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โครงการศึกษากฎหมายกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล(อมชุมชนคลองแสนแสบ 

 
ผู(รับผิดชอบโครงการ อ.ชลธิชา สมสะอาด และคณะผู/วิจัย  
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร� ร5วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

ภูมิสารสนเทศศาสตร�เพ่ือการจัดการ  
โทรศัพท- 0 2320 2777 ต5อ 1170 โทรสาร 0 2320 2777   E-mail: pickpick109@hotmail.com 

 
บทคัดย4อ 

 
รัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงเปNนรัฐธรรมนูญฉบับปPจจุบันให/ความสําคัญ

ต5อการคุ/มครอง ส5งเสริม สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมีบทบัญญัติเพ่ือรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนหลายประการโดยเฉพาะอย5างยิ่งการมีส5วนร5วมของประชาชนหรือชุมชนในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ซ่ึงเปNนหลักการท่ีได/รับการยอมรับในระดับสากล รัฐธรรมนูญยังบัญญัติ
หน/าท่ีในฐานะประชาชนชาวไทยเก่ียวกับการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม 

ปPจจุบันยังมีประชาชนไม5น/อยท่ียังไม5ทราบว5าการมีส5วนร5วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมคืออะไร และวิธีการเข/าไปมีส5วนร5วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม โดยเฉพาะอย5างยิ่ง
สิ่งแวดล/อมท่ีเปNนทรัพยากรชุมชน แม/รัฐธรรมนูญจะบัญญัติสิทธิและหน/าท่ีต5างๆ รวมถึงมีกฎหมายอีกหลาย
ฉบับท้ังระดับพระราชบัญญัติเพ่ือรับรองสิทธิต5างๆ ให/ประชาชนมีส5วนร5วมต5อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
เช5น พระราชบัญญัติส5งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแห5งชาติ พ.ศ. 2535 เช5นเดียวกับกฎหมายบัญญัติให/
ประชาชนมีหน/าท่ีอนุรักษ�และรักษาสิ่งแวดล/อม เช5น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันนํามาซ่ึง
กฎหมายลําดับรองระดับกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข/อง 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปYดดําเนินการจัดการเรียนการสอน 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตพัฒนาการ
และวิทยาเขตร5มเกล/า อันเปNนท/องท่ีซ่ึงมีความผูกพันกับชุมชนริมคลองแสนแสบเปNนลําคลองหลัก มีความสําคัญ
ท้ังด/านคมนาคม การค/า การเกษตรและการอุปโภคบริโภค จึงดําเนินการวิจัยร5วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒดําเนินการวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองแสบแสบ โดยคณะนิติศาสตร�ร5วมดําเนินการเพ่ือศึกษา
และเผยแพร5ความรู/กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ด/วยมุ5ง
ประสงค�จัดการบริการวิชาการต5อสังคม เพ่ือให/ชุมชนท/องถ่ินมีความรู/ ความเข/าใจต5อสิทธิหน/าท่ีนําไปสู5การ
พัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอย5างยั่งยืนต5อไป 
 

1.  บทนํา  

คลองแสนแสบเปNนคลองหลักของกรุงเทพมหานคร ท่ีเชื่อมต5อจากคลองมหานาคไหลผ5านบางกะปY 
หัวหมาก มีนบุรีลงสู5แม5น้ําบางปะกงท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมความยาวกว5า 70 กิโลเมตร ในอดีตคลองแสน
แสบมีบทบาทสําคัญท้ังทางด/านคมนาคม การค/า การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของชุมชนริมฝP\งคลอง  
ต5อมาความเจริญของสังคมเมืองขยายตัวข้ึนอย5างรวดเร็ว สิ่งปลูกสร/างต5างๆเกิดข้ึนอย5างหนาแน5นตลอดแนวลํา
คลอง ท้ังท่ีเปNนท่ีอยู5อาศัยและแหล5งประกอบกิจการต5างๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอย5างรวดเร็วนี้ทําให/สภาพน้ําใน
คลองเน5าเสียและส5งกลิ่นเหม็น อันเปNนผลมาจากการท้ิงขยะ การปล5อยน้ําเสียลงคลองท้ังจากครัวเรือนและ
สถานประกอบการท่ีมีมากมายตลอดแนวสองฝP\งคลอง รวมถึงสารเคมีจากการเกษตรกรรมในบางพ้ืนท่ี สภาพ
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ความเน5าเสียท้ังส5งกลิ่นเหม็นท่ีเกิดข้ึนกับคลองหลักของเมืองหลวง มีผลกระทบต5อสภาพจิตใจและอารมณ�ของ
ผู/พบเห็นโดยเฉพาะผู/ท่ีอาศัยอยู5ริมคลอง และปPจจุบันน้ําเน5าเสียมากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้เปNนเพราะการไม5เห็น
ความสําคัญของน้ําในคลองเพราะระบบน้ําประปาสามารถเข/าถึงทุกครัวเรือน คลองจึงเปNนเพียงทางระบายสิ่ง
ปฏิกูล แม/จะมีความพยายามแก/ไขปPญหาน้ําคลองเน5าเสียแต5ท่ีผ5านมาก็ไม5ประสบความสําเร็จเท5าท่ีควร   

ผู/จัดโครงการฯ เล็งเห็นว5าการแก/ไขปPญหาท่ีล/มเหลว ส5วนหนึ่งมาจากรูปแบบการประชาสัมพันธ�การให/
ข/อมูลข5าวสารท่ีถูกต/อง และครอบคลุมเก่ียวกับการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ 
เช5น ข/อมูลด/านสุขอนามัย ข/อมูลด/านศิลปกรรม วัฒนธรรม ภูมิสถาปPตยกรรม และวิศวกรรม ข/อมูลด/าน
กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ คณะนักวิจัยเห็นว5าการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ เพ่ือเปNนฐานข/อมูลสะสม ท่ีบันทึกเรื่องราวในมิติต5างๆ อย5างถูกต/อง ไว/ท่ีจุดเดียวจะ
ทําให/เกิดความสะดวก ในการนําข/อมูลไปใช/เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสน
แสบ  ดังนั้นเพ่ือให/ได/ข/อมูลท่ีถูกต/องครบถ/วนสมบูรณ� จึงเห็นสมควรให/จัดโครงการนี้ข้ึน เพ่ือเชิญผู/มีส5วนได/
ส5วนเสียเก่ียวกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ตลอดจนประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 
ร5วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบริบทท่ีเปNนจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีตถึงปPจจุบัน เพ่ือเปNนการเผยแพร5ข/อมูลด/าน
กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบแก5ผู/เข/าร5วมโครงการ อันจะ
เปNนส5วนหนึ่งท่ีช5วยให/การแก/ไขปPญหา คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ สําเร็จลุล5วงได/
อย5างมีประสิทธิภาพและยั่นยืนต5อไป 
 
2.  วัตถุประสงค-ของโครงการ 

2.1 เพ่ือวิเคราะห�และเผยแพร5ข/อมูลทางกายภาพคลองแสนแสบ 
2.2 เพ่ือเผยแพร5ความรู/กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ 
2.3 เพ่ือแนะนํานวัตกรรมทางด/านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�คลองแสนแสบ 
2.4 เพ่ือระดมความคิดเห็น และการมีส5วนร5วมของทุกภาคส5วนท่ีเก่ียวข/อง 

 
3.  การดําเนินโครงการ 

3.1  รูปแบบโครงการ 
1. การนําเสนอผลการศึกษาด�านสารสนเทศภูมิศาสตร�และด�านกฎหมาย 
2. นําเสนอความรู�กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมของชุมชนริมคลองแสน 
3. การเสวนาแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส)วน 

  3.2  วิธีดําเนินโครงการ 
  คณะนิติศาสตร� ดําเนินการสํารวจความรับรู/และเข/าใจของผู/นําและผู/อาศัยในพ้ืนท่ีชุมชนริมคลองแสน
แสบเก่ียวกับความรู/และความเข/าใจกฎหมายเก่ียวข/องกับคุณภาพชีวิต การจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล/อมโดย
แบ5งออกเปNนบริเวณพ้ืนท่ีต/นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําเพราะแต5ละบริเวณมีสภาพการใช/ประโยชน�จากคลองท่ี
แตกต5างกัน โดยเน/นสํารวจถึงความต/องการตระหนักรู/กฎหมายของชุมชนดังกล5าว 
  จากนั้นจึงดําเนินการวิจัยและศึกษากฎหมาย สภาพการบังคับใช/กฎหมาย ความจําเปNนต5อการรับรู/
กฎหมายโดยวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษากฎหมายและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข/อง อีกท้ังสํารวจความคิดเห็นของ
นักวิชาการทางนิติศาสตร�ผู/เชี่ยวชาญด/านกฎหมายมหาชนและสิทธิชุมชน 
  นําเสนอกฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบเพ่ือเผยแพร5
ให/ผู/นําและผู/แทนชุมชนรับทราบและเข/าใจต5อกฎหมายซ่ึงมีผลใช/บังคับอยู5ในปPจจุบัน โดยโครงการนี้จัดให/
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ผู/เข/าร5วมโครงการทุกภาคส5วนโดยเฉพาะอย5างยิ่งผู/นําและผู/แทนจากชุมชน ร5วมท้ังผู/แทนจากภาครัฐ และ
นักวิชาการร5วมเสนอความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเก่ียวกับการบังคับใช/ และพัฒนาการด/านกฎหมาย 
 3.3  กลุ5มเป̀าหมาย (ผู/รับบริการ)  
   บุคลากรภาครัฐ เอกชน ชุมชนริมคลองแสนแสบ และผู/ท่ีสนใจ จํานวน 100 คน 
 3.4  พ้ืนท่ีบริการวิชาการ 
  ชุมชนริมคลองแสนแสบ 
 3.5  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

วันเสาร�ท่ี 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-12.30 น.   
 3.6  สถานท่ีจัดโครงการ 

ณ ห/องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
 3.7  การประเมินโครงการ 

- วิธีการ 
การประเมินโครงการศึกษากฎหมายกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมชุมชนคลองแสนแสบ

ดําเนินการระหว5างการเสวนาโดยใช/กลุ5มตัวอย5างประกอบด/วยผู/แทนบุคลากรภาครัฐ เอกชน ชุมชนริมคลองแสน
แสบและผู/สนใจ จํานวน 100 คน 

- เครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช/ประเมินโครงการคือแบบสอบถามซ่ึงเก็บรวบรวมข/อมูลจากกลุ5มตัวอย5างและนํามา

วิเคราะห�ข/อมูลโดยใช/ค5าทางสถิติ  
  3.8  การติดตามผลความสําเร็จโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
   - วิธีการ 
  สัมภาษณ�และรับฟPงความคิดเห็นของโดยเน/นการรับรู/กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับคลองแสนแสบของ
ผู/นํา และบุคคลในชุมชน 
   - เครื่องมือ  
  แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ�ผู/นําชุมชน 
 3.9. การบูรณาการกับพันธกิจหลัก 

โครงการศึกษากฎหมายกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบเปNนโครงการ
บริการวิชาการ ซ่ึงบูรณาการร5วมกับพันธกิจด/านการวิจัย เนื่องจากเปNนส5วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง 
“โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ” ซ่ึงคณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตร5วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปNนผู/รับผิดชอบโครงการ  

ท้ังนี้โครงการดังกล5าวถูกนําไปบูรณาการกับพันธกิจด/านการผลิตบัณฑิต โดยใช/เปNนส5วนหนึ่งการ
จัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร�ในรายวิชา นต.206 กฎหมายละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควร
ได/ นต.211 กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ นต.426 กฎหมายสิทธิมนุษยชน เน/นให/นักศึกษาเรียนรู/จากกรณีศึกษา
ซ่ึงเกิดข้ึนจริงในสังคม 

 
4.  ผลการดําเนินโครงการ 
 4.1 ผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ: ประโยชน�หรือผลกระทบของโครงการ) 

1. ผู�ท่ีเก่ียวข/องทุกภาคส5วนได/รับทราบข/อมูลทางกายภาพคลองแสนแสบ  
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2. ผู/ท่ีเก่ียวข/องทุกภาคส5วนได/รับความรู/ด/านกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของ
ชุมชนริมคลองแสน 

3. จากการระดมความคิดเห็น และการมีส5วนร5วมของทุกภาคส5วนท่ีเก่ียวข/องสามารถนําไปสู5การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองแสนแสบต)อไป 

 4.2 ผลการประเมินโครงการ (เชิงปริมาณ : ร/อยละและค5าเฉลี่ยเต็ม 5) 
ร/อยละของกลุ5มเป̀าหมายซ่ึงเข/าร5วมโครงการ ร/อยละ 100 
ค5าเฉลี่ยความพึงพอใจต5อโครงการ 4.83 โดยกลุ5มเป̀าหมายเสนอแนะให/จัดโครงการต5อเนื่องเพ่ือให/

เกิดผลเปNนรูปธรรมมากข้ึน 
4.3  ผลการบูรณาการกับพันธกิจหลัก 

  พันธกิจด/านการวิจัย 
  โครงการบริการวิชาการนี้เปNนส5วนหนึ่งจากการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร5วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปNน
ผู/วิจัย เพ่ือมุ5งศึกษาถึงความรับรู/ทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิและหน/าท่ีของชุมชน รวมถึงปPญหาการใช/กฎหมาย
เก่ียวกับสิ่งแวดล/อมในสภาพความเปNนจริง ท้ังนี้เม่ือเสร็จสิ้นโครงการแล/ว คณะนิติศาสตร�ได/รับทราบเห็นของ
ผู/นําและผู/แทนชุมชนเพ่ือนําไปเปNนแนวความคิดต5อโครงการวิจัยในอนาคตต5อไป 
 พันธกิจด/านการผลิตบัณฑิต 

กรณีศึกษาเก่ียวกับความรับรู/เก่ียวกับกฎหมายและปPญหาการใช/กฎหมาย ซ่ึงได/จากโครงการนี้ถูก
นําไปใช/เปNนกรณีศึกษาเก่ียวกับสิทธิชุมชนต5อการจัดการสิ่งแวดล/อมของชุมชน ในรายวิชา นต.211 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและ นต.426 กฎหมายสิทธิมนุษยชน เพ่ือให/นักศึกษาเข/าใจต5อกระบวนการรับฟPงความคิดเห็นของ
ชุมชนและแนวปฏิ บั ติ ท่ี เหมาะสมเ พ่ือตราและใช/กฎหมายของรัฐ ให/ มีประสิทธิผลต5อชุมชนผู/ ใช/
ทรัพยากรธรรมชาติและสอดคล/องต5อสิ่งแวดล/อมของชุมชน 

4.4 ความรู/ท่ีได/จากการบริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการนี้ทําให/คณะนิติศาสตร�ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ� เผยแพร5และสร/างความ
เข/าใจแก5ชุมชนเก่ียวกับสิทธิของตนและบทบาทการมีส5วนร5วม เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
ตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และรับทราบข/อเท็จจริง ปPญหาอุปสรรคและความต/องการ
ของชุมชนต5อกฎหมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองแสนแสบ  

ในชั้นต/นนี้คณะนิติศาสตร�ได/รวบรวมและจัดทํา “คู5มือกฎหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล/อมชุมชนริมคลองแสนแสบ” ในรูปแบบซ่ึงประชาชนท่ัวไปสามารถเข/าใจง5าย เพ่ือเปNนการ
ประชาสัมพันธ�และเข/าถึงกฎหมายพ้ืนฐานท่ีบังคับใช/ ท้ังนี้คณะนิติศาสตร�ใช/โครงการบริการวิชาการนี้เปNนส5วน
หนึ่งเพ่ือรับฟPงความคิดเห็นของชุมชน เพ่ือนําไปศึกษาและเสนอเพ่ือพัฒนากฎหมายให/สอดคล/องต5อวิถีชีวิตของ
ชุมชนริมคลองแสนแสบต5อไป 
 
5. ป<ญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

ปPญหาท่ีพบของโครงการ คือ ประชาชนในชุมชนริมคลองแสนแสบจํานวนไม5น/อยยังไม5ทราบถึงสิทธิ
ของตนและบทบาทการมีส5วนร5วม เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม แม/จะถูกบัญญัติไว/ใน
รัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันเปNนหลักการท่ีได/รับการยอมรับในระดับสากล 

อุปสรรคของโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ ชุมชนให/ความสําคัญต5อเส/นทางสัญจรทางบกมากกว5าทาง
น้ําซ่ึงเปNนวิถีการดําเนินชีวิตด้ังเดิมของชุมชน คนในชุมชนมีทัศนคติว5าคลองเปNนท่ีระบายของเสีย ขาดจิต
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สาธารณะอนุรักษ� รักษาสภาพแวดล/อมของคลองแสนแสบอันเปNนทรัพยากร สิ่งแวดล/อมท่ีผูกพันด้ังเดิมกับ
ชุมชน 
 
6. ข(อเสนอแนะ 

6.1 ข/อเสนอแนะในการนําผลหรือความรู/ท่ีได/จากการบริการวิชาการไปใช/ 
 การรณรงค�ให/ชุมชนอนุรักษ� จัดการคลองแสนแสบไม5สามารถทําได/อย5างฉับพลันและยั่งยืนได/ เนื่องจาก
ทัศนคติของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงได/ยาก ต/องใช/เวลาเผยแพร5ความรู/ ปลูกจิตสํานึก อีกท้ังสร/างความ
ตระหนักรู/ให/เห็นว5าคลองเปNนส5วนหนึ่งของชุมชน 

6.2 ข/อเสนอแนะในการพัฒนาหรือจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต5อไป 
  การจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต5อไปควรเปNนไปอย5างต5อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค�ปลูกจิตสํานึก 
ความตระหนักรู/เก่ียวสิทธิ หน/าท่ีกฎหมายพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญให/แก5เยาวชนในชุมชนเพ่ือจะช5วยปรับเปลี่ยน
ทัศนคติอย5างค5อยเปNนค5อยไป และยั่งยืน  
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

โครงการศึกษากฎหมายกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมชุมชนคลองแสนแสบจัดทําข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค�เผยแพร5ความรู/กฎหมายท่ีเก่ียวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบโดย
ดําเนินโครงการอย5างเปNนระบบ  นับต้ังแต5การศึกษาสภาพปPจจุบัน ปPญหาและความต/องการ  การกําหนดจุด
พัฒนา  การวางแผน  การปฏิบัติงานตามแผน  ติดตามผลและประเมินโครงการ  เพ่ือนําผลการประเมิน
โครงการไปใช/ในการพัฒนาเปNน“คู5มือกฎหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมชุมชนริมคลองแสน
แสบ” ส5งผลให/เกิดองค�ความรู/ต5อผู/วิจัยและชุมชนสามารถนําไปประยุกต�ใช/ในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาและ
จัดการสิ่งแวดล/อมในชุมชน  
 ขอขอบคุณชุมชนริมคลองแสนแสบ ได/แก5 ชุมชนบ/านครัว ชุมชนโรงเจมักกะสัน ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ� 
ชุมชนหมู5 9 และหมู5 10 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงร5วมมือและอนุเคราะห�ข/อมูลข/อเท็จจริง 
ความต/องการเชิงวิชาการเก่ียวกับกฎหมายอันจําเปNนและการประยุกต�ใช/กฎหมายต5างๆ ในชีวิตประจําวัน 
ขอขอบคุณนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ หน5วยงานภาคเอกชนและองค�กรพัฒนาเอกชนด/าน
สิ่งแวดล/อม ได/แก5 Green Peace ผู/สละเวลาเข/าร5วมการเสวนา อีกท้ังผู/แทนจากหน5วยงานภาครัฐ อาทิ 
สํานักงานเขตราชเทวี เขตมีนบุรี เขตวัฒนา สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี สํานักระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร 
และผู/เก่ียวข/องท่ีให/ความร5วมมือในการดําเนินโครงการ ให/การดําเนินงานบรรลุผลตามเป̀าหมาย เพ่ือใช/ในการ
พัฒนาบรรลุพันธกิจของคณะนิติศาสตร� และเปNนแนวทางต5อการดําเนินการวิจัยและจัดโครงการบริการวิชาการ
ต5อของสังคมต5อไป 
 

 


