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บทท ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสาํคัญของการวิจัย 
 โครงการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของรัฐเพือเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน จําเป็น

อยา่งยิงทีจะต้องมีกระบวนการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม เพือลดผลกระทบทีจะเกิดขนึตอ่วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชน สภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนในพืนทีมีส่วน

ร่วมคิดและตัดสินใจโครงการทีจะเกิดขึนในอดีต ทีผ่านมาการมีส่วนร่วมของประชาชนได้รับการ

กล่าวถึงและนําไปปฏิบัติมากขึนในประเทศไทยจากแรงกดดันและความต้องการของประชาชน  

แต่หลายครังยังประสบปัญหาในทางปฏิบตัิ ทําให้กระบวนการและผลลพัธ์ของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมกัไมไ่ด้รับการยอมรับอยา่งแท้จริง  

 สําหรับโครงการพฒันาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่บนทีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัฐบาลนํามาพิจารณาในการสร้างเส้นทางคมนาคมใหม่

เพือเพิมโอกาสและใช้ประโยชน์ทีดินให้เต็มศกัยภาพ โดยใช้ทีดินซึงมีเขตทางของการรถไฟกว้างกว่า 

60 เมตร และเชือมโยงเขตชุมชน ย่านธุรกิจ ย่านทีอยู่อาศยัชานเมือง ตลอดจนรัฐจะได้ลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการเวนคืนทีดินและทรัพย์สินของเอกชนซึงต้องใช้งบประมาณสงู ต้องใช้เวลาและมีข้อ

โต้แย้งทางกฎหมาย 

 พ.ศ. 25491 รัฐบาลในขณะนันได้มีการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลกระทบ

สิงแวดล้อมในการทําแนวเส้นทางคมนาคมเชือมโยงการจราจรระหว่างฝังตะวนัตกและตะวนัออกของ

กรุงเทพมหานคร  จากทางด่วนศรีรัชถึงวงแหวนรอบนอกด้านตะวนัตก (ถนนกาญจนาภิเษก) โดยใช้

เขตทางรถไฟในการพฒันาโครงการ ระยะทางประมาณ  17 กิโลเมตร  โดยประกอบด้วย ทางดว่นพิเศษ 

รถไฟฟ้า  ถนนเลียบทางรถไฟ  และเส้นทางรถไฟเดมิ  โดยใช้ชือ “โครงการศกึษาและออกแบบโครงการ

ทางดว่นทดแทน โครงการทางดว่นสายพญาไท-พทุธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบาง

ซือ-พระราม 6 เชือมโยงกับถนนบรมราชชนนี  และได้จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการดงักล่าวและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

เมือวนัที 7 มิถนุายน พ.ศ.2549 

                                                            
 1 รายงานผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการศกึษาออกแบบโครงการระบบทางด่วนทดแทนสายพญาไท-พทุธมณฑล บนเขต

ทางรถไฟแห่งประเทศไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี, สํานกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร, 2549 
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 จากนนั พ.ศ.2553 ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-

ตลิงชัน เป็นหนึงในโครงการระบบขนส่งมวลชนและทางด่วนเชือมโยงฝังพระนครและธนบุรีของ

กรุงเทพมหานคร  ซึงตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เพือความรวดเร็วในการเดินทาง อีกทงัสามารถเชือมต่อกบัโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนใน

กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจํานวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน สถานีบางบําหรุ 

สถานีตลิงชนั และสถานีบางกรวย-กฟผ. โดยแนวทางรถไฟสายนีอยู่ในเขตทางของทางรถไฟสายใต้ 

และบริเวณพืนทีโครงการอยู่ในเขตเมืองทีมีชุมชนย่านพักอาศัย ย่านการค้า ชุมชนทีบุกรุกทังสิน  

20 ชุมชน 3,300 หลงัคาเรือน ส่งผลให้ระหว่างการก่อสร้างเกิดปัญหาสภาพแวดล้อมทีเปลียนไป 

กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทีอยู่อาศยัในพืนทีดงักล่าวโดยตรง (ASTV ผู้จดัการออนไลน์, 

2552) ถึงแม้ว่าได้มีการศกึษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมในมิติต่างๆ  การประเมนิผลกระทบ

สงิแวดล้อม การศกึษามาตรการลดผลกระทบสงิแวดล้อมและแผนปฏิบตักิารป้องกนัและลดผลกระทบ

สิงแวดล้อมจากตัวโครงการเองและระหว่างการดําเนินการก่อสร้างตลอดจนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตอ่โครงการ (ภาพท ี1 และ 2) 
 

 
ภาพท ี1 เส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลงิชนั 

ทีมา: http://www.railway.co.th สืบค้นเมือ 2 เมษายน 2558 
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ภาพท ี2 รูปแบบโครงสร้างระดบัดนิบริเวณบางบําหรุ-ตลงิชนั 

ทีมา: http://www.railway.co.th สืบค้นเมือ 2 เมษายน 2558 
 

 พืนทีทีได้รับผลกระทบระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง 

บางซือ-ตลงิชนั มากทีสดุอยูบ่ริเวณเขตเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ ซงึเป็น

ย่านชุมชนทีอยู่อาศยัของประชาชนทีตงัอยู่เป็นรัศมีเลียบคู่ขนานไปกับการก่อสร้างในเขตทางรถไฟ 

และตงัอยู่ทางด้านทิศเหนือของเขตทางรถไฟ ซึงเป็นทิศใต้ลมตามฤดกูาล  ดงันนัมลภาวะทีเกิดจาก

การก่อสร้าง ได้แก่ การสนัสะเทือน ฝุ่ นละอองจากการไถ ปรับ ถมพืนที  แสงไฟส่องสว่าง และแสงไฟ

จากการเชือมโลหะ ควันกลิน เสียงจากการขนส่ง การก่อสร้าง และเครืองจักรกลหนัก  ตลอดจน

ผลกระทบจากการทํางานล่วงเวลางานในตอนกลางคืน นอกจากนียงัส่งผลต่อปัญหาการจราจรเป็น

อย่างมาก โดยประชาชนบริเวณนีใช้เส้นทางถนนเทอดพระเกียรติและถนนภาณรัุงษี เป็นเส้นทางหลกั

ในการเชือมโยงพืนทีอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุกบัเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร แต่ในระหว่าง

ก่อสร้างมีการปิด และเปลียนเส้นทางจราจรใหม่ ทําให้มีระยะทางไกลขึน คบัแคบอนัตราย และการ

ก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ โดยขาดมาตรการหรือแนวทางการคมนาคมทีชัดเจน ก่อให้เกิดจุดตดั

มากมาย เป็นอนัตรายแก่ผู้ ใช้เส้นทางสญัจรในบริเวณนี  (คําพิพากษาศาลชนัปกครองชนัต้น เรืองคดี
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พิพาทเกียวกับหน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการละเมิดของ

หน่วยงานปกครองอนัเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย, 2556) 

 โดยในช่วงเวลาของการก่อสร้างโครงการในบริเวณพืนทีดงักล่าวจําเป็นต้องมีการปฏิบตัิ

ตามมาตรการต่างๆ ทีได้ศกึษาและวิเคราะห์ไว้และได้รับอนมุตัิโดยมติของคณะกรรมการสิงแวดล้อม

แห่งชาต ิมตขิองคณะรัฐมนตรี  พระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิงแวดล้อม พ.ศ.2535 ของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รวมถึงพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  ของ

กรมโยธาธิการและผงัเมืองทีถือบงัคบัใช้โดยท้องถิน (กรุงเทพมหานครโดยสํานกังานเขตบางพลดัและ

เทศบาลเมืองบางกรวย) แต่พบว่าโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างเปลียนแปลงไปจากรายงาน

ผลกระทบสิงแวดล้อม ก่อให้เกิดความขดัแย้งระหว่างเจ้าของโครงการ คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

กระทรวงคมนาคม กับชุมชนบริเวณพืนทีก่อสร้างมีการร้องเรียน ร้องทุกข์ การชุมนุมของประชาชน  

และการนําเสนอข่าวสารผ่านสถานีโทรทศัน์ ตลอดจนการดําเนินคดีทางศาลปกครอง ส่วนหนึงของ

ปัญหาดงักล่าวทีเกิดขึน มาจากการขาดการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง (คําพิพากษา

ศาลชันปกครองชันต้น เรืองคดีพิพาทเกียวกับหน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายและการละเมิดของหน่วยงานปกครองอนัเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย, 2556) 

 การศึกษาวิจัยครังนีจึงมุ่งเน้นทีจะศึกษากระบวนการ วิธีการ และระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทีมีต่อโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐ ในการจัดการลดผลกระทบ

สิงแวดล้อมของโครงการ ในกรณีศกึษาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยกบัโครงการรถไฟชาน

เมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลงิชนั บริเวณสถานีบางบําหรุ เพือเสนอแนะแนวทางการมีสว่นร่วมของ

ประชาชนอันเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จในการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ในการ

ดําเนินโครงการอืนๆ ของรัฐตอ่ไปในอนาคต 
 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 2.1 ความมุ่งหมาย ศึกษาถึงความเหมาะสมของกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทีมีตอ่โครงการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของรัฐ ในการจดัการผลกระทบสงิแวดล้อม

ของโครงการ และแนวทางพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อม

ของโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของรัฐ   
 2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพือศกึษาทฤษฎี แนวความคิด และกฎหมาย ตลอดทงังานวิจยัทีเกียวข้อง

กบักระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัการผลกระทบสงิแวดล้อม 
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 3.2 ขอบเขตทางด้านเนือหา 
  3.2.1 ศกึษาทฤษฎี แนวความคิด และกฎหมาย ตลอดทงังานวิจยัทีเกียวข้อง

กบักระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน  

  3.2.2 ศึกษาทฤษฎี  แนวความคิดเ กียวกับการการบังคับใ ช้กฎหมาย

สงิแวดล้อม การศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบสงิแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสงิแวดล้อม 

  3.2.3 ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในพืนทีศึกษาเกียวกับกระบวนการมี

ส่วนร่วมต่อการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสี

แดง) ช่วงบางซือ-ตลงิชนั  

  3.2.4 เสนอแนะแนวทางของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ

ผลกระทบสิงแวดล้อมต่อโครงการพฒันาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐเพือให้บรรลผุลสําเร็จ

ตามมาตรการการจดัการผลกระทบสงิแวดล้อม 
                
4. ปัญหาการวิจัย 
 4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟ

ชานเมือง (สายสีแดง) ทีผา่นมามีกระบวนการและวิธีการดําเนินการอยูใ่นระดบัใดเหมาะสมหรือไม ่

 4.2  รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมของ

โครงการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของรัฐทีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร 
 

5. กระบวนการวิจัย 
 ประกอบด้วย 6 ขนัตอน ดงันี 

 5.1 การเสนอหัวข้อและเค้าโครงการวิจัยเกียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐ 

กรณีศกึษาประชาชนเทศบาลเมืองบางกรวยกบัโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) บริเวณสถานี

บางบําหรุ  

 5.2 การศึกษาทฤษฎี ทบทวนเอกสารและผลงานการวิจัยทีเกียวข้องต่างๆ จาก

ข้อมลูปฐมภมูิและทุติยภมูิ ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีในการมีส่วนร่วมของประชาชน รายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสงิแวดล้อม โครงการศกึษาออกแบบ โครงการระบบทางดว่นทดแทนสายพญา

ไทย-พทุธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราช

ชนนี และการบงัคบัใช้กฎหมายสงิแวดล้อมทีเกียวข้อง   
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 5.3 การออกแบบการวิจยั ด้วยการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัเกียวกบัการมี

สว่นร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสงิแวดล้อมเป็นหลกั การเลือกพืนทีศกึษา กําหนด

ประชากรตวัอยา่งและวิธีการสุม่ตวัอยา่ง รวมทงัเครืองมือทีใช้ในการวิจยัเพือการวิเคราะห์ข้อมลู  

 5.4  การดําเนินการวิจยั ศกึษาลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสงัคมของพืนทีที

ได้จากการสํารวจ พร้อมทงัรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งด้วยแบบสอบถาม 

 5.5  การวิเคราะห์ข้อมลูทีได้รวบรวมทงัข้อมลูเชิงพืนทีและการวิเคราะห์แบบสอบถาม  

 5.6  การสรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

6.  วิธีการวิจัย 
 วิธีการศึกษามี 2 วิธี ได้แก่ วิธีการทีใช้ในขนัตอนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

และขนัตอนการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี 

 6.1 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่  

1) ข้อมลูปฐมภมูิ ได้แก่ ข้อมลูทีได้จากการสํารวจพืนที และข้อมลูจากการเก็บแบบสอบถามเกียวกบั

ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง 

(สายสีแดง) รวมถึงผลกระทบทีเกิดขนึจริงจากการดําเนินการ และ 2) ข้อมลูทตุยิภมูิ เช่น ข้อมลูทีมาจาก

หนงัสือ รายงานการศกึษา และเอกสารตา่งๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ รายงานผลกระทบสงิแวดล้อม โครงการ

ศกึษาออกแบบโครงการระบบทางด่วนทดแทนสายพญาไท-พทุธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศ

ไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี รายงานการประชุมคณะกรรมสิงแวดล้อม

แห่งชาติ ครังที 2/2549 คําพิพากษาศาลชันปกครองชันต้น เรืองคดีพิพาทเกียวกับหน่วยงานทาง

ปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการละเมิดของหน่วยงานปกครองอนัเกิดจากการใช้

อํานาจตามกฎหมาย รายงานโครงการวางผงัพฒันาและเชือมตอ่กิจกรรมการใช้พืนทียา่นบางบําหรุ  

 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมลูทีรวบรวมได้จากเอกสารทีเกียวข้อง การสํารวจ 

และการแจกแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเ ร็จรูปวิ เคราะห์ข้อมูลและนําค่าทางสถิติมาวิ เคราะห์  ได้แก่  ค่าร้อยละ 

(Percentage) คา่ฐานนิยม (mode) และคา่เฉลียเลขคณิต (mean) เพือให้ทราบถึงความคดิเห็นตอ่การ

มีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย (บริเวณสถานีบางบําหรุ) ต่อการจัดการ

ผลกระทบสิงแวดล้อมทีเกิดขนึจากโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชนั ทงันีเพือ

ใช้ในการเปรียบเทียบการมีส่วนรวมของประชาชนและผลกระทบทีเกิดขึนจากการดําเนิน

โครงการฯ กบัรายงานผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการศกึษาออกแบบโครงการระบบทางด่วนทดแทน
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สายพญาไท-พทุธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรม

ราชชนนี  
7.  นิยามศัพท์ทใีช้ในงานวิจัย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง หลกัการสากลทีอารยประเทศให้ความสําคญั 

และเป็นประเด็นหลกัทีสงัคมไทยให้ความสนใจเพือพฒันาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมตามหลกัธรรมมาภิบาลทีภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ เกียวข้องทุก

ภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ เพือสร้างความโปร่งใสและเพิมคณุภาพการตดัสินใจของภาครัฐ

ให้ดีขนึ และเป็นทียอมรับร่วมกนัของทกุฝ่าย 

 ผู้ มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ ทีมีโอกาสได้รับผลกระทบซึงอาจเป็นความเดือดร้อน หรือ

ความเสียหายจากการดําเนินการโครงการ ตลอดจนผู้อาจได้ประโยชน์จากโครงการนนัๆ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม หมายถึง การที

ประชาชนอาจได้รับผลกระทบจากโครงการหนึงๆ องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานต่างๆ 

รวมทังผู้ สนใจได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสาร สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น นําเสนอข้อมูล หรือ

โต้แย้ง ตลอดจนร่วมแลกเปลียนความเห็น ซึงจัดว่าจะต้องมีส่วนร่วมในทุกๆ กระบวนการ

ประเมินผลกระทบสงิแวดล้อม 
 

8.  ผลทคีาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 8.1 ทําให้ทราบกระบวนการมีส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

(บริเวณสถานีบางบําหรุ) ต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  

ช่วงบางซือ-ตลิงชนั ในด้านระดบัการมีสว่นร่วม และความเป็นไปได้ของการมีสว่นร่วมทีประชาชน

ต้องการ 

 8.2 ทําให้ทราบกระบวนการและวิธีการดําเนินการทีเหมาะสมของระดบัการมีสว่นร่วม

ของประชาชนตอ่การจดัการลดผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่

ของรัฐ 

 8.3 ใช้เป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันเป็นปัจจัยสู่ผลสําเร็จ 

ในการลดผลกระทบสงิแวดล้อมโครงการ 
 

9.  การนําเสนอผลการวิจัย 
 9.1 รายงานฉบบัสมบรูณ์ขนาด A4 ตามรูปแบบของบณัฑิตและแผ่นบนัทึกข้อมลู

อิเลก็ทรอนิกส์ 
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 9.2 บทความทางวิชาการสรุปย่อการวิจยั เพือเผยแพร่ในวารสารหรือการประชุม

ทางวิชาการ 
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บทท ี2 
ทบทวนวรรณกรรมทเีกียวข้อง 

 
การค้นคว้าอิสระเรือง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อม

ของโครงการรัฐ กรณีศกึษา : ประชาชนเทศบาลเมืองบางกรวยกบัโครงการรถไฟชานเมือง (สายสี

แดง) ช่วงบางซือ-ตลงิชนั บริเวณสถานีรถไฟบางบําหรุ มีการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง ดงันี 

 - แนวคดิเกียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชน 

 - แนวคดิเกียวกบัการจดัการผลกระทบสงิแวดล้อม 

 - .แนวคิดเกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ

สงิแวดล้อม 

 - ระเบียบ ข้อกําหนด หรือกฎหมายทีเกียวข้อง 

 - กรณีศกึษาทีเกียวข้อง 

 
1. แนวคดิเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1.1 ความหมายและคําจํากัดความ สําหรับความหมายของการมีส่วนร่วม  

มีนักวิชาการทังชาวไทย และชาวต่างประเทศทีมีความรู้ ความสามารถ และทําวิจัย แต่งตํารา 

เกียวกบัเรืองนีมานาน ได้ให้ความหมายของการมีสว่นร่วม ดงันี 

  Arnstien (1969) การมีสว่นร่วม หมายถึง การเข้าไปมีสว่นร่วมโดยไม่มีบทบาท

อะไรเลย ย่อมไม่ได้ผลการมีส่วนร่วมทีมีคณุภาพนนั ผู้ เข้าร่วมจะต้องรู้จกัใช้อํานาจและสามารถ

ควบคมุกิจกรรมนนัได้จงึจะทําให้เกิดผลอยา่งมีประสทิธิภาพ 

  Berkley (1975) การมีสว่นร่วม หมายถึง การทีผู้ นําเปิดโอกาสให้ผู้ตามทกุคน

เข้ามามีสว่นร่วมตดัสนิใจในการทํางานเท่าทีจะสามารถกระทําได้ 

  William Erwin (1976) การมีสว่นร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามี

สว่นเกียวข้องในการดเนินงานพฒันา ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ แก้ปัญหาของตนเอง 

  Cohen & Uphoff (1981) การมีสว่นร่วม หมายถึง สมาชิกของชมุชนต้องเข้ามามี

สว่นเกียวข้องใน 4 มิต ิได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมการตดัสนิใจวา่ควรทําอะไรและทําอยา่งไร 2) การมีสว่น

ร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทงัลงมือปฏิบตัิตามทีได้ตดัสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ทีเกิดขนึจากการดําเนินงาน 4) การมีสว่นร่วมในการประเมินผลโครงการ  
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 United Nations (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น

และมีพลงัของประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ในการตดัสินใจเพือกําหนดเป้าหมายของสงัคมและการ

จดัสรรทรัพยากรเพือให้บรรลเุป้าหมาย และปฏิบตัติามแผนการหรือโครงการตา่งๆ ด้วยความเตม็ใจ 

 Putti (1987) การมีสว่นร่วม หมายถึง พืนฐานของกิจกรรมตา่งๆ ทีจะสง่ผลให้การ

บริหารจัดการมีลกัษณะกว้าง ซึงเป็นทางหนึงทีจะทําให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การปฏิบตัิงานใน

ระดบัลา่งขององค์การ 

 นิคม ผดัแสน (2540) การมีสว่นร่วม หมายถึง การทีให้ประชาชนได้คิดค้นแนวทาง

ขึนเอง เป็นผู้ กําหนดการตดัสินใจ คิดค้นปัญหา และการดําเนินการในขนัตอนต่างๆ เช่น แสดงความ

คดิเห็น เสนอแนะ และสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ 

 อทุยั บญุประเสริฐ (2542) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกของ

ชมุชนและประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมตดัสินใจในกิจกรรมใดๆ ให้ความช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการ

ดําเนินกิจกรรมทีมีผลกระทบตอ่ประชาชน   

 พีระ พรนวม (2544) การมีสว่นร่วม หมายถึง เป็นการกระจายอํานาจให้ประชาชน

ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาความต้องการร่วมกัน ในการตัดสินใจร่วมกัน 

วางแผนดําเนินงานหรือแก้ไขปัญหาร่วมกนั ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานร่วมกนั ตลอดจนรับรู้ผลดี เสีย 

จนเกิดความภาคภมูิใจร่วมกนั  

 สมยศ นาวีการ (2545) การมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการของการให้

ผู้ ใต้บงัคบับญัชาได้มีสว่นเกียวข้องในกระบวนการตดัสินใจ (Participative Management) เน้นการมี

สว่นเกียวข้องอย่างแข็งขนัของบคุคล PM ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชียวชาญของพวกเขาใน

การแก้ปัญหาของการบริหาร 

 นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2546) การมีสว่นร่วม หมายถึง การทีฝ่ายหนึงฝ่ายใดทีไม่

เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆ หรือเข้าร่วมการตดัสนิใจหรือเคยเลก็น้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขนึ เป็นไป

อยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีสว่นร่วมอยา่งผิวเผินแตเ่ข้าร่วมด้วยแท้จริงยิงขนึ  

 จิราภรณ์  ศรีคํา (2547) การมีสว่นร่วม หมายถึง การทีบคุคลทีมีความสนใจหรือมี

สว่นเกียวข้องในเรืองเดียวกนัเข้ามาร่วมกนั เพือปฏิบตัภิารกิจ ไมว่า่จะเป็นการวางแผน การดําเนินงาน 

การรับทราบผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล หรือร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ เพือบรรลุ

เป้าหมายตามทีได้ตกลงกนัไว้ 
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  จินตนา สจุจานนัท์ (2549) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการดําเนินงานรวม

พลงัประชาชนกบัองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพือประโยชน์ในการพฒันาหรือแก้ปัญหาของชมุชน 

โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน ปฏิบตัแิละประเมินงาน เพือแก้ปัญหาของชมุชน 

 ทรงวฒุิ เรืองวาทศลิป์ (2550) การมีสว่นร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน

ทกุภาคสว่นทีเกียวข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทกุประการตามกําลงัความสามารถของสมาชิก

ไมว่า่จะเป็นการตดัสนิใจ การดําเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกนั นําผล

ทีได้มาปรับปรุงแก้ไขพฒันางานในกลุม่ให้มีประสทิธิภาพยิงๆ ขนึ 

 สญัญา เคณาภมูิ (2551) การมีสว่นร่วม หมายถึง การทีสมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด 

ร่วมตดัสนิใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตัิตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพือให้บรรลเุป้าหมายทีพงึ

ประสงค์ ทงันี การมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความสมคัรใจ พึงพอใจ และได้รับผลประโยชน์ทีเกิดจาก

ชมุชนโดยสว่นรวมร่วมกนั 

 เมตต์ เมตต์การุณจิต (2553) การมีสว่นร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บคุคลหรือ

กลุม่บคุคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ 

ร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมตดัสนิใจ ร่วมตดิตามผล 

 

  โดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุภาคส่วนร่วมมือ

กนัการตดัสินใจ การดําเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกนัเป็นไปอย่างมี

อิสรภาพและเสมอภาค นําผลทีได้มาปรับปรุงแก้ไขพฒันางานเพือพฒันาหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

และความเชียวชาญของแต่ละคนในการแก้ปัญหาของชมุชนและพฒันางานในกลุ่มให้มีความโปร่งใส

และมีประสทิธิภาพมากยิงขนึ 

 
 1.2 กระบวนการมีส่วนร่วม 
  เมือกล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว จะต้องนึกถึงกระบวนการ 

ทีจะให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในทุกขนัตอนของการมีส่วนร่วม เพราะอย่างน้อยทีสดุประชาชน

จะต้องได้รับรู้ขนัตอนการดําเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนัตอนการตดัสินใจ ขนัตอนการดําเนินงาน 

และขันตอนในการประเมินผลงาน เพือให้ รับรู้ถึงความเป็นไปในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  

ซึงมีผลกระทบต่อประชาชนทังทางตรงและทางอ้อม ดังนัน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

มีนกัวิชาการทีได้ทําการวิจยั ได้กลา่วถึงกระบวนการมีสว่นร่วมตามประเดน็สําคญัตา่งๆ ดงันี  
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  ถวิลวดี บุรีกุล (2543) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมทีนํามาประมวล 

เป็นระดบัไว้ได้อยา่งน่าสนใจ โดยถวิลวดี ได้ทําวิจยัเรืองประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม และได้ข้อสรุป

ถึงกระบวนการมีส่วนร่วม ควรจะมีลําดบัขนัประกอบไปด้วย การให้ข้อมลู การเปิดรับความคิดเห็น

ของประชาชน การปรึกษาหารือการวางแผนร่วมกัน การร่วมปฏิบตัิและการควบคุมติดตามโดย

ประชาชน โดยเป็นการเริมจากการสือสารทางเดียว ซงึเป็นการให้ข้อมลูแต่เพียงอย่างเดียวไปจนถึง

สือสารสองทางทีเป็นการปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และเมือสือสารกันเข้าใจตรงกันแล้ว  

จงึเป็นการร่วมทํา และในทีสดุเป็นการร่วมตดิตามควบคมุ ซงึนบัเป็นขนัตอนของการมีสว่นร่วมสงูสดุ 

  อภิญญา  กงัสนารักษ์ (2544) ได้นําเสนอกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนว่า 

ชมุชนต้องมีสว่นร่วมใน 4 ขนัตอน ได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมในการริเริมโครงการ ร่วมค้นหาปัญหา

และสาเหตขุองปัญหาภายในชมุชน ร่วมตดัสนิใจกําหนดความต้องการและร่วมลําดบัความสําคญั

ของความต้องการ 2) การมีส่วนร่วมในขนัการวางแผน กําหนดวตัถปุระสงค์วิธีการแนวทางการ

ดําเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหลง่วิทยากรทีจะใช้ในโครงการ 3) การมีสว่นร่วมในขนัตอนการ

ดําเนินโครงการ ทําประโยชน์ให้แก่โครงการ  โดยร่วมช่วยเหลือด้านทนุทรัพย์  วสัดอุปุกรณ์  และ

แรงงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  เพือให้รู้ว่าผลจากการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนืองหรือ

ประเมินผลรวมทงัโครงการในคราวเดียวก็ได้  

  ประพันธ์ สร้อยเพ็ชร (2547) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทีแท้จริงน่าจะ

ประกอบด้วย 4 ขนัตอนหลกั คือ 1) การค้นหาปัญหา และสาเหต ุ2) การวางแผนดําเนินกิจกรรม 

3) การลงทนุและการปฏิบตังิาน 4) การตดิตามและประเมินผล  

  สํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2548) ได้ชีให้เห็นถึงประเด็น

สําคญัของกระบวนการมีส่วนร่วมทีมีความลึกลงไปอีก ได้แก่ 1) การตดัสินใจและผลกระทบที

สําคญั 2) การตดัสนิใจจะมีผลกระทบตอ่บางคนมากกว่าคนอืน 3) การตดัสินใจจะมีผลกระทบตอ่

ผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุม่คนทีมีอยูเ่ดมิ 4) การตดัสนิใจทีเกียวข้องกบัเรืองทีมีความขดัแย้ง

อยูก่่อนแล้ว 5) ความจําเป็นเพือให้มีการสนบัสนนุตอ่ผลการตดัสนิใจ   

  อคนิ รพีพฒัน์ (2547) ได้แบง่ขนัตอนการมีสว่นร่วมออกเป็น 4  ขนัตอน  คือ 1) 

การกําหนดปัญหา  สาเหตขุองปัญหา  ตลอดจนแนวทางแก้ไข 2) การตดัสินใจเลือกแนวทางและ

วางแผนพฒันา แก้ไขปัญหา 3) การปฏิบตัิงานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 4) การประเมินผล

งานกิจกรรมการพฒันา 
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  Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980) จะเห็นว่า มีความเป็นระบบในเรืองของ

ประเด็นสําคญั โดยเขาได้มีการนําเอากระบวนการมีส่วนร่วมจากนกัวิชาการทงัหลายมาประมวล

เป็นแนวคดิหลกั และได้จําแนก รูปแบบกระบวนการมีสว่นร่วม ดงันี 

  ขนัที 1 การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของ

การตดัสินใจนัน ประการแรกสุดทีต้องกระทํา คือ การกําหนดความต้องการและการจัดลําดับ

ความสําคญั ต่อจากนนัก็เลือกนโยบายและประชาชนทีเกียวข้อง การตดัสินใจนีเป็นกระบวนการ

ตอ่เนืองทีต้องดําเนินการไปเรือยๆ ตงัแตก่ารตดัสินใจในช่วงเริมต้น การตดัสินใจในช่วงดําเนินการ

วางแผน และการตดัสนิใจในช่วงการปฏิบตัติามแผนทีวางไว้ 

  ขนัที 2 การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (Implementation) ในส่วนทีเป็น

องค์ประกอบของการดําเนินงานโครงการนนัได้มาจากคําถามว่าใครจะทําประโยชน์ให้แก่โครงการ

ได้บ้างและจะทําประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการงานและ

การประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

  ขนัที 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนทีเกียวกับ

ผลประโยชน์นอกจากความสําคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพแล้ว ยงัจะต้อง

พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุม่ด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนีรวมทงัผลทีเป็น

ประโยชน์ทางบวกและผลทีเกิดขนึในทางลบทีเป็นผลเสียของโครงการ ซงึจะเป็นประโยชน์และเป็น

โทษตอ่บคุคลและสงัคมด้วย 

  ขันที 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการ

ประเมิน ผลนนัสิงสําคญัจะต้องสงัเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความ

คาดหวงั (Expectation) ซงึมีอิทธิพลสามารถแปรเปลียนพฤตกิรรมของบคุคลในกลุม่ตา่งๆ ได้ 

 

  โดยสรุป กระบวนการมีส่วนร่วมในงานวิจยัครังนี ผู้วิจยัจะมุ่งให้ความสนใจถึง

กระบวนการมีสว่นร่วมในประเดน็ การมีสว่นร่วมในการรับรู้โครงการ รับรู้ปัญหา ค้นหาสาเหต ุและ

ความต้องการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและดําเนินการ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีส่วน

ร่วมในการปฏิบตักิาร การมีสว่นร่วมในการประเมินผล มีสว่นร่วมในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
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 1.3 ประเภทการมีส่วนร่วม 
  เฉลียว บุรีภักดี และคนอืนๆ (2545) สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน 
แบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1) การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วน
ร่วมทีเกิดจากความสมัพนัธ์เชิงอํานาจไม่เท่าเทียมกนั กล่าวคือ ฝ่ายหนึงรู้สึกด้อยอํานาจกว่า มี
ทรัพยากรหรือความรู้ด้อยกวา่อีกฝ่ายหนงึ เป็นต้น 
  2)  การมีสว่นร่วมแบบบางสว่น (Partial Participation) เป็นการมีสว่นร่วมที
เกิดจากการกําหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชน ดงันนั การมีส่วนร่วมจึง
เป็นเพียงประชาชนได้ร่วมแสดงความคดิเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสว่นบางเรืองเท่านนั 
  3)  การมีส่วนร่วมแบบสมบรูณ์ (Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมใน
ทกุขนัตอนของการพฒันาด้วยความเท่าเทียมกนัทกุฝ่าย จดัเป็นการมีสว่นร่วมในการพฒันาอย่าง
แท้จริงของประชาชนตามแนวความคิดและหลกัการพฒันาชุมชน เมือนํามาใช้ในการเรียนรู้จะ
สนบัสนนุและสง่เสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชมุชนดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
  จกัร พิสทุธิ (2547) ศกึษาเรืองชมุชนกบัการมีส่วนร่วมจดัการศกึษา สรุปได้ว่า 
การมีสว่นร่วมของชมุชน แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1)  ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเกียวข้องทางด้านเหตผุล โดยการเปิด
โอกาสให้สงัคม องค์กรตา่งๆ ในชมุชน ประชาชนมีบทบาทหลกัตามสทิธิ หน้าทีในการเข้ามามีสว่น
ร่วมในการดําเนินงาน ตงัแต่การคิดริเริม การพิจารณาตดัสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบตัิและการ
รับผิดชอบในผลกระทบทีเกิดขึน รวมทังส่งเสริม ชักนํา สนับสนุนให้การดําเนินงานเกิดผล
ประโยชน์ตอ่ชมุชนตามจดุมุง่หมายทีกําหนดด้วยความสมคัรใจ  
  2)  ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเกียวข้องทางด้านจิตใจ เป็นการมีส่วน
ร่วมของชมุชนทีการเกียวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทงั ค่านิยมของประชาชนเป็นเครืองชีนํา
ตนเองให้เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดริเริมสร้างสรรค์ การกระทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที
กําหนดไว้ ทําให้ผู้ ทีเข้ามามีส่วนร่วม เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที
ดําเนินงานด้วยความสมคัรใจ 
  จินตนา สจุจานนัท์ (2549) ได้แบง่ประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 
2 ประเภท ได้แก่ 
  1)  การมีสว่นร่วมทีแท้จริง (Genuine Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตงัแต่เริมต้นจนกระทังจบโครงการ เริมตงัแต่ร่วมศึกษา
ปัญหาและความต้องการ ร่วมหาวิธีแก้ปัญหา ร่วมวางนโยบายและแผนงาน ร่วมตดัสินใจการใช้
ทรัพยากรทีมีอยูแ่ละร่วมปฏิบตัติามแผนทีกําหนดไว้ และร่วมประเมินผลโครงการ 
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  2)  การมีสว่นร่วมทีไม่แท้จริง (No Genuine Participation) เป็นการมีสว่น

ร่วมเพียงบางส่วนโดยเฉพาะเข้าร่วมในการปฏิบตัิตามโครงการทีได้มีการกําหนดไว้แล้ว เช่น การ

เข้าเป็นสมาชิก หรือการร่วมเสียสละแรงงาน 

  นิรันดร์ จงวฒุิเวศย์ (อ้างในสิริพฒัน์ ลาภจิตร, 2550) ได้สรุปรูปแบบของการมี

สว่นร่วมดงันี 

  1)  การทีประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่าน

องค์กรทีจดัตงัโดยประชาชน (Inclusive Organization) การรวมกลุม่เยาวชนตา่งๆ 

  2)  การทีประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่าน

องค์กรผู้แทนของประชาชน (Representative Organization) กรรมการของกลุม่หรือชมุชน 

  3)  การมีประชาชนมีสว่นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open Participation) โดย

ผ่านองค์กรทีไม่ใช่ผู้แทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เช่น สถาบนัหรือ

หน่วยงานทีเชิญชวน หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมเมือไรทีได้ทกุเวลา 

  เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของการมีส่วนร่วมโดย

สามารถจําแนกการมีสว่นร่วมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  1)  การมีส่วนร่วมโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเรืองทีเกียวกับการ

ตดัสินใจเป็นสําคญั ผู้ มีหน้าทีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เปิดโอกาสให้บุคคลอืนเข้ามามีส่วนร่วมใน

รูปของกรรมการทีปรึกษาทีให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจมีอปุสรรค ไม่สามารถ

แก้ปัญหาให้ลลุ่วงไปได้ด้วยดี จึงให้บคุคลอืนเข้ามาร่วมในการตดัสินใจ เพือให้ผลการตดัสินใจเป็นที

ยอมรับแก่คนทวัไป การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระสําคญัอยู่ทีว่าเป็นการร่วมอย่างเป็นทางการและ

มกัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น คําสงัแตง่ตงั หนงัสือเชิญประชมุ บนัทกึการประชมุ เป็นต้น 

  2)  การมีสว่นร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเรืองของการทํากิจกรรม

ให้บรรลเุป้าหมายอยา่งไมเ่ป็นทางการ โดยไมไ่ด้ร่วมในการตดัสนิใจในกระบวนการบริหาร แตเ่ป็นเรือง

ของการให้การสนบัสนนุ ส่งเสริมให้บรรลเุป้าหมายเท่านนั เช่น การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน วสัดอุปุกรณ์ 

แรงงาน เข้าช่วยสมทบ ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุแตย่ินดีร่วมมือ เป็นต้น 

  โดยสรุป ประเภทการมีส่วนร่วมในงานวิจัยครังนี สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมโดยตรง หมายถึง ประชาชนได้เข้ามีสว่นร่วมกบักิจกรรมอย่างเป็น
ทางการตงัแตเ่ริมต้นจนกระทงัจบโครงการ 2) การมีสว่นร่วมโดยอ้อม หมายถึง ประชาชนได้เข้ามี
สว่นร่วมกบักิจกรรมอย่างไม่เป็นทางการ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสว่น
บางเรืองเท่านนั 
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 1.4  ระดบัและลักษณะการมีส่วนร่วม 
  ระดบัและลกัษณะการมีส่วนร่วมพิจารณาได้หลากหลายประเด็น ขึนอยู่กบัว่า

จะสนใจศึกษาในประเด็นบ้างประเด็น โดยประเด็นทีน่าสนใจในงานวิจัยครังนี คือ การเน้น

ลักษณะการมีส่วนร่วมในประเด็นทีเกิดจากกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นใน

ประโยชน์สาธารณะ การเข้าร่วมในการตดัสนิใจ การวางแผน และร่วมตรวจสอบในลกัษณะองค์กร

ชุมชน ฯลฯ และการเน้นการศึกษาในลักษณะของการบริหารทีเกิดจากการดําเนินงานในทาง

นโยบายและในทางปฏิบตัิการโดยเจ้าหน้าทีของรัฐร่วมกบัชมุชน  ดงัมีนกัวิชาการได้ให้ความเห็น 

เช่น ทฤษฎีการมีสว่นร่วมของ Arnstein (1969) ทีได้แบง่ระดบัไว้ 8 ระดบั เรียกว่า “ขนับนัไดการมี

สว่นร่วมของพลเมือง” หรือ “Ladder of Citizen Participation” ประกอบด้วย 1) ขนัการควบคมุ 

(Manipulation) 2) ขันการรักษา (Therapy) ซึงเป็นขันทีไม่เกิดการมีส่วนร่วมขึน แต่เป็นการให้

ความรู้และให้ความช่วยเหลือเท่านัน 3) ขันการให้ข้อมูล (Informing) ประชาชนจะได้รับข้อมูล

เกียวกบัการตดัสินใจของผู้ มีอํานาจแตไ่ม่เปิดโอกาสให้ความคิดเห็น 4) ขนัการรับฟังความคิดเห็น 

(Consultation) ประชาชนสามารถแสดงความเห็นได้ตามทีผู้ มีอํานาจเปิดโอกาส 5) ขันการ

ปรึกษาหารือ (Placation) เป็นการมีส่วนร่วมระดับทีสูงขึน ประชาชนได้แสดงความเห็นในเชิง

แนะนํา แต่อํานาจตดัสินใจยงัถูกจํากัด 6) ขนัการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ประชาชนมีความ

รับผิดชอบร่วมกบัผู้ มีอํานาจในการวางแผนและรับผิดชอบต่อผลทีจะเกิดขนึ 7) ขนัมอบหมายอํานาจ 

(Delegated Power) ประชาชนได้รับอํานาจในการตดัสินใจส่วนใหญ่ และ 8) ขนัอํานาจพลเมือง 

(Citizen Control) เป็นขนัทีให้อํานาจการตดัสนิใจและการจดัการทงัหมดแก่ประชาชนเตม็ที  

  แนวคิดของ Campbell & Ramseyer (อ้างใน จิราภรณ์ ศรีคํา, 2547) ได้แบ่ง

ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ลักษณะทีไม่มีส่วนร่วมเลย  

2) ลกัษณะทีมีส่วนร่วมน้อย  3) ลกัษณะทีมีส่วนร่วมปานกลาง 4) ลกัษณะทีมีส่วนร่วมมาก  

5) ลกัษณะทีมีสว่นร่วมมากทีสดุ  

  Huntington & Nelson (1975) เห็นวา่ ลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชนจะ

พิจารณาจาก กิจกรรม และการบริหาร ซงึจะต้องมีการศกึษาควบคูก่นัไป ในระดบักิจกรรมนนั จะ

เป็นพืนฐานเบืองต้นของการทําให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมมากทีสดุ สว่นในด้านการ

บริหารนนั จะเป็นลกัษณะของผู้ มีอํานาจหน้าทีทีจะเปิดทางให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความ

คดิเห็น หรือแสดงออกถึงเข้าร่วมในกิจกรรม โดย Huntington & Nelson ได้มีหลกัในการพิจารณา

ถึงลกัษณะการมีสว่นร่วม ดงันี 
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  1)  กิจกรรม ลกัษณะของการมีสว่นร่วมประเภทนีให้ดจูากกิจกรรมทีเข้าร่วม 

เช่น ด้านการเมือง อาจพิจารณาจากการมีสว่นร่วมของประชาชนในการเลือกตงั การลงประชามต ิ

การประท้วง กรณีทีรัฐมีโครงการทีมีผลกระทบตอ่ประชาชน เป็นต้น วา่สามารถกระทําได้เพียงใด 

  2)  ระดบัการบริหาร โครงสร้างขององค์กรหนงึจะต้องมีสายการบงัคบับญัชา 

ดงันนั การมีสว่นร่วมจะพิจารณาได้จาก 

   -  ในแนวราบ ทกุแผนกทกุฝ่ายจะมีความเสมอกนัในตําแหน่ง ดงันนั การมี

สว่นร่วมในแนวราบจงึเป็นไปอยา่งหลวมๆ ไมจ่ริงจงั ทงันีอาจเป็นเพราะมีสถานะหรือตําแหน่งเท่ากนั 

   -  ในแนวดิง เป็นการมีสว่นร่วมตามสายการบงัคบับญัชา เช่น มีหวัหน้า

ลกูน้อง มีฝ่าย แผนกตา่งๆ ลดหลนักนัไป เป็นต้น การทํางานจึงมีการตรวจสอบตามลําดบัขนั การ

แสวงหาผลประโยชน์เพือตนเองหรือผู้ อืนจะได้รับการตรวจสอบจากผู้บงัคบับญัชา 

   -  การมีส่วนร่วมทงัแนวราบและแนวดิงนนั ในบางครังจะต้องทํางาน

ร่วมกับผู้ บังคับบัญชาและเพือนร่วมงานในแผนกอืน จึงต้องแสดงบทบาทตาสถานภาพของ

แนวราบและแนวดงิ 

  ไพบลูย์ วฒันศิริธรรม และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2551) ได้กล่าวถึงลกัษณะ

การมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนไว้ใน เอกสารประกอบการสอนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพฒันาเมืองและชนบท โดยได้ข้อสรุปลกัษณะการมีสว่นร่วมแบง่ออกเป็น 6 ลกัษณะ ได้แก่ 

  1)  การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) การมีสว่นร่วมแบบนี ประชาชน

เป็นผู้ ทีมีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลหรือหน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึง

รายละเอียดของโครงการทีจะดําเนินการ รวมทังผลกระทบทีคาดว่าจะเกิดขึน ทังนี การแจ้ง

ขา่วสารดงักลา่วจะต้องเป็นการแจ้งก่อนทีจะมีการตดัสนิใจดําเนินโครงการ 

  2)  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบของการมีสว่นร่วม

ทีมีการจดัการหารือระหวา่งผู้ดําเนินการโครงการกบัประชาชนทีเกียวข้องและได้รับผลกระทบ เพือ

รับฟังความคิดเห็นและการตรวจสอบข้อมูลเพิมเติม นอกจากนี ยังเป็นช่องทางการกระจาย

ข่าวสารข้อมูลไปยงัประชาชนและหน่วยงานทีเกียวข้องให้เกิดความเข้าใจ และเพือให้มีการให้

ข้อเสนอแนะเพือประกอบทางเลือกการตดัสนิใจ 

  3)  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตัถปุระสงค์เพือให้

ประชาชนและฝ่ายทีเกียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้ ทีมีอํานาจในการตัดสินใจ ใช้เวที

สาธารณะในการทําความเข้าใจ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช่น การประชุมระดบั

ชมุชน (Community Meeting) การประชมุรับฟังความคดิเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting)  
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  4)  การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชมุทีมีขนัตอนการ

ดําเนินงานทีเป็นระบบ และมีความชดัเจนมากขนึ เป็นเวทีในการเสนอข้อมลูอย่างเปิดเผยไม่มีการ

ปิดบังของผู้ ทีมีส่วนได้และส่วนเสียของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุม

จะต้องมีองค์ประกอบของผู้ เข้าร่วมทีเป็นทียอมรับ มีหลกัเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที

ชดัเจน และมีการแจ้งให้ทกุฝ่ายทราบอยา่งชดัเจน 

  5)  การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสงูสดุ

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้ตดัสินใจต่อประเด็นปัญหานันๆ ซึงอาจจะ

ดําเนินการโดยการเลือกตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการทีมีอํานาจการตดัสินใจ 

  6)  การใช้กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนีไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยตรงในเชิงการป้องกันและแก้ไข แต่เป็นลกัษณะของการเรียกร้องและการป้องกัน

สิทธิของตนเองอนัเนืองมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม เพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์ทีตนเอง

ควรจะได้รับ ซงึรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยได้ให้หลกัเรืองการมีส่วนของประชาชนไว้หลาย

ประการ และประชาชนสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญทงัในรูปแบบของปัจเจกหรือในรูปแบบ

กลุม่ องค์การ ตามทีกฎหมายบญัญตัไิว้ 

 

  โดยสรุป ลกัษณะการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในระดบักิจกรรม 

ได้แก่ การรับรู้ข่าวสาร การปรึกษาหารือ การประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์  

การลงประชามติ และ 2) การมีส่วนร่วมในระดับการบริหาร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

การใช้กลไกทางกฎหมาย ในประเด็นการมีส่วนร่วมในระดบัการบริหารนี ยังจะต้องพิจารณาจาก 

ในแนวราบ ทกุแผนกทกุฝ่ายจะมีความเสมอกนัในตําแหน่ง และในแนวดิงเป็นการมีส่วนร่วมตามสาย

การบงัคบับญัชา 

 
 1.5  ปัจจัยททีาํให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  การทีชมุชนจะเข้ามามีส่วนร่วมนนั มีปัจจยัทีส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ซงึมีนกัวิชาการได้เสนอแนวคดิ ดงันี 

  Koufman (1949) ศกึษาปัจจยัทีเกียวข้องกบัการพฒันาชมุชนในชนบท พบว่า 

อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศยัในท้องถิน มี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชน  



19 

 

 

  ประยูร  ศรีประสาธน์ (2542) ได้นําเสนอปัจจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

ประกอบด้วย 3 ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัสว่นบคุคล เช่น อาย ุเพศ เป็นต้น 2) ปัจจยัทางสงัคมและ

เศรษฐกิจ เช่น การศกึษา อาชีพ รายได้ และการเป็นสมาชิกกลุม่ เป็นต้น 3) ปัจจยัด้านการสือสาร 

เช่น การรับข่าวสารจากสือมวลชนและสือบคุคล เป็นต้นและมีความสอดคล้องกบั สธีุ วรประดิษฐ์ 

(2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้นําเสนอปัจจยัทีมีส่วนในการผลกัดนัให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ลกัษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ต่างๆ เป็นต้น 2) ลกัษณะทางเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ รายได้ เป็นต้น 

และ 3) การได้รับข้อมลูขา่วสาร เช่น ความถีในการรับรู้ขา่วสาร และแหลง่ทีมาของขา่วสาร เป็นต้น 

  Leeder (อ้างใน จิราภรณ์ ศรีคํา, 2547) ได้สรุปปัจจยัทีทําให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไว้ว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมใดๆ ก็ต่อเมือกิจกรรมนนัสอดคล้องกบัความเชือพืนฐาน ทศันคติ และค่านิยมของตน มี

คุณค่าสอดคล้องกับกับผลประโยชน์ของตน  มีเป้าหมายทีจะส่งเสริมและปกป้องรักษา

ผลประโยชน์ของตน สอดคล้องกบัสิงทีตนได้มาหรือหวงัเอาไว้ และบคุคลหรือกลุม่บคุคลจะไม่เข้า

มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดก็ต่อเมือตนเองได้มีประสบการณ์ทีเป็นอคติต่อเรืองนนัๆ มาแล้ว และ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ย่อมขึนอยู่กบัความคิดเห็นของตนเป็น

ใหญ่ ขึนอยู่กบัอุปนิสยัและจารรีตประเพณี ขึนอยู่กบัโอกาสทีจะอํานวยขึนอยู่กับความสามารถ

รวมทงัการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ของบคุคลและกลุม่บคุคลจะกระทําโดยการบีบบงัคบั

หาได้ไม่ นอกจากนีบุคคลและกลุ่มบุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต่อเมือได้รับการ

สนบัสนนุ กระตุ้นยวัยแุละจงูใจให้เกิดขนึ 

 

  โดยสรุปปัจจยัทีทําให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) ปัจจยัด้านบุคคล 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ 2) ปัจจยัด้านชุมชน ได้แก่ ชุมชนให้การ

สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้มีสว่นร่วม เลือกให้เป็นตวัแทน ชมุชนมีความสามคัคี และมีกลุม่ต่างๆ 

ทีสนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม 3) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ บรรยากาศองค์กร การ

ตดิตอ่สือสาร กฎระเบียบ การเอาใจใสก่ระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคม 4) 

ปัจจยัด้านทศันคต ิได้แก่ เจตคตติอ่การมีสว่นร่วม และแรงจงูใจในการทํางาน 
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 1.6 ขันตอนในการมีส่วนร่วม 
  James L. Creighton เสนอแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 ขนั 

ได้แก่ 

  ขนัที 1 การวิเคราะห์การตดัสินใจ มีการกําหนดองค์ประกอบสําคญัของการมี

ส่วนร่วมทงัหมด ได้แก่ ขนัตอนต่าง ๆ ของกระบวนการมีส่วนร่วม ปัจจยัตา่ง ๆ ทีจะส่งผลกระทบ

ต่อความเชือมนัและความโปร่งใสของกระบวนการ และตารางเวลาสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของ

กระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงการวิเคราะห์ความสําคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมต่อ

กระบวนการตดัสนิใจ  

  ขนัที 2 การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) กําหนดกิจกรรม และ

เทคนิคการมีส่วนร่วม โดยจําเป็นต้องวิเคราะห์หาเทคนิคการมีส่วนร่วมทีมีความเหมาะสม 

บรรลผุลได้จริง และสามารถเชือมโยงไปสูข่นัตอนการตดัสนิใจได้ รวมถึงการกําหนดผู้ มีสว่นได้เสีย

จากการตดัสนิใจนนัๆ และสถานทีจดักิจกรรมตา่งๆ 

  ขนัที 3 การปฏิบตัิตามแผน นําแผนและกิจกรรมการมีสว่นร่วมตา่งๆ ทีกําหนด

ไว้ทงัหมดไปปฏิบตัิจริง แล้วทําการประเมินผลของกิจกรรมการมีส่วนร่วม ซึงข้อมลูทีได้จะนําใช้

ประโยชน์ 

  สถาบนัพระปกเกล้า1 แสดงลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงตา่งๆ 

ของการดําเนินงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานอยา่งมีสว่นร่วม ดงันี (ตารางท ี1) 
 
ตารางที 1 ลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชนในช่วงตา่งๆของการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง

โครงสร้างพืนฐานอยา่งมีสว่นร่วม 
 

           การดาํเนินการ 
 
ลักษณะการมีส่วนร่วม 

ช่วงก่อนดาํเนินการ ช่วงดาํเนินการ 
ช่วงดาํเนินการ 

เสร็จสิน 

ให้ข้อมูลข่าวสาร 
 

อบจ.ชีแจงการดําเนินโครงการ

แก่ประชาชนรวมถึงเจ้าของ

ที ดิน ที ในบริ เวณทีจะมีการ

ดําเนินโครงกาเกียวกบัการอทิุศ

ทีดินและผลอาสิและตอบข้อ

ซกัถามของประชาชน 

- อ บ จ . มี ก า ร อ ธิ บ า ย

รายละเอียดโครงการให้

ป ร ะ ช า ช น ท ร า บ ก่ อ น

ตรวจสอบผลงาน 

                                                            
 1 บนัทึกเรืองเด่นรางวลัพระปกเกล้า’52 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพฯ : สถาบนั

พระปกเกล้า, 2553. 
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           การดาํเนินการ 
 
ลักษณะการมีส่วนร่วม 

ช่วงก่อนดาํเนินการ ช่วงดาํเนินการ 
ช่วงดาํเนินการ 

เสร็จสิน 

รับฟังความคดิเหน็ 
 

1) ประชาชนสามารถเสนอ

โครงการให้ อบจ.ได้โดย*ผ่านการ

จัดทําประชาคมของ อปท. ใน

ระดับ อบต.และเทศบาล*การ

เสนอโครงการ โดยตรงจากการที   

อบจ.กระบีทีได้ลงพืนทีรับฟัง

ปัญหาความเดือดร้อนและความ

ต้องการของประชาชน 

2) การจัดเวทีสาธารณะรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนทีมี

ต่อการดําเนินโครงการพร้อมกับ

ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม 

- ประชาชนตอบแบบสอบถาม

ประเมินความพงึพอใจต่อการ

บรรลุ วั ตถุ ป ระสง ค์ ขอ ง

โครงการ และผลการดําเนิน

โครงการของ อบจ. 

เข้ามามีบทบาท 
 

- ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมตรวจสอบการทํางาน

ข อ ง ผู้ รั บ เ ห ม า /

ผู้ รับผิดชอบโครงการเป็น

หเูป็นตาให้กบั อบจ.กระบี 

ตรวจสอบการส่งมอบงาน

แต่ละงวดของผู้ รับเหมา/

ผู้ รับผิดชอบโครงการ และ

สามา รถ ท้ ว ง ติ ง ห รื อ

ร้ อง เ รี ยนมายั ง  อบจ . 

กระบี ไ ด้ กรณี ทีพบสิ ง

ผิดปกติ 

- 

สร้างความร่วมมือ 
 

- - ป ร ะ ช า ชน เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น

กรรมการตรวจการจ้างตาม

กฎหมายระบ ุ

เสริมอาํนาจ Empower - - - 

ทีมา: สถาบนัพระปกเกล้า, 2553 
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 ขันตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ร่วมคดิวิเคราะห์ 

 ร่วมวางแผน 

 ร่วมตดัสนิใจ 

 ร่วมลงทรัพยากร 

 ร่วมดําเนินการ 

 ร่วมรับผลการดําเนินงาน 

 ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ 

 ร่วมตดิตามประเมินผล 

 ร่วมธํารงรักษาให้ยงัยืน 
 
 1.7 เครืองมือทใีช้ในการมีส่วนร่วม 
  1.7.1 เทคนิคการให้ข้อมลูขา่วสาร ประกอบด้วย 

   -  การนําเสนอเป็นเอกสารข้อเท็จจริง (Fact sheet) 

   -  จดหมายขา่ว (Newsletter) 

   -  การ์ตนู (Cartoon) 

   -  แผน่พบั (Folder) 

   -  รายงานการศกึษา หรือบรรยายสรุป 

   -  การเปิด website ให้ข้อมลูขา่วสาร 

   -  การมีบอร์ดประกาศในหมูบ้่าน หรือป้ายนิเทศ (Notice board) 

   -  การจดันิทรรศการ 

   -  ใบแทรกหนงัสือพิมพ์ 

   -  การสือสารผา่นทางวิทยกุระจายเสียง 

   -  การสือสารผา่นทางโทรทศัน์ เช่น โฆษณา สารคดี วีดีทศัน์ ฯลฯ 

   -  การกระจายขา่วชมุชน หรือหอกระจายขา่ว 

   -  การแถลงขา่ว 

   -  การจดัตงัศนูย์ข้อมลูขา่วสาร 

   -  การจดัทศันศกึษา/การให้เข้าเยียมชมโครงการ (Study tour) 
 

คิด P-Plan 

ทํา D-Do 

ทวน C-Check A-Act 
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  1.7.2 เทคนิคการมีส่วนร่วม 
   -  การสมัภาษณ์รายบคุคล 

   -  การสํารวจความคดิเห็น 

   -  การสนทนากลุม่ยอ่ย (Focus group) 

   -  การจดัเวทีสาธารณะ 

   -  การประชมุระดมสมอง/แลกเปลียนความคดิเห็น 

   -  การสมัมนา 

   -  การประชมุรับฟังความคดิเห็น หรือการประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

   -  การแสดงความคดิเห็นผา่น website 

   -  การจดัเวทีเสวนาประชาชน 

   -  การจดัทําประชาพิจารณ์ (Public hearing) 

   -  การลงคะแนนเสียง/การหยงัเสียง 

   -  การทํา/จดัตงัโทรศพัท์สายดว่น 

   -  การประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

   -  การจดั forum 

   -  การจดัเวทีผู้ ทีมีสว่นได้สว่นเสีย 

   -  การจดัตงัคณะกรรมการทีปรึกษาภาคประชาชน 

   -  การจดัทําแผนทีความคดิและสร้างอนาคตร่วมกนั 

   -  การตงัทีมออกไปพบประชาชนในพืนที 

 

 โดยสรุป การมีส่วนร่วม (Participation) จึงเป็นกระบวนการทีคน ครอบครัว หรือ

องค์กรในชมุชนเข้ามามีส่วนในการคิด การตดัสินใจการวางแผนดําเนินการพฒันาครอบครัวและ

ชุมชนของตนเองโดยหลักการทีแท้จริงของการมีส่วนร่วมคือการมีส่วนร่วมในลักษณะของ

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ  ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบถึง

ผลประโยชน์และโทษทีเกิดขนึ โดยลกัษณะของการมีสว่นร่วม มี 4 ด้าน ได้แก่ 

 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจ หมายถึง การร่วมคิด ค้นหา

และตดัสนิใจหรือการกําหนดรายละเอียดของสงิทีจะดําเนินการ 

 2)  ด้านการร่วมปฏิบตัิการในกิจกรรมโครงการ หมายถึง การทีมีส่วนเข้ามาร่วม

ดําเนินโครงการ ร่วมแรง ร่วมสมทบคา่ใช้จ่าย การให้ข้อมลูทีจําเป็นตลอดจนการเข้าร่วมเป็นส่วน
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หนึงของคณะกรรมการทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ ร่วมในการบริหารงานหรือการ

ประสานงาน 

 3) ด้านการรับผลประโยชน์ หมายถึง การได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามามีส่วน

ร่วม ในโครงการพฒันา เช่น มีรายได้เพิมขึน มีการกระจาย โอกาสทางการพฒันา การรับความรู้

แนวความคดิ และการช่วยเหลือด้านตา่งๆมากขนั เป็นต้น 

 4) ด้านการตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การทีประชาชนเข้าร่วมเพือการ

ประเมินผลการดําเนินโครงการ  โดยอาจดําเนินการผ่านกระบวนการทางการเมือง  หรือ

สือสารมวลชนตา่งๆ 

 
2. แนวคดิเกียวกับการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อม 
 2.1  ความหมายและคาํจาํกัดความ 
  สําหรับความหมายของการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อม มีนกัวิชาการทงัชาว

ไทย และชาวตา่งประเทศ ได้ให้ความหมายของการจดัการผลกระทบสงิแวดล้อม ดงันี 

  เกษม จันทร์แก้ว  (2542) ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมประเภทหนึงที

เกียวข้องกบัการแยกแยะผลกระทบทีจะเกิดขนึ เป็นวิธีการศกึษาข้อเท็จจริงเกียวกบัผลกระทบทีจะ

เกิดขึนจากโครงการพัฒนา หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติทีอาจเกิดขึน และเป็นเครืองมือทีใช้

ประกอบในการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ผลของการใช้เครืองมือจะให้

แผนการแก้ไขผลกระทบสงิแวดล้อม และระบบตรวจสอบประเมินผลของการดําเนินโครงการ  

  UNEP (1998) อ้างถึงใน กนกพร สว่างแจ้ง (2545) ให้ความหมายว่า เป็น

การศึกษาเพือคาดการณ์ผลทีจะเกิดต่อสิงแวดล้อมจากการดําเนินการของโครงการ อีกทัง

เสนอแนะวิธีลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการดําเนินการ เพือให้โครงการสามารถดําเนินการ

อยา่งเหมาะสม โดยไมทํ่าลายทรัพยากรสงิแวดล้อม  

  นิตยา ภู่แสนธนาสาร (2545) สรุปว่า การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็น

กระบวนการวางแผนโดยใช้หลกัวิชาการในการทํานายหรือคาดการณ์ผลกระทบทงัทางบวกและ

ทางลบก่อนมีโครงการ มีการวิเคราะห์และอธิบายความเป็นไปได้ของผลกระทบทีอาจเกิดขนึทกุ ๆ 

ด้าน ทงัด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คณุคา่การใช้ประโยชน์และคณุภาพชีวิตของมนษุย์ มีการ

ออกข้อกําหนดเพือรักษาสภาพแวดล้อมมีการจัดทามาตรการลดผลกระทบและเฝ้าระวังการ

เปลียนแปลงทางสงิแวดล้อม และเพือเป็นแนวทางในการตดัสนิใจ 
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โดยสรุป การจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นกระบวนการวางแผนเพือใช้หลกัวิชาการในการ

ทํานายหรือคาดการณ์ผลทีคาดว่าจะเกิดผลกระทบทังทางบวกและทางลบช่วงระหว่างดําเนิน

โครงการ มีการวิเคราะห์และอธิบายความเป็นไปได้ของผลกระทบทีอาจเกิดขนึทกุ ๆ ด้าน ทงัด้าน

ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คณุค่าการใช้ประโยชน์และคณุภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชน มีการ

ออกข้อกําหนดมาตรการ ลดผลกระทบและการเฝ้าระวงัการเปลียนแปลงทางสิงแวดล้อมและเพือ

เป็นแนวทางในการตัดสินใจ โดยการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะต้องมีองค์ประกอบของการพฒันาทียงัยืน มีหลกัการทีมนัคง

และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดย นิตยา ภู่แสนธนาสาร 

(อ้างแล้ว) กล่าวว่าหลกัการสําคญัในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ได้แก่ การมีส่วนร่วม มี

ความโปร่งใส มีความแน่นอน สามารถอธิบายได้ เชือถือได้ เป็นต้น และจะต้องมีความเข้าใจใน

ดชันีสงิแวดล้อม หลกัเกณฑ์ทางสงิแวดล้อมและการศกึษาคา่มาตรฐานทางสงิแวดล้อม 
 
 2.2  มิตขิองกระบวนการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 
  กระบวนการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม จะเน้นทีการวิเคราะห์ปัญหาความ

ขดัแย้งหรือขีดจํากัดด้านทรัพยากรสิงแวดล้อมทีอาจมีผลต่อความเป็นไปได้ (หรือเป็นไปไม่ได้) 

ของโครงการ โดยจะวิเคราะห์และประเมินถึงผลกระทบทังทางบวกและลบทีโครงการอาจมีต่อ

ทรัพยากรสิงแวดล้อมและชมุชนโดยรอบ อาจถือได้ว่าการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมเป็น

กระบวนการทําความจริงให้ปรากฏ (Fact finding) เพือให้ทกุฝ่ายสามารถรู้ลว่งหน้าถึงผลกระทบ

ทีอาจเกิดขึนหากมีการดําเนินโครงการ ตลอดจนช่วยในการกําหนดมาตรการลดผลกระทบ และ

แนวทางปรับปรุงแก้ไขรูปแบบโครงการ เพือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสงัคมโดยรอบ

เพือให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุดโดยหลักการผลการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อม 

จะต้องนามาเผยแพร่ ให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกนัตดัสินใจเริมตงัแต่ผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐทีกํากบั

ดแูลด้านสิงแวดล้อม ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ 

สําหรับในประเทศไทยการสือสารดงักล่าวทาโดยการจัดทารายงานการศึกษาเพือประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของโครงการ (บางครังก็เรียกว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม

หรือรายงานการประเมินผลกระทบทางสงิแวดล้อม) ซงึผู้ประกอบการจะต้องจดัทําเพือนําเสนอตอ่

สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม เพือพิจารณาแม้กระบวนการจัดทําในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันบ้างแต่เป็นที

ยอมรับกันว่า การประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อม เป็นเครืองมือสําคญัทีสามารถช่วยในการ
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ตดัสินใจได้ว่า โครงการควรจะยกเลิกหรือเดินหน้าตอ่ไปและในกรณีทีเห็นว่าควรจะเดินหน้าตอ่ไป 

ก็สามารถช่วยขดัเกลาปรับปรุงโครงการให้สามารถดําเนินไปตามวตัถปุระสงค์ทีวางไว้อย่างราบรืน

ขนึ เป็นมิตรกบัสงิแวดล้อมและเป็นทียอมรับของสงัคมมากขนึ (UNEP, อ้างแล้ว) 
 
 2.3  องค์ประกอบของการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 
  การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทยใน

ปัจจุบนัประกอบด้วยการศึกษาทีจะต้องครอบคลมุระบบสิงแวดล้อมทงั 4 ด้าน ตามแนวคิดของ 

US Congress (1970) ใน The National Environment Policy Act (U.S.NEPA) ซงึถกูเรียกว่า  

“Four Tier System” ได้แก่ 

  1)  ทรัพยากรทางกายภาพ เป็นการศกึษาถึงผลกระทบของทรัพยากรทีไม่มี

ชีวิต เช่น ดนิ นํา อากาศ และมลพิษ วา่สง่ผลให้เกิดการเปลียนแปลงอยา่งไร 

  2)  ทรัพยากรทางชีวภาพ เป็นการศกึษาถึงการเปลียนแปลงในด้านต่างๆ ที

มีตอ่ระบบนิเวศ เช่น ป่าไม้ สตัว์ป่า สตัว์น้า ปะการัง เป็นต้น 

  3)  คณุคา่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์ เป็นการศกึษาถึงการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรทังกายภาพและชีวภาพของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ทีดิน การเกษตรกรรม ระบบ

สาธารณปูโภค วา่ได้รับผลกระทบอยา่งไรบ้าง 

  4)  คณุภาพชีวิต เป็นการศกึษาถึงผลกระทบทีจะเกิดต่อมนษุย์ชมุชน ระบบ

เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วฒันธรรมประเพณี ความเชือ คา่นิยม คณุคา่ความสวยงาม เป็นต้น 

  สําหรับการศึกษาในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าต่อ

คุณภาพชีวิตถือว่าเป็นเรืองของการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมทางสงัคม (Social Impact 

Assessment: SIA) 
 
 2.4  การจัดทาํรายงานการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อม 
  สนธิ วรรณแสงและคณะ (2541) กล่าวว่า การจดัทํารายงานการประเมินผล

กระทบทางสงิแวดล้อม ประกอบด้วยขนัตอนทีสําคญั 4 ขนัตอน ดงันี 

  1) การจําแนกชนิดของผลกระทบ (Impact Identification) เป็นการอธิบาย

เกียวกบัสภาพแวดล้อมในปัจจบุนัในบริเวณทีตงัโครงการวา่มีสภาพเป็นอยา่งไร มีคณุภาพอย่างไร 

โดยจําแนกตามระบบ Four Tier System นอกจากนี จะต้องอธิบายเกียวกบัโครงการว่าจะมี

กิจกรรมอะไรบ้างทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทังในช่วงก่อสร้างและดําเนินโครงการ วิธีการที
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นิยมใช้ในการจําแนกชนิดผลกระทบ ได้แก่ การตงัคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc Committee) 

การใช้แผนภาพเชิงซ้อน (Overlays) การเช็ครายการ (Check - list) การใช้เมตริกซ์ (Matrices) 

การวิเคราะห์แบบสายใยเชือมโยงความสมัพนัธ์ (Network) เป็นต้น 

  2)  การวดัขนาด หรือทํานายผลกระทบทีจะเกิดขึน (Impact Prediction) 

เป็นการคาดการณ์หรือทํานายถึงการเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมทีเกิดจากโครงการ อาจใช้วิธี

วิเคราะห์โดยการอธิบาย (Descriptive analysis) การใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Simulation 

or Mathematical Modeling) การกําหนดระบบขนัให้คะแนน (Rating System) เป็นต้น 

  3)  การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นขนัตอนสุดท้าย

หลงัจากทีทราบขนาดของผลกระทบของตวัแปรทรัพยากรสิงแวดล้อมแต่ละตวัแล้ว ได้แก่ การ

รวบรวมผลกระทบของตวัแปรทงัหมดเพือพิจารณาดผูลกระทบทงัโครงการว่ามีผลดีหรือผลเสียตอ่

สงิแวดล้อมอยา่งไรบ้าง 

  4)  การเสนอมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ 

(Mitigation Plan and Monitoring) เมือประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมแล้วพบว่ามีนยัสําคญั

จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบ ซงึอาจดําเนินการได้ดงันี 

   - การเปลียนทีตงัของโครงการ การย้ายเส้นทาง การเปลียนกระบวนการ

ผลติ วตัถดุบิ วิธีดําเนินงาน เปลียนการออกแบบทางวิศวกรรม 

   - การควบคุมมลพิษให้เข้มงวดยิงขึนโดยเพิมระบบบําบดัหรือการเน้น

การจดัการของเสีย เช่น การลดปริมาณของเสีย การหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่ การใช้ซํา รวมถึงการ

นําเทคโนโลยีทีสะอาดเข้ามาใช้ 

   - การเตรียมแผนฟืนฟแูละชดเชยแก่ชมุชนทีได้รับผลกระทบ เช่น การตงั

ถินฐานใหม ่การสร้างถนน ชดเชยการปลกูป่า เป็นต้น 

 

  จากทฤษฎีและแนวคิดดังกล่าวผู้ วิจัยได้สรุปเพือนํามาใช้ คือ เ รืองการ

ประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมทีคาดว่าจะเกิดขึน การประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อม 

นับเป็นเครืองมืออย่างหนึงทีสามารถช่วยประคบัประคองการพฒันาให้ดําเนินไปตามแนวทาง

ข้างต้นได้ กล่าวคือกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อม จะคาดการณ์ล่วงหน้าถึง

ผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมทีคาดว่าจะเกิดขนึจากการพฒันา ซงึมกัจะเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ทีขาดปัญญา ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อคณุภาพนํา คณุภาพอากาศ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ สงัคม วฒันธรรม สุขภาพ คุณภาพชีวิต และอืนๆ อีกมากมาย อันจะนํามาซึงสู่การใช้
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ทรัพยากรธรรมชาตโิดยเปลา่ประโยชน์ สร้างปัญหาให้กบัอนชุนรุ่นหลงัทีจะต้องดํารงชีพอยู่ภายใต้

ระบบอุ้ มชูชีวิตทีด้อยคุณภาพ กระบวนการการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อม จะเข้าไป

วิเคราะห์ ระบุ แจกแจง ให้ทราบถึงสาเหตุ ขนาดและความรุนแรงของผลกระทบต่างๆ และ

เสนอแนะมาตรการลดและป้องกนัผลกระทบดงักล่าว เพือนาไปสู่การดํารงไว้ซงึทรัพยากรธรรมชาติ

และต้นทนุทางสงัคมทีมีปริมาณและคณุภาพเหมือนเดมิ หรืออีกนยัหนงึนาไปสู ่การพฒันาทียงัยืน 
 
 2.5  ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึงต้องจัดทํารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 
  ปัจจุบนัมีการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมประกาศ 

เรือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบตัิและแนวทางการจดัทํารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสงิแวดล้อม โดยต้องเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมตอ่เจ้าหน้าที

ซงึมีอํานาจหน้าทีตามกฎหมายในการพิจารณาสงัอนญุาต ออกใบอนญุาต หรือตอ่อายใุบอนญุาต 

ให้ดําเนินโครงการหรือกิจการ และเสนอต่อสํานกังานนโยบายและแผนสิงแวดล้อมเพือรอผลการ

พิจารณาก่อนเจ้าหน้าทีอนญุาตให้ดําเนินการ จํานวน 35 ประเภทโครงการ/กิจกรรม ดงันี (ตารางท ี2) 

 
 2.6  ขันตอนการดาํเนินการจัดทาํการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 
  สํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้มีแนวทางพอสงัเขป

สําหรับการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นการศึกษาผลกระทบของกิจกรรม 

ทีจะเกิดขึนอนัอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และทรัพยากรบริเวณพืนทีโครงการพฒันาและ 

รอบโครงการ การศกึษาจะต้องมีประเด็นและระดบัความละเอียดของการศกึษาแตกต่างกนัไปขนึอยู่

กบัลกัษณะและทีตงัของโครงการเป็นสําคญั การจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม

นบัเป็นงานทางเทคนิคซงึอยู่บนพืนฐานของการคาดการณ์ถึงความเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึนตาม

หลกัวิชาการ คือจะต้องชีให้เห็นถึงผลกระทบทีจะเกิดขนึตอ่สิงแวดล้อม และทรัพยากรตา่งๆ อย่าง

ชดัเจน และจะต้องเสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม รวมทงัมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อมไว้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น ประการสําคญัรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมควรมีลักษณะเป็นเอกสารทีมีความถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย 

อย่างไรก็ตามต้องมีการเสนอวิธีการศกึษาและรายละเอียดทางวิชาการพร้อมการอ้างอิงไว้ในรายงาน

อยา่งสมบรูณ์เพียงพอตอ่การพิจารณาด้วย (ภาพท ี4) 
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ตารางที 2 ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซงึต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สงิแวดล้อม 

 
 

 

 

ลําดับ ขนาด
หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบัติ

1 การทําเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่

1.1 โครงการเหมืองแร่ดังต่อไปนี้

1.1.1 เหมืองแร่ถ่านหิน ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

1.1.2 เหมืองแร่โพแทช ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

1.1.3 เหมืองแร่เกลือหิน ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

1.1.4 เหมืองแร่หินปูนเพือ่อุตสาหกรรม ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

ปูนซิเมนต์

1.1.5 เหมืองแร่โลหะทุกชนิด ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

1.2 โครงการเหมืองแร่ใต้ดิน ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

1.3 โครงการเหมืองแร่ทุกชนิดท่ีต้ังอยู่ในพืน้ท่ี

ดังต่อไปนี้

1.3.1 พืน้ท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ําช้ัน 1 ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

ตามมติคณะรัฐมนตรี

1.3.2 ป่าอนุรักษ์เพิม่เติมตามมติ ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

คณะรัฐมนตรี

1.3.3 พืน้ท่ีชุ่มน้ําท่ีมีความสําคัญ ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

ระหว่างประเทศ

1.3.4 พืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้โบราณสถาน ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรือ

อุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วย

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ แหล่งมรดกโลกท่ีข้ึน

บัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร

1.4 โครงการเหมืองแร่ท่ีมีการใช้วัตถุระเบิด ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

ประเภทโครงการหรือกิจการ
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ลําดับ ขนาด
หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบัติ

1.5 โครงการเหมืองแร่อ่ืน ๆ ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอประทานบัตร

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้แล้วในข้อ 1.1 ถึง

1.4 และไม่หมายความถึงโครงการเหมืองแร่

ดังต่อไปนี้

1) โครงการเหมืองแร่ทรายแก้วหรือ

ทรายซิลิกา

2) โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม

ชนิดดินซีเมนต์

3) โครงการเหมืองแร่ดินเหนียวสี

4) โครงการเหมืองแร่ดินมาร์ล

5) โครงการเหมืองแร่บอลเคลย์

6) โครงการเหมืองแร่ดินทนไฟ

7) โครงการเหมืองแร่ดินเบา

2 การพฒันาปิโตรเลียม

2.1 การสํารวจปิโตรเลียม โดยวิธีการเจาะ ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันตอนการขอรับ

สํารวจ ความเห็นชอบจากหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานผู้

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

ปิโตรเลียม

2.2 การผลิตปิโตรเลียม ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันตอนการขอรับ

ความเห็นชอบจากหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานผู้

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

ปิโตรเลียม

3 โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ํามันเช้ือเพลิงทางท่อ ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขอใบอนุญาตหรือ

ยกเว้น ข้ันขอรับความเห็นชอบจาก

3.1 โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ท่ีมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับย่ีสิบบาร์

และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือ

เท่ากับสิบหกนิ้วในทุกพืน้ท่ี แต่ไม่รวมถึงพืน้ท่ีท่ีมีมติ

คณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

ประเภทโครงการหรือกิจการ
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ลําดับ ขนาด
หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบัติ

3.2 โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก

ท่ีมีความดันใช้งานสูงสุดมากกว่าย่ีสิบบาร์ข้ึนไป และมี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกนิ้วข้ึน

ไปท่ีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

4 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

หรือ โครงการท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม อนุญาตโครงการ

หรือโครงการ

จัดสรรท่ีดินเพือ่การอุตสาหกรรม

5 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมท่ีมีกระบวนการผลิตทางเคมี ท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

100 ตันต่อวัน ข้ึนไป เพือ่ประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

6 อุตสาหกรรมกล่ันน้ํามันปิโตรเลียม ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

เพือ่ประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

7 อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

เพือ่ประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

8 อุตสาหกรรมคลอ – แอลคาไลน์ (Chlor – alkaline industry) ท่ีมีกําลังผลิตสาร ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

ท่ีใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิต โซเดียม ดังกล่าว แต่ละชนิด เพือ่ประกอบกิจการ หรือข้ันขอ

คาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือรวมกัน ต้ังแต่ 100 อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) ตันต่อวัน ข้ึนไป กรณี

โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน

(Bleaching Powder)

9 อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์ ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

ประเภทโครงการหรือกิจการ
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10 อุตสาหกรรมผลิตเย่ือกระดาษ ท่ีมีกําลังผลิตต้ังแต่ ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

50 ตันต่อวัน ข้ึนไป เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

11 อุตสาหกรรมท่ีผลิตสารออกฤทธ์ิหรือสารท่ีใช้ ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพชืหรือสัตว์โดยใช้ เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

กระบวนการทางเคมี อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

12 อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

13 อุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําตาลดังต่อไปนี้

13.1 การทําน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาล ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

ทรายขาว น้ําตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

13.2 การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือ ท่ีมีกําลังผลิตต้ังแต่ 20 ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ตันต่อวัน ข้ึนไป เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

14 อุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้า ท่ีมีกําลังผลิตแต่ละ ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

โครงการ/กิจการ หรือ เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

ทุกโครงการ/กิจการรวมกัน อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

ต้ังแต่ 100 ตันต่อวันข้ึนไป กรณี

15 อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ท่ีมีกําลังผลิตต้ังแต่ 50 ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

ซ่ึงมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ตันต่อวัน ข้ึนไป เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

ประเภทโครงการหรือกิจการ
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16 อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมท้ังผลิต

เบียร์และไวน์

16.1 อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ ท่ีมีกําลังผลิตต้ังแต่ ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

40,000 ลิตรต่อเดือน เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

(คิดเทียบท่ี ๒๘ ดีกรี) อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

16.2 อุตสาหกรรมผลิตไวน์ ท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

600,000 ลิตรต่อเดือน เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

16.3 อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ ท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

600,000 ลิตรต่อเดือน เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

17 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิง ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วย เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

โรงงาน อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

18 โรงไฟฟา้พลังความร้อน ท่ีมีกําลังผลิตกระแสไฟฟา้ ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

ต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์ เพือ่ประกอบกิจการหรือข้ันขอ

ข้ึนไป อนุญาตประกอบกิจการ แล้วแต่

กรณี

19 ระบบทางพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพเิศษ ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

หรือโครงการท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับทางพเิศษ อนุญาตโครงการ

20 ทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตาม

กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ท่ีตัดผ่านพืน้ท่ี ดังต่อไปนี้

20.1 พืน้ท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้าม ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมติัหรือขอ

ล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า อนุญาตโครงการ

20.2 พืน้ท่ีเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ อนุญาตโครงการ

ประเภทโครงการหรือกิจการ



34 

 

 

 

ลําดับ ขนาด
หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบัติ

20.3 พืน้ท่ีเขตลุ่มน้ําช้ัน 2 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

มีมติเห็นชอบแล้ว อนุญาตโครงการ

20.4 พืน้ท่ีเขตป่าชายเลนท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

20.5 พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลในระยะ 50 เมตร ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

ห่างจากระดับนํ้าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ อนุญาตโครงการ

20.6 พืน้ท่ีท่ีอยู่ในหรือใกล้พืน้ที่ชุ่มน้ําท่ีมี ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

ความสําคัญระหว่างประเทศ หรือแหล่งมรดก อนุญาตโครงการ

โลกท่ีข้ึนบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญา

ระหว่างประเทศในระยะทาง 2 กิโลเมตร

20.7 พืน้ท่ีท่ีต้ังอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่ง ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยาน อนุญาตโครงการ

ประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพพิธิภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร

21 ระบบขนส่งมวลชนท่ีใช้ราง ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

22 ท่าเทียบเรือ รับเรือขนาดต้ังแต่ 500 ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

ตันกรอส หรือความยาว อนุญาตโครงการ

หน้าท่า ต้ังแต่ 100 เมตร

หรือมีพืน้ท่ีท่าเทียบเรือ

รวม ต้ังแต่ 1,000 ตาราง

เมตร ข้ึนไป

23 ท่าเทียบเรือสําราญกีฬา ท่ีรองรับเรือได้ต้ังแต่50 ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

ลํา หรือ 1,000 ตาราง อนุญาตโครงการ

เมตร ข้ึนไป

24 การถมท่ีดินในทะเล ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

25 การก่อสร้างหรือขยายส่ิงก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล

25.1 รอดักทราย เข่ือนกันทรายและคล่ืน ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

รอบังคับกระแสน้ํา อนุญาตโครงการ

ประเภทโครงการหรือกิจการ
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25.2 แนวเข่ือนกันคล่ืนนอกฝ่ังทะเล ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

อนุญาตโครงการ

26 โครงการระบบขนส่งทางอากาศ

26.1 ก่อสร้างหรือขยายสนามบินหรือท่ีข้ึนลง ท่ีมีขนาดความยาวของ ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

ช่ัวคราว เพือ่การพาณิชย์ ทางว่ิงต้ังแต่ 1,100 เมตร อนุญาตโครงการ

26.2 สนามบินน้ํา ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุญาตจัดต้ัง

หรือขออนุญาตข้ึน-ลงอากาศยาน

27 อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารซ่ึงมีลักษณะท่ีต้ัง

หรือการใช้ประโยชน์ในอาคาร อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

27.1 อาคารท่ีต้ังริมแม่น้ํา ฝ่ังทะเล ทะเลสาบ ความสูงต้ังแต่ 23.00 ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

หรือชายหาด หรือท่ีอยู่ใกล้หรือในอุทยาน เมตร ข้ึนไป หรือมีพืน้ท่ี หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

แห่งชาติ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซ่ึงเป็น รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่ง พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่า

บริเวณท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ ช้ันใดในหลังเดียวกัน ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืน

ส่ิงแวดล้อม ต้ังแต่ 10,000 ตาราง ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

เมตร ข้ึนไป ข้ันการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

27.2 อาคารท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ความสูงต้ังแต่ 23.00 ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

เมตร ข้ึนไป หรือมีพืน้ท่ี หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหนึ่ง พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่า

ช้ันใดในหลังเดียวกัน ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืน

ต้ังแต่ 10,000 ตาราง ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

เมตร ข้ึนไป ข้ันการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

27.3 อาคารท่ีใช้เป็นสํานักงานหรือท่ีทําการของเอกชน ความสูงต้ังแต่ 23.00 ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

เมตรข้ึนไป หรือมีพืน้ท่ี หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

รวมกันทุกช้ัน หรือช้ันหนึ่ง พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่า

ช้ันใดในหลังเดียวกัน ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืน

ต้ังแต่ 10,000 ตาราง ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

เมตร ข้ึนไป ข้ันการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

28 การจัดสรรท่ีดินเพือ่เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือเพือ่ประกอบการพาณิชย์ จํานวนท่ีดินแปลงย่อย ให้เสนอในข้ันขออนุญาตจัดสรร

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ต้ังแต่ 500 แปลง หรือ ท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการ

เนื้อท่ีเกินกว่า 100 ไร่ จัดสรรท่ีดิน

ประเภทโครงการหรือกิจการ
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29 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาล

29.1 กรณีต้ังอยู่ใกล้แม่น้ํา ฝ่ังทะเล ทะเลสาบ ท่ีมีเตียงสําหรับผู้ป่วย ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

หรือชายหาด ในระยะ 50 เมตร ไว้ค้างคืนต้ังแต่ 30 เตียง หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

ข้ึนไป พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืน

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ข้ันการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

29.2 กรณีโครงการท่ีไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑ ท่ีมีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

ค้างคืนต้ังแต่ 60 เตียง ข้ึน หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

ไป พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืน

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ข้ันการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

30 โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมาย ท่ีมีจํานวนห้องพกัต้ังแต่ ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

ว่าด้วยโรงแรม 80 ห้อง ข้ึนไป หรือมี หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

พืน้ท่ีใช้สอยต้ังแต่ 4,000 พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่า

ตารางเมตร ข้ึนไป ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืน

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ข้ันการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

31 อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ท่ีมีจํานวนห้องพกัต้ังแต่ ให้เสนอในข้ันขออนุญาตก่อสร้าง

80 ห้อง ข้ึนไป หรือมี หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อเจ้า

พืน้ท่ีใช้สอย ต้ังแต่ พนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายว่า

4,000 ตารางเมตรข้ึนไป ด้วยการควบคุมอาคาร โดยไม่ย่ืน

ขอรับใบอนุญาตให้เสนอรายงานใน

ข้ันการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

32 การชลประทาน ท่ีมีพืน้ท่ีการชลประทาน ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

ต้ังแต่ 80,000 ไร่ ข้ึนไป อนุญาตโครงการ

33 โครงการทุกประเภทท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีคณะรัฐมนตรี ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขอ

ได้มีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพืน้ท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ําช้ัน 1 อนุญาตโครงการ

ประเภทโครงการหรือกิจการ
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 2.7  ผู้มีสิทธิจัดทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 
  ผู้ มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมของ

โครงการ ได้แก่ 

  1)  สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศึกษาหรือสถาบนัวิจยั ซึงมีฐานะเป็นนิติ

บคุคลตามกฎหมายไทย 

  2) นิตบิคุคลซงึจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบริษัททีปรึกษา โดยต้องมี

บคุคลตามทีกําหนดตลอดเวลาได้รับอนญุาต คือ ผู้ ชํานาญการอย่างน้อย 1 คน และเจ้าหน้าที

อยา่งน้อย 3 ราย 

  3)  นิติบุคคล ซึงได้จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ แต่นิติบุคคล

ดงักลา่วต้องมีนิติบคุคลตาม 1) หรือ 2) ซงึได้รับในอนญุาตเป็นผู้ มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ 

เข้าร่วมทํารายงานด้วย 

  4)  รัฐวิสาหกิจ ซึงมีกฎหมายเฉพาะจัดตงัขึนเฉพาะ ในกิจการของ

รัฐวิสาหกิจนนั 

  5)  สภาการเหมืองแร่ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาการเหมืองแร่ เฉพาะแตใ่น

กิจการของสมาชิก 

 
 2.8  ขันตอนการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 
  เมือเจ้าของโครงการหรือกิจการของเอกชน และโครงการทีไม่ต้องเสนอขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีประเภททีต้องทํารายงานผลกระทบสงิแวดล้อมลงัเลือกสถานทีตงั

โครงการ ควรดําเนินการเป็นขนัตอน ดงันี 

  1)  จ้างวิศวกรทีปรึกษา เพือดําเนินการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Feasibility Study, FS) และออกแบบโครงการ พร้อมจ้างนิติบคุคลหรือหน่วยงานทีได้รับอนญุาต

ให้ทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อมควบคูก่นัไปด้วย โดยต้องมีการประสานงานของทงั 2 กลุม่อย่างดี และต้องสง่รายงาน

ก่อนการก่อสร้าง 

  2)  ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ต่อสํานกันโยบายและ

แผนสิงแวดล้อม เพือตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของรายงาน ถ้าไม่ถกูต้องให้แจ้ง

ตอ่ผู้ขออนญุาตภายใน 15 วนั ถ้ารายงานถกูต้องหรือได้รับการแก้ไขแล้ว จะสรุปผลการพิจารณา

เบืองต้นเพือเสนอตอ่คณะกรรมการผู้ ชํานาญการ พิจารณาตอ่ไปภายใน 30 วนั 
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  3)  คณะกรรมการผู้ ชํานาญการ ทีได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการ

สิงแวดล้อมแห่งชาติซึงประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิหรือผู้ เชียวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที

เกียวข้อง และเจ้าหน้าทีผู้ มีอํานาจตามกฎหมายสําหรับโครงการนนัหรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ 

โดยต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 45 วนั หลงัได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมจาก

สํานกังานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในกําหนด ให้ถือว่าเห็นชอบแล้ว 

ให้เจ้าหน้าทีซงึมีอํานาจตามกฎหมายสงัอนญุาตแก่เจ้าของโครงการได้ ในกรณีทีคณะกรรมการ

ผู้ ชํานาญการไม่ให้ความเห็นชอบ เจ้าหน้าทีต้องรอการอนญุาตไว้ก่อน และเจ้าของโครงการเสนอ

รายงานตามทีคณะกรรมการชํานาญการให้แก้ไข เพิมเตมิ โดยคณะกรรมการต้องพิจารณาให้เสร็จ

ภายใน 30 วนั 

  4)  การดําเนินโครงการก่อสร้าง และเปิดดําเนินการ ส่วนโครงการของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และโครงการร่วมกบัเอกชน ซงึต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ภายหลงั

จากคณะกรรมการชํานาญการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ต้องผ่านคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

ให้ความคิดเห็นและให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารายงานเป็นขนัสดุท้ายก่อนอนุญาตให้ดําเนินการ 

โดยแตล่ะขนัตอนไมมี่การกําหนดระยะเวลา 

  
 2.9 รายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 
  รายละเอียดทีต้องศึกษา หรือแสดงในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อม แบ่งเป็นหัวข้อดังนีรายละเอียดโครงการของผู้ ประกอบกิจการทีต้องแสดง 

ประกอบด้วย 

  1)  สถานทีตงัและขนาดโครงการ โดยแสดงขอบเขตพืนทีโครงการอย่าง

ชดัเจน อาคารหรือสงิก่อสร้าง การใช้ทีดนิ เป็นต้น 

  2)  ประเภทของโครงการหรือกิจการ แสดงลกัษณะของกิจกรรมหรือขวนการ

ผลิตภายในโครงการอย่างชดัเจนเพือการวิเคราะห์ผลกระทบในประเด็นหลกั เช่น ประเภทวตัถดุิบ 

การขนสง่วตัถดุบิ ขนัตอนการผลติภายใน เป็นต้น 

  รายละเอียดสภาพแวดล้อมปัจจบุนัของพืนทีทีตงัโครงการ เป็นการศกึษาข้อมลู

สภาพแวดล้อม ในปัจจบุนัก่อนมีโครงการ เพือนําไปสู่การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเมือมี

โครงการตอ่ไป มีประเดน็การศกึษา ดงันี 

  1)  พืนทีศกึษา แบง่พืนทีการศกึษาเป็น 3 พืนที คือ บริเวณพืนทีโครงการ 

(Project Area) เป็นพืนทีตงัของโครงการ พืนทีใกล้เคียง (Vicinity Area) เป็นพืนทีทีอยู่รอบพืนที
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โครงการ แบง่เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ พืนทีในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโครงการ และพืนทีถดัออกมาจาก

กลุม่แรกในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร พืนทีอ้างถึง (Reference Area) ได้แก่ พืนทีทีนอกเหนือจาก

พืนทีโครงการและพืนทีใกล้เคียง ใช้อ้างอิงหรือกลา่วถึงในการวิเคราะห์ผลกระทบ เช่น อ่างเก็บนํา 

แหลง่โบราณคดี สถานทีท่องเทียว เป็นต้น 

  2)  หวัข้อศกึษา การศกึษารายละเอียดของระบบสิงแวดล้อมในปัจจบุนั ไม่มี

ข้อกําหนดในแตล่ะประเภทโครงการแตโ่ดยทวัไปแบง่หวัข้อศกึษาออกเป็น 4 ด้าน ดงันี 

   (1) ทรัพยากรด้านกายภาพ (Physical Resources) เป็นสิงแวดล้อมที

เกียวกบัสงิไมมี่ชีวิต แบง่เป็นการศกึษารายละเอียดดงันี 

    - ทรัพยากรทีอยูบ่นบก เช่น ดนิ ทรัพยากรแร่ธาต ุเป็นต้น 

    - ทรัพยากรทีอยูใ่นนํา เช่น นําผิวดนิ นําใต้ดนิ เป็นต้น 

    - สงิแวดล้อมอากาศและเสียง เช่น ปริมาณฝนตก อณุหภมูิ เป็นต้น 

   (2) ทรัพยากรด้านนิเวศวิทยา (Ecological Resources) สิงแวดล้อมทีมี

ชีวิตในระบบสงิแวดล้อมของพืนทีศกึษา ได้แก่ ทรัพยากรนิเวศวิทยาบนบก เช่น ป่าไม้ สตัว์ป่า เป็นต้น 

ทรัพยากรนิเวศทางนํา ได้แก่ พืชและสตัว์ในนํา เป็นต้น 

   (3)  คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Value) เป็น

สภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกบัการพฒันาให้เกิดประโยชน์แก่มนษุย์ เช่น การใช้นํา การคมนาคม การใช้

ประโยชน์จากทีดนิ เป็นต้น 

   (4)  คณุภาพชีวิต (Quality of Life) เป็นสภาพแวดล้อมทีเกียวกบัความ

เป็นอยูข่องมนษุย์ มีความสําคญัมาก ประเดน็ทีศกึษา เช่น สภาพเศรษฐกิจและสงัคม การสาธารณสขุ

และ อาชีวอนามยั ประวตัศิาสตร์ เป็นต้น 

  วิธีการจดัการข้อมลูสงิแวดล้อม 

  1)  การรวบรวมข้อมลู วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู มีความแตกต่างกนัตาม

หวัข้อทีศกึษา วิธีการเก็บข้อมลูต้องได้มาตรฐาน และผู้ เก็บรวบรวมข้อมลูควรเป็นนกัวิชาการ หรือ

ผู้ มีความรู้ในสาขาทีเกียวข้องกบั รายละเอียดสภาพแวดล้อมมาทําการศกึษา สามารถใช้วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมลูได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การสอบถามหรือสมัภาษณ์ การสํารวจภาคสนาม 

วิเคราะห์ในห้องปฏิบตักิาร การรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิจากแหลง่ทีเชือถือได้ในพืนที 

  2)  การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมลู ข้อมลูทีได้จะมีการนํามาวิเคราะห์ โดย

อาศยัความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์เข้าช่วย ปัจจบุนัมีการนําระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ

วิเคราะห์ และนําเสนออยา่งเป็นระบบ เช่น ตาราง แผนภาพประกอบ แผนที รูปกราฟ เป็นต้น 
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 2.10 การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 
  การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผล

กระทบโครงการทีอาจจะเกิดขึนต่อคณุภาพสิงแวดล้อมและทรัพยากร ทีมีอยู่ในบริเวณพืนทีและ

บริเวณรอบ ๆ โครงการ ต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบทงัทางบวกและทางลบ ในระยะสนัและระยะ

ยาว เป็นการคาดการณ์ถึงความเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขนึตามหลกัวิชาการ โดยใช้นกัวิชาการ

หรือผู้ มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาวิเคราะห์ ในแตล่ะประเดน็การวิเคราะห์ภาพรวม ผู้ ชํานาญการ

เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลการวิเคราะห์ของนกัวิชาการแตล่ะสาขา และสรุปผลการประเมิน  

  1) ขนัตอนการประเมินผลกระทบสงิแวดล้อม มีขนัตอนดําเนินการ ดงันี 

   - การประเมินตวัแปรสงิแวดล้อมทีถกูกระทบ 

   - การประเมินองค์ประกอบของโครงการ ทีอาจเป็นต้นเหตขุองผลกระทบ

ตอ่ตวัแปรสงิแวดล้อม 

   - การพิจารณาพืนทีใกล้เคียงทีอาจถกูผลกระทบ 

   - การประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจบุนัก่อนมีโครงการ 

   - การประเมินสภาพแวดล้อมในอนาคตถ้าไมมี่โครงการ   

   - การประเมินสภาพแวดล้อมในอนาคตถ้ามีโครงการ 

   - การประเมินผลกระทบสงิแวดล้อมเปรียบเทียบ สภาพแวดล้อมในกรณี

ทีมีโครงการกบัไมมี่โครงการ 

  2) วิธีการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทีเป็นทียอมรับและนิยมใช้ใน

ประเทศไทยมี 8 วิธี คือ 

   - แบบเช็ครายการ (Check lists) 

   - ระบบประเมินคา่สงิแวดล้อม (Environmental evaluation) 

   - เมตริกซ์ (Matrices) 

   - การวิเคราะห์แบบสายใยเชือมโยงความสมัพนัธ์ (Networks) 

   - แผนภาพเชิงซ้อน (Overay) 

   - ดชันีสงิแวดล้อม (Environmental indices) 

   - การวิเคราะห์ต้นทนุและผลกําไร (Cost-benefit analysis) 

   - การวิเคราะห์แบบจําลองเปรียบเทียบ (Simulation modeling 

workshop) 
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  3) การกําหนดมาตรการเกียวกบัผลกระทบของโครงการ 

   การกําหนดมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมและการ

ชดเชยความเสียหายทีเกิดขนึได้มีข้อรายละเอียดควรพิจารณา คือ 

   - ตรวจสอบมาตรการควบคมุและป้องกนัทีเจ้าของโครงการ ได้เตรียมการไว้

ให้มีประสทิธิภาพเพือลดและหลีกเลียงปัญหาผลกระทบ 

   - มาตรการชดเชยทีเหมาะสม ในกรณีไม่สามารถหลีกเลียง การเกิดผล

กระทบได้แก่ผู้ ได้รับผลกระทบ 

  4) การกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบการป้องกนัผลกระทบ เพือให้

เจ้าของโครงการได้ระวงัในระบบการควบคมุและป้องกันปัญหาผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงเป็น

หน้าทีของเจ้าของโครงการทีต้องยอมรับและปฏิบตัิตาม เช่น การควบคมุระบบบําบดัของเสีย การ

ปลอ่ยของเสียออกจากโครงการ เป็นต้น 
 
3. แนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้อม 
 สนธิและคณะ (2541) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าในปัจจุบนั

ประชาชนรวมทงักลุม่องค์กรตา่งๆ ได้พยายามแสดงออกถึงความต้องการของตนในอนัทีจะร่วมกนั

พิทกัษ์หรือป้องกนัปัญหาสงิแวดล้อม อนัอาจจะเกิดขนึจากการพฒันาโครงการตา่ง ๆ ทีผ่านมาได้

เริมมีการรวมกลุม่กนัตอ่ต้านโครงการตา่งๆ หลายโครงการ เช่น เขือนนําโจน โรงงานแทนทาลมั 

โครงการทางดว่นซงึจะตดัผา่นบริเวณชมุชนบ้านครัว โครงการจดัการสารอนัตรายของบริษัทเจนโก้ 

โครงการโรงไฟฟ้าหางดง เป็นต้น หลายโครงการไม่สามารถดําเนินการให้ลลุว่งไปได้บางโครงการ

ต้องเสียเวลาในการดําเนินงานไปอย่างมาก ดงันันจึงนับว่าเป็นเรืองสําคญัทีนักพฒันาหรือ

ผู้บริหารควรจะได้เห็นสําคญัในการให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน หรือสาธารณชนตงัแต่ขนัต้น 

เพือให้ทราบถึงผลดีผลเสียความจําเป็นรวมทงัผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงอาจเกิดขึนจากพฒันา

โครงการ มีการรับฟังความเห็นของประชาชนหรือร่วมปรึกษาหารือ นกัพฒันา หรือผู้บริหาร จะ

ได้รับทราบความต้องการของชมุชน และนํามาปรับแผนการดําเนินโครงการให้เหมาะสม และทํา

ให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างสอดคล้อง เป็นการช่วยลดปัญหาความขดัแย้งและการพฒันา

โครงการใดๆ ขนึมาก็จะเป็นการพฒันาเพือประชาชน และสนองความต้องการของประชาชนสว่น

ใหญ่โดยแท้จริง  
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ทีบญัญัติไว้ว่า “การ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้านคุณภาพ

สิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแตจ่ะได้ศกึษาและประเมินผลกระทบ

ตอ่คณุภาพสงิแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในชมุชน และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนผู้ มีส่วนได้เสียก่อน...” ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 ได้ระบถุึงสิทธิและหน้าทีของประชาชนว่าสามารถ

รับทราบข้อมลูและขา่วสารในเรืองเกียวกบัการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสงิแวดล้อม เว้นแตข้่อมลู

และข่าวสารทีทางราชการถือว่าเป็นความลบัหรือความลบัเกียวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิใน

ทรัพย์สินหรือสิทธิในทางการค้า เป็นต้น และประชาชนมีสิทธิได้รับการชดใช้คา่เสียหายในกรณีที

ได้รับความเสียหายจากอนัตรายจากการแพร่กระจายมลพิษจากโครงการทีริเริมหรือดําเนินการ 

โดยสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจและประชาชนยงัสามารถกลา่วโทษผู้กระทําผิด อนัเป็นการละเมิด

หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกียวกบัการควบคมุมลพิษ หรือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี

มาตรา 7 ยงัระบถุึงสิทธิขององค์เอกชนในการขอจดทะเบียนเป็นองค์เอกชนด้านการคุ้มครอง

สิงแวดล้อมและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในพระราชบญัญตัิฯ ฉบบันี มิได้มีการ

ระบเุรืองสทิธิของประชาชนในการเข้ามามีสว่นร่วมกบักระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม

แตอ่ยา่งใด ในขณะทีตา่งประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือกลุม่สหภาพยโุรปได้เปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกกระทบสงิแวดล้อม ดงักลา่วในภายหลงั  

 
 3.1 วัตถุประสงค์ของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
  1) เพือเป็นการเผยแพร่ข้อมลูโครงการ ข้อเท็จจริง ซึงรวมทงัข้อดีและ

ข้อจํากดัของโครงการไปประชาชนในพืนทีตลอดจนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสือมวลชน องค์การ

พฒันาเอกชน ประชาชนทวัไป นกัวิชากร ผู้ประกอบการ เป็นต้น เป็นการสร้างความเข้าใจที

ถกูต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

  2) เพือเป็นเครืองมือสนับสนุนหรือช่วยในการตัดสินใจในการพัฒนา

โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิงโครงการทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบสิงแวดล้อม หรือผลกระทบต่อ

ประชาชนอย่างมาก เนืองจากประชาชนในพืนทีตลอดจนกลุ่มต่างๆ จะได้ร่วมกันพิจารณา

ไตร่ตรอง และแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการ ซึงผู้บริหารจะได้นําไปประกอบการ

พิจารณาตดัสนิวา่สมควรจะดําเนินโครงการหรือไม ่หรือจะดําเนินการอยา่งไรตอ่ไป 
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 3.2  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  1) ช่วยให้การดําเนินโครงการ (Project implementation) ง่ายขึน 

ประชาชนให้ความร่วมมือและช่วยลดความขดัแย้งในภายหลงั 

  2) ช่วยให้การบริหารโครงการมีประสทิธิภาพยิงขนึ 

  3) ทําให้การพฒันาโครงการมีความน่าเชือถือและมีความชดัเจนมากขนึ 

  4) เสริมสร้างให้ประชาชนได้มีสิทธิและเสียงในการแสดงความคิดเห็นและ

การพฒันาประเทศ 

 
 3.3  ผู้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 
  การจดัการมีสว่นร่วมของประชาชน จะต้องกําหนดกลุม่คนทีควรจะต้องเข้ามา

มีสว่นร่วม ซงึจะแตกตา่งกนัไปขนึกบัแตล่ะโครงการ เช่น โครงการพฒันาขนาดใหญ่หรือโครงการ

พฒันาทีเกียวข้องกบัตา่งประเทศ ผู้ ทีจะเข้ามามีสว่นร่วมจะมีมากมาย ทงัภายในและตา่งประเทศ 

อยา่งไรก็ตามอาจกลา่วสรุปได้วา่ผู้ ทีมีสว่นร่วมควรจะมีความหมายรวมถึงกลุม่ตา่งๆ ดงันี 

  1) ประชาชนผู้ ทีได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง หรือเป็นผู้อาศยัใน

เขตพืนทีโครงการ และอาจต้องมีการอพยพ โยกย้ายหรือได้รับผลกระทบจากโครงการมากกว่า

กลุม่อืน 

  2) ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบรองลงมา หมายถึงไม่ได้อยู่ในเขตพืนที

โครงการ แตย่งัคงได้รับผลกระทบในทางใดทางหนงึ 

  3) ผู้ ชํานาญการ หรือนักวิชาการ ทีมีความรู้ในประเด็นผลกระทบ

สงิแวดล้อมทีอาจจะเกิดขนึจากการดําเนินโครงการ 

  4) ผู้ ทีได้รับผลประโยชน์จากโครงการ อาจเป็นกลุม่ทางธุรกิจอตุสาหกรรม 

กลุม่เกษตรกร ฯลฯ 

  5) เจ้าของโครงการ ซงึจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมลูขา่วสารทีแท้จริงแก่ประชาชน 

  6) ผู้ตดัสนิใจโครงการ 

  7) สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ ทีมีสว่นเกียวข้อง รวมทงันกัการเมืองในภาครัฐ

หรือท้องถิน 

  8) สาธารณชนทวัไป 

  9) สือมวลชน 
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 3.4 ปัจจัยการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยปัจจยัพืนฐาน 5 

ประการ ทีจะทําให้การจดัการมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ได้แก่ 

  1) การจําแนกกลุม่ผู้ มีสว่นร่วมทีเหมาะสม 

  2) การให้ข้อมลูทีมีความถกูต้อง เข้าใจง่าย เข้าเรืองและความเหมาะสมแก่เวลา 

  3) ต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลียนทัศนคติระหว่างผู้ รับผิดชอบโครงการ 

หรือนโยบาย แผนงานกบัผู้ ทีได้รับผลกระทบในรูปแบบของการประชมุ สมัมนา การจดัรับฟัง

ความเห็น หรือมีการตดิตอ่โดยตรง 

  4) ต้องมีการคํานงึถึงความเห็นของประชาชนทีเสนอไว้ 

  5) ต้องมีการตอบสนอง (Feedback) ต่อความเห็นหรือท่าทีของประชาชน

ทงันีการจดัการมีสว่นร่วมของประชาชนอย่างเปิดเผยจริงใจ จะช่วยให้ประชาชนมีความเชือมนัตอ่

กระบวนการตดัสนิใจ 

 
 3.5 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อม 
  การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายรูปแบบ ขึนอยู่กับขันตอนการ

ดําเนินโครงการ ความสามารถในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และวตัถปุระสงค์ในการจดัแตล่ะ

ครัง รูปแบบตา่งๆ สรุปได้ดงันี 

  1) การเผยแพร่ข้อมลูผ่านสือตา่งๆ เช่น จดหมายข่าว แผ่นพบั หนงัสือพิมพ์ 

วิทย ุ โทรทศัน์ การติดต่อทางโทรศพัท์ การโฆษณาหรือติดประกาศ ซงึผู้จดัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนควรเลือกสือทีเหมาะสมเช่น ในพืนทีทีชาวบ้านส่วนใหญ่อ่านหนงัสือไม่ออก การติด

ประกาศหรือการลงหนงัสือพิมพ์จะเหมาะสมน้อยกว่าการออกวิทย ุหรือหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 

เป็นต้น 

  2) การจดัจงัศนูย์ข้อมลูข่าวสาร (Information center) โดยประชาชน

สามารถเข้าเยียมชมศนูย์ ขอข้อมลูข่าวสารของโครงการจากเจ้าหน้าทีของศนูย์ สามารถให้

ข้อคิดเห็น ข้อมลู หรือซกัถาม ศนูย์ดงักลา่วอาจแสดงแผนทีจดัทําแบบจําลองของโครงการเพือให้

ประชาชนสามารถเข้าใจภาพโดยรวมของโครงการได้ 

  3) การร่วมปรึกษาหารือกบัชมุชน (Public consultation) เช่น การเข้าพบ

ผู้แทนประชาชน กํานนั ผู้ ใหญ่บ้านองค์กรเอกชนในท้องถิน เพือให้ข้อมลูเบืองต้นและบนัทึก

ข้อคดิเห็นจากชมุชน รวมทงัอาจมีการทําแบบสอบถามความเห็นด้วยก็ได้ 



46 

 

 

  4) การจดัประชมุ สมัมนา (Public meeting) โดยมีผู้ ทีเกียวข้องกบัพฒันา

โครงการกลุม่ตา่งๆ ทงัผู้ ทีได้รับประโยชน์ ผู้ เสียประโยชน์ รวมทงัผู้ ทีได้รับผลกระทบ องค์กรเอกชน 

นกัวิชาการ ผู้สือขา่ว ผู้แทนกลุม่ธุรกิจ เป็นต้น เข้าร่วมซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

  5) การจดัตงัคณะกรรมการบริการชมุชน (Community jaison committee) 

เพือเป็นผู้ ให้ข้อมลูและแลกเปลียนความเห็นด้านตา่งๆ กบัชมุชน ซงึจะเป็นการติดตอ่สือสารแบบ 

2 ทางระหว่างเจ้าของโครงการกบัชมุชน ชมุชนจะได้พิจารณาและให้ความเห็นตอ่ข้อมลู โครงการ

และผลการศึกษา การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการทําให้ทราบถึงประเด็นที

ประชาชนให้ความสนใจนอกจากนีอาจมีรูปแบอืนๆ เช่น การประชมุโต๊ะกลมร่วมกบัผู้แทนองค์กร

เอกชนทีให้ความสนใจตอ่การดําเนินโครงการ เป็นต้น 

 
 3.6 ขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้อม 
  ขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อมของประเทศตา่งๆ อาจแตกตา่งกนับ้างตามการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมของแต่

ละประเทศ แตใ่นหลกัการควรเปิดให้ประชาชนมีสว่นร่วม ตงัแตข่นัตอนของโครงการ ซงึหมายถึง

ขันริเริมโครงการหรือก่อนทีจะมีการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประชาชนมีสว่นร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (สถาบนันโยบายศกึษา, 2539 

อ้างโดย สนธิและคณะ, 2541) โดยมีรายละเอียดของแตล่ะขนัตอน ดงันี 

  1) ขนัก่อนการจัดทํารายงาน มีการให้ข้อมูลเบืองต้นของโครงการแก่

ประชาชน ได้แก่ ผู้ มีอํานาจตดัสินใจ นกัการเมืองระดบัตา่งๆ องค์กรเอกชน สภาหอกาค้า กลุม่

เกษตรกร กลุม่อตุสาหกรรม ผู้แทนชนพืนเมือง โดยใช้รูปแบบการออกวิทยหุรือโทรทศัน์มีการทํา

เอกสารเผยแพร่ การสง่จดหมายขา่ว เป็นต้น 

  2) ขนัร่างรายงาน ครังที 1 เป็นการให้ข้อมลูกลบักลุม่เดียวกบัขนัตอนที 1 

โดยเป็นข้อมลูเกียวกบัผลการศกึษาทางเลือกในการดําเนินโครงการ และมีการทําเอกสารเผยแพร่ 

  3) ขนัร่างรายงาน ครังที 2 เป็นการให้ข้อมลูทางเลือก และข้อมลูมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสงิแวดล้อมโครงการมีการทําเอกสารเผยแพร่ รวมทงัเป็นการเตรียมตวั

ทําประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป 

  4) ขนัตอนการพิจารณารายงาน ดงันนัจะเห็นได้ว่า การจดัการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (Public participation) จึงเป็นขนัตอนทีแตกต่างกับประชาพิจารณ์ (Public 
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hearing) โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตงัแต่ขนัแรก

ของโครงการและตามขนัตอนต่างๆ ของการพฒันาโครงการ ส่วนการทําประชาพิจารณ์ในรัฐ 

Quebec แคนาดา จะมีบรรยากาศคล้ายกบัศาลประกอบด้วยกลุม่คน 4 ฝ่าย คือ คณะกรรมการ

ประชาพิจารณ์ฝ่ายเจ้าของโครงการเป็นผู้ตอบคําถามประชาชน ผู้แทนประชาชนซงึจะซกัถามคน

ละ 2 คําถาม และหน่วยงานทีเกียวข้องเป็นผู้ช่วยเสริมข้อมลูในกรณีทีคณะกรรมการประชา

พิจารณ์ซกัถาม ทังนีการซกัถามและการตอบคําถามจะถูกควบคมุโดยคณะกรรมการประชา

พิจารณ์ ผลการจากประชาพิจารณ์คณะกรรมการประชาพิจารณ์จะนําเสนอต่อหน่วยงานผู้

พิจารณารายงานฯ และเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีตดัสนิขนัสดุท้าย 

 
4. ระเบียบ ข้อกาํหนด หรือกฎหมายทเีกียวข้อง 
 4.1 กฎหมายทเีกียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 
  4.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
   มาตรา 57 บคุคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมลู คําชีแจงและเหตผุลจากหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิน ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดทีอาจมีผลกระทบต่อคณุภาพสิงแวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชีวิต 

หรือส่วนได้เสียสําคัญอืนใดทีเกียวกับตนหรือชุมชนท้องถิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อ

หน่วยงานทีเกียวข้องเพือนําไปประอบการพิจารณาในเรืองดงักลา่ว 

   การวางแผนพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม การเวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์ การวางผงัเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีดิน และการออกกฎทีอาจมี

ผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคญัของประชาชน ให้รัฐจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนอยา่งทวัถึงก่อนดําเนินการ 

   มาตรา 66 บคุคลซงึรวมกนัเป็นชมุชน ชมุชนท้องถินหรือชมุชนท้องถิน

ดงัเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาตสิงิแวดล้อม รวมทงัความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดลุและยงัยืน 

   มาตรา 67 สทิธิของบคุคลทีจะมีสว่นร่วมกบัรัฐและชมุชนในการอนรัุกษ์

บํารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน

การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคณุภาพสิงแวดล้อม เพือให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนือง
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ในสิงแวดล้อมทีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิการ หรือคุณภาพชีวิตของตน 

ยอ่มได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

   การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อยา่งรุนแรงทงัทางด้านคณุภาพสงิแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่

จะได้ศกึษาและประเมินผลกระทบตอ่คณุภาพสิงแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในชมุชนและ

จดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสียก่อน รวมทงัได้ให้องค์การ

อิสระซงึประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิงแวดล้อมและสขุภาพและผู้แทนสถาบนัอดุมศกึษา

ทีจดัการศกึษาด้านสงิแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาตหิรือด้านสขุภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อน

มีการดําเนินการดงักลา่ว 

   สิทธิของชมุชนทีจะฟ้องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการส่วนท้องถินหรือองค์กรอืนของรัฐทีเป็นนิติบุคคล เพือให้ปฏิบตัิหน้าทีตามบทบญัญัตินี 

ยอ่มได้รับความคุ้มครอง 
  4.1.2 กฎหมายและประกาศอืนทเีกียวข้อง 
   1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อม อืนทีเกียวข้อง 

   2) ประกาศกรมควบคมุมลพิษ เรืองการกําหนดคณุภาพแมนํ่าสายหลกั 

   3) ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรืองหน้าผู้ประกอบการ 

   4) กฎหมายและประกาศอืนทีเกียวข้อง 
 
5. กรณีศึกษาทเีกียวข้อง 
 5.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองเพือจัดการสิงแวดล้อม
ชุมชนจอมทอง อาํเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
  5.1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมืองเพือจัดการ
สิงแวดล้อม 
   การรับรู้ข้อมลูข่าวสารเกียวกบัเรืองการวางผงัเมืองชมุชนของประชาชน

ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเอกสารประชาสมัพนัธ์ ส่งผลให้ประชาชนยงัขาดความรู้และ

ความเข้าใจเกียวกับการวางผังเมืองชุมชน ยังเห็นว่าการวางผังเมืองของชุมชนเป็นหน้าทีของ

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเกียวข้องเป็นผู้ดําเนินการ เพราะเป็นหน้าที ทีรัฐจะต้องปฏิบตัิ

และควบคมุดแูลประชาชนซึงเป็นเพียงผู้ ทีได้รับการอํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็น

บางครัง 
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   ในการมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลจอมทองส่วนใหญ่มีส่วนร่วม

คอ่นข้างน้อยหรือนานๆ ครังในแทบทกุด้าน ทงัการร่วมคดิและแสดงความคดิเห็นของประชาชนตอ่

การวางผงัเมืองเพือจดัการสิงแวดล้อมชมุชนการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติการวางผังเมืองชุมชนของประชาชนเพือจัดการสิงแวดล้อมชุมชนการมีส่วนร่วมใน

ผลประโยชน์ของประชาชนต่อการวางผงัเมืองเพือจดัการสิงแวดล้อมชุมชน ตลอดจนการมีส่วน

ร่วมในการตดิตามผลการวางผงัเมืองเพือจดัการสงิแวดล้อมชมุชนจอมทอง 
  5.1.2 ปัจจัยทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง
เพือจัดการสิงแวดล้อมของชุมชน 
   1) ปัจจัยภายใน ทีส่งผลตอ่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผงั

เมืองเพือจัดการสิงแวดล้อมชุมชน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจของ

ประชาชนเกียวกบัการวางผงัเมืองเพือการจดัการสิงแวดล้อม ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจ คือ 

อาชีพ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม ปัจจัยด้านการสือสาร คือ การรับข้อมลูข่าวสารจากสือมวลชน

แขนงต่างๆ และสือบุคคล โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีของกรมโยธาธิการและผงัเมือง ผู้ นําองค์กร ผู้ นํา

ชมุชน ปัจจยัด้านการเมืองและแนวนโยบายและแผน คือ การเปลียนแปลงผู้ นําองค์กรท้องถิน หรือ

ผู้ นําชมุชน 

   2) ปัจจัยภายนอก ทีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวาง

ผงัเมืองเพือจดัการสิงแวดล้อมชุมชน ได้แก่ ปัจจยัด้านสงัคมและการเมือง คือ ความเคลือนไหว

ทางการเมืองของประเทศเป็นปัจจยัทีส่งผลตอ่การปรับแนวนโยบายขององค์กรท้องถิน และปัจจยั

ด้านการวางผงัเมืองจากส่วนกลางและกฎหมายผงัเมือง คือ การดําเนินการวางผงัเมือง ชุมชนที

ต้องเป็นไปตามผงัทีส่วนกลางได้กําหนดมา ตลอดจนกฎหมายผงัเมืองทีกําหนดไว้ บางข้ออาจ

ดําเนินการไม่ได้ตามทีกําหนด เนืองจากไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและไม่

สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของชุมชน ประชาชนจึงไม่เห็นด้วยและไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง

จริงจังในขันตอนของการวางผังเมือง ปล่อยให้เป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรปกครองสว่นท้องถิน 
  5.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผัง
เมืองเพือจัดการสิงแวดล้อม 
   ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง

เพือจดัการสงิแวดล้อมชมุชนจอมทอง สว่นใหญ่เป็นปัญหาและอปุสรรคในระดบัปานกลาง อนัเกิด

จากการเปลียนแปลงผู้ นําองค์กรท้องถิน หรือผู้ นําชุมชนจึงมีการเปลียนแปลงแนวนโยบาย 
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วิสยัทศัน์และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน การวางผงัเมืองมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ หรือ

โครงสร้างทางสงัคมมากกว่าการรักษาสิงแวดล้อมของชุมชน ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างแท้จริง แนวนโยบายของรัฐทีไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชนส่งผลให้การวางผังเมืองไม่

สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน 
  5.1.4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การวางผังเมืองเพือจัดการสิงแวดล้อม 
   การมีสว่นร่วมของประชาชนในเขตชมุชนจอมทองในการวางผงัเมืองเพือ

การจดัการสิงแวดล้อมชุมชน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่าควรมีการส่งเสริมและพฒันาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชนในพืนทีอย่างจริงจงัและต่อเนือง โดย

ควรมีการให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกียวกบัการวางผงัเมืองชุมชนเพือ

การจัดการสิงแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐทีมีหน้าทีรับผิดชอบและมีความเกียวข้องกับการ

ดําเนินการวางผงัเมืองชมุชนควรมีการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้แก่ชมุชนได้รับรู้ถึงข้อมลู

ขา่วสารเกียวกบัการวางผงัเมืองในช่องทางตา่งๆ ให้มากขนึ ควรมีการประสานงานร่วมกนัระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการหาแนวทางและดําเนินการวางผังเมืองเพือการ

จดัการสิงแวดล้อมของชมุชน และในการวางผงัเมืองควรคํานึงถึงสภาพสงัคมและวฒันธรรมของ

ชมุชนเป็นหลกัเพือให้การวางผงัเมืองมีความสอดคล้องกบัสภาพชมุชน 

 
 5.2 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมจาก
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของรัฐ 
  5.2.1 วิทยา บุญศิริ และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ: การสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในด้านโครงสร้างพืนฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลเขาพระ อาํเภอ
รัตภมูิ จังหวัดสงขลา  
   การศกึษาการสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในด้านโครงสร้างพืนฐาน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ อําเภอรัตภมูิ จงัหวดัสงขลา มีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาการ

สร้างการมีสว่นร่วม โดยการนํากระบวนการทีเรียกว่า “การสานเสวนาประชน" มาเป็นเครืองมือใน

การสร้างการมีสว่นร่วมด้านโครงสร้างพืนฐานขององค์การบริหารสว่นตําบลเขาพระ โดยผู้ศกึษาได้

ทําการศึกษาจากการเข้าร่วมการสานเสวนาประชา จากประชาชน แกนนําชุมชน นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน ข้าราชการ/พนกังาน

ส่วนตําบล ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอืนๆ ในเขตอําเภอรัตภูมิทีมีส่วนเกียวข้อง กระบวนการ

ดงักลา่วเริมต้นด้วยการกําหนดกลุม่เป้าหมายร่วมการสานเสวนาประชา แสวงหาผู้ นําการอภิปราย 
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(Moderator) วิทยากรกระบวนการ(Facilitator) และผู้ อํานวยความสะดวก จากนนันําเสนอ

ทางเลือกทีได้จากการสงัเคราะห์องค์ความรู้ โดยเสนอทางเลือกเกียวกบัการสร้างการมีส่วนร่วมที

ประสบผลสําเร็จของโครงการและหน่วยงานตา่งๆ จํานวน 3 ทางเลือก ซงึได้แก่ ทางเลือกที 1 การ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 

ทางเลือกที 2 กรณีจงัหวดัยโสธร, ทางเลือกที 3 กรณีจงัหวดัพิจิตร 

   ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มผู้ เข้าร่วมในการสานเสวนาประชาลงฉนัทามติ

ร่วมกนั เลือกทางเลือกที 2 กรณีจงัหวดัยโสธรโครงการสง่เสริมการสร้างระบบการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมระดบัจงัหวดัยโสธร เรือง “การอนุรักษ์แหล่งนําธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม บ้านโพน

ทนั ตําบลโพนทนั อําเภอคาเขือนแก้ว จงัหวดัยโสธร" มาเป็นตวัแบบในการสร้างการมีส่วนร่วม

ด้านโครงสร้างพืนฐานขององค์การบริหารสว่นตําบลเขาพระ นนัคือ รับความรู้ ทํา เข้าใจ พอใจ ทํา

ต่อเนือง โดยการมีส่วนร่วมดงักล่าวเกิดจากการนํากระบวนการ “สานเสวนาประชา" มาใช้เป็น

เครืองมือช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกนัของกลุม่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุ

ฝ่าย ในการบริหารจดัการด้านโครงสร้างพืนฐานขององค์การบริหารสว่นตําบลเขาพระ 
  5.2.2 กรกฤต อินธิโส และ ดร. ธรรมนิตย์ วราภรณ์: การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานโครงสร้างพืนฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลอาจสามารถ 
อาํเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
   ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานด้าน

โครงสร้างพืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จงัหวดันครพนมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง นอกจากนี ผู้วิจยัระบุว่าปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัแวดล้อมมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานโครงสร้างพืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลอาจสามารถ 

อําเภอเมือง จังหวดันครพนม ผู้ นําชุมชนควรนําข้อสนเทศทีได้จากการศึกษาครังนีไปใช้ในการ

บริหารงานโครงสร้างพืนฐานทงัด้านการกําหนดความต้องการ ด้านการวางแผนดําเนินงานและ

ด้านการติดตามและประเมินผล เพือประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการตรงตามความ

ต้องการของประชาชนอยา่งแท้จริง 
  5.2.3 เครือข่ายธรรมาภบิาลสิงแวดล้อม ประเทศไทย (2557): คู่มือ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม, มีนาคม 2557 
   โครงการบ่อบําบัดนําเสียคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ เนืองจากใน พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในโครงการจดัการนําเสียเขต

ควบคมุมลพิษ จงัหวดัสมทุรปราการ โดยวางแผนดําเนินการก่อสร้างระบบบ่อบําบดันําเสียทีเกิด

จากบ้านเรือนและโรงงานอตุสาหกรรมของจงัหวดัสมทุรปราการ ให้ตงัอยู่ในคลองด่าน อ.บางบ่อ 
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ตอ่มา พ.ศ. 2541 ประชาชนในพืนทีต่อต้าน เนืองจากหน่วยงานทีรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ

ไม่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบ อีกทังมิใช่นําเสียทีเกิดจากพืนทีตน ประกอบกับการใช้ประโยชน์ทีดิน 

ในพืนทีถูกกําหนดเป็นพืนทีสีเขียว จึงหากปล่อยให้ก่อสร้างเกรงว่าอาจเกิดผลเสียต่อสิงแวดล้อม 

ในอนาคต ประชาชนเกิดการรวมกลุม่เพือจดัการปัญหาด้วยกระบวนการมีสว่นร่วม ดงันี 

   -  ศกึษาสทิธิและกฎหมายทีเกียวข้องเกียวกบัการเรียกร้องสทิธิ  

   -  กลุ่มแกนนําทําการศึกษาถึงสิทธิของประชาชนและกฎหมายที

เกียวข้อง ตลอดจนวิธีการเรียกร้องสทิธิ 

   -  ใช้สทิธิในการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารของราชการ เพือจดัทําเอกสารคดัค้าน 

   -  จดัทําหนงัสือร้องเรียนไปยงัหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง 

   -  ยืนหนงัสือร้องทกุข์ตอ่ผู้ นําของแตล่ะองค์กรทีเกียวข้อง  

   ปัญหาและอุปสรรคของกรณีบ่อบําบัดนําเสียคลองด่าน 1) ปัญหาการ

เข้าถึงข้อมลูของราชการ ทางหน่วยงานทีเกียวข้องไม่ได้จดัหาข้อมลูไว้ให้ประชาชนชนตามทีระบุใน 

พรบ. การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540  2) ปัญหาเจ้าหน้าทีของรัฐไม่มีความรู้ความ

เข้าใจทีถูกต้องเกียวกับขนัตอนการปฏิบตัิงานตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ส่งผลให้บกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที และส่งผลให้การใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ

ชาวบ้านไม่ประสบความสําเร็จ ประการทีสาม ปัญหาการทําให้สาธารณชนยอมรับ และรับทราบ

ปัญหาทีเกิดขึนว่าบ่อบําบดันําเสียนีมนัอยู่ในทีทีไม่ควรและ 3) ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัทีเกิดขึน

จากโครงการก่อสร้างบอ่บําบดันําเสีย 

 
 5.3  การประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในต่างประเทศ  
  5.3.1 ประเทศจีน กฎหมายการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมบงัคบัให้มีการ

ประเมินผลกระทบทีจะมีตอ่สิงแวดล้อมให้เรียบร้อย ก่อนทีจะดําเนินการก่อสร้างโครงการ อย่างไร

ก็ดี หากเจ้าของโครงการหรือผู้พฒันาดือแพ่งไม่ดําเนินการประเมินและจัดส่งผลการประเมินฯ 

บทลงโทษอย่างมากก็คือ สํานกังานปกป้องสิงแวดล้อม (EPB) จะบงัคบัให้ผู้พฒันาโครงการทํา

การประเมินตามมาในภายหลงัได้ และถ้าผู้พฒันาไม่ยอมทําภายในเวลาทีกําหนดให้ EPB จึงจะ

ปรับผู้พฒันาได้ และค่าปรับอย่างสงูกําหนดไว้มากทีสดุไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 

850,000 บาท) ซึงเป็นมูลค่าเพียงน้อยนิดเมือเทียบกับมูลค่าของโครงการ การขาดกลไกและ

มาตรการทีเข้มงวด มีผลทําให้จํานวนโครงการทีไม่ยอมส่งผลประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมก่อน

ลงมือก่อสร้างทวีจํานวนเป็นอยา่งมาก 
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   องค์การปกป้องสิงแวดล้อมระดบัรัฐ (SEPA) ของจีนได้ใช้กฎหมายระงบั

การก่อสร้างไป 30 โครงการเมือ พ.ศ. 2547 รวมทงัโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา 3 โครงการของบริษัท

โครงการ "เขือนซานเสียต้าป้า" (เขือนสามผา) แตถ่ึงกระนนั ในหนึงเดือนตอ่มา โครงการทีถกูระงบั

ทงั 30 โครงการก็สามารถเริมก่อสร้างต่อไปได้ นยัว่าได้ผ่านการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมไป

แล้ว และดไูมอ่อกด้วยซําวา่การก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ ได้เคยถกูระงบัมาแล้ว 

   การสอบสวนร่วมระหว่าง SEPA และกระทรวงทีดินและทรัพยากรเมือ 

พ.ศ. 2547 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 30 ถึง 40 ของโครงการทําเหมืองเท่านนัทีผ่านกระบวนการ

ขนัตอนทีกําหนดของการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ในขณะทีโครงการในพืนทีอืน ๆ ผ่านการ

ประเมินเพียงร้อยละ 6 ถึง 7 ซึงเป็นการอธิบายว่าเหตุใดจีนจึงมีอุบตัิในการทําเหมืองมากมาย

ในช่วงหลายปีทีผา่นมา 

   ศาสตราจารย์หวาง คานฟา (Wang Canfa) ผู้ อํานวยการศนูย์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติสิงแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายให้ความเห็นว่า ลําพัง 

SEPA เองไม่อาจรับประกนัการบงัคบัใช้กฎหมายและข้อบงัคบัทางสิงแวดล้อม และว่าอตัราการ

บงัคบัใช้กฎหมายและข้อบงัคบัสงิแวดล้อมนบัได้อยา่งมากก็เพียงร้อยละ 10 เทา่นนั 

  5.3.2 สหภาพยุโรป ในปัจจุบนัมีการใช้บงัคบัอยู่และได้กําหนดแนวทางการ

ประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมให้เป็นแบบผสม คือ ภาคบังคับ และภาคตามควร ภายใต้

แนวทางของสหภาพฯ การประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมจะต้องจัดทําการประเมินตาม

ข้อกําหนด ซงึประกอบด้วยกลุม่หลกัทีจะต้องเน้น 7 กลุม่ ประกอบด้วย 

   1) รายละเอียดเกียวกบัโครงการ  

(1) รายละเอียดทีเฉพาะเจาะจงของโครงการและทีตงั 
(2) การแบ่งย่อยส่วนประกอบของโครงการออกเป็นส่วนหลกัๆ เช่น 

การก่อสร้าง การดําเนินการ การหยดุการดําเนินการ 

(3) ในแต่ละองค์ประกอบให้แจงแหล่งทีจะรบกวนหรือกระทบต่อ
สงิแวดล้อม 

(4) ในแต่ละองค์ประกอบจะต้องแจงถึงสิงป้อนเข้าและผลปล่อย
ออก เช่น ขยะ ของเสีย 
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   2) ทางเลือกทีได้รับการพิจารณาแล้ว ตรวจสอบทางเลือกทีได้รับการ

พิจารณาแล้ว เช่น ในโรงผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลทีพิจารณาจะให้เป็นแหลง่พลงังานแก่ท้องถินหรือ

แก่ระดบัชาต ิ

   3) รายละเอียดของสิงแวดล้อม  แจงรายละเอียดทุกแง่มุมของ

สงิแวดล้อมทีอาจได้รับผลกระทบการโครงการพฒันานี เช่น ประชากร สตัว์และพืช อากาศ ดิน นํา 

มนุษย์ ภูมิทัศน์ มรดกทางวัฒนธรรม รายละเอียดในหมวดนีควรให้ผู้ เชียวชาญในท้องถินเป็น

ผู้ดําเนินการเพือให้ได้ผลดีทีสดุ เช่น “อาร์เอสพีบี” ในสหราชอาณาจกัร 

   4) รายละเอียดผลกระทบสําคญัทีมีผลต่อสิงแวดล้อม คําว่า “สําคญั” 

ในทีนีมีความสําคญัมาก เนืองจากระดบัการให้ความสําคญัมีความผนัแปรได้มากจะต้องมีการให้

นิยามของคําว่า “สําคญั” วิธีการทีใช้บ่อยมาก คือ “แม่แบบลีโอโปลด์” หรือ ลีโอโปลด์เมทริกซ์ 

(Leopold matrix) เป็นเครืองมือทีนํามาใช้ในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบในศกัยภาพของ

ปฏิสมัพนัธ์ เช่น ในการสร้างลานกลุม่กงัหนัลม (wind farm) ผลกระทบทีสําคญัอาจได้แก่การประ

ทะกบัฝงูนก  

   5) การบรรเทาผลกระทบ ส่วนทีเป็นประโยชน์ทีสดุของการประเมินผล

กระทบตอ่สงิแวดล้อม โดยเมือแสดงรายละเอียดผลกระทบสําคญัทีมีผลตอ่สิงแวดล้อมแล้วเสร็จก็

จะเห็นได้ว่าผลกระทบทีรุนแรงทีสดุจะเกิดในส่วนใด ใช้ข้อมลูทีได้ในส่วนนีมาพฒันาวิธีหลีกเลียง

หรือลดผลกระทบ ทําเรืองในหมวดนีร่วมกับเจ้าของโครงการเนืองจากเป็นผู้ รู้รายละเอียดของ

โครงการมากทีสดุ ใช้ตวัอย่างการสร้างลานกลุ่มกงัหนัลม อาจได้แก่การพกัการใช้กงัหนัลมในฤดู

ผสมพนัธุ์ของนก 

   6) การสรุปด้านทีไม่ใช่เทคนิค การประเมินผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมจะ

ถือเป็นเรืองสาธารณะและจะต้องนํามาใช้ในกระบวนการตดัสินใจ การเปิดเผยและแจกจ่ายข้อมลู

ต่อสาธารณชนถือเป็นสิงสําคญั เนือหาในหมวดนีเป็นการสรุปทีไม่ต้องใช้ศพัท์เฉพาะทางเทคนิค

หรือการแสดงแผนภมูิทีซบัซ้อนควรให้ประชาชนทวัไปทีจําเป็นต้องรับทราบเข้าใจได้ง่าย 

   7) การขาดความรู้ความชํานาญ / ความยุ่งยากทางเทคนิค หมวดนีมีไว้

สําหรับให้ข้อแนะนําสว่นทียงัออ่นในด้านความรู้ สามารถนําไปใช้กําหนดเน้นเรืองทีควรทําการวิจยั

ในอนาคต เจ้าของโครงการบางรายเห็นว่าการประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมนีเป็นพืนฐาน

ขนัต้นทีดีสําหรับการจดัการด้านสงิแวดล้อมของโครงการทีตนต้องทําในขนัตอนตอ่ไป 
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  5.3.3 สหรัฐอเมริกา กฎหมายสิงแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ การประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม บ่งถึงด้วยวลีว่า “ข้อแถลงผลกระทบต่อสิงแวดล้อม” (Environmental Impact 

Statement - EIS) ซึงมีต้นตอมาจาก กฎหมายนโยบายสิงแวดล้อมแห่งชาติ (National 

Environmental Policy Act - NEPA) ทีประกาศใช้เมือ พ.ศ. 2512 การปฏิบตัิการของหน่วยงาน

กลางบางหน่วยจึงยงัต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบบันีอยู่ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากฎหมายเดิม

ไม่ห้ามหน่วยงานกลางของสหรัฐหรือผู้ รับสมัปทานจากรัฐบาลกลางให้ทําสิงทีมีผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมได้ และไม่มีบทลงโทษสําหรับ “ข้อแถลงผลกระทบตอ่สิงแวดล้อม” ทีนําส่ง กฎหมาย

นโยบายสิงแวดล้อมแห่งชาติต้องการเพียงให้ข้อแถลงทีพอรับฟังได้ว่าจะมีผลกระทบนนัได้รับการ

เปิดเผยลว่งหน้า ซงึเป็นข้อบงัคบัเพียงประการเดียว 

   ตามปกติ หน่วยงานจะแจกจ่าย “ร่างข้อแถลงผลกระทบต่อสิงแวดล้อม” 

(DEIS) เพือให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ ผู้สนใจและสาธารณชนจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอ่ร่าง 

จากนัน หน่วยงานก็จะรับรองผลเป็น “ข้อแถลงผลกระทบต่อสิงแวดล้อมขนัสุดท้าย” (FEIS) 

บางครัง หน่วยงานอาจแจกจ่าย “ข้อแถลงผลกระทบตอ่สงิแวดล้อมสว่นเพิม” (SEIS) ให้ประชาชน

ได้รับทราบ 

   ความเพียงพอหรือไม่ของข้อแถลงผลกระทบต่อสิงแวดล้อม หรือ EIS 

อาจนําเข้าสู่กระบวนการในศาลได้ โครงการใหญ่ๆ จึงมกัถกูตอ่ต้าน เนืองจากความบกพร่องของ

หน่วยงานในการจดัเตรียมข้อแถลงผลกระทบตอ่สงิแวดล้อมทีดีพอ ตวัอยา่งทีโดง่ดงัได้แก่โครงการ

ถมขยะเวสต์เวย์ และโครงการก่อสร้างทางหลวงตามแมนํ่าฮดัสนัในนครนิวยอร์ก ตวัอย่างทีชดัเจน

อีกตวัอย่างหนึงได้แก่กรณีทีเชียร์ราคลบัฟ้องกรมทางหลวงแห่งรัฐเนวาดาทีปฏิเสธคําขอให้กรมฯ 

ออก “ข้อแถลงผลกระทบต่อสิงแวดล้อมสว่นเพิม” (SEIS) ว่าด้วยการปลดปลอ่ยและมลพิษของ

ยานยนต์ทีเพิมจากการขยายทางหลวงสาย  95 ผ่านลาสเวกัสให้ประชาชนได้รับทราบการ

ดําเนินคดีถึงศาลมีผลให้ต้องหยดุการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าศาลจะตดัสิน กรณีนีตกลงยอมความ

กนัได้ก่อนศาลมีคําตดัสนิ 

   รัฐบาลระดับรัฐในหลายรัฐได้ยอมรับกฎหมายสิงแวดล้อมแห่งชาต ิ

นํามาใช้บงัคบัในกฎหมายของรัฐทีบงัคบัให้ต้องมีการจดัทําข้อแถลงผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมของ

โครงการบางโครงการของรัฐ และในกฎหมายของรัฐบางฉบบัได้กล่าวถึงการทีจะต้องมีการศกึษา

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมโดยใช้วลีว่า “รายงานผลกระทบต่อสิงแวดล้อม” หรือ “การประเมินผล

กระทบต่อสิงแวดล้อม”เช่น กฎหมายคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California 
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Environmental Quality Act -CEQA) ทีบงัคบัให้ต้องจดัทํารายงายผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

(EIR) 

   ข้อบงัคบัทีใช้บงัคบัของรัฐต่างๆ มีผลทีทําให้ได้ข้อมูลจํานวนมากทีไม่

เฉพาะผลกระทบทีมีต่อโครงการเฉพาะราย แต่ยงัช่วยอธิบายให้ความกระจ่างทางวิทยาศาสตร์ที

ยงัไมเ่คยได้รับการศกึษาวิจยัทีดีพอมาก่อน ตวัอย่างเช่น รายงานผลกระทบตอ่สิงแวดล้อมทีทําสง่

เมืองมอนเทอเรย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ทีมีข้อมลูสําคญัทีเผยให้เห็นรายชือชนิดของสิงมีชีวิตใกล้สญู

พนัธุ์ของหน่วยงานรัฐบาลกลางทีเรียกกนัว่า “ฮิกแมนโพเทนทิลลา” (Hickman's potentilla) หรือ

รายชือพืชสมนุไพรชายฝังชนิดใกล้สญูพนัธุ์ยงัขาดดอกไม้ป่าทีเป็นพืชถินเดียวตระกลูกหุลาบทีหา

ยากมากทีมีขนึอยูเ่ฉพาะถินนี 

 
6. สรุป 
 การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง เพือเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษา โดยได้ทําการศึกษาแนวคิดเกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดเกียวกบัการ

จัดการผลกระทบสิงแวดล้อม แนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมรวมถึงระเบียบ ข้อกําหนด และกฎหมายทีเกียวข้องกบัการจดัการ

ผลกระทบสิงแวดล้อม นอกจากนีได้ศึกษาจากกรณีศึกษาทีเกียวข้องทังในประเทศและ

ตา่งประเทศ พบวา่ กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็น

ขนัตอนทีสําคญัและมีเครืองมือช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกนัของกลุ่ม

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทีหลากหลาย โดยปัจจยัทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 

เช่น ความรู้และความเข้าใจของประชาชนเกียวกบัโครงการ เป็นต้น ปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

เช่น อาชีพ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น ปัจจยัด้านการสือสาร เช่น การรับข้อมลูข่าวสารจาก

สือมวลชนแขนงตา่งๆ เป็นต้น 
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บทท ี3 
การออกแบบการวิจัย 

 

 การออกแบบการวิจยั เพือเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัและอธิบายวิธีการศกึษาแต่

ละขนัตอนด้วยการตงัคําถาม สมมติฐานและใช้ทฤษฎีทีเกียวข้องมาสนบัสนนุสมมติฐาน และการ

ดําเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยั ซึงเนือหาของการออกแบบการวิจยั ประกอบด้วยกรอบ

แนวความคดิ และทฤษฎี การกําหนดปัญหาการวิจยั การกําหนดขนาดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั วิธีการทีใช้ในการวิจยั และการสรุปผลการวิจยั โดยมีรายละเอียดในแต่

ละขนัตอน ดงันี 

 
1. กรอบแนวความคดิ และทฤษฎี 
 การศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการวิจัย เพือเป็นกรอบในการ

รวบรวมข้อมลูทฤษฎี และเอกสารทีเกียวข้อง ในการกําหนดตวัแปรและคํานิยามทีต้องการในการ

วิจัย และเป็นกรอบในการกําหนดกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย รวมทังกําหนดเครืองมือทีจะวดัและ

วิเคราะห์ข้อมลู โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิด และทฤษฎีทีเกียวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกียวกบัการมี

ส่วนร่วมของประชาชนทีศึกษาเกียวกับกระบวนการมีส่วนร่วม ทีทําให้ทราบ ประเภทการมีส่วน

ร่วม ปัจจยัทีทําให้เกิดการมีสว่นร่วม ขนัตอนในการมีสว่นร่วม เครืองมือทีใช้ในการมีสว่นร่วม และ

ระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชน ตามแนวคิดการมีสว่นร่วมของประชาชนของ Arnstein (1969) 

ทีนําเสนอตวัแบบ “ขนับนัไดการมีสว่นร่วมของพลเมือง” หรือ “Ladder of Citizen Participation” 

ทําให้เห็นถึงกระบวนการทีประชาชนและผู้ ทีเกียวข้องมีโอกาสได้รับทราบข้อมลู การเข้าร่วมแสดง

ความคิดเห็น หรือเสนอปัญหาหรือผลกระทบต่อพืนที ไปจนถึงการร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาและร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และแนวคิดเกียวกบัการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

เพือให้เห็นถึงกระบวนการจดัทําและขนัตอนทีเกียวข้องกับประชาชนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนที 

เมือเกิดการก่อสร้างโครงการทีต้องมีการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมขึน นอกจากนียงัศึกษา

กฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ทีระบุให้โครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

และสิงแวดล้อมอย่างรุนแรงศกึษาและประเมินผลกระทบต่อคณุภาพสิงแวดล้อมและสขุภาพของ

ประชาชนในชมุชน และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนผู้ มีสว่นได้เสียก่อน 
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2. กระบวนการวิจัย 
 ประกอบด้วย 6 ขนัตอน ดงันี 

 2.1 การกําหนดปัญหาการวิจัย การกําหนดคําถามของนักวิจัยเพือค้นคว้าหา

คําตอบของแนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่การจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ

สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐ โดยศึกษาข้อมลูเบืองต้นเกียวกับแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วน

ร่วมของประชาชน รายงานการศกึษาผลกระทบสงิแวดล้อม รายงานการศกึษาความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นต้น ผู้วิจยัจงึได้กําหนดปัญหาการวิจยั ดงันี 

  2.1.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อม

โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ทีผ่านมามีกระบวนการและวิธีการดําเนินการอยู่ในระดบัใด

เหมาะสมหรือไม ่ 

  2.1.2 จากบทเรียนจากโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) สามารถสร้าง

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการพัฒนา

สาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของรัฐทีเหมาะสมได้อยา่งไร 

 

 2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเบืองต้น ซึงจะศึกษาและทบทวน

ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจยัทีเกียวข้องต่างๆ ได้แก่ รายงานผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการ

ศึกษาออกแบบโครงการระบบทางด่วนทดแทนสายพญาไท-พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่ง

ประเทศไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี รายงานการประชุมคณะกรรม

สิงแวดล้อมแห่งชาติ ครังที 2/2549 คําพิพากษาศาลชันปกครองชันต้น เรืองคดีพิพาทเกียวกับ

หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการละเมิดของหน่วยงานปกครอง

อนัเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย รายงานโครงการวางผงัพฒันาและเชือมตอ่กิจกรรมการใช้

พืนทีย่านบางบําหรุ จากข้อมลูปฐมภมูิและทุติยภมูิ รวมถึงการลงพืนทีภาคสนามเพือรวบรวม

ข้อมลูทีเกียวข้องกบับริบทของพืนทีวิจยั และเก็บรวบรวมความคดิเห็นความต้องการมีสว่นร่วมของ

ประชาชนโดยใช้แบบสอบถามทีออกแบบไว้ตามกรอบแนวคดิในกระบวนการมีสว่นร่วม 

 

 2.3 การออกแบบการวิจัย ประกอบด้วย 

  2.3.1 การกําหนดตวัแปรการวิจัย เพือใช้ในการเปรียบเทียบตวัแปรระหว่าง

วิธีการและระดบัการมีส่วนร่วมในโครงการฯ กับวิธีการและระดบัการมีส่วนร่วมตามทีกฎหมาย

กําหนดไว้เพือประเมินตอบปัญหาการวิจยัในการหากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
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จัดการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยกําหนดตัวแปรต้น คือ 

รูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่จดัการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สาย

สีแดง) ทีผ่านมา ตวัแปรตาม คือ ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึงความสมัพนัธ์ของทงัสองตวั

แปร คือ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชาน

เมือง (สายสีแดง) ทีผ่านมา ส่งผลให้ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เหมาะสมเท่าทีควร 

จําเป็นทีจะต้องมีการศกึษาเพือหาแนวทางสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ่การจดัการ

ผลกระทบสงิแวดล้อมทีเหมาะสมตอ่ไป 

  2.3.2 การกําหนดกรอบการวิจัย เพือเป็นกรอบการรวบรวมข้อมูลและการ

กําหนดตวัแปรทีจะต้องใช้ในการวิจยั รวมทงัเป็นกรอบในกําหนดตวัอย่างประชากรในการศกึษา 

และเครืองมือทีใช้ในการวดัและวิเคราะห์สําหรับการวิจยั 

 
 2.4 การดาํเนินการวิจัย  
  2.4.1 ศึกษารวบรวมข้อมลูทุติยภูมิทีเกียวข้องกับโครงการฯ รวมถึงกฎหมาย

และข้อบงักบัเกียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชนระหวา่งดําเนินโครงการฯ 

  2.4.2 จดัเตรียมแบบสอบถามเพือลงพืนที 

  2.4.3 ลงพืนทีเพือทําการสํารวจภาคสนามและแจกแบบสอบถาม 

  2.4.4 รวบรวมผล จดัระบบหมวดหมู ่และนําเสนอข้อมลูทีได้จากแบบสอบถาม 

  2.4.5 การวิเคราะห์ข้อมลู เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากการศึกษาและ

ทบทวนทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจยัทีเกียวข้องต่างๆ การลงสํารวจพืนที รวมทงัการแจก

แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป

วิเคราะห์ข้อมลูและนําค่าทางสถิติมาวิเคราะห์เพือการสงัเคราะห์ข้อมลูร่วมกบัข้อมลูทีได้จากการ

รวบรวมเอกสาร และการสํารวจพืนทีศกึษา 

  2.4.6 การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลทีได้จากการวิจยั 

โดยจัดทําเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ขนาด A4 ตามรูปแบบของบณัฑิตและแผ่นบนัทึกข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ และบทความทางวิชาการสรุปย่อการวิจยั เพือเผยแพร่ในวารสารหรือการประชมุ

ทางวิชาการ 
 
 
 



60 

 

 

3. ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และการสุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีผู้วิจยัเลือกศกึษาในครังนี คือประชากรทีอาศยัอยู่บริเวณ

เส้นเลียบขนานเส้นทางโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) สถานีบางบําหรุ ช่วงบางซือ-ตลิงชนั 

ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ซึงเป็นบริเวณทีได้รับผลกระทบ

ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เนืองจากเป็นย่านชุมชนทีอยู่อาศยัของ

ประชาชนทีตงัอยูเ่ป็นรัศมีเลียบคูข่นานไปกบัการก่อสร้างในเขตทางรถไฟ โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 3.1 ประชากรในการวิจัย การกําหนดประชากรทีเกียวข้องกับการวิจัย คือ 

ประชากรทีอาศัยอยู่บริเวณเลียบขนานเส้นทางโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) สถานี

บางบําหรุ ในเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ ประกอบด้วย 2 ชมุชน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้าน 

ธนากร 1 และ 2 (1,100 ครัวเรือน) และชมุชนหมูบ้่านภาณรัุงษี (580 ครัวเรือน)  

 

 3.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การกําหนดกลุ่มตวัอย่างทีศกึษาจะใช้วิธีการเก็บ

ข้อมลูด้วยวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก (convenience sampling) จากจํานวนผู้อยู่อาศยัทงัหมด 

โดยใช้สตูรการคํานวณทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973 อ้างในบุญธรรม กิจปรีดาบริสทุธิ, 

2535) และได้กําหนดค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอย่าง คือ 10% และค่าความเชือมนั 

95% ซงึกลุม่ตวัอยา่งคํานวณได้ตามสตูร ดงันี 

     

   n  =   N 

              1 + Nd2 

 

 กําหนดให้  n  = จํานวนประชากรตวัอยา่งทีต้องการศกึษา 

   d  = ระดบัความมีนยัสําคญั 

   N  = จํานวนประชากรทงัหมด 

 

  จากจํานวนประชากรชมุชนหมู่บ้านธนากร 1 และ 2 (1,867 คน) และชมุชน

หมู่บ้านภาณรัุงษี (1,727 คน) รวมกนัเท่ากบั 3,594 คน เมือแทนค่าลงในสตูรจะได้จํานวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 98 คน เพือความเหมาะสม ผู้วิจยัจงึปรับตวัเลขกลุม่ตวัอยา่งเท่ากบั 175 คน 
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 3.3 การสุ่มตวัอย่าง  
  วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยการ

สุม่ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเลือกแจกแบบสอบถามแลพดูคยุกบักลุ่ม

ตวัอย่างเพือให้ได้จํานวนตามต้องการโดยไม่มีหลกัเกณฑ์ จะเป็นใครก็ได้ทีสามารถให้ข้อมลูได้ ทงั 2 

ชมุชน รวม 175 คน 
 
4. เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
 4.1 เครืองมือทีใช้ในการศกึษา แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

  4.1.1 เครืองมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

  4.1.2 เครืองมือทางสงัคมศาสตร์ ซงึผู้ศกึษาได้รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีวัตถุประสงค์เพือทราบรูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ที

เหมาะสม โดยแบง่ออกเป็น 5 สว่นหลกั ได้แก่ 

   ส่วนที 1 ข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 

ระยะเวลาการอยูอ่าศยัในชมุชน  

   ส่วนที 2 ความรู้ความเข้าใจต่อระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมายเกียวกับ

การมีสว่นร่วมในการประเมินผลกระทบสงิแวดล้อม 

   ส่วนที  3 การรับทราบข้อมูลและประสบการณ์การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รวมถึง

ผลกระทบทีเกิดขนึจากการดําเนินการ   

   ส่วนที 4 ระดับความพึงพอใจและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมกับการ

จดัการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

   ส่วนที 5 ความต้องการใช้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการ

จัดการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ตามหลกัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 5 ระดบั ได้แก่ การเข้าถึงข้อมลู การรับฟังความคดิเห็น การเกียวข้อง ความร่วมมือ และ

การเสริมพลงัอํานาจแก่ประชาชน   
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 4.2 การกําหนดรูปแบบคําถามจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

  4.2.1 คําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)  

  4.2.2 คําถามแบบมาตรฐานส่วนประเมินค่า (rating scale) ตามวิธีของ 

Likert’s scales (ตารางท ี3) 

  4.2.3 คําถามแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended) (ในประเด็นข้อเสนอแนะ

ในกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน) 

 

ตารางท ี3 เกณฑ์การวดัแบบมาตรฐานสว่นประเมินคา่นําหนกัคะแนน 
 

ระดับความคดิเหน็ ค่านําหนักคะแนน 

มากทีสดุ 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

น้อย 2 

น้อยทีสดุ 1 
 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูเพือใช้ในการวิจยัครังนี โดยมีแหลง่ทีมาของ

ข้อมลูทีใช้ในการศกึษา 2 สว่น คือ ข้อมลูปฐมภมูิ และข้อมลูทตุยิภมูิ ดงันี 

 5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นข้อมูลทีได้จากการสํารวจพืนทีและข้อมูลทีได้จาก

แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดงันี 

  5.1.1 ข้อมูลทีได้จากการสํารวจพืนที ประกอบไปด้วยข้อมูลลักษณะทาง

กายภาพของพืนที และจดัทําแผนทีประกอบเพือให้สามารถเข้าใจพืนทีได้มากขนึ 

  5.1.2 ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถาม ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง

ด้วยตวัเอง โดยใช้แบบสอบถาม เก็บจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 175 ชุด โดยจะให้กลุ่มตวัอย่าง

กรอกข้อมลูลงในแบบสอบถามตามทีผู้วิจยัได้จดัทําขนึ 

 5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาข้อมลูจากการค้นคว้าเอกสารทีเกียวข้องกับ

งานวิจยัทงัทีเป็นข้อมลูทวัไปของพืนทีทีได้จากหน่วยงานของทางราชการ วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

สงิพิมพ์ บทความรายงาน และเอกสารวิชาการตา่งๆ เพือนํามาเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมลูเพือเปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของประชาชนและ

ผลกระทบทีเกิดขึนจริงจากการดําเนินโครงการฯ กับทีระบุในรายงานผลกระทบสิงแวดล้อม 

โครงการศึกษาออกแบบโครงการระบบทางด่วนทดแทนสายพญาไทย-พุทธมณฑล บนเขตทาง

รถไฟแห่งประเทศไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี โดยแบ่งการวิเคราะห์

ข้อมลู ดงันี 

 6.1 ข้อมลูปฐมภูมิทีเป็นข้อมลูทีได้จากการสํารวจ เกียวกับลกัษณะทางกายภาพ 

เศรษฐกิจ และสงัคมของพืนที โดยทําการแสดงออกมาในรูปแบบของการพรรณนา รูปภาพ แผนที 

และตาราง เป็นต้น 

 6.2 ข้อมลูปฐมภมูิทีเป็นข้อมลูทีได้จากแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 สว่นหลกั ใช้การ

วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าฐานนิยม (mode) ค่าเฉลียเลขคณิต 

(mean) ในการวิเคราะห์ข้อมลูพืนฐานทีได้มา และใช้คา่เฉลียเลขคณิตเป็นเกณฑ์ในการแบง่ระดบัการ

ประเมินระดบัความคดิเห็นของประชาชนออกเป็น 5 ระดบั (อ้างประคอง กรรณสตูร, 2540) ดงันี  

  คา่เฉลีย 1.00-1.49 กําหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ น้อยทีสดุ  

  คา่เฉลีย 1.50-2.49 กําหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ น้อย  

  คา่เฉลีย 2.50-3.49  กําหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ ปานกลาง  

  คา่เฉลีย 3.50-4.49 กําหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ มาก  

  คา่เฉลีย 4.50-5.00 กําหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ มากทีสดุ 

 6.3 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารข้อมูลทีเกียวข้องกับโครงการฯ ได้แก่ รายงาน

ผลกระทบสงิแวดล้อม โครงการศกึษาออกแบบโครงการระบบทางดว่นทดแทนสายพญาไทย-พทุธ

มณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี 

รายงานการประชุมคณะกรรมสิงแวดล้อมแห่งชาติ ครังที 2/2549  คําพิพากษาศาลชนัปกครอง

ชนัต้น เรืองคดีพิพาทเกียวกบัหน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการ

ละเมิดของหน่วยงานปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย รายงานโครงการวางผัง

พฒันาและเชือมตอ่กิจกรรมการใช้พืนทีย่านบางบําหรุ นํามาแสดงข้อมลูในรูปแบบพรรณนา แผน

ทีและตาราง พร้อมกบัการบรรยายเชิงพรรณนา 

 

 

 



 

 

7. 
 

เกียวกับระดั

ปัญหาในกา

ออกแบบสอบ

 

แผนภมูิท ี1 

ทีมา: ผู้วิจยั, 

สรุป 
การออกแบบ
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บทท ี4 
สภาพทวัไปของพืนทศีกึษา 

 
 การศึกษาสภาพทัวไปของพืนทีศึกษา คือ โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  

ช่วงบางซือ – ตลิงชัน  บริเวณสถานีบางบําหรุ เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

โดยจะนําเสนอเป็น 2 สว่น คือ 1) สว่นทีรายละเอียดทีเกียวข้องกบัโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ช่วงบางซือ – ตลิงชนั และ 2) สว่นทีเกียวข้องกบัลกัษณะทางกายภาพโดยรอบของสถานทีศกึษา 

บริเวณสถานีบางบําหรุ ซงึเป็นสถานีหนึงบนเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลิงชนั 

ในพืนทีเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ โดยได้เก็บรวบรวมข้อมลูทีสําคญั ดงันี 

 
1. ข้อมูลทวัไปของโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลิงชัน 
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  
เป็นโครงการรถไฟชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นส่วนหนึงของโครงการ
ศกึษาและออกแบบโครงการระบบทางดว่นทดแทนโครงการทางดว่นสายพญาไท-พทุฑมณฑล บน
เขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงกับถนนบรมราชชนนี เพือ
แก้ปัญหาการจราจรระหว่างพืนทีฝังตะวนัออกและฝังตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย
การพฒันาระบบขนสง่มวลชนทางรางในพืนทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สํานกังานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จึงได้ร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวข้อง ได้แก่ การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และการรถไฟแห่งประเทศไทย วางแผนดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาจราจร 
 1.2 ลักษณะและทีตังของโครงการ โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อนเป็น
รถไฟทางคูมี่แนวเส้นทางตามแกนหลกัทิศตะวนัตก-ตะวนัออก เป็นระยะทาง 127.5 กิโลเมตร อยู่
ในเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยโครงสร้างทางวิงตามแนวสายทางช่วงตลิงชนั-บาง
ซือ มีระยะทาง 15 กิโลเมตร เริมต้นเป็นทางรถไฟระดับดิน จุดเริมต้น (กิโลเมตรที 0.00 ของ
โครงการ) อยู่ระหว่างทีหยดุรถไฟบ้านฉิมพลีกบัสถานีรถไฟชุมทางตลิงชนั ตรงกบัช่วงปลายด้าน
ทิศเหนือของถนนพุทธมณฑล สาย 1 จากนนัแนวสายทางตรงไปทางทิศตะวนัออกตามแนวทาง
รถไฟสายใต้ ผ่านสถานีรถไฟชุมทางตลิงชนั สถานีรถไฟบางบําหรุ จนถึงกิโลเมตรที 7+250 
โครงสร้างเปลียนเป็นทางยกระดบัชนิดไม่มีหินรองทาง ผ่านสถานีบางกรวย-กฟผ. ข้ามแม่นํา
เจ้าพระยา ผา่นสถานีรถไฟบางซอ่น และเข้าสูส่ถานีกลางบางซือ (ภาพท ี5) 
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ภาพท ี5 โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลงิชนั   

ทีมา : http://www.railway.co.th สืบค้นเมือ 2 เมษายน 2558 

 

  โครงสร้างระดบัดินเริมต้นจากบริเวณจุดตดัทางรถไฟกับถนนสวนผกั ไปตาม

แนวเส้นทางรถไฟ สายใต้ ผ่านถนนราชพฤกษ์ ข้ามคลองบางกอกน้อย ไปจนถึงซอยหมู่บ้านภาณุ

รังสี จงัหวดันนทบรีุ มีระยะทางประมาณ 7.560 กิโลเมตร โดยมีรัวกนัตลอดสองข้างทางเพือให้เกิด

ความสะดวกในการเดินรถ และความปลอดภยัของผู้ ใช้รถยนต์ โดยสามารถไปกลบัรถได้ทีทาง

กลบัรถทีได้สร้างไว้ จากนันจะเป็นโครงสร้างยกระดบั ข้ามถนนจรัลสนิทวงศ์ แม่นําเจ้าพระยา 

ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ถนนประชาชืน ข้ามคลองประปา สินสุดที

จดุเชือมตอ่กบัโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – รังสิต ทีสถานีกลางบางซือ 

ระยะทางประมาณ 7.703 กม. โดยมีการก่อสร้างสะพานข้ามแมนํ่าเจ้าพระยา 

  สําหรับบริเวณพืนทีศึกษา คือ บริเวณสถานีบางบําหรุเป็นสถานีระดบัดินทีจะ

เชือมตอ่กบัรถไฟฟ้าสายสีส้ม (บางบําหรุ-บางกะปิ) และเชือมตอ่กบัรถไฟสายใต้ มีถนนเลียบทาง

รถไฟ (Local Road) ตลอดแนวของรถไฟ โดยเริมต้นทีถนนจรัญสนิทวงศ์ วิงเลียบสองข้างทาง

รถไฟผา่นสถานีบางบําหรุ สถานีตลงิชนั และไปสนิสดุบริเวณถนนสวนผกัก่อนถึงสถานีบ้านฉิมพลี 
(ภาพท ี6 และ 8) 
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ภาพท ี6 รูปแบบโครงสร้างระดบัดนิ ช่วงบางบําหรุ – ตลงิชนั   

ทีมา : http://www.railway.co.th สืบค้นเมือ 2 เมษายน 2558 
 

 
ภาพท ี7 รูปแบบโครงสร้างยกระดบั ช่วงบางซอ่น – บางบําหรุ  

ทีมา : http://www.railway.co.th สืบค้นเมือ 2 เมษายน 2558 
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ภาพท ี8 โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) บริเวณสถานีบางบําหรุ  

ทีมา : http://www.railway.co.th สืบค้นเมือ 2 เมษายน 2558 
 

 1.3 การก่อสร้าง 
  โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลิงชนั  พืนทีโครงการสว่น

ใหญ่อยูบ่นเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีรายละเอียดเนืองาน ดงันี 

  1) งานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟตลิงชัน บางบําหรุ บางซ่อน และย่าน

สถานี 

  2) งานโครงสร้างทางรถไฟ และงานระบบรางขนาด 1 เมตร ระยะทาง 

15.26 กิโลเมตร 

  3) งานระบบไฟฟ้าและเครืองกลภายในอาคาร 

  4) ถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) ตลอดแนว 2 ข้างทางรถไฟ พร้อม

งานทีเกียวข้องระยะทางรวมประมาณ 21.76 กิโลเมตร แบง่เป็น 2 ช่วง คือ บริเวณถนนประชาชืน 

วิงเลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวนัตกสินสดุก่อนข้ามแม่นําเจ้าพระยา และบริเวณถนนจรัญสนิท

วงศ์วิงเลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวนัตกผา่นสถานีบางบําหรุ ตลิงชนั ฉิมพลี สินสดุบริเวณทางตดั

ผา่นระหวา่งทางรถไฟกบัถนนวงแหวนรอบนอก 

  5) งานระบบสาธารณปูโภค 

  6) งานรือย้ายชมุชนทีอยูใ่นเขตพืนทีโครงการ 
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 1.4 การดาํเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 
  โครงการได้ดําเนินการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม และได้ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ เมือวนัที 7 มิถนุายน 2549 และเมือวนัที 22 พฤษภาคม 

2550 คณะรัฐมนตรีได้อนุมตัิโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลิงชนั โดย

โครงการได้มีการดําเนินงานด้านการมีสว่นร่วม โดยเน้นการสร้างความเข้าใจกบัประชาชนจํานวน

มากผา่นกิจกรรมการมีสว่นร่วม ประกอบด้วยการสนทนากลุม่ยอ่ยและการสมัมนาเพือแลกเปลียน

ความคิดเห็นกับกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในทุกขันตอนของการพัฒนา

โครงการฯ โดยเริมตงัแต่ขนัตอนการกําหนดแนวทางเลือกทงัหมดของโครงการ ไปจนถึงขนัตอนที

ได้มีการคดัเลือกแนวทางทีเหมาะสม และขนัตอนหลงัจากทีได้ประเมินผลกระทบและเสนอแนะ

มาตรการลดผลกระทบ ซึงมีขันตอนการดําเนินงาน 4 ขันตอน ได้แก่ 1) การเตรียมงาน  

2) การดําเนินงานในขนัตอนการพิจารณาโครงการเบืองต้น 3) การดําเนินงานขนัตอนทีคดัเลือกแนว

สายทางทีเหมาะสม และ 4) การดําเนินงานในขนัตอนการศกึษาผลกระทบสงิแวดล้อมในรายละเอียด  

  ทงันีโครงการมีการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชน

ทงัระดบัเขต/อําเภอ และกลุม่ยอ่ยรวม 8 รายการ ได้แก่  

  1)  การประชุมชีแจงโครงการในระดับเขต/อาํเภอ ครังที 1 (ดําเนินการ

รวม 5 ครัง) ระหว่างวนัที 3-9 มีนาคม 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชนั เขตบางพลดั เขต

จตจุกัร กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ มีผู้ เข้าร่วมประชมุ 17 คน  

  2)  การสัมมนาทางวิชาการ ครังที 1 วนัที 24 มีนาคม 2547 มีผู้ เข้าร่วม

ประชมุ 210 คน  

   3)  การสนทนากลุ่มย่อยครังที 1 (ดําเนินการรวม 9 ครัง) ระหว่างวนัที 8 

เมษายน - 3 มิถุนายน 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชัน เขตบางพลดั เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ มีผู้ เข้าร่วมประชมุ 557 คน 

  4)  การประชุมชีแจงโครงการในระดับเขต/อาํเภอ ครังที 2 (ดําเนินการ

รวม 8 ครัง) ระหว่างวนัที 8 เมษายน - 3 มิถนุายน 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชนั เขตบาง

พลดั เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ  

  5)  การสัมมนาทางวิชาการ ครังที 2 วนัที 7 ตลุาคม 2547 มีผู้ เข้าร่วม

สมัมนาทังหมด 308 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการรือย้ายหรือเวนคืน 

ผู้ เข้าร่วมสมัมนาจึงให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และซกัถาม เพือให้ชีแจงเหตผุลและแนวคิดในการ

กําหนอตําแหน่งทางขึน-ลง หรือทางแยกต่างระดบัในช่วงทีต้องมีการเวนคืน โดยชาวบ้านทีต้อง
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โดนเวนคืนเกรงวา่จะไมไ่ด้รับความเป็นธรรม ทงันีได้เสนอให้คํานึงถึงคา่เสียโอกาสในการประกอบ

ชีพและวิถีชีวิตทีต้องเปลียนไปร่วมในการกําหนดคา่ชดเชยด้วย และหากมีการพฒันาโครงการจริง

ผู้ เข้าร่วมสมัมนาขอให้ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ประชาชนน้อยทีสดุ 

  6)  การสนทนากลุ่มย่อยครังที 2 (ดําเนินการรวม 10 ครัง) ระหว่างวนัที 

9-17 ตลุาคม 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชนั เขตบางพลดั เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ มีผู้ เข้าร่วมประชมุ 930 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ ได้รับผลกระทบ

โดยตรงจากการรือย้ายหรือเวนคืน ดังนันส่วนใหญ่จึงเป็นการซักถามบริเวณทีถูกรือย้ายและ

เวนคืน รวมถึงร่วมกนัพิจารณาแผนปฏิบตักิารลดผลกระทบด้านการรือย้าย 

  7)  การสัมมนาทางวิชาการ ครังที 3 จดัขนึในวนัที 23 พฤศจิกายน 2547 

มีผู้ เข้าร่วมประชุม 376 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการรือย้ายหรือเวนคืน 

ดงันันผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จึงให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และซกัถาม เพือให้ทีปรึกษานํา

ข้อเสนอแนะกลบัไปทบทวนการออกแบบในขนัรายละเอียด โดยหลีกเลียงบริเวณพืนทีทีอยู่อาศยั 

โดยแนะนําให้เวนคืนบริเวณพืนทีว่างให้มากทีสดุ นอกจากนีชาวบ้านเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็น

ธรรมจากการเวนคืน จึงมีการเสนอให้พัฒนาเฉพาะระบบราง เนืองจากจะไม่มีการเวนคืน

บ้านเรือนของประชาชนนอกเขตทางรถไฟ และเสนอให้การดําเนินการใดๆ เจ้าของโครงการควร

คํานงึถึงการมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นสําคญั 
  8)  การดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณทางแยก
ต่างระดับกาญจนาภิเษก เป็นการจดัประชมุเพือชีแจงโครงการต้อประชาชนทีคาดว่าจะต้องถกู

เวนคืนทีดินและสิงปลกูสร้าง หากมีการก่อสร้างทางแยกต่างระดบักาญจนาภิเษก จดัขึนในวนัที 

27 กนัยายน 2548 มีผู้ เข้าร่วมประชมุทงัหมด 77 คน สว่นใหญ่เป็นผู้ ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

การรือย้ายหรือเวนคืน 

  หลงัจากการจดัประชมุชีแจงโครงการในระยะศกึษาผลกระทบสิงแวดล้อมแล้ว

เสร็จ สามารถกลา่วได้ว่าหวัหน้าสว่นราชการของสํานกังานเขต/อําเภอตามแนวเส้นทาง สว่นใหญ่

ต่างรับทราบเกียวกับโครงการ สําหรับกลุ่มผู้ นําชุมชนและประชาชนในพืนทีทีได้รับผลกระทบ

โดยตรงในรูปของการสูญเสียทีดินหรือรือย้ายสิงปลูกสร้าง เป็นกลุ่มทีรับทราบข้อมูลโครงการ

ค่อนข้างละเอียดในช่วงหลงัของการดําเนินงานสนทนากลุ่มย่อยทีดําเนินการแล้วเสร็จในเดือน

พฤศจิกายน 2547 

 



71 

 

 

  สําหรับทัศนคติต่อโครงการ ผู้ เข้าร่วมส่วนใหญ่มองเห็นถึงความจําเป็นของ 

การมีโครงการ เมือพิจารณาจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีได้รับ ส่วนใหญ่เสนอ

ความคิดเห็นในพิจารณาศึกษาโครงการอย่างรอบคอบเพือให้ส่งผลกระทบในระดบัตํา แต่เกิด

ประโยชน์สงูสดุ โดยได้รับความร่วมมือในด้านการประสานงาน นดัหมาย และอํานวยความสะดวก

ในการประชมุชีแจง บง่ชีให้เห็นว่าสว่นใหญ่ยอมรับและมีทศันคติทีดีต่อโครงการ แม้ว่ากลุ่มของผู้

ได้รับผลกระทบมีความกงัวลอยู่บ้าง ซงึมาจากประสบการณ์ทีได้รับจากโครงการอืนๆ แตส่ามารถ

สร้างความเข้าใจทีถกูต้องได้ด้วยการดําเนินการมีสว่นร่วมและประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เนือง 

 
2. ข้อมูลทวัไปของเทศบาลเมืองบางกรวย 
 2.1 ข้อมูลทวัไปเทศบาลเมืองบางกรวย 
  2.1.1 ประวัติของเทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอ

เมืองบางกรวย จงัหวดันนทบุรี จดัตงัขึนตามพระราชกฤษฎีกาการจดัตงัสขุาภิบาลวดัชลอ และ

สขุาภิบาลบางกรวย ขนึเป็นเทศบาลตําบลบางกรวย เมือวนัที 25 สิงหาคม พ.ศ.2537 ครอบคลมุ

พืนทีตําบลบางกรวย ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน และตําบลวดัชลอ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน มีพืนที

รวม 8.40 ตารางกิโลเมตร เดมินนัอาชีพของประชากรสว่นใหญ่ จะประกอบอาชีพเพาะปลกู แตใ่น

ปัจจบุนัพืนทีเดิมทีเคยเป็นสวนผลไม้ และมีเขตติดตอ่กบักรุงเทพมหานครคอ่ยๆ เปลียนแปลงเป็น

พืนทีอยูอ่าศยัของประชาชนในรูปบ้านจดัสรร และโรงงานอตุสาหกรรม 

   สภาพพืนทีส่วนใหญ่ เป็นชุมชนเมืองทีมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มี

การขยายตวัอย่างรวดเร็ว ทงัทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ต่อมาเมือวนัที 17 ธันวาคม 

2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกา (เลม่ที 119 ตอนที 122 ก. ลงวนัที 16 ธนัวาคม 2545) จดัตงัเทศบาล

เมืองบางกรวยโดยเปลียนแปลงฐานะจากตําบลบางกรวย เป็นเทศบาลเมืองบางกรวย 

  2.1.2 ทีตังและอาณาเขตของเทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาลเมืองบาง

กรวย ตงัอยู่ในเขตอําเภอเมืองบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ มีอาณาเขตติดต่อกบัพืนทีข้างเคียง ดงันี 
(ภาพท ี9) 
   ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั     ตําบลบางสีทอง ตําบลบางไผ ่ตําบลบางขนนุ 

   ทิศใต้  ตดิตอ่กบั    กรุงเทพมหานคร (บางขนุนนท์ บางบําหรุ บางกอกน้อย) 

   ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั    ตําบลบางขนนุ ตําบลมหาสวสัด ิ

   ทิศตะวนัออก  ติดต่อกับ    กรุงเทพมหานคร (บางพลดั บางอ้อ และ

แมนํ่าเจ้าพระยา) 
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ภาพท ี9 ขอบเขตของเทศบาลเมืองบางกรวย 

ทีมา : กรมการปกครอง, 2554 
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 2.2 ลักษณะทางด้านกายภาพของพืนทเีทศบาลเมืองบางกรวย 
  2.2.1 ลักษณะภมูิอากาศของพืนทเีทศบาลเมืองบางกรวย มีฤดฝูน ในช่วง

เดือนพฤษภาคมจนถึงประมาณเดือนตลุาคม เนืองจากได้รับอิทธิพลของลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ 

ฤดหูนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถงึประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสมุ

ตะวนัออกเฉียงเหนือซงึเป็นลมหนาวและอากาศแห้ง และฤดรู้อนอยู่ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์จนถึง

เดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิสงูสุดประจําปีในเดือนเมษายน และมีฝนตกน้อยเป็นครังคราว

ในช่วงฤดูร้อน มีปริมาณฝนรายเดือนเฉลียมีค่าผนัแปรระหว่าง 2.5-227.8 มิลลิเมตร ในเดือน

กันยายนเป็นเดือนทีมีปริมาณฝนสูงสุดและเดือนธันวาคมเป็นเดือนทีมีปริมาณฝนตําสุด โดย

ปริมาณฝนเฉลียทงัปีเท่ากบั 1,152.4 มิลลเิมตร 

  2.2.2 ลักษณะภูมิประเทศของพืนทีเทศบาลเมืองบางกรวย สภาพพืนที

โดยทวัไปเป็นทีราบลุม่ติดริมแม่นําเจ้าพระยา มีคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองบางกอกน้อย 

คลองบางกรวย มีระดบัความสงูของพืนดินเฉลียประมาณ 2 เมตร จากระดบันําทะเลปานกลาง 

เมือถึงฤดฝูนทําให้เกิดภาวะนําท่วมขงับริเวณทีอยู่อาศยั และพืนทีประกอบอาชีพของประชาชน 

สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจําเกือบทกุปี  

 2.3 ลักษณะทางประชากรของพืนทีเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2557 มี

ประชากรทงัหมดจํานวน 29,989 คน มีบ้านจํานวน 9,675 หลงัคาเรือน และมีชุมชนในเขตการ

ปกครอง จํานวน 47 ชมุชน (ตารางท ี4) 
   
ตารางท ี4 จํานวนประชากรและบ้านในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย  
 

ชือชุมชน จาํนวนครัวเรือน (หลัง) จาํนวนประชากรทงัหมด (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

สขุใจ 67 226 104 122 

ริมคลองบางกรวย 67 219 105 114 

ทิพยเนตรสามคัคี 50 261 107 154 

วดัโพธิเผือก 98 466 228 238 

หมู่บ้านรัตนวรรณ 114 296 134 162 

หมู่บ้านสินธรา 114 509 244 265 

หมู่บ้านครูเซนต์คาเบรียล 109 362 164 198 

นครอินทร์พฒันา 125 525 249 276 

วดักล้วย 104 595 201 394 

สนุทรศิริ 59 234 110 124 

รุ่งโรจน์ 66 284 123 161 

โรงหลอ่พฒันา 90 350 187 163 
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ชือชุมชน จาํนวนครัวเรือน (หลัง) จาํนวนประชากรทงัหมด (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

วดัลุม่คงคาราม 350 942 459 483 

วดัสวนใหญ่ 238 965 467 498 

ร่วมใจพฒันา 152 436 220 216 

ศรีบณัฑิต 2 - ทวีสขุ 66 231 90 141 

วดัท่าบางสีทอง 140 717 331 386 

หมู่ 7 ตําบลวดัชลอ 160 619 278 341 

สินพฒันา 148 448 189 259 

วดัสําโรง 169 728 343 385 

สมปรารถนา 118 433 188 245 

ร่มโพธิวดัเชิง 116 532 261 271 

สชุาวดี 148 508 234 274 

วดัจนัทร์ 140 677 331 346 

ริมทางรถไฟ 91 501 235 266 

วดัสนามนอก 211 1095 512 583 

โค้งมะขาม 277 969 452 517 

ลุม่เจ้าพระยา 97 457 222 235 

วดัโตนด 86 330 148 182 

วดัเกด 78 413 216 197 

หมู่บ้านเทพประทาน 339 1018 469 549 

วดัโพธิบางโอ 178 720 358 362 

สงัข์ฉิมพฒันา 314 918 431 487 

ตลาดศรีบางกรวย 84 344 149 195 

หมู่บ้านภาณุรังษี 571 1727 823 904 

หมู่บ้านสมชายพฒันา 231 1016 447 569 

สมชายพฒันาคอนโด 773 951 430 521 

หมู่ที 6 วดัพิกลุทอง 497 1078 504 574 

หมู่บ้านธนากร 2 1092 1867 815 1052 

ริมสวน 56 248 114 134 

หมู่บ้านสวนศรีบณัฑิต 70 171 72 99 

หมู่บ้านเกษราวิลล์ 210 505 229 276 

ตลาดศรีบางกรวย  หมู่ 1 262 339 157 182 

หมู่บ้านสมชายพฒันา 2 613 2200 968 1232 

หมู่บ้านศรีบณัฑิต 3  172 643 283 360 

หมู่บ้านลุม่พฒันา 97 385 212 173 

วดัชลอ หมู่ 3 268 531 233 298 

ทีมา : แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลเมืองบางกรวย, 2558  
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 2.4 ระบบการคมนาคมและขนส่งของพืนทเีทศบาลเมืองบางกรวย 
  2.4.1 โครงข่ายระบบถนนของพืนทีเทศบาลเมืองบางกรวย มีโครงข่ายระบบ

ถนนทีสําคญัเชือมตอ่กรุงเทพมหานคร จงัหวดั อําเภอ ตําบลตา่ง ๆ ดงันี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนน

หมายเลข 3215 เป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องทาง ยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร ถนนบางกรวย- 

จงถนอม กว้างเฉลีย 12 เมตร ยาวประมาณ 23 กิโลเมตร มีสว่นทีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 กิโลเมตร 

ลาดยาง 16 กิโลเมตร ถนนสขุาภิบาล 1, 2, 3 รวมทงัหมดยาวประมาณ 800 เมตร ถนน

เทอดพระเกียรติ ซึงเริมต้นจากทางแยกถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทางรถไฟสายใต้ยาวประมาณ 2 

กิโลเมตร 
  2.4.2 โครงข่ายการสัญจรทางนําของพืนทีเทศบาลเมืองบางกรวย  
มีลําคลอง 18 สาย ทีใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ได้แก่ คลองบางกอกน้อยคลองบางกรวย คลองวดั

จนัทร์ คลองไฟไหม้ คลองวดัสนามนอก คลองวดัสวนใหญ่ คลองเข้าหมู่บ้านผู้การนงค์ คลองวดั

สําโรง คลองโรงโขน คลองโค้งทวีโรจน์ คลองวดัโพธิเผือก คลองโค้งยวัร์เฮาส์ ลองข้างบ้านจ่าจิต 

คลองหมูบ้่านศรีบณัฑิต 3 คลองซอย 28 หมู่บ้านเทพประทาน คลองวดัลุม่ คลองซอย 16 หมู่บ้าน

เทพประทาน และคลองซอย 10 หมูบ้่านเทพประทาน 
  2.4.3 ระบบรถโดยสารสาธารณะของพืนทีเทศบาลเมืองบางกรวย  
มีปริมาณการจราจรในเขตเมืองคอ่นข้างสงูในเวลาเร่งดว่นการจราจรตดิขดัมาก โดยเฉพาะบริเวณ

ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนเทอดพระเกียรติและถนนบางกรวย-จงถนอมเพราะอาณาเขต

เทศบาลเมืองบางกรวยติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จึงมีผู้ ใช้ยานพาหนะ เช่น เส้นทางลดัในการ

เดนิทาง ประกอบกบัถนนทกุสายมีพืนผิวการจราจรคบัแคบไมไ่ด้มาตรฐาน 

   พืนทีเทศบาลเมืองบางกรวย มีระบบรถโดยสารสาธารณะให้บริการใน

พืนทีจําแนกตามประเภทรถโดยสาร ได้ดงันี  

   ทางบก รถประจําทางทีผ่านเทศบาลเมืองบางกรวย เป็นรถร่วม ขสมก. 

ได้แก่ สายท่านํานนท์ – บางกรวย (รถเมล์เล็ก) สายบางบวัทอง – ท่านํานนท์ (สาย 1003 รถเมล์เล็ก) 

สายพระรามหก – วดัโตนด (รถสองแถวเล็ก) สายบางบวัทอง – พาต้าปินเกล้า (รถตู้) สายบางบวัทอง 

– ไทรน้อย (รถตู้) สายพระราม 7 – วดัชะลอ (รถเมล์เลก็) 

   ทางนํา มีท่าเทียบเรือจํานวน 7 แห่ง ดงันี ท่าเทียบเรือวดัสกัใหญ่ 1 แห่ง 

ท่าเทียบเรือวดัโพธิบางโอ 1 แห่ง ท่าเทียบเรือหมู่บ้านหวัแหลม 1 แห่ง ท่าเทียบเรือวดัชะลอ 2 แห่ง 

ท่าเทียบเรือหน้าอําเภอบางกรวย 1 แหง่ ท่าเทียบเรือวดัเกต ุ1 แห่ง ท่าเทียบเรือวดัพิกลุทอง 1 แห่ง 
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 2.5 โครงสร้างพืนฐานและบริการทางสังคมของพืนทเีทศบาลเมืองบางกรวย 
  2.5.1  โครงสร้างพืนฐานของพืนทเีทศบาลเมืองบางกรวย 
   1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือสารในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ประกอบด้วย 
    (1)  การบริการโทรศัพท์ประจําทีหรือโทรศัพท์พืนฐาน  
การให้บริการโทรศพัท์ของเทศบาลเมืองบางกรวย มีสํานักบริการโทรศพัท์ บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) ให้บริการโทรศพัท์กบัหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน  

    (2) การบริการด้านไปรษณีย์ มีทีทําการไปรษณีย์บางกรวย บริษัท

ไปรษณีย์ไทย จํากดั จํานวน 1 แห่ง  

   2) การบริการด้านการไฟฟ้า ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองบางกรวย 

ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่ 

   3) การบริการด้านการประปา หน่วยงานทีให้บริการนําประปาในเขต

เทศบาลเมืองบางกรวย คือการประปาสาขาบางบวัทอง การประปานครหลวง  
  2.5.2 การบริการทางสังคมของพืนทเีทศบาลเมืองบางกรวย 
   1) การให้บริการทางด้านสาธารณสุข โดยภาพรวมของพืนที

เทศบาลเมืองบางกรวย มีสถานพยาบาล 44 แห่ง จําแนกเป็นสถานพยาบาลของรัฐ 43 แห่ง 

โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง (ตารางท ี5) 

   2) การให้บริการด้านการศึกษา ไม่มีโรงเรียนเทศบาลในสงักดั มีแต่

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กจํานวน 7 แห่ง ซึงขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล การจดัตงัชือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นชือเดียวกันกับชือโรงเรียนทีขอใช้สถานที ได้แก่ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัด

ชะลอ ศนูย์พฒันาเดก็เล็กวดัจนัทร์ ศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัเชิงกระบือ ศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัสําโรง 

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัลุม่คงคารามและศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัสนามนอก 

    สําหรับในเขตเทศบาลนนัมีโรงเรียนทงัหมด 13 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน

ในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 1 จํานวน 3 แห่ง 

โรงเรียนในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 1 แห่ง โรงเรียนใน

สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบรีุ จํานวน 4 แห่ง และโรงเรียนในสงักดัเขตพืนทีการศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 3 นนทบรีุ – พระนครศรีอยธุยา จํานวน 1 แห่ง โรงเรียนในสงักดัสํานกับริหาร

การศกึษาพิเศษ สพฐ. จํานวน 1 แห่ง  
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   3) ศาสนสถาน ในพืนทีเทศบาลเมืองบางกรวยมีผู้นบัถือศาสนาพทุธ 

คิดเป็นร้อยละ 97 ของประชากรทงัหมด ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ และศาสนาอืน ๆ คิด

เป็นร้อยละ 3 ของประชากรทังหมด ศาสนสถานในพืนทีเทศบาลเมืองบางกรวย มีจํานวนรวม

ทงัหมด 17 แห่ง ได้แก่ วดัสําโรง วดัโพธิเผือก วดัจนัทร์ วดัลุม่คงคาราม วดัเชิงกระบือ วัดพิกุลทอง 

วดัสนามนอก วดัสนามใน วดัชะลอ วดักล้วยวดัสวนใหญ่ วดักระโจมทอง วดัโพธิบางโอ วดัท่าบาง

สีทอง วดัสกัใหญ่ วดัเกต ุและวดัโตนด    

 

ตารางท ี5 สถานพยาบาลแตล่ะประเภทในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

หน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน 
จาํนวน 
(แห่ง) 

ภาครัฐ 

สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ 1 

โรงพยาบาลในเขตพืนทีสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 1 

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจําตําบล 2 

ศนูย์บริการสาธารณสขุ 1 

ศนูย์สขุภาพชมุชน 1 

ศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชนเทศบาล 37 

ภาคเอกชน โรงพยาบาลเอกชน 1 

รวม 44 

ทีมา : เทศบาลเมืองบางกรวย, 2558 
 

3.  สภาพทัวไปโดยรอบพืนทีโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) บริเวณสถานี
บางบาํหรุ 
 โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) บริเวณสถานีบางบําหรุ ตงัอยู่คาบเกียวในพืนที

แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร และพืนทีเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี ในการศึกษาครังนีทางผู้ ศึกษาได้เลือกกรอบพืนทีศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัด

นนทบรีุ ซงึตงัอยูท่างทิศเหนือของแนวเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) บริเวณสถานีบางบําหรุ 

 3.1 ลักษณะทางกายภาพของพืนทีศึกษา บริเวณพืนทีศึกษาเดิมเป็นพืนที

เกษตรกรรม มีลํานําทีตงัอยูบ่ริเวณพืนทีโครงการฯ คือ คลองบางกอกน้อย ทอดตวัในแนวเหนือ-ใต้ 

ตงัอยู่ทางทิศตะวนัตกของพืนทีศึกษา และคลองบางกรวย ทอดตวัในแนวตะวันออก-ตะวนัตก 

ตงัอยู่ทางทิศเหนือของพืนทีศึกษา เมือมีการขยายตวัของเมืองพืนทีนีถกูพฒันาเป็นทีอยู่อาศยัที

รองรับการขยายตวัของเมือง เกาะอยู่ตามแนวเส้นถนนสายตา่งๆ แตย่งัคงเห็นพืนทีเกษตรทีแทรก



 

 

ตวัอยู่ตามรอ

จดัสรร และบ

หลกั ได้แก่ (ภ

 

พืนทีโครงกา

ทาวน์เฮ้าท์แ

ประชากร 1,8

 

โครงการรถไ

บ้านเดียว 2 

ชมุชน คือ ถน

ภาพท ี10 ลั

ทีมา: ปรับปรุ

อยต่อของพืน

บ้านเดียว โด

ภาพท ี10 ถึ

 3.1.1 

ารรถไฟชานเม

และบ้านเดียว

867 คน ถนน

 3.1.2 

ฟชานเมือง (

 ชนั มีจําน

นนซอยบางก

กัษณะทางก

รุงภาพถ่ายท

นทีชุมชนต่าง

ดยโครงการห

งึ 12) 

ชุมชนหมู่ บ้

มือง (สายสีแ

ว ความสงูอา

นเชือมตอ่หลกั

ชุมชนหมู่บ้า

(สายสีแดง) ส

นวนครัวเรือน 

กรวย-ไทรน้อย

ายภาพของพื

างอากาศจาก

ๆ ลกัษณะข

หมู่บ้านจดัสร

บ้านธนากรวิ

แดง) สถานีบ

าคารตงัแต่ 1-

กสูช่มุชน คือ 

้าน ส.ภาณุรั

สถานีบางบําห

 571หลงัคาเ

ย 17 

พืนทีศกึษา 

ก Google M

องทีอยู่อาศยั

รรทีอยู่ใกล้พืน

วิลล่า 2 ตงัอ

บางบําหรุ เป

-2 ชนั มีจํา

 ถนนเทอดพร

รังสี ตงัอยูท่า

หรุ เป็นโครง

เรือน ประชา

aps, 2558 

ยในบริเวณนี

นทีโครงการฯ

อยู่ทางทิศตะ

ป็นหมู่บ้านจั

นวนครัวเรือน

ระเกียรต ิ

งทิศตะวนัออ

การหมู่บ้านจั

กร 1,727 คน

สวนใหญ่เป็น

ฯ และเป็นพืน

ะวันตกเฉียงเ

จดัสรรทีมีลกัษ

น 1,092 หลั

อกเฉียงเหนือ

จดัสรรทีมีลกัษ

น ถนนเชือม

78 

นหมู่บ้าน

นทีศึกษา

เหนือของ

ษณะเป็น

งัคาเรือน 

ของพืนที

ษณะเป็น

ต่อหลกัสู่
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ภาพท ี11 สภาพหมูบ้่านบ้านธนากรวิลลา่ 2 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี12 สภาพหมูบ้่าน ส.ภาณรัุงษี 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 
 
ตารางท ี6 จํานวนประชากรและบ้านในพืนทีศกึษา 

ชือชุมชน จาํนวนครัวเรือน (หลัง) จาํนวนประชากรทังหมด (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 

หมูบ้่านภาณรัุงษี 571 1,727 823 904 

หมูบ้่านธนากร 2 1,092 1,867 815 1052 

ทีมา : แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลเมืองบางกรวย, 2558  
 
 3.2 ลักษณะโครงข่ายคมนาคมโดยรอบพืนที หากพิจารณาให้โครงการรถไฟ

ชานเมือง (สายสีแดง) บริเวณสถานีบางบําหรุเป็นพืนทีหลัก โครงข่ายถนนทีเชือมกับตวัพืนที

โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นถนนสายรอง และถนนสายย่อย ซงึเชือมต่อไปยงัถนนสายหลกัของพืนที

อําเภอบางกรวยและกรุงเทพมหานครทีตงัอยู่บริเวณรอบนอกของพืนทีโครงการฯประกอบด้วย 
(ภาพท ี13 ถงึ 15) 
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  3.2.1 ถนนสายหลัก ได้แก่ 

   ถนนสิรินธร ลักษณะเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร กว้าง 40 เมตร 

วางตวัในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกมี เริมจากถนนจรัญสนิทวงศ์ตดักบัถนนราชวิถีทีสีแยกบางพลดั 

ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ข้ามคลองบางบําหรุ เมือผ่านซอยสิรินธร 2 (สมชายพฒันา) จึงโค้ง

ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ จากนนัตดัผ่านถนนรุ่งประชา ก่อนจะไปบรรจบกบัถนนบรมราชชนนีที

ทางแยกตา่งระดบัสิรินธร โดยตลอดสายยงัถือเป็นเส้นแบง่เขตการปกครองระหว่างแขวงบางพลดั

กบัแขวงบางบําหรุ  

   ถนนจรัญสนิทวงศ์  เป็นถนนทีทอดตัวในแนวตะวันตกเฉียงใต้-

ตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาด 6 ช่องจราจร สภาพถนนค่อนข้างดี มีการใช้งานอย่างหนาแน่น 

เนืองจากเป็นถนนสายหลกัของพืนที 

   ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3215 (บางกรวย-ไทรน้อย) เป็นเส้นทาง

คมนาคมสําคญัสายหนึงบนพืนทีฝังตะวนัตกของแม่นําเจ้าพระยาในจงัหวดันนทบุรีเนืองจากตดั

ผ่านเกือบทุกอําเภอของจังหวัด ได้แก่ อําเภอบางกรวย อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอบางใหญ่ 

อําเภอบางบวัทอง และอําเภอไทรน้อยตามลําดบั ถนนบางกรวย-ไทรน้อยในพืนทีโครงการ เป็น

ถนนขนาด 2 ช่องจราจร วางตวัแนวตะวนัออก-ตะวนัตก ตดักบัซอยบางกรวย-ไทรน้อย 17 (ภาณุ

รังษี) บรรจบถนนเทอดพระเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี13 สภาพถนนถนนสริินธร 

ทีมา: ภาพถ่ายจาก Google Street View, 2558 
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ภาพท ี14 สภาพถนนจรัญสนิทวงศ์ 

ทีมา: ภาพถ่ายจาก Google Street View, 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี15 สภาพทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 3215 (บางกรวย-ไทรน้อย) 

ทีมา: ภาพถ่ายจาก Google Street View, 2558 

 

  3.2.2 ถนนสายรอง ได้แก่ (ภาพท ี16 ถงึ 18) 

   ถนนเทอดพระเกียรติ ถนนเทอดพระเกียรติ เป็นถนนขนาด 2 ช่อง

จราจร ทอดตวัในแนวเหนือ-ใต้ เชือมถนนบางกรวย-ไทรน้อยกบัถนนรุ่งประชาและถนนสริินธร  

   ถนนซอยบางกรวย-ไทรน้อย 17 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ทอดตวั

ในแนวเหนือ-ใต้ เชือมถนนบางกรวยไทรน้อยกบัถนนเลียบทางรถไฟชานเมืองสายสีแดง 

   ถนนเลียบเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดง เป็นถนนขนาด 2 ช่อง

จราจร ทอดตวัในแนวตะวนัออก-ตะวนัตก เลียบตลอดทงัทางทิศเหนือและทิศใต้ของแนวเส้นทาง

รถไฟชานเมืองสายสีแดง จนบรรจบกบัถนนจรัญสนิทวงศ์ 
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ภาพท ี16 สภาพถนนเทอดพระเกียรต ิ

ทีมา: ภาพถ่ายจาก Google Street View, 2558 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

ภาพท ี17 สภาพถนนซอยบางกรวย-ไทรน้อย 17 

ทีมา: ภาพถ่ายจาก Google Street View, 2558 
 

 
ภาพท ี18 สภาพถนนเลียบเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดง 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 

  3.2.3 ถนนสายย่อย ได้แก่ (ภาพท ี19 ถงึ 21) 

   ถนนรุ่งประชา เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ทอดตวัในแนวเหนือ-ใต้ 

เชือมถนนเทอดพระเกียรตกิบัถนนสริินธร สภาพคอ่นข้างทรุดโทรม และแคบเป็นบางช่วง เนืองจาก
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เป็นถนนทีเชือมต่อถนนสิรินธรไปยงัพืนทีโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง สถานีบางบําหรุ 

และพืนทีอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ทําให้มีการใช้งานเป็นจํานวนมาก ทําให้บางครังเกิด

ปัญหาการจราจรตดิขดั 

   ถนนซอยสิรินธร 4 เป็นถนนในชมุชนขนาด 2 ช่องจราจร สภาพถนน

คอ่นข้างแคบ เนืองจากเป็นถนนทีเชือมตอ่ถนนสิรินธรไปยงัพืนทีโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสี

แดง สถานีบางบําหรุ และพืนทีอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ ทําให้มีการใช้งานเป็นจํานวนมาก 

ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขดัในพืนที บางส่วนเกิดจากการจอดรถรุกลําช่องจราจรของผู้อยู่

อาศยัในพืนทีนนั 

   ถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร มีสภาพถนน

คอ่นข้างแคบทอด ตวัในแนวเหนือ-ใต้ ลดัเลาะไปตามพืนทีชมุชน เชือมถนนสิรินธร กบัถนนเลียบ

เส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงทางทิศใต้  
 

 
 

ภาพท ี19 สภาพถนนรุ่งประชา 

ทีมา: ภาพถ่ายจาก Google Street View, 2558 
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ภาพท ี20 สภาพถนนซอยสริินธร 4 

ทีมา: ภาพถ่ายจาก Google Street View, 2558 
 

 
 

ภาพท ี21 สภาพถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 

ทีมา: ภาพถ่ายจาก Google Street View, 2558 
 

 3.3 การใช้ประโยชน์อาคารและทีดิน ในพืนทีศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์

อาคารและทีดนิเป็นทีอยู่อาศยั เกาะตวัอยู่ตามแนวถนนสายย่อย ถนนซอย และถนนสายหลกับางเส้น 

เป็นทีอยู่อาศยัประเภทหมู่บ้านจดัสรร ในรูปแบบของบ้านเดียวและทาวน์เฮ้าส์ รองลงมาเป็นแหล่ง

การค้าและพาณิชยกรรมธุรกิจบริการ อาคารอตุสาหกรรมขนาดเล็ก ทีมกัจะเกาะตวัอยู่ตามแนวถนน

เทอดพระเกียรติ และถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ภาพที 22 ถึง 24) โดยภาพรวมสภาพของพืนทีศกึษา

เป็นพืนทีรองรับการขยายตวัของกรุงเทพมหานครซงึมีอาณาเขตติดตอ่กนั แต่ด้วยมีเส้นทางรถไฟเป็น

แนวกนัพืนทีศกึษากบักรุงเทพมหานคร ทําให้การเชือมตอ่ของโครงข่ายระบบถนนถึงกนัยงัไม่สมบรูณ์

และยังไม่เป็นระบบโครงข่ายทีดี สําหรับผู้ สัญจรไปมา อีกทังเมือมีการก่อสร้างสถานีรถไฟตาม

โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซือ-ตลิงชัน บริเวณสถานีบางบําหรุ ซึงมีการปิดเส้นทาง

การจราจรเพือกนัพืนทีการก่อสร้าง ทําให้การเชือมต่อของพืนทีศกึษาและกรุงเทพมหานครเป็นไปได้

ยากมากยิงขนึ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดงักลา่วเพือสญัจรไปมา  
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ภาพท ี22 การใช้ประโยชน์อาคารในพืนทีศกึษา 

ทีมา: กรมการปกครอง, 2558 
 

 
 

ภาพท ี23 สภาพทีอยูอ่าศยัและอาคารพาณิชยกรรมในพืนทีศกึษา 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 
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4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมของ
โครงการฯ 
 จากการประชมุกลุม่ยอ่ยกบัเทศบางเมืองบางกรวย งานควบคมุงานก่อสร้าง โครงการ

ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลงิชนั เมือวนัที 8 เมษายน 2554 ณ ห้องประชมุชนั 

2 เทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย ทีปรึกษาของการรถไฟฯ 

และการรถไฟฯ เข้าร่วมประชมุ ประชาชนได้แสดงความคดิเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นทีการรถไฟ

ฯ ปิดจุดตัดทางรถไฟกับถนนเทอดพระเกียรติ โดยทีปรึกษาของทางการรถไฟฯ ได้เสนอการ

แก้ปัญหาจุดตดัทางรถไฟ 3 รูปแบบ คือ การก่อสร้างสะพานยกระดบัรถยนต์ข้ามทางรถไฟ การ

ก่อสร้างอโุมงค์ทางลอดรถยนต์ข้ามทางรถไฟ และการก่อสร้างสะพาน (เกือกม้า) รถยนต์ข้ามทาง

รถไฟ โดยการแก้ปัญหาจดุตดัในรูปแบบที 1 และ 2 จะต้องเวนคืนพืนทีเพิมเตมิประมาณ 200-300 

เมตรต่อด้าน เพือให้ประชาชนทีอาศยัอยู่ 2 ข้างทางบนถนนเทอดพระเกียรติสามารถเข้าออกได้ 

เพือให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยทีสุดจึงเลือกวิธีการแก้ปัญหาจุดตดัด้วยสะพานกลบัรถ 

(เกือกม้า) ซึงสามารถก่อสร้างได้ภายในเขตทางรถไฟทังหมด โดยเลือกจุดกลับรถบริเวณใต้

สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย (ห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ 800 เมตร) และจดุกลบั

รถยกระดบัพืนใต้โครงสร้างทางวิงรถไฟยกระดบั (ห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ 2.4 

กิโลเมตร) ซงึสามารถรองรับทงัประชาชนจากถนนเทอดพระเกียรตแิละหมูบ้่าน ส.ภาณรัุงษี  

 การแก้ไขปัญหาการปิดจดุตดัทางรถไฟกบัถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างทาง

กลบัรถยนต์ไว้ทีใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ทีห่างจากจุดตดับริเวณถนนเทอดพระเกียรติ

เพียง 700 เมตร และได้ก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟฝังทิศใต้และทิศเหนือแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2555 

ซงึช่วงระหวา่งการก่อสร้างได้มีการปิดและเปลียนเส้นทางถนนเทอดพระเกียรตเิชือมถนนสริินธรได้

สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและทวีปัญหาการติดขดัด้านการจราจรและความปลอดภยัแก่ผู้

สญัจร รวมถึงระยะทางสญัจรเข้าออกทีเพิมขึน จึงเกิดกรณีพิพาทระหว่างประชาชนกับทางการ

รถไฟฯ (ภาพที 25) จึงมีการฟ้องศาลปกครองโดยมีกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศ

ไทยเป็นผู้ถกูฟ้องคดี เมือ 26 เมษายน 2556 โดยขอให้ผู้ถกูฟ้องคดีทงัสองระงบัการปิดและเปลียน

เส้นทางถนนเทอดพระเกียรตเิชือมถนนสริินธรและแก้ปัญหาการจราจรจดุตดันี โดยขอให้ศาลมีคํา

พิพากษาหรือคําสงัดงันี (1) ระงบัการปิดและเปลียนเส้นทางถนนเทอดพระเกียรตเิชือมถนนสริินธร 

โดยให้ใช้เส้นทางเดิม และยกระดับรถไฟ รถดีเซลราง ถนนเลียบทางรถไฟ ตรงจุดตัดถนน

เทอดพระเกียรติเชือมถนนสิรินธรให้สามารถเดินทางได้ในระดบัพืนดิน และ (2) หากผู้ถกูฟ้องคดี

ทงั 2 ดําเนินการตามคําขอ (1) ไม่ได้ ให้ผู้ถกูฟ้องคดีทงั 2 สร้างสะพานลอยกลบัรถยกระดบัทีมี
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ลกัษณะเป็นเกือกม้าจํานวน / สะพานลอย ทีเส้นทางขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติไปถนนสิริน

ธรทีสถานีบางบําหรุ และทีเส้นทางขาเข้าจากถนนสิรินธรไปถนนเทอดพระเกียรติทีริมสะพาน

บางกอกน้อย และ (3) ให้ผู้ถกูฟ้องคดีทงั 2 ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ ฟ้องคดี ทงันีศาล

พิจารณาเห็นว่าโครงการฯได้ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จทงัระบบแล้ว รวมทงัการก่อสร้างทางกลบัรถใต้

สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยได้ดําเนินการแล้วเสร็จเหลือเพียงเก็บรายละเอียดเท่านัน และ

จําเป็นต้องมีการปิดเส้นทางเพือความปลอดภยัของประชาชนทีใช้เส้นทางสญัจร จึงมีคําสงัยกคํา

ขอของผู้ ฟ้องคดี สําหรับการก่อสร้างสะพานลอยกลบัรถยกระดบัทงัเส้นทางขาเข้าและขาออกนนั

ไม่อาจกระทําได้ เนืองจากได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดรวมถึงการศึกษา

ผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการดงักล่าว ประกอบกับขณะนันการก่อสร้างได้ดําเนินการมา

เกือบแล้วจึงไม่สามารถเปลียนแปลงได้ แตศ่าลพิจารณาว่าการทีผู้ถกูฟ้องคดีแก้ปัญหาจดุตดัทาง

รถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยวิธีดงักล่าว เป็นการใช้ดลุยพินิจไม่ชอบและเป็นการสร้าง

ภาระให้เกิดแก่ประชาชนทีใช้เส้นทางดังกล่าวเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ ถูกฟ้องคดีแก้ปัญหา

การจราจรจดุตดัทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรตกิบัถนนสริินธร โดยให้สร้างเป็นสะพานกลบั

รถยกระดบัทงัขาเข้าและขาออกให้มีระยะห่างจากจดุกลบัรถระดบัพืนดินทีต้องยกเลิกไป ใกล้กว่า

ทีกําหนดไว้เดิมและเป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ทงันีเพือให้ผู้ ฟ้องคดี

และประชาชนทีใช้เส้นทางดงักล่าวได้รับผลกระทบน้อยทีสุดและเป็นไปตามกฎหมาย ทังนีให้

ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัตงัแตค่ดีถึงทีสดุ คําขออืนนอกจากนีให้ยก 
 

 
ภาพท ี25 ชาวบ้านทีเดือดร้อนจากการปิดเส้นทางถนนเทอดพระเกียรต ิ

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 
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บทท ี5 
การดาํเนินการวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจยัครังนีเพือเปรียบเทียบการมีสว่นรวมของประชาชนและผลกระทบ

ทีเกิดขึนจากการดําเนินโครงการฯ กับรายงานผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการศึกษาออกแบบ

โครงการระบบทางด่วนทดแทนสายพญาไท-พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทยสาย

บางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี โดยเลือกพืนทีศกึษาบริเวณโครงการรถไฟชานเมือง 

(สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชนั สถานีบางบําหรุ ซงึจะนําผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์แยก

รายละเอียดตามคําถามในแบบสอบถาม อธิบายผลการศึกษาด้วยเชิงพรรณนา ตาราง และ

แผนภมูิเพือให้เข้าใจเนือหาได้ง่ายขนึ 

 
1. การดาํเนินการวิจัย 
 จากการลงพืนทีภาคสนามบริเวณโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชนั 

สถานีบางบําหรุ ในพืนทีทีได้รับผลกระทบจากโครงการฯ (หมู่บ้านภานรัุงษี และหมบู้านธนากร ในเขต

เทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ) เพือรวบรวมข้อมลูทีเกียวข้องกบับริบทของ

พืนทีวิจัย และเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนจากแบบสอบถาม จํานวน 175 ชุด เกียวกับ

ประสบการณ์การมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่การจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง 

(สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชนั รวมถึงผลกระทบทีเกิดขึนจริงจากการดําเนินการ เพือให้ทราบถึง

ความคดิเห็นตอ่การมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่การจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมทีเกิดขนึ โดยลงพืนที

ในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ของเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  

  
2. ผลทไีด้รับ 
 ผลการศกึษาจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเกียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชน

ต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการฯ โดยสรุปผลแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

สําคญั ได้แก่ ส่วนที 1 ข้อมลูด้านประชากรแสดงผลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา และตาราง ส่วนที 2 

ข้อมลูด้านการมีสว่นร่วมแสดงผลเช่นเดียวกบัข้อมลูสว่นที 1 มีรายละเอียดผลการศกึษา ดงันี 
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 2.1 ข้อมูลด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ ชมุชน 

ทีอยู่อาศยั ระยะเวลาทีอยู่อาศัย โดยข้อมูลทังหมดได้มาจากผู้ ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ 

บริเวณหมู่บ้านภานุรังษี และหมู่บ้านธนากร ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบรีุ จํานวน 175 คน (ตารางท ี7) 
 
ตารางท ี7 ข้อมลูด้านประชากร  

ข้อมูลพนืฐาน 
จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ ข้อมูลพนืฐาน 
จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ อายุ 

ชาย 84 48 ตํากวา่ 20 ปี 21 12 

หญิง 91 52 21-40 ปี 74 42 

   41-60 ปี 68 39 

   60 ปีขนึไป 12 7 

รวม 175 100 รวม 175 100 
ระดบัการศกึษา อาชีพ 

ประถมศกึษา 16 9 เกษตรกร 5 3 

มธัยมศกึษา 54 31 นกัศกึษา 26 15 

ปริญญาตรี  89 57 ธรุกิจสว่นตวั  93 53 

สงูกวา่ปริญญาตรี 6 3 รับราชการ 28 16 

   พนกังานบริษัท 23 13 

รวม 175 100 รวม 175 100 
ชุมชนทอียู่อาศัย ระยะเวลาทอียู่อาศัย 

หมูบ้่านธนากร 1 และ 2 84 48 น้อยกวา่ 10 ปี 4 2 

หมูบ้่านภานรัุงษี 79 45 10-20 ปี 14 8 

อืนๆ 12 7 21-30 ปี  42 24 

   มากกวา่ 30 ปี 66 66 

รวม 175 100 รวม 175 100 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 
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  2.1.1 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผู้หญิง จํานวน 91 คน คดิเป็นร้อยละ 
52 และเพศชาย จํานวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 48 
  2.1.2 อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-40 ปี จํานวน 74 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา ได้แก่ อายุ 41-60 ปี จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 39 อายุตํากว่า  
20 ปี จํานวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 12 และอาย ุ60 ปีขนึไป จํานวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 7 
  2.1.3 ระดบัการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมา ได้แก่ มธัยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/
เทียบเท่า จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ประถมศกึษา จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และ 
สงูกวา่ระดบัปริญญาตรี จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 3 
  2.1.4 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั จํานวน 
93 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมา ได้แก่ รับราชการ จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16 นกัศกึษา 
จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15 พนกังานบริษัท จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และเกษตรกร 
จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 3 

  2.1.5 ชมุชนทีอยู่อาศยั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในหมู่บ้านธนากร 

1และ 2 จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา และหมู่บ้านภานรัุงษี จํานวน 79 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45 และหมูบ้่านอืน จํานวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 7 

  2.1.6 ระยะเวลาทีอยู่อาศยั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในหมู่บ้าน

เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาอยู่

อาศยั 21-30 ปี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ระยะเวลาอยู่อาศยั 10-20 ปี จํานวน 14 คน  

คดิเป็นร้อยละ 8 และน้อยกวา่ 10 ปี จํานวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 2 

  2.1.7 สรุป ข้อมลูด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามทีได้รับผลกระทบจาก

โครงการฯ บริเวณหมู่บ้านภานรัุงษี และหมู่บ้านธนากร ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย อําเภอบาง

กรวย จงัหวดันนทบุรี จํานวน 175 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

52 เป็นเพศชายร้อยละ 48 มีช่วงอายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 42 และ 41-60 ปี ร้อยละ 39 ซึง

เป็นช่วงวยัทํางาน โดยส่วนมากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 53 และอยู่อาศยัในหมู่บ้านธ

นากรร้อยละ 48 และหมูบ้่านภานรัุงษีร้อยละ 45 เป็นเวลานานกวา่ 30 ปี ร้อยละ 66 
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 2.2 ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมรับฟังความคดิเหน็ 
  ด้านการมีสว่นร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 

ประเด็นสําคญั ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจต่อระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมายเกียวกบัการมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 2) การรับทราบข้อมลูและประสบการณ์การมีส่วนร่วม

ของประชาชนต่อการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รวมถึง

ผลกระทบทีเกิดจากการดําเนินการโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 3) ระดบัความพึงพอใจ

และอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมกับการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการรถไฟ 

ชานเมือง (สายสีแดง) และ 4) ความต้องการใช้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมตอ่การจดัการ

ผลกระทบสงิแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  โดยมีรายละเอียดดงันี 
  2.2.1 ความรู้ความเข้าใจต่อระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเกียวกับการ
มีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกียวกับ

ความรู้ความเข้าใจต่อระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมายเกียวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม พบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ไม่ทราบ

หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเกียวกับการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลกระทบสงิแวดล้อม โดยแยกผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ประเดน็ ดงันี (ตารางท ี8) 

   1) ความหมายของการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ประชากร

กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 86 ไม่ทราบเกียวกบัความหมายของการประเมินผล

กระทบสงิแวดล้อม มีเพียงร้อยละ 7 ทีทราบและทราบบางสว่นในสดัสว่นเท่ากนั 

   2) ขันตอนการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ไม่ทราบเกียวกับขันตอนการประเมินผลกระทบ

สงิแวดล้อม มีเพียงร้อยละ 2 และ 10 ทีทราบและทราบบางสว่น ตามลําดบั 

   3) ระยะเวลาในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ประชากรกลุม่

ตวัอย่าง จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 97 ไม่ทราบเกียวกบัระยะเวลาในการประเมินผลกระทบ

สงิแวดล้อม มีเพียงร้อยละ 1 และ 2 ทีทราบและทราบบางสว่น ตามลําดบั 
   4) ประเภทของโครงการที ต้อง มีการประเมินผลกระทบ
สิงแวดล้อม ประชากรกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 94 ไม่ทราบเกียวกบัประเภท

ของโครงการทีต้องมีการประเมินผลกระทบสงิแวดล้อม มีเพียงร้อยละ 3 ทีทราบและทราบบางสว่น

ในสดัสว่นเท่ากนั 
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   5) กฎหมายทีเกียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ไม่ทราบเกียวกบักฎหมายทีเกียวข้อง

กับการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม มีเพียงร้อยละ 6 และ 9 ทีทราบและทราบบางส่วน 

ตามลําดบั 
 

ตารางท ี8 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกียวกบัการประเมินผลกระทบสงิแวดล้อม  

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการ
ประเมนิผลกระทบสิงแวดล้อม 

ทราบ ทราบบางส่วน ไม่ทราบ 

จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ความหมายของการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม 
12 7 13 7 150 86 

ขนัตอนการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 3 2 18 10 154 88 

ผู้ ที เ กี ยว ข้อง ในการประ เมิ นผลกระทบ

สิงแวดล้อม 
6 3 4 2 165 94 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ นก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ลก ร ะทบ

สิงแวดล้อม 
2 1 3 2 170 97 

ประเภทของโครงการทีต้องมีการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม 
5 3 6 3 164 94 

กฎหมายทีเกียวข้องกบัการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม 
10 6 16 9 149 85 

ค่าเฉลีย 6 3 10 6 159 91 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 
 
  2.2.2 การรับทราบข้อมูลและประสบการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รวมถึง
ผลกระทบทีเกิดขึนจากการดําเนินการ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกียวกับการรับทราบ

ข้อมลูและประสบการณ์การมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่การจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการ

รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยแยกผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเดน็ ดงันี (ตารางท ี9) 
   1) การรับทราบข้อมูลและข่าวสารทีเกียวข้องก่อนทีจะมีการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลงิชนั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่คิดเป็นค่าเฉลียร้อยละ 73 ไม่ทราบรายละเอียดต่างๆ ว่าจะมีการก่อสร้างรถไฟชานเมือง 

(สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลงิชนั สามารถอธิบายผลการศกึษา ดงันี 
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    (1) การดาํเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะมีการดําเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง  

(สายสีแดง) จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 71 มีประชาชนทราบข้อมลูบางส่วนว่าจะมีการก่อสร้าง

จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และทราบว่าจะมีการก่อสร้าง จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10 โดย

แหล่งทีมาของข้อมลูสว่นใหญ่รับทราบข้อมลูจากเพือนบ้านมากทีสดุ คิดเป็นร้อยละ 59 รองมา ได้แก่ 

เสียงตามสาย และการปิดประกาศ ใบปลวิ คดิเป็นร้อยละ 24 และ 17 ตามลําดบั 
    (2) ความสําคัญของโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบความสําคัญของโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 63 ทราบและทราบบางส่วนว่าโครงการรถไฟชานเมือง (สายสี
แดง) มีความสําคญัตอ่การคมนาคมขนสง่มวลชนในอนาคต เพียงร้อยละ 19 และ 18 ตามลําดบั 
    (3) แนวพืนทีโครงการ/พืนทีก่อสร้าง โครงการรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ซึงอยู่ในเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ไม่ทราบว่าโครงการดงักล่าวมีแนวพืนทีผ่านบริเวณใด จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 77 ทราบ
และทราบบางส่วนว่าแนวพืนทีโครงการ/พืนทีก่อสร้างผ่านบริเวณใด เพียงร้อยละ 7 และ 16 
ตามลําดบั 
    (4) รายละเอียดของการออกแบบผังส่วนทีเกียวข้องกับสถานี
บางบาํหรุ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดของการออกแบบผงัสว่นทีเกียวข้อง
กับสถานีบางบําหรุ จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ทราบและทราบบางส่วนเกียวกับ
รายละเอียดของการออกแบบผังส่วนทีเกียวข้องกับสถานีบางบําหรุ เพียงร้อยละ 1 และ 7 
ตามลําดบั 
    (5) รายละเอียดการปรับแก้ไขแบบการก่อสร้างในโครงการ
รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดการปรับแก้ไข
แบบการก่อสร้างในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ทราบ
และทราบบางส่วนเกียวกบัรายละเอียดการปรับแก้ไขแบบการก่อสร้างในโครงการรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) เพียงร้อยละ 3 และ 14 ตามลําดบั 
    (6) ระยะเวลาก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไมท่ราบระยะเวลาก่อสร้าง จํานวน 145 คน คดิเป็นร้อยละ 83 ทราบ
และทราบบางสว่นเกียวกบัระยะเวลาก่อสร้าง เพียงร้อยละ 7 และ 10 ตามลําดบั 
    (7) ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสี
แดง) ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบผลกระทบจากโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
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จํานวน 89 คน คดิเป็นร้อยละ 51ทราบบางสว่นและไม่ทราบเกียวกบัผลกระทบจากโครงการรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง) ร้อยละ 24 และ 25 ตามลําดบั 
    (8) รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการศึกษา
ออกแบบโครงการระบบทางด่วนทดแทนสายพญาไทย-พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่ง
ประเทศไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี (โครงการรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลิงชัน) ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไม่ทราบว่าจะต้องมีรายงาน
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการฯ จํานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ทราบและทราบ
บางสว่นเพียงร้อยละ 1 และ 7 ตามลําดบั ซงึถือวา่เป็นจํานวนน้อยมาก 
 

ตารางที 9 การรับทราบข้อมลูและข่าวสารทีเกียวข้องก่อนทีจะมีการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง 

(สายสีแดง) 

ประเดน็การรับทราบข้อมูล 
ทราบ ทราบบางส่วน ไม่ทราบ 

จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

การดําเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 17 10 34 19 124 71 

ความสําคญัของโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  33 19 32 18 110 63 

แนวพืนทีโครงการ/พืนทีก่อสร้าง โครงการรถไฟชานเมือง (สายสี

แดง) 
13 7 28 16 134 77 

รายละเอียดของการออกแบบผงัส่วนทีเกียวข้องกบัสถานีบางบําห

รุ 
2 1 13 7 160 91 

รายละเอียดการปรับแก้ไขแบบการก่อสร้างในโครงการรถไฟชาน

เมือง (สายสีแดง) 
6 3 25 14 144 82 

ระยะเวลาก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 12 7 18 10 145 83 

ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 89 51 42 24 44 25 

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการศึกษา

ออกแบบโครงการระบบทางด่วนทดแทนสายพญาไทย-พุทธ

มณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทยสายบางซือ-พระราม 6 

เชือมโยงถนนบรมราชชนนี (โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ช่วงบางซือ – ตลิงชนั) 

2 1 12 7 161 92 

ค่าเฉลีย 22 12 26 15 128 73 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 
 



 

 

แผนภูมิที 

โครงการรถไฟ

ทีมา: ผู้วิจยั, 
 

 
ประชาชนต่อ
โครงการก่อส

ร่วมรับฟังคว

ประชุมชีแจง

การสนทนาก

ทางแยกตา่ง
 
ความคิดเห็
(สายสีแดง)

ว่ามีการจัดก

รถไฟชานเมือ

คิดเห็น โดยส

ใบปลวิ/แผน่
 

ตารางท ี10 

ผลกระทบสงิ
การรับทราบ

ทราบ 

ไม่ทราบ 

รวม 

ทีมา: ผู้วิจยั, 

2 ค่าร้อยล

ฟชานเมือง (

 2558 

  
อการจัดการ
สร้างรถไฟชาน

วามคิดเห็นป

งโครงการในร

กลุ่มย่อย จําน

ระดบักาญจน
  
็นของประช
) พบว่าประช

การรับฟังคว

อง (สายสีแด

ส่วนใหญ่ทรา

พบั ร้อยละ 3

 การรับทราบ

งแวดล้อมโคร
บข้อมูลเกียวกับก

 2558 

ละของแหล่ง

สายสีแดง) 

2) ประสบก
รผลกระทบสิ
นเมือง (สายสี

ระชาชนทงัระ

ระดบัเขต/อํา

นวน 2 ครัง แ

นาภิเษก จําน
 (1) การ

ชาชนต่อการ
าชนในพืนทีศึ

ามคิดเห็นขอ

ง) มีประชาช

าบจากเพือน

30 และ เสียง

บข้อมลูเกียวกั

รงการรถไฟชา
การจัดการรับฟัง

ทีมาของข้อม

การณ์การมี
สิงแวดล้อมโค
สแีดง) ช่วงบ

ะดบัเขต/อําเ

าเภอ จํานวน

และการดําเนิ

นวน 1 ครัง  
รรับทราบข้อ
รจัดการผลก
ศกึษาสว่นให

องประชาชน

ชนเพียงร้อยล

บ้านมากทีสุ

ตามสาย ร้อย

กบัการจดัการ

านเมือง (สาย
งความคดิเหน็ขอ

มลูทีประชาช

ส่วนร่วมกับ
ครงการรถไฟ
างซือ – ตลงิช

เภอ และกลุ่ม

 2 ครัง การสั

นินการด้านกา

อมูลและข่า
กระทบสิงแว
หญ่ จํานวน 1

นต่อการจัดกา

ละ 12 เท่านนั

ด ร้อยละ 43

ยละ 27 (ตาร

รรับฟังความคิ

ยสีแดง) 
องประชาชน 

 
ชนรับทราบก่อ

บการจัดการร
ฟชานเมือง (
ชนั มีการดําเน

มย่อยรวม 8

สมัมนาทางวิช

ารมีส่วนร่วม

วสารเกียวกั
วดล้อมโครง
54 คน คิดเป็

ารผลกระทบ

ทีทราบว่ามีก

3 รองลงมา ได

รางท ี10) 

คดิเห็นของปร

จาํนวน (คน

21 

154 

175 

อนทีจะมีการ

รับความคิด
(สายสีแดง) ท
นินงานด้านก

8 รายการ ไ

ชาการ จํานว

ของประชาช

กับการจัดกา
งการรถไฟช
ป็นร้อยละ 88

บสิงแวดล้อม

การจดัการรับ

ด้แก่ การปิดป

ระชาชนตอ่ก

น) ร้อยละ

12 

88 

100 

95 

รก่อสร้าง

ดเห็นของ
ทีผ่านมา
การมีสว่น

ด้แก่ การ

วน 3 ครัง 

ชนบริเวณ

ารรับฟัง
ชานเมือง 
8 ไม่ทราบ

โครงการ

บฟังความ

ประกาศ/

ารจดัการ

ะ 



 

 

แผนภูมิที 3

ความคดิเห็น

ทีมา: ผู้วิจยั, 

 
 
ประชาชนต่

ประชาชนใน

ทงัสิน 8 ราย

ประชมุ ได้แก

2547 ในพืนท

กรวย จงัหวดั

วนัที 7 ตลุาค
 

ตารางท ี11 

ท ี

1 

การป
(ดําเนิน

บางซือ

และอํา

2 การสัม

3 

การสน

เมษาย

เขตบา

จงัหวดั

3 ค่าร้อยละ

นของประชาช

 2558 

  
ตอการจัดกา

นพืนทีศกึษาส่

ยการทีกล่าวม

ก่ การสนทนา

ทีเขตบางซือ

ดนนทบรีุ มีจํ

คม 2547 มีจํา

 การมีสว่นร่ว

การดาํเนินการ

ระชุมชีแจงโคร
นการรวม 5 ครัง

อ เขตตลิงชนั เขต

าเภอบางกรวย จงั

มมนาทางวิชากา

นทนากลุ่มย่อยค

ยน - 3 มิถุนายน

งพลดั เขตจตจุกัร

ดนนทบรีุ 

ะของแหล่งที

ชนโครงการรถ

 (2) การ
รผลกระทบ

วนใหญ่ ไมไ่ด

มาข้างต้น โด

ากลุ่มย่อยครั

 เขตตลิงชนั 

านวนเพียง 5

านวนเพียง 3

วมกบัการจดัก

รจดัประชุมรับฟัง

รงการในระดับเ
)  วนัที 3-9 มีนา

ตบางพลดั เขตจตุ

งหวดันนทบรีุ 

าร ครังท ี1 วนัที

ครังที 1 (ดําเนินก

 2547 ในพืนทีเข

ร กรุงเทพมหานค

มาของข้อมลู

ถไฟชานเมือง

รมีส่วนร่วม
สิงแวดล้อม

ด้เข้าร่วมในก

ดยมีเพียง 2 ร

รังที 1 (ดําเนิน

 เขตบางพลดั

5 คน คิดเป็น

3 คน คดิเป็นร้

การรับฟังควา

ั งความคดิเหน็ 

เขต/อําเภอ ครั
าคม 2547 ในพืน

ตจุกัร กรุงเทพมห

ที 24 มีนาคม 254

การรวม 9 ครัง) วั

ขตบางซือ เขตต

คร และอําเภอบาง

ลทีประชาชน

 (สายสีแดง) 

มในการจัด
มโครงการรถ

การประชมุรับ

รายการทีมีป

นการรวม 9 ค

ด เขตจตจุกัร

นร้อยละ 3 แล

ร้อยละ 2 (ตา

ามคดิเห็นขอ

เค

จาํนวน

รังที 1 
นทีเขต

หานคร 
0

7 0

วนัที 8 

ลิงชัน 

งกรวย 
5

 
รับทราบเกีย

 

ดการรับฟัง
ถไฟชานเมือ

ฟังความคดิเ

ระชาชนในพื

ครัง) วนัที 8 เ

 กรุงเทพมหา

ละการสมัมนา

รางท ี11) 

งประชาชนที
การมีส่วนร่วมร

คยเข้าร่วม 

น (คน) ร้อยละ

 0 

 0 

 3 

วกบัการจดัก

งความคิดเ
อง (สายสีแด

เห็นจากการจั

พืนทีศึกษาเข้า

เมษายน - 3 

านคร และอํา

าทางวิชาการ

ผา่นมา 
รับฟังความคดิเ

ไม่เคยเ

ะ จาํนวน (คน

175 

175 

170 

96 

การรับฟัง

ห็นของ
ดง) พบว่า

จดัประชมุ

าร่วมการ

มิถนุายน 

าเภอบาง

ร ครังที 2 

เหน็ 

เข้าร่วม 

น) ร้อยละ 

100 

100 

97 



97 

 

 

ท ี การดาํเนินการจดัประชุมรับฟังความคดิเหน็ 

การมีส่วนร่วมรับฟังความคดิเหน็ 

เคยเข้าร่วม ไม่เคยเข้าร่วม 

จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

4 

การประชุมชีแจงโครงการในระดับเขต/อําเภอ ครังที 2 
(ดําเนินการรวม 8 ครัง) วนัที 8 เมษายน - 3 มิถนุายน 2547 ใน

พืนที เขตบางซือ  เขตตลิงชัน  เขตบางพลัด  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

0 0 175 100 

5 การสัมมนาทางวิชาการ ครังท ี2  วนัที 7 ตลุาคม 2547 3 2 171 98 

6 

การสนทนาก ลุ่มย่อยครังที  2  ( ดํ า เ นินการรวม  10 

ครัง)    วนัที 9-17 ตลุาคม 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชนั 

เขตบางพลดั เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบรีุ 

0 0 175 100 

7 
การสัมมนาทางวิชาการ ครังที 3   วันที 23 พฤศจิกายน 

2547 
0 0 175 100 

8 
การดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณ
ทางแยกต่างระดับกาญจนาภเิษก วนัที 27 กนัยายน 2548  

0 0 175 100 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 

 
   3) ผลกระทบทีเกิดจากจากการดําเนินการโครงการรถไฟชาน
เมือง (สายสีแดง) ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกียวกบัผลกระทบทีเกิดจากจากการดําเนินการ

โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยแยกผลการวิเคราะห์ผลกระทบทีเกิดจากจากการ

ดําเนินการโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ดงันี (ตารางท ี12) 

    (1) ความไม่สะดวกในการเดินทางในชีวิตประจาํวัน พบว่าช่วง

ระหว่างการก่อสร้าง ประชาชนต้องใช้ระยะทางทีไกลขึน ร้อยละ 76 และมีสิงกีดขวางในเส้นทาง

จราจร ร้อยละ 67 สําหรับหลังการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลกระทบเหล่านีลดลง ได้แก่ 

ประชาชนต้องใช้ระยะทางทีไกลขนึ ร้อยละ 43 และมีสงิกีดขวางในเส้นทางจราจร ร้อยละ 57 

    (2) ปัญหามลพิษจากโครงการฯ พบว่าช่วงระหว่างการก่อสร้าง

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมากทีสดุ ร้อยละ 83  รองลงมา ได้แก่ มลพิษทางเสียง ร้อยละ 81 และ

มลพิษทางนํา ร้อยละ 15 สําหรับหลงัการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลกระทบเหลา่นีลดลง ได้แก่ 

มลพิษทางเสียงมากทีสดุ ร้อยละ 69  รองลงมา ได้แก่ มลพิษทางอากาศ ร้อยละ 41 และมลพิษ

ทางนํา ร้อยละ 11 

    (3) ความไม่ปลอดภัยจากการดาํเนินการโครงการฯ พบว่าช่วง

ระหว่างการก่อสร้างประชาชนต้องเสียงตอ่การเกิดอบุตัิเหตมุากทีสดุ ร้อยละ 91  รองลงมา ได้แก่ 



98 

 

 

ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เช่น ต้นไม้ รัวบ้าน เป็นต้น ร้อยละ 74 และการเกิดอาชญากรรม  

ร้อยละ 47 สําหรับหลงัการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลกระทบเหล่านีลดลง ได้แก่ เสียงต่อการ

เกิดอบุตัิเหตมุากทีสดุ ร้อยละ 54 รองลงมา ได้แก่ การเกิดอาชญากรรม ร้อยละ 53 และทรัพย์สิน

ได้รับความเสียหาย เช่น ต้นไม้ รัวบ้าน เป็นต้น ร้อยละ 26 

    (4) ความเดือดร้อนจากการเวนคืน พบว่าช่วงระหว่างการ

ก่อสร้างจะส่งผลต่อการเวนคืนพืนที ร้อยละ 48  สําหรับหลังการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ผลกระทบเหลา่นีลดลงโดยจะสง่ผลตอ่การเวนคืนพืนที ร้อยละ 11   
 

ตารางท ี12 ร้อยละของผลกระทบทีเกิดขนึในช่วงระหวา่งการก่อสร้างและหลงัการก่อสร้างเสร็จ 

ผลกระทบ 

ช่วงเวลา 

ระหว่างการก่อสร้าง หลังการก่อสร้างเสร็จ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 

ความไม่สะดวกในการเดนิทางในชีวิตประจาํวัน 
    

- ต้องใช้ระยะทางทีไกลขนึ 76 24 43 57 

- มีสิงกีดขวางในเส้นทางจราจร 67 33 35 65 

ปัญหามลพษิจากโครงการฯ 
    

- ทางเสียง 81 19 69 31 

- ทางนํา 15 85 11 89 

- ทางอากาศ 83 17 41 59 

ความไม่ปลอดภยัจากการดาํเนินการโครงการฯ 
    

- เสียงตอ่การเกิดอบุติัเหต ุ 91 9 54 46 

- การเกิดอาชญากรรม 74 26 53 47 

- ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เช่น ต้นไม้ รัวบ้าน เป็นต้น 62 38 26 74 

ความเดือดร้อนจากการเวนคืน 48 52 11 89 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 
 
  2.2.3 ระดับความพึงพอใจและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมกับการจัดการ
รับฟังความคดิเหน็ของประชาชนโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  
   1) ระดบัความพงึพอใจต่อการมีส่วนร่วมกับการจัดการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) พบว่าประชาชนในพืนทีศึกษา 

สว่นใหญ่มีระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย โดยคดิเป็นร้อยละ 55 (รวมกบัประชาชนทีได้เข้าร่วม

ประชุมทีผ่านมาจํานวน 8 คน) รองลงมา ได้แก่ มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อยทีสดุ คิดเป็น

ร้อยละ 30 และมีระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คดิเป็นร้อยละ 14 (ตารางท ี13) 
 



99 

 

 

ตารางท ี13 ระดบัความพงึพอใจตอ่การมีสว่นร่วมรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 

ระดับความพงึพอใจต่อการมีส่วนร่วมรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน 
จาํนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

มากทีสดุ 0 0 

มาก 0 0 

ปานกลาง 25 14 

น้อย 97 55 

น้อยทีสดุ 53 30 

รวม 175 100 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 
 
   2) อุปสรรคในการมีส่วนร่วมกับการจัดการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) พบว่าประชาชนในพืนทีศึกษาส่วนใหญ่

คดิวา่การได้รับข้อมลูเกียวกบัการจดัประชมุรับฟังความคดิเห็นของประชาชนเป็นอปุสรรคตอ่การมี

สว่นร่วมมากทีสดุ คิดเป็นคา่เฉลีย 4.40 รองลงมา ได้แก่ เนือหาในการจดัประชมุ และช่วงเวลาใน

การจดัประชมุ คดิเป็นคา่เฉลีย 4.19 เท่ากนั (ตารางท ี14) 
 

ตารางท ี14 ประเดน็อปุสรรคทีมีผลตอ่การมีสว่นร่วมรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 
ประเดน็อุปสรรค ค่าเฉลีย 

ระยะทางจากทีพกัอาศยั-สถานทีจดัประชมุ 3.63 

เนือหาในการจดัประชมุ 4.19 

สถานทีจดัประชมุ 4.14 

ช่วงเวลาในการจดัประชมุ 4.19 

ระยะเวลาในการจดัประชมุ 3.67 

ไม่ได้รับข้อมลูเกียวกบัการจดัประชมุ 4.40 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 
 
  2.2.4 ความต้องการใช้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) พบว่าประชาชนในพืนที

ศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความต้องการใช้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการจัดการ

ผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ด้านการเข้าถึงข้อมลูทีเกียวข้องกับ

จดัการผลกระทบสิงแวดล้อมมากทีสดุ  คิดเป็นค่าเฉลีย 4.54 รองลงมา ได้แก่ การมีสว่นเกียวข้อง
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กบัการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อม คิดเป็นค่าเฉลีย 4.23  และการเข้าร่วมการจดัการผลกระทบ

สงิแวดล้อม คดิเป็นคา่เฉลีย 4.19 (ตารางท ี15) 

ตารางท ี15 ประเดน็ความต้องการตอ่การมีสว่นร่วมรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 

ประเดน็ความต้องการ ค่าเฉลีย 

การเข้าถึงข้อมลูทีเกียวข้องกบัจดัการผลกระทบสิงแวดล้อม 4.54 

การให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกียวกบัการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อม 3.92 

การมีสว่นเกียวข้องกบัการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อม 4.23 

การเข้าร่วมการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อม 4.19 

ทีมา: ผู้วิจยั, 2558 
 
3. การวิเคราะห์ผลทไีด้รับ 
 การวิเคราะห์ผลทีได้รับจากการศึกษาเพือตอบวตัถุประสงค์และปัญหาการวิจยั โดย

ศกึษาจากแนวคดิการมีสว่นร่วมของประชาชนซงึมีผู้ศกึษาไว้หลากหลายท่าน แตไ่ด้นําแนวคิดการ

มีส่วนร่วมของประชาชนของ Arnstein (1969) ทีนําเสนอตวัแบบ “ขันบนัไดการมีส่วนร่วมของ

พลเมือง” หรือ “Ladder of Citizen Participation” ซึงประกอบด้วย 1) ขนัการควบคุม 

(Manipulation) 2) ขันการรักษา (Therapy) ซึงเป็นขันทีไม่เกิดการมีส่วนร่วมขึน แต่เป็นการให้

ความรู้และให้ความช่วยเหลือเท่านัน 3) ขันการให้ข้อมูล (Informing) ประชาชนจะได้รับข้อมูล

เกียวกบัการตดัสินใจของผู้ มีอํานาจแตไ่ม่เปิดโอกาสให้ความคิดเห็น 4) ขนัการรับฟังความคิดเห็น 

(Consultation) ประชาชนสามารถแสดงความเห็นได้ตามทีผู้ มีอํานาจเปิดโอกาส 5) ขันการ

ปรึกษาหารือ (Placation) เป็นการมีส่วนร่วมระดับทีสูงขึน ประชาชนได้แสดงความเห็นในเชิง

แนะนํา แต่อํานาจตดัสินใจยงัถูกจํากัด 6) ขนัการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ประชาชนมีความ

รับผิดชอบร่วมกบัผู้ มีอํานาจในการวางแผนและรับผิดชอบต่อผลทีจะเกิดขนึ 7) ขนัมอบหมายอํานาจ 

(Delegated Power) ประชาชนได้รับอํานาจในการตดัสินใจส่วนใหญ่ และ 8) ขนัอํานาจพลเมือง 

(Citizen Control) เป็นขนัทีให้อํานาจการตดัสินใจและการจดัการทงัหมดแก่ประชาชนเต็มที ซงึแตล่ะ

ระดบัขนับนัไดได้สะท้อนอํานาจของประชาชนนนั เปรียบเทียบกบัผลการศึกษาจากแบบสอบถาม

เกียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสงิแวดล้อมโครงการฯ ในกรณีศกึษา

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยกับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชนั 

บริเวณสถานีบางบําหรุ พบวา่การดําเนินการจดัการประชมุรับฟังความคดิเห็นของประชาชนทีผ่าน

มาเป็นการปฏิบตัิเพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด โดยเมือพิจารณาถึงระดบัการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในพืนทีศกึษาเป็นเพียงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต้นๆ นนัคือ ขนัที 

1-4 โดยประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมลูข่าวสารโครงการในหลายรูปแบบ เช่น การปิดประกาศตาม

สถานทีตา่งๆ ทงัสถานทีราชการ และบริเวณพืนทีโครงการ เสียงตามสาย ใบปลิว การบอกตอ่จาก

เพือนบ้าน โดยรับทราบจากผู้ นําชุมชนแล้วบอกต่อๆ กันมา แต่ผลการเข้าร่วมประชุมเพือรับฟัง

ความคิดเห็นจากประชาชนในพืนทีศึกษากลับเข้าร่วมประชุมน้อยมาก แต่เมือโครงการมีการ

ดําเนินการได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก ชุมชนจึงมีการรวมตัวและจัดตังกลุ่ม

คณะกรรมการขนึมาเรียกร้องและปกป้องสทิธิของคนในชมุชนจนถึงขนัฟ้องร้องเป็นคดีความในชนั

ศาล จึงอาจกล่าวได้ว่า ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลเมืองบางกรวยในการ

จดัการสงิแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง อาจตงัข้อสงัเกตได้วา่ เมือแรกเริมทํารายงาน

ใน พ.ศ. 2549 ประชาชนมีความตืนตวัมากในเฉพาะเขตเมือง ซงึต้องมีการก่อสร้างเวนคืนทีดิน ซงึ

ประชาชนในเขตทางได้รับผลกระทบโดยตรง  โดยในพืนทีศกึษาในแนวทิศใต้ของเขตทางรถไฟเป็น

เขตบางพลดั กทม. ซงึเป็นย่านทีอยู่อาศยั สว่นพืนทีทางด้านเหนือเป็นเขตเทศบาลเมืองบางกรวย 

จงัหวดันนทบรีุ เป็นทีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อยและพืนทีโล่งของเอกชน เจ้าของทีดินและผู้อยู่อาศยั

ยอ่มพงึพอใจตอ่โครงการดงักลา่ว เนืองจากช่วยสง่เสริมความสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟและ

สง่ผลให้มลูคา่ทีดินเพิมขนึ จนเมือโครงการมีการก่อสร้างใน พ.ศ. 2553 ได้สง่ผลกระทบและสร้าง

ความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชมุชนพืนทีศกึษาทงัการจราจรบนถนนเทอดพระเกียรติไปยงัถนนสิ

รินธร ซงึเป็นเส้นทางหลกัของชมุชนและเป็นทางลดัเชือมไปยงัถนนนครินทร์และสะพานพระราม 5 

กบัเขตบางพลดั กทม. เป็นสว่นหนงึทีสง่ผลให้ประชาชนในพืนทีศกึษามีความตืนตวัทีจะรักษาสทิธิ

ประโยชน์ของตนและชมุชน จากการสงัเกตการณ์ในกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในโครงการทีเข้ามาในพืนทีบางกรวย เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกแบบ

สะพานกลบัรถของรถไฟทีจุดตดัถนนเทอดพระเกียรติ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมซกัถามโครงการ

ก่อสร้างถนนวงแหวนเชือมโยงถนนจรัญสนิทวงศ์และถนนกาญจนาภิเษก โดยกรมทางหลวง

ชนบททีตัดผ่านพืนทีอําเภอบางกรวย นับว่าเป็นบทเรียนสําคัญแก่หน่วยงานราชการและ

หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับกลุ่มนํากระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างเป็นกิจจะลกัษณะ ซงึจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาและขจดัข้อขดัแย้งระหว่างรัฐ

และประชาชนลงได้ในระดบัหนงึ 
 
4. สรุป  
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 จากการลงพืนทีและการรวบรวมแบบสอบถามมาวิเคราะห์การมีส่วนรวมของ

ประชาชนและผลกระทบทีเกิดขึนจากการดําเนินโครงการฯ กับรายงานผลกระทบสิงแวดล้อม 

โครงการศกึษาออกแบบโครงการระบบทางดว่นทดแทนสายพญาไท-พทุธมณฑล บนเขตทางรถไฟ

แห่งประเทศไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี โดยเลือกพืนทีศึกษาบริเวณ

โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลงิชนั สถานีบางบําหรุ โดยผลการวิเคราะห์จาก

กลุม่ตวัอย่างทีได้จากพืนทีศกึษาบริเวณโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชนั 

สถานีบางบําหรุ ชีให้เห็นว่าประชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจตอ่ระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมาย

เกียวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ส่วนหนึงเป็นผลมาจากขาดการ

รับทราบข้อมลูแลหรือได้รับข้อมลูไม่เพียงพอ ทําให้ไม่ได้เข้ามามีสว่นร่วมตอ่การจดัการผลกระทบ

สงิแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ในรูปแบบของการจดัประชมุตา่งๆ กวา่ 8 รายการ

ทีทางโครงการได้จดัขนึ สําหรับผลกระทบทีเกิดจากการดําเนินการโครงการรถไฟชานเมือง (สายสี

แดง) พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรืองของมลพิษทางเสียงจากเครืองจกัร รถบรรทกุ มลพิษทางอากาศ 

เช่น ฝุ่ น ควัน ละอองจากการก่อสร้างและการบรรทุกของหนักของรถบรรทุกทีวิงผ่านตวัชุมชน 

ทงัในช่วงระหว่างก่อสร้างและหลงัก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยประชาชนในพืนทีศึกษามีระดบัความ 

พงึพอใจตอ่การมีสว่นร่วมกบัการจดัการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนน้อย และอปุสรรคสําคญั

ตอ่การมีสว่นร่วมกบัการจดัการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน ได้แก่ การไม่ได้รับข้อมลูเกียวกบั

การจดัประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากทีสดุ รองลงมา ได้แก่ เนือหาในการจดัประชมุ

ทีเข้าใจได้ยาก และช่วงเวลาในการจดัประชมุมกัตรงกบัเวลาทํางานของประชาชน สอดคล้องกบั

ความคิดเห็นของประชาชนทีมีความต้องการการเข้าถึงข้อมูลทีเกียวข้องกับจัดการผลกระทบ

สิงแวดล้อมเพือรับทราบเนือหารายละเอียดของโครงการ  รวมไปถึงการมีส่วนเกียวข้องกับการ

จดัการผลกระทบสงิแวดล้อม และการเข้าร่วมการจดัการผลกระทบสงิแวดล้อม 



 

 

103 

บทท ี6 
การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
1. การอภปิรายผลการศึกษา 
 กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการจดัการผลกระทบการมีรถขนส่งมวลชน

บริการสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงวิงผ่านชุมชนเทศบาลบางกรวย ถือเป็นสิงที

น่ายินดี ชาวเทศบาลเมืองบางกรวยมีความตืนเต้นดีใจทีมีโครงการดงักล่าว แต่เมือมีการก่อสร้าง

งานโครงสร้างของการวางระบบรางรถไฟและถนนเลียบทางรถไฟขนานทงัสองข้าง ของเขตทาง

ตลอดแนวของโครงการ ชาวชุมชนเทศบาลบางกรวยทีเคยใช้เส้นทางข้ามทางรถไฟเชือมโยง

ระหว่างบางกรวยและบางพลดั กรุงเทพมหานคร เริมเห็นความไม่ชอบมาพากลของการจดัการ

จราจรและเค้าลางของปัญหาการจราจรทีอาจเกิดวิกฤตขึนในอนาคต นนัคือ การปิดและเปลียน

เส้นทางจราจร ทีใช้ข้ามทางรถไฟ ไปเชือมโยงกบับางกรวย บางพลดัทีเคยใช้กนัมา  

 ในโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยการทางรถไฟ ก่อสร้างทางรถไฟฟ้าชาน

เมืองสายสีแดง ได้มีแผนการทีจะยกเลิกเส้นทางเดิม 2 จุด คือ 1.ยกเลิกและรือถอนสะพานข้าม

ทางรถไฟทีบริเวณหมู่บ้านภาณรัุงษี ทีเชือมซอย 85 จรัญสนิทวงษ์ เขตบางพลดั 2.ยกเลิกจดุตดั

ระดบัดินข้ามถนนทีถนนเทอดพระเกียรติ ถนนรุ่งประชาเชือมถนนสิรินธร เขตบางพลดั และจะทํา

การจดัการจราจรใหม่ บงัคบัการเดินทางเส้นทางเดียว และอํานวยประโยชน์การใช้ถนนเลียบทาง

รถไฟทงั 2 ข้างการสญัจรด้วยรถยนต์เข้าจากบางพลดัมายงับางกรวย จะบงัคบัเข้าทีถนนรุ่งประชา 

ถนนสิรินธร วิงชิดซ้ายเลียบทางเลียบทางรถไฟ ใช้ U-turn under pass ลงอโุมงค์ลดระดบัใต้ทาง

รถไฟ แล้วเลียวขวาขึนถนนเลียบทางรถไฟ ทิศใต้ของเขตทางรถไฟแล้วจึง สามารถเลียวซ้ายเข้าสู่

ถนนเทอดพระเกียรติ หรือวิงตรงไปเพือไปยงัทางแยกหมู่บ้านภาณุรังษี หรือ จะตรงไปเพือไปเชิง

สะพานพระราม 7 การสัญจรด้วยรถยนต์เข้าออกจากบางกรวยไปบางพลดั เมือออกจาก

เทอดพระเกียรติ จะต้องถกูบงัคบัให้เลียวซ้ายวิงเลียบถนนเลียบทางรถไฟ เลยแยกหมู่บ้านภาณุ

รังษี ประมาณ 1 กิโลเมตร จึงจะมี U-turn ระดบัดิน กลบัรถไปยงัอีกด้าน (ทิศใต้) ของเขตทาง

รถไฟ และวิงตรงไปเพือออกถนนรุ่งประชา และถนนสริินธร ตามลําดบั 
 ประชาชนบางกรวยตงัข้อสังเกตว่า  
 1)  ระยะทางไกล การวิงเข้าและออกเทศบาลบางกรวย และเขตบางพลดั เคยใช้
ระยะทางประมาณ 300 เมตร แตถ่กูปรับ เป็น 7.5 กิโลเมตร 
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 2)  อุโมงค์กลบัรถทีเชิงสะพานรถไฟ ริมคลองบางกอกน้อยปากอุโมงค์ทางลาด

ความยาว200 เมตร มีขนาดปากทางคบัแคบมาก เพียง 3.30 เมตร เป็นช่อง ซอกหลืบ คบัแคบ 

เสียงต่ออบุตัิเหตแุละการจราจรติดขดั และอโุมงค์ทีอยู่ชิดกบัคลองบางกอกน้อย อยู่ในภาวะเสียง

ภยันําท่วมอยา่งมาก หากขาดการบริหารจดัการทีดี 

  ประชาชนเริมจบักลุ่มกนัวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลียนความเห็น และเริมต้นโดย

กลุ่มชมุชนในหมู่บ้านธรินภรณ์ประมาณ 53 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก อยู่ในสงักดัชมุชนธ

นากร ของเทศบาลเมืองบางกรวย หมู่บ้านธรินภรณ์นัดประชุมลูกบ้านเพือแจ้งข่าวสาร การจัด

จราจรของการรถไฟ ในโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทีบริเวณสถานีบางบําหรุ มีการ

แลกเปลียนความรู้ความเข้าใจข้อสงสยัในความแปลกประหลาดของสภาพ U-turn under pass ที

ไม่ถูกต้องตามหลกัมาตรฐานวิศวกรรมจราจร และมาตรฐานทางหลวงแผ่นดิน และการกําหนด

เส้นทางใหม่ทีไกลเกินเหต ุการเกิดจดุตดัใหม่ๆ อีกหลายจดุ ในการบงัคบัใช้ระบบ one way ของ

ถนนเลียบทางรถไฟเป็นการทวีความเดือดร้อน หลงัจากนนัลกูบ้านธรินภรณ์ได้มีมตเิลือกกรรมการเข้า

มา 10 ท่าน เพือทําการตอ่สู้ให้มีการแก้โครงการให้ถกูต้องคุ้มครองสทิธิของชมุชนบางกรวย  

  คณะกรรมการดงักล่าวคดัค้านการปิดเปลียนเส้นทางถนนเทอดพระเกียรติ

เชือมบางกรวยบางพลดั และได้ดําเนินการติดตอ่ประสานงานไปยงัหน่วยงานทีเกียวข้อง และแจ้ง

ความเดือดร้อนทีคาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตขณะเดียวกันได้มีการสืบค้นหารายงานการศึกษา

ผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการนีจนได้เอกสารสําคญัคือ รายงานการวิเคราะห์สิงแวดล้อม 

(EIA) ฉบบัสมบรูณ์ และร่วมกนัศกึษาข้อมลู โดยมุ่งเน้นเรืองของผลกระทบด้านการคมนาคม การ

ลดผลกระทบด้านการคมนาคม และพบว่า มีรายงานเรืองของจุดตดัจราจรถนนเทอดพระเกียรติ

และถนนหมู่บ้านภาณรัุงษีซงึเป็น 2 ใน 5 จดุตดั ในช่วงเส้นทาง จากฉิมพลี ตลิงชนั บางกรวย ถึง

สะพานพระราม 7  

 โดยในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสงิแวดล้อมฯ (น.2-59 และ น.2-60) ได้นําเสนอ 

สภาพของจดุตดัของเส้นทางคมนาคมและการพิจารณาแก้ไขปัญหาจดุตดั ดงันี 
 การแก้ไขปัญหาจุดตดัช่วงสะพานพระราม 6 – ถนนกาญจนาภเิษก 
 สภาพของจุดตดัในปัจจุบัน 
 ถนนภาณุรังสี เป็นถนนทีใช้เข้าออกระหวา่งหมูบ้่านภาณรัุงสีกบัถนนสริินธร 

 ถนนเทอดพระเกียรติ เป็นถนนระดบัพืนขนาด 2 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง

ประมาณ 20 เมตร จดุตดันีอยูห่่างจากถนนสิรินธรทีทอดตวัขนานกบัทางรถไฟเพียงประมาณ 150 

เมตร เท่านนั สองข้างทางมีอาคารบ้านเรือนหนาแน่น 
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 การพจิารณาแก้ไขปัญหาจุดตดั 
จากโครงข่ายถนนทงัหมดสภาพโดยทวัไปพบว่ามีถนนทีต้องแก้ไขปัญหาจุดตดัทาง

รถไฟอยู่เป็น จํานวน 5 จดุ เท่านนั คือ ถนนภาณรัุงสี ถนนเทอดพระเกียรติ ถนนชยัพฤกษ์ ซอย

กระจ่าง และถนนทุ่งมงักร ซึงสภาพของถนนเหล่านีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันหลายประการ เช่น 

เป็นถนนขนาดเลก็ทีใช้เดนิทางเข้าออก 

ในการแก้ไขปัญหาจดุตดัทงั  5 แห่ง ทีปรึกษาได้เสนอแนะให้ทําสะพานลอยกลบัรถ 

(U-turn Bridge) ซงึนอกจากจะใช้ในการสญัจรข้ามทางรถไฟแล้ว ยงัสามารถช่วยรองรับในการ

เดินทางเข้าและออกระบบของโครงการได้ทกุทิศทางอีกด้วย โดยตําแหน่งของสะพานลอยกลบัรถ

ทีรองรับจดุตดั ทงั 5 แห่ง  

 รายงานระบงุานระบบทางด่วนและ Local Road ราคาค่าก่อสร้าง (น.2-116 น.2-119) 

ราคาตอ่หน่วยของ Overpass & Connection Road ดงันี 
 งานระบบทางด่วนและ Local Road 
 ราคาค่าก่อสร้าง ทางด่วนยกระดบัและ Local Road ประกอบด้วยโครงสร้างหลกั 

และงานระบบหลกัๆ เช่น ทางยกระดบัขนาด 4 และ 6 ช่องจราจร พร้อม Ramp ขึน/ลง ขนาด 2 

ช่องจราจร สะพาน U-Turn ขนาด 2 ช่องจราจร สะพานข้ามแม่นําเจ้าพระยา และ Local Road 

ขนาด 2 ช่องจราจร ในพืนทีเขตทางของ รฟท. มีรายละเอียดดงันี สะพานรถไฟข้ามคลองบางกอก

น้อย (2Track) ราคา 449.02 ล้านบาทตอ่กิโลเมตร Overpass & Connection Road ราคา 23.10 

ล้านบาทตอ่จดุ และสะพานลอยกลบัรถ ราคา 19,000.00 บาทตอ่ตารางเมตร 

 ในรายงานบทที 5 เรืองรายงานการลดผลกระทบสิงแวดล้อมและแผนปฏิบตัิการ

ป้องกนัและลดผลกระทบสงิแวดล้อม (น.5-38) รายงานได้นําเสนอดงันี 

 ถนนเทอดพระเกียรติ เป็นถนนระดับพืนขนาด 2 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง

ประมาณ 20 เมตร ซึงในการก่อสร้างตดัผ่านถนนดงักล่าวนนั ผู้ รับเหมาจะต้องทําทางเบียง

ชวัคราวระหว่างการก่อสร้างผ่านจดุตดัซงึจะห่างจากจดุตดัเดิมประมาณ 20 – 30 เมตร เพือให้

ผู้ ใช้ถนนสามารถสัญจรไป-มาได้ดังเดิมระหว่างการก่อสร้างตัดผ่านจุดตัดดังกล่าวจนกว่าจะ

ก่อสร้างเส้นทางหลกัและสะพานกลบัรถแล้วเสร็จจึงจะทําการปิดการสญัจรในช่วงทีผ่านจุดตดั

ดงักล่าว ส่วนในระยะดําเนินการผู้ ทีใช้เส้นทางถนนเทอดพระเกียรติเดิมจะใช้ถนนเลียบทางรถไฟ

โครงการก่อนทีจะกลบัรถบริเวณหมู่บ้านภาณุรังษี (ระยะห่างประมาณ 1,500 เมตร) เพือเดิน

ทางเข้าเมือง 
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 คณะกรรมการขอให้การรถไฟได้ชีแจงโครงการโดยเป็นเรืองการจัดการจราจรและ

โครงสร้างเส้นการจราจร โดยใช้ห้องประชมุของเทศบาลเมืองบางกรวย เมือวนัที 8 เมษายน พ.ศ.

2554 มีตวัแทนการรถไฟ ตวัแทนบริษัททีปรึกษา บริษัท ทีม คอนซลัติง ประชาชนทีสนใจ เข้ารับ

ฟังทงับางกรวย ย่านชมุชนธรินภรณ์และชมุชนภาณรัุงสี โดยการรถไฟได้ให้ บริษัททีปรึกษาเป็นผู้

ชีแจงแทนทงัหมดและยืนยนัว่าได้ทําถกูต้อง ก่อสร้างตามรายงานผลกระทบสิงแวดล้อม และผ่าน

การประชมุการรับฟังความคดิเห็นมาแล้ว ทงัทีขดัแย้งกบัสภาพความเป็นจริง มีการอดัเสียงและทํา

บนัทึกการประชุม แต่ตวัแทนการรถไฟและบริษัททีปรึกษา ขอรับความเห็นแย้งของประชาชนไป

พิจารณา  

 ขณะเดียวกนัการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เข้าทําการรือถอนทุบทําลายสะพานภาณุ

รังษีทีกีดขวางการก่อสร้างทางรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยมีประชาชนร่วมยืนประท้วงคดัค้าน

และบางส่วนขึนไปยืน นงั ขวางอยู่บนสะพาน แต่ก็ไม่เป็นผล ถกูบงัคบันําตวัลงมา ผู้ รับเหมาปิด

ทางขนึลงและทบุทําลายผิวจราจรและโครงสร้างจนหมดสนิไปในเวลาตอ่มา 

 การรถไฟยงัคงดําเนินการก่อสร้างอโุมงค์ under pass ตอ่ไปไม่สนใจคําทกัท้วงของ

คณะกรรมการคัดค้านการปิดเปลียนเส้นทางเทอดพระเกียรติ กรรมการชุมชนภาณุรังษีจึงทํา

หนงัสือร้องเรียนไปยงัฝ่ายปกครอง อําเภอ ผู้ว่าราชการจงัหวดันนทบรีุ และดําเนินการฟ้องร้องต่อ

ศาลเพือรักษาสทิธิทางกฎหมาย 

 เมือวนัที 21 มิถนุายน พ.ศ.2554 คณะกรรมการคดัค้านการปิดเปลียนเส้นทาง ได้ทํา

หนงัสือให้ตรวจสอบการดําเนินการก่อสร้างอุโมงค์กลบัรถและการจดัการจราจรใหม่ ให้เป็นไปตาม 

EIA ไปยงัหน่วยงานทีเกียวข้อง คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในนามเจ้าของโครงการ สํานกังาน

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะผู้ จัดทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อม 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รายงานผลกระทบสิงแวดล้อม 

ปลดักระทรวงคมนาคม ในฐานะหวัหน้าสงูสดุส่วนราชการกระทรวงคมนาคม  โดยแนบเอกสาร ดงันี

รายงานการประชมุการรถไฟกบัประชาชนวนัที 8 เมษายน พ.ศ.2554 ผงัจราจรใหม่ของการรถไฟ 

วิเคราะห์สภาพปัญหาตามผงัจราจรในข้อ 2 และสําเนารายงานวิเคราะห์ผลกระทบฉบบัสมบรูณ์ 

(กรณีจดุตดั) ในโครงการนี 

 เมือวนัที 15 กรกฎาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการคดัค้าน ได้ทําหนงัสือร้องเรียนถึง 

อนกุรรมาธิการการขนสง่ทางราง เรือง คดัค้านการปิดถนนเทอดพระเกียรต ิเชือมโยงบางกรวยบาง

พลดัและการก่อสร้างโครงการไม่ได้เป็นไปตามรายงานผลกระทบสิงแวดล้อม และคณะกรรมการ

สทิธิมนษุยชนแห่งชาติ เรืองละเมิดสิทธิประชาชนในการปิดถนนเทอดพระเกียรติในโครงการรถไฟ
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ชานเมืองสายสีแดง โดยก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ด้าน

การประสานงานจาก อ.สนธิ เลชวฒัน์ (อาจารย์พิเศษวิชา EIA หลกัสตูรการวางแผนชมุชนเมือง

และสภาพแวดล้อมมหาบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร) และเป็นที

ปรึกษาคณะอนกุรรมการขนสง่ทางราง  
 ผลตอบรับจากหนังสือร้องเรียน 
 อนุกรรมาธิการการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม  
 หนงัสือตอบกลบั 6 กันยายน 2554 ขอเชิญประชุมพิจารณาร่วมกับอนุกรรมาธิการ

ด้านการคมนาคมทางราง วนัที 12 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 114 ชัน 1 

อาคารรัฐสภา 2 

ผลการประชุม นพ.จาตรุงค์ ธีระกนก ประธานอนกุรรมการการคมนาคมทางราง ได้

เชิญ การรถไฟ (และบริษัททีปรึกษา) และสํานักนโยบายการขนส่งและจราจร เข้าชีแจงได้ให้ผู้

ร้องเรียนได้นําเสนอและ บริษัททีปรึกษาของการรถไฟ เป็นผู้ ชีแจงโดยผู้แทนของสํานกังานขนส่ง

และจราจรกล่าวสนบัสนนุและข้าราชการของ สนข. สภุาพสตรีท่านหนึงได้กล่าวว่า ยงัมีโครงการ

ดีๆ จะมาลงทีบางกรวยอีกมาก แต่หากว่าบางกรวยมีปัญหามากก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไร 

คณะกรรมการตอบกลบัวา่ ไมไ่ด้คดัค้านตวัโครงการ แตค่ดัค้านการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมที

ไม่เป็นไปตามบทวิเคราะห์ ประธานกล่าวปิดประชุมโดยไม่มีเหตผุลรองรับใดๆ  โดยกล่าวอ้างว่า

น่าจะเกิดการเข้าใจผิด และการรถไฟจะชีแจงภายหลงั 

ข้อสังเกต ระหว่างประชุม คณะอนุกรรมการทีร่วมประชุมพยายามกล่าวสนบัสนุน

การคดัค้าน แต่ไม่พูดออกเครืองบนัทึกการประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายของวุฒิสภาไม่เสนอ 

สนับสนุน ซักถามใดๆ ในทีประชุมเลย ทราบภายหลังว่า เป็นคณะทํางาน แต่งตังโดยพรรค

การเมืองทีควบคมุกระทรวงคมนาคมในขณะนนั ทงัคณะน่าจะถกูครอบงําโดยฝ่ายทีมีอํานาจใน

การนนัให้ยตุเิรืองโดยเร็วทีสดุ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (ระยะเวลา 4 ปี) ไม่มีผลตอบรับใด จนเมือวนัที 30 

พฤศจิกายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจึงแจ้งว่าได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ได้

ตรวจสอบเมือวันที 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เรืองถึงศาลปกครองแล้วคณะกรรมการสิทธิ

มนษุยชนไมอ่าจใช่อํานาจตรวจสอบได้ 
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ผลตอบรับจากหนังสือของคณะกรรมการคัดค้านไปยังหน่วยงานทเีกียวข้อง  
การรถไฟแห่งประเทศไทย หนงัสือลงวนัที 20 กนัยายน พ.ศ.2554 สง่เอกสารตอบ

กลบัยืนยนัการก่อสร้างเป็นไปตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสงิแวดล้อม และอ้างอิงหลกัวิชาการ

และสถิต ิและอ้างอิงวา่ได้ดําเนินการตามขนัตอนครบถ้วนจนนําไปสูก่ระบวนการก่อสร้าง  

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร หนงัสือตอบกลบัวนัที 5 ตลุาคม 

พ.ศ.2554 ให้การรถไฟเป็นผู้ ชีแจง 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม (ไมมี่ผลตอบกลบั) 

ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้การรถไฟเป็นผู้ ชีแจง 

ข้อสังเกต ทุกหน่วยงานไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบย้อนกลับ 

(Cross check) กลบัปล่อยปะละเลยให้หน่วยงานทีกระทําผิดหรือสงสยัว่ากระทําผิดเป็นผู้ ชีแจง

กบัคูก่รณีเพียงฝ่ายเดียว 

คณะกรรมการคดัค้านการปิดเปลียนเส้นทางได้ประชุมร่วมกนัและตดัสินดําเนินคดี

กบักระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย และร่วมกับชุมชนหมู่บ้านธรินภรณ์บริจาค

เงิน 2,000 บาท เพือดําเนินการเรืองคดีและรณรงค์เรืองนี มอบหมายให้สํานกังานกฎหมายสวุชัชยั

ทนายความเป็นทีปรึกษากฎหมาย เป็นคดีแพ่งศาลปกครองกลาง คดีดําที ศ.11/2554 เมือ 16 

สงิหาคม 2554 เป็นแผนกคดีสงิแวดล้อมโดยมีเอกสารสําคญั 

วนัที 2 ตลุาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการคดัค้านส่งหนงัสือร้องเรียนและเอกสาร

ประกอบไปยงันายสรุชยั เลืองบญุเลศิชยั ประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อม 

วุฒิสภา โดยการประสานเบืองต้นของ นางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สว.พิษณุโลก 

ประธานกรรมาธิการการตา่งประเทศ ได้กรุณาให้เข้าพบและนําเข้าชีแจงข้อมลูเบืองต้น 

วนัที 11 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 10.30 น. คณะกรรมาธิการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมขอเชิญประชุมร่วม ผู้ ร้องเรียนและหน่วยงานราชการที

เกียวข้อง ณ ห้อง 102 อาคารรัฐสภา 2 จํานวน 6 ท่าน 
ผลการประชุม 
คณะกรรมการคัดค้านได้เสนอภาพสไลด์และเอกสารจากรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดล้อม ประกอบกับภาพถ่ายจากการก่อสร้างของโครงการในปัจจุบันว่ามิได้

สอดคล้องกนั การรถไฟโดยบริษัททีปรึกษายงัคงยืนยนัว่าเป็นไปตามรายงานฯ และประชาชนมิได้

เดือดร้อนจนเกิดเหต ุ
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คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเห็นว่ามีมลูเหตแุห่งความ

เดือดร้อนจริง จึงนดัหมายออกศกึษาดงูาน ณ สถานทีโครงการจริง ในวนัองัคารที 27 ธันวาคม 

2554 เวลา 10.00 น. ณ สถานีรถไฟบางบําหรุ เขตบางพลดั กทม. เพือศกึษาสภาพข้อเท็จจริง

เกียวกบัผลกระทบจากแผนการปิดเปลียนเส้นทางถนนเทอดพระเกียรติเชือมถนนสิรินธร และการ

แก้ปัญหาจุดตดัโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงให้เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สงิแวดล้อม 
ผลการตรวจสอบ 
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม พบว่ามีความเดือดร้อนจริง

ตามทีประชาชนชาวบางกรวยร้องเรียนมา จึงมีหนงัสือที สว. (กมธ.1) 0009/2660 ลงวนัที 20 

มีนาคม พ.ศ.2555 ถึงบริษัททีปรึกษาโครงการให้ทําการปรับปรุงจุดกลบัรถเชิงสะพานบางกอก

น้อย จาก 1 ช่องจราจรเป็น 2 ช่องจราจร และปรับจดัตดัขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติไปถนนสิ

รินธร จากจดุกลบัรถระดบัดนิให้เป็นสะพานลอยกลบัรถ โดยมีระยะเดนิทางใกล้กวา่เดมิ 
ข้อสังเกต 
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมขบัเคลือนได้อย่างรวดเร็ว 

การรับฟังข้อมูลและการวางแผนการดําเนินงานมีประโยชน์มาก เพียงแต่เป็นอํานายทางนิติ

บญัญัติไม่สามารถสงังานหน่วยงานราชการได้ตรงแบบอํานาจฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) แต่เอกสาร

ทงัหมดมีประโยชน์มากในการประกอบหลกัฐานการดําเนินคดีทีศาลปกครอง 

วันที 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมเชิญประชุมคณะกรรมการผู้ ร้องเรียน การรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างการ

ดําเนินการทังหมด การรถไฟยังคงดําเนินการก่อสร้างตามกําหนดการเดิมอย่างต่อเนือง 

ขณะเดียวกนั คณะกรรมการคดัค้านได้พยายามทําความรู้ความเข้าใจในเรืองของผลกระทบด้าน

การคมนาคมซึงเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ด้วยการ

จัดพิมพ์เอกสาร  ใบปลิว  แจกจ่ายประชาชนเพือรณรงค์ชาวบ้านและผู้ ใ ช้ เ ส้นทางถนน

เทอดพระเกียรติ ตลอดจนรวบรวมรายชือ สําเนาบตัรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านผู้ เดือดร้อน

จากการนี เพือร้องเรียนตอ่หน่วยงานทีเกียวข้องและสง่มอบประกอบคดีทีศาลปกครอง 

การรถไฟได้ประกาศกําหนดงานแล้วเสร็จและแผนการจดัจราจรใหม่ โดยปิดเส้นทาง

เดิม และมีการลงสญัญารับมอบงานเมือ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555 (เร็วกว่ากําหนด) ตามแผนเดิม 

คือ เดือนตลุาคม พ.ศ.2555  
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 คณะกรรมการคดัค้านได้วางแผนชุมนุมใหญ่ประท้วงคดัค้าน ในวนัที 29 เมษายน 

พ.ศ.2555  ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากกรรมการชมุชน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ใน

พืนทีเกียวข้องมีการทําหน่วยความรู้เคลือนทีตามชุมชนต่างๆ ช่วงเดือนมีนาคมและต้นเมษายน 

เช่น ชมุชนวฒันานอก (100 คน) ชมุชนวดัชะลอ (30 คน) ชมุชนหมู่บ้านธนากร (100 คน) จํานวน

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมขนึอยูก่บัสภาพพืนที ระดบัความเดือดร้อน เช่น ชมุชนวดัชะลอมีเส้นทางเข้าออก

ได้หลายทางจงึมีผู้ ได้รับผลกระทบและเข้าร่วมประชมุน้อยกวา่ชมุชนอืนๆ เป็นต้น   

 ในทางการเมือง เมือวนัที 25 เมษายน พ.ศ.2555 คณะกรรมการได้ตดิตอ่เข้าพบ รมช.

คมนาคม ในขณะนัน คือ พลตํารวจโท ชัช กุลดิลก โดยการประสานจากสมาชิกเทศบาลและ

เครือข่ายของแนวร่วมประชาชนเพือประชาธิปไตย (นปช.) ได้พบเพือร้องเรียนข้อเดือดร้อน โดยมี

นายนายจเร รุ่งฐานียกลุ นายช่างใหญ่การรถไฟในฐานะผู้ อํานวยการโครงการรถไฟสายสีแดงเข้า

รับทราบ โดยมีการตกลงเบืองต้นว่าจะคงการจราจรแบบเดิมไปก่อน ไม่มีการปิดเปลียนเส้นทาง

สญัจรใดๆ ถึงแม้จะสนิสดุโครงการนี 

 เมือวนัที 29 เมษายน พ.ศ.2555 การจดัการชุมนุมประท้วงไม่ให้การรถไฟ เจ้าของ

โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ปิดเส้นทางการจราจรและทวงถามสะพานลอยกลบัรถตามผล

การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม มีเข้าร่วมชุมนุมเกือบพนัคน มีผู้ลงชือพร้อมแนบสําเนาเอกสาร

ส่วนบคุคลกว่า 700 ครัวเรือน มีสือมวลชนหลายสถานีโทรทศัน์ เช่น ช่อง 3, 5, 7 และ TNN 

ในขณะนนัได้เข้ามาทําข่าวการชุมนุมและเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ การรถไฟได้ส่งผู้ อํานวยการ

โครงการ ฝ่ายปกครองมีนายอําเภอบางกรวยและผู้ ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในขณะนันมารับ

หนังสือร้องเรียน และรับข้อเสนอทีจะไม่ปิดเส้นทางเดิม ซึงเหตุผลข้อเท็จจริง เห็นว่าการชุมนุม

ตอ่ต้านมีประชาชนเข้าร่วมจํานวนมากเกือบพนัคน และการเปิดให้บริการรถไฟสายสีแดงเองก็ไม่

สามารถทําได้ เนืองจากยงัไม่มีระบบไฟฟ้าสําหรับการขบัเคลือน เนืองจากงานระบบไฟฟ้าอยู่ใน

ระยะทีสอง คือ ระยะทางจากพระรามเจ็ดจนถึงสถานีบางซือ ซึงจะทําการก่อสร้างในอีก 2-3 ปี

ข้างหน้า 

 ในทางคดีปกครอง ศาลปกครองได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานทีทงัสองฝ่ายได้ยืนและ

ระหวา่งสืบคดีได้ยืนเพมิเตมิ เช่น เอกสารของเทศบาลเมืองบางกรวยทีแสดงวา่ประชาชนเดือดร้อน 

ขอให้มีการแก้ไขปัญหาจราจร เอกสารจากวฒุิสภาคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมทีได้ให้ความเห็นกบับริษัททีปรึกษาโครงการรถไฟสายสีแดง หลงัจากคณะกรรมการ

ได้รับหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบสภาพพืนทีจริงๆ ของโครงการ สําเนารายชือประชาชนที

เดือดร้อนร้องเรียน ภาพข่าวจากสือมวลชน ทีสดุเมือ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ศาลปกครองได้มีคํา



111 

 

 

พิพากษา คดีหมายเลขดําที ส.11/2554 คดีหมายเลขที ส.197/2556  ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที 1 คือ

กระทรวงคมนาคมและ ที 2 คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย แก้ปัญหาการจราจร จดุตดัทางรถไฟ

บริเวณถนนเทอดพระเกียรติกบัถนนสิรินธร โดยให้สร้างเป็นสะพานกลบัรถยกระดบัทงัขาเข้าและ

ขาออกให้มีระยะห่างจากจุดกลบัรถระดบัพืนดินทีต้องยกเลิกไปใกล้กว่าทีกําหนดไว้ และเป็นไป

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม เพือให้ผู้ ฟ้องคดีทงั 4 และประชาชนทีใช้เส้นทาง

ดงักลา่วได้รับผลกระทบน้อยทีสดุและเป็นไปตามกฎหมาย ทงันีให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 

นบัตงัแตค่ดีสนิสดุ 

 และเมือดําเนินการวิจัยโดยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยการทํา

แบบสอบถามของประชากรกลุ่มตวัอย่างในพืนทีศึกษา จํานวน 175 คน เพือเปรียบเทียบการมี

ส่วนรวมของประชาชนและผลกระทบทีเกิดขึนจากการดําเนินโครงการฯ กับรายงานผลกระทบ

สิงแวดล้อม โครงการศกึษาออกแบบโครงการระบบทางดว่นทดแทนสายพญาไท-พทุธมณฑล บน

เขตทางรถไฟแห่งประเทศไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี สามารถอภิปราย

ผลทีได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตอ่การจดัการผลกระทบสงิแวดล้อมตอ่โครงการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของรัฐ 

 จากการกําหนดวตัถปุระสงค์ของการศกึษาเพือสํารวจและประเมินกระบวนการมีสว่น

ร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย (บริเวณสถานีบางบําหรุ) ต่อการจัดการ

ผลกระทบสงิแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชนั ในด้านระดบัการมี

ส่วนร่วม และความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมทีประชาชนต้องการต่อการจัดการผลกระทบ

สงิแวดล้อมของโครงการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของรัฐทีเหมาะสม  

 โดยการวิเคราะห์เกียวกบักระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้พิจารณา

ภาพรวมของทุกกระบวนการในการมีส่วนร่วม ตงัแต่ระดบัการมีส่วนร่วมเทียมหรือการไม่มีส่วนร่วม 

(No power) การมีสว่นร่วมระดบัพิธีกรรมหรือการมีสว่นร่วมบางสว่น (Degree of tokenism) และ

การมีสว่นร่วมระดบัอํานาจเป็นของประชาชน (Degree of citizen power) สามารถอภิปรายผล

การศกึษาได้ดงันี 
 1.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อม
โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ทีผ่านมาถือได้ว่าประชาชนซงึเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษา

ครังนีมีส่วนร่วมน้อยมาก ทีผ่านมาได้จดัให้มีการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็น

ประชาชนทงัระดบัเขต/อําเภอ และกลุม่ย่อยรวม 8 รายการ ได้แก่ การประชมุชีแจงโครงการในระดบั
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เขต/อําเภอ จํานวน 2 ครัง การสมัมนาทางวิชาการ จํานวน 3 ครัง การสนทนากลุม่ย่อย จํานวน 2 ครัง 

และการดําเนินการด้านการมีสว่นร่วมของประชาชนบริเวณทางแยกตา่งระดบักาญจนาภิเษก จํานวน  

1 ครัง แตป่ระชาชนกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาไม่ได้เข้าร่วมในการประชมุรับฟังความคิดเห็นจากการ

จดัประชุมทงัสิน 8 รายการทีกล่าวมาข้างต้น โดยมีเพียง 2 รายการทีมีประชาชนกลุ่มตวัอย่างใน

การศึกษาเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ การสนทนากลุ่มย่อยครังที 1 (ดําเนินการรวม 9 ครัง) วนัที 8 

เมษายน  - 3 มิถุนายน  2547 ในพืนทีเขตบางซือ  เขตตลิงชัน  เขตบางพลัด  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ มีผู้ เข้าร่วมประชุมทงัสิน 557 คน เป็น

ประชาชนกลุม่ตวัอย่างในพืนทีศกึษา จํานวนเพียง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของกลุม่ตวัอย่าง และ

คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของผู้ เข้าร่วมประชุมทังหมด และการสมัมนาทางวิชาการ ครังที 2 วนัที 7 

ตลุาคม 2547 มีผู้ เข้าร่วมประชมุทงัสิน 308 คน เป็นประชาชนกลุม่ตวัอย่างในพืนทีศกึษา จํานวน

เพียง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ของกลุ่มตวัอย่าง และคิดเป็นร้อยละ 0.97 ของผู้ เข้าร่วมประชุม

ทงัหมด เมือวิเคราะห์สาเหตขุองการเข้ามามีสว่นร่วมของประชาชนน้อยได้ดงันี 
  1.1.1 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
กระทบสิงแวดล้อม พบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างกว่าร้อยละ 91 ไม่ทราบหรือไม่มีความรู้ความ

เข้าใจต่อระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเกียวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม ทังในส่วนของความหมายของการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ขันตอนการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ระยะเวลาในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ประเภทของ

โครงการทีต้องมีการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม รวมทงักฎหมายทีเกียวข้องกบัการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม อาจเป็นเพราะการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมยังไม่เป็นทีรู้จักอย่าง

แพร่หลายในวงกว้างสําหรับประชาชนทัวไป ซึงเป็นสาเหตุสําคญัอย่างหนึงต่อการตระหนักถึง

ความสําคญัของการมีสว่นร่วมในการดําเนินการตา่งๆ ซงึจําเป็นต้องใช้ระยะเวลามากในการสร้าง

ความรู้และทําความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม เมือ

ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงความสําคญัของการมีส่วนร่วมจึงส่งผลให้การเข้าร่วมมีน้อย

ตามไปด้วย 
  1.1.2 การรับทราบข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
จัดการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ทีผ่านมาถือได้ว่า

ประชาชนได้รับทราบข้อมลูทีเกียวข้องน้อยมาก โดยพบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างกว่าร้อยละ 73 

ไม่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลิงชนั มีประชาชนทราบ

ข้อมลูบางสว่นวา่จะมีการก่อสร้าง โดยแหลง่ทีมาของข้อมลูสว่นใหญ่รับทราบข้อมลูจากเพือนบ้าน
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มากทีสุด ซึงจากการพูดคุยระหว่างทําแบบสอบถาม พบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะ

ทราบต่อๆ กนัมา จากปากต่อปาก โดยมีผู้ นําชมุชนเป็นผู้กระจายข้อมลูให้ทราบ รองลงมา ได้แก่ 

เสียงตามสาย ทางโครงการฯ ได้จดัให้มีการสือวิทยใุนช่วงก่อสร้างทีสําคญัพร้อมทงัออกเสียงตาม

สายในชุมชน และการปิดประกาศ ใบปลิว ทางโครงการฯ ได้จดัให้มีป้ายประชาสมัพนัธ์กิจกรรม

ก่อสร้าง ระยะเวลากําเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมทีอยู่และเบอร์โทรศพัท์ตามแนว

เส้นทางโครงการในบริเวณทีน่าสนใจของคนส่วนใหญ่ และมีสือสิงพิมพ์ทงัเอกสารสรุป แผ่นพบั 

วางไว้ทีศูนย์รับข้อมูล สํานักงานเขต และตัวแทนโครงการในชุมชน นอกจากนีประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเกียวกับรายละเอียดการออกแบบผังส่วนทีเกียวข้องกับสถานี

บางบําหรุ รายละเอียดการปรับแก้ไขแบบการก่อสร้างในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการศึกษาออกแบบ

โครงการระบบทางด่วนทดแทนสายพญาไทย-พทุธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทยสาย

บางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี (โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – 

ตลงิชนั) ซงึการประชาสมัพนัธ์เพือให้ประชาชนทีได้รับผลกระทบรับทราบนบัว่าเป็นสิงสําคญั แตที่

ผ่านมายังขาดความทัวถึงในการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทัวถึงกัน  ทําให้

ประชาชนกลุ่มตวัอย่างรับทราบข้อมูลข่าวสารน้อย จึงส่งผลให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างไม่เห็น

ความสําคญัของการมีสว่นร่วมจงึสง่ผลให้การเข้าร่วมมีน้อยตามไปด้วย 

  1.1.3 รูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ถึงแม้ทีผ่านมา

ได้จดัให้มีการดําเนินงานด้านการมีสว่นร่วมรับฟังความคดิเห็นประชาชน และการประชมุกลุม่ย่อย

จํานวนหลายครัง เนืองจากพืนทีทีได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นวงกว้างและระยะยาวตามแนว

เส้นทางรถไฟ มีครัวเรือนทีได้รับความเดือดร้อนมากมาย โดยจัดในรูปแบบการประชุมชีแจง

โครงการในระดบัเขต/อําเภอ การสมัมนาทางวิชาการ การสนทนากลุ่มย่อย แต่ประชาชนในพืนที

ศกึษาซงึเป็นหนงึในพืนทีทีได้รับผลกระทบจากโครงการมีสว่นน้อยทีได้เข้าร่วมในการประชมุรับฟัง

ความคิดเห็น โดยมีเพียง 2 รายการทีมีประชาชนในพืนทีศึกษาเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ การ

สนทนากลุ่มย่อยครังที  1 ซึงจัดในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชัน เขตบางพลัด เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ และการสมัมนาทางวิชาการ ครังที 2  
  1.1.4 ความพึงพอใจและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมกับการจัดการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) มีระดบัความพึงพอใจอยู่

ในระดบัน้อย ร้อยละ 55 รองลงมา ได้แก่ มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อยทีสดุ คิดเป็นร้อย

ละ 30 และมีระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14 จากการพดูคยุระหว่าง
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ทําแบบสอบถาม พบว่าประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่รับทราบรายละเอียดข้อมลูว่ามีการจดั

ประชุมเพือรับฟังความคิดเห็นทีผ่านมา ส่งผลให้ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดงักล่าว จึงมีความพึง

พอใจต่อการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของโครงการปานกลางถึงน้อยทีสุด 

สําหรับประชาชนกลุม่ตวัอย่างในพืนทีศกึษาทีได้เข้าร่วมประชมุจํานวน 8 คน พบว่ามีระดบัความ

พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยทังหมด สําหรับอุปสรรคในการมีส่วนร่วมกับการจัดการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน ได้แก่ การได้รับข้อมูลเกียวกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ทีประชาชนกลุ่มตวัอย่างในพืนทีศกึษาไม่ได้รับรายละเอียดข้อมลูอย่างทวัถึง ประกอบ

กบัมีความคดิเห็นวา่เนือหาในการจดัประชมุนนัยากและประชาชนไม่เข้าใจ ซงึสอดคล้องกบัระดบั

ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

และช่วงเวลาในการจัดประชุมทีมักตรงกับเวลาทีงานของประชาชนจึงส่งผลให้ประชาชนกลุ่ม

ตวัอยา่งในพืนทีศกึษาไมอ่ยากเข้าร่วมรับฟังความคดิเห็น  
 1.2 ผลกระทบทีเกิดจากจากการดาํเนินการโครงการรถไฟชานเมือง (สายสี
แดง) โดยภาพรวมเกิดผลกระทบต่อประชาชนทีอาศัยในพืนทีเกิดขึนมากในระหว่างการ

ดําเนินการก่อสร้างโครงการฯ เมือเปรียบเทียบกบัช่วงหลงัก่อสร้างเสร็จ ทงัผลกระทบด้านความไม่

สะดวกในการเดินทางในชีวิตประจําวนั โดยประชาชนต้องใช้ระยะทางทีไกลขึน และมีสิงกีดขวาง

ในเส้นทางจราจร ด้านปัญหามลพิษจากโครงการฯ ในระหว่างการก่อสร้างทีก่อให้เกิดมลพิษ เช่น 

ฝุ่ นละอองจากก่อก่อสร้าง และรถบรรทกุทีวิงผ่านชมุชน มลพิษทางเสียง และมลพิษทางนํา  และ

ด้านความไม่ปลอดภัยจากการดําเนินการโครงการฯ ทีทําให้ประชาชนต้องเสียงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เช่น ต้นไม้ รัวบ้าน เป็นต้น และการเกิดอาชญากรรม 

สําหรับความเดือดร้อนจากการเวนคืน พบว่าชุมชนทีอยู่บริเวณริมทางรถไฟซึงตงัอยู่บททีดินของ

การรถไฟนนั ต้องอพยพย้ายไปอยู่ทีใหม่ โดยผลกระทบทีลดลงมากทีสดุหลงัการก่อสร้างเสร็จคือ

ด้านปัญหามลพิษทางอากาศ รองลงมา คือ ความเสียงต่อการเกิดอุบตัิเหตุ ส่วนปัญหาทีลดลง

น้อยทีสดุ คือ ปัญหามลพิษทางนํา เนืองจากการก่อสร้างมีการวางท่อระบายนําสงูกว่าพืนทีอยู่

อาศยัของประชาชนทีอาศยัอยู่ใกล้แนวก่อสร้างทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ส่วนหนึงไม่

สามารถระบายนําออกจากพืนทีได้ ทําให้เกิดนําท่วมขงัและเน่าเสีย 
 1.3 ความต้องการใช้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
ผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) พบว่าประชาชนในพืนทีศึกษา

ส่วนใหญ่มีระดบัความต้องการใช้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการจัดการผลกระทบ

สิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ด้านการเข้าถึงข้อมูลทีเกียวข้องกับจัดการ
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ผลกระทบสิงแวดล้อมมากทีสุด  รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนเกียวข้องกับการจัดการผลกระทบ

สงิแวดล้อม และการเข้าร่วมการจดัการผลกระทบสงิแวดล้อม  
2. ข้อเสนอแนะ  
 จากการอภิปรายผลการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)ทีผ่านมายงัไม่มี

ความเหมาะสม เนืองจากประชาชนทีเข้ามามีสว่นร่วมนนัอยู่ในระดบัน้อย และจะอยู่ในระดบัการรับ

ฟังความคิดเห็น สาเหตุเกิดจากปัจจัยหลายประการทีสําคัญ ได้แก่ การไม่มีความรู้ความเข้าใน

เกียวกบักระบวนการมีสว่นร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม และการประชาสมัพนัธ์ในส่วน

ของการดําเนินโครงการและการเปิดให้มีมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้

ประชาชนไมเ่ห็นความสําคญัและไมเ่ข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการรับฟังความคดิเห็นตา่งๆ ทีจดัขนึ 

 สําหรับข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน

ตอ่การจดัการผลกระทบสงิแวดล้อมตอ่โครงการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของรัฐ ดงันี 
 2.1 การให้ความรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญของ
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้ทีเกียวข้องให้ประชาชนทีได้รับ

ผลกระทบหรือกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบเบืองต้นตงัแต่ขนัริเริมโครงการ ขนัวางแผน ขนั

ดําเนินโครงการ และขันประเมินโครงการ เพือสร้างความเข้าใจทีตรงกันและลดปัญหาความ

ขดัแย้งทีมกัเกิดขึนจากความเข้าใจไม่ตรงกนัระหว่างเจ้าของโครงการและกลุ่มผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ซึงรูปแบบการประชาสมัพันธ์สามารถดําเนินการได้หลากหลายวิธี เช่น จดหมาย วีดีทัศน์ สือ

ออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสมัพนัธ์ สปอร์ตวิทย/ุโทรทศัน์ ผู้ นําชมุชน หนงัสือพิมพ์ เป็น

ต้น ทงันีต้องเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในจดุทีประชาชนสามารถมองเห็นและเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย และ

ให้ระยะเวลาอยา่งตอ่เนือง 

 2.2 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึน โดยการเริมต้น

ตงัแต่ระยะแรกในการทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทัวถึง อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพือให้

ประชาชนได้ทําความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูเพิมเติม และจําเป็นต้องกําหนดกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียต่อโครงการอย่างครอบคลมุ โดยให้ความสําคญักบักลุ่มทีได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นอนัดบั

แรก ทงันีสามารถเสนอแนะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อีกหลายแนวทาง 

ได้แก่ 
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  2.2.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็ต้องสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมทีประชาชนรู้สกึว่ามีส่วนร่วมแล้วเกิดประโยชน์ต่อชมุชนของเขา โดยผู้ เข้า

ไปสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมจะต้องรับฟัง และนําเอาไปพิจารณาอยา่งจริงจงัในการตดัสนิใจ  

  2.2.2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กระบวนการมีส่วนร่วมทังหลายนันมี

ความสมัพนัธ์กบัคําว่า “ตดัสินใจ” กรณีโครงการทีประชาชนรู้สกึว่ามีผลกระทบต่อเขามาก เขา

ต้องการมีส่วนร่วมทีจะนําไปสู่การตดัสินใจ หรือแม้แต่ร่วมตดัสินใจด้วย เช่น การตดัสินใจเลือก

สถานทีตงัโครงการ และแนวทางลดผลกระทบทีจะเกิดขึน เป็นต้น ถ้าเปิดโอกาสให้ประชาชน

ตดัสินใจก่อน โดยให้เข้าใจถึงข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ทีจะได้รับ ผลเสียทีจะเกิดขึน โดยไม่รู้สึก

กดดนัให้ต้องยอมรับในตวัโครงการ  

  2.2.3 การให้กลุ่มอิสระหรือกลุ่มทีเป็นกลางทําหน้าทีกํากบักระบวนการมีส่วน

ร่วมแทนเจ้าของโครงการ จะทําให้ประชาชนมีความรู้สึกทีดีกว่าการนําเสนอโดยรัฐหรือเจ้าของ

โครงการทีมักจะนําเสนอแต่ส่วนดี และปกปิดไม่ยอมบอกข้อเสียของโครงการ หรืออย่างน้อย

หน่วยงานก็ควรจะมีหน่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทีเข้าใจกระบวนการ แทนการใช้

หน่วยหรืองานประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน 

  2.2.4 การสร้างความร่วมมือ หรือการเป็นหุ้นสว่น (Partnership) ในการทํางาน 

นนัคือ การริเริมโครงการให้ประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตระหนกัถึง

ความจําเป็นหรือปัญหาแล้วช่วยกนัคิดหาทางออกของปัญหาโดยการร่วมร่างโครงการ จะทําให้

ประชาชนรู้สกึเป็นเจ้าของโครงการ (Ownership) 

  2.2.5 การสร้างความไว้วางใจ โดยพยายามแก้ปัญหาความเข้าใจผิดต่างๆ 

แสดงให้เห็นเป้าหมายของการมีส่วนร่วม เจตนารมณ์ของกระบวนการทีจะหาทางออกทีดีทีสุด

ไม่ใช่พยายามจะผลกัดนัโครงการให้เกิดขึน แต่เป็นการมาร่วมคิดร่วมปรึกษาหาทางออกร่วมกนั 

ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมคือรัฐและประชาชนได้มีการหาทางออกและเลือกทางออกทีเป็นที

พงึพอใจทงัสองฝ่าย 

  2.2.6 การสร้างแรงจูงใจ เช่น กองทุนสนับสนุน เนืองจากกระบวนการมีส่วน

ร่วมทีผ่านมา ประชาชนมองว่าเป็นเรืองเสียเวลาทํามาหากิน รัฐจึงจําเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือ 

เพราะประชาชนต้องเสียเวลาทํามาหากินในการมีสว่นร่วม 

  2.2.7 การรับเรืองร้องเรียน โดยจัดให้มีช่องทางรับเรืองร้องเรียนผลกระทบที

เกิดขนึ เช่น กลอ่งแสดงความคดิเห็น เป็นต้น และให้รีบดําเนินชีแจง/แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่าง

ทนัท่วงที 
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 2.3 การปรับรูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นให้เหมาะสม การจัด

ประชมุรับฟังความคิดเห็นถือได้ว่าเป็นเครืองมืออย่างหนึงในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน สามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น การจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ การประชมุกลุ่มย่อย 

การพบปะพดูคยุบคุคลสําคญั การจดัการสมัมนา เป็นต้น ทงันีรูปแบบการจดัประชมุดงักล่าวมกั

ได้รับความร่วมมือจากประชาชนน้อย เนืองจากจะจดัเป็นเชิงเป็นทางการในโรงแรม เนือหาการ

นําเสนอค่อนข้างยากด้วยภาษาวิชาการและศพัท์เทคนิคต่างๆ ทําให้ประชาชนไม่อยากเข้าร่วม 

ดงันนัจงึควรปรับรูปแบบการประชมุให้ใกล้ชิดกบัประชาชนแตล่ะกลุม่มากยิงขนึ โดยเลือกสถานที

จดัประชมุทีใกล้เคียงกบัพืนทีทีได้รับผลกระทบเพือความสะดวกแก่ผู้ เข้าร่วมการประชมุ พร้อมทงั

ควรสร้างบรรยากาศทีดีเป็นกนัเองกบัประชาชนทีมาเข้าร่วมการประชมุ 
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บทท ี7 
บทสรุป 

 
 บทสรุปการศึกษาการมีส่วนรวมของประชาชนทีมีต่อโครงการพฒันาสาธารณูปโภค

ขนาดใหญ่ของรัฐ ในการจดัการลดผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ ในกรณีศกึษาประชาชนใน

เขตเทศบาลเมืองบางกรวยกับโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชนั บริเวณ

สถานีบางบําหรุ เพือเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนอนัเป็นปัจจยัสูค่วามสําเร็จใน

การจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ในการดําเนินโครงการอืนๆ ของรัฐต่อไปใน

อนาคต 

 
1. สรุปสาระสาํคัญของงานวิจัย 
 สาระสําคญัของการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

บางกรวย (บริเวณสถานีบางบําหรุ) ต่อการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง 

(สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชัน ภายใต้วตัถุประสงค์การวิจัย เพือศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

เกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ

การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยกับโครงการรถไฟ

ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชัน บริเวณสถานีบางบําหรุ เพือเสนอแนะแนวทางการ

พฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการพฒันาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐ ในการ

จดัการลดผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการฯ พบว่าการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการ

ศึกษาประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมนัน ไม่ได้เป็นเพียงข้อแนะนําว่าควรมีการศึกษาเพือเป็น

ประโยชน์ต่อการศกึษา หากแต่เป็นการบงัคบัให้ต้องดําเนินการตามข้อบงัคบัของกฎหมาย ได้แก่ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ทีบัญญัติไว้ว่า “การดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทังทางด้านคุณภาพ

สิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผล

กระทบต่อคณุภาพสิงแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในชมุชน และจดัให้มีกระบวนการรับฟัง

ความคดิเห็นของประชาชนผู้ มีสว่นได้เสียก่อน...” ซงึเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทีชดัเจนของภาครัฐ

ทีให้ความสําคญักบักระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้ มีสว่นได้เสีย ซงึขนัตอนจะ

เป็นไปตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 
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 คําแนะนําของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

กฎหมายทีได้กําหนดเกณฑ์ขันตําในเจ้าของโครงการดําเนินการตามกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครัง ได้แก่ ครังแรก ดําเนินการในช่วงระหว่างการเริมต้น

โครงการโดยการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา เพือให้ข้อมลู

แก่ประชาชนเกียวกบัโครงการและผลกระทบทีอาจจะเกิดขนึ รวมทงัเสนอขอบเขตการศกึษา ครังทีสอง

ดําเนินการในช่วงเตรียมจดัทําร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม

เพือสร้างความมนัใจให้แก่ประชาชน  

 เมือเปรียบเทียบกับผลการศึกษารายงานผลกระทบสิงแวดล้อม โครงการศึกษา

ออกแบบโครงการระบบทางดว่นทดแทนสายพญาไทย-พทุธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศ

ไทยสายบางซือ-พระราม 6 เชือมโยงถนนบรมราชชนนี นันได้จัดให้มรกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนทงัสิน 8 รายการ ได้แก่ การประชมุชีแจงโครงการในระดบัเขต/อําเภอ ครังที 

1 (ดําเนินการรวม 5 ครัง)  วนัที 3-9 มีนาคม 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชนั เขตบางพลดั 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ การสมัมนาทางวิชาการ ครังที 

1 วนัที 24 มีนาคม 2547 การสนทนากลุม่ยอ่ยครังที 1 (ดําเนินการรวม 9 ครัง) วนัที 8 เมษายน - 3 

มิถุนายน 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชนั เขตบางพลดั เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร และ

อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี การประชุมชีแจงโครงการในระดับเขต/อําเภอ ครังที 2 

(ดําเนินการรวม 8 ครัง) วนัที 8 เมษายน - 3 มิถนุายน 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชนั เขต

บางพลดั เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี การสัมมนาทาง

วิชาการ ครังที 2 วนัที 7 ตลุาคม 2547 การสนทนากลุม่ยอ่ยครังที 2 (ดําเนินการรวม 10 ครัง) วนัที 

9-17 ตุลาคม 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชัน เขตบางพลดั เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ การสมัมนาทางวิชาการ ครังที 3  วนัที 23 พฤศจิกายน 2547 

และการดําเนินการด้านการมีสว่นร่วมของประชาชนบริเวณทางแยกตา่งระดบักาญจนาภิเษก วนัที 

27 กันยายน 2548 จะเห็นได้ว่าโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนได้ตามทีกฎหมายกําหนด แต่เป็นทีน่าสงัเกตว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที

กฎหมายกําหนดนนั เมือเปรียบเทียบกบัระดบัการมีสว่นร่วมโดยทวัไป เช่น ตามแนวคดิการมีสว่น

ร่วมของประชาชนของ Arnstein (1969) ทีนําเสนอตวัแบบ “ขนับนัไดการมีส่วนร่วมของพลเมือง” 

หรือ “Ladder of Citizen Participation” ซงึประกอบด้วย 1) ขนัการควบคมุ (Manipulation) 2) 

ขันการรักษา  (Therapy) 3)  ขันการให้ ข้อมูล  ( Informing) 4)  ขันการรับฟังความคิดเห็น 

(Consultation) 5) ขนัการปรึกษาหารือ (Placation) 6) ขนัการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 7) ขนั
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มอบหมายอํานาจ (Delegated Power) และ 8) ขนัอํานาจพลเมือง (Citizen Control) ซงึแตล่ะ

ระดบัขนับนัไดได้สะท้อนอํานาจของประชาชน และการจดัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเสนอ

โดย International Association for Public Participation (2007) ซงึเป็นองค์กรนานาชาตด้ิานการ

มีสว่นร่วมของประชาชนทีได้รับการยอมรับจากทวัโลก ได้แบง่ระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชนไว้ 

5 ระดบั ได้แก่ 1) การให้ข้อมลูขา่วสาร 2) การรับฟังความคดิเห็น 3) การดงึเข้ามาเกียวข้อง 4) การ

สร้างความร่วมมือ และ 5) การเสริมอํานาจประชาชน นนัพบวา่การดําเนินการจดัการประชมุรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนทีผ่านมาเป็นการปฏิบตัิเพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนดจึงเป็น

เพียงระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต้นๆ นนัคือ ประชาชนมีโอกาสในการให้ข้อมูล

ความคิดเห็นทีประกอบด้วยการให้ข้อมลูข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเท่านนั 

ยงัไมถ่ึงระดบัการเสริมอํานาจให้กบัประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจอยา่งแท้จริง 

 ประกอบกบัผลการศึกษาจากแบบสอบถามเกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการฯ ในกรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบาง

กรวยกบัโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชนั บริเวณสถานีบางบําหรุ พบว่า

ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นทีทางโครงการฯ ได้จดัขึนให้มีนนัอยู่ในระดบัน้อยมาก 

แม้ทางโครงการจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนทังระดบัเขต/อําเภอ และกลุ่มย่อย  

แต่ประชาชนในพืนทีศึกษาไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการจัดประชุม

เท่าทีควร ทังนีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม ซึงเป็นสาเหตสุําคญัทีมีผลต่อการตระหนกัถึงความสําคญัของการมีส่วนร่วม

ในการดําเนินการต่างๆ ประกอบกับขาดการรับทราบข้อมูลทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยพบว่า

ประชากรสว่นใหญ่ไมท่ราบวา่จะมีการก่อสร้างรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) มีประชาชนทราบข้อมลู

เพียงบางส่วนว่าจะมีการก่อสร้าง ซึงรับทราบข้อมูลจากเพือนบ้าน เสียงตามสาย และการปิด

ประกาศ ใบปลิว ซึงการประชาสมัพนัธ์เพือให้ประชาชนทีได้รับผลกระทบรับทราบนบัว่าเป็นสิง

สําคัญ สอดคล้องกับความพึงพอใจและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมกับการจัดการรับฟังความ

คดิเห็นของประชาชนโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) พบว่ามีระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบั

น้อยและน้อยทีสุด โดยประชาชนมองว่าอุปสรรคในการมีส่วนร่วมกับการจัดการรับฟังความ

คดิเห็นของประชาชน ได้แก่ ข้อมลูขา่วสารเกียวกบัการจดัประชมุรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทีอาจมีการประชาสมัพนัธ์ให้ทราบน้อย ไม่เข้าถึงประชาชนทกุกลุ่ม หรือทวัทุกพืนที ประกอบกบั

เนือหาในการจดัประชุมทียากและประชาชนไม่เข้าใจ และช่วงเวลาในการจดัประชุมทีมกัตรงกบั
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เวลาทีงานของประชาชนจึงส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จึงส่งผลให้

ประชาชนมี ความต้องการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมต่อการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการ

รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ด้านการเข้าถึงข้อมลูทีเกียวข้องกบัจดัการผลกระทบสิงแวดล้อมมากทีสดุ  

รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนเกียวข้องกบัการจดัการผลกระทบสิงแวดล้อม และการเข้าร่วมการจดัการ

ผลกระทบสงิแวดล้อม  

 
2. ข้อเสนอแนะ  
 จากการอภิปรายผลการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตอ่การจดัการผลกระทบสงิแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)ทีผา่นมายงัไมมี่

ความเหมาะสม เนืองจากประชาชนทีเข้ามามีสว่นร่วมนนัอยู่ในระดบัน้อย และจะอยู่ในระดบัการ

รับฟังความคิดเห็น สาเหตเุกิดจากปัจจยัหลายประการทีสําคญั ได้แก่ การไม่มีความรู้ความเข้าใน

เกียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม และการประชาสมัพนัธ์ใน

สว่นของการดําเนินโครงการและการเปิดให้มีมีสว่นร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้

ประชาชนไมเ่ห็นความสําคญัและไมเ่ข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการรับฟังความคดิเห็นตา่งๆ ทีจดัขนึ 

 สําหรับข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน

ตอ่การจดัการผลกระทบสงิแวดล้อมตอ่โครงการพฒันาสาธารณปูโภคขนาดใหญ่ของรัฐ ดงันี 
 2.1 การให้ความรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญของ
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้ทีเกียวข้องให้ประชาชนทีได้รับ

ผลกระทบหรือกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบเบืองต้นตงัแต่ขนัริเริมโครงการ ขนัวางแผน ขนั

ดําเนินโครงการ และขันประเมินโครงการ เพือสร้างความเข้าใจทีตรงกันและลดปัญหาความ

ขดัแย้งทีมกัเกิดขึนจากความเข้าใจไม่ตรงกนัระหว่างเจ้าของโครงการและกลุ่มผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ซึงรูปแบบการประชาสมัพันธ์สามารถดําเนินการได้หลากหลายวิธี เช่น จดหมาย วีดีทัศน์ สือ

ออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสมัพนัธ์ สปอร์ตวิทย/ุโทรทศัน์ ผู้ นําชมุชน หนงัสือพิมพ์ เป็น

ต้น ทงันีต้องเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในจดุทีประชาชนสามารถมองเห็นและเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย และ

ให้ระยะเวลาอยา่งตอ่เนือง 

 2.2 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึน โดยการเริมต้น

ตงัแต่ระยะแรกในการทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทัวถึง อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพือให้

ประชาชนได้ทําความเข้าใจ และศกึษาข้อมลูเพิมเติม และจําเป็นต้องกําหนดกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วน
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เสียต่อโครงการอย่างครอบคลมุ โดยให้ความสําคญักบักลุ่มทีได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นอนัดบัแรก 

ทงันีสามารถเสนอแนะการสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนได้อีกหลายแนวทาง ได้แก่ 

  2.2.1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็ต้องสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมทีประชาชนรู้สกึว่ามีส่วนร่วมแล้วเกิดประโยชน์ต่อชมุชนของเขา โดยผู้ เข้า

ไปสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมจะต้องรับฟัง และนําเอาไปพิจารณาอยา่งจริงจงัในการตดัสนิใจ  

  2.2.2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กระบวนการมีส่วนร่วมทังหลายนันมี

ความสมัพนัธ์กบัคําว่า “ตดัสินใจ” กรณีโครงการทีประชาชนรู้สกึว่ามีผลกระทบต่อเขามาก เขา

ต้องการมีส่วนร่วมทีจะนําไปสู่การตดัสินใจ หรือแม้แต่ร่วมตดัสินใจด้วย เช่น การตดัสินใจเลือก

สถานทีตงัโครงการ และแนวทางลดผลกระทบทีจะเกิดขึน เป็นต้น ถ้าเปิดโอกาสให้ประชาชน

ตดัสินใจก่อน โดยให้เข้าใจถึงข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ทีจะได้รับ ผลเสียทีจะเกิดขึน โดยไม่รู้สึก

กดดนัให้ต้องยอมรับในตวัโครงการ  

  2.2.3 การให้กลุ่มอิสระหรือกลุ่มทีเป็นกลางทําหน้าทีกํากบักระบวนการมีส่วน

ร่วมแทนเจ้าของโครงการ จะทําให้ประชาชนมีความรู้สึกทีดีกว่าการนําเสนอโดยรัฐหรือเจ้าของ

โครงการทีมักจะนําเสนอแต่ส่วนดี และปกปิดไม่ยอมบอกข้อเสียของโครงการ หรืออย่างน้อย

หน่วยงานก็ควรจะมีหน่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทีเข้าใจกระบวนการ แทนการใช้

หน่วยหรืองานประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน 

  2.2.4 การสร้างความร่วมมือ หรือการเป็นหุ้นสว่น (Partnership) ในการทํางาน 

นนัคือ การริเริมโครงการให้ประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตระหนกัถึง

ความจําเป็นหรือปัญหาแล้วช่วยกนัคิดหาทางออกของปัญหาโดยการร่วมร่างโครงการ จะทําให้

ประชาชนรู้สกึเป็นเจ้าของโครงการ (Ownership) 

  2.2.5 การสร้างความไว้วางใจ โดยพยายามแก้ปัญหาความเข้าใจผิดต่างๆ 

แสดงให้เห็นเป้าหมายของการมีส่วนร่วม เจตนารมณ์ของกระบวนการทีจะหาทางออกทีดีทีสุด

ไม่ใช่พยายามจะผลกัดนัโครงการให้เกิดขึน แต่เป็นการมาร่วมคิดร่วมปรึกษาหาทางออกร่วมกนั 

ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมคือรัฐและประชาชนได้มีการหาทางออกและเลือกทางออกทีเป็นที

พงึพอใจทงัสองฝ่าย 

  2.2.6 การสร้างแรงจูงใจ เช่น กองทุนสนับสนุน เนืองจากกระบวนการมีส่วน

ร่วมทีผ่านมา ประชาชนมองว่าเป็นเรืองเสียเวลาทํามาหากิน รัฐจึงจําเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือ 

เพราะประชาชนต้องเสียเวลาทํามาหากินในการมีสว่นร่วม 
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  2.2.7 การรับเรืองร้องเรียน โดยจัดให้มีช่องทางรับเรืองร้องเรียนผลกระทบที

เกิดขนึ เช่น กลอ่งแสดงความคดิเห็น เป็นต้น และให้รีบดําเนินชีแจง/แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่าง

ทนัท่วงที 

 2.3 การปรับรูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นให้เหมาะสม การจัด

ประชมุรับฟังความคิดเห็นถือได้ว่าเป็นเครืองมืออย่างหนึงในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน สามารถดําเนินการได้หลายวิธี เช่น การจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ การประชมุกลุ่มย่อย 

การพบปะพดูคยุบคุคลสําคญั การจดัการสมัมนา เป็นต้น ทงันีรูปแบบการจดัประชมุดงักล่าวมกั

ได้รับความร่วมมือจากประชาชนน้อย เนืองจากจะจดัเป็นเชิงเป็นทางการในโรงแรม เนือหาการ

นําเสนอค่อนข้างยากด้วยภาษาวิชาการและศพัท์เทคนิคต่างๆ ทําให้ประชาชนไม่อยากเข้าร่วม 

ดงันนัจงึควรปรับรูปแบบการประชมุให้ใกล้ชิดกบัประชาชนแตล่ะกลุม่มากยิงขนึ โดยเลือกสถานที

จดัประชมุทีใกล้เคียงกบัพืนทีทีได้รับผลกระทบเพือความสะดวกแก่ผู้ เข้าร่วมการประชมุ พร้อมทงั

ควรสร้างบรรยากาศทีดีเป็นกนัเองกบัประชาชนทีมาเข้าร่วมการประชมุ 
 
3. ข้อบกพร่องในงานวิจัย 
 3.1 โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ-ตลิงชัน มีจํานวน 4 สถานี 

ได้แก่ สถานีบางซ่อน สถานีบางบําหรุ สถานีตลิงชนั และสถานีบางกรวย-กฟผ. ซงึกลุ่มประชากร

ตวัอย่างในการศกึษาวิจยัครังนีเลือกเพียงประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย (บริเวณสถานี

บางบําหรุ) จํานวน 175 คน อาจไม่เพียงพอหรือไม่เห็นข้อเปรียบเทียบเกียวกบัความคิดเห็นด้าน

การมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่การจดัการลดผลกระทบสงิแวดล้อมของโครงการ 

 3.2 การศึกษาวิจัยครังนีได้จัดทําขึนหลังจากมีการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ประชาชนไปนานตงัแต่ พ.ศ. 2549 ทําให้ประชาชนกลุ่มตวัอย่างอาจจําลําดบัเหตุการณ์ได้ไม่

ครบถ้วน และมีประชาชนเป็นจํานวนมากทีไม่ได้เข้าร่วมการประชมุรับฟังความคิดเห็นก็ไม่มีความ

ประสงค์จะตอบคําถามแบบสอบถามเท่าทีควร 

 
4. ประโยชน์ทไีด้จากงานวิจัย 
 4.1 การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายรูปแบบ ขึนอยู่กับขนัตอนการ

ดําเนินโครงการ ความสามารถในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และวตัถปุระสงค์ในการจดัแตล่ะ

ครัง โดยสิงสําคญัทีสดุในการสร้างกระบวนการมีสว่นร่วม ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมลูผ่านสือตา่งๆ 

เช่น จดหมาย แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ การโฆษณาหรือติดประกาศ ซึง
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ผู้ จัดการมีส่วนร่วมของประชาชนควรเลือกสือทีเหมาะสมกับประชาชนในพืนทีและต้องให้

ระยะเวลาพอสมควร  เพือให้ประชาชนได้ทําความเข้าใจในตัวโครงการและตระหนักถึง

ความสําคญัของการมีสว่นร่วม  

 4.2 พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

มาตรา 6 ได้ระบุถึงสิทธิและหน้าทีของประชาชนว่าสามารถรับทราบข้อมูลและข่าวสารในเรือง

เกียวกบัการส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิงแวดล้อม เว้นแต่ข้อมลูและข่าวสารทีทางราชการถือว่า

เป็นความลบัหรือความลบัเกียวกบัสทิธิสว่นบคุคล สทิธิในทรัพย์สินหรือสิทธิในทางการค้า เป็นต้น 

แต่มิได้มีการระบุเรืองสิทธิของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดล้อมแตอ่ย่างใด จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ประชาชนสามารถเข้ามา

มีส่วนร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมได้มากกว่าการรับทราบข้อมูลและ

ขา่วสาร 

 4.3 การศกึษาวิจยัครังนีสามารถนําข้อมลูและแนวทางการมีสว่นร่วมของประชาชน

อนัเป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จในการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ในการดําเนิน

โครงการอืนๆ ของรัฐตอ่ไปในอนาคต 
 
5. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครังต่อไป 
 5.1 การศึกษาวิจัยเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการผลกระทบ

สิงแวดล้อมในการดําเนินโครงการอืนๆ ของรัฐ สามารถนําไปพฒันาต่อยอดกบัพืนทีโครงการอืนๆ 

เพือหาแนวทางทีเหมาะสมในการจดัให้มีกระบวนการมีส่วนรวมของประชาชน เพือให้ประชาชน

สามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการผลกระทบสงิแวดล้อมได้อยา่งแท้จริง 

 5.2 การศกึษาวิจยัครังนีใช้วิธีการรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิและทุติยภมูิ พร้อมทงัการ

ลงพืนทีสํารวจจริงในช่วงทีมีการก่อสร้าง จึงได้เห็นผลกระทบทีเกิดขึนในชุมชนพืนทีศึกษา 

นอกจากนียงัใช้เครืองมือแบบสอบถามเพือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนทีศึกษา 

ทงันีควรจะมีการเพิมเติมเรืองแบบสมัภาษณ์ผู้ ทีเชียวชาญหรือตวัแทนชุมชนเพิมเติมเพือให้เกิด

ความเหมาะสมของการศกึษามากยิงขนึ 
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6. สรุป 
 การศึกษาวิจัยในครังนียังไม่สมบูรณ์และพบข้อบกพร่องของการศึกษาอยู่บ้าง 

เนืองจากระยะเวลาของการมีส่วนร่วมของประชาชนนับตังแต่มีการจัดทํารายงานการศึกษา

ผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการฯ เมือ พ.ศ. 2547 จนเริมมีการก่อสร้างในช่วง พ.ศ. 2553 

ตลอดจนความซับซ้อนของโครงการฯ และระบบราชการไทย โดยการก่อสร้างของโครงการ

ประกอบด้วย ถนนเลียบทางรถไฟ รถไฟสายใต้ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และโครงการทางดว่น

พิเศษฯ ซึงแต่ละหน่วยงานทีรับผิดชอบต่างออกแบบและดําเนินการก่อสร้างอย่างอิสระ ขาดการ

ควบคมุ กํากบั และวางแผนให้สอดคล้องกนั ระหว่างดําเนินการศึกษาวิจยัครังนี ในพืนทีศึกษามี

การก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานของโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเสร็จและส่งมอบงานแล้ว 

พร้อมกับการก่อสร้างทางด่วนพิเศษทีจะเร่งรัดเปิดใช้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

ระยะเวลานบัตงัแต ่พ.ศ. 2547-2559 เป็นเวลากว่า 12 ปี การย้อนทบทวนความรู้ความเข้าใจของ

ประชาชนในเขตพืนทีศกึษาอาจคลาดเคลือนได้จากระยะเวลาผา่นมาทียาวนาน 

 ในช่วงของการก่อสร้างทางด่วนพิเศษ โดยใช้รายงานการศกึษาผลกระทบสิงแวดล้อมฯ 

ฉบบัเดิม พ.ศ. 2547 ยงัซบัซ้อนขนึไปเมือการทางพิเศษฯ ทําการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ทางดว่นสายนี และพบวา่การทางพิเศษฯ จะประสบภาวะขาดทนุหากดําเนินการก่อสร้างโครงการ 

จึงจําเป็นต้องเปลียนรูปแบบเป็นระบบสัมปทานให้เอกชนเข้ามาดําเนินการแทน ผลกระทบ

สิงแวดล้อมทีเกิดขึนจากการดําเนินโครงการทังระยะก่อสร้างและดําเนินการ จึงใช้เวลายืดเยือ

ออกไปอีก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นระยะเวลานาน แต่การสร้างความตืนตวัใน

เรืองของการรักษาสทิธิปกป้องผลประโยชน์ของบคุคลและชมุชนเป็นอยา่งมาก 

 ข้อบกพร่องจากการศกึษาบางประการทีควรเสริม คือ การสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญหรือ

ตวัแทนชุมชน หรือผู้ จัดทํารายงาน โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน

สําหรับโครงการนี เพือทราบแนวคิดและทศันคติตลอดจนสภาพปัญหาในการทําโครงการอืน และ

การทําวิจยัใดๆ ทีเกียวข้องกบัเรืองนี 
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แบบสอบถามความคดิเหน็การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการผลกระทบ

สิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลิงชัน  
บริเวณสถานีรถไฟบางบาํหรุ 

 

 ตามแผนการค้นคว้าอิสระ “การศกึษาความเหมาะสมของกระบวนการมีสว่นร่วมของ

ประชาชนทีมีต่อโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐ ในการจัดการผลกระทบ

สิงแวดล้อมของโครงการ กรณีศึกษาโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ – ตลิงชนั 

บริเวณสถานีรถไฟบางบําหรุ” บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวิชาวางแผนชุมชน

เมืองและสภาพแวดล้อม โดยนายบรัศ บญุบรรเจิดศรี นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรการวางแผน

ชุมชนและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนทีทีได้รับผลกระทบจาก

โครงการฯ  โดยใช้แบบสอบถามข้างล่างนี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุทีท่านให้ความอนเุคราะห์ข้อมลู

มา ณ ทีนี 

 

คาํชีแจง   กรุณาทําเครืองหมาย หรือเตมิข้อความลงในช่องวา่งให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
 
ส่วนท ี1  ข้อมูลด้านประชากร 
1.  เพศ   ชาย   หญิง 

2.  อายุ   ตํากวา่ 20 ปี   21-40 ปี       41-60 ปี    60 ปีขนึไป 
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   ประถมศกึษา  มธัยมศกึษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 

   ปริญญาตรี  สงูกวา่ปริญญาตรี    
4.  อาชีพหลัก 
   เกษตรกร   นกัศกึษา 

   ธุรกิจสว่นตวั  รับราชการ 

   พนกังานบริษัท  อืนๆ  โปรดระบ ุ…………………………. 
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5.  อาศัยอยู่ในชุมชน 
   หมูบ้่านธนากร 1   หมูบ้่านธนากร 2 

   หมูบ้่านภาณรัุงษี   อืนๆ โปรดระบ ุ    
6.  ระยะเวลาการอยู่อาศัยอยู่ในชุมชน 
   น้อยกวา่ 10 ปี   10-20 ปี 

   21-30 ปี    มากกวา่ 30 ปี  

 

ส่วนท ี2 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเกียวกับการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการประเมนิผล
กระทบสิงแวดล้อม 

ทราบ 
ทราบ

บางส่วน 
ไม่ทราบ 

ท่ านทราบห รือ ไม่ ว่ า กา รประ เมิ นผลกระทบ

สงิแวดล้อมคืออะไร 

   

ท่ านทราบห รือ ไม่ ว่ า กา รประ เมิ นผลกระทบ

สงิแวดล้อมมีขนัตอนอะไรบ้าง 

   

ท่ านทราบห รือ ไม่ ว่ า กา รประ เมิ นผลกระทบ

สงิแวดล้อมใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ 

   

ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการประเภทใดทีต้องมีการ

ประเมินผลกระทบสงิแวดล้อม 

   

ท่ านทราบห รือ ไม่ ว่ า กา รประ เมิ นผลกระทบ

สงิแวดล้อมเป็นกฎหมายทีอยูใ่นพระราชบญัญตัใิด 
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ส่วนที 3  การรับทราบข้อมูลและประสบการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รวมถึงผลกระทบทีเกิดขึนจาก
การดาํเนินการ 

3.1  การรับทราบข้อมูลและประสบการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ประเดน็การรับทราบข้อมูล ทราบ 
ทราบ

บางส่วน 
ไม่ทราบ 

1) ทา่นทราบหรือไมว่า่จะมีโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ทา่นทราบจากแหลง่ทีมาใด (หากไม่ทราบข้ามไปข้อถัดไป) 

         โทรทศัน์      อินเทอร์เน็ต    เสียงตามสาย       

         เพือนบ้าน   การปิดประกาศ/ใบปลวิ/แผน่พบั 

         อืนๆ (โปรดระบ)ุ.......................... 

   

2) ท่านทราบถึงความสําคญัของโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

หรือไม ่

   

3) ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) มีแนวพืนที

โครงการ/พืนทีก่อสร้างอยูบ่ริเวณใด 

   

4) ท่านทราบรายละเอียดของการออกแบบผงัส่วนทีเกียวข้องกบัสถานี

บางบําหรุหรือไม ่

   

5) ท่านทราบรายละเอียดการปรับแก้ไขแบบการก่อสร้างในโครงการ

รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) หรือไม ่

   

6) ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการรถไฟชานเมือง  (สายสีแดง )ใช้

ระยะเวลาก่อสร้างนานเทา่ไหร่ 

   

7) ทา่นทราบหรือไม่ว่าการก่อสร้างโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

จะสง่ผลกระทบอะไรกบัทา่นบ้าง  

   

8) ท่านทราบหรือไม่ว่าโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ต้องมี

รายงานการประเมินผลกระทบสงิแวดล้อม 
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3.2 ประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับการจัดการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนทผ่ีานมา  

3.2.1 ท่านทราบข้อมูลเกียวกับการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการ

ผลกระทบสงิแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) หรือไม ่

  ทราบ    ไมท่ราบ 

3.2.2 ท่านทราบจากแหลง่ทีมาใด (หากไม่ทราบข้ามไปข้อถัดไป) 

              โทรทศัน์        อินเทอร์เน็ต                      เสียงตามสาย       

              เ พื อน บ้ าน        การ ปิดประกาศ /ใบปลิ ว /แผ่นพับ    อื นๆ  ( โปรด

ระบ)ุ..................... 

3.3.3 ท่านได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชนทงัระดบัเขต/อําเภอ และกลุ่มย่อยรวม 8 

รายการ หรือไม ่

ที การดาํเนินการจัดประชุมรับฟังความคดิเหน็ เคย ไม่เคย 
1. การประชุมชีแจงโครงการในระดับเขต/อาํเภอ ครังที 1 (ดําเนินการรวม 5 

ครัง)วนัที 3-9 มีนาคม 2547ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชนั เขตบางพลดั เขต

จตจุกัร กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

  

2. การสัมมนาทางวชิาการ ครังที 1วนัที 24 มีนาคม 2547   

3. การสนทนากลุ่มย่อยครังที 1(ดําเนินการรวม 9 ครัง) วนัที 8 เมษายน - 3 

มิถุนายน 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชัน เขตบางพลดั เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

  

4. การประชุมชีแจงโครงการในระดับเขต/อาํเภอ ครังที 2 (ดําเนินการรวม 8 

ครัง) วนัที 8 เมษายน - 3 มิถนุายน 2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชนั เขต

บางพลดั เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

  

5. การสัมมนาทางวชิาการ ครังที 2 วนัที 7 ตลุาคม 2547   

6. การสนทนากลุ่มย่อยครังที 2 (ดําเนินการรวม 10 ครัง) วนัที 9-17 ตลุาคม 

2547 ในพืนทีเขตบางซือ เขตตลิงชนั เขตบางพลดั เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

และอําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

  

7. การสัมมนาทางวชิาการ ครังที 3 วนัที 23 พฤศจิกายน 2547   

8. การดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณทางแยกต่าง
ระดับกาญจนาภเิษก วนัที 27 กนัยายน 2548  
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3.3.4 ท่านคดิวา่โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) มีผลกระทบกบัท่านและสงิแวดล้อมหรือไม ่

ประเดน็ปัญหา 

ช่วงเวลา 
ระหว่างการ
ก่อสร้าง 

หลังการก่อสร้าง
เสร็จ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 

ความไม่สะดวกในการเดนิทางในชีวติประจาํวัน 
- ต้องใช้ระยะทางทีไกลขนึ 

    

- มีสงิกีดขวางในเส้นทางจราจร     

ปัญหามลพษิจากโครงการฯ 
- ทางเสียง 

    

- ทางนํา     

- ทางอากาศ     

ความไม่ปลอดภัยจากการดาํเนินการโครงการฯ 
- เสียงตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุ

    

- การเกิดอาชญากรรม     

- ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เช่น ต้นไม้ รัวบ้าน 

เป็นต้น 

    

ความเดือดร้อนจากการเวนคืน     

. 

ส่วนที 4 ระดับความพึงพอใจและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมกับการจัดการรับฟังความ
คดิเหน็ของประชาชนโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

4.1 ท่านมีความพงึพอใจกบัการร่วมประเมินผลกระทบสงิแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ระดบัใด 

           มากทีสดุ  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยทีสดุ  

4.2 อะไรคืออปุสรรคในการเข้าร่วมการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง 

(สายสีแดง)  

 ระยะทางจากทีพกัอาศยั-สถานทีจดัประชมุ  เนือหาในการจดัประชมุ 

 สถานทีจดัประชมุ     ระยะเวลาในการจดัประชมุ  

 ช่วงเวลาในการจดัประชมุ 

 อืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................................................................. 
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ส่วนที 5 ความต้องการใช้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการจัดการผลกระทบ
สิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ประเดน็อุปสรรค 
ระดับความคดิเหน็ของประชาชน 

มากทสุีด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสุีด 

1) ท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลทีเกียวข้องกับจัดการ

ผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสี

แดง) 

     

2) ท่านต้องการใ ห้ มีการ รับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนเกียวกับการจัดการผลกระทบสิงแวดล้อม

โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

     

3) ท่ าน ต้องการมี ส่ วน เ กียว ข้ องกับการจัดการ

ผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสี

แดง) 

     

4) ท่ าน ต้องกา ร เ ข้ า ร่ วมการจัดการผลกระทบ

สงิแวดล้อมโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

     

 
ข้อเสนอแนะ    
..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือทท่ีานได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลทเีป็นประโยชน์ 
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ประวัตผู้ิวิจยั 

 

ชือ-สกุล นายบรัศ บญุบรรเจิดศรี  

วัน/เดอืน/ปี เกิด 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2500  

ภมูิลาํเนา จงัหวดัชลบรีุ 

ประวัตกิารศึกษา 

  - ระดบัประถมศกึษาถึงมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนดาราสมทุร  

  - ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนอํานวยศลิป์พระนคร  

  - ระดบัปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

  - ระดบัปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

  - ปัจจบุนั ศกึษาระดบัปริญญาโท สาขาการวางแผนชมุชนเมืองและ 

   สภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ประวัตกิารทาํงาน 

 - กรรมการผู้จดัการ ห้างหุ่นสว่นจํากดั สหพรศริิสตัหีบ 

 - ทีปรึกษาบริษัทมิตรยนต์พทัยา จํากดั 

 - รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตัหีบ 

 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ ห้างหุ่นสว่นจํากดั สหพรศริิพร้อพเพอร์ตี 

 - เจ้าของกิจการแสมสารวิลลา่ 




