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ประชาชนโดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ และประเมินการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับการ
เยียวยาช่วยเหลอืจากปัญหามลพิษทางเสยีงจากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการวจิยัแบบผสมผสาน
ที่ได้บรูณาการวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณเข้าด้วยกนั โดยใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากประชากร ซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมลูส าคญั จ านวน 11 คน ประกอบด้วย 2 กลุม่ คือ ตวัแทนจาก
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จ านวน 3 คน และใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมลูจากประชาชนที่อาศยัโดยรอบท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
ที่ได้รับผลลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียง ซึ่งประกอบไปด้วยกลุม่ตวัอย่างจากประชาชน 3 หมู่บ้าน ในเขต
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการจ านวนทัง้สิน้ 342 คน ผลจากการวิจัยพบว่า 1) 
ประสิทธิผลในการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงอยู่ในระดบัปานกลาง  เนื่องจากความลา่ช้าจากขัน้ตอน
การด าเนินการ ความไมท่ัว่ถึงของการด าเนินมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ทางเสียง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ยงัคงแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  
และยงัคงมีข้อร้องเรียนเป็นจ านวนมาก 2) ความต้องการของประชาชนในการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทาง
เสียงของท่าอากาศยานสวุรรณภมูิไม่สามารถสร้างความประทบัใจหรือความพึงพอใจ  และไม่ตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ผู้ รับผลกระทบ 
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The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of noise pollution solutions 

to the people surrounding Suvarnabhumi Airport and to assess the response to the needs of people 
who recovered from the noise pollution problem at Suvarnabhumi Airport. The researcher used a 
mixed methods research that integrates both qualitative and quantitative research methods. An in-
depth interview was applied to two groups; (1) eight interviewees from government agencies 
responsible for solving noise pollution problems affecting the people around Suvarnabhumi Airport 
(2) three interviewees from community leaders in Racha Thewa Subdistrict in the Bang Phli District 
of Samut Prakan Province. A questionnaire was used to gather data from the people around 
Suvarnabhumi Airport who were affected by noise pollution problems which consisted of people from 
three villages in Racha Thewa Subdistrict in the Bang Phli District of Samut Prakan Province and 
consisted of a total of 342 people. The results of the research found the following; (1) the 
effectiveness in managing noise pollution problems was moderate due to the delay from the 
implementation process and the inadequacy of implementing remedial measures to help people 
affected by noise pollution. Most of the affected people continued to express their negative views on 
Suvarnabhumi Airport and there were still many complaints; (2) the demands of the people on 
solving the noise pollution problem at Suvarnabhumi Airport and failed to impress or satisfy and 
did not meet the needs of those affected. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ท่ า อ าก าศยานสุ ว ร รณภู มิ เ ป็ นท่ า อ า ก าศยาน ท่ี มี ข น าด ให ญ่ แล ะทัน สมัย 
มีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การส่งเสริม และพฒันาความเจริญด้านเศรษฐกิจสงัคมตอ่ประเทศไทย 
เป็นอยา่งมาก เน่ืองด้วยในปัจจบุนัประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัของจ านวนประชากรท่ีเดินทาง
โดยท่าอากาศยานมากขึน้จึงได้มีเป้าหมายท่ีจะท าให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติชัน้น า  
ด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับสากลในรูปแบบเอกลักษณ์ความเป็นไทย  และพร้อมด้วย 
การบริการท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีมาใช้บริการ อีกทัง้  
ท่าอากาศยานยังขยายความเป็นศูนย์กลางของทางธุรกิจ และโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ เพราะเป็นสว่นท่ีส าคญัท่ีจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีมลูคา่เพิ่มมากขึน้ 

 การท่ีประเทศไทยมีท่าอากาศยานท่ีทันสมัย และเป็นศนูย์กลางการเพิ่มด้านเศรษฐกิจ  
ในเชิงธุ รกิจนัน้  ชี ใ้ ห้ เห็นถึงการแข่งขันในด้านธุรกิจโลก ซึ่งหากวิ เคราะห์แล้วจะพบว่า  
ปัญหาท่ีจะตามมาจากระบบธุรกิจดงักล่าว คือ ปัญหาด้านมลพิษทางเสียง เน่ืองจากปัจจุบัน 
มีการขยายพืน้ท่ีเพ่ือสร้างท่ีพักอาศัยเป็นจ านวนมากในบริเวณโดยรอบของท่าอากาศยาน  
สวุรรณภูมิท าให้มีประชากรบางกลุ่มท่ีอาศยัอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับผลกระทบ
จากการท่ีมีเสียงท่ีเกิดจากอากาศยาน คือ เสียงขณะเคร่ืองบินบินขึน้ (Take – off Noise)  
เสียงขณะเคร่ืองบินบินลง (Landing Noise) และเสียงท่ีขณะเคร่ืองบินบินอยู่ในอากาศ  
(Fly – over Noise) อย่างเป็นประจ าต่อเน่ือง ล้วนก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงท่ีส่งผลต่อสุขภาพ
อนามยัของประชากรท่ีอยู่โดยรอบท่าอากาศยานทัง้ในด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงคณุภาพชีวิต 
ด้านอ่ืนๆอีกมากมาย (ส านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์, 2549) โดยปัญหาในเร่ืองเสียงและความ
สัน่สะเทือน จัดเป็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งท าให้ประสาทหูเส่ือมหรือพิการได้ใน
ทางอ้อมมลพิษทางเสียงยงัท าให้ความสขุในชีวิตลดลงเป็นต้น เหตขุองความร าคาญ ความเครียด 
ซึ่งเป็นเหตสุ าคญัของความเจ็บป่วย เช่น โรคความดนัโลหิตสงูโรคนอนไม่หลบัและโรคหวัใจ  เป็น
ต้น และยงัมีผลตอ่อาคารบ้านเรือน เชน่ กระจกแตก กระเบือ้งแตก หลงัคาพงั เป็นต้น ดงันัน้ เสียง
ดงัเกินไปหรือเสียงรบกวนเป็นเสียงท่ีไมพ่ึง่ปรารถนา และถือเป็นสภาพแวดล้อมเส่ือมโทรมประการ
หนึ่ง ซึ่งต้องได้รับการป้องกัน ควบคมุ และการเยียวยาแก้ไข (สุธีลา ตลุยะเสถียร, 2544) เม่ือ 
มีการก่อตัง้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ.2503 โดยกระทรวงคมนาคม ส านกังาน  
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การบินพลเรือน (กรมการบินพาณิชย์ปัจจุบนั) ได้ท าการส ารวจพืน้ท่ีและศึกษา air space 
(ห้วงอากาศ) ปรากฏว่า ท่ีดิน ท่ีสมควรจะใช้เป็นพืน้ท่ีก่อสร้าง คือ ท่ีดินบริเวณคลองลาดกระบงั 
คลองประเวศ และคลองหนองงูเห่า อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งมีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 20 ,000 
ไร่ โดยรัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา ท่ีช่ือว่า “พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะ
เวนคืน ในท้องท่ีต าบลบางโฉลง ต าบลราชาเทวะ ต าบลหนองปรือ และต าบลศีรษะจระเข้น้อย 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ” ตัง้แตปี่ พ.ศ.2505 และเวนคืนอีกครัง้ และเร่ิมก่อสร้างในปี 
พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ซึ่งพืน้ท่ีในบริเวณท่ีใช้ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่เป็นบ่อ
เลีย้งปลา การสร้างนัน้ นอกจากจะท าลายระบบนิเวศชุ่มน า้  แล้วยังเกิดผลกระทบต่อวิถีชุมชน 
จ าเป็นท่ีจะต้องมี การจดัการเตรียมพืน้ท่ีให้กับชุมชนเพ่ือให้มีวิถีชีวิตต่อไปในอนาคต ท่าอากาศ
ยานไทย (ทอท.)  วางแผนพัฒนาพืน้ท่ีขยายไปทางด้านทิศตะวันออกของสนามบิน ซึ่งบริเวณ
ดงักล่าวเป็นท่ีอยู่อาศยั ของชุมชนท่ีถูกรือ้ย้ายไปก่อนหน้านีน้ัน่เองชุมชนเดิมเคยเป็นท่ีรองรับน า้ 
หรือพืน้ท่ีอนรัุกษ์ สิ่งแวดล้อม (ภารนี สวสัดรัิกษ์, 2549) ซึง่ให้มีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ หรือ
ทัง้สภาพภูมิศาสตร์ หลายประการ อาทิ เช่น การถมพืน้ท่ีเพ่ือสร้างท่าอากาศยาน การขุดลอกคู
คลองเพ่ือการระบายน า้  การก่อสร้างอาคารพาณิชย์ การก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีการ
สร้างถนนหลายเส้นทาง เพ่ือมุ่งหน้าเข้าท่าอากาศยาน และการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ 
(จกัรกฤษณ์ พกุพิบลูย์, 2548) โดยท่าอากาศยานสวุรรณ ได้ท าการก่อสร้างเสร็จ และเร่ิมเปิดใช้
บริการ ตัง้แตว่นัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ.2549 (ยวุลกัษณ์ เวชวิทยาขลงั, วิญญ ูวีรยางกรู, และ วรพงศ์ 
ภมูิบอ่พลบั, 2562) หลงัจากการเปิดใช้บริการท่าอากาศยานสวุรรณภูมิไปแล้วนัน้ ก็ได้เร่ิมพบว่ามี
ผลกระทบ และปัญหาต่างๆท่ีส่งผลต่อประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานใน
ลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต และผลกระทบท่ีเห็นได้
ชดัเจนเลย ก็คือ ปัญหามลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากเสียงท่ีดงัในตอนขึน้ลงของเคร่ืองบิน เป็นต้น  

 จากสภาพปัญหามลพิษทางเสียงของท่าอากาศยานดังกล่าว ซึ่ งส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า หน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงบริเวณท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยให้ท่าอากาศยานไทย 
(ทอท.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปด าเนินการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 มาตรการ ได้แก่
มาตรการแรก คือ มาตรการทางเทคนิค ได้แก่ การก าหนดวิธีการบินขึน้ – ลง การปรับปรุงเส้นทาง
การบินและการก าหนดประเภทของอากาศยานท่ีจะใช้ท่าอากาศยาน มาตรการท่ีสอง คือ  
การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยให้กระทรวงคมนาคม
มีแผนให้ประสานติดตาม และเร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
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รวมทัง้ มีการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ ได้รับจากปัญหาดังกล่าวท่ีมีการตรวจสอบถูกต้องและ
ชดัเจนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีการประชาสมัพนัธ์ชีแ้จ้งท าความเข้าใจให้สาธารณชนได้ทราบ
ประเด็นปัญหา และการด าเนินการของภาครัฐให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงอย่างทั่วถึง  
ซึ่งกระทรวงคมนาคมเร่งรัดให้ บมจ.ท่าอากาศยานไทยเจราซือ้ท่ีดิน และสิ่งปลกูสร้างกบัท่ีผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียง ในระดบัเสียงตัง้แต ่NEF 40 ขึน้ไป กรณีท่ีจะไม่ประสงค์ขาย 
ก็ให้เจรจาค่าชดเชยเพ่ือปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยใช้เงินของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 
และให้กระทรวงคมนาคมกบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ บมจ.ท่าอากาศ
ยานไทย ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติมกรณีท่ีมีการขึน้ – ลงของ
เคร่ืองบินเต็มขีดความสามารถสูงสุดของทางวิ่งท่ี 1 และท่ี 2 เพ่ือให้ทราบจ านวนผู้ ได้รับความ
เดือดร้อนท่ีถูกต้องและครบถ้วน โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วม เพ่ือให้การด าเนินงานการแก้ไข
ปัญหานีเ้ป็นไปอยา่งรูปธรรม (มตคิณะรัฐมนตรี, 2549) 

 อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ จะเป็นท่าอากาศยานท่ีมีขนาดใหญ่และทนัสมยั
ท่ีสุด แต่น ามาด้วยปัญหาและความขดัแย้งต่างๆมากมาย และมีการร้องเรียนเร่ืองปัญหามลพิษ
ทางเสียงท่ีเกิดจากท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยระบวุ่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ตามเส้นทางการบิน
ของเคร่ืองบินได้รับความเดือดร้อน เพราะเสียงของเคร่ืองบินดัง รบกวนการด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านไม่สามารถอาศยัอยู่ได้เหมือนชุนชนปกติทั่วไป และแม้ว่าประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่า
อากาศยานสวุรรณจะได้รับการเยียวยาจากผลกระทบท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว โดยรัฐได้ท าการจดัสรรเงิน
งบประมาณชดเชยไว้แล้ว ประมาณ 390 ล้านบาท เพ่ือจะเจรจาซือ้ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
จากผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ แต่สภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กับผู้ ท่ีอาศัยบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิก็ยงัประสบกับปัญหามลพิษทางเสียงอยู่เร่ือยๆ และไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่าง
แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง หรือการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้
ได้รับผลกระทบนัน้  แม้ว่าจะมีการด าเนินการเจรจาหรือเยียวยาความเสียหายไปบ้างแล้วก็ตาม  
แต่ก็มีอยู่ไม่ถึง 10% เท่านัน้ ของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ซึ่งก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข  
แต่ทางหน่วยงานรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการปัญหาดงักล่าวก็ยังบ่ายเบี่ยงท่ีจะไม่รับซือ้
บ้านเรือนชาวบ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงแต่อย่างใด  และหลักเกณฑ์ในการก าหนดการ 
จ่ายค่าชดเชยความเสียหายนัน้ก็ยงัสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ เสียหาย และเป็นไปอย่างล่าช้า  
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างท่าอากาศยานและประชาชนท่ีได้รับผลกระทบทางเสียงนัน้  
อยู่บ่อยครัง้ และในปัจจุบนัประชาชนก็ยงัมีการร้องเรียน เพราะไม่ได้รับการเยียวยาท่ีเหมาะสม
ตามท่ีได้มีการก าหนดการแก้ไขปัญหาเอาไว้ (ไทยโพสต์, 2563) ซึ่งก่อให้เกิดเป็นปัญหาท่ีเรือ้รัง
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ตามมาสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีรัฐได้ก าหนดขึน้  
ต้องมีความเข้าใจถึงปัญหา ท่ีเกิดขึน้ได้เป็นอย่างดี จ าเป็นต้องมีความรอบคอบในการวาง  
แนวทางการแก้ไข และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศยาน  
ท่ีได้รับผลกระทบ ให้เกิดปัญหามลพิษทางเสียงให้น้อยท่ีสุด มลพิษทางเสียงจากอากาศยาน 
จะมีระดบัความรุนแรงเพียงใดนัน้ ขึน้อยู่หลายปัจจยัแม้ว่าจะน าอากาศยานท่ีมีเสียงเบากว่ามาใช้
ปฏิบัติการบิน แต่ปริมาณการจราจรท่ีเพิ่มขึน้และรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินรอบสนามบิน  
ท่ีแตกต่างกนัไปก็อาจท าให้ระดบัเสียงจากอากาศยานท่ีเกิดขึน้ ณ ชมุชนโดยรอบสนามบินไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปและระดับความรุนแรงของปัญหาไม่ได้ลดลงแต่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัและรบกวนด ารงชีวิตโดยปกตสิขุของประชาชนอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ และเป็นสาเหตท่ีุท าให้
การแก้ไขปัญหามีความยากล าบากในการแก้ไขปัญหา ดังนัน้ มาตรการต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ 
ในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงจากอากาศยานจะต้องมีความเหมาะและเพียงพอ  
กบัปริมาณและความรุนแรงของปัญหาและมีความยืดหยุน่สามารถปรับใช้ได้กบัหลายสถานการณ์ 

 จากปัญหาท่ีกล่าวมาทัง้หมดนัน้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการจดัการ
ของรัฐตอ่ปัญหามลพิษทางเสียงจากการสนามบนิสวุรรณภมูิท่ีมีตอ่ประชาชนท่ีอยู่พืน้ท่ีโดยรอบท่า
อากาศยาน เพ่ือประเมินผลแนวทางการจดัการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีดแูล
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง ว่าหลกัการแนวทางในการแก้ไขปัญหามีเปา้หมาย 
วตัถปุระสงค์ ตรงตามท่ีได้วางแผนไว้หรือไม่ การท างานของหน่วยงานภาครัฐมีความสามารถมาก
พอในการเยียวยาแก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดขึน้อยู่ในปัจจุบนัมากน้อยแค่ไหน และแนวทางการ
จดัการแก้ไขปัญหามลพิษเกิดประสิทธิผล หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุตามหลกัท่ีประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนมากน้อยเพียงใด ผู้ ศึกษาจึงต้องเข้าไปศึกษาเพ่ือประเมินผลลัพธ์และ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนว่าแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาสามารถเยียวยาและ
ช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบได้อย่างแท้จริง โดยผลจากการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และเป็นประโยชน์กับประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนจากผลกระทบดงักลา่ว 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือประเมินประสิทธิผลการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีต่อประชาชน
โดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

 2. เพ่ือประเมินการตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ
จากปัญหามลพิษทางเสียงจากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา  
เป็นการประเมินผลการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีตอ่ประชาชนโดยรอบ

ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล 2 เกณฑ์หลกั ได้แก่ 
1.1 เกณฑ์ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง 
จากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  

1.2 เกณฑ์การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) เพ่ือประเมินว่าแนว
ทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้าง  
ความพึงพอใจต่อประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหามากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาในเร่ือง
ผลกระทบท่ีได้รับ การเยียวยาจากภาครัฐ และความพึงพอใจท่ีมีตอ่การจดัการแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางเสียงของภาครัฐ  

2. ขอบเขตด้านประชากร  
คือ มี 2 กลุม่ประชากร  

2.1 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีด้านกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน จ านวน 8 คน ในหนว่ยงานบริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

2.2 ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงโดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิท่ีอาศยัอยู่ ในหมู่บ้านท่ี 3, หมู่บ้านท่ี 4 และหมู่บ้านท่ี 10 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอ 
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนทัง้สิน้ 342 คน   (เน่ืองจากประชาชนในเขตต าบลนีไ้ด้รับ
ผลกระทบมากกวา่จ านวนต าบลอ่ืนๆ และมีการออกมาเรียกร้องเร่ืองการเยียวยามากท่ีสดุ) 
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
การศึกษาผลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียงโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ตัง้ปีพ.ศ.2560 ท่ีผ่านมา จนถึงปัจจุบนั โดยผู้ วิจยัจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน มีน
คม ถึง เมษายน พ.ศ.2564 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เ พ่ือ เ ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ท่ี รับผิดชอบในการด า เนินงานของสนามบิน 
สวุรรณภูมิในการท่ีจะน าข้อมลูท่ีศกึษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเพ่ือแก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียง และการเยียวยาประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานท่ียงัคงได้รับผลกระทบท่ีเกิด
จากสนามบนิสวุรรณภมูิอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคต  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 มลพิษทางเสียง  หมายถึง เสียงท่ีเกิดจากท่าอากาศยาน เป็นเสียงท่ีเป็นอันตราย 
ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัย ทัง้ในด้านร่างกายและจิตใจ และคุณภาพชีวิตด้านอ่ืนๆ 
รวมทัง้สมรรถภาพการได้ยิน การพกัผ่อน ประสิทธิภาพการท างาน การติดตอ่ส่ือสาร และสถานท่ี
พกั อาศยั ของผู้ ท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ   

 ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง หมายถึง การได้รับความเดือดร้อนในการด ารงชีวิต 
ของประชาชนท่ีพกัอาศยัโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเขตต าบลราชเทวะ อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ เช่น การท าให้อาคารท่ีพักอาศัยพัง ช ารุด หรือแตกร้าว และเกิด  
การสั่นสะเทือน รวมถึงการส่งผลให้สมรรถภาพการได้ยินของผู้ ท่ีได้ท่ีพักอาศัยบริเวณโดย  
รอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิเส่ือมลงเป็นต้น  

 การจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง หมายถึง แนวทางการจดัการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียง โดยมีมาตรการท่ีทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
โดยเจราซือ้ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง และจ่ายค่าชดเชยเพ่ือปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ของผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง ตามมตคิณะรัฐมนตรีได้ก าหนดเอาไว้ 

 การประเมินผล  หมายถึง การประเมินผลแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษ 
ทางเสียง และประเมินผลความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากปัญหา
มลพิษทางเสียงจากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
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 ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จของแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง 
ท่ีเป็นไปตามหลกัเปา้หมายท่ีได้ก าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ 

 มาตรการทางเทคนิค หมายถึง มาตรการท่ีใช้แก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีเกิดจาก 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีมาตรการแก้ไข คือ การก าหนดวิธีการบินขึน้ – ลง การปรับปรุง
เส้นทางการบนิ และการก าหนดประเภทของอากาศยาน 

 มาตรการเยียวยา  หมายถึง การแก้ไข และวิธีการการชดเชยผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ 
ด้วยวิธีการตา่งๆท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความพงึพอใจ 

 การตอบสนองความต้องการ หมายถึง สิ่งท่ีประชาชนโดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภูมิ
คาดหวงัว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามหลกัการ  
ท่ีวางไว้ และสามารถเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากเสียงของท่าอากาศยานได้อย่างแท้จริง  
และทัว่ถึง 

 

 



 
 

 

บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาการประเมินผลแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีต่อ
ประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครัง้นี ้ผู้ ศึกษาได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข้องมาเป็นกรอบแนวคดิเพ่ือท าการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัการประเมินผล 
2. แนวคดิและทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย 
3. แนวคดิเก่ียวกบัมลพิษทางเสียง 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความต้องการ 
5. แนวคดิเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
6. แนวทางการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีต่อประชาชนโดยรอบท่า

อากาศยานสวุรรณภมูิ 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
8. กรอบแนวคดิในการวิจยั 

1.  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผล 
1.1 ความหมายของการประเมินผล 

ในการประเมินผลได้มีนักวิชาการต่างๆหลายท่านได้ให้ความหมายของการ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย สามารถรวบรวมได้ ดงันี ้

โพรวสั (Provus) การประเมิน คือ การวดั (Measurement) ในระยะแรก “การวดั” 
และ“การประเมิน” ถือเป็นสิ่งท่ีมีความหมายเดียวกันเน่ืองจากการประเมินเป็นศาสตร์ท่ีมี
แหลง่ก าเนิดมาจากศาสตร์แห่งการวดัในด้านหนึ่งการนิยามว่าการประเมินคือ การวดั มีข้อดีในแง่
ท่ีท าให้การประเมินมีความเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีมีความเป็นปรนยั และความเท่ียงตรง 
อย่างไรก็ดีผลเสียงท่ีตามมาคือนักประเมินมีบทบาทเป็นเพียง “นักเทคนิคการวัด” ท่ีมุ่งสร้าง
เคร่ืองมือวัดคุณลักษณะบุคคลการประเมินจึงผูกติดอยู่กับความหมายของคะแนน ท่ีได้จาก
เคร่ืองมือมาตรฐานของการวดัมากเกินไป ท าให้มองข้ามตวัแปรเชิงประเมินท่ีส าคญั ท่ีไม่สามารถ
ใช้วิธีการเชิงปริมาณมาวดัเทา่นัน้ (Provus, 1971) 

รอสซ่ีและฟรีแมน (Rossi and Freeman) การประเมิน คือ การช่วยการตดัสินใจ 
(Assistant in decision - making) กล่าวคือ การประเมินช่วยเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ 
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ต่อการตดัสินใจในการบริหารงาน การประเมินจึงขยายขอบเขตนอกเหนือไปจากการประเมิน
มนุษย์เช่น ประเมินโครงการทรัพยากร มาตรการด าเนินงาน เป็นต้น นอกจากนัน้ความต้องการ 
ในการท างานในการท านายหรือคาดการณ์ (need of forecasts) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความซบัซ้อน
เพ่ือน าไปสูก่ารตดัสินใจหรือการคาดการณ์ (Freeman, 2019) 

แอลคิน (Alkin) กล่าวว่า การประเมิน เป็นกระบวนการของการท าให้เกิดความ
มัน่ใจในการตดัสินใจโดยการคดัเลือกข้อมลูท่ีเหมาะสม รวบรวมและวิเคราะห์ เพ่ือจดัท ารายงาน
สรุปสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม (Alkin, 
1969) 

สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) กลา่ววา่ การประเมินเป็นการก าหนดปัญหาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจนัน้เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
(Stufflebeam, 1971) 

สคริฟเว่น (Scriven) การประเมิน คือ การตดัสินคณุคา่ (Determining of worth 
or value) นิยามดงักล่าวถือเป็นนิยามกระแสหลกั (Mainstream) ของการประเมิน โดยผู้ประเมิน
จะต้องมีความเช่ียวชาญในการสงัเกตและอาศยัหลกัเหตผุล กลา่วอีกอยา่งก็คือแนวคิดดงักล่าวถือ
ว่า ถ้าผู้ ประเมินมิได้ตัดสินคุณค่าของสิ่ง ท่ีประเมินถือว่าผู้ ประเมินยังทาหน้าท่ีไม่สมบูรณ์  
(Scriven, 1967) 

การประเมินเป็นกิจกรรมและวิธีการศึกษาเพ่ือค้นหาคุณค่าของความจริงภายใต้
บริบทของสังคม ซึ่งมีความสลบัซับซ้อนค่อนข้างมาก ฉะนัน้การประเมินจึงเป็นกระบวนการท่ีมี
ความละเอียดออ่น และจะต้องอาศยัองค์ความรู้ในเชิงสหวิทยาการ (Inter– disciplinary) อาทิเช่น 
ปรัชญา วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็นต้น 

การให้ความหมายดงักล่าวสอดคล้องกบัข้อสรุปของ ปีเตอร์เอชรอซซ่ี และเฮาเวิร์ด  
อีฟรีแมน ท่ีเสนอว่าทฤษฎีการประเมิน และการศกึษาวิจยัคือ วิธีการศึกษาสงัคมอย่างเป็นระบบ
ภายใต้เทคนิคการวิจัยรวมทัง้การนาองค์ความรู้ท่ีมีความหลากหลาย (Several discipline) 
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแต่ละบริบท ไม่ว่าจะเป็น การก าหนดกรอบความคิด  
และการรับรู้ (Conceptualization) การออกแบบ (Design)  การวางแผน (Planning)  และ 
การน าไปใช้ (Implementation)  

สรุปจากการศกึษาเอกสารของนกัวิชาการชาวไทยและนกัวิชาการชาวต่างประเทศ  
ท่ีเก่ียวข้องกบันิยามของการประเมินผล สรุปได้ว่า การประเมินผล หมายถึง  กระบวนการรวบรวม
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ข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูล  และสรุปข้อมูลของสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง  เ พ่ือใช้ในการพิจารณาคุณค่า 
โดยวิธีด าเนินการต้องมีหลกัเกณฑ์นา่เช่ือถือ  

อาจกล่าวได้ว่า ธรรมชาติของการประเมินผล ประกอบด้วยขบวนการ 7 ขัน้ตอน  
คือ การก าหนดเกณฑ์ท่ีเฉพาะเจาะจง การใช้เคร่ืองมือท่ีดีมีคณุภาพเหมาะสม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ การก าหนดคุณค่าของสิ่ง 
ท่ีค้นพบ และการตดัสินใจ  

1.2 วตัถปุระสงค์ของการประเมินผล  
มีนกัทฤษฎีแบง่กลุม่ทฤษฎีการประเมินเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ได้ดงันี ้ 

1. กลุ่มประโยชน์นิยม (Utilitarianism) พวกนกัทฤษฎีในกลุ่มนีเ้ช่ือว่า เปา้หมาย 
ของการประเมิน คือ การสร้างประโยชน์แก่สงัคม การประเมินจะมีคณุค่าก็ตอ่เม่ือน าผลท่ีได้จาก
การประเมินนัน้ไปสร้างประโยชน์แก่สงัคมและคนหมูม่าก  

2. กลุม่พหนุิยม (Pluralism) นกัทฤษฎีในกลุ่มนีเ้ช่ือว่าเปา้หมายของการประเมิน
ไม่ควรมีเพียงอันเดียว การประเมินควรเป็นสิ่งท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายได้หลายด้าน  
เช่นการประเมินเพ่ือแสดงกลไกแห่งอ านาจในการติดตาม/ควบคุม/ดูแลการด าเนินงานต่างๆ  
เป็นต้น นักทฤษฎีในกลุ่มนีส้่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดส านักอัชณัตติกญาณนิยม 
(Intuitionism)  

ซึ่งเช่ือว่าเป้าหมายของการประเมินอยู่ ท่ี “การตัดสินคุณค่า” ของสิ่งของหรือ
เหตกุารณ์ท่ีทาการประเมินผ่านการใช้ความรู้, ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของผู้ประเมิน  
(สถาบนัพระปกเกล้า, 2560) 

สรุปได้ว่า วตัถปุระสงค์ของการประเมินผลนัน้มีหลากหลาย (Variety of practical 
reasons) ไม่ว่าจะเป็นการช่วยสนับสนุนการตดัสินใจ (Aid in decision) ว่าโครงการดงักล่าว 
จะด าเนินการต่อไปอย่างไรเพ่ือปรับปรุง ( Improved) เพ่ือขยาย (Expanded) เพ่ือลดหรือจ ากัด 
(Curtailed) เพ่ือเข้าถึงอรรถประโยชน์ (Utility) ของโครงการและการริเร่ิมสิ่งใหม่ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) โครงการ  
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัผู้สนบัสนนุโครงการด้วยการสร้างความเป็นเหตเุป็นผลและสามารถ
ตรวจสอบได้  (Accountibility)  นอกจากนัน้การประเมินยังช่วยเพิ่มความเป็นแก่นสาร 
(Substantive) และสนบัสนนุองค์ความรู้ของระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 

1.3 วิธีการประเมินผล  
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รอสซ่ี และฟรีแมน กล่าวว่า ปัญหาสังคมโดยทั่วไปจะถูกจ าแนกโดยผู้ น าทาง
การเมืองและทางจริยธรรม (Political and moral leaders) รวมทัง้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 
(Stakeholders) ซึง่ผู้ประเมินจะมีความส าคญัในการนิยามและก าหนดธรรมชาติ (Natural) ขนาด 
(Size) และการแยกแยะสภาพปัญหา (Distribution of the problem) ผ่านกระบวนการท่ีเป็น
ระบบ และโดยทัว่ไป วิธีการประเมินถกูจ าแนกออกเป็น 2 แนวทางหลกั ได้แก่  

1.  อัตนัยนิยม (Subjectivism)  แนวคิดของกลุ่มนี เ้ ลือกใช้วิ ธี การประเมิน
ธรรมชาติ (naturalistic approach) ซึ่งตัง้อยู่บนหลกัของวิธีด าเนินงานท่ีสามารถยืดหยุ่นรวมกับ
ข้อมลูรอบด้านตามสภาพธรรมชาติ และใช้ความรู้ของผู้ประเมินแตล่ะคนเป็นเกณฑ์ในการสรุปผล 
วิธีการดงักล่าวตัง้อยู่บนแนวคิดท่ีว่า การตดัสินอะไรจริงหรือไม่จริง/มีคณุค่าหรือไม่ เป็นเร่ืองของ
ปัจเจกบุคคล ซึ่งขึน้อยู่กับจิตของปัจเจกบุคคลว่าจะมองความจริงหรือคุณค่าอย่างไร โดยไม่มี
มาตรการท่ีแน่นอนในการก าหนดคณุค่าของสิ่งต่างๆ ฉะนัน้ในทางปฏิบตัิผู้ประเมินจึงควรมีการ
ก าหนดมาตรฐาน/เกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าขึน้มาเองด้วยเหตุและผล ซึ่งการจะท าเช่นนัน้ได้
จ าเป็นต้องอาศยัความรอบรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของแตล่ะปัจเจกบคุคล 

 2. ปรนยันิยม (Objectivism) วิธีการประเมินท่ีถือเป็นลกัษณะเฉพาะของแนวคิด
นี ้คือ วิธีการเชงิระบบ (Systematic approach) ซึง่เป็นวิธีการท่ีมีการวางแผนการด าเนินการอย่าง
ชดัเจน ใช้เคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานในการเก็บข้อมูล โดยมีความพยายามท่ีจะควบคมุตวัแปรแทรก
ซ้อนให้มากท่ีสุด วิธีการดงักล่าวสะท้อนแนวคิดของกลุ่มท่ีเช่ือว่า มนุษย์สามารถรับรู้ว่าอะไรจริง
หรือเท็จมีคุณค่าหรือไม่เป็นสิ่งท่ีสามารถก าหนดไปเป็นมาตรการสากลได้ เพราะความจริงเป็น 
สิ่งสากล (universal) การสร้างเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานจะนาไปสู่การค้นพบความจริง และคณุค่า
ของความจริงได้ ซึ่งเคร่ืองมือดงักล่าวสามารถเกิดขึน้ได้จากความรอบรู้ ประสบการณ์ และท่ี
ส าคญัคอืการผา่นการฝึกฝนอบรมของผู้ประเมิน  

สรุปว่า วิธีการประเมินนัน้มีหลายวิธี โดยจะครอบคลุมในวิธีการประเมินท่ีเน้น  
การวางแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน และวิธีด าเนินงานท่ียืดหยุ่นเพ่ือให้ได้ผลการประเมิน  
ตามท่ีต้องการ 

1.4 ตวัชีว้ดัในการประเมินผล  
ในการประเมินผลนัน้ จะเร่ิมต้นจากการก าหนดตัวชีว้ัด การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเลือกใช้ชนิดของข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและการก าหนดเกณฑ์ของตวัชีว้ัด 
ดงันัน้ควรท่ีจะทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับตวัชีว้ัดและการก าหนดเกณฑ์เพ่ือท่ีจะนาไปใช้ใน 
การประเมินผลท่ีชดัเจน  
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1.4.1. การก าหนดตวัชีว้ดั  
เม่ือผู้ ประเมินได้ประเมินประเด็นท่ีต้อง การประเมินแล้ว งานขัน้ต่อไปก็คือ  

การพัฒนาตัวชีว้ัดจากประเด็นแต่ละประเด็น ตัวชีว้ัดนีจ้ะทาหน้าท่ีเป็นสัญญาณบอกค าตอบ 
ของประเด็นท่ีต้องการทราบในการประเมิน ตัวชีว้ัดท่ีเหมาะสมควรพัฒนามาจากประเด็น  
ท่ีต้องประเมิน และเป็นตวัชีว้ดัท่ีส าคญัของโครงการเทา่นัน้ (สวุิมล ตริกานนัท์, 2540)  

ในการพัฒนาตัวชีว้ัด( Indicator)ของประเด็นท่ีต้องการประเมิน เร่ิมต้นจาก 
การก าหนดตวัชีว้ัดการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้ชนิดของข้อมูล การตรวจสอบ
คณุภาพเคร่ืองมือ และการก าหนดเกณฑ์ของตวัชีว้ัดการประเมินจะมีคณุภาพมากน้อยเพียงใด 
ขึน้อยูก่บัขัน้ตอนของการพฒันาตวัชีว้ดัเป็นส าคญั  

2. แนวคิด และทฤษฎีการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 
2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ  

นโยบายสาธารณะ หมายถึง  การจัดสรรคุณค่าแก่สังคม เม่ือมีสถานการณ์ 
ของรัฐบาลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล (ปิยากร หวังมหาพร, 2551) ซึ่งมีก าหนด
ความหมาย ของนโยบายสาธารณะตา่ง ๆ กนั คือ 

Harold Lasswell and Abraham Kaplan (1970) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ 
หมายถึง โครงการท่ีได้ก าหนดขึน้ประกอบไปด้วย เปา้หมายปลายทางคณุคา่ และการปฏิบตัติา่งๆ 

อมร รักษาสัตย์ (2520) กล่าวว่า นโยบายตามความหมายอย่างกว้าง ก็คือ 
ความเห็นของรัฐบาลท่ีขึน้อยู่ว่าจะท าอะไร อย่างใด เพียงใด เม่ือใด โดยน่าจะมีองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ  

1. การก าหนดเปา้หมายของสิ่งท่ีต้องการกระท า 
2. การก าหนดแนวทางใหม่ๆ  
3. การก าหนดสนบัสนนุตา่งๆ  

สมพร เ ฟ่ืองจันทร์  (2552) กล่าว่านโยบายมิใช่การกระท า นโยบาย 
เป็นข้อความโดยอาจเขียนโดยชัดแจ้งหรือไม่ก็ได้ เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและความมุ่งหวัง  
ของรัฐบาลในขณะนัน้ สาขาต่างๆ ของรัฐบาล หน่วยงานหรือบางหน่วยงาน นโยบายโดยตวัของ
มนัเองจะมีความหมายและท าให้มีความหมายโดยผา่นทาง 

1. การกระท าทางนโยบายเชน่ ตราพระราชบญัญตัิ 
2. มีแผนงานอยา่งหนึง่ 
3. เป็นโครงการ (Project) 
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4. กฎ ระเบียบ ภาษี และการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเป็นมาตรการของรัฐบาล 
รัฐบาลจะด าเนินงานผา่นมาตรการของรัฐบาลเหล่านีเ้ท่านัน้ จึงจะเรียกว่าเป็นการด าเนินนโยบาย 
และบรรลผุลส าเร็จหรือประสพความล้มเหลวในการบรรลคุวามต้องการของประชาชน 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550 ) กล่าว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางปฏิบตัิ 
ท่ีรัฐบาลตัง้ใจจะท า เพ่ือแก้ปัญหาสาธารณะซึ่งเป็นเคร่ืองมือของการปกครองสมัยใหม่ แต่ก็
หมายถึงการเลือกท่ีจะไม่ท าการของรัฐบาลนอกจากนีค้ าว่า “ นโยบายสาธารณะ” ยงักินความ
รวมถึงนโยบายภาคสงัคมหรือพลเมืองด้วยนโยบายสาธารณะเป็นสาขาวิชาใหม่เพิ่งพฒันาจริงจงั
ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสองก่อนหน้านัน้ก็มีการก าหนดนโยบายสาธารณะนานมาแล้ว  
สว่นใหญ่ให้ค าปรึกษาของนกัปรัชญาหรือพระตอ่ผู้ปกครองซึ่งยงัไม่มีแบบแผนแน่นอน โดยเฉพาะ
ไมมี่การรวบข้อมลูท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ ไมมี่แนวทางและเทคนิคการวิเคราะห์ท่ีชดัเจน 

จากค านิยาม  หรือความหมาย ท่ีกล่าว ไ ว้ ข้าง ต้นสามารถรวบเอาแนวคิด 
ของนกัวิชาการทัง้หมดเข้าด้วยกัน พอสรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการปฏิบตั ิ 
ท่ีรัฐบาลได้ท าการตดัสินใจเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า อนัจะเป็นเคร่ืองชีแ้นวทางปฏิบตัิท่ีจะ
ท าให้บรรลุวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีต้้องค านึงถึงการสนองตอบความต้องการของประชาชนโดย
สว่นรวมเป็นหลกัส าคญั 

2.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
กระบวนการนโยบายสาธารณะประกอบไปด้วยขัน้ตอนส าคญั 6 ขัน้ตอนคือ 

1. การระบปัุญหา เป็นการศกึษาว่าปัจจุบนัประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือ
ประสบกบัปัญหาอะไรในตอนนีบ้้าง ซึ่งบางครัง้เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องลงไปตรวจพืน้ท่ีท่ี
เป็นปัญหาหลกั ดวูา่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเร่ืองใดบ้าง  

 2. การก าหนดเป็นวาระนโยบาย  
3. การก าหนดเป็นนโยบาย 
 4. การพฒันานโยบาย  
5. การน านโยบายไปปฏิบตั ิ 
6. การประเมินผล และการวิเคราะห์นโยบาย  

2.3 การตดิตามและประเมินผลนโยบาย  
การประเมินผล ถือเป็นขัน้ตอนหลกัท่ีอย่างหนึ่งในขัน้ตอนการบริหารงาน/โครงการ 

ซึ่งหลงัจากท่ีได้ผ่านขัน้ตอนการวางแผน (Planning) การปฏิบตัิตามแผน(Implementation) และ
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การประเมินผล (Evaluation) ถือเป็นเคร่ืองมือหลักท่ีส าคัญในการวัดความส าเร็จในผลการ
ด าเนินงานซึง่ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

1. การตดิตามผล (Monitoring)  
2. การประเมินผล (Evaluation)  

2.4 เกณฑ์ในการประเมินผลนโยบาย  
จุมพล หนิมพาณิช (2547) แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลนโยบายท่ีผ่านมา 

การประเมินผลนโยบายมีปัญหาในเร่ืองของกฎเกณฑ์ กติกา ดังนัน้ ในหัวข้อนีจ้ะได้กล่าวถึง  
“ เกณฑ์การประเมินผลนโยบายหรือโครงการ” โดยทั่วไปเวลาพูดถึง “ เกณฑ์” มักจะหมายถึง
คณุลกัษณะท่ีถือวา่เป็นคณุภาพความส าเร็จหรือความเหมาะสมของทรัพยากรการด าเนินงานหรือ
ผลการด าเนิน โดยทัว่ไปเป็นท่ียอมรับกนัว่า เวลามีการประเมินผลนโยบายมกัจะใช้เกณฑ์ตอ่ไปนี ้
คือ เกณฑ์ท่ีเน้นประสิทธิภาพ(Efficiency) และเกณฑ์ท่ีเน้นประสิทธิผล(Effectiveness) โดยจะ
กลา่วถึงเกณฑ์ทัง้ 2 ก่อน หลงัจากนัน้จะกลา่วถึงเกณฑ์อ่ืนๆ อาทิ 

 ความพอเพียง(Adequacy)เกณฑ์ความเป็นธรรม(Equity) เกณฑ์การสนองความ
ต้องการ (Responsiveness) และเกณฑ์ความเหมาะสม(Appropriateness)  

เกณฑ์ประสิทธิภาพและเกณฑ์ประสิทธิผลท่ีนามาใช้ในการประเมินผลนโยบาย  
ในแง่ของการวดั ประสิทธิผลขององค์การ สามารถวดัได้ 4 วิธี คือ  

1. วดัจากความสามารถขององค์การในการบรรลเุปา้หมาย  
2. วดัโดยอาศยัความคดิระบบ  
3. วดัจากความสามารถขององค์การในการชนะใจผู้ มีอิทธิพล  
4. วดัจากคา่นิยมท่ีตา่งกนัของสมาชิกองค์การ  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความต้องการท่ีจะศึกษาแง่ของการประสิทธิผล
ขององค์การในวิธีท่ี 1 คือ การวดัจากความสามารถขององค์กรในการบรรลเุปา้หมาย  

ดงันัน้เกณฑ์หลกัท่ีใช้ในการประเมินโครงการจะมีอยู่ 2 เกณฑ์ด้วยกนั คือ เกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิผล และเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ แตใ่นการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษามุ่งใช้การ
ประเมินผล เพ่ือนท่ีจะเห็นถึงภาพสะท้อนความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ ในเร่ือง
ปัญหามลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

นอกจากเกณฑ์ท่ีจ าน ามาใช้ในการประเมินผลนโยบาย ก็จะมีเกณฑ์ท่ีเน้น 
“ประสิทธิภาพ” และเกณฑ์ท่ีใช้ “ประสิทธิผล” ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่ายังมีเกณฑ์อ่ืนๆ  
ท่ีน ามาใช้ในการประเมินนโยบายอีก ได้แก่  
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1. ความพอเพียง (Adequacy) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการให้
ประสบผลส าเร็จตรงตามวตัถปุระสงค์ของนโยบายภายใต้เง่ือนไขทางทรัพยากรท่ีมีอยู่ หมายถึง 
ความพอใจท่ีนโยบายสาธารณะสามารถตอบสนองความต้องการ โดยพิจารณาจากประสิทธิผล
โดยทัว่ไปเกณฑ์เก่ียวกับความพอเพียงนีจ้ะชีใ้ห้เห็นถึงความหมายเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่าง
ทางเลือกตา่งๆ ของนโยบายกบัผลของนโยบายของความพอเพียง 

2. ความเท่าเทียม (Equality) หมายถึง เป็นเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับหลักเหตุผล
ทางด้านกฎหมายและสังคม เกณฑ์นีพ้ิจารณาจากการกระจายผลของนโยบาย  และความ
พยายามของกลุม่ตา่งๆ ท่ีจะได้รับความความเท่าเทียมกนั กล่าวคือ นโยบายท่ีค านึงการจดัสรรสิ่ง
ท่ีเป็นผลประโยชน์หรือการให้การบริการตา่งๆกบัประชาชนในรูปแบบกลุม่ตา่งๆ ในสงัคมอย่างเป็น
รูปธรรม  

3.  การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness)   คือ  นโยบายมีทั ง้
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีความพอเพียง แตม่กัพบเจอปัญหาเกิดขึน้อยู่เสมอว่านโยบายนัน้
ไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการ และความพึงพอใจในกลุ่มต่างๆ ได้เกณฑ์การตอบสนองความ
ต้องการจึงมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเกณฑ์อ่ืนๆโดยเฉพาะการตอบสนองนัน้ตรงกับ
กลุ่มเปา้หมายของนโยบายหรือไม่ เกณฑ์ในการประเมินประการนีจ้ึงมีความมุ่งหมายส าคญักลุ่ม
หนึง่เกณฑ์ในการประเมินนโยบายประการนีจ้งึมีความมุง่หมายส าคญัท่ีจะให้นกัวิเคราะห์นโยบาย
ตอบค าถามอยูเ่สมอวา่นโยบายจะต้องตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจมีผลตอ่สงัคม
มากน้อยเพียงไร และนโยบายนัน้สนองความต้องการของกลุ่มท่ีได้รับประโยชน์ คือ กลุ่มเปา้หมาย
หรือไม ่

4. ความเหมาะสม (Appropriateness) หมายถึง การพิจารณาถึงหลกัเหตผุลใน
ด้านท่ีเก่ียวกับหลักการหรือสาระของนโยบายเป็นท่ียอมรับว่าความเหมาะสมของนโยบายใด
นโยบายหนึ่งนัน้มิใช่ขึน้อยู่กับเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ใดโดยเฉพาะแตจ่ะต้องอาศยัหลายเกณฑ์
ประกอบกนั เกณฑ์ความเหมาะสมจะต้องพิจารณาถึงคณุคา่ของวตัถปุระสงค์ของนโยบายความมี
เหตผุลสนบัสนนุสมมตฐิานตา่งๆ ของวตัถปุระสงค์นัน้  

นอกจากนีย้งัมีเกณฑ์อีก 1 เกณฑ์ท่ีผู้ ศกึษามุ่งเน้นท่ีจะท าการศกึษาในงานครัง้นี ้
คือ เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมองวา่เปา้หมายของแนวทางการจดัการ
แก้ไขปัญหาผลพิษทางเสียงสง่ผลอยา่งไรกบัประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

2.5 วงจรการประเมินผลนโยบาย  
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การพดูถึงการประเมินผลนโยบายก็เหมือนกบัการพิจารณาเร่ืองการก าหนดนโยบาย
และการน านโยบายไปปฏิบตัิ กล่าวคือ มีความคิดเห็นขัดแย้งกันว่า การประเมินผลนโยบายกิน
ความกว้างไกลเพียงใด มีขัน้ตอนอะไรบ้าง และจะถืออะไรเป็นเกณฑ์ในการท่ีจะบอกว่านโยบาย
นัน้ ๆ ประสบความส าเร็จ หรือมีความล้มเหลวเพียงใด ในส่วนนีจ้ะเสนอเพียงสองแนวทางเท่านัน้ 
วงจรการวิจยัประเมินผลท่ีเสนอโดย E.Suchman วงจรการประเมินผลนีไ้ด้รับความสนใจมาก 
เพราะดเูหมือนจะครอบคลมุประเดน็ส าคญั ๆ ไว้หมด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 วงจรการประเมินผล 

จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นวงจรของการประเมินนโยบาย ซึ่งเป็นวงจรหมุน 
จากกิจกรรมหนึง่ไปอีกกิจกรรมหนึง่ แตล่ะกิจกรรมอธิบายพอเป็นสงัเขป ดงันี ้ 

1. การประเมินผลมักเร่ิมจากการก าหนดคุณค่า ซึ่งคุณค่านีอ้าจเป็นคุณค่า 
ท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรมหรืออาจเป็นเพียงคณุคา่ท่ีตระหนกัแล้วเท่านัน้ คณุค่าเช่นมีคนเป็นจานวน
น้อยท่ีเกิดเป็นโรคหวัใจ เราจาเป็นต้องสร้างคณุค่าว่าพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเป็นพืน้ฐานของการ
เกิดโรคมะเร็งปอด ดงันัน้ พฤตกิรรมการเลิก หรือลดการบริโภคบหุร่ีจงึเป็นคณุคา่ท่ีพงึประสงค์  

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกันมา ตัวอย่างการก าหนด
จุดมุ่งหมาย เช่น การก าหนดว่า โครงการท่ีจะท าให้ประชาชนเกิดเป็นโรคมะเร็งในปอดลดลง  
ต้องสร้างคุณค่าว่าการสูบบุหร่ีมีโอกาสเป็นมะเร็งในปอดสูง ดังนัน้ การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
จึงเป็นว่ามีคนเป็นจานวนน้อยท่ีจะมีโอกาสเกิดมะเร็งปอด หรือก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายว่า 
เป็นสิ่งท่ีปรารถนาของทกุคนท่ีจะชีวิตยืนยาว ซึง่ก็เอามาก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์ได้  

การก าหนดคณุคา่ 

การก าหนดจดุมุง่หมาย 

การก าหนดเกณฑ์วดัผล 

การประเมินผลของแผนงาน 

การด าเนินงานตามแผน 

การระบกิุจกรรมจดุมุง่หมาย 

(การวางแผน) 
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3. เม่ือเราก าหนดจดุมุ่งหมายได้แล้วงานท่ีติดตามมาคือการก าหนดเกณฑ์วดัผล 
ตวัอย่างเช่นสถิติเก่ียวกับอัตราตายและอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งใช้เป็นเกณฑ์ท่ีน่าจะเหมาะสม
อยา่งยิ่ง ธรรมชาตอิยา่งหนึง่ของการประเมินผลอยู่ท่ีว่าเราใช้เกณฑ์อะไรวดัการบรรลวุตัถปุระสงค์
ของการประเมิน  

4. การระบุกิจกรรมจุดมุ่งหมายเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองตามมา ตามตัวอย่าง
โรคมะเร็งการดาเนินงานค้นหาผู้ ป่วยด้วยโรคมะเร็งเป็นกิจกรรมตวัอย่างอนัหนึ่ง อาจมีกิจกรรม  
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกนัก็ได้ เชน่ การจดัตัง้ศนูย์การวิเคราะห์โรคมะเร็งขึน้ เป็นต้น 

5. การด าเนินงานตามแผนนั่นคือการลงมือค้นหาผู้ ป่วยด้วยโรคมะเร็งส าหรับ
ผู้ ป่วยท่ีถกูวิเคราะห์วา่ให้ผลการวิเคราะห์เป็นผลบวกก็ย่อมถกูสง่ตวัเข้ารักษาตอ่ไป  

6. ประการสุดท้ายในการประเมินผลก็คือการประเมินผลของแผนงานซึ่งรวมถึง
การวัดว่ากิจกรรมได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด ดงันัน้ภายใต้การประเมินเราก็ได้
ตัดสินใจ (Judgment) ว่ากิจกรรมนัน้ๆ เป็นอย่างไร คุ้ มค่าหรือไม่ ผลของการตัดสินใจตรงนี  ้
จะน าไปสูก่ารพิจารณาเร่ืองคณุคา่ใหมอี่กครัง้  

วงจรการประเมินผลท่ีเสนอโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) วงจรการประเมินผล
แบง่ออกเป็น 9 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ระบุหัวข้อท่ีต้องการประเมิน นั่นคือเราจะประเมินอะไร ประเมินแผนงาน 
(Program) บริการเชน่บริการอนามยัแมแ่ละเดก็ หรือประเมินผลดาเนินงานของหน่วยงาน เป็นต้น 
ยิ่งกว่านัน้ต้องแน่ใจว่าการประเมินผลนัน้คุ้ มค่าท่ีจะทา ไม่ ว่าจะมองในแง่ของขนาด หรือ
ความส าคัญของเร่ืองนัน้ ๆ นอกจากนีเ้ราจาเป็นต้องระบุจุดมุ่งหมายของการประเมินควบคู่ 
ไปด้วย จดุมุง่หมายของการประเมินจะเป็นเคร่ืองนาร่องท่ีส าคญัของการประเมิน  

2. ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในการประเมินควรมีการพิจารณาตัง้แต่แรกเร่ิม แม้ว่า  
ในข้อเท็จจริงแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ตลอดในกระบวนการประเมินผล ทางเลือกท่ีดี  
คือ การพิจารณาวา่เรามีความต้องการข้อมลูมากน้อยเพียงใด มีแหลง่ข้อมลูขา่วสารอยูท่ี่ใดบ้าง  

3. พิจารณาดวู่านโยบายหรือแผนงานท่ีสร้างขึน้มามีความสอดคล้องกันหรือไม ่
นัน่คือ ควรตอบคาถามต่อไปนี ้นโยบายนัน้ ๆ สอดคล้องนโยบายทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ
เพียงใด กิจกรรมท่ีระบไุว้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือไม่ 

4. ประเมินความพอเพียง ประการแรงมองดูว่าการระบุปัญหาชัดเจนเพียงใด 
เกณฑ์ท่ีใช้วดัเช่นความรุนแรง ปัญหาเกิดขึน้บ่อยใหม่ ทรัพยากรเป็นอย่างไร เหล่านีเ้ป็นเกณฑ์  
วดัความเพียงพอได้  
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5. ทบทวนความก้าวหน้า ได้แก่การวิเคราะห์การดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร 
รวมทัง้การนานโยบายไปปฏิบัติสอดคล้องกับการปฏิบัติเพียงใด เหตุผลของการเบี่ยง เบนไป 
แผนควรระบใุห้ชดัเจน  

6. การประเมินประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ผลท่ีได้รับระหว่าง
ความพยายามท่ีใส่เข้าไปกับทรัพยากรท่ีใช้ไป คาถามก็คือเรามีทางเลือกอ่ืนท่ีประหยัดกว่าได้
หรือไม ่ 

7. การประเมินประสิทธิผล การประเมินจะไม่มีความยุ่งยากถ้าเราก าหนด
เปา้หมายไว้ชดัเจนและมีเกณฑ์วดัผลส าเร็จ กิจกรรมนีเ้กิดขึน้ในชว่งก าหนดแผนงาน  

8. การประเมินผลกระทบ นับเป็นขัน้ท่ียากเย็นท่ีสุด ทัง้นีก็้เพราะว่าเราอาจจะ  
มีเกณฑ์ท่ีดีพอเพ่ือวดัประสิทธิภาพของโครงการ และอาจพอท่ีจะวดัประสิทธิผลของโครงการได้
เลย เม่ือโครงการนัน้สิน้สุดลง แต่ในกรณีวัดผลกระทบนัน้ นอกจากเป็นเร่ืองยากในการก าหนด
เกณฑ์การวดัแล้ว แต่ละโครงการหรือนโยบายก็พบปัญหาว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าผลกระทบ
จากโครงการหรือนโยบายเกิดขึน้แล้ว ทัง้นีเ้พราะว่าแต่ละโครงการจะเห็นผลกระทบในเวลา  
ท่ีแตกตา่งกนั จงึเป็นเร่ืองยากมากกวา่เราควรวดัผลกระทบของโครงการหรือนโยบายเม่ือไร  

9. ขัน้ตอนสดุท้ายของการประเมินผลก็คือการสรุปผลของการประเมินและสร้าง
ข้อเสนอเพ่ือใช้ดาเนินงานในอนาคต การสรุปผลควรประกอบไปด้วยวตัถุประสงค์ วิธีการและผล  
ท่ีเกิดขึน้ นอกไปจากการสรุปผลการประเมินแล้ว ในส่วนนีค้วรรวมไปถึงข้อมูลท่ีจะน าไปใช้
ปรับปรุงโครงการ หรือก าหนดโครงการขึน้ใหม่ นอกไปจากการสรุปผลการประเมินผลโครงการ  
ถ้ามีหลกัฐานแนน่หนาวา่โครงการนัน้ควรยตุก็ิจาเป็นต้องระบไุว้ในผลการประเมินให้ชดัเจน 

สรุปจากกระบวนการประเมินผลนโยบายดังกล่าวมานี ้สิ่งส าคัญท่ีพึงพิจารณา 
เป็นพิเศษคือ การควบคมุก ากับเทคนิคในการประเมินผล แนวทางการประเมินผล เกณฑ์การวดั 
ผู้ เก่ียวข้องในการประสิทธิผล และการน าเอาผลประเมินนโยบายไปใช้ ทัง้นี ้ผู้ วิจยัจะน าแนวคิด
การประเมินผลมาเป็นหลกัในการประเมินแนวทางการจดัการปัญหามลพิษทางเสียงท่ีผู้วิจยัก าลงั
ศกึษาอยู่ โดยใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน 2 เกณฑ์หลกัคือ เกณฑ์ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
โดยประเมินจากผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการรับผิดชอบ  
ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทัง้ใช้เกณฑ์การตอบสนอง
ความต้องการ (Responsiveness) เพ่ือประเมินว่าแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง
ดงักล่าวสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจตอ่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากปัญหามากน้อยเพียงใด 



 19 

3. แนวคิดเก่ียวกับมลพษิทางเสียง 
3.1 ความหมายของมลพิษทางเสียง 

ค าว่า มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีมีเสียง 
ท่ีไม่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สุขภาพอนามยัของประชาชน ท าให้เกิดความเครียดทัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจ ท าให้ตกใจ บาดหเูป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศท่ีเกิดขึน้พร้อมกับความ
เจริญกาวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ปัจจบุนัถือเป็นปัญหาท่ีพบเจอในเขตตวัเมือง  

ดงันัน้ ค าวา่ มลพิษทางเสียง ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงหมายถึง เสียงท่ีเกิดจากสนามบิน
ท่ีสามารถเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยัทัง้ในด้านร่างกายและจิตใจ และคณุภาพชีวิตด้านอ่ืนๆ
ของประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ เสียงท่ีเป็นมลพิษต้องประกอบด้วยปัจจยั
ท่ีส าคญั ได้แก่ ความดงัของเสียง ระยะเวลาท่ีได้รับฟังเสียง และความถ่ีของเสียง (ทวีวงศ์ ศรีบรีุ, 
2541) 

3.2 ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง 
สุธีลา ตลุยะเสถียร (2544) กล่าวว่า ผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษทางเสียงท่ีมนุษย์

ได้รับฟังแล้วจะเกิดอนัตราย ถึงแม้จะเป็นมลพิษทางเสียงท่ีเบา แตอ่าจเป็นเสียงท่ีไม่สบอารมณ์ก็มี
ผลเสียตามมาได้เหมือนกนั ผลเสียของมลพิษของเสียงสง่ผลตอ่สขุภาพของมนษุย์  

3.3 มาตรการจดัการปัญหามลพิษทางเสียง 
ผู้ ศึกษาได้น ามาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากสนามบิน ซึ่งกรม

ควบคุมมลพิษ ได้น าเสนอตอนท่ีประชุมคณะท างานด้านเทคนิคจัดท ามาตรการจัดการปัญหา
มลพิษทางเสียง ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 -2548 โดยกรมควบคมุมลพิษ ได้น าเสนอมาตรการ 
แก้ปัญหาตอ่ท่ีประชมุไว้ 3 มาตรการหลกั ดงัตอ่ไปนี ้ 

มาตรการท่ี 1 การจ ากัดระยะเวลาการบินในช่วงเวลากลางคืน (Night  
Flight Curfew) การจ ากดัจานวนเท่ียวบิน และระยะเวลาการบินในช่วงเวลากลางคืน (23.00 – 
05.00 น.)  

มาตรการท่ี 2 วิธีการบินและเส้นทางการบิน (Flight Procedure) การก าหนด
วิธีการบินท่ีปลอดภัย และท าให้เกิดเสียงดังน้อยท่ีสุดทัง้การเลือกเส้นทางการบิน และการน า
เคร่ืองบนิขึน้ – ลงท่ีทา่อากาศยาน (Flight Procedure for Low Noise)  

มาตรการท่ี 3 วิธีตรวจวดัระดบัเสียง (Noise Monitoring Method) ส าหรับการ
ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์คณุภาพเสียงโดยรอบท่าอากาศยาน และเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ระดับเสียงท่ียอมให้มีได้การตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนท่ีมาแหล่งก าเนิดมาจาก 
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ทา่อากาศยาน และเป็นวิธีการหนึง่ท่ีใช้ ในการตดิตามตรวจสอบผลกระทบระดบัเสียงท่ีมีตอ่ชมุชน
โดยรอบท่าอากาศยาน และติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงของ 
ท่าอากาศยาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการแก้ไข  

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการ 

 พจนานุกรมในไทยตามฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (พ.ศ.2525, 2526) กล่าวถึง  
"ความต้องการ" ว่าหมายถึง ความอยากได้หรือประสงค์ท่ีจะได้ ดงัท่ี Samuelson (ศกัดิ์ศรี, 2534) 
กล่าวว่า มนุษย์นัน้มีความพยายามทุกวิถีทางในอนัท่ีจะให้บรรลคุวามต้องการ นอกจากนัน้แล้ว 
Gilmer กล่าวว่า “มนุษย์มีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น อาหาร อากาศ น า้ท่ีอยู่อาศยั
รวมทัง้สิน้อ่ืนๆ ด้วยเช่น การยอมรับนับถือสถานภาพการเป็นเจ้าของ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม
โดยทั่วไป ความต้องการเหล่านีย้ากท่ีจะได้รับการตอบสนองจนอ่ิมและพอใจทัง้ๆท่ีก็ได้รับ  
อยูแ่ล้ว” ทกุวนันีท้กุคนมีพยายามท างานก็เพ่ือจะสนองความต้องการของตนเอง เพราะท างานเพ่ือ
เงิน เพราะเงินเป็นสิ่งส าคญัในการท่ีจะต้องการในสิ่งของตา่งๆ และยงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกมากท่ีคนเรา
มกัจะต้องการจากการท่ีการไปท างานซึ่งบางครัง้ก็มีบางสิ่งบางอย่างท่ีเงินไม่สามารถซือ้ความ
ต้องการได้ เพราะความต้องการของมนษุย์ มีอยู ่3 ประการ คือ (เหลืองอร่าม, 2525)  

 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physical or Physiological Needs) คือ เป็น
ความต้องการขัน้พืน้ฐานอันดับแรกหรือขัน้ต ่าสุดของมนุษย์ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ด ารงชีวิต เป็นความต้องการท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิต และเป็นความต้องการเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ของ
มนุษย์เพ่ือการมีชีวิตอยู่เป็นความต้องการท่ีมีมาตัง้แต่ก าเนิดเป็นความต้องการพืน้ฐานท่ีจะขาด
เสียมิได้  

 2. ความต้องการทางด้านจิตใจ (Psychological Needs or Secondary Needs 
or Acquired Needs ) คือ ความต้องการท่ีเกิดขึน้ภายหลงั หลงัการท่ีได้รับความต้องการในเร่ือง
บางเร่ืองแล้ว จงึอยากให้มีความต้องการใหม่ๆ ตมสถานการณ์ในปัจจบุนั  

 3. ความต้องการทางสงัคม ถือเป็นความต้องการทางจิตใจ แตเ่น้นในด้านความ
ต้องการท่ีจะด ารงชีวิตให้เป็นท่ียอมรับนบัถือของคนอ่ืน หรือมีความเป็นอยูดี่กวา่บคุคลอ่ืน  

5. แนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจ 

  Miller, john  กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ท่ีมีตอ่การการด าเนินงานภาครัฐมีสิ่ง
พิจารณาตา่งๆ อยูด้่วยกนั 5 ข้อ คือ  
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1. การให้บริการอยา่งเสมอภาค (Equitable Service)  
2. การให้บริการอยา่งทนัเวลา (Timely Service)  
3. การให้บริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service)  
4. การให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง (Continuous Service)  
5. การให้บริการอยา่งก้าวหน้า (Progressive Service)  

6. แนวทางการจัดการแก้ไขปัญหามลพษิทางเสียงที่มีต่อประชาชนโดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

 ตามคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ แนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงบริเวณท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ และให้จดัตัง้กลไกก ากบัการด าเนินงานตามมาตรการของคณะกรรมการ
โดยให้กระทรวงคมนาคมรับไปด าเนินการแต่งตัง้ต่อไปตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทัง้นี ้
กระทรวงคมนาคมก าหนดแนวทางการจดัการแก้ไขปัญหาลดมลพิษทางเสียง และแนวทางชดเชย
ผู้ได้รับผลกระทบ ดงันี ้(ยา่นฟ้า นา่อยู,่ 2549)  

4.1 มาตรการทางเทคนิค 
1.1 การก าหนดวิธีการบนิขึน้ – ลง 

ให้กรมการขนส่งทางอากาศด าเนินการออกประกาศให้ผู้ ท างานในอากาศ 
(NOTICE TO AIRMEN : NOTAM) เพ่ือก าหนดให้นกับินถือปฏิบตัิวิธีการบินเพ่ือลดระดบัเสียง
จากการปฏิบตักิารบนิแล้ว มีดงันี ้

1. ก าหนดวิธีการบินขึน้ โดยการก าหนดให้เคร่ืองบินขึน้โดยไต่ระดับไปท่ี 
3,000 ฟตุ เหนือระดบัพืน้ดนิแล้วจงึลดระดบัอตัราการไตไ่ปสู่ระดบัปกติ ซึ่งจะท าให้ลดเสียงในการ
บินขึน้ และลดพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบเสียงดังให้อยู่ภายในระยะใกล้ขอบเขตสนามบินมากขึน้ 
(Noise Abatement Procedure) 

2. ก าหนดวิธีการบินลง ก าหนดให้เคร่ืองบินชะลอ และปรับการเปิด Flap  
ในระดบัต ่าสดุท่ี Minimum Certified Landing Flap ตามคู่มือปฏิบตัิการบินของอากาศยาน 
แต่ละแบบส าหรับการร่อนลงรวมถึงการไม่ท าการบินระดบัในระยะทางไกลก่อนร่อนลงสู่ทางวิ่ง  
ซึง่ชว่ยลดการก่อให้เกิดเสียงดงัในขณะท าการบนิเข้าสูส่นามบนิ 

1.2 การปรับปรุงเส้นทางบนิ 
กรมการขนส่งทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด บริษัท  

ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และกรมควบคุมมลพิษ เห็นควรให้พิจารณาปรับเปล่ียน
เส้นทางบินให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยท่ีสุด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยบริษัท 
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วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด จะก าชบัให้นกับินท าการบินตามเส้นทางบินท่ีก าหนดไว้นัน้  
อยา่งเคร่งครัด 

4.2 แนวทางการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 
4.2.1 เร่งรัดให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเจรจาเพ่ือ 

ท าการซือ้ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างจากผู้ ได้รับผลกระทบในระดบัเสียงท่ีมากกว่า NEF 40 ซึ่งในขณะ
นีส้ ารวจได้จ านวน 71 หลัง โดยท่ีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้จัดสรรเงิน
งบประมาณชดเชยไว้แล้วประมาณ 390 ล้านบาท 

4.2.2 เร่งรัดให้เจรจา และจ่ายค่าชดเชยเพ่ือปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
ให้กับผู้ ได้รับผลกระทบในระดบั NEF 30 – 40 ตามรายงานการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ทัง้นีค้าดวา่จะใช้งบจ านวนประมาณ 3,736,005,002 บาท 

4.2.3 เร่งรัดให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการส ารวจ  
และเจรจาเพ่ือซือ้ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ ได้รับผลกระทบในระดบัเสียงท่ีมากกว่า NEF 40  
และด าเนินการส ารวจและเจรจาจา่ยคา่ชดเชยเพ่ือปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลกูสร้างให้กบัผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบในระดบั NEF 30 - 40 เพิ่มเติมโดยเร็ว อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ ได้รับผลกระทบทางเสียง 
ท่ีเกิน NEF 30 - 40 หากประสงค์จะขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) ก็ควรเจรจา และรับซือ้ไว้เชน่กนั 

4.2.4 ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินมาตรการชดเชย จะซือ้จากผู้ ท่ีได้รับ
ผลกระทบทางเสียงเท่านัน้นัน้ บริษัทฯอาจสามารถหารายได้คืนจากแหล่งเงินทุนได้โดยจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีได้จดัซือ้มา และเร่งรัดให้บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากดั (มหาชน) ให้มีการตดิตัง้สถานีตรวจวดัระดบัเสียงทัง้ 10 สถานี เพ่ือติดตามสถานการณ์ 
ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการตรวจวัดระดบัเสียงเพ่ือให้เป็นไปตามรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง และแนวทางการชดเชย 
ผู้ ได้รับผลกระทบดงักล่าว ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า กรมขนส่งทางอากาศควรก าหนดวิธีการบินขึน้ – ลง 
ของเคร่ืองบนเพ่ือให้เสียงของเคร่ืองลดความดงัลงควรก าหนดประเภทของอากาศยานท่ีจะใช้
สนามบินโดยห้ามอากาศยานท่ีมีระดับเสียงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้  ทัง้นีบ้ ริษัทวิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทยจ ากัด ควรก าชบัให้นกับินท าการบินตามเส้นทางบินทก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
ในการชดเชยผู้ ได้รับผลกระทบบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ควรด าเนินการเจรจา
เพ่ือซือ้ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ ได้ รับผลกระทบในระดับเสียงท่ีมากกว่า NEF 40  



 23 

ควรด าเนินการเจรจาและจ่ายค่าชดเชยเพ่ือปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ ได้รับ
ผลกระทบในระดบั NEF 30-40 และควรติดตัง้สถานีตรวจวดัระดบัเสียงเพ่ือติดตามสถานการณ์ 
ประเมินผล และจดัท ารายงานผลการตรวจวดัระดบัเสียง 

7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 ผู้ ศึกษาได้ค้นคว้างานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงการจัดการ
แก้ปัญหามลพิษทางเสียง และสภาพปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง ซึ่งได้รวบรวมมา 
ดงันี ้   

ชฎาธัญ ศรีเกต ุ(2551) ได้ศกึษาถึงผลกระทบ และการจดัการปัญหาของการเปิดใช้
สนามบนสุวรรณภูมิในทัศนคติของประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบสนามบิน อ าเภอบางพลีจังหวัด
สมทุรปราการ ผลการศกึษาพบวา่ ผลกระทบด้านเสียงโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง เรียงตามล าดบัมากไปหาน้อยได้แก่สร้างความร าคาญใจ 
หงุดหงิด นอนไม่หลับ และก่อให้เกิดหูอือ้ในระดับน้อย ได้แก่ ก่อให้เกิดอาการหูหนวก และ 
มีผลกระทบในหลายด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการจราจร ในด้าน
ทัศนคติของประชาชนกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ผลการศึกษาพบว่า ต้องการให้มีนโยบายการจดัการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากท่าอากาศยานสวุรรณ
ภูมิอย่างชดัเจน อาทิ เช่น ต้องการให้ปรับปรุงสภาพท่ีอยู่อาศยัต้องการให้ภาครัฐชดใช้ค่าละเมิด
สิทธิในระยะยาว โดยไม่ต้องการย้ายหรือขายบ้าน และต้องการย้ายออกโดยให้ภาครัฐรับซือ้ท่ีอยู่
อาศยั / เวนคืน 

กรมการพฒันาชมุชน (2529) ศกึษาเร่ือง การประเมินผลโครงการพฒันากลุ่มอาชีพ 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพิจารณาดูผลจากการด าเนินงานตามโครงการ และหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้ โดยท าการศึกษากลมอาชีพในจงัหวดัชยัภูมิ และนครราชสีมา
การประเมินผลได้ใช้แบบจ าลองซิปป์ (CIPP model) สรุปผลการประเมินได้ว่า การด าเนินงาน
พฒันากลุม่อาชีพในจงัหวดัชยัภมูิ และนครราชสีมาซึง่ได้รับการฝึกอบรมจากกรมการพฒันาชมุชน
ไปแล้ว ปรากฏว่ามีกลุ่มเพียงส่วนน้อยท่ีสามารถรวมกันเป็นปึกแผ่นให้ความมัน่คงแก่สมาชิกได้ 
ส่วนใหญ่กลุ่มจะไมได้ด าเนินกิจกรรมแต่อย่างใด ท่ีแสดงให้เห็นเป็นการด าเนินงานโดยส่วนรวม 
มีสมาชิกเพียง 2-3 คนเท่านัน้ท่ีมีความสนใจ และอยากได้รับความช่วยเหลือตา่ง ๆก็หาทางติดตอ่
ขอค าแนะน าปรึกษา และขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีเป็นส่วนตัวกลุ่มจึงไม่สามารถ  
ท่ีจะรวมกันเป็นปึกแผ่นได้ และจะสลายตวัไป ผลของการพฒันากลุ่มอาชีพจะเป็นไปในทิศทาง 
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ท่ีได้ปริมาณของกลุ่ม และจ านวนสมาชิกท่ีได้จากการฝึกอบรมมากกว่าคุณภาพของการ
ด าเนินงานในรูปแบบกลุม่ 

ชตุิมา  บรรเลงจิต (2537) ได้ท าการประเมินผลนโยบายแผนฟืน้ฟูการเกษตรท่ีมีต่อ
เกษตรกรในจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือประเมินผลทางการเงินของแผนการผลิต 
ของเกษตรกรภายใต้สินเช่ือแผนฟืน้ฟกูารเกษตร และประเมินผลท่ีมีตอ่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมนโยบาย
ด้วยเกณฑ์การประเมิน 6 ลักษณะ คือ เกณฑ์ประสิทธิผล เกณฑ์ประสิทธิภาพ เกณฑ์ความ
พอเพียง เกณฑ์ความเป็นธรรม เกณฑ์ความสามารถในการตอบสนอง และเกณฑ์ความเหมาะสม 
ในการศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสอบถามเกษตรกร โดยใช้แบบสอบถามของนโยบาย  
การติดตามและประเมินผลกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรโนบายย่อยแผนฟื้นฟูการเกษตร  
และข้อมลูทตุยิภมูิท่ีรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการตา่งๆ ทัง้หน่วยงานราชการและหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า แผนการผลิตโคเนือ้ลูกสุกร และไร่น่าสวนผสมมีความเป็นไปได้
ทางการเงินเม่ือพิจารณาจากตวัชีว้ดั NPV, B/C Ratio และIRR ซึ่งแสดงว่าผลการผลิตทัง้สาม 
มีประสิทธิภาพการประเมินประสิทธิผลอาศยัตวัชีว้ดัในการใช้เงินกู้ของเกษตรกร การเปล่ียนแปลง
การใช้ดนิ และรายได้สทุธิท่ีเพิ่มขึน้ แสดงว่านโยบายมีประสิทธิผลและสดัส่วนจ านวนเงินกู้ ท่ีได้รับ
อนุมัติเปรียบเทียบกับจ านวนท่ีเสนอขอกู้ มีค่าร้อยละ 100 แสดงว่าโครงการมีความพอเพียง 
ในระดับสูงและใช้การวิเคราะห์คู่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่างรายได้ของเกษตรกร 
หรือรายได้สิทธิและทรัพย์สินกับจ านวนเงินกู้ ในแผนการผลิตโคเนือ้ พบว่า มีคา่ r เป็นบวก และ 
มีนัยส าคญัทางสถิติส่วนแผนการผลิตลูกสุกร และไร่นาสวนผสม ค่า r มีค่าเป็นบวกแต่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิตแิสดงวา่นโยบายก่อให้เกิดความเป็นธรรมได้คอ่นข้างต ่า และเม่ือก าหนดให้เส้น
ความยากจนเป็นตัวชีว้ัดกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายของนโยบาย พบว่านโยบายมีความสามารถ 
ในการตอบสนองตอ่กลุม่เกษตรกรยากจนได้ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ โดยพิจารณาจากจ านวน
เกษตรกรท่ีได้รับสินเช่ือจากโครงการซึง่ร้อยละ 46.8 ของเกษตรกรตวัอย่างเป็นเกษตรกรท่ีมีรายได้
น้อยกวา่เส้นความยากจนเม่ือใช้เส้นความยากจนเป็นตวัชีว้ดั 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการศกึษาผลกระทบ และ
การประเมินประสิทธิผลในการจดัการแก้ไขปัญหารวมถึงการประเมินการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน ดงักล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปัญหามลพิษทางเสียงของสนามบินสามารถส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานได้หลากหลายประการ  
จึงได้มีแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาขึน้ โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดวิธีการบินขึน้ – บินลงของอากาศยาน 
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ก าหนดระยะการบินขึน้ - ลงของอากาศยาน ติดตัง้เคร่ืองตรวจระดบัเสียงเปิดเผยข้อมูลผลการ
ตรวจระดบัเสียงจัดตัง้ศนูย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ และได้ชดเชยผู้ ได้รับผลกระทบจากการท่ีบริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินตามแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว  
ท าให้ผู้ศกึพบวา่ ต้องมีการประเมินผลการท างานหนว่ยงานท่ีด าเนินการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางเสียงติดตามผลการแก้ไขปัญหาจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด และสามารถ 
ท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนได้บ้างแค่ไหน ซึ่งแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียงอาจท าให้คณุภาพชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ
ดีขึน้ ทว่าในความเป็นจริงผลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียงของท่าอากาศยานก็ยังคงมีอยู ่
ไมม่ากก็น้อย ดงันัน้ผู้ศกึษาจงึต้องท าการศกึษาท่ีได้กลา่วมาข้างต้นในครัง้นี ้

8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง จากทา่อากาศยาน 

- มาตรการทางเทคนิค 

- มาตรการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ/มาตรการเยียวยา 

เกณฑ์ประสิทธิผล 

(Effectiveness) 

เกณฑ์การตอบสนองความต้องการ  

(Effectiveness) 

ความสามารถในการบรรลเุปา้หมายท่ีก าหนด 
- ความสอดคล้องกบัความต้องการ

ของประชาชน 

- ความพึง่พอใจของประชาชน 



 
 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง “การประเมินผลแนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีต่อ
ประชาชนโดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ” ในครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดแนวทางการวิจยัไว้ดงันี ้

1. การด าเนินการศกึษา 
2. วิธีการด าเนินงาน 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. ข้อมลูพืน้ฐานผู้ตอบแบบสอบถาม 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การด าเนินการศึกษา  

 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใช้การศกึษาแบบ
ส ารวจ (Survey Research Method) ทัง้รูปแบบการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative 
Method)  และการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพ่ือทราบผลการจดัการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีตอ่ประชาชนโดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภูมิควบคูไ่ปกบัการสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียงท่ีเกิดขึน้จากท่าอากาศ
ยานสวุรรณภมูิ 

2. วิธีการด าเนินงาน 

 การศกึษาครัง้นีมี้ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง แบง่ตามประเภทของข้อมลู อนัได้แก่  
2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative Data) โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

2 วิธีการ ดงันี ้
1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) โดยการเก็บรวบรวมข้อมลู

จ านวนผู้ ให้ข้อมูลร้องเรียนเก่ียวกับปัญหามลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินผลนโยบาย เอกสารเนือ้หาโครงการการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
มลพิษทางเสียงของท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ รวมทัง้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินงานการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาทางเสียงท่ีเกิดจากสนามบนิ ในชว่ง พ.ศ.2560 ท่ีผา่นมา     

นอกจากนี ้การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการส ารวจเอกสาร ผู้ ศึกษาสามารถน า
ข้อมลูท่ีสรุปได้จากการด าเนินงานการแก้ไขปัญหามาสร้างเคร่ืองมือเพ่ือท าแบบสอบถามได้  
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1.2 การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมลูหลกั 2 กลุม่ ได้แก่ 
(1) เจ้าหน้าท่ีรัฐในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษ

ทางเสียงท่ีมีตอ่ประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีด้านกองยทุธศาสตร์
และแผน ใน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบการวางแผนด าเนินงาน
การจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง ซึ่งมีจ านวนทัง้หมด 8 คน  เพ่ือสอบถามถึงผลการ
ด าเนินงานการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีตอ่ประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสวุรรณ
ภมูิท่ีผา่นมา 

(2) ผู้น าชุมชนหมู่บ้านท่ี 3, หมู่บ้านท่ี 4 และหมู่บ้านท่ี 10 อาศยัอยู่ในเขต
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้ ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน  
โดยสัมภาษณ์ผู้ น าหมู่ บ้านอย่างละ 1 คน รวมทัง้  3 หมู่ บ้าน ก็เ ป็นจ านวนทัง้สิ น้  3 คน  
เพ่ือสอบถามเก่ียวกบัการเยียวยาช่วยเหลือจากปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานสวุรรณ
ภมูิ และน าข้อมลูมาร่างแบบสอบถามส าหรับประชาชนในชมุชนตอ่ไป 

2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยการการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามกับประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีได้รับผลลกระทบจาก
ปัญหามลพิษทางเสียง ซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนทัง้หมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 3 หมู่บ้านท่ี 4 
และหมูบ้่านท่ี 10 ในเขตต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งข้อมลูประชาชน
ท่ีจะท าการตอบแบบสอบถามจะอ้างอิงมาจากข้อมูลขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการ
ส ารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) ซึ่งมีจ านวนทัง้สิน้ 472 ครัวเรือน ทัง้นีผู้้ วิจยั
ก าหนดให้หนว่ยในการวิเคราะห์คือ ระดบัครัวเรือน โดยจะท าการก าหนดจ านวนและคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อให้ข้อมลูดงันี ้

(1) การก าหนดจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ประชาชนท่ีอยู่ในหมู่บ้านท่ี 3 หมู่บ้านท่ี 

4 และหมู่บ้านท่ี 10 ในเขตต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ มีจ านวนทัง้สิน้ 
2,362 คน จ านวน 472 ครัวเรือน โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างค านวณได้จาก
สตูรของ ทาโร่ ยามาเน ่(Taro Yamane) ท่ีวดัระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้ความคลาดเคล่ือนใน
การสุม่ 5% ดงันี ้ 
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เม่ือ  n    =   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

        N    =   ขนาดประชากร 

        e   =   ความคาดเคล่ือนท่ีเกิดขึน้จากการสุ่มตวัอย่างโดย

ก าหนดเป็น .05 สามารถค านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งได้ ดงันี ้

  
     

               
 

 

                  
การศกึษาครัง้นีป้ระชากรกลุม่เปา้หมายท่ีเป็นประชาชนในพืน้ท่ี 2,362 คน ได้จ านวน

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา จ านวน 342 คน และท าการก าหนดสดัส่วน จ าแนกตามรายชมุชน 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

(2) การก าหนดวิธีการสุม่ตวัอยา่ง 
ขัน้ท่ี 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบโควต้า (Quota sampling) 
ตาราง 1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอย่างในแตล่ะหมู่บ้าน ในเขตต าบล

ราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
หมู่บ้าน จ านวนประชากรจริง จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

หมูท่ี่ 3 924 134 

หมูท่ี่ 4 896 130 

หมูท่ี่ 10 542 78 

รวม 2,362 342 

 
ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Samping)จากประชาชนท่ี

อาศยัอยู่ในแต่ละหมู่บ้านตามจ านวนท่ีก าหนดจ านวน 3 หมู่บ้าน โดยเป็นการเข้าไปสมัภาษณ์
ประชาชนในบ้าน 1 ครัวเรือน ตอ่ 1 คนโดย ไมไ่ด้นดัหมายกนัไว้ลว่งหน้า  
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นี ้ผู้วิจยัจะใช้แบบสอบถามกบัประชาชนใน
หมู่บ้านท่ี 3 หมู่บ้านท่ี 4 และหมู่บ้านท่ี 10 จ านวนทัง้หมด 342 คนและผู้น าชุมชนอีกชุมชนละ  
1 คนรวมเป็น 3 คน ในเขตต าบลราชาเทวะอ าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐด้านกองยทุธศาสตร์และแผน ในหน่วยงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย (จ ากดั) ท่ีด าเนินงาน
แนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงของทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  

 แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 5 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของประชาชนในหมู่บ้านท่ี 3 

หมู่บ้านท่ี 4 และหมู่บ้านท่ี 10 ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้าน โดยเป็นค าถามแบบปลายปิด ให้ประชาชนในหมู่บ้าน
เลือกตอบตามตวัเลือกท่ีก าหนดไว้และตอบได้เพียงค าตอบเดียว เพ่ือใช้ในการศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน
ของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความเดือดร้อน/ผลกระทบจากเสียงท่ีเกิดจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีประชาชนได้รับ โดการวัด จะใช้มาตราส่วนประมาณ ค่า 4 ระดับ 
(Rating Scale) ตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) เพ่ือประเมินค าตอบ โดยสามารถให้
เลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว แบง่ระดบัการประเมิน ดงันี ้

 4  หมายถึง  มากท่ีสดุ 
 3  หมายถึง  มาก 
 2  หมายถึง  น้อย 
 1  หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 

 โดยเกณฑ์การแปลคา่เฉล่ียความคดิเห็นทัง้ 4 ระดบั มีดงันี ้
 คา่คะแนนเฉล่ีย 0.00-1.50 ระดบัความคดิเห็นต ่าหรือเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 คา่คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 ระดบัความคดิเห็นคอ่นข้างต ่าหรือเห็นด้วยน้อย 
 คา่คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 ระดบัความคดิเห็นคอ่นข้างสงูหรือเห็นด้วยมาก 
 คา่คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.00 ระดบัความคดิเห็นสงูหรือเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 ผลการวิเคราะห์หาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมลู 

ในประเดน็ค าถามเก่ียวกบัความคดิเห็นของประชาชนเก่ียวกบัความเดือดร้อน/ผลกระทบจากเสียง 
ท่ีเกิดจากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  
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ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นตอ่มาตรการการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน/ผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้เลือกค าตอบได้เพียงค าตอบเดียว  
แบง่ระดบัการประเมิน ดงันี ้

 1. ทราบ 
 2. ไมท่ราบ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามข้อมูลของผู้น าชุมชนเก่ียวกบัปัญหาและผลการจดัการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีตอ่ประชาชนโดยรอบ โดยเป็นค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้น าชมุชน
สามารถตอบค าถามได้อยา่งละเอียดรอบคอบ 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐด้านกองยุทธศาสตร์
และแผน ในหน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย (จ ากดั) ท่ีด าเนินงานแนวทางการจดัการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยเป็นค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถตอบค าถามได้อยา่งละเอียดรอบคอบ 

4. ข้อมูลพืน้ฐานผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศยาน
สวุรรณภมูิ ด้านเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่
ในพืน้ท่ี  หมู่บ้านท่ีอาศยัอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยัได้น าเสนอผลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
มีรายละเอียด ดงันี ้

 จากตารางท่ี 2 ข้อมูลด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างผู้ ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ 
เพศชาย มีจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 55.26 เป็นเพศหญิง มีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.73  

 

ตาราง 2 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ
จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) (N =342) ร้อยละ 
ชาย 189 55.26 
หญิง 153 44.73 
รวม 342 100 
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 จากตารางท่ี 3 ข้อมลูด้านอายขุองลุม่ตวัอยา่งผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยั
โดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.31 รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 26.02 อายุระหว่าง  
31-40 ปี มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 อายุระหว่าง อายุระหว่าง 21 -30 ปี  
มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95 อายุมากกว่า 60 ปีขึน้ไป มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.30 สว่นกลุม่ประชาชนท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี มีจ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั 

ตาราง 4 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 จากตารางท่ี 4 ข้อมูลด้านระดบัการศึกษาจองกลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่ ส าเร็จการศกึษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 37.13 
รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 30.11 ส าเร็จ

ตาราง 3 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
จ าแนกตามระดบัอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) (N=342) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 20 ปี 8 2.33 
21-30 ปี 58 16.95 
31-40 ปี 72 21.05 
41-50 ปี 90 26.31 
51-60 ปี 89 26.02 

มากกวา่ 60 ปีขึน้ไป 25 7.30 
รวม 342 100 

ระดบัการศกึษา จ านวน (คน) (N=342) ร้อยละ 
ประถมศกึษาหรือเทียบเทา่ 32 9.35 

มธัยมศกึษา 71 20.76 
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 127 37.13 

ปริญญาตรี 103 30.11 
สงูกวา่ปริญญาตรี 9 2.63 

รวม 342 100 



 45 

การศกึษามธัยมศกึษา จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.76 ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา
หรือต ่ากว่า จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35 และส าเร็จการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 9 คน  คดิเป็นร้อยละ 2.63 ตามล าดบั 

 

 จากตารางท่ี 5  ข้อมูลด้านอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้าง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 35.08 รองลงมา อาชีพค้าขาย 
จ านวน 112 คน คดิเป็นร้อยละ 32.74 อาชีพ พนกังานบริษัท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 
อาชีพรับราชการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.01 และอ่ืนๆ (ว่างงาน) จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.2 ตามล าดบั 

 จากตารางท่ี 6  ข้อมูลด้านจ านวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-4 คน จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.87 รองลงมาจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 37.71 

ตาราง 5 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ   

อาชีพ จ านวน (คน) (N=342) ร้อยละ 
ลกูจ้าง 120 35.08 
ค้าขาย 112 32.74 

พนกังานบริษัท 68 19.88 
รับราชการ 24 7.01 
วา่งงาน 18 5.2 
รวม 342 100 

ตาราง 6  ข้อมลูทัว่ไปกลุม่ตวัอยา่งประชาชน เก่ียวกบัจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) (N=342) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 2 คน 13 3.80 
2-4 คน 174 50.87 
4-6 คน 129 37.71 

มากกวา่ 6 ขึน้ไป 26 7.60 
รวม 342 100 



 46 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 6 คนขึน้ไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 และจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนต ่ากวา่ 2 คน มีจ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.80 ตามล าดบั 

 จากตารางท่ี 7  ข้อมูลด้านระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในหมู่บ้านของกลุ่มตัวอย่างผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านมากกว่า 20 ปี ขึน้ไป จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.00 รองลงมา อยู่ระหว่าง 16-20 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 20.17 อยู่ระหว่าง 11-15 ปี  
มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.06 และอาศยัอยู่ต ่ากว่า 10 ปี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อนละ 
1.75 ตามล าดบั 

 

 จากตารางท่ี 8  ข้อมูลด้านหมู่บ้านท่ีอยู่อาศยัอยู่ของกลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านท่ี 4 มีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 34.79 รองลงมา 
หมู่บ้านท่ี 10 มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 และหมู่บ้านท่ี 3 มีจ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.70 ตามล าดบั 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

ตาราง 7  ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะเวลาการอยูอ่าศยัในหมูบ้่าน 

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในหมูบ้่าน จ านวน (คน) (N=342) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 10 ปี 6 1.75 
11-15 ปี 31 9.06 
16-20 ปี 69 20.17 

มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป 236 69.00 
รวม 342 100 

 

ตาราง 8 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามหมูบ้่านท่ีอาศยัอยู่ 

หมูบ้่าน จ านวน (คน) (N=342) ร้อยละ 
หมูท่ี่ 3 105 30.70 
หมูท่ี่ 4 119 34.79 
หมูท่ี่ 10 118 34.50 
รวม 342 100 
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 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), 
คา่เฉล่ีย (Means), และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 การวิจัยเร่ืองการประเมินผลแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีต่อ
ประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผลการจัดการ
แก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีต่อประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเ พ่ือประเมิน
การตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากปัญหามลพิษทาง
เสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผู้ วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ผู้น าชมุชน และประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีโดยรอบ
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ มีผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

4.1 ผลการประเมินประสิทธิผลการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงที่ มีต่อประชาชน
โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 การประเมินประสิทธิผลการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีตอ่ประชาชนโดยรอบ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีด้านกองยุทธศาสตร์และแผน 
ของหนว่ยงานทา่อากาศยานไทย จ ากดั โดยมีผลการศกึษาดงันี ้

4.1.1 ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีตอ่ประชาชนโดยรอบท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิมีมาตรการอยู่ 2 มาตรการหลกั คือ มาตรทางเทคนิค และมาตรการชดเชยเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

1. มาตรทางเทคนิค คือ การก าหนด วิธีการบินขึน้-บินลงของเคร่ืองบิน และ
ปรับปรุงเส้นทางการบินของเคร่ืองบิน เพ่ือบรรเทาความร าคาญและความเดือดร้อนท่ีเกิดจาก
มลพิษทางเสียงท่ีเกิดกับประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศยานให้ได้รับผลกระทบให้น้อยท่ีสุด 
โดยผู้ ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าท่ี  ด้านกองยุทธศาสตร์และแผน ของหน่วยงาน 
ทา่อากาศยานไทย จ ากดั พบวา่ มีเปา้หมายท่ีก าหนดไว้กบัมาตรทางเทคนิค คือ  

1.1 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิมีวิธีปฏิบตัิการบินท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถลด
ผลกระทบด้านเสียง โดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบิน และลดปัญหาท่ีส่งผลกับ
ประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณตามหมู่บ้านใกล้เคียงกบัทา่อากาศยาน 

จากเปา้หมายของแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีทางท่าอากาศยาน
ก าหนดไว้นัน้ สอดคล้องกับปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้านท่ีอาศยัในระแวกใกล้เคียงมาให้ข้อมูล
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ร้องเรียนกบัหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องดแูลการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงดงักล่าว ในเร่ืองของ
ผลกระทบท่ีมาจากการบนิขึน้-บนิลงของเคร่ืองบนิ 

2. มาตรการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ คือ ด าเนินการเจรจาเพ่ือซือ้
ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างจากผู้ ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียงและจ่ายค่าชดเชยเพ่ือน า
เงินเข้าไปปรับปรุงอาคารบ้านเรือน โดยผู้ ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าท่ี  ด้านกอง
ยทุธศาสตร์และแผน ของหน่วยงานท่าอากาศยานไทย จ ากดั พบว่า มีเป้าหมายท่ีก าหนดไว้กับ
มาตรการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ คือ  

2.1 การน าเงินเจรจาเข้าช่วยเหลือกับประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศ
ยานสวุรรณภมูิได้อยา่งครบถ้วนทกุครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบจากเสียงท่ีเกิดจากทา่อากาศยาน 

2.2 สามารถลดจ านวนผู้ ร้องเรียนในเร่ืองการได้รับผลกระทบจากท่าอากาศ
ยานลงจากเดมิ 

ดงันัน้ ถ้าพูดถึงประสิทธิผลในการด าเนินงานยงัถือว่าอยู่ในระดบัปานกลางของ
การแก้ไขปัญหา เพราะว่าการท่ีประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจะได้รับมาตรการ
เยียวยาของรัฐก็ต่อเม่ือ ประชาชนเข้าร้องเรียนให้ข้อมูลกับทางเทศบาลต าบลราชาเทวะ ซึ่งมี
หน้าท่ีรับผิดชอบคอยดแูลพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของท่าอากาศยาน และทาง
เทศบาลจะน าเร่ืองทัง้หมดของประชาชนท่ีได้ให้ข้อมูลร้องเรียน ไปน าเสนอกับ บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั เม่ือทางทา่อากาศยานได้รับเร่ืองแล้วนัน้ จะด าเนินการตรวจสอบวดัระดบัเสียงของ
แตล่ะพืน้ท่ีท่ีเข้าให้ข้อมลูร้องเรียนวา่ ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียงจริง ซึ่งในปัจจบุนั
มีประชาชนสว่นใหญ่ร้อยละ 60% ได้มาให้ข้อมลูร้องเรียน และขอมาตรการเยียวยาจากหน่วยงาน
ภาครัฐโดยเร็วท่ีสดุ ดงันัน้ แนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง ยงัไม่สามารถเขาถึงกับ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วน เน่ืองจาก แนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาในตอนนี ้
ยงัคงด าเนินการให้กบัประชาชนท่ีเข้ามาให้ข้อมลูร้องเรียนเพียงเท่านัน้ ซึ่งยงัมีประชาชนอีกหลาย
ครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบแตไ่มไ่ด้ให้ข้อมลูร้องเรียนปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัหน่วยงาน จึงท าให้ปัจจบุนั
ยงัไมรั่บการเยียวยาจากทา่อากาศยานไทย และสิ่งท่ีประชาชนส่วนใหญ่ให้ข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาท่ี
ได้รับ คือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการบนิขึน้ – บนิลง ของเคร่ืองบิน ซึ่งมีแรงสัน่สะเทือนเป็นอย่างมาก
ถึงท าให้ เป็นความเดือดร้อนหลกัท่ีประชาชนสว่นใหญ่เขาให้การร้องเรียน  

 ในส่วนของกรณีปัญหาท่ีเกิดขึน้กับประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
หมูบ้่านต าบลราชาเทวะ ท่ีพบวา่การบนิขึน้-บนิลงของสนามบิน ส่งผลกระทบด้านมลพิษทางเสียง
นัน้ ตามเง่ือนไขในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เห็นว่า ทางบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
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(มหาชน) มีแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง โดยก าหนดการชดเชยเยียวยาให้  
หากพบวา่ ระดบัเสียงจากการบนิขึน้-บนิลงของเคร่ืองบนิมีคา่มากเกินจากท่ีก าหนด โดยการติดตัง้
วสัดดุูดซับเสียง ซึ่งปัจจุบนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการติดตัง้เคร่ืองตรวจวัดระดบัเสียงแบบ
ถาวรแล้วบ้างในบางสว่น แตก็่ยงัไมค่รบทกุพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ EIA และท่ี
ผา่นมายงัได้ระบกุารด าเนินงานแนวทางการจดัการแก้ไขปัญหาไว้อยู่ 3 ระยะ โดยระยะต้น จะเป็น
การให้มีการด าเนินการแก้ไข โดยจดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัตัง้กองทุนวสัด ุอุปกรณ์ป้องกันและ
ผลกรทบทางด้านเสียงให้แก่ผู้ ได้รับผลกระทบ ระยะกลางรองลงมา คือ การให้มีการจดัอุปกรณ์
ตรวจวัดเสียงแบบถาวร และจัดให้มีการประเมินผลกระทบจากการด าเนินงานเพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ และระยะสดุท้าย คือระยะยาว  
โดยจะจดัให้มีการประชุมให้กับประชาชนผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง และลงพืน้ท่ีท่ี
ได้รับผลกระทบในสถานท่ีจริง เพ่ือหาข้อสรุปท่ีแท้จริงของปัญหา  ดงันัน้ผลการด าเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา  

 เจ้าหน้าท่ีด้านกองยทุธศาสตร์และแผนของบริษัทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ให้ข้อมลูว่า 
แนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาในช่วงระยะเวลา
ตัง้แต ่ปี 2560 อาจจะยงัไมบ่รรลผุลส าเร็จมาก เพราะยงัมีประชาชนท่ีได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ยงั
แสดงความคิดเห็นในเชิงลบให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่บ้าง เน่ืองจากแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในเร่ืองของการท่ีจะให้มาตรการเยียวยากับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ มีกระบวนการ
หลายขัน้ตอนเกินไปจนท าให้เกิดความลา่ช้าอยูบ้่างในการด าเนินงาน อาจจะเป็นผลให้เปา้หมายท่ี
ท่าอากาศยานได้ก าหนดไว้ว่า การแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงต้องได้รับการตอบรับท่ี จาก
ประชาชนข้างเคียงและลดข้อมลูการร้องเรียนได้ 

4.2 ผลการประเมินการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ ได้รับการเยียวยา
ช่วยเหลือจากปัญหามลพษิทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  การประเมินการตอบสนองของประชาชนในการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีตอ่
ประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยท าการสมัภาษณ์จากผู้น าชมุชนและประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นหมูบ้่านท่ี 3 หมูบ้่านท่ี 4 และหมู่บ้านท่ี 10 ของต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ มีผลการศกึษาดงันี ้

 4.2.1 ความเดือดร้อนและผลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียงของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิต่อประชาชนในพืน้ท่ี 
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ตาราง 9 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความ
เดือดร้อน/ผลกระทบจากเสียงท่ีเกิดจากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
 

1. ข้อมูล/ความคิดเห็นด้านเดือดร้อน/ผลกระทบ
จากเสียงท่ีเกิดจากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

N=342 
แปลผล 

Mean S.D 
1.1 เสียงรบกวนจากการก่อสร้างของสนามบิน
สวุรรณภมูิสร้างความเดือดร้อนให้ทา่นเพียงใด 

3.18 0.54 เห็นด้วยมาก 

1.2 เสียงรบกวนจากการบินขึน้ – บินลงของ
สนามบินสวุรรณภูมิสร้างความเดือดร้อนให้ท่าน
เพียงใด 

2.67 0.31 เห็นด้วยมาก 

1.3 เสียงท่ีเกิดจากสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลต่อ
สขุภาพในด้านร่างกายของทา่นเพียงใด 

2.06 0.20 เห็นด้วยน้อย 

1.4 เสียงท่ีเกิดจากสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลต่อ
สขุภาพทางจิตของทา่นเพียงใด 

1.89 0.24 เห็นด้วยน้อย 

1.5 เสียงท่ีเกิดจากสนามบินสุวรรณภูมิส่งผล
กระทบต่อท่ีพักอาศัยของท่านเพียงใด เช่น 
กระจกแตก หลงัคาพงั 

2.08 0.21 เห็นด้วยน้อย 

เฉล่ียรวม 2.38 1.49  

 
จากตารางท่ี 9 ด้านความเดือดร้อน/ผลกระทบจากเสียงท่ีเกิดจากท่าอากาศยาน

สวุรรณภูมิ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ความเดือดร้อนท่ีได้รับในระดบั
มาก คือ ความเดือดร้อนจากเสียงรบกวนจากการก่อสร้างของสนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.18) และเสียงรบกวนจากการบินขึน้ –บินลงของสนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.67) ในขณะท่ีเห็นด้วยน้อยกว่า เสียงท่ีเกิดจากสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลต่อสุขภาพในด้าน
ร่างกาย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.06) เสียงท่ีเกิดจากสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลต่อสุขภาพทางจิต 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.89) และเสียงท่ีเกิดจากสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลกระทบต่อท่ีพักอาศยั เช่น 
กระจกแตก หลงัคาพงั (คา่เฉล่ียเทา่กบั 2.08)   

 ดงัความเห็นของผู้น าชมุชนท่ีพบว่า มีความเห็นเหมือนกบัประชาชนในหมู่บ้านท่ี
เห็นว่า ด้านความเดือดร้อน/ผลกระทบจากเสียงท่ีเกิดจากท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ส่วนใหญ่จะ
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พบเจอกบัปัญหาท่ีเกิดจากการบนิขึน้-บนิลงของเคร่ืองบนิ ท่ีเกิดจากการเพิ่มเท่ียวบินและขยายตวั
ของท่าอากาศยานให้ใหญ่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้มีจ านวนเท่ียวบินท่ีบินขึน้-บินลงของท่าอากาศยานถ่ี
ขึน้ในแต่ละช่วงเวลา ท าให้ระดบัคา่มลพิษทางเสียงมีความรุนแรงท่ีมากขึน้ซึ่ งเป็นปัญหาโดยตรง
กบัประชาชนโดยท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนท าให้บ้านเรือนของตนเองเกิดรอยร้าวและ
หลงัคาบ้านได้รับความเสียหายจากแรงลมในเวลาท่ีเคร่ืองบนิก าลงับนิลง  

 4.2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการตอบสนองความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนต่อแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหามลพษิทางเสียง 

ข้อมลูความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีได้จากการสมัภาษณ์ประชาชน ระบวุ่า การด าเนินการ
ตามแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีกระบวนการการ
ด าเนินงานแก้ไขท่ีล่าช้า ยังไม่สามารถท าให้เกิด ความประทับใจและพึงพอใจต่อมาตรการท่ี
ออกมา เพราะยงัไมช่ว่ยลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากเสียงได้อยา่งเทา่ท่ีควร เพราะปัญหาท่ีเกิดขึน้ยงั
ส่งผลกระทบกับวิธีการด าเนินชีวิตของประชาชน ท าให้ประชาชนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
เป็นสุข อีกทัง้ท าให้ประชาชนเสียทรัพย์สินมากขึน้ ส่วนมาตรการท่ีออกมาช่วยเหลือท่ีมีทัง้ 
มาตรการทางเทคนิค หรือมาตรการเยียวยา บางส่วนประชาชนท่ีได้รับผลกระทบก็ยงัไม่ได้รับการ
เยียวยา ไมไ่ด้ตอบสนองความต้องการของประชาชนบ้าง จึงท าให้ตอนนีย้งัคงได้รับผลกระทบจาก
ทลพิษทางเสียงอยู่และอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสอบถามปัญหาท่ีแท้จริงว่าประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบเจอปัญหาอะไรบ้าง ไม่ใช่ต้องรอให้ประชาชนท าเร่ืองข้าไปร้องเรียนก่อนถึงจะ
ได้รับการชว่ยเหลือ  

ส่วนความคิดเห็นของผู้น าชุมชนในเร่ืองการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตอ่แนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงได้ระบไุว้เป็นข้อๆ ดงันี ้

1. จากการรับทราบของตนเองยงัไมไ่ด้เห็นการด าเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทาง
เสียงท่ีเป็นรูปธรรมจากหนว่ยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ 

2. มาตรการชว่ยเหลือเยียวยาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหายงัไม่เข้าถึงประชาชน
ทกุคนท่ีได้รับผลกระทบ เน่ืองจากไม่ได้ร้องเรียนผลกระทบท่ีเกิดขึน้ให้หน่วยงานภาครัฐเบือ้งต้น
ทราบ 

3. ปัญหาของการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ คือ การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีความล่าช้า ขาดการติดตามตรวจสอบและการประสานงานระหว่างผู้ รับผิดชอบกับผู้
ได้รับผลกระทบท าให้การด าเนินงานยงัไมส่ามารถลดปัญหามลพิษทางเสียงท่ีเกิดขึน้ได้ 

4. ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เบื่อกับการท่ีต้องเข้าไปร้องเรียนเพ่ือขอ
มาตรการเยียวยาหรือแนวทางการแก้ไข จึงปล่อยให้ท่ีพกัอาศยัของตนเองพุพงัโดยปราศจากการ
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ซอ่มแซม แตก็่ยงัมีอยูบ้่างท่ีประชาชนบ้างสว่นได้รับการชว่ยเหลือในเร่ืองความเสียหายท่ีเกิดขึน้แต่
ก็ยงัไมค่รบถ้วนตอ่ได้รับผลกระทบอยูดี่ 

5. ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบต้องการให้มีเจ้าหน้าท่ีรัฐมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
แก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงเข้ามาดแูล สนใจกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือจะได้สอบถามว่าต้องการ
แก้ไขปัญหาจดุใดก่อนเพ่ือชว่ยลดหรือบรรเทาความเดือดร้อนลง 

6. ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบควรได้รับการจัดสรรงบประมาณท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐก าหนด ให้ได้ครบทุกครัวเรือน ไม่ใช่ครัวเรือนนีไ้ด้ ควรเรือนนีไ้ม่ได้ ทัง้ๆท่ีก็จะได้รับ
ผลกระทบจากปัญหามลพิษทางเสียงเหมือนกนั 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาเร่ือง การประเมินผลแนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีต่อ
ประชาชนโดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ครัง้นีมี้ วตัถปุระสงค์เพ่ือ 

 1. เพ่ือประเมินประสิทธิผลการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีต่อ
ประชาชนโดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

 2. เพ่ือประเมินการตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีได้รับการเยียวยา
ชว่ยเหลือจากปัญหามลพิษทางเสียงจากทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

 ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา
มลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือ ประชาชนท่ีอาศยัในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 
และหมู่ท่ี 10 ต าบลราชเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนทัง้สิน้ 342 คน และ
เจ้าหน้าท่ีรัฐด้านกองยทุธศาสตร์และแผน ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ในการด าเนินแนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีต่อประชาชนโดยรอบท่าอากาศ
ยานสวุรรณภมูิ ท่ีผา่นมา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 1. ผลการประเมินด้านประสิทธิผลการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีตอ่ประชาชน
โดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ พบวา่ แนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง ในแตล่ะ
มาตรการต่างๆท่ีออกมานัน้ ได้แก่ มาตรการทางเทคนิค ท่ีมีการปรับวิธีการบินขึน้ – บินลง ของ
เคร่ืองบิน และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ โดยการเยียวยาใน
เร่ืองด้านการชดเชยค่าเสียหาย การน าเงินเข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงหลงัคาบ้านเรือนท่ีพงั 
และแตกหกั ท่ีเกิดจากเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยงัคงมีปัญหาในการด าเนินงานแนว
ทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงอยู ่เน่ืองจาก หนว่ยงานภาครัฐมีความล่าช้าในการด าเนินงาน 
เพราะ การท่ีประชาชนจะได้รับมาตรการช่วยเหลือหรือแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ี
เกิดขึน้ ต้องมีการตรวจสอบหลายขัน้ตอนมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวดัระดบัเสียงว่าเสียงดงัเกิน
กว่าท่ีก าหนดหรือไม่ แล้วกว่าจะครบแต่ละครัวเรือนก็ท าให้ประชาชนข้างเคียงเพิ่มระยะเวลาใน
การพบเจอกับปัญหาเดิมๆซ า้ๆอยู่เร่ือยๆ เป็นสาเหตท่ีุท าให้ประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศ
ยานสวุรรณภูมิได้น าเร่ืองข้อมลูปัญหาท่ีพบเจอเข้าร้องเรียนอยู่หลายครัง้แตก็่ไม่ได้รับการเยียวยา
ชว่ยเหลือ แต่ในทางกลบักนัก็มีบางส่วนท่ีได้รับการช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วบ้าง เพราะได้น าเร่ือง
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เข้าร้องเรียนตัง้แตต้่นท่ีเกิดมลพิษทางเสียงช่วงแรกๆ  ท าให้ผู้ศกึษา สรุปได้ว่า แนวทางการจดัการ
ปัญหามลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยงัไม่มีประสิทธิผลมากพอ ยงัคงต้อง
ปรับแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ดีมากขึน้ ซึ่งถ้ามีแนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาท่ีดีเพิ่มมาก
ขึน้ อาจช่วยให้ปรับเปล่ียนภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ดดีูมากขึน้ในอนาคตอีก
ด้วย  

 2. ผลการวิเคราะห์การตอบสนองของประชาชนท่ีได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากปัญหา
มลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ พบว่า จากการศกึษาลงพืน้ท่ีศกึษาผลกระทบจาก
ปัญหาท่ีประชาชนท่ีพกัอาศยัโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเขตพืน้ท่ี หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 และ
หมู่ท่ี 10 ต าบลราชเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างมากจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผู้ศึกษาได้สมัภาษณ์ประชาชน จ านวน 342 คน  
1 คนต่อ 1 ครัวเรือน เพราะทัง้ 3 หมู่บ้านท่ีกล่าวมานัน้ เป็นอาณาเขตตัง้อยู่แนวเดียวกันกับ
เส้นทางขึน้ – ลง ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีอยู่ห่างจากต าบลราชเทวะทางทิศเหนือเป็น
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนใหญ่พบว่า ได้รับปัญหามลพิษทางด้านเสียง และ
แรงสัน่สะเทือนจากการด าเนินงานการบินโดยตรง เพราะผลจากความเปล่ียนแปลงของท่าอากาศ
ยานสวุรรณภมูิในปัจจบุนั ท่ีจะมีการเพิ่มขีดความสามารถผลกัดนัให้ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิเป็น
ศูนย์กลางของการขนส่ง เป็นผลให้ประชาชนท่ีอาศยัโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับ
ผลกระทบทางด้านเสียงเป็นอย่างมาก ท าให้ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิได้ออกแนวทางการจดัการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือเยียวยาผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของการบิน เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าทางท่าอากาศยานมีความรับผิดชอบ และมีความตระหนักรักษา แก้ไข ป้องกัน และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนหมู่บ้านท่ีอาศยัใกล้เคียง โดยมีขัน้ตอนแนวทางการแก้ไขอยู่ 2
มาตรคือ มาตรการทางเทคนิค และ มาตรการเยียวยาชว่ยเหลือ ท่ีมีการน าเงินเข้ามาช่วยเหลือเพ่ือ
ชดเชยค่าเสียท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด พบว่า ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบบางส่วนไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาอย่างทัว่ถึง เพราะบางส่วนท่ียงัไม่ได้รับการเยียวยายงัอยู่ในกระบวนการพิจารณาและรอ
การสัง่การอนมุตัิให้ท าการช่วยเหลือจากท่าอากาศยานไทย แสดงว่า แนวทางในการจดัการแก้ไข
ปัญหามลพิษทาง ส่วนใหญ่ยงัเจอกับปัญหาท่ีเกิดขึน้จากมลพิษทางเสียงอยู่และยงัไม่ได้รับการ
เยียวยาชว่ยเหลือจากหนว่ยงานภาครัฐ และแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงก็ยงัไม่พอกบั
ความต้องการของประชาชน เพราะ ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง บ้างครัวเรือนได้รับ บาง
ครัวเรือนยงัไม่ได้รับ ทัง้ๆท่ีอยู่หมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา
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มลพิษทางเสียงหรือมาตรการท่ีออกมา ยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนยังขาด
ประสิทธิภาพในการเยียวยาชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาอยา่งแท้จริง 

5.2 อภปิรายผลการศึกษา 

 จากการศกึษาแนวทางการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีตอ่ประชาชนโดยรอบท่า
อากาศยานสวุรรณภมูิ ตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษา ซึง่มีผลดงันี ้

 1. ผลการประเมินประสิทธิผลการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ีมีต่อ
ประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า จากการศึกษาแนวทางการจดัการแก้ปัญหา
มลพิษทางเสียง ทัง้มาตรการลดทอนปัญหา และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ ท าให้ทราบว่า  
ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ได้ด าเนินการตามมาตรการลดทอน และมาตรการเยียวยา โดยสิ่งแรก 
ท่ีจะน าแนวทางมาตรการแก้ไขเข้าช่วยเหลือกับประชาชนท่ีไ ด้รับผลกระทบ คือ ต้องศึกษาจาก
ข้อมูลการให้ข้อมูลรองเรียนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ โดยการการตรวจสอบและแจ้ง
เร่ืองราวร้องทกุข์ของประชาชนกลบัให้คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบในการแก้ปัญหามลพิษทางเสียง
ดงักล่าว ซึ่งจะสอดคล้องกับ พระราชบญัญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 ท่ีได้ให้ความหมายเก่ียวกับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลระทบท่ีมีตอ่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือคณุค่าตา่งๆ อนัเน่ืองจาก
การกระท าของมนุษย์ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท าให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ี  
เป็นผู้ก่อให้เกิดผลกระทบต้องด าเนินการชดเชยผู้ ท่ีได้รับผลกระทบทางด้านเสียง การด าเนินงาน
ตามมาตรการลดทอนปัญหาและมาตรการเยียวยาจึงต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งท าให้การด าเนินงานการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ 
บรรลผุลส าเร็จในการด าเนินการอย่างแท้จริง สอดคล้องกบัค าพดูท่ี เซอร์โต (Certo) ได้กล่าวไว้ว่า 
สัมฤทธ์ิผลท่ีได้จากการด าเนินงานอย่างมีระบบ จึงก่อให้เกิดผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 2. ผลการประเมินการตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ
จากปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบทาง
เสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง  
โดยมาตรการลดทอนปัญหา และมาตรการเยียวยาท่ีทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ก าหนด
ออกมานัน้ ประชาชนสว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้รับการชว่ยเหลือจากมาตรการดงักล่าว และมาตรอาจยงัไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากนกั ถึงแม้จะมีประชาชนบางส่วนท่ีได้รับการเยียวยา
ช่วยเหลือไปแล้วบ้าง แต่การแก้ไขปัญหาหรือออกมาตรการโดยการไม่ตรวจสอบหรือลงพืน้ท่ี 
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ในสถานท่ีได้รับผลกระทบจริงๆก็ไมส่ามารถออกมาตรการได้ตรงจดุของปัญหาท่ีเกิดขึน้ ประชาชน
ก็ยังคงได้รับผลกระทบดังเดิมและต้องมีความเท่าเทียมและยุติธรรมในการน ามาตรการเข้า
ช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบ สอดคล้องกับค าพูดของ มิลเลท (Millet)  
ได้กล่าวว่า การด าเนินการแก้ไขปัญหาต้องมีความเสมอภาค ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว่า ทุกคนเท่าเทียมกัน ดงันัน้ ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษ
ทางเสียงท่ีเกิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทุกคนต้องได้รับมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาอยา่งเทา่เทียมกนั  

 ดงันัน้ ผู้ศกึษาสรุปได้วา่ การท่ีจะให้แนวทางการการจดัการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงท่ี
เกิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานและตอบสนองของประชาชน  
ท่ีได้รับผลกระทบได้นัน้ ต้องอาศยัหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย เพราะการท่ีจะก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือออกมาตรการได้นัน้ไม่ใช่ความเห็นของทางหน่วยงานภาครัฐเพียง
ฝ่ายเดียว แตย่งัต้องทราบสาเหตหุลกัของปัญหาว่าท่ีแท้จริงแล้วเกิดจากอะไร และรู้ว่าผู้ ท่ีประสบ
ปัญหาผลกระทบจากมลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากทา่อากาศยานสวุรรณภูมินัน้แท้จริงแล้วต้องการให้
แก้ไขปัญหาในจุดไหน สามารถเข้าไปสอบถามหรือน าประชาชนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ  
เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ และมาตรการท่ีออกมาสามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชนได้อยา่ง100% ไมท่ าให้เกิดปัญหาระยะยาวในอนาคตอีกด้วย 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาการประเมินผลแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทาง
เสียงท่ีมีตอ่ประชาชนโดยรอบทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาให้ขอมูลและเข้ามามีส่วนร่วมในการออก
มาตรการการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียง เพ่ือท่ีมาตรการท่ีออกมาจะได้ตอบโจทย์และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ 

2. หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการก าหนดแนวทางการแก้ไขหรือมาตรการ
ต่างๆควรค านึง ประชาชนเป็นหลัก เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาตามมาหลักจากได้ออกมาตรการ
ด าเนินงานการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงมาแล้ว 

3. คณะกรรมการในบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั ท่ีมีส่วนพิจารณาในการน าเงิน
เข้าชว่ยเหลือตามครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง ไม่ควรยึดหลกัการช่วยเหลือจาก
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ข้อมลูการน าเร่ืองมาร้องเรียนเทา่นัน้ แตค่วรเข้าไปถึงพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบว่า บ้านเรือนไหนได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงานของทา่อากาศยาน 
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