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โครงการศึกษากฎหมายกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล(อมชุมชนคลองแสนแสบ
ผู(รับผิดชอบโครงการ อ.ชลธิชา สมสะอาด และคณะผู/วิจัย
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร ร5วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศศาสตรเพื่อการจัดการ
โทรศัพท- 0 2320 2777 ต5อ 1170 โทรสาร 0 2320 2777 E-mail: pickpick109@hotmail.com
บทคัดย4อ
รัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเปNนรัฐธรรมนูญฉบับปPจจุบันให/ความสําคัญ
ต5อการคุ/มครอง ส5งเสริม สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมีบทบัญญัติเพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนหลายประการโดยเฉพาะอย5างยิ่ งการมีส5ว นร5วมของประชาชนหรือชุมชนในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ซึ่งเปNนหลักการที่ได/รับการยอมรับในระดับสากล รัฐธรรมนูญยังบัญญัติ
หน/าที่ในฐานะประชาชนชาวไทยเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
ปPจจุบันยังมีประชาชนไม5น/อยที่ยังไม5ทราบว5าการมีส5วนร5วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อมคืออะไร และวิธีการเข/าไปมีส5วนร5วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม โดยเฉพาะอย5างยิ่ง
สิ่งแวดล/อมที่เปNนทรัพยากรชุมชน แม/รัฐธรรมนูญจะบัญญัติสิทธิและหน/าที่ต5างๆ รวมถึงมีกฎหมายอีกหลาย
ฉบับทั้งระดับพระราชบัญญัติเพื่อรับรองสิทธิต5างๆ ให/ประชาชนมีส5วนร5วมต5อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เช5น พระราชบัญญัติส5งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล/อมแห5งชาติ พ.ศ. 2535 เช5นเดียวกับกฎหมายบัญญัติให/
ประชาชนมีหน/าที่อนุรักษและรักษาสิ่งแวดล/อม เช5น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันนํามาซึ่ง
กฎหมายลําดับรองระดับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข/อง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปYดดําเนินการจัดการเรียนการสอน 2 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตพัฒนาการ
และวิทยาเขตร5มเกล/า อันเปNนท/องที่ซึ่งมีความผูกพันกับชุมชนริมคลองแสนแสบเปNนลําคลองหลัก มีความสําคัญ
ทั้งด/านคมนาคม การค/า การเกษตรและการอุปโภคบริโภค จึงดําเนินการวิจัยร5วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองแสบแสบ โดยคณะนิติศาสตรร5วมดําเนินการเพื่อศึกษา
และเผยแพร5ความรู/กฎหมายที่เกี่ยวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ด/วยมุ5ง
ประสงคจัดการบริการวิชาการต5อสังคม เพื่อให/ชุมชนท/องถิ่นมีความรู/ ความเข/าใจต5อสิทธิหน/าที่นําไปสู5การ
พัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอย5างยั่งยืนต5อไป
1. บทนํา
คลองแสนแสบเปNนคลองหลักของกรุงเทพมหานคร ที่เชื่อมต5อจากคลองมหานาคไหลผ5านบางกะปY
หัวหมาก มีนบุรีลงสู5แม5น้ําบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมความยาวกว5า 70 กิโลเมตร ในอดีตคลองแสน
แสบมีบทบาทสําคัญทั้งทางด/านคมนาคม การค/า การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของชุมชนริมฝP\งคลอง
ต5อมาความเจริญของสังคมเมืองขยายตัวขึ้นอย5างรวดเร็ว สิ่งปลูกสร/างต5างๆเกิดขึ้นอย5างหนาแน5นตลอดแนวลํา
คลอง ทั้งที่เปNนที่อยู5อาศัยและแหล5งประกอบกิจการต5างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย5างรวดเร็วนี้ทําให/สภาพน้ําใน
คลองเน5าเสียและส5งกลิ่นเหม็น อันเปNนผลมาจากการทิ้งขยะ การปล5อยน้ําเสียลงคลองทั้งจากครัวเรือนและ
สถานประกอบการที่มีมากมายตลอดแนวสองฝP\งคลอง รวมถึงสารเคมีจากการเกษตรกรรมในบางพื้นที่ สภาพ
ศูนยบริการวิชาการ Tel. 1438 E-Mail : cas@kbu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

บทความบริการวิชาการ

ปการศึกษา 2556

ความเน5าเสียทั้งส5งกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นกับคลองหลักของเมืองหลวง มีผลกระทบต5อสภาพจิตใจและอารมณของ
ผู/พบเห็น โดยเฉพาะผู/ ที่อาศัย อยู5ริ มคลอง และปPจจุ บัน น้ําเน5าเสียมากขึ้ นเรื่ อยๆ ทั้ งนี้เ ปNนเพราะการไม5 เห็ น
ความสําคัญของน้ําในคลองเพราะระบบน้ําประปาสามารถเข/าถึงทุกครัวเรือน คลองจึงเปNนเพียงทางระบายสิ่ง
ปฏิกูล แม/จะมีความพยายามแก/ไขปPญหาน้ําคลองเน5าเสียแต5ที่ผ5านมาก็ไม5ประสบความสําเร็จเท5าที่ควร
ผู/จัดโครงการฯ เล็งเห็นว5าการแก/ไขปPญหาที่ล/มเหลว ส5วนหนึ่งมาจากรูปแบบการประชาสัมพันธการให/
ข/อมูลข5าวสารที่ถูกต/อง และครอบคลุมเกี่ยวกับการคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
เช5 น ข/ อมูล ด/ านสุ ขอนามั ย ข/ อมูล ด/ า นศิ ล ปกรรม วัฒ นธรรม ภู มิส ถาปP ต ยกรรม และวิ ศวกรรม ข/ อมูล ด/ า น
กฎหมายที่ เกี่ ย วข/ องกั บคุ ณภาพชี วิต และสิ่งแวดล/อมของชุ มชนริมคลองแสนแสบ คณะนั กวิจั ยเห็ นว5 าการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ เพื่อเปNนฐานข/อมูลสะสม ที่บันทึกเรื่องราวในมิติต5างๆ อย5างถูกต/อง ไว/ที่จุดเดียวจะ
ทําให/เกิดความสะดวก ในการนําข/อมูลไปใช/เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสน
แสบ ดังนั้นเพื่อให/ได/ข/อมูลที่ถูกต/องครบถ/วนสมบูรณ จึงเห็นสมควรให/จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเชิญผู/มีส5วนได/
ส5วนเสียเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ ตลอดจนประชาชนที่สนใจทั่วไป
ร5วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทที่เปNนจริงที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปPจจุบัน เพื่อเปNนการเผยแพร5ข/อมูลด/าน
กฎหมายที่เกี่ยวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบแก5ผู/เข/าร5วมโครงการ อันจะ
เปNนส5วนหนึ่งที่ช5วยให/การแก/ไขปPญหา คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ สําเร็จลุล5วงได/
อย5างมีประสิทธิภาพและยั่นยืนต5อไป
2. วัตถุประสงค-ของโครงการ
2.1 เพื่อวิเคราะหและเผยแพร5ข/อมูลทางกายภาพคลองแสนแสบ
2.2 เพื่อเผยแพร5ความรู/กฎหมายที่เกี่ยวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ
2.3 เพื่อแนะนํานวัตกรรมทางด/านระบบสารสนเทศภูมิศาสตรคลองแสนแสบ
2.4 เพื่อระดมความคิดเห็น และการมีส5วนร5วมของทุกภาคส5วนที่เกี่ยวข/อง
3. การดําเนินโครงการ
3.1 รูปแบบโครงการ
1. การนําเสนอผลการศึกษาดานสารสนเทศภูมิศาสตรและดานกฎหมาย
2. นําเสนอความรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลองแสน
3. การเสวนาแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส)วน
3.2 วิธีดําเนินโครงการ
คณะนิติศาสตร ดําเนินการสํารวจความรับรู/และเข/าใจของผู/นําและผู/อาศัยในพื้นที่ชุมชนริมคลองแสน
แสบเกี่ยวกับความรู/และความเข/าใจกฎหมายเกี่ยวข/องกับคุณภาพชีวิต การจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล/อมโดย
แบ5งออกเปNนบริเวณพื้นที่ต/นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําเพราะแต5ละบริเวณมีสภาพการใช/ประโยชนจากคลองที่
แตกต5างกัน โดยเน/นสํารวจถึงความต/องการตระหนักรู/กฎหมายของชุมชนดังกล5าว
จากนั้นจึงดําเนินการวิจัยและศึกษากฎหมาย สภาพการบังคับใช/กฎหมาย ความจําเปNนต5อการรับรู/
กฎหมายโดยวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษากฎหมายและวรรณกรรมที่เกี่ยวข/อง อีกทั้งสํารวจความคิดเห็นของ
นักวิชาการทางนิติศาสตรผู/เชี่ยวชาญด/านกฎหมายมหาชนและสิทธิชุมชน
นําเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบเพื่อเผยแพร5
ให/ผู/นําและผู/แทนชุมชนรับทราบและเข/าใจต5อกฎหมายซึ่งมีผลใช/บังคับอยู5ในปPจจุบัน โดยโครงการนี้จัดให/
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ผู/เข/าร5วมโครงการทุกภาคส5วนโดยเฉพาะอย5างยิ่งผู/นําและผู/แทนจากชุมชน ร5วมทั้งผู/แทนจากภาครัฐ และ
นักวิชาการร5วมเสนอความคิดเห็นและข/อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช/ และพัฒนาการด/านกฎหมาย
3.3 กลุ5มเป`าหมาย (ผู/รับบริการ)
บุคลากรภาครัฐ เอกชน ชุมชนริมคลองแสนแสบ และผู/ที่สนใจ จํานวน 100 คน
3.4 พื้นที่บริการวิชาการ
ชุมชนริมคลองแสนแสบ
3.5 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-12.30 น.
3.6 สถานที่จัดโครงการ
ณ ห/องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
3.7 การประเมินโครงการ
- วิธีการ
การประเมิ น โครงการศึ ก ษากฎหมายกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล/ อ มชุ ม ชนคลองแสนแสบ
ดําเนินการระหว5างการเสวนาโดยใช/กลุ5มตัวอย5างประกอบด/วยผู/แทนบุคลากรภาครัฐ เอกชน ชุมชนริมคลองแสน
แสบและผู/สนใจ จํานวน 100 คน
- เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช/ประเมินโครงการคือแบบสอบถามซึ่งเก็บรวบรวมข/อมูลจากกลุ5มตัวอย5างและนํามา
วิเคราะหข/อมูลโดยใช/ค5าทางสถิติ
3.8 การติดตามผลความสําเร็จโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
- วิธีการ
สัมภาษณและรับฟPงความคิดเห็นของโดยเน/นการรับรู/กฎหมายที่เกี่ยวข/องกับคลองแสนแสบของ
ผู/นํา และบุคคลในชุมชน
- เครื่องมือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณผู/นําชุมชน
3.9. การบูรณาการกับพันธกิจหลัก
โครงการศึกษากฎหมายกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบเปNนโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการ ซึ่ งบู ร ณาการร5 ว มกั บ พั น ธกิ จ ด/ า นการวิ จั ย เนื่ อ งจากเปN น ส5 ว นหนึ่ ง ของโครงการวิ จั ย เรื่ อ ง
“โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ” ซึ่งคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตร5วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปNนผู/รับผิดชอบโครงการ
ทั้งนี้โครงการดังกล5าวถูกนําไปบูรณาการกับพันธกิจด/านการผลิตบัณฑิต โดยใช/เปNนส5วนหนึ่งการ
จัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตรในรายวิชา นต.206 กฎหมายละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควร
ได/ นต.211 กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ นต.426 กฎหมายสิทธิมนุษยชน เน/นให/นักศึกษาเรียนรู/จากกรณีศึกษา
ซึ่งเกิดขึ้นจริงในสังคม
4. ผลการดําเนินโครงการ
4.1 ผลการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ: ประโยชนหรือผลกระทบของโครงการ)
1. ผูที่เกี่ยวข/องทุกภาคส5วนได/รับทราบข/อมูลทางกายภาพคลองแสนแสบ
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2. ผู/ที่เกี่ยวข/องทุกภาคส5วนได/รับความรู/ด/านกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของ
ชุมชนริมคลองแสน
3. จากการระดมความคิดเห็น และการมีส5วนร5วมของทุกภาคส5วนที่เกี่ยวข/องสามารถนําไปสู5การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองแสนแสบต)อไป
4.2 ผลการประเมินโครงการ (เชิงปริมาณ : ร/อยละและค5าเฉลี่ยเต็ม 5)
ร/อยละของกลุ5มเป`าหมายซึ่งเข/าร5วมโครงการ ร/อยละ 100
ค5าเฉลี่ยความพึงพอใจต5อโครงการ 4.83 โดยกลุ5มเป`าหมายเสนอแนะให/จัดโครงการต5อเนื่องเพื่อให/
เกิดผลเปNนรูปธรรมมากขึ้น
4.3 ผลการบูรณาการกับพันธกิจหลัก
พันธกิจด/านการวิจัย
โครงการบริ ก ารวิ ช าการนี้ เ ปN น ส5 ว นหนึ่ ง จากการวิ จั ย เรื่ อ ง โครงการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบซึ่งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร5วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปNน
ผู/วิจัย เพื่อมุ5งศึกษาถึงความรับรู/ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน/าที่ของชุมชน รวมถึงปPญหาการใช/กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล/อมในสภาพความเปNนจริง ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล/ว คณะนิติศาสตรได/รับทราบเห็นของ
ผู/นําและผู/แทนชุมชนเพื่อนําไปเปNนแนวความคิดต5อโครงการวิจัยในอนาคตต5อไป
พันธกิจด/านการผลิตบัณฑิต
กรณีศึกษาเกี่ยวกับความรับรู/เกี่ยวกับกฎหมายและปPญหาการใช/กฎหมาย ซึ่งได/จากโครงการนี้ถูก
นําไปใช/เปNนกรณีศึกษาเกี่ยวกับสิทธิชุมชนต5อการจัดการสิ่งแวดล/อมของชุมชน ในรายวิชา นต.211 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและ นต.426 กฎหมายสิทธิมนุษยชน เพื่อให/นักศึกษาเข/าใจต5อกระบวนการรับฟPงความคิดเห็นของ
ชุ ม ชนและแนวปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ตราและใช/ ก ฎหมายของรั ฐ ให/ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต5 อ ชุ ม ชนผู/ ใ ช/
ทรัพยากรธรรมชาติและสอดคล/องต5อสิ่งแวดล/อมของชุมชน
4.4 ความรู/ที่ได/จากการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการนี้ทําให/คณะนิติศาสตรตระหนักถึงการประชาสัมพันธ เผยแพร5และสร/างความ
เข/าใจแก5ชุมชนเกี่ยวกับสิทธิของตนและบทบาทการมีส5วนร5วม เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม
ตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และรับทราบข/อเท็จจริง ปPญหาอุปสรรคและความต/องการ
ของชุมชนต5อกฎหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองแสนแสบ
ในชั้ น ต/ น นี้ ค ณะนิ ติ ศาสตรได/ ร วบรวมและจั ด ทํ า “คู5 มือกฎหมายเพื่ อการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต และ
สิ่ ง แวดล/ อ มชุ ม ชนริ ม คลองแสนแสบ” ในรู ป แบบซึ่ ง ประชาชนทั่ ว ไปสามารถเข/ า ใจง5 า ย เพื่ อ เปN น การ
ประชาสัมพันธและเข/าถึงกฎหมายพื้นฐานที่บังคับใช/ ทั้งนี้คณะนิติศาสตรใช/โครงการบริการวิชาการนี้เปNนส5วน
หนึ่งเพื่อรับฟPงความคิดเห็นของชุมชน เพื่อนําไปศึกษาและเสนอเพื่อพัฒนากฎหมายให/สอดคล/องต5อวิถีชีวิตของ
ชุมชนริมคลองแสนแสบต5อไป
5. ป<ญหาและอุปสรรคที่พบ
ปPญหาที่พบของโครงการ คือ ประชาชนในชุมชนริมคลองแสนแสบจํานวนไม5น/อยยังไม5ทราบถึงสิทธิ
ของตนและบทบาทการมี ส5 ว นร5 ว ม เพื่อจั ด การทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล/ อม แม/ จ ะถู กบัญ ญั ติไว/ ใน
รัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อันเปNนหลักการที่ได/รับการยอมรับในระดับสากล
อุปสรรคของโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ ชุมชนให/ความสําคัญต5อเส/นทางสัญจรทางบกมากกว5าทาง
น้ําซึ่ งเปNนวิ ถีการดํ าเนินชี วิต ดั้งเดิมของชุมชน คนในชุมชนมี ทัศนคติ ว5า คลองเปNน ที่ระบายของเสีย ขาดจิ ต
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สาธารณะอนุรักษ รักษาสภาพแวดล/อมของคลองแสนแสบอันเปNนทรัพยากร สิ่งแวดล/อมที่ผูกพันดั้งเดิมกับ
ชุมชน
6. ข(อเสนอแนะ
6.1 ข/อเสนอแนะในการนําผลหรือความรู/ที่ได/จากการบริการวิชาการไปใช/
การรณรงคให/ชุมชนอนุรักษ จัดการคลองแสนแสบไม5สามารถทําได/อย5างฉับพลันและยั่งยืนได/ เนื่องจาก
ทัศนคติ ของคนในชุ มชนเปลี่ ยนแปลงได/ย าก ต/ องใช/ เ วลาเผยแพร5 ความรู/ ปลูกจิ ต สํ า นึก อี กทั้ งสร/ า งความ
ตระหนักรู/ให/เห็นว5าคลองเปNนส5วนหนึ่งของชุมชน
6.2 ข/อเสนอแนะในการพัฒนาหรือจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต5อไป
การจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต5อไปควรเปNนไปอย5างต5อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคปลูกจิตสํานึก
ความตระหนักรู/เกี่ยวสิทธิ หน/าที่กฎหมายพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญให/แก5เยาวชนในชุมชนเพื่อจะช5วยปรับเปลี่ยน
ทัศนคติอย5างค5อยเปNนค5อยไป และยั่งยืน
7. กิตติกรรมประกาศ
โครงการศึ ก ษากฎหมายกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล/ อ มชุ ม ชนคลองแสนแสบจั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงคเผยแพร5ความรู/กฎหมายที่เกี่ยวข/องกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมของชุมชนริมคลองแสนแสบโดย
ดําเนินโครงการอย5างเปNนระบบ นับตั้งแต5การศึกษาสภาพปPจจุบัน ปPญหาและความต/องการ การกําหนดจุด
พัฒ นา การวางแผน การปฏิ บั ติ งานตามแผน ติ ด ตามผลและประเมิ น โครงการ เพื่ อนํ า ผลการประเมิ น
โครงการไปใช/ในการพัฒนาเปNน“คู5มือกฎหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล/อมชุมชนริมคลองแสน
แสบ” ส5งผลให/เกิดองคความรู/ต5อผู/วิจัยและชุมชนสามารถนําไปประยุกตใช/ในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาและ
จัดการสิ่งแวดล/อมในชุมชน
ขอขอบคุณชุมชนริมคลองแสนแสบ ได/แก5 ชุมชนบ/านครัว ชุมชนโรงเจมักกะสัน ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ
ชุมชนหมู5 9 และหมู5 10 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งร5วมมือและอนุเคราะหข/อมูลข/อเท็จจริง
ความต/องการเชิงวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายอันจําเปNนและการประยุกตใช/กฎหมายต5างๆ ในชีวิตประจําวัน
ขอขอบคุ ณนั กวิ ชาการจากสถาบั น อุด มศึกษาภาครัฐ หน5 ว ยงานภาคเอกชนและองคกรพั ฒนาเอกชนด/ า น
สิ่งแวดล/อม ได/แก5 Green Peace ผู/สละเวลาเข/าร5วมการเสวนา อีกทั้งผู/แทนจากหน5วยงานภาครัฐ อาทิ
สํานักงานเขตราชเทวี เขตมีนบุรี เขตวัฒนา สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี สํานักระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร
และผู/เกี่ยวข/องที่ให/ความร5วมมือในการดําเนินโครงการ ให/การดําเนินงานบรรลุผลตามเป`าหมาย เพื่อใช/ในการ
พัฒนาบรรลุพันธกิจของคณะนิติศาสตร และเปNนแนวทางต5อการดําเนินการวิจัยและจัดโครงการบริการวิชาการ
ต5อของสังคมต5อไป
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