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คํานํา 
 

เครือขายธรรมาภิบาลสิง่แวดลอมประเทศไทย (The Access Initiative Thailand) ซ่ึงประกอบดวย 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐาน
ทรัพยากรภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนักวิชาการในองคกรตางๆ ไดประเมนิ
สถานการณธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมของประเทศไทยมาแลว 2 คร้ัง ในป พ.ศ. 2545 และ 2548 1   โดยใชชุด
ตัวช้ีวดัที่พัฒนาขึ้นโดยนกัวจิยัจากองคกรประชาสังคมในหลายประเทศรวมมือกัน  

 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และองคกรภาคีในการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยทั้ง

องคกรภาคประชาสังคม องคกรอิสระ และหนวยงานภาครัฐ มีความมุงมั่นที่จะผลักดันใหธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอม เปนที่ตระหนักในหมูประชาชน และผูใชอํานาจรัฐมากขึ้น และนําไปสูวัฒนธรรมธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 
ความเปนมาของการพัฒนาตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 

“ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม” เปนประเด็นดานนโยบายสาธารณะ ที่ไดมีการเจรจาถกเถียงอยางกวางขวาง
ในเวทีระหวางประเทศ ดังจะเห็นไดจากการประชุมระดับโลกวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่กรุงริโอ           
เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อป 2535  ซ่ึงประเทศที่เขารวม 178 ประเทศไดมีการลงนามในเอกสารสําคัญ 5 
ฉบับ หนึ่งในเอกสารสําคัญดังกลาวคือ “ปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา” ที่ประเทศตางๆ ไดยึด
เปนแนวทางในการพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมในประเทศของตน หลักการขอที่ 10 ของปฏิญญาริโอฯ ระบุวา 
รัฐมีหนาที่สงเสริม และอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับรูขาวสารทางสิ่งแวดลอมที่กระทบกับความ
เปนอยูของพวกเขา ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะสงผลตอ
ส่ิงแวดลอม และเขาถึงความยุติธรรมและการเยียวยาดานสิ่งแวดลอม   

 
หลักการขอที่ 10 ดังกลาวไดรับการตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งในเวทีนานาชาติซ่ึงจัดโดยสหประชาชาติ

เชนเดียวกันใน 10 ปตอมาในการประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on 
Sustainable Development) ที่แอฟริกาใต หลักการเดียวกันนี้ United Nations Economic Commission for Europe 

                                                        
1 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา สํานักงานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 2545. ธรรมาภิบาลท่ีวัดได:  ตัวชี้วัดการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดการสิง่แวดลอม. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ.และ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพือ่การพัฒนาที่
ยั่งยืน และโครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร. 2548. ธรรมาภิบาลสิง่แวดลอม: ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประเมินผล
ครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ.  
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(ซ่ึงเทียบไดกับ UN ESCAP ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค) ไดผลักดันตอจนปรากฏเปนอนุสัญญาของประเทศ
ภาคีในยุโรปที่ช่ือวา อนุสัญญาอารฮุส หรือ Aarhus Convention (www.unece.org) 

 
มีขอตกลงระหวางประเทศมากมายที่ประเทศของเราไดไปรวมลงนามไว แตประเด็นสําคัญอยูท่ีวา

ประเทศของเราไดมีการลงมือปฏิบัตติามขอตกลงตางๆ เหลานั้นมากนอยเพียงใด  เพราะถาไมมีการปฏิบตัจิริง 
(การอนุวัต)ิ ขอตกลงตางๆ ก็ไรความหมาย เปนเพียงการสิ้นเปลืองทรพัยากรของชาติในการเตรยีมการ และใน
การสงตัวแทนเขารวมประชมุและลงนามเทานั้น 

 
ดวยความคิดเชนนี้เองที่ทําใหองคกรภาคประชาสังคมจาก 6 ประเทศ ใน 5 ทวีป อันไดแก  1. World 

Resource Insitute ( WRI) ประเทศสหรัฐอเมริกา 2. Environmental Management and Law Association (EMLA) 
ประเทศฮังการี  3. Corporacion Coalition for Development and Environment (Participa) ประเทศชิลี                   
4. Inciativa de Acceso-Mexico (IA-Mex) ประเทศเม็กซิโก  5. Advocates Coalition for Development and 
Environment (Acode) ประเทศยูกานดา และ 6. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย เล็งเห็นถึงความจําเปนในการสานตอ
แนวคดิสําคัญดังกลาวไปสูการปฏิบัติจริง จึงไดรวมมือกนัริเร่ิมเครือขาย The Access Initiative หรือเรียกอยางยอ
วา TAI และรวมกนัพัฒนาชุดตัวช้ีวัดเพือ่ประเมินผลการดําเนินงานของประเทศตางๆ ตามหลักการขอที่ 10  
ของปฏิญญาริโอฯ ในการสนับสนุนใหประชาชน เขาถึงขอมูลขาวสาร มีสวนรวมในการตัดสนิใจ และเขาถงึ
ความยุติธรรมดานสิง่แวดลอม  
 
 การพัฒนาชุดตัวช้ีวดันี้เร่ิมมาตั้งแตปลายป พ.ศ. 2543 และไดทดลองใชเปนครั้งแรกใน 9 ประเทศ
รวมทั้งในประเทศไทยในป พ.ศ. 2545  และไดรับการพฒันามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันซึ่งมีเครอืขายองคกร
ภาคประชาสังคมในประเทศตางๆ เขารวมแลวถึงกวา 40 ประเทศทั่วโลก 

  
ชุดตัวช้ีวัด TAI มีความเขมแข็งทางวิชาการ ผานการทดสอบ และไดรับการยอมรับแลวในนานาประเทศ จึง

เปนเครื่องมือที่ชวยใหเราสามารถประเมินผลธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชน
ไดอยางปราศจากอคติ เพราะมีลักษณะเปนอัตวิสัย (objective) และมีมาตรฐานสากล โดยใชชุดตวัช้ีวดัเดยีวกัน
ในการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในทกุประเทศ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.accessinitative.org) 
 
การประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศไทยครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 เปนการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
ของภาครัฐในชวงป 2549 และใชกรณีศึกษาจํานวนมากถึง 18 กรณี การประเมินทําโดยคณะนักวิจัยจาก
หลากหลายสาขาวิชาการและหลากหลายองคกร ทั้งจากภาคประชาสังคมและจากภาครัฐ ดังมีรายช่ือปรากฏทาย
เลม และยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา 
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นักวิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน (ดังมีรายชื่อทายเลม) ใหคําแนะนําในการเลือกกรณีศึกษา การ
ดําเนินการวิจัย การประเมินผล การสรุปขอคนพบจากการศึกษา และการจัดทําขอเสนอแนะ อยางไรก็ตาม การ
รายงานผลการประเมิน และขอเสนอแนะที่ปรากฏในเอกสารชิ้นนี้เปนความรับผิดชอบของคณะนักวิจัย ไมใช
ของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 
นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการอานขอมูลและการนําไปใช สถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดจัดทําซีดีรอม

รายงานการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศไทย คร้ังที่ 3 ที่มีเนื้อหาตรงกับหนังสือเลมที่ทานถืออยู
นี้ และเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนภาคผนวก อันประกอบดวย รายงานผลการประเมินและตารางตัวช้ีวัดที่กลาวถึง
รายละเอียดพิสัยของคาตัวช้ีวัดพรอมเหตุผลประกอบการประเมิน (การประเมินกรอบกฎหมายทั่วไป การ
ประเมินการเสริมสรางขีดความสามารถ และกรณีศึกษา 18 เร่ือง) และรายงานการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษา (4 คร้ัง) รวมอยูในซีดีรอม (ทายเลม) 

 
เนื่องจากในขณะที่ทําการประเมินครั้งที่ 3 นี้ ประเทศไทยอยูภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 ในหนังสือเลมนี้ ผูอานจึงจะไดอานผลการประเมินรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว อยางไรก็ดี สถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทย และเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมฯ ไดจัดพิมพเฉพาะบทสังเคราะหของการประเมินครั้งที่ 
3 นี้ แยกออกเปนหนังสืออีก 1 เลม โดยประเมินรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อใหเปน
ปจจุบัน และจะจัดพิมพเปนเลมทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะชวย

กระตุนความสนใจ สรางความเขาใจ และเพิ่มจิตสํานึกของทั้งประชาชน  และเจาหนาที่ของรัฐในเรื่องธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอม และการมีสวนรวมของประชาชน  และจากที่โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมฯ  ซ่ึงริเร่ิมโดยภาค
ประชาสังคมไดรับความรวมมืออยางดีจากภาครัฐ  ทั้งในสวนของการประเมินรวมกันและการใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะผานคณะกรรมการที่ปรึกษา  จึงถือเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินการรวมกันเพื่อนําไปสูการติดตาม
ประเมินผลความพยายามของรัฐในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  เพื่อ
ชวยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรัฐเพื่อตอบสนองตอเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญฉบับใหมและเพื่อปฏิบัติตามหลักการขอที่ 10 ของปฏิญญาริโอฯ ไดอยางสัมฤทธิ์ผล 

 
ดร.  สมฤดี  นโิครวัฒนยิง่ยง 

ผูอํานวยการอาวุโส  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
หัวหนาโครงการ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ขอขอบคุณทุกทาน ทุกหนวยงานที่ไดมีสวนรวมในการประเมินครั้งนี้ ทั้งที่
เปนการสนับสนุนขอมูล การใหสัมภาษณ และการใหขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนตอการประเมิน และการ
เผยแพรขอคนพบจากการประเมินและขอเสนอแนะ  ขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานในพลังสมอง พลังความรวมมือ 
และพลังใจ ในการรวมกันจัดทําโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม: ตัวช้ีวัดการมีสวนรวมของประชาชน 
(ประเมินผลครั้งที่สาม)” นี้ใหมีคุณภาพสูงสุด และขอขอบคุณกรรมการที่ปรึกษาทุกทานที่ไดกรุณาใหคําแนะนําที่
เปนประโยชนตอคณะนักวิจัย ทั้งเรื่องวิธีการดําเนินงาน กรณีศึกษาที่เลือก การปริทัศนรางผลการประเมิน และการ
จัดทําขอเสนอแนะ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมไดรวมกันจัดทําขอเสนอแนะ
จากผลของการประเมิน เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนจริงในการยกระดับธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย เพื่อที่ประชาชนจะไดสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร เขาถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางมี
ความหมาย และเขาถึงความยุติธรรมดานสิ่งแวดลอมอยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเขาสูเปาหมาย
ของสังคมที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนมิตรตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนธรรมยิ่งขึ้น 
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ระเบียบวิธีการประเมิน 
 

ระเบียบวิธีการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศไทย คร้ังที่ 3 นี้ มีองคประกอบในการ 
 ดําเนินการและรายละเอยีดดงันี้ 

1. ผูประเมิน (คณะนกัวจิัย)  
2. ชุดตัวช้ีวัดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม TAI Version 2.0 indicators  
3. ใชกรณีศกึษาประกอบการประเมิน ในการประเมินครั้งที่ 3 นี้มีทั้งหมด 18 กรณศีึกษา 
4. การเก็บขอมูล 
5. การปริทัศนผลการทดสอบโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา  
 
1.  ผูประเมิน 
 ในการประเมินผลครั้งนี้ คณะนักวิจัย หรือ เครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย ประกอบดวย
นักวิจัยที่มีความสนใจ ความรู และประสบการณในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
จากสถาบันและองคกรตางๆ ทั้งองคกรพัฒนาเอกชนและองคภาครัฐ อาทิ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบัน
พระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรน้ํา และนักวิชาการจาก
องคกรอื่นๆ อีก รวม 18 ทาน ดังปรากฏในรายชื่อคณะนักวิจัยในหนา 351 - 352 การประเมินครั้งนี้ ใชวิธีการ
ประเมินผลแบบรวมมือกัน (collaborative assessment) คือ นักวิจัยทั้งจากภาคประชาสังคมและภาครัฐ 
เชนเดียวกับการประเมินผลครั้งที่ 2 ในป 2548 
  

ทั้งนี้ เพราะในระหวางการดําเนินการประเมินผลแบบรวมมือกันนี้ ทั้งนักวิจัยจากภาคประชาสังคมและ
ภาครัฐจะไดเรียนรูในปญหาการมีสวนรวมของประชาชนไปดวยกัน  ไดเรียนรูจักกันและกัน รวมมือกัน และเปน
เจาของผลการประเมินครั้งนี้รวมกัน (collective ownership)  การประเมินผลแบบรวมมือกันนี้ จะเปนการสราง
บรรทัดฐานในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนใหรับรูรวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม ซ่ึงเปนที่
คาดหวังวาในอนาคต จะสามารถยกระดับความรวมมือไปสูการปฏิบัติตามหลักการขอที่ 10 ของปฏิญญาริโอวา
ดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนาไดอยางจริงจัง 
 
2.  ชุดตัวชี้วัด 

The Access Initiative (TAI)  ซ่ึงเปนเครือขายองคกรภาคประชาสังคมนานาชาติ ไดพัฒนากรอบของ
ตัวช้ีวัดขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อประเมินผลการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
หลักการที่ 10 ของ “ปฏิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา” ทั้ง 3 ดาน ไดแก 1) การเขาถึงขอมูลขาวสาร  
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2) การเขาถึงกระบวนการมีสวนรวมอยางมีความหมาย ในกระบวนการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
และ 3) การเขาถึงความยุติธรรม และรวมถึงตัวช้ีวัดความพยายามของรัฐในการเสริมสรางศักยภาพของ
ประชาชนเพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชสิทธิในการเขาถึงขอมูล และการมีสวนรวมอยางมีความหมาย 
และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 

 
ตัวช้ีวัดที่ใชในการประเมินครั้งที่ 3 นี้ เปนตัวช้ีวัดการมีสวนรวม เวอรช่ัน 2.0 (TAI Version 2.0 

indicators) ซ่ึงไดรับการพัฒนามาเปนลําดับจากการทดสอบนํารองในชวง ป พ.ศ. 2544 ในประเทศตางๆ           
9 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย และไดรับการพัฒนามาเปน เวอรช่ัน 1.1 ที่ใชในการประเมินผลครั้งที่ 2 ผาน
กระบวนการปรึกษาหารือ ระหวางองคกรเครือขาย จนมาเปน เวอรช่ัน 2.0 โดยไดรับการเปดตัวอยางเปน
ทางการในเดือนเมษายน 2549 ในงานประชุม TAI ระดับโลก (TAI Global Meeting) ที่กรุงเทพมหานคร และได
เร่ิมใชในการประเมินผลครั้งที่ 3 ซ่ึงในประเทศไทย มีสถาบันสิ่งแวดลอมไทยเปนองคกรแกนนํา    

 
สําหรับตัวช้ีวัดการมีสวนรวม เวอรช่ัน 2.0 นี้มีจํานวนทั้งหมด 148 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดประกอบดวย 4 หมวด 

ไดแก 1) การเขาถึงขอมูลขาวสาร 2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 3) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 4) การ
สงเสริมขีดความสามารถของประชาชน 

 
โดยในแตละหมวดประกอบดวย 1) ตัวช้ีวัดกรอบกฎหมายทั่วไปที่สงเสริมหลักการมีสวนรวม และ 2) 

ตัวช้ีวัดที่ประเมินการดําเนินงานของภาครัฐในทางปฏิบัติโดยประเมินจากกรณีศึกษาซึ่งประกอบดวยดานความ
พยายามและประสิทธิผล  

 
ในรายงานผลการประเมินครั้งนี้ ไดใชตัวช้ีวดัประเมนิผานกรณีศกึษาที่คณะนักวจิัยไดเลือกมาศึกษา 

ทั้งหมด 18 กรณีศึกษา ใชตัวช้ีวัดรวม 98 ตวัช้ีวดั2 โดยตัวช้ีวัดที่ใชในแตละบท มีดังนี ้
 
บทที่ 1 กรอบกฎหมายทัว่ไป จํานวน 17 ตัวช้ีวดั ไดแก ตัวช้ีวดัที่ 1-10, 47-49 และ 91-94  
บทที่ 2 การเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน จํานวน 12 ตวัช้ีวดั ไดแก ตวัช้ีวดัที่ 137-148 
บทที่ 3 การเขาถึงขอมูลขาวสาร จํานวน 22 ตัวช้ีวดั ไดแก ตัวช้ีวัดที่ 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39,41,42 และ 46  
บทที่ 4 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ จํานวน 24 ตัวช้ีวดัไดแก ตวัช้ีวดัที่ 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 
62, 63, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 86 และ 90 

                                                        
2 ตัวชี้วัดที่ใชในบทที่ 3 - 5 ทั้งหมดเปนตัวชี้วัดบังคับ (core indicators) และ ตัวชี้วัดที่ 10 ใชประเมินทั้งในบทที่ 1 กรอบกฎหมายทั่วไปและบทที่ 3 

การเขาถึงขอมูลขาวสาร  
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บทที่ 5 การเขาถึงความยุติธรรม จํานวน 24 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวดัที่ 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 105, 
108, 109, 110, 112, 114, 117, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132 และ 136 

 
3.  การใชและเลือกกรณีศึกษา (สําหรับบทที่ 3-5) 

การประเมินบทบัญญัติของกฎหมายทีม่ีอยูวาเอื้ออํานวยและสงเสริมหลักการมีสวนรวมแลวเพียงอยาง
เดียวคงไมสามารถสะทอนภาพการดําเนนิงานของรัฐวาไดมีการสงเสริมการมีสวนรวมตามที่กฎหมายบัญญัติไว
หรือไม กรณีศึกษาจึงมีความสําคัญในแงที่ทําใหคณะนักวิจัยสามารถเลือกศึกษาเกีย่วกับเรื่องหรือเหตุการณ
เฉพาะอยางละเอียด  อีกทั้งสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่กวางขวางมาก  คณะนักวิจัยจึงเลือกเฉพาะประเด็นที่พิจารณา
วาสําคัญตอสาธารณชนอยางมากเทานั้น  

 
ในการศึกษานี้ หมายถึงเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง เชน อุบัติภัย หรือกระบวนการตัดสินใจ (เชน 

พัฒนาการของระบบการวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม)  ทั้งนี้ เครือขายสากล TAI ไดกําหนดประเภทและ
จํานวนขั้นต่ําของกรณีศึกษาในแตละหมวด  โดยจะตองมีกรณีศึกษารวมทั้งหมดไมต่ํากวา 18 กรณีศึกษา  

  
องคประกอบหลักของการประเมินผลธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใน 5 บทของการศึกษานี้แสดงอยูในรูปที่ 1 

 
รูปท่ี 1 องคประกอบของการประเมินผลธรรมาภิบาลสิง่แวดลอม (TAI Assessment) 
 

บทท่ี 1 การประเมินกรอบกฎหมายทัว่ไป 

+ 
บทท่ี 2 การประเมินการสงเสริมขีดความสามารถของประชาชน 

+ 
กรณีศึกษาในการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการเขาถึงความยุติธรรม  

18 กรณีศึกษา 

บทท่ี 3 การเขาถึงขอมูลขาวสาร 
8 กรณีศึกษา 

บทท่ี 4 การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 

6 กรณีศึกษา 

บทท่ี 5 การเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 

4 กรณีศึกษา 

 
แตละกรณีศึกษาของการประเมินผลจะอยูในหมวดใดหมวดหนึ่งขางตน (การเขาถึงขอมูลขาวสาร การ

มีสวนรวมในการตัดสินใจ และการเขาถึงความยุติธรรม) โดยในการประเมินผลครั้งที่ 3 นี้  คณะนักวิจัยไดเลือก
กรณีศึกษาเพื่อใชในการประเมินจํานวน 18 กรณีศึกษา ดังนี้   
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1.  การเขาถึงขอมูลขาวสาร จํานวน 8 กรณศีึกษา  
A. ภาวะฉุกเฉนิทางดานสิ่งแวดลอม (ระดบัผลกระทบในวงกวาง)     

 การระบาดของโรคไขหวัดนก  
 ธรณีพิบัติภยั (สึนามิ) 

B.ระบบการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
 ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
 ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ จ. ลําปาง   

C. ระบบการตรวจวดัคุณภาพน้ํา 
 ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําในทะเลสาบสงขลา    
 ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําในหวยคลิตี้ จ. กาญจนบุรี   

D. โรงงานอุตสาหกรรม 
 รายงานดานสิง่แวดลอมของบริษัททอสเท็มไทย จก.  
 รายงานดานสิง่แวดลอมของบริษัทซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ จก.    

 
2.  การมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 6 กรณีศึกษา 

A. การตัดสินใจระดับนโยบาย 
 นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน-โครงการธนาคารอาหารทะเล  
 นโยบายการจดัทําขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐ 
 นโยบายการแกวิกฤตน้ําภาคตะวนัออก  
 นโยบายเขตทองเที่ยวพิเศษเกาะพีพี   

B. การตัดสินใจระดับกฎระเบียบขอบังคับ 
 การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)    

C. การตัดสินใจระดับโครงการ 
 โครงการสะพานเศรษฐกจิเชือ่มโยงทะเลอนัดามันและอาวไทย  

 
3.  การเขาถึงความยุติธรรม  จํานวน 4 กรณีศึกษา 

A. คดีความเกีย่วกับการปฏิเสธสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
 อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบโรคระบาดไก               

B. คดีความเกีย่วกับการปฏิเสธสิทธิในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 ขอพิพาทโครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย  

C. คดีความเกีย่วกับความเสยีหายตอส่ิงแวดลอม 
 การฟองรองคดีเกีย่วกับโรงไฟฟาแมเมาะ 
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 D. คดีความเกีย่วกับการไมปฏิบัติตามกฎหมายของภาคเอกชน 
 คดีการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

 
สําหรับขอบเขตการประเมินนั้น  เครือขาย TAI ไดใหแนวทางในการปรับระเบียบวิธีการประเมินให

สอดคลองกับเปาหมายและสถานการณในแตละประเทศ ดังนั้น จึงมีตัวช้ีวัด 2 ประเภท ไดแก ตัวช้ีวัดบังคับ (core 
indicators) ซ่ึงทุกประเทศตองใชในการประเมินเพื่อรักษามาตรฐานของการประเมนิในแตละประเทศใหมมีาตรฐาน
ในระดับเดียวกัน และตัวช้ีวัดไมบังคับ (non-core indicators) ซ่ึงคณะนักวิจัยในแตละประเทศสามารถเลือกใชตาม
ความเหมาะสมกับประเทศของตน  นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาตัวช้ีวัดขึ้นเองตามความเหมาะสมไดดวย  

 
4.  วิธีการเก็บขอมูล 
 คณะนักวิจัยประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมตามกรอบตัวช้ีวัดโดย
อาศัยขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลทั้งแหลงขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 
 4.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ  ดวยการเขาพบเพื่อสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ  หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมตางๆ  และการใชโทรศัพทสัมภาษณ และขอขอมูลจากหนวยงานผูผลิตขอมูลนั้นๆ   
 4.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ  อาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาเอกสาร  โดยเฉพาะกฎหมาย
และรายงาน  ตลอดจนบทความวิจัย  ขาว  คูมือ  และเว็บไซตของหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  

 
5.  การปริทัศนผลการทดสอบ 

ในการประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมคร้ังนี้ คณะนักวิจัยไดจัดใหมี
คณะกรรมการที่ปรึกษา ตั้งแตเร่ิมตนโครงการ ซ่ึงหลังจากที่คณะนักวิจัยไดทําการประเมินผลแลว ทั้งนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาและหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรผูมีสวนได
สวนเสียกับกรณีศึกษาที่ใชในการประเมิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และภาคประชาชน รวม 28 ทาน ดัง
รายช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษาในหนา 349 - 350 

 
การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการตั้งแตเร่ิมดําเนินโครงการเอื้อใหคณะนักวิจัยไดรับคําแนะนํา

และขอคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่เลือกและกระบวนการประเมิน ตลอดจนการปริทัศนผลการประเมินจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา  ซ่ึงชวยใหผลการประเมินเปนไปอยางรอบคอบ  ถูกตอง  และโปรงใสมากขึ้น  ทั้งนี้ได
นําเสนอรายงานการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะนักวิจัยทั้ง 4 คร้ัง ไวในซีดีรอมทายเลม 
 
6.  ระยะเวลาในการประเมินผล 

การประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมครั้งที่ 3 นี้ ใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 
1 ป 10 เดือน เร่ิมตั้งแตเดือนสิงหาคม 2548 นับจากเมื่อสถาบันสิ่งแวดลอมไทย จัดประชุมเพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญ



ระเบียบวิธีการประเมิน 
 
 

 XVI 

จากองคกรหรือหนวยงานตางๆ เขารวมโครงการครั้งแรก จนถึง เดือนพฤษภาคม 2550 เมื่อมีการประชุมเผยแพร
ผลการประเมินในสวนบทสังเคราะหรายงานการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศไทย (นักวิจัยเร่ิม
ประเมินกรณีศึกษาตั้งแตเดือนเมษายน ถึง สิงหาคม 2549)   
  

ในระหวางการประเมิน  คณะนักวิจัยไดมีการประชุมดังนี้ 
1. การประชุมคณะนักวิจัยหารือเพื่อพิจารณากรอบตัวช้ีวัดและรางผลการประเมิน  รวมทั้งสิ้น 10 คร้ัง 

คือ วันที่ 19 สิงหาคม 2548, 18-20 พฤศจิกายน 2548, 30 มกราคม 2549, 27 มีนาคม 2549, 9 มิถุนายน 2549, 28 
สิงหาคม 2549, 18 กันยายน 2549, 9 พฤศจิกายน 2549, 13 มกราคม 2550, และ 5 เมษายน 2550  

2. การประชุมรวมระหวางคณะนักวิจัยและคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ รวม 4 คร้ัง คือ วันที่ 23 
มิถุนายน 2549, 11 ตุลาคม 2549, 6ธันวาคม 2549 และ 24 มกราคม 2550  

3. การประชุมเพื่อเผยแพรรายงานบทสังเคราะหผลการประเมินตอผูสนใจจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม และสื่อมวลชน รวมประมาณ 400 ทาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550  

 

วิธีการอานรายงานผลการประเมิน 
 

กรอบตัวช้ีวดัชุดนี ้แบงเปน 5 บท ดังที่ไดอธิบายไวในระเบียบวิธีการประเมิน  แตละบทประกอบดวย
หัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของบทนั้นๆ รวมทั้งนําเสนอกรณศีึกษาที่เกี่ยวของ (ยกเวนบทที่ 1 และ 2 ) ใน
สวนของรายละเอียดผลการประเมินแตละตัวช้ีวดัที่ใชในตารางแสดงตัวชี้วัด จะอยูในภาคผนวกในซีดีท่ีแนบมา 
โดยช่ือของตัวช้ีวัด (หรือประเด็นคําถาม) และ พิสัยของคาตัวช้ีวดัของแตละตวัช้ีวดัอยูในคอลัมนดานซายของ
ตาราง สวนคอลัมนดานขวาจะเปนการนาํเสนอผลการประเมิน ซ่ึงแสดงเหตุผลในการเลือกคาตัวช้ีวดั ขอมูล
และแหลงขอมูลประกอบการประเมิน รวมทั้งขอคิดเหน็จากนกัวจิัยเกี่ยวกับการทดสอบตัวช้ีวัดนัน้ๆ  

 
พิสัยของคาตัวช้ีวัด มักจะเรียงลําดับจากคาที่ต่ําสุดไปสูคาที่สูงสุด ตัวช้ีวัดแตละตัวอาจจะมจีํานวนของคา

ตัวช้ีวดัที่เสนอใหเลือกไมเทากัน นักวิจยัไดเลือกคาตัวช้ีวดัที่ตรงกับผลการศึกษา โดยการขีดเสนใตคาตัวช้ีวดัที่เลือก 
 
ดังที่กลาวไวในสวนของระเบียบวิธีการประเมินวา   คณะนักวิจัยในทุกประเทศตองใชตัวชี้วัดบังคับ 

(core indicators) ในการประเมิน เพื่อเอื้ออํานวยใหมีการเปรียบเทียบสถานการณธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศได ในการนี้ คณะนักวิจัยไดเพิ่มเติมตัวช้ีวัดอื่นๆ ที่เปนตัวชี้วัดไมบังคับ (non-core indicators) ที่
เห็นวาสําคัญตอบริบทของประเทศในการประเมินดวย ไดแกในสวนบทที่ 1 กรอบกฎหมายทั่วไปและบทที่ 2 
การสงเสริมขีดความสามารถของประชาชน 
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แตละหัวขอหรือกรณีศึกษาจะมีบทนําอธิบายถึงเหตุผลในการพัฒนาตัวช้ีวัดและเกณฑหรือเหตุผลใน
การเลือกกรณีศึกษา รวมทั้งสถานการณทั่วไปในประเทศไทยเกี่ยวกับหัวขอหรือกรณีศึกษานั้น ในตอนทายของ
แตละหัวขอหรือกรณีศึกษาจะมีการวิเคราะหสรุปผลการประเมินตัวช้ีวัด รวมทั้งขอเสนอแนะสําหรับประเทศ
ไทยและสําหรับการพัฒนาตัวช้ีวัดใหเหมาะสมขึ้น 






