
  
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๖. ข้อมูลทั่วไป (บรรยายสรุปโดย “ผู้ว่าราชการจังหวดัระยอง”) 

 "จังหวัดระยอง" มีทั้งหมด ๘ อ าเภอ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ประมาณ ๗๒๓,๓๑๖ คน 
ประชากรแฝง ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ประมาณ ๙๘๔,๙๘๐ ล้านบาท 
ต่อปี เฉลี่ยต่อคนต่อปีตก ๑ ล้านบาทเศษ ๆ และเป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุดของ
ประเทศไทย รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมประมาณ ๘๕ เปอร์เซ็นต์จาก ๙๘๔,๙๘๐ ล้านบาท 
ที่เหลือเป็นภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร 

 
 

 
  
 

 



๒ 
 

 จังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน ๓ จังหวัด ที่ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล และมีโครงการหลัก ๆ หลายโครงการที่รัฐบาลถือว่าเป็นโครงการที่ส าคัญ
และต้องท าให้ส าเร็จ โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ได้แก่ ๑) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ 
สนามบิน ซึ่งขณะนี้ได้คู่สัญญาแล้ว  ๒) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติและ
เป็นเมืองการบิน ๓) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังที่จังหวัดชลบุรี ๔) โครงการพัฒนาท่าเรือ 
มาบตาพุดระยะที่ ๓ ที่มาบตาพุด และ ๕) โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ให้เป็นเขตนวัตกรรม โดยเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (ปตท.) และ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งปัจจุบัน 
มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาไปมากพอสมควร ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดท่ีส าคัญ
เพราะเป็นแหล่งในการพัฒนาต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจังหวัดได้ด าเนินการร่วมกัน
กับพ่ีน้องประชาชนตลอดมา และพ่ีน้องประชาชนให้ความส าคัญและมีความเข้าใจในการที่จะพัฒนา
ประเทศ แต่ยังคงมีปัญหาบางประการ ซึ่งปัญหาหลัก ๆ ได้แก่ ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในบางโครงการ  

โอกาสนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดระยองจะได้รับฟังแนวคิดจากสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เดินทาง 
มารับฟังตั้งใจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดระยอง ให้มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน พร้อมทั้งส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ให้น้อยที่สุด โดยทางจังหวัดจะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างมากที่สุด 
 
๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัด โดยการน าแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ าที่ประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  

๘. วิธกีารประเมินผล 

  

  สังเกต                สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์                อืน่ ๆ 
 

 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 

 

 
 

 
 



๓ 
 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 
ชาย 

๒๖ 
๗๔ 

๒๖.๐๐ 
๗๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๗๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๔) รองลงมา ได้แก่  
เพศหญิง จ านวน ๒๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๖) 
 

 ๒. อาย ุ
   

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
๕๑ – ๖๐ 

๔๑ – ๕๐ ป ี
มากกว่า ๖๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี

๓๖ 
๒๗ 
๑๘ 
๑๑ 
๘ 
- 

๓๖.๐๐ 
๒๗.๐๐ 
๑๘.๐๐ 
๑๑.๐๐ 
๘.๐๐ 

- 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

  

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๓๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๖) รองลงมา 
ได้แก่ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน  ๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๗) อายุ ๖๐ ปี จ านวน ๑๘ คน   (คิดเป็นร้อยละ ๑๘) 
อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑) และอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๘ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๘) ตามล าดับ 

 ๓. ระดับการศกึษา 
   

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี
มัธยมศกึษา 
ประถมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 
สูงกว่าปรญิญาตร ี

ไม่ได้เรียน 

๒๘ 
๒๗ 
๑๖ 
๑๖ 
๑๓ 
- 

๒๘.๐๐ 
๒๗.๐๐ 
๑๖.๐๐ 
๑๖.๐๐ 
๑๓.๐๐ 

- 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 



๔ 
 

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๘ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๒๘) รองลงมา ได้แก่มัธยมศึกษา จ านวน ๒๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๗) ประถมศึกษา จ านวน ๑๖ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๑๖) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๑๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๖) และสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน ๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๓) ตามล าดับ 

 ๔. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
อื่น ๆ  
ค้าขาย 
รับจ้าง 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
เกษตรกรรม 

๓๓ 
๒๒ 
๒๐ 
๑๖ 
๙ 

๓๓.๐๐ 
๒๒.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๑๖.๐๐ 
๙.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพอื่น ๆ จ านวน ๓๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๓) รองลงมา ได้แก่ 
ค้าขาย จ านวน ๒๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๒) รับจ้าง จ านวน ๒๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐) รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๖) และเกษตรกรรม จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙) 
ตามล าดับ 
 
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชกิวฒุิสภาจากช่องทางใด 
 

ช่องทางการรับรู ้ จ านวน ร้อยละ 
วิทยุ/โทรทศัน ์

บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
อื่น ๆ  

๔๓ 
๔๐ 
๓๔ 
๒๘ 
๑๑ 

๔๓.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๓๔.๐๐ 
๒๘.๐๐ 
๑๑.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๔๓ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๔๓) รองลงมา ได้แก่บุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนต าบล,ผู้ใหญ่บ้าน,ก านัน จ านวน ๔๐ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๔๐) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๔) สื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จ านวน ๒๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๘) และอื่น ๆ จ านวน 
๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑) ตามล าดับ 

 



๕ 
 

ส่วนที่ ๒ ความคดิเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน 
 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 
๑. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๗๒.๐๐ มาก 
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

๗๒.๔๐ มาก 

๓. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภา ท่านได้รบัความรู้และ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาในการด าเนินชีวติ 

๖๖.๐๐ ปานกลาง 

๔. ท่านรู้จักอ านาจและหน้าที่ของวุฒิสภา ๖๒.๔๐ ปานกลาง 
๕. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับ 
    การปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

๖๐.๘๐ ปานกลาง 

๖. ท่านรู้จักสมาชิกวฒุิสภา ๖๑.๒๐ ปานกลาง 
รวม ๖๕.๘๐ มาก 

 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวุฒิสภาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
๖๖.๖๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
จ านวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข ร้อยละ ๗๒.๔๐ ส่วนอีก ๑ ประเด็น ได้แก่ท่านมีความพึงพอใจในโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร้อยละ ๗๒.๐๐  ส่วนอีก ๔ ประเด็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และความสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต ร้อยละ ๖๖.๐๐ ท่านรู้จักหน้าที่และอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภา ร้อยละ ๖๒.๔๐ ท่านรู้จักสมาชิกวุฒิสภา ร้อยละ ๖๑.๒๐ และท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ
ของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ ๖๐.๘๐ ตามล าดับ 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๑๐๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

  

   ประชาชนทัว่ไป                 เด็ก – เยาวชน           ผู้บริหาร ร.ร./คร ู
 

                      ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน         อืน่ ๆ  

 
 

 
 

 
 



๖ 
 

  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  

 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผูว้่าราชการจังหวัดระยอง  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ นายอ าเภอเมืองระยอง นายอ าเภอ
บ้านฉาง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง ผูช้่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบ
ลงทุนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดระยอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดระยอง พัฒนาการจังหวัดระยอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ผู้อ านวยการโรงเรียน
มาบตาพุดพันพิทยาคาร 
 - ภาคเอกชนระดับจังหวัด ได้แก่ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  
 - ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 - สื่อมวลชน ได้แก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT สยามรัฐ 
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวกรม นสพ.ไทยนิวส์ ออนไลน์ เม้าท์เมามันโพล์ ระยองนิวส์ ออนไลน์ นสพ.
เพื่อปวงชน นสพ.สยามโฟกัส ทอลค์นิวส์ออนไลน์ Hot news Thailand ส านักข่าวสมาคมต ารวจ 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

    ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และยังมีความตื่นตัวในการรวมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภา
สอบถาม นอกจากนี้ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และต้องการสะท้อน
ให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบถึงความเดือดร้อน โดยบรรยากาศในการพูดคุยมีความเป็นกันเองอย่างมาก  
 

    ๙.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ .......................................................................... 

 

  ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                         เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 

 

 

 

 
 

 
 



๗ 
 

๑๐. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 

๑๑. ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

 ๑๑.๑) ขอให้สมาชิกวุฒิสภาลงมารับฟังปัญหาและแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะที่ 
มาบตาพุด เนื่องจากประธานชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับฟังเสียงประชาชน  
 ๑๑.๒) ขอให้มีการลงพ้ืนที่อ าเภอบ้านฉางอีก ๑ - ๒ ครั้ง เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับรู้ปัญหา 
จากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องสนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูง และ EEC เพราะที่แล้วมามีการ
ปิดบังข้อมูลบางส่วน 
 ๑๑.๓) ขอให้รับฟังปัญหาของประชาชนและน าไปแก้ไข 
 ๑๑.๔) ต้องการทราบถึงอ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้  
 ๑๑.๕) ต้องการให้ภาครัฐลงมาพบประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
 ๑๑.๖) ต้องการให้ภาครัฐดูแลเอาใจใส่สุขภาพอนามัยประชาชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ และควรให้
งบประมาณในการพัฒนาจังหวัดระยอง ให้สมดุลกับภาษีที่เก็บในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
 ๑๑.๗) ขอให้ด าเนินการโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืน
ที่ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง และผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อประชาชนในเขตอุตสาหกรรม 
 ๑๑.๘) ขอให้มีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ เนื่องจากประชาชน
ในทุกพ้ืนที่มีปัญหา ต้องการได้รับการแก้ไขโดยด่วน เพ่ือลดช่องว่างส าหรับชนชั้น เพ่ือผลักดัน 
ให้ไปสู่สังคมประชาธิปไตย อย่างแท้จริงและยั่งยืน 
 ๑๑.๙) ขอให้เพ่ิมความใส่ใจด้านของสิ่งแวดล้อมในทุกมิติให้ละเอียดมากกว่านี้ พร้อมทั้ง
การจราจรที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในพ้ืนที่เดิม และอยากให้ท าความเข้าใจกับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑.๑๐) เป็นโครงการที่ดีมาก ดีใจที่สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้เข้ามารับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน รับรู้ถึงความเป็นจริง ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ ปัญหาของแต่ละพ้ืนที่จะแตกต่างกัน
 ๑๑.๑๑) มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม แต่ขาดการดูแลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 

การหารือกับส่วนราชการ 
 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวนัออก ประกอบดว้ย  
(๑) พลเอก วรพงษ ์สง่าเนตร   สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะ)  
(๒) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา  สมาชิกวุฒิสภา  
(๓) นายเจน น าชัยศิร ิ   สมาชิกวุฒิสภา  
(๔) นายชาญวิทย ์ผลชีวนิ  สมาชิกวุฒิสภา  
(๕) พลเรือเอก พัลลภ ศมติานนท ์ สมาชิกวุฒิสภา  
(๖) พลเรือโท สนทยา น้อยฉายา  สมาชิกวุฒิสภา 
(๗) นางสาววไิลลักษณ ์อรนิทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา 

    
 สมาชิกวุฒิสภาแนะน าบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุสิภาตามรัฐธรรมนญู ใหก้ับส่วนราชการ
และประชาชนทีม่ารว่มกิจกรรมไดร้ับทราบ พรอ้มทั้งร่วมพูดคุยกับสว่นราชการและประชาชนในประเดน็
ต่าง ๆ สรุปไดด้ังนี ้ 
 

  ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 

 
      น าเสนอโดย  นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 

  ข้อมูลทั่วไปการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ  
  การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๒ ต าบลมาบตาพุด 

อ าเภอเมืองจังหวัดระยอง โดยมีหน้าที่หลักในการจัดสรรที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคให้กับโ รงงาน
อุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานซึ่งเป็นภาคการผลิต
ที่ประกอบด้วย กลุ่มปิโตรเคมี ไฟฟ้า เหล็ก เคมีภัณฑ์ กลั่นน้ ามัน ที่ส าคัญของประเทศต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่สนับสนุนสิทธิประโยชน์ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ ให้แก่
นักลงทุนอุตสาหกรรมที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุน 

 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด (MTP Complex) ประกอบด้วย ๕ นิคม และ ๑ ท่าเรือ
เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ ได้แก่  

 ๑) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มีผู้ประกอบการ ๔๖ ราย) เนื้อที่ประมาณ 
๓,๓๑๒ ไร่  

 ๒) นคิมอตุสาหกรรมเอเชีย (มีผู้ประกอบการ ๑๗ ราย) เนื้อที่ประมาณ ๓,๒๒๐ ไร ่
 ๓) นคิมอตุสาหกรรมผาแดง (มีผู้ประกอบการ ๕ ราย) เนื้อที่ประมาณ ๕๔๐ ไร ่
 ๔) นคิมอตุสาหกรรม RIL (มีผู้ประกอบการ ๖ ราย) เนือ้ที่ประมาณ ๑,๖๖๐ ไร ่
 ๕) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (มีผู้ประกอบการ ๖๔ ราย) เนื้อที่ประมาณ ๙,๘๔๕ ไร่ และ 



๙ 
 

 ๖) ท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพุด (มีผู้ประกอบการ ๑๒ ราย) เนื้อทีป่ระมาณ ๒๘๗๐ ไร ่
 โดยทั้ง ๖ แห่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด มีเนื้อที่โดยรวมกว่า ๒๐๐๐๐ ไร่ มีผู้ประกอบการโดยประมาณ ๑๕๐ ราย มีการจ้างงาน 
ในพ้ืนที่โดยประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน มีการลงทุนโดยประมาณ ๑.๒ ล้านล้านบาท 
 
  การพัฒนาท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพุด 
 การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๑ เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๑ – 
๒๕๓๕ มีการถมทะเลจ านวน ๑,๔๐๐ ไร่ ระยะที่ ๒ เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๒ มีการถมทะเล
จ านวน ๑,๔๗๐ ไร่ โดยมีสินค้าที่เป็นลักษณะสินค้าเทกอง สินค้าเหลว หรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพ้ืนที่ของ
การนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนส าคัญของประเทศ นั่นคือ มีโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งที่เป็นโรงไฟฟ้า
โดยตรงและโรงไฟฟ้าก๊าซ มีก าลังการผลิตที่ประมาณ ๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ คิดเป็น ๑๗% ของความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ ผังโครงการพัฒนาท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี ๓ 
 

 การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ เป็นการขุดลอกและถมทะเลพ้ืนที่
ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ และเป็นหนึ่งในกรอบการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ หรือ EEC Project List 
ซึ่งเป็นการขยายท่าเรือมาบตาพุดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ 
ประมาณ ๑๐.๘ ล้านตัน/ปี และสินค้าเหลว ประมาณ ๔ ล้านตัน/ปี โดยพัฒนาให้เป็นท่าเรือระดับ

พ้ืนที่ประกอบ
ธุรกิจ (C)  
๑๕๐ ไร่ 

ท่าเทียบเรือก๊าซ (B) ๒๐๐ ไร่ 
ความยาวหน้าท่า ๑.๔๐๐ เมตร 

ท่าเทียบเรือของเหลว (A)  
๒๐๐ ไร่ 

ความยาวหน้าท่า 800 เมตร 

ท่าเรือบริการ 

ระยะที่ ๑ 

ระยะที่ ๒ พื้นที่กัก
เก็บตะกอน 
๔๕๐ ไร ่

เขื่อนหินกันทราย ยาว ๕,๔๑๐ ม. 

 พ้ืนที่พัฒนาท่าเรือ  ยาว ๒,๒๒๙ ม. 



๑๐ 
 

ภูมิภาค โดยพ้ืนที่โดยประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่นี้ จะแยกเป็นการถมทะเลเพ่ือให้ได้พื้นที่หลังท่าจ านวน ๕๕๐ ไร่ 
และพ้ืนที่ส าหรับกักเก็บตะกอน ๔๕๐ ไร่ ประมาณราคาค่าก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure)  ๑๒,๙๐๐ ล้านบาท และค่าก่อสร้าง ในส่วนของท่าเรือ (Superstructure) ส าหรับการ
ประกอบธุรกิจ อยู่ระหว่าง ๔๒,๕๐๐ - ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจที่เอกชนลงทุน)  
มีแอ่งกลับเรือความกว้าง ๕๒๐ เมตร และมีความลึกร่องน้ า ๑๖ เมตร สามารถรองรับเรือขนาดความจุ 
๑๓๐,๐๐๐ DWT และยาว ๓๕๐ เมตร ทั้งนี้ การนิคมฯ สามารถด าเนินการตามกระบวนการและรูปแบบ
ที่ก าหนด โดยให้เอกชนเข้ามาร่วมทุน และได้มีการท าสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา 
คือ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จ ากัด 
  ส าหรับช่วงแรกในการด าเนินการนั้น ใน ๖ เดือนแรกจะเป็นขั้นตอนของการขออนุญาต
การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการภายใต้กฎหมายไทยเพื่อให้ได้มา
ซึ่งใบอนุญาต ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดระยองโดยท่านผู้ว่า
จังหวัดระยองให้ความเห็นชอบโครงการนี้ จากนั้นจะน าเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบยื่นเสนอต่อกรมเจ้าท่า 
ณ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของทางกรมเจ้าท่า นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า
อีก ๒-๓ ใบ ที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ นี้ นอกจากนี้ยังจะด าเนินการจัดตั้งกองทุน
หลักประกันความเสียหายฉุกเฉินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการติดตามตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรองรับประมาณ ๑๒๙ ล้านบาท ขณะนี้อยู่
ระหว่างการยกร่างระเบียบการใช้กองทุน และคณะกรรมการที่จะพิจารณากองทุนดังกล่าว โดยใน
ขั้นตอนนี้ เมื่อเอกสารได้รับความเห็นชอบแล้ว การนิคมอุตสาหกรรมจะด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
EHIA ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยก าหนดวา่
จะต้องมีคณะกรรมการระบบไตรภาคีในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกระยะการก่อสร้าง โดยจะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โดยจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๔ จึงจะเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างได้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗ 

 
 

ภาพที่ ๒ การด าเนินงานภายหลังลงนามในสัญญาร่วมลงทุน 
โครงการพัฒนาท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที ่๓ 



๑๑ 
 

   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาต่อประเด็นความก้าวหน้าการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
   จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้มีการสอบถามพร้อมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการ 
เพื่อประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน สรุปได้ดังนี้ 

  ข้อซักถาม 
  นายเจน น าชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา : ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ และมีการน า 
ตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ในการขนถ่ายสินค้าด้วยหรือไม่ 
  นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : ส าหรับปัญหา
และอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมานั้น จะพบประเด็นในเรื่องของอุบัติเหตุ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และ
ระบบธรรมาภิบาล อีกทั้ง ประชาชนมีความกังวลในเรื่องมลพิษทางอากาศ และปัญหาน้ าเสีย โดยการ
นิคมอุตสาหกรรมได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการน าประชาชนเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจและเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งโรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมจะได้รับธงขาว 
ดาวเขียวเป็นการรับรองถึงมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และส าหรับการก่อสร้างระยะที่ ๓ นั้น จะพบ
ประเด็นในเรื่องของการจัดตั้งกองทุน ซึ่งอยู่ในกระบวนการยกร่างระเบียบการใช้กองทุน และการจัดตั้ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุน 
  การขนถ่ายสินค้าส่วนใหญ่ของการนิคมอุตสาหกรรม เป็นการขนถ่ายผ่านท่อ เนื่องจาก
ท่าเรือระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ จะเป็นสินค้าชนิดที่เป็นของเหลวและสินค้าเทกอง อาทิ ไฮโดรคาร์บอน
ที่จะเข้าสู่กระบวนการปิโตรเคมี และก๊าซ LPG ซึ่งล าเลียงโดยการขนถ่ายผ่านท่อ สินค้าประเภทเหล็ก
และถ่านหินซึ่งน าเข้ามาทางเรือ ส าหรับการขนส่งตู้โดยคอนเทนเนอร์ ระยะที่ ๑ และ ๒ ยังไม่มีการใช้
ระบบการขนส่งประเภทนี้ แต่จะมีรถคอนเทนเนอร์วิ่งขนส่งสินค้าบ้างเล็กน้อยภายในนิคมอุตสาหกรรม 
โดยการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือด้วยตู้คอนเทนเนอร์นั้น ทางการนิคมอุตสาหกรรมมีแนวคิดที่จะด าเนินการ
อยู่แล้ว ซึ่งปัจจุบันอยูใ่นระหว่างการศึกษาถึงความเป็นไปได้ 
 

  พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา : ได้สอบถามข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
  ๑) เรื่องการก่อสร้างรางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังโรงงาน ขอให้ทางการนิคมอุตสาหกรรม 
น าไปพิจารณาว่าจะสามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ของการนิคมอุตสาหกรรม  
ที่อาจต้องด าเนินการเอง  
  ๒) ภาพรวมการออกแบบท่าเรืออุตสาหกรรม ระยะที่ ๓ ได้มีการวางระบบไว้ดีขึ้นกว่า
ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ หรือไม่ และสามารถแก้ไขปัญหาเดิม ๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ไว้อย่างไร  
  ๓) ภาพรวมการก่อสร้างท่าเรื่องอุตสาหกรรม ระยะที่ ๓ ประชาชนได้อะไร 

  นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : ได้ตอบข้อซักถาม 
สรุปได้ดังนี้ 
  ระบบต่าง ๆ นั้น ได้บรรจุไว้ในรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว โดยก าหนด
ว่าการพัฒนาจะต้องไม่สร้างผลกระทบเพ่ิมเติมจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ และ



๑๒ 
 

จะต้องมีการก าหนดในเรื่องของโมเดลการเคลื่อนตัวของคลื่นและกระแสน้ าในพ้ืนที่  ซึ่งได้ออกแบบ 
ระบบ Break Water ให้ยื่นออกมาจากท่าเรือระยะที่ ๒ เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดซ้ าเติมในส่วนของ
ระยะที่ ๑ และ ๒ ลง ซึ่งจากการประเมินจะได้รับผลกระทบน้อยมาก 
  นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อ านวยการส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด : 
ชี้แจงว่า 
  สิ่งที่ประชาชนจะได้รับอันดับแรก คือ โอกาส โดยทางการนิคมอุตสาหกรรม ได้ร่วม
สนับสนุนให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างรายได้ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้การศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องดีกว่าเดิม เพราะการพัฒนาท่า
เรื่องนั้น ต้องยอมรับว่าอาจท าให้การประมงพ้ืนบ้านหายไป แต่ชาวบ้านจะต้องได้รับเท่าเดิมหรือมาก
กว่าเดิมนี่คือเป้าหมายที่การนิคมอุตสาหกรรมต้องด าเนินการ 
 
  ข้อเสนอแนะ 
  นายเจน น าชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา : ได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการขนถ่ายสินค้าด้วย
ระบบโลจิสติกส์หรือระบบราง ถ้าสามารถท าเชื่อมท่าเรือทั้งสองแห่ง คือท่าเรือมาบตาพุดและท่าเรือ
แหลมฉบังเข้าด้วยกันได้ จะท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์อย่างมาก ซึ่งระบบรางนั้น
ต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการพัฒนาพอสมควร ดังนั้น ถ้าไม่ริเริ่มในตอนนี้อาจจะช้าไป เมื่อท่าเรือระยะที่ 
๓ เปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๙  
  พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา : ได้ฝากประเด็นเรื่องการถมทะเล 
จากการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรม ระยะที่ ๓ ในเรื่องการศึกษาถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ตั้งแต่กระบวนการจัดท าโมเดล ซึ่งต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะการถมทะเลออกไปเป็นระยะทางเกือบ
หนึ่งกิโลเมตรนั้น ควรค านึงถึงหลักเขตแดน ซึ่งอาจท าให้เป็นการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนได้ ขอให้มี
การศึกษารายละเอียดในประเด็นนี้ให้ครอบคลุมและน าไปใส่ไว้ในรายงานให้ชัดเจนด้วย  
  นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา : ขอฝากประเด็นเรื่องสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงสถานที่เพื่อการออกก าลังกายว่ามีความเป็นไปได้
หรือไม่ในการจัดให้มีศูนย์กีฬา ศูนย์ออกก าลังกาย หรือศูนย์สุขภาพในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ และยังเป็นการ
สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งต่างประเทศจะมีกฎหมายก าหนดว่า ในเขตอุตสาหกรรมตอ้ง
มีพื้นที่เท่าใดเพ่ือใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย นอกจากเรื่องการศูนย์สุขภาพของฝากอีกหนึ่งประเด็น คือ 
ต่อค าถามที่ว่าประชาชนได้อะไรจากการมีนิคมอุตสาหกรรมนั้น จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณสมบัติในการ
รับสมัครงาน ข้อแรกคือ ขอให้พิจารณาคนในพ้ืนที่ก่อนเป็นล าดับท่ีหนึ่ง เพ่ือจะได้ค าตอบไปให้พ่ีน้อง
ประชาชนว่าสิ่งที่ได้รับคือ “ได้รับสิทธิ์” ในการประกอบอาชีพก่อนคนนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้มีภูมิล าเนา
อยู่ในจังหวัดระยองควรได้รับการพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ถัดไปคือผู้มีภูมิล าเนาในภาคตะวันออก และ
ประชาชนนอกภูมิล าเนาในระดับประเทศต่อไป  
  นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา : ฝากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ
การศึกษา เนื่องจากในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นสถานที่รวมแรงงานหลากหลายสัญชาติ 
ทางการนิคมอุตสาหกรรม มีโรงเรียนหรือศูนย์ดูแลเด็กเล็กเพ่ือรองรับส่วนนี้หรือไม่ โดยขอฝากให้ทาง
ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมน าไปวางแผนเพ่ือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนด้วย 



๑๓ 
 

  พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา : ได้ให้ความเห็นว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ในการ
เสนองบประมาณก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรม ระยะที่ ๓ นั้น ถ้าจะมีการวางแผนการก่อสร้างโรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น น ามาบรรจุไว้รวมเป็นแผนระยะยาว 
เพื่อให้เห็นภาพของงบประมาณและการด าเนินการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา : ขอฝากข้อคิดเห็นไว้ ๓ ประเด็น 
ดังนี้  
  ๑) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนอกเหนือจากการเป็นคณะกรรมการแล้ว อยากให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องอื่น ๆ ด้วย อาทิ การมีงานท าของคนในพ้ืนที่ การสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมมีศักยภาพที่จะสามารถ
จัดการได้  
  ๒) เรื่องการค านวณภาษีใหม่ที่อาจเกิดผลกระทบ ควรท าแผนการจัดการรายได้รองรับไว้ด้วย  
  ๓) เรื่องการของบประมาณสนับสนุนต้องชี้ให้เห็นความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่สอดคล้อง    
              กับแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

 
  น าเสนอข้อมูลโดย นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบลงทุนเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ 

  ข้อมูลทั่วไป  
  ภาพรวมการด าเนินงานตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา เป็นการผนึกก าลังทุกภาคส่วน  
ซึ่งปีแรก ๒๕๖๐ เป็นการออกค าสั่ง คสช. ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ว่าด้วยเรื่องการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปีที่ ๒ ได้ออกพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๓๕๖๑ และปีที่ ๓ เริ่มมีความชัดเจนในการก่อตั้ง
ส านักงาน และมีกลไกพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  
  ๑) มีพ้ืนที่ชัดเจน คือ ก าหนดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นพ้ืนที่แรก เนื่องจากเป็นที่
รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก เป็นฐานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ 
มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา 
  ๒) มีแผนการด าเนินการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน โดยรัฐก าหนดนโยบายและกรอบ
การพัฒนาที่เหมาะสมให้เอกชนเข้ามาลงทุน 
  ๓) มีสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน  โดยก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนให้เกิด
ระบบนิเวศด้านการลงทุน และก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือให้ท างานได้ผลอย่างรวดเร็ว 
  ๔) มีกฎหมายและองค์กรก ากับที่ชัดเจน ซึ่งมีพระราชบัญญัติและส านักงานเพ่ือรองรับ
ความต่อเนื่องของการพัฒนาพื้นที่  
  ด้วยเหตุนี้ กลไกพิเศษทั้ง ๔ ข้อนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของ “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
หรือ อีอีซ”ี 



๑๔ 
 

  การด าเนินงานที่ผ่านมาของ EEC สามารถแยกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย  
  ๑. ท่ีด าเนินการส าเร็จแล้ว คือ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
  ๒. ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยสามารถแยกได้เป็น ๒ ส่วน ได้แก่  
       ๑) โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งมีทั้งหมด ๖ โครงการ ได้ภาคเอกชนลงนามในสัญญา
แล้ว ๒ โครงการ คือ การก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จะสามารถเปิดด าเนินการได้ ในปี 
๒๕๖๘ และการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน จะสามารถเปิดด าเนินการได้ในปี 
๒๕๖๘ ส่วนที่เหลืออีก ๔ โครงการที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกภาคเอกชนมาด าเนินการ คือ ท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานฯ และโครงการเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)  
   ๒) ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล เป็นสิ่งที่จะท าให้เกิด 
Thailand 4.0 และเทคโนโลยีดิจิทัล 5g โดยได้มีการพัฒนาจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ซึ่งเห็นชอบการประกาศเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๒๙ เขต โดยจ าแนกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็น ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้  

 ๒.๑) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการพิเศษ จ านวน ๖ แห่ง พื้นที่ ๑๘,๗๙๐ 
ไร่ เงินลงทุน ๘๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย เมืองการบินภาคตะวันออก  (EECa) เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) 
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (EECh) ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) 
(EECmd)  

 ๒.๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือกิจการอุตสาหกรรม จ านวน ๒๓ แห่ง เงิน
ลงทุนประมาณ ๑.๓๘ ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 

 (๑) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม รูปแบบนิคม
อุตสาหกรรม  จ านวน ๒๑ แห่ง  

 พ้ืนที่ประกาศเขตส่งเสริมประมาณ ๘๖,๗๗๕ ไร่  
 พ้ืนที่รองรับการลงทุนประมาณ ๒๘,๖๖๖ ไร่    
 เงินลงทุนรวมประมาณ ๑.๓๑ ล้านล้านบาท 

   (๒) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม รูปแบบการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน จ านวน ๒ แห่ง พ้ืนที่ ๑,๘๗๒ ไร่ เงินลงทุน 
๖๓,๔๘๐ ล้านบาทประกอบด้วย  

     กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต บ้านโพธิ์ พ้ืนที่ ๑,๖๔๐ ไร่ เงิน
ลงทุนประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

     กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บางปะกง พ้ืนที่ ๒๓๒ ไร่ เงินลงทุน
ประมาณ ๑๓,๔๘๐ ล้านบาท  

 
 

 



๑๕ 
 

 ที่ผ่านมามูลค่าการลงทุนที่เกิดขึ้นใน EEC ปี ๒๕๖๒ มีอยู่ประมาณ ๔๐๔,๙๘๒ ล้านบาท โดย
แยกเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชน ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาท แยกออกมาเป็นในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม 
๓๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และพ้ืนที่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีก 
๑๐,๙๘๒ ล้านบาท นั้น เป็นการด าเนินการของภาครัฐในส่วนที่ต้องมีการด าเนินการต่อไป เพ่ือรองรับ
การลงทุนจากภาคเอกชนที่จะเข้ามา 
  จากการศึกษา พบว่า ถ้ามีการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐที่มีมูลค่า ๓๐๐,๐๐๐  
ล้านบาท/ปี จะท าให้ GDP เพ่ิมขึ้น ๒% และโครงการที่ตั้งไว้มีการลงทุนครบถ้วนทางโครงสร้างพ้ืนฐาน
แล้วเสร็จ การรองรับภาคอุตสาหกรรมมีการเข้าใช้พ้ืนที่ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การสร้างงานใหม่ โดยการ
นิคมอุตสาหกรรม วางเป้าหมายการจ้างงานใหม่ ๔๗๐,๐๐๐ ต าแหน่ง และส่วนที่เป็นเสาหลักอีก
ประการหนึ่งของ EEC คือ การสร้างเมืองใหม่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ โดยได้มีการประกาศใช้ 
ผังเมืองแล้วเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่ยังไม่มีการด าเนินการซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา อย่างไรก็ตาม
โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเทศบาลบ้านฉาง ซึ่งได้รับรางวัล Smart City และ
รางวัลอื่น ๆ อีกหลายรางวัล ในส่วนของการรองรับเมืองใหม่นี้ พระราชบัญญัติ EEC ได้ก าหนดให้มีการ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ไว้ด้วย เพื่อรองรับเศรษฐกิจ และรองรับการพัฒนาเมือง 
ซึ่งระยะเวลารองรับตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ๒๐ ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ ๓  แสดงภารกิจท่ีผา่นมาและที่จะด าเนินการตอ่ไป 

 
  ในส่วนของภารกิจต่อไปคือ การลงสู่ระดับพื้นที่และการพัฒนาชุมชน โดยการสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน โดยจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน การผลักดัน SME ไปสู่ตลาด E-Commerce โดยน า 
Electronic Commerce หรือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการซื้อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาสินค้า การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และจะยกระดับการส่งออกผลไม้ในพ้ืนที่ไปสู่ Eastern Fruit Corridor : EFC ซึ่งคาดว่า



๑๖ 
 

จะด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๓ และอีกหนึ่งโครงการ คือ การลดผู้มีรายได้น้อยให้หมดไปภายใน ๓ ปี คือ  
ผู้มีรายได้น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ซึ่งมีรายชื่อในระบบแล้ว แต่อยู่ระหว่างศึกษาวิธีด าเนินการ  
โดยอาจสามารถด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๓ นี้ เป็นต้นไป 
  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในเรื่องการสาธารณสุข การศึกษา การก ากับ
ผังเมืองและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังสตรี และพัฒนา ๓ เกาะเป็นพื้นที่ตัวอย่าง คือ เกาะสีชัง เกาะล้าน และ
เกาะเสม็ด อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะพัฒนาไปในลักษณะใดเพ่ือให้สมบูรณ์เป็นรูปธรรม 
 

 
 

ภาพที่ ๔ แสดงการยกระดบัคุณภาพชีวิตและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
 
  ประชากร อีอีซี ใน ๓ จังหวัด มีประมาณ ๓.๔ ล้านคน แยกเป็น  
  ๑. วัยเรียน มีจ านวน ๑.๒ ล้านคน พัฒนาโดยการสร้างอนาคตให้คนรุ่นใหม่ด้วยการจัดให้
มีการศึกษาแบบ Demand Driven โดยให้ภาคเอกชนมาร่วมด าเนินการในระบบการศึกษา เพ่ือให้เป็น 
EEC Model ใน ๒ รูปแบบ คือ  
   ๑) แบบเรียนฟรี มีงานท า และ  
   ๒) แบบจ่ายน้อยมีโอกาสท างาน  
  ๒. วัยท างาน คือ มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป มีจ านวน ๒.๒ ล้านคน จะถูกแยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
      ๑) ก าลังแรงงานหลัก ๑.๙ ล้านคน โดยจะน า SME OTOP การท่องเที่ยงเชื่อมกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและ E-Commerce และ  
      ๒) ผู้มีรายได้น้อย จ านวน ๐.๓๕ ล้านคน คือ ผู้มีรายได้น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี 
โดยได้มีการท าการวิจัยว่าจ านวน ๐.๓๕ ล้านคน นั้น เป็นผู้มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน คือ มีรายได้
น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี มากถึง ๐.๒๔ ล้านคน และมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน คือ ระหว่าง 
๓๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี โดยลักษณะของผู้มีรายได้น้อยนั้น ได้มีการศึกษา พบว่า มีการศึกษาต่ า



๑๗ 
 

กว่ามัธยมศึกษา คิดเป็น ๙๓% มีอาชีพไม่แน่นอน เช่น ค้าขาย รับจ้าง และงานบริการ เป็นต้น คิดเป็น 
๓๖% และ เป็นผู้สูงอายุ คิดเป็น ๓๗% ทั้งนี้ EEC ได้น าผลการศึกษาทั้งหมดนี้มาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหา
ผู้มีรายได้น้อยให้หมดไปใน ๓ ปี โดยได้รับการสนับสนุนเพ่ือผลักดันโครงการลดผู้มีรายได้น้อยจาก
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มาช่วยด าเนินการ รวมถึง 
การจัดให้มีการพัฒนาอาชีพ การจัดหางานในพ้ืนที่ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่/ชุมชน และ
การจัดหางานให้กับผู้สูงอายุ  
 

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาต่อประเด็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศ 

   จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  สมาชิกวุฒิสภาใน
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้มีการสอบถามพร้อมให้
ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน สรุปได้ดังนี้ 

  ข้อซักถาม 
  นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา : มีข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็น 
ภาคการศึกษาโดยเฉพาะ “อาชีวะศึกษา” ซึ่งเป็นระดับที่ส าคัญมาก โดยขอทราบตัวเลขว่าจากนี้ไป
ภายใน ๕-๑๐ ปี ข้างหน้า ต้องการให้ภาคการศึกษาผลิตบุคลากรด้านไหน สาขาอะไร เพ่ือรองรับการ
เติบโตของ EEC อีกทั้งในเรื่องของภาษานั้น มีพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อปลดล็อก
การสอน โดยน าภาษาหลายภาษาเข้ามาช่วยสอนได้  
  นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา  ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบลงทุนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : 
ตอบข้อซักถามในประเด็นของการพัฒนาบุคลากรว่า ได้ท าการศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
โดยมีภาคเอกชนร่วมด าเนินการด้วย ในลักษณะ Demand Driven คือ การพัฒนาที่เน้นผลิตคนคุณภาพ
ตอบสนองความต้องของภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งลดปัญหาเด็กจบใหม่ตกงาน สู่การพัฒนาประเทศ
ไทยยุค ๔.๐  อย่างยั่นยืน โดยการพัฒนานั้นจะแยกเป็น ๒ โมเดล คือ ๑) แบบเรียนฟรี มีงานท า และ  
๒) แบบจ่ายน้อยมีโอกาสท างาน โดยมีการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธาน และในปี ๒๕๖๓ ได้มีโครงการที่ส าคัญออกมา ๓ โครงการ ได้แก่  
  โครงการที่หนึ่ง โครงการพัฒนาหลักสูตรเร่งด่วน มี ๑๒๐ หลักสูตร รองรับคน ๒๐,๐๐๐ คน 
โดย ๒๕ หลักสูตร จ านวน ๓,๐๐๐ คน โครงการนี้พร้อมด าเนินการโดยใช้งบกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  โครงการที่สอง โครงการสร้างบัณฑิตอาสาที่มีศักยภาพ จะน ามาพัฒนาให้ความรู้ 
มีเป้าหมาย ๑๒๐ คน เมื่อส าเร็จโครงการในรุ่นแรก จ านวน ๓๐ คนจะพร้อมท างานทันที โดยใช้
งบประมาณของกองทุนอีอีซี  



๑๘ 
 

  โครงการที่สาม โครงการผลิตอาชีวะมาตรฐานอินเตอร์ โดยยกระดับมาตรฐานทุกโครงการ
อาชีวะ ซึ่งศึกษาจากโมเดลของโรงเรียน IRPC และไม่ใช้เงินงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยบูรพารับไป
ด าเนินการ 
  พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา : สอบถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า 
โครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมา เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่ใช่หรือไม่ และประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทางช่องทางใด 
  นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบลงทุนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : 
กล่าวว่า ในการพัฒนาหลักสูตรเร่งด่วนนั้น ใช้คนจากผู้ที่ขึ้นทะเบียนราษฎร ที่เป็นนักเรียนสาขาต่าง ๆ 
และจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีศักยภาพและน ามาพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นคนในพ้ืนที่ และ
โครงการที่ได้เสนอนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ โดยจะท าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับทราบเมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
  ข้อเสนอแนะ จากสมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการ 
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง : ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้ EEC 
ระบุในแผนการพัฒนาของ EEC เกี่ยวกับการรับคนเข้าท างาน โดยขอให้พิจารณาคนในพ้ืนที่ คนใน
จังหวัดระยอง หรือคนใน ๓ จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นล าดับแรก ๆ ตามที่  
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภาได้ ให้ข้อแนะน าไว้ รวมถึงขอให้จัดท าแผนพัฒนาระยะยาว 
ที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย การจัดท าศูนย์เด็กเล็ก 
และสถานพยาบาล ตามประเด็นที่ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ค าแนะน าไว้ใน
เบื้องต้น 
  พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา : ขอฝากเรื่องของการสาธารณสุขในพื้นที่ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เกาะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขอให้จัดให้มีระบบการสาธารณสุขที่ได้ มาตรฐาน  
มีความเข้มงวดในการตรวจตราการเข้าออก เนื่องจากพ้ืนที่  EEC เป็นพ้ืนที่เปิด ซึ่งตามข่าวสารที่มี 
เรือส าราญเวสเตอร์ดัม จะขอเข้ามาเทียบท่าที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ EEC ดังนั้น ขอให้นึกถึง 
ความปลอดภัยของคนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ  
  

 
การรับฟังประเด็นปัญหาของส่วนราชการและประชาชน 

 
 
 หลังจากการรับฟังข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือให้ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยประชาชนได้ร่วมแสดง
ความเห็นทั้งในรูปแบบหนังสือ และวาจา โดยสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 



๑๙ 
 

๑. การแสดงความคิดเห็นโดยหนังสือ 

 
ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

นายสุรินทร์ สินรัตน์ 
ประธานเครือข่าย ทสม. 
จังหวัดระยอง 
โทร. ๐๙๐ ๖๙๖ ๒๙๙๙ 
 
เรื่อง : มลพิษทางอากาศ
จากขบวนการผลิตและ
แนวทางป้องกันแก้ไข 

สาระส าคัญ 
พ้ืนที่ต าบลมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อแข่งขัน
ทางภาคเศรษฐกิจ ตั้งแต่มีโรงงานแยกก๊าซ 
ปตท. เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทาง
อากาศ น้ าเสีย ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม และ
ด้านสังคม จนกระทั่งมีการประกาศเขตควบคุม
มลพิษ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ประกอบด้วย 
ต.มาบตาพุด และอีก ๕ ต าบลข้างเคียง เพ่ือ
ลดและขจัดมลพิษ แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
แต่ปัจจุบัน การร้องเรียนผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ าผิวดิน น้ าบาดาล ฝุ่นละออง 
PM10 และ PM2.5 สารอินทรีย์ผสม ซึ่งยังเกิน
ค่ามาตรฐาน และเกิดมลพิษอย่างต่อเนื่อง 
แต่การรับผิดชอบของผู้ก่อมลพิษ กลับมี
เพียงรัศมีที่กฎหมายของ สผ.ก าหนดเท่านั้น 
เช่น รอบรัศมี ๑ ถึง ๓ กิโลเมตร ในโครงการ
ขนาดเล็ก หรือรัศมี ๕ กิโลเมตร ในโครงการ
ขนาดใหญ่ อีกทั้งการชดเชยเยียวยาต่อบุคคล 
ก็จะมีกระท าเฉพาะกลุ่มในรัศมีที่ก าหนด
ส าหรับพ้ืนที่นอกรัศมีและในธรรมชาติ 
ยังขาดการเหลียวแลอย่างที่ถูกต้อง การมี
ส่วนร่วมไม่สมบูรณ์ ขาดธรรมาภิบาล 
 
ข้อร้องเรียน 
ขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การมี
ส่วนร่วมต่อบุคคลและธรรมชาติอย่าง
เที่ยงธรรมในการควบคุม การรายงานเฝ้า
ระวังการปนเปื้อนจากมลพิษทุกประเภท 
โดยรับผิดชอบให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่
เกิดข้ึนจริง 

๑. สมาชิกวุฒิสภาให้ข้อเสนอแนะ
แก่การนิคมอุตสาหกรรมในการ 
ศึกษาถึงข้อกฎหมาย ว่าเหมาะสม
กับข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นหรือไม่  
หากเห็นว่าควรมีการต้องชดเชย
ห รื อ เ ยี ย ว ย า ส า ห รั บ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจริง ๆ ก็ควรพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป 
๒. สมาชิกวุฒิสภาจะน า เรื่ อง
ดังกล่าวมาด าเนินการตามกลไก
ของวุฒิสภาต่อไป 



๒๐ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

นายอิทธิ แจ่มแจ้ง 
ประธานชุมชนหนองแฟบ 
โทร. ๐๙๔ ๙๓๙ ๕๖๔๕ 
 
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
ประสานโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและการ พัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

สาระส าคัญ 
ชุมชนหนองแฟบ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
มีพ้ืนที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และสนามบิน
อู่ตะเภา รวมถึงทางหลวงมอเตอร์เวย์บ้านฉาง 
ซึ่งปัจจุบันชุมชนได้รับผลกระทบจากการ 
กัดเซาะชายฝั่ง เนื่องมาจากการถมทะเล เพ่ือ
สร้างก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อีกทั้งขณะนี้ก าลังมีโครงการถมทะเลเพ่ือ
ก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุดเฟส ๓ ออกไปอีก 
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร และทางหลวง
มอเตอร์เวย์บ้านฉางก าลังจะเปิดใช้งาน ซึ่ง
จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้รถยนต์เพ่ิมขึ้นใน
พ้ืนที่มาบตาพุด  
 
ข้อร้องเรียน 
๑. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาด
หนองแฟบ หาดสนกระซิบ ชุมชนหนองแฟบ 
เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีระยะความยาว
ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร ขอเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง จัดท าโครงการศึกษาออกแบบ
และก่อสร้างเขื่อนกั้นคลื่น บริเวณหน้าหาด
หนองแฟบและหน้าหาดสนกระซิบ เพ่ือ
เป็นการฟ้ืนฟูและป้องกันปัญหาการกัด
เซาะที่จะขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเมื่อมีการ
ถมทะเลในการก่อสร้างท่าเรือฯ เฟส ๓ 
อีกทั้งจะเป็นพ้ืนที่หลบภัยทางธรรมชาติ
ให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านด้วย โดย
ชุมชนขอความอนุเคราะห์จากทางผู้ว่า
ราชการจั งหวั ดประสานหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการศึกษาและออกแบบ
และประสานงานในส่วนงบประมาณต่อไป 
๒. ปัญหาวิกฤติการจราจรหนาแน่น เสนอ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส ารวจออกแบบและ
จัดหางบประมาณในการก่อสร้างสะพานลอย

๑. สมาชิกวุฒิสภาแนะน าผู้ว่าราชการ
จั งหวั ด ระยอง พิ จ ารณาและ
ด าเนินการตามหนังสือของผู้ร้อง 
๒.  สมาชิกวุฒิสภาจะน า เรื่ อง
ดังกล่าวมาด าเนินการตามกลไก
ของวุฒิสภาต่อไป 
 



๒๑ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

ข้ามแยกตัววาย เพ่ือรองรับการขยายตัวของ 
EEC ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ  นี้ 
 

นายไพโรจน์ สุวรรณวิจิตร 
คณะกรรมการชุมชน 
หนองน้ าเย็น 
๓๙ สุขุมวิท ต.เนินพระ  
อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐ 
โทร. ๐๘๙ ๒๕๒ ๔๔๓๓ 
 
เรื่อง : ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
บริเวณอ าเภอมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง 

ข้อร้องเรียน 
๑. ไม่มีป้ายบอกโครงการเริ่มสร้างถนน 
๒. ไฟส่องสว่างช ารุดบ่อย หรือแสงสว่างไม่
เพียงพอในเวลากลางคืนช่วงด าเนินการ
ก่อสร้าง ท าให้เกิดอุบัติเหตุ (หลาย ๆ ครั้งที่
ไฟส่องสว่างของโครงการช ารุด ทางโครงการ
ไม่มีการเร่งแก้ไข ต้องมีการแจ้งจากประชาชน
บ่อยครั้ง ขอให้โครงการท าการแก้ไขโดยด่วน) 
๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐมารับฟังปัญหาและ
ผลกระทบ 
๔. แบริ เออร์กั้ นไม่ เพียงพอ ท าให้ เกิด
อุบัติเหตุขั้นรุนแรง 
๕. ทางโครงการเคยแจ้งว่าจะมีน้ ามาราด
ถนนเพ่ือลดฝุ่น แต่พอด าเนินการโครงการ
กลับไม่มีการน าน้ ามาราดน้ าบนถนน ท าให้
ประชาชนบริเวณนั้นต้องใช้น้ าประปาของ
ตัวเองมาราดบนถนนแทน 
๖. จากข้อที่ ๕ ประชาชนน าน้ าประปามา
ราดถนนเพ่ือลดปัญหาเรื่องฝุ่น แต่กลับ
โดนหัวหน้าโครงการที่ก่อสร้างถนนมาต่อ
ว่า ว่าไม่ให้เอาน้ ามาราดถนน เพราะจะ
ท าให้ถนนช ารุด 
๗. โครงการมีการท าประชาชม โดยมติ
จากการท าประชาคมเลือกแบบโครงสร้าง
ที่ ๓ ว่าผิวถนนจะเท่าเดิม ทั้งถนนฝั่ง
ด้านซ้าย และฝั่งด้านขวา และทางตรง
สะพานข้ามแยก ไม่มีการถมดินเพ่ิม แต่
พอมีการด าเนินโครงการจริง พบว่ามีการ
ถมดินขึ้นมา ๓ เมตรกว่า ๆ ทั้ง ๔ ฝั่งถนน 
ท าให้ผิวการจราจรสูงมาก ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในบริเวณนั้น ไม่สามารถท า
การค้าขายได้ และทางลอดสะพานมีการ
ขุดลงไม่ถึง ๑๓ เมตร ตามแบบที่ผ่านการ

๑. สมาชิกวุฒิสภารับเรื่องไว้ และ
จะน าเรื่องมาด าเนินการตามกลไก
ของวุฒิสภาต่อไป 
๒. ปลัดจังหวัดระยองรับทราบ
ปัญหาแล้ว พร้อมแนะน าให้ผู้ร้อง
ท าหนังสือร้องเรียนไปที่ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด เพ่ือจะได้สั่งการไป
ยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แขวงการทาง ซึ่งจะได้ด าเนินการ
แจ้งผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไข แต่
ในส่วนของแบบการก่อสร้างต่าง ๆ 
ยังไม่ทราบในรายละเอียด ต้องขอ
ศึกษารายละเอียดอีกครั้ งหนึ่ ง 
และจะด าเนินการแก้ไขปัญหาให้
ทันท ี



๒๒ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

ท าประชาคม โดยอ้างเหตุผลว่า ขุดลงไป
จะเจอน้ าใต้ดิน จึงจะต้องท าการถมถนนให้
สูงขึ้นมาแทน ซึ่งอยากทราบว่าท าไมไม่มี
การศึกษาถึงน้ าใต้ดินในบริเวณนั้นก่อน 
เพราะถ้าประชาชนทราบว่าจะต้องมีการ
ถมดินสูงขนาดนี้ คงไม่ให้ผ่านประชาคม
แน่นอน 
๘. ตามที่โครงการมีการท าประชาคม 
แผนงานการก่อสร้างถนนนี้จะก าหนด
แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่
ความคืบหน้าโครงการในปัจจุบัน (วันที่ 
๑๘  กุ มภ า พัน ธ์  พ . ศ .  ๒๕๖๓ )  ยั ง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จทุกฝั่งถนน พ้ืน
ถนนหลาย ๆ จุดยังไม่มีการเทพ้ืนถนนเลย 
ซึ่งดูจากหน้างานแล้ว คาดว่าไม่เสร็จทัน
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แน่นอน 
เป็นการส่งผลกระทบให้ประชาชนที่อยู่
อ าศั ยบริ เ วณโค ร งการ ได้ รั บค ว าม
เ ดื อ ด ร้ อ น ม า ก ขึ้ น  ทั้ ง ก า ร ค้ า ข า ย 
การจราจร รวมถึงฝุ่นที่เกิดจากโครงการ 

 

   
๒. การแสดงความคิดเห็นโดยวาจา 

 
ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมาชกิวุฒสิภา 

นายบวรวิช ภุชงค์ 
ประธานชุมชนซอยร่ วม
พัฒนา  
ที่อยู่ ๓๕/๑๓ ถนน ตากวน-
หาดทรายทอง ซอย ร่วม
พัฒนา ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
จ.ระยอง  
โทร. ๐๖๓ ๔๐๖๓๔๘๒ 
 
เรื่อง : เป็นการแสดงความ
คิดเห็นในเชิงเสนอแนะ 

สาระส าคัญ 
ชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมและบริเวณโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม ไม่ เคยขัดขวาง ไม่ เคย
คัดค้านการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แต่ก็มีข้อ
กังวลใจและมีค าถามว่า ประชาชนได้
อะไรจากนิคมอุตสาหกรรมและ EEC ซึ่ง
จากการได้ร่วมโครงการฯ ในวันที่จึงได้รับ
ฟังข้อมูลจากทางนิคมอุตสาหกรรม และ 
EEC ถึงสิ่งที่ท่านจะด าเนินการเพ่ือพ่ีน้อง

๑. ผู้ ว่ าราชการจังหวัดระยอง
รับทราบพร้อมรับไปด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๒ .  สม าชิ ก วุ ฒิ ส ภ ารั บทร าบ
ข้อเสนอแนะ พร้อมจะน ามาเป็น
แนวทางในการศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าวต่อไป 



๒๓ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมาชกิวุฒสิภา 

ประชาชน ได้แก่ การให้การศึกษากับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่ การให้โอกาสกับ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่และเขตจังหวัดใน
การที่จะได้งานท าในภาคอุตสาหกรรม
ภายในนิคมอุตสาหกรรม  
 
 ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรส่งเสริมเด็กและเยาวชนตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะ
ศึกษา และระดับปริญญา หากต้องการ
แรงงานแบบไหน ก็ควรส่งเสริมให้ไปใน
ทิศทางนั้น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่จบ
การศึกษาออกมามีสิทธิ์ และสามารถเข้า
ท างานในภาคอุตสาหกรรมได้ในทันท ี
๒. การจราจรในจังหวัดระยองในช่วงเช้า
และเย็น เป็นช่วงเวลาวิกฤตมาก เห็นควร
ส่งเสริมให้น าระบบขนส่งมวลชนมาช่วย
ในระบบการขนส่ง รวมถึงอาจมีการ
ก าหนดเวลาการปฏิบัติงานให้มีความ
เหลื่อมล้ ากัน เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
หนาแน่นของการจราจร ทั้งในช่วงเวลา
รีบเร่งตอนเช้า และตอนเย็น รณรงค์ให้
พนักงานหรือผู้บริหารไม่น ารถส่วนตัวมา
ใช้ในการเดินทาง 
๓. การสร้างหรือปรับปรุงเปลี่ยนสี่แยกไฟแดง
มาบตาพุด ท าอย่างไรจะไม่เกิดผลกระทบ
ต่อพ่ีน้องภาคประชาชน รวมถึงพ่อค้า
แม่ค้ า  เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่ อภาค
ประชาชนมากที่สุด 
๔. การตั้งกองทุนพลังงาน โดยการเก็บ
ภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษ
ออกสู่บรรยากาศ และน ามาเป็นหลักประกัน
สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 



๒๔ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมาชกิวุฒสิภา 

นายศักดา จิตดล 
ประธานชุมชนหนองบัวแดง 
โทร. ๐๙๔ ๘๔๓ ๕๓๐๓ 
 
เรื่อง : เป็นการแสดงความ
คิดเห็นในเชิงเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ าเสีย
ในครัวเรือนของท้องถิ่น 
๒. การบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานที่
สร้างมลพิษอย่างจริงจัง 
๓. การประเมินผลกระทบก่อนการสร้าง
โครงการต่าง ๆ ใช้ งบประมาณเป็น
แรงจูงใจให้คนในชุมชนไปร่วมประเมิน 
โดยไม่ครบคลุมกับประชากรส่วนใหญ่ของ
พ้ืนที่ที่แท้จริง 
๔. ปัญหาการว่างงานของคนในท้องถิ่นที่
ต้องไปท างานต่างจั งหวัด  ทางนิคม
อุตสาหกรรมยังไม่มีแผนการจ้างแรงงาน
ในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 
๕. การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ผู้รับเหมา
ในท้องถิ่นมีโอกาสน้อยมาก หรือไม่มีเลย 
๖. การพัฒนาชุมชนควรเริ่มที่ชุมชน
ใกล้เคียงกับส่วนที่เกิดผลกระทบก่อน 
๗. การรับสมัครงานให้ใช้คุณสมบัติการ
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กี่ปี ถึงจะมีคุณสมบัติว่า
เป็นคนในพ้ืนที ่
 

๑. จังหวัดรับทราบข้อเสนอแนะ 
และจะรับไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
๒ .  สม าชิ ก วุ ฒิ ส ภ ารั บทร าบ
ข้อเสนอแนะ พร้อมจะน ามาเป็น
แนวทางในการศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าวต่อไป 

นายชัยนรินทร์ สังข์วิเศษ 
๒๔/๒๐๓ ถนนสุขุมวิท  
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 
โทร. ๐๘๑ ๖๘๓ ๖๖๓๓ 
 
เรื่อง : เป็นการแสดงความ
คิดเห็นในเชิงเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ขยายเส้นทางในจังหวัดระยอง 
  - ปัญหาผู้รับเหมาขาดประสิทธิภาพ 
ท างานล่าช้า ท าให้เกิดผลกระทบระยะยาว 
บางจุดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 - ขาดวิศวกรที่มีความสามารถ ในการ
วิเคราะห์ แก้ไข จุดที่ท าให้เกิดผลกระทบ 
 - การออกแบบทางเบี่ยงบริเวณที่มี
การก่อสร้าง ยังขาดความเป็นมาตรฐาน 
ท าให้การเคลื่อนตัวของยานพาหนะล่าช้า 
เกิดความติดขัด 
 - จุดหนาแน่น ควรเร่งการก่อสร้างให้
รวดเร็ว โดยเฉพาะที่มาบตาพุด บริเวณ
แยกทับมา 

๑. จังหวัดรับทราบข้อเสนอแนะ 
และจะรับไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
๒ .  สม าชิ ก วุ ฒิ ส ภ ารั บทร าบ
ข้อเสนอแนะ พร้อมจะน ามาเป็น
แนวทางในการศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าวต่อไป 



๒๕ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมาชกิวุฒสิภา 

 - ธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ ต้องประสบ
ปัญหาช่วยก่อสร้าง จนท าให้ขาดทุนและ
เสียหาย 
๒. การพัฒนาให้เกิดความเจริญถือว่าเป็น
สิ่งที่ดี แต่ควรค านึงถึงผลกระทบให้น้อย
ที่สุด มาตรฐานของผู้รับเหมา ผู้ตรวจสอบ
วิศวกรม ควรมีความคิดใหม่ ๆ ไม่ใช่ท า
เหมือนเดิม และไม่ค าถึงถึงผลกระทบที่
จะเกิดแก่พ่ีน้องประชาชน 
 

นายจักตรี วสันต์ชื่น 
๔๒/๑ ถนนวัดมาบตาพุด 
ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ.ระยอง  
โทร. ๐๘๑ ๓๔๔ ๑๕๖๙ 
 
เรื่อง : เป็นการแสดงความ
คิดเห็นการได้รับผลกระทบ
ของประชาชน  

สาระส าคัญ 
จากโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 
๓ ในช่วงการก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง
มาบตาพุด งบประมาณโครงการ ๑,๘๕๐ 
ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ ๓ ปี สิ่งที่
จะก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง คือ  
๑. สะพานกลับรถในเขตชุมชนและปิด
แยกไฟแดงท่ี ๔ แยกตลาดมาบตาพุด 
๒. การท าถนนคอนกรีตใหม่สูงจากถนน
เดิม ๒๕ เซนติเมตร พร้อมฟุตบาทที่จะ
สูงขึ้นอีก ๒๐ เซนติเมตร รวมความสูงที่
จะเพ่ิมขึ้นเกือบ ๕๐ เซนติเมตร ส่งผลให้
ชาวบ้านโดยรวมได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างครั้งนี้เป็นจ านวนมาก 
๓. การท าท่อระบายน้ าใหม่ขนาด ๒ เมตร 
จากของเดิมขนาด ๑.๒ เมตร ซึ่งของเดิม
ยังใช้งานได้ดีอยู่ 
๔. การท าฟุตบาทใหม่ ขนาด ๓.๔๕ เมตร 
ของเดิม ๓ เมตร ท าให้เสียพ้ืนผิวการจราจร
ไปอีกครึ่งเมตร 
โดยการก่อสร้างในครั้งนี้ ด าเนินการใน
บริเวณเขตเศรษฐกิจชุมชนเมืองมาบตาพุด 
ส่งผลให้ประชาชนและชาวบ้านสองทั้ง
ส อ งฝั่ ง ถ นน  ไ ด้ รั บ ผ ลกร ะทบด้ า น
เศรษฐกิจของชุมชนและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนเป็นอย่างมาก 
 

๑. จังหวัดรับทราบข้อเสนอแนะ 
และจะรับไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
๒ .  สม าชิ ก วุ ฒิ ส ภ ารั บท ร าบ
ข้อเสนอแนะ พร้อมจะน ามาเป็น
แนวทางในการศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าวต่อไป 



๒๖ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมาชกิวุฒสิภา 

ข้อเสนอแนะ 
โครงการนี้มีการประชุมเพ่ือแสดงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว เมื่อวันที่ ๗ 
ก.พ. ๖๓ โดยมีชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ
เข้ารับฟังจ านวนมาก และคัดค้านการ
ก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง จึงขอให้แขวง
การทางฯ แก้ ไขปรับปรุงแบบตามที่
ชาวบ้านได้เสนอไปแล้ว 

 
 
 

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน 
 
 
 เมื่อเสร็จสิ้นการพูดคุยกับส่วนราชการ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และประชาชน ณ เทศบาลเมือง 
มาบตาพุดแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางลงพ้ืนที่ ณ ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานของการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม 
มาบตาพุด ระยะที่ ๓ และพ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่ง ณ หาดสุชาดา สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 
 
๑. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 “ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal)” หรือ “ท่าเรือ MIT” 
ด าเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดิน
ทะเล โดยมีความยาวหน้าท่าประมาณ ๑,๐๒๔ เมตร ความลึกหน้าท่า ๑๒.๕ เมตร สามารถให้บริการรองรับ
เรือสินค้าเทกอง ได้สูงสุด ๖๐,๐๐๐ ตัน มีท่าเทียบเรือทั้งหมด ๔ ท่า เพ่ือรองรับการขยายตัวของการน าเข้า
และส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ และจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเร่งส่งเสริมการลงทุน
ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics 
Corridor : ECC) ให้สอดรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน  
 
 
 
 



๒๗ 
 

 ประเภทสินค้าที่ผ่านท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีหลากหลายประเภท ได้แก่ 
 

 
 

 ประเภทสินค้าของผู้ประกอบการในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 ๑. ประเภทสาธารณะสนิค้าเทกอง 
 ๒. ประเภทเฉพาะกิจกลุ่มโรงงานไฟฟ้า 
 ๓. ประเภทสาธารณกิจกลุม่ปิโตรเคมีและสารเคม ี
 ๔. ประเภทเฉพาะกิจกลุ่มปโิตรเคมแีละสารเคม ี
 ๕. ประเภทเฉพาะกิจกลุ่มเชือ้เพลิง 

 
รายละเอียดปรากฏตามภาพ 

 

 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การบริหารจัดการของส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 การบริหารจัดการของส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นโยบายคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Port With Speed and Better Service) 
ได้แก่ 
  - ให้บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง พร้อมทั้งมีมาตรฐานในคุณภาพของการบริการเพ่ือตอบสนองต่อ
ความมุ่งมั่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - ป้องกันและลดผลกระทบทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย รวมถึงมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นในเรื่องการให้บริการ การประหยัดพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันและ
ควบคุม แก้ไขเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
 ๒.๒ ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นศูนย์รวมทางข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 
โดยสามารถวัดความสูงคลื่น ทิศทางของคลื่น ความเร็วกระแสน้ า ทิศทางกระแสน้ า ทิศทางลมและความ 
เร็วลม ความลึกน้ าและอุณหภูมิ เพ่ือความปลอดภัยในการน าเรือเข้าเทียบท่า โดยสามารถดูข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือรับผ่าน SMS เมื่อร้องขอข้อมูลได้ 



๒๙ 
 

 ๒.๓ การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 
  - ด้านระบบควบคุมการจราจรทางน้ า 
  - ด้านการบริหารท่าเทียบเรือ 
  - ด้านร่องน้ าทางเดินเรือ 
  - ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเขตท่าเทียบเรือ (ทางน้ า) 
  - ด้านระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในบริเวณท่าเทียบเรือ (ทางบก) 
  - ด้านระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบรักษาความปลอดภัย 
  - ด้านมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 
 

 
 

 



๓๐ 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

๓. โครงการในอนาคต ได้แก่ การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 

 ๓.๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 ๓.๒ การด าเนินงานลงพ้ืนที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 ๓.๓ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ 
  มี ๗ งานหลัก ได้แก่ 
  - การทบทวนรานงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
  - การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและการตลาด 
  - การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
  - การออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) 
  - การศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 
  - การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
  - การศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการ และเสนอแนวทางในการพัฒนา 
 
 
การกัดเซาะชายฝั่ง หาดสุชาดา  
 
  หาดสุชาดา สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยองแห่งนี้ ที่แปลกตาและแตกต่างจากวิวทะเลของที่อื่น ๆ 
โดยทั่วไป เนื่องจากเกิดการกัดเซาะแนวชายฝั่งของคลื่นลมและน้ าทะเล จึงท าให้ที่ท่องเที่ยวระยองแห่งนี้
กลับซบเซาลง  
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้ลงพ้ืนที่ไป
ยังหาดสุชาดา เพ่ือศึกษาสภาพการกัดเซาะชายฝั่งของบริเวณดังกล่าว พบว่า พ้ืนที่บริเวณชายหาด
สุชาดา มีการสร้างแนวหินเพื่อลดแรงจากคลื่นลมที่มาท าร้ายต่อชาดหาด เรียกว่า เขื่อนหินทิ้ง เพื่อชะลอ
คลื่นลมและลดอัตราการกัดเซาะแนวชายฝั่ง เป็นแนวยาวระยะทางหลางกิโลเมตร  



๓๓ 
 

 จากการได้พูดคุยกับประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านในบริเวณหาดสุชาดา พบว่า เมื่อปี 
๒๕๔๔ บริเวณชายหาดสุชาดา ได้ถูกกัดเซาะเข้ามาลึกถึงจนถึงบริเวณถนนที่ใช้สัญจรไปมา จนกระทั่งในปี 
๒๕๔๖ หน่วยงานราชการ ได้เข้ามาดูแลโดยการจัดท าเขื่อนหินทิ้ง เพ่ือชะลอคลื่นลมและลดอัตราการ 
กัดเซาะแนวชายฝั่ง และได้ด าเนินการจัดท าเขื่อนหินทิ้งเรื่อยมาจนถึงปี ๒๕๕๐ ส่งผลให้ปัจจุบันมีพ้ืนดิน
งอกออกมา ซึ่งมีลักษณะโค้งเป็นรูปเกือกม้าระหว่างช่วงห่างของเขื่อนหินทิ้ง ท าให้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมา
แต่ก็เกิดปัญหาขยะตามมา ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ริมหาดสุชาดา จัดกิจกรรมเก็บขยะ
ในบริเวณหาดสุชาดามาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาขยะก็ยังคงมีอยู่ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขค่อนข้างยาก  
  การกัดเซาะชายหาดจะรุนแรงมากเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของ
ชายหาดนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านองศาความชันของชายหาด ปริมาณปะการังและหญ้าทะเล 
ในบริเวณนั้น อีกประเด็นหนึ่งก็คือ อาจเกิดจากการถมทะเลสร้างท่าเรือน้ าลึกของนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุดและท่าเรือของบริษัท IRPC ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเลนี้ ท าให้
กระแสคลื่นและลมเปลี่ยนแปลงทิศทางโจมตีชายหาดอย่างรุนแรง การกัดเซาะทะเลได้รุกเข้ามาถึงถนน
เลียบชายหาด ส่งผลให้ถนนดังกล่าวเกิดความเสียหาย ดังนั้น เมื่อสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ชายฝั่งของแต่ละ
พ้ืนที่แตกต่างกัน และไม่ว่าการกัดเซาะชายฝั่งจะเกิดจากสาเหตุใด ทุกฝ่ายควรต้องช่วยกันดูแลและ
พยายามลดการกระท าต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต 

 
************************************** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ เทศบาลเมืองมาบตาพดุ จังหวัดระยอง 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ เทศบาลเมืองมาบตาพดุ จังหวัดระยอง 



๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ เทศบาลเมืองมาบตาพดุ จังหวัดระยอง 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ เทศบาลเมืองมาบตาพดุ จังหวัดระยอง 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 

ณ เทศบาลเมืองมาบตาพดุ จังหวัดระยอง 

การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ เทศบาลเมืองมาบตาพดุ จังหวัดระยอง 



๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที่ ๓  
ณ ส านักงานท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 



๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที่ ๓  

ณ ส านกังานท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 



๔๐ 
 

 
 

 

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กดัเซาะชายฝั่ง  
ณ หาดสุชาดา จังหวดัระยอง 



๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กดัเซาะชายฝั่ง  
ณ หาดสุชาดา จังหวดัระยอง 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
สรุปข้อเสนอกรณีการด าเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

หรือ EEC ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
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สรุปข้อเสนอกรณีการด าเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
 

***************************** 
 
ข้อมูลเบื้องต้น 
  การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยในอดีตมีเพียงครั้งเดียว คือโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเ ล
ตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า 35 ปีก่อน และให้ผลประโยชน์อย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ไม่ได้ด าเนินการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่พิเศษอีก 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  และแสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการพลิกฟ้ืน
การลงทุนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบและวัดผลได้ รวมทั้งสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศในอนาคต 
  ความส าเร็จในอดีตของโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard: ESB) เมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
ในการด าเนินการระยะแรกที่ประกอบด้วย (1) บริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ (2) บริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ส าหรับเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา  และอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกที่ไม่มีปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อม และต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการศึกษาขยายพื้นที่ในการพัฒนาให้ครอบคลุม 8 จังหวัดของภาคตะวันออก 
  โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกถือเป็นกลไกส าคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของภาคตะวันออก  และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเป็นตัวเร่งในการผลักดันการลงทุนให้ประเทศก้าวเข้าสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ตั้ งแต่อุตสาหกรรมผลิตแบบเบา เช่น 
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ จนถึงอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็คทรอนิคส์ ปิโตรเคมีท่ีมีการพัฒนามากขึ้นเป็นล าดับ 
  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกิดจากแนวคิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่บนพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรมเดิม
ซึ่งกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ และสามารถต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมใหม่ ตามนโยบายขับเคลื่อนของภาครัฐ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในระยะยาว 
      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor Development) เมื่อวันที่ 
29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 1 ปีกว่าที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน ด า เนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยจังหวัดระยอง เมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติ ธุรกิจทันสมัย และเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน     
     ในส่วนของจังหวัดระยอง นั้น มีประสบการณ์การพัฒนามาตั้งแต่จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเริ่มตั้งแต่ 
ปี 2524 หรือ Eastern Seaboard นับถึงวันนี้ เป็นระยะเวลาเกือบ 40 ปี ซึ่งได้สร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านเศรษฐกิจแก่จังหวัดระยอง และประเทศไทยอย่างมหาศาล  
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  การก าหนดโครงการะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพ้ืนที่นี้อีกครั้ง จึงไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่จะเป็นการเติมเต็ม 
การพัฒนาที่ขาดหายไป เนื่องจาก Eastern Seaboard ที่ได้เปลี่ยนมุมมองเฉพาะมิติทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นการมองการพัฒนาในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การเกษตร ฯลฯ 
  จังหวัดระยองมีจุดแข็งที่ส าคัญ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา คือ  
  1. เกิดภัยธรรมชาติที่น้อยมาก     

2. มีต าแหน่งที่ตั้งที่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุน โดยเฉพาะการมีชายทะเลยาวกว่า 106 กิโลเมตร  อี กทั้งใกล้กับสนามบินอู่ตะเภา มีท่าเรือส าคัญ  
และห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 170 กิโลเมตร 
  3. มีอุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า โดยเฉพาะ ปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ  
  4. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เช่น อ่างเก็บน้ า ระบบไฟฟ้า สามารถรองรับได้ในระยะยาว หากได้รับการพัฒนาอีกไม่มาก   
  5. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และวิถีชุมชนที่ผสมผสานอย่างลงตัว สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา และเอ้ือประโยชน์กันและกันได้ทั้งภาคอุตสาหกรรม  
ภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรม  
  6. ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีค่อนข้างแข็งแกร่ง มีส่วนร่วมกับจังหวัดในการผลักดันการพัฒนาเป็นอย่างมาก 
  7. ประชาชนที่มีความคุ้นเคยกับกิจกรรมอุตสาหกรรม และจากประสบการณ์หรือต้นทุนจาก Eastern Seaboard ที่มีมากว่า เกือบ 40 ปี   
   

  กรอบแนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่  
  ระยอง เป็นจังหวัดที่มี่พ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมที่แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดทั้งใน 
ด้านการผลิตและการวิจัย ให้สอดคล้องกับกระแสอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ ในทศวรรษหน้า เช่น อุตสาหกรรมผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ( Biofuel) อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตร และอาหารระดับสูงที่เป็นมาตรฐานสากล 

 

  โครงการส าคัญท่ีด าเนินการในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
  1. รถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพ – ระยอง เชื่อมต่อ 3 สนามบิน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อ 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ แนวเส้นทางพาดผ่านพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมระยะทาง 260 กม. การเดินรถในช่วงที่ผ่านกรุงเทพฯ ชั้นใน จะลดความเร็วลงมาที่ 160 กม./ชม. และจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 
กม./ชม. ในเขตนอกเมือง ประกอบไปด้วยสถานีรถไฟความเร็วสูงจ านวน 9  สถานี ได้แก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซื่อ สถานีมักกะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา 
สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานีพัทยา สถานีอู่ตะเภา   
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     ลงทุนในรูปแบบ PPP ผู้ด าเนินการ คือ กิจการร่วมค้า เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง ประกอบด้วย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ ากัด (ประเทศไทย) , 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นต์ จ ากัด, ไชน่า เรลเวย์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น, บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่ าสุด    
     แล้วเสร็จ/เปิดบริการในปี 2567-2568   
 
   2) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
      โครงการตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แบ่งเป็น 2 ระยะ 
 (1) งานโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ได้แก่ การขุดลอกและถมทะเลพ้ืนที่ 1,000 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 550 ไร่ และพ้ืนที่เก็บกัก
ตะกอน 450 ไร่ การขุดลอกร่องน้ าและแอ่งกลับเรือ การก่อสร้างเข่ือนกันคลื่น การก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือ และท่าเทียบเรือ
บริการ  
 (2) งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Superstructure) ได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือ 2 ส่วน และพ้ืนที่คลังสินค้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมงานติดตั้ง
อุปกรณ์ และบริหารจัดการท่าเรือ   
  ลงทุนในรูปแบบ PPP กนอ.ได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ากัด ช่วงที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562   
และจะด าเนินการในระยะที่ 2 ฝนปี 2566 คาดว่าจะพร้อมเปิดด าเนินการเต็มรูปแบบใน 2568 
 

 3) โครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยกองทัพเรือ 
  พ้ืนที่ด าเนินการ 6,500 ไร่ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มีกิจกรรมหลัก 6 กลุ่ม คือ 
   - กลุ่มอาคารผู้โดยสาร และศูนย์ธุรกิจการค้า (Commercial Gateway) อาคารผู้โดยสารขยายเป็น 3 ระยะคือ 15-30-60 ล้านคนต่อปี  
ในระยะ 5-10-15 ปีตามล าดับ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน กลุ่มธุรกิจบันเทิง เชื่อมต่อด้วย สถานีรถไฟความเร็วสูงอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสาร  
และทางด่วนเชื่อมถนนภายนอกกับอาคารผู้โดยสาร 
    - กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยาน ประกอบด้วยเขตการค้าเสรี (free trade zone) เพ่ือประกอบการค้าและอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจคาร์โก    
   - ศูนย์ฝึกอบรมบุคคลการอากาศยาน และธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ (Air Cargo) 
   - กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
    - ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน 
    - ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
  อยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 และ 2567 
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 4) โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus) (โดย บริษัท การบินไทย จ ากัด) 
  โครงการความร่วมมือระหว่างการบินไทย และ Airbus ออกแบบเป็นโรงซ่อมอัจฉริยะที่น าเทคโนโลยี อาทิเช่น Big Data Drone 3D Printing และ 
3D Scan มาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอากาศที่เข้ามารับบริการซึ่งมุ่ งเน้นไปที่อากาศยานยุคใหม่ที่ล าตัวใช้วัสดุผสมผสาน ( Composite Material)  
ในการผลิต จะใช้พ้ืนที่ 200 ไร่ ด าเนินงานภายในพ้ืนที่ 6,500 ไร่ ของสนามบินอู่ตะเภา อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกเอกชน (Airbus S.A.S.) 

5) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation : EECi) (โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  : สวทช. และ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) )   

 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พ้ืนที่ 3200 ไร่ ด าเนินการร่วมกับ สวทช. และบริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน)  
มีรายละเอียดแนวคิดการพัฒนาเมืองนวัตกรรม 3 เรื่อง ดังนี ้
   • BIOPOLIS เป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชีวภาพ    
   • ARIPOLIS ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 
   • SPACE INNOPOLIS การผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ  
        บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Physical Infrastructure) ได้แก่ พ้ืนที่เพ่ือวิจัยและนวัตกรรม ระยะที่ 1 
จ านวน 794 ไร่ และระยะที่ 2 จ านวน 1,182 ไร่ ได้มีการออกแบบกลุ่มอาคาร ได้แก่ อาคารวิจัยและนวัตกรรม EECi Phase 1A (BIOPOLIS) หอ EECi Observation 
Deck (หอชมโครงการ EECi) ส าหรับเยี่ยมชมพื้นท่ีโครงการ EECi และ โครงการหอศิลป์ และ สวทช. อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรม EECi  

  6)  เมืองอัจฉริยะ (Smart city)   
       จังหวัดระยอง ก าหนดเป้าหมายด าเนินการ ทั้งเมืองใหม่ และเมืองเก่า และก าหนดเพ่ิมเติมพ้ืนที่รอบข้างที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษ เช่น 
สนามบินอู่ตะเภา และ EECi ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  5) การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางบก 
 (1) ทางด่วนพิเศษ (Motorway) 
    1.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 การก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด่านเก็บเงิน แล้วเสร็จในกลางปี 2563 
    2. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข สาย 72 ชลบุรี-ตราด ระยะทาง 216 กม. ผ่านอ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอแกลง  
อยู่ระหว่างการศึกษา 
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 (2) ถนน 
     1. ด าเนินการในปี 2561 
   1) ขยายช่องจราจรถนนหมายเลข 36 เป็น 6 – 8 ช่องจราจร ช่วงกระทิงลาย-ระยอง แล้วเสร็จปี 2563 - 2564     
  2).ขยายช่องจราจรถนนหมายเลข 363 เป็น 4 ช่องจราจร ช่วงศูนย์ราชการระยอง-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอด 
แยกเนินส าลี (ลอดถนนสุขุมวิท) แล้วเสร็จกลางปี 2563 
       3) บูรณะทางเดิมถนนหมายเลข 344 (บ้านบึง – แกลง) แล้วเสร็จปี 2563 
   2. ด าเนินการในปี 2562   
  1) ขยายช่องจราจรถนนหมายเลข 2015 แยกถนนหมายเลข 36 - ถนนหมายเลข 331 อ าเภอปลวกแดง เป็นเส้นทางพาดผ่านนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้  
       2) ขยายช่องจราจรถนนหมายเลข 3376 (บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง) แล้วเสร็จปี 2564  
       3) ขยายช่องจราจรถนนหมายเลข 3191 (มาบตาพุด – นิคมพัฒนา)    
   3. ด าเนินการในปี 2563  
            1) ขยายช่องจราจรถนนหมายเลข 3 ตอนบ้านฉาง - ระยอง จาก 4 เป็น 8 ช่องจราจร อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง 
  2) ขยายช่องจราจรถนนหมายเลข 3471 (3471 – วังจันทร์) จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง 
 
ข้อเสนอต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง 

ที ่ เรื่อง/ประเด็น สภาพทั่วไป ปัญหา/ข้อเสนอ  หมายเหตุ 
1 ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
      รัฐบาลได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 
สนามบิน รถไฟทางคู่ การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  
การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ตลอดจนการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย
ส าคัญ ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ แต่ในระดับรอง หรือในระดับ
จังหวัด ยังไม่มีการพัฒนาตามมาเท่าที่ควร ในระยะอันใกล้ จังหวัดระยองจะมี
แนวโน้มการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการขยายตัวของ
เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากร      
        

       สนับสนุน และเร่งรัดด าเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนในจังหวัด เพ่ือเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยหน่วยงาน
ในจังหวัด ได้มีผลการศึกษา รูปแบบที่เหมาะสมไว้แล้ว และได้มี
การน าเสนอไปยังเวทีต่าง ๆ แต่ก็ยังมิได้มีการน ามาขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ในระยะเวลาอันใกล้ จะตอบสนองต่อความต้องการจาก 
การเพ่ิมข้ึนของประชากร และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหา
ด้ านการจราจร  ปัญหาการ เข้ าถึ งแหล่ ง พ้ืนที่ ส าคัญ  
ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากการด าเนินการต้องใช้งบประมาณ
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ที ่ เรื่อง/ประเด็น สภาพทั่วไป ปัญหา/ข้อเสนอ  หมายเหตุ 
จ านวนมาก และมีความเสี่ยงสูง จึงต้องได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล โดยรูปแบบการด าเนินการอาจเป็นไปในลักษณะ
ของ PPP หรอือ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

2 ด้านสิ่งแวดล้อม       ปัจจุบันจังหวัดระยองมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบการ
ของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงถือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน และยังไม่มีหน่วยงานใด
เข้ามาแก้ไขให้ได้  เช่น เรื่อ งมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาบตาพุด  มีการ
กระทบกระทั่งระหว่างภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดในด้านอ่ืน ๆ ไปด้วย โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยว เมื่อมีการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชน
และภาคการเข้าสู่ EEC จะมีโรงงานเพ่ิมขึ้นทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  
โดยเฉพาะในบางพ้ืนที่ขณะนี้ได้รับการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ  
     1. มลพิษทางอากาศ   
         1.1 กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในบรรยากาศในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓  
ซึ่งกรมควบคุมมลพิษมีการเฝ้าระวังในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๑๑ จุด ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาบตาพุด วัดมาบชลูด โรงเรียนวัด        
หนองแฟบ เมืองใหม่มาบตาพุด ที่ ว่าการชุมชนบ้านพลง ศูนย์บริการ
สาธารณสุขบ้านตากวน ชุมชนเนินพยอม วัดปลวกเกตุ โรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองจอก คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครระยอง  
และบริเวณค่ายมหาสุรสิงหนาท โดยพบปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ทั้ง ๙ ชนิด อยู่ในเกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง 
ก าหนดค่าเฝ้าระวังส าหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 
๒๔ ชั่วโมง ยกเว้น ปริมาณสารเบนซีน บริเวณที่ท าการชุมชนบ้านพลง มีค่า 
๘.๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงเกินเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังส าหรับสารเบนซีน 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งก าหนดค่าไว้ไม่เกิน ๗.๖ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร    

 
 
 
 
 
 
 
 

    
     1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะต้องมีการตรวจสอบการด าเนินการของ
โรงงานต่างๆ อย่างจริงจัง และบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุม
มาตรฐานคุณภาพอากาศ และก าหนดบทลงโทษส าหรับ
โรงงานที่เป็นแหล่งท าให้เกิดมลพิษ รวมทั้งก ากับ ควบคุม 
การด าเนินการตาม EIA และ EHIA อย่างเข้มข้น และก าหนด 
การรายงานผลการด าเนินการต่อหน่วยควบคุมตามระยะเวลา  
      2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการตรวจสอบ ก ากับ 
โรงงานให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง และให้
ประชาชนในพ้ืนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง 
การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบ แทนที่จะก าหนดเฉพาะ 
มาจากส่วนกลาง 
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ที ่ เรื่อง/ประเด็น สภาพทั่วไป ปัญหา/ข้อเสนอ  หมายเหตุ 
            1.2 การร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับโรงงานที่มีกระบวนการผลิต
ขัดข้องจ าเป็นต้องระบายก๊าซในกระบวนการผลิตไปเผาที่หอเผา (Flare) ท าให้
เกิดเปลวไฟ และเขม่าควันด าจ านวนมาก ซึ่งประชาชนเข้าใจว่ามีผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะกับชุมชนโดยรอบ ซึ่งปัจจุบันยังพบเห็นอยู่ บ่อยครั้ ง  
ทั้งภายนอกนิคมอุตสาหกรรม และภายในนิคมอุตสาหกรรม 
            ในอ านาจหน้าที่ ของจังหวัดได้มีการด าเนินการอย่างเข้มข้น 
โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ และการบังคับ
ใช้กฎหมายในระดับจังหวัด 
     2. น้ าเสีย จากการประเมินปริมาณน้ าเสียและปริมาณความสกปรกในรูป 
บีโอดี โดยใช้การคาดการณ์จากจ านวนประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน 
๗๐๐ ,๒๒๓ คน พบว่า จังหวัดระยอง มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นประมาณ
๑๐๕,๐๓๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีประมาณ 
๑๒,๖๐๔ กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน ส าหรับการประเมินปริมาณน้ าเสียและปริมาณ
ความสกปรกในรูปบีโอดี ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตเทศบาล ๘ แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขต
ควบคุมมลพิษ พบว่ามีปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น ๒๐,๙๑๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
และคิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี ๒,๕๑๐ กิโลกรัมบีโอดีต่อวัน 
           ในประเด็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เป็น
หน่วยงานหลักในการศึกษาและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ไว้แล้ว จ านวน 2 
พ้ืนที่   
           1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพ้ืนที่ 
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง โดยประชาชนในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ 
ประกอบด้วย เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลต าบล 
เนินพระ เทศบาลต าบลบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต าบลทับมา 
เทศบาลต าบลมาบข่า และเทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา จังหวัดระยอง  
รวมจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 316,113 คน ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการ
ดังกล่าว ใช้วงเงิน 1,579,000,000 บาท 

      3. มีหน่วยงานตรวจสอบ วัดค่าต่างๆ จ านวนมาก แต่
กลับมีหน่วยงานที่เข้ามาแก้ไขน้อยมาก ดังนั้น หน่วยงานที่
ตรวจสอบ วัดค่า จะต้องมีข้อเสนอ หรือมาตรการในการ
ป้องกัน แก้ไขและน ามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
      สนับสนุน ผลักดันการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการน้ าเสียในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
ระยอง และโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัด
น้ าเสียรวมอ าเภอปลวกแดง ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดง 
ให้มีได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการโดยเร็ว เนื่องจาก
ได้มีการเสนอของบประมาณจากหลายช่องทาง เช่น  
งบบูรณาการ EEC งบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม แต่ยังได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งหากด าเนินการทั้ง 2 โครงการแล้ว
เสร็จ ปัญหาเรื่องน้ าเสียในพ้ืนที่ส าคัญ จะได้รับการแก้ไขให้
หมดไป 
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ที ่ เรื่อง/ประเด็น สภาพทั่วไป ปัญหา/ข้อเสนอ  หมายเหตุ 
            2) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวมอ าเภอ
ปลวกแดง ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดง จ านวน 55,000 คน ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินโครงการ ใช้วงเงิน 730,000,000 บาท 
       3. การกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดระยองมีชายฝั่งทะเลเป็นระยะทาง
ประมาณ 105.61 กิโลเมตร ก าลังประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลาย
อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง จากข้อมูลส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 พบว่ามี
การกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะ 26.57 กิโลเมตร โดยการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ อีกทั้งการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ของ
รัฐบาล เช่น การพัฒนาท่าเรือน้ าลึก ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสน้ าในทะเล ซึ่งกรณีดังกล่าว อันจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ 
และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง
ทะเล รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัดโดยตรง นอกจากนี้ 
การกัด เซาะชายฝั่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิ เวศวิทยาทางน้ า  
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดระยองและพ้ืนที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา
ในระดับพ้ืนที่ได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดและยังไม่มีการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
        ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดเซาะ ใน 3 อ าเภอได้พ้ืนที่
อ าเภอเมือง อ าเภอแกลง และอ าเภอบ้านฉาง ในแต่ละพ้ืนที่
จะมีสภาพภูมิประเทศ สภาพทางอุทกศาสตร์ พ้ืนที่ท้องทะเล 
อุทกวิทยา  ธรณี วิ ทยา  อุตุ นิ ยมวิทยา สมุทรศาสตร์  
ไม่เหมือนกัน แต่ทุกพ้ืนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่ง
ประมงส าคัญ  
       1.พ้ืนที่อ าเภอแกลง เป็นลักษณะหาดทรายและหาดเลน  
       2.พ้ืนที่อ าเภอเมือง ส่วนใหญ่เป็นหาดทราย 
       3.พ้ืนที่อ าเภอบ้านฉาง เป็นหาดทราย     
      เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา และจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จะต้องมีการ 
       1.จัดท ารูปแบบการป้องกับการกัดเซาะชายฝั่ งที่
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ในเขตอ าเภอแกลง อ าเภอเมือง 
อ าเภอบ้านฉาง 
       2. ปรับภูมิทัศน์บริเวณที่กัดเซาะชายฝั่งเดิมให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
       3. คืนสภาพพ้ืนที่หรือชายหาดที่ถูกกัดเซาะไปแล้วให้
คืนสู่สภาพเดิม 

3 ด้านการพัฒนา
บุคลากร และ
การยกระดับ
ฝีมือแรงงาน 

       ให้ความส าคัญแรงงานคนระยอง โดยเฉพาะแรงงานในระดับต่าง ๆ          ผลักดันการก าหนดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ให้แต่ละ
โรงงานจัดสรรโควต้ารับคนในพ้ืนที่เข้าท างานอย่างจริงจัง 
เพ่ือลดผลกระทบระหว่างคนพ้ืนที่กับโรงงาน และสร้างอาชีพ
ให้กับคนในพื้นท่ี  
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ที ่ เรื่อง/ประเด็น สภาพทั่วไป ปัญหา/ข้อเสนอ  หมายเหตุ 
4. ด้านสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
        1. การคืนรายได้ที่จังหวัดระยอง เช่น GDP ซึ่งมีมูลค่ากว่า 9 แสนล้านบาท
ต่อปี แต่ส่งกลับมาพัฒนาจังหวัดน้อยมาก จะต้องคืนงบประมาณเพ่ิมเติมให้
จังหวัดระยอง เพ่ือให้จังหวัดสามารถน ามาใช้พัฒนาจังหวัดด้วยจังหวัดเอง      
ในปัจจุบันหลายโครงการด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดโดยหน่วยงานส่วนกลาง     
ซึ่งอาจไปตรงตามความต้องการของจังหวัด 
         2. เป้าหมายของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยังมี
ทางเลือกอีกมากมายหลายสาขา แต่ไม่ถูกน ามาพิจารณาเป็นเรื่องหลัก ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องเกษตรกรรม สุขภาพ และหรือการท่องเที่ยว ไม่ถูกน ามาพิจารณา
ส่งเสริมอย่างจริงจังมากกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ่มทุนต่าง ๆ 

       1. ผลักดันการจัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้แก่
จั งหวัดเป็นกรณีพิ เศษ โดยเฉพาะเรื่องภาษี  ควรเ พ่ิม
งบประมาณเป็นพิเศษ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัด 
        2. ผลักดันการน าฐานของประชากรของจังหวัดมา
ค านวณในการจัดสรรงบประมาณแก่จังหวัด ซึ่งปัจจุบัน 
การจัดสรรงบประมาณค านวณจากฐานข้อมูลประชากรตาม
จ านวนจริง จ านวน 720,000 คน ซึ่งคาดว่าจะมีจ านวน
ประชากรแฝงอีกไม่น้อยกว่า 500,000 คน 
       3. เร่งรัดการสร้างรายได้ในระดับรากหญ้าควบคู่กับการ
พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

 

5 ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

         1. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งมี
การประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่ม 
 2. โครงการขนาดใหญ่ใช้เวลาด าเนินการนาน โดยเฉพาะใน EEC 
Project List ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่มีความมั่นใจว่าจะด าเนินการได้ตามแผนที่
วางไว้หรือไม่  

       ที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเป็นหลัก 
จะต้ องมุ่ ง เน้ นการประชาสั ม พันธ์ ลง ในระดับชุ มชน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเป็นจริง 

 

6 ด้านระเบียบ 
กฎหมายต่าง ๆ   

        ระเบียบ กฎหมาย หลายฉบับ ต้องก าหนดใหม่เ พ่ือให้สอดรับต่อ 
การเจริญเติบโต ระเบียบและข้อกฎหมาย หลายประเด็นเป็นปัญหาต่อ 
การพัฒนา กฎหมายจะต้องปรับให้มีการสอดคล้องต่อการลงทุน และทันต่อ
เหตุการณ ์

  

         1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2562  
           การเปลี่ยนนิยามค าว่า "โรงงาน" ให้เริ่มนับตั้งแต่การใช้เครื่องจักร 
ขนาด 50 แรงม้าขึ้นไป จากเดิมเคยก าหนดไว้ว่า โรงงานที่ต้องขออนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายเดิม จะต้องมีการใช้เครื่องจักรขนาด  

     นิยามในกฎหมาย ท า ให้  การเ พ่ิมจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ ไม่ เข้าข่ายนิยาม “โรงงาน”  
ในกฎหมายฉบับนี้ สามารถเปิดกิจการโดยตั้งอยู่ในอาคาร
หรือสถานที่ใดก็ได้ และไม่ต้องไปขอใบอนุญาตก่อสร้าง
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ที ่ เรื่อง/ประเด็น สภาพทั่วไป ปัญหา/ข้อเสนอ  หมายเหตุ 
5 แรงม้า หรือมีคนงาน 7 คนขึ้นไป ท าให้โรงงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดต่ ากว่า 
50 แรงม้า หรือใช้คนน้อยกว่า 50 คนลงมา ไม่ได้อยู่ในก ากับของกฎหมาย
โรงงานอีกต่อไป 
 
  
 
  

โรงงาน เพราะขั้นตอนที่ต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ในพ้ืนที่ของตนเองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
ได้ถูกตัดออกไป  
        โรงงานรูปแบบนี้ จะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในทุกพ้ืนที่
ข อ งป ร ะ เ ท ศ ไท ย  แล ะ ปร า ศจ า กก า ร ค วบ คุ ม จ า ก 
กรมโรงงานตามกฎหมายใหม่ หากโรงงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
ที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา  
        และหากจะใช้กฎหมายที่อ่ืนมาบังคับใช้ เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง มาบังคับ
ใช้ก็จะท าได้ยาก เพราะโรงงานเหล่านี้ ต่างก็ไม่ใช่โรงงาน 
ตามนิยามกฎหมาย ซึ่งมีผลให้กฎหมายขาดความเชื่อมโยง 
ในการบังคับกฎหมาย  

         2. พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 
           การด าเนินการโดยอิสระในพ้ืนที่จังหวัดตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นกฎหมาย เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต 
ใ ห้ สิ ท ธิ  ห รื อ ใ ห้ สั ม ป ท า น  ใ ห้ กั บ นั ก ล ง ทุ น ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  ไ ป ไ ว้ ที่
‘คณะกรรมการนโยบาย’ และ ‘เลขาธิการ’ เสมือนเป็นหน่วยงานที่บริหาร
จัดการพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ในพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งมีกฎหมายหลายมาตรา 
ที่เป็นในลักษณะดังกล่าว อาทิ เช่น 
            1. การก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคณะกรรมการนโยบายจะก าหนด
เงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว อาจท า ให้ 
ผู้ประกอบกิจการที่ เป็นคนต่างด้ าวถือครองที่ ดิ น ใน เขตพัฒนาพิ เศษ 
ภาคตะวันออกเป็นจ านวนมาก จนท าให้เกิดความไม่มั่นคงในการควบคุม คือ

 
 
 
 
 
 
 
1.ส านักงานนโยบายฯ สร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง เพ่ือให้ประเทศปลอด
จากการวิกฤตทางการเงิน การกระท าที่ผิดกฎหมายการเงิน
การคลัง มีมาตรฐานทางการเงินการคลังที่ดี 
 
 

ระเบียบของกฎหมาย
ต่าง ๆ ต้องก าหนด
ใหม่เพ่ือให้สอดรับ
ต่อการเจริญเติบโต 
ระเบี ยบ และข้ อ
กฎหมาย  ห ล า ย
ประเด็นเป็นปัญหา
ต่ อ ก า ร พั ฒ น า  
กฎหมายจะต้ อ ง
ป รั บ ใ ห้ มี ก า ร
สอดคล้องต่อการ
ลงทุน และทันต่อ
เหตุการณ ์
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ที ่ เรื่อง/ประเด็น สภาพทั่วไป ปัญหา/ข้อเสนอ  หมายเหตุ 
ครองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของคนต่างด้าว อันส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพด้านการถือครองทรัพยากร รวมทั้งเสถียรภาพด้านการเงิน 
          2. การปกครองและบริหารราชการแผ่นดิน 
              ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายฯ เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่งด าเนินการโดยมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายประกอบด้วย 1)ประกาศ
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘ ลงวันที่  ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  
2) กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ า ไทย 3) กฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง 4) กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 5) กฎหมาย
ว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน และ 6) กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
ในส่วนของ เลขานุการฯ  มีอ านาจอนุมัติ  อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย  
1) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 2) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
3) กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร  4) กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 5) กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเฉพาะการอนุญาตให้อยู่ต่อ 
ในราชอาณาจักร 6) กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 7) กฎหมายว่าด้วย
โรงงาน และ 8) กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
 
  

 
 
 
         2. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง
กับการ พัฒนา พ้ืนที่ เ ขต พัฒนา พิ เศษภาคตะวั นออก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ใช้อ านาจปกครอง หรือบริหาร
ราชการเกี่ยวกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ 
๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ กฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน กฎหมายว่าด้วย
ทางหลวงสัมปทาน กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ 
เพ่ือสันติ กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน
เครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วย
การอ่ืนใดตามที่ก าหนด ย่อมจะต้องได้รับผลกระทบในการ
บริหารจัดการพื้นที่ 
            ทั้งนี้ ระเบียบของกฎหมายต่าง ๆ อีกหลายฉบับ
ต้องก าหนดใหม่เพ่ือให้สอดรับต่อการเจริญเติบโต ระเบียบ
และข้อกฎหมาย หลายประเด็นเป็นปัญหาต่อการพัฒนา  
กฎหมายจะต้องปรับให้มีการสอดคล้องต่อการลงทุน  
และทันต่อเหตุการณ์ 
 



12 
 

ที ่ เรื่อง/ประเด็น สภาพทั่วไป ปัญหา/ข้อเสนอ  หมายเหตุ 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

         1. มีหน่วยงานส่วนกลางตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจ านวนมาก ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัด ทั้งอ านาจและโครงสร้างถูกดึงกลับส่วนกลาง  โดยเฉพาะในเรื่องของการ
ก ากับตามกฎหมายของหน่วยงาน และการบริหารประชาชน ซึ่งจังหวัด 
ไม่สามารถเข้าไปก ากับ ดูแลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานส่วนกลางบางหน่วยงาน 
ไม่มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่สงวนอ านาจไว้ให้หน่วยงานของตนเอง 
 
 
 
       2. ความซ้ าซ้อน ของภารกิจส่วนราชการ ในจังหวัดมีส่วนราชการจ านวน
มาก ทั้งส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่มาตั้งในพ้ืนที่จังหวัด โดยส่วนหนึ่ง 
ส่วนราชการนั้น ๆ จะต้องด าเนินการตามนโยบายของกระทรวง และกรม   
บางกระทรวงมีหน่วยงานจ านวนมาก ท าให้การด าเนินการบางภารกิจ 
เกิดการซ้ าซ้อน และด าเนินการโดยที่จังหวัดไม่ทราบ 
 

 
       1. หน่วยงานส่วนกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยปฏิบัติ
ที่มีหน้าที่บริการประชาชน ที่ตั้งอยู่ ในภูมิภาคควรสังกัด 
ส่วนภูมิภาค ยกเว้นหน่วยงานวิชาการ และหน่วยทหาร 
       2. ควรให้ส่วนราชการในจังหวัดขึ้นตรงต่อ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และปรับงานบริการประชาชนในระดับภูมิภาค 
ลงสู่ระดับอ าเภอ 
       3. ทุกโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด ควรผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของจังหวัด 

 

 


