
ผลการประเมิน

ดานความพยายาม

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ประเมินผลครั้งที่ 3)

หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร
กรณีศึกษา: การตรวจวัดคุณภาพน้ําในทะเลสาบสงขลา*

* นักวิจัย: ศ. นพ. วันชัย วัฒนศัพท,ดร. ถวิลวดี บุรีกุล, ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ สถาบันพระปกเกลา

ดานกฎหมาย [1]

•กฎหมายบัญญัติสิทธิของประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารแตไมไดกําหนดรายละเอียดของขอมูลหรือกรอบเวลาใน

การเผยแพร

•กฎหมายใหผูมีอํานาจตามกฎหมายนั้นๆใชดุลยพินิจในการพิจารณา

•การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเปดเผยขอมูล และการพัฒนาขีดความสามารถของสาธารณชนในการเขาถึง

ยังไมเหมาะสมนัก เพียงแตกําหนดขอบเขตไวอยางกวางๆและไมเกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลสิ่งแวดลอมโดยตรง

ผลการประเมิน

ดานกฎหมาย

[1] พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535, กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พ.ศ.2545, ระเบียบกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2541, ระเบียบกรมควบคุมมลพิษวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ.2542, และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงาน และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมมลพิษ

ผลการประเมิน 

ความเปนมา 

 ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตั้งอยูบนชายฝงดานตะวันออกของภาคใต ครอบคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ 8,727

ตร.กม. ดวยลักษณะระบบนิเวศ 3 น้ํา พื้นที่แหงนี้จึงมีความอุดมสมบูรณและเปน

รากฐานการดํารงชีวิตของประชาชนรอบลุมน้ําที่มีอยูกวา 1.6 ลานคน  คุณภาพ

ของน้ําในทะเลสาบมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนโดยรอบ

ดานความสัมฤทธิผล
•การดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของชวยทําใหประชาชนในพื้นที่เขาใจ และใหความสนใจในการดูแลรักษาทะเลสาบ และ

เขามามีสวนรวมในการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพิ่มมากขึ้น 

•กระตุนใหบุคลากรของรัฐพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน 

•ชวยกระตุนใหทองถิน่มีความรู ความเขาใจ เกิดความตระหนกัในปญหาและรวมกันในการอนุรักษ และฟนฟูสภาพแวดลอมที่

กําลังเสือ่มโทรมใหดขีึ้นดวย

ผลการประเมินดาน

ความสัมฤทธิผล

ดานความพยายามของรัฐ 

•หนวยงานที่เกี่ยวของ [2] มีความพยายามเผยแพรขอมลูเกี่ยวกบัคุณภาพน้าํผานทางเว็บไซต และวทิยุชุมชนเปนประจํา 

•ประชาชนสามารถขอรับขอมลูเพิ่มเติมไดโดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด 

•มีการจัดทํารายงานเพื่อสรุปภาพรวมสถานการณคุณภาพน้ําประจําป มีวารสารและคูมือเกี่ยวกับกระบวนการและขอมลู

การตรวจวัดคุณภาพน้ําใหกับบุคลากร และประชาชนทั่วไป

[2] สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 สงขลา, กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, กรมควบคุมมลพิษ 

12

ที่มา: www.dgr.go.thprojectProject47

แผนที่ทะเลสาบสงขลา  เพื่อประเมินวาประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารดานคุณภาพน้ําซึ่งจัดทําโดย

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 สงขลา, กรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดเพียงใด  โดย

พิจารณาดานกฎหมาย ดานความพยายามของรัฐ และดานความสัมฤทธิผล

•การเผยแพรประชาสัมพันธขอมลูคณุภาพน้ําเปนสิง่สําคญัในการทําใหประชาชนที่อาศัยทรัพยากรจากทะเลสาบสงขลารับรู

และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 

•การดําเนินการยังคงตองใชเวลาในการทําความเขาใจกับประชาชนอยางตอเนือ่ง

•ควรประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธภิาพ โดยใหสํานกังานสิง่แวดลอมภาคที ่

16 สงขลา เปนหนวยงานหลักในการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง

•ควรจัดตั้งเครือขายและผลักดนัใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน เขามีสวนรวมในการจัดการลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลาอยางจรงิจังและตอเนื่อง

บทสรุป
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กราฟแสดงผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

กฎหมาย             ความพยายามของรัฐ      ความสัมฤทธิผล

ดานกฎหมาย

1 = คุณภาพของขอจํากัดทางกฎหมายทั่วไปตอการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

2 = คุณภาพและขอบเขตของกรอบกฎหมายเฉพาะ

3 = คุณภาพของขอจํากัดทางกฎหมายเฉพาะตอการเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม 

และความยุติธรรม

4 = คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของ

หนวยงานของรัฐในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

5 = คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของ

สาธารณชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร

6 = ขอกําหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในการใหขอมูลขาวสารแก

สาธารณชน 

ดานความพยายามของรัฐ
7 = ขอบเขตและคุณภาพของความพยายาม.ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

8 = คาใชจายในการเขาถึงขอมูลขาวสาร

9 = ความยุติธรรมและความเทาเทียมในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

10 = ความทันตอเวลาในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

11 = ชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร

12 = ความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

ของรัฐ

13 = ความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารใหแก

สาธารณชน

ดานความสัมฤทธิผล

14 = ผลของกฎหมายและความพยายามของหนวยงานของรัฐ ในการใหขอมูลขาวสาร 

15 = ผลลัพธของการไดเขาถึงขอมูลขาวสาร

16 = ประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพรของมูลขาวสารของหนวยงาน

ของรัฐ

17 = ประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการมีสวนรวมขององคกรภาคประชา

สังคมในการสนับสนุนในกระบวนการเขาถึงขอมูลขอมูลขาวสาร

เครือขายธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย --สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร ภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

สอบถามเพิ่มเติมและขอขอมูลไดที่ 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  โทรศัพท 66 2 503 3333 ตอ 501 โทรสาร 66 2 504 4826-8 เว็บไซต www.tei.or.th อีเมล TAIThailand@tei.or.th
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โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ประเมินผลครั้งที่ 3)

หมวดการมีสวนรวมของประชาชน
กรณีศึกษา: นโยบายการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี ไทย - สหรัฐอเมริกา (FTA)*

ผลการประเมิน 

ดานกฎหมาย

• ประเทศไทยไมมีกฎหมายกําหนดเรื่องการเจรจาความตกลงระหวางประเทศเปนการเฉพาะ แตมีกฎหมายที่เกี่ยวของ 

คือรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

• สหรัฐเรียกรองใหไทยลงนามในขอตกลงรักษาความลับในการเจรจาแตประเทศไทยปฏิเสธ โดยใหคํามั่นทางวาจาวาจะ

รักษาความลับในการเจรจา และไดยึดถือแนวปฏิบัติวา “หามมิใหเปดเผยเอกสารการเจรจา” ตอผูที่มิไดเกี่ยวของกับการ

เจรจา

• ขอมูลการเจรจาจึงเปนขอมูลชั้น “ลับ” ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ ทําใหเกิดขอวิจารณอยางมากตอการ

ปฏิบัติของรัฐบาลที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน และบทบาทของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ ป 

2540 มาตรา 224 วรรคสอง

ดานความพยายามของรัฐ 

• หนวยงานที่เกี่ยวของกับการเจรจาจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนนอยมากในการเจรจารอบ 1-3 และเพิ่มมาก

ขึ้นในรอบ 4-6 กิจกรรมสวนใหญจัดในกรุงเทพ และยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมายที่ไดรับผลกระทบโดยตรง

• สือ่มวลชน ภาคประชาชน และ คณะกรรมาธิการของรัฐสภา ไดวิจารณและตรวจสอบ หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยาง

มาก

• การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในตางจังหวัดยงัไปไมถงึกลุมเปาหมายที่จะไดรับผลกระทบโดยตรง

•การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับที่ต่ํา แมวาการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการทําความตกลง FTA เปนสิ่งที่

ไดรับการรับรองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 (เชน มาตรา 76 และมาตรา 79 เปนตน)

•การหลีกเลี่ยงไมปฏบิัติตามบทบัญญัตใินรัฐธรรมนูญในลักษณะเชนนี้อาจสรางความเสียหายอยางมากในภายหลงั 

*นักวจิัย: บัณฑูร เศรษฐศิโรตม โครงการยุทธศาสตรนโยบายทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน 12

ความเปนมา 
การเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา เริ่มขึ้นอยางเปนทางการในเดือนมิถุนายน 2547 จนถึงปจจุบันได

มีการเจรจาไปแลว  6 รอบ แตเดิมฝายสหรัฐฯ ตองการใหการเจรจาเสร็จสิ้นลงภายในเดือนเมษายน 2549 แตไมสามารถ

ทําไดตามเปาหมาย เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยจากการยุบสภาในเดือนกุมภาพันธ 2549 การ

เจรจาจึงหยุดชะงักลง ทั้งนี้ ในชวง 6 รอบที่ผานมาของการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ ไดมีขอเรียกรองจากภาคประชาชน 

และผูมีสวนเกี่ยวของที่ตองการมีสวนรวมในการเจรจามากขึ้นกวาที่รัฐบาลไดกําหนดไว 

บทสรุป

ขอเสนอแนะ

•ภาครัฐควรมีการจัดทํา “กฎหมายเฉพาะดานการจัดทาํความตกลงระหวางประเทศ” ขึ้น เพื่อเปนกรอบกติกาของสงัคม

สําหรับการปฏิบัติในการเจรจาความตกลงระหวางประเทศ 

•รัฐบาลควรมีการแกไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวของกับเรื่องการเจรจาระหวางประเทศใหมีความชัดเจน ไมใหเกิดปญหา

ขอขัดแยงเรื่องการตีความ และการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ดานความสัมฤทธผิล 

• กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนที่จัดขึ้นโดยรัฐมีผลนอยมากตอการตัดสินใจขั้นสุดทายของรัฐบาล  

• การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมโดยภาคประชาชนถือวามีผลตอการตัดสินใจของรัฐพอสมควร เพราะทําใหภาครัฐมีการ

ปรับตัว มีการจัดกิจกรรมในดานตางๆ มากขึ้น เชน การประชาสัมพันธ การประชุม การจัดสัมมนาสาธารณะ ฯลฯ 

เครือขายธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย --สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร ภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

วัตถุประสงคของการประเมิน 

เพื่อประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํานโยบายขอตกลงเขตการคาเสรีไทย – สหรัฐอเมริกา โดยพิจารณา

ดานกฎหมาย ดานความพยายามของรัฐ และดานความสัมฤทธิผล
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ผลการประเมิน

ดานกฎหมาย

ผลการประเมินดาน

ความสัมฤทธิผลผลการประเมิน

ดานความพยายาม

ดานกฎหมาย

1 = คุณภาพและขอบเขตของกรอบกฎหมายเฉพาะ

2 = คุณภาพของขอจํากัดทางกฎหมายเฉพาะตอการมีสวนรวม 

3 = คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของ

หนวยงานของรัฐในกระบวนการมีสวนรวม

4 = คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของ

สาธารณชนในกระบวนการมีสวนรวม

5 = ขอกําหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในกระบวนการมีสวนรวม

ดานความพยายามของรัฐ
6 = ขอบเขตและคุณภาพของความพยายามของหนวยงานของรัฐในกระบวนการมีสวนรวม

7 = คาใชจายในกระบวนการมีสวนรวม

8 = ความยุติธรรมและความเทาเทียมในกระบวนการมีสวนรวม

9 = การเกิดกระบวนการมีสวนรวมในเวลาที่เหมาะสม(ความทันตอเวลา)

10 = ชองทางการเขาถึงในกระบวนการมีสวนรวม

11 = ความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐในกระบวนการมีสวนรวม

12 = ความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถใหแกสาธารณชนในกระบวนการมีสวนรวม

ดานความสัมฤทธิผล
13 = ผลของกฎหมายและความพยายามของหนวยงานของรัฐ ในกระบวนการมีสวนรวม

14 = ผลลัพธของการเขาไปในกระบวนการมีสวนรวมของสาธารณชน 

15 = ประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ

16 = ประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนในกระบวนการมีสวนรวม 

กฎหมาย        ความพยายามของรัฐ     ความสัมฤทธิผล
กราฟแสดงผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
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โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ประเมินผลครั้งที่ 3)

หมวดการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีความหมาย

ในกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย
กรณีศึกษา: การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการแกวิกฤตน้ําภาคตะวันออก 

ความเปนมา 

ปญหาวิกฤตน้ําภาคตะวันออกเมื่อกลางป พ.ศ. 2548 เกิดจากภาวะฝนแลงทั่ว

ประเทศ รวมถึงภาคตะวันออกซึ่งเปนเขตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมสําคัญของ

ประเทศ  แนวทางแกไขปญหาของภาครัฐคือผันน้ําจากแมน้ําระยอง อางเก็บน้ําประ

แสร จังหวัดระยองไปใชในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 

ทําใหเกิดผลกระทบตอภาคเกษตรกรรม และ ระบบนิเวศนชายฝง ทําใหเกิดความ

ขัดแยงกับชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนผลจากการขาดแผนจัดการทรัพยากรน้ําในภาวะ

ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ และไมสามารถรองรับการขยายตัวอยางรวดเร็วของนิคม

อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก เนื่องจากขาดการวางแผนรองรับปญหา

ดังกลาว 

ผลการประเมิน

ดานกฎหมาย

•กฎหมายเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นใน “โครงการของรัฐ”ตามแตดุลพินิจของแตละ

หนวยงานที่จะดําเนินการเอื้ออํานวยให 

•ในทางปฏิบัติ ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการกําหนด “นโยบาย” ของรัฐ เนื่องจากยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรน้ําโดยเฉพาะ 

•ผลการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง เพราะมีกรอบกฎหมายเรื่องการมีสวนรวมของ

ประชาชนรองรับ แตควรมีการแกไขปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดานความพยายามของรัฐ

•หนวยงานของรัฐมีความพยายามที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจของภาครัฐ แตก็ทําอยางเรงรัด

และจํากัด โดยอางเหตุผลวาเปนปญหาฉุกเฉิน 

•สวนราชการ ผูแทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และเกษตรรายใหญมีบทบาทตอการตัดสินใจทางนโยบายของรัฐบาล

มากกวาชาวบาน และเกษตรกรรายยอย 

•กรมชลประทาน พยายามที่จะเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแตยังขาดความสม่ําเสมอและครอบคลุมในวงกวาง

•สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ส.ศ.ช.) ไมไดเปดชองทางใหประชาชนชนมีสวนรวม

เลยในกรณีนี้   

•ผลประเมนิอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางดี 

ดานความสัมฤทธิผล 

•มีการเผยแพรนโยบายและแนวทางแกปญหาของรัฐบาลและผลการปฏิบัติในกรณีนี้แกสาธารณชน ผานทาง

สื่อมวลชนและสื่อของรัฐ 

•ไมมีเอกสารขอมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบซึ่งไมเห็นดวยกับแนวทางแกปญหา 

และบางสวนคัดคานโครงการเสนอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 

•องคกรภาคประชาสังคมในพื้นที่มีความเขมแข็งพอสมควรโดยเฉพาะสภาประชาชนทองถิ่นผูใชน้ําภาค

ตะวันออก ซึ่งมีบทบาทนําในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางมาก 

•ผลการประเมินการมีสวนรวมเชิงประสิทธิผลอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางดี 

12 นักวิจัย  ดร.สุภาพ พัสออง นักวิชาการอิสระ  อรพรรณ พยัคฆาภรณ กรมทรัพยากรน้ํา และไพศาล ลิ้มสถิตย สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

วัตถุประสงคของการประเมิน

เพื่อประเมนิการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายแกวิกฤตน้ําภาคตะวันออก โดยพิจารณาดาน

กฎหมาย ดานความพยายามของรัฐ และดานความสัมฤทธิผล 

เครือขายธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย --สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร ภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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กราฟแสดงผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

ดานกฎหมาย

1 = คุณภาพและขอบเขตของกรอบกฎหมายเฉพาะ

2 = คุณภาพของขอจํากัดทางกฎหมายเฉพาะตอการมีสวนรวม 

3 = คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของ

หนวยงานของรัฐในกระบวนการมีสวนรวม

4 = คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของ

สาธารณชนในกระบวนการมีสวนรวม

5 = ขอกําหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในกระบวนการมีสวนรวม

ดานความพยายามของรัฐ
6 = ขอบเขตและคุณภาพของความพยายามของหนวยงานของรัฐในกระบวนการมีสวนรวม

7 = คาใชจายในกระบวนการมีสวนรวม

8 = ความยุติธรรมและความเทาเทียมในกระบวนการมีสวนรวม

9 = การเกิดกระบวนการมีสวนรวมในเวลาที่เหมาะสม(ความทันตอเวลา)

10 = ชองทางการเขาถึงในกระบวนการมีสวนรวม

11 = ความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐในกระบวนการมีสวนรวม

12 = ความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถใหแกสาธารณชนในกระบวนการมีสวนรวม

ดานความสัมฤทธิผล
13 = ผลของกฎหมายและความพยายามของหนวยงานของรัฐ ในกระบวนการมีสวนรวม

14 = ผลลัพธของการเขาไปในกระบวนการมีสวนรวมของสาธารณชน 

15 = ประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ

16 = ประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาสังคม

ในการสนับสนุนในกระบวนการมีสวนรวม 

กฎหมาย          ความพยายามของรัฐ     ความสัมฤทธิผล
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ขอเสนอแนะ
•สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และเรงออกกฎหมายทรัพยากรน้ําที่

มีเนื้อหากําหนดกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนไวอยางชัดเจน

•ควรใหความสําคัญกับกลไกการดําเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ คณะกรรมการลุมน้ํา

ตางๆ และคณะอนุกรรมการลุมน้ําที่ถูกจัดตั้งขึ้นไวแลวเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

•สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับชุมชนทองถิ่นใหมากขึ้น เพราะชุมชนเหลานี้มีภูมิปญญา

ดั้งเดิมในการใชและอนุรักษทรัพยากรน้ํา จึงเปนผูรูจริงและสามารถเปนผูรักษาน้ําไดอยางแทจริง  

•สรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นใน

หนวยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน  พรอมปรับทัศนคติของขาราชการ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อให

เห็นคุณคาและใหความสําคัญกับชาวบาน ในชุมชนทองถิ่นมากขึ้น และเรงพัฒนาความรู ความสามารถของ

บุคลากรในเรื่องนี้ 

•การแกปญหาวิกฤติการขาดแคลนน้ําครั้งนี้ รัฐบาลในขณะนั้นมิไดใชกลไกที่มีอยูคือ คณะกรรมการ

ทรัพยากรน้ําแหงชาติ  คณะอนุกรรมการลุมน้ําและคณะทํางานที่เกี่ยวของ ซึ่งมีตัวแทนของภาค

ประชาชน นักวิชาการ และหนวยงานของรัฐเปนองคประกอบ แตดําเนินการโดยรวมศูนยเบ็ดเสร็จทีแ่ละฝาย

บริหารคือรองนายกรัฐมนตรี และหนวยงานนโยบายสวนกลางคือ ส.ศ.ช. และผูปฏิบัติคือกรมชลประทาน 

กรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริง 

•เมื่อแกไขปญหาของภาคอุตสาหกรรมแลว กลับกอปญหาในภาคเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคของ

ประชนและชุมชนเมือง  

•ควรปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมใหเปดกวางแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมคํานึงแต

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว หากตองพิจารณามิติทางสังคม และสิ่งแวดลอม ของทองถิ่น

ดวย 

•ที่สําคัญจะตองทําใหทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน มิฉะนั้น จะ

กอใหเกิดผลเสียตอความยั่งยืนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือเกิดการคัดคานและสรางความ

ขัดแยงในชุมชน 

สอบถามเพิ่มเติมและขอขอมูลไดที่ 
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กฎหมาย             ความพยายามของรัฐ         ความสัมฤทธิผล

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม(ประเมินผลครั้งที่ 3)

หมวดการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
กรณีศึกษา: การฟองรองคดีเกี่ยวกับโรงไฟฟาแมเมาะ 

นักวิจัย: เรวดี ประเสริฐเจริญสุข, สุมิตรชัย หัตถสาร, ประยงค ดอกลําไย, จรัส  ใหมยศ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการประเมิน 
ดานกฎหมาย

•กฎหมายกําหนดใหศาลรับพิจารณาคดีกรณีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งกฎหมายยังกําหนดใหสามารถ

อุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาไปยังศาลสูงไดในขอบเขตที่กวางพอสมควร 

•ขอบเขตของการเขาถึงขอมูลดานสิ่งแวดลอมกฎหมายถือวาเปนขอมูลสาธารณะที่ตองเปดเผยโดยไมจําตองรองขอ 

•ขอที่ยังไมชัดเจนคือกรอบระยะเวลาในการพิจารณาคดีหรือวินิจฉัย 

•กฎหมายกําหนดการพัฒนาขีดความสามารถของเจาพนักงานของศาลไวนอยมาก

ดานความพยายามของรัฐ

•ประชาชนมีความยากลําบากในการแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริงหรือเขาถึงขอมูลขาวสารที่ใชในการพิจารณา

•คาใชจายที่ประชาชนตองเสียไปในการเขาสูกระบวนการยุติธรรมเปนปญหาหนึ่งที่อาจเปนอุปสรรค 

•ความพยายามอื่นๆ ในดานการพัฒนาบุคคลากรหรือการสรางขีดความสามารถใหแกสาธารณชนยังไมเพียงพอ

จํา
นว
นต
ัวช
ี้วัด

ดานกฎหมาย
1 = คุณภาพและขอบเขตของกรอบกฎหมายเฉพาะในกระบวนการเขาถึงความ

ยุติธรรม

2 = คุณภาพของขอจํากัดทางกฎหมายเฉพาะตอ การเขาถึงความยุติธรรม

3 = คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการเพิ่มขีดความสามารถ

ของหนวยงานของรัฐในกระบวนการเขาถึงความยุติธรรม

4 = คุณภาพและขอบเขตของขอกําหนดทางกฎหมายในการเพิ่มขีดความสามารถ

ของสาธารณชนในกระบวนการเขาถึงความยุติธรรม

5 = ขอกําหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในกระบวนการเขาถึง

ความยุติธรรม

ดานความพยายามของรัฐ

6 = ขอบเขตและคุณภาพของความพยายามของหนวยงานของรัฐในกระบวนการ

เขาถึงความยุติธรรม

7 = คาใชจายในกระบวนการเขาถึงความยุติธรรม

8 = ความยุติธรรมและความเทาเทียมในกระบวนการเขาถึงความยุติธรรม

9 = การเกิดกระบวนการเขาถึงความยุติธรรมในเวลาที่เหมาะสม(ความทันตอเวลา)

10 = ชองทางการเขาถึงในกระบวนการเขาถึงความยุติธรรม

11 = ความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐในกระบวนการ

เขาถึงความยุติธรรม

12 = ความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถใหแกสาธารณชนในกระบวนการ

เขาถึงความยุติธรรม

ดานความสัมฤทธิผล

13 = ผลของกฎหมายและความพยายามของหนวยงานของรัฐ ในกระบวนการเขาถึง

ความยุติธรรม

14= ผลลัพธของการเขาไปในกระบวนการเขาถึงความยุติธรรม

15 = ประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการเขาถึงความยุติธรรม

ของหนวยงานของรัฐ

16 = ประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการมีสวนรวมขององคกรภาค

ประชาสังคมในการสนับสนุนในกระบวนการเขาถึงความยุติธรรม 

บทสรุปและขอเสนอแนะ
•แมวากฎหมายจะบญัญัติขึน้บนหลกัการของความเทาเทียมกัน ในความเปนจริง ยังมีความไมเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับฐานะ

ทางสงัคม ฐานะทางการเงิน รวมถึงทัศนคติของเจาหนาที่ของรัฐ 

•บุคลากรในภาครัฐขาดความรูความเขาใจในทางกฎหมายโดยเฉพาะตอบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลกัเกณฑและวิธีการใน

การใชอํานาจของเจาหนาที ่ดงันัน้ จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความตระหนักถงึสิทธิของประชาชนในการเขาถึง

ขอมลูขาวสารราชการ การมีสวนรวม และการเขาถึงความยุติธรรม มากกวาจะคํานงึถงึแตภารกิจของหนวยงานเทานั้น

ดานความสัมฤทธผิล

•มีการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําตัดสินในบางสวน และมีการออกมาตรการตางๆ ออกมาแตไมเกิดผลเปลีย่นแปลงในทาง

ปฏิบัติมากนัก 

•ยังไมสามารถสรางความเชื่อถือและความไววางใจในขอมลูใหแกชาวบานได 

•ประสิทธผิลของการพัฒนาบุคลากรของศาลอยูในเกณฑด ี

•การพัฒนาบุคลากรขององคกรพัฒนาเอกชนยังไมมีประสิทธผิล 

ที่มา: http//www.thaingo.orgimagesmaomae1102.jpg
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ความเปนมา
เหตุการณมลพิษจากกาซซัลเฟอรไดออกไซด ที่ปลอยออกจากโรงไฟฟาแมเมาะในเดือนตุลาคม 2535 ทําใหประชาชนปวย

ดวยโรคทางเดินหายใจ และสงผลกระทบตอพืชผลทางการเกษตร และสัตวเลี้ยงในพื้นที่ 40 หมูบานรอบโรงไฟฟา ในป 

2541 เหตุการณมลพิษจากโรงงานไฟฟาเกิดขึ้นอีกครั้ง ชุมชนที่ไดรับผลกระทบดําเนินการฟองรองหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ

ตอศาลจังหวัดลําปาง ในป 2545 ชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟาแมเมาะจัดตั้ง “เครือขายสิทธิผูปวยแมเมาะ” เพื่อทําการรณรงค

เรียกรองและปกปองสิทธิและสิ่งแวดลอม จากผลกระทบของการพัฒนาเหมืองแมเมาะ ในป 2546-2547 เครือขายฯ 

ดังกลาวไดยื่นฟองการไฟฟาฝายผลิตตอศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม เปนคดีละเมิดที่สงผลกระทบทางดานสุขภาพจาก

เหมืองและโรงไฟฟาแมเมาะ มากกวา 10 กลุมคดี

วัตถุประสงคของการประเมิน

เพื่อประเมินการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยพิจารณาดานกฎหมาย ดานความพยายามของรัฐ และดาน

ความสัมฤทธผิล

ผลการประเมิน

ดานกฎหมาย

ผลการประเมินดาน

ความสัมฤทธิผล

ผลการประเมิน

ดานความพยายาม

กราฟแสดงผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

เครือขายธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย --สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร ภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

สอบถามเพิ่มเติมและขอขอมูลไดที่ 
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โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม(ประเมินผลครั้งที่ 3)

การประเมินธรรมาภิบาลสิง่แวดลอม ครั้งที่ 3
เครือขายธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย --สถาบันสิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

โครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร ภายใตสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 3 เปนการวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

สิ่งแวดลอมในรอบป 2549 โดยเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย อันประกอบดวย สถาบันสิ่งแวดลอม

ไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากรภายใต

สํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ

ระเบียบวิธีการประเมิน

• ใชชุดตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย

เครือขายนานาชาติ The Access Initiative (TAI) และไดมี

การนําไปใชแลวใน 40 ประเทศทั่วโลก

• ตัวชี้วัดรวม 98 ตัว แบงเปน 5 หมวด ไดแก 1) กฎหมาย

ทั่วไป 2) การเขาถึงขอมูลขาวสาร 3) การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ 4) การเขาถึงความยุติธรรม และ 5) การพัฒนาขีด

ความสามารถของประชาชน เจาหนาที่รัฐ และสื่อสารมวลชน 

ในเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

ในการประเมิน การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวน

รวมในการตัดสินใจ และการเขาถึงความยุติธรรม พิจารณาทั้ง

ดาน ก) กฎหมาย ข) ความพยายามของรัฐ และ ค) ความ

สัมฤทธิผล ใชกรณีศึกษารวม 18 กรณีศึกษา ไดแก 

• หมวดการเขาถึงขอมูลขาวสาร (Access to

Information): 1) การระบาดของโรคไขหวัดนก, 2) ธรณีพิบัติ

ภัย (สึนามิ), 3) ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในนิคม

อุตสาหกรรมบางพลี, 4) ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ

โรงไฟฟาแมเมาะ จ. ลําปาง, 5) ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําใน

ทะเลสาบสงขลา, 6) ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําในหวยคลิตี้ จ. 

กาญจนบุรี, 7) รายงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัททอสเท็ม

ไทย จก., 8) รายงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัทซี.พี. 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ จก.

• หม ว ด ก า ร มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ (Public

Participation): 9) นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน-โครงการ

ธนาคารอาหารทะเล, 10) นโยบายการจัดทําขอตกลงเขต

การคาเสรีไทย-สหรัฐ, 11) นโยบายการแกวิกฤตน้ําภาค

ตะวันออก, 12) นโยบายเขตทองเที่ยวพิเศษเกาะพีพี, 13) การ

แปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ14) 

โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงทะเลอันดามันและอาวไทย

• หมวดการเขาถึงความยุติธรรม (Access to Justice): 15) 

อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบโรคระบาดไก

, 16) ขอพิพาทโครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย, 17) การฟองรอง

คดีเกี่ยวกับโรงไฟฟาแมเมาะ และ18) คดีการแปรรูปการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

วิธีการจัดเก็บขอมูล 

เก็บขอมูลทั้งที่เปนขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

• ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ กฎหมาย 

และขอมูลจากการสัมภาษณ  ทั้ ง โดยการเขาพบและการ

สัมภาษณทางโทรศัพท   เปนตน 

• ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก  รายงานการวิจัย บทความ ขาว และ

เว็บไซตของหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ เปนตน 

คณะนักวิจัย 

ประกอบดวยนักวิจัยจากองคกรภาคีของเครือขาย   

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมไทย และนักวิชาการอิสระ  ดังนี้

ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง, ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท, ดร.

ถวิลวดี  บุ รี กุล , นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข , ศ .ดร .

พัน ธุทิพย  รามสูต , นางรั ชนี  เอมะรุ จิ , นายบัณฑู ร 

เศรษฐศิโรตม, ดร.สุภาพ พัสออง, ผศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเน

ติ, นางอรพรรณ พยัคฆาภรณ,, นายวัฒน ทาบึงกาฬ, นาย

วัชรา ธิตินันทน, นายชัยวัชร พรหมจิตติพงศ, นางสาวเกศนิ ี

แกวนเจริญ, ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี, นายไพศาล  ลิ้ม

สถิตย, นางสาวศันสนา มลายอริศูนย, นางสาวณัฏฐนิช 
สุนสวัสดิ์ 

การปริทัศนผลการศึกษา - คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ในการประ เมิ นธรรมาภิบาล สิ่ งแวดล อม  มี

คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ประกอบดวยตัวแทนหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษา หนวยงานดานยุติธรรม 

องคกรอิสระ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน 

เพื่อใหความเห็นในการเลือกกรณีศึกษา ใหคําแนะนําในเรื่อง

แหลงขอมูล รวมทั้งใหความเห็นตอผลของการประเมิน รวม 

28 ทาน ดังนี้ 
1. คุณหญิง ดร. กัลยา โสภณพนิช    
กรรมการสภาสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

2. ดร. มณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน

อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

3. ดร. ศิริพงศ หังสพฤกษ 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

4. นายอิสสระ โชติบุรการ 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. นายจรัลธาดา กรรณสูต

อธิบดีกรมประมง

6. นายอนุชา โมกขะเวส

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. นพ. ธวัช สุนทราจารย
 อธิบดีกรมควบคุมโรค

8. นายอุทัย จันทิมา 

ผูวาการ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

9. ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ 
เลขาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

10. ดร. เกษมสันต  จิณณวาโส
เลขาธกิารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

11. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12. ดร. โคทม อารียา
ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

13. ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทย
ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

14. นางวนิดา สักการโกศล
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ

15. นพ. สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุข 10 ชช. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

16. ดร. อัมพันธ พินธกุนก

ผูอํานวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

17. ดร. เชาวนะ ไตรมาศ

ผูอํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

18. ดร. ชัชชม อรรฆภิญญ
ผูอํานวยการสถาบันกฎหมายอาญา

19. นายนคร เสรีรักษ

ผูอํานวยการสวนนโยบายและวเิคราะห 

สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

20. นายสันติ วิลาสศักดานนท
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

21. นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

22. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  
นายกสภาทนายความ

23. นายไพโรจน พลเพชร

เลขาธกิารสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

24. นายจรูญ ยังประภากร

ประธานชมรมสิ่งแวดลอมสมุทรปราการ

25. รศ. สุริชัย หวันแกว

อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

26. อาจารยชัยยุทธ สุขศรี

อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

27. รศ. พิสิฐ ศุกรียพงศ

อาจารยประจําคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

28. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ 

ประธานชมรมนักขาวสิ่งแวดลอม 

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

ผูสนับสนนุการประเมนิธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ครั้งที ่3 

และการเผยแพรผลการประเมิน
•สถานทูตอังกฤษ (United Kingdom Government's Global

Opportunities Fund)

• มูลนิธิฟอรด

สอบถามเพิ่มเติมและขอขอมูลไดที่ 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  โทรศัพท 66 2 503 3333 ตอ 501 โทรสาร 66 2 504 4826-8 เว็บไซต www.tei.or.th อีเมล TAIThailand@tei.or.th
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