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นางสาว กนกวรรณ เตชนันท์: การศึกษาและประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพาน
ข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ท่าดินแดง– ราชวงศ์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพจน์ สุขเกษม
การศึกษาและประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ท่าดิน
แดง - ราชวงศ์ วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครังนี คือ เพื่อศึกษาและประเมินการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้มีการด้าเนินการ
ไปแล้วในปี พ.ศ. 2554 รวมถึงเสนอแนะแนวทางรูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเหมาะสมในอนาคต เพื่อน้าไป
ปรับปรุงการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐต่อไป
การวิจัยนีใช้ข้อมูลการอ้างอิงจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทังการใช้ทฤษฎีการมีส่วน
ร่วม ทฤษฎีอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกัน และกรณีศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครังนี แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มแรกเป็นตัวแทนของประชากรในพืนที่ย่านท่าดินแดงและย่านราชวงศ์ จ้านวน 200 คน การค้านวณกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง
ส้าเร็จรูปของ Taro Yamane ในการก้าหนดกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและด้าน
ผังเมือง จ้านวน 11 ท่าน เพื่อสอบถามข้อมูล ความคิดเห็นและข้อแนะน้าเพิ่มเติมในเรื่องการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
รูปแบบและขันตอนการมีส่ว นร่วมของประชาชนที่เหมาะสม และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น กล้องถ่ ายภาพ คอมพิวเตอร์ เครื่องบั นทึกเสียง ฯลฯ และเครื่องมือทางสัง คมศาสตร์แบ่ ง เป็ นแบบสอบถาม
ประชาชนในพืนที่ จ้านวน 200 ชุด แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน และแบบส้ารวจที่ใช้ในการส้ารวจพืนที่โครงการฯ และน้าผล
จากแบบสอบถามประชาชนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา รวมถึงการพิสูจน์สมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง Z – test
ผลการวิจัยในครังนี พบว่า ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีความ
ขัดแย้งกับสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ที่มาจากการศึกษาข้อมูลอ้างอิงในการวิจัยนี กล่าวคือ สมมติฐานที่ 1 นี ไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจาก
ประชาชนให้ความร่วมมือในการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง และสมมติฐานที่ 2 ในเรื่องรูปแบบและ
ขั นตอนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ เ หมาะสม สามารถแยกได้ เ ป็ น 2 ข้ อ ย่ อ ย คื อ 1. รู ป แบบคณะท้ า งานเพื่ อ การพั ฒ นาเพื่ อ
สาธารณูปโภคภาครัฐในกรุงเทพมหานคร และ 2. ขันตอนการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม 5 ขันตอน คือ 1) ขันตอน
การริเริ่มโครงการ 2) ขันตอนการวางแผนโครงการด้าเนินการ 3) ขันตอนการด้าเนินการ 4) ขันตอนการตัดสินใจร่วมกัน และ 5)
ขันตอนการประเมินผลการด้าเนินการ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบคณะท้างานเพื่อ
การพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยเริ่มต้นจากขันตอนการ
รับทราบปัญหาและร่วมกันวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งกันทุกฝ่าย และในความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ทัง 3 ด้านนัน มีความสอดคล้องเช่นเดียวกัน และมีข้อเสนอแนะในเรื่องการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มเติม คือ ภาครัฐควร
ร่วมกับภาคประชาชนด้าเนินการริเริ่มโครงการที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนที่
ต่อไป ซึ่งอาจจะมีข้อจ้ากัดในเรื่องของระยะเวลาที่เพิ่มขึนและงบประมาณที่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมด้วย
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Assistant Professor Pornpote Sukasem
The study and evaluation of people’s participation in Thadindang – Ratchawong bridge’s design
project has the goal; to study and evaluate people’s public participation results of the research in 2011 and offer
appropriate campaign model or instructions for further government public utility project.
This research references from Thadindang – Ratchawong bridge’s design project’s information,
public participation’s research, and participation theory; also, other theories related to this research from the case
study in USA. Samples in this research can be divided into 2 groups: 200 participants in Thadindang – Ratchawong
with usage of Taro Yamane’s table for setting sample size and 11 engineering, public participation and urban
planning’s specialists to consult about the information and opinion about appropriate public participation model
and the instructions in public participation development. The research instruments are science instrument and
social instruments. Science instruments are camera, computer, voice recorder, etc. The social instruments are the
participants’ questionnaire, information from 11 specialists and the survey in project area’s form, then analyze the
information by using computer software and descriptive statistics and the research hypothesis by inferential statistics
(Z-test)
The result of this research found that the evaluation of people’s participation in Thadindang –
Ratchawong bridge’s design is in average degree. It contradicts with the first hypothesis from the participation
theory.The first hypothesis is unacceptable because the result showed that people’s participation is in average
degree. The second hypothesis, format and procedure, can be divided into 2 categories. The working group for
the government public utility project’s development and the appropriate public participation steps: beginning
project,planning, operating project, coordinated decision making, and evaluation. Most people highly agree with
public participation model; cooperation between the government and people, start with studying the problems in
urban area and reduce conflict between the government and people. All of the specialists are agree with the same
idea; The government have to collaborate with locals to gain each other’s trust and increase participation. But it
is going to cost more time and money, they said.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตรจารย์พรพจน์ สุขเกษม ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย รวมทังผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้
ค้าปรึกษา ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนีถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึน ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุ ณาของทุ กท่ านเป็ น อย่ างสูง รวมถึ งคณาจารย์ป ระจ้าหลักสูต รการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อมทุกท่านที่ให้ค้าแนะน้าอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาของผู้วิจัยมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ ดร. กรินท์ ลิมาภรณ์วณิชย์ วิศวกรจราจร ผู้มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมจราจร และคุณปฐมา
หรุ่นรักวิทย์ สถาปนิกชุมชน คุณสิริกุล เลียงอนันต์ ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการผังเมือง คุณวินัย สีเที่ยงธรรม วิศวกร
โยธาช้านาญการพิเศษ คุณสาริยา ศรีเชือ นักผังเมืองช้านาญการ คุณมณีกานต์ ชุมคง วิศวกรโยธาช้านาญการ คุณณัฐธยาน์
จองค้า นักผังเมืองช้านาญการ รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิ การและผังเมืองทุกท่านที่ให้ข้อมูลประสบการณ์ของท่านอันเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ คุณสุริยา นิลพร้อม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรมงานทาง 1 ส้านักงานออกแบบ ส้านัก
การโยธา กรุงเทพมหานคร คุณศักดิ์สิริ สรรพสิริโสภณ ผู้ช่วยประธานกรรมการ งานวิศวกรรมขนส่งจราจร บริษัท เทสโก้ จ้ากัด
คุณอดุลย์ อิสลาม ผู้ช่วยประธานกรรมการ ฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท เทสโก้ จ้ากัด คุณพิเศษ เสนาวงษ์ ผู้ช่วยประธานกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญประธานกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานภูมิศาสตร์ บริษัท เทสโก้ จ้ากัด และเจ้าหน้าที่ บริษัท เทสโก้ จ้ากัด ทุกท่านที่
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจยั
เนื่ อ งจากกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เมื อ งที่ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว
ในด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการเพิ่มขึนของอาคารสถานที่ทาการของภาครัฐ และภาคเอกชน
รวมทังอาคารที่พักอาศัยและทาการค้าของประชาชนทั่วไป ซึ่งปัจจุบันยังมีอัตราการเพิ่มขึนของ
ประชากรในเขตชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตพืนที่ชุมชนเมื อง
เพิ่มขึน มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งมากขึน และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแม่นาเจ้าพระยาเป็นตัวกัน
ระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ทัง 2 ฝั่ง เมื่อมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ส่งผลกระทบให้
คมนาคมสัญจรแออัดเพิ่มขึน ในปัจจุบันมีสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาที่เป็นสาธารณูปโภคที่สาคัญ
มีเพียงแค่ 12 แห่ง จึงจาเป็นต้องมีการออกแบบและก่อสร้างสาธารณูปโภคเพิ่มเติม เพื่อเป็นการ
รองรั บ การขยายตั ว ของกรุ ง เทพมหานครในอนาคต โดยมี โ ครงการออกแบบ-ก่ อ สร้ า งสะพาน
ข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยาเพื่ อ การแก้ ปั ญ หาจราจรที่ ติ ด ขั ด 4 แห่ ง คื อ 1. บริ เ วณแยกเกี ย กกาย
2. บริเวณถนนราชวงศ์-ถนนท่าดินแดง 3. บริเวณถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤฒาราม 4. บริเวณถนน
จันทร์-ถนนเจริญนคร
ส านั ก การโยธา กรุ ง เทพมหานคร ได้ มี แ นวคิ ด แก้ ปั ญ หาจราจรที่ ติ ด ขั ด จึ ง ได้ เ สนอ
โครงการสร้ า งสะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยา ท่ า ดิ น แดง-ราชวงศ์ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทาง
ความสะดวกในการเดินทางทังสองฝั่งข้ามแม่นาเจ้าพระยา และลดปัญหาจราจรหนาแน่นในช่วงเวลา
เร่งด่วน รวมถึงพัฒนาจุดชมทิวทัศน์กลางแม่นา เพื่อให้ผู้ที่เดินทางทังสองฝั่งได้เห็นถึงบรรยากาศ
ของย่ านประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนเชื อสายจี น ที ป ระกอบด้ ว ยกลุ่ ม อาคารและศาสนสถานริ ม น า
กรุงเทพมหานครจึงได้ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมของพืนที่ ออกแบบโครงสร้างของสะพาน
ข้ามแม่นาเจ้าพระยา และมีการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนที่โครงการ โดยดาเนินการ
จั ด ประชุ ม สั ม มนา การจั ด ประชุ ม ย่ อ ย และประชุ ม นอกรอบกั บ ภา ครั ฐ และภาคประชาชน
ในปี พ.ศ. 2554 และหลั ง จากประชาชนในชุ ม ชนทั งสองฝั่ ง ได้ ท ราบถึ ง ข้ อ มู ล โครงการดั ง กล่ า ว
ในส่ ว นของรู ป แบบและต าแหน่ ง การสร้า งสะพานที่เ หมาะสมกับ การอานวยประโยชน์ ต่ อ ชุมชน
ในอนาคต ซึ่งผู้จัดทาโครงการสามารถนาข้อมูลที่ได้จากประชาชนในชุมชนไปออกแบบโครงสร้ างของ
สะพานและลักษณะที่สาคัญของสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ทาให้ได้รูปแบบของสะพานที่เหมาะสม
และตาแหน่งการสร้า งสะพานที่ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชนทังสองฝั่ง ริมแม่นาเจ้าพระยา
ที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในชุมชน และประชาชนในพืนที่ที่เป็นเจ้าของที่ดินในพืนที่
ทังสองฝั่งได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับทางเจ้าของโครงการแล้วนัน ประชาชนในพืนที่มีทังเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวประชาชนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการได้ออกมารวมตัว
คัดค้านโครงการสร้างสะพานท่าดินแดง-ราชวงศ์ เนื่องด้วยสาเหตุที่ว่าผู้คนในชุมชนทามาหากิน
มาเป็นเวลายาวนาน อาจจะทาให้สูญเสียรายได้ที่เคยได้รับ และวิถีชีวิตในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ประชาชนมีความกังวลในเรื่องของการเวนคืนพืนที่ ถึงแม้ว่าสะพานนีจะไม่มีการเวนคืนใดๆ รวมถึง
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หากมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาแล้วเสร็จก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดได้
โดยทังสองฝั่งได้ขึนป้ายตามตึกคัดค้านการก่อสร้างโครงการนี จนท้ายที่สุดแล้ว หลังจากมีตัวแทน
ภาคประชาชน กลุ่ ม พ่ อ ค้ า ย่ า นท่ า ดิ น แดงและย่ า นราชวงศ์ ไ ด้ ยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ รองผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ใน ณ ขณะนัน ซึ่งมีข้อสรุปว่า จะไม่มี การก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาท่า
นาท่าดินแดงและท่านาราชวงศ์แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร(สนข.) ได้ดาเนินการศึกษาแผนแม่บทในการออกแบบ-ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา
ในการรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จานวน 5 แห่ง คือ 1.สะพานเกียกกาย 2.สะพานลาดหญ้า มหาพฤฒาราม 3. สะพานท่าราชวงศ์-ท่าดินแดง 4. สะพานถนนจันทน์-เจริญนคร และ 5. สะพาน
พระราม 2 ตามกาหนดจะต้องเร่งดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการ
ช่วยระบายการจราจรติดขัด แก้ปัญหาจราจรในยามคับขัน บริเวณพืนที่ฝั่งธนบุรี และฝั่งพระนคร
เนื่องจากปัจจุบันสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาที่ใช้อยู่นัน มีจานวนน้อยและไม่เพียงพอต่อการระบาย
จราจรที่ติดขัด ซึ่งสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พิจารณาว่า สะพานที่สามารถ
ก่อสร้างได้ คือ สะพานจันทร์ - เจริญนคร ที่มีการเวนคืนน้อยและสะพานท่านาราชวงศ์ - ท่านาท่าดิน
แดง ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารเวนคื น และได้ ผ่ า นการเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ ปี พ.ศ. 2547 แล้ ว
แผนแม่บทสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาอยู่ในระหว่างกระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ดาเนินการพัฒนาเพิ่มเติม และดาเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในลาดับต่อไป
โดยสภาพพืนที่ปัจจุบันนัน ช่วงกลางปี 2557 ที่ผ่านมานัน บริเวณพืนที่ในโครงการดังกล่าว
ในฝั่ ง ท่ า น าท่ า ดิ น แดง ได้ มี ภ าคเอกชนเข้ า มาดู แ ลพื นที่ และได้ ป รั บ สภาพพื นที่ เ ป็ น ตลาดนั ด
ริมแม่นาเจ้าพระยา โดยมีชื่อว่า“ตลาดคลองหลอด 2” ซึ่งในปัจจุบัน พืนที่บริเวณท่าเรือท่าดินแดงนัน
เป็นพืนที่โล่งเพียงบางส่วนและยังมีบางส่วนที่ผู้เข้ามาจาหน่ายสินค้าในพืนที่ เนื่องจากผู้ขายได้ย้ายไป
จาหน่ายสินค้าในบริเวณพืนที่อื่น รวมถึงยังเป็นแหล่งชุมชนค้าขายพระเครื่องอีกด้วยและมีท่ารถโดยสาร
ประจาทาง สาย 20 ส่วนพืนที่บริเวณท่านาราชวงศ์ ณ ปัจจุบันนัน ยังคงสภาพเป็นท่าเรือข้ามฟาก
ระหว่างท่านาท่าดินแดง-ท่านาราชวงศ์ โดยรอบนันมีร้านค้าเล็กจาหน่ายสินค้า ระหว่างทางเดินไป
ท่าเรือราชวงศ์ และท่ารถประจาทางสาย 204 ถนนราชวงศ์
ดั ง นั น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาและประเมิ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ - ถนนท่าดินแดง
ซึ่งโครงการนีเป็นโครงการที่ได้รับการคัด ค้านจากประชาชนในพืนที่ ทังสองฝั่ง ถึงแม้ว่าโครงการนี
จะไม่ มี การเวนคืนพืนที่ ก็ตามซึ่ งมี การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.2554
และตังแต่นันมาจนถึงปัจจุบัน สะพานแห่งนียังไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้แต่อย่างใด โครงการ
ออกแบบและก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยา ท่ า ดิ น แดง-ราชวงศ์ เป็ น โครงการพั ฒ นา
สาธารณูปโภคในเขตชุมชนเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ดีขึน และสามารถเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต รวมทังเพื่อให้ ทราบข้อเท็จจริงและปัญหา
ที่เกิดขึนของการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็ นประโยชน์กับภาครัฐและภาคประชาชน
ในการเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่อการศึกษาและประเมินเรื่องการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ออกแบบ-ก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยา ท่ า ดิ น แดง–ราชวงศ์ ซึ่ ง เป็ น โครงการพั ฒ นา
สาธารณูปโภคในเขตชุม ชนเมื อ ง และเพื่อ ค้นคว้า หารูปแบบและขันตอนที่ เหมาะสม ซึ่ งตรงกั บ
ความต้องการของประชาชนในพืนที่และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ภายในการดาเนินการมีส่ วนร่วมของประชาชนของโครงการออกแบบ-ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นา
เจ้ า พระยา ท่ า ดิ น แดง – ราชวงศ์ เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในอนาคต และสามารถการด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาสาธารณู ป โภคภาครั ฐ
ที่ต้องดาเนินการระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนที่โครงการฯ ในปี พ.ศ.2554
ในเรื ่อ งรูป แบบการด าเนิน การ ขั นตอนการด าเนิน การ รวมถึง ปัญ หาและอุป สรรค ระหว่ าง
การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน ณ ขณะนัน
2) เพื่อประเมินการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนที่โครงการฯ
ในปี พ.ศ.2554 ในเรื่องของรูป แบบและขั นตอนการด าเนิน การ โดยเป็น เรื ่อ งเกี ่ย วข้อ งกับ
การประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมสัมมนา การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ฯลฯ
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมที่จะทาการดาเนินการโครงการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ท าให้ คุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนดี ขึ น และสามารถ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
แบ่งขอบเขตพืนที่เป็น 2 ระดับ คือ ระดับเมือง กรุงเทพมหานคร ระดับย่าน ได้แก่
ย่านท่าดินแดง และย่านราชวงศ์
ระดับเมือง (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร, 2556)
กรุ ง เทพมหานครมี พื นที่ 1,568.7 ตารางกิ โ ลเมตร มี แ ม่ น าเจ้ า พระยา
ซึ่งเป็นตัวกันระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีทอดตัวยาว 372 กิโลเมตรผ่านกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใกล้เคียง โดยส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นพืนที่ราบลุ่มและอยู่บนพืนที่บริเวณดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่นาที่เกิดจากตะกอนนาพา
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ภาพที่ 1 แผนที่กรุงเทพมหานคร
ที่มา: Google map, แผนทีก่ รุงเทพมหานคร, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.google.co.th/maps/place/กรุงเทพมหานคร/ (google map, 2560a)
ระดับย่าน
การศึ ก ษาระดั บ พื นที่ โ ครงการในพื นที่ ข องสั ม พั น ธวงศ์ ฝั่ ง พระนคร
และเขตคลองสาน ฝั่ งธนบุ รี ซึ่ งในทั งสองเขตนี มี เขตชุ มชนที่ เกี่ยวข้ องครอบคลุมพื นที่โครงการ
โดยจุดเริ่มต้นของสะพานมาจากถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน และถนนใกล้เคียง
ได้ แ ก่ ถนนสมเด็ จ เจ้ า พระยา ถนนอิ ส รภาพ ถนนลาดหญ้ า และปลายสะพานอยู่ ที่ ฝั่ ง ราชวงศ์
มี ถนนหลั ก คื อ ถนนราชวงศ์ และถนนใกล้ เคี ยง ได้ แก่ ถนนมั งกร ถนนเจริ ญกรุ ง ถนนเยาวราช
ถนนอนุ ว งศ์ ถนนเยาวพานิ ช ถนนทรงวาด และถนนแปลงนามโดยเป็ นพื นที่ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ
จากโครงการออกแบบ-ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่านาท่าดินแดง- ท่านาราชวงศ์ (สานักการ
โยธา, 2554)
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ภาพที่ 2 แผนที่ย่านราชวงศ์
ที่มา: Google map, ย่านราชวงศ์, เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.google.co.th/maps/place/ย่านราชวงศ์ (google map, 2560c)
ย่านราชวงศ์ อยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
มีขนาดพืนที่ 1.416 ตารางกิโลเมตร อยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่นาเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) มีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีถนนเจริญ
กรุงและถนนพระรามที่ 4 เป็นเส้นแบ่งเขตทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางรัก มีคลองผดุงกรุงเกษม
เป็ นเส้ นแบ่ งเขตทิ ศใต้ ติ ดต่ อกั บเขตคลองสาน มี แนวกึ่ งกลางแม่ น าเจ้ าพระยา เป็ นเส้ นแบ่ งเขต
และทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพระนคร มีคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) เป็นเส้นแบ่งเขต (สานักการ
โยธา, 2554)
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ภาพที่ 3 แผนที่ย่านท่าดินแดง
ที่มา: Google map, ย่านท่าดินแดง, เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.google.co.th/maps/place/ย่านท่าดินแดง(google map, 2560b)
ย่านท่าดินแดง อยู่ในเขตคลองสาน แขวงสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร
ฝั่งธนบุรี โดยเริ่มจากถนนประชาธิปกถึงบริเวณซอยวัฒนา ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตามแนวคลอง
บางไส้ไก่ อาณาเขตและพืนที่เขตคลองสานมีพืนที่ทังหมด 6.87 ตารางกิโลเมตรและแขวงสมเด็ จ
เจ้าพระยา ที่เป็นพืนที่ของย่านท่าดินแดง มีพืนที่ 1.16 ตารางกิโลเมตร (ไทยตาบล, 2558)
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงพืนที่ศึกษาโครงการออกแบบ-ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา บริเวณถนน
ท่าดินแดงและถนนราชวงศ์
ที่มา: กรุงเทพมหานคร สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษา
เพื่อสารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง
(กรุงเทพฯ: สานักการโยธา, 2554), 1-4
ขอบเขตด้านเนื้อหา
3.2.1 ระดับเมือง
ศึกษาข้อมูลอย่างคร่าว ๆ ในเรื่องของสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างสังคม ประชากร เศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
และการใช้ประโยชน์ด้านอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการศึกษาเรื่องการคมนาคมขนส่ง
ที่มีการเชื่อมต่อ 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ที่มีแม่นาเจ้าพระยาเป็นตัวกันเป็นหลัก
3.2.2 ระดับย่าน
ระดั บ ย่ าน ศึ กษาเรื่ อ งสภาพทั่ ว ไปของย่ า นท่ า ดิ นแดงและย่ านราชวงศ์
สาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการ การคมนาคมขนส่ งทั ง 2 ย่าน ประชากร เศรษฐกิจในย่ าน การใช้
ประโยชน์ที่ดินและการใช้ประโยชน์ด้านอาคารในย่าน และโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา
ท่าดินแดง-ราชวงศ์ รวมถึงการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นา
เจ้าพระยา ท่าดินแดง- ราชวงศ์ ที่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2554
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ปัญหาการวิจยั
จากการศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนี ผู้วิจัยพบว่า สาเหตุ
ที่โครงการไม่ประสบความสาเร็จไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ เพราะการดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ณ ขณะนัน จึงทาให้โครงการไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้และกาหนดปัญหาการวิจัย ดังนี
1. ผลการประเมิ น การด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในโครงการนี ที่ ผ่ า นมา
อยู่ในระดับใด
2. รูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมกับโครงการนี ควรเป็น
อย่างไร จึงจะทาให้โครงการนีประสบความสาเร็จ
สมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนี สามารถคาดการณ์
คาตอบล่วงหน้าเพื่อเป็นสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี
5.1 ผลการประเมิ น การด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในโครงการออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์ นันจากการศึกษาเอกสารข้อมูลเบืองต้น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการในเรื่ อ งของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและทฤษฎี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง คาดว่าผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในปี พ.ศ. 2554 นัน
ผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย
5.2 รูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมกับโครงการนี
5.2.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสาหรับโครงการนีควรเป็นลักษณะ “คณะ
ท างานเพื่ อ การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคในกรุ ง เทพมหานคร” เป็ น การรวมกั น ของตั ว แทนของ
หน่วยงานของภาครัฐตัวแทนเขต 50 เขตในกรุงเทพฯ ตัวแทนแทนภาคประชาชนและตัวแทนองค์กร
ไม่แสวงหาผลกาไรทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันทาความเข้ าใจในปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขและพัฒนาชุมชน
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
5.2.2 ขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมกับโครงการนี มีดังนี
1) ขันตอนการริเริ่มโครงการ
2) ขันตอนการวางแผนโครงการ
3) ขันตอนการดาเนินงาน
4) ขันตอนการตัดสินใจร่วมกัน
5) ขันตอนการประเมินผลการดาเนินการ
กระบวนการวิจัยและวิธีการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดปัญหาการวิจัย เป็นการกาหนดข้อคาถามเพื่อนามาใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาข้อมูล ทฤษฎี กรณีศึกษาและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
เป็นการศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในเรื่องของพืนที่และข้อมูลโครงการ
การด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนภายในโครงการฯ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กรณี ศึ ก ษาการ
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ด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในต่ า งประเทศ รวมถึ ง การจั ด ท า
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี
- ข้อมูลด้านพืนที่โครงการ
- ทฤษฎีการจูงใจ
- ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน
- กรณีศกึ ษาการดาเนินการมีสว่ นร่วมทีป่ ระสบความสาเร็จในต่างประเทศ
- ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามประชาชนและข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการวิจัย
เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะของการวิจัย ครอบคลุมการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง และการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติที่เหมาะสม ดังนี
1. การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. การออกแบบการวัดตัวแปร
3. การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง
3.1 การกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
3.2 กลุ่มประชากร : กลุ่มภาคประชาชนทังสองฝั่ง
3.3 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน : ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านผังเมือง
และด้านวิศวกรรมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฯ : ตัวแทนสานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
บริษัทที่ปรึกษา
3.3.1 วิธีการที่จะใช้ในการวิจัย
3.3.2 เครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย
3.4 เครื่องมือทางสังคมศาสตร์
3.4.1 แบบสารวจ
3.4.2 แบบสอบถาม
3.4.3 แบบสัมภาษณ์
3.5 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
3.5.1 คอมพิวเตอร์
3.5.2 กล้องถ่ายรูป
3.5.3 โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสารวจพืนที่โครงการ
- การสอบถามข้อมูลจากผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในรูปแบบการทาแบบสอบถาม
ประชาชนและแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
- รวบรวมข้อมูลจากรายงานศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ และสื่อต่างๆ
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- รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของพืนที่โครงการ
- วิเคราะห์ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับโครงการ
- วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
- วิเคราะห์จากข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
- วิเคราะห์เพื่อสมมติฐานของการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง Z-test
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
- สรุปการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของพืนที่โครงการ
- สรุปการวิเคราะห์แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
- อภิปรายผลการวิจัยเพื่อสิ่งที่ค้นพบถึงเหตุผลของการค้นพบและความเชื่อมโยงกั บ
ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคต
- สรุปผลการพิสูจน์สมมติฐาน
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานสรุปผลการศึกษา
- สรุปผลสาระสาคัญของการวิจัยทังหมด
- เสนอแนะแนวทางในการจัดการมีส่วนร่วมสาหรับการพัฒนาโครงการด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการของภาครัฐ
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กระบวนการวิจัยสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ ดังนี
1. ผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนี
ที่ผา่ นมาอยู่ในระดับใด
2. รูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมกับ
โครงการนี ควรเป็นอย่างไร

การกาหนดปัญหาการวิจัย

การศึกษาข้อมูลเอกสารโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา
ท่าดินแดง-ราชวงศ์ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ทฤษฎี
แรงจูงใจ กรณีศึกษาที่เคยมีการดาเนินการแล้วประสบความสาเร็จ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมฯ

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและขันตอนการมีส่วนร่วมของ
Cohen&Uphoff William Ervin และ Arnstein กระบวนการกลุ่ม
เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
แบบ A I C ทฤษฎีแรงจูงใจและกรณีศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

การตังสมมติฐานการวิจัย
1. ผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนีที่
ผ่านมาอยู่ในระดับน้อย
2. รูปแบบคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร
และขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม 5 ขันตอน

การออกแบบการวิจัย

การออกแบบ
การวัดตัวแปร

การออกแบบ
การสุ่มตัวอย่าง

กาหนดตัวแปรต้น ตัว
แปรตามที่มีความ
สอดคล้องกับสมมติฐาน

การออกแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูล

การสุ่มตัวอย่างแบบ
Multistage Sampling
3 ประเภท

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล

- วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
- วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถาม โดยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทาง
คอมพิวเตอร์
- พิสูจน์สมมติฐานด้วยสถิติอ้างอิง Z-test
การเก็บรวบรวมข้อมูลทังหมดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมแบบสอบถามประชาชน แบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
ทัง 3 ด้าน และการสารวจภาคสนามในพืนที่โครงการ

การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
การเขียนรายงานการวิจัย

ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ , พิมพ์ครังที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: เฮ้าส์
ออฟเคอร์มีสท์, 2554) : 24 (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554)
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นิยามศัพท์ทใี่ ช้ในการวิจัย
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (ประลอง ครุ ฑ น้ อ ย, 2554) คื อ การให้ โ อกาส
ประชาชน เป็นฝ่ายตัดสินใจในการกาหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริงและการเสริม
พลังอานาจให้แ ก่ประชาชน/กลุ่ ม องค์กรชุมชน ที่จะสามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรการตัดสินใจ รวมถึงการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตังรับ
สามารถกาหนดการดารงชีวิตได้ด้วยตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน ตามความจาเป็นอย่างมีศักดิ์ศรี
และสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด้านภูมิปัญญา ทักษะความรู้ความสามารถและ
การจั ด การและรู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกได้ แ ละประชาชนจะต้ อ งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการอย่างมีอิสระการทางานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม
อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้งานพัฒนาต่าง ๆ บรรลุผลสาเร็จได้
การสื่ อสาร (จุฬาวิทยานุกรม, 2554) คือ กระบวนการสาหรับแลกเปลี่ยนสารรูปแบบ
อย่ างง่ ายของสารคื อต้ องส่ งจากผู้ ส่ งสารหรื ออุ ปกรณ์ เข้ ารหั สไปยั งผู้ รั บสารหรื ออุ ปกรณ์ถอดรหัส
อาจอยู่ ใ นรู ป แบบของท่ า ทางสั ญ ลั ก ษณ์ บ างอย่ า งอยู่ ใ นรู ป แบบของภาษาการสื่ อ สาร เกิ ด จาก
ความต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากันการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารอาจจาแนกได้หลายหมวดหมู่
ชุ ม ชน (พจนานุ ก รมศั พ ท์ สั ง คมวิ ท ยาฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2524) คื อ กลุ่ ม ย่ อ ย
ที่มีลักษณะเหมือนกับลักษณะสังคมแต่มีขนาดที่เล็กกว่าและมีความสนใจร่วมกัน มีการประสานงาน
ในวงแคบกว่าชุมชนหมายถึง เขตพืนที่ระดับของความคุ้นเคยและการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจน
พืนฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอย่างที่ทาให้ชุมชนต่างไปจากกลุ่มเพื่อนบ้านชุมชน มีลักษณะ
เศรษฐกิจเป็นแบบเลียงตัวเองที่จากัด ใกล้ชิดและความเห็นอกเห็นใจลึกซึงกว่าสังคม อาจจะมีสิ่งเฉพาะ
บางประการที่ผูกพันเอกภาพเช่น เชือชาติ ต้นกาเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา เป็นต้น
สาธารณูปโภค (Public Utilities) (เถ้าแก่น้อย, 2554) ความหมายในด้านพัฒนาเมือง
หมายถึง บริการขันพืนฐานที่ประชาชนควรจะได้รับ จากภาครัฐ โดยภาครัฐจะเป็นผู้กาหนดนโยบาย
และรับภาระในการให้บริการทังทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในการบริการดังกล่าวจะปรากฏในเขตเมือง
(Urban Area) เป็นส่วนใหญ่ โครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure) จึงแบ่งออกเป็น สาธารณูปโภค
(Public Utilities) และ สาธารณูปการ (Public Facilities)
ฝั่ ง พระนคร (กองสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผล
กรุงเทพมหานคร, 2556) คือ พืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่นาเจ้าพระยาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
อดี ต คื อ จั ง หวั ด พระนคร ภายหลั ง รวมเข้ า กั บ จั ง หวั ด ธนบุ รี เ ป็ น นครหลวงกรุ ง เทพธนบุ รี และ
กรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา แบ่งเขตออกเป็น 35 เขต
ฝั่งธนบุรี (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร,
2556) เป็นพืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่นาเจ้าพระยาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เกิดหลังจากปี พ.ศ. 2514
ที่ได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีเข้ากับจังหวัดพระนคร เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และกรุงเทพมหานคร
ในเวลาต่อมา สภาพของจังหวัดธนบุรีจึงกลายเป็นฝั่งธนบุรี มีพืนที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร
พืนที่ในฝั่งธนบุรีมีจานวน 15 เขต
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ข้อตกลงเบื้องต้น
โครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง – ราชวงศ์ มีการดาเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการในด้านต่างๆ และการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงปี
พ.ศ.2554 ซึ่งเกี่ยวข้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 48 ก เพื่อนาไปใช้
เป็นการประกอบข้อมูลในการศึกษาโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา (สานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2549)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับจากการวิจัย
9.1 จากการวิจัยในครังนี ได้ทราบถึงกระบวนการและปัญหาการดาเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ไม่ได้รับการยอมรับในการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของภาครัฐในเขต
ชุมชนเมือง
9.2 เพื่อทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการดาเนินมีส่วนร่วมของประชาชนจากการ
ศึกษาวิจัยในครังนีและนาทฤษฎีมาประกอบเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนีและโครงการสาธารณูปโภคอื่นๆ ของภาครัฐต่อไป
การเสนอผลงาน
10.1 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
10.2 ตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่มีมาตรฐาน หรือนาเสนอต่อที่
ประชุม ทางวิชาการที่มีรายงานประชุม (Proceeding)
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บทที่ 2
การศึกษาทฤษฎี งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาและประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพาน
ข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง – ราชวงศ์ กรุงเทพมหานคร การวิจัยในครังนี ได้ศึกษาค้นคว้า
หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ทฤษฎี
การจูงใจ ทฤษฎี การสื่ อสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ดาเนินการแล้วประสบความสาเร็จ ในต่างประเทศ ฯลฯ และนาเอาหลักการ ทฤษฎี แนวคิดและ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นประเด็นหลักในการวิจัย รวมถึงนาผลการวิจัยมาสนับสนุนทฤษฎี
ที่ศึกษา เพื่อให้การวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึน
กลุ่มทฤษฎี
การมีส่วนร่วม
1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม (participation) (สถาบันพระปกเกล้า, 2557) ตามพจนานุกรมอังกฤษ
ฉบับอ๊อกฟอร์ด ให้คานิยามไว้ว่า “เป็นการมีส่วน(ร่วมกับคนอื่น)ในการกระทาบางอย่างหรือบางเรื่อง”
คาว่า การมีส่วนร่วม โดยมาก มักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับคาว่า “การเมินเฉย (Apathy)”
ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลกระทาการในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งที่น่าสนใจ โดยที่บุคคลไม่จาเป็นจะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนันโดยตรงก็ได้ แต่การมีแสดงทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจที่เพียงพอแล้ว
และยังได้ให้คาจากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน”
หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือ สมาชิกของชุมชนที่กระทาการออกมาในลักษณะของการทางาน
ร่ ว มกั น เพื่ อ จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความต้ อ งการและความสนใจร่ ว ม มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะบรรลุ ถึ ง
เป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดาเนินการร่วมกั นเพื่อให้เกิดอิทธิพล
ต่อรองอานาจไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการดาเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอานาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน
William Erwin (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) อ้ างถึ ง ยุ พาพร รู ปงาม, 2545: 6
ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ กระบวนการที่ให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็ง
ขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานของ
องค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์
Arnstein (จุฤทธิ์ กังวานภูมิ , 2557) ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมี
ส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยไม่มีบทบาทอะไรเลย ย่อมไม่ได้ผลการมีส่วนร่วมที่มี
คุณภาพนัน ผู้เข้าร่วมจะต้องรู้จักใช้อานาจและสามารถควบคุมกิจกรรมนันได้ จึงจะทาให้เกิดผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการสร้างเงื่อนไขและเหตุปัจจัยให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
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เมื อ งของภาคประชาชนในระดั บ ที่ ป ระชาชนสามารถมี ส่ ว นร่ ว มตั งแต่ ก ารรั บ รู้ข้ อ มู ล ร่ ว มแสดง
ความคิดเห็น ตลอดจนถึงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เจมส์ แอล เครยัน (สถาบันพระปกเกล้า, 2557) กาหนดความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนว่า เป็นกระบวนการที่รวบรวมเอาความห่วงกัง วล ความต้องการและค่านิยมต่าง ๆ
ของสาธารณชนไว้อยู่ในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการสื่อสารสองทาง
และเป็ น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ การตั ด สิ น ใจที่ ดี ก ว่ า และที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
สาธารณชน
สานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , สานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏและทบวงมหาวิทยาลัย (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ
การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในการกาหนด นโยบายพัฒนาท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทังมี การควบคุมการประเมินผลโครงการต่าง ๆ
ของท้องถิ่น นอกจากนียังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม 2 ลักษณะ คือ
1. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการพัฒนาตังแต่เริ่มต้นจนสินสุดโครงการ ได้แก่ การร่ วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน
การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีภายในท้องถิ่น การบริหารจัดการ และการคิดตาม
ประเมินผล รวมทังรับผลประโยชน์ที่เกิดขึนจากโครงการด้วย
2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิแ ละพลัง
อานาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือ ชุมชนในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามรถของตนในการ
จัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม การควบคุมการใช้ทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรของ
ชุ ม ชน อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการและโครงสร้ า งที่ ป ระชาชนในชนบทสามารถแสดงออก
ซึ่งความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
การเปลี่ ย นแปลงกลไกการพั ฒ นาโดยรั ฐ มาเป็ น การพั ฒ นาที่ ป ระชาชนเข้ า มามี
บทบาทหลักโดยการกระจายอานาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการคืน
อานาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดอนาคตของตนเองได้
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) ได้สรุปความหมายของ
การมีส่วนร่วมว่า เป็นการเกี่ ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม
ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทาการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนันและทาให้เกิด
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) ได้สรุปความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่า การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมการตัดสินใจ
หรืออาจจะเคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึน เป็นไปอย่างมีอิสรภาพและความเสมอภาค
มิใช่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน แต่ต้องดาเนินการเข้าร่วมนันต้องเริ่มตังแต่ขันแรกจนถึงขันสุดท้าย
ของโครงการ
ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) ได้ระบุว่า
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการพั ฒนาชนบท หมายถึ ง การที่ ประชาชนทั งในเมืองและชนบท
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ได้เข้ามีส่วนร่วมหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนาชนบทในขันตอนใดขันตอนหนึ่ง
หรือทุกขันตอน
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) ได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุกขันตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี ส่วนร่วมในอานาจตัดสินใจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่ วมเป็นเครื่องรับรองว่าสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่สุด
จะได้รับการตอบสนองและทาให้มีความเป็นไปได้มากขึนว่าสิ่งที่ทาไปนันจะตรงกับความต้องการ
อย่างแท้จริงและมั่นใจมากขึนว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์เช่นกัน
1.2 ทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
อคิ น รพี พั ฒ น์ (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) (อ้ า งถึ ง ยุ พ าพร รู ป งาม,
2545: 7-9) ได้สรุปทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ดังนี
1.2.1 ทฤษฎีการเกลียกล่อมมวลชน (Mass Persuasion)
Maslow (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) (อ้างถึง อคิน รพีพัฒน์, 2527)
กล่าวว่า การเกลี ยกล่ อม หมายถึง การใช้คาพูดหรือการเขียน และการกระทาเพื่อ แสดงให้ เ กิ ด
ความเชื่อถือ ซึ่งมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้เกิดผลดี
ผู้เกลียกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลียกล่อม โดยเฉพาะความต้องการ
ของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าลาดับขันความต้องการ (hierarchy of needs) คือ
ความต้องการของคนจะเป็นไปตามลาดับจากน้อยไปมาก มีทังหมด 5 ระดับ ดังนี
1.2.1.1 ความต้ อ งการทางด้ า นสรี ร ะวิ ท ยา ( physiological needs)
เป็นความต้องการขันพืนฐานของมนุษย์ (survival need) ได้แก่ ความต้องการทางด้านอาหาร ยา
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ
1.2.1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security
needs) ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภั ยจากการถูกทาร้ายร่างกาย การถูกขโมย
ทรัพย์สิน หรือความมั่นคงในการทางานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม
1.2.1.3 ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ได้แก่ ความต้องการ
ความรัก ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
1.2.1.4 ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ได้แก่
ความภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการ
ด้านนีเป็นความต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถและความสาคัญ
ของบุคคล
1.2.1.5 ความต้ อ งการความส าเร็ จ แห่ ง ตน (self-actualization needs)
เป็นความต้องการในระบบสูงสุดที่อยากจะให้เกิดความสาเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของ
ตนเองเพื่อจะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ความต้องการนีจึงเป็นความต้องการพิเศษของ
บุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด
1.2.2 ทฤษฎีการระดมสร้ างขวัญของคนในชาติ (National Morale) (Sisavanh
Vongkatanegnou, 2555) (อ้างถึง อคิน รพีพัฒน์, 2527)
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คนเรามีความต้องการทางกายและใจ ถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทางาน
จะสูงตามไปด้วย แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานต่าไปด้วย ทังนีเนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจ
ที่แสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ แต่ต้องพยายามสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอารัด
เอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใด
ก็ตามถ้าคนทางานมีขวัญกาลังใจที่ดีจะเกิดความสานึกรับผิดชอบและเกิดผลดีแก่หน่วยงานทังในส่วนที่
เป็ นขวั ญ ส่ ว นบุ ค คล และขวั ญ ก าลั ง ใจของกลุ่ ม ดั ง นั น ขวั ญ ของคนเราโดยเฉพาะคนมี ข วั ญ ที่ ดี
ย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนาไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน
1.2.3 ทฤษฎี สร้ างความรู้ สึ กชาติ นิ ยม (Nationalism) (Sisavanh Vongkatanegnou,
2555) อ้างถึง อคิน รพีพัฒน์, 2527)
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่นาสู่การมีส่วนร่วมที่ดีคือ การสร้างความรู้สึก
ชาตินิยมให้เกิดขึน หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ เน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์
ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น
1.2.4 ทฤษฎีการสร้างผู้นา (Leadership) (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555)
(อ้างถึง อคิน รพีพัฒน์, 2527)
การสร้างผู้ นาจะช่ วยจู งใจให้ ประชาชนทางานควรความเต็มใจเพื่อ บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทังนีเพราะผู้นาเป็นปัจจัยสาคัญของการร่วมกลุ่มคนเพื่อจูงใจไปยัง
เป้าประสงค์โดยทั่วไปผู้นาอาจจะมีทังผู้นาที่ดีเรียกว่า ผู้นาปฏิฐาน (Positive leader) ผู้นาพลวัต คือ
เคลื่อนไหวทางานอยู่เสมอ (Dynamic leader) และผู้นาไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า ผู้นา
นิเสธ (Negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้นา จึงทาให้เกิดการระดมความร่วมมือ
ปฏิบัติงานอย่างมีขวัญกาลังใจ งานมีคุณภาพ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรับผิดชอบร่วมกันทุกฝ่าย
ดังนัน การสร้างผู้นาที่ดีนาไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดี
1.2.5 ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method)
(Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) (อ้างถึง อคิน รพีพัฒน์, 2527)
การใช้ ร ะบบบริ ห ารในการระดมความร่ ว มมื อ เป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ง่ า ยเพราะใช้
กฎหมาย กฎระเบียบและแบบแผนยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการดาเนินการเป็นหลัก แต่ก็ยังไม่ได้
เป็นผลที่ดีที่สุด เพราะธรรมชาติของคนนัน หากทางานตามความสมัครใจอย่างตังใจ ไม่มีใครบังคับ
แล้วก็จะสามารถทางานด้วยความรัก และความเข้าใจในงาน แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตาม
นโยบายและความจาเป็นของรัฐ เพราะการใช้ระบบบริหารนี เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่เพิ่มความคาดหวังผลประโยชน์เข้ามาด้วย
1.3 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
โกวิทย์ พวงงาม (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) ได้สรุปถึงเรื่องการมีส่วนร่วมที่
แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาที่ควรจะมี 4 ขันตอน คือ
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น
กล่าวคือ หากประชาชนยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของ
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ตนเองเป็ น อย่ า งดี แ ล้ ว การด าเนิ น งานต่ า ง ๆ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ย่ อ มไม่ มี ป ระโยชน์
เพราะประชาชนจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานเหล่านัน
2. การมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนด าเนิ น กิ จ กรรม การวางแผนด าเนิ น งาน
เป็นขันตอนที่จะช่วยให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักที่จะนาเอาปัจจัย
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน ไม่ว่าประชาชนจะมีฐานะยากจน
หรือร่ารวย แต่มีกาลังแรงงานของตนที่สามารถเข้าร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน
ท าให้ ป ระชาชนสามารถคิ ด ต้ น ทุ น และจั ด การด าเนิ น งานได้ ด้ ว ยตนเอง ท าให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้
การดาเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิดมากขึน
4. การมีส่ วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลงาน หากการติดตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้ว ย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ทาไปนันจะได้รับผลดีหรือ
ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การดาเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบ
ความยากลาบาก
ส านั ก มาตรฐานการศึ ก ษา, ส านั ก งานสภาสถาบั น ราชภั ฏ , กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,
สานักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) กล่าวถึง
การมีส่วนร่วมในขันตอนของการพัฒนา 5 ขันตอน ดังนี
1. ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน ตลอดจน
กาหนดความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการ
2. ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ กาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่ใช้
3. ขั้นมีส่วนร่วมในการดาเนินงานพัฒนา เป็นขันตอนที่ประชาชนมีส่ว นร่วมใน
การสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการบริหาร
งาน ประสานงานและดาเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก
4. ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขันตอนที่ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการ
พัฒนาทังด้านวัตถุและจิตใจ
5. ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขันที่ประชาชนเข้าร่วม
ประเมินว่า การพัฒนาที่ได้กระทาไปนันสาเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด
อคิน รพีพัฒน์ (Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) ได้เสนอขันตอนการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 ขันตอน คือ
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการกาหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทาง
แก้ไขปัญหา
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา
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Cohen & Uphoff (ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์, 2555) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบ
การมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขันตอน
คือ ริเริ่มตัดสินใจ ดาเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ
2. การมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ก าร (Implementation) ประกอบไปด้ ว ยการ
สนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ
3. การมี ส่ ว นร่ ว มในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้ า นต่ า ง ๆ ประกอบไปด้ ว ย
ผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ
การดาเนินกิจกรรมทังหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป

ภาพที่ 5 แสดงแนวคิดรูปแบบการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff
ที่มา: ยุทธพงษ์ เฮ้าประมงค์, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน ในเขต
เทศบาลตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหาร
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555): 13
การมีส่วนร่วมของประชาชนในขันตอนการตัดสินใจนันมีความสาคัญมาก สาเหตุว่า
การตัดสิ นใจจะส่ งผลต่อการปฏิ บัติ การ และการปฏิบัติการจึ งมีผลต่อ ไปยั งการรับผลประโยชน์
และการประเมินผลในขณะเดียวกัน เพราะฉะนันการตัด สินใจจะมีผล โดยตรงต่อการรับผลประโยชน์
และการประเมินผลด้วย
1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
หลั ก การส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน มี ดั ง ต่ อ ไปนี
(Sisavanh Vongkatanegnou, 2555) (อ้างถึง ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร, 2532: 362)
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1. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางภาครัฐกับภาคประชาชน
โดยยึดถือความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล
2. หลักการขจัดความขัดแรง ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด
มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะจะทาให้งานหยุดชะงักและล้มเหลว
3. หลั ก การสร้ า งอุ ด มการณ์ แ ละค่ า นิ ย มในด้ า นความขยั น ความอดทน
การร่วมมือ การซื่อสัตย์และการพึ่งพาตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็น สิ่งที่จูงใจให้ประชาชนให้ร่วม
สนับสนุนนโยบายและเป้าหมายการดาเนินงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
4. การให้ ก ารศึ ก ษาอบรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ค นมี ค วามรู้
ความคิดของตนเอง ช่วยให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึน โดยให้ประชาชนมีโอกาส
ทดลองคิด ปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จัก วิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน
และนาไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนา
5. หลักการทางานเป็นทีม สามารถนามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการ
พัฒนาได้
6. หลั ก การสร้ า งพลั ง ชุ ม ชน การรวมกลุ่ ม กั น ท างานก่ อ ให้ เ กิ ด พลั ง ในการ
ทางานและทาให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.5 การแสดงออกในการมีส่วนร่วมของประชาชน (Sisavanh Vongkatanegnou,
2555) (อ้างถึง โกวิทย์ พวงงาม, 2545: 11) สามารถทาได้หลายวิธที ี่สาคัญ ดังต่อไปนี
1. การเข้าร่วมประชุมอภิปราย เป็นการเข้าร่วมถกปัญหาหรือเนือหาสาระของ
แผนงานหรือโครงการพัฒนา เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
2. การถกเถียง เป็นการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งตามวิถีทางประชาธิปไตย
เพื่อให้ทราบถึงผลดีและผลเสียในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นที่มีผลกระทบ
ทังทางบวกและทางลบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
3. การให้คาปรึกษาแนะนา ประชาชนต้องร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารโครงการเพื่อให้ความมั่นใจว่ามีเสียงของประชาชนที่ลูกผลกระทบ เข้ามีส่วนร่วมรับ รู้และร่วม
ในการตัดสินใจและการวางแผนด้วย
4. การสารวจ เป็นวิธีการให้ได้มี โอกาสมี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
5. การประสานงานร่วม เป็น วิธีที่ประชาชนเข้าร่วมตังแต่การคัดเลือกตัวแทน
ของกลุ่มเข้าไปเป็นแกนนาในการจัดการหรือบริหาร
6. การจัดทัศนศึกษา เป็นการให้ประชาชนได้เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ณ จุดดาเนินการ ก่อนให้มีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
7. การสั ม ภาษณ์ ห รื อ พู ด คุ ย อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการกั บ ผู้ น ารวมทั งประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น
8. การไต่สวนสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อนโยบาย กฎ ระเบียบในประเด็นต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน
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9. การสาธิต เป็นการใช้เทคนิคการสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและชัดเจนอันจะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วม
10. การรายงานผล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทบทวนและสะท้อนผลการ
ตัดสินใจต่อโครงการอีกครังหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory)
ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) (Novabizz, 2556)
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสมดุลยภาพและแรงขับ (Homeostasis and drive theory)
พืนฐานเกี่ยวกับมโนภาพของแรงขับ คือ หลักการของสมดุลยภาพ (homeostasis)
ซึ่งหมายถึง ความโน้มเอียงของร่างกายที่จะทาให้สิ่งแวดล้อมภายในคงที่อยู่เสมอ ตัวอย่างคนที่มี
สุขภาพดีย่อมสามารถทาให้อุณหภูมิในร่างกายคงที่อยู่ได้ในระดับปกติ ไม่ว่าจะอยู่ในอากาศร้อนหรือ
หนาว ความหิว และความกระหายแสดงให้เห็นถึง กลไกเกี่ยวกับสมดุลยภาพเช่นกัน เพราะว่าแรงขับ
ดังกล่าวจะไปกระตุ้นพฤติกรรมเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลของส่วนประกอบหรือสารบางอย่างในเลือด
ดังนันเมื่อเรามองในทัศนะของสมดุลยภาพความต้องการเป็นความไม่สมดุลทางสรีรวิทยาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือเป็นการเบี่ยงเบนจากสภาวะที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดตามมา
คือแรงขับเมื่อความไม่สมดุลทางสรีรวิทยาคืนสู่ภาวะปกติ แรงขับจะลดลงและการกระทาที่ถูกกระตุ้น
ด้วยแรงจูงใจก็จะหยุดลงด้วยนักจิตวิทยาเชื่อว่าหลักการของสมดุลยภาพมิได้เป็นเรื่องของสรีรวิทยา
เท่านันแต่ยังเกี่ยวข้องกับจิตใจด้วย กล่าวคือ ความไม่สมดุลทางสรีรวิทยาหรือทางจิตใจ (physiological
or psychological imbalance) มีส่วนจูงใจพฤติกรรมเพื่อทาให้ภาวะสมดุลกลับคืนมาเช่นเดิม
2.2 ทฤษฎีของความต้องการและแรงขับ (Theory of needs and drives)
แรงขับ (drive) เป็นสภาพที่ถูกยั่วยุอันเกิดจากความต้องการ (need) ทางร่างกาย
หรือเนือเยื่อบางอย่าง เช่น ความต้องการอาหาร นา ออกซิเจนหรือการหลีกหนีความเจ็บปวดสภาพ
ที่ ถู ก ยั่ ว ยุ เ ช่ น นี จะจู ง ใจอิ น ทรี ย์ ใ ห้ เ ริ่ ม ต้ น แสดงพฤติ ก รรมเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการที่ เ กิ ด ขึ น
เช่น การขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบางอย่างในเลือด แสดงให้เห็นถึงความต้องการ
สาหรับอาหาร ซึ่งต่อมามีผลทาให้เกิดแรงขับอันเป็นสภาพของความยั่วยุหรือความตึงเครียดอินทรีย์
จะพยายามแสวงหาอาหารเพื่อลดแรงขับนีและเป็นการตอบสนองความต้องการไปในตัวด้วย บางครัง
ความต้องการและแรงขับอาจถูกใช้แทนกันได้ แต่ความต้องการจะหมายถึงสภาพสรีรวิทยาของ
การที่เนือเยื่อขาดสิ่งที่จาเป็นบางอย่างส่วนแรงขับ ซึ่งหมายถึงผลที่เกิดตามมาทางสรีรวิทยาของความ
ต้องการ ความต้องการและแรงขับเคียงคู่กันแต่ไม่เหมือนกัน
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุกระตุ้นใจ (Incentive theory)
ในระยะต่อมาคือ ราว ค.ศ. 1950 นักจิตวิทยาหลายท่านเริ่มไม่พอใจทฤษฎีเกี่ยวกับ
การลดลงของแรงขับ (drive-reduction theory) ในการอธิบายการจูงใจของพฤติกรรมทุกอย่าง
จะเห็นได้ชัดว่า สิ่งเร้าจากภายนอกเป็นตัวกระตุ้นของพฤติกรรมได้ อินทรีย์ไม่เพียงแต่ถูกผลักดันให้
เกิดกิจกรรมต่าง ๆ โดยแรงขับภายในเท่านัน เหตุกระตุ้นใจหรือเครื่องชวนใจ (incentives) บางอย่าง
ก็มีความส าคัญในการยั่วยุพฤติกรรมเราอาจมองการจูงใจได้ในฐานะเป็นการกระทาระหว่างกัน
(interaction) ของวั ต ถุ ที่ เ ป็ น สิ่ ง เร้ า ในสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สภาพทางสรี ร วิ ท ยาของอิ น ทรี ย์ อ ย่ า งหนึ่ ง

22
โดยเฉพาะคนที่ ไม่รู้สึกหิวอาจถูกกระตุ้น ให้เกิดความหิวได้เมื่อเห็นอาหารที่อร่อยในร้านอาหาร
ในกรณีนีเครื่องชวนใจคืออาหารที่อร่อยสามารถกระตุ้นความหิวรวมทังทาให้ความรู้สึกเช่นนีลดลง
สุนัขที่กินอาหารจนอิ่ม อาจกินอีกเมื่ อเห็นสุนัขอีกตัวกาลังกินอยู่กิจกรรมที่เกิดขึน มิได้เป็นเรื่องของ
แรงขั บ ภายใน แต่ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ ภ ายนอก พนั ก งานพอได้ ยิ น เสี ย งกริ่ ง โทรศั พ ท์ ก็ รี บ ยกหู ขึ นพู ด
ดังนัน จึงกล่าวได้ว่าพฤติกรรมที่มีการจูงใจอาจเกิดขึนภายใต้การควบคุมของสิ่งเร้าหรือเหตุกระตุ้นใจ
มากกว่าที่จะเกิดจากแรงขับ
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ (Instinct theory)
สัญชาตญาณคือแรงทางชีวภาพที่มีมาแต่กาเนิดและเป็นตัวผลักดันให้อินทรีย์แสดง
พฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา พฤติกรรมของสัตว์ เชื่อว่าเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ เพราะสัตว์
ไม่มีวิญญาณสติปัญญาหรือเหตุผล เช่น มนุษย์ William McDougall กล่าวว่าความคิดและพฤติกรรม
ทั งหมดของคนเราเป็ นผลของสั ญชาตญาณในหนั งสื อ Social psychology ตี พิ มพ์ ในปี ค.ศ. 1908
ได้จาแนกสัญชาตญาณต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1. การหลีกหนี (flight)
2. การขับไล่ (repulsion)
3. ความอยากรู้ (curiosity)
4. ความอยากต่อสู้ (pugnacity)
5. การตาหนิตนเอง (self-abasement)
6. การเสนอตนเอง (self-assertion)
7. การสืบพืชพันธุ์ (reproduction)
8. การรวมกลุ่ม (gregariousness)
9. การแสวงหา (acquisition)
10. การก่อสร้าง(construction)
จะเห็นว่าทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ ไม่ค่อยจะสมเหตุ สมผลนักในทัศนะของ
นักจิตวิทยาหลายท่าน
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้ (Cognitive theory)
การรู้ (Cognition) มาจากภาษาลาติ น แปลว่ า การรู้ จั ก (knowing) ทฤษฎี นี
เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจหรือการคาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยการกาหนดรู้ (perception)
มาก่อน อาจรวมทังการคิดค้นและการตัดสินใจ เช่นในกรณีที่ต้องมีการเลือกสิ่งของที่มีคุณค่าใกล้เคียง
กั น การกระตุ้ น ก็ ดี ห รื อ พฤติ ก รรมที่ ก าลั ง ด าเนิ น ไปสู่ เ ป้ า ประสงค์ (goal-seeking behavior) ก็ ดี
จะท าให้ เ กิ ด จากความรู้ ที่ เ คยพบมาเป็ น ตั ว ก าหนด นอกจากนั นยั ง ต้ อ งอาศั ย เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต
Festinger (1957) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง หรื อ ความไม่ ล งรอยกั น ของการรู้
(Cognitive dissonance) ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจ ในการเปลี่ ย นพฤติ ก รรมบางอย่ า งได้
เช่น คนที่ติดบุหรี่ สูบบุหรี่จัด เมื่อทราบข่าวว่าการสูบบุหรี่มีส่วนทาให้เกิดเป็นมะเร็งของปอด จึงเกิด
ความขัดแย้งระหว่างพฤติกรรมของการสูบบุหรี่กับข่ าวใหม่ ที่ จะต้อ งเลือกเอาอย่า งใดอย่ า งหนึ่ ง
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เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึนถ้าเขาตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ความขัดแย้งจะลดลงไป โดยการเลิกความเชื่อ
เดิมที่ว่าสูบบุหรี่แล้วจะปลอดภัย รวมทังความอยากที่จะสูบเพิ่มอีกด้วย
ทฤษฎีการสื่อสาร
การสื่ อ สาร (Communication) (panyar rk, 2555) (อ้ า งถึ ง Webster Dictionary,
1978: 98) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Communis หมายถึง การร่วม (Common) เมื่อมีการ
สื่อสารหรือการสื่อความหมาย หมายถึง มีการกระทาร่วมกันในบางประการ นั่นคือการถ่ายทอดหรือ
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และความคิดของคน กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดข้อมูล
ข่าวสาร ทัศนะ ความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคล ตังแต่ 2 คนขึนไปหรือมากกว่านัน การสื่อสาร
จึงเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมที่สื่อความหมายผ่านระบบสัญลักษณ์ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณหรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน
การสื่อสารมีความหมายเช่นเดียวกับคาว่าการสื่อความหมาย
การสื่อสารที่แท้จริงนันมีความหมายกว้างมากและครอบคลุมเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคม
มนุษย์ในทุก ๆ เรื่อง นักวิชาการด้านการสื่อสารได้ ให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน ตามแง่มุมที่แต่ละคน
พิจารณาให้ความสาคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี (panyar rk, 2555) (อ้างถึง ปรมะ สตะเวทิน, 2529: 5-7)
วิลเบอร์ ชแรมม์ (panyar rk, 2555) ให้ความหมายว่า การสื่อสารคือการมีความเข้าใจ
ร่วมกันต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร
ชาร์ล อี ออสกู๊ ด (panyar rk, 2555) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่า การสื่อสารเกิดขึน
เมื่อฝ่ายหนึ่งคือผู้ส่งสารและมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งถูกส่งผ่าน
สื่อที่เชื่อมต่อสองฝ่าย
วอร์เรน ดับเบิลยู วีเวอร์ (panyar rk, 2555) กล่าวว่า การสื่อสาร มีความหมายกว้าง
และครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างที่จิตใจของคนๆ หนึ่งอาจมีผลต่อจิตใจของอีกคนไม่ใช่เพียง
การพูดและการเขียนเท่านัน แต่รวมถึงดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์
ยอร์จ เอ มิลเลอร์ (panyar rk, 2555) ให้ความหมายว่าการสื่อสาร เป็นการถ่ายทอด
ข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เจอร์ เ กน รอย และเกกอรี เบทสั น (panyar rk, 2555) ให้ ค วามหมายโดยสรุ ป ว่ า
การสื่อสารไม่ใช่การถ่ายทอดข่าวสารด้วยภาษาพูดและเขียนโดยมีเจตนาชัดเจนเท่านัน แต่ยงั หมายถึง
พฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลหนึ่งกระทาแล้วที่ส่งผลให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจ
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Oxford English Dictionary (panyar rk, 2555) ให้ความหมายว่า
การให้ การน าการแลกเปลี่ ยนความคิ ด และความรู้ อื่ น ๆ จากความหมายที่ มี ผู้ ให้ ไว้ แตกต่ างกั น
ซึ่งบางคนให้ความหมายครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนด้วย บางคนถือว่าการ
สื่อสารคือการแสดงออกทุกอย่างที่ผู้อื่นเข้าใจได้ ไม่ว่าการแสดงนันจะมีเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจหรือไม่ก็ตาม
จึงอาจสรุปได้ว่า การสื่อสาร คือการที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู้ ความคิดหรือประสบการณ์ของตน ไปยัง
บุคคลอื่นและการรับความรู้ความคิดจากบุคคลอื่นมาปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยกระบวนการของการ
สื่อสาร ซึ่งการถ่ายทอด และการรับความรู้ความคิดมีอยู่ 3 ลักษณะดังต่อไปนี
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1. การใช้รหัสสัญญาณโดยตรง เช่น การใช้สัญญาณเสียง ภาษาพูดสัญลักษณ์ ภาษาเขียน
ภาษาท่าทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอื่น ๆ ที่กระทาโดยตรงระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รับ
2. การใช้เครื่องมือในการถ่ายทอด เป็นการสื่อสารโดยผ่านทางเครื่องมือ เช่น การใช้
โสตทัศนูปกรณ์ วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ
3. การถ่ายทอดโดยกระบวนการทางสังคม เช่น การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณีศาสนา
วัฒนธรรม และระบบอื่น ๆ ของสังคม
ยุคปัจจุบันได้รับการเรียกขานว่าเป็นยุคของการสื่อสาร เพราะเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากและอัตราความเจริญเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
3.1 จาแนกประเภทของการสื่อสาร
นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน ได้จาแนกประเภทของการสื่อสารไว้แตกต่างกัน
หลายลั กษณะ ทั งนีขึนอยู่กับว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจาแนก (panyar rk, 2555) (อ้างถึง ปรมะ
สตะเวทิ น, 2526: 18-48) ในที่ นีจะแสดงการจ าแนกประเภทของการสื่ อสาร โดยอาศัย เกณฑ์
ในการจาแนกที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. จาแนกตามกระบวนการหรือการไหลของข่าวสาร
2. จาแนกตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก
3. จาแนกตามจานวนผู้สื่อสาร
จาแนกตามกระบวนการหรือการไหลของข่าวสาร แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1) การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) คือการสื่อสารที่ข่าวสาร
จะถูกส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับในทิศทางเดียว โดยไม่มีการตอบโต้ก ลับจากฝ่ายผู้รับ เช่น การสื่อสาร
ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ การออกคาสั่งหรื อมอบหมายงานโดยฝ่ายที่เป็นผู้รับไม่มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้รับอาจเกิดความไม่เข้าใจข่าวสารหรือเข้าใจไม่ถูกต้อง ตามเจตนาของผู้ส่ง
ซึ่ ง ฝ่ า ยผู้ ส่ ง เมื่ อ ไม่ ท ราบปฏิกิ ริ ยาของผู้ รับ จึ ง ไม่ อ าจปรับ หรือเปลี่ยนแปลงการสื่อสารให้ มีความ
เหมาะสมได้ การสื่อสารแบบนีสามารถทาได้รวดเร็ว จึงเหมาะสาหรับการสื่อสารในเรื่องที่เข้าใจง่าย
และในสถานการณ์ของการสื่อสารบางอย่าง มีความจาเป็นต้องใช้การสื่อสารทางเดียว แม้ว่าเรื่องราว
ที่สื่อสารจะมีความซับซ้อนก็ตาม เช่น กรณีผู้รับและผู้ส่งไม่อาจพบปะหรือติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง
การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่และการสื่อสารมวลชน ซึ่งไม่อาจทราบผู้รับที่แน่นอน
2) การสื่ อ สารสองทาง (Two-way Communication) คื อ การสื่ อ สารที่ มี ก ารส่ ง
ข่าวสารตอบกลับไปมาระหว่างผู้สื่อสาร ดังนันผู้สื่อสารแต่ละฝ่ายจึงเป็นทังผู้ส่งและผู้รับในขณะ
เดียวกัน ผู้สื่อสารมีโอกาสทราบปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างกัน ทาให้ทราบผลของการสื่อสารว่าบรรลุ
จุดประสงค์หรือไม่ และสามารถใช้ในการปรับพฤติกรรมการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ตัวอย่างการสื่อสารแบบสองทาง เช่น การพบปะพูดคุยกัน การพูดโทรศัพท์การออกคาสั่งหรือมอบ
หมายงานโดยฝ่ายรับมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การสื่อสารแบบนีจึงมีโอกาสประสบผลสาเร็จได้
มากกว่า และในสถานการณ์ของการสื่อสารบางอย่าง เช่น ในการสื่อสารมวลชน ซึ่งโดยปกติมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารทางเดียว นักสื่อสารมวลชนก็มีความพยายามที่จะทาให้มีการสื่อสาร 2 ทางเกิดขึน
โดยการให้ประชาชนส่งจดหมาย โทรศัพท์ ตอบแบบสอบถาม กลับไปที่องค์กรสื่อมวลชน เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงการสื่อสารให้บรรลุผลสาเร็จและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึน
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- จาแนกตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก (panyar rk, 2555) (อ้างถึง ปรมะ สตะเวทิน,
2529: 31) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี
1. การสื่อสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) หมายถึง การสื่อสารด้วยการใช้
ภาษาพูด หรือเขียนเป็นคาพูดในการสื่อสาร
2. การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Non-Verbal Communication) หมายถึง การสื่อสาร
โดยใช้รหัสสัญญาณอย่างอื่น เช่น ภาษาท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า สายตา ตลอดจนถึงนาเสียง
ระดับเสียง ความเร็วในการพูด เป็นต้น
- จาแนกตามจานวนผู้สื่อสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลและสังคม ถือว่าเป็นผลมาจากการสื่อสารทังสิน
ดังนัน การสื่อสารจึงมีขอบข่ายครอบคลุมลักษณะการสื่อสารของมนุษย์ 3 ลักษณะคือ (panyar rk,
2555) (อ้างถึง อรุณีประภา หอมเศรษฐี, 2530: 49-90)
1. การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication)
2. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
3) การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล (Intrapersonal Communication) หมายถึ ง การคิ ด
การตัดสินใจของบุคคลคนใดคนหนึ่งที่จะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกระบวนการที่เกิด
ขึนอยู่เป็นประจาในตัวบุคคล ไม่ว่าจะโดยตังใจหรือไม่ ตังใจก็ตาม การสื่อสารส่วนบุคคลเป็นพืนฐาน
ของการติดต่อกับผู้อื่น ทังนี การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นนัน ในขันแรกจะต้องมีการเรียนรู้ หรือ
ตัดสินใจในตนเองเสียก่อน และเมื่อใดมีการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น คนเราก็จะต้องสื่อสารกับตัวเองไป
ด้วยในขณะเดียวกัน การสื่อสารส่วนบุคคลเกิดขึนทันที ทาให้มีการคิด ผลของการคิด นาไปสู่การ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของคน การสื่อสารส่วนบุคคล จึงมีความสาคัญต่อการศึกษา ในเรื่องของการ
สื่อสาร ทังนีเพราะเกี่ยวพันไปถึงความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ซึ่งย่อมมีผลสะท้อนต่อบุคคลอื่นและสังคม
ด้ ว ย ลั ก ษณะของการสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล อาจเป็ น ไปแบบของการปกปิ ด เช่ น การคิ ด การพู ด
การเขียนที่ไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นทราบ หรือเป็นแบบเปิดเผย แต่ไม่มีจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
มีบุคคลเพียงคนเดียวเท่านัน ที่อยู่ในกระบวนการของการสื่อสาร จึงไม่อาจวัดหรือทราบความต้องการ
ข่าวสารจากภายนอกได้
3.2 การรับสารในการสื่อสารส่วนบุคคล มีช่องทางการรับได้ 2 รูปแบบคือ
1. การรับสารเฉพาะตัว เช่น ความคิดคานึง ความกลัวที่เกิดขึนภายในจิตใจตัวเอง
ซึ่ งแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ และสภาพจิตใจของแต่ละบุคคล การรับสารจากภายนอก
เป็ น การรั บ รู้ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อบตั ว บุ ค คลทั่ ว ไปมี ป ระสบการณ์ เ หมื อ นกั น เช่ น ความหอมของดอกไม้
ความเจ็บปวด ฯลฯ แต่ปฏิกิริยาตอบสนองอาจจะไม่เหมือนกัน
2. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) การสื่อสารระหว่าง
บุ ค คลเป็ น การสื่ อ ความหมายของบุ ค คลตั งแต่ 2 คนขึ นไป เช่ น การพู ด คุ ย อภิ ป ราย โต้ ว าที
การประชุมสัมมนา การเรียนการสอน การสั่งงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ในชีวิตประจาวัน
การสื่อสารลักษณะนีถือว่าเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์และมีโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี ผู้สื่อสาร
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สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน ความหมายของการสื่อสารโดยทั่วไป หมายถึง การสื่อสาร
ประเภทนี
การสื่อสารส่วนบุคคลแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. การสื่อสารแบบสองต่อสองหรือเผชิญหน้า (Face to Face or Interpersonal
Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลสองคน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ทังสองฝ่าย
ร่วมกันกระทาการสื่อสารตอบโต้กัน ผลัด กันเปลี่ยนบทบาทในการเป็นผู้ส่งและผู้รับกัน จนกระทั่ ง
บรรลุความมุ่งหมายในการสื่อสาร ซึ่งจะสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อทังสองเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะส่งสาร
นอกจากนันยังมีปัจจัยด้านความคิด ความเชื่อ เจตคติ ทักษะ สังคมและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2. การสื่อสารระหว่างกลุ่มบุคคล (Group Communication) สามารถแยกได้เป็น
2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก คือการสื่อสารกลุ่มย่อยเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล ตังแต่ 2 คนขึนไป
ซึ่งร่วมกันกระทากิจกรรมเดียวกัน และสามารถติดต่อกันได้ทั่วถึง ในทันที และแต่ละคนพยายาม
ที่ จ ะสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด ขึ นภายในตั ว เองด้ ว ย การสื่ อ สารลั ก ษณะนี มี ค วามยุ่ ง ยาก
สลับซับซ้อนมากขึนกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคล แบบสองต่อสอง และลักษณะที่สอง คือ การสื่อสาร
กลุ่มใหญ่เป็นการสื่อสารที่เพิ่มความยุ่งยากซับซ้อนขึน เช่น การสื่อสารภายในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ
และวิธีการสื่อสารจะต้องใช้สื่อต่าง ๆ เข้ามาช่วย มีลักษณะเป็นทางการมากขึน และอาจจะเป็น
การสื่อสารทางเดียวมากขึน สมาชิกของกลุ่มไม่สามารถมีปฏิกิริยาย้อนกลับและตอบได้ทันที
3. การสื่ อ สารสาธารณะ (Public Communication) นั ก วิ ช าการสื่ อ สารบางคน
จัดให้การสื่อสารประเภทนีอยู่ในการสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ แต่มีลักษณะแตกต่างไปคือ ผู้ รับสาร
ประกอบด้วยบุคคลหลายประเภทและมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่มารวมกันในการสื่อสารลักษณะนี
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปาฐกถา การกล่าวสุนทรพจน์ การปราศรัยหาเสียง
เลือกตังของนักการเมือง เป็นต้น อาจมีการติดต่อสองทางเกิดขึ นได้แต่ค่อนข้างจากัด ทาให้ผู้ส่ง
ไม่ทราบปฏิกิริยาย้อนกลับได้อย่างทันที ผู้ส่งสารจึงต้องใช้หลักการสังเกต การคาดคะเนจากปฏิกิริยา
ท่ า ทางของผู้ รั บ สาร ซึ่ ง อาจตรงหรื อ ไม่ ต รงความจริ ง ได้ แต่ อ ย่ า งน้ อ ยผู้ ส่ ง สารยั ง พอมี โ อกาส
ปรับการสื่อสารของตนได้
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลประสบความส าเร็ จ ที่ ส าคั ญ
3 ประการคือ
1. การเปิดเผยตนเองและนาตนเองเข้าไปเกี่ยวข้อง ข้อนีนับว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับการสื่อสารระหว่างบุคคล คือ การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความจริงใจต่อกันระหว่างผู้สื่อสาร
และแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ตนเองมี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น มี ส่ ว นร่ ว ม
ในผลที่เกิดจากเรื่องราวที่กาลังสื่อสารกันอยู่
2. การตั งใจฟั ง เนื่ อ งจากการสื่ อ สารส่ ว นใหญ่ ใช้ ก ารพู ด ในการสื่ อสาร
ดั ง นั น นอกจากความสามารถในการพู ด การใช้ ภ าษาของผู้ สื่ อ สารแล้ ว ผู้ ฟั ง มี ส่ ว นส าคั ญ
ต่อความสาเร็จของการสื่อสารด้วย การฟังอย่างตังใจ หรือมีเจตนาที่จะรับฟังด้วยความหวัง ว่าจะได้
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้พูด ย่อมจะช่วยให้การสื่อสารได้ผลยิ่งขึน อย่างไรก็ตามแม้ว่าการฟัง
จะมีประโยชน์ต่อการสื่อสารอย่างมาก แต่ก็มีอุปสรรคที่ทาให้ฟังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เช่น
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1) การคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่จะได้รับฟังไม่น่าสนใจ มีอคติต่อเรื่องหรือต่อบุคคลที่พูด
ทาให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ฟังอย่างไม่ตังใจ บางครังอาจเสียโอกาสของการฟังที่ดี ๆ เลยก็ได้
ดังนัน การฟังเพื่อให้ได้สาระจึงไม่ควรคาดการณ์ในแง่ลบไว้ล่วงหน้า
2) การวิจารณ์ผู้พูดในทางลบ ในสิ่งที่ไม่ใช่สาระของการสื่อสาร เช่น ไม่พึงพอใจ
คาพูดในบางคา ขณะที่ฟังก็พูดวิจารณ์ ไปด้วย นอกจากจะทาให้ไม่เกิดประโยชน์จากการฟังแล้วยัง
เป็นการเสียมารยาท ก่อให้เกิดความราคาญแก่คนข้างเคียงอีกด้วย
3) การสรุปล่วงหน้า เช่น ฟังเรื่องราวไปได้เพียงเล็กน้อย ก็ตีความสรุปความ
ไปเองว่าจะต้องเป็นอย่างนัน เป็นอย่างนี ซึ่งอาจจะไม่เป็นความจริงเลย
4) การเลือกฟังเฉพาะบางส่วน เลือกฟังเฉพาะตอนที่ตนเองสนใจ โดยที่ไม่ทราบ
อย่างชัดเจนว่า ตอนอื่นมีสาระเป็นอย่างไร
5) สภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมไม่อานวย เช่น อากาศร้อน เสียงดัง ปวดหัว ฯลฯ
3. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดความรู้
ข่าวสารโดยสื่อมวลชน (Mass media) ไปยังผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมายที่ไม่แน่นอนและไม่จากัดจานวน
เช่น การสื่อสารโดยวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ วารสาร นิตยสาร การสื่อสาร
ประเภทนี ทาให้ปฏิกิริยาการโต้ตอบเกิดขึนได้ยากและระยะเวลาช้ากว่าการสื่อสารประเภทอื่นมาก
แต่ ส ามารถกล่ า วได้ ว่ า การสื่ อ สารมวลชนเป็ น ผลผลิ ต ของความก้า วหน้ า ในด้ า นเทคโนโลยี และ
วิวัฒนาการของการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ นัน คือ ผลมาจากการคิดค้นคว้าเครื่องมือที่จะสามารถ
ถ่ายทอดข่าวสารไปยังมวลชนจานวนมาก สาหรับสังคมที่มีการขยายตัวและเกิดความซับซ้อนมากขึน
3.3 องค์ประกอบของการสื่อสาร
การสื่ อสารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่นเดียวกับพฤติกรรมอย่างอื่น
เช่น การกินอยู่หลับนอน การทางาน การเล่นกีฬา และเป็นกระบวนการที่เกิดขึนในชีวิตประจาวัน
ของแต่ละคน ซึ่งอาจเกิดขึนทังการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง สื่อสารกับสัตว์อื่น ตลอดถึง
การสื่อสารกับเครื่องมือ โดยเฉพาะปัจจุบันได้มีการค้นพบและนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานต่าง ๆ
อย่างมาก จึงมีการสื่อสารรูปแบบใหม่เกิดขึน คือ การสื่อสารกับเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง (Human Communication) ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญที่สุด และเป็นความหมาย
ที่แท้จริงของการสื่อสาร การสื่อสารนันจะเกิดขึนเมื่อบุคคลหนึ่ง ต้องการถ่ายทอดหรือส่งข่าวสาร
ไปยังบุคคลอีกคนหนึ่ง ดังนันกระบวนการสื่อสาร จึงมีองค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร
(Message) สื่อหรือช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver)
นักวิชาการด้านการสื่อสารได้วิเคราะห์ กาหนดองค์ประกอบ และอธิบายความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการของการสื่อสารไว้ดังนี คือ
1. ผู้ส่งสาร ( Source ) หมายถึง แหล่งกาเนิดสาร อาจเป็นบุคคล องค์การ สถาบัน
หรือคณะบุคคลที่เป็นผู้กาหนดสาระ ความรู้ หรือความคิดที่จะส่งไปยังผู้รับสาร ดังนัน การสื่อสาร
จะบรรลุผลหรือไม่นนั ขึนอยู่กับผู้ส่งสารและสารที่ส่งเป็นสิ่งสาคัญ
สาร (Message) หมายถึง เรื่องราว ความรู้ หรือความคิดต่าง ๆ ที่ผู้ส่งมีความ
ประสงค์จะให้ไปถึงผู้รับ และมีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยชีผลสาเร็จของการสื่อสาร 3 ประการ คือ
1) เนือหาของสาร
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2) สัญลักษณ์หรือรหัสของสาร
3) การเลือกและจัดลาดับข่าวสาร
2. ตัวเข้ารหัสสาร (Encoder) สารที่จะส่งไปยังผู้รับนัน ปกติเป็นความรู้ความคิดที่
ไม่อาจจะส่งออกไปได้
ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) (SEEMALANON1212, 2555)
กระบวนการกลุ่มเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนเพื่อนาความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยน
เจตคติและพฤติกรรมของคนในกลุ่ม ซึ่งจะนาไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาการ
ทางานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ
4.1 ความหมายของกระบวนการกลุ่ม
ความรู้และหลักการต่าง ๆ ที่อธิบายถึงพฤติกรรมของกลุ่ม หรือเป็นศาสตร์หนึ่งที่
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่ม วิชากระบวนการกลุ่มจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม
เป็นการศึกษาถึงพลังหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป็นส่วนรวมรวมถึงพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุ่มที่ถูกกล่อมเกลาจากประสบการณ์ของกลุ่ม นอกจากนันกระบวนการกลุ่มยังเกี่ยวข้อง
กับการให้เหตุผลที่ว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึนในกลุ่มนัน เพราะเหตุใดกลุ่มมีการแสดงพฤติกรรม
เช่นนัน บางกลุ่มได้รับความสาเร็จ บางกลุ่มได้รับความล้มเหลวนัน ซึ่งช่วยทาให้เข้าใจถึงกระบวนการ
ของการทางานร่วมกันในกลุ่มตังแต่การเลือกเป้าหมาย การเสนอวิธีการแก้ปัญหา การวางโครงการ
ของกลุ่ม ตลอดจนการดาเนินการตามโครงการ และการประเมินค่า
4.2 การทางานเป็นกลุ่ม
การทางานเป็นกลุ่ม มีความสาคัญในทุกองค์กร การทางานเป็นทีมเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของการบริหารงาน การทางานเป็น กลุ่มทาให้มีบทบาท
สาคัญนาไปสู่ความสาเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกเป็นอย่างดี
4.3 ลักษณะของกลุ่ม
ความสัมพันธ์ของบุคคล 2 คนขึนไป มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกันลักษณะที่
สาคัญของกลุ่ม 4 ประการ ได้แก่
1. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึง การที่สมาชิกตังแต่ 2 คนขึนไป
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น ในกิ จ กรรมของกลุ่ ม ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของกั น และกั น ภายในกลุ่ ม
การแสดงออกซึ่งการยอมรับและการให้เกียรติกัน สาหรับกลุ่มขนาดใหญ่มักจะมีปฏิสัมพันธ์กันในแบบ
เครือข่ายมากกว่าการติดต่อกันแบบตัวต่อตัว
2. การมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่มจะมีส่วน
กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่ต้องมีความสอดคล้อง
กับองค์การ ซึ่งจะทาให้ประสบความสาเร็จในการทางานได้ดขี นึ
3. การมีโครงสร้างของกลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มจะต้องดาเนินการปฏิบัติตามกฎหรือมติของกลุ่ม แบ่งได้เป็นกลุ่มแบบทางการ (Formal
Group) หรือกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal Group) และสมาชิกทุกคนของกลุ่มจะต้องยอมรับ

29
และปฏิบัติตามเป็นอย่างดี สมาชิกกลุ่มย่อยอาจจะมีกฎระเบียบแบบไม่เป็นทางการ มีความสนิทสนมกัน
อย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกด้วยกันมากกว่ากลุ่มแบบทางการ
4. สมาชิกของกลุ่มมีบทบาทและมีความรู้สึก ที่ร่วมกัน การรักษาบทบาทสมาชิก
กลุ ่ม ที ่ม ีค วามมั ่น คงในแต่ล ะกลุ ่ ม และมีค วามแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่ม รวมทังความรู้
ความสามารถของสมาชิก โดยมีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระจายงานกันตาม
ความรู้ ความสามารถ และความถนัดของสมาชิกของกลุ่ม
4.4 จุดมุ่งหมายของกลุ่ม
1. เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อการพักผ่อน เป็นต้น
2. สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มต่างมีจุดมุ่งหมายของตนเองในการทากิจกรรมในกลุ่ม
จุดมุ่ งหมายย่อยของสมาชิก จะมีความแตกต่างกัน แต่สมาชิกมีจุดมุ่งหมายใหญ่
เหมือนกัน การดาเนินงานของกลุ่มก็สามารถประสบความสาเร็จได้ ดังนัน การที่กลุ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ที่ตังไว้เป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกแต่ละคนได้สามารถดาเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตนตังไว้เช่นกัน
4.5 ระดับของจุดมุ่งหมาย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี
1. ระดั บที่ รู้ กั นโดยทั่ วไปของมหาชน (Non-Operational Goal) เป็ นจุ ดมุ่ งหมาย
เกี่ยวกับสิ่งที่กลุ่มตังไว้เพื่อให้บุคคลภายนอกรับ รู้ถึงการรวมกลุ่ม ซึ่งจุดมุ่งหมายระดับนีจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และมีความสาคัญกับการทางานและประสิทธิภาพของกลุ่มโดยตรง
2. ระดับที่แท้จริง (Operational Goal) เป็นจุดมุ่งหมายซ่อนเร้น บุคคลอาจจะมีการ
ตั งจุ ดมุ่ งหมายไว้ อยู่ ในใจ ฉะนั น จุ ดมุ่ งหมายระดั บนี สามารถเปลี่ ยนแปลงและยื ดหยุ่นได้อยู่เสมอ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ นี อาจจะทาให้การพยากรณ์พฤติกรรมของกลุ่มเป็นไปได้ยากมาก รวมถึงการ
ควบคุมภายในกลุ่มยากด้วยเช่นกัน นอกจากนียังมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของกลุ่มด้วย
4.6 หลักของกระบวนการทางานกลุ่ม ดังนี
1. เลือกหัวหน้ากลุ่ม
2. กาหนดวัตถุประสงค์การทางาน
3. การวางระเบียบในการทางาน
4. การวางแผนงาน
5. การวางขันตอนในการทางาน
6. ความสาคัญของการแบ่งงาน
7. หลักการแบ่งงานและมอบหมายงาน
8. การทางานตามแบบ
9. การติดตามและปฏิบัติงาน
10. การตรวจสอบผลงานเป็นระยะ
11. การให้ข้อติชมในการทางาน
12. การแก้ปัญหา
13. การประเมินผลงานและปรับปรุงงาน
กระบวนการทางานกลุ่ม อาจมีหลายขันตอนแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ มักจะเริ่มจาก
การวางแผนไปสู่ขันการดาเนินการและลงมือปฏิบัติ และขันการประเมินผลการดาเนินงานต่าง ๆ
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จะเป็นไปอย่างมีลาดับขันตอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทางานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางในการฝึกฝนการทางานกลุ่ม ประกอบด้วยสิ่งสาคัญ ดังต่อไปนี
1. การเตรียมแผนงานทางานของกลุ่ม
2. การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
3. ความรับผิดชอบในหน้าที่
4. การมีส่วนร่วมในการทางาน
5. การประเมินผล
การเตรียมงาน การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในหน้าที่ ในกลุ่ม จะต้องพิจารณา
ในแง่ต่าง ๆ ดังนี
1. การเตรียมวางแผนและทางานกลุ่ม ต้องดูสมาชิก ในกลุ่มว่ามีวิธีการทางานอย่างไร
ต่างคนต่างทาหรือช่วยกันทางาน สมาชิกให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือกันหรือเปล่า และดูเวลาในการ
ทางานเสร็จเร็วหรือช้าอย่างไร
2. พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างไร เช่น การไม่ยอมช่วยเหลือใคร หรือ
ช่วยเหลือผู้อื่นเสนอแนะความเห็นหรือนั่งดูเฉย ๆ
3. การแสดงความคิด เห็น ตลอดจนการแสดงให้เ ห็น ผลว่า ในการทางานกลุ่ม
มีวิธีก ารทางานอย่า งไร รู้สึกต่อเพื่อน ต่องาน ความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทางาน
ความต้องการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเพื่อนสมาชิก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างไร
4.7 ปัจจัยกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มที่ประสบผลสาเร็จ
การประเมินผลงานการทางานเป็นกลุ่มนัน ดูความสาเร็จของกลุ่มทังหมดไม่ใช่เพียง
สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหนึ่ง ผลสาเร็จที่ดีต้องมาจากความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งมีการประเมิน
ผลในแง่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1. ผลของงานว่าบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่
2. สังเกตการแสดงพฤติกรรมในกลุ่ม ดูในแง่จริยธรรมของกลุ่ม
3. แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม
เทคนิคกระบวนวางแผนแบบการมีส่วนร่วม
เทคนิคกระบวนวางแผนแบบการมีส่วนร่วม (ธนพล เทียงคา, 2557) (อ้างถึง ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2557)
หลักการและกระบวนการ AIC
กระบวนการ AIC ถือเป็นวิธีหรือกลไกที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกระดับ ทุกคนในองค์กร
หน่วยงาน กลุ่มสังคม คณะบุคคล ได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันจากการทางานร่วมกัน (Interactive learning through action) และเกิดการระดมสมอง
เพื่อร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ แนวทางทางเลือกหรือหนทางปฏิบัติ เพื่อที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนา นอกจากนียังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรู้สึกว่าเป็นเจ้ าของในผลงานที่คนได้มีส่วนร่วม
สุดท้ายยังก่อให้เกิดความผูกพัน มีความรักและห่วงแหน คอยปกป้องรักษาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน
ดังนัน ผู้บริหารที่มีการแบ่งกลุ่มผู้นาองค์กรไว้อย่างชัดเจนหลายระดับ จึงควรมีการดาเนินการ
ในกระบวนการ AIC ขึน ภายในองค์กรอย่างน้อย 3 ระดับหรือตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี
กระบวนการ AIC ระดับที่ 1 : สาหรับกลุ่มคณะบริหารขององค์กร(CEO)
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กระบวนการ AIC ระดับที่ 2 : สาหรับกลุ่มผู้นาระดับกลาง(หัวหน้าแผนก)
กระบวนการ AIC ระดับที่ 3 : สาหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติ(บุคลากรทุกคน)
กระบวนการ AIC ทั ง 3 ระดั บ ข้ า งต้ น ควรจะต้ อ งมี ขั นตอนในการปฏิ บั ติ ที่ มี ค วาม
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการผสมผสานหรือการจัดเก็บข้อมูล จึงจะสามารถให้ก ารพัฒนาบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดได้ หมายถึง เวทีที่จัดขึนจะต้องเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้ความเป็นอิสระ และความเป็นเอกภาพใน
เชิงการแสดงความคิด เห็นที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ผลงานที่เกิดจากโครงการหรือ
กิจกรรมการพัฒนาที่ปรากฏจึงจะมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ควรแบ่งขันตอนของการดาเนินการ
ตามเทคนิคกระบวนการ AIC ในแต่ระระดับหรือกลุ่มนาไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งในกระบวน
ที่เป็นหลักสากลนิยมได้กาหนดไว้มี 3 ขันกระบวนการ ดังต่อไปนี
ขั นที่ 1 : กระบวนการสร้ างความรู้ สึ ก ชื่ นชม หรื อยอมรั บผู้ อื่ น (Appreciation : A)
เป็นขันตอนที่เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือสมาชิกทุกคนในองค์กร ได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่น
เฉพาะในกลุ่มของตน พร้อมทังร่วมกันพิจารณาหาข้อสรุปว่าประเด็นไหนที่เป็นสาระสาคัญของกลุ่ม
และกลุ่มเห็นว่าควรดาเนินการในเรื่องใดเป็นการเร่งด่วนก่อนหลัง จากที่ได้กล่าวนันก็เพื่อให้ทุกคนได้
เกิดการยอมรับ และได้ชื่นชมผู้อื่นที่ได้นาเสนอในสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ต่อส่วนรวม ทังสมารถสะท้อนให้
สมาชิกในกลุ่มหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบในผลประโยชน์ร่วม และเห็นถึงข้อดี ข้อเสีย ตลอดทัง
ความเป็นไปได้สูง หากได้นาชุดความคิดในประเด็นหลักผ่านการตกผลึกของกลุ่มแล้วนาเสนอต่อผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการตัดสินใจ นาเสนอนันผู้บรรจุของกระบวนการ AIC ควรกาหนดกรอบไว้เพื่อให้ง่าย
หรืออาจจะใช้การวาดภาพ หรือใช้คาพูด ตลอดทังการเขียนข้อความเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็น
ทังนีให้ขึนอยู่กับสถานการณ์ของบริบทนัน ๆ ในชันที่ 1 (A) ควรกาหนดประเด็นหลักไว้ดังนี
A 1 : การวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบันโดยรวมว่าเป็นอย่างไร
A 2 : การกาหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ควรจะเป็น
ขันที่ 2 : กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดหาแนวทางการพัฒนา
(Influence : I)
เป็นขันตอนที่ร่วมกันคิดหาวิธีการสาคัญที่จะทาให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (ใน A2)
โดยนาเอาผลสะท้อนอันเกิดจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบัน ( ใน A 1) ผ่านกระบวนตกผลึกของแต่ละ
กลุ่มมากาหนดกิจกรรมและจัดลาดับวามสาคัญของกิจกรรมหรือโครงการ โดยปกติจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
I 1 : การคิดหาวิธีการ – แนวทาง - การกาหนดกิจกรรมหรือโครงการฯ
I 1 : การการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมและโครงการฯ
ขันที่ 3 : กระบวนการยอมรัยวิธีการสาคัญ และสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control : C)
เป็นขันตอนของการยอมรับและการทางานร่วมกัน โดยการนาเอาโครงการหรือกิจกรรมลงสู่
การปฏิบัติมากาหนดให้เป็นแผนการปฏิบัติการ (Action plan) ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะของกลุ่มงานคือ
C 1 : การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
C 2 : การตกลงในรายละเอียดการดาเนินงานที่ครอบคลุม
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กลุ่มงานวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กนกวรรณพร ภัคมาน (2551) เรื่อง การศึกษาเพื่อเสนอแนะการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่าน
พาณิชยกรรมเก่าชุมชนเมืองฉะเชิงเทราบนพืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน วัตถุประสงค์คือ
การศึ ก ษาทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ย่ า นพาณิ ช ยกรรมเก่ า ชุ ม ชนเมื อ ง
และความคิดเห็นของประชาชนในพืนที่ ผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เพื่อเป็น
การเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน โดยวิธีการวิจัยแบบสารวจความคิดเห็นและ
สัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และลักษณะกระบวนการ
กลุ่มย่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมมากที่สุด (กนกวรรณพร ภัคมาน,
2551)
จารุวรรณ สายพิณ (2551) เรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
วางผังเมือง/ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์คือ การศึกษาการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางผั งเมื องรวมในพื นที่ จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา เพื่ อเป็ นการเสนอแนวทางที่ เหมาะสมให้ กั บ
ทางเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องในด้านผั งเมืองในจังหวัดและพืนที่อื่น ๆ โดยวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการวางผังเมืองรวม
(จารุวรรณ สายพิณ, 2551)
ชวนชัย จรุงกิจสุวรรณ (2551) เรื่อง การศึกษาทัศนคติการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพืนที่โครงการนาร่องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืนที่ จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์คือ การศึกษาทัศนคติ
การมีส่วนร่วมในการจัดรูปที่ดิน พืนที่โครงการนาร่องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืนที่ จังหวัดน่าน และ
ผลจากการศึ ก ษาน ามาเสนอแนวทางการด าเนิ น งาน โดยด าเนิ น การวิ จั ย แบบสั ม ภาษณ์ แ ละ
สังเกตการณ์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนยังไม่เข้าใจในเรื่องของการจัดรูปที่ดิน และยังประสบปัญหา
ในเรื่องของการให้ข้อมูลสื่อสาร การประชาสัมพันธ์จากทางโครงการ และกลุ่มตัวอย่างจากการวิจัย
ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (ชวนชัย จรุงกิจสุวรรณ, 2551)
อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ (2538) เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐ : ศึกษาเฉพาะโครงการเขื่อนหรืออ่างเก็บนา (2538) วัตถุประสงค์คือ
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง บริ บ ทของโครงการเขื่ อ นหรื อ อ่ า งเก็ บ น าขนาดใหญ่ และศึ ก ษาการเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการเขื่อนหรืออ่าง
เก็บนาขนาดใหญ่ของรัฐ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในพืนที่ เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมที่
เหมาะสมลาดับต่อไป โดยดาเนินการวิจัยจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคล
ผลการวิ จั ย พบว่ า การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มกั บ โครงการมี ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ส่ ว นใหญ่
จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในลักษณะได้รับผลกระทบจากโครงการปัญหาการมีส่วนร่วมที่ได้พบมีดังนี ปัญหา
เรื่องข้อมู ล ข่า วสารปัญ หาในการจั ดประชาพิ จ ารณ์ ปัญ หาที่ เกี่ย วข้อ งกับ เจ้ าหน้า ที่โ ครงการและ
หน่วยงานราชการปัญหาจากตัวชาวบ้านและปัญหาอื่น ๆ (อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์, 2538)
จุฤทธิ์ กังวานภูมิ (2557) เรื่องความสาคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เมือง กรณีศึกษา พืนที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรกมลาวาส เป็นการศึกษาเหตุปัจจัยที่ทาให้
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โครงการไม่สามารถดาเนินการต่อไป เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการดาเนินการโครงการ รวมทัง
เสนอแนะแนวทางปรับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนที่ ผลการวิจัยพบว่า ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้
ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้องจาเป็นต้องปรับบทบาทของตน โดยเจ้าของที่ดินควรมีความจริงใจในการ
แก้ปัญหาและการเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนหรือเป็นส่วนหนึ่งของคณะทางานในพืนที่และมีการรวม
ตัวอย่างมีเอกภาพ โดยที่คณะผู้ที่ดาเนินการโครงการควรลดบทบาทลงเป็นเพียงผู้ให้ความรู้และฝ่าย
สนับสนุนการปฏิบัติต่างๆ ของชุมชน อีกทังหาแนวทางในการพัฒนาที่ดินร่วมกัน จาเป็นต้องปรับ
กระบวนการทางานให้มีตัวแทนครอบคลุมจากทุกฝ่ายให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ไข รวมทังจัดทาประชาพิจารณ์เมื่อต้องหาข้อสรุปหรือรับรองผลการศึกษาในอนาคต
(จุฤทธิ์ กังวานภูม,ิ 2557)
ณั ฐ ธยาน์ จองค า (2555) เรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการวางผั ง เมื อ ง
เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม ชุมชนจอมทอง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม ศึกษาลักษณะทางกายภาพ
การผังเมืองของชุมชนจอมทอง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่สาคัญเพื่อการพัฒนาการมี ส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางผังเมืองเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม โดยดาเนินการวิจัยจากการใช้แบบสอบถาม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมจากประชาชน
มีค่อนข้างน้อย สาเหตุเนื่องจากการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครอบคลุมและยังขาดความเข้าใจใน
เรื่องของการวางผังเมือง ประชาชนมองว่า เรื่องการวางผังเมืองเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ผังเมือง และ
ชุมชนบางส่วนเสียผลประโยชน์จากการวางผังเมือง โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางผังเมืองชุมชนจอมทองเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความรู้และความ
เข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการวางผังเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสังคมและด้าน
เศรษฐกิจ และปัจจัยด้านการสื่อสาร ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและการเมือง และ
ปัจจัยด้านการวางผังเมืองจากส่วนกลางและกฎหมายผังเมืองและยัง เสนอแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ทุกภาคส่วนทังภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสาคัญ กับ
พืนทีแ่ ละให้ความรู้ด้านผังเมืองกับประชาชนอย่างทั่วถึง (ณัฐธยาน์ จองคา, 2555)
กลุ่มกรณีศึกษา
กรณีศึกษา
กรณีศกึ ษา (จุฤทธิ์ กังวานภูมิ, 2557)
7.1 โครงการ Participatory Chinatown เป็นโครงการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาย่านไชน่าทาวน์ ในเมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้วยวิธีการเสนอความรู้โดยใช้สื่อเพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน เริ่มต้นจากการจัดตังคณะทางาน
ประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้นาท้องถิ่น และประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนมาร่วมกันสารวจข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของพืนที่ รวมถึงข้อคิดเห็นในการพัฒนาย่านในอนาคตของประชาชน ด้วยวิธีการจัด
สัมมนาและสร้างโลกเสมือนด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คณะทางานและประชาชนได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นทางอินเตอร์เน็ต
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1. Participation in informing
มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงเป้าหมายในการพัฒนาย่าน ที่ทาโดยนักวิชาการ เจ้าของที่ดิน
และหน่วยงานรัฐท้องถิ่นและเปิดรับอาสาสมัครในการทางาน
2. Participation in planning
เกิดกลุ่มการทางานที่มีส่วนร่วมในการตังเป้าหมายของการเรียนรู้ และพัฒนาย่าน
โดยอาศัยข้อมูลจากการปรึกษาและพูดคุยกับชุมชนในระหว่างการเก็บข้อมูลของกลุ่ม
อาสาสมัครเยาวชน มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อสร้างเครื่องมือและการสร้างการเรียนรู้
ให้กับชุมชนถึงเป้าหมาย และคุณค่าของย่าน
3. Participation in implementation
ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นกลุ่มทางานด้วยกลุ่มอาสาสมัครเยาวชนที่มา
ทางานร่วมกับนักวิชาการ เจ้าของที่ดิน และหน่วยงานรัฐท้องถิ่น
4. Participation in decision making
การดาเนินโครงการยังอยูข่ ันตอนที่ยังไม่กาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาย่านร่วมกัน
แต่กลุ่มอาสาสมัครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดาเนินงาน
5. Participation in evaluation
ใช้การประชุมปกติ และอินเตอร์เน็ตเป็นพืนทีห่ ลักในการแสดงความคิดเห็น โดยเปิดให้
สาธารณะแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของการใช้อินเตอร์เน็ตปกติและการใช้ระบบ
ตัวแทนในโลกเสมือนถูกสร้างขึน

ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ Participatory Chinatown
ในเมืองบอสตัน
ที่มา: จุฤทธิ์ กังวานภูมิ , “ความสาคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านเก่าของเมือง:
กรณี ศึ ก ษา พื นที่ บ ริ เ วณสถานี ร ถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น วั ด มั ง กรกมลาวาส,” วารสารวิ จั ย และสาระ
สถาปัตยกรรม/การผังเมือง, 11, 1 (2557): 21-35.
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7.2 โครงการ Chinatown Cultural Development Strategy เป็ น โครงการแผน
พัฒนาย่านไชน่าทาวน์ โดยการจัดตังคณะทางานร่วมกันระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สมาคมพ่อค้าในย่าน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดทากระบวนการที่ให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมตังแต่การวางแผน ลงมือปฏิบัติ ติดตาม และประเมินโครงการร่วมกันผ่านโครงสร้าง
การประชุมติดตามผลที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น (จุฤทธิ์
กังวานภูมิ, 2557)
1. Participation in informing
มีส่วนร่วมในการรับรู้นโยบายฟื้นฟูจัดโดยหน่วยงานรัฐท้องถิ่น
2. Participation in planning
หน่วยงานของรัฐท้องถิ่นดาเนินการด้วยการปรึกษากับชุมชนในระบบตัวแทน เพื่อทาการ
วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเบืองต้นร่วมกัน จัดประชุมในระดับชุมชนเพื่อสร้าง Workshop
ในการวางแผนการทางานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนได้ระบบปัญหาและสร้างแนว
ทางการทางานร่วมกัน
3. Participation in implementation
มีส่วนร่วมในการเป็นกลุ่มทางาน ด้วนระบบตัวแทนมาจากองค์กรหรือสมาคมต่างๆ ใน
พืนที่ แล้วขับเคลื่อนตามแผนงานในแต่ละเป้าหมายร่วมกัน
4. Participation in decision making
มีส่วนร่วมในการตังยุทธศาสตร์ในการพัฒนาย่านด้วยการมีส่วนร่วมในการรับรองมติร่วมกัน
ด้วยการจัดการประชุมแบบ public meeting
5. Participation in evaluation
มีส่วนร่วมในการติดตามความคืบหน้าในการทางาน ด้วยการตังกลุ่มประชาคม Chinatown
community forum ในการดูแล เสนอแนะ และประเมินผลการดาเนินโครงการ

ภาพที่ 7 แผนภาพแสดงขั นตอนการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในโครงการ Chinatown Cultural
Development Strategy ในกรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มา : จุฤทธิ์ กังวานภูมิ , “ความสาคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านเก่าของเมือง:
กรณี ศึ ก ษา พื นที่ บ ริ เ วณสถานี ร ถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น วั ด มั ง กรกมลาวาส ,” วารสารวิ จั ย และสาระ
สถาปัตยกรรม/การผังเมือง, 11, 1 (2557): 21-35.
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สรุปท้ายบท
ในบทที่ 2 นี เป็นการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
มีส่วนร่วมของประชาชนที่ประสบความสาเร็จแล้วในต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามการศึกษา
รายละเอียดเพื่อนามาสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 และ 2 เพื่อนาไปเป็นกรอบทฤษฎีแนวคิดในการวิจัย
ในบทที่ 3 ต่อไป
กลุ่มทฤษฎี
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่ว มของประชาชน
ขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของ อคิน ระพีพัฒน์ และ Cohen Uphoff กระบวน
การกลุ่ มซึ่ ง น ามาใช้ ใ นการตั งสมมติ ฐ านในการวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบและขั นตอนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนที่เหมาะสม 5 ขันตอน ส่วนทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการสื่อสาร การรับรู้ เทคนิคกระบวน
วางแผนแบบการมีส่วนร่วม ใช้สนับสนุนทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนและสมมติฐานของการวิจัย
กลุ่มงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนและกรณีศึกษา
การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ทัง 2 เมือง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามสมมติฐานของการ
วิจัยในเรื่องรูปแบบและขันตอนการมีส่ว นร่วมของประชาขนที่เหมาะสม กล่าวคือ คณะทางาน
เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร” เป็นรูปแบบที่ดาเนินการตามทฤษฎีกระบวนการ
กลุ่ ม ย่ อ ยและกรณี ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในโครงการพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ งที่ ป ระสบ
ความสาเร็จแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา และขันตอนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมคือ การจัดประชุม
กลุ่ ม ย่ อ ยโดยมี ภ าครั ฐ และภาคประชาชน เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความรู้ แ ละความเข้ า ใจให้ กั บ ภาค
ประชาชนเบืองต้นในเรื่องระดับเมืองขนาดใหญ่ก่อนที่จะดาเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคต่อไป
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บทที่ 3
การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิ จั ย เป็ น การก าหนดแนวทางในการวิ จั ย และก าหนดกรอบแนว
ความคิดทฤษฎีการมี ส่วนร่วมของประชาชน ขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน งานวิจัยและ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องนามาเป็นกรอบทฤษฎีในการวิจัย และใช้ในการสนับสนุนสมมุติฐานในการวิจัย
ประกอบกับการใช้แบบสอบถามที่มีการออกแบบไว้ในกรอบแนวความคิดและเก็บข้อมูลในพืนที่ของ
โครงการซึ่งเป็นพืนที่ในการวิจัยในครังนี เพื่อศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่ว มของประชาชนแล้วเสร็จ
เมื่อ ปี พ.ศ.2554 และประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการดังกล่าว และการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน ซึ่งในบทที่ 3 นี ประกอบด้วยกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัยกระบวน
การวิจัย การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นต้น
กรอบทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
จากทฤษฎี แนวคิดและกรณีศึกษาที่ได้ทาการศึกษาในบทที่ 2 มาแล้วนันเพื่อนามา
กาหนดตัวแปรและนิยาม รวมถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรขึน โดยทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการวิจัย และได้นามาเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการวิจัย และวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย ในครั งนี เพื่ อ ศึ ก ษาและประเมิ นการด าเนิน การมีส่ว นร่ว มของประชาชนที่ ได้ มีการ
ดาเนินการแล้วในช่วง พ.ศ.2554 และเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ โดยการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและขันตอน
การมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการกลุ่ม เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม แบบ A I C
ทฤษฎีแรงจูงใจและกรณีศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งตัวแปรในการวิจัยนีเป็นตัวแปรอิสระและในการวัดตัวแปรในการวิจัยนี ใช้รูปแบบของแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ การกาหนดตัวแปรของการวิจัยนีเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ทังตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี
ในสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการฯ นี นาทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและขันตอนการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff
William Ervin and Arnstein กระบวนการกลุ่ ม เทคนิ ค กระบวนการวางแผนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
แบบ A I C ทฤษฎีแรงจูงใจและกรณีศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นามาใช้ในการสมมติฐานที่ 1 โดยมุ่งเน้นที่ขันตอนแรกที่ภาครัฐต้องสร้างความเข้าใจ
กับภาคประชาชนก่อนที่จะดาเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคต่อไป
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการนีอยู่ในระดับน้อย
- ตัวแปรต้น A คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนีที่ผ่านมา
นิยามตัวแปร (A) คือ การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบ
สะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง- ราชวงศ์ ที่ได้มีการดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2554
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- ตัวแปรตาม B คือ ผลระดับการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย
นิ ย ามตั ว แปร (B) คื อ ผลการประเมิ น การด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
จากการศึกษาข้อมูลในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องทังหมดของโครงการ พบว่า โครงการนีไม่สามารถ
ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งได้ จึ ง มี ค วามคิ ด ที่ จ ะศึ ก ษาข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วและเกิ ด เป็ น สมมติ ฐ านการวิ จั ย
คือ ผลการประเมิ นการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในปี พ.ศ.2554 นันต่ากว่าหลักการ
ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม ขันตอนการดาเนินการไม่ตรงตามทฤษฎีการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ทาให้ไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างต่อได้ ถึงแม้ว่าการดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนแล้วเสร็จไปช่วง พ.ศ.2554
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี
H0 : ρAB = 0
ตัวแปร A กับ B มีความสัมพันธ์กัน = 0 แสดงว่า ตัวแปร 2 ตัวนี ไม่มีความสัมพันธ์กัน
H1 : ρAB ≠ 0
ตัวแปร A กับ B มีความสัมพันธ์กัน ≠ 0 แสดงว่า ตัวแปร 2 ตัวนี มีความสัมพันธ์กัน
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 2 เรื่ อ งรู ป แบบและขั นตอนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ที่เหมาะสมในการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยนาเอาหลักการกระบวนการกลุ่ม คือ การทางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม หรือเป็นคณะทางานที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนที่ เพื่อการดาเนินการมีส่วนร่วมเพื่ อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายก่อนมีการดาเนินการโครงการ โดยมีการกาหนดกลุ่มย่อย
เพื่อขยายไปสู่กลุ่มใหญ่ในลาดับต่อไป และขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน Cohen&Uphoff
William Ervin และ Arnstein มาเป็ น แนวคิ ด การตั งสมมติ ฐ านเรื่ อ งขั นตอนการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนที่เหมาะสม โดยมีเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม แบบ A I C ทฤษฎีแรงจูงใจ
และกรณีศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นข้อมูล
สนับสนุนสมมติฐานในการวิจัยครังนี
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมกับ
โครงการนีเป็นรูปแบบเป็นลักษณะ “คณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร”
- ตัวแปรต้น A คือ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในโครงการนี
นิยามตัวแปรต้น (A) คือ รูปแบบการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
เหมาะสมส าหรั บ โครงการนี และโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคภาครั ฐ
จากการศึกษาทฤษฎีและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม
- ตัวแปรตาม B คือ คณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร
นิยามตัวแปรตาม (B) คือ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม
กั บ โครงการนี เป็ น รู ป แบบของเป็ น ลั ก ษณะ “คณะท างานเพื่ อ การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคใน
กรุ ง เทพมหานคร” เป็ น การรวมกั น ของตั ว แทนของหน่ว ยงานของภาครั ฐ ตั ว แทนเขต 50 เขต
ในกรุงเทพฯ ตัวแทนแทนภาคประชาชนและตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกัน
ทาความเข้าใจในปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขและพัฒนาชุมชนเพื่อ ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชนทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเริ่มต้นจากการเข้ามาแสดงความ
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คิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและสามารถดาเนินการร่วมกันได้โดยรูปแบบคณะทางานฯ
นี มาจากการการศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ทฤษฎีแรงจูงใจทฤษฎีการสื่อสาร การรับรู้
กระบวนการกลุ่มเทคนิคกระบวนวางแผนแบบการมีส่วนร่วม นามาประกอบเป็นรูปแบบและขันตอน
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมกับโครงการนี
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี
H0 : ρAB = 0
ตัวแปร A กับ B มีความสัมพันธ์กัน = 0 แสดงว่า ตัวแปร 2 ตัวนี ไม่มีความสัมพันธ์กัน
H1 : ρAB ≠ 0
ตัวแปร A กับ B มีความสัมพันธ์กัน ≠ 0 แสดงว่า ตัวแปร 2 ตัวนี มีความสัมพันธ์กัน
สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมกับโครงการ
นี มีทังหมด 5 ขันตอน
- ตัวแปรต้น A คือ ขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม
นิยามตัวแปรต้น (A) คือ ขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
เหมาะสม จากการศึกษาทฤษฎีและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม และกรณีศึกษา
ในต่างประเทศที่ประสบความสาเร็จแล้ว
- ตัวแปรตาม B คือ ขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ขันตอน
นิยามตัวแปรตาม (B) คือ ขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
5 ขันตอน ดังนี
1) ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ เป็นขันตอนแรกที่ภาครัฐต้องดาเนินการชีแจงถึง
ปัญหา วัตถุประสงค์ของการจัดตังคณะทางานนีขึนมากับทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันดาเนินการภายใต้
กลุ่มคณะทางาน และร่วมกันเสนอปัญหาเพื่อที่จะหาข้อสรุปของคณะทางานฯร่วมกันหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเบืองต้นต่อไป
2) ขั้นตอนการวางแผนโครงการ หน่วยงานภาครัฐที่ รับผิดชอบต้องร่วมกับ
ภาคประชนในการวางแผนการดาเนินการโครงการตามข้อสรุปที่ดาเนินการแล้วในขันตอนการริเริ่ม
โครงการ ซึ่งคณะทางานฯเป็นผู้ประสานงานโครงการกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
โดยร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ ขันตอนการดาเนินการ
3) ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การมี
ส่วนร่วมกับภาคประชาชนโดยมีคณะทางานฯ เป็นผู้ประสานงานโครงการทังหมด โดยเริ่มต้นจาก
คณะทางานฯ เข้าร่วมเป็นผู้เข้าไปพูดคุยกับประชาชนในพืนที่ เพื่อทาความเข้าใจในปัญหาก่อนและ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกฝ่าย
4) ขั้นตอนการตัดสินใจร่วมกัน : เป็นการประชุมร่วมกันของคณะทางานฯ
ทุก ฝ่า ยและนาเอาข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายที่มีการดาเนินการแล้วในขันตอนการดาเนินงาน
เพื่อสรุปการดาเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถดาเนินการก่อสร้างโครงการเพื่อการ
พัฒนาสาธารณูปโภคต่อไป
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5) ขั้ น ตอนการประเมินผลการดาเนินการ : คณะทางานฯประเมินผลการ
ดาเนินการโครงการทังหมด ทังการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนและโครงการเพื่อการพัฒนา
สาธารณูปโภคด้วย
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี
H0 : ρAB = 0
ตัวแปร A กับ B มีความสัมพันธ์กัน = 0 แสดงว่า ตัวแปร 2 ตัวนี ไม่มีความสัมพันธ์กัน
H1 : ρAB ≠ 0
ตัวแปร A กับ B มีความสัมพันธ์กัน ≠ 0 แสดงว่า ตัวแปร 2 ตัวนี มีความสัมพันธ์กัน
การออกแบบการวัดตัวแปร
การออกแบบการวั ด ตั ว แปรเป็ น การก าหนดการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ จ ะใช้ ใ นการวิ จั ย
การกาหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม คานิยามของตัวแปร ความสัมพันธ์ สมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย
รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ดังนี
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครังนีมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี
- ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่ไม่มีการรวบรวมมาก่อน เช่น ทัศนคติของประชาชน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การสารวจพืนที่โครงการ โดยการ
สังเกตการณ์ ใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูล และแบบการสัมภาษณ์
- ข้อมู ล ทุ ติยภูมิ คือ การรวบรวมข้อมูลจากรายงานศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการฯ เอกสารข่าวที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยการวิธีค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น กล้องถ่ายภาพ เทปบันทึกเสียง ฯลฯ
2. เครื่องมือทางสังคมศาสตร์ แบ่งออกเป็น
1) แบบสอบถามเพื่อใช้ในการสอบถามประชาชน ได้แก่
1.1) สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.2) สอบถามข้อมูลด้านการประชุมสัมมนาของโครงการ
1.3) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบและขันตอน ที่เหมาะสมสาหรับ
โครงการสาธารณูปโภคภาครัฐในอนาคต
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคาถามแบบผสม (Mixed form) เป็นแบบที่มี
ทังข้อคาถามแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดทาแบบสอบถามเพื่อเป็น
การสอบถามข้อมูลของประชาชนในเรื่องการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ เหมาะสมในอนาคตสาหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคฯ
ของภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในอนาคต
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่เหมาะสมในอนาคตตามรูปแบบคณะทางานฯ
2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม ด้านวิศวกรรมและ
ด้านผังเมือง
ลักษณะคาถามแบบสัมภาษณ์เป็นคาถามปลายเปิดแบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการ
แสดงความคิดเห็น ในเรื่องการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันและแนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ
3) แบบสารวจ ใช้ในการสารวจพืนที่โครงการ
การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง
3.1 การกาหนดประชากรในการวิจัย
1) กลุ่มประชากรในพืนที่ย่านโครงการแบ่งเป็น 2 ย่าน คือ (กรมการปกครอง,
2559) คือ
1.1) ประชากรย่านท่าดินแดง จานวน 14,114 คน
1.2) ประชากรย่านราชวงศ์ จานวน 9,669 คน
2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
และด้านผังเมือง จานวน 11 ท่าน
3.2 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่มประชากรในพืนที่ย่านโครงการที่มีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multistage sampling) โดยแบ่งเป็นย่านละ 100 ชุด และแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1) ประชากรย่านท่าดินแดง
1.2) ประชากรย่านราชวงศ์
2) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดกลุ่ มตัวอย่างในการวิจัย ใช้การกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ในครังนีใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane ( ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และความคลาดเคลื่อน
± 10% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในย่านท่าดินแดง จานวน 99 คน และกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในย่าน
ราชวงศ์ จานวน 99 คน สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพืนที่ จานวนย่านละ 100 คน เพื่อความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
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ราชวงศ์
ท่าดินแดง

ภาพที่ 8 ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane
ที่ ม า: มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวั ส ดิ ส รรพ์ , การก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เพื่ อ การวิ จั ย , เข้ า ถึ ง เมื่ อ 30 เมษายน 2560, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.fsh.mi.th/km/wpcontent/uploads/2014/04/resch.pdf (มารยาท โยทองยศ)
3.3 การสุ่มตัวอย่าง
การสุ่ ม จ านวนตั ว อย่ า งในการวิ จั ย เป็ น การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ หลายขั นตอน
Multi-stage Sampling โดยแบ่งเป็นย่านละ 100 ชุด ดังนี คือ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยแบ่งเป็นกลุ่มพืนที่ในย่าน ดังนี
ย่านท่าดินแดง แบ่งเป็น 4 กลุ่มพืนที่
1) ย่านตลาดท่าดินแดง : ชุมชนซอยท่าดินแดง 14 และ 16 และใกล้เคียงใน
ถนนท่าดินแดง ศาลเจ้าซาไนเก็ง ท่านาข้ามฟากฝั่งท่าดินแดง จานวน 25 ชุด ซึ่งเป็นย่านที่อยู่ใกล้
ตลาดท่าดินแดงมากที่สุด มีประชาชนเข้ามาบริเวณนีเพื่อจับจ่ายซือของ
2) ย่านถนนท่าดินแดง : ชุมชนหลังโรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยีฯ สี่แยกท่าดินแดง
และชุมชนชาวประชาท่าดินแดง ระหว่างซอย 8 และ 10 จานวน 25 ชุด เป็นย่านสถานศึกษาที่มี
อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาสัญจรผ่านพืนที่
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3) ย่านวัดทองนพคุณและวัดทองธรรมชาติ จานวน 25 ชุด
4) ย่านวัดพิชัยญาติ ชุมชนซอยสารภี1 และวัดอนงคาราม จานวน 25 ชุด
ย่านราชวงศ์ แบ่งเป็น 5 กลุ่มพืนที่
1) ย่านถนนแปลงนาม : ชุมชนภูธเรศร์ ตรอกกรมภูธเรศร์ และชุมชนพิพากษา
ซอยพิพากษา จานวน 20 ชุด
2) ย่านถนนเจริญกรุง : ชุมชนโปลิศสภา ซอยวัดกุศลสามัคคี และชุมชนผู้ค้า
อะไหล่เก่า ซอยวานิช 2 จานวน 20 ชุด
3) ย่านถนนเยาวราช : ชุมชนมิตรชัยภูมิ ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ตรอกสะพาน
หั น ชุ ม ชนเล่ ง บ้ ว ยเอี๊ ย ะ ซอยอิ ศ รานุ ภ าพ ชุ ม ชนมิ ต รตลาดเก่ า ตรอกตลาดเก่ า จ านวน 20 ชุ ด
เป็นแหล่งการค้าขายที่สาคัญของย่านสัมพันธวงศ์
4) ย่ า นถนนทรงวาด : ชุ ม ชนภิ ร มย์ ซอยภิ ร มย์ และชุ ม ชนอิ ศ รานุ ภ าพ
ซอยอิศรานุภาพ จานวน 20 ชุด
5) ย่านถนนราชวงศ์ : ร้านค้าในถนนราชวงศ์จานวน 20 ชุด
2. การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการกาหนดบริเวณ
ที่จะแจกแบบสอบถามประชาชนในพืนที่ทัง 2 ฝั่ง ซึ่งเป็นบริเวณที่ประชาชนในพืนที่และนอกพืนที่ใช้
ในการสัญจรเป็นหลัก ดังนี
ย่านท่าดินแดง
1) ท่าเรือข้ามฟาก
2) บริเวณศาลเจ้าซาไนเก็ง
3) ร้านค้าและร้านอาหารโดยรอบในถนนท่าดินแดง
4) ตลาดท่าดินแดง
5) วัดทองนพคุณและวัดทองธรรมชาติ
6) วัดพิชัยญาติและวัดอนงคาราม
ย่านราชวงศ์
1) ร้านค้าย่านสาเพ็ง
2) ร้านค้าและร้านอาหารภายในถนนเยาวราช
3) วัดเล่งเน่ยยี่
4) บริเวณศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย
5) ร้านค้าขายปลีก-ส่ง ในถนนราชวงศ์
3. การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
- ผู้ที่สัญจรด้วยเรือข้ามฟากทังสองฝั่ง
- แหล่งค้าขายย่านสาเพ็ง
- ผู้ที่สัญจรไปมาในถนนเยาวราช
- ผู้ที่สัญจรไปมาในถนนท่าดินแดง
- ผู้ที่สัญจรไปมาในถนนราชวงศ์
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จุดแจกแบบสอบถาม ย่านราชวงศ์

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงย่านราชวงศ์และจุดแจกแบบสอบถามในพืนที่
ที่ ม า: ปรั บ ปรุ ง จาก Google map, ย่ า นราชวงศ์ , เข้ า ถึ ง เมื่ อ 4 เมษายน 2560, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
https://www.google.co.th/maps/place/ย่านราชวงศ์
จุดแจกแบบสอบถาม ย่านท่าดินแดง

ภาพที่ 10 แผนที่แสดงย่านท่าดินแดงและจุดแจกแบบสอบถามในพืนที่
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google map, ย่านท่าดินแดง, เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.google.co.th/maps/place/ย่านท่าดินแดง
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จุดแจกแบบสอบถาม ย่านท่าดินแดง (เพิ่มเติม)

ภาพที่ 11 แผนที่แสดงย่านท่าดินแดง(เพิ่มเติม) และจุดแจกแบบสอบถามในพืนที่
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google map, ย่านท่าดินแดง, เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.google.co.th/maps/place/ย่านท่าดินแดง
2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
และด้านผังเมือง ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 11 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญทังหมดนี เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯและมีความเชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน เป็นอย่างยิ่ง
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาพืนที่ทังในระดับกรุงเทพมหานครและย่าน
รวมถึงพืนที่โครงการ แบบสอบถามประชาชนและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน และการพิสูจน์
สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามประชาชนและการสัมภาษณ์ รวมกับข้อมูลที่
ได้จากศึกษาเอกสารโครงการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ นามาประมวลผลเพื่อสรุปแนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐต่อไป เพื่อที่จะได้ใช้ในตอบปัญหา
การวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทังหมดนีใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี
- วิเคราะห์สภาพทั่วไปของพืนที่โครงการ ใช้วิเคราะห์เนือหาโดยสถิติเชิงพรรณนา
- วิเคราะห์จากข้อมูลแบบสอบถาม ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
- วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ใช้วิเคราะห์เนือหาโดยสถิติเชิงพรรณนา
- วิเคราะห์เพื่อพิสูจน์สมมติฐานใช้วิธีการสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ค่า Z-test

46
โดยใช้ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามเป็นหลัก เมื่อได้ทดสอบสมมติฐานจากผลของ
แบบสอบถามแล้ว และพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์และสภาพทั่วไปของพืนที่ รวมทัง
กระบวนการและวิ ธี ก ารด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มที่ บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น แล้ ว เสร็ จ ในปี
พ.ศ. 2554 และจะพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
มีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม
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กระบวนการวิจัย
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี
1. ผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนี
ที่ผ่านมาอยู่ในระดับใด
2. รูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมกับ
โครงการนี ควรเป็นอย่างไร

การกาหนดปัญหาการวิจัย

การศึกษาข้อมูลเอกสารโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา
ท่าดินแดง-ราชวงศ์ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ทฤษฎีแรงจูงใจ
กรณีศึกษาที่เคยมีการดาเนินการแล้วประสบความสาเร็จ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมฯ

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและขันตอนการมีส่วนร่วมของ
Cohen&Uphoff William Ervin และ Arnstein กระบวนการกลุ่ม
เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
แบบ A I C ทฤษฎีแรงจูงใจและกรณีศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

การตังสมมติฐานการวิจัย

การออกแบบการวิจัย
การออกแบบ
การวัดตัวแปร

การออกแบบ
การสุ่มตัวอย่าง

กาหนดตัวแปรต้น ตัว
แปรตามที่มีความ
สอดคล้องกับสมมติฐาน

1. ผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนีที่
ผ่านมาอยู่ในระดับน้อย
2. รูปแบบคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร
และขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม 5 ขันตอน
การออกแบบ
การวิเคราะห์
ข้อมูล

การสุ่มตัวอย่างแบบ
Multistage Sampling
3 ประเภท

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล
การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
การเขียนรายงานการวิจัย

- วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
- วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม โดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
- พิสูจน์สมมติฐานด้วยสถิติอ้างอิง Z-test
การเก็บรวบรวมข้อมูลทังหมดจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
แบบสอบถามประชาชน แบบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยนาผลแบบสอบถามประชาชนมาใช้เป็นหลัก และ
แบบสัมภาษณ์และทฤษฎีเป็นข้อมูลสนับสนุนผลการวิเคราะห์

ใช้วิธีการพรรณนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ , พิมพ์ครังที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: เฮ้าส์
ออฟเคอร์มีสท์, 2554): 24
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การเลือกพื้นทีศ่ ึกษา
โครงการออกแบบสะพานข้ามแม่น าเจ้า พระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์ เป็นโครงการ
ออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา 4 แห่ง ที่กรุงเทพมหานครได้มีโครงการที่จะดาเนินการก่อสร้าง
เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ มีความหนาแน่นในเขตชุมชนเมือง และเพิ่มความสะดวกในการ
เดิ น ทางเชื่ อ มต่ อ ทั ง 2 ฝั่ ง คื อ ฝั่ ง ธนบุ รี แ ละฝั่ ง พระนคร และได้ มี ก ารด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนแล้ ว เสร็ จ ในปี พ.ศ. 2554 รวมถึ ง มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารโครงการนี ผ่ า นสื่ อ
หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ ฯลฯ ทาให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลต่างๆ ในขณะนัน ซึ่งโครงการนีเป็น
โครงการที่ไม่ได้มีการเวนคืนพืนที่แต่อย่างใดและใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อย แต่ยังไม่สามารถ
ดาเนินการก่อสร้างได้ จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนบริเวณย่านท่าดินแดงและย่านราชวงศ์ดังกล่าว รวมทังเป็นพืนที่ที่ผู้วิจัยสะดวกต่อการ
เดินทางในการเก็บข้อมูลในรูปแบบสอบถามประชาชนด้วย
สรุปท้ายบท
การออกแบบการวิจัยเป็นการกาหนดแนวทางในการดาเนินการวิจัย กาหนดกรอบ
แนวความคิดหลักและนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการสนับสนุนสมมุติฐานและพิสูจน์สมมติฐาน
รวมทังการออกแบบการวิจัย แบ่งเป็น การออกแบบการวัดตัวแปร การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง และ
การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในการดาเนินการวิจัยนันเป็นการดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม
ประชาชนและวิเคราะห์แบบสอบถามโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และมีมาตรวัดระดับ
ประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้มีการดาเนินการแล้วในช่วงปี 2554 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) และ
แบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนือหาโดยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปจะใช้การ
วิเคราะห์เนือหาโดยสถิติเชิงพรรณนาเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องการพิสูจน์สมมติฐานนัน ใช้การอ้างอิง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งไปสู่ ป ระชากรโดยวิ ธี วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ อ้ า งอิ ง Z-test โดยใช้ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม
ประชาชนในพืนที่เป็นหลัก และพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์และสภาพทั่วไปของพืนที่
เพื่อเป็นการสนับสนุนผลจากแบบสอบถาม รวมถึงวิธีการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่บริษัท
ที่ปรึกษาได้มีการดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2554 นามาเป็นข้อสรุปในการวิจัยในลาดับต่อไป
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บทที่ 4
การศึกษาสภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานครและย่านภายในโครงการออกแบบสะพาน
ข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ท่าน้าท่าดินแดง – ท่าน้าราชวงศ์
การศึ ก ษาพื นที่ 2 ระดั บ คื อ ระดั บ เมื อ ง คื อ กรุ ง เทพมหานคร และระดั บ ย่ า น คื อ
ย่ า นท่ า ดิ น แดงและย่ า นราชวงศ์ โดยการศึ ก ษาระดั บ เมื อ งจะเป็ น การศึ ก ษาพื นที่ อ ย่ า งคร่ า วๆ
ในเรื่องสภาพทั่วไป ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง สังคม เศรษฐกิจ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของเมืองและเน้นการศึกษาในเรื่องคมนาคมขนส่งเพื่อให้
เข้าใจถึงเหตุผลที่จะต้องมี ก ารก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา การศึกษาในระดับย่านเป็น
การศึกษาที่ละเอียดขึนทางด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ รูปแบบของสะพาน และโครงการออกแบบ
สะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยา รวมทั งการด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ แ ล้ ว เสร็ จ เมื่ อ
ปี พ.ศ. 2554 เพื่อทาความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน และการดาเนินการในโครงการนี
นาไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 12 แผนที่กรุงเทพมหานคร
ที่มา: Google map, แผนทีก่ รุงเทพมหานคร, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://www.google.co.th/maps/place/กรุงเทพมหานคร/
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1.1 สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานั กยุทธศาสตร์
และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2556)
กรุ ง เทพฯ เมื อ งหลวงของประเทศไทยและเป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทุ ก ด้ า น
โดยมี แ นวนโยบายการพั ฒ นาระดั บ ประเทศของภาครั ฐ มุ่ ง เน้ น ขยายการพั ฒ นาด้ า นต่ า ง ๆ
ไปยังเขตจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
นครปฐม เนื่องจากพืนที่ของความเป็นเมืองหลวงและกิจกรรมต่างๆ มีความต่อเนื่องกันจนเรียกได้ว่า
เป็ น เมื อ งเดี ย วกั น ในทุ ก ด้ า นมี ป ระชาชนอาศั ย อย่ า งหนาแน่ น มี พื นที่ 1,568.7 ตารางกิ โ ลเมตร
เป็นจังหวัดที่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 68 ของไทยและมีแม่นาเจ้าพระยาซึ่งทอดตัวยาว 372 กิโลเมตร
พาดผ่านกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นพืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พืนที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานคร
เป็นที่ราบลุ่ม ตังอยู่บนพืนที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นา ซึ่งเกิดจากตะกอนนาพา มีระดับ
ความสูงจากระดับนาทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าว
ไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่นาเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับนาทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร
ทาให้เกิดปัญหานาท่วมบ่อยครังในช่วงฤดูมรสุม

ภาพที่ 13 แผนที่แม่นาเจ้าพระยา
ที่มา: Wikipedia, เส้นทางแม่น้าเจ้าพระยา 2560, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/แม่นาเจ้าพระยา (wikipedia, 2560)
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แม่นาเจ้าพระยา จุดเริ่มต้นของแม่นาเจ้าพระยาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยการรวม
ของแม่นาปิงและแม่นาน่าน ที่ราบลุ่มแม่นาเจ้าพระยามีพืนที่ 20,125 ตารางกิโลเมตร (ไม่รวมลุ่มนา
ปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีนและมีความยาวถึง 372 กิโลเมตร โดยแยกออกเป็นแม่นา
ท่าจีนที่จังหวัดชัยนาท
โครงการออกแบบสะพานแม่ น าเจ้ า พระยา ท่ า ดิ น แดง-ราชวงศ์ ต้ อ งมี ค วาม
จาเป็นต้องข้ามแม่นาเจ้าพระยา จากข้อมูลสภาพร่องนาของแม่นาเจ้าพระยาบริเวณพืนที่โครงการ
จากการสารวจโดยสานักสารวจและวิศวกรรม กรมการขนส่งทางนาและพาณิชย์นาวี กระทรวง
คมนาคม เมื่อปี พ.ศ. 2545 ซึ่งความลึกของท้องนาเจ้าพระยาบริเวณโครงการมีความลึกประมาณ
15-16 เมตร และมีความกว้าง 200 เมตร
1.2 ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
1.2.1 การสาธารณูปโภค
1. การให้ บ ริ ก ารน าประปา (การประปานครหลวง, 2559) การบริ ก าร
นาประปาในพืนที่กรุงเทพมหานคร ดาเนินการโดยการประปานครหลวง ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการ
ในพืนที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี รวมพืนที่ 3 จังหวัด ประมาณ 3,192 ตาราง
กิโลเมตร และการศึกษาสถิติของการประปานครหลวง ณ ปี พ.ศ. 2556 พบว่าการประปานครหลวง
สามารถให้ บ ริ ก ารน าประปาในพื นที่ ป ระมาณ 2,519 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 99
ของพืนที่รับผิดชอบโดยมีปริมาณการผลิต 1,804.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณการจาหน่ายนาประปา
ประมาณ 1,361 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีผู้รับผิดชอบ 8 ล้านราย และปริมาณนาใช้เฉลี่ย 53.34
ลูกบาศก์เมตรต่อราย/ต่อเดือน
2. การให้บริการไฟฟ้า (การไฟฟ้านครหลวง, 2558) การบริการกระแสไฟฟ้า
ในพืนที่กรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้การดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีขอบเขตให้บริการใน
พืนที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี สามารถให้บริการกระแสไฟฟ้าได้ครอบคลุมพืนที่
รับผิดชอบทังหมด 3,191.6 ตารางกิโลเมตรโดยจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 8,668.98 เมกะวัตต์ มีประชากร
ผู้ใช้บริการในปี พ.ศ.2557 จานวน 3.4 ล้านคน และจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า 2.23 ล้านคน โดยผู้ใช้ไฟฟ้า
ส่ ว นใหญ่ คื อ บ้ า นพั ก อาศั ย แต่ ห ากพิ จ ารณาจากจ านวนหน่ ว ยการใช้ ไ ฟฟ้ า แล้ ว นั น ปรากฏว่ า
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบกิจการขนาดต่างๆ เป็นผู้ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นหลักมากกว่าบ้านพักอาศัย
3. การบริการโทรศัพท์ (บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน), 2559)
บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานหลัก ในการให้บริการด้านโทรศัพท์แก่
ประชาชน โดยแบ่งพืนที่บริการเป็นเขตนครหลวงและภูมิภาค ในพืนที่นครหลวงครอบคลุมพืนที่
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ในปี 2558 พืนที่เขตนครหลวง มีเลขหมาย
โทรศัพท์ทังหมดประมาณ 5 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็นโทรศัพท์ธรรมดา 4.9 ล้านเลขหมาย และโทรศัพท์
สาธารณะ 187,139 เลขหมาย นอกจากระบบโทรศั พ ท์ พื นฐานแล้ ว ในปั จ จุ บั น มี ก ารให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีประมาณ 5 ล้านเลขหมายในเขตนครหลวง
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1.2.2 การสาธารณูปการ
1. การให้บริการด้านการศึกษา (สานักผังเมือง, 2554a) การบริการด้านการ
ศึกษาในพืนที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 มีจานวนสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จานวน 436 โรงเรียน โดยแบ่งเขตรัศมีพืนที่ ดังนี
- ระดับประถมศึกษา เขตรัศมีการให้บริการ 1 กิโลเมตร พบว่าในเขตชันใน
การให้บริการของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา สามารถให้บริการได้ทั่วถึง และค่อนข้างหนาแน่น
ขณะที่เขตต่อเมืองบางบริเวณ และชานเมือง ยังมีพืนที่อยู่ นอกเขตรัศมีการให้บริการ
- ระดับมัธยมศึกษา เขตรัศมีการให้บริการ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งพิจารณาแล้ว
พบว่า ในเขตเมืองชันใน การให้บริการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถให้บริการได้ทั่วถึงและ
ค่อนข้างหนาแน่น ขณะที่พืนที่เขตต่อเมืองบางบริเวณและเขตชานเมืองยังมีพืนที่อยู่นอกเขตรัศมีการ
ให้บริการ
2. การให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข (กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ, 2556)
การบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยการบริการขันพืนฐาน ซึ่งเป็นบริการระดับ
ล่างสุดของระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานีอนามัยการบริการ
ขันทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาล ซึ่งมีแพทย์ประจาและเตียงผู้ป่วย และการบริการขันชานาญเฉพาะ
ซึ่งได้แก่ สถานพยาบาลและสถานบาบัดโรคเฉพาะทาง โดยในปี พ.ศ. 2556 มีจานวนศูนย์บริการ
สาธารณสุขและสถานีอนามัย จานวน 68 แห่ง โรงพยาบาลจานวน 261 แห่ง นอกจากนียังมีคลินิก
เอกชนอยู่ประมาณ 4,000 แห่ง จานวนเตียงผู้ป่วย 33,698 เตียง
3. สวนสาธารณะและที่โล่งเพื่อนันทนาการ (สานักสวนสาธารณะ, 2558)
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรับรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2545 จากข้อมูลสานักสวัสดิการ
สังคม และสานักงานเขตต่างๆ ประกอบกับการใช้แผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้ทราบถึง
จ านวนและขนาดพื นที่ ข องที่ โ ล่ ง ประเภทต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ เ ป็ น รายเขต โดยกรุ ง เทพมหานครมี ส วน
สาธารณะทังสิน 49 แห่ง โดยอัตราส่วนพืนที่สีเขียวต่อจานวนประชากรของกรุงเทพฯ คานวณเมื่อปี
2558 อยู่ที่ 5.97 ตารางเมตร/คน และสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครและเป็นแห่งแรก
ของประเทศไทย) คือ สวนลุมพินี เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2468
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ภาพที่ 14 แผนผังโครงสร้างที่โล่งของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักผังเมือง, โครงสร้างที่โล่ง 2555, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560,
เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000104047
1.3 การคมนาคมขนส่ง (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร, 2556)
1.3.1 ระบบคมนาคมขนส่ งทางบก ระบบคมนาคมขนส่งของกรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบันเป็นระบบที่ใช้ทางบกเป็นหลัก โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งตามเส้นทางถนน เนื่องจาก
เข้าถึงชุมชนได้สะดวกกว่าระบบอื่นๆ และเป็นการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล ซึ่งอัตราส่วน
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีถึงร้อยละ 53 และการใช้รถขนส่งมวลชนมีเพียงร้อยละ 47
โครงข่ า ยถนนและทางด่ ว น ในกรุ ง เทพมหานคร เป็ น โครงการข่ า ยหลั ก
ที่สาคัญของการคมนาคมขนส่ง โดยในพืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีถนนสายสาคัญประมาณ
4,700 กิโลเมตร มีถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางเข้า-ออกเมืองในทิศต่าง ๆ ดังนี
1. ด้านทิศเหนือ ได้แก่ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนประชาชื่น
ถนนงามวงศ์วาน ถนนรามอินทรา
2. ด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก ได้ แ ก่ ถนนสุ ขุ ม วิ ท ถนนเพชรบุ รี ถนนพระราม 9
ถนนพระรามที่ 4 ถนนศรีนครินทร์ ถนนอ่อนนุช
3. ด้านทิศตะวันตก ได้แก่ ถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนนี ถนนจรัญสนิทวงศ์
ถนนพุทธมณฑล ถนนวงแหวนรอบนอก
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4. ด้ า นทิ ศ ใต้ ได้ แ ก่ ถนนพระรามที่ 2 ถนนพระรามที่ 3 ถนนตากสิ น
ถนนเอกชัย กรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นของถนนหลักของประเทศไทย ได้แก่
1. ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายเหนือ) เป็นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 โดยเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดปทุ มธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กาแพงเพชร ตาก ลาปาง และสุดปลายทางที่
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 1,005 กิโลเมตร (firstbluesea, 2554)
2. ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายตะวันออก) เป็นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
และสุดปลายทางที่จังหวัดตราด รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร (firstbluesea, 2554)
3. ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายใต้) (firstbluesea, 2554)
4. ถนนพระรามที่ 2 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35) เป็นถนนที่ตัดผ่าน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี เป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่
ภาคใต้ของประเทศไทย และยังเป็นหนึ่งในถนนพระรามทัง 7 สาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานคร ยกเว้นถนนพระรามที่ 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ถนนพระรามที่ 2
และมีระยะทางรวม 84.041 กิโลเมตร (กระทรวงคมนาคม, 2560)

ภาพที่ 15 แผนผังโครงสร้างการคมนาคมและขนส่งของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักผังเมือง, โครงสร้างการคมนาคมและขนส่ง 2555, เข้าถึงเมื่อ 15
พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จากhttp://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=
9550000104047
ทังนี มีทางหลวงสายหลักที่ไม่ได้เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนมิตรภาพ
(ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 2 สายตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ) ที่ เ ป็ น ถนนแยกจากถนนพหลโยธิ น
ที่จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดนครราชสีมา อาเภอพล อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และ
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สุดปลายทางที่จังหวัดหนองคาย รวมระยะทางได้ประมาณ 615 กิโลเมตร แต่ในสะพานข้ามคลอง
ยังคงนับหลักกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร (firstbluesea, 2554)
ทางหลวงพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครมีทางหลวงพิเศษ 3 สาย ได้แก่
1. ทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข 7 รวม 126 กิ โ ลเมตร เปิ ด ใช้ บ ริ ก ารครั งแรก 79
กิโลเมตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541
2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) เปิดใช้บริการส่วนต่อขยาย
ครังล่าสุด (ด้านใต้) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
3. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี)
ทางยกระดั บ (กองสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผล
กรุงเทพมหานคร, 2556)
ทางยกระดับอุตราภิมุข มีระยะทางรวมประมาณ 28 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่
ในการบริ ห ารจั ด การโดยบริ ษั ท ทางยกระดั บ ดอนเมื อ งจ ากั ด (มหาชน) ระยะทางประมาณ 22
กิโลเมตร จากดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ทางยกระดับดอนเมือง) เปิดบริการเมื่อ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2537 และอยู่ ใ นการบริ ห ารจั ด การของกรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 6 กิ โ ลเมตร
จากอนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงรังสิต (ส่วนของกรมทางหลวง) เปิดบริการเมื่อ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ทางคู่ขนานลอยฟ้าพระบรมราชชนนี จากทางแยกอรุณอมรินทร์ถึงทางแยกต่าง
ระดับสิรินธร ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และจากทางแยกต่างระดับสิรินธรถึงจุดสินสุดโครงการ บริเวณ
เลยจุ ด ข้ า มทางแยกต่ า งระดั บ พุ ท ธมณฑล สาย 2 อี ก 500 เมตร ระยะทาง 9.30 กิ โ ลเมตร
เปิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2541
ทางพิ เ ศษ (กองสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผล
กรุงเทพมหานคร, 2556)
กรุงเทพมหานครมีทางพิเศษ (ทางด่วน) ทังหมด 9 เส้นทาง ทางเชื่อมพิเศษทังหมด
2 เส้นทาง แบ่งเป็นทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 8 เส้นทางทางเชื่อมพิเศษของการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2 เส้นทางและทางหลวงพิเศษของกรมทางหลวง 1 เส้นทาง เพื่อแก้ไข
ปัญหาการจราจรที่ติดขัด โดยประชาชนต้องชาระเงินเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
ทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แก่
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขันที่ 1) ระยะทางรวม 27.1 กิโลเมตร
ประกอบด้วย
1.1 สายดินแดง-ท่าเรือ ระยะทาง 8.9 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2524
1.2 สายบางนา-ท่าเรือ ระยะทาง 7.9 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 17 มกราคม พ.ศ. 2526
1.3 สายดาวคะนอง-ท่าเรือ ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2530
1.4 ทางพิ เ ศษศรี รั ช (ระบบทางด่ ว นขั นที่ 2) ระยะทางรวม 28.4 กิ โ ลเมตร
เปิดให้บริการ 2 กันยายน พ.ศ. 2536
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2. ทางพิ เ ศษฉลองรั ช (ทางด่ ว นสายรามอิ น ทรา-อาจณรงค์ ) ระยะทาง 18.7
กิโลเมตร ทางพิเศษฉลองรัชเปิดให้บริการตลอดทังสาย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2539
3. ทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี (ทางด่ ว นสายบางนา-ชลบุ รี ) ระยะทาง 55 กิ โ ลเมตร
เปิดให้บริการตลอดสายเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
4. ทางพิ เ ศษอุ ด รรั ถ ยา (ทางด่ ว นสายบางปะอิ น -ปากเกร็ ด ) ระยะทางรวม 32
กิโลเมตร ระยะที่ 1 ระยะทาง 22 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 2 ธันวาคม 2541 และระยะที่ 2 ระยะทาง
10 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
5. ทางพิเศษสาย S1 ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นทางยกระดับ 6 ช่อง
จราจร เปิดให้บริการ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548
6. ทางพิ เ ศษสายรามอิ น ทรา-วงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพมหานคร ระยะทาง
9.5 กิโลเมตร เปิดให้บริการเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552
7. ทางพิ เ ศษสายสายบางพลี - สุ ข สวั ส ดิ์ ก่ อ สร้ า งเป็ น ทางขนาด 6 ช่ อ งจราจร
ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร เปิดให้บริการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
8. ทางเชื่อมพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แก่
8.1 ทางเชื่ อ มทางพิ เ ศษ สายบางพลี - สุ ข สวั ส ดิ์ กั บ ทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี
เปิดบริการ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
8.2 ทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพลี -สุขสวัสดิ์กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
2 กิโลเมตร เปิดใช้บริการเมื่อ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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ภาพที่ 16 แผนที่ระบบทางด่วนกรุงเทพมหานคร
ที่มา: PN MAP, แผนที่ระบบทางด่วนกรุงเทพมหานคร, 2560
1.3.2 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน
กรุ ง เทพมหานคร มี ก ารบริ ก ารขนส่ ง มวลชนทางบก 4 ประเภท ได้ แ ก่
1) รถโดยสารประจาทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) คือ หน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัดการบริการเดินรถโดยสารประจาทางในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มีทังหมด
459เส้นทาง(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) เป็นรถธรรมดา 1,562 คัน รถปรับอากาศ 1,095 คัน
รถ PBC (รถเช่า) 177 คัน และมีรถของบริษัทเอกชนที่ร่วมวิ่งบริการกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ทังรถธรรมดาและรถปรับอากาศจานวน 12,267 คัน รถธรรมดา 2,309 คัน รถปรับอากาศ 1,467 คัน
รถมินิบัส 1,005 คัน รถในซอย 2,170 คัน รถตู้โดยสารปรับอากาศ 5,185 คัน และรถตู้ CNG 131
คัน โดยแบ่งประเภทของรถที่ให้บริการและอัตราการให้บริการ ดังนี ต่อไปนี (องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร, 2559)
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ตารางที่ 1 แสดงประเภทของรถที่ให้บริการและอัตราการให้บริการ
ประเภทรถ
รถธรรมดา
รถทางด่วน
รถบริการตลอดคืน
รถธรรมดา
รถทางด่วน
รถบริการตลอดคืน
รถปรับอากาศ

สีของรถ
ครีม- แดง
ครีม - แดง
ครีม - แดง
ขาว - นาเงิน
ขาว - นาเงิน
ขาว - นาเงิน
ครีม-นาเงิน

อัตราค่าโดยสาร
6.50 บาท ตลอดสาย
8.50 บาท ตลอดสาย
8 บาท ตลอดสาย
7.50 บาท ตลอดสาย
9.50 บาท ตลอดสาย
9 บาท ตลอดสาย
10 12 14 16 18 บาท
(ตามระยะทาง)

เวลาบริการ
05:00 - 23:00 น.
05:00 - 23:00 น.
23:00 - 05:00 น.
05:00 - 23:00 น.
05:00 - 23:00 น.
23:00 - 05:00 น.
05:00 - 23:00 น.

รถปรับอากาศ(ยูโรทู)

เหลือง-ส้ม

11 13 15 17 19 21 23 บาท
(ตามระยะทาง)

05:00 - 23:00 น.

ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ประเภทของรถที่ให้บริการและอัตราการให้บริการ, 2559
1.3.3 รถไฟชานเมื อ ง (กองสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2556)
ปัจจุบันมีประชากรส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองและจังหวัดปริมณฑล
ประชาชนเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครจานวนมาก การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงจัดให้ มีการ
บริ ก ารรถไฟชานเมื อ งขึ นเพื่ อ ขนส่ง ผู้โ ดยสารสั ญ จรได้ มากขึนและให้ เ ข้า มาในกรุง เทพมหานคร
ได้มีความสะดวกและรวดเร็วต่อการเดินทางมากขึน เป็นเส้นทางสายสัน ๆ ที่มีความถี่ในการให้บริการ
สูงในช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้าและเย็น เช่น
1. สายเหนือ - หัวลาโพง-บางซื่อ-ดอนเมือง-อยุธยา-บ้านภาชี
2. สายตะวันออก - หัวลาโพง-มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา
3. สายใต้ - หัวลาโพง-บางซื่อ-นครปฐม
4. สายตะวันตก - สายแม่กลอง/วงเวียนใหญ่-มหาชัย
แม้จะช่วงขนส่งผู้โดยสารได้จานวนมากก็ตาม แต่ส่ง ก็ยังส่งผลกระทบกับ
บริเวณจุดตัดกับถนนในเมืองที่มีปริมาณค่อนข้างสูงในช่วงเวลาเดียวกัน
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ภาพที่ 17 แผนที่รถไฟชานเมือง
ที่ ม า: รถไฟไทย, แผนที่ ร ถไฟชานเมื อ ง 2558, เข้ า ถึ ง เมื่ อ 14 เมษายน 2560, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
https://blog.reviewthailand.net/%3Fp%3D2002+ (รถไฟไทย, 2557)
1.3.4 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (BTS) (ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ, 2554) กรุงเทพมหานคร มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายแรกในปลายปี พ.ศ. 2542 เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบยกระดับ
ให้บริการโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับสัมปทานเป็นเวลา 30 ปี
มี 2 เส้นทาง คือ สายสุขุมวิท (จากสถานีอ่อนนุช-สถานีหมอชิต) ระยะทางรวม 16.8 กิโลเมตร และสายสี
ลม (จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน) มีระยะทาง 6.3 กิโลเมตร รวมเส้นทางรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในปัจจุบัน 23.1 กิโลเมตร และในอนาคตจะมีการต่อขยายเส้นทางให้บริการออกไปเขตชาน
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เมืองเพิ่มขึน เช่น โครงการต่อขยายช่วงอ่อนนุช สาโรง โครงการต่อขยายช่วงสะพานตากสิน -ศูนย์
คมนาคมกรุงเทพมหานครด้านใต้ ปัจจุบันมีส่วนต่อขยาย รวมระยะทาง 30.95 กิโลเมตร (19.23 ไมล์)
1.3.5 รถไฟฟ้ า ใต้ดิน (รถไฟฟ้าใต้ดิน .com, 2550) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (MRTA) คือหน่วยงานรับผิดชอบจัดการเดินรถและให้บริการ ฯลฯ เปิดให้บริการ
ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในปีปัจจุบันได้เปิดเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดินสายแรก คือ สายเฉลิมรัชมงคล
จากหัวลาโพง-บางซื่อ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มี 18 สถานี ซึ่งในอนาคตมีแผนงาน-โครงการ
จะเปิดให้บริการในอีกหลายเส้นทาง เช่น ส่วนต่อขยายจากหัวลาโพง-บางหว้า-บางแค
ในขณะนี รถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน (BTS) และ การรถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น สายเฉลิ ม รั ช
มงคล อยู่ในระหว่างการก่อสร้างส่วนต่อขยาย เส้นทางรถไฟฟ้าที่กาลังก่อสร้างใหม่ ได้แก่ รถไฟฟ้า
มหานคร สายสี ม่ วงและรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เป็นต้น นอกจากนียังมีเส้นทางรถไฟฟ้าใน
โครงการอี ก 10 สาย มี ทั งรถไฟฟ้ า ขนาดหนั ก (Heavy rail) และรถไฟฟ้ า รางเดี่ ย วหรื อ รางเบา
(Monorail) ซึ่งจะเร่งรัดให้เสร็จภายใน พ.ศ. 2572

ภาพที่ 18 แผนผังแสดงที่ตังรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน
ที่มา: รถไฟฟ้ามหานคร, แผนผังแสดงที่ตั้งรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดนิ , เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน
2560, เข้าถึงได้จาก https://news.mthai.com/pic-news/infographics/391147.html
1.3.6 สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร
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ปัจจุบัน สะพานในกรุงเทพมหานครที่ ใช้ในการสัญจรข้ามแม่นาเจ้าพระยา
มีทังหมด 12 สาย โดยเรียงลาดับจากต้นนาไปยังท้ายนา ดังนี
1. สะพานพระราม 7
2. สะพานพระราม 6
3. สะพานกรุงธน
4. สะพานพระราม 8
5. สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
6. สะพานพระพุทธยอดฟ้า
7. สะพานพระปกเกล้า
8. สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
9. สะพานพระราม 3
10. สะพานกรุงเทพ
11. สะพานพระราม 9
12. สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม

ภาพที่ 19 ตาแหน่งที่ตังสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาในปัจจุบัน
ที่มา: Oran Viriyincy, ตาแหน่งสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาในปัจจุบนั , เข้าถึงเมื่อ 3 มิถุนายน
2560, เข้าถึงได้จาก https://www.flickr.com/photos/viriyincy/14715560773
(Oran Viriyincy, 2557)
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สะพานพระราม 6 (ส านั ก ข่ า วเจ้ า พระยา, 2558) เป็ น สะพานรถไฟ
ข้ามแม่นาเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทย และเชื่อมระหว่างแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กับแขวงบางอ้อ
เขตบางพลั ด กรุงเทพมหานครซึ่ งสะพานสร้างตามแบบ Cantilever ประกอบด้วยสะพานเหล็ก
5 ช่วง ส่วนหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน อีกส่วนหนึ่งเป็นทางรถไฟ พร้อม
ทางเดินเท้า 2 ด้าน ตัวสะพานมีความยาว 442.08 เมตร กว้าง 10 เมตร สูงจากระดับนาทะเลถึง
10 เมตร ดังนันเรือขนาดธรรมดาสามารถลอดผ่านได้
ปัจจุบันสะพานพระราม 6 ปิดการจราจรส่วนที่เป็นถนน เมื่อมีการก่อสร้าง
สะพานพระราม 7 ขึนเป็นสะพานคู่ขนาน แล้วนาส่วนที่เคยเป็นถนนแปรสภาพเป็นทางรถไฟ ในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของทางคู่ช่วง ชุมทางบางซื่อ - นครปฐม สาเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2546 แม้กระนันก็ตาม
เวลาใช้งานจริงต้องให้รถไฟแล่นผ่านไปครังละขบวน เพื่อป้องกันไม่ให้สะพานทะลายลงมาเพราะรับ
นาหนักเกินพิกัด

ภาพที่ 20 สะพานพระราม 6
ที่มา: Wikipedia, สะพานพระราม 6, เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/สะพานพระราม_6
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ภาพที่ 21 สะพานพระราม 6
ที่มา: สานักข่าวเจ้าพระยา, สะพานพระราม 6, เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://chaoprayanews.com/blog/happyforever/2015/01/26/“สะพานพระราม-6”-สะพานข้าม/
สะพานรถไฟฟ้าสายสีนาเงินที่กาลังดาเนิน เป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจาก
โครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ซึ่ง ณ ขณะนีกาลังมีการก่อสร้าง วัตถุประสงค์เพื่อข้าม
แม่ น าเจ้ า พระยาบริ เ วณบางโพ-บางอ้ อ และย่ า นเกี ย กกายและเพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาย่ า นนี ให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร และมีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จไป
ช่วงปี พ.ศ.2559 นอกจากนีภาครัฐยังพัฒนาระบบคมมาคมบริเวณนี โดยนาเอาโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาย่านเกียกกาย และโครงการสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง สายสี นาเงิน และ
สายสีม่วงขึนเพื่อรองรับการสัญจรไปมาที่เพิ่มมากยิ่งขึนตลอดจนการขยายตัวของเมืองที่ไปฝั่งธนบุรี
เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระบบคมนาคมทังฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีด้วย (alepaint, 2559)
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ภาพที่ 22 ย่านเกียกกาย
ที่มา: alepaint, สะพานรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.alepaint.com/update_details.php?page=TWpRPQ==&cate=TWpFPQ==&fil
e=ZFhCa1lYUmxMbkJvY0E9PQ==&chk=1502056312

ภาพที่ 23 สะพานกรุงธน (สะพานซังฮี)
ที่มา: Wikipedia, สะพานกรุงธน (สะพานซังฮี้), เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/สะพานกรุงธน
สะพานกรุงธน (สะพานซังฮี้) เป็นสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาที่บริเวณ
ถนนราชวิถี เชื่อมระหว่างแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กับแขวงบางพลัดและแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ใ นความดูแลของกรมทางหลวงชนบทสะพานกรุง ธนประกอบด้ ว ย
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โครงสะพานเหล็กยาว 6 ช่วง เชิงสะพานทังสองฝั่งเป็นคอนกรีต มีทางเท้าทังขนาบสองข้าง ช่วงลอดกลาง
สะพานสูงจากระดับนาทะเลปานกลางประมาณ 7.50 เมตร เป็นสะพานที่เปิดไม่ได้ สร้างเสร็จและ
เปิดการจราจรเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2500 (มติชนออนไลน์, 2555)

ภาพที่ 24 สะพานพระราม 8
ที่มา: Wikimedia.net, สะพานพระราม 8, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://
wikimedia.net/สะพานพระราม 8 (Wikimedia.net, 2556)
สะพานพระราม 8 มีความยาวรวม 475 เมตร มีความสูงเท่าสะพานสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า และความลาดชันไม่เกิน 3% เป็นสะพานหลักช่วงข้ามแม่นา 300 เมตร สะพานยึดช่วง
บนบก 100 เมตร และสะพานช่วงโครงสร้างยึดเสา 75 เมตร มีรูปแบบโดดเด่นสวยงามเพราะได้
ออกแบบเป็นสะพานขึงแบบอสมมาตร ซึ่งหมายถึงมีเสาสะพานหลักเสาเดียวบนฝั่งธนบุรี และมีเสา
รับนาหนัก 1 ตันบนฝั่งพระนคร จึงไม่มีเสารับนาหนักตังอยู่ในแม่นาเจ้าพระยา ทาให้ไม่มีปัญหาต่อ
การสัญจรทางนา ช่วยป้องกันนาท่วมและระบบนิเวศวิทยาในนา สะพานแห่งนีสร้างขึนเพื่อบรรเทา
การจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี
และเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการพระราชดาริตามแนวจตุรทิศ โดยเริ่มเปิดให้ใช้ตังแต่วันที่ 7 พฤษภาคม
พ.ศ. 2545 (Sanook guru, 2556)
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ภาพที่ 25 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ที่มา: Bangkokvoice, สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.bangkokvoice.com/2015/01/20/bv-news-1659/

ภาพที่ 26 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ที่มา: Wikiwand, สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.wikiwand.com/th/สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา เชื่อมถนน
สมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า ระหว่ า งเขตพระนคร (ฝั่ ง พระนคร) กั บ เขตบางกอกน้ อ ย (ฝั่ ง ธนบุ รี )
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท เป็นสะพานแบบคอนกรีต
อัดแรงชนิดต่อเนื่อง มีจานวนช่องทางรถวิ่ง 6 ช่องทางจราจร ความกว้างของสะพาน 26.60 เมตร
ความยาว 622 เมตร สร้างขึนเพื่อระบายการจราจรที่หนาแน่นสะพานขึงแบบอสมมาตรเสาเดี่ยวข้าม
แม่นาเจ้าพระยาแห่งที่ 13 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวสายทางเชื่อมต่อกับทาง
คู่ ข นานลอยฟ้ า บรมราชชนนี ข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยาบริ เ วณโรงงานสุ ร าบางยี่ ขั น (ส านั ก งาน
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คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และมูลนิธิชัยพัฒนาใน
ปัจจุบัน) เขตบางพลัด บรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร (Wikipedia, 2558)

ภาพที่ 27 สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
ที่มา: wikipedia, สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า), เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน
2560, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือมีอีกชื่อคือ สะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็น
สะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยาที่ เ ชื่ อ มการคมนาคมติ ด ต่ อ ระหว่ า งฝั่ ง พระนครกั บ ฝั่ ง ธนบุ รี ข อง
กรุงเทพมหานคร ที่ปลายถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กับปลายถนนประชาธิปก
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี ปัจจุบันสะพานแห่งนีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
(Wikipedia, 2558)
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ภาพที่ 28 สะพานพระปกเกล้า
ที่มา: wikipedia, สะพานพระปกเกล้า, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/สะพานพระปกเกล้า
สะพานพระปกเกล้า เป็ นสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เชื่อมระหว่างถนนจักรเพชร ในพืนที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร (ฝั่งพระนคร) กับถนน
ประชาธิปก ในพืนที่แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี เป็นสะพานคู่ขาไปและขากลับ สร้าง
เคียงข้างขนานกับสะพานพระพุทธยอดฟ้า เนื่องจากการจราจรบริเวณนันถึงจุดวิกฤติ รัฐบาลจึงเห็นว่าควร
มีสะพานอีกแห่งหนึ่งเพื่อช่วยระบายการจราจร โดยได้เว้นที่ช่วงกลางสะพานไว้สาหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า
ลาวาลินด้วย ปัจจุบันสะพานแห่งนีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (wikipedia, 2557)

ภาพที่ 29 สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ที่มา: Homenayoo, สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก
www.homenayoo.com/rhythm-sathorn/
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สะพานสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น หรื อ มี อี ก ชื่ อ หนึ่ ง คื อ สะพานสาทร
เป็นสะพานข้ามแม่ นาเจ้าพระยาโดยเชื่อมถนนสาทร (เขตสาทร-เขตบางรัก) กับถนนกรุงธนบุ รี
(เขตคลองสาน) เป็นสะพานคู่แยกขาเข้า -ขาออก และเว้นเนือที่ระหว่างสะพานไว้ เพื่อจัดสร้างระบบ
ขนส่งมวลชนอื่น โดยปัจจุบัน พืนที่ระหว่างสะพานเป็นรางรถไฟฟ้า BTS สายสีลม และพืนที่ในฝั่งพระ
นครยังเป็นที่ตังของสถานีสะพานตากสินอีกด้วย ซึ่งประสบปัญหาการจราจรอย่างหนัก โดยเฉพาะขา
เข้าฝั่งพระนคร เนื่องจากปริมาณรถมาก และเชิงสะพานฝั่งพระนครมีสัญญาณไฟจราจร จึงเป็นการ
ปิดกันกระแสรถจากฝั่งธนบุรีที่มีปริมาณมากให้ไหลได้ช้า โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนที่มีปริมาณรถมาก
เป็นพิเศษ (สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2551)

ภาพที่ 30 สะพานกรุงเทพ
ที่มา: ThinkOfLiving.COM, สะพานกรุงเทพ, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://thinkofliving.com/2014/04/04/canapaya-residences-review/

ภาพที่ 31 สะพานพระราม 3
ที่มา: ThinkOfLiving.COM, สะพานพระราม 3, เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://thinkofliving.com/2014/04/04/canapaya-residences-review/
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สะพานพระราม 3 เป็นสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา เชื่อมระหว่างถนน
รัชดาภิเษกและถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กับถนนเจริญกรุงและถนนพระรามที่ 3 เขตบาง
คอแหลม สร้างขนานกับสะพานกรุงเทพ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร เนื่องจากสะพานกรุงเทพยังคง
ต้องเปิด-ปิดสะพานอยู่ จึงต้องสร้างสะพานพระราม 3 ให้สูงขึน เพื่อให้เรือสินค้าสามารถแล่นผ่านได้
นอกจากนี สะพานพระราม 3 ยังเป็นสะพานแบบอสมมาตรที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลกอีกด้วยและ
สะพานมีระดับสูงและช่วงทางลงยาวมาก จึงทาให้มีอุบัติเหตุเกิดขึนเป็นประจาและทางลงด้านถนน
เจริญกรุงมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครัง เนื่องจากเป็นทางลาดชัน จึงเกิดเหตุรถพุ่งเข้าชนบ้านที่อยู่ตรง
ทางลงและทาให้ต้องมีการสร้างแผงปูนขึนกันบริเวณบ้านที่อยู่ทางลงด้านนี (ThinkOfLiving.COM,
2557)
สะพานกรุงเทพ เป็นสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาแห่งที่ 3 ต่อมาจากสะพาน
พระราม 6 และสะพานพระพุทธยอดฟ้า ถือเป็นสะพานโยกเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ยังคงมีการเปิด-ปิดได้ เชื่อมระหว่างบริเวณสี่แยกถนนตก เขตบางคอแหลมฝั่งพระนคร กับบริเวณสี่
แยกบุคคโลเขตธนบุรฝี ั่งธนบุรี ใช้เป็นการคมนาคมทางบกข้ามแม่นาเจ้าพระยาและปิด-เปิด ให้เรือเข้า
ออก ลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตอัดแรง โดยวิธีการอิสระที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มี
ช่องทางจราจร 4 ช่อง ความยาวสะพาน 350.80 เมตรและมีช่วงกลางนายาว 226 เมตร เริ่มเปิดใช้
งานเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
ปัจจุบัน สะพานยังคงมีการเปิดและปิดเพื่อให้เรือสินค้าที่แล่นเข้าออกเป็น
ประจาผ่าน แต่เมื่อมีการเปิด-ปิดสะพานต้องมีการปิดการจราจร ทาให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเป็น
อย่างมาก อีกทังเป็นสะพานที่อายุกว่า 50 ปี ทาให้มีปัญหาด้านกลไกเปิด -ปิดสะพานอยู่บ่อยครัง
รั ฐ บาลจึ ง ทุ่ ม งบสร้ า งสะพานพระราม 3 ที่ สู ง เพี ย งพอให้ เ รื อ สิ น ค้ า แล่ น ผ่ า นเพื่ อ บรรเทาปั ญ หา
การจราจรได้ (ThinkOfLiving.COM, 2557)
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ภาพที่ 32 สะพานพระราม 9
ที่มา: wikipedia, สะพานพระราม 9, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/สะพานพระราม_9
สะพานพระราม 9 คือ สะพานเสาขึงระนาบเดี่ยวแห่งแรกของประเทศไทย
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชพระราชทานชื่ อ สะพานพระราม 9 เพื่ อ เป็ น
สิริมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ปี พ.ศ. 2530 และเป็นส่วนหนึ่ง
ของทางด่วนเฉลิมมหานคร สายดาวคะนอง-ท่าเรือ ช่วงที่ข้ามแม่นาเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นสะพาน
ชนิด Single Plane Fan Type Cable-Stayed Bridge หรือสะพานขึงโดยใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่
ขึ ง เป็ น ระนาบเดี่ ย วไว้ กั บ เสาสู ง ของสะพานเพื่ อ รั บ น าหนั ก ของสะพาน เริ่ ม ด าเนิ น การก่ อสร้าง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 (wikipedia,
2557)

ภาพที่ 33 สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
ที่มา: wikipedia, สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม , เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org/wiki/สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
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สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา เชื่อมระหว่าง
ถนนพระรามที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย กับถนนสุขสวัสดิ์ รูปแบบเป็นแบบสะพานขึง ขนาด 7 ช่อง
การจราจร มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เพื่อรองรับการขนถ่ายและ
การลาเลียงสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพ (ท่าเรือคลองเตย) และรองรับการลาเลียงสินค้าจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ในแถบจังหวัดสมุทรปราการรวมทังเพื่อเสริมโครงข่ายถนนและแบ่งเบาปริมาณ
การจราจร (Sanook Auto, 2553)
1.3.7 ระบบคมนาคมขนส่ ง ทางน้ า โครงข่ า ยการคมนาคมขนส่ ง ทางน าของ
กรุงเทพ- มหานคร มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.3 ของโครงข่ายการเดินทางทังหมด โดยมี 4 ประเภท
ที่สาคัญ (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2556) ได้แก่
1. การเดินเรือโดยสารประจาทางในแม่นาเจ้าพระยา ดาเนินการโดย บริษัท
เรือด่วนเจ้าพระยา จากัด เพียงบริษัทเดียว มีเส้นทางจากท่านานนท์ฯ จังหวัดนนทบุรี -ท่าเรือบิ๊กซี
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
ให้บริการตังแต่ 05.50-20.20 น. โดยการบริการมีเรือ 3 ประเภท ได้แก่
1. เรื อ ด่ ว นธรรมดา เส้ น ทางระหว่ า งท่ า น านนทบุ รี - ท่ า วั ด ราชสิ ง ขร
มีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร 31 เท่า
2. เรือด่วนธงแสดแดง เส้นทางระหว่างท่านานนทบุรี-ท่าสาทร มีจุดจอด
รับ-ส่งผู้โดยสาร 12 เท่า
3. เรื อด่ วนธงเหลื อง เส้ นทางระหว่ างท่ าน านนทบุ รี - ท่ าวั ดราชสิ ง ขร
มีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร 10 เท่า
2. การเดินเรือยนต์โดยสารข้ามฟากแม่นาเจ้าพระยา บริษัท สุภัทรา จากัด
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ดาเนินการเดินเรือข้ามฟาก 8 เท่า และมีผู้ประกอบการ รายย่อยอื่นๆ อีก
หลายราย ซึ่งจากการสารวจในปี พ.ศ. 2556 โดยกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม พบว่า จานวนท่าเรือ
ข้ามฟาก ในแม่นาเจ้าพระยาจากช่วงจังหวัดนนทบุรี -จังหวัดสมุทรปราการ มีจานวนทังหมด 31 ท่า
โดยยึดฝั่งพระนครเป็นหลัก (กรมเจ้าท่า, 2556)
3. การเดินเรือโดยสารประจาทางในคลอง การเดินเรือในปัจจุบันมี 2 คลอง
คือ คลองแสนแสบและคลองพระโขนง โดยกองการขนส่ง สานักการจราจรและขนส่ง เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และมีการดาเนินการตังแต่เดือนสิงหาคม 2537 ปัจจุบันมีผู้โดยสารประจาทางในคลอง
แสนแสบ ประมาณวั น ละ 39,687 คน และผู้ โ ดยสารเรื อ ประจ าคลองพระโขนง ในวั น ราชการ
มีผู้โดยสารประมาณวันละ 1,934 คน และในวันหยุดราชการ มีผู้โดยสารประมาณ วันละ 1,510 คน
(กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2556)
4. การเดินเรือยนต์เพลาใบจักรยาวในปัจจุบัน มีการเดินเรือยนต์เพลาใบ
จักรยาวเพื่อเสริมเส้นทางเดินเรือโดยสารในแม่นาเจ้าพระยา (สายหลัก) เชื่อมตามคลองต่าง ๆ บริเวณ
จั ง หวั ด นนทบุ รี - กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 20 เส้ น ทาง ซึ่ ง จากการส ารวจโดยกรมเจ้ า ท่ า
เมื่อเดือนมิ ถุนายนปี พ.ศ. 2545 พบว่ามีผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเรือ ยนต์เพลาใบจักรยาว เฉลี่ย
ประมาณ วันละ 16,180 คน โดยท่าเรือที่มีผู้โดยสารมากที่สุด คือ ท่าเรือสาธุประดิษฐ์ -ท่าเรือพระ
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ประแดง มีผู้โดยสารรวมวันละประมาณ 2,296 คน (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2556)
1.4 ด้านโครงสร้างสังคม (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร, 2556)
กรุ ง เทพมหานคร มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางสั ง คม มี ส าธารณู ป โภคต่ า ง ๆ
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้า และการบริการของกรุงเทพฯ
อาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการปรั บ ตั ว ของแรงงานอพยพ โดยแรงงานที่ อ พยพเข้ า มาหางานท าใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้สร้างปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด มีผู้อาศัยในแหล่งเสื่อมโทรม
ประมาณ 2 ล้านคน รวมทังก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต จึงจาเป็นต้องจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือ
ด้านการจัดหาที่อยู่อาศัย การเพิ่มพูนทักษะความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมทัง
การขยายบริการพืนฐานทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจนในเขตชุมชนเมืองให้ดี
ยิง่ ขึน
1.5 ประชากร
อัตราประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเพียงประมาณ
ร้อยละ 1 และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ตามข้อมูลในตารางสรุปจานวนประชากร ดังนี
ตารางที่ 2 แสดงประชากรกรุงเทพมหานคร
สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานคร
ปี (พ.ศ.)
ประชากร
2550
5,716,248
2551
5,710,883
2552
5,702,595
2553
5,701,394
2554
5,674,843
2555
5,673,560
2556
5,686,252
2557
5,692,284
2558
5,696,409
2559
5,686,646
ที่มา: กรมการปกครอง, สถิติประชากร, 2559. (กรมการปกครอง, 2559)
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1.6 เศรษฐกิ จ (กองสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ส านั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น ผล
กรุงเทพมหานคร, 2556)
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ ทั งการเป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดทังการติดต่อกับ
นานาชาติมาโดยตลอด จนพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้า อีกทังยังเป็นศูนย์กลางทาง
การเงินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพฯ และปริมณฑล
มีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคตจะเป็น
ศูนย์กลาง การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ
ซึ่งมีรายได้หลักจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยในอดีตที่ผ่านมารายได้นีมีมากกว่าเงินที่รัฐบาลสนับสนุน
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ผลิตภั ณฑ์มวลรวม
ในประเทศร้อยละ 25 มาจากรุงเทพมหานคร ซึ่งมาจากการค้าปลีกและค้าส่งมากที่สุด ร้อยละ 24.31
รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงงาน ร้อยละ 21.23 อุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมสื่อสาร ร้อยละ
13.89 โรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 9.04
กรุงเทพมหานครยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่กลุ่มทุนข้ามชาติต้องการเข้ามาทาธุรกิจใน
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2529 บริษัทญี่ปุ่นต่าง ๆ ได้ดาเนินการอย่างจริงจังในการ
เคลื่อนไหวที่จะย้ายฐานการผลิตออกสู่ต่างประเทศ เป้าหมายหนึ่งคือ ที่กรุงเทพมหานคร
จากการขยายธุรกิจของต่างชาติส่งผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน
ในกรุงเทพมหานครจานวนมากส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาความ
แออัดในกรุงเทพมหานครมากขึน แรงงานต่างด้าวเหล่านีถูกยกเป็นข้อสนับสนุนและเป็นหลักฐานว่า
กรุงเทพมหานครกาลังเผชิญกับภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานเพราะโครงสร้างประชากรในวัยทางาน
ลดน้อยลง
การคมนาคมเข้ า สู่ ก รุ ง เทพมหานครมี ม ากกว่ า จั ง หวั ด อื่ น เช่ น ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงถนนในกรุงเทพมหานครที่มีจานวนกว่า 250 สาย
กรุ ง เทพมหานครเป็ น ที่ ตั งของนิ ค มอุ ต สาหกรรม 4 แห่ ง ได้ แ ก่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมลาดกระบั ง
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี โครงการ 2 และ นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
เมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นปีแรกในรอบ 5 ปี ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
หดตัวลง ยกเว้นภาคธนาคาร และภาคบริหารของรัฐ และในปี พ.ศ. 2557 อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต
(อีไอยู) หน่วยงานวิจัยในเครือ อีโคโนมิสต์ กรุ๊ป รายงานการจัดอันดับ เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก
ประจาปี 2557 ผลปรากฏว่า กรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่ 61
ในปี พ.ศ. 2559 รายงานการศึกษาตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าจาก
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาและบริ ก ารด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เจแอลแอล (โจนส์ แลง ลาซาลล์ ) เปิ ด เผยว่ า
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีแบรนด์ระหว่างประเทศสนใจเข้ามาเปิดร้านจาหน่ายสินค้ามากที่สุด
เป็นอันดับที่ 18 ของโลก
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1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ และการใช้ประโยชน์ด้านอาคาร

การใช้ ประโยชน์ อาคาร ปี พ.ศ.2554

ภาพที่ 34 การใช้ประโยชน์อาคารในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
ที่มา: สานักผังเมือง, แผนที่การใช้ประโยชน์อาคาร พ.ศ. 2554, เข้าถึงเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560,
เข้าถึงได้จาก cpd.bangkok.go.th/
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ภาพที่ 35 การใช้ประโยชน์อาคารในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
ที่มา: สานักผังเมือง, แผนที่การใช้ประโยชน์อาคาร พ.ศ. 2558, เข้าถึงเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560,
เข้าถึงได้จาก cpd.bangkok.go.th/
การใช้ประโยชน์อาคาร ปี 2554 พืนที่ภาพรวมของกรุงเทพมหานครนี แบ่งเป็นสัดส่วน
ส่วนใหญ่เป็นย่านที่อยู่อาศัย และย่านพาณิชยกรรม โดยพืนที่ย่านที่อยู่อาศัยจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มคน
ชนชั นกลาง และกลุ่ มคนผู้ มี รายได้น้อย แบ่งเป็นโซนพืนที่และกระจายบริเวณรอบนอกชานเมื อง
ส่วนกลางใจเมือง เช่น ถนนสีลม ถนนสาทร ย่านสัมพันธวงศ์ สาเพ็ง เยาวราช เป็นต้น เน้นเป็นพืนที่
ย่ า นพาณิ ช ยกรรมและพื นที่ ย่ า นที่ อ ยู่ อาศั ยโดยรอบ ถั ดมาเป็ นบริ เวณย่ านเกษตรกรรมและย่ าน
อุตสาหกรรม จากการใช้ประโยชน์อาคาร ปี พ.ศ. 2554 ต่อเนื่องมาปี พ.ศ. 2558 มีความคล้ายคลึงกัน
ในเรื่องพืนที่ เนื่องจากระยะเวลาห่างกันไม่มากนัก
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ภาพที่ 36 การใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
ที่มา: สานักผังเมือง, แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558, เข้าถึงเมื่อ 3
กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก cpd.bangkok.go.th/
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่เป็นพืนที่ย่านที่อยู่อาศัย เนื่องจาก
ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีประชากรเพิ่มมากขึน และพืนที่จากรอบนอกบริเวณชานเมืองโดยรอบ
เมืองเป็นพืนที่ย่านเกษตรกรรมเป็นหลัก รวมถึงมีย่านอุตสาหกรรมอยู่ในระดับน้อย รวมถึงพืนที่ที่เ ป็น
สาธารณูปโภคที่ใช้สัญจรเชื่อมต่อเมืองระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีอยู่บริเวณใจกลางเมือง
โครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา เป็นโครงการที่มีการดาเนินการในปี
พ.ศ. 2554 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรั บปรุงครังที่ 2 พ.ศ.2549
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาในวั น ที่ 16 พฤษภาคม 2549 นี และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั งแต่ วั น ที่ 17
พฤษภาคมเป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 กล่าวโดยสรุปคือ พืนที่
จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคารและผังเมืองรวมไม่มีความแตกต่างมากนัก
สาระสาคัญของผังเมืองฉบับนี ประกอบด้วยแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็น 10 ประเภทหลัก เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และไม่ให้เติบโตแบบไร้ทิศทาง
และกาหนดศูนย์ชุมชนชานเมือง ศูนย์พาณิชยกรรมเพื่อลดความแออัดของพืนที่ศูนย์ กลางเมือง
รวมถึงมีการพัฒนาระบบราง ถนนสายหลักสายประธาน ระบบทางพิเศษ เพื่อเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกัน
นอกจากนีมีการกาหนดพืนที่โล่งให้เป็นพืนที่สีเขียวสาหรับสวนสาธารณะ และเพิ่มมาตรการทางด้าน
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ผังเมืองในการควบคุมความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการนาอัตราส่วนของพืนที่อาคารรวม
ต่ อ พื นที่ ดิ น (FAR) และอั ต ราส่ ว นของที่ ว่ า งต่ อ พื นที่ อ าคารรวม (OSR) ระยะถอยร่ น มาใช้ เ ป็ น
ตัวกาหนดในการพัฒนาที่ดินในเรื่องของที่ว่างและความสูง กาหนด สิทธิพิเศษเพิ่มเติมเฉพาะพืนที่
มี 2 ลักษณะ คือ การใช้ที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าระยะ 500 เมตร และการกาหนดให้มีระบบรางวัล
(โบนัส) สาหรับการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ เช่น พืนที่โล่งว่างเพื่อสาธารณะเพิ่มขึน และกาหนดเพิ่ม
พืนที่ที่จอดรถ เป็นต้น

ภาพที่ 37 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี 2549
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักผังเมือง, ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี 2549, เข้าถึงเมื่อ 4
กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก http://cpd.bangkok.go.th/files/001/DOC_01.pdf(สานักผัง
เมือง, 2553)
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2549 มีแผนโครงการก่อสร้างถนนที่กาหนดไว้ จานวน
25 สาย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน คือ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสานักการ
โยธา กรุงเทพมหานคร และโครงการที่เกี่ยวข้องกับสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา คือ ถนนสาย ฉ 3
ถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ คือ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ทางยกระดับ
และเชิงลาด (สานักผังเมือง, 2553)
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ภาพที่ 38 ถนนตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2549
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักผังเมือง, การประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549, เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.bma-cpd.go.th/files/admin/evaluateCom49.pdf (สานักผังเมือง, 2553)
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ระดับย่าน
การศึ กษาระดั บย่ านแบ่ งเป็ น 2 ย่ าน คื อ ย่ านท่ าดิ นแดง ฝั่ งธนบุ รี และย่ านราชวงศ์
ฝั่งพระนคร
ย่านท่าดินแดง
2.1.1 ประวัติความเป็นมาของพื้นที่
ย่านท่ าดินแดงเป็นย่านเก่าแก่ในถนนท่าดินแดง เขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี
แต่เดิมนันมีการตังถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่นาเจ้าพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ซึ่งเป็นจุดพักแวะของ
เรือสิ นค้าที่จะเดินทางจากปากแม่นาเข้าสู่ ก รุง ศรีอ ยุธ ยาในยุค นั นด้ว ยแม่นามีลัก ษณะคดโค้ง
ทาให้ต้อ งใช้เ วลาในการเดิน ทางมากขึ นกว่า ย่า นอื่น ๆเข้าช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พืนที่
ย่านนีก็ยังถือว่าเป็นแหล่งการค้าและการอุตสาหกรรม เนื่องจากพืนที่ริมแม่นาเจ้าพระยาตังแต่ย่านท่า
ดินแดงถึงปากนานัน เป็นที่ตังของโรงสีข้าว โรงเลื่อย โกดังสินค้า หรื ออู่ต่อเรือ และกิจการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับทางนา เนื่องมาจากทาเลที่ตังอยู่ริมแม่นาเจ้าพระยาในด้านการค้า มีชาวต่างชาติ ได้แก่
ชาวจีน ชาวมลายู และชาวมุสลิมที่มาจากมลายูที่เข้ามาค้าขายในย่านนี ต่อมาภายหลัง รัชกาลที่ 4
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงเปิ ด การท าการค้ า กั บ ชาวตะวั น ตก ส่ ง ผลให้ มี ผู้ ค น
หลากหลายเชือชาติเข้ามาทาการค้าและตังรกรากในย่านนีมากยิ่งขึนในปัจจุบันยังเป็นย่านค้าขายที่
สาคัญและเป็นจุดเชื่อมต่อจากเยาวราชที่เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในย่านพระนคร และ
เชื่อมต่อกับสาเพ็งและย่านพาหุรัดที่เป็นย่านการค้าที่สาคัญ โดยมีท่าเรือท่าดินแดงเป็นท่าเรือเชื่อมต่อ
ทังสองฝั่งและมีบริการเรือข้ามฟากระหว่างท่าเรือราชวงศ์-ท่าเรือท่าดินแดง (ไทยตาบล, 2558),
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ภาพที่ 39 แผนที่เขตคลองสาน
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักผังเมือง, แผนที่เขตคลองสาน, เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560,
เข้าถึงได้จาก http://cpd.bangkok.go.th/db/doc/keatmap150949/50-keat.htm
(สานักผังเมือง, 2554b)
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2.1.2 โครงข่ายถนนในย่านท่าดินแดง

ภาพที่ 40 ถนนลาดหญ้า
ที่มา: ผู้วิจัย
ถนนลาดหญ้ามี 4 ช่องทางจราจร อยู่ในเขตคลองสาน ฝั่งธนบุรี โดยจุดเริ่มต้น
จากวงเวียนใหญ่ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผ่านจุดตัดถนนอิสรภาพแยก
ลาดหญ้าและถนนท่าดินแดง จุดตัดถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่แยกคลองสาน และถนนเจริญนคร ไปสินสุด
ที่บริเวณปากคลองสาน ที่ตังของที่ว่าการเขตคลองสานริมแม่นาเจ้าพระยา (สานักการโยธา, 2554)

ภาพที่ 41 ถนนสี่แยกท่าดินแดง – อิสรภาพ
ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 42 สี่แยกท่าดินแดง
ที่มา: ผู้วิจัย
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา มี 4 ช่องทางจราจร แนวถนนเริ่มต้นจากวงเวียนเล็ก
ถนนประชาธิปก จากนันตัดกับถนนท่าดินแดงที่แยกท่าดินแดง และตรงไปสินสุดที่สี่แยกคลองสานที่
เป็นจุดตัดกับถนนลาดหญ้าที่แยกคลองสาน (สานักการโยธา, 2554)

ภาพที่ 43 ถนนอิสรภาพ
ที่มา: ผู้วิจัย
ถนนอิสรภาพมี 4 ช่องทางจราจร แนวถนนเริ่มจากแยกจุดตัดถนนพรานนกที่
แยกพรานนก และแนวถนนยังตัดผ่านถนนประชาธิปกที่แยกบ้านแขกและไปสินสุดที่จุดตัดถนนลาด
หญ้าที่แยกลาดหญ้า (สานักการโยธา, 2554)
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ภาพที่ 44 ถนนท่าดินแดง
ที่มา: ผู้วิจัย
ถนนท่ าดินแดง มี 4 ช่องทางจราจร เริ่มต้นจากแยกจุดตัดถนนอิส รภาพ
จากนันตรงไปตัดถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่แยกท่าดินแดงและไปสินสุดที่ท่าเรือท่าดินแดง ที่เป็นจุดขึน
ลงของโครงการฯ และมีรถโดยสารประจาทางสาย 20 ผ่าน โดยจุดพักรถอยู่บริเวณท่าเรือท่าดินแดง
(สานักการโยธา, 2554)

ภาพที่ 45 ท่าเรือท่าดินแดง
ที่มา: ผู้วิจัย
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2.1.3 โครงสร้างสังคม
สังคมในย่านนี ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชือสายจีนอาศัยอยู่ในแถบนี เน้นการค้า
ขายเป็นหลัก และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะในพืนที่ 2 แห่ง

ภาพที่ 46 ศาลเจ้าปึงเถ่ากง ภายในตลาดท่าดินแดง
ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, “ท่าดินแดง” ย่านการค้าเก่าแก่ แหล่งชุมชน คนหลากเชือ้ ชาติ, เข้าถึง
เมื่อ 5 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=
9570000110986 (ผู้จัดการออนไลน์, 2557)

ภาพที่ 47 ศาลเจ้าซาไนเก็ง
ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, “ท่าดินแดง” ย่านการค้าเก่าแก่ แหล่งชุมชน คนหลากเชือ้ ชาติ, เข้าถึง
เมื่อ 5 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จากwww.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=
9570000110986 (ผู้จัดการออนไลน์, 2557)
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2.1.4 เศรษฐกิจ

ภาพที่ 48 การค้าขาย ณ ถนนท่าดินแดง
ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, “ท่าดินแดง” ย่านการค้าเก่าแก่ แหล่งชุมชน คนหลากเชือ้ ชาติ, เข้าถึง
เมื่อ 5 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=
9570000110986 (ผู้จัดการออนไลน์, 2557)
เศรษฐกิจของย่านท่าดินแดงเป็นย่านค้าขายที่สาคัญในฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย
ร้านอาหารไทย-จีน ร้านค้าส่ง/ร้านค้าปลีก อาหารสดจะอยู่ในตลาดสดท่าดินแดง และรอบถนน
ท่าดินแดง
2.1.5 ประชากร
ตารางที่ 3 แสดงประชากรในย่านคลองสาน
จานวนประชากรในเขตคลองสาน
ปี พ.ศ. 2558 (คน)

จานวนประชากรในเขตคลองสาน
ปี พ.ศ. 2559 (คน)

74,796

73,871

จานวนประชากรในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2558 (คน)

จานวนประชากรในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2559 (คน)

14,114

13,667

ที่มา: กรมการปกครอง, สถิติประชากร, 2559
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2.1.6 การใช้ประโยชน์อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในย่านท่าดินแดง

การใช้ประโยชน์อาคาร ปี 2554

เขตคลองสาน

ภาพที่ 49 การใช้ประโยชน์อาคารในย่านท่าดินแดง เขตคลองสาน พ.ศ. 2554
ที่มา: สานักผังเมือง, การใช้ประโยชน์อาคารในย่านท่าดินแดง เขตคลองสาน พ.ศ. 2554, เข้าถึง
เมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก cpd.bangkok.go.th/

เขตคลองสาน

ภาพที่ 50 การใช้ประโยชน์อาคารในย่านท่าดินแดง เขตคลองสาน พ.ศ. 2558
ที่มา: สานักผังเมือง, การใช้ประโยชน์อาคารในย่านท่าดินแดง เขตคลองสาน พ.ศ. 2558, เข้าถึง
เมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก cpd.bangkok.go.th/
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การใช้ประโยชน์อาคาร ย่านท่าดินแดง – คลองสาน ปี พ.ศ.2554 พืนที่โดยรอบจะเป็นย่านที่
อยู่อาศัยเป็นหลัก และมีย่านพาณิชยกรรมอยู่บริเวณพืนที่ตลาดท่าดินแดง ถนนท่าดินแดง ส่วนใหญ่
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนไทยเชือสายจีน ฝั่งธนบุรี จากผังการใช้ประโยชน์อาคาร ย่านท่าดินแดงคลองสาน ปี พ.ศ.2554 ต่ อ เนื่ อ งมาปี พ.ศ.2558 ลั ก ษณะพื นที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น เนื่ อ งจาก
ระยะเวลาห่างกันไม่มากนัก

ย่านท่าดินแดง

ภาพที่ 51 การใช้ประโยชน์ที่ดินในย่านท่าดินแดง เขตคลองสาน พ.ศ. 2558
ที่มา: ปรับปรุงจาก สานักผังเมือง, แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558,
เข้าถึงเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก cpd.bangkok.go.th/
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ย่านท่าดินแดง คลองสาน ปี พ.ศ. 2558 มีลักษณะเหมือนกับผังการ
ใช้ประโยชน์อาคาร โดยพืนที่ส่วนใหญ่นันเป็นย่านที่อยู่อาศัยและมีย่านพาณิชยกรรมอยู่บริเวณถนน
ท่าดินแดง เป็นตลาดท่าดินแดง มีร้านอาหารทัง 2 ข้างทาง และมีท่าเรือข้ามฟากเป็นทางเชื่อมต่อไป
ยังท่าเรือราชวงศ์ ถนนราชวงศ์ ย่านสัมพันธวงศ์ ฝั่งพระนคร
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ย่านราชวงศ์
2.2.1 ประวัติความเป็นมาของพื้นที่
ย่านราชวงศ์ ตังอยู่บนถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ฝั่งพระนครถือกาเนิด
ขึนในสมัยรัชกาลที่ 5 และปัจจุบันยังเป็นชุมชนของคนเชือสายจีนอาศัยเป็นจานวนมากและย่าน
การค้าและย่านธุรกิจที่สาคัญ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีสถานที่สาคัญที่เ ปรียบเหมือนแหล่ง
ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เช่น วงเวียนโอเดียนถนนเจริญกรุง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ถนนเยาวราชตัดกับถนนทรงสวัสดิ์ (สี่แยกเฉลิมบุรี) ถนนราชวงศ์ (สี่แยกราชวงศ์) และถนนจักรวรรดิ
(สี่แยกวัดตึก) ข้ามคลองรอบกรุง (สะพานภาณุพันธุ์) เข้าสู่ท้องที่ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
สินสุดที่แยกถนนพีระพงษ์ตัดกับถนนมหาไชยและถนนจักรเพชร
ถนนเยาวราชเป็นถนนที่สร้างขึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ตามโครงการถนนอาเภอสาเพ็งซึ่งเป็นนโยบายสร้างถนนในท้องที่ที่เจริญแล้วเพื่อส่งเสริม
การค้าขาย สาเพ็งเป็นย่านการค้าที่เจริญมากแห่งหนึ่งนอกเหนือจากบริเวณถนนเจริญกรุงแล้ว ทาให้
มีพระราชดาริที่จะสร้างถนนให้มากขึน ถนนเยาวราชเป็น 1 ใน 18 ถนนที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (ขณะดารงพระอิสริยยศพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรา
นุวัดติวงศ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ) เสนอให้สร้าง เช่น ถนนจักรวรรดิ ถนนราชวงศ์ ถนนอนุวงศ์
เป็นต้น (สานักการโยธา, 2554)
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ภาพที่ 52 แผนที่เขตสัมพันธวงศ์
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักผังเมือง, แผนที่เขตสัมพันธวงศ์, เข้าถึงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560,
เข้าถึงได้จาก http://cpd.bangkok.go.th/db/doc/keatmap150949/50-keat.htm
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2.2.2 โครงข่ายถนน

ภาพที่ 53 ถนนเจริญกรุง
ที่มา : ผู้วิจัย
ถนนเจริญกรุงมี 4 ช่องทางจราจร แนวถนนเริ่มต้นจากจุดตัดแยกถนนสนามไชย
และตัดผ่านถนนเฟื่องนคร ถนนตีทอง ถนนมหาไชย ถนนวรจักร ถนนเสือป่า ไปสินสุดที่ถนนตก
(สานักการโยธา, 2554)

ภาพที่ 54 ถนนจักรวรรดิ
ที่มา: ผู้วิจัย
ถนนจักรวรรดิอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ โดยเริ่มตังแต่แยกจุดตัดถนนเจริญกรุง
ที่ สี่แยก เอส เอ บี และตัดผ่านถนนเยาวราชที่สี่แยกวัดตึก ไปสินสุดที่จุดตัดแยกถนนจักรเพชร
(สานักการโยธา, 2554)
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ภาพที่ 55 ถนนอนุวงศ์
ที่มา: ผู้วิจัย
ถนนอนุวงศ์เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนจักรวรรดิและถนนราชวงศ์ เริ่มต้น
ตังแต่แยกจุดตัดถนนจักรวรรดิ ถึงจุดตัดถนนราชวงศ์ (สานักการโยธา, 2554)

ภาพที่ 56 ท่าเรือราชวงศ์
ที่มา: ผู้วิจัย
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ท่าเรือราชวงศ์ เป็นท่านาที่รับผู้โดยสารเรือข้ามฟากจากท่าเรือท่าดินแดง
และเป็นจุดพักรถโดยสารประจาทาง สาย 204 ด้วย

ภาพที่ 57 ถนนทรงวาด
ที่มา: ผู้วิจัย
ถนนทรงวาดมี 2 ช่องทางจราจร แนวถนนเริ่มจากแยกจุดตัดถนนเจริญกรุง
แนวถนนผ่านจุดตัดถนนเยาวพานิช และถนนมังกร ไปสินสุดที่ถนนราชวงศ์

ภาพที่ 58 ถนนราชวงศ์
ที่มา: ผู้วิจัย
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ถนนราชวงศ์มี 4 ช่องจราจรเป็นถนนที่อยู่ฝั่งกรุงเทพมหานคร มีระยะทาง
ต่อมาจากถนนเสือป่า โดยเริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงที่สี่แยกเสือป่า ตัดถนนเยาวราชที่สี่แยกราชวงศ์
และสินสุดที่ท่าเรือราชวงศ์ (สานักการโยธา, 2554)

ภาพที่ 59 ย่านสาเพ็ง
ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 60 ย่านเยาวราช
ที่มา: ผู้วิจัย
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2.2.3 โครงสร้างสังคม
ย่านราชวงศ์มีเส้นทางการเดินทางหลากหลายเส้นทาง สังคมในย่านนีเป็นย่าน
ของคนไทยเชือสายจีนเข้ามาอาศัยเป็นส่วนมาก และมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว
เป็นหลัก ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจานวนมาก
2.2.4 เศรษฐกิจในย่านราชวงศ์
ย่านราชวงศ์ที่ต่อเนื่องไปจนถึงย่านเยาวราช เป็นย่านธุรกิจการค้าหลากหลาย
ชนิดและเป็นแหล่งร้านค้าส่ง/ร้านค้าปลีก สินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นของอุปโภค หรือบริโภค และ
สินค้านาเข้าจากเอเชีย คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่น ๆ ในแถบอเมริกา
เป็นต้น รวมถึงร้านอาหารขึนชื่อที่สร้างชื่อเสียงมากมาย ถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดอีกแห่ง
ในกรุงเทพมหานครโดยเริ่มต้นจาก ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา หรือบริเวณวงเวียน
โอเดียน ต่อมาตามเส้นถนนจนมาถึงตลาดเก่าเยาวราช และสินสุดที่ถนนพีระพงศ์ (ถนนที่ตัดถนนมหาไชย
และถนนจักรเพชร
2.2.5 ประชากร
ตารางที่ 4 แสดงจานวนประชากรย่านราชวงศ์
จานวนประชากรในเขตสัมพันธวงศ์
ปี พ.ศ. 2558 (คน)

จานวนประชากรในเขตสัมพันธวงศ์
ปี พ.ศ. 2559 (คน)

25,694

24,785

จานวนประชากรในแขวงสัมพันธวงศ์
ปี พ.ศ.2558 (คน)

จานวนประชากรในแขวงสัมพันธวงศ์
ปี พ.ศ. 2559 (คน)

9,669

9,201

ที่มา : กรมการปกครอง, สถิติประชากร, 2559 (กรมการปกครอง, 2559)
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2.2.6 การใช้ประโยชน์อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในย่านราชวงศ์

การใช้ประโยชน์อาคารปี 2554

เขตสัมพันธวงศ์

ภาพที่ 61 การใช้ประโยชน์อาคารในย่านราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ พ.ศ. 2554
ที่มา: สานักผังเมือง, การใช้ประโยชน์อาคารในย่านราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ พ.ศ. 2554, เข้าถึง
เมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก cpd.bangkok.go.th/
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เขตสัมพันธวงศ์

ภาพที่ 62 การใช้ประโยชน์อาคารในย่านราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ พ.ศ. 2558
ที่มา: สานักผังเมือง, การใช้ประโยชน์อาคารในย่านราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ พ.ศ. 2558, เข้าถึง
เมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก cpd.bangkok.go.th/
การใช้ประโยชน์อาคาร ย่านราชวงศ์ สัมพันธวงศ์ ปี พ.ศ.2554 พืนที่โดยรอบเป็นย่านที่อยู่
อาศัยของคนไทยเชือสายจีน ฝั่งพระนครและย่านพาณิชยกรรมที่บริเวณถนนเยาวราช สาเพ็ง ซึ่งเป็น
แหล่งการค้าขายและแหล่งร้านอาหารที่สาคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จากผังการใช้ประโยชน์
อาคาร ย่านราชวงศ์ สัมพันธวงศ์ ปี พ.ศ.2554 ต่อเนื่องมาปี พ.ศ.2558 พืนที่มีความคล้ายคลึงกัน
เนื่องจากระยะเวลาห่างกันไม่มากนัก
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ย่านราชวงศ์

ภาพที่ 63 การใช้ประโยชน์ที่ดินในย่านราชวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ พ.ศ. 2558
ที่มา: ปรับปรุงจาก สานักผังเมือง, แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558,
เข้าถึงเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก cpd.bangkok.go.th/
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ย่านราชวงศ์ สัมพันธวงศ์ ปี พ.ศ.2558 พืนที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็น
พืนที่ย่านพาณิชยกรรมและย่านที่อยู่อาศัยรวมกัน เป็นชุมชนเชือสายจีนที่สาคัญในกรุงเทพมหานคร
และมีเส้นทางการเชื่อมสัญจรมายังฝั่งธนบุรีทังทางบกและทางนา
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โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาท่าดินแดง-ราชวงศ์
3.1 ความเป็นมาของโครงการ
การออกแบบ-ก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยา ท่ า ดิ น แดง–ราชวงศ์ นี เป็ น
โครงการหนึ่ ง ในโครงการพั ฒ นาสาธารณู ป โภคภาครั ฐ ในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มาจากมติ ข อง
คณะกรรมการจั ด ระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้ มี ก ารประชุ ม ครั งที่ 1/2547 เมื่ อ วั น ที่ 23
กุ ม ภาพั น ธ์ 2547 มี ม ติ ม อบหมายให้ ก รุ ง เทพมหานครเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การส ารวจ
ออกแบบและก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ดังนี
1. บริเวณเกียกกาย
2. บริเวณท่าดินแดง – ราชวงศ์
3. บริเวณถนนลาดหญ้า – ถนนมหาพฤฒาราม
4. บริเวณถนนจันทร์ – ถนนเจริญนคร
ซึ่ ง เห็ น ว่ า โครงการดั ง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น า
เจ้าพระยาเพิ่มเติมและเป็นโครงการที่จะช่วยอานวยความสะดวก และระบายการจราจรในพืนที่ได้ดี
พร้อมยังส่งเสริมโครงข่ายถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน
ต่อมาสานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดให้มีการประชุม
ประสานการพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและการจราจร ครังที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549
ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ดาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา 4 แห่ง
โดยให้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ เพิ่มเติมจึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยให้องค์กรต่าง ๆ ทังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ทราบถึงข้อมูลโครงการ
คาชีแจงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว
3.2 ขอบเขตพื้นที่
โครงการนีครอบคลุมพืนที่ทังสองฝั่งได้แก่ ฝั่งราชวงศ์ เยาวราช ในเขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร ที่มีชุมชนและย่านการค้าที่สาคัญ รวม 15 แห่ง และฝั่งท่าดินแดง ในเขตคลองสาน
รวม 37 ชุมชน
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ภาพที่ 64 พืนที่โครงการ
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ.
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3.3 การคมนาคมทางบกและทางน้า
การสารวจข้อมูลด้านจราจรทางบก
การสารวจข้อมูลด้านจราจร เป็นการสารวจข้อมูลการเคลื่อนตัวของรถ โดยศึกษา
จากถนนในบริเวณพืนที่โครงการย่านท่าดินแดงและย่านราชวงศ์ และอ้างอิงข้อมูลจากภาครัฐที่บริษัท
ที่ปรึกษาเป็นผู้ ดาเนินการศึ กษาความเหมาะสมของโครงการนี ใช้ในการวิเคราะห์สภาพจราจร
โดยรอบ และใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการเปรียบเทียบแบบจาลองการขนส่งและจราจรในปัจจุบัน
โดยทางภาครัฐ ได้ดาเนินการวิธีการนับปริมาณจราจรทุก 15 นาที และแยกนับตามทิศทาง และแบ่ง
ประเภทของยานพาหนะเป็ น 8 ประเภทและในการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณจราจร บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
ผู้ดาเนินการศึกษาโครงการใช้วิธีการสัมประสิทธิ์เพื่อแปลงค่าปริมาณของรถประเภทต่างๆ เป็นหน่วย
เทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit Equivalent Factor) ดังนี
ตารางที่ 5 ตารางหน่วยเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Car Unit Equivalent Factor)
ประเภทยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์
รถสามล้อเครือ่ ง
รถยนต์นั่ง
รถโดยสารขนาดเล็ก
รถบรรทุกขนาดเล็ก
รถโดยสารขนาดใหญ่
รถบรรทุกขนาดกลาง
รถบรรทุกขนาดใหญ่ (3 เพลาขึนไป)

PCU Factor
0.25
0.75
1.00
1.00
1.00
2.50
2.00
2.50

ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ.
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ภาพที่ 65 ตารางแสดงปริมาณจราจรบนถนน
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
จากตารางการสารวจพบว่า จุดสารวจที่มีปริมาณจราจรสูงสุด คือ สะพานสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน ประมาณ 153,000 - 157,000 คัน (คิดเป็ น 110,000 - 130,000 PCU ต่อวัน)
สะพานพระปกเกล้า มีปริมาณจราจรระหว่าง 97,000 - 107,000 คัน ต่อวัน (คิดเป็น 72,000 77,000 PCU ต่อวัน) ส่วนสะพานพระพุทธยอดฟ้า มีปริมาณจราจรประมาณ 55,000 - 64,000 คัน
ต่อวัน (คิดเป็น 39,000 - 48,000 PCU ต่อวัน) ถนนลาดหญ้า มีปริมาณจราจรน้อยที่สุดในจุดสารวจ
ทังหมด ประมาณ 38,000 - 40,000 คันต่อวัน (คิดเป็น 33,000 - 34,000 PCU ต่อวัน) ส่วนจุด
สารวจที่มีปริมาณจราจรสูงมากในช่วงเวลาเร่งด่วน ได้แก่ สะพานพระปกเกล้า และสะพานสมเด็จ
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พระเจ้าตากสิน มีปริมาณจราจรประมาณ 4,800 - 5,100 PCU ต่อชั่วโมง ในช่วงเช้า และในเวลา
เร่งด่วนช่วงเย็น มีปริมาณจราจร ประมาณ 4,300-4,500 PCU ต่อชั่วโมง สะพานตากสินช่วงเร่งด่วน
ช่วงเช้าเวลาเร่งด่วน คิดเป็น 4,500 - 4,800 PCU และช่วงเย็น 6,400 - 7,100 PCU ยานพาหนะส่วน
ใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล มีสัดส่วนที่ 40-50 รองลงมาคือ จักรยานยนต์ สัดส่วนที่ร้อยละ 30
ความเร็วในการเดินทาง (Travel Speed Survey)

ภาพที่ 66 ตารางแสดงผลการสารวจความเร็วในการเดินทาง
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
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ภาพที่ 67 ตารางแสดงผลการสารวจความเร็วในการเดินทาง
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
หากมี ส ะพานแล้ ว การพัฒนาโครงการสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาท่าดินแดงราชวงศ์ มี 4 ช่องทางจราจร จะเป็นผลดีต่อโครงข่ายคมนาคมมากที่สุด ไม่ว่าเป็นสะพานในรูปแบบ
ใดก็ตามจะส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณจราจรบนถนนท่าดินแดง ถนนลาดหญ้าและถนนราชวงศ์ จึงต้อง
มีข้อเสนอแนวทางในการจัดการจราจร เพื่อลดปัญหาและผลกระทบด้านจราจร
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การสารวจข้อมูลด้านการสัญจรทางน้า
โครงการนีเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับท่านาข้ามฟาก 2 แห่ง คือ ท่านาราชวงศ์ และ
ท่านาท่าดินแดง
ตารางที่ 6 การสารวจข้อมูลด้านการสัญจรทางนา ท่านาราชวงศ์ และท่านาท่าดินแดง
ปี พ.ศ.
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
จานวน
ผู้โดยสาร 12,160 13,288 11,849 11,477 10,751 11,225 11,147 10,963 10,830 10,971
เฉลี่ยต่อวัน
จานวน
เที่ยวเรือ
โดยสาร
เฉลี่ยต่อวัน

158

145

137

133

125

138

135

130

122

114

ที่มา: (กรมเจ้าท่า, 2556)
3.4 ด้านวิศวกรรม (รูปแบบสะพานและองค์ประกอบ)
3.4.1 รูปแบบสะพานผลการพิจารณารูปแบบสะพานที่เหมาะสม
แนวของสะพานที่ก่อสร้างใหม่ควรอยู่บนถนนท่าดินแดงและถนนราชวงศ์
และโครงข่ายถนนที่รองรับสะพานแห่งใหม่ ฝั่งราชวงศ์ที่เหมาะสมคือ ถนนราชวงศ์ เพื่อกระจาย
การสั ญ จรเข้ า สู่ ถ นนเยาวราชและถนนเจริ ญ กรุ ง ส่ ว นด้ า นถนนท่ า ดิ น แดงนั น สามารถเชื่ อ มต่ อ
กับถนนสมเด็จเจ้าพระยาได้ และกระจายการสัญจรเข้าสู่ถนนเจริญนคร ถนนอิสรภาพและถนน
ลาดหญ้า เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ น ลักษณะของสะพานเป็นสะพานขนาด 2 ช่องทางจราจร
เป็นรูปแบบเพื่อให้รถยนต์และคนเดินข้ามสัญจรได้ โดยเริ่มต้นจากเส้นทางจากฝั่งราชวงศ์ บริเวณปาก
ซอยถนนทรงวาด มุ่งหน้าข้ามแม่นาเจ้าพระยามายังปากซอยท่าดินแดง 17
รูปแบบทางเลือกของรูปแบบเชิงหลักการนัน ผู้จัดทาโครงการได้พิจารณา
รูปแบบสะพานที่มีการก่อสร้างมาแล้ว ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทังหมด 20
สะพาน โดยพบว่า แม่นาเจ้าพระยามีความกว้างประมาณ 20 เมตร โครงการนีต้องการส่งเสริมให้
ประชาชนในพืนที่มี ส่วนร่วมในการทากิจกรรมในบริเวณสะพาน เห็นควรเป็นสะพานของชุมชน
เพื่อเชื่อมโยงทังสองฝั่งแม่นาเจ้าพระยา ซึ่งรูปแบบที่เหมาะสม มีจานวน 5 รูปแบบ และรูปแบบ
ลักษณะเป็นอุโมงค์อีก 1 แบบ ดังนี
1. สะพานคอนกรีต 2 รูปแบบ
1.1 สะพานคอนกรีตแบบคานยื่นสมดุล (Balanced Cantilever Bridge)
เป็นรูปแบบสะพานที่นิยมสร้างข้ามแม่นาเจ้าพระยาสามารถใช้ได้ดีกับ
ช่วงความยาวคานตังแต่ 60-230 เมตร การก่อสร้างคานสะพานประเภทนี จะเริ่มโดยการหล่อคานบน
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หัวเสาสะพานก่อนและทาการหล่อคานออกจากเสา โดยหล่อคานออกจากคานหัวเสา โดยค่อยๆ
ก่อสร้างเพื่อให้คานทังสองยื่นออกไปอย่างสมดุลไปจนถึงส่วนกึ่งกลางของช่วงสะพานไปบรรจบกันกับ
ส่วนยื่นที่ก่อสร้างออกมาจากเสาสะพานของอีกด้าน และเทคอนกรีตให้เชื่อมคานให้ติดกัน

ภาพที่ 68 รูปทั่วไปสะพานคอนกรีตแบบคานยื่นสมดุล
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
1.2 สะพานคอนกรีตแบบเดลต้าเฟรม (Delta Frame Bridge)
เป็ น รู ป แบบสะพานสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น ลั ก ษณะเด่ น ของ
โครงสร้างรูปแบบนีอยู่ที่โครงสร้างเสาที่ยื่นทแยงออกไปทังสองข้างทาให้สะพานมีความงดงามและ
ทันสมัย แต่ส่วนของโครงสร้างเสาที่ยื่นออกไปอาจมีผลต่อพืนที่การสัญจรไปมาของเรือลดลง และตัว
สะพานต้องยกให้สูงเพื่อให้มีสัดส่วนระหว่างเสาและคานที่เหมาะสม และส่วนทางเดินเท้าสาหรับ
สะพานเดลต้าเฟรม จะมีรูปแบบเหมือนกับสะพานคอนกรีตแบบคานยื่นสมดุล
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ภาพที่ 69 รูปทั่วไปสะพานคอนกรีตแบบเดลต้าเฟรม
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ส ารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
2. สะพานเหล็ก 3 รูปแบบ
2.1 สะพานโครงเหล็กแบบโค้ง (Steel Arch Bridge)
เป็ น รู ป แบบสะพานที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในต่ า งประเทศ โดยน ามา
ประยุกต์เป็นสะพาน 2 ชัน โดยอาจจะเป็นสะพานสาหรับรถยนต์ทัง 2 ชัน หรืออาจจะใช้งานร่วมกัน
ทังรถยนต์หรือรถไฟ เป็นต้น

ภาพที่ 70 สะพานโครงเหล็กแบบโค้ง
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
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2.2 สะพานโครงเหล็กแบบหลายโค้ง

ภาพที่ 71 สะพานโครงเหล็กแบบหลายโค้ง
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
2.3 สะพานโครงเหล็กแบบถัก (Steel Truss Bridge)

ภาพที่ 72 สะพานโครงเหล็กแบบถัก
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
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3. อุโมงค์คอนกรีตลอดแม่นา 1 รูปแบบ
ผลการพิจารณารูปแบบของสะพาน กล่าวคือ เลือก รูปแบบสะพานโครง
เหล็กแบบโค้ง เพราะสามารถก่อสร้างเป็นสะพานของชุมชน และกาหนดทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมทังสอง
ฝั่งไว้ด้วยกัน ประมาณ 10 เมตร และช่วงกลางสะพานนัน จะจัดเป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจสาหรับ
ประชาชนในชุมชน และยังก่อสร้างเพื่อปรับเข้ากับสภาพของชุมชนด้วย

ภาพที่ 73 อุโมงค์คอนกรีตลอดแม่นา
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
จากการสรุปรูปแบบของสะพาน ในงานออกแบบ-ก่อสร้างสะพานแห่งนี คือ สะพาน 2 ชัน
เพื่อกาหนดให้ชันล่างของสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา เป็นสะพานคนข้ามแม่นาเจ้าพระยาและเป็น
ลานคนเมืองของชุมชน ซึ่งลดผลกระทบในเรื่องของการเวนคืน และลดผลกระทบด้านการค้าขาย
และบดบังร้านค้า นอกจากนียังมีการปรับปรุงท่าเรือใหม่และจัดพืนที่พักผ่อนริมแม่นาเพื่อให้ชุมชนได้
มีพืนที่กิจกรรมร่วมกัน
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ภาพที่ 74 สะพาน 2 ชัน
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
3.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3.4.1 ด้านกายภาพ
สภาพของพืนที่โครงการทังสองฝั่งแม่นาเจ้าพระยานัน มีความสูงเฉลี่ยจาก
ระดับนาทะเลปานกลาง 1.5 เมตร และมีเขื่อนป้องกันนาท่วม 2.5 เมตร ปัจจุบันเป็นอาคารตึกแถว
ตลอดทาง เป็นทังร้านค้า ที่อยู่อาศัยของผู้คนในพืนที่ชุมชน ซึ่งในลักษณะการขยายตัวของอาคาร
มีข้อกาหนดในด้านกฎหมายก่อสร้างอาคารในเขตอนุรักษ์ชันนอกกรุงรัตนโกสินทร์และกรุงธนบุรี
ซึ่งตามข้อกาหนดของผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 กาหนดให้ห้ามมิให้ก่อสร้างอาคารสูง (> 21 เมตร) ถนน
ราชวงศ์เป็นเขตพาณิชยกรรม (พ.3) และถนนท่าดินแดงเป็นย่านที่อยู่อาศัย (ย.8)
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3.4.2 ด้านสาธารณูปโภค
ตามแนวถนนราชวงศ์ มีเส้นแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน (12 V) ระหว่างถนนทรงวาด
ถึงแยกถนนเยาวราช ซึ่งถนนราชวงศ์มีท่อระบายนาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 – 400 มิลลิเมตร
ทังสองฝั่งถนน และริมแม่นาเจ้าพระยาบริเวณท่านาราชวงศ์จะมีเขื่อนกันตลิ่งแนวคันกันนา และบ่อ
สูบนาทีท่ ่านาราชวงศ์และบ่อพักนาเสีย ณ แยกถนนทรงวาดกับถนนราชวงศ์
3.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน
3.5.1 ขอบเขตของงานจ้ างที่ ปรึ กษาการศึ กษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (TOR)
บริษัท เทสโก้ จากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการว่าจ้างจากสานักการโยธา
กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งจะต้องดาเนินการกาหนด
ทางเลือก วิธีแนวทางการแก้ไข และการป้องกันที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จึงดาเนินการศึกษา
ความเป็ น ไปได้ ข องผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื องต้ น (IEE) ของทางเลื อ กทั งหมด ควบคู่ ไ ปกั บ
การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบการจัดสัมมนา และกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาชน เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยให้ประชาชนในพืนที่เข้ามามีส่วน
ร่วมตังแต่ระยะเริ่มต้นและระยะการดาเนินการศึกษาโครงการ บริษัทที่ปรึกษาจะสามารถรวบรวม
ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม หากมีการก่อสร้างในลาดับต่อไป ระยะเวลา
การด าเนิ น การตามขอบเขตของงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษานี ตั งแต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2553–กั น ยายน 2554
(1 ปีงบประมาณ)
3.5.2 วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบ
สะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้กับประชาชนในพืนที่ได้รับ
ทราบ และเสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของการดาเนินการของภาครัฐและลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการดาเนินการโครงการ
3.5.3 รู ป แบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้าม
แม่น้าเจ้าพระยา ท่าดินแดง – ราชวงศ์
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาที่ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ภาคประชาชนนั น
ได้ดาเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี
1. การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น โครงการ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
โครงการและรับฟังความคิดเห็นเบืองต้นที่มีต่อโครงการโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และผู้นาชุมชน จานวน 1 ครัง (ช่วงการดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน)
2. การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ จัดประชุมสรุปความคืบหน้าโครงการ
และจั ด ประชุ ม ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศโครงการ เป็ น การประชุ ม สั ม มนาระดั บ หน่ ว ยงานเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนได้รับทราบข้อมูลและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
จานวน 3 ครัง
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3. การประชุมระดับท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลโครงการได้ลงไปถึงพืนที่ที่จะดาเนิน
โครงการอย่างทั่วถึงและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการจานวน 2 ครัง
4. การประชุมเฉพาะกลุ่ม โดยผู้ดาเนินการโครงการใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อชีแจงข้อมูลให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามารถเผยแพร่ข้อมูลไปยังภาคประชาชนในวงกว้างได้
จานวน 3 ครัง
3.5.4 ขั้นตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัทเทสโก้ จากัดเพื่อศึกษาความเหมาะสมและ
สารวจออกแบบรายละเอียดสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553โดยเริ่มดาเนินการ
11 ตุลาคม 2553–5 ตุลาคม 2554 งานศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมงานประชาสัมพันธ์การมีส่วน
ร่วมของประชาชนงานศึกษาด้านจราจรงานสารวจออกแบบด้านวิศวกรรมและงานวิเคราะห์โครงการ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์

ภาพที่ 75 ขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มา: กรุงเทพมหานคร, สานักการโยธา, รายงานการศึกษาความเหมาะสมงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
สารวจออกแบบ งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์ – ท่าดินแดง,
กรุงเทพฯ
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ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ
1. การทบทวนข้อมูลและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ บอร์ดนิทรรศการ แผ่นพับ
โครงการ เว็บไซต์ เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการ: ตามการดาเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของโครงการฯ
มติที่ประชุม: รับทราบ
2. เข้าพบปรึกษาหารือและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
การดาเนินการ: พบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (สข.) ผู้อานวยการเขตสัมพันธวงศ์ ผู้อานวยการเขต
คลองสาน ผู้นาชุมชนในพืนที่ รวม 74 คน เพื่อเสนอข้อมูล สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของโครงการ รวมทังรวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม
กับสภาพพืนที่
ระยะเวลาดาเนินการ: วันที่ 2 และ 8 พฤศจิกายน 2553 ที่สานักงานเขต
ทัง 2 เขต
วันที่ 5 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ปริ๊นเซส
วันที่ 7 มกราคม 2554 ณ สานักงานเขตสัมพันธวงศ์
วันที่ 14 มกราคม 2554 ณ ชุมชนซอยช่างนาค- สะพานยาว เขตคลองสาน
วัตถุประสงค์: เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานราชการกับ
เจ้าของโครงการ
มติที่ประชุม: รับทราบและได้รับคาแนะนาไปปรับปรุงเพิ่มเติม
3. การประชุมย่อยครั้งที่ 1
การดาเนินการ : ประชุมชีแจงและนาเสนอความเป็นมาโครงการ 2 ครัง
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในรู ป แบบการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยกึ่ ง ทางการ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (สข.)
ผู้อานวยการเขต ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวม 109 คน
ระยะดาเนินการ: วันที่ 6 มกราคม2554 ณ สานักงานเขตคลองสาน
วันที่ 10 มกราคม2554 ณ สานักงานเขตสัมพันธวงศ์
วัตถุประสงค์: ผู้นาชุมชนผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูล
รายละเอียดโครงการ และเสนอแนะแนวทางในการออกแบบปรับปรุงโครงการที่เหมาะสมกับพืนที่
มติที่ประชุม: รับทราบและนาข้อมูลไปปรับปรุงต่อไป
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ภาพที่ 76 การประชุมย่อยครังที่ 1
ที่มา: บริษัท เทสโก้ จากัด , รายงานศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
ท่าดินแดง-ราชวงศ์ (กรุงเทพฯ: , 2554).
4. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
การดาเนินการ: จัดประชุมชีแจงนาเสนอข้อมูลรายละเอียดความเป็นมา
ขันตอนแนวทางการดาเนินงานโครงการ มีผู้เข้าประชุม 196 คน
ระยะดาเนินการ: วันที่ 29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน
โฮเทล กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์: เพื่อชีแจงในเรื่องของความเป็นมา และรายละเอียดสาคัญกับ
ประชาชน ผู้นาชุมชน ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการและได้รับ
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการออกแบบปรับปรุงโครงการที่เหมาะสมรวมทังเป็นแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการในระยะต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ

ภาพที่ 77 การประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ
ที่มา: บริษัท เทสโก้ จากัด , รายงานศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
ท่าดินแดง-ราชวงศ์ (กรุงเทพฯ: , 2554).
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5. การประชุมชี้แจงโครงการในพื้นที่ย่านการค้าฝั่งราชวงศ์
การด าเนิ น การ: ประชุ ม ชี แจงโครงการระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ และ
ประชาชนในพืนที่
ระยะดาเนินการ: วันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ริมถนนราชวงศ์
วัตถุประสงค์ : ผู้แทนสานักการโยธา กรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษา
บริษัท เทสโก้ จากัด ได้เข้าร่วมชีแจงโครงการฯและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อความ
เป็นไปได้ของโครงการในเขตสัมพันธวงศ์และประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านนันได้รับข้อมูลรายละเอียด
โครงการและได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการศึกษาโครงการต่อไป

ภาพที่ 78 การประชุมชีแจงโครงการในพืนที่ย่านการค้าฝั่งราชวงศ์
ที่มา: บริษัท เทสโก้ จากัด , รายงานศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
ท่าดินแดง-ราชวงศ์ (กรุงเทพฯ: , 2554).
6. ร่วมรายการสปริงนิวส์
การดาเนินการ: บริษัทที่ปรึกษาได้รั บเชิญ เข้ าร่ วมรายการสปริ ง นิ ว ส์
คลายทุกข์ เพื่อให้สัมภาษณ์ถึงแผนงานการดาเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการตอบปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหารวมทังชีแจงรายละเอียดและผลการตอบรับของประชาชนซึ่งเป็นการสนท
นาระหว่างผู้ดาเนินรายการกับบริษัทที่ปรึกษาและผู้แทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เข้า
มาในพืนที่
ระยะเวลาดาเนินการ: วันที่ 22 กรกฎาคม2554
วัตถุประสงค์: ร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึนในพืนที่เพื่อนาไปแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
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ภาพที่ 79 ร่วมรายการสปริงนิวส์
ที่มา: บริษัท เทสโก้ จากัด , รายงานศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
ท่าดินแดง-ราชวงศ์ กรุงเทพฯ: , 2554).
7. ประชุมนอกรอบเฉพาะกลุ่ม (ครั้งที่ 1)
การดาเนินการ: มีผู้เข้าร่วมประชุม 8 คน
ระยะดาเนินการ: วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส
วัตถุประสงค์: ผู้แทนสมาคมพ่อค้าทองคา สมาคมพ่อค้าผ้า สถานีตารวจ
ท้องที่ เจ้าของกิจการในพืนที่โครงการเข้าร่วมแสดงความเห็น กรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา
บริษัทที่ปรึกษาชีแจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและความก้าวหน้าเบืองต้น เพื่อทาความเข้าใจโครงการ
ร่วมกันพร้อมทังรับข้อคิดเห็นเพื่อนามาประกอบการศึกษาโครงการ
มติที่ประชุม: รับทราบและนาข้อคิดเห็นไปปรับปรุงต่อไป

ภาพที่ 80 ประชุมนอกรอบเฉพาะกลุ่ม (ครังที่1)
ที่มา: บริษัท เทสโก้ จากัด , รายงานศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
ท่าดินแดง-ราชวงศ์ (กรุงเทพฯ: , 2554).
8. การประชุมย่อยครั้งที่ 2 (นาเสนอผลการออกแบบเบื้องต้น)
การดาเนินการ: จัดประชุมชีแจงระดับท้องถิ่นเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
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การออกแบบเบืองต้น พร้อมทังรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการปรับปรุงซึ่งแบ่งการจัดประชุม
เป็น 3 เวที ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 301 คน เป็นลักษณะการประชุมแบบกึ่งทางการ โดยช่วงแรกเป็นการ
นาเสนอผลการศึกษาโครงการ และช่วงที่ 2 เป็นการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและเสนอ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ระยะเวลาดาเนินการ: วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์
ไชน่า ปริ๊นเซส
วันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ณ อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภาพที่ 81 การประชุมย่อยครังที่ 2 (นาเสนอผลการออกแบบเบืองต้น)
ที่มา: บริษัท เทสโก้ จากัด , รายงานศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
ท่าดินแดง-ราชวงศ์ (กรุงเทพฯ: , 2554).
9. การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบเชิงหลักการ)
การดาเนินการ: เพื่อนาเสนอผลการสารวจออกแบบเบืองต้นและมาตรการ
ป้ องกั นแก้ ไขและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบื องต้ น รั บฟั งความคิ ดเห็ นต่ อรู ปแบบการปรั บปรุ ง
ผู้ร่วมเข้าประชุมทังสิน 239 คน
ระยะเวลาดาเนินการ: วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร์
วัตถุประสงค์: ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
รูปแบบโครงการรวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพปัญหา
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ภาพที่ 82 การประชุมสัมมนาครังที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบเชิงหลักการ)
ที่มา: บริษัท เทสโก้ จากัด, รายงานศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ท่า
ดินแดง-ราชวงศ์ (กรุงเทพฯ: , 2554).
10. ประชุมนอกรอบเฉพาะกลุ่ม (ครั้งที่ 2)
การดาเนินการ: มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม12คนเป็นผู้แทนสมาคมพ่อค้า
ทองคา สมาคมพ่อค้าผ้า สถานีตารวจท้องที่ เจ้าของกิจการในพืนที่โครงการ เพื่อเป็นการสรุปผล
การศึกษาโครงการด้านวิศวกรรมการจราจร ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์โครงการทาง
เศรษฐศาสตร์และทาความเข้าใจโครงการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนามาดาเนินการ
ศึกษาโครงการต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า
ปริ๊นเซส
วัตถุประสงค์: ได้นาความคิดเห็นไปปรับปรุง/พัฒนาต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
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ภาพที่ 83 ประชุมนอกรอบเฉพาะกลุ่ม (ครังที่ 2)
ที่มา: บริษัท เทสโก้ จากัด, รายงานศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ท่า
ดินแดง-ราชวงศ์ (กรุงเทพฯ: , 2554).
11. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่3
การดาเนินการ: สรุปผลการศึกษาโครงการจัดประชุมชีแจงระดับท้องถิ่น
พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการปรับปรุง โดยจัดเป็นการประชุม 2 เวที ผู้เข้าร่วมทังสิน 93 คน
ระยะเวลาดาเนินการ: วันที่ 25 กันยายน 2554 (ฝั่งราชวงศ์) ณ โรงแรม
แกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส
วันที่ 25 กันยายน 2554 (ฝั่งท่าดินแดง)
ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ๊นเซส
มติที่ประชุม: รับทราบ
12. การประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)
การดาเนินการ: เสนอผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการในด้านต่างๆ
ผู้เข้าร่วมประชุม 167 คน
ระยะเวลาดาเนินการ: วันที่ 26 กันยายน 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า
ปริ๊นเซส
ความเห็นของประชาชน
1. ต้องรับรองได้ว่า ไม่มีการเวนคืนพืนที่ที่ดินทังสองฝั่ง
2. หากมีการก่อสร้างแล้ว รูปแบบสะพานมีการเปลี่ยนแปลงจากที่นาเสนอ ในรูปแบบ
สะพาน 2 ชัน หรือไม่
3. ขอคัดค้านการก่อสร้างสะพาน เพราะจะทาให้เกิดปัญหาจราจรเพิ่มมากขึน
4. การลดรูปแบบโครงสร้างสะพานลง ทาให้ประโยชน์ของสะพานน้อยลงจึงไม่มีความ
คุ้มค่าต่อการพัฒนา
5. ศึกษาเรื่องระบบจราจรเพิ่มเติม และระบบรถประจาทางในกรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงค์: การกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบืองต้นและนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการ
นาไปสู่การยอมรับและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ
มติที่ประชุม: รับทราบ
การคัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
ในปี พ.ศ. 2554 ระหว่ า งที่ มี ก ารด าเนิ น การส่ ว นร่ ว มของประชาชนนั น ตามอาคาร
บ้านเรือนทัง 2 ฝั่ง ได้มกี ารขึนป้ายคัดค้านตามอาคาร ดังนี

ภาพที่ 84 การคัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา
ที่มา: Laser, ท่าดินแดง-ราชวงศ์ 2554, เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2011/08/D10909031/D10909031.html.
(Laser, 2554)
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ภาพที่ 85 การคัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา
ที่มา: Laser, ท่าดินแดง-ราชวงศ์ 2554, เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก
http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2011/08/D10909031/D10909031.html.
(Laser, 2554)
การชุมนุมประท้วงเพื่อคัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดงราชวงศ์ ตัวแทนพ่อค้าย่านสาเพ็ง- ราชวงศ์ และท่าดินแดง ได้เดินขบวนประท้วงคัดค้านโครงการ
ออกแบบและก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง ราชวงศ์ โดยเข้ายื่นหนังสือคัดค้าน
โครงการกั บ นายพรเทพ เตชะไพบู ล ย์ รองผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ในปี 2554
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จะไม่มีการก่อสร้างสะพานราชวงศ์ -ท่าดินแดง
เนื่องจากหากมีสะพานแล้ว จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้าในพืนที่และวิถีชีวิตของประชาชน
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ภาพที่ 86 การชุมนุมประท้วงเพื่อคัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์
ที่มา: Mthainews, กทม. สั่งยกเลิกสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ราชวงศ์ – ท่าดินแดง, เข้าถึงเมื่อ
14 กรกฎาคม 2560, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก https://news.mthai.com/general-news/130552. html
(Mthainews, 2554)
สรุปท้ายบท
บทที่ 4 เป็นบทการศึกษาสภาพทั่วไปตังแต่ระดับเมือง คือ กรุงเทพมหานคร และระดับ
ย่านคือ ย่านท่าดินแดงและย่านราชวงศ์ รวมถึงระดับพืนที่โครงการ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
มากที่ สุ ด ย่ า นท่ า ดิ น แดงและย่ า นราชวงศ์ มี ลั ก ษณะวั ฒ นธรรมที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น คื อ วั ฒ นธรรม
เชือสายจีน โดยมีผู้คนเชือสายจีนเข้ามาอาศัยในพืนที่เป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในพืนที่
ซึ่งย่านท่าดินแดง เป็นถนนท่าดินแดง ถนนสายอาหารหลากหลายชนิดของฝั่งธนบุรีและผู้คนส่วนใหญ่
โดยสารไปยังฝั่งกรุงเทพมหานครด้วยเรือข้ามฟากไปยังย่านราชวงศ์ซึ่งมีสถานที่สาคัญในพืนที่คือ เยาวราช
และสาเพ็ง ซึ่งเป็นแหล่งการค้าสาคัญอีกแหล่งหนึ่ง ของกรุงเทพมหานคร ซึ่ งในการดาเนินการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในครังนัน ประชาชนในพืนที่ก็เป็นส่วนสาคัญ อย่างยิ่งในการดาเนินการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และนาข้อมูลจากการศึกษาพืนที่นาไปสู่การดาเนินการวิจัย สรุปได้จากข้อมูล
ในรายงานศึ ก ษาความเหมาะสมที่ บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาได้ ด าเนิ น การแล้ ว ประชาชนไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ
การก่อสร้างสะพานดังกล่าว และมีการคัดค้านภายในการประชุมสัมมนาและภายนอกในรู ปแบบติด
ป้ายคัดค้าน ชุมนุมประท้วงในพืนที่โครงการ เนื่องจากประชาชนเกรงว่า หากมีสะพานแล้วไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาจราจรได้และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การค้าในพืนที่และวิถีชีวิตของชุมชนที่มีมาแต่เดิม
จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
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บทที่ 5
การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัย ดาเนินการโดยการสารวจพืนที่ ภาคสนามและใช้แบบสอบถาม
ประชาชนในพืนที่ที่ได้มาจากการออกแบบกรอบแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชน จานวน 200 ราย ที่อาศัยอยู่ในพืนที่ย่านท่าดินแดงและย่านราชวงศ์
กรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้านผังเมืองและด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพื่ อ เป็ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในโครงการออกแบบสะพาน
ข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์ ในช่วงปี พ.ศ.2554 และความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
รู ป แบบและขั นตอนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ เ หมาะสมในอนาคตส าหรั บ โครงการพั ฒ นา
สาธารณูปโภคฯ ของภาครัฐโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. การดาเนินการจัดทาแบบสอบถามประชาชน
2. การดาเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
3. สรุปท้ายบท
การดาเนินการจัดทาแบบสอบถามประชาชน
การจัดทาแบบสอบถามประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คน ในบริเวณย่าน
ท่าดินแดงและย่านราชวงศ์ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 ในวันธรรมดา ช่วงเวลา 16.00 น.- 18.00 น.
และช่วงกลางวัน ในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ดังนี
ย่านท่าดินแดง
1) ท่าเรือข้ามฟาก 20 ชุด
2) บริเวณศาลเจ้าซาไนเก็ง 5 ชุด
3) ร้านค้าและร้านอาหารโดยรอบในถนนท่าดินแดง 25 ชุด
4) ตลาดท่าดินแดง 20 ชุด
5) วัดทองนพคุณและวัดทองธรรมชาติ 10 ชุด
6) วัดพิชัยญาติและวัดอนงคาราม 10 ชุด
7) โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยี 5 ชุด
8) ถนนท่าดินแดง (อีกฝั่ง) 5 ชุด

124
ย่านราชวงศ์
1) ถนนแปลงนาม จานวน 20 ชุด
2) ถนนเจริญกรุง จานวน 20 ชุด
3) ถนนเยาวราช จานวน 20 ชุด
4) ถนนทรงวาด จานวน 20 ชุด
5) ถนนราชวงศ์ จานวน 20 ชุด
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ภาพที่ 87 จุดทีแ่ จกแบบสอบถามในพืนที่ย่านท่าดินแดงและย่านราชวงศ์
ที่มา: สานักการโยธา , รายงานศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ท่าดิน
แดง-ราชวงศ์ (กรุงเทพฯ: , 2554).
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การดาเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
การดาเนินการสั ม ภาษณ์ผู้เ ชี่ย วชาญได้ ด าเนินการหลั งจากการจัดท าแบบสอบถาม
ประชาชนในพืนที่โครงการแล้วเสร็จ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์นัน มี 3 ด้าน คือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
จานวน 11 ท่าน กล่าวโดยสรุปได้ดังนี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ วั ฒนา ธาดานิ ติ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (17 พฤษภาคม
2559)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการที่ศึ กษาวิจัยนี ต้องดูว่า เป็นโครงการที่ภาครัฐว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการ
ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Studies) ซึ่งมีการวางแผนโครงการ และ
กาหนดงบประมาณในการดาเนินโครงการ เพื่อที่จะดาเนินก่อสร้างเป็นที่แน่นอนแล้ว บริษัทที่ปรึกษา
ที่ถือว่าเป็นตัวแทนของภาครัฐได้ดาเนินการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และหากประชาชนคัดค้าน
โครงการทางภาครัฐไม่ได้มีการดาเนินการต่อ ประชาชนก็ไม่มีปัญหาตามมา และบริษัทที่ปรึกษาแจ้ง
เจ้าของโครงการต่อไป ซึ่งเมื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลโครงการและมีการคั ดค้านนัน ไม่ว่าจะ
ดาเนินการมีส่วนร่วมในรูปแบบการมีส่วนร่วมแบบใดก็ตาม ประชาชนมีสิทธิที่จะคัดค้านอยู่แล้วตาม
กฎหมาย โดยต้องตีโจทย์ในเรื่องของการดาเนินการมีส่วนร่วมว่า เพราะเหตุใดประชาชนถึงปฏิเสธ
และไม่ไว้ใจ public hearing ในปัจจุบัน อาจจะต้องศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมอีก
ครัง ถ้าหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ทางภาครัฐและบริษัทที่ปรึกษาเอง
ต้องนาข้อคิดเห็นของประชาชนกลับมาปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงตามความต้องการของ
ประชาชน และถ้า ภาครั ฐ ต้ อ งการที่จะด าเนิน การก่อ สร้ า งโครงการต่ อ ไป ต้ อ งเข้ า มาพู ด คุ ยกับ
ประชาชน ชีแจงเหตุผลในการดาเนินการก่อสร้าง อยู่ในรูปแบบการประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความ
เข้าใจทังสองฝ่าย ซึ่งถ้าหากมีการปรับแก้ไขตามที่ประชาชนต้องการแล้วเกิดการคัดค้านไม่เห็นด้วย
อีก ภาครัฐควรมีมาตรการในการดาเนินการ Public policy หรือนโยบายสาธารณะเพื่อเป็นการ
เยียวยาให้กับประชาชน เช่น ชีแจงความจาเป็นในการก่อสร้างสะพานและผลกระทบที่ประชาชน
จะได้รับ ซึ่ งถ้าสามารถดาเนินการได้แล้วประชาชนเข้าใจ โครงการก็สามารถดาเนินต่อไปได้
การออกแบบและการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ นัน ประชาชนมีสิทธิในการคั ดค้าน โครงการต่าง ๆ
ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนก็ ต าม ซึ่ ง หากกล่ า วว่ า ท าอย่ า งไรประชาชนถึ ง ไม่ คั ด ค้ า น
คงไม่สามารถเป็นไปได้อยู่แล้ว ให้ศึกษาข้อมูลการดาเนินการรูปแบบ EIA เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยน
หัวข้อในส่วนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้กระชับลงกว่านีเพราะกระบวนการนันเป็น
ข้อมูลที่กว้างมาก ต้องศึกษาข้อมูลทุกด้าน อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษาปัจจัยความขัดแย้งที่มี
ผลกระทบการพัฒนาโครงการภาครัฐ
ดร.กรินท์ ลิมาภรณ์วาณิชย์ วิศวกรจราจร (19 พฤษภาคม 2559)
1. วิเคราะห์ผลดีและผลเสียการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบัน ที่เป็นการดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสาธารณูปโภค
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐในประเทศไทย ส่วนใหญ่ประชาชนมองว่ า
ไม่อยากให้ดาเนินการเพราะไม่ได้ประโยชน์สาหรับประชาชนในพืนที่เลย ซึ่งไม่แปลกใจที่ประชาชน
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จะคัดค้านโครงการ และเหมื อนจะเป็นปัญ หาเช่น นีตลอดจนถึ งปั จจุบั น โครงการที่ดาเนิ น การ
โดยภาครัฐ ที่ต้องดาเนินการมีส่วนร่วมกับประชาชน ผู้พัฒนาโครงการนัน ในปัจจุบันไม่สามารถ
ทาให้ทุกฝ่ายเห็นถึงประโยชน์ ข้อดีและข้อเสียอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สะพานนีมีประโยชน์
สาหรับใครบ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนก็เช่นเดียวกัน หากสังเกตหากไม่มีการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บนา
นาก็จะเกิดแล้งได้ ประชาชนไม่พอใจ หากมีการก่อสร้างเขื่อน ประชาชนก็เกิดการต่อต้าน หากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงควรจัดทาพืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยคานึงถึ ง
ส่วนรวมของเมืองมิใช่แค่การมีส่วนร่วมของประชาชนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควร
ตระหนักถึงบทบาท สิ่งที่จะได้รับประโยชน์ และเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง ในขณะเดียวกัน ทุกฝ่าย
ต้องมีบทบาท หน้าที่ในโครงการ เช่น ปัญหารถติด จราจรติดขัด อย่างในพืนที่ท่ าดินแดง-ราชวงศ์นี
ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ต้องคานึงว่า โครงการนี ใครจะได้รับ
ประโยชน์บ้างและใครบ้างที่เสียประโยชน์กับโครงการนี ในทางกลับกัน ประชาชนในพืนที่ที่ทาง
ภาครัฐศึกษาความเหมาะสมอยู่นัน ก็มีสิทธิที่จะคัดค้านอยู่แล้ว แสดงให้เห็นว่า ก่อนที่เข้าเรื่อง
รูปแบบการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมนัน ต้องเข้าใจแต่ละฝ่ายในประเทศไทยว่า
ยังขาดความเข้าใจอยู่อีกมาก ซึ่งต้องทาความเข้าใจกับบทบาทของตัวเองก่อนว่า ภาครัฐเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา หากประชาชนต้องการคัดค้าน ต้องเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมและดีกว่า
ทางภาครัฐเสนอ แต่ประชาชนบางส่วนยังดาเนินชีวิตแบบเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่สามารถ
เป็นการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมได้ ทุกฝ่ายต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเอง ส่วนในเรื่องของรูปแบบที่
เสนอมานัน โครงการสาธารณูปโภคของภาครัฐนัน ภาครัฐตังโครงการไว้อยู่แล้วว่าจะต้องดาเนินการ
ก่อสร้างต่อไป เป็นหลักการของประเทศไทย ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากบุคคล
แต่ละคนไม่เหมือนกัน ลักษณะการทาความเข้าใจก็จะมีความต่างกัน เช่น โครงการสวัสดิการภาครัฐ
เป็นหลักการที่ดี แต่นาไปปฏิบัติจริงนันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เต็มที่และดาเนินการผิดวัตถุประสงค์
ซึ่งหลักการนี มีอยู่ในต่างประเทศแล้วเช่นกัน ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อน ไม่จาเป็นต้องเข้าใจ
ไปในทางเดียวกัน แต่ควรแนะนาสิ่งที่ดาเนินการดีๆ ร่วมกันได้ สร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดีก่อน
แล้วค่อยปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามกาลเวลา ในปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการดาเนินการแบบ Top
down เช่น เขื่อนแม่วงก์ เริ่มมีการคัดค้านแบบอารยะ คือ มีการยกเหตุผลมาพูดคุยกัน และคนที่
เห็นด้วยก็มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
2. หากมี ก ารด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในรู ป แบบการจั ด ตั งคณะท างาน
เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคประชาชน (ตัวแทนของชุมชน) และกลุ่ม NGO โดยเริ่ม
จากขันตอนริเริ่มโครงการคือ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และมีกลุ่มคณะทางานประสานงานในทุกขันตอนจนขันตอนสุดท้ายคือการประเมินโครงการและ
ประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิธีการดาเนินการแบบนีเรียกว่า การดาเนินการแบบ Bottom up นัน คือ เป็นการ
นาเอาชุมชนเป็นที่ตัง และร่วมกันกาหนดประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทาให้ประชาชนในพืนที่ชุมชน/
โครงการนัน เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ แต่อาจจะมอง
แค่ส่วนรวมของชุมชนที่ตนเองอาศัย ไม่ได้มองถึงภาพรวมของเมือง แต่หากเข้าใจพืนที่โดยรอบแล้ว
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จะสามารถกระจายความคิดเห็น เพื่อส่วนรวมและเป็นประโยชน์สูงสุด เป็นรูปแบบที่ดีและเข้าถึง
ประชาชนได้ดีที่สุดแต่ในปัจจุบันนัน อาจดาเนินการยาก ด้วยเรื่องของหลักการและข้อจากัดด้าน
งบประมาณ นอกจากนียังมีเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน เจ้าของโครงการต้องนาเสนอ
ผลประโยชน์ให้กับทางประชาชนและต้องเข้าถึงให้มากที่สุด รูปแบบการที่ทาให้ประชาชนมาร่วมกัน
ประชุม ซึ่งในแต่ละโครงการมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน เจ้าของเองต้องสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจให้
เห็นได้ชัด และการนาเสนอเทคนิคของผู้นาเสนอด้วย รวมถึงการคานึงถึงผลประโยชน์ในด้า นต่าง ๆ
ในพืนที่โครงการ
คุณสุริยา นิลพร้อม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สานักการโยธา (24 พฤษภาคม 2559)
1. วิ เ คราะห์ ผ ลดี แ ละผลเสี ย การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น การ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสาธารณูปโภค
ช่วงปี พ.ศ. 2554 ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกั บโครงการในส่วนของตัวแทนภาครัฐ
ที่ได้เข้าไปดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในการดาเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในแต่ ล ะครั ง ประชาชนช่ ว งแรก ๆ ก็ เ ข้ า มาร่ ว มประชุ ม น้ อ ย แต่ พ อได้
ประชาสัมพันธ์โครงการออกไปแล้ว ประชาชนในพืนที่ก็เข้ามาร่วมประชุมมากขึน แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับ
โครงการที่จะดาเนินการก่อสร้างเลย ประชาชนพยายามต่อต้านทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้โครงการนี
เกิดขึน ซึ่งภาครัฐเองก็พยายามที่จะประนีประนอมด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว ซึ่งสาเหตุหลักของการที่
ประชาชนคัดค้าน คือ หากมีสะพานแล้ว ก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเพิ่มมากขึน วิถีชีวิตของคนใน
พืนที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. หากมี ก ารด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในรู ป แบบการจั ด ตั งคณะท างาน
เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคประชาชน (ตัวแทนของชุมชน) และกลุ่ม NGO โดยเริ่ม
จากขันตอนริเริ่มโครงการคือ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และมีกลุ่มคณะทางานประสานงานในทุกขันตอนจนขันตอนสุดท้ายคือการประเมินโครงการและ
ประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่วนหลักการที่เสนอว่า การจัดตังในรูปแบบคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภค
นัน มีความน่าสนใจแต่ต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณ ข้อจากัด
ในเรื่ อ งของเวลา ท าให้ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การตามรู ป แบบหรื อ ขั นตอนตามในระยะเวลา ที่ ตั งไว้
หรืออาจจะทาให้สูญเสียงบประมาณไปมาก
คุ ณ ศั ก ดิ์ สิ ริ สรรพสิ ริ โ สภณ ผู้ ช่ ว ยประธานกรรมการ งานวิ ศ วกรรมขนส่ ง จราจร
บริษัท เทสโก้ จากัด ( 26 พฤษภาคม 2559)
1. วิเคราะห์ผลดีและผลเสียการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบัน ที่เป็นการดาเนิน
การที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสาธารณูปโภค
การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมานัน ภาครัฐและบริษัทที่ปรึกษาเองได้
ดาเนินการประชุมหารือกับภาคประชาชนค่อนข้างครบถ้วนแล้ว ซึ่งแนวทางรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่เสนอมานัน เป็นหลักการที่ดีและในบางโครงการมีการดาเนินการในลักษณะนีอยู่แล้ว ทาง
บริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีส่วนข้องทังหมดในพืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทังหมด กลุ่ม
ชุมชนในพืนที่ทังหมด และกลุ่ม NGO ด้วย โดยส่วนใหญ่ในการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในโครงการสาธารณู ป โภคภาครั ฐ จะเป็ น ลั ก ษณะนี แล้ ว ซึ่ ง อาจจะมี แ ค่ เ พี ย งบางกลุ่ ม
ที่เพิ่มเติมเสริมเข้ามาเท่านัน และโดยปกติ ภาครัฐจะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการศึกษา
ความเหมาะสมก่อนเป็นลาดับแรก โดยไม่มีการระบุพืนที่ดาเนินการ เป็นการเสนอทางเลือกเพื่อให้
ภาครั ฐ ได้ เ ลื อ กก่ อ น ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของวิ ศ วกรรม เศรษฐกิ จ สั ง คม ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งได้มีการดาเนินการศึกษาความเหมาะสมแล้วทุกด้าน และหาก
การสรุ ป ผลให้ เ ป็ น ที่ พึ ง พอใจทุ ก ฝ่ า ยคงเป็ น เรื่ อ งยากเช่ น เดี ย วกั น ประชาชนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะคั ด ค้ า น
และมีสิทธิที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก ซึ่งพอมีการดาเนินการศึกษาความเหมาะสม
ในขันแรกไปแล้วนัน ภาครัฐจะนาไปพิจารณาและตัดสินใจถึงเรื่องความคุ้มค่าในการดาเนินการว่า
จะเดินหน้าดาเนินการต่อไปหรือหยุดไว้ และเข้าสู่ส่วนที่สองที่ภาครัฐมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษา
หลังจากที่ภาครัฐได้ตัดสินใจแล้ว นามาศึกษาความเหมาะสมเฉพาะพืนที่ต่อไป
2. หากมี ก ารด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในรู ป แบบการจั ด ตั งคณะท างาน
เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคประชาชน (ตัวแทนของชุมชน) และกลุ่ม NGO โดยเริ่ม
จากขันตอนริเริ่มโครงการคือ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และมีกลุ่มคณะทางานประสานงานในทุกขันตอนจนขันตอนสุดท้ายคือการประเมินโครงการและ
ประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน
เรื่องของรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบคณะทางานฯ โดยการรวมตัวของ
ภาครัฐและภาคประชาชนนัน ทางบริษัทที่ปรึกษากาลังมีการดาเนินการแบบนีอยู่แล้ว โดยเป็นการ
รวบรวมความคิดเห็นของทุกฝ่าย และได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ทางภาครัฐเองจะนาความเห็นมา
ปรับแก้ไขเพิ่มเติม อาจจะปรับเปลี่ยนตาแหน่ง รูปแบบ เป็นต้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ปรับแก้ไขแล้วประชาชนจะเห็นด้วยมากขึน เพราะบางเรื่อง
ประชาชนมีความเข้ าใจในเรื่องของพืนที่มากกว่าเจ้าของโครงการ และบางจุดอาจจะนาเอาหลัก
วิทยาศาสตร์ในการดาเนินการชีแจงแก่ภาคประชาชนด้วย เชื่อแต่เพียงภาคสังคมอย่างเดียวไม่ได้
คุ ณ วิ นั ย สี เ ที่ ย งธรรม วิ ศ วกรโยธาช านาญการพิ เ ศษ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
(26 พฤษภาคม 2559)
1. วิ เ คราะห์ ผ ลดี แ ละผลเสี ย การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น การ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสาธารณูปโภค
โครงการสาธารณูปโภคภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเขื่อน สะพาน ถนน ฯลฯ โดยปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ยังขาดการทาประชาพิจารณ์ ซึ่งมีความเห็นว่า การทาประชาพิจารณ์นัน เป็นการมีส่วนร่วม
ที่ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคใหญ่ ส่วนท้องถิ่นนัน ทางหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทาหนังสือ
ติดต่อมาที่หน่วยงานส่วนกลางเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ ในบางโครงการนัน สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในพืนที่ก็มีส่วนสาคัญในการดาเนินการโครงการ คือ เป็นบุคคลที่สาคัญท่านหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ประชาชนในพืนที่ ซึ่งประชาชนมีสิทธิในการค้านอยู่แล้ว เพราะไม่ได้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจริงๆ
ก่อนที่จะดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การสร้างความเข้าใจถึงโครงการ โดยทางภาครัฐ
ชี แจงข้ อ มู ล กั บ ทางภาคประชาชนอย่ า งโปร่ ง ใส และในการด าเนิ น การโครงกา รในแต่ ล ะครั ง
บางโครงการใช้วิธีการเลือกว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเลย และให้ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมของ
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พืนที่ ควบคู่ไปกับการดาเนินการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค ซึ่ งเป็นการข้ามขันตอนไปและ
ไม่ถูกต้องและบางโครงการนัน ทางหน่วยงานส่วนกลางได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้
หน่วยงานท้องถิ่นรับผิดชอบดาเนินการเลย โดยไม่มีการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงทาให้
โครงการสาธารณูปโภคในบางจังหวัดดาเนินการได้ท่ามกลางการคัดค้านของประชาชนในพืนที่ก็ตาม
2. หากมี ก ารด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในรู ป แบบการจั ด ตั งคณะท างาน
เพื่อการพัฒ นาสาธารณูปโภคภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคประชาชน (ตัวแทนของชุมชน) และกลุ่ม NGO โดยเริ่ม
จากขันตอนริเริ่มโครงการคือ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และมีกลุ่มคณะทางานประสานงานในทุกขันตอนจนขันตอนสุดท้ายคือการประเมินโครงการและ
ประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางรูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เสนอมานัน เป็นหลักการ
ที่ดีและสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง เพราะประชาชนเกิดความเข้าใจในพืนที่และเข้าใจ
ปัญหาเพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาสาธารณูปโภคต่อไป แต่การดาเนินการส่วนร่วมของประชาชน
ในแต่ละครังนัน จาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก ซึ่งจะทาให้สินเปลืองงบประมาณเพิ่มและ
อาจจะเพิ่มเวลาการดาเนินการ ทาให้การพัฒนาโครงการมีความล่าช้าออกไป และจะต้องหาวิธีการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในแต่ละแห่งด้วย
คุณสิริกุล เลียงอนันต์ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง (30 พฤษภาคม 2559)
หากมีการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบการจัดตังคณะทางานเพื่อการ
พัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐโดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคประชาชน (ตัวแทนของชุมชน) และกลุ่ม NGO โดยเริ่มจากขันตอนริเริ่ม
โครงการคื อ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีกลุ่ม
คณะทางานประสานงานในทุกขันตอนจนขันตอนสุดท้ายคือการประเมินโครงการและประเมินการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบคณะทางานฯ นีเป็นวิธีการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่มีความน่าสนใจ แต่ต้องกาหนดว่าในทุกฝ่ายนีไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาชน
และ กลุ่ม NGO โดยต้องกาหนดหัวหน้านาว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายใหญ่ที่สุดของคณะทางาน ที่สามารถ
ควบคุมทังคณะทางานฯ นีได้ หรือทุกฝ่ายมีความเท่าเทียมกันหมด และคนที่เป็นหัวหน้านาหลักของ
คณะทางานนี ควรเป็นบุคคลที่ทุกคนให้ความเคารพและเชื่อถือมากที่สุด เช่น ช่วงปี พ.ศ. 2551 2552 พบปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีการประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
คือ ฝ่ายภาครัฐ (ราชการ) ฝ่ายภาคประชาชน ฝ่ายกลุ่ม NGO และฝ่ายกลุ่มคนโรงงาน โดยมีนายอานันท์
ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทุก
ฝ่าย หลักการในการทางานของคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐนีก็ควรดาเนินการ
ในลักษณะนี ซึ่งต้องมากาหนดวิธีการทางานที่เป็นระบบขันตอน กาหนดบทบาทของบุคคลที่อยู่ใน
คณะทางานนีว่า หากดาเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคบริเวณแม่นาเจ้าพระยา ต้องดูว่า ฝ่ายประชาชน
หรือเขตใดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและรองลงมา ตามสัดส่วนพืนที่ และวิธีการทางานมีหลาย

131
ระดับเช่นเดียวกัน คณะท างานอาจจะต้อ งแบ่ งฝ่ายว่า เป็นฝ่ายพัฒนาสาธารณูปโภค ฝ่ายพืนที่
มีความแตกต่างกันอย่างไร หาก 2 ฝ่ายนีทางานร่วมกันก็เหมือนเป็นคณะทางานฯปกติ แต่หากว่า
มีภาครัฐมาร่วมด้วยแล้ว ต้องทาให้มีผลกระทบต่อภาครัฐที่สามารถนาไปดาเนินการในภาคใหญ่ด้วย
ภาครัฐ จะต้องรับเรื่องจากความคิดเห็นของทางคณะทางานฯ แล้วมอบหมายให้กับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป เช่ น ด้ า นการผั ง เมื อ ง มอบหมายให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง รั บ ผิ ด ชอบ
เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการ
ต่อไป ซึ่งภายในคณะทางานนีต้องกาหนดบทบาท หน้าที่ให้มีความชัดเจนว่าการดาเนินการร่วมกัน
แยกออกจากกัน หน้าที่ซ้อนกันอยู่ หรือแค่เพียงสังเกตการณ์ ถ้ามอบหมายให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาก
เกินไป อาจจะต้องตังเป็นองค์กรใหญ่ ซึ่งต้องใช้เวลาจานวนมากขึนอีก
คุ ณ ณั ฐ ธยาน์ จองค า นั ก ผั ง เมื อ งช านาญการ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง (30
พฤษภาคม 2559)
1. วิ เ คราะห์ ผ ลดี แ ละผลเสี ย การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น การ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสาธารณูปโภค
จากประสบการณ์ที่เคยได้จัดทาวิทยานิพนธ์เรื่องที่เกี่ยวข้อ งกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนี การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆ ก็มีความคล้ายคลึงกัน
คือ มี การจั ดประชุม ประชาชน ทั งมีการสัมมนา ประชุมนอกรอบ เป็นต้น แต่สิ่งที่ไม่ได้คานึงคือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของภาครัฐ ซึ่งในการดาเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ควรจะมีการเยียวยาในทุกฝ่าย เพราะในกลุ่มนีมีหลากหลายฝ่าย ควรให้ความสาคัญ
เท่าเทียมกัน นอกจากนี ยังควรมีการสื่อสารกับทุกฝ่ายให้เข้าใจก่อนการดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยฝ่ายดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ที่นีหมายถึงภาครัฐ ควรศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ทังปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายในก็คือ บุ คลากร
ชุมชน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปัจจัยภายนอกก็อาจจะเป็นนโยบายภาครัฐ กฎระเบียบ
กฎหมาย ฯลฯ
2. หากมี ก ารด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในรู ป แบบการจั ด ตั งคณะท างาน
เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคประชาชน (ตัวแทนของชุมชน) และกลุ่ม NGO โดยเริ่ม
จากขันตอนริเริ่มโครงการคือ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และมีกลุ่มคณะทางานประสานงานในทุกขันตอนจนขันตอนสุดท้ายคือการประเมินโครงการและ
ประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเป็นคณะท างานนั น มีหลักดาเนินการที่ ดีม าก หากทาได้จะเป็นผลดีส าหรั บ
ทุกฝ่าย ประชาชนถึงแม้ว่ามีสิทธิ์ในการคัดค้านโครงการจริง แต่ทางภาครัฐเองก็ต้องทาความเข้าใจกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนได้ แต่ภาครัฐ
ควรต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึน เพิ่มงบประมาณในการดาเนินการ
ในส่วนนีมากขึน เพื่อให้โครงการก่อสร้างดาเนินการต่อไปได้หรืออาจจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม
สาหรับโครงการภาครัฐต่อไป
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คุ ณ มณี ก านต์ ชุ ม คง วิ ศ วกรโยธาช านาญการ กรมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ ง (30
พฤษภาคม 2559)
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนไม่ ว่ า จะเป็ น ทั งทางผั ง เมื อ ง วิ ศ วกรรม หรื อ ด้ า นใด ๆ
ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐ เป็นส่วนสาคัญในการดาเนินการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชน
เรื่องโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาแห่งนี ต้องทาความเข้าใจกับทางประชาชนว่า
ประชาชนคัดค้านด้วยสาเหตุจราจรติดขัด หากศึกษาทางวิศวกรรมถนนแล้ว ถนนที่จะก่อสร้างนัน
ทังสองฝั่งเป็นถนนสายเล็ก หากมีการก่อสร้างอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนค่อนข้างมาก
ประชาชนจึงเกิดความกังวลในการก่อสร้างสะพานดังกล่าว ตามหลักของนโยบายรัฐรัฐบาลจะก่อสร้าง
สาธารณูปโภคที่ใดก็ตาม จะต้องมีการศึกษาลักษณะพืนที่โดยรอบมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ยังขาดส่วน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงเกิดการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนขึนมา และ
แนวทางการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของคณะทางานและขันตอนการดาเนินการ
มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะทาให้ต้องมีงบประมาณเพิ่มขึนมาอีก และเกิดความยุ่งยาก
ในการดาเนินการเพิ่ม ซึ่งมีทังข้อดีและข้อเสียในการดาเนินการในรูปแบบและขันตอนดังกล่าว
คุณสาริยา ศรีเชือ นักผังเมืองชานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง (30 พฤษภาคม
2559)
1. วิ เ คราะห์ ผ ลดี แ ละผลเสี ย การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น การ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสาธารณูปโภค
จากการทางานด้านการผังเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการผังเมืองนัน
อาจจะมีความแตกต่างจากด้านสาธารณูปโภคเป็นบางขันตอน คือ อาจจะมีการประเมินโครงการและ
นโยบายก่อนนาไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งในการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานอื่นๆ จะมีน้อยหรือแทบ
ไม่ มี ใ ห้ เ ห็ น เลย ซึ่ ง การมี ขั นตอนส่ ว นนี ท าให้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ว่ า ฝ่ า ยใด
ทาหน้าที่อะไรกันบ้าง และจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากโครงการ
2. หากมี ก ารด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในรู ป แบบการจั ด ตั งคณะท างาน
เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมื อ
ระหว่างภาครัฐ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคประชาชน (ตัวแทนของชุมชน) และกลุ่ม NGO โดยเริ่ม
จากขันตอนริเริ่มโครงการคือ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และมีกลุ่มคณะทางานประสานงานในทุกขันตอนจนขันตอนสุดท้ายคือการประเมินโครงการและ
ประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน
หลักการที่เสนอมานัน คือ เป็นหลักการที่ควรนามาปฏิบัติจริงได้ ทฤษฎีในหลักการนี
เป็ น เรื่ อ งที่ ดี แ ละครอบคลุ ม แต่ ก ารน าไปปฏิ บั ติ จ ริ ง นั น ค่ อ นข้ า งจะยาก เพราะติ ด ปั ญ หาที่ ก าร
ดาเนินการในส่วนของงบประมาณ ที่ต้องมีการดาเนินการภายใน 1 ปี ซึ่งในบางโครงการอาจจะต้อง
ใช้เวลายาวนานกว่านัน ทาให้โครงการไม่สามารถดาเนินการได้ รวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่มีจากัด
ต้องท าความเข้าใจในทุ กฝ่ ายด้วย เพราะจะมีหลายฝ่ายที่ยอมรับกับการตัดสินใจและหลายฝ่าย
ที่ไม่ยอมรับด้วย
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คุณปฐมา หรุ่นรักวิทย์ สถาปนิกชุมชน (3 มิถุนายน 2559)
หากมีการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบการจัดตังคณะทางานเพื่อการ
พัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐโดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคประชาชน (ตัวแทนของชุมชน) และกลุ่ม NGO โดยเริ่มจากขันตอนริเริ่ม
โครงการคือ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีกลุ่ม
คณะทางานประสานงานในทุกขันตอนจนขันตอนสุดท้ายคือการประเมินโครงการและประเมินการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกฝ่ายต้องร่วมกันในการดาเนินการและต้องมี
ข้อมูลที่ชัดเจน ถึงแม้ว่ามีการจัดการประชุมก็ตาม แต่ควรมีการจัดเวทีร่วมกับประชาชน เพื่อให้
ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี ยังต้องมีการศึกษาถึงเรื่องของการ
สัญจรมากขึน จานวนปริมาณรถและจานวนคนเดินทางในแต่ละวันต่อชั่วโมง เพื่อนามาวิเคราะห์ถึง
การดาเนินการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค ซึ่งหากได้มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
มากขึน และมีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดทาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ แจกประชาชนโดยทั่วกัน
และบริษัทที่ปรึกษาเองต้องศึกษาลักษณะขอบข่ายงานในแต่ละครังและนาข้อมูลที่ได้มาจากประชาชน
มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับพืนที่ โดยหลักการนี เป็นเรื่องที่น่าสนใจ การคัดเลือกคนอาจจะ
อยู่ในรูปแบบของการเลื อกตัง และหากเป็นพืนที่ขนาดเล็กก็ มองเป็นที่กลุ่มคนที่มีผลกระทบต่ อ
โครงการ ซึ่งทุกฝ่ายเองต้องทาความเข้าใจถึงบริบทพืนที่ โครงสร้างพืนฐานของเมือง บริษัทที่ปรึกษา
ที่มองวิธีการที่ทางานที่เข้าถึงชุมชนมากขึนและร่วมกันแก้ปัญหากับชุมชนอย่างรอบคอบและชัดเจน
คุ ณ พิ เ ศษ เสนาวงษ์ ผู้ ช่ ว ยประธานกรรมการ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นงานภู มิ ศ าสตร์
บริษัท เทสโก้ จากัด (10 มิถุนายน 2559)
1. วิ เ คราะห์ ผ ลดี แ ละผลเสี ย การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น การ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสาธารณูปโภค
โครงการก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยา ท่ า ดิ น แดง- ราชวงศ์ นี มี ปั ญ หา
ค่อนข้างมาก ถนนราชวงศ์เป็นถนนที่จะก่อสร้างสะพาน จานวน 4 เลน ซึ่ งไม่มีการเวนคืนพืนที่
แต่อย่างใด ประชาชนบางส่วนในพืนที่คิดว่า พืนที่ราชวงศ์เป็นพืนที่เศรษฐกิจ หากมีการก่อสร้าง
สะพานแล้ว ทาให้เกิดปัญหาจราจรมากยิ่งขึน ในการประชุมครังแรก ประชาชนในพืนที่ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร พอมีการประชาสัมพันธ์ มากขึนก็เข้ามาร่วมประชุมและมาคัดค้านด้วยสาเหตุ
ที่ว่า สะพานแห่งนีจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจร ด้านวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพของคนในพืนที่
เป็นต้น และมีความเชื่อเรื่องถนนมังกร ย่านเยาวราช ที่เป็นทาเลทองแห่งการค้าขาย ประชาชนกังวล
ว่าความอุดมสมบูรณ์ของพืนที่จ ะหายไป ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นตัวแทนของภาครัฐ ให้สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น ให้สิทธิในการคัดค้านค่อนข้างมากอยู่แล้ว
2. หากมี ก ารด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในรู ป แบบการจั ด ตั งคณะท างาน
เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคประชาชน (ตัวแทนของชุมชน) และกลุ่ม NGO โดยเริ่ม
จากขันตอนริเริ่มโครงการคือ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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และมีกลุ่มคณะทางานประสานงานในทุกขันตอนจนขันตอนสุดท้ายคือการประเมินโครงการและ
ประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน
การด าเนิ น การส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ ไ ด้ ท าไปแล้ ว นั น เป็ น เพี ย งระเบี ย บที่
จะดาเนินการเท่านัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของคณะทางานที่เสนอมา เป็นหลักการที่ได้มีโอกาส
ได้ดาเนินการอยู่แล้ว โดยคานึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืนที่ ซึ่งมีโอกาสเข้าไปทาความ
เข้าใจมากขึน ปรับเปลี่ ยนตามความคิดเห็นของประชาชนมากขึน และมีเพียงบางกลุ่มเท่านันที่
ยังไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างสะพานดังกล่าว การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนนัน ได้นาการ
ปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
การจัดทาแบบสอบถามประชาชนและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน กล่าวคือ
ความคิดเห็นของประชาชนและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนัน มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันตามทฤษฎีการส่วนร่วม แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ ได้นามาศึกษาเป็นสมมติฐาน
ในการวิจัยในครังนี เรื่องรูปแบบและขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม
สาหรับโครงการนีและโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐต่อไป
สรุปท้ายบท
บทที่ 5 เป็นการดาเนินการวิจัยในครังนี คือ การศึกษาข้อมูลโครงการ รวมถึงทฤษฎี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย เพื่ อ น ามาเป็ น กรอบแนวความคิ ด ในการวิ จั ย และด าเนิ น การจั ด ท า
แบบสอบถามประชาชนในพืนที่โครงการ ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านวิศวกรรม และด้านผังเมือง เพื่อขอคาแนะนาและความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการพั ฒ นาสาธารณู ป โภคของภาครัฐ และน าข้อมูล
จากแบบสอบถามประชาชนและแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญไปวิเคราะห์ผลในการวิจัย ในบทที่ 6 ต่อไป
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บทที่ 6
การวิเคราะห์ผลดาเนินการวิจัย
การวิเคราะห์ผลดาเนินการวิจัย เป็นการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ประชาชนในพื นที่ จ านวน 200 ตั ว อย่ า ง ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื นที่ ย่ า นท่ า ดิ น แดงและย่ า นราชวงศ์
กรุงเทพมหานคร โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างในพืนที่ย่านท่าดินแดง 100 ตัวอย่าง และย่านราชวงศ์
100 ตั ว อย่ า งและการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นวิ ศ วกรรม ด้ า นผั ง เมื อ งและด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน จานวน 11 ท่าน เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
ออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์ ในช่วงปี พ.ศ.2554 และศึกษาการตัดสินใจ
ในพืนที่ของประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในอนาคต
สาหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคฯ ของภาครัฐรวมถึงการอธิบายรายละเอียดและดาเนินการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องบริบทพืนที่ วิเคราะห์แบบสอบถามประชาชนและแบบสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังต่อไปนี
1. การวิเคราะห์บริบทของพืนที่และการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามประชาชน
3. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์
4. การพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย
5. สรุปท้ายบท
การวิเคราะห์บริบทของพืน้ ที่และการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านสาธารณูปโภค
โดยเฉพาะการเพิ่มขึนของอาคารสถานที่ทาการของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทังอาคารที่พักอาศัย
และธุ ร กิ จ การค้ า ของประชาชนทั่ ว ไป รวมถึ ง อั ต ราประชากรในกรุ ง เทพมหานครก็ เ พิ่ ม มากขึ น
เช่นเดียวกัน กรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 2 ฝั่ง ระหว่างแม่นาเจ้าพระยา คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี
ในปัจจุบันสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานครที่เชื่อมต่อ ระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี นันมี ไม่
เพียงพอ เนื่องจากอาจจะมีข้อจากัดในพืนที่เขตชุมชนเมือง และอัตราประชากรที่เพิ่มขึน ส่งผล
กระทบให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า นจราจรที่ มี ค วามแออั ด มากขึ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งก่ อ สร้ า ง
สาธารณูปโภคเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมต่อทังสองฝั่งและแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดในเขตชุมชนเมืองด้วย
พืนที่โครงการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง - ราชวงศ์ อยู่บริเวณถนนท่าดินแดง
ฝั่งธนบุรี และย่านราชวงศ์ ฝั่งพระนคร ซึ่งมีแม่นาเจ้าพระยาเป็นตัวกันพืนที่ทังสองฝั่ง โดยส่วนมาก
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณท่ า ดิ น แดงและราชวงศ์ รวมถึ ง ผู้ ที่ ต้ อ งการสั ญ จรเดิ น ทางไปข้ามฝั่ง
จึ ง ต้ อ งเดิ น ทางโดยเรื อ โดยสารข้ า มฟากเป็ น หลั ก และถนนท่ า ดิ น แดงและถนนราชวงศ์ นั น
เป็นถนนที่มีเป็นเพียง 4 ช่องทางจราจร แต่เป็นถนนสายที่ทังสองฝั่งตรงกัน นอกจากนี ถนนท่าดินแดง
เป็นถนนสายหลักทางการค้าขายและร้านอาหาร และ ย่านราชวงศ์ที่เป็นย่านการค้าเชื่อมติดกับถนน
เยาวราชและสาเพ็ง ทาให้เกิดการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น สานักการโยธา
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กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา 4 แห่ง ซึ่งสิ่งที่เป็นผลดี หากมี
สะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยาจะช่ ว ยท าให้ ก ารจราจรคล่ อ งตั ว ทั งฝั่ ง พระนครและฝั่ ง ธนบุ รี แ ละ
ในโครงการออกแบบ-ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ปี พ.ศ.2554 นี ไม่มีการเวนคืนแต่อย่างใด
ซึ่งส่งผลกระทบด้านพืนที่น้อย เพราะลักษณะรูปแบบเป็นสะพาน 2 ชัน โดยชันบนออกแบบไว้สาหรับ
รถยนต์วิ่ง และชันล่างออกแบบสาหรับคนเดินและลานกิจกรรมชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก
ในการเดินทางและการจัดการจราจร และการค้าขายยังคงเช่นเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
แต่ การก่อสร้างสะพานข้ามแม่ําเจ้
น้ าพระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์นี มีการได้รับคัดค้านจากประชาชน
ในพืนที่ เนื่องจากประชาชนมองว่า สะพานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และยังเป็นการ
ทาลาย วัฒนธรรมชุมชนเชือสายจีนของทังสองฝั่งที่ มีมาแต่เดิม การค้าขายในพืนที่ ได้รับผลกระทบ
มากขึน เนื่องจากหากมีการค้าขายต้องมีสถานที่ในการจอดรถยนต์เพื่อขนส่งสินค้า
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรนั น มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง - ราชวงศ์ ซึ่งมีทังผลดีและผลเสีย เนื่องจากสะพาน
แห่งนี หากมีการดาเนินการก่อสร้างจะอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้า มาก
แต่ควรมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาเพิ่มเติมจากสะพานข้ามแม่ําเจ้
น้ าพระยาที่ยังมี
จานวนน้อยในเขตชุมชนเมือง ทังนีหากมีสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาเพิ่มเติมแล้วยังต้องดู เรื่องของ
พืนที่เชิงสะพานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพืนที่โดยรอบด้วย นอกจากนียังควรส่งเสริ ม สาธารณูปโภค
อื่ น ๆ ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ งด้ ว ย และในความเห็ น ของผู้ วิ จั ย จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล
โครงการและสารวจพืนที่โดยรอบโครงการแล้ว มีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น
ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ซึ่งเกิดข้อจากัดในเขตพืนที่เมืองและประสบปัญหาจราจรหนาแน่น จึงควรที่
จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจราจรที่หนาแน่น ซึ่งอาจจะไม่ได้
อยู่ในรูปแบบของสะพานและควรดาเนินการจัดทาการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ก่อนที่จะ
ดาเนินการออกแบบสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองต่อไป
จากการศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2549 มีแผนโครงการก่อสร้าง
ถนน จานวน 25 สายและโครงการที่เกี่ยวข้องกับสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา คือ ถนนสาย ฉ 3 ถนน
โครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ คือ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ทางยกระดับ และ
เชิงลาด เพื่อใช้เป็นการสัญจรระหว่าง 2 ฝั่งกรุงเทพมหานครให้มีความสะดวกมากยิ่งขึน ถึงแม้ว่า
การก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภคนั น จะศึ ก ษาความเหมาะสมให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก วิ ศ วกรรมและ
สถาปัตยกรรมก็ตาม แต่เมื่อโครงการก่อสร้างอยู่ในเขตชุมชนเมือง ซึ่งส่ง ผลกระทบประชาชนในพืนที่
ที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
การด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในโครงการก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น า
เจ้าพระยา ท่ าดินแดง-ราชวงศ์ได้มีการดาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2554 ในรูปแบบการจัด
ประชุมสัมมนา โครงการ จานวน 3 ครัง การประชุมย่อย จานวน 3 ครัง การประชุมนอกรอบ จานวน
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2 ครังและ การประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ครัง นอกจากนีมีการให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ 1 ครัง จาก
การศึกษา การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วนัน บริษัทที่ปรึกษาได้ดาเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.
2548 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 10 มาตรา 57 ว่าด้วยสิทธิของ
ประชาชน เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการดาเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการนี ณ ขณะนัน ได้ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและเข้า
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจึ ง จั ด ประชุ ม สั ม มนาปฐมนิ เ ทศโครงการ
กล่าวได้ว่า การดาเนินการในขันตอนแรกนัน ควรจะจัดประชุมกลุ่มย่อย ตามทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม
โดยภาครัฐ และภาคประชาชน รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ เข้ามาสร้างความ
เข้าใจในปัญหาและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขเบืองต้นก่อน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกฝ่าย
ตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ William Erwin ที่ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมนีต้องให้บุคคลเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปั ญหาด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาเมือง
อย่างสร้างสรรค์ต่อไป และขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ Cohen Uphoff
(1977) ที่เริ่มขันตอนแรกคือการดาเนินการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) นอกจากนี
ในกรณีศึกษาที่ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ประสบความสาเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยการจัดตังคณะทางาน ประกอบด้วยนักวิชาการ หน่วยงานภาครั ฐ ผู้นาชุมชนและภาคประชาชน
เข้ามาร่วมกันสารวจและศึกษาพืนที่ที่จะพัฒนา รวมถึงข้อคิดเห็นในการพัฒนาพื นที่ ใช้วิธีการจัด
สั ม มนา และสื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ ให้ ค ณะท างานและประชาชนสามารถแสดงความคิ ด เห็ น ทางสื่ อ
อินเตอร์เน็ตอย่าง แพร่หลายได้ และจึงดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้างต่อไป และใน
รายละเอียดขอบเขต ของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ที่บริษัทที่ปรึกษาได้รับการว่าจ้างจากสานักการ
โยธา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการระบุขอบเขตของงานว่า บริษัทที่ปรึกษาต้องดาเนินการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบืองต้น (IEE) และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้านจราจร ด้านพืนที่ เป็นต้น
เพื่อความเหมาะสม ของการดาเนินการโครงการก่อสร้างต่อไป โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการดาเนินการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนาโครงการดังกล่าว และให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วม ตังแต่ริเริ่มโครงการ ซึ่งในการดาเนินการจริงของบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นตัวแทนภาครัฐ
ณ ขณะนัน ปัจจัยที่สาคัญของการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างเพียงพอ มีความชัดเจนและโปร่งใส ในขันตอนแรกก่อนที่จะดาเนินการ
มีส่วนร่วมลาดับต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับทราบและทาความเข้าใจถึงข้อมูลในระดับมห
ภาค และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบทังด้านดีและด้านเสียของโครงการ ที่สามารถใช้ในการ
ตัดสินใจได้ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นการสื่อสารทางเดียว
(one-way communication) และเป้าหมายที่สาคัญ คือ ภาครัฐควรให้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้านกับ
ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงความคิดเห็นและเข้ามาดาเนินการมีส่วนร่วมกับภาครัฐใน
การดาเนินการโครงการด้วย
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การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามประชาชน
ผลการประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ ช่วง ปี พ.ศ. 2554
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 7 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวนประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่ง
(คน)
115
85
200

ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สองแห่ง
57.50
42.50
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในพืนที่ทังสองแห่ง จานวน 200 คน
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเพศหญิง จานวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.50
ตารางที่ 8 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
18 - 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 – 65 ปี
65 ปีขึนไป
รวม

จานวนประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่ง
(คน)

ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สอง
แห่ง

22
66
40
34
26
12
200

11.00
33.00
20.00
17.00
13.00
6.00
100.00

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในพืนที่ทังสองแห่ง จานวน 200 คน
พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมา ช่วงอายุ 3645 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ช่วงอายุ 46-55 ปี จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17 และช่วง
อายุ 65 ปีขึนไป มีจานวนน้อยที่สุด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6
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ตารางที่ 9 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/เทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
รวม

จานวนประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่ง ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สองแห่ง
(คน)
20
24
17
28
72
29
10
200

10.00
12.00
8.50
14.00
36.00
14.50
5.00
100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในพืนที่ทังสองแห่ง จานวน 200 คน
พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และ
ระดับอื่นๆ มีจานวนน้อยที่สุด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22
ตารางที่ 10 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจ้างทั่วไป
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จานวนประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่ง ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สองแห่ง
(คน)
36
18.00
17
8.50
55
27.50
41
20.50
8
4.00
27
13.50
4
2.00
12
6.00
200
100.00
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จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในพืนที่ทังสองแห่ง จานวน
200 คน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมา
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ประกอบอาชีพข้าราชการ
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50
ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 17คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 เป็นนักเรียน/นักศึกษา มี
จานวนน้อยที่สุด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2
ตารางที่ 11 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาศัยในพืนที่
อาศัยในพื้นที่
ย่านท่าดินแดง คลองสาน
ย่านราชวงศ์ เยาวราช
ย้ายมาจากที่อื่น
อื่นๆ
รวม

จานวนประชาชน (คน)
102
94
2
2
200

ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สองแห่ง
51.00
47.00
1.00
1.00
100.00

จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในพืนที่ทังสองแห่ง จานวน
200 คน พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพืนที่ถนนท่าดินแดงและบริเวณใกล้เคียง ฝั่งธนบุรี จานวน 102
คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 อาศัยอยู่ในพืนที่ย่านราชวงศ์ เยาวราช ฝั่งกรุงเทพมหานคร จานวน 94 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.00 ย้ายมาจากที่อื่น และพืนที่อื่นๆ จานวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 1
ตารางที่ 12 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาอาศัยในพืนที่
ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่
น้อยกว่า 10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
40 ปีขึนไป
รวม

จานวนประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่ง
(คน)

ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สองแห่ง

37
43
54
45
21
200

18.50
21.50
27.00
22.50
10.50
100.00

จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในพืนที่ทังสองแห่ง จานวน
200 คน พบว่า ระยะเวลาที่อาศัยในพืนที่ เป็นระยะเวลา 21-30 ปี มีจานวนมากที่สุด 54 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 27 รองลงมา อาศัยในพืนที่เป็นระยะเวลา 31-40 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50
ระยะเวลาที่อาศัยในพืนที่ 11-20 ปี จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 อาศัยในพืนที่ระยะเวลา
น้อยกว่า 10 ปี จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และระยะเวลาอาศัยในพืนที่ 40 ปี ขึนไป
มีจานวนน้อยที่สุด 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50
ตอนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ
เป็นการสอบถามในเรื่องการดาเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนที่
โครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง – ราชวงศ์ ในช่วง พ.ศ. 2554
ตารางที่ 13 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ ด้านการทราบข้อมูลโครงการฯ
การทราบข้อมูลโครงการฯ จานวนประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่ง ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สองแห่ง
(คน)
ทราบ
163
81.50
ไม่ทราบ
37
18.50
รวม
200
100.00
จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในพืนที่ทังสองแห่ง จานวน
200 คน พบว่า ส่วนใหญ่ทราบถึงข้อมูลของโครงการสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยาฯ จานวน 163 คน
คิดเป็นร้อยละ 81.50 และไม่ทราบข้อมูลโครงการฯ จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50
ตารางที่ 14 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ ด้านแหล่งข้อมูลโครงการฯ
แหล่งข้อมูลโครงการฯ
บอร์ดนิทรรศการ
แผ่นพับ
เว็บไซต์
โปสเตอร์/ป้ายประกาศ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
อื่นๆ
รวม

จานวนประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่ง ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สองแห่ง
(คน)
43
48
64
56
80
36
200

21.50
24.00
32.00
28.00
40.00
18.00
100.00
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จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในพืนที่ทังสองแห่ง จานวน
200 คน พบว่า การทราบข้อมูลของโครงการมีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดนิทรรศการที่
แสดงทุกช่วงของการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนที่โครงการ โดยคิดเป็น 21.50 ของผู้ที่
ตอบแบบสอบถามทังหมด และประชาชนที่ได้มีโอกาสเข้าประชุมจะได้รับแผ่นพับข้อมูลโครงการ โดย
คิดเป็นร้อยละ 24ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามทังหมด และส่วนใหญ่นัน ทราบข้อมูลของโครงการจาก
ข่าวหนังสือพิมพ์ จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และเว็บไซต์สื่อออนไลน์ ณ ขณะนัน จานวน 64
คน คิดเป็นร้อยละ 32 และโปสเตอร์/ป้ายประกาศที่ติ ดอยู่ต ามสถานที่สาคัญ ในพืนที่ โครงการ
ณ ขณะนัน คิดเป็นร้อยละ 28 นอกจากนีการทราบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ
เชิญจากสานักการโยธา กรุงเทพมหานครและมีการติดต่อเบืองต้นจากบริษัทที่ปรึกษาผู้ดาเนินการ
ศึกษาความเหมาะสมฯ การพูดคุยกับผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง และพูดคุยกันเองระหว่างเพื่อนบ้าน
ละแวกใกล้เคียง เป็นต้น โดยคิดเป็นร้อยละ 18 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามทังหมด ซึ่งในตารางกลุ่ม
ตัวอย่างนี ไม่มีการรวมจานวนของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
โครงการมากกว่า 1 แหล่งข้อมูล จึงนามาคิดเป็นร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเท่านัน
ตารางที่ 15 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ ด้านการเข้าร่วมประชุม
การเข้าร่วมประชุม
การเข้าร่วมประชุม
การประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 1
การประชุมสัมมนาครังที่ 1
(ปฐมนิเทศโครงการ)
การประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 2
การประชุมสัมมนาครังที่ 2
(ผลการคัดเลือกรูปแบบเชิง
หลักการ)
การประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 3
การประชุมสัมมนาครังที่ 3
(สรุปผลการศึกษาโครงการ)
การสัมภาษณ์เชิงลึก/
การพูดคุยนอกรอบ
อื่น ๆ (ไม่เข้าร่วมประชุม)
รวม

จานวนประชาชนในพื้นที่
ทั้งสองแห่ง (คน)

ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สองแห่ง

2

1

47

23.50

63

31.50

87

43.50

28

14.00

76

38.00

34

17.00

62
200

31.00
100.00

จากตารางที่ 15 พบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างของผู้ต อบแบบสอบถามของทังสองฝั่ ง
จานวน 200 คน พบว่า การเข้าร่วมประชุมการประชุมย่อยครังที่ 1 มีจานวนน้อยที่สุด 2 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 1 เนื่องจากเป็นการประชุมตัวแทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และไม่เคย
เข้าร่วมประชุมเลย จานวน 62 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 31 และการประชุมต่างๆ ภายในโครงการนี
เป็นการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งในตารางกลุ่มตัวอย่างนี ไม่มีการรวมจานวนของ
ประชาชน เนื่องจากประชาชนเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของโครงการนีมากกว่า 1 ครัง จึงนามาคิด
เป็นร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเท่านัน
ตารางที่ 16 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ ด้านการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ
การแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
แสดงความคิดเห็น
ไม่แสดงความคิดเห็น
รวม

จานวนประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่ง ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สองแห่ง
(คน)
65
32.50
135
67.50
200
100.00

จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามของทังสองฝั่ง ไม่ว่าจะเป็น
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการแสดงความคิดเห็นภายนอกที่
ประชุมนัน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการแสดงความคิดเห็น จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 และ
มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จานวน 65คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 โดยเรื่องที่แสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม มีดังต่อไปนี
1. หากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลกระทบให้วิถีชีวิตชุมชนของคนในพืนที่เกิดความ
เปลี่ยนแปลง ถือว่าเป็นการทาลายวัฒนธรรมชุมชนที่มีมาตังแต่ในอดีต
2. หากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ สะพานแห่งนีไม่สามารถลดปัญหาการจราจรได้อย่าง
แท้ จ ริ ง เนื่ อ งจากถนนของทั งสองฝั่ ง ในพื นที่ บ ริ เ วณที่ จ ะก่ อ สร้ า งสะพานนั น มี ค วามคั บ แคบ
ไม่สามารถระบายรถที่ติดขัดได้ อาจจะเป็นการเพิ่มปัญหาจราจรที่ติดขัดมากขึนอีกและแนะนาว่าควร
ไปสร้างที่บริเวณอื่นที่มีพืนที่กว้างกว่า
3. ถึงแม้ว่า โครงการก่อสร้างสะพานนี จะไม่มีการเวนคืนก็ตาม แต่ประชาชนที่เป็น
เจ้าของที่ดินบริเวณนัน เกิดความกังวลว่า ในภายหลังจะมีปัญหาในเรื่องการจัดพืนที่บริเวณโครงการ
4. ในการประชุมแต่ละครังที่เข้าร่วมจะนาข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการเข้าไปเสนอที่
ประชุม เพื่อที่จะคัดค้านการดาเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
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ตารางที่ 17 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ ด้านการติดตามโครงการฯ
การติดตามโครงการฯ
ติดตาม
ไม่ติดตาม
รวม

จานวนประชาชนในพื้นที่ทั้งสองแห่ง ร้อยละเฉลี่ยทัง้ สองแห่ง
(คน)
79
121
200

39.50
60.50
100.00

จากตารางที่ 17 พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของผู้ ต อบแบบสอบถามของทังสองฝั่ ง พบว่ า
การติดตามข้อมูลโครงการฯ ณ ขณะนีส่วนใหญ่ไม่มีการติดตามเพิ่มเติม จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ
60.50 เนื่องจาก โครงการนีได้ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วเสร็จช่วงปี 2554 ซึ่งเวลา
ล่วงเลยมาถึง 4- 5 ปี ทาให้อาจจะขาดการติดตามข้อมูลไปและยังมีผู้ให้ความสนใจกับโครงการนี
จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50

ระดับความพึงพอใจในการดาเนินการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการนี

รายการข้อมูล

7

3.50

30 15.00

67

33.50 73

36.50

23

ค่า
ค่า
S.D.

แปล
ความ

11.50 2.625 0.9871 ปานกลาง

มาก
ปาน
น้อย
ร้อยละ มาก ร้อยละ
ร้อยละ น้อย ร้อยละ
ร้อยละ
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
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จากตารางที่ 18 พบว่า แสดงให้เห็นว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
จานวน 200 คน จากพืนที่ย่านท่าดินแดงและย่านราชวงศ์ ให้ความสาคัญกับรูปแบบการเข้าร่วมการ
ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ภาครัฐเป็นผู้ดาเนินการงานหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลางไปจนค่อนข้างน้อ ย ตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ scale 5 ระดับ หรือ
การวัดเจตคติตามเทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert technique) และประชาชนส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุม
เพื่อที่จะคัดค้านการดาเนินการก่อสร้างโครงการฯ
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ เ หมาะสม
ในอนาคต
เป็นการสอบถามความคิดเห็นในเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคในโครงการภาครัฐโดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
กลุ่มตัวอย่างในพืนที่ จานวน 200 คน
คณะทางานเพื่ อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นคณะที่มาจาก
ตัวแทนของหน่วยงานของภาครัฐ ตัวแทนเขต 50 เขตในกรุงเทพฯ ตัวแทนภาคประชาชนและ
ตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ทุกภาคส่วนมาร่วมกันทาความเข้าใจในปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข
และพัฒนาชุมชน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

152

200

การแต่งตัง

รวม

100.00

76.00

2. ตัวแทนคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภค
ฯ ใช้วิธีการคัดเลือก
รายการ
ความถี่ (คน) ร้อยละ
การเลือกตัง
48
24.00
-

-

8.50

-

-

-

-

157 78.50 22 11.00

-

4

-

2.00

-

-

-

-

มาก
ปาน
น้อย
ร้อยละ มาก ร้อยละ
ร้อยละ น้อย ร้อยละ
ร้อยละ
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

1. หากอนาคตมีโครงการก่อ สร้างสาธารณูปโภคฯ
ควรดาเนินการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาค
17
ประชาชน ในลักษณะการจัดตังคณะทางานเพื่อ
การพัฒนาสาธารณูปโภคฯ

รายการข้อมูล

ระดับความคิดเห็น

ค่า
S.D.

-

-

3.935 0.5203

ค่า

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในอนาคต

-

มาก

แปล
ความ
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125 62.50 56 28.00
105 52.50 70 35.00
119 59.50 54 27.00

6.50
9.50
9.50

8

6

6

4.00

3.00

3.00

-

-

-

ค่า
S.D.

มาก

ภาพรวม 3.7576 0.6336

มาก

มาก

แปล
ความ

มาก

3.685 0.6834

3.725 0.6239

ค่า

3.745 0.6782

-

-

-

มาก
ปาน
น้อย
ร้อยละ มาก ร้อยละ
ร้อยละ น้อย ร้อยละ
ร้อยละ
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

3. สั ด ส่ ว น ข อ ง ค ณ ะ ท า ง า น เ พื่ อ ก า ร พั ฒนา
สาธารณูปโภคฯ นี เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 13
ร้อยละ 50 และตัวแทนภาคประชาชนและองค์กร
ไม่แสวงหาผลกาไร ในเขตกรุงเทพฯ ร้อยละ 50
4. เห็นด้วยกับการนาเสนอความคิดเห็นของคณะ 19
ทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคฯ
5. เห็ น ด้ ว ยกั บ ข้ อ สรุ ป การน าเสนอความคิ ด เห็ น 19
ร่ ว ม กั น ข อ ง ค ณ ะ ท า ง า น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
สาธารณูปโภคฯ

รายการข้อมูล

ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในอนาคต (ต่อ)
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จากตารางที่ 19 พบว่า แสดงให้เห็นว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
จานวน 200 คน จากพืนที่ ย่านท่ าดิ นแดงและย่ านราชวงศ์ให้ค วามสนใจกั บแนวคิ ดรู ปแบบการ
ดาเนินการมีส่วนร่วมในลักษณะคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.7576) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ค่าเฉลี่ย
ยังอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับแนวคิดรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และวิธีการคัดเลือกตัวแทนของคณะทางานฯนี เป็นการแต่งตังมากกว่าการ
เลื อ กตั ง นอกจากนี ยั ง มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งของรู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนที่ เ หมาะสม กล่ า วคื อ เป็ น หลั ก การที่ มี ค วามน่ า สนใจ และควรท าให้ เ ป็ น รู ป ธรรม
ซึ่ ง นอกจากให้ ค วามส าคั ญ กั บ คนในพื นที่ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด โครงการสาธารณู ป โภคฯแล้ ว ควรให้
ความสาคัญกับผู้ที่ต้องสัญจรเป็นหลักด้วย และควรดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่สู่สาธารณชน
อย่ า งชั ด เจนและมี ค วามโปร่ ง ใสในการด าเนิ น การ และมี บ างส่ ว นให้ ค วามเห็ น ว่ า รู ป แบบการ
ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนนี อาจจะดาเนินการได้ยากกว่ารูปแบบเดิมที่เคยดาเนินการมา
ซึ่งอาจจะทาให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก
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2. ขันตอนการวางแผนโครงการ

3. ขันตอนการดาเนินงาน

4. ขันตอนการตัดสินใจร่วมกัน

5. ขันตอนการประเมินผลการดาเนินการ
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1. ขันตอนการริเริ่มโครงการ

รายการข้อมูล

ระดับความคิดเห็น

ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจความคิดเห็นเกี่ยวกับขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในอนาคตตามรูปแบบคณะทางานฯ
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จากตารางที่ 20 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 200 คน
จากพืนที่ย่านท่าดินแดงและย่านราชวงศ์ให้ความสนใจกับขันตอนกระบวนการดาเนินการมีส่วนร่วม
ในลักษณะคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่ทังหมด 5 ขันตอน
ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.933) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว
ค่ า เฉลี่ ย ยั ง อยู่ ใ นระดั บ มากเช่ น เดี ย วกั น พบว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ ขั นตอน
กระบวนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี ยังมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
เรื่องของขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในอนาคต กล่าวคือ เป็นขันตอนที่ดี สามารถ
ดาเนินการได้และจุดสนใจของขันตอนนีอยู่ที่ขันตอนเริ่มต้นคือ ขันตอนการริเริ่มโครงการ ซึ่งภาครัฐ
จะทาการชีแจงถึงปัญหาและข้อสรุปของคณะทางานฯที่ได้มาจากการร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อร่วมกัน
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเบืองต้น และกาหนดพืนที่ที่ เหมาะสมเพื่อการดาเนินการต่อได้อย่าง
ราบรื่น ซึ่งต้องสามารถทาให้เข้าใจตรงกันก่อนดาเนินการในขันตอนอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งหากสามารถ
ด าเนิ น การได้ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ ดี แ ละลดปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคประชาชนได้
แต่อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึนและเวลาในการดาเนินการที่มากขึนด้วย
การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์
การดาเนินการสั ม ภาษณ์ผู้เ ชี่ย วชาญได้ ด าเนินการหลั งจากการจัดท าแบบสอบถาม
ประชาชนในพืนที่โครงการแล้วเสร็จ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์นัน มี 3 ด้าน คือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
จานวน 11 ท่าน พรรณนา เป็นการสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลรวมถึงคาแนะนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน และนาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสถิติเชิง
พรรณนา
ในสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์ อยู่ในระดับน้อย นัน ใช้ข้อมูล
แบบสอบถามประชาชนเป็นหลัก ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจะเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ดังนี
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการนีในลักษณะตัวแทนภาครัฐ จานวน 3 ท่าน
ให้ความเห็นในการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ขณะนันมองว่า ได้ดาเนินการครบถ้วนตาม
กระบวนการดาเนินการแล้ว ประชาชนให้ความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง แต่เข้ามาร่วมการประชุม
เพื่อที่จะคัดค้านโครงการก่อสร้างดังกล่าว จึงต้องมีการประนีป ระนอมด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยสาเหตุ
หลักที่คัดค้านนัน เพราะหากมีสะพานแล้ว จะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีและส่งผลกระทบในเรื่อง
จราจรเป็นอย่างมาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้านการผังเมือง ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จานวน
6 ท่าน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแต่ มีประสบการณ์ในการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวข้องการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสาธารณูปโภคใน
ปัจจุบันว่า การดาเนินการมี ส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบัน มักจะไม่ค่อยประสบความสาเร็จ
เนื่องจากไม่สามารถทาให้ประชาชนเชื่อถือในภาครัฐได้ หากมีโครงการก่อสร้างสะพานแล้ว ประชาชน
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มองว่าจะไม่ได้รับประโยชน์จากสะพานเลยและยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมโดยรอบ
ด้วย และต้องเข้าใจว่า ปัจจุบันนันประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเองและสังคม
รวมทังยังมีข้อจากัดด้วยเรื่องของเวลาและงบประมาณที่จัดสรรในแต่ละปีด้วย
ข้ อเสนอแนะในเรื่ องการมีส่ วนร่ วมของประชาชนเพิ่ มเติ มของท่ านรองศาสตราจารย์
ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ กล่าวคือ โครงการที่ภาครัฐในทุกโครงการต้องมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการ
ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Studies) ซึ่ งก่อนมีการมอบหมายให้
บริษัทที่ปรึกษาดาเนินการนัน ภาครัฐต้องมีการวางแผนโครงการและกาหนดงบประมาณในการ
ดาเนินโครงการเป็นที่แน่นอนแล้วและถ้าประชาชนคัดค้านโครงการทางภาครัฐไม่สามารถดาเนินการ
ต่อได้ประชาชนก็ไม่มีปัญหาตามมา และบริษัทที่ปรึกษาแจ้งเจ้าของโครงการต่อไป ซึ่งเมื่อประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลโครงการและเกิดมีการคัดค้านโครงการซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายในการคัดค้านอยู่
แล้ว โดยต้องตีโจทย์ในเรื่องของการดาเนินการมีส่วนร่วมว่า เพราะเหตุใดประชาชนถึงปฏิเสธและไม่
ไว้ใจ public hearing หากที่ปรึกษายังต้องการที่จะดาเนินการก่ อสร้างโครงการนีต่อ ต้องสร้าง
ความเข้าใจกับภาคประชาชนมากขึน หากประชาชนยังมีการคัดค้านโครงการอีก ต้องหาวิธีดูแลและ
เยียวยาให้กับประชาชน
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 2 เรื่ อ งรู ป แบบและขั นตอนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่
เหมาะสมสาหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ โดยนาเอาทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการสื่อสาร กระบวนการกลุ่ม เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบการมีส่วนร่วม
AIC งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ประสบความสาเร็จใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นข้อมูลในการตังสมมติฐานและสนับสนุนสมมติฐานนี ซึ่งเป็นแนวทางการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ เ หมาะสมในโครงการพั ฒ นาสาธารณู ป โภคภาครั ฐ ในรู ป แบบของ
คณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร และขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 5 ขันตอน ได้แ ก่ 1. ขันตอนการริเริ่มโครงการ 2. ขันตอนการวางแผนโครงการ
3. ขันตอนการดาเนินงาน 4. ขันตอนการตัดสินใจร่วมกัน 5. ขันตอนการประเมินผลการดาเนินการ
ซึ่ งในสมมติฐ านการวิจัยนี ผู้ เชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน จานวน 10 ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับประชาชนในพืนที่ ซึ่งโดยข้อมูลมาจากแบบสอบถามประชาชน คือ เห็นด้วยกับ
แนวทางรูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาสาธารณูปโภค
ภาครัฐ มีความสนใจและเป็นแนวทางหลักการที่ดี เพราะจะทาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจใน
โครงการและบริบทพืนที่ถิ่นอาศัยมากขึน แต่จะมีข้อจากัดในเรื่องของเวลาที่ดาเนินการที่ ต้องขยาย
ออกไปและงบประมาณที่อาจจะต้องมีเพิ่มมากขึน
การพิสจู น์สมมติฐานการวิจยั
การพิสูจน์สมมติฐานของการวิจัยในครังนี ผู้วิจัยได้ดาเนินการ 2 ขันตอน ดังนี
1. ขันตอนการทดสอบคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากรการวิจัย โดยใช้วิธีการใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ได้มาจากแบบสอบถาม และนาผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 200 คน ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่ม
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ตัวอย่างแล้ว และนามาใช้ในการพิสูจน์การอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากร โดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง
Z-test ต่อไป
2. การใช้สถิติอ้างอิง Z-test เพื่อพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย โดยอาศัยกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อทดสอบคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากรการวิจัย
การตรวจสอบทางสถิติอ้างอิง Z-Test ของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากการสุ่มตัวอย่าง และ
มีขนาดจานวนกลุ่มตัวอย่าง n ≥ 30 ที่มีการแจกแจงแบบปกติ กาหนดให้ระดับความเชื่อมั่น 95 %
และค่าความคลาดเคลื่อน ± 10 %
สมมติฐาน H0 : 𝑥̅ = 𝜇
HA : 𝑥̅ ≠ 𝜇
สูตรสถิติ Z- test

µ
X
S
n

แทน
แทน
แทน
แทน

𝑥̅ − 𝜇
𝑆
√𝑛
ค่าเฉลี่ยของประชากร = 41.44
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง = 47.534
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง = 930.8
ค่าจานวนกลุ่มตัวอย่าง = 200

Z =

41.44− 47.534
930.8
√200

Z = - 2.825
กาหนด ระดับนัยสาคัญ (Significant Level) ไว้ที่ a = 0.05 เขตวิกฤต = ±1.96
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เขตวิกฤติ

ปฏิเสธ H0

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ HA

ยอมรับ HA

α = -1.96

α = +1.96

- 2.825

การนาค่าสถิติมาพิสูจน์สมมติฐานทาให้ได้ ค่าสถิติจากกลุ่มตัวอย่างที่หลุดเกินขอบวิกฤติ
สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ ย อายุ ของกลุ่ม ตัวอย่างไม่เท่ากับ ค่าเฉลี่ย อายุของกลุ่มประชากร จึงไม่สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มประชากรได้ ผลการพิสูจน์สมมติฐานนีอาจจะไม่สามารถเป็น
ตัวแทนของกลุ่มประชากรทังหมดในพืนที่ได้ ผู้วิจัยสันนิษ ฐานถึงสาเหตุของผลการพิสูจน์เกินขอบ
วิกฤตินีได้ว่า อาจจะมาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่มีการกระจายมากเกินไป จึงสามารถ
ใช้อ้างอิงได้เพียงเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเท่านัน
3. การพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย
การนาค่าเฉลี่ยที่ได้จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามประชาชน จานวน 200 คน
ตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ scale 5 ระดับ หรือการวัดเจตคติตามเทคนิคของของลิเคิร์ท
(Likert technique) (บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2553,)
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ภาพที่ 88 เกณฑ์สาหรับประเมินความพึงพอใจ (Likert Scale)
ที่มา: บุรินทร์ รุจจนพันธุ,์ เกณฑ์สาหรับประเมินความพึงพอใจ (Likert Scale), เข้าถึงเมื่อ 25
ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.thaiall.com/blog/burin/1165/
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 1 ผลระดั บการประเมิ นการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในปี
พ.ศ.2554 อยูใ่ นระดับน้อย ซึ่งนาผลการวิเคราะห์แบบสอบถามข้อ 7 ตอนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการฯ เรื่ อง ระดั บ ความพึ ง พอใจในการด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในโครงการฯ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ย = 2.625 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.9871
เนื่องจากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามในข้อนี ซึ่งสามารถนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์การ
ประเมินฯอยู่ในระดับปานกลางไปจนค่อนข้างระดับน้อย กล่าวได้ว่า สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ไม่เป็นที่
ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 รูปแบบการมีส่วนร่ วมที่เหมาะสมสาหรับโครงการนี เป็น
ลักษณะ “คณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร”และขันตอนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เหมาะสมกับโครงการนี มีดังนี
1) ขันตอนการริเริ่มโครงการ
2) ขันตอนการวางแผนโครงการ
3) ขันตอนการดาเนินงาน
4) ขันตอนการตัดสินใจร่วมกัน
5) ขันตอนการประเมินผลการดาเนินการ
เรื่ อ งรู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มที่ เ หมาะสมส าหรั บ โครงการนี น าผลการวิ เคราะห์
แบบสอบถามตอนที่ 3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมสาหรับโครงการนี ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ย = 3.7576 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.6336 ซึ่งสามารถนาค่าเฉลี่ย
มาแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินฯ อยู่ในระดับมาก
เรื่อง ขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมกับ โครงการนี นาผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 4 ขั นตอนการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่เ หมาะสมกั บ โครงการนี
ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ย = 3.933 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.6786 ซึ่งสามารถนา
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ค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินฯ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับเรื่องรูปแบบการมี
ส่วนร่วมที่เหมาะสมสาหรับโครงการนี กล่าวได้ว่า สมมติฐานการวิจัยที่ 2 เป็นที่ยอมรับ
สรุปท้ายบท
บทที่ 6 เป็นการดาเนินการวิจัยในครังนี คือ การศึกษาข้อมูลโครงการ รวมถึงทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อนามาเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย และดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม
ประชาชนในพื นที่ โ ครงการ ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ด้ า นวิ ศ วกรรม และด้ า นผั ง เมื อ ง เพื่ อ ขอค าแนะน าและความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า ประชาชน
มี ค วามพึ ง พอใจในการด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนอยู่ ที่ ร ะดั บ ปานกลาง ซึ่ ง ไม่ ต รงกั บ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ว่า ผลระดับการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในปี พ.ศ.2554
อยู่ระดับน้อย ซึ่งมาจากศึกษาทฤษฎีการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ขันตอนการดาเนินการมี
ส่วนร่วมของประชาชน มองว่า การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ณ ขณะนัน ไม่ได้มีการ
ดาเนินการตามทุกขันตอน จึงตังสมมติฐานการวิจัยว่า ผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสรุปได้ว่า สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 นี ไม่เป็นที่ยอมรับ ส่วนการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน นัน ในเรื่องข้อแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
สาหรับโครงการนี กล่าวคือ ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
คณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐในกรุงเทพมหานคร และขันตอนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่เหมาะสม 5 ขันตอนในโครงการนี ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม
ประชาชนเช่นเดียวกันและนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐานการวิจัยเพิ่มเติมด้วยวิธีการ
สถิติอ้างอิง Z-test ปรากฏว่า ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติหลุดเขตวิกฤติ ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า
มี ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ ก ระจายมากเกิ น ไป จึ ง ท าให้ ไ ม่ ส ามารถอ้ า งอิ ง จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประชาชนไปสู่กลุ่มประชากรได้ และนาข้อมูลผลการวิเคราะห์แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ การพิสูจน์
สมมติฐานไปอภิปรายผลในบทที่ 7 ต่อไป
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บทที่ 7
สรุปการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ยในบทที่ ผ่ านมานั น เป็ นการด าเนิ นการส ารวจพื นที่ โครงการ การจั ดท าแบบ
สอบถามประชาชนในพืนที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์ และการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านผังเมืองและด้านวิศวกรรม รวมถึงภาครัฐและ
บริ ษั ทที่ ปรึ กษาที่ ได้ มี การด าเนิ นการมี ส่ วนร่ วมกั บประชาชนในพื นที่ แล้ ว ในเรื่ องการด าเนิ นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนที่เคยดาเนินการแล้วเสร็จช่วง ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งในบทที่ 7 นี เป็นการสรุปผลการ
วิเคราะห์ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ และแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจจะวิจัยในขันตอนต่อไปโดย
การสรุปผลการวิเคราะห์พืนที่โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่นาเจ้าพระยา สรุปผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามประชาชนและสรุปการวิเคราะห์จากแบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทัง 3 ด้าน นามาการอภิปรายผลการดาเนินการ โดยนามาขยายผลจากการ
วิเคราะห์และนาข้อมูลเอกสารข้อเท็จจริงมาประกอบการบรรยายผลที่ได้รั บมาจากศึกษาค้นคว้าการ
วิจัย รวมถึงข้อเสนอแนะการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมที่มีพืนฐานจากการวิจัย
และอ้างอิงข้อมูลทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน
สรุปการวิเคราะห์บริบทของพื้นที่และการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
การเพิ่ ม ขึ นของอาคารและสาธารณู ป โภคในเขตชุ มชนเมือ ง และประชากรเข้ า มาอาศัย มากขึน
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ปัจจุบันสาธารณูปโภคในกรุงเทพฯ มีไม่เพียงพอต่อ
การเชื่อมต่อสัญจร จึงต้องมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกและระบายจราจร
ที่แออัด พืนที่ของย่านท่าดินแดง – ราชวงศ์ นี เป็นย่านชุมชนเมืองที่มีแม่นาเจ้าพระยา เป็นตัวกัน
ทัง 2 ฝั่งไว้ ซึ่งลักษณะพืนที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก เป็นพืนที่ย่านการค้าขายและชุมชน
ที่มีประชากรเชือสายจีนอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก และอาศัยเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นชุมชน
หนาแน่ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ พั ก อาศั ย ยกเว้ น ช่ ว งถนนท่ า ดิ น แดง ฝั่ ง ธนบุ รี ที่ เป็ น แหล่ ง ค้ า ขาย
และมีร้านอาหารเป็นจานวนมากเรียงรายตามพืนที่ ย่านราชวงศ์เช่นเดียวกัน เป็นถนนย่านการค้าขาย
เป็นหลัก โดยเส้นทางถนนมีเพียง 4 ช่องทางจราจร ซึ่งสานักการโยธากรุงเทพมหานคร โดยบริษัทที่
ปรึกษาเป็นผู้ดาเนินการในขณะนัน ได้ชีแจงให้ประชาชนได้ทราบว่าจะไม่มีการเวนคืนเพื่อการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา หากมีการก่อสร้างสะพานฯ แล้วจะเกิดผลดีในด้านการระบายจราจรทัง
ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ช่วยลดปัญหาจราจรทางด้านถนนราชวงศ์ ย่านเยาวราช และถนนท่าดินแดง
ตลอดจนถนนสมเด็ จ เจ้ า พระยา ถนนใกล้ เ คี ย ง สามารถเชื่ อ มเส้ น ทางทั ง 2 ฝั่ ง มากยิ่ ง ขึ น
และตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจร ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่นาเจ้าพระยา คือ มีทังผลดีและผลเสีย เนื่องจากสะพานแห่งนีอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพุทธและ
สะพานพระปกเกล้า จึงควรไปออกแบบก่อสร้างโครงการฯในพืนที่บริเวณอื่นมากกว่า และความเห็น
ของผู้วิจัยจากการศึกษาข้อมูลโครงการ กล่าวคือ กรุงเทพฯที่พืนที่มีข้อจากัดในเขตชุมชนเมือง และ
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ประสบปัญหาการจราจรหนาแน่น จึงมีความเห็นว่าควรจะมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นา
เจ้ า พระยาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ทั ง 2 ฝั่ ง แม่ น าเจ้ า พระยา และควรด าเนิ ก นการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนก่อนก่อนที่จะออกแบบโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองต่อไป
จากการศึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2549 มีแผนโครงการก่อสร้าง
คือ ถนนสาย ฉ 3 ถนนโครงการกาหนดให้ก่อสร้างใหม่ คือ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น า
เจ้าพระยา ทางยกระดับ และเชิงลาด เพื่อใช้เป็นการสัญจรระหว่าง 2 ฝั่งกรุงเทพมหานครให้มีความ
สะดวกมากยิ่งขึน
ส่ ว นเรื่ อ งการด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ
ในปี พ.ศ. 2554 นัน ซึ่งการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ประชาชนให้ความร่วมมือเข้ามา
รับฟังข้อมูลโครงการและได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง แต่เข้าร่วมประชุมสัมมนา
คัดค้านโครงการดังกล่าว เนื่องจากกังวลในเรื่องผลกระทบต่อพืนที่และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มีแต่เดิ ม
จึงทาให้โครงการนีไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างต่อไปได้ รูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชรที่ เ หมาะสมนั น กล่ า วคื อ การด าเนิ น การในขั นตอนแรก ควรจะจั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย
ตามทฤษฎีกระบวนการกลุ่มโดยภาครัฐ และภาคประชาชน รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับโครงการ เข้ามาสร้างความเข้าใจในปัญหาและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขเบืองต้นก่อน เพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกฝ่าย ปัจจัยที่สาคัญของการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
การที่ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างเพียงพอ มีความชัดเจนและโปร่งใส ในขันตอน
แรกก่อนที่จะดาเนินการมีส่วนร่วมลาดับต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับทราบและทาความ
เข้าใจถึงข้อมูลในระดับมหภาค และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบทังด้านดีและด้านเสียของ
โครงการ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้
สรุปการวิเคราะห์แบบสอบถาม
แบบสอบถามประชาชนสอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 200 ตั ว อย่ า ง ที่ อ าศั ย อยู่
ทั งสองฝั่ ง คื อ ฝั่ ง ราชวงศ์ แ ละฝั่ ง ท่ า ดิ น แดง ส่ ว นใหญ่ อ าศั ย ในพื นที่ เ ป็ น เวลา 20-30 ปี แ ล้ ว
และประกอบอาชี พ ค้ า ขาย ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว และทราบถึ ง โครงการที่ จ ะก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแ ม่ น า
เจ้าพระยามาแล้ว แต่ยังคัดค้านเพราะกังวลถึงผลกระทบในเรื่องของการสัญจร จราจรติดขัด วิถีชีวิต
แต่ดังเดิมจนถึงปัจจุบัน ส่วนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนที่นัน ประชาชนให้ความ
ร่วมมือกับการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับปานกลาง ไม่ได้ให้ความร่ วมมือกับทาง
ภาครัฐเท่าที่ควร และในการจัดประชุมแต่ละครัง ภาครัฐก็ไม่ได้มีโอกาสให้ทางประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นมากนัก จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน แต่สิ่งที่ประชาชนคัดค้าน
คือการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา โดยผู้วิจัยเองได้เสนอแนวทางคณะทางานเพื่อการพัฒนา
สาธารณูปโภคภาครัฐ โดยเป็นคณะที่ มาจากตัวแทนของหน่วยงานของภาครัฐ ตัวแทนเขต 50 เขต
ในกรุงเทพฯ ตัวแทนภาคประชาชนและตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ทุกภาคส่วนมาร่วมกัน
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ทาความเข้าใจในปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขและพัฒนาชุมชน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชนและดาเนินการ 5 ขันตอน โดยให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะทางาน
เพื่ อ ท าให้ ก ารท างานเกิ ด ความเข้ า ใจตรงกั น ทุ ก ฝ่ า ยก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ด าเนิ น การโครงการพั ฒ นา
สาธารณูปโภคต่อไปซึ่งประชาชนในพืนที่จากกลุ่มตัวอย่างนัน มีความเห็นด้วยกับแนวคิดรูปแบบ
คณะทางานฯ นีและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม 5 ขันตอน อยู่ในระดับมาก สรุป
ได้ว่า ถึงแม้ว่าประชาชนจะให้ร่วมมือในการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ขณะนัน ระดับ
การประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง แต่ ยั ง ให้ ค วามสนใจรู ป แบบคณะท างานเพื่ อ การพั ฒ นา
สาธารณูปโภคฯและขั นตอนการมีส่ วนร่ วมของประชาชนที่ เหมาะสม 5 ขันตอน เป็นอย่างมาก
ซึ่ ง หากได้ ด าเนิ น การตามรู ป แบบนี แล้ ว จะเป็ น ผลดี ต่ อ การด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
และการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐต่อไปในอนาคต
สรุปการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์
ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์จากวิธีการวิเคราะห์ แบบสถิติเชิงพรรณนา
ซึ่ ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ 2 เรื่ อ ง รู ป แบบและขั นตอน
ที่เหมาะสมสาหรับโครงการนี โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 ท่าน เห็นด้วยกับการดาเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ และในเรื่องของขันตอนการ
ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนจากการ
วิเคราะห์แบบสอบถามประชาชนที่ได้มีการดาเนินการก่อนหน้านีแล้ว
สรุปการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย
การพิสูจน์สมมติฐานของการวิจัยในครังนี ค่าสถิติจากกลุ่มตัวอย่างหลุดเกินขอบวิกฤติ
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ ค่ า เฉลี่ ย อายุ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ เ ท่ า กั บ ค่ า เฉลี่ ย อายุ ข องกลุ่ ม ประชากร
ทาให้ไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากรได้ ผลการพิสูจน์สมมติฐานของการ
วิจัยในครังนีอาจจะไม่สามารถนามาเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรทังหมดในพืนที่ซึ่งมาจากผลการ
พิ สู จ น์ ส มมติ ฐ านที่ เ กิ น ขอบวิ ก ฤติ ที่ ตั งไว้ ผู้ วิ จั ย จึ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า อาจจะมาจากค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ที่มีการกระจายมากเกินไปดังกล่าว และการนาค่าเฉลี่ยที่ได้จากผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามประชาชน จานวน 200 คน มาเทียบตามเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ scale 5
ระดับ หรือการวัดเจตคติตามเทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert technique) (บุรินทร์ รุจจนพันธุ,์ 2553,) ทัง
2 สมมติฐานการวิจัย ดังนี
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 1 ผลระดั บการประเมิ นการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในปี
พ.ศ.2554 อยู่ในระดับน้อย ซึ่งนาค่าเฉลี่ยจากผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม กล่าวคือ ระดับความ
พึงพอใจในการดาเนินการมีส่วนร่วมของอยู่ในระดับปานกลางไปถึงระดับน้อย สรุปได้ว่า สมมติฐาน
การวิจัยที่ 1 ไม่เป็นที่ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม และขันตอนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่เหมาะสมกับโครงการนี
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เรื่องรูปแบบการมีส่วนร่ วมและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม
สาหรับโครงการนี นาผลการวิเคราะห์แบบสอบถามมาแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินฯ อยู่ใน
ระดับมาก สรุปได้ว่า สมมติฐานการวิจัยที่ 2 เป็นที่ยอมรับ
การอภิปรายผล
การดาเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาและประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง – ราชวงศ์นี ได้มีการศึกษาข้อมูลโครงการ
และการด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื นที่ ช่ ว ง พ.ศ.2554 รวมถึ ง ศึ ก ษาทฤษฎี ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปดาเนินการจัดทาแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยบริเวณโครงการและแบบ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้านผังเมืองและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยขันตอน
การกาหนดประชากรในการตอบแบบสอบถาม ได้ดาเนินการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Multi-stage
Sampling และเมื่ อได้ส ารวจพืนที่ แจกแจงแบบสอบถามให้ประชาชน นัน พบว่า ส่วนใหญ่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี และ 36-45 ปี ซึ่งการคิดค่าเฉลี่ยอายุ กลุ่ม
ตัวอย่างนันอยู่ที่ 41.44 ซึ่งไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยอายุของประชากรทังหมดในพืนที่ เท่ากับ 47.534 และ
นามาใช้สถิติอ้างอิง Z – test เพื่ออ้างอิงกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากรในการวิจัย พบว่า ค่าสถิติจาก
กลุ่มตัวอย่างที่หลุดเกินขอบวิกฤติ กล่าวได้ว่า ค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยอายุของ
กลุ่มประชากร จึงไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ มตัวอย่างกับประชากรทังหมดได้ และยังไม่เป็น
ตัวแทนของประชากรเชิงสถิติที่ดีด้วย ผู้วิจัยสันนิษฐานถึงสาเหตุของผลการพิสูจน์เกินขอบวิกฤตินีได้ว่า
อาจจะมาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่มีการกระจายมากเกินไป เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ได้ ครอบคลุมทุกช่วงอายุ และบางพืนที่มีจานวนประชาชนอาศัยน้อย
จึงทาให้อาจจะเกิดการเบี่ยงเบนของค่าสถิติได้ ดังนัน การพิสูจน์สมมติฐานนีสามารถใช้อ้างอิงได้เพียง
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างเท่านัน
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผลการประเมินการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ใน
ระดับน้อย ซึ่งสมมติฐานนีผู้วิจัยตังจากการศึกษาข้อมูลโครงการเบืองต้นประกอบกับการศึกษาทฤษฎี
การมีส่วนร่วมของประชาชนของ William Erwin และ Arnstein ขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของอคิน รพีพัฒน์ และ Cohen&Uphoff รวมถึงกรณีศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ประสบความสาเร็จแล้วในต่างประเทศ ฯลฯ พบว่า การดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการนี ไม่ตรงตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมและขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ซึ่ง
ขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรจะเริ่ มโดยภาครัฐชีแจงข้อมูลร่วมกับภาคประชาชนและทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันทาความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขที่
เหมาะสม ซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป แบบของกระบวนกลุ่ ม ย่ อ ย (กนกวรรณพร ภั ค มาน, 2551) และการ
ตังสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ใช้ท ฤษฎีนามาเป็น สมมติฐานเป็นหลัก เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ
ยังไม่สามารถที่จะนาเสนอข้อมูลให้ประชาชนทราบและยังไม่สามารถดาเนินการมีส่วนร่วมตามทฤษฎี
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเมื่อได้มีการจัดทาแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพืนที่แล้วนัน
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ซึ่งสมมติฐานการวิจัยนี ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น เรื่องผลการ
ประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเฉลี่ ย เป็ น ระดั บ ปานกลางที่ ไ ม่ ต รงกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั งไว้
แต่กลุ่มตัวอย่างที่ ยังไม่ ได้เป็น ตัวแทนของประชากรเชิงสถิติ ด้วย จึงไม่สามารถพิสูจน์สมมติฐ าน
การวิจัยข้อนีได้ ซึ่ งทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
เหมาะสมนัน ไม่ได้มีผลกระทบทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงการดังกล่าว
จากแบบสอบถามประชาชนที่พบว่าอยู่ในระดับปานกลางนัน มีความสอดคล้องกับ
ผลรายงานการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในรายงานศึกษาความเหมาะสมของสะพานข้าม
แม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์ ของบริษัทที่ปรึกษาผู้ดาเนินการใน ณ ขณะนัน ซึ่งมีระบุไว้ว่า
ผลการดาเนินการมี ส่ วนร่วมของประชาชนเป็นไปในแนวเชิงบวกระดับปานกลาง จึงกล่าวได้ว่า
ผลการรายงานในช่วงปี พ.ศ. 2554 และการดาเนินการจัดทาแบบสอบถามประชาชนในพืนที่ของ
ผู้วิจัย ไม่ได้มีความแตกต่างกันคือ ประชาชนในพืนที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดาเนินการ แต่ที่ประชาชนเข้าไปร่วมประชุมนันเพื่อชีแจงประเด็น
และเหตุผลในการคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว กล่าวได้ว่า การดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนประสบความสาเร็จในระดับปานกลาง แต่ไม่สัมฤทธิ์ผลในด้านการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่นาเจ้าพระยา ซึ่งหากได้มีการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบและขันตอนตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 แล้ว จะทาให้โครงการมีความสัมฤทธิ์ผล สามารถดาเนินการก่อสร้างเพื่อการ
พัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐต่อไปและลดผลกระทบในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนด้ ว ย โดยในการวิ จั ย ในครั งนี ใช้ แ บบสอบถามเป็ น หลั ก และข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นข้อมูลสนับสนุนแบบสอบถามประชาชนผลจากแบบสอบถามประชาชนกล่าวได้ว่า
ประชาชนไม่ได้ให้ความสาคัญกับรูปแบบการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีวัตถุประสงค์
เข้าร่วมประชุมการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการคัดค้านโครงการดังกล่าว
สมมติฐานที่ 2 ในเรื่องของแนวทางรูปแบบคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภค
ภาครัฐในกรุงเทพมหานครและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม 5 ขันตอน มาจาก
การศึกษาข้อมูลโครงการเบืองต้นประกอบกับการศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ขันตอน
การมีส่วนร่วมของประชาชนของ อคิน รพีพัฒน์ และ Cohen & Uphoff รวมถึงกรณีศึกษาการ
ดาเนินการมี ส่ วนร่วมของประชาชนทีประสบความสาเร็จแล้วในต่างประเทศ ฯลฯ เช่นเดียวกับ
สมมติฐานที่ 1 ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการที่กลุ่มตัวอย่างยังไม่ได้เป็นตัวแทน
ของประชากรเชิงสถิติ มี เพียงแนวโน้มที่ประชาชนเห็นด้วยกับแนวคิดของสมมติฐานการวิจัยที่ 2
เท่ า นั น และหากได้ มี ก ารด าเนิ น การตามรู ป แบบคณะท างานเพื่ อ การสาธารณู ป โภคภาครั ฐ ใน
กรุงเทพมหานครและขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมแล้ว จะมีผลการ
ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดีมากขึน และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน ซึ่งควรจะมุ่งเน้นการเพิ่มเติมความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนมากขึนในขันตอนแรก
(Jame L. Creeighton, 2004) (James L. Creighton, 2009)
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั งนี ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางเบืองต้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ เ หมาะสมเพื่ อ การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคภาครั ฐ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป ดังต่อไปนี
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมาเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในรูปแบบของคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐในกรุงเทพมหานคร เป็นคณะ
ที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานของภาครัฐ ตัวแทนเขต 50 เขตในกรุงเทพฯ ตัวแทนภาคประชาชนและ
ตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ทุกภาคส่วนมาร่วมกันทาความเข้าใจในปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขและ
พัฒนาชุมชน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนบทบาทหน้าที่ของคณะทางานนี
กล่าวคือ ภาครัฐเป็นผู้ ชีแจงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในระดับเมืองเพื่อนาไปสู่แนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาสาธารณูปโภคต่อไป และกลุ่มคณะทางานนี เป็นกลุ่มที่ดาเนินการประสานงานทุก
ขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นลักษณะกลุ่มย่อยเพื่อเน้นการสร้างความเข้าใจใน
ระดับเมืองก่อนแล้วจึงขยายไปยังกลุ่มประชาชนภาคใหญ่ต่อไป ซึ่งการวิจัยในครังนีผู้วิจัยยังไม่ได้ศึกษา
รายละเอียดทุกด้าน และเสนอแนะว่าให้ศึกษาเพิ่มเติมและดาเนินการระดับกลุ่มย่อยให้เป็นรูปธรรมไป
พลางก่อน โดยนาเอาทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนและทฤษฎีแรงจูงใจ กระบวนการกลุ่มย่อยและ
เทคนิคกระบวนการมีส่วนร่วม AIC นามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย ส่วนเรื่องการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลนัน อาจจะต้องมีฝ่ายสื่อสารมวลชน
และมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ตามทฤษฎีการสื่อสารและต้องมี
กฎระเบียบ เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กลุ่ม
คณะทางานฯ
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บทที่ 8
บทสรุป
สรุปการวิจยั
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาและการประเมิ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในโครงการออกแบบสะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยา ท่ า ดิ น แดง - ราชวงศ์ กรุ ง เทพมหานคร
ความมุ่ ง หมายของการวิ จั ย นี คื อ เพื่ อ การศึ ก ษาและประเมิ น เรื่ อ งการด าเนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในโครงการออกแบบ-ก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง – ราชวงศ์ โดยใช้
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน งานวิจัยและกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการและขันตอนที่เหมาะสม ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชน
ในพืนที่และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคภายในการดาเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการออกแบบ-ก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยา ท่ า ดิ น แดง–ราชวงศ์
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคตเพื่อการดาเนินการโครงการใน
อนาคตต่อไปและวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังนี
1) เพื่อศึกษาการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ ในปี พ.ศ.2554
2) เพื ่อ ประเมิน การด าเนิน งานการมีส ่ว นร่ว มของประชาชนในพื นที ่โ ครงการฯ
ในปี พ.ศ.2554
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมที่จะทาการดาเนินการโครงการที่
เกี่ยวข้องในอนาคต
ผลการวิจัยในครังนี ผู้วิจัยอาศัยทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ทฤษฎีการสื่ อสาร
ทฤษฎีแรงจูงใจ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาที่ดาเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ประสบความสาเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ
ก่ อ สร้ า งสะพานข้ า มแม่ น าเจ้ า พระยาของส านั ก การโยธา กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ น ามาออก
แบบสอบถามประชาชนในพืนที่ สารวจพืนที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มย่อย
และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ทัง 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านวิศวกรรม และ
ด้านการผังเมือง จานวน 11 ท่าน เพื่อขอคาแนะนาเกี่ยวกับการมีส่ว นร่วมของประชาชน และข้อมูล
ทังหมด มาวิเคราะห์ในวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาได้ผลสรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับ
ปานกลางและนาผลการวิเคราะห์มาใช้ในสถิติอ้างอิง Z – test เพื่ออ้างอิงกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากร
ในการวิจัย พบว่า ค่าสถิติจากกลุ่มตัวอย่างที่หลุดเกินขอบวิกฤติ ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่มประชากร และยังไม่เป็น ตัวแทนของประชากรเชิงสถิติที่ดีด้วย
ดั ง นั น จึ ง สามารถใช้ อ้ า งอิ ง ได้ เ พี ย งเฉพาะกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเท่ า นั น ซึ่ ง ประชาชนจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
แบบสอบถามไม่ ได้ ป ฏิเสธการด าเนิน การมีส่ วนร่ วมของประชาชนของภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2554
แต่คัดค้านโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์ เนื่องจากมีความกังวลว่า
จะท าวิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต เปลี่ ยนไป นอกจากนี ประชาชนและผู้ เ ชี่ ย วชาญทัง 3 ด้ า นมี ค วามเห็น
สอดคล้องในเรื่องแนวคิดรูปแบบคณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐในกรุงเทพมหานคร
และขันตอนการมีส่ วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม 5 ขันตอน ซึ่ งหากได้มีการดาเนินการตาม
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รูปแบบคณะทางานฯและขันตอนดังกล่าวแล้ว ทุกฝ่ายจะเกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเอง
สามารถที่จะดาเนินการเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคต่อไปได้และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน
สรุปสิ่งที่ได้จากการวิจัย
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนได้ทราบข้อมูลแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ของภาครัฐที่จะเข้าไปดาเนินการ ได้รับประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลที่เสนอผ่านรายงานการวิจัย
ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องงบประมาณและระยะเวลาในการดาเนินการมากขึน แต่จะสามารถทาให้
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐดาเนินการต่อไปได้ และเกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
ข้อบกพร่องในการวิจัย
1. การด าเนิ น การจั ด ท าแบบสอบถามประชาชนในพื นที่ โ ครงการนั น ในบางแห่ ง
ประชาชนสัญจรจานวนน้อย การแจกแจงแบบสอบถามอาจจะไม่ครอบคลุมบริเวณโครงการทังหมด
2. ผู้ วิจัยอาจจะไม่ได้กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างตามช่วงอายุที่แน่นอน ทาให้ไม่ได้
กระจายตามช่วงอายุที่หลากหลาย จึงอาจจะทาให้ค่าเฉลี่ยทางสถิติเกิดความคลาดเคลื่อนได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐ
การวิ จั ย ในครั งนี ผู้ วิ จั ย มิ ไ ด้ ศึ ก ษารายละเอี ย ดเรื่ อ งองค์ ป ระกอบ กฎหมาย
หรื อ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคภาครั ฐ รวมถึ ง การศึ ก ษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบืองต้น จึงขอเสนอแนะให้ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรูปแบบคณะทางาน
เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานครและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม
5 ขันตอนนีก่อน เพื่อที่สามารถนาไปปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่สนใจจะวิจัยเรื่องนี้ต่อไป
1. หากมีการวิจัยต่อไป ควรจะตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของภาครัฐ โดยทาให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจสาหรับการออกแบบโครงการสาธารณูปโภคมากขึน
2. ควรศึ กษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบทุ กด้ า น เช่น กฎหมายหรือกฎระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบืองต้น เป็นต้น
3. สามารถศึกษารูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มเติมเพื่อ
สามารถนาไปดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. ขันตอนการออกแบบการวิจัย ควรศึกษาข้อมูลของประชากรอย่างละเอียด
และใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง แบบ Multi-stage sampling โดยเน้ น การครอบคลุ ม ของคุ ณ สมบั ติ ก ลุ่ ม
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ตัวอย่าง เช่น อายุ การศึกษา ฯลฯ จากการสังเกตและสอบถามเพิ่มเติม เพื่อให้ได้การแจกแจง
แบบสอบถามที่มีความหลากหลายกลุ่มมากขึน เพื่อไม่ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความคลาดเคลื่อนได้
สรุปท้ายบท
การศึกษาและการประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบ
สะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง-ราชวงศ์ เป็นวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นรายวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ตามระเบียบวิธีการวิจัยและสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม
การวิจัยในครังนี มีข้อบกพร่องในหลายประเด็น เช่น การกาหนดรูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เหมาะสม การพิสูจน์สมมติฐานการวิจัย ทังนีผู้วิจัยได้เสนอแนะหัวข้อสาหรับ ปรับปรุง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐ และผู้ที่จะวิจัยต่อไป และวิจัย
เกี่ยวกับการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐได้จริง สมดัง
เจตนารมณ์ของการวิจัย
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมตลอดทังเป็นแนวทางในการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ระเบียบนีเรียกว่ า “ระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยการรั บ ฟัง ความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
สาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๔ ในระเบียบนี
“โครงการของรัฐ” หมายความว่า การดาเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอันเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิ จหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยวิธีการให้
สั ม ปทานหรื อ อนุ ญ าตให้ บุ ค คลอื่ น ท า ทั งนี บรรดาที่ มี ผ ลกระทบอย่ า งกว้ า งขวางต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นใดของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
“ผู้มีส่วนได้เสีย ” หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหาย
โดยตรงจากการดาเนินงานตามโครงการของรัฐ
“รั ฐ มนตรี ” หมายความว่ า รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง และให้ ห มายรวมถึ ง
นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสานักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
ซึ่งไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ข้ อ ๕ ก่ อ นเริ่ ม ด าเนิ นการโครงการของรัฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่เ ป็น ผู้รับ ผิด ชอบ
โครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อ มูลตามข้อ ๗ ให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ ๙ ด้วยก็ได้
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประ
ชาชนเป็นส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตาม
ข้อ ๙ ก่อนเริ่มดาเนินการ
ข้อ ๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ก่อนเริ่มดาเนินการโครงการของรัฐตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอ รัฐมนตรีสาหรับ
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ราชการส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครสาหรับราชการของกรุงเทพมหานคร จะสั่งหน่วยงานของรั ฐให้รับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนก่อนก็ได้ ในกรณีเช่นนันให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยเร็ว
ข้อ ๗ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชน
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี
(๑) เหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ
(๒) สาระสาคัญของโครงการ
(๓) ผู้ดาเนินการ
(๔) สถานที่ที่จะดาเนินการ
(๕) ขันตอนและระยะเวลาดาเนินการ
(๖) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่
ที่จะดาเนินโครงการและพื นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทังมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือ
เยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึนจากผลกระทบดังกล่าว
(๘) ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ดาเนินโครงการของ
รัฐเองให้ระบุที่มาของเงินที่จะนามาใช้จ่ายในการดาเนินโครงการนันด้วย
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึนตามระเบียบนีด้วย
ข้อ ๘ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชน
มี ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ โครงการของรั ฐ และรวบรวมความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ
โครงการนันรวมตลอดทังความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึนแก่ประชาชนด้วยหน่วยงาน
ของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนก็ได้
ข้อ ๙ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๘ อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี
(๑) การสารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทาโดยวิธีดังต่อไปนี
(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล
(ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอื่นใด
(ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของ
รัฐที่รับผิดชอบโครงการ
(ง) การสนทนากลุ่มย่อย
(๒) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทาได้โดยวิธีดังต่อไปนี
(ก) การประชาพิจารณ์
(ข) การอภิปรายสาธารณะ
(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
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(ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
(๓) วิธีอื่นที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดย
วิธีอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ จะทาให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามข้อ ๘หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนันก็ได้ แต่เมื่อดาเนินการแล้ว
ให้แจ้งสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย
ข้อ ๑๑ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้
ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอ
แก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐและสถานที่ที่จะดาเนินโครงการของรัฐนันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดาเนินการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึนตามระเบียบนีด้วย
ข้อ ๑๒ เมื่อดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่เสร็จสินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้นาความในข้อ ๑๑ วรรคสอง มาใช้บังคับ
แก่การประกาศตามข้อนีโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ เมื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วปรากฏว่าการดาเนินโครงการของ
รัฐโครงการใดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชนตามข้อ ๗
(๗) ถ้ายังมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการดังกล่าวต่อไป หน่วยงานของรัฐต้องกาหนดมาตรการ
ป้องกันแก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึนจากผลกระทบดังกล่าว
เพิ่มขึนตามความเหมาะสมก่อนเริ่มดาเนินการโครงการของรัฐนันและประกาศให้ประชาชนทราบให้
นาความในข้อ ๑๑ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่การประกาศตามข้อนีโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ ระเบียบนีไม่ใช้บังคับแก่
(๑) โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นการเฉพาะ
(๒) โครงการของรัฐที่เริ่มดาเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนีมีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๕ ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือ และแนะนาหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการตามระเบียบนี รวมทังให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี
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(๑) จัดทาและเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนให้หน่วยงานของรัฐทราบ โดยจะจัดให้มีการสัมมนาหรือฝึกอบรมเป็นครังคราวด้วยก็ได้
(๒) ศึกษาหรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให้ข้อมูลและการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(๓) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการประกาศ รวบรวม และให้บริการข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชนและข้อมูลเกี่ยวกับการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบนี
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะเชิญผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาให้ข้อมูล
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้วยก็ได้
ข้อ ๑๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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แบบสอบถามประชาชนประกอบการทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาและประเมินกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง - ราชวงศ์”
โดย นางสาวกนกวรรณ เตชนันท์ นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์ในการจัดทาแบบสอบถามในครังนี มีดังต่อไปนี
1. เพื่อการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่น้า
เจ้าพระยา ท่าดินแดง - ราชวงศ์ ในช่วงปี พ.ศ.2554
2. เพื่อประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่น้า
เจ้าพระยา ท่าดินแดง - ราชวงศ์ ในช่วงปี พ.ศ.2554
3. เพื่อศึกษาแนวทางรูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในอนาคต
ส้าหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคฯ ภาครัฐ
การเก็ บข้อมู ลในครั งนี เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากการด้ า เนิ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
โครงการนี และความคิดเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการประเมินจากคะแนนระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนในพืนที่โครงการฯ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครังนี จึงขอ
ความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตอบตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี
จะน้าไปใช้ประโยชน์เฉพาะในการท้าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาและประเมินกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง - ราชวงศ์” เท่านัน
ค้าชีแจง
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในอนาคต
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขันตอนการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม
ในอนาคต ตามรูปแบบคณะท้างานฯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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โปรดทาเครื่องหมาย () ในช่องว่าง
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ



ชาย



หญิง

2. ช่วงอายุ  18 -25 ปี  26-35 ปี  36-45 ปี  46-55 ปี  55-65 ปี


65 ปีขึนไป

3. ระดับการศึกษา




4. อาชีพ

ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/เทียบเท่า  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อื่นๆ _____________________________________________
 1. ข้าราชการ
 2.

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. ค้าขาย
 4. พนักงานบริษัทเอกชน
 5. รับจ้างทั่วไป
 6. ธุรกิจส่วนตัว
 7. นักเรียน/นักศึกษา
 8. อื่นๆ ______________________________________________
5. ภูมิล้าเนา
 1.อาศัยอยู่ในพืนที่ย่านท่าดินแดง คลองสาน เป็นระยะเวลา _____ ปี
 2. อาศัยอยู่ในพืนที่ย่านราชวงศ์ เยาวราช เป็นระยะเวลา _____ ปี
 3. ย้ายมาจากที่อื่นอาศัยในพืนที่เป็นระยะเวลา ____ ปี
 4. อื่นๆ _______________________________________________________
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการฯ
1.ท่านได้ทราบข้อมูลโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ท่าน้าท่าดินแดง-ท่าน้าราชวงศ์
หรือไม่
 ทราบ

 ไม่ทราบ

2. ท่านทราบข้อมูลโครงการจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บอร์ดนิทรรศการ

 แผ่นพับ

 เว็บไซต์

 โปสเตอร์/ป้ายประกาศ  ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 อื่นๆ โปรดระบุ…………………
3.ท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการหรือไม่ (โปรดเลือก)
 การประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 1  การประชุมสัมมนาครังที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
 การประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 2  การประชุมสัมมนาครังที่ 2
(ผลการคัดเลือกรูปแบบเชิงหลักการ)
 การประชุมกลุ่มย่อยครังที่ 3
 การประชุมสัมมนาครังที่ 3 (สรุปผลการศึกษาโครงการ)
 การสัมภาษณ์เชิงลึก/การพูดคุยนอกรอบ  อื่นๆโปรดระบุ....................................
4. ท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางอื่นเกี่ยวกับโครงการในที่ประชุมหรือไม่
 ได้แสดงความคิดเห็น

 ไม่แสดงความคิดเห็น

5. ท่านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ท่านได้มีโอกาสติดตามความคืบหน้าของโครงการหรือไม่
 ติดตาม

 ไม่ติดตาม
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ระดับความพึงพอใจ
รายการ

มาก
ทีส่ ดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ทีส่ ดุ

7. ระดับความพึงพอใจในการด้าเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการนี

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในอนาคต
คณะทางานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานคร: มาจากตัวแทนของหน่วยงานของ
ภาครัฐตัวแทนเขต 50 เขตในกรุงเทพฯตัวแทนแทนภาคประชาชนและตัวแทนองค์กรไม่แสวงหาผล
ก้าไร ทุกภาคส่วนมาร่วมกันท้าความเข้าใจในปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขและพัฒนาชุมชน เพื่อลดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
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ระดับความคิดเห็น

ลาดั
บที่
1

2

รายการ

4
5

มาก

ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ

ท่านคิดว่า หากอนาคตมีโครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคฯ ควรด้าเนินการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในลักษณะ
การจัดตังคณะท้างานเพื่อการพัฒนา
สาธารณูปโภคฯ
ท่านคิดว่า ตัวแทนคณะท้างานเพื่อการพัฒนา
สาธารณูปโภคฯ นี ใช้วิธีการคัดเลือกโดย
(โปรดเลือก)
 เลือกตัง

3

มาก
ทีส่ ดุ

 แต่งตัง

ท่านคิดว่า สัดส่วนของคณะท้างานเพื่อการพัฒนา
สาธารณูปโภคฯ นี เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
ร้อยละ 50 และตัวแทนภาคประชาชนและ
องค์กร ไม่แสวงหาผลก้าไร ในเขตกรุงเทพฯ
ร้อยละ 50
ท่านเห็นด้วยกับ การน้าเสนอความคิดเห็นของ
คณะท้างานเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคฯ
ท่านเห็นด้วยกับข้อสรุปการน้าเสนอความคิดเห็น
ร่วมกันของคณะท้างานเพื่อการพัฒนา
สาธารณูปโภคฯ

6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในอนาคต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับขันตอนการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเ่ หมาะสม
ในอนาคต ตามรูปแบบคณะทางานฯ

ลาดับ
ที่
1

2

3
4

5

ระดับความคิดเห็น
รายการ

มาก
ทีส่ ดุ

มาก

ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ทีส่ ดุ

ขันตอนการริเริ่มโครงการ: ภาครัฐชีแจงถึง
ปัญหาและข้อสรุปของคณะท้างานฯเพื่อร่วมกัน
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเบืองต้น
ขันตอนการวางแผนโครงการ: หน่วยงานภาครัฐ
ที่รับผิดชอบต้องวางแผนการด้าเนินการโครงการ
ตามข้อสรุป โดยมีคณะท้างานฯ เป็นผู้
ประสานงาน
ขันตอนการดาเนินงาน: หน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบด้าเนินการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
ขันตอนการตัดสินใจร่วมกัน : เป็นการประชุม
ร่วมกันของคณะท้างานฯ เพื่อสรุปการด้าเนินการ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ขันตอนการประเมินผลการดาเนินการ :
คณะท้างานฯประเมินผลการด้าเนินการโครงการ
ทังหมด

6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมใน
อนาคต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

///// ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม/////
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านผังเมืองและ
ด้านวิศวกรรม ประกอบการทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาและประเมินกระบวน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา
ท่าดินแดง - ราชวงศ์”
โดย นางสาวกนกวรรณ เตชนันท์ นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์ในการจัดทาแบบสัมภาษณ์
1. เพื่อการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษาและประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพาน
ข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ท่าดินแดง - ราชวงศ์ ในช่วงปี พ.ศ.2554
3. เพื่อศึกษาแนวทางรูปแบบและขันตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมในอนาคต
ส้าหรับโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคฯ ภาครัฐ
คาถามแบบสัมภาษณ์
1. วิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบัน ที่เป็นการด้าเนินการที่
เกี่ยวข้องการพัฒนาสาธารณูปโภค
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. หากมีการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบการจัดตังคณะท้างานเพื่อการ
พัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐโดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ภาคประชาชน (ตัวแทนของชุมชน) และกลุ่ม NGO โดยเริ่มจากขันตอนริเริ่ม
โครงการคื อ ประชุ มกลุ่ มย่ อยเพื่ อท้ าความเข้ าใจร่ วมกั นให้ เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั น และมี กลุ่ม
คณะท้างานประสานงานในทุกขันตอนจนขันตอนสุดท้ายคือการประเมินโครงการและประเมินการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
..........................................................................................................................................................................
. ..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
///// ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์/////
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แบบสารวจบริบทพืนที่ประกอบการทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาและประเมินกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ท่าดินแดง - ราชวงศ์”
โดยนางสาวกนกวรรณ เตชนันท์ นักศึกษาหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์ในการจัดทาแบบสารวจในครังนี มีดังต่อไปนี
เพื่ อเป็ นการศึ กษาพื นที่ โครงการออกแบบ-ก่ อสร้ างสะพานข้ ามแม่ น้ าเจ้ าพระยา
ท่าดินแดง-ราชวงศ์ ที่มีการด้าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2554 โดยการส้ารวจ
ในครังนีส้ารวจพืนที่ภาคสนามในเรื่องข้อมูลเบืองต้นของย่าน พัฒนาการของย่าน โครงสร้างสังคมและ
ประชากร การใช้อาคารในพืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสาธารณูปโภค/สาธารณูปการในย่าน
ท่าดินแดงและย่านราชวงศ์ การจัดท้าแบบส้ารวจบริบทพืนที่ในครังนี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิจัยในครังนี ผู้ วิจัยจะน้าไปใช้ประโยชน์เฉพาะในการท้าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาและ
ประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา
ท่าดินแดง - ราชวงศ์” เท่านัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โปรดทาเครื่องหมาย ()และเติมข้อมูลลง ในช่องว่าง
ตอนที่ 1 ข้อมูลบริบทพืนที่เบืองต้น
1. พืนที่ย่าน



ท่าดินแดง



ราชวงศ์

2. ชุมชน/ย่าน ตังขึนเมื่อปี........................................................
3. ชุมชน/ย่าน มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง (ในแต่ละช่วง)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. ประชากรในย่าน จ้านวน....................คน
เพศชาย จ้านวน....................คน เพศหญิง จ้านวน....................คน
ช่วงอายุ 18 -25 ปี จ้านวน....................คน 26-35 ปี จ้านวน....................คน
36-45 ปี จ้านวน....................คน 46-55 ปี จ้านวน....................คน
55-65 ปี จ้านวน....................คน 65 - 80 ปี จ้านวน....................คน
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5. ระดับการศึกษา
จบประถมศึกษา จ้านวน....................คน จบมัธยมศึกษาตอนต้น จ้านวน.................คน
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้านวน....................คน
อนุปริญญา/เทียบเท่า จ้านวน....................คน
จบปริญญาตรี จ้านวน....................คน
จบปริญญาโท จ้านวน....................คน
อื่นๆ ระบุ .................................... จ้านวน....................คน
6. ข้อมูลการใช้อาคารในพืนที่ย่านและการใช้ประโยชน์ทดี่ ินในย่าน
- อาคารพาณิชย์ จ้านวน....................อาคาร
- การใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. ข้อมูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพืนที่ย่าน
- ไฟฟ้า
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- การประปา
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- ถนน
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- รถโดยสารประจ้าทาง
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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- โรงเรียน
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- วัด
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- โรงงาน
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- อื่นๆ
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลที่ได้รับ

กนกวรรณ เตชนันท์
26 มิถุนายน 2532
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2554 ส้าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ.2556 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
735 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
-

