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1. ความเปนมาและเหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา  
 ปฎิญญาริโอวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา ไดระบุอยางชัดเจนในหลักการขอที่ 10 วา การจัดการใน
เร่ืองสิ่งแวดลอมจะทําไดดีที่สุดเมื่อประชาชนมีสวนรวม และรัฐจะตองสงเสริมและอํานวยความสะดวกให
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ และเขาถึงกระบวนการทางปกครองและ
ทางกฎหมาย รวมทั้งการเยียวยาความเสียหาย 
 
 ในดานของการเขาถึงขอมูลขาวสารนั้น คณะผูวิจัยไดเลือกการระบาดของโรคไขหวัดนกเปนกรณศีกึษา
เนื่องจากการระบาดของไขหวัดนกในประเทศไทยไดสงผลกระทบตอสุขภาพและ/หรือส่ิงแวดลอมในวงกวาง 
(ระดับชาติ) และไดทําการประเมินการเขาถึงขอมูลขาวสารการระบาดของโรคไขหวัดนกในชวงป 2547-2548 
โดยมีประเด็นที่ไดประเมินตามกรอบตัวช้ีวัดใน 4 ประเด็น คือ 1) การมีอยูของคําสั่งหรือขอกําหนดใหเผยแพร
ขอมูลในชวงที่เกิดเหตุ 2) การมีอยูและคุณภาพของขอมูลในชวงที่เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 3) ความพยายามของ
รัฐในการเผยแพรขอมูลในชวงที่เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ  และ 4) คุณภาพของขอมูลที่ประชาชนเขาถึงได
ในชวงที่เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ  ผลการประเมินการเขาถึงขอมูลในป 2547 - 2548 สรุปไดดังนี้  
 
 การมีอยูของคําสั่งหรือขอกําหนดใหเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินในชวงที่เกิดเหตุ  ผลการประเมิน 
พบวา มีขอกําหนดทางกฎหมายใหเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินในกรณีการระบาดของโรคไขหวัดนก โดย
มีทั้งบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 มาตรา 15 และ 16 ตลอดจนคําสั่งและมาตรการ
ตางๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และสํานักนายกรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ไดใหอํานาจเจาหนาที่รัฐเปนผูพิจารณาการประกาศเขตโรคระบาดโดย
ไมมีขอกําหนดเรื่องระยะเวลาที่จะตองดําเนินการ ไดเปดชองใหเกิดการเลือกปฏิบัติได ดังจะเห็นไดจากความ
ลาชาในการประกาศเขตโรคระบาดสัตวในชวงแรกที่เร่ิมมีการระบาด (ธันวาคม 2546 - มกราคม 2547) 
 
 การมีอยูและคุณภาพของขอมูลในชวงที่เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ กรณีการระบาดของโรคไขหวัดนกมี
การจัดทํารายงานการสืบสวน (หรือสอบสวนโรค) ภายหลังการเกิดเหตุ โดยมีขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทาง
สุขภาพและสิ่งแวดลอมในระยะยาว  
 
 ความพยายามของรัฐในการเผยแพรขอมูลในชวงที่เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ พบวาหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีระดับความพยายามในการเผยแพรขอมูลระดับต่ํา (ไมมีเลย) ในกรณีการระบาดของโรคไขหวัดนก (ในระยะ
แรกเริ่ม)  ในชวงแรกของการระบาดของโรคไขหวัดนก  ส่ือมวลชน ตลอดจนสมาชิกวุฒิสภาไดวิพากษวิจารณ
การปกปดขอมูลของหนวยงานและรัฐบาล อันเนื่องมาจากความกลัวที่จะกระทบกับการสงออกไก จนถึงขั้นที่
หนังสือพิมพมติชนไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการ



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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เปดเผยขอมูลขาวสารไดมีคําสั่งใหกรมปศุสัตวเปดเผยขอมูลการระบาดของไขหวัดนก ตั้งแตปลายป 2546 ทุก
รายการที่ไดขอไป  
 
  ในสวนของความพยายามของรัฐในการเผยแพรขอมูลภายหลังเกิดเหตุนั้น พบวา ภายหลังจากที่
หนวยงานรัฐ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) ไดออกมายืนยันถึงการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก หนวยงานที่
เกี่ยวของไดพยายามเผยแพรขอมูลแกประชาชนอยางเต็มที่ผานสื่อมวลชนหลายแขนงซึ่งตอเนื่องไปในชวงที่เกิด
เหตุการณระบาดรอบที่สองและรอบที่สามดวย  
 
 คุณภาพของขอมูลที่ประชาชนเขาถึงไดในชวงที่เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ สําหรับคุณภาพของขอมูลที่
ประชาชนเขาถึงไดในชวงที่เกิดเหตุ พบวา ในชวงแรกของการระบาดขอมูลที่เผยแพรออกสูประชาชนมีความ
คลุมเครือ ไมชัดเจน การใหขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขใหรับประทานไกที่สุกและการรับประทานไกโชว
ของรัฐบาลนั้น ทําใหประชาชนเขาใจวา การติดตอของโรคไขหวัดนกสามารถติดตอดวยการกิน ทั้งๆ ที่ โรค
ไขหวัดนก ไมไดติดตอดวยการกิน แตเปนโรคระบบทางเดินหายใจ เชื้อโรคตองผานเขาจมูกเปนหลัก  ในขณะ
ที่เกษตรกรก็ไมไดรับขอมูลจากภาครัฐในการกําจัดไกที่ปวยและตายอยางถูกวิธี ทําใหบางคนทิ้งซากไกตายลง
แมน้ําหรือโยนทิ้งขางถนน แมน้ําลําคลองจึงกลายเปนตัวนําพาเชื้อไขหวัดนกไปตามสถานที่ตางๆ อยางรวดเร็ว  
ผลจากการปกปดขอมูลขาวสารในระยะแรกของการระบาดทําใหในชวงที่มีการระบาดในระยะตอมา แมภาครัฐ
ไดเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรการเฝาระวังและควบคุมโรคไขหวัดนกออกมาอยางมากมาย ประชาชน
จึงยังรูสึกเคลือบแคลง และเลือกที่จะวางเฉย ไมใหความรวมมือ 
 
  สําหรับคุณภาพของขอมูลที่ประชาชนเขาถึงไดภายหลังเกิดเหตุนั้น เนื่องจากมีการแพรระบาดอยูเปน
ระลอกๆ การศึกษาจึงพบวา หนวยงานที่เกี่ยวของไดใหขอมูลอยางตอเนื่อง ความรูในเรื่องไขหวัดนกเริ่มมีความ
ชัดเจนมากขึ้น  กระทรวงสาธารณสุขยังไดวางยุทธศาสตรปองกันแกไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 
สถานการณไขหวัดนก 
 การแพรระบาดของโรคไขหวัดนกเกิดขึ้นอยางรุนแรงทั่วประเทศไทย ในชวงปลายป 2546 ตอเนื่อง
จนถึงป 2547 - 2548 หลังจากนั้นขาวการแพรระบาดของไขหวัดนกในประเทศไทยก็เร่ิมจางหายไป  ความ
รวมมือของทุกฝายทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทําใหสามารถสกัดกั้นการแพรระบาดของเชื้อลงไดใน
ระดับหนึ่ง  แตไมไดหมายความวาเชื้อไขหวัดนกจะหมดไปจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิง  ในทางตรงกนัขาม เปน
ที่ยอมรับวาไขหวัดนกไดกลายเปนโรคประจําถ่ินในไทยไปแลว  ขึ้นอยูกับวาจะกลับมาระบาดอีกเมื่อไร  และ
การระบาดนั้นจะรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือไม  
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 "ไขหวัดนกที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้เปนการเกิดแบบจุดเล็กๆ ทั้งในไกพื้นบาน ไกเนื้อ ไกไข และเปด 
มักจะเกิดในสัตวปกของชาวบานหรือฟารมขนาดเล็ก/ กลางที่มีนายทุนเขาไปปลอยเกี๊ยวใหกับลูกเลาและ
พยายามจัดการแกปญหากันเองดวยการกลบฝงตามหลักเกณฑที่กรมปศุสัตวระบุไว โดยไมมีการแจงใหปศุสัตว
จังหวัดรับทราบ เพื่อไมใหมีขาวแพรระบาดออกไปในวงกวาง เพราะเกรงจะสงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย
ตอธุรกิจและการสงออก หากมีขาวแพรสะพัดออกไป คนไทยเองก็อาจจะบริโภคไกลดลงดวย" ผูเล้ียงรายยอย
กลาวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” 
 
 ที่สําคัญก็คือเมื่อมีการปลอยเกี๊ยวใหกับผูเล้ียงรายกลาง/รายยอยกันไปแลว นายทุนก็จะจัดหา “วัคซีน
ไขหวัดนก” ใหไปดวยโดยลูกไกที่จัดหามาใหก็จะมีการฉีดวัคซีนไปแลว เพียงแตตองฉีดกระตุนอีกครั้งหนึ่ง ดวย
วิธีการนี้ผูเล้ียงเช่ือวาจะสามารถปองกันโรคไขหวัดนกได แตปญหาก็คือวัคซีนที่นํามาใชนั้นเปนวัคซีนประเภท
ไหน มีประสิทธิภาพจริงหรือไม และมีวิธีการใชและติดตามผลที่ดีจนลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไดจริงหรือไม 
 
 อยางไรก็ตาม สถานการณไขหวัดนกในประเทศไทยไดพลิกผันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และมีเสียง
วิพากษวิจารณกันในวงการปศุสัตววา ไดเกิดการตายของสัตวปกเปนจํานวนมากในฟารมของผูเล้ียงรายใหญ 
โดยสัตวปกที่ตายลงเปนฟารมเลี้ยงพอแมพันธุไกเนื้อ ทั้งๆ ที่ฟารมแหงนั้นมีระบบการจัดการที่ดี หรืออาจจะ
เรียกไดวาทันสมัยที่สุดก็วาได  ดังที่ไดมีรายงานในสื่อหนังสือพิมพวา “ขาวที่หลุดลอดออกมาเกิดขึ้นเพราะมี
การติดตอขอซื้อลูกไก จากฟารมหรือบริษัทอื่นๆ เปนจํานวนมาก และมีคําสั่งซื้อเขามาเรื่อยๆ จนคนในวงการผดิ
สังเกตในขอที่วาบริษัทที่ทําฟารมใหญขนาดนั้นจะซื้อลูกไกของคนอื่นทําไม ถาหากไมใชวาพอแมพันธุของ
ตัวเองตายไปพรอมๆ กันเปนจํานวนมาก แตก็ไมมีใครขายลูกไกให ลาสุดไดยินมาวา เมื่อไมสามารถติดตอขอ
ซ้ือโดยตรงได ทําใหบริษัทดังกลาวตองใชวิธีใหลูกเลาที่เปนคูคากันอยูไปติดตอขอซื้อกับบริษัทอื่นอีกทอดหนึ่ง 
ทําใหตอนนี้ราคาลูกไกปรับตัวขึ้นสูง และเปนอีกปจจัยที่ทําใหราคาไกเนื้อตลาดภายในประเทศปรับตัวขึ้นตาม
ไปดวย” (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ วันที่ 10 เมษายน 2549) 
 
 ปญหาที่เกิดขึ้นในฟารมของผูเล้ียงรายใหญรายนี้ไดสรางความกังวลใหกับวงการผูคาปศุสัตวมาก แตไม
มีใครใหคําตอบที่กระจางชัด เพราะบริษัทดังกลาวปฏิเสธขาวและไมตองการใหใครเขาไปตรวจสอบรวมถึงกรม
ปศุสัตวดวย หลายคนจึงตั้งขอสังเกตวาหากเกิดโรคระบาดขึ้นจริงยอมแสดงวาวัคซีนที่ลักลอบใชกันอยูไม
สามารถตานทานโรคได อีกสาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะความประมาทของบุคลากรที่ดูแลฟารม ทางกรมปศุสัตว
ไมไดนิ่งนอนใจกับกระแสขาวที่เกิดขึ้น และไดมีการเรียกประชุมปศุสัตวแตละเขตพื้นที่ทั่วประเทศเปนการ
เรงดวน เพื่อใหมีการกํากับแตละพื้นที่อยางเขมงวด โดยเฉพาะการเขาตรวจสอบในแตละฟารมสัตวปกที่ใช
ลูกไกพันธุจากฟารมดังกลาว 
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 ในปจจุบัน  การระบาดของโรคไขหวัดนกทั้งในคนและในสัตวปก (ไก/ เปด/ นก) ดูเหมือนวาจะ
สามารถเขาควบคุมโรคไดอยางชัดเจน จนชาวบานและผูคนเริ่มหันมาบริโภคไกและไขกันเกือบเขาสูภาวะปกติ
เหมือนกอนที่จะเกิดการระบาดเมื่อเดือนตุลาคม 2546 ถาจะใหเครดิตวาการเงียบหายไปของโรคไขหวัดนกใน
วันนี้ เปนเพราะฝมือการทํางานอยางเขมแข็งของเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังเชนกรมปศุสัตว ที่ดูแล
ดานการเลี้ยงสัตว กรมควบคุมโรค และอีกหลายหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพคน ก็คงไม
สามารถบอกกลาวไดอยางชัดเจนมากนัก เนื่องดวยบทเรียนในอดีตนั้น ทั้งนักการเมืองในรัฐบาล ขาราชการ 
สัตวแพทย และนายแพทยในหนวยงานราชการที่เกี่ยวของทั้งหมดตางพยายามชวยกันทุกวิถีทางที่จะปดบัง
ปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนกที่เกิดขึ้น  ซ่ึงแมแตวันนี้ ที่ไมมีขาวการระบาดของโรคไขหวัดนกใหเหน็ผูที่
มีสวนเกี่ยวของก็ยังไมอาจแนใจไดวาเปนภาพลวงตาหรือขอเท็จจริง 
 
สถานการณโรคไขหวัดนกในประเทศไทย 
 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที่  2 พฤศจิกายน 2549  สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค ไดรับ
รายงานผูปวยโรคไขหวัดใหญและปอดบวมที่อยูในขายเฝาระวังโรคไขหวัดนกสะสม  5,160 ราย จาก 71  
จังหวัด  ป พ.ศ. 2549 พบผูปวยยืนยันการติดเชื้อโรคไขหวัดนก 3 รายในจังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี  และ
จังหวัดหนองบัวลําภู เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ป พ.ศ. 2548 ผูปวยยืนยันไขหวัดนกรวม 5 ราย  เสียชีวิต 2 ราย  ยังไมพบ
การปวยที่เกิดจากคนติดตอสูคน (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)  
 
 สถานการณในสัตวปก จากศูนยควบคุมโรคไขหวัดนก กรมปศุสัตว วันที่ 1 มกราคม – 2 พฤศจิกายน 
2549 พบพื้นที่มีรายงานสัตวปวยตาย และรอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ จํานวน 36 จังหวัดรวม 128 ตําบล 
(www.dld.go.th) 
 
 โรคไขหวัดนก (highly pathogenic avian influenza, HPAI) เปนโรคใน list A ขององคการโรคระบาด
สัตวระหวางประเทศ (Office of International Epizootes, OIE) เนื่องจากเปนโรคที่มีความรุนแรง แพรระบาด
ในวงกวางไดอยางรวดเร็ว และสงผลเสียหายอยางมหาศาลตอเศรษฐกิจและการสงออกของประเทศ           
โรคไขหวัดนกจึงเปนโรคระบาดสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และฉบับแกไข พ.ศ. 
2542 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งใหอํานาจกรมปศุสัตวในการควบคุมปองกันและกําจัดโรค โดย
วิธีการทําลายสัตว กักกันหรือ ควบคุมการเคลื่อนยายสัตวและผลิตภัณฑ การจายคาชดเชย และปฏิบัติการอื่นๆ 
ที่จําเปน โรคไขหวัดนกตรวจพบเปนครั้งแรกในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2547 โดยพบเชื้อ HPAI จาก
ฟารมไกไขแหงหนึ่งที่ตําบลบานแหลม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ทันทีที่ตรวจพบกรมปศุสัตวได
ประกาศเขตโรคระบาดสัตว และดําเนินมาตรการตามแผนฉุกเฉินเพื่อควบคุมปองกันและกําจัดโรคระบาด
รายแรงในสัตวปกตั้งแตนั้นเปนตนมา  
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2. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษานี้ใชตัวช้ีวัดและคาพิสัยที่พัฒนาขึ้นโดย TAI (The  Access Initiative) เฉพาะสวนที่วาดวยการ
มีสวนรวมของประชาชน เปนเครื่องมือการประเมิน ซ่ึงประกอบดวยตัวช้ีวัดสําคัญ 22 ตัว จําแนกไดเปน 3 กลุม
หรือ 3 ประเด็นหลักไดแก  

ประเด็นทางกฏหมายที่เอื้อตอการมีสวนรวม ประกอบดวยตัวช้ีวัดสําคัญ 8 ตัว ประเด็น ความพยายาม
ของภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของในการเอื้อใหประชาชนมีสวนรวม ประกอบดวยตัวช้ีวัดสําคัญ 10 ตัว และ
ประเด็นประสิทธิผลของการมีสวนรวม ประกอบดวยตัวช้ีวัดสําคัญ 4  ตัว ทั้ง 3 ประเด็นประกอบขึ้นเปนกรอบ
การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ดานการมีสวนรวมของประชาชนในกรณีศึกษาไขหวัดนก  

 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมท้ังศึกษาจากเอกสาร และเว็บไซตตางๆ และ

นํามาวิเคราะหตามแนวทางของหลักการธรรมาภิบาลในประเด็นการมีสวนรวมของประชาชนทางนโยบาย โดย
มีรายละเอียดของวิธีการศึกษาดังนี ้

1. การศึกษาขอมลูทุติยภูมิจากรายงานการศกึษาวิจยั รายงานการประชุม รายงานสัมมนา คําสั่งหรือ
ระเบียบตางๆ เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ และขอมูลสถิติที่เกี่ยวของจากหนวยงาน สถาบันการศึกษา ส่ือ
ตางๆ และฐานขอมูลระบบดิจิตอล (เว็บไซต) ที่เกี่ยวของกับเรื่องไขหวัดนก  

2. การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ ไดแก นักวิชาการสาธารสุขระดับจังหวัด/อําเภอ 
ปศุสัตว อาสาสมัครสาธารณสุข และองคการบริหารสวนตําบล เปนตน  

3. เก็บขอมูลการสัมภาษณดวยแบบสอบถามกับประชาชนที่เกี่ยวของ โดยการเลือกประชากรอยาง
เจาะจงในพื้นที่ตําบลจรเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเปนพื้นที่ที่เคยมีเด็ก
เสียชีวิตจากโรคไขหวัดนกมากอน หลังจากนั้นทําการสุมหมูบาน และครัวเรือน โดยสัมภาษณกับ
กลุมตัวอยางที่เปนหัวหนาครัวเรือนจํานวน 103 ราย   

 

3. ผลการประเมิน 

ในกรณีศึกษาเกี่ยวกับไขหวัดนกในครั้งนี้จะประเมินตัวช้ีวัดในดานกฎหมาย ดานความพยายาม และ
ดานประสิทธิผลที่เกี่ยวของกับไขหวัดนกในคนและสัตว เพื่อใหครอบคลุมปญหาไขหวัดนกที่ไดสงผลกระทบ
ในวงกวางทั้งตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม  
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3.1  ดานกฎหมาย 
 ตัวช้ีวัดดานกฎหมายประเมินดวยตัวช้ีวัดจํานวน 8 ตัว ดังมีผลการประเมินดังตอไปนี้   
 

3.1.1 ขอบเขตและคุณภาพของกรอบกฎหมายที่เก่ียวของ 
ตัวชี้วัดท่ี 10 กฎหมายเอื้ออํานวยใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารเพียงใด พบวา มีกฎหมายที่

เอื้ออํานวยใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร เชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่มีการ
ระบุชัดถึงประเภทและระดับขอมูลขาวสารที่สามารถเผยแพรได และประเภทของขอมูลขาวสารที่เปนความลับ 
โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหาย
ตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของเอกชน  

 
  ตัวชี้วัดท่ี 11  กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงาน และเผยแพรขอมูลขาวสารอยาง
สม่ําเสมอมากนอยเพียงใด พบวา กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานและเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับไขหวัดนกไวอยางชัดเจน อยางในกรณีที่เกิดระบาดในสัตว พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523  
และระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2547 ระบุไว
วาในเขตทองที่จังหวัดใด มีหรือสงสัยวามีโรคระบาด ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศ กําหนดเขตทองที่
จังหวัดนั้นทั้งหมดหรือบางสวน เปนเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดแลวแตกรณีได โดยใน
ประกาศระบุชนิดของสัตวและโรคระบาด เมื่อประกาศแลวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ บาน
กํานัน บานผูใหญบาน และที่ชุมนุมชนภายในเขตนั้น หรือในกรณีที่มีผูปวยที่อยูในขายอาจจะเปนไขหวัดนกได
เกิดขึ้นหรือนาจะเกิดขึ้นในทองที่ใด พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 ระบุใหรัฐมนตรีหรือผูวาราชการ
จังหวัดเฉพาะในเขตนั้น มีอํานาจประกาศโดยระบุช่ือและอาการสําคัญของโรค ตําบล หมูบานหรือสถานที่ใด
เปนเขตติดโรค ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 12  กฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนมากนอย
เพียงใด พบวา กฎหมายไดระบุการเผยแพรขอมูลขาวสารไววาบุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็
ตาม ยอมมีสิทธิเขาตรวจดูขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มี คํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารได แตไมมีกฎหมาย
คุมครองผูที่เปดเผยขอมูล อยางในกรณีที่มีการปกปดขอมูลเกี่ยวกับไขหวัดนกในระยะแรกของการแพรระบาด
และอาจมีการปกปดขอมูลอีกในระยะตอๆ มาโดยเฉพาะฝายเกษตร เนื่องจากเกรงผลกระทบตออุตสาหกรรม
การเลี้ยงไกหรือการสงออกไกนั้นเปนผลมาจากความเกรงกลัวตอผูมีอํานาจ เพราะไมมีกฎหมายคุมครองผูที่
เปดเผยขอมูลอยางชัดเจน ประกอบกับทัศนคติของผูบริหารประเทศที่คุนเคยกับประเพณีที่วา “ปกปดขอมูล
เอาไวกอน ถาไมจําเปน” โดยเห็นวาการปกปดขอมูลเปนเรื่องปกติ ในขณะที่การเปดเผยขอมูลเปนสิ่งที่ไมเปน
ปกติในสังคมไทย นอกจากนี้ การที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย “คนปวย ไกตาย เดง นายแพทย
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สาธารณสุขจังหวัด”  อาจเปนปจจัยที่ทําใหไขหวัดนกหายไปจากประเทศไทยเปนเวลาเกือบ 2 ป ซ่ึงหากเปน
เชนนั้นจริง เหตุการณดังกลาวยอมเปนการสั่งสมวัฒนธรรมการปกปดขอมูลใหเปนสิ่งที่ปกติในสังคมไทย 
 

3.1.2  คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 13  การอางขอมูลที่เปนความลับ มีขอบเขตหรือความชัดเจนในกรณีศึกษานี้เพียงใด พบวา 

กฎหมายมีขอบเขตขอกําหนดเรื่องการเปนความลับของขอมูลไมชัดเจนแตจํากัด ในกรณีศึกษาไขหวัดนก 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อาจมีความขัดแยงหรือขอถกเถียงวาขอมูลที่เกี่ยวกับ
ไขหวัดนกเปนขอมูลที่เปดเผยแลวทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไมตามมาตรา 15 ขอ
ที่1 ถาไขหวัดนกเปนขอมูลที่เปดเผยแลวจะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจแลวหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได 

 
3.1.3 คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 

 ตัวชี้วัดท่ี 14  มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานที่ดูแลขอมูล จัดใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือไม พบวา ไมมีกฎหมายฉบับใดเลยที่ระบุชัดเจนวาตองให
หนวยงานรัฐพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ใหกับประชาชน และองคกรปกครองทองถ่ินในการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในระดับนโยบาย และ
ไมมีการระบุชัดเจนในเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจระดับ
นโยบาย จึงทําใหกลไกการมีสวนรวมของประชาชนไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่   

 
3.1.4 คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 

 ตัวชี้วัดท่ี 17 กฎหมายกําหนดใหรัฐบาลตองใหความชวยเหลือทางเทคนิค การฝกอบรมในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารแกประชาชนหรือไม พบวา ในเรื่องที่เกี่ยวกับไขหวัดนกไมมีกฎหมายฉบับใดที่กําหนดใหรัฐบาล
ตองใหความชวยเหลือทางเทคนิคหรือ การฝกอบรมในการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับไขหวัดนกแก
ประชาชน 
 
 ตัวชี้วัดที่ 18  กฎหมายกําหนดใหรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือไม พบวา ไมมีกฎหมายฉบับใดที่ใหรัฐบาลสนับสนุน
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 
3.1.5 เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา 

 ตัวชี้วัดท่ี 19  กฎหมายกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบตองเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชนเพียงใด พบวา นอกจากมีกฎหมายใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานและเผยแพรขอมูล
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ขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนกไวอยางชัดเจนแลว กฎหมายยังไดกําหนดระยะเวลาที่ตองเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
ไขหวัดนกภายใน 24 ช่ัวโมงเมื่อเกิดมีอาการปวยหรือมีเหตุสงสัยวามีการปวยดวยโรคไขหวัดนก หรือในกรณี
การระบาดของสัตวในพื้นที่ในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาด ใหเจาของแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแตเวลาที่สัตวปวยหรือตาย 

  
3.2  ดานความพยายาม 
 ตัวช้ีวัดดานกฎหมายประเมินดวยตัวช้ีวัดจํานวน 10 ตัว ดังมีผลการประเมินดังตอไปนี้ 
 

3.2.1 ขอบเขตและคณุภาพของความพยายาม 
 ตัวชี้วัดท่ี 20  ระบบจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและการจัดการเปนแบบบูรณาการดีเพียงใด พบวา
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนกมีการจัดเก็บอยางบูรณาการทั้งการระบาดในคนและในสัตว ในระบบ online 
และตัวรายงาน (report) มีระบบรายงานทั้งที่เปนเอกสาร คอมพิวเตอร และโทรศัพท ขอมูลมีความเชื่อมโยงของ
โรคไขหวัดนกทั้งในคนและในสัตว และสามารถรวบรวมประมวลผลขอมูลทันที โดยมีทีมเฝาระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team หรือ SRRT ที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข และ 
Avian Influenza Investigation Team : AIIT ที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ) ที่สามารถปฏิบัติการ
ดวยความรวดเร็วและทํางานอยางบูรณาการชวยใหสนองตอบตอความตองการของฝายนโยบายไดอยางฉับพลัน 

 
 ตัวชี้วัดท่ี 23  ขอมูลขาวสารที่หนวยงานจัดหาใหมีความถูกตองสมบูรณตามที่รองขอมากนอยเพียงใด 
พบวา ไมสามารถประเมินไดเนื่องจากไมพบกรณีที่ประชาชนทําการรองขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนก
อยางเปนทางการกับหนวยงานราชการเลย  ยกเวนในกรณีที่ส่ือมวลชน (หนังสือพิมพมติชนรายวัน) ไดทําการ
ขอขอมูลขาวสารเพื่อตรวจสอบโรคระบาดไขหวัดนกในสัตวปก (ไก) เทานั้น 

 
3.2.2 คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย 

 ตัวชี้วัดท่ี 25  การขอใชบริการขอมูลขาวสารของประชาชนในกรณีศึกษานี้ จะตองเสียคาใชจายมาก
นอยเพียงใด พบวา ไมสามารถประเมินไดเพราะไมเคยมีกรณีเกิดขึ้น ประกอบกับขอมูลโรคไขหวัดนกเปนโรค
ระบาดที่กฎหมายระบุใหตองประกาศหรือเปดเผย  

 
3.2.3 ความเปนธรรมและความเทาเทียม 
ตัวชี้วัดท่ี 27  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพยายามวางแผนอยางเปนระบบในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

แกกลุมผูดอยโอกาสหรือคนกลุมนอยดีเพียงใด พบวา กระทรวงสาธารณสุข ไดพยายามพัฒนาขีดความสามารถ
ประชาชนและชุมชนในการจัดการปญหาโรคไขหวัดนก ผานการรณรงคประชาสัมพันธสรางความเขาใจทีถู่กตอง
ทางสื่อตางๆ  อาทิ โทรทัศน วิทยุ เทป หอกระจายขาว หนังสือพิมพ โปสเตอร แผนพับ ปายประชาสัมพันธ 
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นิทรรศการ ฯลฯ  รวมทั้งขอความรวมมืออาสาสมัครสาธารณสุขที่ออกเยี่ยมบานทุกหลังคาเรือนทั่วประเทศ  
เผยแพรความรู ความเขาใจที่ถูกตองใหประชาชนสามารถปองกันตนเองและบุตรหลานได  รวมมือกับ
หนวยงานในการปองกันควบคุมโรคอยางเต็มที่ และจัดใหมีบริการตอบคําถามประชาชนเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก
ทางฮ็อตไลน (ศูนยปฏิบัติการกรมควบคุมโรค)  โทร. 02-590-3333  รวมทั้งพยายามพัฒนาระบบและเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพรขอมูลโรคไขหวัดนกสําหรับเจาหนาที่และประชาชน ผานเว็บไซตกระทรวง
สาธารณสุข http://www.moph.go.th และดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใชขอมูลการเฝาระวังโรคในคนและ
ในสัตวปก  มาวิเคราะหและนําเสนอเพื่อเชื่อมโยงการแกปญหาในพื้นที่ตางๆ  

 
3.2.4 ระยะเวลา 
ตัวชี้วัดท่ี 29  หนวยงานของรัฐเผยแพรขอมูลขาวสารภายในระยะเวลาที่กําหนดไวดีเพียงใด พบวา

ขอมูลขาวสารในระยะแรก (ปลายป พ.ศ. 2547 ถึงตนป พ.ศ. 2548) ที่มีการระบาดของไขหวดันกนัน้ การเขาถึง
กลุมประชากรเปาหมาย  ทนัเวลา ขอมูลขาวสารที่ไดรับเปนประโยชน และตรงตามความตองการของประชาชน
ที่อยูในพืน้ที่คอนขางต่ํา แตในป พ.ศ. 2549 ขอมูลขาวสารที่ไดรับทันเวลา มีประโยชน และตรงความตองการ
ในสัดสวนสูงมาก แตประเดน็ของการเขาถึงขอมูลของประชาชนยังไมมากนัก 

 
3.2.5 ชองทางในการเขาถึง 

 ตัวชี้วัดท่ี 31  ขอมูลในกรณีศึกษานี้ สามารถพบในแหลงจัดเก็บขอมูลขาวสารตางๆ มากนอยเพียงใด 
พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 94 ขึ้นไปไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนกจากโทรทัศน หอกระจายขาว และ 
อาสาสมัครสาธารณสุข รองลงมาไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนกจากเพื่อนบาน/ ชาวบาน วิทยุ เจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล ญาติพี่นอง และบุคคลภายในครอบครัวรอยละ 71 ถึงรอยละ 77, ไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนกจากเอกสาร/แผนพับของกระทรวงสาธารณสุขรอยละ 63, ไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับไขหวัดนกจากหนังสือพิมพรอยละ 47, ที่เหลือมีสัดสวนของการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนก
นอยมาก โดยเฉพาะขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไขหวัดนกจากอินเตอรเน็ตไมสามารถเขาถึงประชาชนทั่วไปไดเลย 
  

แหลงขอมูลขาวสารที่ใหขอมูลเร่ืองไขหวัดนกที่ประชาชนเขาถึงมากที่สุด คือ ส่ือสาธารณะ เชน 
โทรทัศน  หอกระจายขาว และวิทยุ  รอยละ 97, 95 และ 75 ตามลําดับ ขาวสารจากเจาหนาที่เปนแหลงที่
ประชาชนเขาถึงในอันดับรองลงมา เชน จากบุคลากร และอสม. 94%, อบต./เทศบาล 72.8% นอกจากเอกสาร
แผนพับของกระทรวงสาธาณสุข  ซ่ึงเขาสูประชาชนรอยละ 63  เอกสารจากทางราชการ คือแผนพับสํานัก
นายกฯ หรือสถาบันการศึกษา เขาถึงประชาชนในระดับนอยถึงนอยมาก 
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3.2.6 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
 ตัวชี้วัดท่ี 33  มีการจัดทําเอกสารคูมือหรือฝกอบรมเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอให
พนักงานหรือเจาหนาที่ในชวง 3 ปที่ผานมาหรือไม อยางไร พบวา มีการจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานโรค
ไขหวัดนกสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทั้งในรูปของรายงาน(report) และในระบบ online 
จัดทําโดยสํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เนื้อหามีความครอบคลุมทั้งเรื่องของ
ความรู ความเขาใจ และแนวทางการปฏิบัติในระดับตางๆ อยางชัดเจนในทุกขั้นตอน รวมทั้งไดรวบรวมหนังสือ
ราชการ/ คําสั่งตางๆ  เพื่อเปนขอมูลใหกับเจาหนาที่ไดดําเนินการตามนโยบายได ในสวนของไขหวัดนกในสัตว
ไดมีการจัดทํารายงานสําหรับบุคลากรทางดานปศุสัตวในลักษณะเชนเดียวกันและมีความชัดเจนดี  สวนการ
ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่และพนักงานที่เกี่ยวของนั้น ไดพัฒนาระบบการเฝาระวัง (epibase & epidata) ขึ้นมาใช
ภายในจังหวัดเองก็เพื่อที่จะใหผูที่เกี่ยวของ/ เจาหนาที่ที่ปฎิบัติงานไดรับทราบขอมูลขาวสารในพื้นที่ไดอยาง
รวดเร็วและเทาเทียมกัน ขอมูลขาวสารที่อยูบนเครือขายนั้นสามารถนําออกมาใชไดอยางงายๆ เพราะไมไดให
แตตัวเลขเทานั้น ไดมีการแปลผลออกมา เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของสามารถเขาใจสถานการณในภาพรวมและ
เฉพาะพื้นที่ไดงายๆ  การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่จําเปนใหบุคคลที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว
และทั่วถึงอยางนี้มีสวนชวยควบคุมโรคไขหวัดนกไดเปนอยางดี แตในสวนของชาวบานนั้นขอมูลขาวสารอาจ
ครอบคลุมไมไดทุกคน อยางไรก็ตาม ถึงแมวาไดมีการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ และมีเอกสารคูมือแตในทาง
ปฎิบัติงานก็ยังมีปญหาอยูอีกมาก 
 
 ตัวชี้วัดท่ี 34  มีการจัดทําเอกสารคูมือหรือฝกอบรมเรื่องสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอใหพนักงานหรือ
เจาหนาที่ในชวง 3 ปที่ผานมาหรือไม อยางไร พบวา ไมมีการฝกอบรมเรื่องสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับไขหวัดนก
ในคนเลย แตพบวา มีการจัดทําคูมือเร่ืองส่ิงแวดลอมหรือมีการฝกอบรมเรื่องสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับไขหวัด
นกในสัตวอยูบาง 
 
 ตัวชี้วัดท่ี 35  การจัดสรรงบประมาณแผนดินในเรื่องการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารเพียงพอ
หรือไม พบวา การจัดสรรงบประมาณแผนดินในเรื่องการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารในกรณีไขหวัดนก
ไมไดกําหนดชัดเจน แตไดกําหนดในยุทธศาสตรการสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของภาคประชาชน
และธุรกิจ ซ่ึงไดรวมการสื่อสารและประชาสัมพันธไวจํานวน 240 ลานบาท ในสวนของผูที่มีหนาที่รวบรวม
ขอมูลขาวสารในระดับจังหวัดเห็นวาเปนงานประจําที่ดําเนินการอยูแลวเมื่อมีงบประมาณสวนนี้ โดยเฉพาะทํา
ใหการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารในกรณีไขหวัดนกมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถทําใหควบคุมการ
ระบาดของไขหวัดนกในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.2.7 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของสาธารณชน 
 ตัวชี้วัดท่ี 37  คูมือการขอรับขอมูลของราชการมีความชัดเจนและงายในการทําความเขาใจตอประชาชน
หรือไม พบวา คูมือไขหวัดนกสําหรับประชาชนมีความชัดเจน มีการระบุที่อยู หรือสถานที่ติดตอเพื่อขอรับ
ขอมูลขาวสารไวอยางชัดเจนทั้งเบอรโทรศัพท โทรสาร และ electronic mail นอกจากคูมือสําหรับประชาชนที่
เปนตัวเอกสารสิ่งพิมพแลว ขอมูลขาวสารจะอยูบนเว็บไซตเปนสวนใหญ จึงทําใหประชาชนยากที่จะคนหา ผล
จากการสํารวจ พบวาไมมีประชาชนเขาถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ตเลย 
 
3.3 ดานประสิทธิผล 
 ตัวช้ีวดัดานประสิทธิผลของความพยายามของรัฐในการเผยแพรขอมลูขาวสารใหประชาชน มีจํานวน 4 
ตัวชี้วดั  ผลของการประเมินในสวนนี้ขอมลูสวนใหญไดมาจากการสอบถามประชาชนจํานวน 103 รายใน
จังหวดัสุพรรณบุรี ดังมีผลการประเมินดังตอไปนี ้
 

3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึง 
 ตัวชี้วัดท่ี 39  ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษาเผยแพรไปถึงประชาชนไดทันเวลาหรือไม พบวา  
ขอมูลขาวสารสวนใหญเผยแพรแกประชาชนทันเวลา โดยในระยะเริ่มแรกของการระบาดของไขหวัดนกคือ
ในชวงปลายป พ.ศ. 2546 ถึงตนป พ.ศ. 2547 นั้นจังหวัดสุพรรณบุรีมีปญหาเรื่องขอมูลขาวสารเชนเดียวกับพื้นที่
อ่ืนๆ การปกปดขอมูลขาวสารการระบาดของไขหวัดนกทําใหเกิดความระส่ําระสายไปทั่วพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อสถานการณบังคับใหตองเปดเผยขอมูลขาวสารแลวนั้นไขหวัดนกไดกระจายเต็มพื้นที่ไป
หมดแลว มีผูแจงขอมูลวามีไกตายในลักษณะที่เขาไดกับนิยามของโรคไขหวัดนกในทุกอําเภอ ดังนั้นขอมูล
ขาวสารที่ภาครัฐให ณ เวลาที่ยอมรับวามีการระบาดจึงไมทันเวลาที่ทางเจาหนาที่จะเขาไปควบคุมโรคได
ทันเวลา ไขหวัดนกไดแพรกระจายไปไกลเกินกวาที่คาดกันไว  
 
 สําหรับขอมูลขาวสารที่เผยแพรใหกับประชาชนในปจจุบัน เนื่องจากประชาชนมีความรู ความเขาใจ 
และตระหนักถึงอันตรายของไขหวัดนกเปนอยางดี เมื่อมีไก หรือนกหรือเปดตายดวยอาการที่ผิดปกตหิรืออาการ
ที่สัมพันธกับไขหวัดนก ประชาชน/ชาวบานจะกลัวกันมาก และแจงตอเจาหนาที่เกี่ยวของเขามาตรวจสอบหรือ
เขามาทําลายในทันที  อยางไรก็ตาม มีประชาชนสวนหนึ่งเขาใจวาในขณะนี้ไขหวัดนกไดหมดไปจากประเทศ
ไทยแลวเนื่องจากการนําเสนอขาวหรือการรณรงคเกี่ยวกับไขหวัดนกคอนขางนอยลงในปจจุบัน โดยเฉพาะใน
ส่ือทางโทรทัศนที่ประชาชนเขาถึงไดมากที่สุด 
 

3.3.2 ผลลัพธของการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
 ตัวชี้วัดท่ี 41  ขอมูลที่เผยแพรนั้นมีสวนชวยปองกันหรือบรรเทาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชนมากนอยเพียงใด พบวา เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไดพยายามอยางยิ่งในการที่จะใหประชาชน
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ไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงตอการติดโรคไขหวัดนก หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตางๆ ตอการติดโรค
ไขหวดันก โดยการจัดทาํคูมือสําหรับประชาชน  ประกาศ หรือใหคําแนะนําแกประชาชนเปนระยะๆ  ซ่ึงสงผล
ใหประชาชนประมาณรอยละ 90 เปลี่ยนวิธีการ/ การปฏิบัติตัว/ เปลี่ยนพฤติกรรม เชน พฤติกรรมการ
รับประทานไกโดยจะรับประทานไกที่ปรุงสุกเทานั้น สวมถุงมือ หรือถุงพลาสติกเวลาสัมผัสสัตวปก นาํไกทีต่าย
แลวไปฝงดิน ลางมือทุกครั้งที่สัมผัสสัตวปก ไมดื่มน้ําฝนแรก หลีกเลีย่งการจับไก และบางรายเลิกเลี้ยงไกไปเลย 
อาหารที่ซ้ือมาจากรานคาจะนํามาปรุงใหมที่บานเสมอ  ลางอาหารใหสะอาดกอนนํามาปรุง ลางเปลือกไขกอน
มาปรุง ปรุงไขใหสุกกอนกิน หรือเลิกกินไขไกไปเลย ไมคลุกคลีกับสัตวปกอยางใกลชิด ไมสัมผัสไก ใชผาปด
ปากตอนเขาเลาไก และใชถุงมือ ผาปดปาก-จมูก และรองเทายางเวลาทําความสะอาดเลาไก และฉีดยาฆาเชื้อเปน
ระยะ ซ่ึงการปฏิบัติดังกลาวทั้งหมดเปนวธีิการที่สอดคลองกับการควบคุมการระบาดของไขหวดันก 
 

3.3.3  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในหนวยงานของรัฐ 
 ตัวชี้วัดท่ี 42  เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐไดปฎิบัติหนาทีใ่นการใหขอมลูและรับผิดชอบในการบรหิาร
จัดการ ในกรณีศกึษานี้ไดดีเพียงใด พบวา จากการสัมภาษณประชาชนถึงความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ทีเ่กีย่วของกับไขหวัดนก พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจกบัการปฎิบัติของเจาหนาที่มาก และเห็นวา
เจาหนาที/่ขาราชการมีความรับผิดชอบดีมาก 
 

3.3.4  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในองคกรภาคประชาสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 46  องคกรพัฒนาเอกชนมีสวนอํานวยความสะดวกดานขอมูลขาวสารเพียงใด พบวา องคกร

เอกชนหรือองคกรภาคประชาสังคมยังมีสวนเอ้ืออํานวยในการใหขอมูลขาวสารหรือเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับไขหวัดนกไมมากนัก เนื่องจากปญหาไขหวัดนกเปนเรื่องใหมตองอาศัยหลักการทางวิชาการเขามา
ดําเนินการอยูคอนขางมาก  ซ่ึงแมแตเจาหนาที่ในระดับพื้นที่เองก็ยังขาดขอมูลที่จําเปนอยู  
 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 บทสรุป 
 ในดานกฎหมายไมพบวา มีกฎหมายทางสาธารณสุขฉบับใดระบุการมีสวนรวมของประชาชนไว 
นอกจากถูกระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตรัฐธรรมนูญก็ไมไดระบุชัดเจนวา ระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนนั้นอยูในขั้นใด และไมมีกฎหมายทางสาธารณสุขฉบับใดใหหลักประกันชัดเจน
ทางกฎหมายวา  หากประชาชนมีสวนรวมและตัดสินใจแลวจะมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
หรือไม รวมทั้ง กลไกการกําหนดนโยบายโรคไขหวัดนกระดับประเทศมีแตผูประกอบธุรกิจ ไมมีภาคเกษตรราย
ยอย เพราะมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของมากมาย นับตั้งแตการนับจํานวนไก/ เปดที่ทําลายเพื่อจายคาชดเชย การ
จัดซื้อ/ จัดหายาฆาเชื้อโรค ซ่ึงผลจากการขาดการมีสวนรวมของประชาชน ทําใหการแกปญหามุงเนน
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ผลประโยชนทางการคามากกวาสุขภาพ และวัฒนธรรมพื้นบาน เชน การไลเปดทุงใหเขามาสูการเลี้ยงในระบบ
เลา ซ่ึงสงผลกระทบตอทั้งผูเล้ียงและชาวนาที่อาศัยเปดในการขจัดศัตรูในนาขาว การไมอนุญาตใหนําเขาวัคซีน
ไกทําใหเกษตรกรไกไข และไกพอพันธุ แมพันธุ ตองลักลอบนําวัคซีนมาฉีดกันเอง ทําใหไมสามารถควบคุม
คุณภาพได  
 
 ในดานความพยายามของหนวยงานของรัฐในการเผยแพรขอมูลใหกับประชาชน พบวา ทางหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของกับไขหวัดนก โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ไดพยายามพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชาชนและชุมชนในการจัดการปญหาโรคไขหวัดนก ผานการรณรงคประชาสัมพันธสรางความเขาใจทีถู่กตอง
ทางสื่อตางๆ  รวมทั้ง ขอความรวมมืออาสาสมัครสาธารณสุขที่ออกเยี่ยมบานทุกหลังคาเรือนทั่วประเทศ  เผยแพร
ความรูความเขาใจที่ถูกตองใหประชาชนสามารถปองกันตนเองและบุตรหลานได  และจัดใหมีบริการตอบ
คําถามประชาชนเกี่ยวกับโรคไขหวัดนกทางฮอตไลน (ศูนยปฏิบัติการกรมควบคุมโรค) รวมทั้ง พยายามพัฒนา
ระบบ และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เผยแพรขอมูลโรคไขหวัดนกสําหรับเจาหนาที่และประชาชนผาน
เว็บไซตของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดแตงตั้งคณะทํางานปองกันและควบคุม
โรคไขหวัดนก โดยแตงตั้งคณะทํางานเผยแพรและประชาสัมพันธเปนคณะกรรมการชุดหนึ่งใน 9 คณะทํางาน
ปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก  สวนความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนั้น พบวา 
ทางกระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใหจัดการกับปญหาไขหวัดนกอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ รวมทั้งไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  
 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมวากระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางกวางขวาง 
แตขอมูลขาวสารที่สําคัญๆ นั้นไดเผยแพรทางอินเตอรเน็ตเปนสวนใหญ ทําใหเจาหนาที่เขาถึงขอมูลไดเปน
อยางดี  แตประชาชนโดยทั่วไปแลวสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดนอยมาก 
 
 ในดานประสิทธิผลของความพยายาม  กรณีศึกษานี้ พบวา การเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชน
ในระยะเริ่มแรกของการระบาดของไขหวัดนก คือในชวงปลายป พ.ศ. 2546 ถึงตนป พ.ศ. 2547 นั้นไมทันเวลาที่
ทางเจาหนาที่จะเขาไปควบคุมโรคไดทันเวลา ไขหวัดนกไดแพรกระจายไปไกลเกินกวาที่คาดกันไว  ในปจจุบัน
ประชาชนมีความตื่นตัวกันมากประกอบกับทางรัฐบาลไดดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนใน
หลายๆ  ชองทาง  และมีมาตรการตางๆ  อีกมากมายจึงทําใหการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนกมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โรคไขหวัดนกไมกระจายเปนวงกวางอยางเชนการระบาดในรอบแรกๆ  อยางไรก็ตาม มี
ประชาชนสวนหนึ่งเขาใจวาในขณะนี้ไขหวัดนกไดหมดไปจากประเทศไทยแลว เนื่องจากการนําเสนอขาวหรือ
การรณรงคเกี่ยวกับไขหวัดนกนอยลงมาก โดยเฉพาะในสื่อทางโทรทัศนที่ประชาชนเขาถึงไดมากที่สุด จึงอาจ
ทําใหประชาชนสวนหนึ่งมีความตระหนักตอปญหาไขหวัดนกนอยลงไป  
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4.2 ขอเสนอแนะ 
1. กรณีศึกษา “ไขหวัดนก” นั้นถึงแมวาจะไมมีกฎหมายที่ระบุหรือบังคับใชไวอยางชัดเจนของการมีสวน

รวมของประชาชน  แตในทางปฎิบัติในระดับนโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข ที่เกี่ยวของกับไขหวัดนก ไดกําหนดการมีสวนรวมของประชาชนไวอยางกวางขวาง 
อยางเชน ในระดับนโยบายไดกําหนดยุทธศาสตรการมีสวนรวมของภาคประชาชนและธุรกิจเปนหนึ่ง
ใน 6 ยุทธศาสตรของการแกไขและจัดการกับไขหวัดนก ในระดับโครงการและแผนงานไดนํา
อาสาสมัครมาเปนเครือขายในการจัดการกับไขหวัดนก เปนตน ดังนั้น ประชาชนตองเขามีสวนรวมให
มากยิ่งขึ้น เพื่อใหการเขามามีสวนรวมนั้นมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายไดดวย  เพราะการ
กําหนดนโยบายโดยการมีสวนรวมของประชาชนนอยทําใหในขั้นตอนของการปฏิบัติยังมีปญหาอยูอีก
มาก อยางเชน การทําลายสัตว การจัดทํา passport ไก การกําหนดมาตรการเลี้ยงไก เปด เปนตน รวมทั้ง
รัฐควรสนับสนุนวัฒนธรรมในการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนสิ่งที่ปกติในสังคมไทยโดยใหมี
กฎหมายคุมครองผูที่เปดเผยขอมูลอยางชัดเจน  

2. การเผยแพรขอมูลขาวสารสวนใหญยังเปนบทบาทของเจาหนาที่รัฐ ภาคเอกชน/ ธุรกิจตองเขามามี
สวนมากขึ้นในการเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมทั้งควรเพิ่มความหลากหลายของชองทางเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหมากขึ้น โทรทัศนเปนสื่อที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไขหวัดนกไดมากที่สุด ในขณะที่
ขอมูลขาวสารไขหวัดนกที่มีคุณภาพดีที่สุดจะอยูบนอินเตอรเน็ต ซ่ึงประชาชนทั่วไปไมสามารถเขาถึง
ไดเลย จึงเปนประโยชนกับเจาหนาที่รัฐและภาคธุรกิจเทานั้น 

3. ภาคธุรกิจสามารถเขาถึงกลไกการกําหนดนโยบายโรคไขหวัดนกระดับประเทศ แตเกษตรรายยอยไมมี
โอกาสเชนนั้น การมีสวนรวมของประชาชนไมครบทุกภาคสวน ทําใหการแกปญหามุงเนนปกปอง
ผลประโยชนทางการคามากกวาสุขภาพและวัฒนธรรมพื้นบาน ดังนั้นจึงควรใหเกษตรกรรายยอยไดเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดวย  



ที่มา:
นิตยสารสารคดี, http://www.sarakadee.com/web/modules.php



 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

 
หัวขอ A: การเขาถึงขอมลูขาวสารที่เกี่ยวของกับอุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉินทางดานสิ่งแวดลอม 

 

  

กรณีศึกษา 
ขอมูลธรณีพิบัติภัยสึนามิ 

 
 
 
 

โดย  
 
 

เรวดี ประเสริฐเจริญสุข  และเกศินี แกวนเจริญ 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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1. ความเปนมาและเหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา  
1.1  ความเปนมา 

การเกิดแผนดนิไหวครั้งใหญขนาด 9.3 ริคเตอร ในทะเลบริเวณทิศตะวนัตกเฉยีงเหนือของเกาะสุมาตรา 
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ไดกอใหเกดิคลื่นยักษสึนามิ12  เคลื่อนเขาสูชายฝงทะเล
ของประเทศตางๆ จํานวน 12 ประเทศ รอบมหาสมุทรอินเดีย คล่ืนยักษไดทําลายชวีติคนมากกวา 300,000 คน 
ทําลายทรัพยสินและสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมหาศาล  

 
สําหรับประเทศไทยไดเกิดคลื่นยักษความสูงประมาณ 5-10 เมตร เขาทําลายพื้นที่ใน 6 จังหวดั ไดแก 

จังหวดัระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี ่ สตูล และตรัง รวม 25 อําเภอ/กิ่งอาํเภอ 95 ตําบล 407 หมูบาน ไดมีการ
ประเมินความเสียหาย พบวา ประเทศไทยเสียหายทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประมง และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมถึงดานธุรกิจทองเทีย่ว เศรษฐกจิ สังคม และชุมชน13 ดังนี้  

1) ราษฎรไดรับความเดือดรอน  มีจํานวน 58,550  คน  12,017  ครอบครัว 
2) จํานวนผูเสียชีวิต  บาดเจ็บ  และสูญหาย (ขอมูลถึงวันที่ 12 เมษายน 2548) จํานวนผูเสียชีวิต  รวม 

5,395 คน (แยกเปนคนไทย 1,961 คน  คนตางประเทศ 1,953 คน ไมสามารถระบุไดวาเปนคนไทยหรือคน
ตางประเทศ 1,481 คน) บาดเจ็บรวม 8,457 คน (แยกเปนคนไทย 6,065 คน  คนตางประเทศ  2,392 คน) รับแจง
สูญหายรวม 2,845 คน (แยกเปนคนไทย 1,937 คน  คนตางประเทศ 908 คน) (ไดผานการตรวจสอบครั้งที่ 85 ณ 
วันที่ 12 เมษายน 2548  โดยตัดรายชื่อแจงซ้ํา/ กลับภูมิลําเนาเดิม/ บาดเจ็บ/ เสียชีวติ/ พบตัวแลว) 

3) จํานวนเดก็กําพราในพื้นที่ 6 จังหวดัภาคใตที่ประสบภัยที่บิดาหรือมารดาหรือผูอุปการะเดิมเสียชีวิต  
มีจํานวนทั้งสิ้น 1,221 คน เพิ่มขึ้นจากสปัดาหที่ผานมาจํานวน 49 คน (ขอมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2548 
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ)  แยกเปนกําพราบิดา 413 คน  กําพรามารดา 474 คน กําพราทั้งบิดามารดา 92 คน  
ผูอุปการะเดิมเสียชีวิต 34 คน  และมีเดก็กําพราที่บิดาหรอืมารดาเสียชีวติอยูในพื้นที่จงัหวัดอืน่ๆ จํานวน 208 คน 

4) ความเสียหายตอทรัพยสิน มีบานเรือนราษฎรเสียหายรวม 4,806 หลัง  แยกเปนเสียหายทั้งหลัง 
3,302  หลัง  เสียหายบางสวน 1,504 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหายคดิเปนมูลคา 6,625,17.50 บาท ดานประมง  

                                                      
12 คลื่นสึนามิ (Tsunami) ตางจากคลื่นตามปกติทั่วไปที่เราเห็นตามชายหาด (tidal wave) คือ คลื่นทั่วไปจะเกิดจากการขึ้น-ลงของกระแสน้ํา บวกดวย

แรงลมที่พัดบนผิวน้ํา แตคลื่นสึนามิไมเกี่ยวกับกระแสน้ําและไมเกี่ยวกับสภาวะอากาศแตอยางใด สาเหตุที่สามารถทําใหเกิดคลื่นสึนามิ มีดังนี้ 1. การ
ระเบิดอยางรุนแรงของภูเขาไฟ 2. การเกิดแผนดินถลม 3. อุกาบาตตกลงในทะเลหรือมหาสมุทร 4. การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 5. การทดลองระเบิด
นิวเคลียรในทะเล หรือมหาสมุทร  กรณีเหตุการณเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 คลื่นสึนามิเกิดจากแผนดินไหวใตมหาสมุทร หรือบริเวณใกลชายฝง
ทะเล แผนดินเกิดรอยแยก น้ําทะเลจะถูกดูดเขาไประหวางรอยแยกที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดภาวะน้ําลงอยางรวดเร็ว จากนั้นแรงอัดใตเปลือกโลกจะดันน้ํา
ทะเลขึ้นมา กลายเปนระลอกคลื่นใหญ (http://www.onep.go.th/tsunami/news_show2.asp?id=25)  
13 กระทรวงมหาดไทย โดยสํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รายงานสรุปขอมูลความเสยีหายและการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นยักษตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548  
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พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเครื่องมือประมงเสียหายคดิเปนมูลคา 1,808,891,883 บาท ดานปศุสัตวเสียหายคิด
เปนมูลคา 17,625,605.50 บาท ดานสถานประกอบการเสียหายคิดเปนมูลคา 13,101,249,720 บาท รวมมูลคา
ความเสียหายตอทรัพยสินทีเ่กี่ยวกับการประกอบอาชีพของราษฎรทั้ง 6 จังหวัด ประเมินในขั้นตนประมาณ 
14,934.39 ลานบาท (ไมรวมบาน/ ที่อยูอาศัย) 

5) ความเสียหายดานสิ่งสาธารณประโยชน ผลการสํารวจความเสียหายดานสิ่งสาธารณประโยชน 
ไดแก  ทาเทียบเรือ  สะพาน  ถนน  ทอระบายน้ํา  พนัง/ เขื่อน ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา โทรศัพท 
และอื่นๆ ไดรับความเสียหาย  ประเมินในขั้นตนประมาณ 1,057.39 ลานบาท 

6) ความเสียหายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสํารวจความเสียหายดานสิ่งแวดลอม  
เปนการประเมินเบื้องตนทีส่ามารถสังเกตได ไดรับความเสียหายทั้งดานสภาพชายหาด ปาชายเลน ปาไม  แหลง
น้ําจืด  แนวปะการัง  รวมทั้งเกิดสภาพดนิเค็มในบางพืน้ที่  ซ่ึงจังหวดัไดประสานงานใหหนวยงานที่เกีย่วของ
ตรวจสอบและแกไขแลว 

 
นอกจากนี้ระหวางเกิดเหตุการณ พบวา การสื่อสาร การจายพลังงานไฟฟา และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ 

ไดถูกตัดขาดในพื้นที่ที่ประสบภัย หนวยงานจากทุกภาคสวนไดระดมสรรพกําลังเขาแกไขปญหาอยางเต็มที่ การ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิมีหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคกร
สาธารณประโยชนตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศเขาชวยเหลือผูประสบภัยทั้ง 6 จังหวัดของประเทศไทย 
เพราะหากใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยเขาดําเนินการเพียงหนวยงานเดียว ยอมไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด สวนหนึ่งเพราะ
สถานการณเชนนี้ไมเคยปรากฏขึ้นมากอนสําหรับประเทศไทย และตองมีการติดตามสถานการณตอเนื่องเพราะ
ขณะนั้นไมชัดเจนวาจะเกิดแผนดินไหวตามมาหรือไม นอกจากนี้ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรับ
คําสั่งจากนายกรัฐมนตรีใหเปนผูจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง (data base) ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความ
เสียหายทั้งดานประชาชนที่ประสบภัย ทรัพยสิน การอาชีพ ส่ิงสาธารณประโยชน และการใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบภัยที่หนวยงานของรัฐไดดําเนินการแลว  เพื่อประโยชนในการติดตามการใหความชวยเหลือ
ใหเปนไปอยางถูกตองรวดเร็วและทั่วถึง (ศูนยอํานวยการชวยเหลือผูประสบภัยจากคลื่นยักษ, 2548)  

 
ที่ผานมาหนวยงานของประเทศไทยที่ทําหนาที่ติดตามเกี่ยวกับแผนดินไหว คือ สํานักแผนดินไหว กรม

อุตุนิยมวิทยา ทําหนาที่ในการตรวจสอบแผนดินไหวและแจงเตือนแกประชาชน ในวันเกิดเหตุมีการแจงเตือน
ไปในพื้นที่ แตไมไดมีการคาดการณลวงหนาถึงรูปแบบการเกิดแผนดินไหววาจะกอใหเกิดคลื่นสึนามิตามมา จึง
ไมมีการแจงอพยพโยกยายผูคนและกลายเปนที่มาของความเสียหายรุนแรงที่เกิดขึ้น กอนเกิดเหตุการณคร้ังนี้ได
มีการคาดการณจากนายสมิทธ ธรรมสโรช อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม ไดเคยกลาวเอาไวเกี่ยวกับแนวโนม
ที่สึนามิจะเกิดในประเทศไทยไวเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2541 หลังจากเกิดเหตุการณสึนามิในปาปวนิวกินีวา 
จากการวิเคราะหเบื้องตนของนักวิชาการดานแผนดินไหว สึนามิอาจเกิดขึ้นในทะเลอันดามันตอนบนและมี
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ผลกระทบตอชายฝงทะเลทิศตะวันตกของไทย โดยอาจเกิดขึ้นไดในจุดที่เคยเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ
มาแลว 2 - 3 จุดในทะเลอันดามัน ทั้งนี้ ในอดีตมีประวัติการเกิดแผนดินไหวทิ้งระยะหางหลายสิบป 
คลายคลึงก ับการเก ิดแผนด ินไหวในประเทศปาป วนิวก ิน ี (http://www.phukettsunami.com/thai/data-
whatistunami.htm) แตการตั้งขอสังเกตดังกลาวไดรับการคัดคานจากผูไมเห็นดวยหลายคน ดังนั้นเมื่อเกิด
เหตุการณธรณีพิบัติสึนามิครั้งนี้ขึ ้น ทางรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดมีการทบทวนและประเมิน
เบื้องตน พบวา พื้นที่ชายฝงอันดามันเปนพื้นที่ที่อยูในแนวเลื่อนและแนวแยกของแผนดินไหว ตั้งแตเกาะ    
สุมาตราผานขึ้นมาถึงหมูเกาะนิโคบารจนถึงเมืองยางกุงของประเทศพมา จึงจําเปนตองมีระบบเตือนภัยเพื่อ
แจงเหตุลวงหนาในการที่จะอพยพเคลื่อนยายผูคนขึ้นสูที่สูงในที่ปลอดภัย และจากเหตุการณคร้ังนี้ทําใหเห็นวา
การบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยตองมีการแกไขปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหมีขีดความสามารถ
ทัดเทียมหรือเทากับระดับสากลโดยเฉพาะการแจงเตือนภัยพิบัติลวงหนา เพื่อลดผลกระทบที่ทําใหเกิดความ
เสียหายจากภัยพิบัติใหนอยที่สุด (http://www.ndwc.or.th/th/org/history.htm)   

 
เพื่อใหระบบเตือนภัยพิบัติประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีไดลงนามคําสั่ง

สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 16/ 2548 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาระบบการเตือนภัย
ลวงหนา (early warning system) โดยมอบหมายใหผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสมิทธ  
ธรรมสโรช) ทําหนาที่เปนประธานกรรมการฯ และมีผูแทนภาครัฐ เอกชน ตลอดทั้งนักวิชาการรวมเปน
กรรมการโดยมีปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนกรรมการและเลขานุการ ที่ผานมา
คณะกรรมการศึกษาระบบการเตือนภัยลวงหนา  ไดดําเนินการจัดทําแผนเตือนภัยแหงชาติ เสนอตอ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2548 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ระหวางการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เร่ืองแผนการฟนฟูบูรณะพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย 6 จังหวัดภาคใต และไดรับความเห็นชอบใน
หลักการจากคณะรัฐมนตรีในวันเดียวกัน พรอมทั้งไดดําเนินการจัดตั้ง “ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ” ขึ้นใน
อาคารศูนยส่ือสารดาวเทียมในประเทศ ณ ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
(http://www.onep.go.th/tsunami/menu10_9.htm) เพื่อทําหนาที่ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติแตละชนิด รับขอมูล
เกี่ยวกับภัยพิบัติจากภายในและภายนอกประเทศมาใชวิเคราะหความรุนแรงและประเมินสถานการณ แจงเตือน
ภัยและกระจายขาวความรุนแรงของภัยพิบัติ การสิ้นสุดของภัยพิบัติ ติดตามสถานการณของภัยพิบัตอิยางใกลชิด 
รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณที่จําเปนในการชวยเหลือกูภัย และกําหนดแนวทางประสานใหมีการฝกอบรม 
เจาหนาที่และประชาชนใหมีความรูเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการลดความสูญเสีย การหนีภัย การเสี่ยงภัยและ
การบรรเทาภัย (ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ, อัดสําเนา)  

 
กอนหนานี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2548 อนุมัติคาใชจายสําหรับการติดตั้งระบบ

การเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย (หอกระจายขาว) บริเวณพื้นที่ชายฝงอันดามัน 6 จังหวัดภาคใต จํานวน 62 แหง 
วงเงิน 138.78 ลานบาท โดยมอบใหกรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบการเบิกจายงบประมาณ หอกระจายขาว
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ดังกลาวจะตั้งอยูที่จังหวัดระนอง 5 แหง พังงา 16 แหง ภูเก็ต 4 แหง กระบี่ 12 แหง ตรัง 11 แหง และสตูล 14 
แหง โดยจะมีระบบเชื่อมโยงรับสงขอมูลการเตือนภัยกับหนวยงานที่ตรวจสอบขอมูล หลังจากนั้น “ศูนยเตือน
ภัยพิบัติแหงชาติ” จะเปนผูสงสัญญาณเตือนภัยผานดาวเทียมไปยังเสาสัญญาณในพื้นที่ทันทีเพื่อสงเสียงเตือน
เปนเสียงไซเรน และในเวลาตอมาจะมีเสียงเตือนใหประชาชนในพื้นที่อพยพหนีขึ้นที่สูง โดยเตือนเปนเสียงพูด 
6 ภาษา คือ ภาษาไทย ฝรั่งเศส ญ่ีปุน เยอรมัน อังกฤษ และจีน  นอกจากนี้ตลอดแนวชายฝงทะเลของ 6 จังหวัด
ภาคใตที่ไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ ไดมีการติดตั้งสถานีวัดระดับน้ําของกรมอุทกศาสตร 
กองทัพเรือ ไวรวม 8 แหงนั้น พบวา สถานที่ที่อาวทับละมุ จังหวัดพังงา ไดรับความเสียหายโดยสิ้นเชิงหลังเกิด
ธรณีพิบัติภัย ดังนั้น กรมอุทกศาสตรจึงไดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ําชั่วคราวขึ้นที่เกาะเมียง เพื่อสังเกตการณ
และตรวจสอบระดับน้ําทะเล หากในกรณีที่เกิดคลื่นสึนามิ สถานีจะรายงานไปยัง “ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ” 
ไดภายในเวลา 15 นาที และในระยะตอไปกรมอุทกศาสตรและกรมอุตุนิยมวิทยาจะไดติดตั้งสถานีวัดระดับน้ํา
ซ่ึงสามารถวัดระดับน้ําตามเวลาจริง (real time) รวม 18 แหง ตลอดแนวชายฝงทะเลอันดามันและตามเกาะตางๆ 
โดยดําเนินการในปงบประมาณ 2548 (http://www.onep.go.th/tsunami/menu10_9.htm) 

 

1.2  เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา 
เหตุการณที่เกดิขึ้นจากภัยธรรมชาติคร้ังนี้เปนอุบัติภยัที่มผีลกระทบอยางรุนแรงตอมนษุย โดยเฉพาะ

กลุมคนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเลของประเทศและกลุมคนที่ไปทองเที่ยวเพื่อช่ืนชมธรรมชาติของทองทะเล 
และกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณชายฝงทะเล 
อีกทั้งยังเปนอบุัติภัยรุนแรงลาสุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ดังนั้น จึงเปนกรณีศกึษาที่เหมาะสมที่จะนํามาใชใน
การประเมนิในเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับอุบัติภยั เพื่อใหทราบถงึสถานการณการเขาถึงขอมูล
ขาวสารดานอบุัติภัยของประเทศไทยในปจจุบัน และหากประเมินแลวพบวา ประชาชนไมสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารหรือหนวยงานไมสามารถเปดเผยขอมูลหรือไมสามารถกระจายขอมูลการเตือนภัยและการปองกันภยัไป
ถึงประชาชนไดทันการณ ขอคนพบเหลานี้ยอยจะชวยช้ีแนวทางในการปรับปรุงระบบการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหดีขึ้นได  
 

2. ระเบียบวิธีวิจัย  

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
2.1  คนควาเอกสาร  

การศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร และรายงานการศึกษาวิจัย เอกสาร และ
ขอมูลสถิติที่เกี่ยวของจากหนวยงาน สถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวของกับสถานการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ ฐานขอมูล
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับกฏหมายขอมูลขาวสาร และสถานการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ ไดแก 
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 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ (http://www.oic.go.th/content/law.htm) 
 ศูนยเตือนภยัพบิัติแหงชาต ิ(http://www.ndwc.or.th/th/org/history.htm) 
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (http://www.disaster.go.th/ และ

http://61.19.54.131/tsunami/) 
 สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตรี (http://203.170.239.222/tsunami/index)  
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(http://www.onep.go.th/tsunami/menu10_9.htm) 
 กรมอุตุนิยมวทิยา (http://www.tmd.go.th/)  
 ภูเก็ตสึนามดิอทคอม (http://www.phukettsunami.com/thai/data-whatistunami.htm)  
 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(http://www.thaitsunami.com/wps/portal)  

 
2.2  สัมภาษณ 

การสัมภาษณกลุมเปาหมายหลักที่เกีย่วของกับกรณีศกึษา ไดแก  
 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย: เจาหนาที่กองเผยแพรและประชาสัมพันธ  
 กรมอุตุนิยมวทิยา: เจาหนาที่กรมอุตุนิยมวิทยา  
 เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอนัดามัน:  

- คุณจงรักษ  แชมศรี  ผูประสานงานพื้นที่กระบี ่
- คุณภาคภูม ิ วิธานติรวัฒน กรรมการบริหาร 
- คุณยุพาภร  บญุติด  อาสาสมัคร  

 ผูประสบภัยเกาะมุก จังหวดัตรัง: 
-  คุณเกรียงศักดิ์  ทะเลลึก ชาวประมงพืน้บาน 
-  คุณอะเหร็น  พระคง  ชาวประมงพืน้บาน  

 ผูประสบภัยบานน้ําเค็ม จังหวัดพังงา:  
-  คุณปญญา  อนันตกูล  ชาวประมงพืน้บานและผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

 มูลนิธิชุมชนไทย:  
-  คุณปรีดา  คงแปน  ผูอํานวยการ 

 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:  
-  คุณดวงกมล  ศิริสุข  เจาหนาที่ขอมลู  

 วิทยาลัยปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั: 
-  คุณจรัญญา  นิลกําแหง นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 7ว  

 ศูนยเตือนภยัพบิัติแหงชาต:ิ 
- คุณบัญชา  สิงหสา  เจาหนาทีก่ระจายขอมูลและเผยแพรขาวสาร 
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- คุณจําเรยีง  ชูทับ  นักอุทกวิทยา 
- คุณศภุมิตร  จันทะคาม นักธรณีวิทยา  

 สมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต:  
-  คุณวิโชคศักดิ์  รณรงคไพรี   ผูประสานงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลบางมวง  จังหวดัพังงา  
-  คุณไมตรี  จงไกรจักร  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล)  

 

3. ผลการประเมิน 

การประเมินผลกรณีศึกษาครั้งนี้ประเมินผล 3 ดานคือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
ความพยายาม และประสิทธิผลที่เกิดจากกระบวนการมสีวนรวมของประชาชน โดยมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้

 
3.1  ดานกฎหมาย 

3.1.1 ขอบเขตและคุณภาพของกรอบกฎหมายที่เก่ียวของ 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 10 พบวา กฎหมายเอื้ออํานวยใหประชาชนเขาถึงขอมูลส่ิงแวดลอมเปนสวน

ใหญ โดยมีการรับรองสิทธินี้ทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และในพ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการพ.ศ. 2540 สําหรับการประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 11 เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร พบวา กฎหมาย
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จัดทํารายงานและเผยแพรขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม โดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติ พ.ศ. 2548 และเมื่อประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 12 พบวา กฎหมายไดกําหนดใหเผยแพรขอมูลขาวสารบาง
ประเภทแกสาธาณชนไมจําเปนตองเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งหมด 
 

3.1.2 คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง 
การกําหนดขอมูลขาวสารที่เปนความลับเปนไปตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ

ครอบคลุมระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดังนั้นเมื่อประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 13 พบวา 
กฎหมายกําหนดใหขอมูลที่เปนความลับมีขอบเขตที่ชัดเจน แตไมจํากัดเนื่องจากขอมูลที่เปนความลับบางสวน
ตองขึ้นอยูกับการพิจารณาของหนวยงาน ซ่ึงจะทําใหเกิดมาตรฐานที่แตกตางกันไปในแตละหนวยงานได 

 
3.1.3 คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
กฎหมายไมมกีารกําหนดใหหนวยงานทีด่แูลขอมูลตองจัดใหมีการพฒันาศักยภาพของบุคลากรในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเมื่อประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 14 แตมีการกําหนดไวกวางๆ เกี่ยวกับการใหหนวยงานของรัฐ
ทําหนาทึ่ฝกอบรมใหกับบุคลากรในหนวยงานในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารระบบการเตือน



บทที่สาม 
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ภัยพิบัตแิหงชาติ พ.ศ. 2548 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันอบุัติภัยแหงชาติ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2548 แตไมไดระบุชัดเจนวาตองฝกอบรมเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 
3.1.4 คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 17 กฎหมายกําหนดเรื่องที่รัฐบาลจะตองใหความชวยเหลือทางเทคนิค การ

ฝกอบรมในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนในบางกรณีโดยมีการกําหนดไวกวางในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และศูนยเตือนภัยแหงชาติมีหนาที่เผยแพรประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และใหดําเนินการแจงเตือนและกระจายขาวความรุนแรงของภัย-
พิบัติ และเมื่อทําการประเมินตอในตัวชี้วัดท่ี 18 พบวา กฎหมายไมไดระบุใหรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารเรื่องธรณีพิบัติ แตระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหศูนยเตือนภัยพิบัติ
แหงชาติมีหนาที่ใหคําแนะนําแกหนวยงานราชการที่ดําเนินงานหรือดําเนินกิจกรรมในการบริหารระบบเตือนภัย
พิบัติแหงชาติ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่จึงจัดวาตองมีการ
พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในเรื่องนี้เชนกัน 
 

3.1.5 เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา 
การประเมินตวัชี้วัดท่ี 19 พบวา กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหหนวยงานตอง

เผยแพรขอมูลขาวสาร กลาวเพยีงกวางๆ วาการบริการขอมูลขาวสารของราชการใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว แสดงใหเห็นวาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารจะขึ้นอยูกับการพิจารณาของแตละหนวยงาน 

 
3.2  ดานความพยายาม 

3.2.1 ขอบเขตและคณุภาพของความพยายาม 

การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 20 พบวา มีระบบจัดการขอมูลขาวสารแบบบูรณาการที่จํากัดในเรื่องขอบเขต
และคุณภาพระหวางหนวยงานที่ทํางานเรื่องธรณีพิบัติภัย โดยตองปรับปรุงในสวนการเผยแพรขอมูลขาวสารที่
จะตองสงตอไปสูระดับชุมชน และการวิเคราะหขอมูลระหวางหนวยงานรวมกันในภาพรวมเพื่อใหเกิดความ
เชื่อมโยงของขอมูลและไมเกิดความแยกสวนความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน และเมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดท่ี 
23 เร่ืองความถูกตองสมบูรณของขอมูลที่หนวยงานจัดหาให พบวา มีการจัดหาขอมูลขาวสารตามที่รองขอและ
เกี่ยวของแตไมสมบูรณ เนื่องจากหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับกรณีนี้มีหลายหนวยงาน แตละหนวยงานจะมี
ความรับผิดชอบตางกันไป การรวบรวมขอมูลจะเปนเฉพาะของแตละหนวยงาน แตมีการใหรายละเอียดเพิ่มเติม
จากเจาหนาที่พรอมทั้งคําแนะนําในการติดตามเอกสารที่เกี่ยวของ 
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3.2.2 คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย 
จากการเดินทางไปขอขอมูลตามแนวทางการประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 25 ที่ฝายประชาสัมพันธของกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยขอมูลสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนยเตือนภัยพิบัตแิหงชาติ พบวา 
ไมเสียคาใชจายใดๆ เพราะหนวยงานแนะนาํใหติดตามขอมูลจากเว็บไซต สําหรับกรณีขอมูลที่มีความเฉพาะ ทาง
เจาหนาที่ไดแนะนําใหทําหนังสืออยางเปนทางการสงมาขอขอมูลเพื่อขออนุมัติของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 
3.2.3 ความเปนธรรมและความเทาเทียม 
การประเมินเกีย่วกับความพยายามของหนวยงานของรัฐในการวางแผนอยางเปนระบบเพื่อการเผยแพร

ขอมูลขาวสารแกกลุมผูดอยโอกาสหรือคนกลุมนอยตามตัวชี้วัดท่ี 27 พบวา หนวยงานของรัฐที่เกีย่วของกับธรณี
พิบัติสึนามิมีความพยายามทีจ่ะเขาถึงกลุมเปาหมาย แตควรปรับปรุงเรื่องแผนงานและความเปนระบบในการ
เขาถึงกลุมคนที่ดอยโอกาส เนื่องจากไมมีแผนการเฉพาะที่ชัดเจน มีเพียงความความพยายามในการแผยแพร
ขอมูลขาวสารสูประชาชนทั่วไป 

 
3.2.4 ระยะเวลา 
การประเมินผลตัวชี้วัดท่ี 29 พบวา หนวยงานของรัฐมีการเผยแพรขอมูลขาวสารไมตรงเวลาหรือไม

สม่ําเสมอเกิดขึ้นนอยครั้ง การเกิดเหตุการณสึนามิคร้ังนี้ทําใหประเทศไทยมีบทเรียนเรื่องการเตือนภัยและมี
แผนการเตือนภัยที่ชัดเจนขึ้น โดยมีการจัดทํารายละเอียดที่ชัดเจนของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติถึงวิธีการแจง
เหตุและการกระจายขาว แมจะมีการสับสนบางในระยะแรกและในระหวางที่มีการซอมเตือนภัย แตจัดวาอยูใน
ระดับที่นาพอใจ 

 
3.2.5 ชองทางในการเขาถึง 
การประเมินชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารและแหลงจดัเกบ็ขอมูลขาวสารตามตัวชี้วัดท่ี 31 พบวา มี

ชองทางการเขาถึงขอมูลที่หลากหลาย เชน เว็บไซต เอกสารเผยแพร สายดวน นอกจากนี้มีหนวยงานหลายแหงที่
จัดเก็บขอมูล แตสามารถติดตามขอมูลไดอยางเปนระบบ กลาวคือ ขอมูลเกี่ยวกับการเตือนภยัสามารถติดตามได
จากศูนยเตือนภัยพิบัตแิหงชาติและกรมอุตนุิยมวิทยา สําหรับขอมูลที่เปนความเสียหายจากเหตกุารณที่ผานมาจะ
มีการเก็บรวบรวมไวทั้งทีก่รมปองกันและบรรเทาสาธารณภยัสวนกลางและสวนภูมภิาค และสํานักปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรจีะจดัเก็บขอมลูความชวยเหลือที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนงานของรัฐบาลเกี่ยวกบัเรื่องนี้ 

 
3.2.6 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
การประเมินตวัชี้วัดท่ี 33 พบวา มีการจดัทําเอกสารคูมือหรือฝกอบรมเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสารนอย

มากในชวง 3 ปที่ผานมา โดยทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมฝีายฝกอบรมแตไมไดจดัอบรมในเรื่องนี้
แตจัดเปนขอปฏิบัติใหกับทางเจาหนาทีใ่นการใหคําแนะนําแกบุคคลทีม่าติดตอ ขณะที่ศูนยเตือนภยัพิบัติ
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แหงชาตแิมจะมีระยะการทํางานเพียง 1 ป แตมแีผนการฝกอบรมเรื่องการเตือนภัยใหกับทางเจาหนาทีแ่ละ
หนวยงานทีเ่กีย่วของชัดเจน  

 
การประเมินตวัชี้วัดท่ี 34 พบวา หนวยงานที่เกีย่วของมกีารจัดฝกอบรมเรื่องสิ่งแวดลอมอยางจํากดัและ

ไมสม่ําเสมอ เพราะแมจะมีแผนการฝกอบรมใหกับบคุลากรแตอยูในจํานวนที่จํากัดไมกระจายทั่วพื้นที่ และ
พบวาแผนการดําเนินงานมีระยะเวลา 1 ปและไมมีแผนการฝกอบรมอยางตอเนื่อง  

 
สําหรับการประเมินเรื่องการจัดสรรงบประมาณเรื่องการรวบรวมและการเผยแพรขอมูลขาวสารตาม

ตัวชี้วัดท่ี 35 พบวา มีการจัดสรรงบประมาณเปนอยางดีทั้งในสวนของทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ แตสวนใหญขอมูลจะถูกเผยแพรทางเว็บไซต แตในสวนการเผยแพรที่เปน
เอกสารมีอยูจํานวนหนึ่งและไมมีหลักประกันวาจะสงไปถึงประชาชนที่ประสบภัยอยูในระดับหมูบานอยางทั่วถึง
หรือไม 

 
3.2.7 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของสาธารณชน 
การประเมินตัวชี้วัดท่ี 37 พบวา ทางหนวยงานที่เกี่ยวของไมมีการจัดทําคูมือประชาชนแตมีการจัดทํา

เอกสารเผยแพรที่มีความชัดเจนไวใหกับประชาชนที่ความสนใจสามารถใชเปนแนวทางสําหรับขอขอมูลจาก
หนวยงานได นอกจากนี้ประชาชนสามารถสอบถามขอมูลไดโดยตรงจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดย
เฉพาะที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 

 
3.3  ดานประสิทธิผล 

3.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึง 
การประเมินเรื่องความทันเวลาของการเผยแพรขอมูลขาวสารสูประชาชนในกรณีนี้ตามตัวชี้วัดที่ 39 

พบวา ขอมูลขาวสารสวนใหญเผยแพรแกประชาชนทันเวลา เพราะขอมูลสวนใหญเผยแพรทางระบบโครงขาย
วิทยุ โทรทัศน และอินเตอรเน็ต ที่มีโครงขายเขาถึงทุกชุมชน รวมทั้งมีหนวยงานระดับพื้นที่ทําหนาที่กระจาย
ขอมูล จะมีเพียงกรณีการทําความเขาใจกับประชาชนเรื่องการเตรียมฝกซอมความพรอมกรณีมีภัยพิบัติที่อาจกอ
ใหประชาชนในพื้นที่เกิดความสับสนไดเนื่องจากไมชัดเจนวาเปนการฝกซอมหรือเกิดภัยพิบัติจริง 

 
3.3.2 ผลลัพธของการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 41 พบวา ขอมูลที่เผยแพรนั้นมีสวนชวยปองกันหรือบรรเทาผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนอยางจํากดั เนื่องจากการเผยแพรขอมลูสูชุมชนไมมีการเตือนภยัที่
จัดสรางไวอยางเปนระบบ อีกทั้งผูคนในสังคมเองมขีอจํากัดในองคความรูเกี่ยวกับธรณีพิบัตสึินามิ จึงทําให
ขอมูลที่เผยแพรไมไดมีสวนปองกันหรือบรรเทาผลกระทบตอการเสียชีวิตและทรัพยสิน 



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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3.3.3  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในหนวยงานของรัฐ 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 42 พบวา ผูมีสวนไดเสียสวนใหญไมพอใจกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบ เพราะความเสียหายที่เกิดขึน้จากเหตุการณคร้ังนี้ใหญมากและเห็นวาทางหนวยงานไมมีระบบการ
ปองกันภยัเปนแบบแผนและขาดระบบการจัดการหลังเกิดภยัพิบัติ อยางไรก็ตามหลังเกิดเหตกุารณดังกลาวไดมี
การสื่อสาร เผยแพรความรู การทําความเขาใจกับสาธารณะมากขึ้น รวมทั้งสามารถนํามาสูการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยพิบตัิจากธรรมชาติในประเทศทีเ่ปนรูปธรรมมากขึ้น 

 
3.3.4  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในองคกรภาคประชาสังคม 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 46 พบวา องคกรพัฒนาเอกชนมีสวนอํานวยความสะดวกดานขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยสึนามิเปนอยางมากในระยะแรกที่เกิดธรณีพิบัติ เพราะองคกรพัฒนาเอกชนจะทําหนาที่เก็บ
รวบรวมขอมูลความเสียหายและเผยแพรขอมูลไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอมาภายหลังขอมูลขององคกร
พัฒนาเอกชนสวนใหญจะเนนเรื่องการฟนฟูอาชีพและการชวยเหลือมากกวาการปองกันและติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทางดานภัยพิบัติ มีบางองคกรที่ไดดําเนินการจัดทําการเตือนภัยพิบัติระดับชุมชนขึ้น 

 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 บทสรุป 
กรณีธรณีพิบตัิภัยสึนาม ิ พบวาการใหขอมูลขาวสารของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของทั้งกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และศูนยเตือนภยัพิบัติแหงชาติ มีการจัดเกบ็รวบรวมและเผยแพรอยางเปนระบบ แต
การเผยแพรขอมูลสวนใหญเนนเผยแพรทางระบบอินเตอรเน็ต ดังนั้นผูที่รับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดดีคือ
ผูใชอินเตอรเน็ตและตดิตามขอมูลผานทางเว็บไซต แตในพืน้ที่ประสบภัยพบวาผูประสบภัยสวนใหญจะเปน
ชุมชนชาวประมงพื้นบานทีอ่าศัยอยูริมชายฝงทะเลและกลุมนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวเพียงระยะเวลาหนึ่งแลว
กลับไป ดังนัน้จึงอาจไมไดรับประโยชนจากระบบขอมูลที่ผานทางอินเตอรเน็ต นอกจากนี้แมทางศูนยเตือนภัย
พิบัติแหงชาตจิะมีการจดัทําระบบเตือนภัยผานทางเครือขายโทรทัศน วิทยุ โทรสาร และหอเตือนภัยไวสําหรับ
กรณีที่เกดิเหตกุารณฉุกเฉนิ แตไมไดใหความรูความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมไดพัฒนาองคความรูใน
เร่ืองสึนามิเพิ่มเติม 
 
4.2 ขอเสนอแนะ  

1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทําแผนพัฒนาองคความรูเร่ืองธรณีพิบัติภัยสึนามิใหกับชุมชนที่อยูในพื้นที่
เสี่ยงภัยเพื่อใหชุมชนที่เสี่ยงภัยไดเกิดความเขาใจ ตระหนัก และรูถึงวิธีปฏิบัติที่สามารถปองกันตนเอง
หากเกิดกรณีที่เกิดภัยพิบัติได และควรมีการวางแผนและฝกซอมการจัดการภัยพิบัติในทุกระดับทั้ง
ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ควรมีการจัดทําเอกสารเผยแพรและใหความรูกับกลุม
นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะ เพราะคนกลุมนี้ไมไดเปนผูอยูในพื้นที่และไม
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รับทราบขอมูลระบบการเตือนภัยของประเทศไทยมากอน ดังนั้นเอกสารชี้แจงและวิธีการปองกันตัวเอง
จากภัยพิบัติจึงนาจะเปนเอกสารที่จําเปนสําหรับคนกลุมนี้ 

2. ควรมีการพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชนที่อยูในพื้นที่
เสี่ยงภัยในการจัดทําระบบเผยแพรขอมูลและระบบการสื่อสารภายในชุมชนขึ้น โดยอาจใหมีการ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสึนามิอยางตอเนื่องผานทางหอกระจายขาวของชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนไดรับ
ขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องจะไดเกิดความตื่นตัวและระมัดระวังภัย เพราะจากการประเมินพบวา
เอกสารที่ใชสําหรับเผยแพรในพื้นที่นั้นมีอยูอยางจํากัด และมักจะปรากฏอยูตามหนวยงานของทาง
ราชการหรือทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกสารเผยแพรยังไมไดเขาถึงคนในชุมชนอยางแทจริง 
จึงอาจจะตองใชวิธีการอื่นรวมกันในการเผยแพรขอมูลสูกลุมเปาหมาย 

3. หนวยงานที่เกี่ยวของคือศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ควรมีการจัดทําแผนงานพัฒนาบุคคลกรเรื่องการใหขอมูลขาวสารกับประชาชน การเตือนภัย
และการแจงภัยพิบัติอยางตอเนื่อง เพราะจากการประเมินพบวาทางหนวยงานดังกลาวมีแผนพัฒนา
บุคลากรในเรื่องนี้อยูแลวโดยการฝกอบรมและใหความรูกับทางเจาหนาที่ เพียงแตไมไดมีแผน
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ซ่ึงหากทําใหเปนแผนงานที่ตอเนื่องและมีการบูรณาการแผนงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขาดวยกันจะทําใหระบบการเผยแพรขอมูลขาวสาร การเตือนภัย และการ
ชวยเหลือผูประสบภัยมีความสอดคลองและชัดเจนในการทํางานรวมกันมากขึ้น 

4. เนื่องจากธรณีพิบัติภัยสึนามิเปนเรื่องใหมทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมกับสถาบันวิชาการทั้งใน
และตางประเทศทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม ทั้งในเรื่องรูปแบบการเกิดสึนามิ การพัฒนา
ระบบการเตือนภัย การแจงภัยลวงหนาที่มีความเหมาะสม เปนตน อยางไรก็ตามขอมูลที่ไดจากงานวิจัย 
ทางหนวยงานภาครัฐควรนําเผยแพรสูชุมชนในรูปแบบที่ชุมชนสามารถเขาใจไดงาย ซ่ึงวิธีการเผยแพร
ขอมูลในลักษณะนี้อาจดําเนินการรวมกับทางโรงเรียนหรือองคการบริหารสวนตําบลในรูปแบบของ
โครงการหรือกิจกรรม และเชิญชวนใหคนในชุมชนไดมาเขารวมกิจกรรมพรอมกันซึ่งลักษณะกิจกรรม
เชนนี้จะเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สงถึงชุมชนไดอีกวิธีหนึ่ง 

5. กรณีศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ทางหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายที่เปนกลุมคน
ชายขอบนอยมาก ประกอบกับไมมีนโยบายหรือกฎหมายที่ระบุเฉพาะเจาะจงสําหรับคนกลุมนี้ ทําให
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานภัยพิบัติสึนามิสวนใหญเขาถึงเฉพาะหนวยงานราชการและองคการบริหาร
สวนตําบลเปนสวนใหญ แตไมสามารถเขาถึงกลุมคนที่เปนคนชายขอบและคนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย
อยางแทจริง ดังนั้นทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดทํานโยบายเฉพาะที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ขึ้นมา
และจะตองใหกลุมคนชายขอบและคนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไมใชหมายถึงตัวแทนจากองคกรปกครอง
ทองถ่ิน แตหมายถึงคนในชุมชนไดมีสวนในการกําหนดแนวทางดานนโยบายที่เกี่ยวของกับเรื่องภัย
พิบัติสึนามิรวมกัน  



 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

 
หัวขอ B: การเขาถึงขอมลูการตรวจวัดคุณภาพอากาศและน้ํา 

 

 

กรณีศึกษา 
ขอมูลการตรวจวัดคณุภาพน้ําในทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 

โดย 
 
 

ศ. นพ. วันชัย วัฒนศัพท  ดร. ถวิลวดี บรุีกุล  และ ชัยวัชรา พรหมจติติพงศ 

สถาบันพระปกเกลา 
  

 
 
 
 



ที่มา:
สํานักงานสิง่แวดลอมภาคที ่16 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
htpp://www.reo16.in.th/document_publicize/natural_water/wastewater_basinsk/wasterwatersk_index_1.htm
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1. ความเปนมาและเหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา  
1.1 ความเปนมาของกรณีศึกษา 
 ทะเลสาบสงขลาเปนแหลงน้าํขนาดใหญที่มีความสําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย เปนที่ไหลรวมของ
น้ําจากลําคลองตางๆ มากมายและยังมีทางออกสูทะเลอาวไทย ปริมาณและสภาพน้ําในทะเลสาบสงขลาจึงขึ้นอยู
กับน้ําจากลําคลองตางๆ ที่ไหลลงมา และการขึ้นลงของน้ําทะเล ในชวงประมาณเดือนพฤศจกิายนถึงเดือน
ธันวาคม ซ่ึงเปนฤดูน้ําหลาก จะมีปริมาณน้ําจืดจากลําคลองตางๆ ไหลลงสูทะเลสาบจํานวนมาก จึงทําใหในชวง
นี้น้ําในทะเลสาบจะขุนและเปนน้ําจืด แตเมื่อถึงฤดแูลงปริมาณน้ําจดืจะมีนอย น้ําทะเลจะหนนุเขามาแทนที่ ทํา
ใหน้ําในทะเลสาบสงขลามีสภาพเปนน้ํากรอย สงผลใหเกดิความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศอยูตลอดเวลา 
 
 ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตั้งอยูบนชายฝงดานตะวันออกของภาคใต ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก 
จังหวดัสงขลา คืออําเภอเมือง อําเภอหาดใหญ อําเภอสะเดา อําเภอรัตภูมิ อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ อําเภอ
ควนเนยีง อําเภอกระแสสินธุ อําเภอนาหมอม อําเภอบางกล่ํา อําเภอหอยโขง จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวดั และ
จังหวดันครศรธีรรมราช คือ อําเภอชะอวด และอําเภอหัวไทร ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีพื้นที่ประมาณ 8,727 ตร.
กม. แบงเปนแผนดิน 7,685 ตร.กม. และเปนพื้นที่ทะเลสาบ 1,042  ตร.กม. ความยาวจากเหนือจรดใตประมาณ 
150 กม. และจากตะวันออกถงึตะวนัตกประมาณ 65 กม. 
 
 พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มอีาณาเขตติดตอกับพืน้ทีใ่กลเคียง คอืทิศเหนือติดกับอําเภอปากพนัง 
อําเภอเชียรใหญ อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศใตติดกบัประเทศมาเลเซีย ทิศตะวนัออก ติดกับ
อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และทะเลอาวไทย ทิศตะวนัตกติดกับเทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง และ
จังหวดัสตูล ลักษณะภูมปิระเทศของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาประกอบดวยพื้นทีภู่เขาสูงบรเิวณทศิตะวนัตกและ
ทิศใตของลุมน้ํา ดานตะวนัตกจะเปนแนวเทือกเขาบรรทัดที่ทอดตัวในแนวเหนือใต ตั้งแตรอยตอจังหวดัพัทลุง
กับจังหวัดตรัง ลงมาถึงรอยตอระหวางจังหวัดสงขลากบัจังหวดัสตูล สวนทางดานทิศใตเปนแนวเทือกเขาสัน
กลาคีรีบางสวน ปกคลุมดวยปาไมที่อุดมสมบูรณ จึงเปนแหลงตนน้ําลําธารที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลา  
  

ทะเลสาบสงขลาสามารถแบงออกไดเปน 4 ตอนใหญๆ คอื  
1. ทะเลนอย เปนสวนที่อยูตอนบนสุด มีพื้นที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร 

เปนทะเลสาบน้ําจืด โดยแยกสวนกับทะเลสาบ และมีคลองนางเรียมเชื่อมตอระหวางทะเลนอยกับทะเลหลวง 
ทะเลนอยเปนทะเลสาบน้ําจืดที่มีพืชน้ําหลายชนิดขึ้นอยูโดยรอบ มีปาพรุขนาดใหญ และยังเปนแหลงของนก
น้ําทั้งประจําถ่ินและที่อพยพมาจากแหลงอื่น 
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2. ทะเลหลวง หรือทะเลสาบสงขลาตอนบน เปนสวนของทะเลสาบสงขลาที่ถัดจากทะเลนอยลงมาจนถึงเกาะ
ใหญ อําเภอกระแสสินธุ มพีื้นที่กวางใหญที่สุดประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2 
เมตร ในอดีตเปนทองน้ําจืดขนาดใหญ แตบางปมีการหนุนตัวของน้ําเค็มคอนขางสูงในชวงฤดแูลง 

3. ทะเลสาบหรือทะเลสาบสงขลาตอนกลาง อยูถัดจากทะเลหลวงตั้งแตแนวเกาะใหญทางใตไปบรรจบกับเขต
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพทัลุง อําเภอสทิงพระจนถึงบริเวณปากรอ อําเภอสิงหนคร จังหวดัสงขลา มีพื้นที่
ประมาณ 377 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร เปนสวนของทะเลสาบที่มีเกาะอยูมาก เชน 
เกาะสี่ เกาะหา เกาะหมาก เปนตน พื้นที่สวนนี้เปนการผสมผสานระหวางน้ําเค็มและน้ําจืด จึงทําใหมีสภาพ
เปนทั้งน้ําจดืและน้ํากรอย ซ่ึงในชวงทีเ่ปนน้ําจืดจะมีพืชปกคลุมดวย 

4. ทะเลสาบสงขลาหรือทะเลสาบสงขลาตอนลาง เปนสวนของทะเลสาบตอนนอกสุดที่เชื่อมตอกับทะเลอาว
ไทย มีพื้นทีป่ระมาณ 182 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร ยกเวนบริเวณชองแคบที่ติดกับ
ทะเลอาวไทย ซ่ึงเปนชองเดินเรือที่มีความลึกประมาณ 12.14 เมตร โดยทะเลสาบสวนนี้เปนบริเวณที่มี
น้ําเค็ม แตบางสวนในชวงฤดูฝนจะเปนน้ํากรอย และไดรับอิทธิพลจากน้ําขึ้นน้ําลง บริเวณตอนใตจะมีพืน้ที่
ปาชายเลนปกคลุมอยูดวย แตในปจจุบันไดถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่อยูอาศัยและเพาะเลี้ยงกุง 

 
 ดวยระบบนิเวศที่ซับซอน ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจึงมีความอุดมสมบูรณของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทั้งสัตวน้ําและพืชพรรณธรรมชาติตางๆ รวมทั้งยังเปนฐานการดํารงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนบริเวณลุมน้ํา ซ่ึงปจจุบันมีประมาณ 1.6 ลานคนมาเปนเวลานาน ทั้งการเพาะปลูกยางพารา ขาว  ผลไม  
การทําประมง  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  และการเลี้ยงสัตว รวมถึงเปนแหลงน้ําเพื่อการชลประทาน กักเก็บ
และระบายน้ําตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเปนแหลงศึกษาประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี อีกทัง้มี
สภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษซ่ึงสามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวได หากไดรับการพัฒนาและสงเสริมในทางที่ถูกตอง 
 
 อยางไรก็ตาม ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณตางๆ ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ไดถูกนําไปใชประโยชนเพื่อ
เปนฐานการผลิตทางเศรษฐกิจอยางมากและตอเนื่องมาเปนเวลานาน โดยปราศจากการอนุรักษฟนฟูให
เหมาะสม ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว จนเกิดการรอยหรอและลดลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ความเสื่อมโทรมและขาดแคลนฐานการผลิตเพื่อการดํารงชีวิต และยัง
สงผลตอเนื่องทําใหเกิดปญหาการตื้นเขินของทะเลสาบและคูคลอง คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ปริมาณสัตวน้ําลดลง 
ปริมาณน้ําจืดไมพอใชในฤดูแลง มีความขัดแยงของการใชน้ําระหวางชุมชน สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แสดงใหเห็นถึงความไมยั่งยืนของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (แผนแมบทการ
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พัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา, 2548)14 มีความพยายามในการแกปญหาความเนาเสียของทะเลสาบสงขลามา
ตลอด แตก็ยังไมสามารถแกปญหาไดเพราะขาดกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริง 
 
1.2 เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา 
 ทะเลสาบสงขลาเปนทะเลสาบขนาดใหญที่มีประชาชนใชประโยชนเปนจํานวนมากและหลากหลาย 
ตลอดจนมีความหลากหลายทางชีวภาพ การแกปญหาความเนาเสียของทะเลสาบที่สําคัญอยางหนึ่งคือ การใหผูมี
สวนไดเสียไดรับรูรับทราบถึงคุณภาพของน้ําโดยทั่วถึงกันเพื่อกอใหเกิดความตระหนัก เพื่อจะไดชวยกัน
ระมัดระวัง15 กรณีทะเลสาบสงขลาที่ทางสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ไดพยายามใหชาวบานไดรับการฝกให
สามารถตรวจคุณภาพน้ําไดเองในระดับหนึ่ง จึงนาจะสามารถนํามาเปนกรณีศึกษาเพื่อประเมินการเขาถึงขอมูล
ขาวสารในภาพรวม และความพยายามของภาครัฐ 
 
 โดยสรุป ขอมูลการตรวจวัดคณุภาพน้าํถือเปนสวนสําคัญ เนื่องจากลุมน้ําทะเลสาบสงขลานั้นมี
ประชาชนอยูอาศัยประมาณ 1.6 ลานคน สวนใหญประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และอาชีพประมง จึงทําใหมี
วิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับสายน้ําอยางหลีกเลี่ยงไมได  การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการตรวจวดัคุณภาพน้ําของประชาชน
จึงมีความสําคญัอยางยิ่ง เพราะการที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ําในทะเลสาบ
สงขลาไดสะดวก จะทําใหประชาชนในพื้นที่รับรูถึงปญหาความเสือ่มโทรมของน้ําในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
เพื่อที่ประชาชนในพืน้ที่จะไดตระหนักในปญหาที่เกิดขึน้ และรวมกนัดูแลรักษาคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมของ
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาใหยั่งยืนตอไป 
 

2. ระเบียบวิจัย 

 กรณีศึกษานี้เลือกใชตัวช้ีวัดหลักของ The Access Initiative (TAI) version 2.0 กลุมการเขาถึงขอมูล
ขาวสารจํานวน 22 ตัวช้ีวัด แบงเปนตวัช้ีวดัดานกฎหมายจํานวน 8 ตัวช้ีวัด, ดานความพยายามจํานวน 10 ตัวช้ีวัด 
และดานประสิทธิผลจํานวน 4 ตวัช้ีวดั โดยนกัวจิัยไดศกึษาขอมูลเอกสาร ไดแก กฎหมาย นโยบาย และเอกสาร
ตางๆ รวมทั้งสัมภาษณเชิงลึกกับผูเกีย่วของทั้งสวนราชการ หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ชาวบาน และภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวของ รายละเอียดมีดังนี้   
 
 

                                                 
14 http://www.onep.go.th/download.asp (แผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา, 2548)   
15

 ตัวอยางของการจัดการน้ําโดยการใชมาตรการการตรวจน้ําเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารไดแก ที่ทะเลบอลติค (Baltic Sea) มีการใชเรือ

ตรวจน้ําวิ่งตรวจอยูตลอดเวลารอบทะเลสาบ  แลวรายงานใหผูที่อยูโดยรอบทะเลสาบรับรู ทําใหทุกหนวยงานทุกบานเรือนระมัดระวังที่จะไมปลอย
น้ําเสียออกมา  เพราะมีกระบวนการตรวจอยูตลอดเหมือนมีตาวิเศษคอยตรวจดูอยูเสมอ เหมือนกระบวนการมาตรการทางสังคมที่จะคุมความ
ประพฤติขององคกรและบุคคล   
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2.1 การศึกษาขอมูลเอกสาร 
กฎหมายทีเ่กีย่วของ ไดแก 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ยกเลิกพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2535) (การจดัตั้งกรมควบคุมมลพิษ) 

 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2545 

 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2545 

 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดลอม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  พ .ศ .  2545 

 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองโครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงาน 
และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ (ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2547) 

 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
 ระเบียบกรมควบคุมมลพิษวาดวย ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2542   
 ระเบียบกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2541 

 
2.2  การสัมภาษณ 

 คุณจงจิตต  นรีนาถเมธีกุล   ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16  
 คุณคนึงนิจ  ศรีสมัย    นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว. (เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ) 
 คุณพัฒนพงศ  โชติถาวร   กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ) 
  คุณพิชัย  ศรีใส    อาจารยประจําโรงเรียนหาดใหญวิทยาลยั  
 คุณจรูญ  หยูทอง    นักวจิัยสถาบนัทักษณิคดีศกึษา มหาวิทยาลัยทักษณิ  
 คุณวิไลรัตน  ออนเปยม   เครือขายขรรคชัยรักษส่ิงแวดลอม 
 คุณมณฑา  ไชยนาม    อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 คุณโอทนี  เกยีรติทวี    อาสาสมัครโรงเรียนจุลสมัย 

 
 
 



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 

 

 103 

3. ผลการประเมิน 

3.1  ดานกฎหมาย 
 3.1.1 คุณภาพและขอบเขตของกรอบกฎหมายที่เก่ียวของ 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 ระเบียบกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอมวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2541 ระเบียบกรมควบคุมมลพิษวาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2542 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองโครงสรางและการจัดองคกร อํานาจ
หนาที่ วิธีดําเนินงาน และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ ไดใหคําจํากัดความ 
“ขอมูลขาวสาร” คือส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูลหรือส่ิงใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้น
จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได และในกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวยังมีการ
กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองมีการเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งหลายใหแกสาธารณชน ซ่ึงขอมูล
เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลาไมมีลักษณะตามหมวด 2 วาดวยขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดังนั้นประชาชนจึงมีสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร
ในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กฎหมายไดมีการบัญญัติไว แตอยางไรก็ตาม ไม
พบวามีการกําหนดรายละเอียดของขอมูล และกรอบเวลา/ ระยะเวลาในการเผยแพรแตอยางใด 

 
3.1.2 คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง  
เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  ระเบียบกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2541 และระเบียบกรมควบคุมมลพิษวา
ดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนระเบียบที่เกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลดานคุณภาพน้ําของ
ทะเลสาบสงขลา พบวา มีการระบุประเภทของขอมูลขาวสาร ผูขอขอมูล และผูอนุญาตเอาไวในหลักเกณฑการ
ขอขอมูลขาวสารและการอนุญาตแนบทายระเบียบฯ16 แตทั้งนี้ยังคงใหอํานาจกับคณะกรรมการบริหารและ
กล่ันกรองขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมในการวินิจฉัยขอมูลขาวสารที่อยูในความ
รับผิดชอบของกรมที่เปดเผยไดและที่ไมตองเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ 
เชนเดียวกับระเบียบกรมควบคุมมลพิษฯ ที่ไดมีการระบุไวถึงประเภทขอมูลขาวสาร ผูขออนุญาต และผูอนุญาต 
รวมถึงบอกลักษณะของขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของกรมควบคุมมลพิษที่เปดเผยไมไดเอาไว แต
ทั้งนี้ก็ยังคงใหอธิบดีกรมควบคุมมลพิษมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ ซ่ึง
จะเห็นไดวาการอางขอมูลที่เปนความลับของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและกรมควบคุมมลพิษที่เปน

                                                 
16 หลักเกณฑการขอขอมูลขาวสารและการอนุญาต ตามระเบียบกรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2541 
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หนวยงานที่เกี่ยวของกับการตรวจวัดคุณภาพน้ําของทะเลสาบสงขลา ไดมีการกําหนดประเภทของขอมูลที่
เปดเผยได และเปดเผยไมไดเอาไว โดยอางอิงลักษณะขอมูลที่เปนความลับจากพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 2 แตทั้งนี้ยังคงใหผูมีอํานาจตามระเบียบนั้นๆ ใชดุลยพินิจในการพิจารณา
ขอบเขตของขอมูลวาสวนใดที่เปนความลับ และสามารถเปดเผยไดหรือไม  
 
 3.1.3  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ไมมีการกําหนดใหหนวยงานที่ดูแล
ขอมูล ซ่ึงในกรณีนี้คือ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตเมื่อพิจารณาใน
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหสํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและ
บริหารงานบุคคลของกรม และใหศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมมีอํานาจหนาที่พัฒนาหลักสูตร ฝกอบรม 
ประชุม สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการดานสิ่งแวดลอมแกบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งเมื่อตรวจสอบขอมูลในเว็บไซตของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมในสวนของโครงสรางบริหาร
ของกรมที่ไดมีการระบุถึงอํานาจหนาที่ของสํานักงานเลขานุการกรม ฝายการเจาหนาที่ วาจะตองมีหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคลของกรม กําหนดกรอบอัตรากําลัง การบรรจุแตงตั้ง 
เล่ือนขั้น งานสวัสดิการขาราชการและลูกจาง งานเสริมสรางศักยภาพบุคลากร การใหขาราชการไปศึกษาตอ/ 
ฝกอบรม การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ บําเหน็จบํานาญ การจัดทําระบบขอมูลบุคลากร และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงบทบาทหนาที่ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ที่
กําหนดวาตองใหคําปรึกษาและเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนสนับสนุนและ
สงเสริมศักยภาพการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวา กฎกระทรวงหรือขอมูล
ที่ระบุไวในเว็บไซตไมไดกําหนดใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตเปน
เพียงการกําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานเอาไวอยางกวางๆ เทานั้น 
 
 3.1.4  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2545 และ
ระเบียบกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2541 พบวา ไมมีมาตราหรือ
ขอกําหนดใดใหรัฐตองใหความชวยเหลือทางเทคนิค การฝกอบรมในการเปดเผยขอมลูขาวสารแกประชาชน แต
ในระเบยีบฯ มีการกําหนดใหศูนยวิจยัและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ พัฒนาหลักสูตร ฝกอบรม 
ประชุม สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการดานสิ่งแวดลอมแกบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน และขอมูลจากเว็บไซตของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ที่กลาวถึงบทบาทหนาที่ของสํานักงานฯ 
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วามีหนาที่ใหคําปรึกษา และเสนอแนะทางวิชาการและมาตรการดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนสนับสนุนและ
สงเสริมศักยภาพการดําเนนิงานดานการจดัการสิ่งแวดลอม และที่ผานมาทางสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ได
มีการดําเนนิการจัดทําคูมือคนคําตอบจากสายน้ํา ซ่ึงเปนคูมือเครือขายเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ที่ไดจัดพิมพเผยแพรโดยกลุมงานสงเสริมและเผยแพร สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาใจถึงขอมูลการตรวจวัดคณุภาพน้ําได รวมทั้งมีการจัดอบรมเรื่องตางๆ เชน การอบรมการเฝาระวังและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําภายใตโครงการสรางเครือขายเฝาระวังคณุภาพน้ําแบบมสีวนรวมดวย นอกจากนี้ยัง
พบเอกสารแนวทางการจดัการน้ําเสียในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ซ่ึงจัดทําโดยคณะทํางานแกไขปญหาน้ําเสียใน
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยกําหนดมาตรการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความสามารถใน
การเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ดังนัน้จะเห็นวาการพัฒนาขีดความสามารถของสาธารณชน
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารยังคงไมเหมาะสมนกั ท้ังนี้เปนเพราะกฎหมายมีการกําหนดขอบเขตไวอยาง
กวางๆ และไมเกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลส่ิงแวดลอมโดยตรง 

 
3.1.5 เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา  
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  มาตรา 6 ไดระบุถึงสิทธิและ

หนาที่ที่บุคคลจะไดรับขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2545 ขอ 1 (1) และ (2) ไดระบุถึงหนาที่ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม คือ สงเสริม 
เผยแพร และประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม รวบรวม จัดทํา และใหบริการขอมูล  ขอสนเทศดานสิ่งแวดลอมดวย
เทคโนโลยีตางๆ ในฐานะศูนยขอมูล ขอสนเทศดานสิ่งแวดลอม และกฎกระทรวงฯ ขอ 3 (2) กลาวถึงอํานาจ
หนาที่ของกองสงเสริมและเผยแพร แตกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวมิไดระบุกรอบระยะเวลาในการเผยแพรขอมูล
เชนเดียวกัน  

 
3.2 ดานความพยายาม 

3.2.1 ขอบเขตและคณุภาพของความพยายาม 
ขอมูลจากหนวยงานที่เกีย่วของ เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ และสํานกังาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่ 16 พบวา มีการแสดงรายงานขอมูลคุณภาพน้ําสําหรับประชาชนที่สนใจผานทางเว็บไซต 
โดยเฉพาะสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ซ่ึงเปนหนวยงานที่อยูในพื้นที่กรณีศกึษาทะเลสาบสงขลา ไดมีการ
ดําเนินการจัดทําขอมูลไมเพียงเฉพาะคณุภาพน้ําในทะเลสาบสงขลา แตยังรวมถึงขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวกับทะเลสาบ
สงขลาดวย ซ่ึงอาศัยการสรางเครือขายในการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใหประชาชนเขามามี
สวนรวมใหสามารถทําการตรวจน้ําไดดวยตัวเอง และยงัไดเนนไปที่กลุมเด็ก เยาวชนในสถานศึกษา และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แตขอมูลนั้นยังไมไดมีการจดัทาํรวมกันระหวางหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของ สวนองคกร
พัฒนาเอกชนในพื้นที่ (NGOs) เปนเพียงผูนําขอมูลไปใชซ่ึงสวนใหญจะไดมาจากเวทีสาธารณะ จึงถือวาการมี



บทที่สาม 
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สวนรวมในการบูรณาการขอมูลของสวนตางๆ ที่เกี่ยวของนั้นยังไมสมบูรณมากนกั แตสําหรับการอํานวยความ
สะดวกในการอนุเคราะหขอมูล เชน ขอมูลเกี่ยวกับคณุภาพน้ําอื่นๆ นั้น เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีการ
ส่ือสารมีความกาวหนา หนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดมีการเผยแพรขอมูลตางๆ ผานทางเว็บไซตของหนวยงานเปน
ปกติ และยังสามารถติดตอขอรับขอมูลเพิ่มเติมผานทางหองสมุดของหนวยงานได  

 
3.2.2 คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย  
จากระเบยีบกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2541 หมวด 4 

การบริการขอมูลขาวสาร ขอ 15 กําหนดให “กองตองรวบรวม จดัเตรยีม และจัดใหมีขอมูลขาวสารที่ดําเนินการ
เสร็จแลว และอยูในความรบัผิดชอบ เพือ่มอบหมายใหหองสมุดเผยแพร ขาย จําหนาย จายแจก ตรวจดู และ
ศึกษาคนควา”  ขอ 17 กําหนดให “ขอมูลขาวสารที่มีไวขายหรือจําหนาย ใหคิดคาใชจายตามคําแนะนําของ กกข. 
โดยคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย” และวรรค 2  ยังกําหนดให “การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
เขาตรวจด ู ขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารใหเปนไปตามคําแนะนําของ กกข.” 
รวมทั้ง ขอ 18 การบริการสงขอมูลขาวสารที่เปดเผยทางโทรสาร ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณเีรงดวน โดย
คํานึงถึงความสิ้นเปลือง โดยใหหัวหนาฝายที่รับผิดชอบเปนผูพิจารณาอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร และใน
เขตปริมณฑล ผูอํานวยการกองหรือเลขานุการกรมที่รับผิดชอบเปนผูพิจารณาอนญุาตในเขตตางจังหวดั ซ่ึงจาก
ระเบียบฯ จะเห็นไดวามกีารกําหนดคาธรรมเนียมในการเขาตรวจดู หรือขอสําเนาขอมูลเอาไวอยางกวางๆ แต
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ําในทะเลสาบสงขลา เปนขอมูลที่สามารถเปดเผยและเผยแพรได 
และในปจจุบนัดวยการที่เทคโนโลยีส่ือสารมีความกาวหนา ทางหนวยงานทีเ่กี่ยวของไดมกีารจัดทําขอมลู
เกี่ยวกับคณุภาพน้ําเผยแพรทางอินเตอรเนต นอกจากนีย้ังมีการจดัทําเอกสารเกี่ยวกบัคุณภาพน้ําของทะเลสาบ
สงขลาเปนเอกสารเผยแพรสําหรับผูที่สนใจ โดยไมเสียคาใชจายหรือคาธรรมเนียมใดๆ 

 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาถึงแมในระเบียบฯ จะมกีารกาํหนดกรอบการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
ขอบริการขอมูลเอาไว แตสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคณุภาพน้าํในทะเลสาบสงขลาทางหนวยงานที่เกีย่วของไดจัดทํา
ไวเปนขอมูลสําหรับเผยแพร จึงไมไดมกีารเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการขอขอมูลแตอยางใด 
 

3.2.3 ความเปนธรรมและความเทาเทียม  
 หนวยงานทีเ่กีย่วของและมีหนาที่รับผิดชอบในพื้นที่มีความพยายามในการวางแผนจดัการการเผยแพร
และการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ เกี่ยวกบัทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกบัคุณภาพน้ํา เชน ไดมีการ
จัดทําธงที่มีสัญลักษณเปนรูปตัวปลาแบบตางๆ เพื่อใชในการบอกคณุภาพน้ําในทะเลสาบ ณ ชวงเวลานัน้วามี
คุณภาพเชนใด ทั้งนี้จะทําใหประชาชนทุกกลุมในพื้นทีเ่ขาใจถึงระดับคุณภาพน้ําในทะเลสาบไดโดยงาย เพราะ
เปนการสื่อความหมายดวยภาพ รวมทั้งยังไดจัดทําเว็บไซต เพื่อเผยแพรขอมูลคุณภาพน้ําและแผนการจัดการลุม
น้ําทะเลสาบสงขลาสําหรับผูที่สนใจ นอกจากนี้ยังไดมกีารเผยแพรขอมูลผานทางเครือขายเฝาระวังและตดิตาม
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ตรวจสอบคุณภาพน้ําลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเขามามีสวนรวมใน
การตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางเปนระบบ 
 

3.2.4 ระยะเวลา 
การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับคณุภาพน้ําในทะเลสาบสงขลาจะมีการเผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงาน

ส่ิงแวดลอมภาคที่ 16 (http://www.reo16.in.th) ตลอดเวลา และมีการปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยัง
มีการจัดทําวารสารเม็ดทราย ซ่ึงเปนวารสารรายไตรมาส เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และความเคลื่อนไหวดาน
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ําภาคใตตอนลางฝงตะวันออก ตลอดจนการจดัทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําประจําป เพือ่เปนการสรุปภาพรวมสถานการณคณุภาพน้ําในทะเลสาบสงขลาประจําปนั้นๆ 
  

3.2.5 ชองทางในการเขาถึง 
จากการศึกษา พบวาขอมูลคุณภาพน้ําสามารถพบไดตามแหลงขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนทางเว็บไซตของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  กรมควบคุมมลพิษ รวมทั้ง
หองสมุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของเครือขายรักษคลองอูตะเภา 
(http://www.khlong-u-taphao.com) ซ่ึงเปนเว็บไซตที่จัดทําขึ้นโดยกลุมคนที่หลากหลาย มีทั้งนายแพทย ขาราชการครู 
นักวิชาการ นักเขียน องคกรพัฒนาเอกชน นักการเมือง เพื่อสืบสานการทํากิจกรรมอนุรักษคลองอูตะเภาซึ่งเปนสวน
หนึ่งของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรขอมูลผานทางวิทยุชุมชน (FM 101.5) อีกดวย  
  

3.2.6 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
จากการศึกษา พบวา ในชวง 3 ปที่ผานมายังไมมีการฝกอบรมเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสารใหกับ

พนักงานหรือเจาหนาที่เลย ทั้งนี้เนื่องจากกลุมเปาหมายสวนใหญของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 คือ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และสถานศึกษาตางๆ แตสําหรับคูมือนั้นทางสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 มีการ
จัดทําคูมือเครือขายเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา “คนคําตอบจากสายน้ํา” ขึ้น โดยในคูมือจะเปน
การอธิบายถึงกระบวนการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคุณภาพน้ําและขอมูลสภาพ 
แวดลอมที่เกี่ยวของตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ํา เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาคูมือคนคําตอบจากสายน้ํา
สามารถชวยทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ําตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น 
  

3.2.7 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของสาธารณชน 
จากการศึกษา พบวาหนวยงานที่เกีย่วของ คือ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 มีความพยายามในการให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในทะเลสาบ โดยมกีารจัดฝกอบรม
ใหกับเยาวชน และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งประสานความรวมมือกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมกีาร
จัดตั้งเปนเครือขายเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํากระจายไปตามพื้นที่ตางๆ ที่มีการใชประโยชนจาก
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ทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้ยังไดมีการจัดทําขอมูลเกีย่วกับคุณภาพน้ําเผยแพรทางอินเตอรเนต และมีการ
ปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ รวมไปถึงการจัดทําคูมือเครือขายเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา “คน
คําตอบจากสายน้ํา” สําหรับชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลคุณภาพน้ําเปนเชนใด และมวีิธีการตรวจสอบ
เบื้องตนอยางไร 

 
3.3 ดานประสิทธิผล 

3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึง 
การตรวจวัดคณุภาพน้ําในทะเลสาบสงขลามีการดาํเนนิการรวมปละ 3 คร้ัง จากเครือขายเฝาระวงั ที่ได

มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทกุเดือน ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ําในทะเลสาบสงขลาที่ไดจะมกีารนํามาจัดทํา
และเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 รวมถึงเผยแพรผานทางวารสารเม็ดทราย 
ซ่ึงเปนวารสารรายไตรมาสที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ลุมน้ําภาคใตตอนลางฝงตะวนัออก นอกจากนี้ยังมกีารนาํขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมของทะเลสาบไปกลาวถึงใน
รายการวิทยุ (FM 101.5) อยูเสมอ ซ่ึงการดําเนินการตางๆ เหลานี้ชวยทําใหประชาชนในพืน้ที่เขาใจ และให
ความสนใจในการดูแลรักษาทะเลสาบเพิ่มขึ้น และเขามามีสวนรวมในการเฝาระวัง เพิ่มมากขึ้น เชน เยาวชนที่
อยูในเครือขายเฝาระวังฯ ไดมีการนําความรูความเขาใจไปถายทอดใหผูปกครองไดรับรู และเขาใจเกีย่วกับ
คุณภาพน้ําในทะเลสาบสงขลามากยิ่งขึ้น 
  

3.3.2 ผลลัพธของการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
จากการศึกษาพบวา ประชาชนบางสวนยังไมเชื่อถือในขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ําในทะเลสาบสงขลา 

และใหความเห็นเพิ่มเติมวายังมีการประชาสัมพันธจากหนวยงานราชการนอย แตสําหรับประชาชนที่ใหความ
สนใจและรวมเปนเครือขายในการอนุรักษทะเลสาบหรือเครือขายเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ทะเลสาบสงขลากลับเห็นวาขอมูลคุณภาพน้ําที่ทางหนวยงานรัฐสํารวจและจัดทําขึ้นมีสวนชวยปองกันหรือ
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอมของประชาชน เชน การนําเสนอคุณภาพน้ําผานทางภาพสัญลักษณปลาแสดงผล
การตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวาคาออกซิเจนละลายน้ํามีความ
เหมาะสมหรือไม หรือความตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน และประชาชนเขามามีสวน
รวมในการเฝาระวังคุณภาพน้ําในทะเลสาบเหลานี้ ชวยใหทองถ่ินมีความรู ความเขาใจ และเกิดสํานึกในการ
อนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้ํา และสนใจเขามามีสวนรวมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  
  

3.3.3  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในหนวยงานของรัฐ 
จากการศึกษา พบวา หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงในพื้นที่ คือ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 ไดมีการ

สํารวจ รวบรวม วิเคราะห และสรุปขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ําในทะเลสาบสงขลาอยางตอเนื่อง โดยใหประชาชน
เขามามีสวนรวมผานการสรางเครือขายเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ซ่ึงขอมูล



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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คุณภาพน้ําที่ไดรับจากเครือขายฯ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 จะเปนผูรับผิดชอบเก็บรวมรวม นํามาสรุป
วิเคราะห และจัดทําเปนขอมูลใหงายแกการเขาใจ เพื่อเผยแพรผานสื่อตางๆ ซ่ึงการดําเนินการตางๆ เหลานี้ไดรับ
การตอบรับจากประชาชนโดยหันมาใหความสนใจในปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับทะเลสาบสงขลามากขึ้น 
  

3.3.4  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในองคกรภาคประชาสังคม 
องคกรภาคประชาสังคมจะมสีวนอํานวยความสะดวกเกีย่วกับขอมูลคุณภาพน้ําของทะเลสาบสงขลา

โดยการชวยเผยแพรขอมูลทีไ่ดรับจากทางราชการใหประชาชนที่อยูในพื้นที่ทราบ ซ่ึงไมเพียงเฉพาะขอมูล
คุณภาพน้ําเทานั้น แตรวมถึงขอมูลสภาพแวดลอมของทะเลสาบสงขลาโดยรวมดวย เชน เครือขายรักษคลองอู
ตะเภา ซ่ึงเปนการรวมตัวทํางานโดยคณะบุคคลหนึ่งที่เล็งเห็นความสาํคัญของขอมูลขาวสาร รวมถึงการเผยแพร
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกบัคลองอูตะเภาซึ่งเปนคลองสายหนึ่งที่ไหลลงสูทะเลสาบสงขลาใหกบัผูที่สนใจ โดย
มีวัตถุประสงค คือใหมีการรวบรวม เรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับคลองอูตะเภาในทกุๆ ดาน และชวย
กระตุนใหเกิดความตระหนกัในปญหา และรวมกนัดแูลรักษาสภาพแวดลอมที่กําลังเสื่อมโทรมใหดีขึ้น  
 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1  บทสรุป 
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญกับการดํารงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู

บริเวณโดยรอบมาเปนเวลานาน แตในสถานการณปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้นมากมายจากกระแส
การพัฒนาประเทศ ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณไดถูกนําไปใชประโยชนเพื่อฐานการผลิตทางเศรษฐกิจ โดย
ปราศจากการอนุรักษฟนฟูใหเหมาะสม ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 
ทั้งปริมาณสัตวน้ํา และโดยเฉพาะคุณภาพน้ํา สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
การจัดการตรวจวัดคุณภาพน้ําจึงเปนสิ่งสําคัญในการทําใหประชาชนที่อาศัยทรัพยากรจากทะเลสาบสงขลารับรู
และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไมคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมใหดี และการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลดานคุณภาพน้ําในทะเลสาบในปจจุบันมีหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่คือ สํานักงาน
ส่ิงแวดลอมภาคที่ 16 เปนหนวยงานหลัก ดําเนินการจัดตั้งเครือขายใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจวดั 
และเฝาระวังคุณภาพน้ําในทะเลสาบ นอกจากนี้ยังมุงเนนไปที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา
ตางๆ ใหเขามามีสวนรวมดวย แตการดําเนินการยังคงตองใชเวลาในการประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับ
ประชาชนใหเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้ําใหดีขึ้น และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ 
การประสานความรวมมือของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการลุมน้ําทะเลสาบสงขลาใหเปนไป
อยางบูรณาการ ทั้งนี้เปนเพราะมีหนวยงานทั้งภาครัฐและองคกรเอกชนใหความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา หากสามารถประสานความรวมมือใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพได จะชวยใหการดําเนินการ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นไดรับความรวมมือจากหลายๆ ฝาย และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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4.2  ขอเสนอแนะ 
1. ภาครัฐควรดําเนินการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลสาบสงขลาใหมีลักษณะและ

รูปแบบเชนเดียวกัน ทั้งในหนวยงานสวนกลาง (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ) 
และหนวยงานในสวนภูมิภาค (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16) 

2. รัฐควรดําเนินการจัดตั้งเครือขายและผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน เขามามสีวน
รวมในการจัดการลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอยางจริงจัง และตอเนื่อง 

3. รัฐควรเผยแพรประชาสัมพันธ และทําความเขาใจกับประชาชนใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความ
เสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา และแสดงใหเห็นวาเรื่องดังกลาวไมไดเปนเรื่องไกลตัว ทําให
ประชาชนตระหนักและหันมาใหความสําคัญและชวยกันฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ไมเฉพาะ
คุณภาพน้ําเทานั้น 

4. หนวยงานที่รับผิดชอบควรมีความตอเนื่องของการปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลดวย เพราะหากมีการ
เปล่ียนแปลงตัวผูบริหารหรือตัวบุคคลที่ รับผิดชอบ อาจมีผลกระทบตอนโยบายที่ เกี่ยวกับการ
ดําเนินการเผยแพรขอมูลได 

5. ทุกหนวยงานควรมีการประสานงานกันโดยใหสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 เปนหนวยงานหลัก ใน
การเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 
 



 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

 
หัวขอ B: การเขาถึงขอมลูการตรวจวัดคุณภาพน้ําและอากาศ 

 

  

กรณีศึกษา 
ขอมูลการตรวจวัดคณุภาพน้ําในหวยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 
 
 

โดย  
 
 

ภรภัทร พิมพา  และ เกศินี แกวนเจริญ 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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1. ความเปนมาและเหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา  
1.1 ความเปนมา 

อําเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปนพืน้ที่ที่มีศักยภาพแรตะกั่วแหลงใหญที่สุดของประเทศไทย จาก
ขอมูลของกรมทรัพยากรธรณี ปพ.ศ. 2541 ระบุวาพื้นที่นี้มีปริมาณแรสํารองประมาณ 7.68 ลานตัน บริเวณ
ดังกลาวจะกําหนดใหเปน เขตศักยภาพแร17 ครอบคลุมพื้นที่ 77 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่เชื่อมตอกับเขตรักษา
พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร  และยังเปนพืน้ที่ทับซอนบางสวนของพืน้ที่เพื่อเตรียมประกาศเปนอทุยานแหงชาติ
ลําคลองงู หากมีการประกาศเปนเขตศกัยภาพแรตองมีการกันพืน้ทีอ่อกจากพืน้ที่เตรียมประกาศฯ เพื่อการ
จัดสรรการใชประโยชนในที่ดินจากการทาํเหมืองแรตะกั่ว การแตงแร และการถลุงแร อันเปนการแปรรูป
ทรัพยากรที่กอใหเกดิมูลคาทางเศรษฐกิจทั้งจากภายใน ภายนอกประเทศไดอยางมาก  ทําใหเกิดอุตสาหกรรม
ตอเนื่องในประเทศ เชน อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ และอุตสาหกรรมโลหะผสม เปนตน อยางไรก็ดพีื้นที่ดังกลาวมี
การเชาใชประโยชนที่ดินในลักษณะของการทําเหมืองแรติดตอกันมาอยางยาวนาน ทวาการใชประโยชนใน
วิธีการดังกลาว กลับเปนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมถึงระบบนิเวศที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนในเขตบริเวณพื้นทีด่ําเนินกิจกรรมดวย 

 
ปญหาการปนเปอนสารตะกั่วในบริเวณลําหวยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี เหมืองบองาม และโรง

แตงแรตะกัว่คลิตี้ไดดําเนนิกจิการมาตั้งแต พ.ศ. 2510 เปนระยะเวลากวา 30 ป จนกระทั่งกรมทรพัยากรธรณีมี
ประกาศใหโรงแตงแรหยุดทาํการ เนื่องจากตรวจสอบพบวามีการปลอยน้ําจากบอเกบ็กักตะกอนหางแร (tailing 
pond) ลงหวยคลิตี้ ตามคําประกาศของทรัพยากรธรณีจังหวัดกาญจนบรีุ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 และเหมือง
บองามไดหยุดดําเนินการเนื่องจากหมดอายปุระทานบัตรตั้งแต 26 กรกฎาคม 2539 (แตในความเปนจริงทาง
เหมืองฯ ยังมกีารดําเนินการตอมาโดยอางวาเปนสินแรเกา) สวนโรงแตงแรไดส้ินสุดอายุการแตงแรไปแลวเมื่อ 3 
ตุลาคม 2543 (ตามใบอนุญาตแตงแร เลขที ่2/2537)  

 
การปนเปอนตะกอนตะกัว่ในลําหวยคลิตี้ บริเวณลําหวยระหวางหมูบานคลิตี้บนถึงหมูบานคลิตี้ลาง 

และไหลตอลงไปยังลําคลองงู ซ่ึงเปนสวนบนของอางเก็บน้ําเขื่อนศรนีครินทร ที่ ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ จ. 
กาญจนบุรี มีหลักฐานวาเกิดจากการปลอยน้ําเสียจากกระบวนการแตงแรโดยวิธีการลอยแรจากโรงแตงแรคลิตี ้
ที่บริเวณใกลกบัหมูบานคลิตีบ้นของบริษัทตะกัว่คอนเซนเตรท (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนโรงแตงแรสินแร

                                                      
17 ในปจจุบัน มีความเปนไปไดที่จะพฒันาเขตศักยภาพแร โดยสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมในเชิงอนุรักษ  แตหากพื้นที่ใดถูกประกาศเปนเขตอุทยาน

แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาแลว  ตามมาตรา 88/4 แหงพระราชบัญญัติแร(ฉบับที่5) พ.ศ.2545 จะไมสามารถนํามาพัฒนาเปนเขตศักยภาพแรได  
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวามีขอกําหนดทางกฎหมายบางประการที่เปนอุปสรรค ทําใหไมสามารถพัฒนาการใชทรัพยากรรวมกันได (กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร. 2546) 

 



บทที่สาม 
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ตะกัว่ประเภทตะกัว่คารบอเนต หรือแร cerrussite (PBCO) ที่ระบุวาเปนสินแรทีไ่ดจากการขุดทําเหมืองแบบ
เหมืองเปด ที่เหมืองบองามบริเวณภูเขาหางไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจากโรงแตงแรประมาณ 6 กิโลเมตร  

 
จากจุดเกิดเหตดุังกลาวพบวา หมูบานทีไ่ดรับผลกระทบโดยตรงคือหมูบานคลิตี้ลางซึ่งเปนกลุมชาติ

พันธุกะเหรี่ยง ตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูบริเวณริมหวยคลิตี้หางจากโรงแตงแรประมาณ 10 กิโลเมตร  และยังมี
หมูบานในบริเวณใกลเคียงอกีจํานวน 6 หมูบานที่ไมไดอยูทายน้ําของลําหวย แตเปนพืน้ที่ทีม่ีความเสี่ยงตอ
ตะกัว่ในสิ่งแวดลอมธรรมชาติ คือ  หมูบานคลิตี้บน  หมูบานหวยเสือ  หมูบานทุงนางครวญ  หมูบานเกริงกะเวยี  
หมูบานทาดนิแดง  และ หมูบานทิพุเย 

 
เหตุการณที่สรางปญหานี้ ทางบริษัทตะกัว่ฯ ไดอางวา เกิดจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นในชวงเดือน

กันยายน – ตุลาคม 2540  ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากเขาทวมบอเก็บหางแร (tailing pond) และกดัเซาะทํานบคัน
ดินพังทลาย  ทําใหตะกอนดินและน้ําขุนขนปนเปอนตะกัว่ไหลลงในลําหวยคลิตี้  และสะสมในลําหวยตั้งแตจดุ
เกิดเหตุถึงทายน้ําในเวลาตอมา  ซ่ึงทั้งหมดนี้ ทางบริษทัยืนยนัวาเปนอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ  แตจากขอมูล
ตางๆ ที่คนพบ  และผลการตรวจสอบเบื้องตนของหนวยงานที่เกีย่วของ องคกรชาวบาน  องคกรภาคเอกชน  
สภาทนายความ และทีมสื่อมวลชน  ที่ไดนํามาเปดเผยตอสาธารณะชี้ตรงกันวา  การปนเปอนไมใชอุบัติเหตุ แต
เปนการความตั้งใจปลอยหางแรลงสูลําหวยมานับตั้งแตเร่ิมเปดโรงแตงแรคลิตี้  ซ่ึงอางจากหลักฐานของภาพถาย
บอกักเก็บของบริษัทของทีมนักขาวอิสระ ที่แสดงภาพชีชั้ดวาทางบริษทัจงใจดําเนินกิจการที่ไมไดมาตรฐาน คือ 

(1) การจงใจกระทําการปลอยน้าํจากบอเก็บกกัตะกอนหางแร  ดวยการตอทอตรงลงสูลําหวยคลิตี ้
(2) ไมมีระบบบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการตางๆ  ยกเวนการกักเก็บน้ําสวนบนออกสูลําหวย  
(3) บอกักเก็บตะกอนมีลักษณะที่ไมปลอดภัย  มีสภาพเปนบอดินธรรมดา  ไมมีการปูลาดดวยวัสดกุันซมึ  

ประกอบกับสภาพธรณวีิทยาของบริเวณดงักลาวเปนหินปูน และหินทราย ซ่ึงน้ําสามารถซึมผานหลุม
ยุบ และทางน้าํใตดินในหินปูนได 

 
 ผลจากการเผยแพรขอเท็จจริง  และมีการรองเรียนใหกรมควบคุมมลพิษกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในฐานะหนวยงานของรัฐใหเขาไปชวยระงับปญหาและฟนฟูลําหวย  กรมทรัพยากรธรณีไดส่ังระงับชั่วคราว
เมื่อวันที่  22 เมษายน 2541  พรอมเสียคาปรับ 2,000 บาท จนกระทั่งใบอนุญาตของโรงแตงแร  หมดอายุเมื่อ  3 
ตุลาคม 2543  และไมไดรับการตอใบอนุญาตอีก  แมผูประกอบการจะพยายามยื่นขออีกก็ตาม   
 

ภายหลังจากการสั่งปดโรงแตงแร  กรมควบคุมมลพิษไดเขาไปเก็บตัวอยางน้ํา ดิน ตะกอน ตลอดลํา
หวยคลิตี้ระหวางวนัที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2541 รวม 6 คร้ัง พบวา มีการปนเปอนของสารตะกั่วในน้าํ 
และในตะกอนทองน้ําบริเวณใตโรงแตงแรสูงกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 2 ตาม
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ประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 ที่กําหนดไวไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงเปนตัวเลขที่
องคการอนามัยโลกใหอยูใน class 5 ที่ทําประโยชนอ่ืนใดไมไดนอกจากการคมนาคม สวนน้ําผิวดินบริเวณใต
โรงแตงแรลงไป มีปริมาณตะกัว่อยูหางจดุสูงกวามาตรฐานถึง 11 เทา ปริมาณสารตะกั่วในดินตะกอนทองน้าํ
พบวา บริเวณใตโรงแตงแรลงไปมีคาสูงสุดถึง 8,676 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ขณะที่ชวงกอนโรงแตงแรมีคาเพียง 
228-665 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยเฉพาะจดุที่อยูใกลโรงแตงแรพบวามคีาสูงกวามาตรฐานถึง 20 เทา   

 
 กรมควบคุมมลพิษประมาณวา มีตะกอนริมฝงปนเปอนสารตะกั่วในระยะ 8 กิโลเมตรแรกใตโรงแตงแร
มากถึง 13,430 ตัน  ซ่ึงมีมากกวา 2 ใน 3 ของดินตะกอนที่ถูกปนเปอนตลอดลําน้ําระยะทาง 19 กิโลเมตร ที่มี
ทั้งสิ้น 17,540 ตัน  จํานวนดังกลาวแยกเปนเฉพาะปริมาณตะกั่วไดถึง 833 ตัน ปจจุบันโรงแตงแรคลิตี้หยดุ
ดําเนินการตั้งแตวนัที่ 23 เมษายน 2541 
 

ผลกระทบจากการปนเปอนของแรตะกั่ว สารตะกั่วทีใ่ชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑหรือปนเปอนอยูตาม
ธรรมชาติ  หรือเปนฝุนไอจากกระบวนการผลิต  มีโอกาสเขาสูรางกายได 3 ทาง คือ ทางผิวหนัง  ทางปาก  และ 
ทางเดินหายใจ  โดยมีอัตราการดูดซึมที่แตกตางกัน  

 
ปญหาการปนเปอนของตะกอนสารพิษของตะกัว่ที่แพรกระจายอยูในลําหวยคลิตี้มากกวา 13,430 ตัน 

ตั้งแตโรงแตงแรจนบรรจบลําคลองงูกวา 19 กิโลเมตร จนถึงเขื่อนศรีนครินทร  ซ่ึงเปนแหลงน้ําดิบในการทาํ
ประปาของคนแมกลองถึงกรุงเทพฯ ฝงธนบุรี  ซ่ึงกรมอนามัยเคยเขาไปตรวจวัดสารตะกั่วพษิที่ปนเปอนในลํา
หวยมีคาถึง 0.75 มิลลิกรัมตอลิตร  สวนกรมควบคุมมลพิษตรวจพบ 0.578 และ 0.397 มิลลิกรัมตอลิตร ดวย
เชนกัน  โดยมาตรฐานน้ําทีส่ามารถใชดื่มไดไมควรมีสารตะกั่วเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตรเทานั้น  นั่นแสดงถึง
น้ําพิษจากลําหวยมีคาอันตรายสูงกวามาตรฐานถึง 40 - 75 เทา  สวนสารตะกั่วในดนิตะกอนของลําหวยทีก่รม
ทรัพยากรธรณีคํานวนพบมคีาถึง 165,720 – 552,380 ppm (หนึ่งในลานสวน)  ขณะที่คามาตรฐานกําหนดไวไม
ควรเกิน 200 ppm เทานั้น  สวนมหาวิทยาลัยรังสิตวิจยัพบวามี 6,653 – 44,150 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  แตคา
มาตรฐานกําหนดไวไมควรเกิน 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (ศรีสุวรรณ จรรยา, 2548)  

 
จากรายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอยทางวิชาการครั้งที่ 4 เร่ือง การทําเหมอืงแรกับผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม โดยสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2548)  ระบุวาจากการสํารวจระดับตะกัว่ในเลือดของ
ประชาชนในพื้นที่ผลกระทบ  และพื้นทีค่วามเสี่ยงใกลเคียงรวม 6 คร้ัง  พบวาชาวบานยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การปนเปอนตะกัว่เขาสูรางกายโดยเฉพาะการปนเปอนจากอาหาร (เปนไปตามระบบหวงโซอาหาร) และโดย
ลักษณะของภมูิประเทศ (ธรณีวิทยา) ในบรเิวณนี้มีแรตะกั่วปนเปอนในดนิโดยธรรมชาติอยูแลว ดังนั้นการ
ประเมินวิเคราะหการแกไขปญหาจึงตองทําทั้งในระยะเฉพาะหนา และวเิคราะหเปนแนวทางแกไขปญหาที่
เหมาะสมตอไป  ทั้งนี้สรุปเปนประเดน็ผลกระทบที่เกีย่วของในพืน้ทีน่ี้ได คือ  
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1) ผลกระทบตอลําหวยคลิตี:้  บริเวณตะกอนดิน  ตะกอนธารน้ํา ลําน้ํา และสัตวน้ํา  มปีริมาณตะกั่ว
ปนเปอนสูงเกนิคาภูมิหลังทัว่ไป 

2) ผลกระทบตอคุณภาพน้ํา: น้ําในลําหวยมีตะกอนขุนขนจากกากแรตะกัว่ปนเปอน 
3) ผลกระทบตอหวงโซอาหาร: จากการตรวจวัดในพืชผักและสัตวน้ํา  พบวา สวนใหญมีตะกัว่ไมเกนิ

มาตรฐานที่กําหนด (1 มก./ กก.ของอาหาร)  ยกเวน กระเพรา โหระพา ปลาเวียน และใบมวนยาสูบ 
4) ผลกระทบตอสุขภาพอนามยัของคนในพืน้ที่: ในป พ.ศ. 2542 – 2544  เด็กอายุ 0 - 15 ป  จํานวน 41 

คน และผูใหญจํานวน 5 คน  มีตะกัว่ในเลือดสูงเกินมาตรฐาน แตในปจจุบัน พบวามีจํานวนลดลง 
5) ผลกระทบดานสังคม: เกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูประกอบการทําเหมืองแร  และโรงแตงแร

กับประชาชนในพื้นที่  
 
การแกไขปญหาของหนวยงานที่เก่ียวของ ชาวบานในชุมชนทั้งหมดเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง  มีชีวิต

อยูกับธรรมชาติ ทําการเกษตรเพื่อการยังชีพ มีลําหวยคลิตี้เปนแหลงน้ําหลักในการอุปโภคและเลี้ยงสัตว  
เหตุการณของปญหานี้ นับเปนการสรางผลกระทบตอระบบวงจรชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ตองพึ่งพิงกันเปนอยางมาก 

 
การแกไขปญหาเรื่องคุณภาพน้ําของหนวยงานที่เกี่ยวของ ชาวบานในพื้นที่ปญหาตางสะทอนวา  

เปนไปอยางลาชา และไมมีการเปดเผยขอมูลสภาพปญหาของน้ําในชวงที่เกิดเหตุการณ ชาวบานตองขอความ
ชวยเหลือจากสภาทนายความ และองคกรภาคเอกชน ใหดําเนินการรองขอตามขั้นตอนทางกฎหมาย ผาน
คณะกรรมการวินิจฉัยขอมูล (ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร)  เพื่อใหมีการเปดเผยขอมูลและเขามาสรางแนวทางเพื่อ
การฟนฟูจากที่เกี่ยวของ  ซ่ึงเปนสาเหตุหลักใหสภาพของปญหาในกรณีนี้ขยายตัวออกไป และเปนที่ถกเถียงกัน
ถึงมาตรการในการฟนฟูสภาพลําหวยคลิตี้ การบําบัดรักษาอาการปวยดวยโรคพิษสารตะกั่ว การสงเสริมภาวะ
สุขอนามัย การหนุนเสริมงานอาชีพ ตลอดจนการดํารงชีพตามวิถีชุมชนชาวกะเหรี่ยงดวยการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อติดตามปญหา ซ่ึงมีหลายชุดตามแตสาระประเด็นที่ตองดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนา  แต
ผลการประชุมหรือมติการประชุมที่ตองนําไปสูการปฎิบัติยังไมมีรูปธรรมที่ชัดเจน  หากเปรียบเทียบกับลักษณะ
ของความเปนปญหาในแตละสถานการณ 

 
ตามเอกสารที่สืบคน พบวาในชวงป 2548 จนถึงปจจุบันทางสํานักจัดการคุณภาพน้ํา สวนน้ําเสีย

อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ ไดติดตามตรวจสอบการปนเปอนตะกั่วในลําหวยคลิตี้ และอางเก็บน้ําเขื่อน    
ศรีนครินทรอยางตอเนื่อง โดยเก็บตัวอยางน้ํา ดิน ตะกอนทองน้ํา สัตวน้ํา และพืชผัก มาวิเคราะห และระบใุน
รายงานผลการตรวจวาปริมาณการปนเปอนสารตะกัว่ในน้ํามีแนวโนมลดลง  พรอมรายงานผลการตรวจสอบให
หนวยงานทีเ่กีย่วของ และชาวบานคลิตี้ลางทราบเปนระยะๆ  โดยจัดทําปายแจงผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางไว
ที่ศาลาวัดบานคลิตี้ (วารสารขาวสารคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ปที่ 5 ฉบับที่ 3 (19) กรกฎาคม - กันยายน 
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2548)  ทวาในชวงกอนหนานั้นไมพบเอกสารการเผยแพร  และการอธิบายผลคุณภาพน้ําโดยตรงกับชาวบานใน
พื้นที่แตอยางใด (สมพงษ ทองผาไฉไล ผูชวยผูใหญบาน หมู 4 ต.ชะแล) 

 
ดานการสงเสริมการใชน้ําเพื่อการบริโภคนั้น ทางกรมควบคุมมลพิษไดสรางเครื่องกรองน้ําภูเขาเพื่อ

รองรับการใชน้ําของชาวบานไว  พรอมประสานงานรวมกับองคกรบริหารสวนตําบลชะแล  เมื่อป 2548 นําโอง
ดินไปแจกจายใหชาวบานใชในการเก็บกักน้ําฝนไวอุปโภค นับวาเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ตอบสนอง
ความตองการไดดีในระดับหนึ่ง  หลังจากชาวบานรอแนวทางการแกไขปญหามากวา 7 ป  และตอประเด็นการ
ฟนฟูสภาพแวดลอมใหปราศจากมลพิษนั้น  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2549  ศาลจังหวัดกาญจนบุรี  ไดช้ีไวชัดเจน
ดังปรากฏในคําพิพากษาคดีคลิตี้  ที่ชาวบาน 8 ราย ฟองรองคาเสียหายทางละเมิดตอผูประกอบการและกรรมการ
ผูจัดการวา ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  กําหนดใหเปนหนาที่
ของรัฐที่จะตองดําเนินการฟนฟูรักษาและกําจัดมลพิษ โดยสามารถเรียกคาใชจายคืนจากผูกอใหเกิดมลพิษ  
ดังนั้นเมื่อบริษัทหมดประทานบัตรแลวตั้งแตปพ.ศ. 2545 จึงตองเปนหนาที่ของรัฐในการเขาไปฟนฟูให
ปราศจากมลพิษ  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 (เว็บไซตมติชน)  
ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาเพื่อใหเปนที่ยุติ จึงเริ่มมีสัญญาณที่ชัดเจนในการสรางรูปธรรมในการจัดการกับ
ปญหาที่ส่ังสมมาอยางยาวนาน  รวมถึงการระบุหนวยงานผูรับผิดชอบหลักดําเนินงาน 
 
1.2 เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา 

การเลือกกรณีศึกษานี้ขึ้นมาประเมินตัวช้ีวัด เพราะเปนกรณีที่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไดสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของคนในบริเวณใกลเคียง นอกจากนี้ผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ทั้งหมดเปนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง คนกลุมนี้จัดเปนกลุมคนชายขอบที่สวนใหญมักถูกละเลยจากสังคม 
การศึกษากรณีนี้จึงจะทําใหเราไดเห็นภาพการเขาถึงขอมูลขาวสารของคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ ซ่ึง
ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมแร ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดในพื้นที่อ่ืนๆ อีก ในทํานองเดียวกันในประเทศ
ไทยมีคนชายขอบ ชนกลุมนอยอยูจํานวนมาก กรณีศึกษานี้จะเปนประโยชนใหเราสามารถพัฒนาแนวทางใน
การใหขอมูลขาวสารแกชนกลุมนอย คนชายขอบตางๆ ไดดีขึ้น 

 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใชตัวช้ีวัดธรรมภิบาลสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือในการประเมินโดยเลือกการวิจัยเชิง
เอกสาร และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1. การสืบคนขอมูลจากเว็บไซตของหนวยงานที่เกี่ยวของและติดตามสถานการณเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ไดแก หนวยงานของภาครัฐที ่ร ับผิดชอบตอกรณีปญหานี ้โดยตรงคือ กรมควบคุมมลพิษ 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (www.pcd.go.th) และองคกรภาคเอกชนที่ติดตาม
ผลการแกไขปญหานี้โดยตรงคือ ศูนยศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา (www.karencenter.com)  

2. การสืบคนจากเอกสาร ไดแก เอกสารการประชุม สัมมนา วารสาร รายงานวิชาการที่เกี่ยวของ
หนังสือพิมพ  และบทความ 

3. การสัมภาษณบุคคลจากหนวยงานที่เกีย่วของและมีสวนไดรับผลกระทบจากกรณศีึกษานี้ ไดแก 
 กรมควบคุมมลพิษ  

- คุณอนุกูน สุธาพันธ ผูอํานวยการสวนน้ําเสียอุตสาหกรรม สํานักจัดการคุณภาพน้ํา 
 กรมควบคุมมลพิษ  

- คุณสงา ทับทิมหิน  เจาหนาที่ฝายปฎิบัติการพื้นทีก่รณีปญหา  
 สวนน้ําเสียอุตสาหกรรม  สํานักจัดการคุณภาพน้ํา 

 สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบรีุ  
- คุณสาวิกา  วรหาญ   หัวหนากลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม  

 ศูนยกะเหรี่ยงและพัฒนา  
- คุณสุรพงษ  กองจันทึก   เจาหนาที่ของศนูยกะเหรี่ยงและพัฒนา 

 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  
- คุณพงศักดิ์  มวงงาม   เจาหนาที่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม  
- คุณสุรชัย  ตรงงาม   ทนายความ 

 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม 
- คุณสุภาพร  มาลัยลอย  เจาหนาที่โครงการนิติธรรมสิ่งแวดลอม 

 ชาวบานคลิตี้  
- คุณสมพงษ  ทองผาไฉไล   ผูชวยผูใหญบาน หมู 4  ต.ชะแล 
- คุณยะเสอะ  นาสุวรรณ   ผูชวยผูใหญบาน หมู 1 
- คุณกําธร  ศรีสุวรรณนารา 
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3. ผลการประเมิน 

การประเมินผลกรณีศึกษาครั้งนี้ประเมินผล 3 ดานคือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผยแพรและการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร ความพยายาม และประสิทธิผลที่เกิดจากกระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสารและการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี ้

 
3.1 ดานกฎหมาย 

3.1.1 ขอบเขตและคณุภาพของกรอบกฎหมายที่เก่ียวของ 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 10 เกี่ยวกับความเอื้ออํานวยของกฎหมายในการใหประชาชนเขาถึงขอมูล

ดานสิ่งแวดลอม ในกรณีนีพ้บวา กฎหมายกําหนดเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสารเรื่องคุณภาพน้ําไวเปนสวนใหญ 
ทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎประกาศและระเบียบที่
เกี่ยวของดานการควบคุมมลพิษ   

 
สําหรับการประเมินเรื่องวากฎหมายกาํหนดใหหนวยงานของรัฐ จัดทํา รายงานและเผยแพรขอมูล

ขาวสารหรือไมตามตัวชี้วัดท่ี 11 พบวา กฏหมายกําหนดใหตองจัดทําและ/ หรือรายงานตามที่ปรากฎในระเบียบ
ของกรมควบคุมมลพิษและใหเผยแพรขอมูลขาวสารได แตกรณีทีข่อมูลขาวสารใดอยูระหวางการดําเนนิการ 
จัดทํา วิเคราะห จําแนก หรือจัดทําขึ้นใหมใหเปนอํานาจของ “คณะกรรมการขอมูลขาวสารในกรมควบคุม
มลพิษ” เปนผูพิจารณาใหความเห็น   

 
การประเมินตวัชี้วัดท่ี 12 เกี่ยวกับการกําหนดทางกฎหมายใหหนวยงานของรัฐ ตองเผยแพรขอมูล

ขาวสารทั้งหลายตามกรณีศึกษาแกประชาชน พบวา กฎหมายกาํหนดใหมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารบางอยาง 
กลาวคือมีการกําหนดระดับขอมูลที่สามารถเผยแพรไดเลยตามระเบยีบที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดไวแตก็มีการ
ระบุชัดวาขอมลูขาวสารบางอยางจะตองผานการพิจารณาใหความเห็นจากผูมีอํานาจวนิิจฉัยกอนที่จะเปดเผยได 

 
กลาวโดยสรุป กฎหมายระบุชัดในเรื่องขอมูลขาวสารที่สามารถทําการเผยแพรได และขอมูลขาวสารที่

เปนความลับ ขณะที่กรมควบคุมมลพิษไดมีการจัดทําระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมารองรับกฎหมายชัดเจนเชนกัน 
 
3.1.2 คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 10 และ13 พบวากฎหมายเอื้อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา

พื้นที่หวยคลิตี ้ จังหวัดกาญจนบุรี และมีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนถึงประเภทของขอมูลขาวสารที่จัดเปน
ความลับ ดวยเหตุนี้ขอมูลคุณภาพน้ําพื้นทีห่วยคลิตี้บางสวนที่อยูระหวางการพิจารณาทางคดีความจึงถูกจัดอยูใน
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ช้ันความลับ ประชาชนทั่วไปไมสามารถเขาถึงขอมูลไดเพราะไมมีการเผยแพร และหากตองการขอมูลเชิงลึก
จะตองทําจดหมายเพื่อใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารในกรมควบคุมมลพิษเปนผูพิจารณาใหความเห็นวา
สมควรที่จะเปดเผยหรือไม 

 
3.1.3 คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
จากการทบทวนเอกสารไมพบวามีกฎหมายหรือระเบยีบใดระบใุหกรมควบคุมมลพิษตองจัดใหมีการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร ดังนัน้การประเมนิตามตัวชี้วัดท่ี 14 พบวา
กฎหมายไมไดระบุใหหนวยงานจดัใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร แตเมือ่
พิจารณาจากการปฏิบัติของหนวยงาน พบวา ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในเรื่องนี ้

 
3.1.4 คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 17 และ 18 พบวา ไมมกีฎหมายที่เกี่ยวของกับการใหหนวยงานรัฐตองการ

พัฒนาศักยภาพของประชาชนทั่วไปและพฒันาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตอยางไรก็ตามจาก
การประเมินจากปฏิบัติการของหนวยงานพบวา มีการดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้กับกลุมเปาหมาย จงึอาจกลาวได
วาแมกฎหมายไมไดกําหนดเรื่องการการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวแต
หนวยงานก็ไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

 
3.1.5 เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา 
การประเมินตวัชี้วัดท่ี 19  พบวา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลขาวสารและระเบียบของกรม

ควบคุมมลพิษไมไดกําหนดเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมทีห่นวยงานจะตองเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
ไดรับทราบ 

 
3.2  ดานความพยายาม 

3.2.1 ขอบเขตและคณุภาพของความพยายาม 
จากการประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 20  พบวา กรมควบคุมมลพิษมีระบบการจัดการขอมูลขาวสารแบบบูรณาการ

ขั้นพื้นฐาน กลาวคือมีการจัดเก็บขอมูลตามระบบราชการที่ไดกําหนดไว แตขาดการนําขอมูลมาบูรณาการรวมกับ
ขอมูลดานอื่นๆ เพื่อแกไขปญหา ขณะที่ขอมูลเร่ืองคุณภาพน้ําเพียงเรื่องเดียวไมสามารถนํามาสูการจัดการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดได และเมื่อประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 23 เร่ืองความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล
ขาวสารที่หนวยงานจัดหา พบวา เมื่อผูวิจัยทําการทดสอบขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคุณภาพน้ําในพื้นที่หวยคลิตี้ 
จะไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานและไดรับคําแนะนําใหติดตามขอมูลไดจากเว็บไซต สําหรับกรณีที่ตองการ
ขอมูลเฉพาะไดมีคําแนะนําใหทําหนังสือเปนทางการสงมายังกรมควบคุมมลพิษเพื่อพิจารณาตามระเบียบราชการ 

 



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
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3.2.2 คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 25 เกี่ยวกับคาใชจายในการขอใชบริการขอมูลขาวสารของกรมควบคุม

มลพิษ  พบวาการขอขอมูลจากศูนยบริการประชาชน กรมควบคุมมลพิษไมมีคาใชจายแตอยางใดสําหรับกรณีที่
เปนขอมูลที่ทางศูนยบริการมีใหบริการ และทางศูนยบริการประชาชนแนะนําใหติดตามขอมูลบนเว็บไซตหรือ
สงแบบฟอรมของศูนยบริการประชาชนเพื่อขอขอมูลได สําหรับขอมูลที่ไมไดใหบริการสามารถติดตอขอได
จากหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
3.2.3 ความเปนธรรมและความเทาเทียม 
การประเมินเกีย่วกับความพยายามของหนวยงานรัฐในการวางแผนอยางเปนระบบในการเผยแพรขอมูล

ขาวสารแกกลุมผูดอยโอกาสหรือคนกลุมนอยตามตัวชี้วัดท่ี 27 พบวา กรมควบคุมมลพิษมีความพยายามอยาง
จํากัดที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายคือกลุมกะเหรี่ยงที่ตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูบริเวณริมหวยคลิตี ้ โดยเฉพาะระยะ
เร่ิมตนที่มีปญหาเรื่องคุณภาพน้ํา จนกระทั่งชาวบานตองมีการพึ่งพากระบวนการทางกฎหมายเพื่อรองขอให
หนวยงานใหรายละเอียดและแจงขอมูลเกี่ยวกับคณุภาพน้าํและสถานการณที่เกิดขึน้ ภายหลังกรมควบคุมมลพิษ
ไดมีการปรับปรุงแนวทางการทํางานทําใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามกลุมเปาหมาย
ไดใหความเหน็วากรมควบคุมมลพิษไมสามารถอธิบายปรากฏการณของปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจนและไม
ปรับวิธีการใหสอดคลองกับการรับรูของชุมชน 

 
3.2.4 ระยะเวลา 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 29 เร่ืองระยะเวลาที่หนวยงานรัฐเผยแพรขอมูลขาวสารตอประชาชน พบวา

การเผยแพรขอมูลขาวสารไมตรงเวลาหรือไมสม่ําเสมอในบางกรณีโดยเฉพาะระยะเริ่มตนที่มีกรณีปญหาเรื่อง
คุณภาพน้ําเกิดขึ้นเนื่องจากขอมูลขาวสารเรื่องคุณภาพน้ําในหวยคลิตี้สวนหนึ่งเขาไปสูระบบของราชการที่ไม
สามารถเผยแพรได  จนกวาจะไดรับการประมวลสรุปอยางเปนทางการและการเผยแพรสวนใหญปรากฎบน
เว็บไซตซ่ึงจะสะดวกสําหรับกลุมคนที่ตดิตามโดยผานระบบอินเตอรเน็ต  แตสําหรับชุมชนในพื้นที่ที่เกิดปญหา
ไมสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได  ตอมาหนวยงานภาครัฐไดการปรับกระบวนการทํางานกับชุมชนทําใหขอมูล
ขาวสารสงตรงถึงชุมชนมากขึ้น  

 
3.2.5 ชองทางในการเขาถึง 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 31 พบวามีชองทางตางๆ ในการเขาถึงขอมูลขาวสารทั้งสวนของกรมควบคุม

มลพิษที่ทํางานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง หนวยงานสาธารณสุขระดับจังหวดั หนวยงานดานวิชาการที่ติดตาม
เร่ืองนี้ และองคกรพัฒนาเอกชนที่เขาไปใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ประสบปญหาในพืน้ที่ รวมทั้งสื่อ
ตางๆ ที่ติดตามเรื่องนี้อยางตอเนื่อง 
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3.2.6 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 33 เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานรัฐเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

พบวา ไมมีการจัดทําเอกสารคูมือหรือฝกอบรมใหกับเจาหนาที่  ขณะที่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
หนวยงานเรื่องสิ่งแวดลอม ตามตัวชี้วัดท่ี 34 พบวา มีการจัดฝกอบรมอยางจํากัดและไมสม่ําเสมอ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั
ความตองการของแตละฝายวาตองการฝกอบรมเรื่องใด และนอกจากนี้ไดมีการจัดสงเจาหนาที่ไปฝกอบรม
รวมกับหนวยงานภายนอกดวย 

 
สําหรับการประเมินดวยตัวชีวั้ดท่ี 35  เร่ืองการจัดสรรงบประมาณเรื่องการรวบรวมและเผยแพรขอมูล

ขาวสารในกรณีศึกษานี้ พบวา ไมสามารถประเมินไดเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจะเปนไปตามแผนงาน
ไมไดมีการแยกเฉพาะเรื่องดงักลาว 

 
3.2.7 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของสาธารณชน 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 37 เร่ืองความชัดเจนและงายของคูมือการขอรับขอมูลของหนวยงาน

รับผิดชอบ พบวา กรมควบคุมมลพิษตระหนักถึงเรื่องนี้จึงตั้งศูนยบริการประชาชนขึ้นมาและมีการจัดทําคูมือ
แนะนําแนวทางการใชบริการใหกับประชาชนทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย อีกทั้งสามารถรับ
บริการคําแนะนําจากทางเจาหนาที่ไดทางโทรศัพทสําหรับกรณีที่ไมเขาใจหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมแตไม
สามารถหาไดจากศูนยบริการประชาชน แตอยางไรก็ตามคูมือประชาชนดังกลาวเขาถึงไดยากสําหรับ
กลุมเปาหมายที่เปนประชาชนในพื้นที่หวยคลิตี้โดยเฉพาะชนกลุมนอย 

 
3.3 ดานประสิทธิผล 

3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึง 
การประเมินเรือ่งการเผยแพรขอมูลไปถึงประชาชนวามีความทันตอเวลาหรือไมตามตวัชี้วัดท่ี 39 พบวา

ขอมูลขาวสารบางสวนเผยแพรแกประชาชนทันเวลา แตเนื่องจากมขีอมูลบางสวนที่ทางหนวยงานพิจารณาวา
เปนความลับตองมีการดําเนนิการตามระบบเพื่อใหเปนไปตามระเบียบของราชการกอน เปนเรือ่งทางเทคนิค
ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง และอาจมผีลกระทบกับบริษัทที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกอมลพิษจงึไมสามารถ
นํามาเผยแพรตามสื่อสาธารณะไดทันเวลา 

 
3.3.2 ผลลัพธของการเขาถึง 
การประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 41 พบวา ขอมูลที่เผยแพรสําหรับกรณนีี้มีสวนชวยปองกันหรือบรรเทา

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนอยางจํากดั เพราะแมจะมีการเสนอแนวทางแกไข
ปญหาที่หลากหลายแตไมชัดเจนถึงวิธีการที่จะใชในการลดผลกระทบ และไมสรางความมั่นคงในชีวิตใหกับ
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ชุมชนในพืน้ทีป่ญหาได นอกจากนี้ผูไดรับผลกระทบและภาคประชาชนที่ทํางานเกีย่วกับเรื่องนี้ใหความเห็นวา
ขอมูลเร่ืองคุณภาพน้ําทีไ่ดรับไมสามารถนํามาใชแกไขปญหาที่เกิดขึน้ในพืน้ที่ไดทัง้หมด ประกอบกับขอมลู
บางสวนถูกปดเปนความลับทําใหยากตอการเขาถึงอีกดวย 

 
3.3.3  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในหนวยงานของรัฐ 
การประเมินดวยตัวชี้วัดท่ี 42 พบวา ผูมสีวนไดเสียสวนใหญไมพอใจกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบ เพราะที่ผานมาการใหขอมูลตองมีกระบวนการเรียกรองโดยภาคประชาสังคมและผูไดรับ
ผลกระทบกอนจึงมีการเปดเผยขอมูล และขอมูลที่นําเสนอไมมีกระบวนการชี้แจงที่เปนขั้นตอนตามสมควรและ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในพื้นที่   

 
3.3.4  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในองคกรภาคประชาสังคม 
การประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 46  ในกรณีศึกษานี้องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรพัฒนาเอกชนมีสวน

รวมในกรณีศึกษานี้เปนอยางมาก ตั้งแตการเขาชวยเหลือกลุมผูไดรับผลกระทบ การติดตามขอมูล และการรองขอ 
ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งทําหนาที่เผยแพรขอมูลใหกับกลุมเปาหมายไดรับทราบอยางทันเวลา แมจะ
มีขอมูลบางสวนตองรองขอจากหนวยงานและไดรับการปฏิเสธในหลายๆ คร้ังก็ตาม 
 

4. บทสรุปและขอเสนอแนะ  

1. จากกรณีนี้ พบวา ขอมูลขาวสารเรื่องคุณภาพน้ํานั้นมีกระบวนการจัดเก็บที่เปนระบบในสวนของสํานัก
การจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ มีความตอเนื่องสมบูรณนับแตเกิดปญหาและนําขอมูล
ดังกลาวมาสูการสังเคราะหรวมในระดับหนวยงานของรัฐ แตทวาขอมูลดังกลาวกลับไมปรากฏวาถูก
นําเสนออยางตรงไปตรงมาตอผูไดรับผลกระทบโดยตรง  และสาธารณะชนในชวงเวลาอันเหมาะสม  
เปนเหตุใหมีการสื่อสารขอมูลขาวสารที่ไมตรงกันหรือขัดแยงกันทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

2. กลุมผูที่ได รับผลกระทบโดยตรงนี้ เปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงที่มีวิ ถีการดํารงชีพแบบพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และอยูในสภาพพื้นที่ที่มีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล  ดังนั้นการใหความสําคัญ
และเลือกวิธีการสรางชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางสมบูรณและยุติธรรม  เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจรวมในการแกไขปญหานั้น จึงมีความสําคัญยิ่งตอกรณีนี้ 

3. ขอเท็จจริงจากกรณีศึกษานี้ พบวา ผูเดือดรอนคือคนจนและเปนชนกลุมนอย   การใหสิทธิและการ
ชวยเหลือของรัฐระยะเริ่มตนนั้นถูกจัดไวเปนลําดับที่ไมเรงรีบ แตเมื่อเกิดผลกระทบตอเนื่องการเขาไป
ชวยเหลือและติดตามปญหาเริ่มมีกระบวนการที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานที่
เกี่ยวของจะตองใหความสําคัญและปฏิบัติกับคนทุกกลุมอยางเทาเทียม 

4. กรณีศึกษานี้ช้ีใหเห็นวาบทบาทของภาคประชาชน  องคกรอิสระ และสื่อมีบทบาทสําคัญในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร  ดังนั้นควรจะมีการพัฒนาใหเกิดเปนเครือขายขอมูลขาวสารและเชื่อมโยงขอมูล
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ระหวางภาครัฐและภาคประชาชนขึ้นอยางเปนระบบ  และควรมีการวิเคราะหหรือพัฒนางานติดตาม
และเฝาระวังระหวางภาครัฐ ภาคประชาชนและสื่อรวมกัน 

5. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดใหมีการพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ในการใหขอมูลขาวสารและทํางาน
รวมกับชุมชนมากขึ้น เพราะการทํางานรวมกับชุมชนจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการปองกัน ติดตามและ
เฝาระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ไดดี และทําใหเกิดการเผยแพรขอมูลขาวสารตอชุมชนอยาง
ตอเนื่อง 

 
 



 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

 
หัวขอ B: การเขาถึงขอมลูการตรวจวัดคุณภาพน้ําและอากาศ 

 

 

กรณีศึกษา 
ขอมูลการตรวจวัดคณุภาพอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

จังหวัดสมทุรปราการ 
 
 
 
 

โดย  
 
 

ณัฏฐนิช สุนสวัสดิ์  และ ไพศาล ลิ้มสถิตย 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 
 

 



ที่มา:
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1. ความเปนมาและเหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา  
1.1  ความเปนมา  

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี เร่ิมดําเนินการเมือ่ป พ.ศ. 2532  ตั้งอยูที่ หมู 17 ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ 1,004 ไร มีจํานวนโรงงาน 147 ราย จํานวนคนงาน 25,600 คน และจํานวน
เงินลงทุน 14,066 ลานบาท โดยมีการอุตสาหกรรมหลักคือ สีและเคมีภัณฑ ส่ิงทอ พลาสติก เครื่องสําอาง เครื่อง
แตงกาย ช้ินสวนเหล็ก โลหะ ช้ินสวนรถยนตและรถจักรยานยนต  และระบบกําจดักากของเสีย  

 
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ทําหนาที่กํากับดูแลโรงงานโดยตรงในดานการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหโรงงานตองสงรายงานการกําจัดของเสียกากอุตสาหกรรมเดือนละ 1 คร้ังตอ
สํานักงานนิคมฯ ในสวนของน้ํา มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเดือนละ 2 คร้ัง ในสวนของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
โรงงานประเภทที่เขาขายตองทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (environmental impact assessment, EIA) 
จะตองสงรายงานตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ปละ 2 คร้ัง 

 
การนําขยะออกไปกําจดัภายนอกของโรงงานแตละแหง จะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานนิคมฯ และ

เทศบาลตําบลบางเสาธง โดยสถานประกอบการตองกําหนดผูรับกําจดั  ผูขนสง  และวิธีการกําจดัขยะทีแ่บงตาม
ประเภทของขยะ เชน ขยะทั่วไป  ขยะมพีิษ  จะใชวิธีการกําจัดโดยการฝงกลบ  การนํากลับมาใชใหม การเผา 
สํานักงานนิคมฯ มีเตาเผาขยะ 1 เตา สามารถเผาขยะได 1,200 กิโลกรัมตอวัน แตในปจจุบันไมมผูีมาใชบริการ
เตาเผาขยะดังกลาว นิคมฯ ไดจัดระเบียบการขนขยะไว โดยแบงตามประเภทขยะคือ ขยะมูลฝอยจะทําการขนไป
ฝงกลบโดยเทศบาลหรือบริษัทเอกชน ขยะทั่วไปทางบริษัทจะนําไปรีไซเคลิ สวนขยะอันตรายจะสงให
บริษัทเอกชนซึ่งไดรับอนุญาตใหกําจัดขยะอันตราย อีกทั้งตองสงรายงานการกําจดัขยะอนัตรายตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 1 คร้ังตอป ในสวนของเทศบาลที่รับผิดชอบพื้นที่นิคมฯ บางพลี คือ เทศบาลตําบลบางเสาธงจะ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 
ดานคุณภาพน้าํ โดยปกติบริษัท GUSCO เปนผูติดตามคุณภาพน้ําทิ้งของแตละโรงงาน น้ําทิง้จาก

โรงงานภายในนิคมฯ จะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง จากนัน้จะเขาสูกระบวนการบําบัด พรอม
ทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานน้ําทิง้ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
กอนปลอยลงลําธารสาธารณะ (เว็บไซตการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย www.ieat.go.th) นอกจากนี้ ทาง
สํานักงานนิคมฯ จะคอยดูแลโรงงานที่มีปญหามลพิษไมใหปลอยกล่ินเหม็นรบกวนชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม 
แตถากรณีที่มปีญหากลิ่นไปรบกวนชาวบาน นิคมฯ จะเขาไปชวยแกไขกับทางโรงงาน ถาแกไมไดกจ็ะให
โรงงานหยุดดาํเนินการในสวนที่มีปญหา ซ่ึงการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดจดัแบงโซนแยก
กิจการเพื่อสะดวกในการจัดการมลพิษทางอากาศไวดวย 
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ในสวนของการติดตามคุณภาพอากาศภายในนิคมฯ โดยรวมแลวไมตองสงรายงานตอ สผ. เพราะเปน
นิคมอุตสาหกรรมที่ไมตองทํารายงาน EIA คือเปนนิคมฯ ที่กอตั้งกอนที่กฎหมาย EIA จะใชบังคับเมื่อป 2535  
ประกาศของการนิคมฯ จึงมิไดกําหนดเรื่องการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงงานในนิคมฯ บางพลี  นิคมฯ บาง
พลีจึงไมอยูในบังคับตามประกาศฯ ที่ 46/ 2541 ซ่ึงกําหนดใหผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจะตอง
ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองในขณะประกอบกิจการโรงงานตามเงื่อนไขในรายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของนิคมอุตสาหกรรม และผูประกอบการจะตองจัดสงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศซึ่ง
เปนสวนหนึ่งในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดลอมสํ าห รับโครงการด านอุตสาหกรรม  โครงการนิคมอุตสาหกรรม 
(http://monitor.onep.go.th) แกผูจัดการนิคมอุตสาหกรรม, สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โดยสง 2 คร้ังตอป (เดือนกรกฏาคมของป
นั้นและเดือนมกราคมของปถัดไป) อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ การนิคมฯ ไดวาจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอยางสม่ําเสมอปละ 2 คร้ัง และการนิคมฯรวบรวมเปน
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกับนิคมอื่นดวย  ซ่ึงมีทั้งรายงานคุณภาพอากาศ น้ํา และ
เสียง ปละ 2 คร้ัง  

 
การรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดลอมปละ 2 คร้ัง ของนิคมบางพลีฯ แมวาไมไดมีกฎหมายของ สผ. บังคับ

วา ตองสงรายงานตอ สผ.โดยตรง แต การนิคมฯ ไดทําการรวบรวมผลการติตตามคุณภาพสิ่งแวดลอมของนิคมฯ      
บางพลี รวมกับนิคมอุตสาหกรรมอื่นภายใตกํากับของ การนิคมฯ เปนรูปเลมและสง สผ. ดวย นอกจากนี้ผลการ
ตรวจวัดฯ ยังถูกสงไปยัง Thailand Rating and Information Services (TRIS) รวมกับผลการประเมินดานอื่นๆ ใน
การประเมินผลการดําเนินการของแตละนิคมฯ ดวย 

 
ในสวนของสถานการณคุณภาพอากาศในจังหวดัสมุทรปราการ ในป 2547 กรมควบคุมมลพิษ (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2548) ไดตดิตามคากาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) และฝุน
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) พบวา จังหวดัสมุทรปราการมีปริมาณของ PM10 มากที่สุด และมีคาเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมงเกินคามาตรฐาน (120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) จํานวน 702 คร้ังจากการวัดทั้งหมด 1,672 คร้ัง โดยมี
แหลงกําเนิดจากยานพาหนะ (รถยนตดีเซล) รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่กระจายอยูอยางทัว่ไป ในสวนของ
การเคหะชุมชนบางพลีซ่ึงใกลกับบริเวณนคิม มีสถานีตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงคาเฉลี่ยของกาซ SO2 

และ NO2 ของป 2547 ไมมีคร้ังใดที่เกินมาตรฐาน แตคา PM10 ในบรเิวณนี้มีคาเกนิมาตรฐาน จํานวน 163 คร้ัง
จากการวัดทั้งหมด 314 คร้ัง โดยมีคาเฉลี่ย 131.1 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร นอกจากนี้ขอมลูการตกสะสม
ของกรด ในป 2547 ของกรมควบคุมมลพิษ ยังพบวาจังหวัดสมุทรปราการมีภาวะความเปนกรดของน้ําฝนเพิ่ม
มากขึ้นกวาปที่ผานมา (สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 
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สําหรับขอมูลเบื้องตนของระบบการตรวจวดัคุณภาพอากาศ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี พบวา นคิม
อุตสาหกรรมบางพลีมีการตรวจวดัคุณภาพอากาศ โดยจัดเก็บจํานวน 2 คร้ังตอป เร่ิมตั้งแตเมื่อป 2546 โดยการ
นิคมฯไดวาจางบริษัทเอกชนเก็บตัวอยางอากาศในบริเวณสํานักงานนิคมฯ และบริเวณพื้นทีใ่กลนคิมฯ ปละ 2 
คร้ัง ในชวงเดอืนกุมภาพันธถึงเมษายน และชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ใชเวลาตรวจวัดครั้งละประมาณ 4 วัน
ตอเนื่อง โดยทําการเก็บตวัอยางอากาศในพื้นที่ 3 บริเวณ (ไมมีสถานีตรวจถาวร)ไดแก 1) สํานักงานงานนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี 2) มุมทิศตะวนัตกเฉยีงใตของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี และ 3) โรงเรียนเคหะบางพลี (10 
สปช.) (ตั้งอยูใกลกับบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางพลี)   

 
คุณภาพอากาศของนิคมอุตสาหกรรมบางพลีโดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน จากการสัมภาษณมี

เพียงโรงงานที่ผลิตเรซินแหงหนึ่งที่มีปญหาปลอยกาซที่มีกล่ินออกมาจนประชาชนรองเรียน โดยทางการนิคม
อุตสาหกรรมและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไดทําการตรวจสอบโรงงานที่ปลอยมลพิษทางอากาศและมี
ชาวบานรองเรียน อยางไรก็ตาม ขอมูลไมไดถูกนําไปวิเคราะหเชิงลึกแตอยางใด นอกจากนี้ในเดือน กุมภาพันธ 
ปพ.ศ. 2547 โรงงานดังกลาวมีการแตกของ safety valve ของถังสารเคมีสงผลใหเกิดการระเบิดของสารประกอบ 
phthalic anhydride (PA) โดยเปนทั้งกลิ่นและของแข็งสูบรรยากาศ และตกบนหลังคาเรือนของชาวบาน 
ชาวบานในขณะนั้นตองการใหโรงงานจัดการไมใหเกิดกรณีปลอยกลิ่นออกมาเชนนี้อีก และโรงงานไดให
ความรูกับชาวบานโดยใหเขาไปในโรงงานเพื่อดูกรรมวิธีการเกิดกาซและกระบวนการผลิต และการพิสูจนถึง
คุณสมบัติทางเคมีของกาซดังกลาว ทําใหทราบวาขอมูลคุณภาพอากาศในชวงหลังเกิดเหตุการณนั้นเทานั้นไดถูก
เผยแพรใหกับประชาชนโดยผานทางเทศบาลตําบล โรงเรียน และคณะกรรมการของหมูบาน  

 
สํานักงานนิคมฯ ไดส่ังการใหโรงงานสงรายงานรายละเอียดคุณสมบัติของสารเคมี กระบวนการผลิต 

คุณภาพของอากาศที่ปลอยออกมา และใบรับรองจากวิศวกรวาโรงงานมีระบบการบําบัดสารดังกลาวกอนถูก
ปลอยออกสูช้ันบรรยากาศ  ทั้งนี้ถือเปนเหตุการณที่มกีารดําเนินการเผยแพรคุณภาพอากาศของโรงงานเมื่อเกดิ
ปญหามลพิษทางอากาศของนิคมฯ บางพลี รายละเอียดผลการตรวจวดัจะเปรยีบเทยีบกับคามาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนดเทานัน้ ไมเคยมีการจัดทํารายงานศึกษาวเิคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพของผูที่อยูอาศัย
บริเวณนิคมฯ บางพลี   
 
1.2  เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา 

1. คณะผูวจิัยเลือกทําการศึกษาบริเวณเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองที่มชุีมชน บานเรอืนของประชาชนอยู
ใกลเคียงโดยรอบนิคมฯ บางพลี คือ การเคหะบางพลี ซ่ึงประชาชนอาจไดรับผลกระทบจากมลพิษสูง 
และมีความเสีย่งสูงตอการเปนโรคระบบทางเดินหายใจ  
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2. จังหวดัสมุทรปราการเปนจังหวดัที่มีมลพิษทางอากาศในสวนของฝุนขนาดเลก็สูง (กรมควบคุมมลพษิ, 
2548) นอกจากนี้นคิมฯ บางพลีมีโรงงานอตุสาหกรรมจาํนวนมาก ถึง 147 โรงงาน (การนิคมอตุสาหกรรม
แหงประเทศไทย) 

 

2.  ระเบียบวธิีการวิจัย 

ผูศึกษาไดทําการสอบสวนเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก ตวับทกฎหมายตางๆ ขอมูลจากหนวยงานตางๆ 
จากรายงานที่เปนรูปเลม จากสื่อส่ิงพิมพ จากเว็บไซต หรือจากขอมลูเบื้องตนของหนวยงาน ขอขอมูลไปยัง
หนวยงานทีเ่กีย่วของ และไดสัมภาษณหนวยงานและบคุคลที่เกี่ยวของ โดยประเมนิตามตัวช้ีวัดหลักหมวดการ
เขาถึงขอมูลขาวสารจํานวน 22 ตัวช้ีวัด แบงเปนดานกฎหมาย 8 ตัวช้ีวัด ดานความพยายาม 10 ตัวช้ีวัด ดาน
ประสิทธิผล 4 ตัวช้ีวดั  
 
2.1  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ 

กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกีย่วของ 
 ระเบียบการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ 127 วาดวยการติดตอขอรับทราบ
ขอมูลขาวสารของนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2542 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธีิการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

เอกสารเผยแพร 
 กรมควบคุมมลพิษ. 2548. สรุปสถานการมลพิษของประเทศไทย 2547.  
 สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ. 2548. สถานการณและการจัดการ
ปญหามลพิษทางอากาศและเสียง 2547.  

 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. เอกสารเผยแพร “นิคมอุตสาหกรรมบางพลี” 
เว็บไซต 

 สถิติการรองเรียนปญหามลพิษ 2548. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
http://www.pcd.go.th 

 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  http://www.ieat.go.th 
 กลุมงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  http://monitor.onep.go.th 
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2.2  การสัมภาษณ  
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

 คุณเทียนชัย     นักวิทยาศาสตร 7 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
 คุณธันยพร  ชีวะภัทร    บรรณารักษหองสมุดการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 คุณณรงค บุญญกิจโนทัย  วิศวกรประจําฝายโรงงานอุตสาหกรรม  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
(สัมภาษณทางโทรศัพท)  

 คุณสมพล  รัตนาภิบาล   วิศวกร 8 หัวหนาฝายโรงงานอุตสาหกรรม  
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  

 คุณประเทือง กอบกุศล   ผูอํานวยการฝายสาธารณสุข เทศบาลตําบลบางเสาธง  
จังหวดัสมุทรปราการ  

ประชาชนบริเวณใกลกับนิคมฯ 
 คุณแสวง     ประธานคณะกรรมการหมูบาน 204  

(สัมภาษณทางโทรศัพท)  
 คุณอาภัสรา  จัน่เพชร    ประธานคณะกรรมการหมูบาน 202  

(สัมภาษณทางโทรศัพท)  
 คุณดาริน  โสภารัตน    คณะกรรรมการหมูบาน 40 ตารางวา สาย B  

(สัมภาษณทางโทรศัพท)  
 

3.  ผลการประเมิน 

3.1  ดานกฎหมาย  
ระเบียบปฏิบัตขิองการนิคมฯ เร่ืองการเผยแพรขอมูลขาวสารคือ ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย ฉบับที่ 127 วาดวยการติดตอขอรับทราบขอมูลขาวสารของนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2542  กาํหนดประเภทขอมูลขาวสารของ การนิคมฯ ที่สามารถตรวจดูไดคือ ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 
และมาตรา 9 แหง พระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  สําหรับวิธีการเขาตรวจด ูศึกษาคนควา 
หรือขอสําเนาเอกสารนั้น กําหนดไว 2 วิธีคือ  

 
วิธีแรก  ทําหนังสือหรือยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษร พรอมแสดงเหตุผล ความจําเปนตองานหองสมุด 

กองสงเสริมการลงทุน หรือผูมีอํานาจอนญุาต  
วิธีท่ีสอง  ดําเนินการขอขอมูลขาวสารดวยวาจาหรือทางโทรสาร ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน โดยให

แจงชื่อ ตําแหนง และที่อยูของผูขอ  
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ขั้นตอนการพิจารณาคําขอมีดังนี้  หัวหนางานหองสมุดมีอํานาจอนุญาตตามคําขอนั้นในกรณีที่ขอมูล
ขาวสารอยูในความดูแลหรือความครอบครองของงานหองสมุด กรณีที่ขอมูลขาวสารไมอยูในความดูแลของงาน
หองสมุด ผูมีอํานาจอนุญาตคือ ผูมีอํานาจควบคุมดูแลขอมูลขาวสารและดํารงตําแหนงตั้งแตระดับหัวหนางาน
หรือรักษาการในตําแหนงหัวหนางานหรือตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป  

 
สรุปคือ ระเบียบเกีย่วกับการเขาถึงขอมูลขาวสารของการนิคมฯ เปดกวางเรื่องชองทางในการขอขอมูล

ขาวสารทั้งในกรณีทั่วไปและกรณเีรงดวน ไมมีขอจํากัดของตัวผูรองขอหรือประเภทชนิดของขอมูล  แตเนื้อหา
ของระเบียบการนิคมฯ ดงักลาวยังไมมคีวามชัดเจนคอื ไมไดระบุถึงชนิดหรือประเภทของขอมูลขาวสารที่
ประชาชนสามารถขอไดอยางชัดเจน 

 
3.1.1 ขอบเขตและคณุภาพของกรอบกฎหมายที่เก่ียวของ 

 กฎหมายขอมลูขาวสารของราชการ 2540 และระเบยีบของการนิคมฯ ไมไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดทํารายงานและเผยแพรขอมูลคุณภาพอากาศในนคิมฯ บางพลีแกประชาชน (ตัวชี้วัด11 และ12) แต
กฎหมายและระเบียบเอื้ออํานวยใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารสวนใหญ (ระเบียบการนิคมฯ ฉบับที่ 127) 
โดยรายงานผลการตรวจวดัจะถูกสงใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และมีการเผยแพรแกประชาชน
ทั่วไปเมื่อมกีารรองขอ จากการสัมภาษณเจาหนาทีน่ิคมฯ ใหขอมูลวามีการตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแตเร่ิมการ
ดําเนินการของนิคมฯ บางพลี ประชาชนทั่วไปสามารถขอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศไดจากเจาหนาที่ของ
นิคมฯ บางพล ีและการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ตัวชี้วัด 10) 
 
 3.1.2  คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง 
 ตามระเบียบการนิคมฯ  ฉบับที่  127 อางถึงขอมูลขาวสารที่หามเปดเผยตามมาตรา  15 แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และใหอํานาจผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว อยางไรก็ดี ขอมูลคุณภาพอากาศไม
เขาขายขอมูลที่เปนความลับ จึงไมสามารถประเมินได (ตัวชี้วัดท่ี 13) 
 
 3.1.3  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
 กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วของไมไดกําหนดใหมีการพฒันาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ
รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัด 14)  
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 3.1.4  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของไมไดกําหนดใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัด 18) รวมถึงไมไดกําหนดใหรัฐบาลตอง
ใหความชวยเหลือทางเทคนิค การฝกอบรมในการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน (ตัวชี้วัด 17) 
 
 3.1.5  เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา  
 ในสวนของขอกําหนดในเรื่องเวลาตามระเบียบการนิคมฯ ฉบับที่ 127 ระเบียบการนิคมฯ ฉบับที่ 127 
กําหนดเรื่องระยะเวลาดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสาร ในขอ 13 กําหนดกรอบระยะเวลาเปน 2 กรณี คือ กรณีแรก 
ขอมูลที่สามารถดําเนินการใหเสร็จภายในวันเดียว กรณีที่สอง ขอมูลที่ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จภายในวัน
เดียว ใหกําหนดระยะเวลาดําเนินการจัดหา แตหากขอมูลนั้นไมสามารถเปดเผยไดก็จะชี้แจงเหตุผลตอผูยื่นคําขอ 
ในกรณีคุณภาพอากาศนี้ เขากับกรณแีรกคือผูขอสามารถไดรับขอมูลทันทีถาเดินทางมาดวยตนเอง หรือใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม (ตัวชี้วัด 19) อยางไรก็ด ี ขอมูลดังกลาวจะอยูที่เจาหนาที ่ ไมไดจดัไวในหองสมุดที่
ประชาชนคนหาได 

 
3.2  ดานความพยายาม 

3.2.1  ขอบเขตและคุณภาพของความพยายาม 
 นักวจิัยไดเดนิทางไปติดตอขอขอมูลระบบการตรวจวัดคณุภาพอากาศในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีที่
สํานกังานใหญการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมทั้งขอขอมูลทางไปรษณีย ไดผลดังนี ้
  

จากคําจํากัดความในคูมือการประเมินผลตัวช้ีวัดระบุวา ระบบการจัดเก็บขอมูลและบริหารขอมูลที่
บูรณาการคือระบบที่นําขอมูลที่เกี่ยวของมารวมกันโดยใหประชาชนสามารถหาไดในสถานที่เดียวกันและ
สามารถเขาใจไดงาย สําหรับขอมูลคุณภาพอากาศของนิคมฯ บางพลีนั้น ขอมูลที่ไดไมไดมีการจัดเก็บและการ
นําไปวิเคราะหในเชิงลึกเพื่อหาความสัมพันธกับผลกระทบที่ตามมา (ตัวชี้วัด 20) การขอขอมูลไมไดรับการตอบ
กลับเทาใดนัก โดยไดรับการตอบรับเพียงครั้งเดียวจากการขอทั้งหมด 3 คร้ัง (ตัวชี้วัด 23)  
 

3.2.2 คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย 
 ขอมูลที่เขาถึง มีราคาในการถายเอกสารไมแพงและไมเกินอัตราที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการกําหนดไว (ตัวชี้วัด 25)  
 
 3.2.3  ความเปนธรรมและความเทาเทียม 
 เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของไมไดมีการเผยแพรขอมูลเร่ืองนี้อยูแลวนอกจากมีการรองขอ และเมื่อมี
การรองเรียนโรงงานที่ปลอยมลพิษทางอากาศใน ป 2548 ชาวบานในตอนนั้นจึงตองการใหโรงงานจัดการไมให
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เกิดกรณีปลอยกล่ินออกมาเชนนี้อีก หนวยงานที่เกี่ยวของและโรงงานไดใหความรูกับชาวบานโดยใหเขาไปใน
โรงงานเพื่อดูกรรมวิธีการเกิดกาซและกระบวนการผลิต ซ่ึงเปนเหตุการณที่ถือวามีความพยายามพอในการ
เผยแพรขอมูลสูประชาชนเปาหมายในชุมชน แตยังไมมีความสม่ําเสมอ (ตัวชี้วัด 27) 
 
 3.2.4  ระยะเวลา 
 อยางไรก็ตามในเรื่องของระยะเวลา พบวา มีการเผยแพรขอมูลถึงประชาชนไดทันเวลาเมื่อมีเหตุการณที่
ฉุกเฉิน จากเหตุการณการระเบิดของถังสารเคมีเมื่อเดือน ก.พ. ป 2548 (ตัวชี้วัด 29) 
 

3.2.5  ชองทางในการเขาถึง 
 ดานชองทางในการเขาถึง พบวา ขอมูลสามารถคนหาไดจากแหลงขอมูลมากกวา 1 แหลง ทั้งจากหองสมุด 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงานนิคมฯ บางพลี (ตัวชี้วัด 31) 
 

3.2.6 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
 มีการอบรมและคูมือการเขาถึงขอมูลโดยเฉพาะในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาใหกับเจาหนาที่อยางจํากัด
และไมสม่ําเสมอ โดยมีการใหบรรณารักษของหองสมุดการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไปรับการอบรม
จากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร สําหรับการอบรบดานการจัดการสิ่งแวดลอมทั่วไป หนวยงานที่
เกี่ยวของมีการจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ทองถ่ินอยางสม่ําเสมอ เชน การจัดการดานสิ่งแวดลอม เร่ืองการคัดแยก
ขยะในเทศบาลตําบลบางเสาธง ในสวนที่เปนการใหเจาหนาที่เขาใจใหการเผยแพรขอมูลขาวสารจะใชวิธี
ประชุมภายในหรือการสงจดหมายเวียนใหอานกัน (ตัวชี้วัด 33 และ 34) และไมมีงบประมาณโดยเฉพาะสําหรับ
การเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยจะรวมกับงบประมาณการอบรมทั่วไป (ตัวชี้วัด 35) 
 

3.2.7 ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของสาธารณชน 
  ในสวนของประชาชน ระเบียบการนิคมฯ เกี่ยวกับการขอรับขอมูลดานคุณภาพอากาศไมไดชัดเจน
พอสําหรับประชาชนโดยทั่วไป (ตัวชี้วัด 37) เนื่องจากมีการอางอิงถึงกฎหมายอื่น 
 
3.3 ดานประสิทธิผล 

3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึง 
 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินหลังจากเกิดเหตุการณถังสารเคมีระเบิดป 2547 และเกิดของแข็งของสารปลิวใน
อากาศ ทางหนวยงานที่เกี่ยวของคือ สํานักงานนิคมฯ เทศบาล และโรงงาน ไดรวมกันจัดรถออกประชาสัมพันธ
ใหความรูกับประชาชนบริเวณใกลเคียง และโรงงานไดจัดใหประชาชนเขาไปดูกระบวนการผลิตในโรงงาน 
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รวมทั้งชี้แจงถึงการเกิดปฏิกิริยาเคมี และอธิบายคุณสมบัติของสาร จึงเห็นไดวาขอมูลที่ถูกเผยแพรไดถึง
ประชาชนไดทันเวลา (ตัวชี้วัด39) 
 

3.3.2  ผลลัพธของการเขาถงึ 
 เนื่องจากไมไดมีการนําขอมูลพื้นฐานคุณภาพอากาศไปวิเคราะหหาความสัมพันธกับผลกระทบดานอื่น 
จึงถือวาขอมูลที่เผยแพรไมไดนําไปสูการลดหรือปองกันผลเสียตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมเทาใดนัก (ตัวชี้วัด 41) 
 

3.3.3  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในหนวยงานของรัฐ 
เมื่อมีการรองขอหรือกรณีฉุกเฉิน ประชาชนผูเกี่ยวของจึงมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติการเผยแพร

ขอมูลของเจาหนาที่โดยรวม (ตัวชี้วัด 42) 
 
3.3.4  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในองคกรภาคประชาสังคม 

 แมวาประชาชนผูเกี่ยวของไมไดมีสวนรวมตอการสงเสริมการเผยแพรขอมูลในกรณีศึกษานี้ (ตัวชี้วัด 46) 
แตกลุมคณะกรรมการหมูบานในเคหะนิคมบางพลี โดยมีประธานชุมชนเปนตัวแทนจะมีการคุยกันทุกสัปดาหกับ
เจาหนาที่ของนิคมฯ และเทศบาลตําบลบางเสาธง ซ่ึงทําใหทราบถึงปญหาตางๆ และวิธีแกไขปรับปรุง แตโดย
ปกติไมมีเร่ืองรุนแรงเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในนคิมฯ จึงไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
แตอยางใด 
 

4.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1  บทสรุป 
ขอมูลคุณภาพอากาศในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีไมไดจัดเปนขอมูลขาวสารของราชการประเภทใด

อยางชัดเจน และไมถือเปนความลับตามระเบียบการนิคมฯ ผลการตรวจวัดโดยรวมของคุณภาพอากาศของนิคม
อุตสาหกรรมบางพลีอยูในเกณฑมาตรฐาน ไมไดมีการรองเรียนและรองขอขอมูลดานคุณภาพอากาศโดยตรง
จากประชาชน สวนในเรื่องการจัดการขอมูลไมไดถูกนําไปวิเคราะหเชิงลึกแตอยางใด และแมวาขอมูลคุณภาพ
อากาศในนิคมฯ นี้ไมมีการเผยแพรในกรณีปกติ แตการนิคมแหงประเทศไทยและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ไดมีการเปดเผยขอมูลเมื่อมีการรองขอ นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของหลายภาคสวนในบริเวณนิคมฯ 
ยังมีการประชุมพูดคุยกันอยูเสมอในประเด็นตางๆ รวมทั้งปญหาที่เกิดในนิคม ทั้งนี้ ถามีปญหาสิ่งแวดลอมใด
เกิดขึ้น บุคคลที่เกี่ยวของจะชวยกันแกปญหาไดอยางทันทวงที 
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4.2  ขอเสนอแนะ 
1. สํานักงานนิคมฯ บางพลี ควรมีการเผยแพรผลการวิเคราะหคุณภาพอากาศในนิคมฯ ตอประชาชน และ

ควรเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลคือ บอรดหนาสํานักงานนิคมฯ จดหมายขาว หองสมุด เว็บไซตการ
นิคมฯ จดหมายขาว หรือเอกสารของสํานักงานนิคมฯ รวมกับผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมดาน
อ่ืนในพื้นที่นั้น เพื่อใหขอมูลเชิงรุกตอประชาชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนใน
พื้นที่ไดตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพสิ่งแวดลอมและสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะคนที่ทํางานในนิคมฯ และประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียง 

2. หนวยงานดานที่เกี่ยวของกันควรประสานการเก็บและวิเคราะหขอมูล ใหเกิดการบริหารจัดเก็บขอมูล
อยางบูรณาการ ทั้งในระดับทองถ่ินคือหนวยงานตางๆ รวมกันในการเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูล เชน 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเก็บขอมูลส่ิงแวดลอม สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดควรเก็บขอมูลโรคและปญหาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเก็บเปนสถิติแยกเปนหมูบานตางๆ 
และสถิติสุขภาพคนในโรงงาน เพื่อหาความสัมพันธของสุขภาพของประชาชนกับคุณภาพสิ่งแวดลอม
บริเวณโรงงานและใกลเคียง  

3. ในสวนของหนวยงานสวนกลาง ควรมีการจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการใหขอมูลขาวสาร 
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ โดยสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการรวมมือกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือกรมควบคุมมลพิษ 

4. การจัดทํา และเผยแพรขอมูลคุณภาพอากาศในบริเวณนิคมฯ ในรูปแบบที่ส่ือสารแกคนทั่วไปใหเขาใจ
ไดงายขึ้น ไมควรเนนเฉพาะขอมูลทางเทคนิคเทานั้น  

 



 

รายงานผลการประเมิน 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

 
หัวขอ B:  การเขาถึงขอมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ําและอากาศ 

 

  

กรณีศึกษา 
ขอมูลการตรวจวัดคณุภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ  จังหวัดลําปาง 

 
 
 
 

โดย  
 
 

ไพศาล  ลิ้มสถิตย  และ ณัฏฐนิช  สุนสวสัดิ์  

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

 

 

 

 

 



ที่มา:
http://kanchanapisek.or.th/kp8/lpa/lpa105.html
http://www.eppo.go.th/cdf/maps/EGAT/maemoh.jpg

แผนที่แสดงทีต่ัง้และรายชื่อของตาํบลรอบโรงไฟฟาแมเมาะ

โรงไฟฟาแมเมาะ
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1. ความเปนมาและเหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา  
 1.1 ความเปนมา18  

โรงไฟฟาแมเมาะตั้งอยูในอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มีระยะหางจากอําเภอเมืองประมาณ 23 
กิโลเมตร  อําเภอแมเมาะมีพื้นที่ทั้งสิ้น 860.44 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 537,775 ไร) จํานวนประชากรอาศัย  
รวมทั้งสิ้นประมาณ 38,720 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)  สภาพภูมิศาสตรของอําเภอแมเมาะเปนแอง
กะทะมีภูเขาลอมรอบอยู 3 ดาน มีความกวางประมาณ 15 - 20 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดลําปางมีลักษณะรอนอบอาวเกือบตลอดป ฤดูรอนรอนจัด และหนาวจัดในฤดู
หนาวโดยเฉพาะชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนั้น พื้นที่อําเภอแมเมาะอากาศมีลักษณะแลงมาก และมักเกิด
ภาวะผกผันของอุณหภูมิ เกิดสภาวะลมสงบ ทําใหฝุนและสารแขวนลอยตางๆ ในอากาศมีปริมาณสูง   

 
โรงไฟฟาแมเมาะเริ่มดําเนินการป 2521 เปนโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ในขณะนี้ ใชลิกไนตเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาจํานวน 50,000 ตันตอวัน หรือประมาณ 16 ลานตันตอป  
ปจจุบันโรงไฟฟาแมเมาะมีเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ทํางานไดคือเครื่องที่ 4 ถึงเครื่องที่ 13 (เครื่องที่ 1 - 3 หยุด
เดินเครื่อง (cold standby) ชวงป 2542-2543) มีกําลังการผลิตไฟฟาจํานวน 2,400 เมกะวัตต   

 
เหมืองแมเมาะเปนเหมืองถานหินลิกไนตที่ใหญที่สุดในประเทศไทยเริ่มผลิตถานลิกไนตตั้งแตป 2497 

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเหลือปริมาณถานลิกไนตสํารองประมาณ 1,400 ลานตัน มี
ปริมาณดินที่เหลือจากการทําเหมือง 250,000 ตันตอวัน ที่ตองขนไปทิ้งบริเวณที่ทิ้งดินในพื้นที่ของโรงไฟฟาแม
เมาะ  เหมืองแมเมาะใชเทคโนโลยีการทําเหมืองแบบเปด (open pit) การทําเหมืองเริ่มดวยการเปดหนาดนิและนาํ
ดินไปทิ้งบนที่ทิ้งดิน  ถานหินที่ขุดไดจะสงเขาเครื่องบดแลวลําเลียงเขาสูโรงไฟฟาแมเมาะดวยระบบสายพาน 
กิจกรรมตางๆ ของเหมืองไดแก การระเบิด การขุดและเปดหนาดิน การลําเลียงขนสง การบดถานหินทําใหเกิด
ฝุนขึ้น  มาตรการที่ใชลดปริมาณฝุนคือ การฉีดพรมน้ําบริเวณถนนในบอเหมือง การติดตั้งมานน้ํา การฉีดพนน้ํา
ในบริเวณเครื่องบด และการหมักหนาดินใหมีความชื้น เปนตน  

 
เมื่อเดือนตุลาคม 2535 ไดเกิดเหตุการณมลภาวะอากาศที่โรงไฟฟาแมเมาะ ทําใหเกิดผลกระทบตอ

สุขภาพอนามัยของชาวบานที่อาศัยอยูรอบๆ โรงไฟฟา  ตลอดจนทําใหเกิดความเสียหายตอพืชและสัตวเล้ียง 
กฟผ.ใหเหตุผลวาสาเหตุเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม เกิดความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ
ปกคลุมประเทศไทย และสภาพอากาศปด (inversion) เหตุการณดังกลาวไดทําใหประชาชนกวา 1,000 คน 
                                                      
18 กรุณาดูรายละเอียดจากเว็บไซตโรงไฟฟาแมเมาะ  http://maemoh.egat.com/index.php?content=history และเว็บไซตจังหวัดลําปาง 

www.lampang.go.th และกรุณาดู “รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร โครงการศึกษาลักษณะและแหลงที่มาของฝุนขนาดเล็กในพื้นที่แมเมาะ” จัดทําโดย 
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (มีนาคม 2548), บทที่ 2 และบทที่ 3. 
 



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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เจ็บปวย พืชและสัตวเล้ียงไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก และโรงไฟฟาแมเมาะตองชดใชคาเสียหายใหแก
ราษฎรในพื้นที่กวา 5 ลานบาท รัฐบาลในขณะนั้นมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2535 ให กฟผ. ติดตั้งระบบ
กําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (flue gas desulphurization: FGD) แบบเปยกชนิดใชหินปูนในโรงไฟฟาเครื่องที่ 
8 - 11 ทันที  

 
นอกจากนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อแกไขปญหา

ภาวะมลพิษและฟนฟูสภาพแวดลอมบริเวณโรงไฟฟาพลังความรอน และเหมืองถานหินลิกไนตแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง ซึ่งไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาเรงดวนที่ตองดําเนินการในป 2535 ทันที เพื่อลดปริมาณ
กาซซัลเฟอรไดออกไซดที่เกิดขึ้น โดยการลดกําลังการผลิตในชวงเวลา 01.00 - 16.00 น. ติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศเพื่อเฝาระวังจํานวน 16 สถานี พรอมกับศึกษาคาดการณคุณภาพอากาศโดยใชแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร ศึกษาดานการเลือกใชเทคโนโลยีควบคุมกาซซัลเฟอรไดออกไซดและดานสุขภาพอนามัย  โดยมี
คณะกรรมการระดับชาติกํากับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และปญหาไดบรรเทาลงจนสูภาวะปกติ 19 

 
แตเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2541 ไดเกิดเหตุการณมลภาวะทางอากาศขั้นรุนแรงที่โรงไฟฟาแมเมาะอีก

คร้ัง โดยมีสาเหตุจากการที่เครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดขัดของ  หลังจากเหตุการณดังกลาวทําให
คณะรัฐมนตรีมีมติใหกฟผ. ติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (flue gas desulfurization system-FGD) 
สําหรับโรงไฟฟาเครื่องที่ 4 - 7, เครื่องที่ 8 - 11 และเครื่องที่ 12 - 13 ตามลําดับ ติดตั้งแลวเสร็จทั้งหมดในป 2543  

 
คณะรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญญา และฟนฟูสภาพแวดลอมบริเวณ

โรงไฟฟาและเหมืองแมเมาะ ไดมีมติใหมีมาตรการดําเนินการแกไขปญหาคือ กฟผ. ติดตั้งเครื่องดัก        
กาซซัลเฟอรไดออกไซด สําหรับโรงไฟฟาเครื่องที่ 4 - 7 โดยมีกําหนดแลวเสร็จประมาณตนป 2543 และติดตั้ง
ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีอยูใหเปนระบบ real time air quality monitoring และเชื่อมโยงผลการตรวจวัด
ใหสามารถอานคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง ที่หองศูนยควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟาแมเมาะและโรงพยาบาล
แมเมาะ 20 ปจจุบันคาเฉลี่ยของสารมลพิษในบรรยากาศบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด  

                                                      
19 “ความสําเร็จของการแกปญหา SO2 ที่แมเมาะ” http://www.pcd.go.th/info_serv/pol_suc_sulfur.html (24 พฤษภาคม 2549)  
20 “ปญหามลภาวะอากาศโรงไฟฟาแมเมาะป 2541” http://maemoh.egat.com/index.php?content=environment&topic=3 (24 พฤษภาคม 2549)  
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ตารางรายละเอียดโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 4-13 
 

เคร่ืองท่ี 
กําลังผลิด 

(เมกะวัตต) 

พลังงานไฟฟาปละ 
(ลานกิโลวัตต

ชั่วโมง) 

ใชถานลิกไนตประมาณปละ 
(ลานตนั) 

ประสิทธิภาพเครื่องดักฝุน 
(%) 

4 150 985 1.0 99.5 
5 150 985 1.0 99.5 
6 150 985 1.0 99.5 
7 150 985 1.0 99.5 
8 300 1,970 2.0 99.7 
9 300 1,970 2.0 99.7 
10 300 1,970 2.0 99.7 
11 300 1,970 2.0 99.7 
12 300 1,970 2.0 99.7 
13 300 1,970 2.0 99.7  

(แหลงขอมูล: ขอมูลดานเทคนิคโรงไฟฟาแมเมาะ http://maemoh.egat.com/index.php?content=technical) 

ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ระบบการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ambient air quality monitoring)ในพื้นที่อําเภอ
แมเมาะที่เร่ิมดําเนินการในป 2529 ทําการจัดเก็บขอมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อําเภอแมเมาะ
จํานวน 18 สถานี แบงเปน สถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษจํานวน 5 สถานี (บานทาสี  ศูนยราชการแมเมาะ  
บานสบปาด  บานสบเติ๋น  และบานกอรวก) 21  และสถานีตรวจวัดของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
จํานวน 13 สถานี (คายประตูผา  บานทาสี  บานเสด็จ  บานหัวฝาย  สถานีหลักฯ  บาน ก.อ.  บานพักหวยคิง  
ศูนยราชการแมเมาะ บานสบเมาะ  บานสบปาด  บานแมจาง  บานใหมรัตนโกสินทร  และบานหางฮุง) ซ่ึงมี
ระยะหางจากโรงไฟฟาครอบคลุมรัศมีประมาณ 22 กิโลเมตร โดยขอมูลทั้งหมดจะถูกสงไปยังหองควบคุมและ
จัดสงใหกรมควบคุมมลพิษเปนผูรวบรวม วิเคราะหและประมวลผล เพื่อจัดทํารายงานคุณภาพอากาศเผยแพร

                                                      
21 ระบบจัดเก็บและวเิคราะหขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ เปนระบบคอมพิวเตอรที่มีซอฟทแวรหลัก คือ AIRVIRO ซึ่งสามารถใชเรียกขอมูลหรือ

ระบบฐานขอมูล ทางภูมิศาสตรและแหลงกําเนิดมลพิษ และแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับประเมินการแพรกระจาย ของสารมลพิษทางอากาศ 
โดยมีศูนยควบคุมสวนกลาง ซึ่งมีกลไกการประมวลขอมูลทั้งหมดดวย AIRVIRO ตั้งอยูที ่กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร และใชการควบคุม
ผานระบบโทรศัพทเรียกขอมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตั้งอยู ในที่ตาง ๆ ทั่วประเทศไทย กรุณาดู 
http://www.aqnis.pcd.go.th/air/air_main.htm 
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ใหแกชุมชนในอําเภอแมเมาะ  และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดลําปางเปนประจํารายวัน รายสัปดาห 
และรายเดือน  

 
กรมควบคุมมลพิษไดจัดทําเปนขอมูลคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (รายวัน รายสัปดาห รายเดือน ราย

ไตรมาศ และขอมูลประจําป) ที่มีสารมลพิษตางๆ เชน กาซซัลเฟอรไดออกไซด  กาซไนโตรเจนไดออกไซด  
กาซคารบอนมอนอกไซด  และฝุนขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  ขอมูลเหลานี้อยูในขายที่ประชาชน
สามารถรองขอได  และกรมควบคุมมลพิษสามารถเปดเผยไดตามระเบียบกรมควบคุมมลพิษ วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2542 

 
การตรวจสอบขอมูลกาซซัลเฟอรไดออกไซดในคาบเวลา 1 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมงสามารถใช

โปรแกรมที่เรียกวา “SO2 Real-time Monitoring” ที่ กฟผ.เปนผูพัฒนาขึ้น และนําไปใหกรมควบคุมมลพิษใช
งานเพื่อตรวจสอบขอมูลสรุปที่รายงานผลจากสถานีตรวจวัดของ กฟผ. กับขอมูลที่ กฟผ. สงใหทางกรมฯ ทาง
อินเทอรเน็ต  สําหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อวัดปริมาณฝุนขนาดเล็กไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) และ
กาซอื่นนั้น ยังไมมีการสงขอมูลแบบ real - time แตใชสัญญาณวิทยุจากสถานีไปยังโรงไฟฟาแมเมาะ  ปจจุบัน
สถานีที่สามารถตรวจวัด PM10  มีจํานวน 8 สถานี (กฟผ.จํานวน 4 สถานี)  

 
ชองทางเผยแพรขอมูลคุณภาพอากาศของโรงไฟฟาแมเมาะ มีทั้งทางอินเทอรเน็ตผานเว็บไซตของกรม

ควบคุมมลพิษ สถานที่ราชการในจังหวัดลําปาง เชน โรงพยาบาลแมเมาะ  ที่วาการอําเภอแมเมาะ  ปายแจงขอมูล
คุณภาพอากาศในบริเวณหมูบานและที่สาธารณะ(เชน บานหวยคิง และบริเวณใกลๆ โรงพยาบาลแมเมาะ)  และ
ส่ือมวลชนทองถ่ินในอําเภอแมเมาะ 
 
1.2  เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษานี้ 

โรงไฟฟาพลังงานความรอนที่ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ
มลพิษทางอากาศ และสุขภาพอนามยัของประชาชนจาํนวนมาก ดงัเหตุการณที่เคยเกิดขึน้ในอดีตชวงป 2535 
และป 2541 จงึถือเปนปญหาสําคัญของจังหวัดลําปาง นอกจากนี ้ ยังมคีวามเชื่อมโยงกับกรณีศกึษาการฟองรอง
คดีเกี่ยวกับโรงไฟฟาแมเมาะระหวางชาวบาน กับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และกรมควบคุม
มลพิษ ซ่ึงดําเนินการศึกษาโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืและเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมฯ 
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ภาพโครงขายสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลําปาง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      สถานีตรวจวัดของ กฟผ. 
      สถานีตรวจวัดของ กรมควบคมุมลพิษ 

 

 

2. ระเบียบวิธีวิจัย  

กรณีศึกษานี้เลือกใชตัวช้ีวัดหลักของ The Access Initiative (TAI) version 2.0 กลุมการเขาถึงขอมูล
ขาวสารจํานวน 22 ตัวช้ีวัด แบงเปนตวัช้ีวดัดานกฎหมายจํานวน 8 ตัวช้ีวัด ดานความพยายามจํานวน 10 ตวัช้ีวัด 
และดานประสิทธิผลจํานวน 4 ตวัช้ีวดั โดยนกัวจิัยไดศกึษาขอมูลเอกสาร ไดแก กฎหมาย นโยบาย และเอกสาร
ตางๆ รวมทั้งสมัภาษณเชิงลึกกับผูเกีย่วของทั้งสวนราชการ หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ชาวบาน และภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวของ รายละเอียดมีดังนี้   
 
2.1  การศึกษาขอมูลเอกสาร 

1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
2. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
3. ระเบียบกรมควบคุมมลพิษวาดวย ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2542   
4. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ืองโครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงาน และ

สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ (ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2547) 
5. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
6. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ยกเลิกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535) (การจัดตั้งกรมควบคุมมลพิษ)  
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2.2  การสัมภาษณเชิงลึก  
นักวจิัยไดสัมภาษณเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของ ภาคประชาสังคม ชาวบานที่อาศัยในอําเภอ

แมเมาะทีไ่ดรับผลกระทบและเดินทางไปเก็บขอมูลในพืน้ที่จังหวัดลําปาง ระหวางวนัที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2549 และ
สัมภาษณหนวยงาน องคกรทีเ่กีย่วของในสวนกลาง ดังนี้   

 หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในกรณีศึกษานี้คือ กรมควบคุมมลพิษ ไดแก ผอ.สวนแผนงานและ
ประเมินผล สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักจัดการคุณภาพ
อากาศและเสยีง และบรรณารักษ ศูนยบริการประชาชน ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธ 

 เลขานุการเครือขายสิทธิผูปวยแมเมาะ และชาวบานที่เปนสมาชิกเครือขายฯ ซ่ึงอาศัยในพื้นที่อําเภอ
แมเมาะ 

 ตัวแทนโรงไฟฟาแมเมาะ กฟผ.ไดแก ผอ. ฝายการผลิตโรงไฟฟาแมเมาะ (อฟม.)  หัวหนาแผนก
ส่ิงแวดลอม และวิศวกร   

 หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในจังหวัดลําปาง ไดแก ผอ.โรงพยาบาลแมเมาะ  ผอ.สํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาคที่ 2 ลําปาง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  และปลัดอําเภอแมเมาะ   

 องคกรพัฒนาเอกชน ไดแก ผูประสานงานรณรงค กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต   
 

3. ผลการประเมิน 22 

3.1  ดานกฎหมาย   
 3.1.1  คุณภาพและขอบเขตของกรอบกฎหมายที่เก่ียวของ   

กรมควบคุมมลพิษไดเผยแพรขอมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงไฟฟาแมเมาะตามกําหนดเวลา
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ จากการศึกษากฎระเบียบของกรมฯ พบวาฐานขอมูลมลพิษเปนขอมูลขาวสารของกรมฯ 
ที่สามารถเปดเผยได มีการวิเคราะหขอมูลคุณภาพอากาศในบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะตามเกณฑมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนดไว (ตัวชี้วัดที่ 10) หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กรมควบคุมมลพิษใหบริการเผยแพรขอมลูคณุภาพ
อากาศอยางแพรหลายไปยังประชาชนและผูที่อาศัยในบริเวณโรงไฟฟาอยางเหมาะสม (ตัวชี้วัดท่ี 11) 

 
อยางไรก็ดี  ระเบียบกรมฯ  จะไมไดกําหนดรายละเอียดประเภทหรือเนื้อหาของขอมูลมลพิษ 

กําหนดเวลาที่เผยแพร เนื้อหาของขอมูลขาวสารที่จะเผยแพร หรือชองทางในการเผยแพร (ตัวชี้วัดท่ี 12) 
 
 

                                                      
22

 รายงานการสรุปผลตามรูปแบบของ TAI (http://research.accessinitiative.org)  
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3.1.2  คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง 
ไมมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลขาวสารระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในกรณีศึกษานี้แตอยางใด ขอมูลผล

การตรวจวัดคุณภาพอากาศมีเผยแพรในเว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
อยางไรก็ดี ขอมูลคุณภาพอากาศไมถือเปนความลับหรือมีขอจํากัดในการเปดเผยขอมูล จึงไมสามารถประเมินได 
(ตัวชี้วัดท่ี 13)  

 
3.1.3  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
เมื่อพิจารณาจากกฎหมายจดัตั้งกรมควบคมุมลพิษ ระเบยีบภายในทีเ่กีย่วของ และสอบถามขอมูลของ

เจาหนาทีก่รมฯ จึงทราบวาไมมีกฎระเบยีบในเรื่องนี้ (ตัวชี้วัดท่ี 14)  
 
3.1.4  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน   
กฎระเบียบของกรมควบคุมมลพิษไมไดกําหนดเรื่องการใหความชวยเหลือแกประชาชนทั่วไปดาน

เทคนิค  การจัดทําเอกสารคูมือ หรือจัดฝกอบรมในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการในกรณีนี้เปนการเฉพาะ 
แตเมื่อพิจารณาจากอํานาจหนาที่และภารกิจของกรมควบคุมมลพิษตามกฎหมายจัดตั้ง และการปฏิบัติงานที่ผาน
มา สรุปผลประเมินไดวา ครอบคลุมเรื่องขางตนในบางกรณี (ตัวชี้วัดท่ี 17) แตกฎหมายสิ่งแวดลอมมิได
กําหนดใหกรมควบคุมมลพิษใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการ
เขาถึงขอมูลระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ตัวชี้วัดท่ี 18)  

 
3.1.5  เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา 
กฎระเบยีบวาดวยขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษไมไดกําหนดเรือ่งระยะเวลาทีห่นวยงานของรัฐ

จะตองจดัหาหรือเผยแพรขอมูลขาวสารในกรณีนี้ แตกฎหมายที่เกี่ยวของคือ มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระบใุหหนวยงานของรัฐจัดหาขอมูลขาวสารใหแกผูขอภายในเวลาอันควร  
อยางไรก็ดี คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงตองใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว เมื่อประชาชนขอขอมูลขาวสารคือ จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันรับคาํขอ  สําหรับกรณีที่ขอมูลขาวสารที่ขอมีเปนจํานวนมาก หรือไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน จะตองแจงใหผูขอขอมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจงกําหนดวันที่จะดําเนินการแลวเสร็จใหผู
ขอขอมูลทราบดวย ซ่ึงสอดคลองกับ “พระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546”  ในทางปฏิบัตมิีการเผยแพรขอมูลคุณภาพอากาศแบบรายวันผานเว็บไซตและสถานที่
สาธารณะบริเวณโรงไฟฟา  (ตัวชี้วัดท่ี 19)  
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3.2  ดานความพยายาม         
3.2.1  ขอบเขตและคุณภาพของความพยายาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพอากาศในบรเิวณโรงไฟฟาแมเมาะตามเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด

ไว 23 แตยังขาดความพยายามในการวิเคราะหเชิงลึกเพื่อเชื่อมโยงประเด็นปญหาสุขภาพของประชาชนในอําเภอ
แมเมาะทีเ่รียกวา “การจัดการขอมูลแบบบูรณาการ” แมจะเคยมีการศกึษาวจิัยของ ดร.นันทวรรณ วจิิตรวาทการ 
และคณะในชวงป 2538-2542 (รายงานฉบับสมบูรณ “การศึกษาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศตอสุขภาพ
ประชาชน อําเภอแมเมาะ จังหวดัลําปาง”) แตหลังจากนั้นก็ไมมกีารวิเคราะหวจิัยขอมูลเพิ่มเติมอีก สรุปผล
ประเมินคือ มคีวามพยายามในการจดัการขอมูลแบบบูรณาการที่จํากัด (ตัวชี้วัดท่ี 20)  นอกจากนี้ ยังไมมีการ
วิเคราะหสารมลพิษบางตัวที่สงผลเสียตอสุขภาพ เชน สารปรอท  ตะกัว่  ปริมาณคารบอนไดออกไซด  เปนตน   

 
นักวจิัยไดรองขอขอมูลการตรวจวดัคุณภาพอากาศของโรงไฟฟาแมเมาะจากกรมควบคุมมลพิษ 3 คร้ัง  

ไดผลสรุปคือ นักวจิัยไดรับการติดตอกลับในครั้งแรกเทานั้น สวนครัง้ที่ 2 และครั้งที่ 3 ไมมีเจาหนาที่ติดตอกลับ
แตอยางใด สรุปผลประเมินคือ การขอขอมูลสวนใหญไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานที่รับผิดชอบ สาเหตุ
ที่เปนเชนนัน้เพราะการขอขอมูลในครั้งที่ 2 และครั้ง 3 เปนขอมูลที่กรมควบคุมมลพิษยังไมไดทําการจัดทําหรือ
ศึกษาโดยเฉพาะ(ตัวชี้วัดท่ี 23)   

 
3.2.2  คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย  
มีคาใชจายนอยหรือไมมีคาใชจายเลยในกรณีสืบคนทางเว็บไซต ในบางกรณีกรมควบคุมมลพิษมี

บริการจัดสงขอมูลขาวสารโดยไมคิดคาใชจายในการจัดสง ไมเปนภาระคาใชจายในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
(ตัวชี้วัดท่ี 25)   

 
3.2.3  ความเปนธรรมและความเทาเทียม 
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กรมควบคุมมลพิษมีความพยายามที่จะเผยแพรขอมูลคุณภาพอากาศแกชาวบาน

ในชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟาแมเมาะ แตยังขาดแผนงานในการสื่อความหมายที่งายแกการทําความเขาใจของ
ชาวบานในทองถ่ิน ขอมูลที่เผยแพรยังเปนขอมูลเทคนิคทางวิทยาศาสตรที่ยากในการทําความเขาใจ (ตัวชี้วัดท่ี 27)   

 
 
 

                                                      
23 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 กรมควบคุมมลพิษไดมีหนังสือแจงรายงานผลการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ

ของสถานีตรวจวัดแบบกึ่งถาวร (ในพื้นที่จังหวัดลําปาง) คร้ังที่ 1/2549 มายังการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (แมเมาะ) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได
ทําการตรวจสอบในระหวางระหวางวันที่ 16-26 พฤษภาคม 2549 ที่ผานมา  ผลการตรวจสอบเครื่องตรวจวัดคณุภาพอากาศจํานวน 13 สถานีของ 
กฟผ. แมเมาะนั้นอยูในเกณฑมาตรฐาน อางจาก http://maemoh.egat.com  
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3.2.4  ระยะเวลา  
กรมควบคุมมลพิษไดใหบริการเผยแพรขอมูลคุณภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะแบบรายวันทาง

เว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษ นอกเหนือจากขอมูลคุณภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะแบบรายวันที่
เผยแพรในเว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษแลว ทางกรมฯ ยังตองจัดทําสรุปขอมูลคุณภาพอากาศรายสัปดาห
เผยแพรแกชุมชนในพื้นที่อําเภอแมเมาะเพื่อใหประชาชนทราบขอมูล จึงถือวาเปนการเผยแพรขอมูลอยาง
สม่ําเสมอตรงเวลา (ตัวชี้วัดท่ี 29)  

 
3.2.5  ชองทางในการเขาถึง 
ชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารมีชองทางหลากหลาย เชน เวบ็ไซต  เอกสารเผยแพร (รายงานสถานการณ

มลพิษทางอากาศประจําป)  ปายแสดงขอมูลในหมูบานของอําเภอแมเมาะ สถานที่ราชการในอําเภอแมเมาะและ
อําเภอเมือง จ.ลําปาง (โรงพยาบาลแมเมาะ  ที่วาการอําเภอแมเมาะ  สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง  ศาลา
กลางจังหวัด)  และหองสมุดของกรมควบคุมมลพิษ (ตัวชี้วัดท่ี 31)     

 
3.2.6  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรฐั  
กฎหมายไมไดกําหนดใหหนวยงานตองจัดฝกอบรมบุคลากรเรื่องการเผยแพรขอมูลขาวสารดวยตนเอง 

แตจะมอบหมายใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเขารับการอบรมเปนครั้งคราวที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบ
โดยตรง คือสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (สขร.)  แตจะเนนการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
ตามภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ (ตัวชี้วัดท่ี 33 และ 34) ทั้งนี้ ไมสามารถประเมินในเรื่องงบประมาณไดเพราะ
งบประมาณที่เกี่ยวกับการฝกอบรมของกรมควบคุมมลพิษ ไดรวมเอาการฝกอบรมบุคลากรภายในกรมฯ และการ
ฝกอบรมใหกับหนวยงานภายนอก จึงไมสามารถแยกแยะรายละเอียดและประเมินตัวช้ีวัดนี้ได (ตัวชี้วัดท่ี 35)  

 
3.2.7  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน  
ผูขอขอมูลจะไดรับคําแนะนําที่ชัดเจนในขั้นตอนการใชบริการขอขอมูลขาวสารที่ปรากฎในเว็บไซต  

สําหรับผูที่ไมมีอินเทอรเน็ตใชงานสามารถโทรศัพทติดตอหรือเดินทางไปดวยตนเอง ซ่ึงเจาหนาที่ก็สามารถให
คําแนะนําแกผูขอขอมูลขาวสารไดเปนอยางดีเขาใจไดงาย (ตัวชี้วัดท่ี 37)  
 
3.3  ดานประสิทธิผล          

3.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึง  
ศูนยขอมูลประชาชนของกรมควบคุมมลพิษมีเว็บไซตเผยแพรขอมูลรวมถึงเบอรโทรศัพท อีเมล  

ขั้นตอนการคนหาหรือรองขอขอมูล  นอกจากนี้ ในเอกสารเผยแพรของกรมควบคุมมลพิษก็จะมีรายละเอียด
หนวยงานที่ติดตอได เว็บไซตของกรมฯ และเบอรโทรศัพทติดตอ  (ตัวชี้วัดท่ี 39)  
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3.3.2  ผลลัพธของการเขาถงึ  
แมวาการเปดเผยขอมูลคุณภาพอากาศของโรงไฟฟาแมเมาะมีผลคอนขางนอย ในประเด็นที่จะทําใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสุขภาพของผูไดรับผลกระทบ แตก็มีผลทําใหภาครัฐออกมาตรการลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในบริเวณโรงไฟฟา นอกจากนี้ สวนราชการก็เปดเผยขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางเปดกวางและมีความระมัดระวังมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากเหตุการณมลภาวะทางอากาศ
ที่โรงไฟฟาแมเมาะเมื่อป 2541 ซ่ึงทําใหคณะรัฐมนตรีมีมติให กฟผ. ติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด
สําหรับโรงไฟฟาเพิ่มเติมจนครบถวน (ตัวชี้วัดท่ี 41)  

 
3.3.3  ประสิทธิผลของการการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของและสนใจขอมูลการตรวจคุณภาพอากาศของโรงไฟฟาแมเมาะ

ของกรมควบคุมมลพิษ บางทานมีความพอใจในการใหบริการขอมูลของกรมฯ เปนอยางดี แตบางทานยังเห็นวา
ควรตองมีการปรับปรุงบางประการโดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกตอง ซ่ึงเกี่ยวของกับประเด็นความนาเชื่อถือ
ของขอมูล (ตัวชี้วัดท่ี 42)  

 
3.3.4  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในองคกรภาคประชาสังคม  
การสนับสนุนแกภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนของภาครัฐยังมีอยูนอยมาก ทั้งในดานการถายทอด

ความรูเชิงลึก และไมมีงบประมาณในเรื่องนี้  สําหรับภาคประชาสังคมที่เปนการรวมตัวของชาวบานในพื้นที่ มี
สวนรวมในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานคุณภาพอากาศอยางจํากัด (ตัวชี้วัด 46) เพราะไมไดใหความสําคัญกับ
ขอมูลขาวสารของหนวยงานที่รับผิดชอบมากนัก มีขอสงสัยเร่ืองความสมบูรณและความนาเชื่อถือของขอมูล
คุณภาพอากาศ อยางไรก็ดี กรีนพีซในฐานะองคกรพัฒนาเอกชนไดเขามาชวยเหลือเผยแพร ขอมูลดานผลกระทบ
ตอสุขภาพของโรงไฟฟาแมเมาะ แตไมเนนขอมูลคุณภาพอากาศ  
 

4.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1  บทสรุป 
ดังที่กลาวมาแลววาโรงไฟฟาแมเมาะจังหวัดลําปาง เปนโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงเคยกอปญหามลพิษทางอากาศใหแกชาวบานที่อาศัยในบริเวณอําเภอแมเมาะและพื้นที่ใกล
โรงไฟฟา  การจัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณโรงไฟฟาจึงมีความสําคัญในการตรวจสอบติดตาม
การปลอยสารมลพิษในบรรยากาศ  หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กรมควบคุมมลพิษ ไดเผยแพรขอมูลระบบการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงไฟฟาแมเมาะผานชองทางตางๆ อยางกวางขวาง ไดแก เว็บไซต  เอกสาร
เผยแพร (รายงานสถานการณมลพิษทางอากาศประจําป)  ปายแสดงผลในหมูบานของอําเภอแมเมาะ สถานที่
ราชการในอําเภอแมเมาะและอําเภอเมือง จ.ลําปาง   



บทที่สาม 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม – คุณภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
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อยางไรก็ตาม แมวาขอมูลคุณภาพอากาศจะเปนขอมูลที่มีประโยชนในการติดตามผล แตยังขาดการ
วิเคราะหเชื่อมโยงกับขอมูลสุขภาพของผูที่อาศัยในอําเภอแมเมาะ ทําใหขอมูลดังกลาวไมไดรับความสนใจจาก
ชาวบานมากนัก ปญหาอีกประการคือความนาเชื่อถือของขอมูลคุณภาพอากาศและวิธีการตรวจวัดของกรม
ควบคุมมลพิษและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สาเหตุเพราะผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ
โรงไฟฟาอยูในระดับมาตรฐาน แตยังมีผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจในอัตราสูงมาก ประกอบกับชาวบานไมมี
สวนรวมในกระบวนการตรวจวัดคุณภาพอากาศของหนวยงานของรัฐ ชาวบานจึงไมเชื่อถือขอมูลของภาครัฐ  
ทําใหสรุปไดวาการเผยแพรขอมูลมีผลกระทบตอการรับรู ความเขาใจในขอมูลที่ชาวบานและภาคประชาสังคม
ตองการคอนขางนอย ปญหาความไมเขาใจกันระหวางชาวบานกับหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบไดทวีความ
รุนแรง จนเกิดเปนคดีความฟองรองกันอยูในขณะนี้     
 
4.2  ขอเสนอแนะ  

1. กรมควบคุมมลพิษและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ควรเปดโอกาสใหประชาชนในอําเภอแมเมาะ
และผูที่เกี่ยวของ ไดแก สวนราชการอื่นๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม รวมถึงองคกร
พัฒนาเอกชน เขามามีสวนรวมในการตรวจติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ 
พรอมเปดเผยขั้นตอนการตรวจวัดใหชาวบานและภาคประชาสังคมรับทราบ ซ่ึงจะทําใหแตละฝายมี
ความเขาใจอยางถูกตอง และสรางความไววางใจกัน  

2. กรมควบคุมมลพิษควรสรางระบบการจัดการขอมูลคุณภาพอากาศในลักษณะบูรณาการ (integrated 
management) กลาวคือ นําขอมูลคุณภาพอากาศมาใชวิเคราะหความสัมพันธกับปญหาสุขภาพของ
ประชาชนที่ปวยดวยโรคทางเดินหายใจตามหลักวิชาการและทําอยางตอเนื่อง เพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของ
อาการเจ็บปวยของคนในชุมชนทองถ่ิน และรวมกันวางแผนแกไขปญหาสุขภาพกับโรงพยาบาลแมเมาะ
และแพทยที่ใหการรักษาผูปวยตอไป   

3. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ควรเปดโอกาสใหหนวยงานอื่น ไดแก กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  โรงพยาบาลแมเมาะ อําเภอแมเมาะรวมกับชาวบานในอําเภอแมเมาะ ดําเนินการตรวจ
ติดตามและใหคําแนะนํามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะกิจกรรม
ตางๆ ในบริเวณเหมืองลิกไนตที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดฝุนขนาดเล็ก    

4. กรมควบคุมมลพิษและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ควรประสานงานรวมมือกับหนวยงานอื่น 
เชน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของภาคประชาสังคม
หรือชาวบานในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดลําปาง ใน
เร่ืองสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนโดยเฉพาะขอมูลคุณภาพอากาศ  

 

 



โรงงานบรษิัท ซีพ ีบรรจุภัณฑ จํากัด

ที่มา:
http://www.cp-pack.com/



 

 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

 
หัวขอ C: การเขาถึงขอมลูการปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม 

 

  

กรณีศึกษา 
ขอมูลในรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม 

ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี (บริษัท ซีพีบรรจุภัณฑ จํากัด) 
 
 
 
 

โดย 
 
 

ณัฏฐนิช สุนสวัสดิ์  และ  ไพศาล ลิ้มสถิตย 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 
 

 



บทที่สาม 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม – โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
 

 152 

1. ความเปนมาและเหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา  
1.1  ความเปนมา 

กลไกของกฎหมายสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือใหโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมการปลอยมลพิษจาก
กระบวนการผลิตออกสูนอกระบบ โดยมีการคํานึงถึงอันตรายตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนที่อยู
อาศัยบริเวณใกลเคียงและพนักงานในโรงงานเอง การเปดเผยขอมูลรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายดาน
ส่ิงแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความสําคัญมาก เพราะเปนการเคารพสิทธิของประชาชนที่จะรับรู
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของตน  ชวยทําใหคนในพื้นที่รูจักปองกันสิทธิของตน  สวนโรงงานก็จะมีความ
ระมัดระวังในการจัดการมลพิษตางๆ  ชวยปองกันหรือบรรเทาปญหามลพิษในอนาคต  

 
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกที่จัดทําโครงการเปดเผยขอมูลดานมลพิษจากการอุตสาหกรรมให

ประชาชนรับรูโดยเริ่มในปพ.ศ. 2531 คือ The toxics release inventory (TRI) of 1988 ซ่ึง US environmental 
protection agency (USEPA) ไดพัฒนาขึ้นภายใต The emergency planning and community right-to-know act of 
1986 (EPCRA) โดยจัดทําเปนฐานขอมูลที่ประกอบดวยการปลอยสารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียอ่ืนของ
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งของเอกชนและของรัฐบาลเอง โดยมีการทําสํารวจทุกๆ ปและเปดเผยตอสาธารณะ และมี
การพัฒนากฎหมายดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน ตัวอยางในป พ.ศ. 2547 มีการทําบัญชีสํารวจสารเคมีจํานวน 650 
ชนิด และสํารวจโรงงานกวา 23,000 แหง ในการจัดการของเสียที่ทิ้งออกจากโรงงานโดยใชวิธีบําบัด นํากลับมา
ใช หรือการคืนกลับในรูปของพลังงาน โดยมีการเผยแพรตอประชาชนทางเว็บไซต (www.epa.gov/tri/) ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โครงการที่สงเสริมดานการเปดเผยขอมูล ไดแก The program for pollution control 
evaluation and rating (PROPER) ของประเทศอินโดนีเซีย  โดยนับวาเปนโครงการเปดเผยขอมูลมลพิษโครงการ
แรกๆ ที่เร่ิมเปดตัวคร้ังแรกในป พ.ศ. 2538 และหยุดชะงักในป พ.ศ. 2541 ดวยภาวะวิกฤตทางการเงินของทวีป
เอเชีย  และในปจจุบันไดนําโครงการมาดําเนินการตอ  มีการจัดอันดับการปลอยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
เปนสีทั้งหมด 5 สี จากการศึกษาของ Jorge Garcia Lopez และคณะ (Lopez et al, 2004) พบวา มาตรการดังกลาว
สามารถลดมลพิษลงไดโดยดูจากคาดัชนีคุณภาพน้ําคือ BOD และ COD ซ่ึงลดลงถึง 32%  

 
ในสวนของความรวมมือระดับนานาชาติ มีเครือขายนานาชาติเพื่อการปฏิบัติตามและการบังคับใช

กฎหมายสิ่งแวดลอม The international network for environmental compliance and enforcement (INECE) เปน
ความรวมมือระหวางหนวยงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชนกวา 150 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
จิตสํานึกตอการยอมปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายและเพื่อพัฒนาระบบเครือขายความรวมมือ
ของการบังคับใชและสงเสริมประสิทธิภาพที่จะนําไปปฏิบัติไดและทําใหคุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น 

(http://www.inece.org/overview.html)  
 



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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 ในสวนของประเทศไทย  กรมควบคุมมลพิษไดมีความรวมมือกับหนวยงานดังกลาวดวย นอกจากนี้
กรมควบคุมมลพิษยังเขารวมเปนภาคีของ Asian environmental compliance and enforcement network: AECEN  
ซ่ึงตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2548 ในสวนของโครงการนํารองดาน public disclosure ที่กรมควบคุมมลพิษทํา ไดแก การ
ใหมีมาตรการบังคับใหบางโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาเปดเผยขอมูลมลพิษในป 2547  แตมาตรการ
ดังกลาวไมไดมีการเผยแพรทําตอเนื่องในจังหวัดอื่น และตอมาไดโอนไปเปนโครงการนักรบสิ่งแวดลอมซ่ึงเปน
การตรวจสอบและแจงเตือนคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานโดยนิสิตนักศึกษาแทน ในป 2548 กรมควบคุมมลพิษมี
โครงการโรงโมหินติดดาว ซ่ึงถือเปนโครงการเปดเผยระดับการจัดการมลพิษของโรงโมหินโดยความสมัครใจ
ในตําบลหนาพระลาน จังหวัด สระบุรี และถือเปนการแกไขปญหาฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10)  โดยมี
โรงโมเขารวมโครงการ 21 โรงจาก 50 โรง ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษไดเขาไปตรวจสอบและใหรางวัลโรงโมที่มี
การจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพดีดวย และในป 2549 ไดมีการขยายโครงการครอบคลุมพื้นที่ใน 52 
จังหวัดของประเทศ  มีโรงโมหินเขารวมโครงการวา 300 โรง 

 
ขอมูลเบื้องตน บริษัท ซีพีบรรจุภัณฑ จํากัด 

บริษัท ซีพีบรรจุภัณฑ ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2538  ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ. สมุทรปราการ ภายใต 
green pack logo โดยเปนผูผลิตภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร/ เครื่องดื่ม ประกอบดวย แกวน้ําพลาสติกขนาด
ตางๆ ภาชนะพลาสติกที่ใชในไมโครเวฟได ถวยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตางๆ  มีพนักงานทั้งสิ้น 330 คน  มีกําลังการ
ผลิต 400 ตันตอเดือน (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2549) 

 
วัตถุดิบหลักที่บริษัทใชผลิตภาชนะพลาสติก คือ polypropylene (PP) ที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่มีความ

ทนทานและเหมาะกับอาหารรอนและอาหารเย็น โดยบริษัทไดมีการดําเนินการผลิตที่เนนสุขอนามัยและใช
วัตถุดิบที่ผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้บริษัทใชผลิตภัณฑที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติตามหลัก 3R: reduce-reuse-recycle มี thin-wall injection-molding technology และมี
ความพยายามในการลดปริมาณวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิต  

 
โรงงานไดรับ ISO 9001 และ ISO 14001 ในป 2541 และ 2542 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังไดรางวัล

สถานประกอบการดีเดนเรื่องการรักษาความปลอดภัย (safety award 2005) จากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม บริษัทเนนระบบความปลอดภัยและแผนสุขภาพในโรงงานรวมทั้งมีการตรวจรางกายพนกังาน
ประจําปและมพียาบาลประจาํโรงงานตลอดเวลาทําการ (http://www.cppack.com/html/news.html) บริษัทได
จัดทํารายงานการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายโรงงานสงหนวยงานที่รับผิดชอบดังนี ้

1. รายงานการกําจัดกากของเสียที่เปนขยะอันตรายตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมฯ 
ทุกเดือน สารที่เปนอันตรายคือ ethyl acetate ซ่ึงเปนสารประกอบไวไฟในน้ํายาลางเครื่องจักร โดยของ



บทที่สาม 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม – โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
 

 154 

เสียสวนนีไ้ดถูกรับไปกําจดัโดยบริษัท GENCO (General Environmental Conservation Public 
Company Limited) นอกจากนี้ของเสียที่เปนมูลฝอย บริษัทไดวาจางเทศบาลตําบลบางเสาธง กําจัดดวย
วิธีฝงกลบนอกเขตพื้นทีน่ิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สวน
ขยะติดเชื้อไดกําจัดกับโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร เชน โรงพยาบาลราชวถีิ ในสวนของสาร 
polypropylene ซ่ึงเปนสารที่ใชทําภาชนะพลาสติก ไมมีของเสียที่ตองกาํจัดเนื่องจากมกีาร recycle โดย
การนําเศษพลาสติกหรือภาชนะที่ไมสมบูรณมาบดและสงไปอีกโรงงานหนึ่งในเครือ CP  เพื่อแปรรูป
เปนเม็ดพลาสติกใชไดอีก 

2. ในสวนของขอมูลคุณภาพอากาศ ไดมกีารติดตามตรวจสอบปละ 2 คร้ังสงกรมคุมครองสวัสดิการ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวดที่ 8 วาดวยความ
ปลอดภัยอาชวีอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน มาตราที่ 100-107 โดยมีการตรวจวดัโลหะหนกั 
และฝุนขนาดตางๆ (PM, TSD)  

3. สวนขอมูลคุณภาพน้ําไมมีการสงรายงานตอกรมโรงงานฯ เนื่องจากบริษัทไมมีน้ําในกระบวนการผลิต 
แตมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําจากการสาธารณูปโภคในโรงงานกอนปลอยสูระบบบําบัดรวมของนิคมฯ 
โดยบริษัท Global Utilities Services Co. (GUSCO)ซ่ึงเปนบริษัทในนิคมฯ และรายงานคุณภาพน้ําทิ้ง
ตอสํานักงานนิคมฯ เดือนละ 2 คร้ัง 

 
1.2  เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา 

โรงงานบริษัท ซี.พี.บรรจุภัณฑ เปนตวัแทนที่อยูในภาคอุตสาหกรรมดานบรรจุภณัฑ ซ่ึงอาจทําให
เกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในดานมลพษิที่เปนกากของเสียอันตราย มีจํานวนคนงานมาก (กวา 300 คน) มี
กําลังการผลิตสูง (400 ตันตอเดือน) และมีการสงรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน รวมทั้งยังไดรับรางวัลดานความปลอดภัยในโรงงาน 2548 
จากกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน นอกจากนี้ยังเปนบริษัทฯ ในกํากับดแูลของการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยซึง่ตางกับโรงงานของบริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด ในอกีกรณีศกึษาหนึ่งซึ่งไมไดตั้งอยูนิคมฯ เพือ่
เปรียบเทียบผลการประเมิน 
 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผูศึกษาไดทําการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแกตัวบทกฎหมายและแนวปฏิบัติตางๆ ขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ จากรายงานที่เปนรูปเลม จากสื่อส่ิงพิมพ จากเว็บไซต หรือจากขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
และสัมภาษณเจาหนาทีห่นวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยประเมินตามตัวช้ีวดัหลักหมวดการเขาถึงขอมูล
ขาวสารจํานวน 22 ตัวช้ีวดั แบงเปนดานกฎหมาย 8 ตวัช้ีวดั ดานความพยายาม 10 ตัวช้ีวดั ดานประสิทธิผล 4 
ตัวช้ีวดั  
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2.1  กฎหมายและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวของ 
 พระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบยีบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 

 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธีิการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยขัน้ตอนและระยะเวลาการพิจารณาและดําเนินการ
ตามคําขอของประชาชนเกีย่วกับขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2546 

 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองหลักเกณฑการพจิารณาขอมูลขาวสารของราชการที่
ไมตองเปดเผย พ.ศ. 2546 

 ระเบียบการนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ 127 วาดวยการติดตอขอรับทราบ
ขอมูลขาวสารของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2542 

 
2.2  การสัมภาษณ  

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
 คุณเทียนชัย  นักวิทยาศาสตร 7  สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
 คุณณรงค  บุญญกิจโนทัย   วิศวกรประจําฝายโรงงานอุตสาหกรรม  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
 คุณสมพล  รัตนาภิบาล    วิศวกร 8 หวัหนาฝายโครงงานอุตสาหกรรม  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
 คุณประเทือง  กอบกุศล   ผูอํานวยการฝายสาธารณสุข เทศบาลตําบลบางเสาธง  

จังหวดัสมุทรปราการ  
 ดร.วรพงศ  อิทธิพลากร   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 กรมควบคุมมลพิษ 

 
ประชาชนที่อาศัยอยูรอบนิคมอุตสาหกรรม 

 คุณแสวง     ประธานคณะกรรมการหมูบาน 204  
 คุณอาภัสรา  จัน่เพชร    ประธานคณะกรรมการหมูบาน 202  
 คุณดาริน  โสภารัตน    คณะกรรรมการหมูบาน 40 ตารางวา สาย B   

  
ตัวแทนบริษัท ซี.พี. บรรจุภณัฑ จํากัด 

 คุณธงชัย  เติมวานิช     รองผูจัดการทั่วไป  
 คุณสมภักดี  นวลนอย     Environmental management representative  
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3. ผลการประเมิน 

3.1  ดานกฎหมาย 
 ระเบียบของการนิคมฯ เร่ืองการเผยแพรขอมูลขาวสารคือ  ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ฉบับที่ 127 วาดวยการติดตอขอรับทราบขอมูลขาวสารของนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2542  
กําหนดประเภทขอมูลขาวสารของ กนอ. ทีส่ามารถตรวจดูไดคือ ขอมูลขาวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แหง 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  สําหรับวิธีการเขาตรวจดู ศกึษาคนควา หรือขอสําเนา
เอกสารนั้น กําหนดไว 2 วิธีคือ  
 

วิธีแรก ทําหนงัสือหรือยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษร พรอมแสดงเหตุผล ความจําเปนตองานหองสมุด 
กองสงเสริมการลงทุน หรือผูมีอํานาจอนญุาต  

วิธีท่ีสอง ดําเนินการขอขอมูลขาวสารดวยวาจาหรือทางโทรสาร ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน โดยใหแจง
ช่ือ ตําแหนง และที่อยูของผูขอ  ขั้นตอนการพิจารณาคาํขอมีดังนี้ หัวหนางานหองสมุดมีอํานาจอนุญาตตามคํา
ขอนั้นในกรณทีี่ขอมูลขาวสารอยูในความดแูลหรือความครอบครองของงานหองสมุด กรณีที่ขอมลูขาวสารไม
อยูในความดแูลของงานหองสมุด ผูมีอํานาจอนุญาตคอืผูมีอํานาจควบคุมดูแลขอมูลขาวสารและดํารงตําแหนง
ตั้งแตระดับหวัหนางานหรือรักษาการในตาํแหนงหัวหนางานหรือตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป  

 
สรุปคือ ระเบียบเกีย่วกับการเขาถึงขอมูลขาวสารของกนอ. เปดกวางเรื่องชองทางในการขอขอมูล

ขาวสารทั้งในกรณีทั่วไปและกรณเีรงดวน ไมมีขอจํากดัของตัวผูรองขอหรือประเภทชนิดของขอมูล  แตเนื้อหา
ของระเบียบกนอ. ดังกลาวยังไมมีความชัดเจนคือ ไมไดระบุถึงประเภทชนิดของขอมูลขาวสารที่ประชาชน
สามารถขอไดรวมถึงขอมูลที่หามเปดเผย 

 
การเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการรายงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษของโรงงานใน

นิคมอุตสาหกรรมบางพลีในกรณีศึกษานี้คือ โรงงานของบริษัท ซี.พี. บรรจุภัณฑ จํากัดนั้น ในทางปฏิบัติ 
เจาหนาที่ของนิคมฯ บางพลีจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารเรื่องสิ่งแวดลอมและมลพิษของบริษัทเอกชนใหแกบุคคล
ทั่วไป เชน น้ําทิ้ง  กระบวนกําจัดกากอุตสาหกรรม  มลพิษทางอากาศ  เพราะเกรงวาจะทําใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทเจาของโรงงานหรือการกลั่นแกลงกันของบริษัทคูแขงหรือถือเปนขอมูลที่บริษัทเปนเจาของ แตกรณี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  เจาหนาที่อาจพิจารณาเปดเผยขอมูลไดถามีเหตุผลความจําเปน
เพียงพอ เชน เปนการรองเรียนโรงงานหรือเพื่อการศึกษาวิจัย 
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3.1.1  ขอบเขตและคุณภาพของกรอบกฎหมายที่เก่ียวของ 
 ตามมาตรา 15 ของ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540  ขอมูลที่ขอไดและหนวยงานของรัฐหรือ

เจาหนาที่ของรัฐมีดุลยพินจิที่จะอนุญาตใหเปดเผยหรือไมก็ไดตามเงือ่นไขที่กฎหมายบัญญัติ  ซ่ึงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการรายงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษโรงงานอาจเขาขายนี้  การประเมินตามตัวชี้วัดท่ี 10 
พบวา กฎหมายไมไดเอื้ออํานวยใหมกีารเขาถึงขอมูลดานสิ่งแวดลอมในกรณีศึกษานี้เทาใดนัก นอกจากนี้เมื่อ
ประเมินตามตวัชี้วัด 11 และ 12 พบวา กฎหมายไมไดระบุเร่ืองการเผยแพรขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอมของ
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ แกประชาชน และไมไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานและเผยแพร
ขอมูลมลพิษโรงงานแตอยางใด  
 

 3.1.2  คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง 
 การประเมินดวยตัวชี้วัด 13 การอางขอมูลที่เปนความลับยังไมมีความชัดเจนเทาใดนัก แมจะกลาวถึง

การอางถึงความลับในกฎหมายอื่น  แตไมมกีารจําเพาะเจาะจงวาเปนเรื่องใด  
 

 3.1.3  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
 กฎหมายที่เกี่ยวของไมไดกําหนดใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ ใน
เร่ืองการเขาถึงขอมูลขาวสารดานขอมูลมลพิษของโรงงาน (ตัวชี้วัด 14)  อยางไรก็ดี รัฐบาลมีนโยบายเนนการ
ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 
ธันวาคม 2547 
 
 3.1.4  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 
 ในสวนของการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน กฎหมายที่เกี่ยวของไมไดกําหนดใหมีการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัด 18) 
รวมทั้งมิไดกําหนดใหรัฐบาลตองใหความชวยเหลือทางเทคนิค การฝกอบรมในการเปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชน (ตัวชี้วัด 17) 
 
 3.1.5  เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา  
 ระเบียบ กนอ. ฉบับที่ 127 กําหนดเรื่องระยะเวลาดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสาร ในขอ 13 กําหนดกรอบ
ระยะเวลาเปน 2 กรณีคือ กรณีแรก ขอมูลที่สามารถดําเนินการใหเสร็จภายในวันเดียว กรณีที่สอง  ขอมูลที่ไม
สามารถดําเนินการใหเสร็จภายวันเดียว ใหกําหนดระยะเวลาดําเนินการจัดหา แตหากขอมูลนั้นไมสามารถเปดเผย
ไดก็จะชี้แจงเหตุผลตอผูยื่นคําขอ ระเบียบขางตนไมไดระบุไววาขอมูลขาวสารของ กนอ. ประเภทใดที่สามารถขอ
ไดภายในวันเดียว และในกรณีใดที่จะตองรอการพิจารณาของผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ กนอ. สามารถ
กําหนดเวลาใหบุคคลภายนอกมาติดตอรับขอมูลในภายหลัง ซ่ึงไมไดระบุไววามีกําหนดระยะเวลา (ตัวชี้วัด 19) 
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3.2  ดานความพยายาม  
 3.2.1  ขอบเขตและคุณภาพและความพยายาม 
 จากการศึกษา พบวา ขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงงานจะมีการเปดเผยโดยความยินยอมของแตละ
โรงงานเอง  และไมมีการเผยแพรสูประชาชน  จึงทําใหไมสามารถประเมินไดวาขอมูลที่ไดมีการจัดเก็บและการ
นําไปวิเคราะหในเชิงลึกเพื่อหาความสัมพันธกับผลกระทบที่ตามมาหรือไม (ตัวชี้วัด 20) การเปดเผยขอมูล
มลพิษในนิคมฯ เทาที่ทราบมีเพียงในการประเมินผลการโครงการการศึกษาแนวทางการยกระดับการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัย (safety)  อาชีวอนามัย (health)  ส่ิงแวดลอม (environment)  และพลังงาน (energy)  
“SHEE” ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ซ่ึงเปนการสํารวจขอมูลมลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอม  
โดยมีการชี้แจงวาขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจจะถือเปนความลับและไมเปดเผยตอประชาชน ทั้งนี้เพื่อปองกันการ
กล่ันแกลงทางธุรกิจ  นอกจากนี้นักวิจัยไดขอขอมูลจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สํานักงานใหญ 
กรุงเทพฯ) และสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ. สมุทรปราการ ผานทางจดหมาย 3 คร้ัง แตไมไดรับการ
ตอบกลับแตอยางใด (ตัวชี้วัด 23) 
 
 3.2.2  คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย 
 ไมสามารถประเมินไดวาขอมูลที่เขาถึงมีราคาเกินอัตราที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กําหนดไวหรือไมเพียงใด (ตัวชี้วัด 25) 
 
 3.2.3  ความเปนธรรมและความเทาเทียม 
 จากการไดเดินทางไปติดตอขอขอมูลรายงานคุณภาพสิ่งแวดลอมและการปลอยมลพิษของโรงงาน      
บ.ซี.พี. บรรจุภัณฑ จํากัด ที่สํานักงานใหญการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ของนักวิจัย พบวาไมมีความ
พยายามในการเผยแพรขอมูลสูประชาชนกลุมเปาหมาย (ตัวชี้วัด 27) สวนใหญขอมูลรายโรงงานมักจะมีการ
เปดเผยโดยความยินยอมของแตละโรงงานเอง   
 
 3.2.4  ระยะเวลา 
 ไมมีการเผยแพรขอมูลมลพิษรายโรงงานที่แตละโรงงานที่สงใหหนวยงานของรัฐทีรั่บผิดชอบใหกับ
ประชาชน (ตวัชี้วัด 29) 
 
 3.2.5  ชองทางในการเขาถึง 
 เนื่องจากไมมีการเผยแพรขอมูลในกรณีศึกษาจึงไมสามารถประเมินไดวาพบขอมูลจากแหลงขอมูล
หลายแหลงหรือไม (ตัวชี้วัด 31) 
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 3.2.6  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรฐั 
 ในสวนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร หนวยงานที่เกี่ยวของไมมีการอบรมหรือผลิตคูมือการ
เขาถึงขอมูลในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาใหกับเจาหนาที่ แตมีการจัดอบรมดานการจัดการสิ่งแวดลอมทั่วไปใหกับ
เจาหนาที่ทองถ่ินเชนเทศบาลตําบลบางเสาธงเปนระยะ เชน การคัดแยกขยะ การเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ําทิ้ง 
(ตัวชี้วัด 33 และ 34) และไมมีการจัดเตรียมงบสําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยเฉพาะ (ตัวชี้วัด 35)  
 
 3.2.7  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของสาธารชน 
 หนวยงานไมมีการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือจัดทําคูมือการเขาถึงขอมูลขาวสารดานขอมูลมลพิษของ
โรงงานใหกับประชาชน  รวมทั้งไมมีระเบียบการนิคมฯ เกี่ยวกับการขอรับขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม
ของแตละโรงงานดวย (ตัวชี้วัด 37) 
 
3.3  ดานประสิทธิผล 

3.3.1  ผลสัมฤทธิ์ของการเขาถึง 
จากขอมูลขางตนของการประเมินตวัช้ีวดัดานกฎหมายและความพยายามทําใหทราบวาขอมูลดานการ

ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมของโรงงานไมไดถูกเผยแพรแกประชาชน  จึงไมสามารถประเมินไดวาขอมูลที่
ถูกเผยแพรไดถึงประชาชนไดทันเวลาหรือไม (ตัวชี้วัด 39) 

 
3.3.2  ผลลัพธของการเขาถงึ 
สงผลใหไมสามารถประเมินไดวาขอมูลที่เผยแพรนําไปสูการลดหรือปองกันผลเสียตอสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอมหรือไม (ตัวชี้วัด 41) 
 

3.3.3  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในหนวยงานของรัฐ 
ไมสามารถประเมินไดวาประชาชนผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติการเผยแพรขอมูลของ

เจาหนาที่หรือไม  เนื่องจากไมมีการรองขอขอมูลของประชาชนที่อาศัยในบริเวณโรงงาน  และหนวยงานที่
เกี่ยวของไมไดเผยแพรขอมูลขาวสารในกรณีศึกษานี้ (ตัวชี้วัดท่ี 42) 

 
3.3.4  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในองคกรภาคประชาสังคม 

 เนื่องจากขอมูลดานการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมของโรงงานไมไดมีการเผยแพรใหประชาชน  
และไมมีเร่ืองรองเรียนจากความเดือดรอนของชาวบาน  ผลที่ไดจากการศึกษาจึงพบวา ประชาชนผูเกี่ยวของและ
ภาคประชาสังคมไมไดมีสวนรวมตอการสงเสริมการเผยแพรขอมูล (ตัวชี้วัด 46)  
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1  บทสรุป   
จากการตรวจสอบกฎหมายและระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา โดยปกติไมมีการกําหนดให

หนวยงานฯ ตองเผยแพรรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมของโรงงานหรือขอมูลดานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับโรงงานตอประชาชน  ทั้งนี้เพื่อปองกันความขัดแยงและการกลั่นแกลงทางธุรกิจ  โดยไดรับ
คําแนะนําวาใหไปขอที่โรงงานโดยตรง และเนื่องจากในกรณีศึกษาไมมีประชาชนบริเวณใกลเคียงรองเรียน  
หรือรองขอขอมูลการปลอยมลพิษออกสู ส่ิงแวดลอมของบริษัทดังกลาว และเนื่องจากไมมีกรณีปญหา
ส่ิงแวดลอมเกิดขึ้นจากโรงงาน  จึงทําใหไมสามารถประเมินการเขาถึงขอมูลในบางตัวช้ีวัด  

 
อยางไรก็ตามในกรณีที่มกีารรองเรียน ทางอุตสาหกรรมจังหวดัสมุทรปราการ  และสํานักงานการนิคมฯ 

จะพิจารณาเปดเผยขอมูลเปนกรณีไป  ซ่ึงที่ผานมามีนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาไดขอขอมลูการจัดการดาน
มลพิษของบริษัทโดยรวม  นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  และสํานักงานการนิคมบางพลีได
เก็บขอมูลในระดับนิคมฯ เชน กรณีเหตุเดือดรอนรําคาญ สถิติอุบัติเหตุ กรณีขอรองเรียนและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับนิคมฯ  และจะมขีอมูลของแตละโรงงานโดยรวม  แตละโรงงานจะตอง
ทํารายงานการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมสงหลายหนวยงานขึ้นอยูกบักระบวนการผลิตของแตละบริษัท   
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

1. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยควรมีนโยบายการเผยแพรขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมของแตละ
โรงงานใหประชาชนไดรับทราบ  โดยควรมีการจัดประเภทขอมูลที่เปดเผยได  และจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพรในพื้นที่นิคมฯ โดยความรวมมือกับโรงงานในนิคมฯ (non-regulatory approach) ใหมีการ
สงเสริมการเผยแพรในเบื้องตน  โดยควรใหความสําคัญกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนงานใน
สถานประกอบการเพิ่มขึ้นดวย  รวมทั้งยังทําใหโรงงานมีความตระหนักกับมลพิษที่เกินมาตรฐานและ
ปรับปรุงระบบสิ่งแวดลอมและซอมบํารุงใหโรงงานมีมลพิษออกสูส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกรมควบคุมมลพิษ  ควรรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศสมาชิกของเครือขายการปฏิบัติตามขอตกลงของเครือขาย
ส่ิงแวดลอมของเอเชีย (Asian Environmental Compliance and Enforcement Network: AECEN) และ
โดยความชวยเหลือจากเครือขายระหวางประเทศ เชน International Network for Environmental 
Compliance and Enforcement (INECE) หรือองคการความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวาง
สหรัฐอเมริกาและเอเชีย (United States - Asia Environmental Partnership; US-AEP) เปนตน  เพื่อ
สงเสริมใหมีการใชปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในประเทศ ในการใชมาตรการเปดเผยขอมูลฯ เพื่อลด
มลพิษ โดยนําตัวอยางจากประเทศที่ทําแลวไดผลดีมาเปนประเด็นใหมีการผลักดันในประเทศไทย โดย
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อาจมีการจัดประชุมและเชิญภาคีอ่ืนที่มาจากภาคเอกชน ประชาชน โดยมีการระดมความคิดเห็น เพื่อ
ผลักดันใหเกิดการเปดเผยขอมูลมลพิษของโรงงานตอประชาชนในรายงานสิ่งแวดลอมอยางมีความถี่
สม่ําเสมอ จะทําใหมีการติดตามสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของแตละโรงงานไดเสมอ  ในการนี้ 
กรมควบคุมมลพิษมีบทบาทที่ควรใหความสําคัญกับโครงการ Public disclosure ในสวนของการขยาย
โครงการในพื้นที่ตางๆ  โดยเฉพาะเขตอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูง  โดยอาจทําในลักษณะโดยความ
สมัครใจของสถานประกอบการแตละแหงในเบื้องตนกอน 

3. มีกิจกรรมที่ผลักดันใหเกิดการปฏิบัติในเบื้องตน ควรมีการจัดฝกอบรมใหกับเจาหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของในเรื่องขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 2540 ที่อยูในทองถ่ิน
เชน เจาหนาที่สํานักงานนิคมฯ เทศบาลตําบล อุตสาหกรรมจังหวัด เจาหนาที่ผู รับผิดชอบดาน
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของแตละโรงงาน ในเรื่องประโยชนที่จะไดจากการเผยแพรขอมูลดาน
การปลอยมลพิษ กับสุขภาพของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยอาจใหศูนยวิจัยและฝกอบรมฯ 
ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนแกนนํา โดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทยรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 
 
 



แผนที่แสดงผังภายในเขตสงเสรมิอุตสาหกรรมนวนคร และตําแหนงของ Tostem Thai

ที่มา:
http://moreandmore.fat-idea.net/image/popup2.jpg
เขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร, http://www.navanakorn.com/ind_proland_eng.html



 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม 

 
หัวขอ C: การเขาถึงขอมลูการปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม 

 

  

กรณีศึกษา 
ขอมูลในรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม 

ในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (บริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด) 
 
 
 
 

โดย  
 
 

ไพศาล  ลิ้มสถิตย  และ  ณัฏฐนิช  สุนสวสัดิ์ 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
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1. ความเปนมาและเหตุผลในการเลือกกรณีศึกษา  
1.1  ความเปนมา และขอมูลพื้นฐาน 24 
 บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด (Tostem Thai Co., Ltd) กอตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2530 ดวยทุนจดทะเบียน 
1,267 ลานบาท มีจํานวนพนักงาน 5,455 คน (ขอมูลเดือนมิถุนายน 2547) เปนบริษัทสาขาของบริษัทแม คือ 
บริษัท ทอสเท็ม คอรปอเรชั่น จํากัด ประเทศญี่ปุนซึ่งถือหุนทั้งหมด ตั้งอยูในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร25 
จังหวัดปทุมธานี บริษัทที่ตั้งในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนครจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน26 บริษัท ทอสเท็มฯ ประกอบกิจการผลิตกรอบประตูหนาตาง
อลูมิเนียมและผลิตภัณฑอลูมิเนียม อลูมิเนียมหนาตัดกรอบประตู กรอบหนาตาง ตู ผนัง และช้ินสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โดยผลิตเพื่อสงออกสินคาไปยังประเทศญี่ปุน  ประเทศในเอเชีย  และจําหนายในประเทศไทย  มี
กําลังการผลิต 2,000 ตันตอเดือน  
 

กระบวนการผลิตของโรงงานหลอมอลูมิเนียมดังกลาวโดยสังเขป27 คือ เร่ิมตั้งแตการนําแทงอลูมิเนียม 
(นําเขาจากประเทศญี่ปุน) มาผานขั้นตอนหลอมและหลออลูมิเนียมใหมีขนาดรูปรางตามที่ตองการ  ขั้นตอนอัด
ขึ้นรูปใหไดขนาดที่ตองการ การปรับสภาพผิว  ขั้นตอนการตัด การอบเพื่อเพิ่มความแข็งและบรรจุเพื่อสงออก
ตอไป  หรือจดัสงชิ้นงานใหหนวยงานถัดไปเพื่อขึ้นรูปเปนกรอบหนาตาง  ประตู  ผนัง  และชิ้นสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 

 

                                                      
24

 Tostem Thai Group of Companies: company proflie  
25 "นวนคร" เปนเมืองอุตสาหกรรมของเอกชนมีพื้นที่ทั้งสิ้น 6,000 ไร จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2514  มีเปาหมายคือ พัฒนาใหเปนเมืองอุตสาหกรรมเมือง

ใหมที่สมบูรณแบบแหงแรกในประเทศไทยปจจุบันอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท นวนคร จํากัด(มหาชน) โดยมีกลุมผูถือหุนประกอบดวย 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  กลุมครอบครัวจารุศร และการเคหะแหงชาติ  อางจาก 
http://thai.navanakorn.com/history.html 

26 สิทธิประโยชนทางภาษีอากร มีดังนี้   

1. ไดรับลดหยอนอากรขาเขาเคร่ืองจักรกึ่งหนึ่งเฉพาะเครื่องจักรที่มีอากรขาเขาไมต่ํากวารอยละ 10 
2. ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ผูไดรับการสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต10 ลานบาทขึ้นไป (ไม

รวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดําเนินการให ไดรับใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทยีบเทา
ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันเปดดาํเนินการหากไมสามารถเปดดําเนินการได จะถูกเพิกถอนสิทธิ และประโยชนการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล 1 ป 

3. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่ผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป  
อางจาก เว็บไซตของบริษัท นวนคร จํากัด(มหาชน) (http://thai.navanakorn.com/nava_incentive.html) 

27 จัดอยูในประเภทโรงงานหลอหลอมอลูมิเนียมขั้นทุตยิภูม ิคือ โรงงานที่นําเอาแทงอลูมิเนียม (ingot) หรืออลูมิเนียมพิก (pig) เศษอลูมิเนียมใหม

หรือเกา มาใชผลิตเปนผลิตภัณฑอลูมิเนียมที่ตองการ  
กรุณาดู “คูมือการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมหลอหลอมโลหะที่ไมใชเหล็ก” (กรมโรงงานอุตสาหกรรม), บทที่ 3. 



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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 แหลงกําเนิดของเสียของโรงงานหลอหลอมอลูมิเนียมขั้นทุติยภูมิซ่ึงเปนโรงงานประเภทเดียวกันกับ
โรงงานในกรณีศึกษานี้  คือ  มลพิษทางอากาศ  (ควัน  ละอองไอ  ฝุนละออง  ไนโตรเจนไดออกไซด  
คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด สารระเหยอินทรีย สารระเหยอนินทรีย  
ไฮโดรเจนฟลูออไรด  ไฮโดรเจนคลอไรด  คลอรีน  และฟลูออรีน)  ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว (ขี้โลหะขนาด
ละเอียดที่เหลือจากการนําขี้โลหะเย็นกลับคืนมาใช  ฝุนละอองที่ดักจับไดจากถุงไซโคลนและถุงกรอง)  และน้ํา
ทิ้ง (น้ําหลอเย็นที่มีสภาพเปนกรดหรือดาง) 28  
 

บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ทําหนาที่จดัการดูแลดานสิ่งแวดลอมของโรงงานในเขตสงเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร  โดยมีการจัดเก็บขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอม ดังนี้ (ขอมูลการสัมภาษณทางโทรศัพท  
คุณสิรินทร  สีนวล  ผูจัดการฝายสิ่งแวดลอม บริษัท นวนคร (มหาชน) จํากัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549)  

 
น้ําท้ิง  มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งของแตละโรงงานโดยแบงเปน 2 กรณีคือ  

 1. โรงงานทั่วไป มีการตรวจคุณภาพน้ํา 3-4 คร้ังตอป หรืออยางนอยปละ 1 คร้ัง 
2. โรงงานที่มีน้ําทิ้งเปนสารโลหะหนกัเปนองคประกอบ มีการสุมตรวจประมาณเดอืนละ 3 คร้ังโดยไม

บอกลวงหนา  และตองมีการบําบัดกอนปลอยลงสูบอบําบัดรวมของบริษัทนวนคร 
ถามีคาเกินมาตรฐานจะแจงเตือนใหปรับปรุงกอน และหากยังไมมกีารแกไขจะแจงไปทางอุตสาหกรรม

จังหวดัใหดําเนินการ 
 
อากาศ  ไมมหีองปฏิบัติการตรวจวดัโดยเฉพาะ  แตจะดูจากปลองของโรงงานโดยตรงและจะรับเรื่อง

รองเรียนจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน  ผูที่อาศัยในบริเวณนวนครจะรองเรียนเรื่องอากาศมากที่สุด  
 
กากของเสีย  แบงเปนของเสียอันตราย  โลหะ  และขยะมูลฝอย  แตละโรงงานจะรับผิดชอบการกําจัด

ของเสียอันตรายกันเอง  โดยจะวาจางบริษัทรับกําจัดของเสียมาดําเนินการ การนําของเสียอันตรายออกจาก
โรงงานจะตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย สําหรับขยะมูลฝอยและโลหะนั้น
ทางนวนครจางบริษัทเอกชน  ซ่ึงจะตองทํารายงานการกําจัดกากของเสียสงใหกับนวนครเปนรายป 

 
กรณีไดรับขอมูลรองเรียนเกีย่วกับโรงงานอุตสาหกรรม นวนครจะเขาไปตรวจโรงงาน พรอมแนะนํา

การแกไขปรับปรุงเบื้องตน โรงงานที่ถูกรองเรียนจะตองปรับปรุงภายใน 15 วัน  ถาโรงงานไมดําเนินการแกไข
ปรับปรุงกจ็ะแจงใหอุตสาหกรรมจังหวัดทราบเพื่อดําเนนิการตอไป สําหรับกรณีของบริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด 
ทางนวนครยังไมเคยไดรับการรองเรียนแตอยางใด   

                                                      

28 เลมเดียวกัน, บทที ่3. 
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บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด ไดจัดทํารายงานการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมและมลพิษ ซ่ึง
โรงงานสงใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย ไดแก การจดัทํารายงานประจําปเกีย่วกบัการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  การควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยายกาศของโรงงานอุตสาหกรรม  
และการควบคมุการระบายน้าํทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อชวงปลายป 2548 ที่ผานมา 
บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากดั มีโครงการขยายกําลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ
อลูมิเนียม  ซ่ึงไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายงาน EIA) และผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ แลว 29   
 
1.2  เหตุผลในการเลือกกรณีศึกษานี้ 
 เหตุผลในการเลือก บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด เปนกรณีศึกษา เนื่องจากเปนโรงงานอุตสาหกรรม   
ทั่วๆ ไป ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  กลาวคือเปนโรงงานที่ไมไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอมหรือมีปญหาดาน
ส่ิงแวดลอมรุนแรงแตอยางใด  จัดเปนกรณีศึกษาทั่วไป (typical case) 
 

2. ระเบียบวิธีวิจัย  

กรณีศึกษานี้เลือกใชตัวช้ีวัดหลักของ The Access Initiative (TAI) version 2.0 กลุมการเขาถึงขอมูล
ขาวสารจํานวน 22 ตัวช้ีวัด แบงเปนตัวช้ีวัดดานกฎหมายจํานวน 8 ตัวช้ีวัด  ดานความพยายามจํานวน 10 ตัวช้ีวัด  
และดานประสิทธิผลจํานวน 4 ตัวช้ีวัด  โดยนักวิจัยไดศึกษาขอมูลเอกสาร ไดแก กฎหมาย  นโยบาย  และ
เอกสารตางๆ  รวมทั้งสัมภาษณเชิงลึกกับผูเกี่ยวของทั้งสวนราชการ  หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ชาวบานที่
เกี่ยวของ รายละเอียดมีดังนี้   

2.1  การศึกษาขอมูลเอกสาร 
 ขอมูลเอกสารสวนใหญเปนกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวของ ไดแก  

1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
4. พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 
5. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

                                                      
29 “รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ระหวาง 1 กรกฎาคม 2548 – 15 พฤศจิกายน  2548” 

(http://www.onep.go.th/eia/EIA_approve/t_data_approve_jul_november2548/6_jul2005_15nov2005.htm, 31 พฤษภาคม 2549)    
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6. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยขัน้ตอนและระยะเวลาการพิจารณาและดําเนินการตามคํา
ขอของประชาชนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2546  

7. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาขอมลูขาวสารของราชการที่ไมตอง
เปดเผย พ.ศ. 2546 

8. ระเบียบเทศบาลเมืองทาโขลงวาดวยขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2548   
 
2.2  การสัมภาษณ  
 นักวิจัยไดสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบขอมูลมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม  
หนวยงานที่เกี่ยวของภาคประชาสังคม ชาวบานที่ไดรับผลกระทบ นักวิจัยไดเดินทางไปเก็บขอมูลในเขต
สงเสริมอุตสาหกรรมนวนครในชวงเดือนสิงหาคม 2549 ดังนี้  

 เจาหนาทีห่นวยงานของรัฐทีรั่บผิดชอบคือ  อุตสาหกรรมจังหวดัปทุมธานี  หัวหนาฝายบริหารงาน
สาธารณสุข เทศบาลเมืองทาโขลง  นิติกร 5 กองวิชาการ เทศบาลเมืองทาโขลง  และหวัหนาสํานกั
ปลัด เทศบาลเมืองทาโขลง 

 เจาหนาที่หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของคือ ผูอํานวยการกลุมอุตสาหกรรม สํานักวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และนักวิชาการ
ส่ิงแวดลอม 7 ว.  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี 

 ประชาชนที่อาศัยในบริเวณเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร คือ ประธานชุมชนไทยธานี และ
ประธานชุมชนวัดพืชนิมิตร  

 ผูจัดการฝายสิง่แวดลอม บริษัท นวนคร (มหาชน) จํากดั   
 

3. ผลการประเมิน  

3.1  ดานกฎหมาย                                                                       
 3.1.1  คุณภาพและขอบเขตของกรอบกฎหมายที่เก่ียวของ     
 ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรายงานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
สงเสริมอุตสาหกรรมนวนครที่ศึกษานี้คือ ขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานของบริษัท ทอสเท็มไทย จํากัด  
เมื่อพิจารณาจากระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องการขอมูลขาวสารของราชการที่เกี่ยวของประกอบกับ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เห็นไดวาเปนขอมูลขาวสารของราชการที่ใหสิทธิ
ประชาชนขอขอมูลขาวสารของราชการโดยจะพิจารณาเปนรายกรณี ขึ้นอยูกับเหตุผลความจําเปนในการขอ
ขอมูล เจาหนาที่มีดุลยพินิจที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไมก็ได (ตัวชี้วัดท่ี 10)  
  

กฎหมายทีเ่กีย่วของมิไดระบถึุงการเผยแพรขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมที่จัด
ไวใหประชาชนตรวจดู (ตัวชี้วัดท่ี 11) อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของก็มไิดระบุใหเปนหนาที่ของสวนราชการหรือ
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หนวยงานที่รับผิดชอบที่จะตองเผยแพรขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมแกประชาชน 
(ตัวชี้วัดท่ี 12)   
 
 3.1.2  คุณภาพและขอจํากัดทางกฎหมายในการเขาถึง 
 กฎหมายมีขอบเขตจํากัดเรื่องขอมูลที่เปนความลับแตยังขาดความชัดเจนของคํานิยามและประเภทของ
ขอมูลขาวสารลับ  ปญหาสวนใหญเปนเรือ่งการบังคับใชกฎหมาย  และการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่วา ขอมูล
ขาวสารใดเปนความลับของราชการ  ซ่ึงหนวยงานแตละแหงอาจมีความเหน็ตางกนัไป (ตัวชี้วัดท่ี 13) 
 
 3.1.3  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรัฐ 
 กฎหมายที่เกี่ยวของไมไดกําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสารดานการ
จัดการมลพิษของโรงงานไวโดยเฉพาะ  ในทางปฏิบัติ เจาหนาที่ของสวนราชการจะเขารับการฝกอบรมที่สวน
ราชการอื่นหรือจังหวัดทําหนังสือแจงเวียนมาใหทราบเปนกรณีๆ ไป  โดยอบรมเฉพาะเรื่องที่เปนประโยชนกับ
การปฏิบัติหนาที่โดยตรง (ตัวชี้วัดท่ี 14) 
 
 3.1.4  คุณภาพและเงื่อนไขกฎหมายเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน   
 เมื่อศึกษาขอมลูเอกสารและกฎหมายทีเ่กีย่วของและสอบถามเจาหนาที่ กนอ. ทราบวาไมมีกฎระเบียบ
ในเรื่องการพฒันาขีดความสามารถของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตัวชี้วัดท่ี 17 และ 18)  
 
 3.1.5  เงื่อนไขกฎหมายเรื่องระยะเวลา  
 กฎหมายมิไดกําหนดระยะเวลาในการเผยแพรขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอมหรือขอมูลมลพิษของ
โรงงาน  เพราะหนวยงานที่รับผิดชอบ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เทศบาลเมืองทาโขลง และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) จะพิจารณาวาจะเปดเผยขอมูลหรือไมเปนกรณีๆ ไปตามเหตุผลที่
ผูขอขอมูลอางถึง บางกรณีอาจเปดเผยขอมูล แตบางกรณีอาจไมเปดเผยขอมูลก็ได เพราะเปนดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ (ตัวชี้วัดท่ี 19) 
 
3.2  ผลประเมินดานความพยายาม         
 3.2.1  ขอบเขตและคุณภาพของความพยายาม 
 จากการศึกษาแนวปฏิบัติของสวนราชการที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
เทศบาลเมืองทาโขลง ทําใหทราบวายังไมมีการนําขอมูลดังกลาวมาประมวลวิเคราะหหรือจัดการอยางบูรณาการ 
(ตัวชี้วัดท่ี 20)  สําหรับผลประเมินกรณีที่รองขอขอมูลจากหนวยงานสรุปคือ ไดรับการติดตอกลับจากหนวยงาน
นอยมาก (ตัวชี้วัดท่ี 23)   
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 3.2.2  คาใชจายและความเหมาะสมของคาใชจาย  
 ไมสามารถประเมินได เพราะขอมูลรายงานการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมและมลพิษของโรงงานแตละ
แหงไมเปดเผยแกประชาชน ชองทางการเขาถึงขอมูลจึงมีจํากัดมาก (ตัวชี้วัดท่ี 25) 
 
 3.2.3  ความเปนธรรมและความเทาเทียม 
 เนื่องดวยไมมีความริเร่ิมของหนวยงานใดๆ ในเรื่องการเผยแพรขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอมหรือมลพษิ
ตามกฎหมายของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนครรวมถึงโรงงานในกรณีศึกษานี้แก
ประชาชน จึงสรุปผลวาไมมีความพยายามในเรื่องนี้ (ตัวชี้วัดท่ี 27)   
 
 3.2.4  ระยะเวลา  
 การเผยแพรขอมูลรายงานการจัดการสิ่งแวดลอมหรือมลพิษของโรงงานนั้น ไมมีกําหนดระยะเวลา
ชัดเจนตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหขอมูลวาไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนได 
(ตัวชี้วัดท่ี 29)  
 
 3.2.5  ชองทางในการเขาถึง 
 ไมพบชองทางเผยแพรขอมูลรายงานการจัดการสิ่งแวดลอมมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมใน
กรณีศึกษานี้ กลาวคือ ขอมูลขาวสารของราชการประเภทนี้จะไมไดจัดไวใหประชาชนตรวจดูหรือสามารถ
สืบคนขอทําสําเนาเอกสารไดในทันที ผูที่ตองการขอมูลจะตองยื่นคําขอตามแบบฟอรมตอเจาหนาที่ที่ศูนยขอมูล
ขาวสารในหนวยงานนั้นๆ (ตัวชี้วัดท่ี 31)  
 
 3.2.6  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานของรฐั  
 จากการสัมภาษณสรุปไดวา มีการจัดทําเอกสารคูมือหรือการเขารับการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมในชวง 
3 ปที่ผานมาที่คอนขางบอยครั้ง แตมีการฝกอบรมเรื่องกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการคอนขางนอย (ตัวชี้วัด
ท่ี 33 และ 34) อยางไรกด็ี ไมมีการจดัสรรงบประมาณสําหรับการเผยแพรขอมูลรายงานมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมแกประชาชน (ตัวชี้วัดท่ี 35) 
 
 3.2.7  ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน  
 หนวยงานที่รับผิดชอบไมไดเผยแพรความรูหรือจัดทําคูมือการเขาถึงขอมูลตามกรณีศึกษานี้แตอยางใด 
มีเพียงขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ไดแก ทําเนยีบโรงงานในจงัหวัดปทมุธานี สถิติจํานวนโรงงานแยก
ตามหมวดอุตสาหกรรม ขอมูลสารเคมีที่ใชและเก็บในโรงงานในจังหวดัตางๆ ทั่วประเทศรวมทั้งจังหวัด
ปทุมธานี แตไมมีการเผยแพรขอมูลมลพิษจาํเพาะรายโรงงานอุตสาหกรรม (ตัวชี้วัดท่ี 37) แตมคีวามพยายามที่
จะเผยแพรความรูดานสิ่งแวดลอมแกประชาชนในจังหวัดปทุมธานี  



บทที่สาม 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม – รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด 
 

 170 

3.3 ผลประเมินดานประสิทธิผล          
 3.3.1  ผลกระทบของการเขาถึง  
 ไมมีการเผยแพรขอมูลรายงานการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมแกประชาชน และจาก
การสัมภาษณเก็บขอมูลทําใหทราบขอเท็จจริงวา ไมเคยมีผูขอขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอมตามกรณีศึกษานี้ 
(ตัวชี้วัดท่ี 39)   
 
 3.3.2  ผลลัพธของการเขาถงึ  
 ไมมีการเผยแพรขอมูลรายงานการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมแกประชาชน และจาก
การสัมภาษณเก็บขอมูลทําใหทราบขอเท็จจริงวา ไมเคยมีผูขอขอมูลรายงานการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมหรือ
มลพิษตามกรณีศึกษานี้ (ตัวชี้วัดท่ี 41)   
 
 อยางไรก็ตาม เจาหนาทีบ่างทานในสวนราชการที่รับผิดชอบเห็นวา การเผยแพรขอมูลขาวสารแก
ประชาชนทั่วไป มีทั้งขอดแีละขอเสีย แตสวนใหญเหน็วานาจะมีขอเสียมากกวา เพราะอาจมีการกลั่นแกลงจน
สงผลใหบริษัทไดรับความเสียหายทางธุรกิจ สําหรับขอดีคือในกรณีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมจะ
กอใหเกิดมลพษิตอส่ิงแวดลอมอยางรายแรง จะตองมกีารเปดเผยขอมลูรายงานการจดัการสิ่งแวดลอมและมลพิษ
ตอประชาชน และเปนประโยชนในการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอม ถือเปนการประชาสมัพันธวาโรงงาน
ดังกลาวใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอม    
 
 3.3.3  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในหนวยงานของรัฐ 
 ในกรณีศึกษานี้ไมมีการรองขอขอมูลของประชาชนที่อาศัยในบริ เวณโรงงาน  ( เขตสงเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี)  สวนหนวยงานที่เกี่ยวของคือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไมไดเผยแพรขอมูลเอกสารตามกรณีศึกษานี้ (ตัวชี้วัดท่ี 42)   
  
 3.3.4  ประสิทธิผลของการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากรในองคกรภาคประชาสังคม  

องคกรภาคประชาสังคมไมไดผลักดันเรื่องการเขาถึงขอมูลในกรณีศกึษานี้ รวมทั้งไมมีการรองเรียน
หรือเคลื่อนไหวของกลุมชาวบานในหมูบานบริเวณใกลกบัโรงงานในกรณีศึกษา ประชาชนที่อาศัยในบริเวณ
ใกลเคียงไมไดสนใจกับเรื่องการเผยแพรขอมูลการจัดการมลพิษของโรงงาน (ตัวชี้วัดท่ี 46)  
 



ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมของประชาชน (ประเมินผลครั้งที่ 3) 
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4.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1  บทสรุป 
 ขอมูลรายงานการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมหรือมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงโรงงานของ
บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด ไมถือเปนขอมูลที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา และไมถือเปนขอมูลขาวสาร
ราชการที่จะตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 
และมาตรา 9 ตามลําดับ จึงไมมีการเผยแพรขอมูลรายงานปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมหรือมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมใหประชาชนทั่วไป แตก็มิไดหมายความวาจะไมมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวเลย  เพราะเขากรณี
ขอมูลขาวสารของราชการที่ประชาชนสามารถยื่นคําขอไดตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 11 ซ่ึงเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบมีดุลยพินิจจะพิจารณาใหขอมูลดังกลาวหรือไมก็ได     
 
 ในทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในกรณีศึกษานี้คือ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี กรมโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลเมืองทาโขลง และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จะพิจารณาเปดเผยขอมูลดังกลาวหากมีกรณีรองเรียนเรื่องสิ่งแวดลอมหรือตรวจพบวา โรงงาน
ไมปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข หนวยงานที่ครอบครองขอมูลก็มักจะเผยแพรขอมูลใหแกผู
ขอ รวมถึงกรณีการขอขอมูลขาวสารเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ ทั้งนี้ เปนการพิจารณาเปนราย
กรณีไป ไมสามารถระบุชัดเจนวาขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอมหรือขอมูลมลพิษโรงงานประเภทใดบางที่
สามารถเปดเผยได นอกจากนั้น เจาหนาที่ในหนวยงานมักจะกังวลวา การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะ
กระทบตอประโยชนไดเสียของผูประกอบการโรงงานจะทําใหตองรับผิดตามกฎหมายนั้น  พระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหความคุมครองแกเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการโดยสุจริต และ
ดําเนินการถูกตองตามมาตรา 20     
 
4.2  ขอเสนอแนะ  

1. หนวยงานของรัฐที่ครอบครองขอมูลรายงานการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมหรือมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรม ควรพิจารณาเปดเผยขอมูลมลพิษใหประชาชนทราบถึงแมจะไมไดมีประเด็นปญหาอะไร  
ทั้งนี้เพื่อใหมีการเฝาระวังอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

2. การสรางความเขาใจและปรับทัศนคติของเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวกับสิทธิในขอมูลขาวสารของประชาชน
ตามกฎหมาย ซ่ึงใหความคุมครองแกเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการโดยสุจริตแลว ไมตองรับผิดตาม
กฎหมายอื่น โดยหนวยงานควรสนับสนุนหรือจัดสรรงบประมาณใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเขารับการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  

3. กฎ ระเบียบวาดวยขอมูลขาวสารของราชการของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ควรแกไขปรับปรุงใหมี
ความชัดเจนในเรื่องชนิด ประเภทของขอมูลขาวสารที่เปดเผยได ขอยกเวนในการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
และควรจํากัดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ของรัฐในกรณีขอมูลขาวสารลับ  หนวยงานของรัฐควร



บทที่สาม 
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม – รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม บริษัท ทอสเท็ม ไทย จํากัด 
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จัดทําแนวปฏิบัติรวมกันเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน โดยเฉพาะขอมูลรายงานการปฏิบัติดาน
ส่ิงแวดลอมหรือมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายนั้น ควรกําหนดใหเปนขอมูลขาวสารที่
จัดเตรียมไวใหประชาชนตรวจดูได   

4. การแกไขปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดลอมเรื่องการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายงาน EIA) ให
เนนมาตรการตรวจสอบติดตามหลังจากไดรับอนุมัติรายงาน EIA แลว โดยกําหนดใหมีการเปดเผย
ขอมูลดานมลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม  มิฉะนั้น จะถูกทบทวน
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตรายงาน EIA  

 
 




