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ขอเขียนเรื่องนี้ เปนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถรางไฟฟาขนสงมวลชนเพื่อแกไขปญหาจราจร โดยมี
การดําเนินงานที่คํานึงถึงและเปดรับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย อยางเปนรูปธรรม
ความเปนมาของขอเขียนนี้ เนื่องมาจากการไดเขารวมโครงการฝกอบรมของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หลักสูตร “พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน” สําหรับผูบริหาร ซึ่งกิจกรรมสวนหนึ่งของหลักสูตร
คือการไปศึกษาดูงาน และหนวยงานหนึ่งที่ไดไปศึกษา คือ BART ซึ่งเปนองคกรรถรางไฟฟาขนสงมวลชน ที่เมือง
ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
ขอมูลที่ใชในรายงานนี้ ไดมาจากการบรรยายและไฟล presentation ของคุณ Walter R. Gonzales และคุณ
Steven J. Kappler ซึ่งเปนเจาหนาที่ของ San Francisco Bay Area Rapid Transit District รวมทั้งขอมูลจาก website
ตางๆ ดวย
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1. ประวัติความเปนมา และแนวคิดในการกอสราง BART
BART (bay area rapid transit) คือระบบรถรางไฟฟาขนสงมวลชน ที่ใหบริการในพื้นที่อาวซานฟรานซิสโก
ป 1946 ประชาชนผูเกี่ยวของกับปญหา รวมกันดําริริเริ่มหาทางแกไขกันเอง รัฐไมเกี่ยว
เรื่องของ BART เริ่มตนในป 1946 โดยมิใชเกิดจากการสั่งการของรัฐ หากแตมีการคิดเรื่องนี้ เกิดขึ้นและ
ตอเนื่องกันมาเปนระยะๆ ในการพบปะอยางไมเปนทางการของผูนําธุรกิจและผูนําชุมชน ทั้งสองฝงของอาว San
Francisco 1 อันเนื่องมาจากเหตุการณที่ประสบในขณะนัน้ คือ ภายหลังสงครามโลก มีผูคนจํานวนมากอพยพเขามา
อยูในพืน้ ที่ จนเกิดปญหาจํานวนรถที่เพิ่มมากขึ้นอยางกาวกระโดด คนกลุมดังกลาวจึงปรึกษากัน หาวิธีแกปญหา
การจราจรติดขัด ที่เกิดทัว่ ไปหมด
มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา
ป 1947 ไดมคี ณะกรรมการรวม “Army-Navy review Board” พิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งไดใหขอสรุปวา
จําเปนตองมีการคมนาคมรูปแบบอื่นๆ เชื่อมระหวาง San Francisco และ Oakland มิฉะนั้น จะตองเผชิญกับปญหา
การจราจรติดขัดอยางรุนแรงบน Bay Bridge ในอนาคตอันใกล
ป 1951 สภานิติบัญญัติแหงรัฐไดแตงตั้งคณะกรรมการ “San Francisco Bay Area Rapid Transit
Commission” ขึ้น ประกอบดวยผูแทนจาก county 2 ทั้ง 9 แหงที่มพี ื้นที่ติดตอกับอาวซานฟรานซิสโก เพื่อทํา
หนาที่ศึกษาความจําเปนในการเดินทางขนสงในพื้นทีด่ งั กลาวในระยะยาว โดยคํานึงถึงปญหาสิ่งแวดลอมดวย และให
เสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแกปญหานี้

ป 1957 มีรายงานผลการศึกษา
ในป 1957 คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ เสนอวา แผนการคมนาคมขนสงทุกแผนตอง
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เชื่อมประสานกับแผนการพัฒนาพื้นที่นี้ ในระยะยาว แตเนื่องจากขณะนั้น ยังไมมแี ผนการพัฒนา คณะกรรมการจึง
ไดยกรางแผนพัฒนาใหดว ย และแผนนี้เอง ที่กลายเปนแผนหลัก (master plan) ที่ทําใหเกิดการวางแผนอยางประสาน
สอดคลองกันขึ้นในพืน้ ที่ Bay Area ซึ่งในอีก 10 ปตอมา แผนนี้จึงไดรับการอนุมตั ิเห็นชอบโดย the Association of
Bay Area Governments (ABAG)
เริ่มเกิดความคิดเรื่อง BART
คณะกรรมการฯ เสนอทางเลือกในการแกปญ
 หาจราจร ทีใ่ ชงบประมาณนอยที่สุด คือจัดตั้งองคการรถราง
ไฟฟาขนสงมวลชน (rapid transit 3 district 4) ขึ้น โดยใหองคการนี้มอี ํานาจหนาที่ในการสรางและดําเนินการรถราง
ไฟฟาความเร็วสูง เชื่อมระหวางศูนยธุรกิจการคาสําคัญๆ ในเมือง กับศูนยที่รองๆ ลงมาชานเมือง ในพื้นที่ 5 county
คณะกรรมการฯ ยืนยันวา "ถาตองการใหพนื้ ที่ Bay Area มีสภาพนาอยูอ าศัย นาทํางาน ระบบรถรางไฟฟาความเร็ว
สูงเปนสิ่งจําเปน เพื่อทดแทนวิธีการเดินทางในขณะนัน้ ที่มีแตทางรถยนต หรือทาง freeways เทานั้น"
ป 1957 จัดตัง้ องคการรถรางไฟฟาขนสงมวลชน (Rapid Transit District)
ในป 1957 สภานิติบัญญัตขิ องรัฐ จึงเห็นชอบใหจดั ตั้งองคการรถรางไฟฟาขนสงมวลชน (the San
Francisco Bay Area Rapid Transit District) ขึ้น พื้นที่ใหบริการประกอบดวย 5 counties (Alameda, Contra Costa,
Marin, San Francisco and San Mateo) โดยในขณะนั้นองคการรถรางไฟฟาฯ ไดรับอํานาจในการเก็บภาษีทรัพยสิน
ในอัตรา 5 เซ็นต ตอราคาประเมิน $100 เพื่อใชเปนทุนในการกอสราง
ระหวางป 1957 และ 1962 ดําเนินการจัดทําแผนกอสรางระบบรถรางไฟฟาที่ทันสมัย ความเร็วสูงสุด 7580 ไมลตอชั่วโมง หรือความเร็วเฉลี่ย 45 ไมลตอชั่วโมง ภายในรถตกแตงหรูหราไมแพ "King Car " ที่ใหบริการอยู
ใน Bay Area อยูแลว รวมทั้ง จะมีสถานีสวยงาม ตั้งอยูในทําเลที่สะดวกแกการเดินทาง
ในการนี้ มีการจัดประชุมหลายรอยครั้ง ในชุมชนตางๆ เพื่อดึงดูดใหประชาชนในพื้นที่เขามีสวนรวมใน
การพิจารณากําหนดเสนทาง กําหนดจุดทีต่ ั้งสถานี
มีแผนกอสราง
ประมาณกลางฤดูรอนป 1961 แผนฉบับสมบูรณก็เสร็จเรียบรอย จัดสงไปให Supervisor ของทั้ง 5 เคาน
ตี้ พิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งปรากฏวาเคานตี้ San Mateo ไมเห็นดวย โดยเห็นวาคาใชจายสําหรับการสรางระบบ
ใหม รวมกับการปรับปรุงบริการของระบบเดิมที่มีอยู (คือ Southern Pacific commuter trains) ใหพอเพียง สูงเกินไป
และลงความเห็นขอถอนตัวออกจากองคการรถรางไฟฟาฯ นี้ การถอนตัวของเคานตี้ San Mateo ทําใหฐานภาษีที่จะ
เปนแหลงเงินทุนตองหดแคบลง
ตนป 1962 Marin County ก็จําตองถอนตัวออกอีกเคานตี้หนึ่ง เหตุผลคือมีฐานภาษีที่จะเพิ่มได ไมเพียง
พอที่จะนําไปเขาหุนเพื่อเปนคาใชจายในโครงการ BART ประกอบกับความเห็นในเชิงเทคนิควิศวกรรม คือเห็นวา
เปนไปไมไดทจี่ ะสรางรถรางไฟฟาไปบนสะพาน Golden Gate
BART เริ่มดําเนินการดวยคณะกรรมการบริหาร 16 คน (governing Board of Directors) ซึ่งแตงตัง้ ขึ้นตาม
สัดสวนของจํานวนประชากรในแตละเคานตี้ นั่นคือ : 4 คนจากเคานตี้ Alameda, 4 คนจาก San Francisco 3 คน
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จาก Contra Costa, 3 คนจาก San Mateo และ 2 คนจาก Marin แตเมื่อลดหุนสวนเหลือเพียง 3 counties
คณะกรรมการบริหารจึงลดเหลือ 11 คนคือ : 4 คนจาก San Francisco 4 คนจาก Alameda และ 3 คนจาก Contra
Costa
ผลที่ตามมา ในป 1965 มีการปรับสัดสวนคณะกรรมการของ BART เปน Directors 4 คนจากแตละ
county โดยในจํานวนนี้ 2 คนแตงตั้งโดย County Board of Supervisors และอีก 2 คนแตงตั้งโดยคณะผูบริหาร
(committees of mayors) ของแตละ county (ยกเวน City and County of San Francisco ซึ่งมี mayor คนเดียวเปนผู
แตงตั้งทั้งหมด)
มีการเรงปรับแผนสําหรับ 5 county ใหเปนแผน 3 county โดยเนนระบบขนสงดวนระหวาง San
Francisco กับเมืองตางๆ ในบริเวณ East Bay และชานเมืองของเคานตี้ Contra Costa และ Alameda
ป 1962 มีการลงคะแนนเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบการกอสราง
แผนที่ปรับปรุงใหม ซึ่งไดเพิ่มเติมรายละเอียด และนําเสนอในชื่อ "BART Composite Report" ไดรับ
ความเห็นชอบจาก supervisors ของทั้ง 3 counties ในเดือนกรกฏาคม 1962 และกําหนดใหมีการลงคะแนนเสียง
เรื่องนี้ (ballot) เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนถัดมา
แผนนี้ จะถือวาไดรับอนุมตั ิ ตอเมื่อมีผูลงคะแนนเสียงเห็นชอบดวย ไมนอยกวา 60 % ซึ่งผลปรากฏวา
ไดรับความเห็นชอบหวุดหวิด คือ 61.2 % ทําใหผูเชี่ยวชาญการเมืองจํานวนมากประหลาดใจ เพราะมั่นใจแตแรกวา
แผนนี้จะไมไดรับความเห็นชอบ อันที่จริง มีรายงานวา นักบริหารสําคัญคนหนึ่งไดพูดไววา “ถาไดรูมากอนวาแผน
นี้จะไดรับความเห็นชอบ ก็จะไมสนับสนุนเลยแนๆ”
ผูลงคะแนนเสียง ใหความเห็นชอบการออกพันธบัตร 792 ลานเหรียญ เพื่อใชเปนเงินทุนในการกอสราง
ระบบรถรางไฟฟาความเร็วสูง ระยะทาง 71.5 ไมล มี 33 สถานี ใหบริการแก 17 ชุมชน ใน 3 counties ตามแผน
ที่เสนอไดรวมถึงการกอสรางรางรถไฟฟา 3.5 ไมลใน San Francisco เพื่อเชื่อมตอเสนทางรถราง (muni streetcar
lines) เดิม กับรถรางไฟฟาของ BART ทําใหตองใชงบเพิ่มขึ้นประมาณ $133 ลานเหรียญ – ซึ่งตองมาจากพันธบัตร
ที่ออกโดย the California Toll Bridge Authority หลักประกันการชําระคืนคือรายไดในอนาคตที่ Bay Area Bridge
จะจัดเก็บได .. รวมงบที่ตองใชในการกอสรางทั้งระบบ ตามมูลคาในป 1962 นั้นเปนเงินประมาณ 996 ลานเหรียญ
นับไดวา เปนโครงการกอสรางบริการสาธารณะที่ดําเนินการโดยประชาชนในทองถิ่น ที่ใหญที่สุดใน
อเมริกา
ป 1964 เริ่มการกอสราง
หลังการลงคะแนนเสียงแลว การกอสรางไดเริ่มตนทันที แตหนึ่งเดือนตอมา ก็ตองหยุดชะงักลงเนื่องจาก
ปญหาขอกฎหมาย เกีย่ วกับผูจายภาษี (taxpayer's suit filed against the District) การออกเสียงเพื่อออกพันธบัตร และ
การจัดตั้งองคการรถรางไฟฟาฯ กวาจะพิจารณายุติปญ
 หาเหลานี้ได ตองทําใหการกอสรางตองลาชาไป 6 เดือน ทํา
ใหคาใชจายเพิม่ ขึ้น 12 ลานเหรียญ แตหลังจากนั้น ก็ยงั มีเหตุตองชะงักลาชาอีกหลายครั้ง ทั้งในเรื่องระเบียบ
กฎหมาย และการเจรจาตกลงรวม 166 ประเด็นกับ cities, counties และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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กระบวนการแบบประชาธิปไตยในการกอสรางการขนสงระบบใหมๆ คือปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดคาใชจาย
จํานวนมากที่ไมอาจคาดหมายไวลว งหนาได

2. บริการของ BART ปจจุบัน
ป 1972 เริ่มใหบริการ
สรุปการดําเนินการกอสราง BART เสร็จสิ้นและเริ่มใหบริการไดตั้งแตป 1972 เปนตนมา โดยมีการ
บริหารจัดการรวมกัน 3 เคานตี้ คือ Alameda, Contra Costa และ San Francisco มีระยะทางการใหบริการ 104 ไมล
แบงเปน 5 เสนทาง 43 สถานี

3. งานวางแผนของ BART ประกอบดวย : แผนยุทธศาสตรของ BART (District's Strategic Plan) ซึ่งกําหนดนโยบาย และโครงการ โดยมุงให
บรรลุผลสําเร็จใน 7 ประการสําคัญ (seven key agency focus areas)
แผนพัฒนาสถานี (Station Area Planning) เพื่อสนับสนุนการกอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ตางๆ
ภายในและรอบๆ สถานีรถรางไฟฟา พรอมๆ กับการพัฒนาขีดความสามารถของสถานีในการรองรับผูโดยสาร และ
เสนทางที่เชื่อมโยงเขาสูสถานี ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากแผนนี้ เนื่องมาจากการรวมมืออยางดีกับชุมชนในพืน้ ที่ (local
communities)
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แผนขยายระบบ (System Expansion Planning) โครงการดําเนินงานตามแผนนี้ คือการสํารวจตรวจสอบ
เพื่อขยายระบบและบริการ โดยการพัฒนาโครงการดังกลาว จะดําเนินการโดยรวมมือกับชุมชนที่จะเปนผูไดรับบริการ
อยางใกลชิด
หนวยวางแผนของ BART (Planning Department) จะมุงปรับปรุงระบบของ BART ดวยวิธีการริเริ่ม
ใหมๆ โดยขยายความรวมมือกับชุมชน ที่ BART ใหบริการอยู ภารกิจหลักของหนวยนี้คือ การพัฒนานโยบาย
การขยายระบบ การปรับปรุงสถานี รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการใชที่ดิน .

4. โครงการสําคัญที่กําลัง/จะดําเนินการ
The Association of Bay Area Governments (ABAG) คาดคะเนวา ในป 2035 ประชากรในพืน้ ที่ Bay
Area ทั้งหมด จะเพิ่มถึงอีก 34% ของป 2000 ดังนั้น ดวยจํานวนประชากรที่อยูอาศัยซึ่งจะเพิ่มขึ้นมากกวา 2 ลานคน
และคนที่เขามาทํางานอีกเกือบ 1.5 ลานคน BART จึงจะดําเนินโครงการใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการที่
เพิ่มขึ้น

•

รื้อตึกที่เสี่ยงภัยตอแผนดินไหว (Lake Merritt
Administration / Oakland Shops )

ในป 2002 ผลการศึกษาความเสี่ยงตอแผนดินไหว
ชี้ใหเห็นวา โครงสรางสวนเหนือพืน้ ดินของตึกฝายบริหารที่
Lake Merritt มีความเสี่ยง BART จึงตัดสินใจวาวิธีที่คมุ คา
ที่สุดคือรื้อทิ้ง

•

จัดรถบริการเชื่อมการเดินทางกับสนามบิน Oakland
(Oakland Airport Connector )

โครงการเชื่อมตอการเดินทางระหวางสนามบิน
Oakland กับสถานี Coliseum ของ BART โดยจัดรถรับสงที่
วิ่งไปมาระหวางสองจุดดังกลาว
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สรางตอขยายเสนทาง (Warm Springs
Extension)
การขยายบริการเพิ่มที่ Warm Springs โดย
จะวางรางเพิ่มขึ้นอีก 5.4 ไมล จากสถานี Fremont
ทีมีอยูแลว กับ สถานีใหมในเขต Warm Springs
ของ City of Fremont.
•

สรางสถานีเพิม่ West Dublin / Pleasanton
Station
สถานีใหมที่ BART จะสรางขึ้นเพื่อเตรียม
รับผูใชบริการในอนาคต จะมีการสรางที่จอดรถ
ขนาด 1,200 คัน ที่พักอาศัย 210 หนวย อาคาร
สํานักงาน และโรงแรม ไวดว ย สถานีดังกลาว จะ
ตั้งอยูตรงกลางระหวางสถานี Castro Valley และ
Dublin/Pleasanton
•

•

โครงการความปลอดภัยจากแผนดินไหว (Earthquake Safety Program )
BART ไดริเริ่มโครงการความปลอดภัยจาก
แผนดินไหว โดยยกระดับความมั่นคงแข็งแรงของระบบเดิมที่มี
อยู เพื่อสรางความมั่นใจในความปลอดภัย ใหแกผูใชบริการและ
เจาหนาที่ของ BART เอง โครงการนี้ ไมเพียงยกระดับความ
ปลอดภัยในชีวิตของผูเกี่ยวของ ยังรวมถึงการสรางความมั่นใจวา
ระบบจะกลับมาใหบริการไดโดยเร็ว หลังจากเกิดแผนดินไหว
รุนแรงแลว
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•

โครงการสรางรางยกระดับเพื่อกลับรถ (Central Contra Costa County Crossover project)
โครงการสรางรางยกระดับเพื่อกลับรถ
“The Central Contra Costa County
Crossover Project” จะทําใหเกิดจุดกลับรถ

เพิ่มขึ้นอีก 2 จุด ในเสนทาง Pittsburg/Bay
Point ระหวางสถานี Walnut Creek กับ
Pleasant Hill

การสรางรางยกระดับเพื่อกลับรถนี้ ทําให
ขนสงผูโดยสารไดมากขึ้น ในชวงการเดินทางคับคั่ง
เนื่องจากไมตองเสียเวลาวิ่งรถวางไปกลับรถที่ปลายทาง
และทําใหบริการในพื้นที่ Walnut CreekPleasant Hill สรางความมั่นใจ เชื่อถือใหแก
ผูโดยสาร ไดมากขึ้นดวย

กิจกรรมสําคัญ ในโครงการนี้ โดยสรุปคือ
มีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และมีมาตรการชดเชยเยียวยาผลกระทบ

ขั้นตอนการศึกษาประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม มีขั้นตอน คือ
• เผยแพรรางรายงานผลการศึกษาเบื้องตน
• ดําเนินการประชาพิจารณ
• ประกาศสิ้นสุดการรับฟงความเห็น
• คณะกรรมการของ BART พิจารณา
เห็นชอบและประกาศมาตรการชวยเหลือ
เยียวยา/ชดเชยผลกระทบ
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ผลงาน (outputs) ตามโครงการ ไดแก
• สรางรางเพิ่มอีก 2 สวน เพื่อใหรถรางไฟฟา
วิ่งขามจากเสนทางหนึ่ง ไปอีกเสนทางหนึง่
• สรางสถานีพักสองแหง เพื่อเปนที่จาย
พลังงานไฟฟาใหรางรถใหมที่สรางขึ้น
• สรางกําแพงเสียง เพื่อลดเสียงรบกวน และ
ความสั่นสะเทือนจากรางรถ ที่สรางเพิ่มใหม

•

•
•

•

•
•
•

•
•

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ใหบริการผูโดยสารไดมากขึน้ ในชวงการ
เดินทางคับคั่ง
เพิ่มคุณภาพในการใหบริการ
เพิ่มความยืดหยุนดานปฏิบัติการ และการ
จัดการความลาชาเสียเวลา
ปรับปรุงขีดความสามารถในการบํารุงรักษา

ปฏิทินการดําเนินโครงการ (4 ป 5 เดือน)
งานวิศวกรรมเบื้องตน (ธค.2005)
งานสิ่งแวดลอม (มีค.2006)
งานออกแบบขั้นสุดทาย และประกาศ
เผยแพร (สค.2008)
ประกาศการเริม่ กอสราง (มค.2009)
งานกอสรางเสร็จสิ้น (เมย.2010)
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•

•

•

•

ประมาณการคาใชจายของโครงการ
ศึกษาผลกระทบ และงานวิศวกรรมเบื้องตน
1 ลานเหรียญ
ออกแบบและกําหนดรายละเอียดขั้นสุดทาย
3 ลานเหรียญ
จายคาชดเชย เตรียมพื้นที่กอสราง 5 แสน
เหรียญ
ดําเนินการกอสราง 20.5 ลานเหรียญ
รวม 25 ลาน เหรียญ

ประมวลผลกระทบ และมาตรการแกไขชดเชย ของโครงการสรางรางยกระดับเพื่อกลับรถ
BART ใหความสําคัญ และบริหารจัดการผลกระทบจากการกอสราง และจากโครงการ โดยมีการศึกษา
วิเคราะหประมวลผลกระทบ และกําหนดมาตรการแกไขเยียวยา/ชดเชย อยางชัดเจน จริงจัง ดังนี้
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•

โครงการ eBART

eBART เปนโครงการจัดการการใหบริการ ในชวงการจราจรคั่งคั่ง สําหรับผูใชบริการในพื้นที่ East
Contra Costa County โดย BART กับเครือขาย (community partners) ในพืน้ ที่ชุมชนดังกลาว จะรวมกันประเมิน
ทางเลือกตางๆ ในการใหบริการขนสงผูโดยสาร เชน ทางเลือกหนึ่งคือการจัดการใชประโยชนรางเสนทางที่มีอยูแ ลว
และมีการใชงานนอย มาใชใหเต็มที่มากขึ้น
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มีการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอนการกอสราง
มีการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยาง
ละเอียดกวางขวาง จากรายงานเบื้องตน มี
ขอสรุปผลกระทบทั้งดานการขนสง การใช
ที่ดิน ประชาชนและบานอยูอาศัย มลทัศน
วัฒนธรรม ภูมิศาสตร อุทกวิทยา ชีววิทยา
คุณภาพอากาศ สุขภาพและความปลอดภัย
ของประชาชน บริการในชุมชน พลังงาน
สาธารณูปโภค เสียง ความสั่นสะเทือน

พิจารณาเทคโนโลยีทางเลือกอยางรอบคอบ
โดยผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวม
ในการพัฒนาและขยายระบบของ BART
มีการประเมินเทคโนโลยีทางเลือกตางๆ เชน
ระบบรถ ระบบราง แบบ light rail vehicle
หรือ DMU trains ฯลฯ ที่คิดจะเอามาใช
อยางหลากหลาย โดยพิจารณาทั้งเงื่อนไข
ขอจํากัดของตนเอง เชน งบประมาณที่มี ระยะเวลาดําเนินการ ผลกระทบ ฯลฯ รวมทั้งความเหมาะสมขอดีขอเสีย
ของแตละระบบดวย โดยในการนี้ ไดใหผมู ีสวนไดเสียเชนผูตองรับภาระภาษี ผูที่จะใชบริการ หรือผูที่จะไดรับ
ผลกระทบ ฯลฯ รวมพิจารณาดวยอยางจริงจัง กรณีทางเลือกใดทีย่ ังไมเปนที่เขาใจชัดเจน หรือยังไมเปนที่มั่นใจ จะ
มีการพาผูเกี่ยวของไปดูงานระบบดังกลาวที่มีการใชอยูแ ลว ในที่อื่นๆ ดวย
การดําเนินงานดังกลาวของ BART มีลักษณะทํานองเดียวกับบริษัทโรงไฟฟาแกงคอย 2 ที่มีการนํากลุม
ชาวบานที่คัดคานเพราะเกรงปญหาน้ําเสียจากโรงไฟฟา ไปดูงานระบบจริงที่ใชอยูในสถานที่อื่นๆ ทําใหผคู ัดคานเกิด
ความเขาใจ มัน่ ใจ และยอมรับในที่สุด ถือเปนการเปดโอกาสใหผูเกีย่ วของมีสวนรวมคอนขางมาก
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มีแผนการจัดหาเงินลงทุน ที่ละเอียด
ชัดเจน จากแหลงตางๆ เชน ภาษีการ
ขาย เงินทุนของ BART เอง เงิน
สนับสนุนจากมลรัฐ หรือเงินจาก
คาธรรมเนียมการขออนุญาตกอสราง
ที่ไดรับสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนตน

ขั้นตอนการศึกษาประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
• เผยแพรรางผลการศึกษา
• รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ
• ตอบชี้แจงขอคิดเห็น และ
พิจารณาทบทวนผลกระทบ
• เผยแพรรายงานฉบับสมบูรณ
• คณะกรรมการ BART พิจารณา
ทบทวน ตัดสินใจ
ขั้นตอนตอไป
* รวมมือกับ City of Antioch และ
Pitsburg เพื่อดําเนินโครงการ
RDP ใหเสร็จ
* คณะกรรมการของ BART อนุมัติ
รายงานผลการศึกษาสิ่งแวดลอม
ฉบับสมบูรณ
* เริ่มการกอสราง (ป 2010)
* เริ่มใหบริการและเก็บรายได (2015)
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โครงการ RDP (Ridership Development Plan)
เปนโครงการกอสรางสถานี ที่มีการ
พิจารณาทางเลือกที่ตั้งอยาง
ละเอียดรอบคอบ โดยมีการเจรจา
ตกลงกันระหวาง BART กับ City
เจาของพื้นที่ มีการยกทีด่ ินของ
BART ให City แลกเปลี่ยนกับ
City ที่จะตองสนับสนุนเงินเพื่อ
ออกแบบ และกอสรางรางรถ ถนน
และสถานี

5. ความสัมพันธและการมีสวนรวมระหวาง BART กับผูมีสวนไดเสีย
บุคคล ประชาชน และหนวยงานภายนอก มีสวนรวมกับการดําเนินงานของ BART ในหลายรูปแบบ

พรอมชี้แจงใหขอมูลแกรฐั และชุมชน (Government and community relation)
ผูบริหารและผูแทนที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มลรัฐ และรัฐบาลกลาง เมื่อมี
ขอสงสัยเกี่ยวกับ BART ในสวนที่เกี่ยวของกับพื้นที่/ชุมชนของตน หรือขอสงสัยเกี่ยวกับ San Francisco Bay Area 5
ไดรับความสนับสนุนเต็มทีใ่ หติดตอ Government and Community Relations Department เพื่อสอบถามปญหาขอ
ของใจ ขอคําแนะนํา หรือสอบถามไดทุกเรื่อง
ในการนี้ BART ไดจัดทําและประกาศรายชื่อคณะผูประสานงาน (liaisons) สําหรับติดตอไวอยางชัดเจน
โดยประกาศวา “สอบถามเรา แลวเราจะนําทรัพยากรขอมูลของโครงการขนสงมวลชนที่ใหญที่สดุ ใน California มา
ใหคุณทุกกรณี ไมวาเมื่อคุณจะจัดกิจกรรมของชุมชน จัดการบริการแกประชาชน (constituent services) จัดลําดับ
ความสําคัญดานระเบียบกฎหมาย หรือเพียงแตเพื่อตอบคําถามที่ทานของใจเทานัน้ ก็ตาม”

รายงานประจําปตอรัฐสภา (Report to Congress)
จากรายงานประจําปที่เสนอตอรัฐสภา (The 2008 Report to Congress) BART ไดรายงานวา ในฐานะ
หนวยงานในระดับทองถิ่น จะตองการงบประมาณเพื่อลงทุนจากรัฐบาลกลางในเรื่องอะไรบาง และงบประมาณ
เหลานั้นจะชวยใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบายของประเทศในเรื่องการเพิม่ ผลิตภาพทางเศรษฐกิจ การลดการปลอยสาร
คารบอน และลดการตองพึ่งพิงน้ํามันจากตางประเทศ ไดอยางไรบาง
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สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ (Customer Satisfaction Survey)
BART มีการสํารวจความเห็นของลูกคาผูใชบริการทุกๆ สองป ดําเนินการโดยองคกรอิสระ เพื่อใหทราบวา
BART ใหบริการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการไดดีเพียงไร ทั้งผูบริหารและหนวยปฏิบัติ
ของ BART จะใชผลสํารวจนี้ในการระวังดูแลบริการเรือ่ งตางๆ ที่มีผลตอความพอใจหรือความคาดหวังของ
ผูใชบริการ ตัวอยาง การสํารวจในป 2006 (The 2006 BART Customer Satisfaction Survey) ใชแบบสอบถาม
6,150 ชุด สุมสอบถามจากผูเดินทางที่กําลังใชบริการของ BART ครอบคลุมตลอดชวงระยะเวลาการใหบริการทั้งวัน
และทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด
ศึกษาความตองการเดินทางของผูใ ชบริการ (Station Profile Study)
BART มีแฟมขอมูลประจําสถานี (Station Profile Study) ซึ่งสรุปใหทราบถึงสถานการณตลาดของแตละ
สถานี ทําใหเขาใจความตองการเดินทางในขณะนั้นๆ ของผูใชบริการ และเปนประโยชนในการคาดการณวางแผน
ลวงหนาดวย .
สงเสริมธุรกิจการคาในพืน้ ที่ (Advertising Opportunities)
BART มีบริการโฆษณา ทั้งที่สถานี รถรางไฟฟา อุโมงคเดินรถ และตั๋ว เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ในการ
ดําเนินงานดานการตลาดในพื้นที่ Bay Area
รับสมัครพนักงานอยางเปดกวางและเทาเทียมกัน
BART มุงมั่นที่จะใหเปนองคกรขนสงมวลชนที่ดีที่สุดในโลก (the best transit agency in the world) ใน
การนี้ จะแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถสูง โดยไมมีการแบงแยก ทั้งในเรื่อง เพศ รสนิยมทางเพศ สีผิว เผาพันธุ
เชื้อชาติ อายุ ศาสนา ประวัติบรรพบุรุษ โรคที่เปน ความพิการ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจจะเปนสิ่งตองหามใน
กฎหมายของทองถิ่น ของรัฐ หรือของประเทศ
หนวยทรัพยากรบุคคล (Human Resources Department) ของ BART จะดําเนินการสํารวจตรวจสอบ เพื่อ
จัดบริการอํานวยความสะดวกแกบุคลากรที่ทุพพลภาพ หรือเพื่อการประกอบพิธีทางศาสนาของบุคลากรเฉพาะกลุม
ดวย
อํานวยความสะดวก เพื่อใหเขาถึงบริการ (Accessible Services)
BART ไดจัดการหลายเรื่องเพื่อชวยเหลือใหผูสูงอายุ และคนพิการ ไดใชบริการอยางสะดวก เชน ตั๋วลด
ราคา ลิฟท บันไดเลื่อน ฯลฯ
ไมมีการเลือกปฏิบตั ิ ตามมาตรา 6 (Title VI)
BART มุงมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรา 6 (Title VI) ในทุกโครงการและกิจกรรมที่ไดรบั งบสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลาง ผูใดก็ตามที่รสู ึกวาไดรับการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 6 สามารถแจงรองเรียนไดทนั ที
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ผูใชบริการรวมเปนหูเปนตา ชวยรักษาความปลอดภัย (Safety and Security)
BART ไดรับการยอมรับวาเปนหนึ่งในระบบขนสงมวลชน ที่มีความปลอดภัยสูงสุดในประเทศ ซึง่ ทั้งนี้ ก็
เนื่องมากจาก การไมยอหยอน (uncompromising programs) กับผูมีสวนรวมกับระบบความปลอดภัยของ BART มาก
ที่สุด นั่นคือ ทุกทานที่ใชบริการนั่นเอง โดยมีการขอความรวมมือใหผใู ชบริการชวยกัน “เปดหูเปดตา” ("Eyes and
Ears") คือระวังตื่นตัว ตอพฤติกรรมที่นาสงสัย และแจงให BART ทราบ

6. สรุปขอคิดเห็น
สังคมและประชาชนชาวซานฟรานซิสโก มีความเขมแข็ง สามารถริเริ่มกิจกรรมสาธารณะไดดว ยตนเอง
การมีสวนรวมในกิจการสาธารณะตางๆ จึงเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและชัดเจนจริงจัง กลายเปนวัฒนธรรมการ
ทํางานขององคกรภาครัฐที่จะตองใหความสําคัญ รับฟง และใหประชาชนและองคกรตางๆ ภายนอก ไดมีสวนรวม
อยางกวางขวางจริงจัง เหตุผลเนื่องมาจากรากฐานในอดีตยาวนาน ทีก่ ารกอตัวเปนประเทศชาติสหรัฐอเมริกา เริ่มตน
จากฐานรากคือประชาชนรวมตัว รวมมือกันตอสู ประชาชนจึงมีความรูสึกเปนเจาของชุมชน/ประเทศชาติ
การเปดใหประชาชน องคกร และสังคมภายนอกมีสว นรวมในกิจการสาธารณะ นอกจากการยอมรับ การ
รูสึกเปนเจาของแลว ยังมีประโยชนในดานการพิจารณาไตรตรองที่รอบคอบรอบดาน เปนโอกาสที่จะใหไดผลดีมาก
ที่สุดและผลเสียนอยที่สุดจากการดําเนินงานเรื่องนั้นๆ รวมทั้ง ยังสามารถระดมทรัพยากร (เงินทุน แรงงาน ฯลฯ) ที่มี
อยูภายนอก รอบๆ กิจกรรมนั้น มาสนับสนุนการดําเนินงานไดอยางไมสิ้นสุดอีกดวย
สําหรับสังคมไทย มีความแตกตางที่รัฐมีความเข็มแข็ง เปนฝายทําให เปนฝายหลักทีใ่ ชอํานาจ และ
ตัดสินใจ ในลักษณะเชนนีม้ าอยางยาวนาน ตั้งแตอดีต ทําใหการทํางานของภาครัฐยังไมมีวฒ
ั นธรรมการรับฟง การ
เปดโอกาสใหคนอื่นที่เกีย่ วของ มีสวนรวม หรือมีสวนตัดสินใจ อยางชัดเจนจริงจัง ขณะเดียวกัน ประชาชน/ชุมชน
จํานวนมาก ก็ยังไมมีจิตสาธารณะ ขาดความรูสึกเปนเจาของสาธารณะสวนรวม ขาดความกระตือรือรนที่จะเขามีสวน
รวมรับทราบ ใหความเห็น ตัดสินใจ หรือรวมดําเนินการในกิจการสาธารณะ
อยางไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล จิตสํานึกของคนไทยยอมจะพัฒนาไปในแนวทางเดียวกับประเทศพัฒนา
อื่นๆ คือเริ่มรูสึกเปนเจาของ และตองการเขามีสวนรวมในกิจการของรัฐ และของสาธารณประโยชนมากขึ้นๆ
ตามลําดับ เนือ่ งจากการศึกษาที่ดีขึ้น ขอมูลขาวสารที่แพรหลายอยูทวั่ โลก การติดตอสื่อสารรวมมือกันไดสะดวก
กวางขวางมากขึ้น ดังนั้น ราชการตองปรับตัวเอง ทั้งคานิยมวัฒนธรรม และระเบียบวิธีการทํางาน เพื่อเปดโอกาส –
เสริมสรางจิตสํานึก/จิตสาธารณะของประชาชนและชุมชน - รวมทั้งเชิญชวน ใหประชาชน ชุมชน และองคกรภาค
สวนตางๆ เขามีสวนรวมในกิจการของรัฐมากขึ้น มิฉะนั้น ในอนาคต รัฐอาจเกิดความขัดแยง ไดรับความไมพึง
พอใจ หรือไมไดรับความสนับสนุนรวมมือจากประชาชน มากขึ้นๆ
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หมายเหตุ
1

The San Francisco Bay Area, colloquially known as the Bay Area or The Bay, is a geographically and
ethnically diverse metropolitan region that surrounds the San Francisco Bay in Northern California. It encompasses
the cities of San Francisco, San Jose, and Oakland, and their many suburbs. It also includes the smaller urban and
rural areas of the North Bay. As of July 2006, the Bay Area is home to 7.2 million people, up half a million people
since 2000, with the majority of the growth due to international immigration. [1] [2] The Bay Area comprises many
cities, towns, military bases, airports, and associated regional, state, and national parks sprawled over nine counties
(sometimes defined as ten or eleven counties) and connected by a massive network of roads, highways, railroads,
bridges, tunnels and commuter rail.
While San Jose is now the largest city in the Bay Area (having surpassed San Francisco in the 1990 census),
for most of its history San Francisco was the most populous city. San Francisco remains the focal point and major
cultural center in the region. The Bay Area has the highest median household and per capita income of any
metropolitan area in the United States[3] and is also one of the most politically liberal areas in the nation. [4] The cost
of living is also one of the highest in the nation (San Francisco Chamber of Commerce, 2007).
2

9 county (Counties in the USA are considered geographical subdivisions of the states in which they are part of.
While the various states have differing practices, it is almost universal that counties are not considered self
governing municipalities like cities, villages and towns) ไดแก
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3

rapid transit n. An urban passenger transportation system using elevated or underground trains or a
combination of both.
4
A transit district or transit authority is a special-purpose district organized as either a corporation chartered
by statute, or a government agency, created for the purpose of providing public transportation within a specific
region. In the United States, this is usually within one state, but in rare circumstances may cover two or more states.
The term used depends on which part of the country the agency is created in. Typically, western states will create a
"transit district" and eastern states create a "transit authority" but the type of agency is generally the same.
A transit district is created to give it the power of the government in dealing with solving problems related to
transit issues. This includes the powers of eminent domain to obtain space for rights of way (e.g. for railways or
busways), the ability to impose excise, income, property, and/or sales taxes to fund subsidies of operating costs of
local transportation, and the ability to operate independently of the cities and counties that the transit district
operates within. A transit district may also have its own transit police force, although in some areas the local police
provide a special bureau for this purpose.
A transit district may operate bus, rail or other types of transport including ferry service, or may operate other
facilities. In some cases, the transit district may be part of a larger organization such as a state Department of
Transportation. Some of the more famous transit districts include
• The New York City Transit Authority which operates New York City's subway trains and municipal buses;
• The Port Authority of New York and New Jersey which operates New York City's Port Authority Bus
Terminal and the PATH trains, and was the owner of the World Trade Center complex;
• The Washington Metropolitan Area Transit Authority, which operates the bus and Metrorail system in
Washington, D.C. and suburban Maryland and Virginia;
• The former Southern California Rapid Transit District, which operated most of the bus systems in Los
Angeles County, California as well as parts of Orange, Riverside and San Bernadino counties during the late
1960s until April 1 1993 when it was converted into the Los Angeles County Metropolitan Transportation
Authority.
There are two types of special-purpose districts in the United States: school districts and special
districts. This is a type of district differing from general-purpose districts like municipalities, counties,
etc.
Public transport, public transportation, public transit or mass transit comprise all transport
systems in which the passengers do not travel in their own vehicles.
Southern California Rapid Transit District (almost always referred to as RTD or rarely as

SCRTD), was the successor to the original Metropolitan Transit Authority after it virtually went
bankrupt.
Los Angeles County is a county in California and is by far the most populous county in the United
States. Figures from the U.S. Census Bureau give an estimated 2006 population of 9,948,081
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residents, [1] while the California State government's population bureau
Orange County is a county in Southern California, United States. Its county seat is Santa Ana.
According to the 2000 Census, its population was 2,846,289, making it the second most populous
county in the state of California, and the fifth most populous in the United States.
5

Regional Planning Links ไดแก
Metropolitan Transportation Commission (MTC)
Association of Bay Area Government (ABAG)
California Department of Transportation (Caltrans)
Bay Area Air Quality Management District (BAAQMD)
Regional Transit Partners ไดแก
Altamont Commuter Express (ACE)
AC Transit
Benicia Transit
California High Speed Rail Authority
Caltrain (Joint Powers Board)
Capitol Corridor
County Connection (CCCTA)
Fairfield-Suisun Transit
Golden Gate Transit
Livermore Amador Valley Transit Agency (LAVTA)
Muni
SamTrans
Tri-Delta Transit (East Contra Costa Transportation Authority)
VTA
Water Transit Authority
WestCAT
Alameda County
Alameda County Transportation Improvement Authority (ACTIA)
Alameda County Congestion Management Agency (CMA)
Alameda-Contra Costa Transit (AC Transit)
Livermore Amador Valley Transit Agency (LAVTA)
Union City Transit
19

Contra Costa County
Alameda-Contra Costa Transit (AC Transit)
Contra Costa Transportation Authority (CCTA)
WestCAT
The County Connection (CCCTA)
Tri-Delta Transit (East Contra Costa Transportation Authority)
San Francisco County
San Francisco Municipal Railway (Muni)
San Francisco County Transportation Authority (SFCTA)
San Francisco Planning Department
San Francisco Redevelopment Agency
San Mateo County
San Mateo County Transit District
San Mateo County Transportation Authority
Santa Clara County
Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA)
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