกรณีนี้ไดหรือไม 

- ควรเสนอแนะตอองคกรทองถ่ินในพ้ืนที่วางผังเมืองเพ่ิมเติมวาทองถ่ินควรมีบทบาทดําเนินการ
ในเรื่องผังเมืองอยางไร  เพราะปจจุบันผังเมืองมาบตาพุดไดกระจายอํานาจใหทองถ่ิน 
คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ดําเนินการแลว 

 

7. ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการประเมินแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 
- หมวดการมีสวนรวม หนา 41 ยอหนาแรก ควรพิจารณาเรื่องการเสนอทางเลือก

ในการตัดสินใจและมีการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพแตละทางเลือก
วามีหรือไมอยางไร นักวิจัยพิจารณาจากอะไรควรใหเหตุผลประกอบ  และในยอหนา
เดียวกันระบุวาควรมีการกําหนดในพื้นที่ทางเลือกควบคูกับการวิเคราะหปจจัยเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  ควรทบทวนการเขียนผลการประเมินอีกครั้ง เพราะการ
เขียนเรื่องทางเลือกควรระบุวา หากไมมีการพัฒนาจะมีผลเปนอยางไรบาง ถาพัฒนา
ตามทางเลือกนี้แลวจะผลเปนอยางไรบาง  

- การประเมินแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ควรพิจารณาในภาพรวม 
เนื่องจากแผนนี้เปนแผนยุทธศาสตรไมใชแผนปฏิบัติการ  เปนแผนที่กําหนดทิศทาง  
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย  จึงควรพิจารณาทั้งในแงมุมดานเศรษฐกิจ
ถึงประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีควบคูไปกับการตั้งขอสังเกต
ดานส่ิงแวดลอมและสังคม 
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- การวิเคราะหปญหาส่ิงแวดลอมในมาบตาพุด ไมสามารถสรุปวาเปนปญหาเรื่องธรรมาภิบาล
ไดทั้งหมด  การสรุปเชนนี้อาจไมถูกตอง เพราะปญหาอาจเกิดขึ้นจากการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ขอเสนอแนะที่ระบุวาควรมีการชดเชยผูที่ไดรับความเดือดรอน ตัวเลขตางๆ ที่ระบุไว
ควรมีหลักเกณฑการกําหนดใหชัดเจนและมีความเปนไปได เชน การศึกษาเพื่อกําหนด
พ้ืนที่กันชน  เรื่องของกําไรที่บริษัทไดจะตองไปสูชุมชน 5 เปอรเซ็นตทุกป 

- การประเมินในหลายประเด็นกลาวถึงรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2550 และมีบอยครั้งที่กลาวถึง
สิ่งที่ไดทํามานั้นไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญฯ ฉบับป 2550 ซึ่งเปนคนละชวงเวลา
กับที่จัดทําแผนแมบท 

- ควรพิจารณาใหขอเสนอแนะเรื่อง “ระบบตัวแทน” เขารวมกระบวนการวางแผนหรือ
การตัดสินใจตางๆ วาควรเปนอยางไร 

- ควรเพิ่มเติมมิติดานสุขภาพลงในแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที ่ 3  
การดําเนินการในครั้งตอไปควรพิจารณาในประเด็นนี้ 

- ขอเสนอแนะของผูเขารวมสัมมนามีระบุไวในภาคผนวกของการศึกษาเรื่องส่ิงแวดลอม 
เพราะเปนแผนยุทธศาสตร ไมใชแผนปฏิบัติการ 

- การเขียนขอเสนอแนะในหมวดการเขาถึงขอมูลขาวสารเปนเพียงการสรุปสถานภาพ  
ควรเขียนใหชัดเจนมากขึ้น 

- ควรพิจารณาเรื่องกลไกในการปรับปรุงแผนแมบทวามีหรือไม อยางไร รวมถึงพิจารณา
ระยะเวลาในการทบทวนและประเมินผลแผนแมบทวามีหรือไม อยางไร  เนื่องจาก
ระยะเวลาการปฏิบัติการตามที่แผนแมบทฯ กําหนดไว คือ ระยะเวลา  14 ป              
(พ.ศ. 2547-2561) ซึ่งเปนระยะเวลาคอนขางนานมาก 

- ควรพิจารณาเรื่องการนําชุดตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมนี้ไปประเมินแผนแมบท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 1  และ ระยะที่ 2 เพ่ิมเติม  รวมทั้งเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 

8. ขอเสนอแนะในเรื่องการดําเนินงานตอไปหลังเสร็จส้ินโครงการ (ระยะที่ 1)  

- ควรนําขอเสนอจากการศึกษาไปเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ควรเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งมีกลไกเชิงนโยบาย

ในการผลักดันเขาสูคณะรัฐมนตรีเพ่ือแกไขปญหาเชิงนโยบาย 
 
 
 
 

................................................................................................ 
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ปดประชุมเวลา 17:30 น. 
 
นางสาววรากร  นอยพันธ 
นางสาววรวรรณ  ชายไพฑูรย 
นายธนภัทร  สุขเกษม 
บันทึกรายงานสรุปผลการประชุม 
 
 
ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนยิ่งยง 
ตรวจรายงานสรุปผลการประชุม 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก  จ 
รายงานสรุปผลการสัมมนานําเสนอผลการศึกษา 

เรื่อง  “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาบตาพุด...จากปญหาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
ในโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม มาบตาพุด 

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 8.00–13.00 น. ณ โรงแรมโกลเดน ซิต้ี ระยอง 
จัดโดย  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย  สถาบันพระปกเกลา  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
สภาทนายความ  และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

สนับสนุนโดย  กองทุนบริการสังคม  สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

 
ผูเขารวมสัมมนา 
  ผูเขารวมสัมมนามีจํานวนรวมทั้งหมด 238 คน แบงเปนผูแทนจากภาคสวนตางๆ ดังนี้ 
   กรรมการที่ปรึกษาโครงการ   จํานวน  12 คน 
  ผูทรงคุณวุฒิ    จํานวน    1 คน 
  องคกร/หนวยงานภาครัฐสวนกลาง    จํานวน  30 คน 
  หนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาค  จํานวน  24 คน 
  หนวยงานภาครัฐสวนทองถ่ิน   จํานวน  25 คน 

ภาคธุรกิจเอกชน/โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน  21 คน 
  องคกรพัฒนาเอกชน   จํานวน  14 คน 

สถาบันการศึกษา     จํานวน  19 คน 
  ชุมชนและประชาชน   จํานวน  51 คน 
  ส่ือมวลชน    จํานวน  27 คน 
  คณะนักวิจัยโครงการ   จํานวน  14 คน 
 
สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสัมมนา 
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสัมมนาสามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
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1.  ขอเสนอแนะในภาพรวมของผลการศึกษา 
• การจัดทําขอเสนอจากการวิจัยควรแบงเปนขอเสนอระยะสั้นและระยะยาว โดยขอเสนอระยะสั้น

เนนการแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่มาบตาพุดที่เปนปญหาเรงดวน เฉพาะหนา  สวนในระยะยาว
เปนการแกไขกลไกเชิงนโยบายและการแกไขกฎหมาย 

• ประเด็นสําคัญที่ควรเรงสรางเพ่ือการพัฒนามาบตาพุดอยางยั่งยืน คือ การสรางความไวเนื้อ
เชื่อใจกันและการประสานความรวมมือกันในการรวมจัดการปญหาระหวางหนวยงาน
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

• การสรางสรรคการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมเปนส่ิงที่ควรเกิดขึ้นกับทุกภาคสวน 
ไมใชเฉพาะหนวยงานภาครัฐเทานั้น หากแตควรเกิดขึ้นกับทั้งภาคธุรกิจเอกชน/อุตสาหกรรม  
องคกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ  ชุมชนและประชาชน  หากทุกภาคสวนดําเนินงานอยางมี
ธรรมาภิบาลจะเอื้อใหเกิดการพัฒนาพ้ืนที่มาบตาพุดอยางยั่งยืนได 

• การนําเสนอผลงานวิจัยคอนขางเนนเนื้อหาเรื่องผังเมืองมาบตาพุดมากเกินไป จึงควรขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาบตาพุดในภาพรวมของโครงการ
ทั้งหมดใหมากขึ้น 

• งานวิจัยชิ้นนี้มีความเปนกลาง แสดงใหเห็นวาสถาบันสิ่งแวดลอมไทยและองคกรภาคี
มีความจริงใจในการรวมแกไขปญหามาบตาพุด  จึงควรดําเนินงานตอเนื่องตอไป เพ่ือผลักดัน
ใหมีการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมในพ้ืนที่มาบตาพุด 

 
2. ขอเสนอแนะตอการประเมินกฎหมายทั่วไป 

• ขอเสนอของโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมมาบตาพุดเนนเรื่องการแกไขกฎหมายหรือ
กลไกเชิงนโยบาย (เชน ศาลสิ่งแวดลอม หรือการประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร) 
คอนขางมาก แตจากขอเท็จจริงในปจจุบันนั้น จะเห็นไดวา กลไกหรือกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน
เปนเรื่องที่เปนปญหามายาวนาน แกไขไดยาก ใชเวลานาน จึงเปนเรื่องที่คอนขางไกลตัว
สําหรับการจัดการปญหาในระดับพ้ืนที่มาบตาพุด และเปนหนาที่ของรัฐสภาในการดําเนินงาน
เรื่องนี้ ดังนั้น ขอเสนอจากการศึกษาควรมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในระดับ
พื้นที่มาบตาพุดใหมากขึ้น โดยการจัดทําขอเสนออยางเปนรูปธรรมวาหนวยงานภาครัฐ
ควรดําเนินการอยางไรในพื้นที่ และแนวทางการสรางธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมโดย             
ภาคประชาชนเองควรดําเนินการอยางไร  อยางไรก็ดี การผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายยัง
เปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางมาก  จึงควรดําเนินการไปพรอมกันกับการขับเคล่ือน
เพ่ือสรางธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในระดับพ้ืนที่ 
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3. ขอเสนอแนะตอการประเมินผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง                     
พ.ศ. 2546  แกไข พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  หรือ ผังเมืองรวมมาบตาพุด 
• ควรสรางกลไกใหประชาชนและทุกภาคสวนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการวางผังเมืองรวมมาบตา

พุดรวมกัน  ทั้งการกําหนดทิศทาง เปาหมายการพัฒนาเมือง และการกําหนดแนวทางการมีสวน
รวมในการวางผังเมืองที่เปนที่ยอมรับรวมกัน 

• ควรวางผังเมืองรวมมาบตาพุดโดยคํานึงถึงการพัฒนาพื้นที่ทั้งระบบ ไมใชเฉพาะแตการ
กําหนดการใชประโยชนที่ดินเพียงดานเดียว แตควรคํานึงถึงการพัฒนาใหมาบตาพุดเปน
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน  โดยควรเพิ่มเติมประเด็นตางๆ ลงในการวางผังเมืองอยางเปนระบบ 
เชน การจัดการปญหาการจราจร  การจัดการน้ําเสีย  การจัดการขยะ  การกําหนดใหโรงงาน
อุตสาหกรรมจัดโซนพื้นที่สีเขียว และการกําหนดพื้นที่แนวกันชนไวในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 
เปนตน 

• ควรจัดตั้งศูนยประสานงานดานผังเมืองในรูปแบบที่เรียกกวา “คลีนิคผังเมือง” โดยมีเจาหนาที่
รวมใหรายละเอียดขอมูลผังเมือง สรางความรูความเขาใจเรื่องผังเมืองกับประชาชน และไมควร
เปนในรูปแบบของการประชาสัมพันธตามกรอบกฎหมายกําหนดเทานั้น 

• ควรทบทวนผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับเดิมในประเด็นเรื่องการใชประโยชนที่ดิน “ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคา” หรือ “พ้ืนที่สีมวง” ที่มีการประกาศพื้นที่ทับซอนกับเขตพ้ืนที่ปา
ไม และชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด  และควรกําหนดพื้นที่กันชนระหวางพ้ืนที่ชุมชนกับพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 

• ควรสรางความเขาใจรวมกันเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการวางผังเมือง และสราง
การมีสวนรวมในการวางผังเมืองรวมมาบตาพุดโดยรวมมือกับคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมและ
คณะทํางานวางและจัดทําผังเมืองรวมฉบับใหมที่มีอยู 

• การอุทธรณการออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมอาจทําใหการประกาศใชผังเมืองรวมในพ้ืนที่
ลาชา จึงควรกําหนดมาตรการจัดการในประเด็นนี้ใหเหมาะสม 

• การวางผังเมืองรวมควรคํานึงขอจํากัดเรื่อง “ทรัพยากรน้ํา” เนื่องจาก พ้ืนที่จังหวัดระยองเปน
พ้ืนที่หนึ่งที่เคยประสบปญหาความขัดแยงอยางรุนแรงในการใชทรัพยากรน้ําระหวางภาค
เกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น การวางผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับใหมจึงควร
คํานึงถึงเรื่อง “ทรัพยากรน้ํา” ดวย เพราะเปนขอจํากัดที่สําคัญมาก 

• ปจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองใหความสําคัญกับการวางผังชุมชนมากขึ้น  ดังนั้น การวาง
ผังเมืองรวมมาบตาพุด จึงควรพิจารณาภาพรวมของการพัฒนาชุมชนทุกดานรวมทั้ง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนดวย 
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• การปรับปรุง (ราง) พระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม  ควรพิจารณาในประเด็น
เ รื ่อ งก า ร เพิ ่ม ส ัดส วนขององค ก รสวนปกครองทองถ่ินและภาคประชาสังคม  ใน
คณะกรรมการผังเมือง  

• การดําเนินงานของคณะกรรมการผังเมืองควรยึดหลักการดําเนินงานอยางโปรงใส 
โดยควรบันทึกการใหเหตุผลประกอบการวินิจฉัย  ยกตัวอยางเชน กรณีของพ้ืนที่อําเภอบานฉาง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขมติของคณะกรรมการผังเมืองจากเดิม (ผังเมืองรวมมาบตาพุด 
ฉบับป 2546) ที่ไมใหสรางอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนใหสามารถสรางอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีขั้นตนได (ผังเมืองรวมมาบตาพุด ฉบับแกไขป 2549)  และนอกจากใหเหตุผล
ประกอบแลว ควรเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนในพื้นที่ทราบขอมูลขาวสารดานผังเมือง
กันอยางแพรหลายมากขึ้น 

• สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและเครือขายภาคีควรมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดการปรับปรุง
ผังเมืองรวมมาบตาพุดอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และมีธรรมาภิบาล 

• เขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล เปนพ้ืนที่ที่อยูระหวางการวางผังเมือง จากการติดตาม
การดําเนินงานในปจจุบัน พบวา ยังไมความคืบหนาเทาที่ควร  ดังนั้น จึงมีความคาดหวังจาก
สถาบันส่ิงแวดลอมไทยและองคกรภาคีจะชวยติดตามการดําเนินงานในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
ตอไป  

• ควรพิจารณากําหนดมาตรการปองกันปญหาการกอสรางอยางไรทิศทางในระหวางที่ผังเมือง
รวมมาบตาพุดหมดอายุ เชน การพิจารณาแกไขระเบียบการตออายุของผังเมืองใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เชน 1 ป เนื่องจากปจจุบันแผนการดําเนินงานวางผังเมืองยังไม
มีความชัดเจนวาจะดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาเทาไหร  

 
4. ขอเสนอแนะตอการประเมินแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 พ.ศ. 2547-2561 

• สนับสนุนใหทบทวนแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  
และสนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการพหุภาคีเพ่ือบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมที่มาจาก
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

  
5. ขอเสนอแนะตอการประเมินแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-

2554 
• ควรประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ อยางเปนระบบและตอเนื่อง  และเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มที่   
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• ควรเพ่ิมเติมเปาหมายของแผนปฏิบัติการฯ ในเรื่องการเสริมสรางขีดความสามารถของ
ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเด็นตางๆ เชน ผังเมือง, กฎหมาย, EIA, 
SEA และ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม เปนตน 

 
6. ขอเสนอแนะประเด็นอื่นๆ 

• ปายแสดงคุณภาพอากาศของโครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม  จัดทําโดย การนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  นักวิจัยไดแสดงความเห็นในที่ประชุมวาปายแสดงคุณภาพ
อากาศบริเวณชุมชนหนองแฟบน้ัน แสดงขอมูลที่ไมถูกตอง โดยแสดงวาระดับฝุนอยูใน
มาตรฐาน ทั้งๆ ที่ระดับฝุนในขณะที่นักวิจัยและนักขาวไปเยี่ยมพ้ืนที่ชุมชน มีระดับเกิน
มาตรฐานแนนอน ผูเขารวมประชุมไดแสดงความเห็นดังนี้ 

o ปายแสดงคุณภาพอากาศในพื้นที่มาบตาพุด เชน บริเวณชุมชนหนองแฟบนั้น เปน
ตัวอยางที่ดีของการสื่อสารกับประชาชน  ปายนี้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอยางถูกตองจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน
และมีการเชื่อมโยงขอมูลผลการตรวจวัดมายังปายนี้  และประชาชนมีสวนรวมใน
กระบวนการจดัทําปายนี้ดวย อยางไรก็ดี  ปายแสดงคุณภาพอากาศเหลานี้เปนปาย
ที่กําลังอยูในระหวางการสงมอบงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
ปจจุบันเครื่องมือ (ปาย) นี้ จึงยังไมสมบูรณเทาที่ควร เนื่องจากกําลังมีการเปล่ียน
อุปกรณสําคัญของปาย  

o หากจะพัฒนาการสื่อสารกับประชาชนใหดีย่ิงขึ้น ในกรณีปายแสดงคุณภาพอากาศ
นั้น ควรสรางขอตกลงรวมกันกับประชาชนในเรื่องกระบวนการจัดทําขอมูลและที่มา
ของขอมูลที่แสดงในปายแสดงคุณภาพอากาศ เพ่ือสรางการยอมรับและเชื่อถือใน
ขอมูลที่แสดงในปายมากยิ่งขึ้น  และควรเพ่ิมเติมการติดตั้งปายตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในสถานที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น เชน หนาโรงงานอุตสาหกรรม  แหลงชุมชน  
และริมถนนสุขุมวิท เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบสถานการณ
มลพิษในพ้ืนที่นิคมมาบตาพุดมากขึ้น 

 

• การประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (strategic environmental assessment, SEA) 
o การประเมินส่ิงแวดลอมเชิงยุทธศาสตรควรประเมินทั้งในระดับพ้ืนที่ และในระดับ

ภาพรวมของพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมด แลวใชหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใช
ในการจัดการปญหา เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น 
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o ควรสรางความรูความเขาใจกับประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่ให
เขาใจความหมายและหลักการของการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร เพ่ือให
เขาใจแนวทาง หรือหลักการดําเนินการที่ถูกตอง 

 
• การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (environmental impact assessment, EIA) 

o ควรกําหนดใหการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (health impact assessment, 
HIA) เปนสวนหนึ่งในการทํา EIA  

o ควรกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสําหรับหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่อนุมัติ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจ
หนาที่ออกใบอนุญาตใหกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม หากโรงงานอุตสาหกรรม
ปลอยมลพิษเกินคามาตรฐานที่กฎหมายบัญญัติไว เพ่ือใหกฎหมายมีความชัดเจน
และหนวยงานผูอนุญาตมีความระมัดระวังและติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ อยางเขมงวดมากขึ้น  

o ควรกําหนดอายุหรือกําหนดใหทบทวนการจัดทํารายงาน EIA เปนระยะๆ อยาง
สม่ําเสมอ เชน ทุก 3 ป หรือ 5 ป เนื่องจากที่ผานมา การทํารายงาน EIA จะกระทํา
เมื่อสรางโรงงานใหมหรือตองการขยายโรงงานเดิมเทานั้น  การกําหนดอายุหรือ
ทบทวนรายงาน EIA เปนระยะๆ จะชวยทําใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
มีความสอดคลองกับสถานการณแวดลอมปจจุบันที ่เปลี ่ยนแปลงไป ทั ้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการสรางคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมที่ดี  ยกตัวอยางเชน กรณีพ้ืนที่มาบตาพุด หากมีการทบทวนหรือ
กําหนดอายุรายงาน EIA จะทําใหทราบถึงผลกระทบของโครงการตอคุณภาพ
อากาศ และสุขภาพอนามัยของประชาชน  

o ที่ผานมา การจัดทํารายงาน EIA ดําเนินการศึกษาเฉพาะในชวงกอนการกอสราง
เทานั้น  แตยังไมมีการกําหนดใหจัดทํา EIA เมื่อโครงการดําเนินงานเสร็จสิ้นและ
ในขั้นการรื้อถอนโครงการดวยวามีผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางไร เชน แทนขุดเจาะ
น้ํามันหรือกาซธรรมชาติ  เหมืองแร เปนตน  นอกจากนี้การขยายเขตพื้นที่
อุตสาหกรรมควรพิจารณาถึงสถานที่กําจัดของเสียอุตสาหกรรมดวยวามีเพียงพอ
หรือไม โดยพื้นที่กําจัดของเสียอุตสาหกรรมควรเพิ่มขึ้นตามการสรางขยายโรงงาน
ดวย 
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o ควรติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่กําหนดไวในรายงาน EIA อยางเขมงวด   

 
• ขอเสนอเชิงนโยบายตอรัฐบาลและหนวยงานรัฐ 

o ควรเรงดําเนินการประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ เนื่องจาก
เมื่อป 2541 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติใหดําเนินการเรื่องนี้              
แตการศึกษานี้ยังไมแลวเสร็จจนถึงปจจุบัน 

o ที่ผานมา รัฐบาลมีนโยบายการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่มาบตาพุด โดยการลดภาษี
สําหรับภาคอุตสาหกรรม เชน การลดภาษีการนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
การลดการเก็บภาษีรายได ลวนเปนนโยบายที่สงผลใหภาคธุรกิจไดรับประโยชน  
ดังนั้น จึงควรกําหนดนโยบายใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาเชนกัน เชน การจายภาษีที่ระยอง  การปรับปรุงถนน
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ยังไมไดมาตรฐาน  การสงเสริมนโยบายในดานสังคม 
เชน การรักษาพยาบาลฟรี  การศึกษาฟรี การดูแลผูสูงอายุ การไดรับสิทธิพิเศษ
ในการใชน้ําและไฟฟาในราคาที่ถูกลง  และการสงเสริมการจางงานจากประชากร
ในพ้ืนที่จังหวัดระยองใหทํางานในโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เปนตน 

o รัฐบาลควรยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในการจัดการแกไขปญหาในพื้นที่
มาบตาพุด เพราะประชาชนที่อาศัยอยูในเขตนิคมมาบตาพุดเห็นดวยกับการสราง
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในการพัฒนาพื้นที่มาบตาพุด  และอยากใหหนวยงาน
ภาครัฐและทุกภาคสวนมีความจริงใจและรวมมือกันในการรวมแกไขปญหาของ
ประชาชน   

 

• ขอเสนอแนะเพื่อการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่มาบตาพุด  ผูเขารวมสัมมนาไดเสนอ
ใหหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการจัดการปญหาส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่มาบตาพุด  เชน 
คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก  หนวยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิ งแวดล อม   การนิคมอุตสาหกรรมแห งประ เทศไทย              
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัดระยอง  และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ควรพิจารณา
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ดังตอไปนี้ 

o ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนที่มาบตาพุดมากขึ้น เชน การจัดการขยะดวยการสรางเตาเผาขยะแบบนิคม
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อุตสาหกรรมบางปูซึ่งจัดการไดทั้งขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน  การจัดการ
คุณภาพน้ําโดยทุกภาคสวนตองบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ  

o ควรสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายประชาชนที่เปนอาสาสมัคร
เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน เฝาระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม  
เนื่องจากในขณะนี้ ประชาชนในพื้นที่ไดรวมกลุมกันเปนเครือขายอาสาสมัคร
ชาวบาน  เพ่ือตรวจตราเรื่องการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม  โดยเมื่อพบวา             
มีการลักลอบทิ้ง ชาวบานจะตรวจสอบขอมูลยอนกลับไปยังบริษัท/ผูวาจางเพื่อ             
ใหรับผิดชอบปญหาที่เกิดขึ้น 

o ควรเตรียมการรองรับปญหาอุบัติภัยจากสารเคมีหรือสถานการณฉุกเฉินอยาง
ทันทวงที เชน ปญหาการรั่วไหลของกาซ  สวนมากจะเปนโรงเรียนที่ไดรับ
ผลกระทบจากปญหานี้ เพราะทุกครั้งที่เกิดอุบัติภัยขึ้น  การแจงขาวสารเรื่องนี้ไปยัง
โรงเรียนในพ้ืนที่จะลาชามาก เชน เหตุการณเกิดขึ้นในตอนเชา 9 โมง แตไดรับ
ขาวสารประมาณเที่ยงวัน  โดยไดรับขาวสารจากผูปกครองที่มารับบุตรหลาน              
ที่ผานมา ไมมีใครหรือหนวยงานใดที ่ใหขอมูลขาวสารเรื ่องนี ้กับทางโรงเรียน
เทาที่ควร  จะเห็นไดวาการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญที่ควรสื่อสารอยางทั่วถึงและเปน
ระบบ ควรชี้แจงเหตุการณที่เกิดขึ้น เพ่ือปองกันการแตกตื่นของประชากรในพื้นที่
และเตรียมรับกับสภาพเหตุการณในขณะนั้น   

o ควรกอต้ัง call center เพ่ือรับเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม เปนศูนยที่ทํางาน
ตลอด 24 ชั่วโมง  และทําหนาที่กระจายขาวสารแกชาวบานในพื้นที่เกี่ยวกับปญหา
อุบัติภัยหรือสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือใหสามารถการปองกันที่ทันเวลา 

o ควรปรับปร ุงการซอมแผนอพยพของหลายบร ิษ ัท /โรงงานอุตสาหกรรม             
ใหสอดคลองกับสถานที ่จร ิง เพ่ือใหการจําลองสถานการณที่อาจเกิดขึ้นใหมี          
ความใกลเคียงกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่จริงมากที่สุด 

o ปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝงทะเลบริเวณมาบตาพุด เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ 
เชน การกัดเซาะจากคลื่นลมตามธรรมชาติ  และการกระทําของมนุษย คือ การถม
ทะเล  เหตุเหลานี้ลวนสงผลใหพ้ืนที่ชายหาดที่เคยมีความสวยงามไดถูกกัดเซาะไปเปน
จํานวนมาก ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรเรงจัดการปญหานี้ 

o ควรเรงจัดการปญหามลพิษทางน้ํา เชน การปนเปอนของน้ําใตดิน เพราะสงผลตอ
การนําน้ําไปผลิตน้ําประปาที่ประชาชนใชอุปโภคบริโภค  ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชากรในพื้นที่ได 

………………………………………………………. 
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