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ภาคผนวก

83

84

85
สภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง

ภาพก43กกแสดงสภาพทั่วไปของจังหวัดระยอง
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ข้ อมูลเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ชุมชน เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีชมุ ชนย่อย จานวน 31 ชุมชน ดังนี ้
จานวน จานวน ประชากร
ชุมชน
ครัวเรือนประชากร ชาย หญิง
1.ชุมชนหนองแฟบ
1,297 2,339 1,069 1,27017.ชุมชนเขาไผ่
2.ชุมชนตลาดห้ วยโป่ ง 724 1,771 947 824 18.ชุมชนอิสลาม
3.ชุมชนมาบข่า-สานัก 935 1,320 699 621 19.ชุมชนบ้ านบน
อ้ ายงอน
4.ชุมชนโขดหิน
2,698 3,655 1,899 1,75620.ชุมชนบ้ านล่าง
5.ชุมชนบ้ านพลง
768
825 428 397 21.ชุมชนห้ วยโป่ งใน 1
6.ชุมชนเกาะกก-หนอง 801 1,065 598 467 22.ชุมชนห้ วยโป่ งใน 2
แตงเม
ชุมชน

7.ชุมชนวัดมาบตาพุด 1,776
8.ชุมชนคลองน ้าหู
9.ชุมชนกรอกยายชา
10.ชุมชนมาบชลูด
11.ชุมชนวัดโสภณ
12.ชุมชนหนองน ้าเย็น
13.ชุมชนซอยร่ วม
พัฒนา
14.ชุมชนสานักกะบาก
15.ชุมชนมาบยา
16.ชุมชนตากวน-อ่าว
ประดู่

497
390
1,309
286
438
2,001

1,527 732 795 23.ชุมชนห้ วยโป่ งในสะพานน ้าท่วม
766 341 425 24.ชุมชนหนองบัวแดง
672 344 328 25.ชุมชนตลาดมาบตาพุด
2,181 1,101 1,08026.ชุมชนหนองหวายโสม
1,146 577 569 27.ชุมชนชากลูกหญ้ า
606 354 252 28.ชุมชนซอยคีรี
1,872 979 893 29.ชุมชนมาบข่า-มาบใน

169
1,023
1,548

522 232 290 30.ชุมชนเนินพยอม
1,426 728 698 31.ชุมชนซอยประปา
2,109 1,110 999

รวมทัง้ สิน้ 31 ชุมชน

หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ เดือนมีนาคม 2551

จานวน จานวน ประชากร
ครัวเรือน ประชากร ชาย หญิง
692
826 425 401
1,022 1,598 803 795
1,452 2,040 1,075 965
1,029
815
703

1,758
2,020
1,121

894 864
996 1,024
565 556

761

1,220

686 534

435
1,035
1,270
1,994
120
340

844 389 455
2,431 1,111 1,339
1,989 786 732
2,864 1,525 1,320
710 345 365
1,250 650 600

532
217

1,042
716

485 557
313 403

29,077 46,159 23,07922,609
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ประชากร
จากการตรวจสอบข้ อมูลจานวนประชากรและบ้ าน จากทะเบียนราษฎรพบว่า เขตเทศบาล เมืองมาบตาพุด มี
ประชากรทังสิ
้ ้น 43,892 คน แยกเป็ น
- ชาย
- หญิง
- จานวนครัวเรื อน
- มีความหนาแน่นของประชากรประมาณ

ลาดับที่
1
2
3
4
5

22,133
21,759
31,531
261

คน
คน
ครัวเรื อน
คน/ตารางกิโลเมตร

ข้ อมูลประชากรในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ร้ อยละของ
จานวน
ตาบล
จานวนประชากร
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ทัง้ หมด
มาบตาพุด
14,002
19,289
44.41
ห้ วยโป่ ง
9,229
13,621
29.27
เนินพระ
5,497
7,814
17.43
ทับมา
1,049
1,209
3.33
มาบข่า
1,754
1,959
5.56
รวม
31,531
43,892
100

หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2551
ที่มา: งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล

ร้ อยละของ
ประชากร
ทัง้ หมด
43.95
31.03
17.80
2.76
4.46
100
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ที่ตงั ้
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตังอยู
้ ใ่ นเขตอาเภอเมืองระยอง และพื ้นที่บางส่วนของกิ่งอาเภอ
นิคมพัฒนา ครอบคลุมพื ้นที่ 5 ตาบล ได้ แก่ ตาบลมาบตาพุด ตาบลห้ วยโป่ ง ตาบลมาบข่าบางส่วน
ตาบลทับมาบางส่วน ตาบลเนินพระบางส่วน และมีเกาะ 1 เกาะ คือ เกาะสะเก็ด
เนือ้ ที่
เทศบาลเมืองมาบตาพุดมีพื ้นที่รวมสิ ้น 165.575 ตารางกิโลเมตร โดยเป็ นพื ้นที่บนบกที่
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ประมาณ 144.575 ตารางกิโลเมตร หรื อเท่ากับร้ อยละ 87.32 ของพื ้นที่
ทังหมด
้
ที่เหลือเป็ นทะเลประมาณ 21.000 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตท้ องที่ตาบล
เทศบาลเมืองมาบตาพุดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 (สุขมุ วิท) ระยะทางประมาณ 204 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด
ระยอง (ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง) ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดระยองประมาณ 20
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
ทิศเหนือจด
ตาบลมาบข่า อาเภอเมืองระยอง กิ่งอาเภอนิคมพัฒนา
ทิศใต้ จด
อ่าวไทย
ทิศตะวันออกจด ตาบลเนินพระ ตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตกจด อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองและขอบเขตชุมชนเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ภาพก44กกแสดงแผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองและขอบเขตชุมชนเทศบาล
กกกกกกกกกกกเมืองมาบตาพุด
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ศาสนา
ภายในเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีวดั ในพระพุทธศาสนา จานวน 11 แห่ง ดังนี ้
1. วัดโสภณวนาราม
7. วัดหนองแฟบ
2. วัดตากวน
8. วัดห้ วยโป่ ง
3. วัดมาบชลูด
9. วัดเขาไผ่
4. วัดชากลูกหญ้ า
10. วัดกรอกยายชา
5. วัดโขดหิน
11. วัดมาบตาพุด
6. วัดใหม่ซอยคีรี
ภายในเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีมสั ยิดของอิสลาม จานวน 4 แห่ง ได้ แก่
1. มัสยิดญามีอ้ ลุ มุบตาดี
2. มัสยิดอิมาดุดดีน
3. สมาคมอิสลามมูฮมั มาดียะห์
4. มัสยิดนูร้ ุลฮิดายะห์
ภายในเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีศาลเจ้ า จานวน 3 แห่ง ได้ แก่
1. ศาลเจ้ ามาบตาพุด
3. ศาลเจ้ าห้ วยโป่ ง
2. ศาลเจ้ าแม่จนั เท
ภายในเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีคริสตจักร จานวน 1 แห่ง ได้ แก่ คริสตจักรระยองเมโธรดิสท์
สถานประกอบการด้ านอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีจานวน 257 แห่ง ดังนี ้
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จานวน
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จานวน
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
จานวน
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
จานวน
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง
จานวน
โรงงานอุตสาหกรรมในท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด
จานวน
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
จานวน

หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ เดือนมีนาคม 2551
ที่มา: สานักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

65 แห่ง
127 แห่ง
36 แห่ง
10 แห่ง
5 แห่ง
10 แห่ง
4 แห่ง
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ข้ อมูลสภาพทั่วไปของชุมชนพืน้ ที่เป้าหมาย 35 ชุมชน
1.กกเทศบาลตาบลทับมา
ส านัก งานเทศบาลต าบลทั บ มาอยู่ห่า งจากที่ ว่ า การอ าเภอเมื อ งระยองประมาณ 8
กิโลเมตรและตังอยู
้ ่บริ เวณสี่แยกทับมา ถนนสาย 36 หมู่ที่ 4 ตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัด
ระยองพื ้นที่เขตตาบลทับมา มีเนื ้อที่ประมาณ 29.24 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 18,375 ไร่
ที่ตงั ้
ทิศเหนือติดต่อเขตอาเภอนิคมพัฒนา
ทิศตะวันออกติดต่อเขตบลน ้าคอก, ตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง
ทิศตะวันตกติดต่อเขต เทศบาลตาบลมาบตาพุด
ทิศใต้ ติดต่อเขตตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื ้นที่ตาบลทับมา เป็ นที่ราบสูงสลับเนินเขา มีที่ราบสูง และเป็ นเขาบ้ าง
การศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 1 แห่ง
โรงเรี ยนประถมศึกษาจานวน 1 แห่ง
ที่อา่ นหนังสือประจาหมูบ่ ้ านจานวน 3 แห่ง
ศูนย์การเรี ยนชุมชน จานวน 1 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัดจานวน 2 แห่ง
สานักวิปัสสนา จานวน 1 แห่ง
สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจาตาบลจานวน 1 แห่ง
สานักงานทางหลวงชนบทระยองจานวน 1 แห่ง
สถานีวิทยุ อสมท.จานวน 1 แห่ง
สานักงานพระพุทธศาสนาจานวน 1 แห่ง
อาชีพ
ตาบลทับมามีพื ้นที่การเกษตร ทังสิ
้ ้น 15,947 ไร่ หรื อประมาณ 62.74 % ของพื ้นที่
ทังหมดส่
้
วนที่เหลือเป็ นที่อยู่อาศัย ป่ าไม้ , โรงงานอุตสาหกรรม
การถือครองที่ดิน การออกเอกสารสิทธิให้ แก่ราษฎร ส่วนใหญ่เป็ นโฉนดที่ดนิ และจะเป็ น
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3 และ น.ส. 3ก) เป็ นส่วนน้ อย
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อุตสาหกรรม และการพาณิชย์
ตารางก12กกแสดงจานวนอุตสาหกรรม และการพาณิชย์
รายการ
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้ รับอนุญาตดาเนินการและประกอบการ
ห้ างสรรพสินค้ า
สถานประกอบการจาหน่ายรถยนต์
สถานบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิง
โรงสี
ร้ านค้ าทัว่ ไป

จานวน
1 แห่ง
5 แห่ง
7 แห่ง
5 แห่ง
1 แห่ง
58 แห่ง

หมายเหตุ

หมู่
2
3
7
6
1
5

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์
ตารางก13กกแสดงจานวนพืน้ ที่กลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์
รายการ
กลุม่ ผูกผ้ า
กลุม่ ทาขนมไทย
กลุม่ ปลูกผักพื ้นบ้ านปลอดสารพิษ,กะปิ
กลุม่ ทาน ้าพริกแกง
กล้ วยอบทุเรี ยน
ลอดช่องสิงคโปร์ อบแห้ ง

การท่ องเที่ยว, วัฒนธรรม
วัดทับมา ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 4 ตาบลทับมาเป็ นสถานที่ศนู ย์รวมจิตใจมีสถานที่สงบเหมาะแก่
การฝึ กสมาธิ ปฏิบตั ธิ รรม
วัดเขาโบสถ์ ตัง้ อยู่หมู่ที่ 7 ตาบลทับมา เป็ นสถานที่ศูนย์ รวมจิ ตใจ มีสถานที่ สงบ
อากาศ สดชื่นเหมาะแก่การฝึ กสมาธิ ปฏิบตั ธิ รรมต่างๆ
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สานักวิปัสสนาเขาโบสถ์ ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 7 ตาบลทับมา ตังอยู
้ ่บนเขาเป็ นสถานที่ สงบ
อากาศ สดชื่นเหมาะแก่การฝึ กสมาธิ ปฏิบตั ธิ รรมต่างๆ
ฝายน ้าล้ น หมู่ที่ 7 ตาบลทับมา มีพื ้นที่น ้าเป็ นบริ เวณกว้ างสามารถเพาะพันธุ์สตั ว์น ้าได้
ตามธรรมชาติ และเก็บกักน ้าไว้ ใช้ ในฤดูแล้ ง
ประเพณีท้องถิ่น
งานเทศกาลสงกรานต์ จะมีการทาบุญตักบาตร สงฆ์น ้าพระ และรดน ้าดาหัวผู้อาวุโส
จัดการแข่งขันกี ฬาประเภทกี ฬาสากล และกี ฬาพืน้ บ้ าน เพื่อสมานฉันท์ความสามัคคีระหว่าง
หมู่บ้าน ในวันสุดท้ ายของเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนทุกหมู่บ้านจะร่วมกันทาบุญทอดผ้ าป่ า นา
กองผ้ าป่ ามาถวายวัด
แหล่ งนา้ ธรรมชาติ
ลาน ้า ลาคลอง จานวน 3 แห่ง
ทรัพยากรดิน
สภาพดินของดินส่วนใหญ่เป็ นดินทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก ทาไร่ ทาสวน นับว่ามี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของตาบลทับมา สามารถทารายได้ ให้ กบั ราษฎรมากพอสมควร ซึ่งมี การ
ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ดังนี ้ ยางพารา ทุเรี ยน มังคุด เงาะ มะพร้ าว มะม่วงเป็ นต้ น
ทรัพยากรป่ าไม้
ตาบลทับมามีทรัพยากรป่ าไม้ เป็ นไม้ เบญจพรรณซึ่งได้ รับการดูแลจากตาบลมีพืน้ ที่
ประมาณ 130 ไร่ ตังอยู
้ บ่ ริเวณหมูท่ ี่ 7 บ้ านเขาโบสถ์
ทรัพยากรนา้
ตาบลทับมามีลาน ้า ลาห้ วยธรรมชาติที่สาคัญไหลผ่านพื ้นที่ จานวน 3 หมูบ่ ้ าน
โบราณวัตถุท่ สี าคัญ
เจดีย์วดั เขาโบสถ์ หมูท่ ี่ 7
เจดีย์วดั ทับมา หมูท่ ี่ 4
ศาลถ ้าม้ าวัดทับมา หมูท่ ี่ 4
สะพานหิน หมูท่ ี่ 8
หินรูปช้ าง หมูท่ ี่ 5
ศาลต้ นยางเอน หมูท่ ี่ 2
ศาลเจ้ าพ่อกระบองทองหมูท่ ี่ 8
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การดาเนินงานด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ปลูกต้ นไม้ บริเวณสองข้ างทางสาย รพช.
การดาเนินงานด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ปลูกต้ นไม้ บริเวณสองข้ างทางสาย รพช.
2.กกเทศบาลตาบลเนินพระ
คณะผู้บริหาร
นายเสมียน ขอบชิตนายกเทศมนตรี ตาบลเนินพระ
นายสมภักดิ์ บารุงพงษ์ รองนายกฯ ลาดับที่ 1
นายชาญวัฒน์ เกตุสวัสดิวงศ์ รองนายกฯ ลาดับที่2
จ.อ.วิศษิ ฏ์ มาสุวฒ
ั นะ เลขานุการนายกฯ
นางจิดาภา ดาวเรื องศรี เลขานุการนายกฯ
สภาพทั่วไป
ที่ตงั ้ อาณาเขต
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเนินพระตังอยู
้ ่ ณเลขที่ 68/12 หมูท่ ี่ 4 ถนนกรอกยาชา
ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะห่างจากที่วา่ การอาเภอเมืองระยอง 8 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อเทศบาลนครระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทิศใต้ ติดต่อทะเลอ่าวไทย อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อเทศบาลเมืองมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
เนื ้อที่ 12.7 ตารางกิโลเมตร หรื อ 7,937.5 ไร่
ภูมิประเทศ
ตาบลเนินพระมีสภาพทางกายภาพที่เป็ นที่ราบต่าสลับดินลูกเนินตลอด มีพื ้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติเหลืออยู่ 277 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา มีลาคลองไหลผ่าน 2 สาย
เขตการปกครอง
องค์ การบริหารส่ วนตาบลเนินพระ แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 7 หมู่ ดังนี ้
บ้ านทุง่ นอก หมู่ที่ 1 ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บ้ านศาลเจ้ า หมู่ที่ 2 ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บ้ านหนองสนม หมูท่ ี่ 3 ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บ้ านกรอกยายชา หมูท่ ี่ 4 ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

95
บ้ านหนองสีโต้ ง หมูท่ ี่ 5 ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บ้ านโขดหิน หมูท่ ี่ 6 ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บ้ านแหลมสงวน หมูท่ ี่ 7 ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประชากรและความหนาแน่ นของประชากร
จานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเนินพระทังสิ
้ ้น
(ข้ อมูลทะเบียนราษฎร์ กุมภาพันธ์ 2551) จานวน 12,584 คน ดังตารางที่ 9
ตารางก14กกแสดงประชากรและความหนาแน่ นของประชากร
ความหนาแน่ น
จานวนประชากร (คน)
หมู่ท่ ี

หมู่บ้าน

จานวน
ครัวเรือน

1
2

บ้ านทุง่ นอก
บ้ านศาลเจ้ า

984
964

951
1,072

1,935
2,036

เฉลี่ย(คน/
ตาราง
กิโลเมตร)
153
160

3
4

บ้ านหนองสน
บ้ านกรอกยายชา

1,430
963

1,497
1,035

2,927
1,998

230
157

2,180
949

5

บ้ านหนองสีโต้ ง

161

158

319

25

284

6
7
รวม

บ้ านโขดหิน
บ้ านแหลมสงวน

194
1,507
6,203

187
1,481
6,381

381
2,988
12,584

30
235
990

208
1,598
8,197

ชาย

หญิง

รวม

1,195
1,783
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สภาพทางสังคม
หมูบ่ ้ าน 7 หมูบ่ ้ าน จานวน 8,197 ครัวเรื อน ประชากร 12,584 คน
ศาสนา
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีวดั จานวน 2 แห่ง และมีผ้ นู บั ถือศาสนาอิสลาม คริ สต์
โดยมีโบสถ์คริสต์ จานวน 1 แห่ง
วัฒนธรรมท้ องถิ่น
ประชาชนที่อยู่ในเขต อบต.เนินพระ ส่วนใหญ่นับถื อศาสนาพุทธ จึงมี กิจกรรมทาง
ศาสนาและประเพณีตา่ งๆคล้ ายคลึงกับชาวพุทธของจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย วัฒนธรรมท้ องถิ่น
ยังคงมีเหลือให้ เห็นอยู่ทวั่ ไป เช่น ภาษาพูด(ภาษาระยอง) ยังคงใช้ เพื่อการสื่อสารในระหว่างชาว
ระยองกันเองอย่างกว้ างขวาง และมีการพยายามอนุรักษ์ ไว้ อย่างดี และยังมีศนู ย์วฒ
ั นธรรมประจา
ตาบล อยูท่ ี่ วัดกรอกยายชา หมูท่ ี่ 4 ตาบลเนินพระ
ประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ
-กกประเพณีทาบุญตักบาตรวันขึ ้นปี ใหม่ 1 มกราคม
-กกประเพณีทาบุญข้ าวใหม่ ในเดือนสาม
-กกประเพณีทาบุญส่ง ในเดือนสิบสอง (สิ ้นปี )
-กกประเพณีตกั บาตรเทโว
-กกประเพณีวนั ออกพรรษ
-กกประเพณีแห่เทียนในวันเข้ าพรรษา
-กกประเพณีสงกรานต์
-กกประเพณีลอยกระทง
การศึกษา
รัฐบาล
-กกโรงเรี ยนอนุบาลระยองวัดหนองสนม
-กกโรงเรี ยนวัดกรอกยายชา
เอกชน
-กกโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟระยอง
-กกโรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง
-กกโรงเรี ยนอนุบาลปิ ยะอาทร
-กกพุทธชาดเนอร์ สเซอร์ รี่
-กกประยูรรัตน์เนอร์ สเซอร์ รี่
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กีฬา นันทนาการ/พักผ่ อน
1.กกสวนสุขภาพ หมูท่ ี่ 1
2.กกลานกีฬา อบต.เนินพระ
3.กกสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง หมูท่ ี่ 2
สาธารณสุข
1.กกโรงพยาบาลในเขตพื ้นที่ อบต.เนินพระ
1.กก-กกโรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง
2.กกบริการสาธารณสุข
2.กก-กกสถานีอนามัย 1 แห่ง
2.กก-กกคลินิก 1 แห่ง
2.กก-กกบุคลากรทางการแพทย์ อสม จานวน 110 คน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.กกสถิตเิ พลิงไหม้ ในรอบปี (1 ม.ค.50 – 31 ธ.ค.50) จานวน 8 ครัง้
2.กกความสูญ เสี ย ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น จากเหตุเ พลิ ง ไหม้ ใ นรอบปี ที่ ผ่ า นมา คิ ด เป็ น
ผู้เสียชีวิต - คน บาดเจ็บ - คน ทรัพย์สินมูลค่า 6,000 บาท
3.กกรถยนต์บรรทุกน ้าอเนกประสงค์ จานวน 1 คัน จุน ้าได้ 6,000 ลบ.ม
4.กกถังเคมีดบั เพลิง จานวน 11 ถัง
5.กกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 100 คน
6.กกการฝึ กอบรมบรรเทาสาธารณภัยปี ที่ผา่ นมา จานวน 2 ครัง้
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
มีลกั ษณะเด่นทางด้ านการท่องเที่ยวและการประมง อาชีพหลัก ได้ แก่ การพาณิชย กรรม
การบริการ การทาประมง การทาเกษตรกรรม
การพาณิชยกรรมและบริการ
1.กกสถานประกอบการด้ านพาณิชยกรรม
-กกสถานบริการน ้ามัน 2 แห่ง
-กกร้ านค้ าทัว่ ไป 67 แห่ง
-กกห้ องพัก/อพาร์ ตเม้ นท์ 97 แห่ง
2.กกสถานประกอบการด้ านบริการ
-กกโรงแรม 3 แห่ง
-กกรี สอร์ ท 3 แห่ง
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-กกสถานที่จาหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 8 แห่ง
การท่ องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
1.กกหาดแสงจันทร์ -สุชาดา อยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเลียบชายฝั่ ง ตาบลเนินพระ มีศนู ย์ อปพร.
อบต.เนินพระ ไว้ คอยดูแล รักษาความปลอดภัยให้ แก่ประชาชน และมีห้องนา้ ห้ องอาบน ้า ไว้
บริการนักท่องเที่ยว มีโรงแรม รี สอร์ ท บ้ านพัก ร้ านอาหาร
2.กกวัดกรอกยายชา หมู่ที่ 4 ถนนกรอกยายชา ตาบลเนินพระ สาหรับประวัติความเป็ นมา
ของชื่อวัดกรอกยาชานัน้ ก็มาจากชื่อหมู่บ้านกรอกยายชา โดยเดิมทีหมูบ่ ้ านไม่มีชื่อเรี ยกหาหมู่บ้าน
แห่งนี ้มียายเดินช้ าอยูค่ นหนึ่ง ชาวบ้ านจึงเรี ยกกันติดปากว่า บ้ านกรอกยายชา เพราะเพี ้ยนมาจาก
คาว่า ยายเดินช้ า นัน่ เอง
3.กกวัดหนองสนม หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตาบลเนินพระ เดิมวัดนี ้มีชื่อว่า “วัดจันทนาวารี ” ตัง้
หันหน้ าไปทางทิศเหนือซึ่งเป็ นหนองน ้าที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า “หนองสีจนั ทน์” เพราะเมื่อสมัยเริ่ มสร้ าง
วัดพื ้นที่แถบนี ้ยังเป็ นป่ าดงเปลี่ยวมีต้นจันทน์ขึ ้นอยู่บ้าง และมีทางสาธารณผ่านระหว่างหนองน ้า
กับที่ตงวั
ั ้ ด ตามคาบอกเล่าของคนรุ่นก่อน เล่าต่อกันมาว่าเมื่อสมัยที่สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
ยกทัพมาตีเมืองจันทบุรี ก่อนจะยกทัพเข้ าตัวเมืองระยอง ได้ หยุดพักทัพและไพร่พลที่ใกล้ ๆ บริเวณ
นี ้ ชาวบ้ านในระแวกนี ้ยังได้ พากันสนับสนุนด้ านเสบียงอาหารตามฐานะ และหนองน ้าแห่งนี ้ก็เป็ น
ที่สรงสนาน (อาบน ้า) ของเหล่าไพร่พลและนางสนมกานัลที่ตามเสด็จ ต่อมา จึงมีชื่อเรี ยกใหม่วา่
“หนองสนม” รวมทังชื
้ ่อหมูบ่ ้ านก็เปลี่ยนมาเรี ยกขานกันว่าบ้ านหนองสนมพร้ อมกับเรี ยก ชื่อวัดว่า
“วัดหนองสนมจันทนาวารี ” และได้ ปรับปรุงย้ ายหันหน้ าวัดไปทางทิศใต้ ภายหลังจากที่ทางการตัด
ถนนสุขมุ วิทผ่านแล้ ว ต่อมาเมื่อกรมการศาสนาได้ ปรับเปลี่ยนชื่อวัดให้ พ้องกับชื่อหมู่บ้านจึงเหลือเพียง
วัดหนองสนม เพื่อให้ พ้องกับหมูบ่ ้ านหนองสนม จนถึงปั จจุบนั
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ถนนสายสาคัญในเขต อบต.เนินพระ
ตารางก15กกแสดงถนนสายสาคัญในเขต อบต.เนินพระ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

ขนาด
กว้ างเมตร
ยาวเมตร
กรอกยายชา หมูท่ ี่ 4
6
1,900
กลางทุง่ หมูท่ ี่ 2,7
6
2,230
บารุงราษฎร์ หมูท่ ี่ 2
6
1,825
แสงจันทร์ เนรมิต หมูท่ ี่ 2,7 12
915
ชื่อถนน

ประเภท
แอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต
แอสฟั ลท์ตกิ คอนกรี ต
คอนกรี ตเสริมเหล็ก
คอนกรี ตเสริมเหล็ก

แม่ นา้ /คลอง ในเขต อบต.เนินพระ มีคลอง จานวน 4 คลอง คือ
-กกคลองน ้าหู หมูท่ ี่ 3,5,6
-กกคลองทับมา หมูท่ ี่ 1,3
-กกคลองหาดซุง หมูท่ ี่ 1,3
-กกคลองปึ ก หมูท่ ี่ 2,4,7
การประปา
มีน ้าประปาใช้ แทบทุกครัวเรื อน (8,197 ครัวเรื อน)
ไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ แทบทุกครัวเรื อน (8,197 ครัวเรื อน)
3.กกเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีพื ้นที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองระยอง และพื ้นที่บางส่วนของกิ่ง
อาเภอ นิคมพัฒนา ครอบคลุมพื ้นที่ทงหมด
ั้
5 ตาบล ได้ แก่ ตาบลมาบตาพุด ตาบลห้ วยโป่ ง ตาบล
มาบข่าบางส่วน ตาบลทับมาบางส่วน ตาบลเนินพระบางส่วน และมีเกาะ 1 เกาะ คือเกาะสะเก็ด
รวมพื ้นที่ทงหมด
ั้
165.575 ตารางกิโลเมตร หรื อ 103,484.4 ไร่ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
(สุขุมวิท) ระยะทางประมาณ 204 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดระยอง (ศูนย์
ราชการจังหวัดระยอง) ประมาณ 8 กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
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พืน้ ที่ปกครองในเขตออกเป็ น 25 ชุมชน
1.กกพื ้นที่สีม่วงเพื่อการอุตสาหกรรมและคลังสินค้ า มีพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
63 ตร.กม.
หรื อ 39,375 ไร่ เป็ นพื ้นที่ที่อยู่ในเขตการนิคมอุตสาหกรรม (บนฝั่ ง) 25.34 ตร.กม. หรื อ 15,837.5
ไร่ และการนิคมอุตสาหกรรมใช้ พื ้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมในทะเลซึ่งมิได้ กาหนดไว้ ในผังเมืองรวม
อีกประมาณ 4.67 ตร.กม. หรื อ 2,919 ไร่ โดยการถมทะเล
2.กกพื ้นที่สีเขียวเพื่อชนบทและเกษตรกรรม มีพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
51.7 ตร.กม. หรื อ
32,295 ไร่ พื ้นที่สีเขียวจะเป็ นพื ้นที่รองรับการขยายตัวทางด้ านที่อยู่อาศัย และด้ านอุตสาหกรรมใน
อนาคต
3.กกพืน้ ที่สีเหลืองและสีส้ม เพื่อที่อยู่อาศัย มีพืน้ ที่ประมาณ 5.45 ตร.กม.หรื อ3,406 ไร่
4.กกพื ้นที่สีน ้าเงิน เพื่อสถาบันราชการ มีพื ้นที่ประมาณ 4.05 ตร.กม.หรื อ 2,530 ไร่
5.กกพื ้นที่สีเขียวอ่อน ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมประมาณ
0.43 ตร.กม. หรื อ 267 ไร่ (รวมพื ้นที่เกาะสะเก็ดประมาณ 30 ไร่ อยู่นอกเขตผังเมืองรวม) เทศบาล
ได้ ดาเนินการจัดทาสวนสาธารณะและปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์เพื่อชุมชนแล้ ว จานวน 6 แห่ง และอยู่
ระหว่างดาเนินการจัดทาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จานวน 1 แห่ง
6.กกสถาบันการศึกษา จานวน 14 แห่ง สังกัดเทศบาล จานวน 1 แห่ง สังกัดเอกชน
จานวน 3 แห่ง
4.กกองค์ การบริ หารส่ วนตาบลบ้ านฉาง ตาบลบ้ านฉางอาเภอบ้ านฉาง จังหวัด
ระยอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านฉางยกฐานะจากสภาตาบลเป็ นองค์การบริ หารส่วนตาบล
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538
ปั จจุบนั มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 คน จาก 6 หมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริ หาร
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3 คน
โครงสร้ างการบริหารของ อบต.
1.กกนายสายัณห์ ไตรรัตน์สรณกุล
โทร. 038-880030 ประธานสภา อบต.
2.กกนายเชาว์ จันทรโกมล
โทร. 038-801159 รองประธานสภา อบต.
3.กกนายอาจิณต์ พลายระหาร
โทร. 08-1985-7853 เลขานุการสภา อบต.
4.กกนายเหรี ยญ นิจรัญ นายก อบต.
5.กกนายธานินทร์ อินทร์ ธนีย์ ปลัด อบต.
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สถานที่ตดิ ต่ อ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านฉางเลขที่ 2/31 หมูท่ ี่ 4 ตาบลบ้ านฉาง อาเภอบ้ านฉาง
จังหวัดระยอง 21130 โทรศัพท์ : 038 – 801 -039 โทรสาร : 038 – 801 - 159
ที่ตงั ้
สานักงานตังอยู
้ ่ 2/31 หมูท่ ี่ 4 ตาบลบ้ านฉาง อาเภอบ้ านฉาง จังหวัดระยอง
ทิศเหนือ จรดตาบลสานักท้ อน
ทิศใต้ จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันออกจรดตาบลห้ วยโป่ ง
ทิศตะวันตกจรดตาบลพลา
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลมีระยะห่างจากอาเภอ 8 กิโลเมตร
ประชากร
ประชากรทัง้ สิน้ 9,356 คน แยกเป็ นชาย 4,360 คน แยกเป็ นหญิ ง 4,996 คน ความ
หนาแน่น เฉลี่ย 138 คน/ตารางกิโลเมตร
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ด้ านอาชีพ รับจ้ าง 60% ประมง 1% ทาการเกษตร 30% ค้ าขาย 3% อาชีพอื่น 6% หน่วย
ธุรกิจในเขต อบต. โรงแรม 3 แห่ง ปั ม้ น ้ามันและก๊ าซ 1 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง (หมู่ 6)
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 1 แห่ง ( จานวน 4 โรงงาน )
ด้ านการศึกษาประกอบด้ วยโรงเรี ยนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้ แก่โรงเรี ยนบ้ าน ห้ วมะหาด
หมูท่ ี่ 7 และโรงเรี ยนบ้ านพยูน หมูท่ ี่ 4 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือโรงเรี ยนบ้ านฉางกาญจนกุล
วิทยา หมูท่ ี่ 3 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 1 แห่ง คือโรงเรี ยนบ้ านพยูน หมูท่ ี่ 4 ที่อา่ นหนังสือประจาหมูบ่ ้ าน
2 แห่ง
สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
วัด/ สานักสงฆ์ 2 แห่ง (ม.4,7) ศาลเจ้ า 3 แห่ง (ม.1,4,7) โบสถ์ 2 แห่ง
การสาธารณสุข
1.กกสถานีอนามัยประจาหมูบ่ ้ าน 1 แห่ง
2.กกศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 1 แห่ง
3.กกอัตราการมีและใช้ ส้วมราดน ้า 100%
สาธารณูปโภค
การคมนาคม ในเขตพื ้นที่ตาบลบ้ านฉาง ประกอบด้ วย ทางหลวงแผ่นดิน มีจานวน 1
สาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขมุ วิท) ทางหลวงหมายเลข 3376 ถนนตามแนวทาง
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สาธารณประโยชน์ (2) การโทรคมนาคม ประกอบด้ วย ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 25 แห่ง (3) แหล่งน ้า
ธรรมชาติ มีคลอง จานวน 6 สาย (4) แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น ประกอบด้ วย ฝาย 16 แห่ง สระน ้า 1
แห่ง บ่อน ้าดิน 9 แห่ง บ่อโยก 15 แห่ง บ่อบาดาล 30 แห่ง
แหล่ งท่ องเที่ยวที่สาคัญ
ประกอบด้ วย
1.กกหาดพยูน ระยะทาง 3,125 เมตร
2.กกหาดน ้าริน ระยะทาง 845 เมตร
3.กกเขาห้ วยมะหาด พื ้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร
ศักยภาพของชุมชนและพืน้ ที่
การรวมกลุ่มของประชาชน ทุกประเภท 3 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม (1) กลุ่มอาชีพ 1
กลุม่ (2) กลุม่ ออมทรัพย์4 กลุม่ (3) กลุม่ อื่น ๆ 2 กลุม่
5.กกบ้ าน มาบข่ า อาเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง
คณะกรรมการบริหาร
1.กกนายอรุณ อินทร์ แก้ ว นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา
2.กกนายสมรัก ไชยสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนิคมพัฒนา
3.กกนายทองดี วิลาลัย รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลนิคมพัฒนา
ที่ตงั ้
จัดตังเป็
้ น อบต. เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540ที่ตงเลขที
ั้
่ 5 หมู่ 2 ถนนทางหลวง
หมายเลข 3371 ตาบล นิคมพัฒนา กิ่งอาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ห่างจากอาเภอ 1
กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 12 กิโลเมตร อยูห่ า่ งทิศ ตะวันตก ของจังหวัดระยอง
อาณาเขต
ทิศเหนือจด ตาบลพนานิคม ทิศตะวันออก จด ตาบลหนองละลอก
ทิศใต้ จด ตาบลมาบข่า ทิศตะวันตก จด ตาบลมะขามคู่
การปกครอง แบ่ งเป็ น 7 หมู่บ้าน
หมูท่ ี่ 1 บ้ านก.ม. 12
หมูท่ ี่ 2 บ้ านนิคม 1
หมูท่ ี่ 3 บ้ านใหม่สามัคคี
หมูท่ ี่ 4 บ้ านหนองบอน
หมูท่ ี่ 5 บ้ านชากผักกูด
หมูท่ ี่ 6 บ้ านคลองตาทัย
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หมูท่ ี่ 7 บ้ านมาบขมิ ้นพัฒนา
หมูบ่ ้ านอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลเต็มทังหมู
้ บ่ ้ าน จานวน 5 หมู่ ได้ แก่ หมูท่ ี่ 3,
4, 5, 6, 7 หมูบ่ ้ านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นบางส่วนจานวน 2 หมู่ ได้ แก่ หมูท่ ี่ 1, 2
องค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่นอื่นในตาบล
มีเทศบาลตาบล จานวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตาบลมาบข่า
ประชากร
1.กกจานวนประชากรทังสิ
้ ้น 6,579 คน ชาย 3,280 คน หญิง 3,299 คน
2.กกจานวนครอบครัว 2,022 ครัวเรื อน
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพหลักของประชากร คือ เกษตรกรรม เช่น ทาไร่สบั ปะรด,ทาสวนยางพาราและทา
ไร่มนั สาปะหลัง
อาชีพรองลงมา คือ อาชีพรับจ้ างในโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพค้ าขาย และมี
อาชีพเลี ้ยงสัตว์บ้างเล็กน้ อย
การคมนาคม
มีถนนสายหลักที่ใช้ สญ
ั จรไปมาในตาบลและเชื่อมติดต่อกับตาบล, อาเภออื่นๆ สาคัญๆ
9 สาย สภาพเป็ นถนนราดยาง 5 สาย และถนนลูกรัง 4 สาย สภาพการคมนาคมโดยทัว่ ไปอยูใ่ น
สภาพดี ถนนมีขนาดกว้ างผิวจราจรค่อนข้ างเรี ยบ ไม่มีหลุมบ่อ แต่ถนนเชื่อมภายในหมู่บ้าน ภายใน
ซอยต่าง ๆ ยังมีสภาพไม่ดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ เช่น ปลาน ้าจืดในห้ วยลาคลองและอ่างเก็บน ้าดอกกราย
สภาพเศรษฐกิจ
ผลิตผลหรือสินค้ า / บริการ ที่ สาคัญของตาบล ได้ แก่
ผลิตผลทางการเกษตร ได้ แก่
1.กกสับปะรด
2.กกยางพารา
กลุ่มประชาชนด้ านเศรษฐกิจ
การรวมกลุม่ เพื่อการอาชีพ จานวน 21 กลุม่ สมาชิก 250
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สภาพทางสังคม
การศึกษาของราษฎร
เด็กก่อนวัยเรี ยน(1-6 ปี ) ได้ รับการศึกษาจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 90 คน
ตารางก16กกแสดงเด็กก่ อนวัยเรียน(1-6 ปี )
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สถานบริการด้ านการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรี ยนระดับอนุบาล
โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
โรงเรี ยนระดับมัธยมตอนต้ น
โรงเรี ยนระดับมัธยมตอนปลาย
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน

จานวน
ครู
3
30
30
30
3

แห่ ง
3
3
3
1
1

นักเรียน
90
75
500
60
70

ด้ านสุขภาพ
1.กกประเภทสถานพยาบาล
ตารางก17กกแสดงประเภทสถานพยาบาลในชุมชน
ประเภท
สถานพยาบาล
สถานีอนามัย

จานวน (แห่ ง)

จานวนบุคลากร

2

ข้ อมูลด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
พืน้ ที่สาธารณะ 37 ไร่ นาไปใช้ ประโยชน์ 37 ไร่
ข้ อมูลด้ านขยะ
1.กกปริมาณขยะต่อวัน 20,000 ลบ.ม.
2.กกวิธีกาจัดขยะ ฝั งกลบ
3.กกปริมาณขยะที่กาจัดได้ ตอ่ วัน 20,000 ลบ.ม.
4.กกค่าใช้ จ่ายในการกาจัดขยะ 400,000 บาท/ปี

12

คนไข้ เฉลี่ย/เดือน
1,500
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5.กกรายได้ จากการเก็บขยะ 300,000 บาท/ปี
ข้ อมูลปั ญหาที่สาคัญ
ตารางก18กกแสดงสภาพปั ญหาในชุมชน
ที่
1
2
3
4

ปั ญหาสาคัญ
ปั ญหาด้ านการศึกษา
ปั ญ ห า ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื ้นฐาน
ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ
ปั ญหาด้ านสาธารณสุขและ
5 สิ่งแวดล้ อม
6 ปั ญหาด้ านสังคม
ปั ญ หาด้ า นการเมื อ ง และ
การบริหาร

ลักษณะ/สาเหตุของปั ญหา
- การจัดการเรี ยนการสอนไม่มีคณ
ุ ภาพ
- เด็กก่อนวัยเรี ยนได้ รับการพัฒนาไม่ทวั่ ถึง
- ขาดแคลนน ้าเพื่ออุปโภค–บริโภคในบางฤดูกาล
- การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร
- ขาดแหล่งเงินกู้เพื่อการเกษตรดอกเบี ้ยต่า
- สัดส่วนประชาชนที่ออกกาลังกายเพื่อสร้ างสุขภาพที่ดีมีน้อย
- การแพร่ระบาดของโรคไข้ เลือดออก
- มลภาวะเป็ นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
- ปั ญ หาด้ านความปลอดภั ย ของชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน
- ประชาชนขาดความตื่นตัวและการมีสว่ นร่วมทางเมือง

106
สถานการณ์ ภาพรวม ทางด้ าน เศรษฐกิจของจังกวัดระยอง
ตารางก19กกแสดงข้ อมูลทั่วไปด้ านเศรษฐกิจ
ข้ อมูลทั่วไป
ประชากร (ณ ต.ค. 50)
พื ้นที่
เขตการปกครอง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP (ปี 2549 P)
การอุตสาหกรรม
การทาเหมือแร่และเหมืองหิน
การไฟฟ้า ก๊ าซ และการประปา
การขายส่ง การขายปลีกฯ
การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่ าไม้
อื่นๆ
รายได้ เฉลี่ยต่อหัว (ปี 2549 P)
อัตราการว่างงาน (ต.ค. 50)
ค่าแรงขันต
้ ่า
อัตราเงินเฟ้อ (ม.ค.-ก.พ.51เทียบกับ ม.ค.-ก.พ.50)

553,485 คน
3,552 ตร.กม.
8 อาเภอ
527,366 ล้ านบาท
47.07 %
35.17 %
6.10 %
2.08 %
1.85 %
7.73 %
996,079 บาท
1.5 %
165 บาท
6.7 %

ประเด็นสาคัญ/เร่ งด่ วนของจังหวัด
ด้ วยจังหวัดระยองเป็ นแหล่งผลิตผลไม้ ที่สาคัญจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออก ที่ผ่านมา
เกษตรกรประสบปั ญหาด้ านการตลาดและราคาผลผลิตตกต่าในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดพร้ อมกัน
เป็ นจ านวนมาก ซึ่ง ในฤดูก ารผลิ ต ปี 2551 คาดว่ า จะมี ผ ลผลิ ต ผลไม้ ที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ ทุเ รี ย น
ประมาณ 94,000 ตัน เงาะ ประมาณ 15,000 ตัน มัง คุด ประมาณ 12,000 ตัน และลองกอ
ประมาณ 3,000 ตัน และจะออกสูต่ ลาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคม 2551
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ภาวะการค้ าทั่วไป
ภาวะเศรษฐกิจ การค้ าทั่วไปของจัง หวัดระยอง ขึน้ กับ 3 สาขาที่ส าคัญ คือ สาขา
อุตสาหกรรมเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นสาขาเหมืองแร่ และย่อยหิน และสาขาไฟฟ้าก๊ าซและการ
ประปา (ไม่นบั รวมการค้ าพืชผลการเกษตร)
ภาวะการค้ าจังหวัดระยอง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ดัชนีราคาผู้บริ โภคเท่ากับ 129.7
สูงขึ ้นจากเดือนก่อนร้ อยละ 0.2 สาเหตุหลักมากจาการสูงขึ ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่ องดื่ม
ร้ อยละ 0.4 จากการสูงขึ ้นของดัชนีเนื ้อสัตว์ เป็ ด ไก่ และสัตว์น ้า โดยเฉพาะสุกรปรับราคาสูงขึ ้นถึง
ร้ อยละ 28.5 และสาหรั บดัชนีหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่ องดื่มสูง ขึน้ ร้ อยละ 0.1 ส่วนการ
บริ โภคมีการขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยพิจารณาจากการจัดเก็บภาษี มูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 5.71 การจดทะเบีย นรถยนต์นั่ง ไม่เ กิ น 7 ที่ นั่ง เพิ่ม ขึน้ ร้ อยละ 41.58 การจดทะเบีย น
รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 116.94 แต่ปริมาณการใช้ กระแสไฟฟ้าในครัวเรื อนลดลงร้ อย 5.05
ส่วนการลงทุนก็ขยายตัวเช่นกันโดยพิจารณาจากจานวนผู้ขอประกอบกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 42.86 เงินลงทุนเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 308.86 ไม่มีการขอเลิกกิจการ แต่ภาคการผลิตมีการใช้
กระแสไฟฟ้าในการอุตสาหกรรมและสถานประกอบธุรกิจลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 0.44 พื ้นที่อนุญาต
ก่อสร้ างโดยรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 90.72 ถึงแม้ การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลใหม่ลดลงร้ อยละ 2.53 ทุนจด
ทะเบียนลดลงร้ อยละ 31.31 แต่การขอเลิกกิจการก็ลดลงเช่นกันร้ อยละ 30
ภาวะสินค้ าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด
ยางพารา จัดเป็ นสินค้ าที่ไม่มีฤดูกาล ซึง่ จะให้ ผลผลิตตลอดปี โดยในเดือนกุมภาพันธ์
2551 มีราคาเฉลี่ยดังนี ้
-กกยางแผ่นดิบคละ กก. ละ 82.87 บาท สูงกว่าเดือนก่อนร้ อยละ 2.31
-กกน ้ายางสด กก. ละ 76.00 บาท สูงกว่าเดือนก่อนร้ อยละ 1.33
-กกเศษยาง (ขี ้ยาง) กก. ละ 43.64 บาท ลดลงจากเดือนก่อนร้ อยละ 5.99
หัวมันสาปะหลังสดคละ ขณะนี ้อยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับมีฝนตก
บางช่วง ทาให้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ราคาเฉลี่ย กก.ละ 1.97 บาท ลดลงจากเดือนก่อนร้ อยละ
7.51
สับปะรด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และสาหรับช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2551 นี ้ มีราคาการซื ้อขายสับปะรด ดังนี ้
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ภาวะการลงทุนและการส่ งเสริมของ BOI
ภาวะการลงทุน ในเดือน ก.พ.51 มีโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI
จานวน 8 โครงการ เงินลงทุนทังสิ
้ ้น 756.10 ล้ านบาท ก่อให้ เกิดการจ้ างแรงงาน 813 คน โดยมี
โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ลงทุ น สู ง สุ ด ได้ แก่ บริ ษั ท เอส ไอ จี คอมบิ บ ล็ อ ค จ ากั ด SIG
COMBIBLOC CO., LTD ผลิตชิ ้นส่วน เครื่ องบรรจุอาหาร (FILLING MACHINE) การลงทุนที่มี
ศักยภาพ ได้ แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยี ขนั ้ สูง อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องยานยนต์และชิ ้นส่วนรถยนต์ เม็ดพลาสติก และคอมพิวเตอร์
สถานการณ์ ภาพรวม ทางด้ าน สังคม
ระยองถกแผนแม่ บ ทพัฒ นาเมื อ งอุต สาหกรรมแก้ มลพิ ษ ชุม ชน จัด กิ จ กรรมวัน ที่ 5
พฤศจิกายน 2551 http://www.matichon.co.th/prachachat
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม สานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาระดม
ความคิดเห็นโครงการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ผู้แทนจากโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนจากชุมชน โรงเรี ยนจานวนกว่า 100 คน
นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่า โครงการพัฒนาพื ้นที่ฝั่ง
ทะเลตะวัน ออกส่ง ผลให้ เ กิ ดการพัฒ นาอุต สาหกรรมอย่า งต่อ เนื่ อ ง แต่ก็ มี ปั ญ หาที่ ม าจาก
อุตสาหกรรมในระดับหนึ่ง ทังปั
้ ญหาด้ านกายภาพ ปั ญหาด้ านเศรษฐกิจและสังคม ปั ญหาด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ปั ญหาด้ านการบริหารจัดการ ทังนี
้ ้ สาเหตุอาจมาจากโครงการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล
ภาคตะวันออก ไม่ ได้ มีการวางผังเมืองอย่ างเป็ นระบบ และไม่ มีผังเมืองเฉพาะ จึงทาให้ เกิด
ภาวะคุกคามความเสื่อมโทรมของพื ้นที่ชมุ ชนโดยรอบ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งและการต่อต้ านของ
องค์กรภาคประชาชนทังในและนอกพื
้
้นที่
การระดมความคิดเห็น ในครัง้ นี ้เป็ นการสร้ างความพร้ อมในการวางแผนและจัดตังเมื
้ อง
อุตสาหกรรม สะท้ อนให้ เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกัน อย่าง
ยัง่ ยืนระหว่างประชาชนกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นกรอบและทิศทางชีน้ าการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมที่สร้ างสมดุลทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดผลดีตอ่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่บริ เวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยบูรณาการความร่ วมมือของทุกภาคส่วน ทังส่
้ วน
ราชการ ชุมชน และผู้ประกอบการโรงงาน
ด้ านนายอิท ธิ พ ล แจ่ม แจ้ ง ประธานกรรมการมูลนิ ธิ ก องทุนเพื่ อคุณภาพชี วิต และ
สิ่งแวดล้ อมชุมชนเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตาบลบ้ านฉาง ตัวแทนจาก 42 ชุมชนกล่าวว่า การ
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พัฒนาเป็ นเมืองอุตสาหกรรมนันโรงงานจะปฏิ
้
เสธความรับผิดชอบเรื่ องของมลพิษที่จะเกิดขึ ้นไม่ได้
แต่ จะทาอย่ างไรถึงจะให้ โรงงานและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ อย่ างสงบ ซึง่ ทางชุมชนรอบข้ างนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดต้ องการให้ ผู้ประกอบการหรือโรงงานออกมามีส่วนรับผิดชอบชุมชนเป็ นพิเศษ
เนื่องจากประชาชนตามชุมชนรอบข้ างโรงงานจะเป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบอย่าง เต็มที่ ไม่
ว่าจะเป็ นการตัง้ คณะกรรมการร่ วมไตรภาคีออกมาดูแล ควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวังใน
เรื่ องมลพิษจากโรงงานอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง การดูแล เรื่ องคุณภาพชีวิตควรมีการ
ตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชนใกล้ เคียงอย่างน้ อย ปี ละ 2 ครัง้
นอกจากนี ้ ต้ อ งส่ง เสริ ม ในเรื่ องของการศึกษาและระบบสาธารณูปโภค เนื่ องจาก
อุตสาหกรรมเป็ นแหล่งที่มีประชากรแฝงที่เข้ ามาอยู่เป็ นจานวนมาก และมีการแย่ งใช้ ทรั พยากร
ซึ่งชุมชนต่างๆ ทัง้ 42 ชุมชนจะได้ มีการปรึ กษาหารื อเพื่อรวบรวมข้ อเสนอแนะ ความคิดเห็นและ
ความต้ องการของชุมชนอีกครัง้ หนึ่งก่อนเสนอต่อทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใน
โอกาสต่อไป
ศาลปกครองระยองสั่งมาบตาพุด เป็ นเขตควบคุมมลพิษ[ 04/03/2009 ]
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ขา่ วสด
ศาลปกครองระยองสั่งมาบตาพุด เป็ นเขตควบคุมมลพิษ
คาฟ้องสรุปว่า การดาเนินการของการนิคมอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื ้นที่มาบตาพุดอย่างรุ นแรง ทังมลพิ
้
ษ
ทางอากาศ ทางน ้า และกากของเสียอันตราย จนทาให้ ประชาชนในพื ้นที่เจ็บป่ วยจานวนมาก แต่
คณะกรรมการสิ่ง แวด ล้ อมแห่งชาติ กลับละเลยมิได้ ป ระกาศกาหนดให้ พืน้ ที่ ที่มีปัญหา ทัง้ เขต
ตาบลมาบตาพุด และพื ้นที่ใกล้ เคียงที่มีปัญหาจากมลพิษ เป็ นเขตควบคุมมลพิษ ตามที่ พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บัญญัตไิ ว้
ศาลพิเคราะห์แล้ วเห็นว่า ปรากฏตามรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ในการประชุมของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 11/2548 เกี่ยวกับปั ญหามลพิษทางอากาศในพื ้นที่เขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด พบว่ามีสารอินทรี ย์ระเหยมากกว่า 40 ชนิด เป็ นสารก่อมะเร็ ง 20 ชนิด
โดยพบสารอิ น ทรี ย์ ร ะเหยก่ อ มะเร็ ง ที่ มี ค่า ก่ อ มะเร็ ง เกิ น ระดับเฝ้ าระวัง คุณ ภาพทางอากาศใน
บรรยากาศ 19 ชนิด จึง สรุ ปว่าหากระบายออกมาเต็มที่ ก็ จ ะมี ค่าเกิ นมาตรฐานตามค่าที่ ได้ รับ
อนุญาต ซึ่งก็ตรงกับสถาบันมะเร็ งแห่งชาติที่ได้ นาเสนอข้ อมูลจากโครงการศึกษาระบาดวิทยาของ
โรคมะเร็ งในประเทศไทยของ จ.ระยอง ปี พ.ศ.2540-2544 รายงานว่าสถิติการเกิดมะเร็ งทุกชนิด
และโรคมะเร็ ง เม็ ดเลื อดขาวของอ.เมืองระยอง สูง กว่าอาเภออื่นๆ ของจัง หวัด 3 เท่าถึง 5 เท่า
นอกจากนี ้ แหล่ง นา้ จืด แม่นา้ คลอง รวมถึงทะเลและนา้ บาดาลในพื น้ ที่ ส่วนใหญ่มี ค่าต่ากว่า
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เกณฑ์มาตรฐาน พบการปนเปื อ้ นโลหะหนักเกินมาตรฐาน คือ สังกะสี แมงกานีส สารหนู และพบ
สารอินทรี ย์ระเหยง่ายเกินมาตรฐาน
ศาลรับฟั งว่า เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็ นพืน้ ที่ซึ่งมีปัญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโน้ มที่
ร้ ายแรงถึงขนาดเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรื ออาจก่อให้ เกิดผลกระทบเสียหาย
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม จึงสมควรที่ผ้ ถู กู ฟ้องคดีจะประกาศเป็ นเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดาเนินการ
ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ซึ่งเท่าที่ผ่านมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ก็ได้ ประกาศเขต
ควบคุมมลพิษไปแล้ ว 17 พื ้นที่ ใน 12 จังหวัด โดยไม่ปรากฏว่าจะต้ องมีการตรวจวัดหาค่าต่างๆ
เช่นเดียวกับในพื ้นที่มาบตาพุด และยังไม่ได้ ประกาศการควบคุมมลพิษในพื ้นที่ที่ถกู ฟ้อง
ศาลจึงมีคาพิพากษา ให้ คณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดี ประกาศให้
ท้ องที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทัง้ หมด รวมทัง้ ต.มาบตาพุด ต.ห้ วยโป่ ง ต.เนินพระ ต.ทับมา
และต.มาบข่า อ.เมืองระยอง ตลอดจนท้ องที่ ต.บ้ านฉาง อ.บ้ านฉาง จ.ระยอง ทัง้ ตาบลเป็ นเขต
ควบคุมมลพิษ เพื่อดาเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายต่อไป ทังนี
้ ้
ให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในกาหนด 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีคาพิพากษา
ทางด้ านน.ส.สุรีรัตน์ ชูวาพิทกั ษ์ ตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษ กล่าวเพียงว่า จะนาผล
การตัดสินส่งต่อให้ กับทางผู้ใหญ่เป็ นผู้พิจารณาต่อไป มาในวันนี ้ก็มีหน้ าที่เพียงตัวแทนที่เข้ ามารับ
ฟั งคาพิพากษา จึงไม่สามารถให้ คาตอบใดๆ ได้ ส่วนนายสุรชัย โตงาม ผู้ประสานงานด้ านกฎหมาย
ภาคประชาชน กล่าวว่า คดีนีถ้ ื อเป็ นคดีตัวอย่า ง ชาวบ้ า นลุกขึน้ มาเรี ยกสิทธิ ข องตัวเองที่ เกิ ด
ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม จนนาไปสู่ การฟ้องร้ องต่อศาลปกครองจนได้ รับชัยชนะ แต่ก็
ยังคงเป็ นเพียงก้ าวแรก เพราะหากมีการอุทธรณ์ ผลบังคับของคาพิพากษาที่ต้องแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 60 วันก็ถือเป็ นสิน้ สุด จึงต้ องรอว่าทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติที่วันนี ้ส่งเพียง
ตัวแทนเข้ ามารับฟั ง จะอุทธรณ์ตอ่ ไปหรื อไม่
นายสุทธิ อัชฌาสัย ผู้ประสานงานเครื อข่ายประชาชนภาคตะวันออก แกนนาที่ตอ่ สู้เรื่ อง
นี ้ กล่าวว่า อยากฝากไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ที่ไม่ใช่ชดุ เก่า เป็ นคณะกรรมการชุด
ใหม่ที่เพิ่งได้ รับเลือกเข้ ามา ว่าไม่ควรจะอุทธรณ์ตอ่ อีก เพราะที่ผ่านมาชาวบ้ านเดือดร้ อนอย่างหนัก
และเตรี ยมนาเรื่ องเสนอต่อนายอภิ สิทธิ์ เวชชาชี วะ นายกรั ฐมนตรี เพื่ อให้ ช่วยประสานไปทาง
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมเพื่ อไม่ให้ อุทธรณ์ ซึ่ง หากไม่มีการอุทธรณ์ ตนเองก็ จ ะมี การประชุม
ร่ วมกับชาวบ้ านทัง้ หมดที่ ไ ด้ รั บผลกระทบ เพื่ อหาข้ อ สรุ ป ว่าจะหามาตรการที่ ดีใ นการติ ด ตาม
ประเมินผลการทางานในการควบคุมมลพิษต่อไป
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หลังจากนีเ้ ครื อข่ายจะเดินหน้ าต่อเรื่ องการดาเนินการเกี่ยวกับแผนลดและขจัดมลพิษ
รวมทัง้ การเตรี ยมขยายปิ โตรเคมีเฟส 3 ซึ่งชาวบ้ านต้ องการให้ ทบทวนโครงการด้ วย นอกจากนี ้
ก าลัง ปรึ ก ษากับ นัก กฎหมายว่า จะสามารถฟ้ องอาญาและแพ่ง กับ บอร์ ด ชุด นี เ้ กี่ ย วกับ ความ
รับผิดชอบด้ วย" นายสุทธิกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยื่นฟ้องของชาวบ้ านครัง้ นี ้ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีโครงการขยายปิ
โตรเคมี ระยะที่ 3 แต่ชาวบ้ านที่อาศัยอยูร่ อบมาบตาพุด ประสบปั ญหาความเจ็บป่ วยด้ วยโรคมะเร็ ง
และระบบทางเดินหายใจมานานกว่า 20 ปี จากการมีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีผลการ
ยืนยันจากสถาบันมะเร็ งแห่งชาติว่าคนระยองเป็ นมะเร็ งมากขึน้ รวมทังหลั
้ กฐานชัดเจนจาก ดร.
เรณู เวชรัตน์พิมล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และดร.เดชรัตน์ สุขกาเนิด นักวิชาการ
ด้ านพลังงาน เป็ นต้ น แต่คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ กลับชะลอการประกาศเขตควบคุม
มลพิษตาม มาตรา 59 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ทางด้ านนายชาญชัย ชัยรุ่งเรื อง รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า จะเรี ยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
มาหารื อถึง คาตัดสิ นของศาล ซึ่ง ขณะนีย้ ัง ไม่ทราบรายละเอี ยด คงต้ องพิจ ารณาดูว่าคาตัดสิน
ดังกล่าวจะกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้ าง ซึ่งเห็นว่าปั ญหาทุกอย่างมีทางออก และทุก
เรื่ องสามารถเจรจากันได้
นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิ ผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ
ผู้บริ หาร บริ ษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จากัด ที่ตงอยู
ั ้ ่ในต.ห้ วยโป่ ง อ.เมือง จ.ระยอง กล่าวว่า
ไม่ร้ ูสกึ กังวลว่าคาสัง่ ศาลฯ ในครัง้ นี ้ จะมีปัญหาต่อการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากที่ผ่านมาบริ ษัทใหญ่ๆ
ในเขตมาบตาพุด และจ.ระยอง ทาตามมาตรฐานมลพิษอย่างเข้ มงวด แต่การประกาศให้ เป็ นเขต
ควบคุมมลพิษ อาจส่งผลต่อความรู้สกึ ทาให้ เกิดความรู้สกึ ที่ไม่ดีตอ่ จ.ระยอง และจะทาให้ ภาพพจน์
ของจ.ระยองเสียไป อาจกระทบต่อการท่องเที่ยว และพืชผักผลไม้ จากพื ้นที่ดงั กล่าว เพราะคนอาจ
กลัวที่จะมาเที่ยว หรื อซื ้อผลไม้ ในจ.ระยอง
นายพยุงศักดิ์ กล่าวว่า การลงทุนในเขตจ.ระยองเข้ ม งวดมานานแล้ ว ส่วนการลงทุน
ใหม่ๆ ดาเนินตามแผนควบคุมมลพิษทุกโครงการ ซึ่งการมาประกาศให้ เป็ นเขตควบคุมมลพิษ อาจ
กระทบต่อการลงทุนที่ยงั ไม่เริ่ มต้ นที่อาจทาให้ ชะลอการลงทุนออกไปก่อน ส่วนการลงทุนต่อเนื่อง
จากโครงการเดิม คงต้ องพิจ ารณากันใหม่ เพราะการลงทุนหลัง จากนี ไ้ ป ต้ องผ่านขัน้ ตอนการ
พิจารณาที่มากขึน้ อาจจะส่งผล กระทบต่อภาพรวมของการลงทุน เพราะในเขตมาบตาพุดถือเป็ น
หัวใจหลักในการลงทุนของประเทศ หวังว่าผู้ที่เป็ นจาเลย คือคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ จะ
ยื่นอุทธรณ์ตอ่ คาตัดสินของศาล
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นายชายน้ อย เผื่ อนโกสุม ประธานกลุ่ม อุตสาหกรรม โรงกลั่นนา้ มันปิ โตรเลี ยม สภา
อุตสาหกรรมแห่ง ประ เทศไทย (ส.อ.ท.) ผู้บริ หารบริ ษัท ปตท.อะโรเมติกส์ และการกลั่น จากัด
(มหาชน) ตังอยู
้ ่ในต.มาบตาพุด อ.เมื อง จ.ระยอง กล่าวว่า กาลัง ศึกษาคาตัดสินของศาลฯ ที่
ออกมาว่าจะมีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างไรบ้ าง และต้ องดูในเรื่ องของกฎระเบียบที่ต้องปฏิบตั ิ
ตาม ก่อนหน้ านีก้ ารลงทุนใหม่ๆ ในเขตมาบตาพุดต้ องลดมลพิษในเขตดังกล่าวให้ ได้ ก่อนจึงจะ
ลงทุนได้ หากลดมลพิษได้ 100% จะสามารถลงทุนได้ เพี ยง 80% โครงการที่ จะลงทุนต้ องผ่าน
แผนการรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (อีไอเอ)
นายชายน้ อย กล่าวว่า ในช่วงที่ผา่ นมากลุ่มโรงกลัน่ น ้ามัน และกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ๆ
ได้ ลงทุนปรับลดมลพิษที่มาบตาพุดไปมากแล้ ว และดาเนินตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อมอย่างเข้ มงวด
ก็คงต้ องติดตามว่าหลังประกาศให้ มาบตาพุดเป็ นเขตควบคุมมลพิษแล้ ว จะมีกฎระเบียบใหม่ๆ
อะไรที่ต้องปฏิบตั ิตามเพิ่มอีก ขณะนี ้ฝ่ ายเอกชนกาลังเตรี ยมข้ อมูลให้ พร้ อม หากภาครัฐจะเรี ยกไป
หารื อถึงเรื่ องดังกล่าว ส่วนเรื่ องของการอุทธรณ์คงเป็ นหน้ าที่ของภาครัฐในการพิจารณา
นายศุภ ชัย วัฒ นางกูร ประธานกลุ่ม อุต สาหกรรม ปิ โตรเคมี สภาอุต สาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เมื่อศาลตัดสินออกมาคงต้ องว่ ากันไปตามนัน้ เอกชนพร้ อมที่จะ
ปฏิบตั ิตามคาตัดสิน โครงการใหญ่คงไม่มีปัญหาเพราะดูแลในเรื่ องการควบคุมมลพิษให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานอยู่แล้ ว แต่เป็ นห่วงว่าคาตัดสินของศาลจะกระทบต่อการท่องเที่ยว เพราะนอกจาก
ในเรื่ องอุตสาหกรรมแล้ ว จ.ระยองเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึง่
นายศุภชัย กล่าวว่า การประกาศเขตควบคุมจะกระทบต่อการตัดสินใจเข้ ามาลงทุนของ
ต่างชาติ ขณะนี เ้ องประเทศเพื่ อนบ้ านของไทย พยายามดึง อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ไ ปลงทุนยัง
ประเทศของตน อาทิ เวี ย ดนาม มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ และอาจส่ ง ผลกระทบต่อ การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อาจจะต้ องชะลอออกไป หรื อย้ ายฐานไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ านแทน
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานเครื อข่ายประชาชนภาคตะวันออก กล่าวว่า พวกเรา
มายื่นหนังสือต่อเลขาธิการ สช. เพราะเราเห็นว่าเป็ นกลไกใหม่ที่น่าจะช่วยแก้ ปัญหาให้ กั บคนมาบ
ตาพุดได้ ทุกวันนี ้ในพื ้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง มีนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก และ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ซึ่ง
ก่อมลพิษทังทางด้
้
านสิ่งแวดล้ อมและมลพิษทางสังคม เช่น ตรวจพบสารอินทรี ย์ระเหย ซึ่งเป็ นสาร
ก่อมะเร็ ง เป็ นสาเหตุให้ คนมาบตาพุดเกิดการเจ็บป่ วยและเสียชีวิตสูงขึ ้น มีการตรวจพบโลหะหนัก
เกินค่ามาตรฐานในแหล่งน ้า ทังน
้ ้าใต้ ดินและผิวดิน มีการกัดเซาะชายฝั่ ง มีผ้ ปู ่ วยโรคทางจิตมาก

113
ขึ ้น และมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ทังหมดนี
้
้ส่งผลต่อสุขภาวะของคนในพื ้นที่มาบ
ตาพุดและคนระยองมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และปั จจุบนั นี ้กาลังอยู่ในภาวะวิกฤติ ในขณะที่
ปั ญหาเดิมยังไม่ได้ รับการเยียวยาและแก้ ไข แต่ภาครัฐยังซ ้าเติมชาวบ้ านด้ วยการผลักดันให้ มีการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื ้นที่มาบตาพุดและขยายออกไปยังพื ้นที่ใ กล้ เคียงอีก ทังการก่
้
อสร้ าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊ าซ และการขยายอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีระยะที่ 3 อีก ดังนันพวกเรา
้
ต้ องปกป้องสุขภาวะของพวกเรา โดยการขอใช้ สิทธิตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ดังนี ้
1.กกอ้ างสิทธิ ในมาตรา 5 ชาวมาบตาพุดและชาวระยองมี สิทธิ ในการดารงชี วิตใน
สิ่งแวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อสุขภาพ
2.กกอ้ างสิทธิในมาตรา 10 ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้ทังหมดเร่
้
งดาเนินการ
ชี แ้ จงให้ ประชาชนในพื น้ ที่ ทราบข้ อเท็จ จริ ง เกี่ ยวกับผลกระทบต่อสุข ภาพที่ เกิ ด ขึน้ จากการท า
อุตสาหกรรมในพื ้นที่มาบตาพุด
3.กกอ้ างสิทธิในมาตรา 11 ขอให้ ก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจขยายอุตสาหกรรมระยะต่อไป
จะต้ องประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื ้นที่ จ.ระยอง
4.กกขอให้ มีการจัดสมัชชาสุขภาพ ตามมาตรา 40 เพื่อนาไปสู่การใช้ ความรู้และปั ญญา
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและความขัดแย้ ง รวมถึง การพัฒ นาศักยภาพชุมชนให้ มี ส่วนร่ วมกาหนด
นโยบายสาธารณะในพื ้นที่และนาไปสู่การสร้ างความเป็ นธรรมทางด้ านสุขภาพของคนมาบตาพุด
และคนระยอง “เราหวังว่า พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ แม้ จะเป็ นกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้ เมื่อไม่นาน
มานี ้ แต่เราเห็นว่าเป็ นกลไกที่ดี น่าจะเป็ นความหวังของพวกเรา ในการแก้ ปัญหาต่างๆ ของพวกเรา
ได้ ขณะนี ้ปั ญหาด้ านสุขภาพ ด้ านสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อมมีมากอยู่แล้ วและยังไม่ได้ รับการแก้ ไขรัฐ
ยังมีนโยบายจะขยายพื ้นที่อตุ สาหกรรมออกไปอีก ทุกวันนี ้โรงงานล้ นจนเราเองไม่ร้ ูจะอยู่กนั อย่างไร
แล้ ว” นายสุทธิ กล่าว ด้ านนายแพทย์อาพล จินดาวัฒนะ ปฎิบตั ิหน้ าที่เลขาธิ การสานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวขอบคุณชาวบ้ านที่สนใจนา พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติมาใช้ ใน
กรณีมาบตาพุด พร้ อมทังบอกว่
้
า กฎหมายนี ้ไม่ได้ มีอานาจสัง่ การ ไม่ได้ มีอานาจอนุมตั ิ อนุญาต
ใดๆ แต่เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ให้ ทกุ ฝ่ ายร่วมกันใช้ กระบวนการทางปั ญญา โดย สช.มีหน้ าที่ในการ
ประสานงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมาปรึกษา และหาแนวทางการทางานร่วมกัน ทังหน่
้ วยงานที่
กาลังจะทาการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ เคยทาการประเมินผลกระทบกรณีมาบตาพุด
และเคยทาการประเมินผลกระทบกรณีนิคมอุตสาหกรรม มาพูดคุยกันเพื่อวางกรอบการ
ทางานและตังที
้ มทางาน เพื่อแก้ ไขปั ญหาของคนมาบตาพุดและคนระยอง และจะสนับสนุนให้ เกิด
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การจัดสมัชชาสุขภาพในพืน้ ที่จัง หวัดระยองเพื่อให้ เกิดการพูดคุยกัน ร่ วมกันออกแบบการอยู่
ด้ วยกันของคนในพื ้นที่ ซึง่ อาจจะไม่ได้ เปลี่ยนแปลงในทันที แต่ปัญหาค่อยๆ คลี่คลายไปได้
“แม้ ก ฎหมายนี จ้ ะเป็ นกฎหมายใหม่ เพิ่ ง ประกาศใช้ ไ ด้ ไ ม่น าน และขณะนี ย้ ัง ไม่มี
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่เมื่อปั ญหาของชาวบ้ านเกิดขึ ้นแล้ ว และรอไม่ได้ เราทุก
คนต้ องทางานร่วมกัน เพื่อสร้ างสุขภาวะของคนมาบตาพุด” นายแพทย์อาพลกล่าว
ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ได้ รายงานผลการศึกษา
พบว่าสารพันธุกรรม (DNA) ของคนมาบตาพุดที่ตรวจพบจากเนื ้อเยื่อในกระพุ่งแก้ มถูกทาลายใน
ปริมาณมากกว่า 100 เซลล์ ในขณะนี ้ที่คนปกติในจังหวัดอื่นๆ จะพบความผิดปกติอยู่ในระดับ 0-5
เซลล์เท่านัน้ ซึ่งใช้ วิธีการตรวจโดยใช้ มาตรฐานจากต่างประเทศที่ตรวจผู้ที่ทางานในโรงงานที่มี
ภาวะเสี่ยงอันตราย
บทสรุปและข้ อเสนอทางนโยบาย
กรณีปัญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื ้นที่มาบตาพุดและจังหวัดระยองการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4/2551วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30-12.00 น. ณ
ห้ อง 301 ชัน้ 3 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล
ตารางก20กกแสดงปริมาณการปล่ อยมลพิษจากการขยายอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
มลสารและของเสียในพื ้นที่มาบตา
พุด
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์(ตัน/ปี )
ไนโตาเจนไดออกไซด์(ตัน/ปี )
ปริมาณน ้าทิ ้ง(ล้ านลูกบาศก์เมตร/ปี )
กากของแข็ง(ตัน/ปี )
กากของแข็งอันตราย(ตัน/ปี )

ปั จจุบนั ปี ๒๕๕๑

อนาคตปี 2561

เพิ่มขึ ้น(ร้ อยละ)

17,284.00
22,785.00
17.50
20,000.00
15,000.00

17,782.00
34,022.00
41.00
57,600.00
45,400.00

2.9
49.3
134.3
188.00
202.7
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ข้ อเสนอแนะทางนโยบาย
1.กกให้ รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดย
1.กก1.1กกจัดตังคณะกรรมการ
้
อันประกอบด้ วย 5 ภาคส่วน ได้ แก่ ภาครัฐ ภาคองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อพิจารณาทบทวนแนว
ทางการพัฒ นาจัง หวัดระยองในปั จ จุบัน และเสนอแนวทางการพัฒ นาจัง หวัดระยองที่ เอื อ้ ต่อ
สุขภาพ
1.กก1.2กกให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ทาการวางและจัดทา
ผังเมืองฯ ฉบับใหม่ โดยให้ พิจารณาทบทวนการประกาศพืน้ ที่สีม่วง ซึ่งเป็ นพืน้ ที่อุตสาหกรรมที่
ประกาศทับ ซ้ อนกั บ พื น้ ที่ ชุ ม ชนในปั จจุ บัน และต้ องก าหนดให้ มี พื น้ ที่ กั น ชน ส าหรั บ พื น้ ที่
อุตสาหกรรมทุกส่วน
1.กก1.3กกให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง เช่น กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทานและ บมจ.
อีสต์วอเตอร์ ปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรน ้าใหม่ โดย
1.กก1.3กก1.3.1กกต้ องยอมรับและเพิ่มอานาจบทบาทในการจัดการของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการลุ่ม นา้ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในการจัดการนา้ ให้ ม ากขึน้ อย่างเป็ น
รูปธรรม
1.กก1.3กก1.3.2กกต้ องมีการจัดการและเผยแพร่ องค์ความรู้ และระบบข้ อมูลนา้ ของ
จังหวัดระยองและภาคตะวันออก
1.กก1.3กก1.3.3กกต้ องเร่งแก้ ปัญหามลพิษทางน ้าในพื ้นที่มาบตาพุด
1.กก1.3กก1.3.4กกต้ องนามาตรการจัดการด้ านความต้ องการใช้ และมาตรการราคา มา
ประยุกต์ใช้ อย่างจริงจัง
1.กก1.3กก1.3.5กกต้ องแบ่งสรรผลประโยชน์จากการขายนา้ ให้ แก่องค์การปกครอง ส่วน
ท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตังกองทุ
้
นเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
พื ้นที่ลมุ่ น ้า
1.กก1.4กกให้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ร่ วมกันพิจารณาปรับปรุ ง
ระบบและมาตรการทางการคลัง โดย
1.กก1.4กก1.4.1กกให้ โรงงานและภาคธุรกิจที่ดาเนินการอยูใ่ นจังหวัดระยองต้ องเสีย
ภาษีที่เกี่ยวข้ องในจังหวัดระยอง
1.กก1.4กก1.4.2กกทบทวนการให้ สิทธิพิเศษทางภาษีสาหรับโรงงานใหม่
1.กก1.4กก1.4.3กกให้ มีการนาระบบและมาตรการทางภาษีสิ่งแวดล้ อมมาบังคับใช้
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1.กก1.4กก1.4.4กกทบทวนแนวทางการใช้ ประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาชุมชนที่มีอยู่
แล้ วในปั จจุบนั เพื่อป้องกันความแตกแยกของชุมชน
1.กก1.5กกให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการร่วมกันหน่วยงานใน
พื ้นที่ ทัง้ จังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อจัดให้ มีระบบและ
กลไกการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาทางสังคม โดยเฉพาะปั ญหาเด็กและเยาวชน
1.กก1.6กกให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเช่ น การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคกระทรวง
สาธารณสุข ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อจัดให้ มีบริ การทางสังคม ซึ่งเป็ นความ
จาเป็ นขันพื
้ ้นฐานให้ กบั ประชาชนอย่างพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบริ การทางสาธารณสุขที่
เกี่ ยวข้ องกับอนามัยสิ่งแวดล้ อมและอาชีวอนามัย และระบบน ้าประปาในชุมชนมาบตาพุด เพื่อ
ไม่ให้ เป็ นภาระและเป็ นความเสี่ยงทางสุขภาพแก่ประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบ
2.กกให้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้ อง เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรม
ควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ร่วมกันดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลผลกระทบทางสุขภาพ
จากอุต สาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในพื น้ ที่ ม าบตาพุดและอาเภอบ้ านฉาง รวมถึง ต้ อ ง
เผยแพร่วิธีป้องกันผลกระทบและวิธีการสร้ างเสริ มสุขภาพในภาวะมลพิษให้ ประชาชนทราบอย่าง
ทัว่ ถึงและต่อเนื่องโดยเร็ว
3.กกให้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรม
ควบคุมมลพิษ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทาแผนและกฎการปฏิบตั ิการ (Rules
of Engagement) สาหรับป้องกันและบรรเทาอุบตั ิภัยจากอุตสาหกรรม โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ความเสี่ยงของสารเคมีตา่ งๆ ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมในแต่ละพื ้นที่ให้ ประชาชนรับรู้และเข้ าใจ และต้ อง
ให้ ค วามส าคัญ กับ การมี ส่ว นร่ ว มขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รสาธารณกุศ ล และ
ประชาชนในพื ้นที่ ในการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาอุบตั ภิ ยั สารเคมีระดับจังหวัด
4.กกสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการดาเนินงานและความเข้ มแข็งของ
ภาคประชาชน
4.กก4.1กกให้ มี ศึกษาและแสวงหาแนวทางในการจัดตังกลไกผู
้
้ ตรวจการส าหรั บการ
ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบทางสุขภาพ โดยเป็ นองค์กรกลาง หรื อเป็ นองค์กรกึ่งตุลาการ มีความ
เป็ นอิสระทาหน้ าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเปิ ดเผยข้ อมูลกับประชาชน และมีอานาจตรวจสอบ
ถ่วงดุลหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่รับผิดชอบแก้ ไขปั ญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
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และสนับสนุนการจัดการความขัดแย้ งด้ วยสันติวิธี รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล และหน่วยงาน
ต่างๆ
4.กก4.2กกให้ มีการจัดตังศู
้ นย์ข้อมูลสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของภาคประชาชน และมี
การจัดทารายงานประจาปี เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม สังคม และสุขภาพของประชาชนจังหวัดระยองเป็ น
ประจาทุกปี โดยให้ ภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ รวมถึงนาข้ อมูลและข้ อเสนอแนะใน
รายงานดังกล่าวมาใช้ ในกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ จงั หวัดและกลุม่ จังหวัด
4.กก4.3กกสนับสนุนให้ ภาคประชาสังคมในจังหวัดระยองติดตามความเคลื่อน ไหวทาง
นโยบายและเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกระบวนการนโยบายอย่างใกล้ ชิด โดย
4.กก4.1กก4.3.1กกใช้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ เป็ นกลไกในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
4.กก4.1กก4.3.2กกพิจารณาจัดตัง้ “พิพิธ ภัณฑ์ ม ลพิษและโรคจากการพัฒ นา” และ
“มหาวิทยาลัยมาบตาพุด” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถที่จาเป็ นต่อการดูแลปั ญหา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ รวมทังเป็
้ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้สาหรับประชาชนทัว่ ไป
5.กกควรชะลอการให้ อนุมตั ิ/อนุญาต/ให้ ความเห็นชอบในการขยายโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื ้นที่มาบตาพุดและบ้ านฉางไว้ ก่อน โดยจะต้ องวางแนวทางและกระบวนการตัดสินใจในการให้
อนุ มัติ / อนุ ญ าต/ให้ ความเห็ น ชอบเสี ย ใหม่ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 67 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ซึง่ จะต้ องมี
5.กก5.1กกการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ
5.กก5.2กกการรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และ
5.กก5.3กกการให้ ความคิดเห็นขององค์กรอิสระด้ านสิ่งแวดล้ อมทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ ก่อนการดาเนินการ
ข้ อเสนอเพื่อพิจารณา
1.กกเห็นชอบข้ อเสนอเชิงนโยบาย การแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ: กรณีผลกระทบ
จากอุตสาหกรรมในพื ้นที่มาบตาพุดและพื ้นที่จงั หวัดระยอง
2.กกเห็ น ชอบให้ เ สนอข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายทัง้ 5 ข้ อ ต่อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให้ ค วาม
เห็นชอบให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรับไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
3.กกเห็นชอบให้ แต่งตังคณะกรรมการศึ
้
กษา สนับสนุน และติดตามผลการดาเนินงาน
ตามข้ อเสนอของ คสช. เพื่อรายงานให้ คสช.ทราบ พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยให้ สาธารณชนได้ ทราบตาม
มาตรา 25(2) ด้ วย ทังนี
้ ้เห็นควรเสนอให้ ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ประธานสถาบันธรรม
รั ฐ เพื่ อการพัฒ นาสัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธานคณะกรรมการ มี

118
จานวนกรรมการ 10 – 15 คน ทังนี
้ ้ให้ ประธานพิจารณาองค์ประกอบกรรมการเสนอประธาน คสช.
แต่งตังต่
้ อไป

