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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล กรณีศึกษา
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor Development) 
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) 
ซ่ึงศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   

 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับความร่วมมือ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน จนท าให้เอกสารการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีความส าเร็จ ผู้ศึกษา
จึงขอขอบคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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และผู้สนใจ ที่จะได้น าผลการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์พอสมควร 
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บทคัดย่อ 
  
  การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล 
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor 
Development) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสาร  การศึกษาจากแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์เชิงลึก จากการสัมภาษณ์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน พบว่าโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่จะเกิดข้ึนมีประโยชน์ต่อประชาชนในทุกภาคส่วน เช่น รายได้สู่พ้ืนที่
ในรูปแบบกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดมีกลุ่มธุรกิจได้ประโยชน์ต่อเนื่อง 
 ซึ่งจากการศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล   
พบว่าประชาชนจังหวัดระยองมีส่วนร่วมต่อการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ในภาพรวมระดับน้อย  แยกตามประเด็นคือ 1) การตัดสินใจ  มีส่วนร่วมน้อย 2) การวางแผน มีส่วนร่วม
น้อยที่สุด 3) การด าเนินงาน มีส่วนร่วมน้อย  4) การรับประโยชน์  มีส่วนร่วมมากขึ้น  แสดงให้เห็นว่า
หากรัฐบาลต้องการให้การด าเนินโครงการมีความส าเร็จโดยเร็ว สร้างประโยชน์ให้แก่ทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง จะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้านโดยเร็วที่สุด  
  นอกจากปัจจัยด้านกระบวนการมีส่วนร่วม จะต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืนอย่างครบวงจร 
เช่น การค านึงถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ภาคประชาชนและภาคโรงงานอาจเพิ่มขึ้นตามมา จึงควรมีการเตรียมความพร้อม และสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ต้องเร่งสร้างการรับรู้  อย่างน้อยจะต้องรู้ว่าระเบียงเศรษฐกิจ               
คืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร มีข้อเสียอย่างไร จะต้องคืนงบประมาณเพ่ิมเติมให้จังหวัดระยอง
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ EEC ตลอดจนต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับความเชื่อถือในระดับมาตรฐานสากล เนื่องจากการลงทุนในภาคตะวันออก 
มีนักลงทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนแทบทั้งสิ้น 
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Abstract 
 

A study on public participation in government policy-making: A case 
study of the Eastern Economic Corridor Development Project (EEC) in Rayong 
Province. The study was based on an in-depth interview questionnaire. Public, private 
and public sector interviews show that the Eastern Economic Corridor project is 
beneficial to all people. For example, the income to the area in the form of 
economic development fund of the province has a business benefit. 
 

By studying the issue of public participation in government policy. It 
was found that Rayong people were involved in the implementation of the Eastern 
Economic Corridor Development Project at low level. 1) less participatory decision 
making, 2) least participatory planning, 3) less participatory engagement, 4) Get more 
involved It shows that if the government wants the implementation of the project to 
be successful soon. Benefit all sectors. All involved must be involved in the process 
as quickly as possible. 
 

In addition to the process factors involved. One must take into 
account other factors in a comprehensive manner, such as taking into account 
environmental issues. When more investment. Conflicts between the public and the 
factory sector may increase. It should be prepared. And ask the opinion of the 
people in the area to accelerate awareness. At least know what an economic terrace 
is. What are the disadvantages? Rayong province will have to return additional 
budgets, especially to local governments in the EEC area, as well as to work with 
transparency. Effective And raise the level of trust in international standards. Due to 
investment in the east. There are many foreign investors investing. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเริ่มตั้งแต่ปี 2524 ในช่วงรัฐบาลของ 
ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่รัฐบาลได้ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันขับเคลื่อนการลงทุน
ครั้งใหญ่ ในบริเวณเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard โดยจัดให้เป็น 
“วาระแห่งชาติ” ที่ทุกคนจะมาร่วมกันพัฒนา สร้างท่าเรือพาณิชย์น้ าลึกแห่งแรกของประเทศ
บริเวณแหลมฉบัง และใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมส าคัญต่างๆ ทั้งในส่วนของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีบริเวณมาบตาพุด ตลอดจนอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตชลบุรี เพ่ือกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค พลิกภาคตะวันออกของไทยให้กลายเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญ โครงการดังกล่าว
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ยุค “โชติช่วงชัชวาล” ของเศรษฐกิจไทย ท าให้เราก้าวขึ้นสู่แนวหน้า
ของประเทศในภูมิภาค เป็นจุดหักเหส าคัญที่ช่วยสร้างอนาคตให้กับประเทศ น าไปสู่การจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง โรงงานเกือบ 5 พันโรง ด้วยเงินลงทุนรวมกันกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ 
ท าให้เราสามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ส าคัญ (Detroit of 
the East) รวมทั้งกลายเป็นศูนย์การผลิตปิโตรเคมีที่มีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของเอเชีย ความส าเร็จ
จากการลงทุนดังกล่าว ได้ยกระดับรายได้รวมของภาคตะวันออก จากเดิมที่มีสัดส่วนรวมกันเพียง 3.6% 
และ 10.3% ของ GDP ประเทศและกรุงเทพฯ ตามล าดับ เมื่อปี 2525 ขึ้นเป็น 17.7% และ 40% 
ในปี 2557 ท าให้รายได้ต่อหัวของคนที่อยู่ในภาคตะวันออกถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่เคย
น้อยกว่าคนกรุงเทพฯ 30% กลายเป็นมากกว่าคนกรุงเทพฯ 26% จึงนับได้ว่า โครงการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนี้ เป็นการ “สร้างบ้านแปลงเมือง” ครั้งส าคัญโดยอุตสาหกรรมยานยนต์
และปิโตรเคมีที่สร้างขึ้น ได้กลายเป็นหัวใจที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุน 
สร้างรายได้ให้ประเทศต่อเนื่องกว่า 30 ปี และเป็นจุดแข็งของไทย 
     ในส่วนของจังหวัดระยองเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรม
แห่งแรก คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ โรงกลั่นน้ ามัน เป็นต้น การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลให้จังหวัดระยอง
มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม หากย้อนไปตั้งแต่ปี 2520 
จังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนถูกต้องเพียง 126 โรง มีเงินลงทุนรวมเพียง 
817 ล้านบาท ได้เพ่ิมขึ้นเป็น 350 โรงงานในปี 2531 นับตั้งแต่นั้นมาโรงงานอุตสาหกรรมได้เพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการเพ่ิมของนิคมอุตสาหกรรม เช่น อิสเทอร์นซีบอร์ด อมตะซิตี้ เอเชีย  
หรือล่าสุดคือ RIL รายได้หลักของจังหวัดระยองประมาณร้อยละ 80 มาจากภาคอุตสาหกรรม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยองและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ผ่านมาได้สร้างความมั่นคงพร้อมกับ
ความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างมหาศาล ขณะเดียวกันก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาในพ้ืนที่
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หลายด้านทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุส าคัญเกิดจากหลายปัจจัย 
ได้แก ่การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดจริงจังและการขาดจิตส านึก
ของความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  โดยปัญหาส าคัญท่ีเกิดข้ึน เช่น   
  1) ปี พ.ศ. 2540-2546 มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน จากโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่น  
เนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้กับชุมชน        
 2) ปี พ.ศ. 2548 ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ า “วิกฤตน้ า” ในปี 2548 จ าเป็น 
ต้องจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ิมมากข้ึนอีก อีกทั้งต้องพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่แล้วเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน
เพ่ือรองรับความต้องการ  
    3) ปี พ.ศ.2549 มีปัญหาผลกระทบจากสารเคมีอันตรายรั่วไหล   
  4) ปี พ.ศ. 2552 ได้มีการประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่  32 
(พ.ศ.2552) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ให้ท้องที่เขตต าบลมาบตาพุด  ต าบลห้วยโป่ง ต าบลเนินพระ 
และต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทั้งต าบล ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ทั้งต าบลและต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งต าบล รวมทั้งพ้ืนที่ทะเลภายในแนวเขต
เป็นเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งมีพ้ืนที่รวมประมาณ 260,660 ไร่ (417 ตารางกิโลเมตร) 
 5) ปัจจุบัน เป็นปัญหาสืบเนื่องเรื้อรัง เช่น การขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมในผังเมือง   
ปัญหามลภาวะ ปัญหามลพิษต่างๆ ปัญหาประชากรแฝง ปัญหาด้านสังคม เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด  
เป็นต้น 
 ปัญหาต่างๆ ข้างต้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ยังมีปัญหาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นอีก เช่น 
 (1) การบริการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โรงพยาบาล 
ถนนหนทางต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาไม่สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะประชากรแฝงซึ่งคาดว่ามีกว่า 500,000 คน 
 (2) ความวิตกกังวลของประชาชนในพ้ืนที่  เกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมาก ส่งผลให้เกิดการต่อต้าน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในล าดับต่อมา  
 ในระยะ 10  ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเริ่มชะงักงันและถดถอยลงมาโดยตลอด จากอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 7-8% หากไม่กระตุ้นจะร่วงลงมาเรื่อย ๆ เหลือ 3-4%  และยิ่งมาเจอกับ
สถานการณ์การเมืองที่บ้านเมืองวุ่นวายจะเหลือเพียง 0.8% เท่านั้น เทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านที่โต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการ 
 1)  ขาดดุลยภาพจากการเติบโต  ส่วนใหญ่เราพ่ึงพาการส่งออกที่มีสัดส่วน                
ของรายได้มากถึง 70%  เมื่อมีปัญหาทางเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้น การส่งออกจะชะงักงันทันที ส่งผลถึง
เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ขาดความเจริญ ขาดอ านาจซื้อ ส่งผลให้ตลาดในประเทศ               
ไม่เพียงพอต่อการผลิตได้ ทรัพยากรที่ทุ่มเทลงไปเพ่ือการพัฒนาจึงกระจุกแต่ไม่กระจายลงไปท้องถิ่น   
ความแตกต่างเท่าเทียมจึงมีมากข้ึนเรื่อยๆ 
 2) สินค้าที่เคยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก า  โดยเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ 
เครื่องหนัง ฯลฯ  รวมทั้งค่าแรงแพงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 2 เท่าโดยเฉลี่ย  ฐานการผลิต รวมทั้ง
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อุตสาหกรรมที่เคยสร้าง GDP ก็จะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ประเทศอ่ืน ในขณะที่สินค้าพืชเศรษฐกิจ
หลัก 5 ชนิด คือ ข้าว ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง และปาล์ม จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม                
จากรัฐบาลมากขึ้น เพราะเริ่มแข่งขันไม่ได้ ราคาตกต่ าลง สินค้าส่งออกที่ส าคัญอ่ืน  เริ่มแข่งขัน                
ได้น้อยลง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น หากไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้า หรือเกิดการ
คิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างมูลค่าและอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้ ในอนาคตอันใกล้ รายได้ในอนาคต
ของเราก็จะค่อย ๆ ลดลง   
 3)  โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราอยู่ที่บริษัทชั้นน าเพียง 50 กว่าบริษัท เท่านั้น
ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศในจ านวนนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เพียง 20 บริษัทเท่านั้น จึงท าให้
กระจุกตัวอยู่เพียงเท่านี้ โครงสร้างการผลิตต้องประกอบด้วยผู้ประกอบการจ านวนมาก ไม่ใช่แค่เพียง
บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่กี่แห่ง  จึงจ าเป็นต้องสร้างบริษัทในอนาคตให้มากขึ้น ซึ่งบริษัทที่ เกิดใหม่                      
ไม่จ าเป็นต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ เพราะจะกลายเป็นข้อจ ากัดในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC : Eastern Economic Corridor Development) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เนื่องจาก              
เห็นว่าภาคตะวันออกตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียน สามารถเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศจีนและอินเดียที่มีประชากรจ านวนมากและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเชียและประเทศแถบแปซิฟิก คิดเป็น 1 ใน 3  
ของมูลค่า GDP ของโลก นอกจากนี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 
ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน และมีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ ประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์
แหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รถไฟทางคู่      
และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งยังมีพ้ืนที่เพียงพอ
ส าหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจชั้นน า               
ของเอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ                    
ของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน 
 การที่ประเทศไทยเติบโตได้ด้วยโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณทะเลตะวันออก  
มาตั้งแต่ พ.ศ.2524  นั้น ในขณะนี้ อีสเทิร์นซีบอร์ดปัจจุบันถือว่าขนาดเล็กมาก หากในระยะต่อไป
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโฮจิมินห์ของเวียดนาม การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมติละวาของเมียนมา
จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยจะถูกกดดันมากขึ้นในด้านของการลงทุน รัฐบาลไทยจึงต้องเร่ง
ผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นการลงทุนให้มากขึ้น   
  แต่จากการพัฒนาทั้งในอดีต และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเห็นได้ว่าจังหวัดระยอง            
มีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรัง
มายาวนาน และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง ถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สร้างความเจริญ มั่งคั่งให้กับประเทศมากมาย แต่ในอีกบริบทก็จะมีประชาชนอีกหลายกลุ่ม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลดั้งเดิมในพ้ืนที่ ปัจจุบันรัฐบาล
ก าหนดนโยบายประชารัฐ โดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายแห่ง รัฐ   
ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นนโยบายขนาดใหญ่ การมีส่วนร่วมของ
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ทุกภาคส่วนจึงเป็นกลไกส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะจากภาคประชาชน  ในการนี้
จึงมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดระยองต่อการด าเนินโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เพ่ือน าเสนอข้อค้นพบที่เป็นประเด็น
ปัญหาการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป   
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
   2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจ  ภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
   3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

1.3. นิยามและความหมาย 

  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2560 
ให้ความหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก คือ  

  ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พ้ืนที่ในบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี  และระยอง  และให้หมายความรวมถึ ง เขตจั งหวัด อ่ืนที่ ติดต่อหรือเกี่ ยวข้องตาม                              
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   หมายถึง การก าหนด
และการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์  และการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้เกิดการบูรณาการอันจะท าให้ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกและพ้ืนที่ต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนในทุกมิติ มีระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการอยู่อาศัย  การค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การศึกษา และการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องอย่างเพียงพอได้มาตรฐานสากล 
และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 
 พื้นที่ศึกษา หมายถึง  เฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
  การมีส่วนร่วม หมายถึง  กระบวนการใดๆ ที่ท าให้ทุกภาคส่วนเกิดความรู้สึก               
และความต้องการเป็นเจ้าของร่วมกันมีความเป็นอิสระ มีอ านาจในการตัดสินใจ มีกิจกรรมร่วมกัน
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
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1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1) ท าให้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
   2) ท าให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษา เรื่อง การมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล 
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นการศึกษา
ถึงระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนตํอโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนตํอโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และข๎อเสนอการมีสํวนรํวมของประชาชน
ตํอโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ซึ่งจะน าไปสูํข๎อค๎นพบ
ที่เป็นประเด็นปัญหาส าคัญ และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายให๎บรรลุวัตถุประสงค๑  
โดยมีประเด็นการศึกษาท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1. ข๎อมูลทั่วไปของจังหวัดระยอง 
 2. ภาพรวมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)   
 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 4. กรอบแนวคิดในการน ามาศึกษาวิจัย  
 
2.1  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระยอง  
 1.1 ลักษณะท่ัวไป 
      จังหวัดระยองอยูํทิศตะวันออกของประเทศไทย  มีพ้ืนที่ประมาณ 3,552 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 2,220,000 ไรํ อยูํหํางจากรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมตร 
แบํงการปกครองเป็น 8 อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกลง อ าเภอบ๎านคําย อ าเภอปลวกแดง 
อ าเภอบ๎านฉาง อ าเภอวังจันทร๑ อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอนิคมพัฒนา ประกอบด๎วย 54 ต าบล 439 หมูํบ๎าน 
181 ชุมชน ด๎านการปกครองท๎องถิ่น ประกอบด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 1 แหํง เทศบาลนคร 1 แหํง 
เทศบาลเมือง 2 แหํง เทศบาลต าบล 27 แหํง และองค๑การบริหารสํวนต าบล 37 แหํง 
      ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีประชากรทั้งสิ้น  688,999 คน อ าเภอที่มี
ประชากรมากที่สุดคืออ าเภอเมืองระยอง จ านวน 271 ,460 คน  อ าเภอที่มีประชากรน๎อยที่สุดคือ
อ าเภอเขาชะเมามีประชากร 23,880 คน อัตราความหนาแนํนของประชากรเฉลี่ยตํอพื้นที่ทั้งหมด 
194 คนตํอตารางกิโลเมตร อ าเภอเมืองระยองมีความหนาแนํนของประชากรมากที่สุด คือ 527.6 คน
ตํอหนึ่งตารางกิโลเมตร อ าเภอวังจันทร๑มีประชากรหนาแนํนน๎อยที่สุด 65.8 คนตํอหนึ่งตารางกิโลเมตร  
อัตราการเพ่ิมของประชากรโดยรวมในปี 2558 ร๎อยละ 2.14 
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ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดระยอง 
 

  1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
     จากข๎อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
จากการศึกษาผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปีพบวําผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัดปี 2557 
มีมูลคํา 874,547 ล๎านบาท โดยมาจากภาคเกษตรกรรม 20,962 ล๎านบาท มีแนวโน๎มลดลงทุกปี 
และสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรกรรม มีมูลคํารวมสูงถึง 853,585 ล๎านบาทมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นทุกปี  
มูลคําผลิตภัณฑ๑เฉลี่ยตํอหัวประชากร เทํากับ 1,008,615 บาท/คน/ปี เป็นล าดับที่ 1 ของประเทศ    
 

   เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีสาขาส าคัญ 3 สาขา  ดังนี้  
    1) สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง 
   (1) สาขาการเกษตรกรรม/เพาะปลูก  จากการที่จังหวัดระยองมีสภาพ    
ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมตํอการท าเกษตรกรรม ท าให๎จังหวัดระยองมีพืชเศรษฐกิจ         
ที่ส าคัญจ านวนมาก ได๎แกํ 
       1. ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและเป็นพืชที่เพาะปลูกมากที่สุด
ในจังหวัดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจชนิดส าคัญ ผลผลิตสํวนใหญํจะออกสูํตลาดในชํวงเดือน
ตุลาคม - มกราคม   
      2. มันส าปะหลัง เป็นพืชไรํที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง  
ปลูกมากที่สุดคืออ าเภอแกลง อ าเภอวังจันทร๑และอ าเภอระยองเมืองตามล าดับ ผลผลิตจะออกมาก
ในชํวงเดือนธันวาคม-เมษายน และจะออกสูํตลาดมากในชํวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ๑ 
     3. สับปะรด ปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ๑ คือ ประมาณ 20% ของผลผลิตทั้งประเทศมีผลผลิตออกสูํตลาดปีหนึ่งๆ ประมาณ 
250,000 ตัน ผลผลิตสํวนใหญํจะสํงขายให๎โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือแปรสภาพ สํวนใหญํจะออกสูํตลาด 
ระหวํางเดือนพฤศจิกายน – มกราคมและระหวํางเดือนเมษายน -กรกฎาคม 
     4. ทุเรียน  ผลผลิตทุเรียนกระจายอยูํในท๎องที่อ าเภอแกลง อ าเภอ
เมืองระยอง อ าเภอเขาชะเมา อ าเภอวังจันทร๑  อ าเภอบ๎านคํายและอ าเภอนิคมพัฒนาตามล าดับ 
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มีเกษตรกรที่เกี่ยวข๎องกับอาชีพทุเรียนประมาณ 20,000 ราย เฉลี่ยพ้ืนที่ปลูกประมาณ 3-5 ไรํ/ครัวเรือน 
ระยะการออกสูํตลาดของทุเรียนจะเริ่มตั้งแตํปลายเดือนเมษายน- มิถุนายน  
    5. เงาะ เป็นไม๎ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกในจังหวัดระยอง   
ฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมและเก็บเก่ียวในชํวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 
    6. มังคุด เป็นพืชเมืองร๎อนสามารถปลูกได๎ในดินเกือบทุกชนิด  ผลผลิต
จะมีมากในชํวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 
     (2) สาขาปศุสัตว์ : เกษตรกรในจังหวัดระยองมีการเลี้ยงสัตว๑เพื่อการค๎า
ในภาพรวมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะไกํและเป็ด เป็นผลเนื่องจากราคาเป็นสิ่งจูงใจและการได๎รับการสํงเสริม
เงินกู๎จากหนํวยงานภาครัฐ  เชํน เงินกองทุนหมูํบ๎าน เงินกู๎ชํวยเหลืออื่นๆ โดยจ านวนผู๎เลี้ยงปศุสัตว๑
ในแตํละอ าเภอมีปริมาณแตกตํางกัน   
   (3) ประมงที่ส าคัญ : มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรเศษ อาชีพ
ประมงน้ าเค็มจึงเป็นอาชีพที่ส าคัญรวมทั้งการท าประมงน้ าจืดและน้ ากรํอย เนื้อที่ท าการประมงทะเล
ประมาณ 1,500,000 ไรํ    เรือประมง 1,822 ล า สมาคมประมง 6 สมาคม กลุํมเกษตรกรท าการ
ประมง 36 กลุํม สหกรณ๑ประมง 2 สหกรณ๑ ทําเรือประมง 45 ทํา 
    2) สาขาอุตสาหกรรม 
   จังหวัดระยองเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหมํ
ของประเทศมีเนื้อที่ทั้งหมด 10,000 ไรํ เป็นพ้ืนที่ส าหรับอุตสาหกรรม 8,000 ไรํ มีทําเรือน้ าลึกขนสํง
สินค๎าที่สามารถรับเรือขนาด 20,000 ตัน 1 ทําและทําขนสํงวัสดุเหลวที่สามารถรับเรือขนาด 8,000 ตัน 
2 ทํา เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่ส าคัญๆ คือ โรงแยกก๏าซธรรมชาติ กลุํมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
และอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี จังหวัดระยองจึงมีศักยภาพสูงในสํวนของการลงทุนด๎านอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ยังได๎รับการก าหนดเขตการสํงเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน
ให๎อยูํในเขต 3 ของการสํงเสริมการลงทุนซึ่งได๎เปรียบกวําจังหวัดปริมณฑล  สํงผลให๎จังหวัดระยอง
มีการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมอยํางรวดเร็ว 
   ข๎อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 จังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรมที่รํวมด าเนินการกับเอกชน เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม    
สวนอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 25 แหํง เนื้อที่ประมาณ 100,000 ไรํ มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 2,959 แหํง 
จ านวนคนงานรวม 171,028 คน  อุตสาหกรรมของจังหวัดระยองมีหลากหลายประเภท เชํน การผลิต
รถยนต๑ ชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส๑ แปรรูป สินค๎าเกษตร การผลิตไฟฟูา การผลิตสารเคมี ซึ่งสร๎างมูลคํารวม
ในแตํละปีเกือบ 1 ใน 3 ของงบประมาณรายจํายประเทศไทย   

   นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 15 แห่ง ได้แก่ 
   1. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   เนื้อท่ี 8,685 ไรํ  
    2. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก  เนื้อท่ี 3,546 ไรํ  
     3. นิคมอุตสาหกรรมผาแดง    เนื้อท่ี 540 ไรํ  
     4. นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร๑นซีบอร๑ด  เนื้อท่ี 8,003 ไรํ  
    5. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้   เนื้อท่ี 8,634 ไรํ  
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     6. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย     เนื้อท่ี 3,220 ไรํ   
     7. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร๑นซีบอร๑ด   เนื้อท่ี 17,838 ไรํ 
    8. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร๑นซีบอร๑ด แหํงที่ 2  เนื้อท่ี 3,649  ไรํ 
    9. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร๑นซีบอร๑ด แหํงที่ 3  เนื้อท่ี 2,200  ไรํ 
    10. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอิสเทิร๑นซีบอร๑ด แหํงที่ 4 เนื้อที่ 2,202  ไรํ 
    11. นิคมอุตสาหกรรมอาร๑ ไอ แอล    เนื้อท่ี 1,692 ไรํ 
    12. นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ๎านคําย)   เนื้อท่ี 2,194 ไรํ 
    13. นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง   เนื้อท่ี 2,211 ไรํ 
    14. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36   เนื้อท่ี 1,281 ไรํ 
    15 นิคมอุตสาหกรรมอยูํระหวํางการจัดตั้ง 1 แหํงคือนิคมอุตสาหกรรม ซีพี 
เนื้อท่ี 3,068 ไร ํ
    เขตประกอบการอุตสาหกรรม จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 

1.  เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร๑นอินดัสเตรียลพาร๑ค เนื้อที่ 1,341 ไรํ  
2.  เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร๑พีซี    เนื้อท่ี 4,335 ไรํ 
3.  เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี. เค. แลนด๑  เนื้อท่ี 882 ไรํ   
4.  เขตประกอบการอุตสาหกรรมเครือซีเมนต๑ไทยเหมราชระยอง เนื้อที่ 3,551 ไรํ 

    5. เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง  เนื้อท่ี 2,080 ไรํ   
    ชุมชนอุตสาหกรรม จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
    1. นิคมอุตสาหกรรมนครินทร๑อินดัสเตรียลพาร๑ค  เนื้อท่ี 469 ไรํ  
    2. ชุมชนอุตสาหกรรม เอส เอส พี อินดัสเตรียลพาร๑ค  เนื้อท่ี 1,260 ไรํ 
    3. ชุมชนอุตสาหกรรม บริษัท ทุนเท๏กซ๑  จ ากัด  เนื้อท่ี 1,497 ไรํ 
    4. ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.พี.    เนื้อท่ี 395 ไรํ 
    สวนอุตสาหกรรมจ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
    สวนอุตสาหกรรมบริษัท ระยองอินดัสเตรียลปาร๑ค (Rayong Industrial Park) 
เนื้อท่ี 1,500 ไรํ 
    สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
    1. เคมีภัณฑ๑และผลิตภัณฑ๑เคมี จ านวนรวม 232 โรงงาน เงินลงทุนรวม 
171,136.19 ล๎านบาท คนงานรวม 14,292 คน 
          2. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ๑ รวมทั้งการซํอมยานพาหนะและอุปกรณ๑ 
จ านวนรวม 345 โรงงาน เงินลงทุนรวม 86,760 ล๎านบาท คนงานรวม 38,500 คน 
    3. ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน จ านวนรวม 58 โรงงาน เงินลงทุนรวม 50,884.85 
ล๎านบาท คนงานรวม 7,608 คน 

     3) สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ 
    จังหวัดระยองเป็นจังหวัดชายทะเล มีความหลากหลาย ด๎านการทํองเที่ยว             
ทั้งหาดทราย ทะเล เกาะตํางๆ ภูเขา น้ าตก สวนผลไม๎ รวมทั้งอาหารทะเลที่สด สะอาด มีชายหาดยาว
กวํา 120 กิโลเมตร มีเกาะเสม็ดที่ถือเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมอยํางสูง นักทํองเที่ยว
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สามารถเดินทางมาจังหวัดระยองได๎อยํางสะดวกสบายทั้งทางน้ า ทางบกและทางอากาศ อยูํหํางจาก
กรุงเทพฯ เพียง 179 กิโลเมตร การคมนาคม สะดวกสบายและยังสามารถรองรับนักทํองเที่ยว                    
ได๎อีกจ านวนมาก  
   การทํองเที่ยวของจังหวัดระยองในภาพรวมดีขึ้นทุกปีแตํก็ยังได๎รับผลกระทบ
จากปัจจัยตํางๆ ในบางชํวง เชํน ปัจจัยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นจากปัญหาภายใน
จังหวัดเอง เชํน ปัญหามลพิษ แตํถึงแม๎จะมีปัจจัยตํางๆ เข๎ามากระทบ แตํจ านวนนักทํองเที่ยวก็ยังคง
เติบโตอยูํที่ประมาณ 10% ตํอปี  
   จุดเน๎นด๎านการทํองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดระยอง คือ 
  1. หาดทราย  ทะเล มีหาดทราย และชายฝั่งทะเลที่สวยงามหลายแห่ง 
โดยเฉพาะเกาะเสม็ด ที่มีหาดทรายขาวสวยงาม เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  
  2. อุทยาน – ป่าเขา สถานที่ที่เป็นที่รู๎จักกันดีคืออุทยานแหํงชาติเขาแหลมหญ๎า 
- เกาะเสม็ด และอุทยานแหํงชาติเขาชะเมา-เขาวง        
  3. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  มีความเก่ียวพันธ๑กับประวัติศาสตร๑ชาติไทย
มาช๎านาน ดังนั้นจังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร๑จ านวนมาก  เชํน วัดปุาประดูํ   วัดลุํม อนุสาวรีย๑สุนทรภูํ
  4. การเกษตร/Homestay เชํนการทํองเที่ยวชมสวนผลไม๎  การลํองเรือ     
ชมหิ่งห๎อยแมํน้ าประแส  ตลอดจนการพักแบบ Homestay  ซึ่งสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับท๎องถิ่น
จ านวนมาก    
  5. Wellness/health @ spa มีสถานที่เพ่ือสุขภาพจ านวนมากทั้งแบบ
ปัจจุบันและแผนโบราณ เชํน Spa ที่ดาวดึงส๑รีสอร๑ท ปารดีรีสอร๑ท อาศรมสปา หรือนวดแผนไทย                
ที่วัดบ๎านดอน ซึ่งได๎รับการตอบรับจากนักทํองเที่ยวเป็นอยํางดี    
  6. Golf Paradise มีสนามกอล๑ฟระดับ International standard ในพ้ืนที่
อ าเภอบ๎านฉาง อ าเภอปลวกแดง อ าเภอวังจันทร๑        
  7. Shopping   สินค๎า OTOP ของจังหวัดระยองได๎รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับ 5 ดาวจ านวนมาก และยังมีการจัดสร๎างศูนย๑สินค๎า OTOP และหมูํบ๎าน OTOP ท าให๎
นักทํองเที่ยวสามารถซื้อสินค๎า OTOP ของจังหวัดระยองได๎งําย 
  8. ด าน้ า  มีเกาะสวยงาม และมีปะการังจ านวนมาก สถานที่ที่เป็นที่นิยม             
ของนักทํองเที่ยวเชํน เกาะทะลุ  เกาะกุฎี เกาะเสม็ด   
  9. Manmade ได๎พยายามพัฒนาแหลํง สร๎างสถานที่ตํางๆ เพ่ือเป็นทางเลือก
ให๎กับนักทํองเที่ยวมากข้ึน สถานที่ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ๑สัตว๑น้ าระยอง     
  10. เทศกาล  งานประเพณี  มีเทศกาลส าคัญๆ เกือบตลอดทั้งปี  เชํน 
เทศกาลผลไมแ๎ละของดีจังหวัดระยอง  เทศกาลเที่ยวทะเลบ๎านเพ-เกาะเสม็ด เป็นต๎น     
   ในรอบป ีพ.ศ. 2558 มีจ านวนนักทํองเที่ยว 4,171,188 คน  แบํงเป็นชาวไทย 
จ านวน 3,773,969 คน  และชาวตํางประเทศจ านวน 397,219 คน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 8.24 ท ารายได๎
กวํา 24,000  ล๎านบาท 
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  1.3 ลักษณะทางสังคม  
   1) ศิลปะและวัฒนธรรม ระยองเป็นจังหวัดเกําแกํที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานับร๎อยปี  
จึงมีหลักฐานปรากฏทั้งในด๎านศิลปะ โบราณคดี อารยธรรมตลอดจนมรดกด๎านวัฒนธรรมตํางๆ 
จ านวนมากที่ชาวจังหวัดระยองจะต๎องรํวมมือกันรักษามรดกและสืบสานความเจริญรุํงเรืองไว๎   
     2) โบราณสถาน โบราณวัตถุ ถึงแม๎ที่บุคคลภายนอกสํวนใหญํมองวําเป็นเมือง
อุตสาหกรรมแตํความเป็นจริงแล๎วเป็นแหลํงโบราณคดีที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร๑
มาเป็นเวลาหลายพันปี โบราณสถานที่ส าคัญและกรมศิลปกรได๎ขึ้นทะเบียนแล๎ว  จ านวน 11 แหํง 
ได๎แกํ วัดบ๎านคําย อ าเภอบ๎านคําย วัดบ๎านเกํา อ าเภอบ๎านคําย วัดปุาประดูํ อ าเภอเมืองระยอง   
วัดลุํม (พระอารามหลวง) อ าเภอเมืองระยอง อุโบสถเกําวัดโขด (ทิมธาราม) อ าเภอเมืองระยอง 
วัดราชบัลลังก๑ อ าเภอแกลง วัดนาตาขวัญ อ าเภอเมืองระยอง วัดสมมติเทพฐาปนาราม อ าเภอแกลง     
วัดอุดมธัญญาวาส อ าเภอแกลง วัดตะพงใน อ าเภอเมืองระยองและวัดเก๐ง (เป็นเจดีย๑เกํา) ปัจจุบัน
ตั้งอยูํในเขตโรงพยาบาลระยอง อ าเภอเมืองระยอง ซึ่งในแตํละแหํงจะมีวิหาร โบสถ๑และสถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร๑จ านวนมาก 
    3) ภาษาและวรรณกรรม คนระยองมีเสียงพูดและความหมายของค าพูดที่แปลก
ไปจากจังหวัดอ่ืนอยูํมาก ถือวําเป็นเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมของชาวระยองแม๎แตํนักแสดงก็พยายาม
จะน าไปเผยแพรํเลียนแบบส าเนียงและค าที่ใช๎ในชนบทแตํก็ยากที่จะเหมือนชาวจังหวัดระยองที่ใช๎
ภาษาถิ่น ชาวระยองสํวนใหญํจะอาศัยอยูํในเขตอ าเภอบ๎านคําย อ าเภอแกลงและอ าเภอเมืองระยอง
บางสํวน  
     4) ขนบธรรมเนียมประเพณี มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล๎ายกับจังหวัดอ่ืนๆ 
ในภาคกลางและยังมีธรรมเนียมประเพณีท๎องถิ่นที่ยังคงถือปฏิบัติกันอยูํในบางพ้ืนที่ เชํน ประเพณี               
แหํนางแมว ประเพณีแขํงเรือยาวประเพณีปักเฉลวหรือการบูชาแมํโพสพ การท าบุญลาน ประเพณี               
แหํเทียนพรรษา ประเพณีวิ ่งควาย ประเพณีการจัดเทศกาลผลไม๎และของดีเมืองระยอง ฯลฯ     
และมีประเพณีท่ีถือได๎วํามีเพียงแหํงเดียวในประเทศไทยคือประเพณีทอดผ๎าปุากลางน้ าที่ปากน้ าประแสร๑ 
อ าเภอแกลง 

    5) ศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ยังคงอนุรักษ๑ไว๎และสามารถแสดงในงานตํางๆ ได๎  
เชํน การร าโทน ล าตัด ลิเกของชาวอ าเภอแกลง การแสดงหนังใหญํวัดบ๎านดอนและยังมีศิลปะการแสดง
ประยุกต๑ที่มีแหํงเดียวในประเทศไทย ได๎แกํ การแสดงหนังตะลุงคนของชาวอ าเภอบ๎านคําย  ขณะนี้
การแสดงของจังหวัดระยองหลายประเภทที่เป็นที่รู๎จักไปยังจังหวัดอื่นๆ ได๎แกํ การแสดงหนังใหญํ
วัดบ๎านดอน การแสดงล าตัด และการแสดงหนังตะลุงคน 

 1.4 ลักษณะด้านการศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข  
  เดิมชาวระยองสํวนใหญํอาศัยตามบริเวณชายฝั่งทะเลและแมํน้ า ประกอบอาชีพ
ประมงและเกษตรกรรมเป็นหลักตํอมาเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจ านวนมากทั้งในเขตนิคม
อุตสาหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมมีแรงงานจากตํางจังหวัดหลั่งไหลเข๎ามาในแตํละปี        
เป็นจ านวนมาก ลักษณะทางสังคมได๎เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมไปสูํสังคมอุตสาหกรรม
มากขึ้น 
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  1) การศึกษา ปัจจุบันจังหวัดระยองมีสถานศึกษา 287 แหํง แบํงเป็นการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 222 แหํง และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/เอกชน 33 แหํงและในการดูแลของ           
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 27 แหํง อื่นๆ 4 แหํง และระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) 1 แหํง 
  2) ศาสนา ประชาชนชาวระยองมีความยึดมั่นในศาสนาและวัฒนธรรมอยูํตลอดมา  
ร๎อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลามร๎อยละ 4  และศาสนาคริสต๑ร๎อยละ 1 
ตามล าดับ ในปี พ.ศ.2558 มีวัด  271 แหํง ส านักสงฆ๑ 35 แหํง โบสถ๑คริสต๑ 2 แหํง มัสยิด 9 แหํง 
พระภิกษุ 3,380 รูป สามเณร 451 รูป 
 

  3) การสาธารณสุข แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ การรักษาพยาบาล และการสํงเสริม
สุขภาพและปูองกันโรค มีสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ 9 แหํง โรงพยาบาลเอกชน 4 แหํง  
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 95 แหํง มีคลินิกแพทย๑ 277 แหํง   
 

2.2  ภาพรวมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)   
 2.1 ที่มา  
   โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development)  เป็นโครงการที่รัฐบาลมุํงหมายให๎พ้ืนที่ภาคตะวันออกใน 3 จังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจ   
ชั้นน าของอาเซียนตํอเนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก มุํงหวังในการ
สํงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายให๎เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth)   
ทบทวนแผนการลงทุนในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยรอบใหมํ โดยมีวัตถุประสงค๑ที่ส าคัญคือ 
  1. ยกระดับพื้นท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย 
  2. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเชื่อมโยงอยํางมีประสิทธิภาพ 
  3. อ านวยความสะดวกและสิทธิประโยชน๑แกํนักลงทุน 
  4. สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและทํองเที่ยว 
  5. สํงเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล๎อมเมือง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC : Eastern Economic Corridor Development) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และมอบหมาย
ให๎รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ๑) รํวมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณคําใช๎จํายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2561 ให๎แล๎วเสร็จภายใน 3 เดือนเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี  โดยให๎มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็นตําง ๆ ได๎แกํ 
   (1) การลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการขนสํงที่เชื่อมโยงทั้งระบบ ด๎านพลังงาน 
ด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เก่ียวข๎อง รวมทั้งด๎านการวิจัยและพัฒนา  
   (2) แผนด าเนินการด๎านผังเมืองและการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน แผนบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อม การบริหารจัดการขยะ และมลภาวะตําง ๆ ทั้งนี้  ให๎ค านึงถึงผลกระทบทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและประชาชนในพื้นท่ีด๎วย  
   (3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องเพ่ือสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการให๎สิทธิประโยชน๑ด๎านภาษี สิทธิการเชําที่ดิน และการจัดหาแรงงาน รวมทั้ง
การจัดตั้งศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพ่ืออ านวยความสะดวกแกํนักลงทุน
ในการขออนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการและให๎สิทธิประโยชน๑ตําง ๆ  
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   (4) แผนการพัฒนาศูนย๑ซํอมบ ารุงอากาศยาน 
   โดยแบํงการด าเนินงานออกเป็น 4 กลุํม พร๎อมทั้งมอบหมายหนํวยงานเจ๎าภาพ
ของแตํละกลุํม ดังนี้ 
    (4.1) กลุํมงานภาพรวมพื้นที่ EEC นิคมอุตสาหกรรม เพื่อคาดการณ๑   
และก าหนดอุปสงค๑พ้ืนที่และระบุที่ตั้งแตํละกลุํมประเภทอุตสาหกรรม มอบหมายให๎กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหนํวยงานเจ๎าภาพ 
    (4.2)  งานโครงสร๎างพ้ืนฐานคมนาคมรองรับการพัฒนา EEC และน าไปสูํ
การเป็นศูนย๑กลางโลจิสติกส๑ของภูมิภาค  มอบหมายให๎กระทรวงคมนาคมเป็นหนํวยงานเจ๎าภาพ 
    (4.3) กลุํมงานพัฒนาพ้ืนที่อํูตะเภา ได๎แกํ ทําอากาศยานอํูตะเภา ศูนย๑ซํอม
บ ารุงอากาศยานและทําเรือจุกเสม็ด (ทําเรือพาณิชย๑สัตหีบ)  มอบหมายให๎กองทัพเรือเป็นหนํวยงาน
เจ๎าภาพ 
    (4.4) กลุํมงานพัฒนาเมือง (Urbanization) เพ่ือการวางแผนพัฒนาเมือง 
ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา ขยะ ฯลฯ  มอบหมายให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติรํวมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหนํวยงานเจ๎าภาพ 
   โดยมอบหมายส านักงานโยบายและแผนการขนสํงและจราจรเป็นผู๎ประสาน     
ในการบูรณาการข๎อมูลทั้งหมดในภาพรวม  
  2.2 แนวทางการพัฒนา 
   การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development) ให๎เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน ด าเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก 
ได๎แกํ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบํงเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
และเขตพัฒนาเมืองโดยรัฐบาลคาดหวังวําพ้ืนที่อีอีซีจะเป็นตัวเรํงส าคัญในการกระตุ๎นให๎ไทยเดินหน๎าไปสูํ
ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ อินดัสตรี 4.0 ที่ผสานเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมเข๎ากับ
เทคโนโลยีไอที และจะเป็นตัวจุดประกายในการปลุกเศรษฐกิจเติบโตอยํางยั้งยืนในระยะยาวนับจาก    
ปี 2560 เป็นต๎นไปก าหนดแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง 

 1) อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พร้อมกับเร่งรัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ โดยสํงเสริมให๎อุตสาหกรรมใช๎เทคโนโลยีระดับสูงรํวมกับการวิจัยและพัฒนา     
เพ่ือลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชน ลดการปลํอยมลพิษจากแหลํงก าเนิด ใช๎พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม พัฒนาสูํอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุน การพัฒนา
กลุํมอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตเชื่อมโยง ก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให๎ด าเนินการตามระเบียบ 
กฎหมาย และมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมอยํางเข๎มงวดและตํอเนื่อง สํงเสริมให๎ภาคประชาชนสถาบันการศึกษา
และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการติดตามเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนจัดตั้ง
กองทุนของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือดูแลชุมชน  

10 อุตสาหกรรมเปูาหมาย ที่จะอยูํในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
จะเป็นที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแหํงอนาคต เป็นอุตสาหกรรม ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการแขํงขัน และสามารถพัฒนาหรือตํอยอดการใช๎เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมได๎  
ประกอบด๎วย  
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  1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ที่มีฐานที่แข็งแรงอยูํแล๎ว       
ตํอยอดการลงทุนในผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ให๎มีการวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกอุตสาหกรรมสูํระดับนานาชาติ  

1) อุตสาหกรรมยานยนต๑สมัยใหมํ (Next-generation Automotive) 
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส๑อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3) อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวกลุํมรายได๎ดีและการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Affluent, Medical and Wellness Tourism) 
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

 2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหมํ
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขํงขัน และมีผู๎สนใจลงทุน ประกอบด๎วย 

1) อุตสาหกรรมหุํนยนต๑เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) จะน าไทยเข๎าสูํ
อุตสาหกรรม Industry 4.0 อาทิ หุํนยนต๑ส าหรับผลิตยานยนต๑, หุํนยนต๑เชื่อมโลหะ, หุํนยนต๑เฉพาะด๎าน  
เพราะโลกมีความต๎องการสูง เชื่อวําจะใหญํกวําอุตสาหกรรมรถยนต๑ในอนาคต มีความต๎องการใช๎การ
เพ่ิมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งมีฐานอุตสาหกรรมชิ้นสํวนและไฟฟูาดีมาก   

2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส๑ (Aviation and Logistics) เน๎นระบบ
ขนสํงในภาพรวมเพ่ือสร๎างความเชื่อมโยงสูํการเป็นศูนย๑รวมกิจการโลจิสติกส๑ที่ทันสมัย  เชํน จ านวน
เครื่องบินที่มากขึ้นต๎องการการซํอมแซม และมีการขนสํงทางอากาศมากมากขึ้น มีสนามบินอํูตะเภา 
และสนามบินอื่นๆ ที่จะน ามาใช๎ประโยชน๑ในการสร๎างอุตสาหกรรมการบินได๎ 

3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
เนื่องจากโลกก าลังต๎องการความยั่งยืน และทั่วโลกก าลังก าหนดมาตรฐานด๎านชีวภาพเข๎ากับการค๎า 
คือถ๎าการผลิตไมํหันมาใช๎เคมีชีวภาพ เชํน ไบโอพลาสติก ในการหีบหํอ ก็อาจจะสํงออกไมํได๎    
อีกท้ังประเทศไทยมีฐานการเกษตรใหญํที่สุดในอาเซียน ถ๎าไมํลงทุน ประเทศอ่ืนก็จะลงทุน 

4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เน๎นการขับเคลื่อน e – Commerce 
การเชื่อมโยงกับโครงการ National e-Payment ของรัฐ การจัดตั้งกลไก Escrow Account 
ฐานข๎อมูล อนาคตความต๎องการสูงมาก และเป็นมาตรการฐานใหมํในการด ารงชีพ โดยเฉพาะอีคอมเมิร๑ซ 

  5) อุตสาหกรรมการแพทย๑ครบวงจร (Medical Hub) ในด๎านการรักษาพยาบาล  
มีหมอ พยาบาล ที่มีคุณภาพเป็นที่รู๎จักทั่วโลก  ต๎องเพ่ิมการลงทุนในการผลิตยา อุปกรณ๑การแพทย๑ 
และระบบการรักษาพยาบาลระยะไกล โดยเฉพาะจะมีสังคมมีผู๎สูงอายุ    

 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้สูงขึ้น โดยขยายขีดความสามารถของโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการขนสํงทุกรูปแบบให๎มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ได๎มาตรฐานสากล และบูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ทั้งทําอากาศยาน 3 แหํง 
คือสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอูํตะเภา และการขนสํงทางบก ทางราง ทางเรือ และทางอากาศ  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ที ่เพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงสูํพื้นที่โดยรอบและตลาดโลก    
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ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ๑) มอบหมายให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ประสานและบูรณาการข๎อมูลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง    
เพื่อจัดท าแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) สรุปสาระส าคัญ 
โดยหนํวยงานที่เก่ียวข๎องได๎เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ปี 2560-2564 ประกอบด๎วย 4 แผนงานยํอย ได๎แกํ (1) แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (2) 
แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส๑ (3) แผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สิ่งแวดล๎อมเมือง ทํองเที่ยว และสาธารณสุข และ (4) การบริหารจัดการ รวมจ านวน 173 โครงการ 
กรอบวงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล๎านบาท โดยขอรับจัดสรรงบประมาณรัฐรวม 147,434.64 ล๎านบาท 
(ที่เหลือเป็นงบรัฐวิสาหกิจ กองทุนหมุนเวียนกองทัพเรือ การให๎เอกชนรํวมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP) และอ่ืนๆ 565,210.59 ล๎านบาท) ทั้งนี้เป็นโครงการส าคัญที่ต๎องเรํงด าเนินการในปี 2560 
จ านวน 48 โครงการ วงเงินรวม 6,992.97 ล๎านบาท ส าหรับปี 2561 มีวงเงินรวม 18,314.17 ล๎านบาท 
(แบํงเป็นโครงการเริ่มด าเนินการ ปี 2561 จ านวน 59 โครงการ 11,538.38 ล๎านบาท และโครงการ
ตํอเนื่องปี 2560 จ านวน 22 โครงการ 6,775.78 ล๎านบาท) 

 
สรุปจ านวนโครงการและวงเงินภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (รายแผนงาน) 

แผนงาน จ านวนโครงการ วงเงิน (ล้านบาท) 

แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 11 24,042.48 
แผนงาน 2 แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจสิติกส๑ 100 594,807.15 
แผนงาน 3 แผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

สิ่งแวดล๎อมเมือง ทํองเที่ยว และสาธารณสุข 60 93,663.90 

แผนงาน 4 การบริหารจัดการ 2 131.70 
รวม 4 แผนงาน 173 712,645.23     

แผนงานภาคเอกชน 9 209,032.13    
รวมท้ังหมด 182 921,677.36 

   ก าหนดแผนการลงทุนไว๎ 3 ระยะ คือ 
  ระยะสั้น (2559-2560) เป็นการเตรียมความพร๎อมพ้ืนที่รองรับอุตสาหกรรม 
  - มีพ้ืนที่นิคมฯรองรับอุตสาหกรรม 15,000 ไรํ ความพร๎อมด๎านการคมนาคม

ขนสํง 
  - เส๎นทางขนสํงเข๎าทําเรือแหลมฉบังตามถนนหมายเลข 36 / 344 ไมํเกิด

ปัญหาคอขวด 
  - มีระบบรถไฟทางคูํเพ่ิมขึ้นสายฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แกํงคอย - มีทําเรือ

ทํองเที่ยวเกาะล๎านที่ได๎มาตรฐาน 
  - สนามบินอํูตะเภามีพ้ืนที่อาคารผู๎โดยสาร พร๎อมระบบรักษาความปลอดภัย

และลานจอดอากาศยาน รองรับผู๎โดยสาร 3 ล๎านคน/ปี  
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  ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
  - ระบบไฟฟูาที่มีอยูํรองรับความต๎องการได๎ถึง ปี 2565 
  - มีแหลํงน้ าดิบรองรับความต๎องการได๎ถึงปี 2563  
  ความพร้อมบริการสาธารณสุข  
  - มีความพร๎อมด๎านสถานที่และครุภัณฑ๑ทางการแพทย๑  การให๎บริการ               

ด๎านอุบัติเหต ุฉุกเฉิน ของ รพ.แกลง /รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ/ รพ.พุทธโสธร 
  ระยะกลาง (2561-2563) 
  ความพร้อมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม 
  - มีนิคมฯ รองรับอุตสาหกรรม new s-curve เพ่ิมอีก 6 นิคมอุตสาหกรรม  

ความพร๎อมด๎าน การคมนาคมขนสํง 
  - มีมอเตอร๑เวย๑พัทยา-มาบตาพุด 
  - มีทําเทยีบเรือชายฝั่งที่ทําเรือแหลมฉบัง 
  -  มีศูนย๑ขนสํงรถไฟแหลมฉบัง STRO รองรับตู๎สินค๎า 2 ล๎านTEU/ปี 
  - สนามบินอํูตะเภามี high speed taxiway และ taxiway เพ่ิมเติม                

และทางวิ่งที่ 2 
  - ทําเรือจุกเสม็ดพร๎อมรองรับเรือสินค๎าและเรือทํองเที่ยวขนาดใหญํ  
  ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
  - มีระบบผันน้ า เพ่ิมความจุอํางฯ ปริมาณน้ าใช๎การเพ่ิมอีก 360 ล๎าน    

ลบ./ม. (รองรับได๎อีก 10 ปี) 
   - มีปริมาณน้ าประปา รองรับความต๎องการเพ่ิมขึ้นอีก 170 ล๎าน ลบ./ม. 

(รองรับ 273,000 ครัวเรือน) 
  - มีพ้ืนที่รองรับการทํองเที่ยวแหํงใหมํบริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา  
    ความพร้อมบริการสาธารณสุข  

  - มีศูนย๑ความเป็นเลิศการให๎บริการระบบการแพทย๑ 
  - มีโรงพยาบาลที่มีระบบบริการด๎านอาชีวเวชศาสตร๑และเวชศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม

ที่ได๎มาตรฐาน 
  ระยะยาว (2564 เป็นต้นไป) 
  ความพร้อมรองรับอุตสาหกรรม 
  - มีทําเรือมาบตาพุด ระยะที ่3 ความพร๎อมด๎านการคมนาคมขนสํง 
  - มีมอเตอร๑เวย๑ (ชลบุรี-นครราชสีมา) 
  - มีรถไฟความเร็วสูง กทม.-ระยอง (PPP) 
  - มีรถไฟรางเบา Tram พัทยา (PPP) 
  - มีทําเรือแหลมฉบัง ระยะที ่3 
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  - มีเฟอร๑รี่เชื่อมชายฝั่งทะเลอําวไทย 
  - สนามบินอํูตะเภามีศูนย๑ซํอมอากาศยาน MRO Complex / มีศูนย๑ฝึกอบรม
บุคลากรด๎านการบิน / AIR CARGO / 

  - มี Free Trade Zone / Medical Hub ความพร๎อมด๎านสาธารณูปโภค –
มีระบบไฟฟูาที่ท่ัวถึงและเพียงพอ 

    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ประมาณการวํา
จะยกระดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ การเติบโตของผลิตภัณฑ๑มวลรวมประชาชาติ 
(GDP) ขยายตัวอยํางน๎อยร๎อยละ 5 ตํอปี เกิดการจ๎างงานใหมํไมํน๎อยกวํา 100,000 อัตราตํอปี จ านวน
นักทํองเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 10 ล๎านคนตํอปี ลดต๎นทุนโลจิสติกส๑ 400,000 ล๎านบาทตํอปี ประชาชน  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได๎รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณสุขที่เพียงพอทั่วถึง 

 3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการ
ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุลของการ
พัฒนา และกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน โดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงขํายน้ า 
(น้ าดิบ น้ าประปา) ระบบไฟฟูา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล๎อมโดยเฉพาะขยะ น้ าเสีย 
ให๎มีคุณภาพและเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยกระดับบริการ
สาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสํงเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจ
ชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ การทํองเที่ยว และธุรกิจเพื่อสังคม  

 4) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล โดยให๎ความส าคัญตํอการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว              
การดูแลความปลอดภัยของประชาชน การจัดท าผังเมืองและการบังคับใช๎ การสร๎างสภาพแวดล๎อม
และชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น การพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยง             
ในพ้ืนที่ การให๎ประชาชนในพ้ืนที่มีสํวนรํวมในการวางแผนการพัฒนาเมือง รวมถึงการเปิดโอกาส            
ให๎ภาคเอกชนเข๎ามีสํวนรํวมในการพัฒนาในรูปแบบ PPP เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

 การพัฒนาเมืองส าคัญ  
   1. จังหวัดฉะเชิงเทรา  พ้ืนที่พักอาศัยที่ทันสมัย  ตอบสนองไลฟ์สไตล๑
สมัยใหมํศูนย๑กลางการขนสํงระบบรางและรถไฟความเร็วสูง และประตูสูํภูมิภาคตํางๆ รองรับการย๎าย
หนํวยงานรัฐและการพัฒนาไปสูํศูนย๑ราชการแหํงใหมํในอนาคต  
   2. จังหวัดชลบุร ีศูนย๑กลางการศึกษาและพัฒนา เมืองแหํงการศึกษา ค๎นคว๎า 
วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันมี 3 มหาวิทยาลัยและ 6 วิทยาลัยอาชีวะศึกษารองรับ
ศูนย๑กลางด๎านการศึกษา ศูนย๑ฝึกแรงงาน และศูนย๑ พัฒนาทักษะนานาชาติ เ พ่ือตอบสนอง                    
และสอดคล๎องกับความต๎องการด๎านอุตสาหกรรมแหํงอนาคต  
   3. ศรีราชาและแหลมฉบัง   เมืองแหํงความสมดุลระหวํางที่อยูํอาศัย               
และสถานที่ท างาน ศรีราชา : สํวนผสมที่ลงตัวของความเป็นเมืองและความเรียบงําย เพียบพร๎อมไปด๎วย
สิ่งอ านวยความสะดวกและสถานท่ีธรรมชาติ  แหลมฉบัง: มีทําเรือน้ าลึกขนาดใหญํและเป็นประตูหลัก
แหํงการสํงออกสินค๎าสูํอาเซียนและทั่วโลก 
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   4. พัทยา สัตหีบ กลุํมเมืองทํองเที่ยวคุณภาพ พัทยา: กลุํมเมืองทํองเที่ยว
คุณภาพ และเชิงทํองเที่ยว เชิงธุรกิจ: โรงแรม การประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติ   เชิงครอบครัว: 
ร๎านอาหาร  สวนสนุก ช๎อปปิ้ง  เชิงสุขภาพ: การแพทย๑ การดูแลผู๎สูงอายุ และการฟื้นฟูสุขภาพ   
    5. อู ่ตะเภา ที ่ตั ้งของศูนย๑ให๎บริการด๎านอากาศยานและพาณิชย๑นาวี     
ของภูมิภาคในอนาคต ศูนย๑ธุรกิจการบินและโลจิสติกส๑ Headquarter Center Research Center 
Recreative Center  กลไกเชื่อมโยงการทํองเที่ยวพัทยากับนานาชาติ   จุดเชื่อมตํอระบบขนสํง    
ทางรางและถนนสายหลักในอนาคต 
   6. จังหวัดระยอง เมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร๑ เมืองนานาชาติ ธุรกิจ
ทันสมัย และเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน   มาบตาพุดเป็น 1 ใน 5 ด๎าน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในทวีปเอเชีย และศูนย๑กลางด๎านโรงกลั่นน้ ามันและพลังงานในประเทศไทย
พัฒนาสูํการเป็นศูนย๑กลาง อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-polis) 

 5) ให้สิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โดยให๎สิทธิประโยชน๑แกํนักลงทุนเพ่ิมขึ้นจากเดิม อาทิ ผู๎ลงทุนจะได๎รับการ “ยกเว๎น”หรือ “ลดหยํอน” 
ภาษีใน 2 กรณ ีคือ สิทธิภายใต๎ พ.ร.บ.สํงเสริมการลงทุนฉบับใหมํ ภาษีนิติบุคคลจะได๎รับการ “ยกเว๎น” 
ไมํเกิน 13 ปี (จากเดิม 8 ปี) นักลงทุนตํางด๎าวสามารถซื้อที่ดินได๎ (เชําที่ราชพัสดุได๎ 50+49 ปีภายใต๎ 
พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ) และได๎รับอนุมัติการท างานได๎เป็นระยะเวลา 4 ปี กับ สิทธิภายใต๎ พ.ร.บ.
กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน ภาษีนิติบุคคล “ยกเว๎น” ไมํเกิน 15 ปี ภาษีบุคคลธรรมดา
ส าหรับผู๎เชี่ยวชาญที่เข๎ามาเป็น O% หรือ 15% ส าหรับผู๎ประกอบการตํางด๎าวที่จะเข๎ามาลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะได๎รับสิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน/อสังหาริมทรัพย๑เป็นระยะเวลา
50 ปีซึ่งมากกวําที่ก าหนดไว๎ไมํเกิน 30 ปีในประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑อสังหาริมทรัพย๑  
นอกจากนี้ยังสามารถน าผู๎บริหาร/ผู๎เชี่ยวชาญ หรือชํางฝีมือ ที่เป็นตํางด๎าวเข๎ามาอยูํในราชอาณาจักร  
ได๎ตามระยะเวลาที่ก าหนดสิทธิในการถือครองเงินตราตํางประเทศได๎โดยไมํต๎องรีบแลกเป็นเงินบาท
และการอนุญาตให๎ธนาคารตํางประเทศสามารถเข๎ามาเปิดส านักงานบริการได๎ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 2.5 การขับเคลื่อนการด าเนินการของรัฐบาล 
  คณะรักษาความสงบแหํงชาติ มีค าสั่งที่  2/2560  เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2560  
ก าหนดมาตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้นเพื่อด าเนินการไปพลางกํอน   
การบังคับใช๎กฎหมายวําด๎วยการนี้  เพ่ือให๎การด าเนินการดังกลําวเกิดผลอยํางเป็นรูปธรรมโดยเร็ว    
อันจะเป็นประโยชน๑ตํอการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํ   
ของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศโดยรวม จึงก าหนดให๎มีคณะกรรมการขับเคลื่อนใน 2 คณะ คือ 
   1. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย 
   (1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
   (2) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายจ านวนไมํเกินสองคน               
เป็นรองประธานกรรมการ 
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   (3) รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ 
   (4) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ               
เป็นกรรมการ 
   (5) ผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตํงตั้งจ านวนไมํเกินหกคน เป็นกรรมการ 
   ให๎เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ               
เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู๎วําการการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทยเป็นกรรมการ                
และผู๎ชํวยเลขานุการ 
    คณะกรรมการนโยบายมีหน๎าที่และอ านาจ ดังตํอไปนี้ 
   (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 
   (2) อนุมัติแนวทาง หลักเกณฑ๑ และวิธีการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมตลอดทั้งการด าเนินงานของหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอยํางเหมาะสมและตํอเนื่องเชื่อมโยงกัน
อยํางสมบูรณ๑ 
   (3)  ก าหนดภารกิจและหนํ วยงานของรั ฐที่ มีหน๎ าที่ ต๎ องด า เนินการ                     
เพ่ือประโยชน๑ในการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตามนโยบายและแผน 
ทั้งภายในและภายนอกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
   (4) ก าหนดเขตสํงเสริมและสิทธิประโยชน๑ที ่ผู ๎ประกอบการ  ผู ๎อยูํอาศัย 
หรือผู๎พ านักในเขตสํงเสริมแตํละแหํงจะได๎รับตามความเหมาะสม รวมทั้งหลักเกณฑ๑และเงื่อนไข           
ในการได๎รับสิทธิประโยชน๑ดังกลําว 
   (5) อนุมัติหลักเกณฑ๑และวิธีการด าเนินงานของ สกรศ. ตลอดจนก าหนด
โครงสร๎างการบริหารงาน และอัตราคําตอบแทนของเลขาธิการและผู๎ปฏิบัติงานใน สกรศ. 
   (6) ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการของ กรศ. และ สกรศ. 
   (7) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว๎ในค าสั่งนี้ 
   (8) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน๑ในการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  2. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ประกอบด้วย 
   (1) รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ 
   (2) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย                 
และรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ 
   (3) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู๎บัญชาการทหารสูงสุด                
ผู๎บัญชาการทหารบก ผู๎บัญชาการทหารเรือผู๎บัญชาการทหารอากาศ และผู๎บัญชาการต ารวจแหํงชาติ 
เป็นกรรมการ 
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   (4) ผู๎วําราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู๎วําราชการจังหวัดชลบุรี ผู๎วําราชการ
จังหวัดระยอง ผู๎วําการการประปาสํวนภูมิภาค และผู๎วําการการไฟฟูาสํวนภูมิภาค เป็นกรรมการ 
   (5) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแตํงตั้งจ านวนไมํเกินสิบคน เป็นกรรมการ 
   เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู๎วําการการนิคมอุตสาหกรรม
แหํงประเทศไทย เป็นกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
   มีหน๎าที่และอ านาจ ดังตํอไปนี้ 
    (1) เสนอแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก                  
ตํอคณะกรรมการนโยบายเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยให๎ข๎อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                  
ผู๎อยูํอาศัยในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกอบด๎วย 
    (2) ให๎ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการของหนํวยงานของรัฐ            
ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งวงเงินรายจําย ก าลังคน ก าลังวัสดุ อุปกรณ๑ และทรัพยากรอ่ืนใด และพิจารณา
ปรับปรุงหรือแก๎ไขแผนงานหรือโครงการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
    (3) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ๑ และวิธีการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมตลอดทั้งการด าเนินงานของหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎อง                      
ตํอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    (4) ก าหนดหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินงานและการใช๎
จํายเงินของ สกรศ.และหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินการตามแผนงานและโครงการ  
เพ่ือให๎การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
    (5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงานของรัฐ ตลอดจน
การปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกและรายงานคณะกรรมการนโยบายเพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบเป็นระยะ 
    (6) เสนอแนะการก าหนดหลักเกณฑ๑และวิธีการด าเนินงานของ สกรศ. 
ตลอดจนก าหนดโครงสร๎างการบริหารงาน และอัตราคําตอบแทนของเลขาธิการและผู๎ปฏิบัติงาน 
ใน สกรศ. 
    (7) เสนอแนะคณะกรรมการนโยบายในการพิจารณาก าหนดสิทธิ
ประโยชน๑            ที่จะให๎แกํผู๎ประกอบกิจการ อยูํอาศัย หรือพ านักในเขตสํงเสริมเป็นพิเศษ รวมทั้ง
หลักเกณฑ๑และเงื่อนไขในการได๎รับสิทธิประโยชน๑ดังกลําว โดยจะก าหนดให๎เขตสํงเสริมแตํละแหํง
ได๎รับสิทธิประโยชน๑แตกตํางกันตามความเหมาะสมก็ได๎ 
    (8)  เสนอแนะตํอคณะกรรมการนโยบายเ พ่ือให๎ความเห็นชอบ                    
การด าเนินการใดตามที่ก าหนดในค าสั่งนี้ หรือเพ่ือพิจารณาสั่งการเพ่ือให๎การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    (9) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยเหลือหรือปฏิบัติ
หน๎าที่แทนได๎ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
    (10) ขอให๎หนํวยงานของรัฐมาชี้แจงหรือสํงข๎อมูลตําง ๆ เพ่ือประโยชน๑               
ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
    (11) ขอยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ๑ และทรัพย๑สิน รวมตลอดถึงการขอใช๎
อสังหาริมทรัพย๑ของหนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎อง  เพ่ือชํวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน                   
ได๎ตามความจ าเป็น 
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    (12) ออกระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
    (13) ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นเพ่ือให๎การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกประสบความส าเร็จตามนโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ             
ภาคตะวันออกท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1) ความหมายการมีส่วนร่วม 
  การมีสํวนรํวมของประชาชนในกิจกรรมตํางๆของสังคม ทั้งกิจกรรมทางการเมือง 
สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อมนั้น มีมาตลอดตั้งแตํเกิดการรวมตัวเป็นชุมชนของมนุษย๑ การมีสํวนรํวมนี้
เกิดขึ้นได๎หลายลักษณะหลายรูปแบบ และหลายวัตถุประสงค๑ ท าให๎ไมํสามารถให๎ค านิยามของการมี
สํวนรํวมของประชาชนที่ตายตัวได๎ (วันชัย วัฒนศัพท๑, 2543 หน๎า 19) กระบวนการมีสํวนรํวม                 
ของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปูาหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให๎เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น 
และได๎รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเปูาหมายของกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนก็คือ 
การให๎ข๎อมูลตํอสาธารณชนและให๎สาธารณชนแสดงความคิดเห็นตํอโครงการที่น าเสนอหรือนโยบายรัฐ 
และมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับทุก ๆ คน การมีสํวนรํวมของประชาชน
ยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจายอ านาจจากสํวนกลางมาสูํสํวนท๎องถิ่น             
คือ  ผู๎ที่รู๎ปัญหาและความต๎องการของท๎องถิ่นตนเองดีกวําผู๎อ่ืน การมีสํวนรํวมของประชาชนจึงเป็น
การ เปิดกว๎างในความคิดเห็น โดยการสื่อสารสองทางในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับประชาชนซึ่งในแตํละ
ประเด็นนั้นไมํสามารถใช๎เกณฑ๑ใดเกณฑ๑หนึ่งมาตัดสินใจได๎เหมือนกัน  เพ่ือความเข๎าใจในการศึกษา
เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมให๎ดีข้ึน จึงได๎ศึกษาแนวความคิดในด๎านตํางๆ ที่เก่ียวกับการมีสํวนรํวม ดังนี้ 
  นิรันดร๑ จงวุฒิเวศย๑ (2527 หน๎า 18)  ได๎สรุปความหมายของการมีสํวนรํวมวํา 
การมีสํวนรํวม หมายถึง การเกี่ยวข๎องทางด๎านจิตใจและอารมณ๑ของ บุคคลหนึ่งในสถานการณ๑กลุํม  
ซึ่งผลของการเกี่ยวข๎องดังกลําวเป็นเหตุเร๎าใจให๎กระท าการให๎บรรลุ จุดมุํงหมายของกลุํมนั้น กับทั้ง        
ท าให๎เกิดความมีสํวนรํวมรับผิดชอบกับกลุํมดังกลําวด๎วย   
  วันรักษ๑ มิ่งมณีนาคิน (2531, หน๎า 10) ได๎สรุปวํา การมีสํวนรํวมของประชาชน 
หมายถึง การเข๎ารํวมอยํางแข็งขันและอยํางเต็มที่ของกลุํมบุคคลผู๎มีสํวนได๎เสียในทุกขั้นตอน                 
ของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอยํางยิ่งการมีสํวนรํวมในอ านาจการตัดสินใจและหน๎าที่
ความรับผิดชอบ การมีสํวนเข๎ารํวมจะเป็นเครื่องประกันวําสิ่งที่ผู๎มีสํวนได๎เสียต๎องการที่สุดนั้น                 
จักได๎รับการตอบสนองและท าให๎มีความเป็นไปได๎มาก ขึ้นวําสิ่งที่ท าไปนั้นจะตรงกับความต๎องการ             
ที่แท๎จริง และม่ันใจมากขึ้นวําผู๎เข๎ารํวม ทุกคนจะได๎รับประโยชน๑เสมอหน๎ากัน  
   อาภรณ๑พันธ๑ จันทร๑สวําง (2522, หน๎า 19) ให๎ความหมายการมีสํ วนรํวม
(participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ๎องต๎องกันในเรื่องของความต๎องการและทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลง และความเห็นพ๎องต๎องกันนั้นจะต๎องมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการนั้น ๆ 
เหตุผลเบื้องแรกของการที่คนเราสามารถรวมกันได๎ ควรจะต๎องมีความตระหนักวํา ปฏิบัติการทั้งหมด
หรือการกระท าทั้งหมดที่ท าโดยหรือท าในนามกลุํมนั้นกระท าผํานองค๑การ (organization) ดังนั้น 
องค๑การจะต๎องเป็นเสมือนตัวน าให๎บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต๎องการได๎  



22 

 

  สุจินต๑ ดาววีระกุล (2527, หน๎า 18) ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมไว๎วํา
กระบวนการที่ประชาชนมีความสมัครใจเข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตัว
ประชาชนเอง โดยให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจเพ่ือตนเอง ทั้งนี้มิใชํเป็นการก าหนดกรอบ
แนวคิดจากบุคคลภายนอก 

 หลักการมีสํวนรํวมของประชาชน (Public participation) เป็นการกระจาย
โอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตํางๆ รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและชาติ ชึ่งจะสํงผลกระทบทางตรงหรือทางอ๎อมตํอวิถีชีวิต และความ
เป็นอยูํของประชาชน โดยการให๎ข๎อมูล แสดงความคิดเห็น ให๎ค าปรึกษา รํวมวางแผนและรํวมปฏิบัติ 
ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน  

 หลักการมีสํวนรํวมของประชาชนได๎ปรากฏชัดเจนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ             
แหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต๎นมา มีหลายมาตราที่มีเจตนารมณ๑สํงเสริมการมี
สํวนรํวมของประชาชนในกิจการตําง ๆ ของภาครัฐ ในสํวนของนโยบายหลักของการมีสํวนรํวม             
ของประชาชน ได๎ถูกก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และเป็นสํวนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบราชการไทย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน๑ โดยยึด
หลักการบริหารบ๎านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล  

  กฎหมายรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข๎องมากกวํา 30 มาตรา ที่มุํงสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในการบริหารบ๎านเมืองของรัฐ รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม ถือวําเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญมากที่สุดในแงํของการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน  

 2) รูปแบบและลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  โคเฮนและอัฟฮอฟ (1980, p. 10-17) ได๎ท าการอธิบายและวิเคราะห๑รูปแบบ        

การมีสํวนรํวม โดยสามารถแบํงออกเป็น 4 รูปแบบ คือ  
 1. การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ (Decision-making) ซึ่งประกอบไปด๎วย                  
3 ขั้นตอน คือ การริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ  
 2. การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด๎วย              
การสนับสนุนทางดา๎นทรัพยากร การเขา๎รํวมในการบริหาร และการประสานขอความรํวมมือ  
 3. การมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑ (Benefits) ทางด๎านตําง ๆ ประกอบ             
ไปด๎วยผลประโยชน๑ทางดา๎นวัตถ ุผลประโยชน๑ทางดา๎นสังคม และผลประโยชน๑สํวนบุคคล  
 4. การมีสํวนรํวมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการ
ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสํวนรํวมตํอไป  

รูปแบบการมีสํวนรํวมของประชาชนที่โคเฮนและอัฟฮอฟเสนอไว๎  การมีสํวนรํวม
โดยทั่วไปในขั้นตอนการตัดสินใจไมํได๎หมายความวํา จะเป็นการตัดสินใจได๎เพียงอยํางเดียว ยังใช๎การ
ตัดสินใจควบคูํไปกับขั้นตอนการปฏิบัติการด๎วย การตัดสินใจยังเกี่ยวข๎องกับประชาชนในเรื่องของ
ผลประโยชน๑ และการประเมินผลในกิจกรรมการมีสํวนรํวมของประชาชนด๎วย จะเห็นได๎วํา           
การตัดสินใจนั้นมีความส าคัญเก่ียวข๎องและสํงผลกระทบเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ แตํก็เกี่ยวข๎องกับ
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ผลประโยชน๑และการประเมินผลด๎วย โดยที่ผลประโยชน๑นั้นเป็นผลมาจากขั้นตอนการตัดสินใจแล๎ว
ทั้งสิ้น นอกจากนี้ก็จะมีผลสะท๎อนกลับจากขั้นการประเมินผล และขั้นการปฏิบัติการกลับไปสูํขั้นการ
ตัดสินใจอีกด๎วย  

 3) ระดับชั้นของการมีส่วนร่วม  
 การให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในกระบวนการตํางๆนั้นสามารถท าได๎ในหลายระดับ

ขึ้นอยูํกับวํารัฐบาลหรือผู๎มีอ านาจในแตํละยุควําจะให๎ความส าคัญตํอภาคประชาชนมากน๎อย
แตกตํางกัน คือ  

 1. ประชาชนเป็นผู๎ใช๎อ านาจ หมายถึง การให๎ประชาชนเข๎าจัดการหรือด าเนินการ
เอง โดยไมํมีการติดตํอกับกับรัฐบาลกํอนซึ่งอ าจมีการโต๎ตอบจากรัฐบาล  

 2. ประชาชนและรัฐบาลรํวมกันแก๎ปัญหา โดยมีอ านาจเทําเทียมกัน  
 3. ประชาชนเป็นที่ปรึกษา หมายถึง รัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชน               

และมีความตั้งใจที่จะกระท าตามความเห็นนั้น แตํก็ยังมีอ านาจที่จะไมํรับฟังความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ  
 4. ประชาชนแสดงความคิดเห็น รัฐบาลให๎โอกาสประชาชนแสดงความคิดเห็น           

ในบางเรื่อง แตํมักจะไมํน าความคิดเห็นไปปฏิบัติและยังมีอ านาจที่จะไมํรับฟังความคิดเห็นนั้น  
 5. ประชาชนรับทราบ เป็นการแถลงขาํวสารหรือมติของทางรัฐบาล ให๎ประชาชน

รับทราบ ประชาชนอ าจมีปฏิกิริย าโต๎ตอบหรือไมํก็ได๎  
 6. รัฐบาลใช๎อ านาจ กลําวคือรัฐบาลใช๎อ านาจจัดการโดยไมํแจ๎งให๎ประชาชน

รับทราบลํวงหน๎า  
4) ระดับการมีส่วนร่วม  
 วิธีการแบํงระดับชั้นการมีสํวนรํวมของประชาชนอาจแบํงได๎หลายวิธีขึ้นอยูํกับ 

วัตถุประสงค๑ และความละเอียดของการแบํงเป็นส าคัญ การมีสํวนรํวมของประชาชนอาจแบํงได๎จาก
ระดับต่ าสุดไปหาระดับสูงสุดออกเป็น 7 ระดับ และจ านวนประชาชนที่เข๎ามีสํวนรํวมในแตํละระดับ                     
จะเป็นปฏิภาคกับระดับของการมีสํวนรํวม กลําวคือ ถ๎าระดับการมีสํวนรํวมต่ า จ านวนประชาชน                
ที่เข๎ารํวมจะมาก และยิ่งระดับการมีสํวนรํวมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข๎ามามีสํวนรํวมก็จะ
ลดลงตามล าดับ ระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด ได๎แกํ  

 1. ระดับการให๎ข๎อมูล เป็นระดับต่ าที่สุด และเป็นวิธีการที่งํายที่สุดของการติดตํอ 
สื่อสารระหวํางผู๎ก าหนดนโยบายหรือผู๎วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให๎ข๎อมูลแกํประชาชน
ทีเ่กี่ยวกับการตัดสินใจของผู๎ก าหนดนโยบายหรือผู๎วางแผนโครงการ แตํไมํเปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็น
หรือเข๎ามาเกี่ยวข๎องใด ๆ วิธีการให๎ข๎อมูลอาจกระท าได๎หลายวิธี เชํน การแถลงขําว การแจกขําว            
การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ๑ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตําง ๆ ฯลฯ  

2. ระดับการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกวําระดับแรก 
กลําวคือ ผู๎ก าหนดนโยบายหรือผู๎วางแผนโครงการเชิญชวนให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให๎ได๎
ข๎อมูลเพิ่มขึ้น และประเด็นในการประเมินข๎อดีข๎อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เชํนการส ารวจความคิดเห็น              
ของประชาชนในโครงการตําง ๆ และการบรรยายให๎ประชาชนทราบเกี่ยวกับโครงการตําง ๆ            
แล๎วขอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
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3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีสํวนรํวมของประชาชนที่สูงกวําการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอยํางเป็นทางการระหวํางผู๎ก าหนดนโยบาย 
และผู๎วางแผนโครงการและประชาชน เพ่ือประเมินความก๎าวหน๎าหรือระบุประเด็นหรือข๎อสงสัยตําง ๆ 
เชํน การจัดการประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการเปิดกว๎างรับฟังความคิดเห็น โดยใช๎
รูปแบบตํางๆ อาทิ การสนทนากลุํม  

4. ระดับการวางแผนรํวมกัน เป็นระดับที่สูงกวําปรึกษาหารือ กลําวคือ เป็นเรื่องการ
มีสํวนรํวมที่มีขอบเขตกว๎างมากขึ้น มีความรับผิดชอบรํวมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่
จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เหมาะสมที่จะใช๎ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุํงยาก
ซับซ๎อนและมีข๎อโต๎แย๎งมาก เชํน การใช๎กลุํมที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
การใช๎อนุญาโตตุลาการเพี่อการแก๎ปัญหาข๎อขัดแย๎ง และการเจรจา เพ่ีอหาทางประนีประนอมกัน  

5. ระดับการรํวมปฏิบัติ เป็นระดับชั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนรํวมกัน             
เป็นระดับที่ผู๎วางแผนโครงการผู๎รับผิดชอบนโยบายหรือโครงการกับประชาชนรํวมกันด าเนินโครงการ
กับประชาชนรํวมกันด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการ เป็นขั้นการน าไปปฏิบัติรํวมกันด าเนิน              
ตามหรือโครงการรํวมกันเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ท่ีวางไว๎  

6. รํวมติดตามตรวจสอบและประเมินผล เป็นระดับการมีสํวนรํวมที่มีผู๎เข๎ารํวมน๎อย 
แตํมีประโยชน๑ที่ผู๎ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ได๎ 
รูปแบบของการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผล อาจอยูํในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประเมินผลที่มาจากหลายฝุาย การสอบถามประชาชนโดยการท าการส ารวจเพ่ือให๎
ประชาชนประเมิน การประเมินผลนี้มีความส าคัญมาก เพราะจะมีผลตํอการพิจารณาจัดสรรประโยชน๑ 
การยุติหรือคงไว๎ ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ  

7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีสํวนรํวมโดยประชาชน 
เพ่ือแก๎ปัญหาข๎อขัดแย๎งที่มีอยูํทั้งหมด เชํน การลงประชามต ิเป็นต๎น  

5) แนวคิดและเป้าหมายของการมีส่วนร่วม  
 หลักการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ตั้งอยูํบนพื้นฐานความคิดที่วําการเปิดให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมจะกํอให๎เกิดประโยชน๑และความสุข
ตํอสํวนรวมทั้งในแงํของคุณภาพสิ่งแวดล๎อมท่ีดีขึ้น และการลดปัญหาความขัดแย๎งในสังคม  

 แนวคิดและเปูาหมายของการมีสํวนรํวมสามารถสรุปได๎ดังตํอไปนี้  
  1) การมีสํวนรํวมเป็นคุณคําที่ส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กลําวคือ ประชาชนโดยเฉพาะกลุํมที่จะได๎รับผลกระทบจากมาตรการ นโยบาย กฎหมาย                      
และโครงการตํางๆ ของรัฐควรจะมีโอกาสได๎รับทราบและเข๎าถึงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมเหลํานั้น 
รวมทั้ง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรํวมตัดสินใจภายใต๎กลไกและรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือให๎รัฐ
สามารถน าเอาข๎อมูล ความคิดเห็น และผลประโยชน๑ได๎เสียของประชาชนไปประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ  
 2) การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นมาตรการอันหนึ่งในการแบํงสรรอ านาจ 
(Redistribution of powers) ในการตัดสินใจให๎แกํประชาชน ในฐานะท่ีประชาชนเป็นเจ๎าของอ านาจ
อธิปไตยท่ีแท๎จริง  
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 3) การมีสํวนรํวมของประชาชนจะชํวยสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํประชาชน 
(Empowerment) กลําวคือ ชํวยเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาคนโดยเฉพาะประชาชนกลุํมที่ยากจน              
และด๎อยโอกาสให๎สามารถเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารกิจการของรัฐมากขึ้น ในกรณีของประเทศไทย 
การให๎สิทธิแกํชุมชนในการรํวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตัวอยํางที่ดีของการเพ่ิมอ านาจ                 
แกํประชาชนซึ่งสามารถน าไปสูํการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้นกวําการยึดหลักการควบคุมและ                       
สั่งการดังเชํนในอดีตที่ผํานมา  
 4) การมีสํวนรํวมจะน าไปสูํการตัดสินใจที่รอบคอบและรอบด๎านมากขึ้นเนื่องจาก
รัฐได๎น าเอาทัศนะที่หลากหลายของฝุายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องมาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรม       
ตําง ๆ ของตน ท าให๎ได๎ผลการตัดสินใจที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน  
 5) การมีสํวนรํวมของประชาชนชํวยสนองตอบหลักความเป็นธรรม (Equity)             
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากเปิดโอกาสให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องและที่จะได๎รับผลกระทบ
จากมาตรการของรัฐมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจของรัฐได๎  

 6) การมีสํวนรํวมจะน าไปสูํการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน การมี
สํวนรํวมของประชาชนจะชํวยให๎การบังคับใช๎กฎหมายสิ่งแวดล๎อมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เนื่องจากรัฐไมํมีก าลังบุคลากรหรืองบประมาณที่จะคอยตรวจตราสอดสํองวําไมํมีการละเมิดกฎหมาย
สิ่งแวดล๎อม กฎหมายที่เน๎นการสั่งการและควบคุมจึงมีข๎อจ ากัด  

 6) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    Cohen และ Uphoff (1977, p. 59-78) ได๎เสนอวํามีบุคคล 4 ฝุายที่มีสํวน

ส าคัญในการมีสํวนรํวมในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมชนบท ซึ่งประกอบด๎วย ประชาชนในท๎องถิ่น 
ผู๎น า ท๎องถิ่น เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ และบุคคลภายนอก ส าหรับการมีสํวนรํวมของประชาชนนั้นมีปัจจัย
หลายอยาํงที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวม ได๎แกํ  

1. อายุ และ เพศ  
2. สถานภาพในครอบครัว  
3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพทางสังคม  
5. อาชีพ  
6. รายได๎และทรัพย๑สิน  
7. ระยะเวลาที่อยูํในท๎องถิ่น และระยะเวลาที่ได๎รับผลกระทบ  
8. พ้ืนที่ดินถือครอง และสถานภาพการท างาน  

  
 7) มาตรวัดระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 Chapin (1977, p. 317) ได๎เสนอมาตรวัดระดับการมีสํวนรํวมของประชาชน            
ทางสังคม โดยก าหนดระดับความส าคัญของการมีสํวนรํวมกิจกรรมของสมาชิกในองค๑กรชุมชน ดังนี้   

1. มีความสนใจและเข๎ารํวมประชุม ได๎แกํ การให๎ความสนใจ ติดตามขําวสารตําง ๆ 
ของสํวนรวม และการเข๎ารํวมประชุมเสนอแนะตําง ๆ ในที่ประชุมกิจกรรมของสํวนรวม  
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2. การให๎การสนับสนุน ชํวยเหลือ ได๎แกํ การอุทิศเงิน เวลา ให๎แกํสํวนรวม  
3. การเขา๎เป็นสมาชิกและกรรมการ ได๎แกํ การอุทิศแรงงานในการท ากิจกรรม

ของสํวนรวม โดยการสมัครเป็นสมาชิก หรือ เป็นกรรมการของชุมชน  
4. การเป็นเจ๎าหนา๎ที่ผู๎ปฏิบัติงาน ได๎แกํ การยอมรับใช๎ในการท ากิจกรรมตํางๆ 

ตามที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎มีอ านาจสั่งการ  
ในเรื่องมาตรวัดระดับการมีสํวนรํวมของประชาชนนี้สามารถสรุปแนวความคิด 

ได๎ดังตํอไปนี้ คือการกระท าของแตํละบุคคล ซึ่งพิจารณาจากความถี่บํอยของการกระท า ระยะเวลา
ของการท ากิจกรรม คุณภาพในการท ากิจกรรม การให๎การสนับสนุนชํวยเหลือการเข๎าเป็นสมาชิก   
และกรรมการ ความสนใจตํอขําวสาร หรือความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องที่เก่ียวข๎อง  
 

 8) เทคนิควิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

พุทธศักราช 2548 ก าหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วําอาจใช๎วิธีการอยํางหนึ่งหรือ
หลายอยาํง ดังตํอไปนี้  
 1. การส ารวจความคิดเห็น  

1.1 การสัมภาษณ๑รายบุคคล  
1.2. การเปิดให๎แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย๑ ทางโทรศัพท๑หรือโทรสาร

ทางระบบเครือขาํยสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด  
1.3. การเปิดโอกาสให๎ประชาชนมารับข๎อมูลและแสดงความคิดเห็นตํอหนํวยงาน

ของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ  
1.4. การสนทนากลุํมยํอย  

 2. การประชุมปรึกษาหารือ  
2.1. การประชาพิจารณ๑  
2.2. การอภิปรายสาธารณะ  
2.3. การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร  
2.4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
2.5. การประชุมระดับตัวแทนของกลุํมบุคคลที่เก่ียวข๎องหรือมีสํวนได๎เสีย  

 

 9) วิธีการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 โดยเหตุที่ในปัจจุบันปัญหาด๎านเศรษฐกิจและสังคมมีความซับซ๎อน และการ

พัฒนาอยํางยั่งยืนต๎องอาศัยกระบวนการความรํวมมือและการมีสํวนรํวมของหลายฝุายในสังคม 
ในขณะที่การพัฒนาในระยะเวลาที่ผํานมาได๎ท าให๎ภาคประชาชนเติบโตและมีศักยภาพและมีความ
ต๎องการที่จะมีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของรัฐและบริหารจัดการชุมชน            
อีกทั้งภาครัฐเองมีขีดความสามารถจ ากัด จ าเป็นต๎องเปิดโอกาสและสํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชน            
และสังคมได๎มีสํวนเขา๎มาแก๎ไขปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้   

1. จัดกระบวนการหรือกลไกการบริหารจัดการของรัฐที่เปิดโอกาสให๎ประชาชน             
มีสํวนรํวมในการวิเคราะห๑สาเหตุของปัญหา การจัดท าแผน และด าเนินการแก๎ไขปัญหาของชุมชน  
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2. สนับสนุนให๎มีคณะกรรมการของประชาชนในชุมชนและท๎องถิ่นให๎รํวมคิด              
รํวมท างาน และเรียนรู๎ประสบการณ๑ความรู๎ความสามารถซึ่งกันและกัน  

3. สํงเสริมให๎มีเครือขํายความรํวมมือระหวํางชุมชนหรือท๎องถิ่นในการแลกเปลี่ยน
ความรู๎ความเข๎าใจในการพัฒนาด๎านตําง ๆ และผลกระทบจากการพัฒนา  

4. จัดให๎มีกระบวนการและชํองทางของการมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางการพัฒนา
เป็นระบบควบคูํกันไป คือ ระบบการมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการพัฒนารํวมกับภาครัฐซึ่งเป็น
ระบบที่มีการปฏิบัติอยูํในปัจจุบันและระบบการจัดการกิจกรรมการพัฒนาใหมํ โดยให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมอยํางสมบูรณ๑ ซ่ึงภาครัฐเป็นฝุายสนับสนุนในด๎านนโยบาย มาตรการ และงบประมาณสนับสนุน  

5. เสริมสร๎างวิสัยทัศน๑และสร๎างขีดความสามารถในการจัดการหรือการมีสํวนรํวม
ให๎แกํองค๑กรประชาชน องค๑กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สาธารณชน ภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือให๎เข๎ามา
มีสํวนรํวมในการด าเนินแผนงานโครงการของรัฐหรือของชุมชน เชํน การใช๎มาตรการจูงใจทางภาษี 
การสนับสนุนการฝึกอบรมด๎านการจัดการ และการสํงเสริมความรํวมมือกับฝุายอื่น ๆ ในสังคม  

6. พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานประชาสัมพันธ๑ของรัฐและความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานประชาสัมพันธ๑ ภาครัฐและภาคเอกชนในการให๎บริการขําวสารและข๎อมูลเกี่ยวกับ         
แนวทางการพัฒนาประเทศแกํข๎าราชการในกระทรวง กรม และประชาชนอยํางเพียงพอให๎เกิดความรู๎ 
ความเข๎าใจ ทัศนคต ิและการมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ  
   

4. กรอบแนวความคิด 
   จากข๎อมูลทบทวนเอกสารข๎างต๎น ตลอดจนการค๎นคว๎าข๎อมูลตํางๆ   สามารถน ามา
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
                    ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย  

คุณลักษณะท่ัวไป 
- เพศ 
- สถานภาพ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระดับรายได๎ 
- อาชีพ 
- ระยะเวลาที่อยูํอาศัย   
  
  
  

การมีส่วนร่วม  
1. การตัดสินใจ 
2. การวางแผน 
3.การด าเนินการ 
4. การรับผลประโยชน๑ 
  
 



 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) 
โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่งค้นหา
ข้อเท็จจริงโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณมีตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ
และใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการก าหนดนโยบายรัฐบาล กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง จากนั้นจึงด าเนินการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมุ่งเน้นศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล กรณีศึกษา
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีวิธีด าเนินการศึกษา 
ประกอบด้วย  
  1.  ประชากร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการศึกษาดังนี้ 
 
3.1  วิธีการศึกษา ประชากร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
    ประชากรของการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่เป้าหมายโครงการในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง จ านวน 688,999 คน (ธันวาคม 2558) โดยสุ่มตัวอย่างใช้ตารางสุ่มตัวอย่างของ Yamane 
(1973) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน +-5% ครอบคลุม 8 อ าเภอ             
ตามจ านวนประชากร 
 

              อ าเภอ   
จ านวนประชากร 

รวม ชาย หญิง 
รวมยอด 688,999 339,333 349,666 

อ าเภอเมืองระยอง 271,460 133,347 138,113 
อ าเภอบ้านฉาง 69,622 34,862 34,760 
อ าเภอแกลง 130,304 63,138 67,166 
อ าเภอบ้านค่าย 65,244 33,126 32,118 
อ าเภอวังจันทร์ 25,991 12,906 13,085 
อ าเภอปลวกแดง 58,258 29,395 28,863 
อ าเภอเขาชะเมา 23,880 11,971 11,909 
อ าเภอนิคมพัฒนา 44,240 21,819 22,421 
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จ านวนแบบสอบถามจ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ รวม จ านวนแบบสอบถาม 

รวมยอด 688,999 400 
อ าเภอเมืองระยอง 271,460 158 
อ าเภอบ้านฉาง 69,622 40 
อ าเภอแกลง 130,304 38 
อ าเภอบ้านค่าย 65224 76 
อ าเภอวังจันทร์ 25,991 15 
อ าเภอปลวกแดง 58,258 34 
อ าเภอเขาชะเมา 23,880 14 
อ าเภอนิคมพัฒนา 44,240 26 

 
3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ คือ  
  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบาย
รัฐบาล กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง    
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1. ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการการศึกษา ระดับรายได้ของครอบครัวต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย การรับรู้ข่าวสาร  
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)   

ตอนที่ 2  ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบาย
รัฐบาล กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง    
ได้แก่   การตัดสินใจ การวางแผน  การด าเนินการ  การรับผลประโยชน์   
   ลักษณะของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  โดยในแต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้เลือก 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก น้อย และน้อย
ที่สุด  ตามมาตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
มากที่สุด 

มาก 
น้อย 

น้อยที่สุด 

4 
3 
2 
1 
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  คะแนนเฉลี่ยที่ได้น ามาแปรความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้  
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.26 – 4.00   หมายถึง  มากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.51 – 3.25  หมายถึง  มาก 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.76 – 2.50  หมายถึง  น้อย 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.75  หมายถึง  น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ  
   2)  ศึกษาข้อมูลทั่วไป ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary) และจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   3) การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วยข้าราชการ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ อาสาสมัคร 
สื่อมวลชน โดยเลือกแบบเจาะจงจากประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยอง จ านวน 12 – 15 คน 
   4). การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  เลือกสัมภาษณ์เจาะลึก
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย  
   1) เจ้าหน้าที่รัฐ/ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
    (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
    (2) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
    (3) อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
       2) ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน 
    (1) นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
    (2) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
    (3) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
   3) ภาคประชาชน ประชาสังคม กลุ่ม NGO ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชน ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) 
 3. การวิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติ 
       3.1 สถิติ t-test ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีสองกลุ่มกับ
ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วม  
      3.2 สถิติ F-test ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีมากกว่าสองกลุ่ม
ขึ้นไปกับค่าเฉลี่ยของระดับระดับการมีส่วนร่วม  
 4.ในการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการวิเคราะห์เชิง
อรรถาธิบาย (Explanatory Analysis) ซึ่งอาศัยข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ประกอบกัน                
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น าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่หาความเชื่อมโยงเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคส าคัญในการมีส่วนร่วม                    
ของประชาชนว่าเป็นไปตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้หรือไม่ 
  5. การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยน าข้อมูลมาประมวลกับกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   
 
    
  



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล 
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง อีกทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง   
 
4.1  ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม  
 โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา
อาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง  การวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม  
 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 จ านวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

1. ชาย 
2. หญิง 

186 
214 

46.5 
53.5 

รวม 400 100 
  

  จากตารางที่ 1 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.5 และเป็นเพศชาย จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ 

จากตารางที่ 2 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นสมรส จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70  
โสด จ านวน 117 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.2  หย่าร้างจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

1. โสด 
2. สมรส 
2. หย่าร้าง 

117 
280 
3 

29.2 
70 

0.75 
รวม 400 100 
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ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 20 ปี 
2. 21 – 30 ปี 
3. 31 – 40 ปี 
3. 41 – 50 ปี 
4. 51 – 60  
5. 61 ปีขึน้ไป 

18 
110 
154 
87 
25 
6 

4.50 
27.50 
38.5 
21.75 
6.25 
1.5 

รวม 400 100 
  
  จากตารางที่ 3 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อายุ 31 - 40 ปีขึ้นไป จ านวน 154 คน              
คิดเป็นร้อยละ 38.5  รองลงมาอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 และอายุ 
41 – 50 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 
 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 
4. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 

62 
73 
85 
138 
42 

15.50 
18.25 
21.25 
34.5 
10.5 

รวม 400 100 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่าประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 138 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.5  รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25                   
และต่ ามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามประเภทเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน 

เงินเดือน/รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 5,000 บาท 
2.  5,001 – 15,000 บาท 
3. 15,001 – 30,000 บาท 
4. 30,001 – 45,000 บาท 
4. สูงกว่า 45,000 ขึ้นไป 

17 
146 
173 
48 
16 

4.3 
36.5 
43.3 
12.0 
4.0 

รวม 400 100 
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  จากตารางที่ 5 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน 15,001 – 
30,000 บาท จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมามีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน 5,001 – 
15,000 บาท จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5  และ  30,001 – 45,000 บาท จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.0 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ าแนกตามประเภทต าแหน่งงาน 
ประเภทต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 

1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
2. แม่บ้าน 
3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
4. เกษตร/รับจ้าง 
5. นักเรียน/นักศึกษา 
6. ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ  
7. อ่ืนๆ  

86 
28 
99 
142 
28 
8 
9 

21.5 
7.0 
24.8 
35.5 
7.0 
2.0 
2.2 

รวม 400 100 
 
  จากตารางที่ 6 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตร/รับจ้าง  จ านวน 142 คน               
คิดเป็นร้อยละ 35.5  รองลงมาเป็นค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8  
ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง 

ระยะเวลา จ านวน ร้อยละ 

1. น้อยกว่า 1 ปี 
2. 1 – 5  ป ี
3. 5 – 10 ปี 
4. 10 ปีขึ้นไป  

41 
86 
105 
168 

10.3 
21.5 
26.3 
42.0 

รวม 21 100 
 
  จากตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง
มากกว่า 10 ปี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง 
5 – 10 ปี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง 1 – 5 ปี 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3  น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.3 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล   
  

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 
ข้อความ   แปลความ 

ด้านการตัดสินใจ 
1.ท่านเข้าใจความหมายของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
2.ท่านได้รับทราบว่าจังหวัดระยองถูกก าหนดการพัฒนาเป็น
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
3.ท่านได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจากส่วนราชการต่างๆ 
4.ท่านเป็นผู้มีส่วนในการเข้าร่วมประชุมชี้แจง 
ท าความเข้าใจโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
จากภาครัฐ 

 
2.48 
2.51 

 
2.55 

 
 

2.26 
 

 
มีส่วนร่วมน้อย 
มีส่วนร่วมมาก 

 
มีส่วนร่วมมาก 

 
 

มีส่วนร่วมน้อย  
 

รวม 2.45 มีส่วนร่วมน้อย  
 
  จากตารางที่ 8 พบว่าประชาชนจังหวัดระยองมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ         
ในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยภาพรวมน้อย ( x =2.45) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าท่านได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจาก
ส่วนราชการต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจมาก  ( x = 2.55 ) รองลงมาการรับทราบว่าจังหวัดระยอง                
ถูกก าหนดการพัฒนาเป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีผลต่อการตัดสินใจมาก  
( x =2.51)  เข้าใจความหมายของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  ( x =2.48) เป็นผู้มีส่วนในการ            
เข้าร่วมประชุมชี้แจงท าความเข้าใจโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจากภาครัฐ                 
( x =2.26) ตามล าดับ   
 
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน 

ข้อความ   แปลความ 
ด้านการวางแผน 
1.ท่านเคยได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดท าโครงการตาม
แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
2.ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดขั้นตอน การด าเนิน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
3.ท่านรับรู้ รับทราบว่ามีแผนงานโครงการต่างๆ โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
4.ท่านเชื่อมั่นในการจัดการของภาครัฐต่อการด าเนินโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 
1.52 

 
1.48 

 
2.38 

 
1.88 

 

 
มีส่วนร่วมน้อยที่สดุ 

 
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

 
มีส่วนร่วมน้อย  

 
มีส่วนร่วมน้อย  

รวม 1.56 มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 
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  จากตารางที่ 9 พบว่าประชาชนจังหวัดระยองมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน
โดยภาพรวมมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ( x =1.56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมน้อยในการ
รับรู้ รับทราบว่ามีแผนงานโครงการต่างๆ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด าเนินการ
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง( x =2.38) รองลงมามีส่วนร่วมน้อยในการเชื่อมั่นในการจัดการของภาครัฐ
ต่อการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( x =1.88) มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( x =152) 
และมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในการวางแผนก าหนดขั้นตอน การด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ( x =1.48) ตามล าดับ   
 
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมในการท างานด้านการด าเนินงาน  
 

ข้อความ   แปลความ 
ด้านการด าเนนิงาน  
1.ท่านได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
2.ท่านได้รับทราบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ             
ภาคตะวันออกไม่สามารถด าเนินการได้เพราะขาดความ
ร่วมมือของประชาชน 
3. ท่านเคยเข้าร่วมประชุมสาธารณะเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 
1.72  

 
1.68 

  
2.35 

  

 
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

 
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

  
มีส่วนร่วมน้อย  

รวม 1.91 มีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 
 
  จากตารางที่ 10 พบว่าประชาชนจังหวัดระยองมีส่วนร่วมในด้านด าเนินงาน        
โดยภาพรวมในลักษณะมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  ( x =1.91) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีส่วนร่วมน้อย              
ในการเข้าร่วมประชุมสาธารณะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( x =2.35) 
รองลงมา มีส่วนร่วมน้อยที่สุดในการได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ( x =1.72) และมีส่วนร่วมน้อยในการรับทราบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ      
ภาคตะวันออกไม่สามารถด าเนินการได้เพราะขาดความร่วมมือของประชาชน ( x =1.68) ตามล าดับ   
 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ 
ข้อความ   แปลความ 

ด้านการรับผลประโยชน์ 
1.ท่านเห็นว่าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก    
จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดระยองโดยตรง 
2.ท่านเห็นว่าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก   
จะท าให้ท่านมีรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

 
2.98 

 
2.46 

 
มีส่วนร่วมมาก 

 
มีส่วนร่วมน้อย 

  
รวม 2.74 มีส่วนร่วมมาก 
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  จากตารางที ่11 พบว่าประชาชนจังหวัดระยองมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ 
โดยภาพรวมมีส่วนร่วมมาก ( x =2.74) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมมาก เห็นว่า
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดระยอง
โดยตรง ( x =2.98)  และมีส่วนร่วมน้อยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะท าให้           
มีรายได้ท่ีดีขึ้นกว่าเดิมองค์กร ( x =2.46) ตามล าดับ   
 
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวม 

ข้อความ   แปลความ 
1. การตัดสินใจ 
2. การวางแผน 
3. การด าเนินงาน  
4. การรับประโยชน์ 

2.45 
1.56 
1.91 
2.74 

มีส่วนร่วมน้อย 
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

มีส่วนร่วมน้อย 
มีส่วนร่วมมาก 

รวม 2.16 มีส่วนร่วมน้อย 
 

 จากตารางที่ 12 พบว่าประชาชนจังหวัดระยองมีส่วนร่วมต่อการด าเนินโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในภาพรวมระดับน้อย ( x =2.16)  โดยด้านการวางแผนมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด ( x =1.56)  รองมาคือด้านการด าเนินงาน  ( x =1.91) ตามล าดับ   
 
4.2  ผลการวิเคราะห์จากการประชุมย่อย(Focus Group)  
 จากผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดระยองประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยให้มีการอภิปราย และเสนอแนะ     
ในประเด็นความต้องการ ในการเข้าสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมและการเชื่อมโยง 
  กลุ่มท่ี 2 ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง 
  กลุ่มท่ี 3 ด้านพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
  กลุ่มท่ี 4 ด้านแรงงานและการศึกษา 
  กลุ่มท่ี 5  ด้านประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ 
  กลุ่มท่ี 6  ด้านข้อมูล สถิติเชิงยุทธศาสตร์ 
  มีประเดน็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระยอง ดังนี้ 
 
ที ่ คณะท างาน ข้อเสนอ 
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

และการเชื่อมโยง 
1. สนามบินอู่ตะเภาค่อนข้างเป็นรูปธรรมแล้ว ได้คิดแผนการ
หรือไม่ว่าจะรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบของการเชื่อมโยง
ระหว่างกิจกรรมต่างๆ อย่างไร 
2. ทางหลวงสาย 36 ควรมีที่พักรถบรรทุก 
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ที ่ คณะท างาน ข้อเสนอ 
3. ให้ค านึงถึงการเชื่อมต่อโครงสร้างหลักของ EEC เช่น 
สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูง 
4. อยากเห็นภาพการน าขนส่งมวลชน เช่น รถรางมา
ด าเนินการ โดยเฉพาะการรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะเสม็ด 

2 ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และผังมือง 

1. ควรมีโรงพยาบาลใหม่ๆ ทีร่องรับผู้ป่วยได้ 5 – 10 ปีข้างหน้า  
2. เป็นห่วงเรื่องประปา และพลังงานโดยเฉพาะการเป็นแหล่ง
ผลิตรถฟ้า จะต้องเตรียมการส าหรับสถานีชาร์จไฟ 
3. ต้องออกผังในระดับภาค และเตรียมความพร้อม เช่น     
ปลายสถานีรถไฟอยู่ที่ใด จะจัดการพ้ืนที่อย่างไร   
4. เมืองใหม่ที่จะเกิดข้ึนในหลายๆ ที่ต้องมีการออกแบบที่ดี  

3  ด้านพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม 
และการท่องเที่ยว 

1. ปัญหาหลักคือขยะ เป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรม 
ในปัจจุบันมีโรงก าจัดขยะมูลฝอยรวมของ อบจ. แต่ในอนาคต 
จะเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 
2. เรื่องน้ า ควรท าแผนความต้องการไป 10 ปีข้างหน้า 
3. การท่องเที่ยวควรจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก 
4. การขนส่งวัตถุอันตราย จะมีการวางแผนอย่างไร เช่น  
แยกเส้นทางรถบรรทุกออกจากปกติได้หรือใ 

4 ด้านแรงงานและการศึกษา 1.อยู่ระหว่างจัดท ายุทธศาสตร์ด้านแรงงานกลุ่มจังหวัดล่วงหน้า 
20 ปี 
2. ควรจัดท าศูนย์ Training Center โดยเฉพาะของจังหวัด 
3. อยากให้เร่งรัดผลิตครู และอุปกรณ์ด้านการศึกษาในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจ 
4. เร่งรัดพัฒนาแรงงานในระดับพื้นท่ี  

5 ด้านประชาสัมพันธ์ และสร้าง
การรับรู้ 

1.การประชาสัมพันธ์ให้ใช้ศัพท์ง่ายๆ  
2.ให้จัดท าแผนงาน/โครงการที่เป็นรูปธรรม โดยบูรณาการ 
ทั้งสื่อและงบประมาณ 
3. การประชาสัมพันธ์ให้เน้นว่าคนระยองจะได้อะไร 
4.การสื่อสารให้มีการตอบรับด้วย 
5. ให้ท าแผนงานว่าจะใช้ช่องทางไหน  ครอบคลุมทุกสื่อ 
ครอบคลุมทุกระดับ 
6. ให้ใช้สื่อที่สามารถครอบคลุมได้ทั้งจังหวัด 

6 ด้านข้อมูล สถิติเชิงยุทธศาสตร์ ฐานข้อมูลเป็นเรื่องจ าเป็นและส าคัญมาก ควรมีการสร้าง
ฐานข้อมูลกลางเพ่ือบริการแก่นักลงทุน 
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4.3   ผลการศึกษาวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)    
 1. จากการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560                  
มีความเห็นว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เป็นนโยบายของขนาดใหญ่ เป็นความมุ่งหวังของรัฐบาล  คนระยองจึงไม่อาจหลักเลี่ยงได้ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามคนจังหวัดระยองต้องเตรียมการรองรับอย่างมีสติ  มีการตั้งรับอย่างทันท่วงที  อย่างน้อย
จะต้องรู้ว่าระเบียงเศรษฐกิจคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร มีข้อเสียอย่างไร ดังนั้น ส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงงาน จะต้องมีกิจกรรมในการสร้างความรู้เรื่อง EEC แก่บุคลากร
ขององค์กร ตั้งแต่วันนี้ (เหมือนเช่นรัฐบาลเคยรณรงค์เรื่อง AEC)  และทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อน
อย่างจริงจัง    

   1) ภาครัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายในระดับกระทรวง ให้ช่วย
ขับเคลื่อนในทุกกระทรวง หน่วยงานในระดับจังหวัดจะต้องรับนโยบายของกระทรวง กรมตนเอง             
มาขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ีอย่างจริงจัง โดยมีจังหวัดเป็นตัวกลาง 

   2) ภาคเอกชน เป็นกลไกส าคัญในการให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ              
แก่ภาครัฐ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับการลงทุนในระดับต่างๆ 

   3) ภาคท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นทุกคนในพ้ืนที่ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 
ต้องก าหนด EEC เป็นวาระในการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะในอ าเภอบ้านฉาง อ าเภอเมืองระยอง 
อ าเภอปลวกแดง และอ าเภอนิคมพัฒนา 

   4) ภาคประชาชน จะต้องติดตามข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเข้าไป         
มีส่วนในกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น การรับฟังความคิดเห็น หรือเป็นผู้ตรวจสอบในระดับพ้ืนที ่

 2. จากการสัมภาษณ์อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560    
มีความเห็นว่าพ้ืนที่ EEC ต้องมีหน่วยงานที่จัดท าฐานข้อมูลกลาง (Data Center) ในขณะนี้ และต้องอยู่
ในพ้ืนที่จังหวัดระยองหรือชลบุรี เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์  
ต้องมีการเตรียมพร้อมทางด้านแรงงาน เนื่องจากเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและจะต้องมีการพัฒนา
คนระยองให้ก้าวไปสู่ต าแหน่งบริหารในระดับโรงงาน เนื่องจากพบว่าคนระยองส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะ
พนักงานทั่วไปเท่านั้น ส่วนผู้บริหารจะเป็นคนนอกพ้ืนที่และการที่จะให้ประชานมีส่วนร่วมมากที่สุดนั้น
ประเด็นส าคัญจะต้องชี้ชัดในผลประโยชน์ที่จะได้รับในระดับพ้ืนที่ 

 3. จากการสัมภาษณ์ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
(นายสมจิต จันทร์ผลึก) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 มีความเห็นว่าปัจจุบันจังหวัดระยองมีปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน  
และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขให้ได้  เช่น เรื่องมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด มีการ
กระทบกระทั่งระหว่างภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของจังหวัดในด้านอื่นๆ ไปด้วยโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว  เมื่อมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนและภาคโรงงานอาจเพ่ิมขึ้นตามมา อีก ดังนั้นจึงต้องสอบถาม
ความเห็นของประชาชนในพื้นท่ีด้วย 

 4. จากการสัมภาษณ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (นางสุวรรณา 
โดตี้) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560  มีความเห็นว่ารายได้ที่จังหวัดระยอง เช่น GDP ซึ่งมีมูลค่าเกือบ                
9 แสนล้านบาทต่อปี แต่ส่งกลับมาพัฒนาจังหวัดน้อยมาก โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดซึ่งได้เพียงปีละ
ประมาณ 300 ล้านบาท การเป็น EEC จะต้องคืนงบประมาณเพ่ิมเติมให้จังหวัดระยองด้านไหน 
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อย่างไร โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว  ดังนั้นภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วนไม่เฉพาะแต่
อุตสาหกรรม 

 5.จากการสัมภาษณ์ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง (นางอนุชิดา ชินศิระประภา)              
มีความเห็นจะต้องสร้างความชัดเจน 

   1) ระเบียบของกฎหมายต่างๆ ต้องก าหนดใหม่เพ่ือให้สอดรับต่อการ
เจริญเติบโต ระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ หลายประเด็นเป็นปัญหาต่อการพัฒนา กฎหมาย
จะต้องปรับให้มีการสอดคล้องต่อการลงทุน และทันต่อเหตุการณ์ 

   2) จะต้องมีการปรับเปลี ่ยนบริบทของการศึกษาใหม่ให้แตกต่างจาก
ภูมิภาคอื่น โดยจะต้องมีองค์กรที่จะต้องเข้ามาช่วยปรับด้านฐานความคิดด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ 
สถาบันที่มีอยู่แล้วต้องปรับตัวใหม่ เพ่ือให้สมารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงท ี

      3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  เนื ่องจากจะเป็นตัวขับเคลื ่อนหลัก 
เพราะการบริหารภูมิภาค จะเป็นในลักษณะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รองรับเขตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น  
ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารพื้นที่  ท าอย่างไรจะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่วางไว้อย่างสมดุล
และสอดคล้อง เช่น อ านาจ หรือขอบเขตหน้าที ่  

   4) ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยกระดับความเชื่อถือในระดับ
มาตรฐานสากล เนื่องจากการลงทุนในภาคตะวันออก มีนักลงทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนแทบทั้งสิ้น 

 6. จากการสัมภาษณ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง (นายสุรพล สุทธจินดา) 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 มีความเห็นว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ 
และส่งผลต่อประชาชนมิใช่เฉพาะใน 3 จังหวัดเป้าหมาย แต่จะส่งผลกระทบในระดับประเทศ 
การจัดท าแผนงานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ.2560 – 2564 เพียง 5 ปี จึงไม่เพียงพอ 
แต่จะต้องท าไปใน 20 ปีข้างหน้าเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือก าหนดกรอบทางเดินที่ชัดเจนมากขึ้น 
และสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน 

 7. จากการสัมภาษณ์นายประจวบ จ าเนียรศรี ประชาชนในต าบลบางบุตร อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยองมีความเห็นว่าขณะนี้ยังการขาดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน             
ในพ้ืนที ่โดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พ้ืนที่ทราบด้วย 
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สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
   
 จากการวิเคราะห์ในเชิงนโยบายพบว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก    
ที่จะเกิดขึ้นมีประโยชน์ต่อประชาชนในทุกภาคส่วน คือ 
 1. รายได้สู่พื้นที่ในรูปแบบกองทุน ภายใต้ พ.ร.บ.การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก จะมีการจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลงทุน EEC" โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตอุตสาหกรรม 
3 จังหวัด ควบคู่ไปกับการลงทุน ซึ่งไม่เพียงการสร้างหรือรักษาสภาพแวดล้อม แต่ยังต้องเข้าไปสนับสนุน
ด้านการศึกษา การให้ทุนเรียน รวมถึงพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ชุมชน ที่ส าคัญจะต้องเป็นประโยชน์
กับคนในพื้นที่มากที่สุด โดยเงินกองทุนจะมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมที่ให้บริการกับนักลงทุน
และจ าเป็นต้องมีการตั้งผู้บริหารจัดการกองทุนขึ้นมาดูแลเป็นพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่จะเก็บเข้ากองทุน 
คือ Service Charge      
 2. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้าน
การท่องเที่ยว เนื่องจากรัฐบาลมองการพัฒนาตามศักยภาพของจังหวัด ถึงแม้ EEC จะเน้นทางด้าน
อุตสาหกรรม แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ละเลยเรื่องของการท่องเที่ยว  เรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตร    
โดยรัฐบาลได้วางโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการคมนาคม ในการเชื่อมโยงการพัฒนา เช่น รถไฟทางคู่ 
รถไฟความเร็วสูง  การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา การสร้าง ปรับปรุงถนน
สายต่างๆ  เช่นสาย 36 สาย 3 การสร้างมอเตอร์เวย์ จะเห็นว่าระบบขนส่งขนาดใหญ่ล้วนสิ้นสุด
ปลายทางท่ีจังหวัดระยอง  จะท าให้คนมาจังหวัดระยองมากขึ้น เศรษฐกิจด้านอ่ืนๆเช่น การท่องเที่ยว 
การขายสินค้าด้านการเกษตรก็จะดีขึ้น 
 3. กลุ่มธุรกิจได้ประโยชน์ต่อเนื่อง 
  ธุรกิจโลจิสติกส์ : เนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมทุกด้าน ท าให้โอกาส
การลงทุนของเอกชนนั้นโดดเด่นในกลุ่มคลังสินค้าสมัยใหม่และ Third Party Logistics Service 
Provider (3PL) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจยุคใหม่ และจะสอดคล้องกับการวางบทบาทในแต่ละพ้ืนที่ 
นอกจากนั้นยังได้รับโอกาสจากการพัฒนาท่าเรือทวาย จากประเทศเมียนมา และนโยบาย Look 
South Policy จากจีน ที่จะช่วยส่งเสริมให้ภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่าง
มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกัน 
  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ : เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเภท              
ที่ได้เปรียบด้านเกษตรกรรมและมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลาย ท าให้เกิดโอกาสในการลงทุน
ธุรกิจเชื้อเพลงชีวภาพตามนโยบาย Bio Economy 
  ธุรกิจท่องเที่ยว : จากการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
จะเป็นการดึงเครื่องบินเช่าเหมาล าตรงสู่พัทยา ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียที่มีสัดส่วน
ถึง 45% ของตลาดนักท่องเที่ยวในพัทยา  อีกทั้งการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกจุกเสม็ด จะสามารถรองรับ
ตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพที่จะสร้างรายได้ให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากกว่าเดิม 
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   ธุรกิจอสังหาฯ และก่อสร้าง เนื่องจากการพัฒนาเปรียบเสมือนกับการสร้างเมือง
ใหม่ขึ้นในภาคตะวันออก ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวของประชากรมากขึ้นตามพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์หลัก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชลบุรีและระยอง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะเริ่มมีการลงทุน
มากขึ้น ภายหลังจากท่ีมีการชะลอการลงทุนในพ้ืนที่ตะวันออกมานาน 
 ซ่ึงจากการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล 
กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยองจะมีผล
โดยตรงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ ผู้ศึกษาขอสรุปผล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 53.5 
ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนใหญ่อายุ  31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5             
จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.5  มีเงินเดือน/รายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 43.3 มีต าแหน่งงานเป็นเกษตร/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 35.5  และส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง 10 ปี ขึ้นไป 
 2. พบว่าประชาชนจังหวัดระยองมีส่วนร่วมต่อการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกในภาพรวมระดับน้อย  แยกตามประเด็นคือ 
   1) การตัดสินใจ  มีส่วนร่วมน้อย 
   2) การวางแผน  มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
   3) การด าเนินงาน มีส่วนร่วมน้อย 
   4) การรับประโยชน์  มีส่วนร่วมมาก 
  3. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
     จากผลการศึกษาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล ที่ได้ผ่านมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว มีระดับภาพรวมในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดับน้อย ทั้งนี้หากรัฐบาลต้องการให้การด าเนินโครงการมีความส าเร็จโดยเร็ว  
สร้างประโยชน์ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง จะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านให้เร็วที่สุด  

1) ด้านการตัดสินใจ 
                         จะต้องมีการสื่อสารข้อมูลไปยังทุกภาคส่วนโดยเร็ว โดยเฉพาะข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  2) ด้านการวางแผน 
                         รัฐบาลต้องปรับกลยุทธ์จากการจัดท านโยบายจากบนสู่ล่าง โดยให้ประชาชน
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดขั้นตอน การด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการของภาครัฐต่อการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก  
 3) ด้านการด าเนินการ 
     สร้างความชัดเจนโดยเฉพาะ  ในเรื่องระเบียบของกฎหมายต่างๆ ต้องก าหนดใหม่
เพ่ือให้สอดรับต่อการเจริญเติบโต ระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ หลายประเด็นเป็นปัญหาต่อการ
พัฒนากฎหมายจะต้องปรับให้มีการสอดคล้องต่อการลงทุน และทันต่อเหตุการณ ์
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 4) ด้านการรับผลประโยชน์ 
                          โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ชาวจังหวัดระยองโดยตรง ในปัจจุบันมุมมองของประชาชนอาจคิดว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม 
ดังนั้น จะต้องชี้แจงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างตรงไปตรงมา 
   นอกจากปัจจัยด้านกระบวนการมีส่วนร่วม จะต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืนอย่างครบวงจร 
เช่น 
    1) เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดระยองมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ประกอบการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน  และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา
แก้ไขให้ได ้เช่น เรื่องมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาบตาพุด  มีการกระทบกระทั่งระหว่างภาคประชาชน
และภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดในด้านอ่ืนๆ ไปด้วยโดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยว เมื่อมีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนและ               
ภาคโรงงานอาจเพ่ิมขึ้นตามมา จึงควรมีการเตรียมความพร้อม และสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที ่
  2) ขณะนี้คนในพ้ืนที่มีความสงสัยว่า EEC จะก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในพ้ืนที่
อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของการลงทุน ซึ่งดึงนักลงทุน คนงานมาจากแหล่งอ่ืน  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพ้ืนที่ชี้แจงท าความเข้าใจ และจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือตอบสนอง               
คนรากหญ้าด้วย 
   3) ต้องเร่งสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เป็นนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ต้องเตรียมการรองรับอย่างมีสติ มีการตั้งรับ
อย่างทันท่วงท ี อย่างน้อยจะต้องรู้ว่าระเบียงเศรษฐกิจ คืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร มีข้อเสียอย่างไร  
ดังนั้น ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงงาน จะต้องมีกิจกรรมในการสร้างความรู้เรื่อง EEC 
แก่บุคลากรขององค์กร   
   4) รายได้จังหวัดระยอง เช่น GDP ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 9 แสนล้านบาทต่อปี แต่ส่งกลับมา
พัฒนาจังหวัดน้อยมาก โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดซึ่งได้เพียงปีละประมาณ 300 ล้านบาท การเป็น EEC 
จะต้องคืนงบประมาณเพ่ิมเติมให้จังหวัดระยองด้านไหน อย่างไร  และหากเป็นไปได้ควรเพ่ิมงบประมาณ
เป็นพิเศษแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ EEC 
   5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพราะการบริหาร
ภูมิภาค จะเป็นในลักษณะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รองรับเขตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น   ท้องถิ่น                 
เป็นผู้บริหารพ้ืนที่   ท าอย่างไรจะเชื่อมโยงไปสู่ เป้าหมายในการพัฒนาที่วางไว้อย่างสมดุล                        
และสอดคล้อง เช่น อ านาจ หรือขอบเขตหน้าที ่  
    6) ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยกระดับความเชื่อถือ                 
ในระดับมาตรฐานสากล เนื่องจากการลงทุนในภาคตะวันออก มีนักลงทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนแทบทั้งสิ้น 
 

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



44 
 

บรรณานุกรม 
 

นิร ันดร ์ จงว ุฒ ิเวศย ์. (2527). การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการพัฒนา . 
กรุงเทพมหานคร: ส า  นักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วันชัย วัฒนศัพท์. 2543. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของ ศูนย์สันติวิธี      
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า. 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2556) แผนการแก้ไขปัญหา 
มาบตาพุดอย่างครบวงจร พ.ศ.2555 - 2559   

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .(2559)  .แผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ.2560 - 2564 

ส านักงานจังหวัดระยอง .(2559) .  แผนพฒันาจังหวัดระยอง  พ.ศ.2561 - 2564 
วั น รั กษ์   มิ่ ง มณี นาคิ น .  กา ร พัฒนาชนบทไทย .  กรุ ง เ ทพมหานคร  :  โ ร ง พิม พ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2531. 
อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง. (2528). การศึกษาระบบการให้บริการสวัสดิการที่มุ่งสู่การพัฒนา

สังคม: ศึกษาเฉพาะกรณีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการสวัสดิการ ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลาง
วันที่ด าเนินการโดยรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร. 

สุจินต์ ดาววีรกุล. (2527).  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนา
หมู่บ้าน.  วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาแวดล้อมศึกษา , บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

Cohen, J.M., and Uphoff , N.T. (1977). Rural Development Participation: 
Concepts and Measuresfor Project design , Implementation and Evaluation. New 
York: the Rural DevelopmentCommittee, Center for International Studies, Cornell 
University 

 
 
 

กฎหมาย 
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เอกสาร 
ส านักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ :  รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกกับการเชื่อมโยง 3 สนามบิน 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2560 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม   
  การท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองทัพเรือ  : สรุปรายงานการศึกษา ส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก เอกสารปะกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม
อาคารทีพั่กผู้โดยสาร การท่าอากาศยานอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 
 



 

ภาคผนวก 



 

 

แบบสอบถาม 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล  

กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดระยอง  
************************* 

 

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย 
2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล    
   กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยแบ่งเป็น             
   3  ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของชุมชน  
 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 
3. ผู้ศึกษาขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบข้อค าถามให้ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด   
    ความคิดเห็นของท่านจะเป็นความลับ และจะน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา และผู้ศึกษา 
    ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม 
นักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)  รุ่นที่ 68 

กระทรวงมหาดไทย  
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แบบสอบถาม 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล 

กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

โปรดท าเครื่องหมายถูก ลงในช่องที่ท่านเลือก 
 

1.1 เพศ  (   ) ชาย   (   ) หญิง 

1.2 สถานภาพ 
(   ) โสด 
(   ) สมรส 
(   ) หย่าร้าง 

1.3 อายุ  (   ) 20 ปี และต่ ากว่า    (   )  21 - 30 ปี 
(   ) 31 – 40 ปี     (   )  41 – 50 ปี   
(   ) 51 – 60 ปี     (   )  61 ปีขึ้นไป   

1.4 การศึกษา 
(   ) ระดับประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 
(   ) ระดับมัธยมศึกษา / ปวช.  
(   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(   ) ระดับปริญญาตรี 
(   ) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  

1.5 รายได้ต่อเดือน 
(   ) น้อยกว่า 5,000 บาท 
(   )  5,000 - 15,000 บาท 
(   ) 15,001 - 30,000 บาท 
(   )  30,001  -  45,000 บาท 
(   ) สูงกว่า 45,000 บาท ขึ้นไป 

1.6 อาชีพ  
(   )  ข้าราชการ - รัฐวิสาหกจิ  (   )  แม่บ้าน 
(   )  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว   (   )  เกษตรกร / รับจ้าง 
(   )  นักเรียน / นักศึกษา   (   )  ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ 
(   )  อ่ืน ๆ (ระบุ) ................ 

 1.7 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในจังหวัดระยอง 
    (    ) น้อยกว่า 1 ปี 

(    ) 1  - 5 ปี 
(    ) 5 – 10 ปี 
(    ) 10 ปีขึ้นไป  
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ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการก าหนดนโยบายรัฐบาล  
  ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง หน้าค าตอบที่ตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 
 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระดับการมีส่วนร่วม 
น้อยท่ีสุด น้อย มาก มากที่สุด 

1 ด้านการตัดสินใจ     
 ท่านเข้าใจความหมายของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก     
 ท่านไดร้ับทราบว่าจังหวัดระยองถูกก าหนดการพัฒนา

เป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
    

 ท่านได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
จากส่วนราชการต่างๆ 

    

 ท่านเป็นผู้มีส่วนในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจากภาครัฐ 

    

 ท่านคิดว่าประชาชนจะมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจ    
การด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

    

2 ด้านการวางแผน     
 ท่านเคยได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดท าโครงการ

ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
    

 ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดขั้นตอน    
การด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

    

 ท่านรับรู้ รับทราบว่ามีแผนงานโครงการต่างๆ โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง 

    

 ท่านเห็นว่าภาครัฐจะด าเนินการใดๆ  เกี่ยวกับระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกต้องปรึกษาหารือกับภาค
ประชาชนเสมอ 

    

 ท่านเชื่อมั่นในการจัดการของภาครัฐต่อการด าเนิน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

    

 ด้านการด าเนนิการ     

 ท่านได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

    

 ท่านเห็นว่าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกไม่สามารถด าเนินการได้เพราะ 
ขาดความร่วมมือของประชาชน 

    

 ท่านเคยเข้าร่วมประชุมสาธารณะเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระดับการมีส่วนร่วม 
น้อยท่ีสุด น้อย มาก มากที่สุด 

 
 ด้านการรับผลประโยชน์     
 ท่านได้รับทราบว่าจังหวัดระยองถูกก าหนดการพัฒนา

เป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
    

 ท่านเห็นว่าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดระยองโดยตรง 

    

 ท่านเห็นว่าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก จะท าให้ท่านมีรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

    

 
 
3.1 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 
   3.1 ท่านเห็นว่าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะเกิดประโยชน์ และจะมี
ผลกระทบด้านลบในระดับต่างๆ  อย่างไร 
 ....................................................................................................... ..............................................
...................................................................................................... .............................................................  
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................... ............................................................ 
 

3.2  ท่านจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
หรือไม่ อย่างไร  ขั้นตอนใด
.................................................................................................................................................. .................
........................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ......................................
.......................................................................................................... ......................................................... 
 
 3.3 ท่านอยากให้ภาครัฐด าเนินการอย่างไร ในการก าหนดนโยบายระดับต่างๆ โดยเฉพาะ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
............................................................................................................................. ......................................
.................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................... ............................................... 
.................................................................. .................................................................................................
......................................................................................................................... .......................................... 
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3.4 ท่านมีปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

อย่างไร 
 ............................................................................................................................. .....................................
....................................................................................................................... ............................................ 
................................................................................................ ...................................................................
...................................................................................................................... ............................................. 
...................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ............................................. 
  

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



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 

 

โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการ 
อันเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และเพื่อกระจายการพัฒนา 
ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ  โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้ทั่วถึง  ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก  (Eastern  Economic  Corridor)  ที่ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก  
ได้แก่  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และระยอง  และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเก่ียวข้อง  ซึ่งมีศักยภาพ
ในการพัฒนาด้วยความพร้อมด้านการคมนาคม  การขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐาน  ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ  และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ  แต่โดยที่
การดําเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดทํากฎหมายที่เก่ียวข้อง  กรณีจึงมีความจําเป็นต้องกําหนด
มาตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้นเพื่อดําเนินการไปพลางก่อนการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการนี้  เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้ 
“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”  หมายความว่า  พื้นที่ในบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ชลบุรี  และระยอง  และให้หมายความรวมถึงเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนดเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

“การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”  หมายความว่า  การกําหนดและการปรับปรุง
การใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์  และการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  เพื่อให้เกิดการบูรณาการอันจะทําให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและ
พื้นที่ต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และย่ังยืนในทุกมิติ  มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจําเป็นต่อการอยู่อาศัย  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว   
การสาธารณสุข  การศึกษา  และการอื่นที่เก่ียวเน่ืองอย่างเพียงพอได้มาตรฐานสากล  และมีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกัน 
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“เขตส่งเสริม”  หมายความว่า  บริเวณพื้นที่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนดที่ผู้ประกอบการ  อยู่อาศัย  หรือพํานักในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการประกอบกิจการ  อยู่อาศัย  หรือพํานักเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

“กรศ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก 
“สกรศ.”  หมายความว่า  สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถ่ิน  

รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายจํานวนไม่เกินสองคน  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นกรรมการ 

(๔) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินหกคน  เป็นกรรมการ 
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตาม  (๕)  ให้ เป็นไปตามที่

นายกรัฐมนตรีกําหนด 
การประชุมของคณะกรรมการนโยบาย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 

นโยบายกําหนด   
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ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(๒) อนุมัติแนวทาง  หลักเกณฑ์  และวิธีการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก  รวมตลอดทั้งการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์   

(๓) กําหนดภารกิจและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตามนโยบายและแผน  ทั้งภายในและภายนอกระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   

(๔) กําหนดเขตส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ  ผู้อยู่อาศัย  หรือผู้พํานักในเขต
ส่งเสริมแต่ละแห่งจะได้รับตามความเหมาะสม  รวมทั้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์
ดังกล่าว 

(๕) อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานของ  สกรศ.  ตลอดจนกําหนดโครงสร้าง 
การบริหารงาน  และอัตราค่าตอบแทนของเลขาธิการและผู้ปฏิบัติงานใน  สกรศ. 

(๖) กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการของ  กรศ.  และ  สกรศ. 
(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ 
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก 
ข้อ ๔ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามข้อ  ๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าการดําเนินการในเรื่องใด

ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  หรือมีปัญหา  
อุปสรรค  หรือข้อขัดข้องอื่นใดเกิดข้ึน  ให้  กรศ.  รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
โดยไม่ชักช้า  และเม่ือคณะกรรมการนโยบายวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดแล้ว  และให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้น  แล้วให้  สกรศ.  เสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อทราบด้วย   

ข้อ ๕ ในเขตส่งเสริม  ถ้ากฎหมายกําหนดให้ผู้ดําเนินการหรือผู้กระทําในเร่ืองใดต้องได้รับอนุมัติ  
อนุญาต  ใบอนุญาต  หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น   
หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน  ให้อํานาจ 
ในการอนุมัติ  อนุญาต  ออกใบอนุญาต  ให้ความเห็นชอบ  รับจดทะเบียน  หรือรับแจ้งตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น  เป็นหน้าที่และอํานาจของเลขาธิการ  และให้เลขาธิการมีหน้าที่และอํานาจบังคับ 
การให้เป็นไปตามกฎหมายน้ันได้ด้วย 
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ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเลขาธิการเห็นว่าการดําเนินการเก่ียวกับการอนุมัติ  
อนุญาต  ออกใบอนุญาต  ให้ความเห็นชอบ  รับจดทะเบียน  หรือรับแจ้งในเร่ืองใดเป็นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงาน  หรือสร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่สมควร  ให้เสนอความเห็นและวิธีการดําเนินงาน 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าต่อ  กรศ.  เพื่อพิจารณา  ในกรณีที่เห็นชอบด้วย  ให้  กรศ.  
รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ  ๔  โดยไม่ชักช้า 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้  สกรศ.  มีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
ค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่าย  หรือค่าอื่นใดที่กฎหมาย  ข้อบัญญัติ  หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นกําหนดให้
เรียกเก็บได้  และให้มีอํานาจเรียกเก็บค่าบริการในการดําเนินการดังกล่าวได้ตามอัตราที่คณะกรรมการ 
นโยบายประกาศกําหนด 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสาม  ให้นําส่งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนั้น  ส่วนค่าบริการที่เรียกเก็บได้ให้เป็นรายได้ของ  สกรศ.   

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม  เป็นกรรมการ 
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เป็นกรรมการ 

(๕) บุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินสิบคน  เป็นกรรมการ 
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตาม  (๕)  ให้ เป็นไปตามที่

นายกรัฐมนตรีกําหนด 
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ข้อ ๗ ให้  กรศ.  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการ 

นโยบายเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยในระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกประกอบด้วย 

(๒) ให้ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งวงเงิน
รายจ่าย  กําลังคน  กําลังวัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรอื่นใด  และพิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขแผนงาน
หรือโครงการตามความเหมาะสมและจําเป็น   

(๓) เสนอแนวทาง  หลักเกณฑ์  และวิธีการดําเนินการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก  รวมตลอดทั้งการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  ต่อคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ  สกรศ.  
และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามแผนงานและโครงการ  เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
และรายงานคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบเป็นระยะ 

(๖) เสนอแนะการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงานของ  สกรศ.  ตลอดจนกําหนด
โครงสร้างการบริหารงาน  และอัตราค่าตอบแทนของเลขาธิการและผู้ปฏิบัติงานใน  สกรศ.   

(๗) เสนอแนะคณะกรรมการนโยบายในการพิจารณากําหนดสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ 
ผู้ประกอบกิจการ  อยู่อาศัย  หรือพํานักในเขตส่งเสริมเป็นพิเศษ  รวมทั้งหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ในการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว  โดยจะกําหนดให้เขตส่งเสริมแต่ละแห่งได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน
ตามความเหมาะสมก็ได้ 

(๘) เสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบการดําเนินการใดตามที่กําหนด
ในคําสั่งนี้  หรือเพื่อพิจารณาสั่งการเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติหน้าที่แทนได้ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม 
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 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 

(๑๐) ขอให้หน่วยงานของรัฐมาชี้แจงหรือส่งข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   

(๑๑) ขอยืมตัวบุคคล  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพย์สิน  รวมตลอดถึงการขอใช้อสังหาริมทรัพย์
ของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง  เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 

(๑๒) ออกระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๑๓) ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ประสบความสําเร็จตามนโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ข้อ ๘ การประชุมของ  กรศ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่  กรศ.  กําหนด   

กรศ.  ต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง 
ข้อ ๙ ให้มีสํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  เป็นหน่วยงาน

ภายในกระทรวงอุตสาหกรรม  เพื่อทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการสนับสนุนการดําเนินการของ
คณะกรรมการนโยบาย  และ  กรศ.  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในภาพรวม  ตลอดจน
ประสานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อให้การดําเนินการต่าง ๆ  เป็นไปตามนโยบายและ
แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการจัดเตรียมแผนงานและโครงการต่าง ๆ  
ตามนโยบายและแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ตลอดจนติดตามดูแลและให้
คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเพื่อให้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่กําหนดในคําสั่งนี้  หรือตามมติ
ของคณะกรรมการนโยบายหรือ  กรศ. 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก  และเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมต่อ  กรศ.  เพื่อพิจารณา 

(๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่ เ ก่ียวข้อง  รวมทั้ง
ความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนงานและโครงการ  ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(๕) ดําเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก  และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 

(๖) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์กรภาคเอกชน  และประชาชนในพื้นที่
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างเหมาะสม  ตลอดจนดําเนินการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการตามแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   

(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบาย  หรือ  กรศ.  มอบหมาย 
การกําหนดโครงสร้าง  อัตรากําลัง  และค่าตอบแทนของ  สกรศ .   ให้ เป็นไปตามที่

คณะกรรมการนโยบายอนุมัติตามข้อเสนอของ  กรศ.  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ข้อ ๑๐ ให้ มี เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ 

ภาคตะวันออก  เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานใน  สกรศ. 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ 

ตามความเหมาะสม   
ข้อ ๑๑ ให้สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินการของคณะกรรมการ 

นโยบาย  กรศ.  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ  สกรศ.  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
และบุคคลใดที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  กรศ.  หรือ  สกรศ.  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ตามความเหมาะสมในการดําเนินการตามคําสั่งนี้  โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบอํานวยการให้งานตามแผนงาน 
หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตรงตามเป้าหมาย  และสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ทั้งนี้  ให้ถือว่าการดําเนินการ
ตามนโยบายและแผนดังกล่าวเป็นเร่ืองสําคัญเร่งด่วนที่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการกําหนดให้รับผิดชอบนั้น
ต้องดําเนินการเป็นลําดับแรก  และเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐน้ันด้วย 

ข้อ ๑๓ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๑๔ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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ประวัติผู้จัดท าเอกสารการศึกษาส่วนบุคคล 

 

ชื่อ                   นายสมเกยีรติ  พูลสุขเสริม 

ต าแหนนง              นัวนน้าส านัก านจั นวัดระยอ  

วัน เดือน ปีเกิด    8  ตุลาคม 2505 

ที่อยูง                 99/3 ถนนบริรักษ์ ต าบลอุทัยในมง อ าเภออุทัยในมง จั นวัดอุทัยธานี 

วุฒิการศึกษา       - ศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) มนาวิทยาลัยรามค าแหน  
  - ศิลปศาสตรมนาบัณฑิต  (รัฐศาสตร์) มนาวิทยาลัยรามค าแหน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




