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 The objective of this research is to study public participation process in the community in 
order to provide suggestions for the development of community participation process. Two 
communities, in which there was public participation process conducted, are selected to be studied.  
Sixty households from each community—Foremost and Subsinpattana community—are chosen 
according to their house locations that are heavily impacted by land development program in the 
community. The survey questionnaires are conducted on those households to study the degree of 
their participation and satisfactory toward the participation process. 
 

The result reveals that the degree of participation and satisfactory toward the participation 
process of participants in both communities are different. Participants in Foremost community, where 
its setting is partial agricultural, show more degree of participation and satisfactory toward the 
participation process than those of Subsinpattana community, where its setting is more urban like. 
Moreover, participants in Foremost community tend to have participation in the beginning and at the 
end of the participation process where the process involve exploration of community problems and 
program implementations.  Whereas Subsinpattana community tend to have participation in the 
middle of the participation process where the process involves analysis of community problems. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statements and significance of the problems) 

 การพฒันาเมืองในสภาพสังคมไทยปัจจุบนัมีหลายรูปแบบโดยแต่ละรูปแบบท่ีถูกน ามาใช้
ข้ึนอยูก่บัสภาพบริบทของพื้นท่ีนั้นเป็นส าคญั ซ่ึงการพฒันาท่ีไดรั้บการตอบสนองท่ีดีนั้นสมควรจะ
ไดรั้บการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอาทิ การเลือกตั้งในระดบัประเทศท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียง หรือในระดบัเล็กท่ีสุดคือชุมชนท่ีผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนนั้นๆ สามารถ
ก าหนดทิศทางในการพฒันาชุมชนของตนเองไดด้้วยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ 
ของชุมชนเอง และผลของการมีส่วนร่วมนั้นจะส่งผลต่อผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนเองท่ีสามารถเขา้ใจ
ปัญหาและสามารถหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาตลอดจนมีศกัยภาพท่ีดีในการลงมือปฏิบติั ดงันั้น
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมท่ีสามารถน าไปต่อยอดการพฒันาจึงมีความส าคญัต่อชุมชน 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีจึงมุ่งเน้นท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชนโดยมี
กรณีศึกษาคือ ชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา โดยชุมชนทั้ง 2 น้ีตั้งอยูใ่นชุมชนต าบล
บางบอน (แสมด า) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์ชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า) หมายถึงกลุ่มชุมชนใหญ่พื้นท่ี 284 ไร่อนั
ประกอบดว้ย 4 ชุมชนยอ่ยไดแ้ก่ ชุมชนโฟร์โมสต ์ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา ชุมชนเช่ือมสัมพนัธ์ และ
ชุมชนดอกรักริมทางรถไฟ เน่ืองจากนโยบายภาครัฐการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเขม้ รังสิต-
มหาชยั โดยเส้นทางของรถไฟฟ้าผา่นบริเวณพื้นท่ีชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า) และสอดคลอ้งกบั
การพฒันาพื้นท่ีของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์จึงมีนโยบายในการพฒันาท่ีอยู่อาศยั
เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาท่ีอยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐ ได้แก่โครงการบ้านมัน่คงท่ีด าเนิน
โครงการร่วมกบัสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.)  ท่ีมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความมัน่คงในท่ีอยู่
อาศยัและเนน้ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากปัจจุบนัผูอ้ยูอ่าศยัใน
ชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า) ส่วนใหญ่ ไดเ้ขา้มาก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัโดยขาดการควบคุม การจดั
ระเบียบ และการท าสัญญาเช่า จากส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ และสืบเน่ืองมาจาก
นโยบายการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัให้สอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐจึงมีการเวนคืนท่ีดินจ านวน 70 ไร่ ให้
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ส านกัวฒันธรรมเขา้มาพฒันาพื้นท่ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นกีฬา จากผลดงักล่าวพื้นท่ี 70 ไร่จึงไดรั้บ
ผลกระทบ ซ่ึงทางส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยจึ์งให้การสนบัสนุนในการโยกยา้ยผูถู้ก
ผลกระทบบางส่วนมาไวใ้นพื้นท่ีรองรับของแต่ละชุมชน รูปแบบการพฒันาในชุมชนยึดหลกัการ 
แบ่งปันพื้นท่ี (Land Sharing) และ การร้ือยา้ยชุมชนออก (Relocation) โดยให้ผูถู้กผลกระทบมีสิทธิ
ในการเลือกต าแหน่งท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีรองรับท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยมีภาคีร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ
สนบัสนุนการออกแบบผงัท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีรองรับร่วมกบัชุมชน ซ่ึงมีการประชาคมกบัชุมชนทุก
คร้ังในแต่ละกระบวนการ กระทัง่ไดผ้งัท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีรองรับผูถู้กผลกระทบเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ดงันั้นผงัท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีรองรับผูถู้กผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ี เกิดจากกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน เร่ิมท่ีการร่วมกนัคน้หาปัญหา การวิเคราะห์และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ตลอดจนการลงมือปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดน้ีไดเ้กิดข้ึนแลว้พร้อมกบัการ
วางผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับ การวิจยัน้ีจึงไดน้ าเอาประเด็นของกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
วางผงัท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีรองรับของชุมชนมาศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละระดบัและความ
พอใจต่อการมีส่วนร่วม รวมถึงการน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยักลบัมาเสนอแนะกบัชุมชนท่ีท าการวิจยั
และประยกุตก์บัชุมชนอ่ืนต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 พื้นท่ีชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า) 
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2. วตัถุประสงค์ (Objective) 
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วม 
2. เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า) 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

3. ขอบเขตของการวจัิย (Scope of Research) 

 ขอบเขตของการวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือขอบเขตทางดา้นพื้นท่ี และขอบเขตทางดา้น

เน้ือหา ซ่ึงขอบเขตทางด้านพื้นท่ีของการวิจยัน้ีคือ การด าเนินการวิจยัพื้นท่ีชุมชนต าบลบางบอน 

(แสมด า) บริเวณพื้นท่ีท่ีมีการเวนคืนเพื่อให้ส านกัวฒันธรรม กรุงเทพมหานคร พฒันาเป็นศูนยก์าร

เรียนรู้ ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ี 3 ชุมชนคือ ชุมชนโฟร์โมสต ์ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา และชุมชนเช่ือม

สัมพนัธ์ โดยการวิจยัน้ีเลือกเพียงชุมชนท่ีไดเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นรูปธรรมแลว้เท่านั้น 

กล่าวคือได้เกิดการวางผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับส าหรับผูถู้กผลกระทบของแต่ละชุมชนแล้ว

เท่านั้น ดงันั้นขอบเขตทางดา้นพื้นท่ีจึงครอบคลุมเพียงชุมชนโฟร์โมสต ์และชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา

เท่านั้น ซ่ึงพื้นท่ีชุมชนโฟร์โมสตมี์ผูถู้กผลกระทบจ านวน 60 หลงัคาเรือน และพื้นท่ีชุมชนทรัพยสิ์น

พฒันามีผูถู้กผลกระทบจ านวน 60 หลงัคาเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 จ  านวนผูถู้กผลกระทบของ 2 ชุมชน 
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ขอบเขตทางด้านเน้ือหาของการวิจยัน้ีครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีเร่ืองกระบวนการมีส่วน
ร่วม มาเป็นเน้ือหาหลกัของการวิจยัไดแ้ก่ แนวคิด ทฤษฎีเร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต าบลบางบอน (แสมด า) และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า) 
4. กระบวนการวจัิย (Process of Research) 

กระบวนการวจิยัประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการจ านวน 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การเสนอหัวข้อและเคา้โครงการวิจยัเก่ียวกบักระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผงั
ชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า)  

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากต ารา 
หนงัสือ และผลงานการวจิยัต่าง ๆ ท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎีเร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วม และน ามาสรุป
เป็นขอบข่ายทฤษฎีท่ีจะน ามาใชใ้นการวจิยั ศึกษาการพฒันาชุมชนตามแนวทางโครงการบา้นมัน่คง
ของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) เน่ืองจากชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า) มีรูปแบบการ
พฒันาชุมชนตามแนวทางบา้นมัน่คง และศึกษาแนวทางการพฒันาชุมชนของส านกังานทรัพยสิ์น ฯ 

ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบการวิจยัก าหนดกรอบการวิจยั ไดแ้ก่ กรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิจยั 
ซ่ึงเนน้เร่ืองการมีส่วนร่วมเป็นหลกั โดยพื้นท่ีท่ีท าการวิจยัน้ีไดเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมพร้อมกบั
ได้รับผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงก าหนดกระบวนการวิจยัในขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ตั้ งแต่เร่ิมต้นมาส้ินสุดเม่ือได้รับผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับ และออกแบบ
เคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามโดยใช้กรอบทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองกระบวนการมี
ส่วนร่วมเป็นหลกั 

ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการวิจยั ครอบคลุมการศึกษาลกัษณะสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและบริบทของ
พื้นท่ีวิจยั ประกอบกบัการใช้แบบสอบถามท่ีออกแบบไวล้งพื้นท่ีภาคสนาม แจกแบบสอบถาม
เฉพาะพื้นท่ีวจิยั เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม ความคิดเห็น ความตอ้งการและปัญหาของชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 5 การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะวเิคราะห์ขอ้มูลออกมาเป็นค่าร้อย
ละ และท าการสรุปขอ้มูลการมีส่วนร่วมและความพอใจต่อการมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนท่ี 6 การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ โดยการน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาอภิปราย
ผล และขยายความเพิ่มเติมจากผลท่ีออกมาเป็นค่าร้อยละ ผนวกกบัความคิดเห็นของชุมชน น ามา
จดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาชุมชนผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ขั้นตอนท่ี 7 การสรุปผลการวิจยั โดยการด าเนินการสรุปผลท่ีไดจ้ากการวิจยัทั้งหมดท่ีสอดคลอ้ง
ตามวตัถุประสงค ์และขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัขั้นต่อไป 

5. วธีิการวจัิย (Methodology of Research)  

 การด าเนินการวจิยัการมีส่วนร่วมใชว้ธีิการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ใชว้ิธีการศึกษาจาก
เอกสาร หนงัสือ และรายงานการวจิยั 

2. การศึกษาความคิดเห็นและความตอ้งการของชุมชน ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากประชากรกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทั้ง 2 ชุมชนรวม 120 หลงัคาเรือน 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล จากแบบสอบถามใชว้ธีิสรุปโดยใช้ค่าทางสถิติเชิงพรรณนา อาทิ ค่า
ร้อยละและการบรรยายผลของการวจิยั 

4. การเสนอแนะแนวทางการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใชก้ารสรุปผล
จากการวจิยัผนวกกบัทฤษฎี แนวคิดของการมีส่วนร่วม เป็นกรอบและแนวทางในการเสนอแนะ 
6. ข้อตกลงเบือ้งต้น 

    การวจิยัคร้ังน้ี ด าเนินการวจิยัเฉพาะพื้นท่ีบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเวนคืนท่ีดินใน
ชุมชนต าบลบางบอน (แสมด า) ไดแ้ก่ พื้นท่ีทางดา้นทิศเหนือบริเวณติดกบัเส้นทางรถไฟฟ้าสายสี
แดงเขม้ของชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาเท่านั้น โดยมีกลุ่มผูถู้กผลกระทบจากตอน
เหนือของชุมชนโฟร์โมสต ์60 หลงัคาเรือนและจากตอนเหนือของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 60 หลงัคา
เรือนรวม 120 หลงัคาเรือน โดยการวิจยัน้ีด าเนินการวิจยัในเฉพาะพื้นท่ีถูกผลกระทบของชุมชน
ต าบลบางบอน (แสมด า) อนัครอบคลุมเพียงพื้นท่ีตอนเหนือของชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันาเท่านั้น ดงันั้นการวิจยัน้ีจะใช้ค  าว่าชุมชนแสมด าแทนพื้นท่ีวิจยัซ่ึงครอบคลุมเพียง
บางส่วนของ 2 ชุมชนดงักล่าวตลอดการวจิยั 

7. นิยามของค าศัพท์ทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเก่ียวพนักนั และมีการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั

อย่างเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยเหตุที่อยู ่ในอาณาบริเวณเดียวกนัหรือมีอาชีพเดียวกนั หรือ

ประกอบกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั หรือมีวฒันธรรมความเช่ือ หรือความสนใจร่วมกนั 
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2. “องค์กรชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนที่มีระบบการจดัการที่สมาชิกของชุมชนจดัตั้งข้ึน
เพื่อด าเนินการร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พฒันาอาชีพ 
เพิ่มรายได ้พฒันาท่ีอยู่อาศยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. น าแนวคิด ทฤษฎีเร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแสมด า ไปวางแผนการด าเนิน
กระบวนการมีส่วนร่วมกบัชุมชนอ่ืนท่ีมีบริบทท่ีใกลเ้คียงกนั 

2. น าผลการวจิยักลบัมาเสนอแนะแนวทางการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแสม
ด าอนัน าไปสู่การพฒันาชุมชนในระดบัต่อไป 

 
9. การน าเสนอผลการวจัิย   

การน าเสนอผลงานเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ ประกอบด้วย เน้ือหาขอ้มูลการบรรยายของ
การวจิยั ภาพถ่าย แผนท่ี แผนผงั พร้อมดว้ยแผน่บนัทึกขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ 
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บทที ่2 

การศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนโฟร์โมสต์และ
ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา การวจิยัน้ีไดค้น้ควา้หลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ตลอดจนผลงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กระบวนการมีส่วนร่วม การพฒันาชุมชน นโยบายการแก้ปัญหาท่ีอยู่อาศยัของ
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เพื่อน าหลกัการ ทฤษฎี และแนวคิดเหล่าน้ีเป็นประเด็น
หลกัในการวิจยั รวมถึงสามารถน าผลจากทฤษฏีหรือแนวคิดมาสนบัสนุนงานวิจยัให้มีคุณภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

1. ความหมายและแนวคิดของการมีส่วนร่วม 

ความหมายของการมีส่วนร่วมได้รวบรวมมาจาก  ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ นเรศ  
สงเคราะห์สุข โคเฮนและอฟัฮอฟ  (Cohen and Uphoff ) องคก์ารสหประชาชาติ (United Nation ) ดร.
สรฤทธ จนัสุข โดยแนวคิดและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมรวบรวมมาจาก ม.ร.ว.อคิน  รพีพฒัน์ 
และ อภิญญา  กงัสนารักษ ์ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมรวบรวมมาจาก คูฟแมน (Koufman) และ 
ประยรู  ศรีประสาธน์ 

       1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม  

 ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ ได้รวบรวมผูใ้ห้นิยามของ “การมีส่วนร่วม” และสรุป
ความหมายของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี (ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ 2543 : 136-139) 

นเรศ  สงเคราะห์สุข (2541 : 10, 2526 : 253) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันาตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดกระบวนการ ไดแ้ก่ การวิจยั (ศึกษา
ชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจด าเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล 
ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน 

โคเฮนและอฟัฮอฟ  (Cohen and Uphoff. 1981 : 6)  ไดใ้ห้ความหมาย  การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า  
สมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน  4  มิติ  ไดแ้ก่ 
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1.       การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรท าอะไรและท าอยา่งไร 
2.      การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทั้งลงมือปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจ 
3.      การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
4.      การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
โดยเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเขา้มามี
อิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพฒันา รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันา
นั้นอยา่งเสมอภาค   
องคก์ารสหประชาชาติ (United Nation. 1981 : 5) ไดใ้ห้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วม  วา่การ
มีส่วนร่วมเป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม  ทั้งในลกัษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล  และ
การมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
ดร.สรฤทธ จนัสุข ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ “การเข้าร่วมอย่างแขง็ขัน
ของกลุ่มบุคคลในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินกิจกรรมอย่างหน่ึง” การมีส่วนในการสนบัสนุนท่ี
เป็นไปในรูปของผูเ้ขา้ร่วมมีส่วนกระท าให้เกิดผลของกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมมิใช่เป็นผูร่้วมคิดตดัสินใจ
หรือผูไ้ดรั้บประโยชน์เท่านั้น   

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพฒันาไม่ใช่กระท าโดยน าประชาชนเขา้มาท ากิจกรรม
ตามท่ีไดจ้ดัท าข้ึน  และหมู่บา้นหรือชุมชนมีกิจกรรมและวธีิด าเนินงานของตนเองอยูแ่ลว้ ประชาชน
มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาชุมชนของตนองได้  การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจส าหรับการก าหนดนโยบายการพฒันาท่ีเป็นกระบวนการขั้นตน้ของการวางแผนการ
พฒันาชุมชนในส่วนท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยในการด ารงชีวิตของตนเอง นอกจากน้ี  การก าหนด
วตัถุประสงค์และวางแผนร่วมกันก็เป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนงานโครงการ
ดงักล่าว  และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการบริการ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการควบคุม
ประเมินโครงการของชุมชน  ซ่ึงอาจเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมแบบตวัแทนหรือเป็นไปโดยการได้
เขา้มามีส่วนร่วมดว้ยตนเอง 

       1.2 แนวคิดและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

 แนวคิดและความส าคญัของการมีส่วนร่วม อคิน  รพีพฒัน์ ไดก้ล่าวถึง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาตนเองไวว้า่  การมีส่วนร่วมของประชาชน มิใช่การบงัคบั การขอร้อง การขู่
เข็ญ หรือการเสียสละ และแตกต่างจากการให้ความร่วมมือ (อคิน  รพีพฒัน์ และคณะ 2525)
โดยทัว่ไป การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระดบัดว้ยกนั คือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

 

1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ตลอดจนจดัเรียงล าดบั
ความส าคญัของปัญหาร่วมกบัผูป้ฏิบติังานในสนาม (Organizer) 

2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางต่าง ๆ   ท่ีอาจน ามาใชใ้น
การแกไ้ขปัญหา 

3.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางและวิธีการท่ีจะใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและวางแผน 
เพื่อแกปั้ญหาร่วมกนักบัผูป้ฏิบติังานสนาม 

4.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนเพื่อแกปั้ญหา 

5.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการปฏิบติังานร่วมกบัผูป้ฏิบติังานสนาม 

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอ ๆ ในการพฒันาชุมชน คือ ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม ในระดบั
ท่ี 4 เท่านั้น ส่วนการมีส่วนร่วมในระดบัท่ี 1, 2, 3 และ 5 นั้นขาดหายไป แต่ผูบ้ริหารโครงการก็
มกัจะถือวา่ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมแลว้ ความจริงการมีส่วนร่วมในระดบัท่ี 1, 2, และ 3 อาจถือไดว้า่
เป็นหัวใจของการมีส่วนร่วมทีเดียว เพราะการท่ีประชาชนได้มีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา 
วิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งปัญหา และเลือกสรรวิธีการ ตลอดจนวางแผนการแก้ปัญหา จะเป็นส่ิงท่ี
เสริมสร้างประชาชนให้มีความสามารถพึ่งตนเองได้ อคิน  รพีพฒัน์ ไดย้กตวัอย่างให้เห็นว่า การ
ร่วมท างานดว้ยมิใช่จะเป็นการมีส่วนร่วมเสมอไป อย่างเช่น การคดัเลือกคณะกรรมการชุมชนใน
เมืองท่ีหน่วยงานรัฐเขา้ไปจดัตั้งว่า ผูท่ี้ได้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการมกัจะลาออกในภายหลัง 
เน่ืองจากการเป็นคณะกรรมการชุมชนไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาให้กบัพวกเขาตรงกนัขา้มกลบัเพิ่มภาระให้
พวกเขาท าให้ไม่มีเวลาไปท างานของตนเองฐานะย  ่าแย่ลงมากจึงอยากจะลาออก ลกัษณะเช่นน้ี ไม่
เรียกวา่การมีส่วนร่วม (Peoples’ participation in their own development) (อคิน  รพีพฒัน์ และคณะ 
2525)  อภิญญา  กงัสนารักษ์ (2544 : 14–15) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมคือการเขา้มามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน เพื่อการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น และได้
น าเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนวา่ ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมใน  4  ขั้นตอน  คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน  ร่วม
ตดัสินใจก าหนดความตอ้งการและร่วมล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ 
2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน  ก าหนดวตัถุประสงค์  วิธีการ  แนวทางการด าเนินงาน  รวมถึง
ทรัพยากรและแหล่งวทิยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ 
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3. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ท าประโยชน์ให้แก่โครงการ  โดยร่วมช่วยเหลือดา้น
ทุนทรัพย ์ วสัดุอุปกรณ์  และแรงงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  เพื่อให้รู้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวห้รือไม่  โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองหรือประเมินผลรวมทั้ง
โครงการในคราวเดียวก็ได ้
        1.3 ปัจจัยทีท่ าให้เกดิการมีส่วนร่วม 

การท่ีชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมนั้น มีปัจจยัท่ีส่งผลให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม คูฟแมน 
(Koufman. 1949 : 7) ศึกษาปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนในชนบท  พบว่า  อายุ  เพศ  
การศึกษา  ขนาดของครอบครัว  อาชีพ  รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถ่ิน  มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ประยูร  ศรีประสาธน์ (2542 : 5)  ไดน้ าเสนอ
ปัจจยัของการมีส่วนร่วม วา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมีดว้ยกนั 3 ปัจจยัดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  อาย ุ เพศ 
2. ปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่  การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
3. ปัจจยัดา้นการส่ือสาร ไดแ้ก่  การรับข่าวสารจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 
2. แนวคิดการพฒันาชุมชน 

 แนวคิดการพฒันาชุมชนไดร้วบรวมหลกัการและแนวคิดการพฒันาชุมชนของส านกัพฒันา
ชุมชน กรุงเทพมหานคร แนวคิดการพฒันาชุมชนของปฐมา หรุ่นรักวิทย ์และองคป์ระกอบของการ
พฒันาชุมชนของ จีรพรรณ  กาญจนจิตรา 

        2.1 การพฒันาชุมชน 

ส านกัพฒันาชุมชน กรุงเทพมหานคร (คู่มือปฏิบติังานกรรมการชุมชน ไม่ระบุปีท่ีพิมพ ์: 1) 
ได้ระบุความหมายของ “การพฒันาชุมชน” คือ การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของชุมชนจาก
สภาพ  ท่ีเป็นอยูไ่ปสู่เป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้กล่าวคือ เป็นการจงใจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนใน
ชุมชนเพื่อเปล่ียนแปลงสภาพของส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุมชนจากสภาพท่ีไม่พึงปรารถนาไปสู่
สภาพท่ีพึงปรารถนา อนัเป็นเป้าหมายท่ีชุมชนตั้งไว ้ดงันั้น “การพฒันาชุมชน” จึงรวมไวซ่ึ้งหลกัการ 
ปรัชญา และวิธีการพฒันาชุมชนท่ีส าคญั ๆ คือ หลักในความพยายามช่วยตวัเองของประชาชน 
หลกัการมีส่วนร่วมในโครงการของประชาชน หลกัการระดมทรัพยากรชุมชน และหลกัการไดรั้บ
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค     ส่วนวิธีการพฒันาชุมชนท่ีเป็นหัวใจของงานพฒันาชุมชนก็คือ 
วิธีการแกปั้ญหาร่วมกนัของชุมชน ดงันั้น งานพฒันาชุมชนจึงมุ่งเน้นท่ีวิธีการแกปั้ญหาของชุมชน 
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โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ข ซ่ึงจะเป็นการให้โอกาสประชาชนไดฝึ้กหัดปฏิบติัของจริง 
หรือการให้ประชาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง จนมีทกัษะสามารถช่วยแกปั้ญหา
ของชุมชนดว้ยตนเองไดใ้นท่ีสุด 

ส านกัพฒันาชุมชน กรุงเทพมหานคร (คู่มือปฏิบติังานกรรมการชุมชน ไม่ระบุปีท่ีพิมพ ์: 2) ได้
ระบุถึงแนวความคิดการพฒันาชุมชนไวว้่า การด าเนินงานพฒันาชุมชนตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการคน้หา
ปัญหาความตอ้งการอนัแทจ้ริงของประชาชน โดยประชาชน โดยค านึงถึงทรัพยากรท่ีส าคญั และ
ความจ า เป็นในการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่  ทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
แนวความคิดพื้นฐานการพฒันาชุมชน ดงัน้ี 

1.  ความร่วมมือระหว่างชุมชนและรัฐ ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานของการพฒันาชุมชน ประกอบด้วย
สาระส าคญั 2 ประการ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คน้หาปัญหาและสาเหตุแห่งปัญหา การวางแผนการด าเนินกิจกรรม มีส่วนร่วมในการลงทุนและ
ปฏิบติังาน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการติดตามและการประเมินผล และการสนับสนุนของรัฐ
ทางดา้นวชิาการและวสัดุอุปกรณ์ 

2.  การช่วยเหลือตนเอง หมายถึง การท่ีประชาชนสามารถเขา้ร่วมปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สามารถเขา้ไปแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งส่วนรวมของชุมชน โดยการระดมก าลงัทั้งปวงของชุมชน ไม่
วา่จะเป็นก าลงัคนหรือทรัพยากรเขา้สู่การปฏิบติังาน 

3.  ความคิดริเร่ิมของชุมชน นอกจากจะมีข้ึนไดด้ว้ยแรงดลใจและความสนบัสนุนจากภายนอกแลว้ 
ก็ยงัมีโอกาสเกิดข้ึนได้ ถา้หากชุมชนนั้นตระหนักถึงปัญหา ความตอ้งการ และความเดือดร้อนท่ี
ประสบอยูจ่ริง 

4.  ความตอ้งการของชุมชน มกัจะปรากฏออกมาในรูปของการเน้นหนกัในเร่ืองการบริโภค แต่ใน
ชุมชนท่ีทนัสมยัและมีการติดต่อกบัสังคมภายนอกตลอดเวลานั้น ความต้องการของชุมชนจะมี
ลกัษณะเด่นในเร่ืองการพฒันา 

5.  ความสมดุลในการพฒันา จุดส าคญัของงานพฒันาชุมชนอยูท่ี่วา่ การพฒันาทั้งดา้นรูปธรรมและ
นามธรรม จะต้องได้สัดส่วนกัน ถึงแม้การพฒันาชุมชนมุ่งพฒันาตวัคนให้มีทรรศนะและมีขีด
ความสามารถ      จนช่วยตัวเองได้ แต่การพฒันาคนกับส่ิงแวดล้อมเป็นของคู่กัน และให้มี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด ถ้าหากมุ่งพฒันาด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ ก็จะยงัให้เกิดผลการ
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พฒันาผดิรูปผดิร่าง ดงันั้น งานพฒันาชุมชนจึงมุ่งพฒันาทั้งดา้นรูปธรรมและนามธรรมควบคู่กนัใน
อตัราท่ีไดส้ัดส่วน 

6.  การศึกษาตลอดชีวติ หมายความวา่ การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชน
ทุกเพศ ทุกวยัอยา่งต่อเน่ือง ตลอดชีวติท่ีด ารงอยู ่โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีปรับปรุงคุณภาพมนุษย ์

7.  การพฒันาชุมชนเป็นการพฒันาแบบเบ็ดเสร็จ หมายความวา่ ปัญหาของชุมชนหรือของประเทศ
ไม่อาจแกไ้ขไดด้ว้ยวิธีหน่ึง หรือโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงโดยเฉพาะเท่านั้น แต่จะตอ้งเป็น
การประสานการปฏิบติัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการประสานงานของวิธีการหลายวิธีและ
หลายดา้น 

 ปฐมา หรุ่นรักวิทย ์(2544) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนคือ การให้ผูอ้ยู่
อาศยัในชุมชนไดแ้สดงทศันะและความคิดเห็นส่วนตวัของแต่ละคนกบัผูอ้ยู่อาศยัทั้งชุมชน โดย
ทั้งน้ีผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเองคือบุคคลผูซ่ึ้งรับรู้ถึงปัญหาของชุมชนเองอย่างแทจ้ริง มิใช่บุคคลหรือ
หน่วยงานใดจากภายนอกจะเขา้ไปก าหนดความเป็นอยูข่องชุมชนได ้หากบุคคลหรือหน่วยงานใดท่ี
จะเขา้ไปพฒันาชุมชนสมควรเพียงเขา้ไปร่วมคิดร่วมลงมือปฏิบติัร่วมกบัชุมชนเท่านั้น หรือแมแ้ต่
การออกแบบท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยโดยสถาปนิก ก็สมควรมีบทบาทเพียงผูแ้นะน าและให้
ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะเร่ิมท่ีการศึกษาขอ้มูล เรียนรู้การ
จดัการชุมชน ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งการพิจารณาโอกาสในการแก้ไขปัญหา ใน
ขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วมจะตอ้งง่ายต่อการเขา้ใจส าหรับผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน และท าให้ผู ้
อยูอ่าศยัในชุมชนเกิดการรวมตวัเพื่อจะท ากิจกรรมหน่ึงๆ ข้ึนเป็นล าดบัแรก โดยประเด็นหลกัของ
การมีส่วนร่วมในชุมชนคือ การแกไ้ขปัญหาในชุมชนซ่ึงแตกต่างจากการใชอ้  านาจทางกฎหมายของ
ภาครัฐ ดงันั้นการแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือการพฒันาชุมชนไม่สามารถใช้อ านาจกฎหมายเป็น
เคร่ืองมือก าหนดได ้หากแต่ตอ้งเร่ิมจากผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเองตอ้งมีความมัน่ใจในท่ีอยู่อาศยัของ
ตนเองหรือสภาพสังคมภายในชุมชนของตนเองว่าสามารถอยู่อาศยัต่อไปได้ จากนั้นจึงเกิดการ
รวมตวัของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนและการพฒันาจะเกิดข้ึนมาตามล าดบั 

               2.2 องค์ประกอบการพฒันาชุมชน 

สืบเน่ืองจากพื้นฐานของการพฒันาชุมชนนั้น ตอ้งมาจากผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเป็นหลกั โดย 
จีรพรรณ  กาญจนจิตรา ได้อธิบายองค์ประกอบของการพฒันาชุมชน 7 ประการ ในหนังสือการ
พฒันาชุมชน (จีรพรรณ  กาญจนจิตรา 2522) โดยการพฒันาชุมชน นั้นมีองค์ประกองท่ีส าคญั 7 
ประการดว้ยกนั คือ 
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1.  การพฒันาชุมชน ก็คือความพยายามท่ีจะยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนภายในชุมชน
ให้ดีข้ึน หรืออาจจะกล่าวไดว้่า การพฒันาชุมชนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะท าให้คนหรือชุมชนนั้นมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีหมายถึงการท าให้คนหรือชุมชนในชุมชนนั้นมีความกินดีอยูดี่ข้ึนกวา่เดิม ทั้งน้ี
ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากราษฎรเอง โดยราษฎรจะตอ้งช่วยตวัเองในการพฒันา     ดว้ยการเขา้มา
คิดพิจารณาตดัสินใจและด าเนินการดว้ยตนเอง บนพื้นฐานของความสมคัรใจ ทั้งน้ีเพราะการพฒันา
ชุมชนมีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่ตวัประชาชน ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการพฒันาทุกสาขา ตอ้งการ
ใหป้ระชาชนมีทกัษะมีความรับผดิชอบท่ีจะช่วยตวัเอง 

2.  การพฒันาชุมชนมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมหรือลักษณะทางกายภาพ 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทศันคติของประชาชน การประพฤติปฏิบติัแบบเก่า ๆ ของชุมชนนั้นอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่งดว้ยกนั 

3.  การด าเนินงานจะตอ้งสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ีหมายถึงวา่ กิจกรรมใด ๆ 
ท่ีจะน าไปส่งเสริมให้ประชาชนรับปฏิบติั จะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีประชาชนมีความตอ้งการอยู่แลว้ 
หรือเป็นกิจกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชน และสามารถ   ท าให้ประชาชน
รู้สึกตอ้งการได ้

4.  การพฒันาชุมชนจะตอ้งใชห้ลกัการย ัว่ย ุเร่งเร้า ส่งเสริม ให้ประชาชนเกิดความคิดริเร่ิม ตลอดจน
การด าเนินการไปตามโครงการพฒันานั้น ๆ  

5.  ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) จะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูก้ระตุน้เตือน ย ัว่ยุ และส่งเสริมให้
ประชาชนในชนบทเกิดความคิดริเร่ิมข้ึน 

6.  รัฐบาลหรือแหล่งให้ความช่วยเหลือจากภายนอก จะให้ความช่วยเหลือเฉพาะส่ิงท่ีเกิน
ความสามารถท่ีชุมชนหรือราษฎรจะจดัหามาได้เอง เช่น ความรู้ทางวิชาการ วสัดุ และเงิน เท่าท่ี
จ  าเป็น 

7.  จะตอ้งมีการรวบรวมผูเ้ช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั มิใช่ด าเนินการแต่เพียงหน่วยงานใด 
เพราะปัญหาของชุมชนอยูน่อกเหนือความสามารถของหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดโดยเฉพาะ และ
การท่ีจะพฒันาการชุมชนใหไ้ดผ้ล จะตอ้งเป็นการพฒันาโดยทัว่ไป มุ่งประชาชนเป็นหลกั ดงันั้น จึง
ใชห้ลกัการท่ีเรียกวา่ Wholistic Approach คือ มุ่งท่ีจะพฒันาทุก ๆ ดา้น ไม่ใช่ดา้นใดดา้นหน่ึงเพียง
ดา้นเดียว 
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สรุปไดว้า่ การพฒันาชุมชนนั้นมีจุดหมายเพื่อการพฒันาคนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดยท่ีประชาชน
นั้นจะต้องเป็นผูด้  าเนินการเองตามความต้องการของตนเอง โดยภาครัฐหรือเอกชนจะให้ความ
ช่วยเหลือในส่ิงท่ีเหนือความสามารถของชุมชนเท่านั้น และการพฒันาชุมชนนั้น  ตอ้งอาศยัความคิด
ริเร่ิมของราษฎรเป็นตวัขบัเคล่ือน โดยมีผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นผูก้ระตุน้การขบัเคล่ือนดงักล่าว 

3. แนวความคิดและวธีิการเกีย่วกบัการปรับปรุงชุมชนแออดัของประเทศไทย 

 สืบเน่ืองจากอดีตงานปรับปรุงชุมชนแออดัอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานกลาง
ปรับปรุงชุมชน เทศบาลนครกรุงเทพ (ในขณะนั้น) ต่อมาในปี 2516 ไดมี้การก่อตั้งการเคหะแห่งชาติ 
โดยรวมเอาหน่วยงาน  ต่างๆ ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัอาคารสงเคราะห์ และส านกังานกลางปรับปรุง
ชุมชนเทศบาลนครกรุงเทพ มาอยู่ในหน่วยงานเดียวกนัการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมี
หนา้ท่ีและนโยบายท่ีเด่นชดัเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาชุมชนแออดัโดยประสานงานกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดมี้การก าหนดหลกัการและวิธีการปรับปรุงชุมชนแออดัไว ้ดงัน้ี 
1. หลกัการด าเนินการปรับปรุงชุมชนแออดั  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการปรับปรุงชุมชน
แออดั  การเคหะแห่งชาติไดก้ าหนดหลกัการในการปรับปรุงชุมชนแออดัไว ้3 ประการ           (การเคหะ
แห่งชาติ 2534) คือ การปรับปรุงทางกายภาพ ไดแ้ก่ การปรับปรุงทางดา้นสาธารณูปโภค เช่น ทางเทา้ 
ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา การก าจดัขยะมูลฝอย การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในชุมชน  การป้องกนั
อคัคีภยัโดยรัฐเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณทั้งหมด การด าเนินการตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และความจ าเป็นของผูอ้ยู่อาศยั การปรับปรุงดา้นเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  การฝึกอาชีพ  การพฒันา
ชุมชน  การให้ทุนเพื่อประกอบธุรกิจขนาดย่อม  การจดัตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็น   ตวัแทนในการ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การปรับปรุงดา้นการครอบครองท่ีดิน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงใน
การอยูอ่าศยัโดยตรง  โดยการปรับปรุงในดา้นน้ีจะใชว้ิธีการในรูปแบบต่าง  ๆ ไดแ้ก่ การขอความ
ร่วมมือเจา้ของท่ีดิน  เพื่อท าสัญญาเช่าให้ผูอ้ยูอ่าศยัใน ชุมชนท่ีการเคหะแห่งชาติเขา้ไปปรับปรุงได้
อยู่อาศยัต่อไป อย่างน้อย  5 ปี การขอซ้ือ  ขอเช่า  ตลอดจนการเวนคืนท่ีดิน การแลกเปล่ียนกับ
ผลประโยชน์ท่ีการเคหะแห่งชาติ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะปรับปรุงชุมชนแออดั เป็นความ
มัน่คงให้แก่ชุมชนแออดัเองและการใช้กฎหมายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  เช่น พระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร  พระราชบญัญติัการเคหะแห่งชาติ   ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร  รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีจะมี
ตามมา เช่น  พระราชบญัญติัปรับปรุงชุมชนแออดั เป็นตน้ 
2. วิธีการและรูปแบบการด าเนินการ  การปรับปรุงชุมชนแออดัท่ีการเคหะแห่งชาติ   ด าเนินการอยู่
ในปัจจุบนั แบ่งเป็น 3  วธีิ  (การเคหะแห่งชาติ, 2534) คือ  
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      (1) โครงการปรับปรุงในท่ีดินเดิม   (Upgrading)  เป็นวธีิการด าเนินการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอ่าศยั
ของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนแออดัใหดี้ข้ึน โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  เช่น ทางเดินเทา้ 
ทางระบายน ้า  ระบบสาธารณูปการ  ตลอดทั้งการปรับปรุงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยชุมชนท่ี
สามารถปรับปรุงไดต้อ้งเขา้หลกัเกณฑต์ามท่ีการเคหะแห่งชาติก าหนด  ชุมชนไม่มีสภาพเป็นชุมชน
บุกรุก   คือ  มีสัญญาเช่ากบัเจา้ของท่ีดิน และเจา้ของท่ีดินยินยอมให้ท าการปรับปรุง และสภาพการ
ใช้ท่ีดินไม่มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน โดยขนาดของชุมชน เป็นชุมชน
ขนาด 30  หลงัคาเรือนต่อไร่  ตามพระราชบญัญติัชุมชนแออดั และเป็นชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้ม
เส่ือมโทรม คือ ทางเทา้ในชุมชน  ทรุดโทรมเกินร้อยละ 30 ข้ึนไป  ไม่มีทางระบายน ้ าในชุมชนหรือ
มีเพียงบางส่วนมีน ้ าขงั ไม่มีระบบก าจดัขยะในชุมชน ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า หรือประปา  เป็นของ
ตนเองหรือมีไม่ถึงร้อยละ 30 ของทั้งชุมชน การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้องคก์ร
ประชาชนเป็นแกนน าโดยมีองคก์รเอกชน  การเคหะแห่งชาติ  และหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูใ้ห้
การสนบัสนุน 
      (2) โครงการจดัหาท่ีอยู่ท่ีใหม่  เป็นการด าเนินการโดยยา้ยประชาชนในชุมชนแออดัท่ีประสบ
ปัญหาเดือดร้อนจากท่ีดินเดิมไปยงัท่ีใหม่  ซ่ึงอาจะเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดินเดิมหรือยา้ยออกไปจาก
บริเวณเดิม  โครงการท่ีรองรับจะจดัให้เป็นท่ีดินโล่งพร้อมสาธารณูปการพื้นฐาน  เช่น ถนน ทาง
ระบายน ้ า ระบบประปา  ไฟฟ้า  เป็นตน้  หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาชุมชนคือ ตอ้งเป็นชุมชนท่ี
ประสบความเดือดร้อน กรณีไฟไหมห้รือภยัธรรมชาติ และชุมชนท่ีถูกไล่ท่ีในโครงการเวนคืนของรัฐ 
หรือไล่ท่ี เพื่อจดัท าประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง หากเป็นชุมชนท่ีถูกไล่ท่ีดินของเอกชน  หรือเป็น
ชุมชนบุกรุก  โดยเจา้ของท่ีดิน  ตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัหาท่ีดินผืนใหม่หรือจดัสรรงบประมาณให้
การเคหะแห่งชาติ จดัหาท่ีดินเพื่อท าโครงการ รับผิดชอบการจ่ายค่าร้ือถอน ค่าอพยพร้ือถอนเป็น
ค่าชดเชยท่ีเหมาะสมท่ีชาวบา้นสามารถจดัหาท่ีอยูใ่หม่ได ้ตอ้งยินยอมให้ชุมชนเช่าท่ีดินเป็นสัญญา
เช่าระยะยาวในราคาท่ีเป็นธรรม โดยท่ีผูอ้ยู่อาศยัสามารถรับภาระในค่าเช่าอาคาร ท่ีดิน หรือเช่าซ้ือ
ได้ การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ให้องค์กรประชาชนเป็นแกนน า โดยมีองค์กร
เอกชน การเคหะแห่งชาติ และหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
      (3) การปรับปรุงทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ เป้าหมายในการปรับปรุงเพื่อให้ผูอ้ยูอ่าศยัใน
ชุมชนแออดัทั้งในท่ีเดิมและชุมชนท่ียา้ยไปอยูท่ี่ใหม่มีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยมีการส่งเสริม
การศึกษา สุขภาพอนามยั ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึน การจดัระเบียบชุมชนมีตวัแทนและ
ผูน้ าเพื่อการพฒันาในดา้นเศรษฐกิจและสังคม มีการฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริมการผลิต การจดัหาตลาด 
จดัตั้งสหกรณ์ ตลอดจนแหล่งเงินทุนใหผู้อ้ยูอ่าศยัไดกู้ย้มืเพื่อน าไปลงทุนหรือพฒันาท่ีอยูอ่าศยั  
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3.  รูปแบบการจดัหาท่ีอยู่อาศยัใหม่   การจดัหาท่ีอยู่อาศยัใหม่เป็นโครงการ ปรับปรุงชุมชนแออดัท่ี
เนน้การสร้างความมัน่คงในสิทธิการอยูอ่าศยั การมีส่วนร่วมของผูอ้ยูอ่าศยั นบัเป็นการพฒันาการขั้น
ล่าสุดของการแกไ้ขปัญหาชุมชนแออดัโดยมีรูปแบบวธีิการด าเนินการดงัน้ี 
      (1) การยา้ยชุมชนไปอยูใ่นท่ีใหม่ (Slum Relocation) เป็นการยา้ยชุมชนแออดัไปตั้งในท่ีใหม่ โดย
การเคหะแห่งชาติเป็นตวักลางในการพฒันาท่ีอยูใ่หม่ให้ผูอ้ยูอ่าศยัไดซ้ื้อท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิหรือไดเ้ช่า
ระยะยาว เจา้ของท่ีดินท่ีไดรั้บประโยชน์จากท่ีดินเดิมจะตอ้งมีส่วนร่วมในการรับภาระดว้ย การเคหะ
แห่งชาติจะแบ่งแปลงพฒันาท่ีดินและจัดสาธารณูปโภค เท่าท่ีจ  าเป็น ตลอดทั้งพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ผูอ้ยูอ่าศยัตอ้งผอ่นช าระค่าท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดินให้แก่การเคหะแห่งชาติหรือ
สถาบนัการเงินต่อไป 
        (2) การประสานประโยชน์ในท่ีดิน  (Land Sharing)  เป็นการแบ่งปันท่ีดินกนัระหวา่งเจา้ของ
ที่ดินกบัผูอ้ยูอ่าศยั  โดยการเคหะแห่งชาติจะเขา้ไปเป็นตวักลางเจรจาต่อรองกบัเจา้ของที่ดินให้
แบ่งท่ีดินบางส่วนเพื่อขายให้กบัผูอ้ยูอ่าศยัหรือให้เช่าระยะยาว เพื่อเจา้ของท่ีดินจะไดใ้ชท่ี้ดินในส่วน
ท่ีตอ้งการไปท าประโยชน์ได้  จากนั้นการเคหะแห่งชาติจะน าท่ีดินมาจดัวางผงัแบ่งแปลงให้กบัผูอ้ยู่
อาศยัได้เป็นกรรมสิทธ์ิหรือเช่าในระยะยาว ปรับปรุงสาธารณูปโภคสาธารณูปการ พฒันาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และให้ผูอ้ยูอ่าศยัผอ่นช าระ  ค่าท่ีดินกบัการเคหะแห่งชาติหรือสถาบนัการเงิน
ท่ีสนบัสนุนโครงการต่อไป 
        (3) การปรับผงัและแบ่งแปลนท่ีดินในท่ีดินเดิม  (Slum Reblocking)  ในชุมชนท่ีมีปัญหาการ
ครอบครองท่ีดินหรือตอ้งการปรับสภาพการใชท่ี้ดินของชุมชนใหม่ การเคหะแห่งชาติจะเขา้ไปเป็น
ตวักลางเพื่อให้ผูอ้ยู่อาศยัไดมี้กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน โดยการขอซ้ือจากเจา้ของท่ีดินหรือเช่าระยะยาว 
จากนั้นก็จะเขา้ไปท าการแบ่งแปลงที่ดิน  และให้กรรมสิทธ์ิผูอ้ยูอ่าศยัไดค้รอบครองที่ดินโดยยึด
หลกัวา่ใครอาศยัอยูต่รงไหน  ก็ให้อยูต่รงนั้น หรือขยบัขยายเพียงบางส่วนเท่าท่ีจ  าเป็นจริง ๆ เพื่อให้เกิด
ความเดือดร้อนนอ้ยท่ีสุด และท าการปรับปรุงระบบสาธารณูปการใหดี้ข้ึนตลอดจนช่วยเหลือแนะน า
เก่ียวกบัการออกแบบปรับปรุงที่อยูอ่าศยัรวมทั้งพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม และให้ผูอ้ยู่
อาศยัผอ่นช าระค่าท่ีดินกบัการเคหะแห่งชาติหรือสถาบนัการเงินท่ีสนบัสนุนโครงการต่อไป 
       (4) การร้ือถอนและสร้างใหม่ในที่เดิม (Reconstruction) เป็นการปรับปรุงสภาพชุมชนท่ี
เส่ือมโทรมโดยการร้ือและสร้างท่ีอยูอ่าศยัข้ึนใหม่ในพื้นท่ีเดิม และให้ผูอ้ยูอ่าศยัมีกรรมสิทธ์ิในการ
เช่าซ้ือหรือเช่าระยะยาวต่อไป 
       (5) การจดัรูปท่ีดินทั้งบริเวณ (Land Readjustment) ในชุมชนท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคหลกัของรัฐ หรือในชุมชนท่ีจะตอ้งจดัการใช้ท่ีดินใหม่ การเคหะแห่งชาติจะเขา้ไป
เจรจากบัเจา้ของท่ีดินและผูอ้ยูอ่าศยั โดยจะประสานกบัแผนพฒันาระบบสาธารณูปโภคของทอ้งถ่ิน 
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โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารพฒันาสาธารณูปโภคได้ บรรลุเป้าหมาย ในขณะเดียวกนัเจา้ของท่ีดิน
ไดมี้โอกาสพฒันาท่ีดินของตน และผูอ้ยู่อาศยัได้มีท่ีอยู่อาศยัอย่างถาวรอีกดว้ย โดยหลกัการน้ีจะ
เป็นไปไดด้ว้ยการประสานประโยชน์เท่านั้น 

4. นโยบายการแก้ไขปัญหาทีอ่ยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

 นโยบายภาครัฐมี สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) เป็นหน่วยงานท่ีจดักระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดยผา่นโครงการบา้นมัน่คง โดยมีหลายภาคส่วนให้การสนบัสนุนโครงการน้ี 
เช่น ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยท่ี์ตอ้งจดัประโยชน์เก่ียวกบัชุมชนท่ีมีรายไดน้อ้ย โดย
โครงการบา้นมัน่คงด าเนินการโดยสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ลกัษณะโครงการเนน้การ
แก้ไขปัญหาความมัน่คงในท่ีอยู่อาศยัและสร้างโอกาสพฒันาในชุมชนแออดัท่ีมีอยู่แล้ว เน้นให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบักลไกพฒันาทอ้งถ่ิน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูมี้รายได้
ต ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งลกัษณะอาคารพกัอาศยัชุมชนเกา้พฒันา เขตวงัทองหลาง ในโครงการบา้นมัน่คง 

ท่ีมา :  ฝ่ายบริหารงานชุมชน ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย,์ กรุงเทพมหานคร, 2551. 

ลกัษณะอาคารชุมชน (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2548 ) รูปแบบของอาคารท่ีพกัอาศยัในโครงการ
บา้นมัน่คงมีหลายรูปแบบทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีดิน และความสามารถในการจ่ายค่าก่อสร้างท่ีอยู่
อาศยั เป็นหลกั ไดแ้ก่ 

1. อาคารแนวราบ ไดแ้ก่ บา้นเด่ียว 1 ชั้น บา้นเด่ียว 2 ชั้น บา้นแถว 2 ชั้นและห้องแถว 2 ชั้นคร่ึง เป็น
ตน้ 
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2. อาคารสูง ไดแ้ก่ อาคารสูง 5 ชั้น เป็นตน้ 

3. รูปแบบการพฒันา (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2548 ) การพฒันาท่ีอยูอ่าศยัและชุมชนของคน
จนในเมืองโดยการพฒันาแบบบูรณาการรวมทั้งสร้างความมัน่คง และพฒันาชุมชนน่าอยู่ มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี มีความมัน่คงและสวยงามนั้น สามารถมีรูปแบบการพฒันาทางกายภาพได้
หลากหลายตามความเป็นไปไดใ้นเร่ืองของท่ีดิน ความสามารถในการจ่าย การจดัการของชุมชนเอง
และการยอมรับร่วมกนัในทอ้งถ่ินโดยให้ครอบคลุมทั้งดา้ยกายภาพ ท่ีดิน และการพฒันาดา้นอ่ืนๆ  
 โดยการพฒันาความมัน่คงดา้นกายภาพ อาจเป็นไปไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. การปรับปรุงชุมชนในท่ีดินเดิม (Slum Upgrading) เป็นการปรับปรุงชุมชนเดิมให้มีสภาพดีข้ึน 
เพื่อคงรูปแบบชุมชนเดิมต่อไป โดยปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทางเดินเทา้และสภาพแวดลอ้มใน
ชุมชน เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนให้ดีข้ึน อยา่งไรก็ตามการปรับปรุงชุมชน ยงัขาด
ความมัน่คงในท่ีดินเพื่อการอยูอ่าศยัระยะยาว 

2. การปรับผงัแปลงท่ีดินใหม่โดยพยายามคงโครงสร้างเดิม (Reblocking) เป็นการปรับปรุงรูปแบบ
ชุมชนเดิมให้มีผงัและโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีดีข้ึน โดยอาจมีการปรับหรือร้ือยา้ยบา้น
บางส่วน และพฒันาระบบสาธารณูปโภคให้ดีข้ึนการปรับผงัท่ีดินถือได้ว่าเป็นการต่อเน่ืองจากการ
พฒันาแบบเดิม ชุมชนไม่บอบช ้ า แต่ตอ้งเสียค่าท่ีดินในกรณีเช่าท่ีระยะยาวหรือซ้ือท่ีสลมัเดิม แต่
ชุมชนไดค้วามมัน่คงในการอยูอ่าศยั และสามารถพฒันาท่ีอยูอ่าศยัของตนเองอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

3. การแบ่งปันท่ีดิน (Land Sharing) เป็นรูปแบบท่ีให้เกิดการประสานประโยชน์ระหวา่งชุมชนและ
เจา้ของท่ีดิน โดยเจา้ของท่ีให้เช่าหรือขายท่ีบางส่วนให้ชุมชนในราคาถูก แลกกบัการใชป้ระโยชน์
จากท่ีดินส่วนท่ีเหลือ ท าให้ชุมชนมีความมัน่คงในระยะยาวหรือมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน มีการปรับผงั
การก่อสร้างและพฒันาท่ีอยูอ่าศยัร่วมกนัของชุมชนใหม่ 

4. การก่อสร้างรูปแบบใหม่ในท่ีเดิม (Reconstruction) เป็นการร้ือยา้ยภายในบริเวณเดิมจากจุดหน่ึง
ไปอยูอี่กจุดหน่ึง แลว้ให้สัญญาเช่าระยะยาว เม่ือชุมชนมีโอกาสมีความมัน่คงชาวบา้นก็พร้อมท่ีจะ
ลงทุน จะเห็นภาพการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน ซ่ึงการร้ือยา้ยและสร้างชุมชนใหม่ท่ีอยูใ่นบริเวณเดิมท า
ให้ชุมชนยงัคงสามารถอยู่ใกลบ้ริเวณชุมชนเดิมและแหล่งงานไม่ตอ้งปรับตวัมาก โดยชุมชนตอ้ง
ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหม่ทั้งหมด และมีความมัน่คงโดยการเช่าท่ีระยะยาว 

5. การร้ือยา้ยชุมชนออก (Relocation) ไปอยูใ่นท่ีใหม่การร้ือยา้ยชุมชนใหม่มีขอ้ดีท่ีชุมชนไดค้วาม
มัน่คง แต่ท าให้ชุมชนตอ้งอยูไ่กลจากชุมชนเดิมไกลจากแหล่งงาน สถานศึกษา เสียค่าเดินทางเพิ่ม 
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ตอ้งสร้างชีวิตและสังคมใหม่ เกิดภาระค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงในการซ้ือท่ีดินและก่อสร้างบา้น แต่
ชาวบา้นมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และการอยูอ่าศยั สามารถพฒันาสภาพแวดลอ้มชุมชนใหม่ไดเ้ต็มท่ี 
การจดัปรับแลกท่ีดินและก่อสร้างใหม่ (Land Exchange หรือReadjustment) การร้ือยา้ยไปท่ีดินไกล
จากตวัเมือง การร้ือยา้ยเพื่อสร้างชุมชนก่ึงเกษตรกรรมชานเมือง และการซ้ือ/เช่า โครงการบา้น
จดัสรร 

 การสร้างความมัน่คงในท่ีดิน อาจด าเนินการในรูปแบบของการท าสัญญาเช่าระยะยาวใน
ท่ีดินเดิม หรือการซ้ือท่ีดินในชุมชนแออดัท่ีมีอยูเ่ดิมเพื่อสร้างชุมชนใหม่ การพฒันาชุมชนทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม จะตอ้งมีแผนการท่ีแสดงถึงการพฒันาความมัน่คงของชุมชนทางดา้นสังคม 
อาชีพ การอยู่ร่วมกนั การจดัการดา้นการเงินการจดัระบบสวสัดิการดูแลผูย้ากไร้ในชุมชน  การ
ปลอดยาเสพติดและการพฒันาอ่ืนๆ  ควบคู่กบัการพฒันาทางด้ายกายภาพ ขั้นตอนการจดัท า
โครงการบา้นมัน่คง 8 ขั้นตอน (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2548) ไดแ้ก่ 

1. สร้างความเป็นเจา้ของร่วมกนั ชาวบา้นตอ้งมีการจดัการเองในทุกขั้นตอนและร่วมกนัท าทั้ง
ชุมชน ท าใหเ้กิดความมัน่คงในการอยูอ่าศยัในทุกครอบครัวไปพร้อมกนั 

2. จดัตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์ชาวชุมชนจะตอ้งมีฐานการเงินเป็นของตนเอง เพื่อไปสู่การสร้าง
บา้น เป็นการสร้างความเช่ือมัน่และเป็นหลกัประกนัในการให้สินเช่ือจากสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (องคก์ารมหาชน) หรือสถาบนัการเงิน เรียนรู้ระบบการจดัการร่วมกนั ไดรู้้จกัเพื่อนในชุมชน
จากการน าและการออมทรัพยม์ากข้ึนซ่ึงจะน าไปสู่ช่วยเหลือเก้ือหนุนกนั การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย์
ขอรับค าแนะน าจากองคก์รเครือข่าย ส่วนกลุ่มออมทรัพยท่ี์มีอยูแ่ลว้ก็ควรสนบัสนุนระบบกลไกให้
มีประสิทธิภาพ 

3. จดัตั้งกรรมการบา้นมัน่คงประจ าชุมชน โดยการก าหนดฝ่ายความรับผิดชอบด าเนินงานในแต่ละ
ดา้น เช่น ฝ่ายเงินทุน ฝ่ายก่อสร้างฝ่ายขอ้มูล ฝ่ายตรวจสอบ เป็นตน้ 

4. ส ารวจขอ้มูลชุมชน ไดแ้ก่ จ านวนครอบครัว จ านวนบา้น จ านวนผูอ้ยู่อาศยัในครัวเรือน การ
ประกอบอาชีพ รายได ้รายจ่าย หน้ีสิน แลบความตอ้งการในรูปแบบบา้นเพื่อน าไปใชว้างแผนสร้าง
บา้นมัน่คงและพิจารณาสิทธ์ิในการอยูอ่าศยั 

5. การจดัระบบสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยั ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเขา้ใจความเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั 
โดยอาศยัขอ้เท็จจริงจากขอ้มูลท่ีร่วมกนัส ารวจเป็นตวัตั้ง ทั้งน้ีเพราะลกัษณะการอยูอ่าศยัเดิมท่ีมีทั้ง
การเช่าท่ี การเช่าบา้น การเช่าหอ้ง และมีผูอ้ยูอ่าศยัหลายกลุ่มไม่เป็นทางการทั้งเจา้บา้นเดิมและผูเ้ขา้
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มาอยูใ่หม่ ผูเ้ช่าช่วง ครอบครัวขยาย เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อให้ทุกครอบครัวไดรั้บสิทธิท่ีเป็นธรรมจึง
ตอ้งมีการจดัสิทธ์ิใหม่ 

6. วางผงัชุมชนและสร้างแปลนบา้น โดยตอ้งวางผงัชุมชนร่วมกบัชุมชนเช่น ศูนยเ์ด็กเล็ก พื้นท่ี
ส่วนกลาง พื้นท่ีสีเขียว ศูนยอ์าชีพ ตลาดชุม รูปแบบบา้น เป็นตน้การคิดแบบแปลนของตอ้งคิดถึงผงั
ท่ีเป็นชุมชนอนาคต  สามารถอยู่ร่วมกันตามวิถีทางของชุมชนโดยมีสถาปนิกชุมชนหรือ
มหาวทิยาลยัเขา้ไปสนบัสนุนการท าผงัร่วมกนัชาวบา้นในชุมชน 

7. สร้างระบบสาธารณูปโภคและสร้างบา้น โดยรัฐสนบัสนุนงบประมาณแบบให้เปล่าเป็นค่าพฒันา
ระบบสาธารณูปโภค ในดา้นการถมดิน ระบบน ้ าประปา ไฟฟ้า และเงินสินเช่ือท่ีใชเ้พื่อการสร้าง
บา้น หรือซ้ือท่ีดิน ซ่ึงจะส่งให้กบักลุ่มออมทรัพย ์หรือคณะกรรมการชุมชน โดยชุมชนมีอิสระใน
การบริหารเงินโดยชุมชนอาจจะรับเหมาเอง  โดยใชช่้างฝีมือและแรงงานในชุมชนหรืออาจจะจา้ง
ผูรั้บเหมาจากภายนอก หรือท าเองบางส่วนจา้งผูรั้บเหมาบางส่วนก็เป็นเร่ืองท่ีชุมชนจะตกลงกนั 

8. สร้างระบบการดูแลเป็นสวสัดิการชุมชน การด าเนินโครงการบา้นมัน่คงตอ้งการให้คนจนใน
ชุมชนแออดัมีท่ีอยู่อาศยัท่ีมัน่คงเกิดสังคมท่ีน่าอยู่และพึ่งตนเองไดโ้ดยชาวชุมชนเป็นในการท าใน
ทุกขั้นตอนเกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัเพื่อสร้างชุมชนใหม่ท่ีพึงปรารถนาร่วมกนั เช่น  การมี
กองทุนสวสัดิการ การหนุนช่วยกนัเร่ืองอาชีพ การดูแลเด็กผูสู้งอายุ ยาเสพติดในชุมชน การช่วยกนั
ดูแล เร่ืองส่ิงแวดลอ้มมีพื้นท่ีสีเขียว มีแปลงปลูกผกัสวนครัว เป็นตน้ 

 ความร่วมมือและการประสานการท างานกบัหน่วยงาน (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2548) 
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ไดป้ระสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นเจา้ของท่ีดิน 
ไดแ้ก่กรมธนารักษ ์การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมศิลปากร ส าหรับส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย์ ได้มีการท าบนัทึกความร่วมมือด าเนินโครงการบา้นมัน่คงบนท่ีดินส านักงาน
ทรัพยสิ์นฯ โดยมีระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 – กนัยายน พ.ศ. 2551 มี
เป้าหมายส าคญั คือ การสนับสนุนให้ชุมชนได้อาศยัอยู่ในท่ีดินของส านักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยอ์ยา่งถูกตอ้งในรูปแบบของการเช่า และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพชุมชน
ใหมี้ความน่าอยู ่มีความเหมาะสมสวยงาม และมีชุมชนเป้าหมาย คือ ชุมชนพฒันา บ่อนไก่ เขตปทุม
วนั และชุมชนร่วมสามคัคี เขตวงัทองหลางนอกจากน้ีไดมี้การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก
ต่างๆ ไดแ้ก่ องคก์รทอ้งถ่ิน กรุงเทพมหานคร สถาบนัการเงิน สถาบนัการศึกษา และสถาปนิก
ชุมชน การขอเช่าท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการบ้านมัน่คงบนท่ีดินของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย์ (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2548 ) พระราชบญัญติัท่ีดินของส านกังานทรัพยสิ์น
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ส่วนพระมหากษตัริยพ์ุทธศกัราช 2479 ก าหนดให้ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยซ่ึ์งมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลมีหนา้ท่ีดูแลรักษาและจดัประโยชน์ ในทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ โดยมี
นโยบายการให้เช่าท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของส านกังานทรัพยสิ์นฯ คือ ธุรกิจภาคเอกชนเอกชนจะ
อยูบ่นพื้นฐานการใหเ้ช่าเชิงพาณิชยอ์ตัราค่าเช่าจะข้ึนอยูก่บัราคาประเมินท่ีดิน ส าหรับผูเ้ช่าท่ีดินเป็น
ผูมี้ฐานะยากจนหรือเป็นองค์กรการกุศลท่ีมีรายไดน้้อยก็จะคิดค่าเช่าแก่บุคคลเหล่าน้ีในราคาพิเศษ
หรือการเช่าเพื่อพฒันาชุมชนแออดัในดา้นท่ีอยูอ่าศยัให้กบัคนจนท่ีมีรายไดน้อ้ย ไม่มีอตัราค่าเช่าท่ี
ชดัเจน แต่จะพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งในเร่ืองการเช่า อตัราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆโดย
พิจารณาอตัราค่าเช่าจากท าเลท่ีตั้งเป็นส าคญั ดงันั้น ชุมชนหรือสถาบนัท่ีจะด าเนินการขอเช่าท่ีดิน
จากส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ ควรมีการน าเสนอขอ้มูลและความจ าเป็นของชุมชน
ในการขอเช่าท่ีดินเพื่อปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัของคนยากจนใหส้ านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์
ได้รับทราบ เพื่อใช้ข้อมูลเป็นหลักในการพิจารณาเพื่อผ่อนปรนระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ี
เหมาะสมกบัผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนแออดั นอกจากน้ีผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนแออดัควรเตรียมพร้อมในเร่ือง
ส าคญั ต่อไปน้ี 

1. ผูอ้ยูอ่าศยัจะตอ้งมีการส ารวจขอ้มูลในเร่ืองฐานะทางการเงิน อาชีพและรายได้ ของสมาชิกชุมชน
รวมทั้งก าหนดเร่ืองระยะเวลาการเช่า อตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ 
พร้อมทั้งเสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อขอลดหยอ่นค่าเช่าในราคาท่ีเหมาะสมท่ี
ใหค้นยากจนสามารถผอ่นช าระไดจ้ริง 

2. การท าเร่ืองเพื่อขอลดหยอ่นระยะเวลาการช าระค่าเช่าในระหวา่งท่ีด าเนินการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั
และยงัไม่สามารถเขา้อยูอ่าศยัไดจ้ริงจึงควรเร่ิมด าเนินการผอ่นช าระค่าเช่าตามท่ีตกลงในสัญญาเช่า 

โครงการบา้นมัน่คง สามารถตอบสนองความตอ้งการพฒันาให้กบัผูอ้ยูอ่าศยัไดห้ลากหลายซ่ึงเป็น
ผลดีแก่ชุมชน เน่ืองจากมีแนวทางด าเนินการมุ่งเนน้ให้ชาวบา้นร่วมกนัพฒันาท่ีอยูอ่าศยัดว้ยตนเอง 
ภายใตข้ั้นตอนด าเนินโครงการ 8 ขั้นตอน (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2548 ) การสร้างความเขา้ใจ
ใหต้รงกนั การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์การแบ่งหนา้ท่ีในการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั การส ารวจขอ้มูลชุมชน 
การจดัระบบสิทธิท่ีอยูอ่าศยั การวางผงัและสร้างแปลน การสร้างสาธารณูปโภคและสร้างบา้น และ
การพฒันาชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

 อยา่งไรก็ตามโครงการบา้นมัน่คงมีขอ้เสียในดา้นระยะเวลาในการสร้างกระบวนการพฒันา
ท่ีอยู่อาศยัร่วมกบัชุมชนค่อนขา้งนาน ดงันั้นโครงการบา้นมัน่คงจึงไม่สามารถรองรับผูป้ระสบ
ปัญหาไล่ร้ือเขา้อยู่อาศยัไดท้นัที ทั้งน้ีถา้จ  าเป็นตอ้งพฒันาตามท่ีอยู่อาศยัตามแนวทางน้ี ผูท่ี้มีส่วน
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เก่ียวขอ้งควรจดัท่ีพกัอาศยัรองรับผูอ้ยูอ่าศยัก่อนด าเนินโครงการพฒันาของรัฐหรือก่อนท่ีจะมีการ
ไล่ร้ือชุมชน 

5.นโยบายการแก้ไขปัญหาที่อ ยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์  

 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริยเ์ป็นองค์กรนิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึนมาเพื่อบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยมีพื้นท่ีอยู่ในการดูแลทั้งพื้นท่ีเศรษฐกิจกลางเมืองและ
พื้นท่ีชุมชนแออัดท่ีมีรายได้น้อย โดยส่วนน้ีประกอบด้วย ประวติัความเป็นมาของส านักงาน
ทรัพยสิ์นฯ นโยบายและแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบนั และการบริหารจดัการทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์

       5.1 ประวตัิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

           ประวติัความเป็นมาของส านกังานทรัพยสิ์นฯ (ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์2551) 
ก่อน พ.ศ. 2480 ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยร์วมอยูก่บัทรัพยสิ์นส่วนพระองคอ์ยูใ่นความดูแล
ของส านกังานพระคลงัขา้งท่ีในสังกดัพระราชวงั ต่อมาไดมี้ “พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการยกเวน้ภาษี
อากรเก่ียวกบัทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์ พุทธศกัราช 2477 “ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 
2478 ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี ไดก้ าหนดแบ่งแยกทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย ์ออกเป็น 
2 ประเภท คือ ทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ ซ่ึงจะตอ้งเสียภาษีอากร และทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ภาษีอากร ภายใตพ้ระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการส านกังานและกรมใน
กระทรวงการคลงั (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2481 ต่อมาไดมี้การประกาศใช้พระราชบญัญติัจดัระเบียบ
ทรัพยสิ์นฝ่ายพระมหากษตัริย  ์ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2491 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2491 โดยยกฐานะ
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ ข้ึนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหนา้ท่ีดูแลรักษาและจดัหา
ผลประโยชน์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ จ าแนกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ การลงทุนดา้น
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละการจดัประโยชน์ดา้นอสังหาริมทรัพย ์โดยประกอบดว้ยท่ีดินและอาคาร ซ่ึงอยู่
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีส่วนภูมิภาค 

       5.2 นโยบายและแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบัน 

          นโยบายและแนวทางการด าเนินงานในปีพ.ศ. 2551  คือการแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยจึ์งมีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นในความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ท่ีย ัง่ยืนต่อชุมชนและผูอ้ยู่อาศยัในพื้นท่ี และสังคมโดยรวม ซ่ึงยึด
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หลกัการพฒันาอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานความพอดีของสภาพภูมิสังคมและวฒันธรรมชุมชน 
ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นองค์กรแบบอย่างของประเทศในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนและสังคมอย่าง
พอเพียงและย ัง่ยนื 

        5.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

          ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์มีหน้าท่ีดูแลรักษาและจดัหาผลประโยชน์ของ
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์การด าเนินการบริหารจ าแนกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ การลงทุน
ดา้นธุรกิจหลกัทรัพย ์เป็นการร่วมลงทุนในธุรกิจหลกัทรัพยต่์างๆ  มีนโยบายจะลงทุนระยะยาว และ
การจดัประโยชน์ดา้นอสังหาริมทรัพย ์ ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยมี์หนา้ท่ีดูแลรักษา
และจดัหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพยข์องส านกังานทรัพยสิ์น ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
พื้นท่ีต่างจงัหวดั มีนโยบายมุ่งใหเ้กิดความเป็นธรรม มิใช่ประโยชน์สูงสุดทางการเงิน ส่วนนโยบาย
การพฒันาเพื่อการแกปั้ญหาท่ีอยูอ่าศยัของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยใ์นปี พ.ศ. 2551   

ภายใตก้รอบนโยบายแนวทางการด าเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท าให้สามารถสรุปได้ถึงแนว
ทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้กับชุมชนของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์ เป็นไปภายใตก้รอบแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. การพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อแกไ้ขปัญหาความแออดัและเส่ือมโทรม ในชุมชนท่ีอยูบ่นพื้นท่ี
ของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ 

2. การพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐในการจดัท าโครงการต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 

3. การพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัเพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัตามนโยบายของรัฐ ไดแ้ก่ 
โครงการบา้นมัน่คง และโครงการบา้นเอ้ืออาทร 

 โดยท่ีผ่านมาการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริยไ์ด้
ด าเนินการมาแล้วในหลายโครงการ และมีหลายโครงการท่ีเป็นไปโดยสอดคล้องตามกรอบแนว
ทางการด าเนินงานดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงสามารถจ าแนกรูปแบบตวัอย่างการพฒันาโครงการท่ีอยู่
อาศยัท่ีท าใหเ้ห็นถึงการด าเนินกระบวนการในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัได ้ดงัน้ี 

1. โครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัในลักษณะแนวราบสนองเพื่อตอบนโยบายของรัฐในการจดัท า
โครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม รูปแบบโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นไปเพื่อ
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การแกปั้ญหาความแออดัในพื้นท่ี ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยไ์ดพ้ฒันาโครงการท่ีอยู่
อาศยัในชุมชนพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยแต่เดิมพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของ
หมู่บา้นคลองพลบัพลา รวมพื้นท่ีประมาณ 288 ไร่ ผูอ้ยู่อาศยัในหมู่บา้นคลองพลบัพลา มีสถานะ
เป็นผูเ้ช่าท่ีดินของส านกังานทรัพยสิ์นฯ มีจ านวนประมาณ 60 ราย รวมพื้นท่ีเช่าประมาณ 64 ไร่ มี
บา้นเรือนจ านวน 241 หลงัคาเรือน และสาเหตุของการพฒันาเน่ืองมาจากกระแสการเปล่ียนแปลง
และเป็นการขานรับการจดัสรรทรัพยากรท่ีดินให้มีประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมส่วนร่วม โดยการ
ทางพิ เศษแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการทางด่วนยกระดับอาจณรงค์-รามอินทรา และ
กรุงเทพมหานคร มีโครงการตดัถนนเอกมยั-รามอินทรา ตดัผา่นพื้นท่ีหมู่บา้นคลองพลบัพลา เพื่อ
เพิ่มเส้นทางช่วยแก้ไขปัญหาจราจร โครงการดังกล่าวท าให้หมู่บ้านคลองพลับพลาเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ดงันั้น เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาอยา่งมองเห็นสถานการณ์ระยะยาว 
ส านกังานทรัพยสิ์นฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงพื้นท่ีแห่งน้ี โดยส านกังานทรัพยสิ์นฯ ได้
ด าเนินการจดัท าโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณดงักล่าว เพื่อท าการจดัท่ีอยูอ่าศยัใหก้บัผูเ้ช่าในท่ีดินเดิม 
สามารถอยู่อาศยัในพื้นท่ีชุมชนพลบัพลาไดต่้อไป โดยใช้แนวทางการพฒันาท่ีดิน ในรูปแบบการ
แบ่งปันท่ีดิน (Land Sharing) แบ่งพื้นท่ีทั้งหมดออกเป็นพื้นท่ีโซนต่าง ๆ เพื่อจะไดพ้ื้นท่ีบางส่วน
น ามาจดัประโยชน์ต่อไปอยา่งเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 โครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัชุมชนพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา : ฝ่ายบริหารงานชุมชน ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย,์ กรุงเทพมหานคร, 2551. 
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2.  โครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัในลกัษณะแนวสูงเพื่อแกไ้ขปัญหาความแออดัของพื้นท่ี รูปแบบ
โครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัท่ีแกไ้ขปัญหาความแออดัและเส่ือมโทรมในชุมชนเมืองเพื่อสนองตอบ
นโยบายของรัฐในการจดัท าโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม ส านกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริยไ์ดพ้ฒันาท่ีอยู่อาศยัในชุมชนคลองไผ่สิงโต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
เน่ืองมาจากสภาพพื้นท่ีโครงการเกิดเหตุเพลิงไหมบ้่อยคร้ัง ท าให้ผูอ้ยู่อาศยัเดิมในพื้นท่ีไดเ้ขา้มา
ก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัใหม่ตามใจชอบ โดยขาดการควบคุม การจดัระเบียบ และการจดัท าสัญญาเช่า  
จากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัริย์ ท  าให้กลายสภาพเป็นชุมชนแออดับุกรุก จนเม่ือ
ภาครัฐได้เวนคืนท่ีดินเพื่อตดัเส้นทางการจราจรใหม่เป็นถนนรัชดาภิเษก ประกอบกบัขณะนั้น
รัฐบาลมีนโยบายก่อสร้างศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิเพื่อใช้ในการประชุมระดบัโลกท่ีจะจดัข้ึน 
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยจึ์งให้ความสนบัสนุนในการโยกยา้ยชุมชนเพื่อก่อให้เกิด
ทศันียภาพท่ีดีโดยรอบ การพฒันาท่ีอยูอ่าศยัโครงการคลองไผ่สิงโตจึงเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2531  โดย
การน ารูปแบบการแบ่งปันท่ีดิน (Land Sharing) มาจดัท าโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัให้กบัชุมชน
เช่นเดียวกนั ดว้ยการก่อสร้างอาคารสูง 26 ชั้น และอาคารสูง 7 ชั้น ซ่ึงในวิธีด าเนินกระบวนการ
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์ป็นผูด้  าเนินโครงการในการลงทุนก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัเอง
โดยท่ีชาวชุมชนมีสิทธิเพียงการเลือกสิทธิว่าจะอยู่ในอาคารห้องใด จึงท าให้การด า เนิน
กระบวนการพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัขาดการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน และถึงแมว้า่ต่อมาจะไดมี้
การจดัตั้งสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนของชุมชนข้ึน แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จได ้
เน่ืองจากไม่มีการเขา้ร่วมของกลุ่มสมาชิกชุมชนอยา่งแทจ้ริง  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 โครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัชุมชนคลองไผสิ่งโต เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา : ฝ่ายบริหารงานชุมชน ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย,์ กรุงเทพมหานคร, 2551. 

 จากการพิจารณาโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัใน 2 โครงการขา้งตน้ ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้
ถึงกระบวนการพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาท่ีอยู่อาศัยให้กับชุมชนท่ีส านักงานทรัพย์สินส่วน
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พระมหากษตัริยไ์ดด้ าเนินโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัแลว้ ท าใหพ้บวา่การด าเนินงานพฒันาท่ีอยูอ่าศยั
และชุมชนโดยผ่านกระบวนการการพฒันาในลกัษณะแนวราบและแนวสูง จากประสบการณ์การ
พฒันาท่ีอยู่อาศยัท่ีผ่านมา ท าให้ได้เห็นถึงปัจจัยท่ีส าคัญของการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัว่า
ลักษณะการพฒันาโดยองค์กรชาวบ้านแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันาท่ีอยู่อาศยัเป็น
รูปแบบโครงการพฒันาท่ีดีกวา่ การจดัท าโครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัโดยขาดการมีส่วนร่วมของผูอ้ยู่
อาศยั  

6. สรุป 

การศึกษา ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัพบว่า การมีส่วนร่วม คือ
การท างานรวมกนัเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมแกไ้ขปัญหา วิเคราะห์ วางแผน จะตอ้งอาศยัความรู้ความ
เขา้ใจ และอาศยัประสบการณ์เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั โดยผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมท่ีตอ้งมีการร่วมกนัคน้หาปัญหา วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเองได ้เม่ือพบแลว้จึงร่วมกนัหา
วิธีในการแก้ไขปัญหานั้น และด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกับการติดตามผล ซ่ึงใน
ขั้นตอนสุดทา้ยอาจเป็นไปได้ยากในสังคมไทย โดยทั้งหมดน้ีจะสอดคลอ้งกบันโยบายการแกไ้ข
ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยของส านกังานทรัพยสิ์น ฯ ท่ีตอ้งการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนทั้งในดา้นกายภาพและสังคม การพฒันาชุมชนในรูปแบบ Land Sharing และ 
Relocation นั้น ส านักงานทรัพยสิ์น ฯ ไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัหลกัการด าเนินการปรับปรุง
ชุมชนแออดั โดยมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนในโครงการ
น้ีไดแ้ก่ พอช. มีการท าสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวส าหรับผูท่ี้มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ด าเนินการ
จดัหาท่ีดินผนืใหม่ส าหรับผูท่ี้ถูกผลกระทบและจ่ายค่าร้ือถอนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ผูถู้กผลกระทบ 
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บทที ่3 

การออกแบบการวจัิย 

 

 การออกแบบการวิจยั เป็นการก าหนดแนวทางและกรอบแนวคิด ทฤษฎี เร่ืองกระบวนการ
มีส่วนร่วม และน ามาสรุปเป็นขอบข่ายทฤษฎีท่ีจะน ามาใช้ในการวิจัยและการด าเนินการวิจัย 
ประกอบกบัการใช้แบบสอบถามท่ีออกแบบไวต้ามกรอบแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม และใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูลเฉพาะพื้นท่ีวิจยั โดยทั้งน้ีเพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ซ่ึงในเน้ือหาการออกแบบการวิจยัไดก้ล่าวถึง กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ในการวิจยั กระบวนการวิจยั การก าหนดปัญหาในการวิจยั การก าหนดพื้นท่ีวิจยั การก าหนด
ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง วิธีการท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั และบทสรุปภาพรวม
ในการวจิยั 

 1. กรอบแนวคิดและทฤษฎใีนการวจัิย 

 กรอบแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมนั้นไดมี้ผูศึ้กษาถึงกระบวนการและการน าผลไป
ปฏิบติัไวม้าก ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษากระบวนการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผูอ้ยูอ่าศยั
ในชุมชน โดยเน้ือหาหลกัของการวิจยัไดว้างกรอบแนวคิดตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม 5 ระดบัของ 
ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์ กล่าวคือขั้นตอนการมีส่วนร่วมจะเร่ิมท่ี ประชาชนมีส่วนร่วมในการคน้หา
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนได ้จากนั้นจึงน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาแหตุ
แห่งปัญหาตลอดจนสามารถหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาได ้และประชาชนมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบติัแก้ไขปัญหา ทา้ยสุดคือประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลจากการลงมือ
ปฏิบติั 

2. กระบวนการวจัิย 

กระบวนการวจิยัน้ีไดค้รอบคลุมถึง การก าหนดปัญหาการวจิยัและกรอบแนวคิดทฤษฎี การ
ก าหนดประชากรและการส ารวจรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจตลอดจนการ
สรุปและเสนอแนะ  
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1. การก าหนดปัญหาการวิจยั โดยการก าหนดค าถามท่ีจะตอ้งคน้ควา้หาค าตอบในการวิจยั ซ่ึงการ
วิจยัน้ีได้น าเอาประเด็นของกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับของ
ชุมชนแสมด ามาก าหนดค าถาม กล่าวคือกระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละระดบัสามารถน ามาใชไ้ด้
อยา่งไรและความพึงพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน 
2. การก าหนดกรอบแนวคิด และทฤษฎี โดยการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการวิจยั ซ่ึงการวิจยัน้ีไดก้  าหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดใน
การวจิยั โดยใชเ้ร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมแต่ละขั้นตอนเป็นหลกั 
3. การก าหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่ง โดยการก าหนดประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั การวิจยัน้ี
ด า เ นินการวิจัยพื้ น ท่ี ชุมชนแสมด า  บริ เวณพื้น ท่ี ท่ี มีการเวนคืนเพื่ อให้ส านักว ัฒนธรรม 
กรุงเทพมหานคร พฒันาเป็นศูนยก์ารเรียนรู้จึงมีผูถู้กผลกระทบทั้งหมด 120 หลงัคาเรือน ดงันั้น
ประชากรในการวิจยัน้ีจึงมิใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่เป็นประชากรทั้งหมดของผูท่ี้ถูกผลกระทบ 120 
หลงัคาเรือน  
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการโดยรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทของพื้นท่ีวิจยั 
โดยการลงพื้นท่ีส ารวจภาคสนาม และการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นและความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีออกแบบไวต้ามกรอบทฤษฎีและแนวคิด
ในกระบวนการมีส่วนร่วม 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการโดยน าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการลงส ารวจภาคสนามมา
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยแสดงผลเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
6. การอภิปรายผล การเสนอแนะ และสรุปผลการวิจยั ด าเนินการโดยอภิปรายผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นค่าเฉล่ีย ร้อยละ มาอธิบายขยายความเพิ่มเติมโดยใช้ขอ้มูลจากแบบสอบถาม
และบริบททางสังคมของพื้นท่ีวิจยัเขา้มาเสริม พร้อมจดัท าขอ้เสนอแนะและสรุปผลการวิจยั โดย
การเสนอแนะนั้ นอ้างอิงมาจากผลการวิจัยและทฤษฎีการมีส่วนร่วม และสามารถพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมในบริบทอ่ืนต่อไปได ้การสรุปผลทั้งหมดของการวิจยั เพื่อหาขอ้บกพร่อง
จากการวจิยัรวมถึงเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัขั้นต่อไป 
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แผนภูมิท่ี 1 กระบวนการวจิยั 

3. การก าหนดปัญหาในการวจัิย 
การก าหนดปัญหาในการวิจยั โดยการก าหนดค าถามหรือขอ้สงสัยของการวิจยัเพื่อท่ีจะ

คน้ควา้หาค าตอบของแนวทางการมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชนท่ีถูกผลกระทบ จากการพฒันา
พื้นท่ีของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์การวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการ
มีส่วนร่วม พบว่า ชุมชนจะไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้หากปราศจากการเขา้ถึงปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา และการพิจารณาแนวทางรวมถึง
วิธีการท่ีใชใ้นการแกไ้ขปัญหา การวิจยัน้ีจึงไดก้ าหนดปัญหาการวิจยัวา่ “ลกัษณะและแนวทางของ

การก าหนดปัญหาการวจิยั 

การก าหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียขอ้ง 

การก าหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

การอภิปรายผล การเสนอแนะ และสรุปผลการวจิยั 
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กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนท่ีถูกผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ี ของส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์ควรเป็นอยา่งไร” 

4. การก าหนดพืน้ทีว่จัิย 
พื้นท่ีในการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมนั้น ประเด็นส าคญัคือความต่อเน่ืองของกระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึน ณ ชุมชนนั้นๆ ท่ีสามารถมาท าการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผลไดต้ามท่ีไดว้างกรอบการ
ด าเนินการวิจยัไวแ้ต่ขา้งตน้ ซ่ึงชุมชนท่ีสามารถเขา้ไปศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมแรก
จนถึงผลสุดทา้ยของกระบวนการมีส่วนร่วมมีเพียงชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีขององค์กรใดองค์กรหน่ึง
เท่านั้น ดงันั้นการวิจยัน้ีจึงมุ่งประเด็นการเลือกพื้นท่ีท่ีสามารถท าการศึกษาต่อไปไดท่ี้ชุมชนซ่ึงอยู่
ในพื้นท่ีของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ชุมชนโฟร์โมสต ์ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา และ
ชุมชนเช่ือมสัมพนัธ์เป็นชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ีของส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์จากผลกระทบดงักล่าวจึงเกิดการรวมกลุ่มข้ึนภายในชุมชน ประกอบกบัส านกังาน
ทรัพยสิ์นฯก็ใหก้ารสนบัสนุนดูแลชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบภายในพื้นท่ีของตนเป็นอยา่งดี และดว้ย
สาเหตุน้ีจึงเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการวางผงัท่ีอยู่อาศยัของชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบในชุมชน
โฟร์โมสต์ ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา และชุมชนเช่ือมสัมพนัธ์ แต่การรวมกลุ่มท่ีน าไปสู่การลงมือ
ปฏิบติัและไดม้าซ่ึงผงัท่ีอยู่อาศยัรวมถึงการก่อสร้างบา้นอยู่อาศยัในผงันั้นๆแลว้นั้น มีเพียงชุมชน
โฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาเท่านั้น 

การวิจยัการมีส่วนร่วมในการวางผงัท่ีอยู่อาศยันั้นได้น าพื้นท่ีบางส่วนชุมชนโฟร์โมสต์และ
ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาท่ีไดรั้บผลกระทบมาเป็นพื้นท่ีศึกษา จากผลกระทบดงักล่าวก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มของชุมชนน าไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการออกแบบวางผงัชุมชนและส้ินสุดท่ีการลง
มือปฏิบติัให้ไดม้าซ่ึงผงัท่ีอยูอ่าศยั จึงสามารถน ากระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าวมาท าการศึกษาได้
ต่อไป 
5. การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวางผงัชุมชนท่ีถูกผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ี ของ
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ซ่ึงไม่มีการสุ่มตวัอยา่งเพราะมีจ านวนผูถู้กผลกระทบเป็น
จ านวนประชากรทั้งหมด 120 หลงัคาเรือน จึงก าหนดให้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบัจ านวน
ประชากรในการวจิยั 

6. วธีิการทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัน้ี ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยแบบสอบถามท่ี
น ามาใช ้ออกแบบมาจากแนวคิด และทฤษฎี มาประกอบในการด าเนินการวิจยั คือ การมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในการพฒันาตนเอง ของ ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์ ท่ีแบ่งระดบัของกระบวนการมีส่วน
ร่วม 5 ระดบั ท าให้แบบสอบถามน้ีมี 2 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ มูลดา้นประชากร และขอ้มูลการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรประกอบไปดว้ย เพศ อายุ และสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวนบุตรของแต่ละครัวเรือน ลกัษณะอาชีพ จ านวนรายได ้ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการอยูอ่าศยั

ในชุมชน ลกัษณะการอยูอ่าศยัของแต่ละครัวเรือน และสุดทา้ยลกัษณะการครอบครองท่ีดินของแต่

ละครัวเรือน  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบไปดว้ย  

1. การร่วมกนัคน้หาปัญหาภายในชุมชนและรับทราบขอ้ก าหนดพื้นฐาน โดยประเด็นของค าถาม
ส่วนน้ีเก่ียวกบั การมาเขา้ร่วมรับทราบขอ้ก าหนดพื้นฐานและสามารถร่วมกันคน้หาปัญหาของ
ชุมชนไดด้ว้ยตนเอง 
2. การร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา เป็นค าถามท่ีต่อมาจากขอ้แรกซ่ึงประเด็นคือ ความสามารถในการ
ร่วมกนัวเิคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาของผูต้อบแบบสอบถาม 
3. การร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการวางผงัชุมชน ซ่ึงเป็นค าถามท่ีพฒันาต่อไปอีกระดบั
จากการวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา โดยต้องการทราบถึงการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาของผูต้อบแบบสอบถาม 
4. การร่วมด าเนินการแกไ้ขปัญหาในการวางผงัชุมชน ซ่ึงในค าถามส่วนน้ีอยู่ในขั้นตอนการลงมือ
ปฏิบติัแลว้ โดยประเด็นของค าถามส่วนน้ีคือการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติัการวางผงัของผูต้อบ
แบบสอบถาม   
5. การร่วมกนัติดตามและประเมินผล เป็นชุดค าถามทา้ยสุดของกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเพื่อ
ตอ้งการทราบความสนใจและการติดตามผลงานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงคือผูป้ฏิบติัการใน
กระบวนการขา้งตน้  

ขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนดงักล่าวนั้นน าไปสู่การสร้างชุดค าถามจากแบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้งหมด 38 
ค าถาม โดยขอ้มูลดา้นประชากรมีทั้งหมด 10 ค าถาม และขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมมีทั้งหมด 28 
ค าถาม โดยมีการแบ่งรายละเอียดแต่ละขอ้ยอ่ยของค าถาม การร่วมกนัคน้หาปัญหาภายในชุมชนและ
รับทราบขอ้ก าหนดพื้นฐาน 9 ค าถาม การร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา 5 ค าถาม การร่วมกนัหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาในการวางผงัชุมชน 4 ค าถาม การร่วมด าเนินการแกไ้ขปัญหาในการวางผงั
ชุมชน 6 ค าถาม และสุดทา้ยการร่วมกนัติดตามและประเมินผล 4 ค าถาม 
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 6.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัน้ีมีทั้งขอ้มูลดา้นรูปธรรมท่ีสามารถวิเคราะห์ออกมาในเชิง
ปริมาณ และดา้นนามธรรมท่ีสามารถวิเคราะห์ออกมาไดใ้นเชิงคุณภาพโดยอา้งอิงถึงหลกัการและ
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม  
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้วิธีการสรุปจดักลุ่มและค่าสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ (%) และ
อธิบายประกอบ ตาราง หรือแผนภูมิรูปแท่ง เป็นตน้ 
2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยวิธีการบรรยายถึงผลจากการวิจยัท่ีอา้งอิงมาจากการ
วเิคราะห์เชิงปริมาณและสภาพบริบทของพื้นท่ีวจิยั ผนวกกบัหลกัการและทฤษฎีการมีส่วนร่วม  
  
7. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมี 2 ส่วนคือ เคร่ืองมือทางด้านวิทยาศาสตร์คือส่วนท่ี 1 ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล ท่ีใชบ้นัทึกภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวรวมถึงการบนัทึกเสียง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการค านวนพื้นท่ีรวมถึงการจดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอ
งานวจิยัในขั้นตอนสุดทา้ย และส่วนท่ี 2 เคร่ืองมือทางดา้นการวิจยัท่ีใชแ้บบสอบถามเป็นหลกั โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็นส่วนขอ้มูลประชากรและขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วม  

8. สรุป 

การออกแบบการวจิยัน้ีไดก้  าหนดกรอบแนวคิดหลกั ท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินการวิจยั ไดแ้ก่ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางผงัท่ีอยู่อาศยั และได้ก าหนดกระบวนการวิจัยออกเป็น 6 
ขั้นตอน และวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินการในแต่ละขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ีส าคญัไดแ้ก่ การก าหนด
กรอบแนวคิดทฤษฎี และการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าไปวเิคราะห์และสรุปผลในล าดบัต่อไป 
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บทที ่4 

สภาพทัว่ไปของชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชนทรัพย์สินพฒันา 

 การวิจยัน้ีดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีชุมชนแสมดาํ อนัประกอบไปดว้ยพื้นท่ี
บางส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบเท่านั้นของชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ี
ของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย  ์โดยสภาพทัว่ไปของชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันานั้น จะกล่าวถึงภาพรวมในบริบทระดบัเขตบางขุนเทียนเป็นลาํดบัแรกคือ การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และการคมนาคมขนส่งในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียน เน่ืองจากมีนโยบายการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าจากภาครัฐท่ีส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีวิจยัโดยตรง จากนั้นจึงอธิบายขยายความในบริบทของ
พื้นท่ีชุมชนแสมดาํอันประกอบไปด้วย อณาเขตพื้นท่ี ประวติัความเป็นมาของชุมชน การใช้
ประโยชน์อาคาร การคมนาคมสัญจร ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นท่ีชุมชน พื้นท่ี
สาธารณะ ท่ีโล่งและท่ีวา่ง และผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ีแสมดาํ และสุดทา้ยคือการขยายความ
ลงรายละเอียดในพ้ืนท่ีชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาซ่ึงเป็นพื้นท่ีทาํการวิจยั อนั
ประกอบไปดว้ย ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของชุมชน ปัญหาในชุมชน การวิคราะห์ปัญหาและ
ความตอ้งการของชุมชน ทา้ยสุดคือการสรุปความทั้งหมดตั้งแต่บริบทระดบัเขตกระทัง่ถึงระดบั
ชุมชน 

1. ลกัษณะทางกายภาพของเขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 

พื้นท่ีวิจยัตั้งอยูท่างดา้นตอนบนของเขตบางขนุเทียนซ่ึงเขตน้ีมีการปกครองแบ่งออกเป็น 2 
แขวง ไดแ้ก่ แขวงแสมดาํ และแขวงท่าขา้ม ลกัษณะการพฒันาพ้ืนท่ีในปัจจุบนัสามารถจาํแนกเป็น
สองส่วนหลกั ไดแ้ก่พื้นท่ีทางตอนเหนือของถนนวงแหวนรอบนอก เป็นบริเวณท่ีกาํลงัพฒันาสู่
ความเป็นเมือง เน่ืองจากมีการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกั
พื้นท่ีทางตอนใตข้องถนนวงแหวนรอบนอก ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ทาํให้เป็นบริเวณท่ีมี
การพฒันาความเป็นเมืองไม่มาก การใชป้ระโยชน์หลกัของพื้นท่ีทางเกษตรกรรม เพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า 
และบางส่วนเป็นป่าชายเลน  
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ชุมชนแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นท่ีของสํานักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยมี์เน้ือท่ี 284 ไร่ ประกอบไปดว้ย 4 ชุมชนย่อยไดแ้ก่ ชุมชนโฟร์โมสต ์ชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันา ชุมชนเช่ือมสัมพนัธ์ และชุมชนดอกรักริมทางรถไฟ คาํว่าชุมชนแสมดาํเป็นเพียง
ช่ือท่ีกล่าวรวมถึง 4 ชุมชนยอ่ยน้ีเท่านั้นมิไดเ้ฉพาะเจาะจงท่ีชุมชนใด เน่ืองจากตั้งอยูใ่นแขวงแสมดาํ 

        1.1 ทีต่ั้งและอาณาเขตของเขตบางขุนเทยีน 

ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีการปกครองต่าง ๆ ดงัน้ี 

ทิศเหนือติดต่อกบัเขตบางบอนและเขตจอมทอง มีทางรถไฟสายแม่กลอง (วงเวยีนใหญ่-มหาชยั) ลาํ
ประโดง คลองสนามชยั คลองวดักก คลองบวั และคลองตาสุก เป็นเสน้แบ่งเขต  

ภาพท่ี 6 แผนท่ีกรุงเทพมหานครแสดงท่ีตั้งเขตบางขนุเทียน 

ท่ีมา : ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, การศึกษาเพ่ือการวางแผนพฒันา และบริหารจดัการ พื้นท่ี
ชุมชนแสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2550, 2-1. 
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ทิศตะวนัออกติดต่อกบัเขตทุ่งครุและอาํเภอพระสมุทรเจดีย ์(จงัหวดัสมุทรปราการ) มีคลองบางมด
คลองรางแม่นํ้า คลองสวน คลองนา และคลองขนุราชพินิจใจ เป็นเสน้แบ่งเขต  

ทิศใตจ้รดอ่าวไทย 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอเมืองสมุทรสาคร (จงัหวดัสมุทรสาคร) มีคลองบางเสาธง คลองสอง 
คลองสาม คลองแยกพะเนียง คลองตาแมน้ และคลองแสมดาํเหนือ เป็นเสน้แบ่งเขต  

เขตบางขุนเทียน เป็นเขตท่ีเก่าแก่ มีการสันนิษฐานว่าก่อตั้งในปี พ.ศ. 2410 เดิมข้ึนอยู่กบั 
จงัหวดัธนบุรี ภายหลงัไดมี้การรวมจงัหวดัธนบุรีและจงัหวดัพระนคร เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
และเปล่ียนเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นเขตและแขวงแทนอาํเภอและตาํบล อาํเภอบาง
ขุนเทียนจึงไดรั้บการเปล่ียนแปลงฐานะเป็น เขตบางขุนเทียน มีเขตการปกครอง 7 แขวง ไดแ้ก่ 
แขวงบางขนุเทียน แขวงบางคอ้ แขวงจอมทอง แขวงบางมด แขวงท่าขา้ม แขวงบางบอน และแขวง
แสมดาํ จากนั้นในพ้ืนท่ีเขตมีประชากรเพิ่มข้ึนมาก เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดูแลประชาชน
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง กรุงเทพมหานครจึงตั้งเขตบางขนุเทียน สาขา 1 ดูแลพื้นท่ี 4 แขวง ซ่ึงไดแ้ยกออกไป
เป็นเขตจอมทองในปี พ.ศ. 2532 และเม่ือปี พ.ศ. 2540 ไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย แยกแขวง
บางบอนออกไปตั้งเป็นเขตบางบอน ปัจจุบนัเหลือเพียงแขวงท่าขา้มและแขวงแสมดาํท่ียงัคงอยูใ่น
การดูแลของเขตบางขนุเทียนต่อไป 

       1.2 การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

 กฎกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 พื้นท่ีศึกษาอยูใ่นแผนผงัการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินในเขตท่ีชนบท และเกษตรกรรมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. พื้นท่ีชุมชนอยูใ่นเขตท่ีชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว ก.3-ก.4) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม การ
สงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติและการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร 
2. พื้นท่ีส่วนใหญ่ของชุมชนแสมดาํอยูใ่นหมายเลขกาํกบั ก 3 -38 และ บางส่วน ก 3 -39 ของพื้นท่ี
เขตบางขนุเทียน 
บริเวณพื้นท่ี ก 3 –38 มีอณาเขตคือ ดา้นเหนือ จรดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชยั ฟากใต้
ดา้นตะวนัออกจรดคลองเลนเปน ฝ่ังตะวนัตก ดา้นใตจ้รดคลองสนามชยัฝ่ังเหนือ เส้นตั้งฉากกบั
คลองสนามชยัฝ่ังเหนือ ท่ีจุดห่างจากคลองสนามชยับรรจบกบัถนนบางกระด่ี ไปทางทิศตะวนัออก
ตามแนวคลองสนามชยัเป็นระยะ 200 เมตร และเส้นขนานระยะ 200 เมตร กบัคลองสนามชยัฝ่ัง
เหนือ ดา้นตะวนัตกจรดคลองมะขามเรียงฝ่ังตะวนัออกและคลองระหาญฝ่ังตะวนัออก 
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บริเวณพ้ืนท่ี ก 3 -39 มีอณาเขตคือ ดา้นเหนือจรดเขตทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชยัฟากใต ้ดา้น
ตะวนัออกจรดคลองระหาญฝ่ังตะวนัตกและคลองมะขามเรียงฝ่ังตะวนัตก ดา้นใตจ้รดคลองสนาม
ชยั ฝ่ังเหนือ ดา้นตะวนัตกจรดแนวเขตผงัเมืองรวมดา้นตะวนัตก ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพท่ี 7 แผนผงัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฏกระทรวงให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

เขตบางขนุเทียน  

ท่ีมา : ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, การศึกษาเพ่ือการวางแผนพฒันา และบริหารจดัการ พื้นท่ีชุมชน
แสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2550, 2-4. 
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    1.3 การคมนาคมขนส่ง 

 พื้นท่ีวิจยัเป็นย่านชานเมืองฝ่ังตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการคมนาคมสัญจรทั้ง
จากชานเมืองเขา้สู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ และเดินทางสู่เมืองรอบนอกในเขตปริมณฑล โดยมี
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง คือทางถนน และทางรถไฟ เน่ืองจากพื้นวิจยัอยู่ในย่านชานเมืองฝ่ัง
ตะวนัตกของกรุงเทพฯ จึงมีการคมนาคมระหวา่งชานเมืองและในเมืองอยูม่าก โดยมีถนนพระรามท่ี 
2 เป็นถนนสายประธาน เป็นถนนท่ีการเติบโตสูงและมีปริมาณยานพาหนะมาก ถนนพระรามท่ี 2 ยงั
ตดักับถนนวงแหวนรอบนอก หรือถนนกาญจนาภิเษกท่ีหลกักม.ท่ี 10 ซ่ึงเป็นถนนท่ีมีปริมาณ
ยานพาหนะสูงเช่นกนั และยงัเป็นเส้นทางหลกัในการเช่ือมโยงกบักรุงเทพฯ ฝ่ังใต ้และฝ่ังเหนือได้
อีกดว้ย ซ่ึงทาํให้การเดินทางเขา้-ออกกรุงเทพฯ มีความสะดวกสบาย นอกจากน้ีทางดา้นตน้ถนน
พระรามท่ี 2 ยงัมีจุดข้ึนลงทางด่วนขั้นท่ี 1 เสริมให้การสัญจรเขา้-ออกกรุงเทพฯ ในเวลาเร่งด่วนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งยงัเป็นเส้นทางหลกัในการเดินทางสู่ภาคตะวนัตกและภาคใตข้องประเทศ
อีกด้วย นอกจากถนนพระรามท่ี 2 และถนนกาญจนาภิเษกแลว้ ยงัมีถนนสายรองท่ีวิ่งคู่ขนาน
ทางด้านเหนือกับถนนพระรามท่ี 2 คือ ถนนเอกชัย ซ่ึงช่วยเสริมระบบเส้นทางลดัระหว่างถนน
พระรามท่ี 2 กบัถนนเอกชยัเป็นช่วงๆ ทาํใหเ้กิดการคมนาคมขนส่งเป็นโครงข่ายท่ีสะดวกสบาย ใน
พื้นท่ีศึกษา ยงัมีเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชยั ท่ีวิ่งขนานระหว่างถนนพระรามท่ี 2 กบั
ถนนเอกชยั ซ่ึงเป็นระบบการเดินทางอีกทางเลือกหน่ึงในพื้นท่ีศึกษา และในอนาคต เส้นทางรถไฟ
สายน้ีกาํลงัอยู่ในแผนการพฒันาให้เป็นหน่ึงในอีกหลายเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
ของกรุงเทพฯ และในพื้นท่ีวิจยัยงัมีโครงข่ายการสัญจรทางนํ้ าอยู่ดว้ย แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
ของกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวนัตก และฝ่ังใตน้ั้น ถูกวางแผนให้เป็นพื้นท่ีรองรับนํ้ าและระบายนํ้ าของเมือง 
คลองบางคลองจึงใชใ้นการระบายนํ้ ามากกว่าการสัญจร ประกอบกบัการเพ่ิมมากข้ึนของถนนและ
รูปแบบวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป การสญัจรทางนํ้ากล็ดบทบาทลงไปดว้ย แต่ก็ยงัคงมีการสัญจรทาง
นํ้าอยูบ่า้งในปัจจุบนั  
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ภาพท่ี 9 แผนท่ีเสน้ทางรถไฟขนส่งมวลชนทุกสาย 

ท่ี ม า  : (สํ านัก ง านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  กระทรวงคมนาคม , 

www.otp.go.th/RailwayFuture/index.htm) 

ภาพท่ี 8 แผนท่ีเสน้ทางคมนาคมหลกัและโครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา : ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, การศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันา และบริหารจดัการ พื้นท่ี
ชุมชนแสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2550, 2-7. 
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           1.3.1 เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม หมายเลข 1 (รังสิต-มหาชัย)  

พื้นท่ีตอนบนของพื้นท่ีชุมชนแสมดาํติดเขตทางรถไฟสายน้ี ซ่ึงถา้พฒันาเป็นโครงการ
รถไฟฟ้า พื้นท่ีในความรับผิดชอบของการรถไฟเร่ิมจากก่ึงกลางรางรถไฟออกไปขา้งละ 20 เมตร 
ยกเวน้บริเวณสถานีซ่ึงข้ึนอยูก่บัแบบก่อสร้างตาม พระราชบญัญติั การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2494 ซ่ึงมีผลต่อการร่นระยะของท่ีดินของชุมชนทนัที โครงการรถไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงหวั
ลาํโพง – บางซ่ือ – รังสิต โดยเร่ิมจากหวัลาํโพง ผา่นแยกกษตัริยศึ์ก และเร่ิมยกระดบัขา้มแยกยมราช 
ไปถึงบางซ่ือ จากนั้นไปตามแนวถนนวภิาวดีรังสิตจนถึงบริเวณสนามบินดอนเมืองและเร่ิมลดระดบั
ลงไปสู่พื้นดิน จนถึงรังสิต ช่วงท่ีสองคือหวัลาํโพง – วงเวียนใหญ่ – มหาชยั เร่ิมจากสถานีหวัลาํโพง 
ตามแนวถนนมหาพฤฒาราม ริมคลองผดุงกรุงเกษมและขา้มแม่นํ้ าเจา้พระยาบริเวณใกลศู้นยก์ารคา้
ริเวอร์ซิต้ี เพื่อมาเขา้แนวถนนลาดหญา้โดยวิ่งไปตามทางรถไฟสายแม่กลองเดิมและลดระดบัลงสู่
ระดับดิน บริเวณตลาดพลู และว่ิงตามไปตามแนวทางรถไฟเดิมจนถึงมหาชัย มีจาํนวนสถานี
ทั้งหมด 31 สถานี มีระยะทางทั้งส้ิน 65 กม. แบ่งเป็น ยกระดบั 55 กม. ระดบัดิน 10 กม.  

เน่ืองจากเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเขม้ท่ีพาดผา่นพื้นท่ีชุมชนรวมถึงมีสถานีสามแยกเป็น
สถานีจอด จึงส่งผลใหส้าํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยซ่ึ์งเป็นเจา้ของพื้นท่ีมีความตอ้งการ
พฒันาพ้ืนท่ีชุมชนแสมดาํให้สอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐ รวมถึงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัเพื่อแกไ้ข
ปัญหาความแออดัและเส่ือมโทรมของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
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ภาพท่ี 10 แผนท่ีแสดงตาํแหน่งท่ีตั้งชุมชนแสมดาํ 

ท่ีมา   :  (สาํนกังานนโยบายและแผนงานขนส่งจราจร กระทรวงคมนาคม) 
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ถนนพระรามท่ี 2 เป็นถนนสายประธานท่ีผ่านพื้นท่ีชุมชนแสมดาํ ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อไปยงั
ปริมณฑล ภาคตะวนัตก และภาคใตไ้ด ้จึงส่งผลใหมี้ปริมาณการจราจรท่ีหนาแน่นในแต่ละวนั โดย
พื้นท่ีชุมชนสามารถใชซ้อยพระราม 2 ท่ี 88 และ 90 เป็นเสน้ทางหลกัในการเขา้ออกชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนเอกชยัเป็นถนนสายรองท่ีวิ่งคู่ขนานไปกบัถนนพระรามท่ี 2 แต่ไม่ผ่านพื้นท่ีชุมชนแสมดาํ 
บริเวณท่ีมีซอยย่อยสามารถเช่ือมต่อการจราจรของถนนทั้ง 2 เส้นน้ีทาํให้ลดปริมาณการจราจรท่ี
หนาแน่นได ้

ภาพท่ี 11 สภาพทัว่ไปของถนนพระรามท่ี 2

ภาพท่ี 12 สภาพทัว่ไปของถนนเอกชยั
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2. ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีชุ่มชนแสมดํา 

พื้นท่ีชุมชนตาํบลบางบอน (แสมดาํ) ตั้งอยู ่ณ ตาํบลบางบอน (แสมดาํ) เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 
โดยมีท่ีดินโฉนดเลขท่ี 1365 เลขท่ีดิน 1 หนา้สาํรวจ 252 เน้ือตามโฉนด 284 ไร่ ซ่ึงการวิจยัน้ีใชค้าํว่า
ชุมชนแสมดาํแทนพ้ืนท่ีวิจยัซ่ึงครอบคลุมเพียงบางส่วนของชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์น
พฒันาเท่านั้น บริเวณดา้นหน้าชุมชนมีความหนาแน่นของบา้นอยู่อาศยัสูงเน่ืองจากติดกับถนน
พระรามท่ี 2 บริเวณดา้นหลงัชุมชนติดกบัทางรถไฟสายแม่กลองมีการอยู่อาศยัท่ีเบาบางเน่ืองจาก
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.1 อาณาเขตพืน้ทีชุ่มชนแสมดํา 

 พื้นท่ีชุมชนมีอณาเขตท่ีกวา้งขวางและการใชพ้ื้นท่ีค่อนขา้งผสมผสานกนัระหวา่งท่ีอยูอ่าศยั
และเกษตรกรรมรวมถึงพานิชยกรรม โดยมีอณาเขตติดต่อดงัน้ี 

 

 

 

ภาพท่ี 13 ท่ีตั้งพื้นท่ีชุมชนแสมดาํ 
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ดา้นทิศตะวนัออก  ติดท่ีดินเอกชนซ่ึงบางส่วนเป็นส่วนหมู่บา้นจดัสรรพฤกภิรมย ์ 

ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ มีถนนพระรามท่ี 2 ทางเขา้ตดัพื้นท่ีหวัมุมซ่ึงเป็นทางเขา้เช่ือมต่อ 
ถนนพระรามท่ี 2 ท่ีซอย 86, 88 และ 90  

ดา้นทิศใตแ้ละตะวนัตก ติดท่ีดินเอกชนซ่ึงบางส่วนยงัเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและดา้นใต้
ติดถนนพระรามท่ี 2 มีโรงงานบางส่วน 

ดา้นทิศเหนือ ติดท่ีดินเอกชนซ่ึงยงัเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยมีทางรถไฟตดัเขา้
ท่ีดินดา้นหวัมุมทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

ชุมชนในพื้นท่ีแสมดาํไดแ้บ่งออกเป็น 4 ชุมชนย่อยตามลกัษณะของพื้นท่ี ประกอบไปดว้ย ชุม
ชนโฟร์โมสต์ ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา ชุมชนเช่ือมสัมพนัธ์ และชุมชนดอกรักริมทางรถไฟ โดย
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีศึกษาเพียงชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา
เท่านั้น เน่ืองจากไดเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชนข้ึนแลว้และยงัคงดาํเนินต่อเน่ือง
กระทัง่ถึงปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 ขอบเขต 4 ชุมชนในชุมชนแสมดาํ 

ท่ีมา: ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, การศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันา และบริหารจดัการ พื้นท่ี
ชุมชนแสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2550, 2-22. 
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       2.2 ประวตัิความเป็นมาของชุมชน 

พื้นท่ีแสมดาํมีการใหเ้ช่าคร้ังแรกเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2460 โดยมีผูเ้ช่าเพียง 17 รายซ่ึงทาํ
การเกษตรกรรมเป็นหลกั ซ่ึงเป็นจาํนวนก่อนการสาํรวจในปี 2516 หลงัจากปี 2516 แลว้มีการแบ่ง
เช่าเพิ่มเป็นจาํนวน 40 แปลงซ่ึงในการสาํรวจคร้ังสุดทา้ยพบว่ามีส่ิงปลูกสร้างอยูป่ระมาณ 773 หลงั 
มีแปลงท่ีว่าง จาํนวน 89 แปลง ซ่ึงการเพิ่มจาํนวนส่ิงปลูกสร้าง การแตกแปลงยอ่ยและการขยายตวั
ของชุมชน ซ่ึงเร่ิมแรกมาจากการขยายครอบครัวของผูเ้ช่าเดิมและจากนั้นไดมี้ผูอ้พยพเขา้มาอยูโ่ดย
บางส่วนไดมี้การตกลงกบัทายาทของผูเ้ช่าในการให้เช่า ซ่ึงมีการจดัสรรท่ีดินเพื่อขายทั้งๆ ท่ีมิไดมี้
สิทธิในการครอบครองพื้นท่ีอย่างถูกต้อง กระทั่งถึงปัจจุบันสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริยต์อ้งการพฒันาพื้นท่ีแสมดาํให้สอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐ เน่ืองจากในอนาคต
กาํลงัจะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเขม้ รังสิต-มหาชยั ผา่นพื้นท่ีชุมชน    

       2.3 การใช้ประโยชน์อาคาร 

 พื้นท่ีวิจยัทั้ง 2 ชุมชน ประกอบดว้ยอาคารประเภทท่ีอยูอ่าศยัเสียส่วนใหญ่ โดยบริเวณพื้นท่ี
ของชุมชนท่ีตัดกับถนนพระรามท่ี 2 และตั้ งอยู่ในซอยพระรามท่ี 2 ซอย 88 นั้ น จะมีการใช้
ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน คือ เป็นบา้นอยู่อาศยัผสมกบัการพานิชยกรรม และมีการใชง้าน
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และนอกจากน้ียงัมีอาคารส่วนกลางอ่ืนๆ กระจายอยู่ในพ้ืนท่ี
ส่วนต่างๆ ของชุมชน เช่น ศูนยป์ระสานงานชุมชน อาคารผูสู้งอาย ุอาคารท่ีทาํการชุมชน 
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ภาพท่ี 15 การใชป้ระโยชน์อาคารของชุมชน (สีกาํหนดข้ึนโดยผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน ไม่ไดอ้า้งอิงถึง

การกาํหนดสีตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง) 

ท่ีมา: ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, การศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันา และบริหารจดัการ พื้นท่ีชุมชน

แสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2550, 2-24. 

     2.4 การคมนาคมสัญจร 

พื้นท่ีโครงการมีถนนพระรามท่ี 2 ตดัผ่านทางดา้นตอนใต ้ซ่ึงเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจร
หลกั ท่ีเช่ือมต่อเขา้-ออกชุมชน ซ่ึงมีรถโดยสารประจาํทางสายต่างๆ เช่น สาย 76, 105, 140, 142, 
ปอ.140 และยงัมีรถประจาํทางเอกชนร่วมให้บริการ เช่น รถตู ้รถสองแถว รถทวัร์วิ่งระหว่างชาน
เมืองและจงัหวดัใกลเ้คียงด้วย ส่วนภายในพ้ืนท่ีชุมชนนั้น มีระบบโครงข่ายถนนภายในชุมชน
เช่ือมต่อกนัทั้งโครงการ อนัประกอบดว้ย ถนน 8 เมตร, ถนน 4 เมตร และถนนหรือทางสัญจรท่ี
จกัรยานยนตแ์ละทางเดินเทา้ ซ่ึงปัจจุบนัถนนเขา้สู่โครงกาหลกั คือ ซอยถนนพระรามท่ี 2 ซอย 88 
ซ่ึงทั้ง 2 ชุมชน ใชเ้ป็นเส้นทางสัญจรหลกัในการเขา้-ออก นอกจากน้ี ยงัมีเส้นทางลดัตดัสู่ถนนเอก
ชยัทางดา้นบนเหนือทางรถไฟ และเช่ือมต่อไปเขตบางบอนได ้และยงัมีเส้นทางรถไฟท่ีวิ่งระหว่าง
วงเวียนใหญ่-มหาชยั โดยมีสถานีสามแยก เป็นจุดข้ึนลงในโครงการ สร้างทางเลือกในการเดินทาง
ได ้
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ภาพท่ี 16 การคมนาคมสญัจรของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 ตาํแหน่งสถานีรถไฟฟ้าในอนาคต 

ท่ีมาภาพท่ี 15-16 : ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, การศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันา และบริหารจดัการ 
พื้นท่ีชุมชนแสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2550, 2-25-26. 
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       2.5 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพืน้ทีชุ่มชน 

พื้นท่ีชุมชนแสมดาํมีระบบไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหลงัคาเรือน ขาดแต่เพยีงระบบไฟส่องสวา่งท่ีไม่
สามารถเขา้ถึงในแต่ละซอยหรือกลุ่มบา้นอยูอ่าศยั เน่ืองจากการอยูอ่าศยัของชุมชนดา้นหลงั (ฝ่ังท่ี
ไม่ติดกบัถนนพระรามท่ี 2) อาศยัแบบกระจดักระจายมีความหนาแน่นเบาบางต่างจากทางดา้นหนา้
ของชุมชนท่ีอยูก่นัอยา่งหนาแน่น รวมถึงพื้นท่ีดา้นหลงัของชุมชนยงัเป็นพื้นท่ีอยูอ่ยูอ่าศยัและพื้นท่ี
เกษตรกรรม จึงทาํใหร้ะบบไฟฟ้าส่องสวา่งเขา้ถึงยาก บริเวณดา้นหนา้ของชุมชนท่ีมีความหนาแน่น
สูงอีกทั้งยงัมีการเช่ือมต่อไฟฟ้าเกินกวา่ 4 มิเตอร์ต่อ 1 จุดจ่ายไฟฟ้า (เสาไฟฟ้าปกติจะจ่ายใหมิ้เตอร์ 
4 หน่วย) ซ่ึงเป็นระบบท่ีไม่มีคุณภาพและมีความเส่ียงต่ออุบติัเหตุไฟฟ้าลดัวงจร ส่วนระบบ
นํ้าประปามีการเดินท่อนํ้าประปาตาม ถนนหลกัโดยท่อประปาอยู ่2 ขา้งขอบถนน แต่ในพ้ืนท่ีท่ีถนน
เลก็ท่อประปามีอยูเ่พียงขา้งใดขา้งหน่ึงเท่านั้น  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและไฟส่องสวา่ง 

ท่ีมา: ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, การศึกษาเพ่ือการวางแผนพฒันา และบริหารจดัการ พื้นท่ีชุมชน
แสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2550, 2-27. 
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        2.6 พืน้ทีส่าธารณะ ทีโ่ล่ง ทีว่่าง 

พื้นท่ีชุมชนแสมดาํมีพื้นท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการและพื้นท่ีเกษตรกรรมกระจดักระจาย โดยใน
ชุมชนโฟร์โมสตมี์พื้นท่ีโล่งท่ีเป็นสาธารณะอยูท่างดา้นหลงัของชุมชนซ่ึงปัจจุบนัถูกเปล่ียนสภาพ
เป็นผงัรองรับสาํหรับผูถู้กผลกระทบของชุมชนโฟร์โมสตเ์รียบร้อยแลว้ ส่วนในชุมชนทรัพยสิ์น
พฒันามีพื้นท่ีโล่งสาธารณะอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของชุมชน เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวเป็นบ่อนํ้า
ธรรมชาติขนาดใหญ่และปล่อยรกร้าง โดยปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนสภาพเป็นผงัรองรับผูถู้กผลกระทบของ
ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาเช่นเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 แผนท่ีระบบการจ่ายนํ้าประปา 

ท่ีมา: ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, การศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันา และบริหารจดัการ พื้นท่ี
ชุมชนแสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2550, 2-28. 
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ภาพท่ี 21 ตาํแหน่งพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีโล่ง ท่ีวา่ง 

ท่ีมาภาพท่ี 19-20 : ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, การศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันา และ
บริหารจดัการ พื้นท่ีชุมชนแสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2550, 2-30-31. 

ภาพท่ี 20 ตาํแหน่งพื้นท่ีโล่งและพื้นท่ีเกษตรกรรม 
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        2.7 ผลกระทบจากการพฒันาพืน้ทีแ่สมดํา 

ชุมชนตาํบลบางบอน (แสมดาํ) ตั้งอยูริ่มถนนพระรามท่ี 2 ซอย 88 บนเน้ือท่ีประมาณ 300 
ไร่เศษ โดยมีสาํนกังานทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์เป็นเจา้ของท่ีดิน และชุมชนน้ีเป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ี
ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ (MOU) กบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)  หรือพอช. ใน
การพฒันาชุมชนในรูปแบบโครงการบา้นมัน่คง โดยการพฒันาจาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคีต่าง ๆ อาทิ สหพนัธ์พฒันาองค์กรคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) สํานักวฒันธรรม 
กรุงเทพมหานคร และศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี มาร่วมกนัพฒันาพื้นท่ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทาํการศึกษาพ้ืนท่ี ทั้งสภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิกใน
ชุมชน และปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงนาํไปสู่การทาํแผนแม่บทในการพฒันาชุมชนตามความถนดั
ของแต่ละภาคีท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันา  

สืบเ น่ืองจากการพัฒนาพ้ืนท่ีให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ  สํานักวัฒนธรรม 
กรุงเทพมหานคร จึงเสนอการพฒันาพื้นท่ีเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นกีฬา และขอพ้ืนท่ีในการพฒันา
จาํนวน 70 ไร่ ในการก่อสร้างศูนย์กีฬา จากผลกระทบดังกล่าวผูอ้ยู่อาศัยในชุมชนแสมดาํซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ชุมชนโฟร์โมสต ์ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา ชุมชนเช่ือมสมัพนัธ์ และชุมชนดอกรักริม
ทางรถไฟ จึงมีความจาํเป็นตอ้งยา้ยบา้นพกัอาศยัของตนเองในบริเวณพื้นท่ี 70 ไร่ มาอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ี
ทางสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยไ์ดจ้ดัเตรียมไวใ้นชุมชน โดยจาํนวนผูถู้กผลกระทบใน
พื้นท่ีวิจยัอนัประกอบไปดว้ย ชุมชนโฟร์โมสต ์60 หลงัคาเรือน และชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 60 
หลงัคาเรือน การจดัสรรคพ์ื้นท่ีรองรับสําหรับผูถู้กผลกระทบทั้ง 120 รายน้ีไดใ้ชก้ระบวนการ
แบ่งปันพื้นท่ี ( Land Sharing) กล่าวคือยา้ยผูถู้กผลกระทบ 60 หลงัคาเรือนจากชุมชนโฟร์โมสตม์า
อยูใ่นพื้นท่ีรองรับของชุมชนโฟร์โมสต ์และยา้ยผูถู้กผลกระทบ 60 หลงัคาเรือนจากชุมชนทรัพยสิ์น
พฒันามาอยูใ่นผงัรองรับของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาเช่นเดียวกนั  
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 พ.ศ. 2549 สาํนกังานทรัพยสิ์น ฯ ไดใ้หศู้นยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ทาํการศึกษาออกแบบผงั
แม่บทเพื่อรองรับการพฒันา มีกระบวนการทาํงาน  ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูลของชุมชน เพื่อนาํมา
พฒันาแผนรายละเอียดของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการจดัรูปท่ีดินของชุมชน  
พร้อมทั้งมีการประชุมและคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมร่วมกบัสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน  และสหพนัธ์พฒันาองค์กรคนจนเมืองแห่งชาติ ในเร่ืองปัญหาและขอ้จาํกัดของชุมชน 
จากนั้ นทําการวิเคราะห์พื้นท่ีโดยรวม พร้อมทั้ งการตัดสินใจเลือกรูปแบบการพัฒนา และ
กาํหนดการปรับปรุง  หลงัจากไดข้อ้มูลจากสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน และ
สหพนัธ์พฒันาองค์กรคนจนเมืองแห่งชาติ  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คณะทาํงานไดท้าํการวิเคราะห์
ร่วมกบัขอ้มูลเชิงนโยบายตามแผนพฒันาของรัฐ กฎหมาย  และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อความ
เหมาะสมในการปรับปรุงพ้ืนท่ีน้ี โดยพิจารณาความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจและกายภาพ ความ
คิดเห็น ตลอดจนความตอ้งการของชุมชน จนไดข้อ้สรุปเบ้ืองตน้เป็นร่างแผนแม่บทเพ่ือการพฒันา  

ภาพท่ี 22 ตาํแหน่งผูถู้กผลกระทบและผงัรองรับทั้ง 2 ชุมชน 
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ภาพท่ี 23 ผงัแม่บทเพ่ือการพฒันา 

ท่ีมา: ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, การศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันา และบริหารจดัการ พื้นท่ีชุมชน
แสมดาํ เขตบางขนุเทียน จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 2550, 8-10. 

 เพื่อให้แผนแม่บทดังกล่าวฯ ได้ถูกผลักดันไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ศูนยบ์ริการวิจยัและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี  จึงไดด้าํเนินการโครงการแผนพฒันาพื้นท่ีนาํร่อง ชุมชนโฟร์โมสต ์และชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันา เพื่อจดัทาํผงัรองรับสาํหรับผูถู้กกระทบและการวางผงัการออกแบบในรายละเอียด
ท่ีสอดคลอ้งกับแผนแม่บทท่ีมีอยู่ โดยคาํนึงถึงผลกระทบจากการพฒันาและความตอ้งการของ
ชุมชนเป็นหลกั รวมทั้งการจดัลาํดบัและแนวทางการพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการจดัรูปท่ีดิน ตลอดจนการจดัการสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแ้ก่ชุมชน
ผูอ้ยู่อาศัย ให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ  ทั้ งน้ีการศึกษาพื้นท่ีชุมชน
ตลอดจนส้ินสุดท่ีการออกแบบและวางผงัชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาใน พ.ศ. 2553 
แต่การร้ือยา้ยบา้นท่ีถูกผลกระทบทั้ง 120 หลงัคาเรือนจาก 2 ชุมชนดงักล่าวยงัคงปฏิบติัต่อเน่ืองมา
จนถึงปัจจุบนั 
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3. ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของชุมชนโฟร์โมสต์ 

ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของชุมชนโฟร์โมสต์ประกอบไปด้วย สภาพทัว่ไปและ
ลักษณะท่ีตั้ ง  ลักษณะการจัดกลุ่มบ้านเรือน  สภาพและวัสดุอาคาร  การใช้อาคาร  ระบบ
สาธารณูปโภคและการป้องกนัภยั การสญัจรและพ้ืนท่ีสาธารณะ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนประกอบไปดว้ย สิทธิการอยู่อาศยั อาชีพ และลกัษณะของครอบครัวและการประกอบ
อาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 แผนท่ีชุมชนโฟร์โมสต ์

1. สภาพทัว่ไปและลกัษณะท่ีตั้ง 

ชุมชนตั้งอยูด่า้นทิศตะวนัออกของท่ีดิน มีทางเช่ือมกบัถนนพระรามท่ี 2 ซอย 88 และ 86 มี
ความแตกต่างในลกัษณะของท่ีดินสูง ดา้นหนา้ท่ีติดกบัถนนพระรามท่ี 2 มีความเป็นชุมชนเมืองสูง 
มีการถมปรับระดบัและเทคอนกรีตแต่ส่วนท่ีติดกบัทางรถไฟมีความเป็นอยู่ท่ียงัเป็นธรรมชาติอยู่
มาก พื้นท่ีไม่ได้รับการถางปรับสภาพ ภายในชุมชนมีแหล่งนํ้ าธรรมชาติอยู่ชิดเขตท่ีดินด้าน
ตะวนัออก ขณะน้ีใชเ้ป็นบ่อเล้ียงปลาส่วนบุคคล 
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2. ลกัษณะทางกายภาพ 

ลกัษณะการจดักลุ่มบา้นเรือนส่วนใหญ่อยู่เกาะกลุ่มกันหนาแน่นมากในส่วนของถนน
พระรามท่ี 2 ซอย 88 มีความเป็นชุมชนเมืองสูงและการอยูอ่าศยัค่อนขา้งแออดั ในส่วนท่ีดินท่ีติดกบั
ทางรถไฟ การจัดกลุ่มบ้านเรือนกระจัดกระจาย อยู่อาศัยไม่หนาแน่น สภาพและวสัดุอาคาร
บา้นเรือนในตอนตน้ของถนนพระรามท่ี 2 ซอย 88 เป็นอาคารโครงสร้างถาวร ตวับา้นทาํจาก
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็และไม ้มีร้ัวรอบขอบชิดและมีสภาพดี บา้นเรือนท่ีอยูลึ่กเขา้ไปดา้น
ทางรถไฟเป็นโครงสร้างก่ึงถาวร โครงสร้างเป็นโครงสร้างเบาซ่ึงสร้างอยู่บนเสาปูน หรือเป็นเพิง 
ไม่มีร้ัว มีสภาพค่อนขา้งทรุดโทรมและไม่แขง็แรง บา้นเรือนท่ีอยูใ่นตอนตน้ของซอยถนนพระราม
ท่ี 2 ซอย 88  ใชอ้าคารทาํการพานิชยกรรม เป็นร้านขายของชาํ อาหาร  โรงงานนํ้ าแขง็และเป็นบา้น
ใหเ้ช่า ส่วนบา้นเรือนในแถบท่ีติดกบัทางรถไฟใชอ้ยูอ่าศยัเป็นหลกั  

3. ระบบสาธารณูปโภคและการป้องกนัภยั 

ถนนสัญจรหลักของชุมชนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตรด้านหน้าถนน
พระรามท่ี 2 ซอย 88 และแคบลงเร่ือยๆ เม่ือเขา้ไปในท่ีดิน ถนนคอนกรีตส้ินสุดกลางท่ีดินและท่ีดิน
ส่วนท่ีเหลือไม่มีถนนเขา้ออก ถนนรองเป็นทางเดินดินอดัแน่น ระบบไฟฟ้าและนํ้ าประปาส่วนใหญ่
เขา้ถึงทุกครัวเรือน มีเพียงบางครัวเรือนท่ีมีปัญหาดา้นสิทธิอยูอ่าศยัและถนนท่ีเขา้ไม่ทัว่ถึงทาํใหไ้ม่
มีมาตรวดัไฟฟ้าและนํ้ าประปาเป็นของตนเองโดยตอ้งอาศยัต่อไฟฟ้าและนํ้ าประปาจากเพื่อนบา้น 
พื้นท่ีอยู่อาศยัเกือบทั้งหมดไม่มีท่อระบายนํ้ าท่ีเช่ือมต่อกบัระบบระบายนํ้ าสาธารณะ ไม่มีระบบ
บาํบดัสุขาภิบาล ผูอ้ยูอ่าศยัระบายนํ้ าเสียลงท่ีแหล่งนํ้ าใกลเ้คียงและ พื้นท่ีลุ่มใตถุ้นบา้นรวมถึงไม่มี
ระบบระบายนํ้ าท่ีมีคุณภาพจึงเป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดนํ้ าท่วมได ้ในส่วนของการจดัการขยะเป็น
ปัญหาต่อเน่ืองจากการท่ีชุมชนท่ีอยูอ่าศยัใกลท้างรถไฟไม่มีทางเขา้ออก รถไม่สามารถเขา้ถึงได ้ทาํ
ให้การผูอ้ยู่อาศยัตอ้งกาํจดัขยะโดยการเผาขยะ รถขยะสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะพ้ืนท่ีดา้นหน้าของ
ชุมชนทางดา้นถนนพระรามท่ี 2 ซอย 88 เท่านั้น 

4. การสญัจร 
การสญัจรใชซ้อยถนนพระรามท่ี 2 ซอย 88 เป็นทางสัญจรหลกั ถนนคอนกรีตกวา้ง 6 เมตร

ในตอนตน้ของซอยใชเ้ป็นทางเดินรถยนต ์จกัรยานยนตแ์ละทางเดินเทา้ การจราจรพลุกพล่านและมี
การจอดรถเลียบถนน การสัญจรในซอยย่อยและท่ีดินส่วนใกลท้างรถไฟเป็นทางเดินดินอดัแน่น  
จกัรยานยนต์สามารถเขา้ถึงไดบ้างส่วน การจราจรไม่พลุกพล่านโดยภายในชุมชนไม่มีท่ีจอดรถ
สาธารณะ จึงมีการจอดรดเลียบถนนใหญ่ซ่ึงทาํใหเ้กิดปัญหาจราจร 
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5. สิทธิการอยูอ่าศยั 

ชุมชนโฟร์โมสตย์งัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นชุมชน จึงยงัไม่ไดรั้บงบประมาณชุมชน
จากกรุงเทพมหานครในการพฒันาชุมชน ผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนทัว่ไปยงัไม่ไดรั้บสิทธิการเช่าท่ีดินท่ี
ถูกตอ้งจากสํานักงานทรัพยสิ์น ฯ  แต่มีการขายสิทธิท่ีอยู่อาศยัให้กับผูอ่ื้นซ่ึงเป็นการละเมิดกฏ
ระเบียบของสาํนกังานทรัพยสิ์น ฯ  ทาํให้ไม่สามารถขอบา้นเลขท่ีและทะเบียนบา้นได ้ส่วนกลุ่มผู ้
อยู่อาศยัดา้นท่ีติดกับทางรถไฟ เป็นลูกหลานของผูเ้ช่าเดิมท่ีได้รับสิทธิการเช่าท่ีถูกตอ้ง แต่เม่ือ
เจา้ของสิทธิส้ินอายุ ทาํให้สิทธิการเช่าหมดไปดว้ย ลูกหลานของผูเ้ช่าเดิมจึงไม่ไดรั้บสิทธิการเช่า
ท่ีดินท่ีถูกตอ้งทาํใหไ้ม่สามารถขอบา้นเลขท่ีและทะเบียนบา้นได ้

         6. ลกัษณะครอบครัวและการประกอบอาชีพ 

        ลกัษณะครอบครัวอยู่อาศยักนัแบบกลุ่มเครือญาติ โดยมีการปลูกบา้นเรือนใกลชิ้ดกนัและ
ไม่ไดก้นัร้ัวเพื่อแสดงอณาบริเวณ ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่ทาํงานเป็นพนกังานบริษทัและคา้ขาย ในส่วน
ดา้นหนา้ของซอย 88 ซ่ึงผูอ้ยู่อาศยักลุ่มน้ีมีรายไดแ้ละแหล่งงานท่ีแน่นอน มีจาํนวนแม่บา้นท่ีไม่มี
อาชีพเสริมมากรวมถึงมีผูสู้งอายบุางส่วนท่ีขณะน้ีว่างงานและไม่มีรายไดเ้น่ืองจากสภาพร่างกายไม่
สามารถทาํงานไดแ้ลว้ รายไดข้องครอบครัวมีรายไดท้างเดียวจากหวัหนา้ครอบครัว 
       3.1 ปัญหาในชุมชน 

การสงัเกตสภาพชุมชนและทาํการสอบถาม ปัญหาในชุมชนท่ีพบส่วนมากประกอบไปดว้ย 
ปัญหาทางดา้นกายภาพ สาธารณูปโภค และส่ิงแวดลอ้ม 

1. ปัญหาดา้นกายภาพ 

สภาพการอยู่อาศยัท่ีแออดัทางตน้ซอย 88 มีการต่อเติมโครงสร้างดา้นท่ีติดกบัถนนเพ่ือทาํ
การพาณิชยกรรมจึงทาํใหกี้ดขวางการจราจร สภาพบา้นเรือนและพ้ืนท่ีติดทางรถไฟไม่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศยั ท่ีดินไม่ไดรั้บการถมปรับระดบัและไม่มีการถางหญา้ทาํให้ผูอ้ยู่อาศยัมีปัญหาเร่ือง
สัตวเ์ล้ือยคลานท่ีมีพิษเขา้ไปในบา้น สภาพของบา้นเรือนพบว่าประเภทการใชง้านของอาคารท่ีไม่
เหมาะสมอยู่ชิดกนัเกินไป จึงทาํให้เกิดมลภาวะทางเสียง เช่น ร้านคาราโอเกะอยู่ติดกบับา้น หรือ
บา้นเรือนในส่วนของท่ีดินท่ีติดกบัการรถไฟมีสภาพทรุดโทรม ไม่แขง็แรง 
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2. ปัญหาดา้นสาธารณูปโภค 

ถนนหลกัไม่เขา้ถึงทัว่ทั้งท่ีดินทาํใหก้ารสัญจรลาํบาก จึงจาํเป็นตอ้งเดินรถทางเดียว ถนนดา้นหนา้มี
การสร้างรุกลํ้าเขตถนนทาํให้ถนนแคบลง ถนนรองเป็นดินอดัแน่นสภาพผิวทางไม่เรียบและไม่
ต่อเน่ือง เม่ือฝนตกเกิดหลุมบ่อไม่สามารถใชส้ัญจรไดแ้ละสาธารณูปโภคเขา้ไม่ถึง ระบบไฟฟ้าและ
นํ้ าประปา การต่อสายไฟแบบไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานเป็นอนัตรายเส่ียงต่อการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร 
และการต่อท่อประปาไม่ถูกสุขลกัษณะ ขาดระบบระบายนํ้ าและการป้องกนันํ้ าท่วมท่ีไดม้าตรฐาน 
นํ้าเสียจากบา้นเรือนจึงถูกระบายลงใตบ้า้นเรือนส่งผลให้มีนํ้ าท่วมขงัเกิดกล่ินเหมน็และเป็นบ่อเกิด
ของยุง การเผาขยะในบางครัวเรือนท่ีจาํเป็นตอ้งลากออกมารวมท่ีตน้ซอยแลว้เผารวมกนั ซ่ึงเป็น
อนัตรายเส่ียงต่อการเกิดไฟไหม ้

3. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
เน่ืองจากชุมชนไม่มีระบบระบายนํ้ าเสียทาํใหค้รัวเรือนระบายนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ าใกลเ้คียง

ซ่ึงผิดสุขลกัษณะ ทาํให้ส่งกล่ินเหมน็และส่งผลเสียต่อการอยู่อาศยัโดยรวมทั้งชุมชน มลภาวะทาง
เสียงและอากาศเป็นพิษจากยานพาหนะและถนน สร้างปัญหาให้กบับา้นเรือนท่ีอยู่ติดช่วงตน้ของ
ถนนพระรามท่ี 2 ซอย 88 ถนนดินอดัแน่นเป็นหลุมบ่อเวลาฝนตกทาํใหไ้ม่สามารถใชส้ญัจรได ้
       3.2 การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนโฟร์โมสต์ 

ปัจจยัของการวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนโฟร์โมสตแ์บ่งออกเป็น 2 ปัจจยั
หลกั คือ ปัจจยัปัญหาและความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัปัญหา
และความตอ้งการดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ 

1. ปัญหาและความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอ้ม 

พื้นท่ีดินส่วนใหญ่ของชุมชนโฟร์โมสตเ์ป็นท่ีดินท่ีคงสภาพธรรมชาติ ไม่ไดรั้บการพฒันา
ปรับระดบัก่อนการเขา้อยู่อาศยัของผูอ้ยู่อาศยั ทาํให้การเขา้ถึงของท่ีดินในหลายๆส่วนของชุมชน
ไม่ไดรั้บการวางผงัใหเ้ขา้ถึงได ้สภาพแวดลอ้มทัว่ไปของพื้นท่ีในชุมชนยงัคงความเป็นธรรมชาติอยู่
มาก ซ่ึงขดัแยง้กบัระบบสังคมเมืองท่ีเป็นอยู่ในชุมชน ท่ีผูอ้ยู่อาศยัทาํงานในองคก์รและตอ้งการ
ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงท่ีอยู่อาศยั ชุมชนเมืองมีความเส่ียงในการเกิดนํ้ าท่วม และอคัคีภยั
มาก แต่ระบบการให้ความช่วยเหลือของรัฐไม่สามารถเขา้ถึงได ้การเขา้ถึงของชุมชนจึงถือว่าเป็น
ปัญหาหลกัซ่ึงนาํไปสู่ปัญหาอ่ืนๆของชุมชน เน่ืองจากชุมชนไม่ไดรั้บการวางผงัให้เขา้ถึงได ้ทาํให้
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆของภาครัฐไม่สามารถเขา้ถึงบา้นเรือนของผูอ้ยูอ่าศยัไดท้ัว่ถึง โดยเฉพาะ
ระบบไฟฟ้าและระบบระบายนํ้ า การต่อสายไฟฟ้าตอ้งทาํการต่อยาวเกินกว่ามาตรฐานกาํหนด และ
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เสาไฟฟ้ามีมาตรไฟฟ้าเกินจาํนวนท่ีสมควร ( มากกว่า4 มาตรวดั ต่อ 1 เสาไฟฟ้า) ทาํให้เกิดความ
เส่ียงในการเกิดอคัคีภยั  ผูอ้ยูอ่าศยัไม่มีระบบระบายนํ้ าท่ีเช่ือมกบัระบบสาธารณะ ทาํให้การระบาย
นํ้าเป็นไปอยา่งผดิสุขลกัษณะ โดยการระบายของเสียลงสู่แหล่งนํ้ าธรรมชาติใกลเ้คียง ทาํใหเ้กิดการ
ทาํลายสภาพแวดลอ้มโดยผูอ้ยูอ่าศยัอยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกนักบัการกาํจดัขยะท่ีผูอ้ยูอ่าศยักาํจดัขยะ
โดยการเผาในท่ีโล่งโดยไม่มีการแยกขยะ ทาํใหเ้กิดสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มและเป็น
พฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย นอกจากนั้ นปัญหาของการขาดระบบเข้าถึงท่ีมี
ประสิทธิภาพของชุมชนยงันาํไปสู่ปัญหาของการบุกรุกเพิ่มเติมของผูอ้ยูอ่าศยัทั้งเก่าและใหม่เพราะ
ไม่สามารถควบคุมดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนจึงมีความตอ้งการของถนนภายในชุมชนเป็นหลกั ทั้งการเพิ่มถนนใหม่
และการปรับปรุงถนนท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน เพ่ือพฒันาปรับปรุงระบบการเขา้ถึงของ
ชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพรองรับกบัความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั และใหก้ารออกแบบถนนเป็นเกณฑ์
หลกัในการนาํเอาระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆคือ ไฟฟ้า ประปาและการระบายนํ้ าให้เขา้ถึงบา้นเรือน
ของผูอ้ยู่อาศยัให้ทัว่ถึงกนั และเพ่ือลดปัญหาการทาํลายสภาพแวดลอ้มของผูอ้ยู่อาศยัในระยะยาว
ดว้ย 

2. ปัญหาและความตอ้งการดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ 

ชุมชนโฟร์โมสตย์งัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนข้ึนเป็นชุมชน  ทาํใหไ้ม่ไดรั้บการสนบัสนุนใน
ด้านการพฒันาท่ีอยู่อาศยัและงบประมาณจากภาครัฐ และไม่สามารถทาํการขอบา้นเลขท่ีจาก
สาํนกังานเขตได ้ทาํให้เกิดปัญหาในดา้นการพฒันาสาธารณูปการ และการรวมตวักนัของสมาชิก
กลุ่ม และทาํใหก้ารไม่สามารถขบัเคล่ือนโครงการพฒันาไดเ้น่ืองจากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูอ้ยู่
อาศยัเท่าท่ีควร เน่ืองจากถนนพระรามท่ี 2 ซอย 88 เป็นทางเขา้หลกัของชุมชนแสมดาํ (ชุมชนโฟร์
โมสต ์ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา ชุมชนเช่ือมสัมพนัธ์ และชุมชนดอกรักริมทางรถไฟ) มีการเขา้ออก
พลุกพล่าน ทาํใหบ้างส่วนของผูอ้ยูอ่าศยัชุมชนโฟร์โมสตท่ี์อาศยัอยูท่ี่ซอย 88 ใชพ้ื้นท่ีทาํการคา้ขาย 
พื้นท่ีพกัใหเ้ช่า ทาํใหเ้ศรษฐกิจของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนโฟร์โมสตต์อนหนา้จดัอยูใ่นเกณฑดี์ มีสภาพ
เป็นสังคมเมืองสูง ต่างจากพ้ืนท่ีอยู่อาศยัของชุมชนโฟร์โมสตท่ี์เป็นพื้นท่ีรกร้างติดกบัทางรถไฟ ท่ี
อยูอ่าศยัเป็นโครงสร้างไม่ถาวร ซ่ึงเศรษฐกิจของครัวเรือนข้ึนอยูก่บัการรับจา้งท่ีไม่มีความแน่นอน 
มีการทาํการเกษตรเลก็นอ้ย มีอตัราผูห้ญิงท่ีไม่ไดท้าํงานสูง และเศรษฐกิจโดยรวมของผูอ้ยูอ่าศยัไม่
มีความแน่นอน ขณะเดียวกันปัญหาจากสถานะความเป็นชุมชนของชุมชนโฟร์โมสต์ยงัส่งผล
กระทบดา้นสังคมแก่ผูอ้ยูอ่าศยั การจดักลุ่มคณะทาํงานสาํหรับชุมชนโฟร์โมสตมี์ความไม่แน่นอน
ในตวับุคคลและความรับผิดชอบเพราะยงัไม่มีระเบียบใดท่ีนาํมาเป็นมาตรฐานในขอบข่ายการ
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ทาํงานได ้ผูอ้ยู่อาศยัให้ความร่วมมือน้อยและไม่สามารถมีความไวใ้จในการรวมกลุ่มได ้สภาพ
ปัญหาของสังคมเมืองส่งผลกระทบกบัผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนโฟร์โมสตโ์ดยตรง เน่ืองจากสภาพความ
เป็นสงัคมเมืองสูงของชุมชนโฟร์โมสตด์า้นหนา้ ทาํใหเ้กิดปัญหาวยัรุ่น อนัธพาล มีสถานบริการเช่น
คาราโอเกะอยู่ติดกบับา้นพกัอาศยั เยาวชนมีความเส่ียงสูงต่อการมัว่สุม เมาสุราและติดยาเสพติด 
และเน่ืองจากชุมชนโฟร์โมสตย์งัไม่ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นชุมชน กลุ่มไม่มีสาธารณูปการของ
ชุมชนท่ีช่วยเสริมสร้างสังคมท่ีดีใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัเช่น อาคารท่ีทาํการชุมชน หอ้งสมุด สนามเด็กเล่น
และสนามกีฬา ทาํให้เยาวชนและผูอ้ยู่อาศัยในชุมชนไม่ได้รับการเสริมสร้างท่ีสมบูรณ์จาก
สภาพแวดลอ้มชุมชนของตน  

ความตอ้งการหลกัของชุมชนโฟร์โมสตจึ์งเนน้ไปท่ีการรวมกลุ่มเพื่อสามารถข้ึนทะเบียน
เป็นชุมชน เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในแง่นโยบายและงบประมาณจากภาครัฐ ในการได้
บา้นเลขท่ี สามารถขอสาธารณูปโภคสาธารณะได ้มีพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือนาํไปพฒันาสาธารณูปการ
ของชุมชน เช่นอาคารท่ีทาํการชุมชน สวนสาธารณะและสถานท่ีเล่นกีฬาเพ่ือเสริมสร้างกิจกรรม
สร้างสรรคใ์หแ้ก่เยาวชน ในขณะเดียวกนัชุมชนโฟร์โมสตต์อ้งการการจดัระเบียบในชุมชน เพ่ือให้
แนวความคิดการอยู่อาศยัในสภาพชุมชนท่ีมีความเป็นเมืองสูงนั้นเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่นการกาํหนดเขตหา้มรุกลํ้าถนนสญัจร การจดัระบบพื้นท่ีคนเดินและยานพาหนะ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 บริเวณดา้นหนา้ชุมชนติดกบัซอยพระราม 2 ท่ี 88 มีลกัษณะความเป็นชุมชนเมือง 
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ภาพท่ี 26 ดา้นในชุมชนบา้นเรือนทรุดโทรมและมีนํ้าท่วมขงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27 ถนนดินอดัแน่นเป็นหลุมบ่อเม่ือฝนตก ไม่สามารถใชส้ญัจรได ้
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4. ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของชุมชนทรัพย์สินพฒันา 

ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของชุมชนชุมชนทรัพยสิ์นพฒันามีความเป็นชุมชนเมืองสูง
ประกอบไปดว้ย สภาพทัว่ไปและลกัษณะท่ีตั้ง ลกัษณะการจดักลุ่มบา้นเรือน สภาพและวสัดุอาคาร 
การใชอ้าคาร ระบบสาธารณูปโภคและการป้องกนัภยั การสญัจรและพื้นท่ีสาธารณะ และสภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนประกอบไปดว้ย สิทธิการอยูอ่าศยั อาชีพ และลกัษณะของครอบครัว
และการประกอบอาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 แผนท่ีชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 

1. สภาพทัว่ไปและลกัษณะท่ีตั้ง 

ชุมชนตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างชุมชนเช่ือมสัมพนัธ์และชุมชนโฟร์โมสต์ เช่ือมกับถนน
พระรามท่ี 2 ท่ีซอย 88 และ 90 เป็นชุมชนใหญ่และมีความเป็นชุมชนเมืองสูง สภาพเศรษฐกิจใน
ชุมชนดี เป็นการอยูอ่าศยัเชิงเศรษฐกิจ มีแหล่งนํ้าธรรมชาติอยูต่รงกลางของชุมชน บางส่วนมีการจบั
จองใชเ้ล้ียงปลาเป็นอาชีพ มีแหล่งนํ้ าใหญ่อยูท่างทิศใตติ้ดกบัลานคอนกรีตเอนกประสงค ์ แหล่งนํ้ า
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บางแห่งระบายนํ้าเช่ือมต่อกบัคลองระหาญ ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่ม มีการถมปรับระดบัในส่วนท่ีอยู่
อาศยัซ่ึงกินเน้ือท่ีเป็นส่วนใหญ่ของชุมชน ยกเวน้ท่ีอยู่อาศยับางส่วนท่ีติดกบัคลองระหาญ ท่ีดิน
ไม่ไดรั้บการถมปรับระดบัทาํให้ท่ีอยู่อาศยัอยู่ในระดบัตํ่ากว่าถนน สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
ตน้ไมท้ัว่ไปไม่ไดรั้บการดูแลรักษาและมีจาํนวนน้อย ทาํให้สภาพอากาศในชุมชนมีมลภาวะจาก
ถนนสูง   

2. ลกัษณะทางกายภาพ 

การจัดกลุ่มบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่เกาะกลุ่มกันหนาแน่นมากบริเวณส่วนกลางของท่ีดิน
เน่ืองจากสะดวกและสามารถใชบ้า้นทาํประโยชน์คา้ขายไดเ้ลียบกบัถนนคอนกรีตหลกัของชุมชนท่ี
ต่อไปถึงทางรถไฟ ท่ีดินท่ีใกลก้บัทางรถไฟมีการจดักลุ่มบา้นเรือนท่ีไม่หนาแน่นและมีพื้นท่ีวา่งมาก
วสัดุอาคารส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างถาวร ตวับา้นทาํจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ และไม ้ร้ัว
รอบขอบชิด มีสภาพดีและมีบริเวณกวา้ง บา้นเรือนท่ีใกลก้บัคลองระหาญเป็นโครงสร้างก่ึงถาวร 
โครงสร้างบางหลงัเป็นโครงสร้างเบาซ่ึงสร้างอยูบ่นเสาปูน ไม่มีร้ัวและสร้างอยูบ่นท่ีดินท่ีไม่ไดรั้บ
การถมปรับระดบั ลกัษณะการใชอ้าคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัเพียงอย่างเดียว ทั้ง
อาศยัเองและเป็นบา้นให้เช่า บา้นเรือนท่ีอยู่ติดกบัถนนหลกัของชุมชน (เช่ือมกบัซอยพระรามสอง 
88) ใชบ้า้นทาํกิจการในครัวเรือน ขายของชาํ อาหารและทาํกิจการหอ้งเช่า ชุมชนมีท่ีทาํการชุมชน
และชมรมผูสู้งอายุท่ีสามารถใชเ้ป็นท่ีจดัประชุมในร่มได ้และมีลานอเนกประสงคเ์ป็นคอนกรีตท่ี
จดัเป็นพื้นท่ีสาธารณะของชุมชนสามารถใชเ้ป็นท่ีเล่นกีฬา จดักิจกรรมกลางแจง้และเป็นตลาดนดั 
3. ระบบสาธารณูปโภคและการป้องกนัภยั 

ถนนสัญจรหลักของชุมชนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4 เมตรไปถึงทางรถไฟแต่
เน่ืองจากมีการสร้างอาคารรุกลํ้ าเขตถนนให้ความกวา้งของถนนลดลง ถนนรองเป็นทางเดิน
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1 เมตรบนท่ีดินท่ีไม่ได้รับการถมปรับระดับ สามารถเดินหรือใช้
จกัรยานยนตไ์ดท้างเดียว เน่ืองจากชุมชนในส่วนท่ีมีการอยูอ่าศยัรวมตวักนัหนาแน่นและไม่มีถนน
สาธารณะไม่สามารถปักเสาไฟฟ้าได ้ทาํให้ผูอ้ยู่อาศยัตอ้งต่อสายไฟยาวมากจากเสาไฟหลกัและมี
การต่อสายไฟไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานในบริเวณห้องเช่าท่ีมีการอาศยัหนาแน่น รวมถึงปัญหาสิทธิ
อยู่อาศยัและถนนท่ีเขา้ไม่ทัว่ถึงทาํให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ ไม่มีนํ้ าประปาเป็นของตนเองและตอ้ง
อาศยัต่อนํ้ าประปาจากเพ่ือนบา้น พื้นท่ีอยู่อาศยัคร่ึงหน่ึงของชุมชนไม่มีท่อระบายนํ้ าท่ีเช่ือมต่อกบั
ระบบระบายนํ้าสาธารณะ ไม่มีระบบบาํบดัสุขาภิบาล ผูอ้ยูอ่าศยัระบายนํ้ าเสียลงท่ีแหล่งนํ้ าใกลเ้คียง 
พื้นท่ีลุ่มใตถุ้นบา้น ชุมชนไม่มีระบบป้องกนันํ้ าท่วมจึงเป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดนํ้ าท่วมได ้การ
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จดัการขยะสามารถใชบ้ริการรถกาํจดัขยะของ กทม. ในส่วนท่ีอยู่อาศยัติดกบัถนน 4 เมตร ส่วน
พื้นท่ีดา้นหลงัใกลก้บัทางรถไฟ รถขยะไม่สามารถเขา้ไดจึ้งกาํจดัขยะโดยวิธีเผาขยะ 

4. การสญัจร 

การสัญจรในชุมชนใชถ้นนหลกักวา้ง 4 เมตร รถยนตส์ามารถเขา้ไดแ้ต่ไม่สามารถสวนกนัได ้
การสัญจรในซอยยอ่ยเป็นทางเดินคอนกรีตเสริมเหลก็กวา้งประมาณ 1 เมตร จกัรยานยนตส์ามารถ
เขา้ถึงไดบ้างส่วน การจราจรไม่พลุกพล่าน แต่มีปัญหาเน่ืองจากไม่สามรถสวนกนัไดท้าํให้เกิด
อุบติัเหตุภายในชุมชนมีการจอดรถกีดขวางการจราจร ทาํใหมี้ปัญหาในการสญัจรในช่วงถนน 

5 สิทธิการอยูอ่าศยั 

ท่ีอยูอ่าศยัชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาส่วนใหญ่มีบา้นเลขท่ีและมีทะเบียนบา้นแลว้ หากแต่ยงัไม่ได้
รับสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีถูกตอ้ง ผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนบางกลุ่มมีการขายสิทธิท่ีอยูอ่าศยัให้กบัผูอ่ื้นและ
ไม่ไดรั้บสิทธิการเช่าท่ีถูกตอ้ง ในขณะท่ีผูอ้ยูอ่าศยับางส่วน เป็นลูกหลานของผูเ้ช่าเดิมท่ีไดรั้บสิทธิ
การเช่าท่ีถูกตอ้ง แต่เม่ือเจา้ของสิทธิส้ินอาย ุทาํใหสิ้ทธิการเช่าหมดไปดว้ย ลูกหลานของผูเ้ช่าเดิมจึง
ไม่ไดรั้บสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีถูกตอ้งทาํใหไ้ม่สามารถขอบา้นเลขท่ีและทะเบียนบา้นได ้

6. ลกัษณะครอบครัวและการประกอบอาชีพ 

ลกัษณะของครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียวและยงัคงตอ้งแบกรับภาระการเล้ียงดู
บุตรหลานในวยัเรียน ส่วนดา้นการประกอบอาชีพของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน พบวา่ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่
ทาํงานเป็นพนกังานบริษทั คา้ขาย และรับราชการ ตามลาํดบัซ่ึงผูอ้ยูอ่าศยักลุ่มน้ีมีรายไดแ้ละแหล่ง
งานท่ีแน่นอนและเม่ือเทียบกบัจาํนวนผูท้าํงานโดยรวมของชุมชนแลว้ถือวา่เป็นจาํนวนท่ีสูง 
        4.1 ปัญหาในชุมชน 

จากการสังเกตสภาพชุมชนและทาํการสอบถาม สามารถพบปัญหาในชุมชนในดา้นกายภาพ 
สาธารณูปโภค และส่ิงแวดลอ้ม  

1. ปัญหาดา้นกายภาพ 

สภาพทัว่ไปของชุมชนมีความเป็นชุมชนเมืองสูง การอยู่อาศยับางจุดแออดัสร้างมลภาวะทาง
เสียงและทางอากาศ สภาพบา้นเรือนท่ีอยูแ่นวคลองระหาญไม่มีความแขง็แรง บา้นเรือนหลายหลงั
ปรับการใชส้อยเป็นห้องพกัให้เช่า ซ่ึงมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศยัเพราะเกิดมลภาวะทาง
เสียง สภาพห้องเช่าทรุดโทรม มีการตั้งเคร่ืองซักผา้ลํ้ าท่ีถนนทาํให้กีดขวางทางจราจร ในขณะท่ี
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พื้นท่ีบางบริเวณไม่ไดรั้บการถมปรับระดบั ทาํให้บา้นเรือนหลายหลงัมีระดบัตํ่ากว่าถนนทาํให้มี
ความเส่ียงในเร่ืองนํ้าท่วม  
2. ปัญหาดา้นสาธารณูปโภค 
เน่ืองจากการรุกลํ้าเขตถนนทาํให้ถนนเลก็และแคบ สามารถเดินรถไดท้างเดียวและไม่สามารถ

ใชส้ัญจรไดข้ณะมีรถขนาดใหญ่ผ่าน เช่น รถจดัเก็บขยะ รวมถึงถนนรองเป็นทางเดินแคบจึงไม่มี
ระบบระบายนํ้า ไฟฟ้า และประปาเขา้ถึงพื้นท่ีอยูอ่าศยั การอยูอ่าศยัไม่ถูกสุขลกัษณะและนํ้ าเสียจาก
บา้นเรือนทาํลายสภาพแวดลอ้มทาํใหแ้หล่งนํ้าเป็นพิษ นํ้าท่วมขงัเน่าส่งกล่ินเหมน็ 

3. ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

เน่ืองจากสภาพการอยูอ่าศยัมีความเป็นสังคมเมืองสูงจึงทาํให้สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติถูก
ทาํลาย ตน้ไมไ้ม่ไดรั้บการดูแล พื้นท่ีติดถนนสัญจรไดรั้บผลกระทบจากเสียงของยานพาหนะและ
มลภาวะทางอากาศ การระบายนํ้ าเสียลงแหล่งนํ้ าในชุมชนและคลองระหาญทาํให้สภาพแหล่งนํ้ า
และคลองเน่าเสีย 
        4.2 การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนทรัพย์สินพฒันา 

ปัจจยัของการวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาแบ่งออกเป็น 2 
ปัจจยัหลกั คือ ปัจจยัปัญหาและความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอ้ม และปัจจยั
ปัญหาและความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

1. ปัญหาและความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอ้ม 

สภาพแวดลอ้มส่วนใหญ่ของพ้ืนท่ีในชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาไดรั้บการพฒันาเป็นพื้นท่ีอยู่
อาศยัแบบถาวรและมีจาํนวนผูอ้ยูอ่าศยัค่อนขา้งหนาแน่น ท่ีดินไดรั้บการถมปรับระดบัแลว้ยกเวน้
ส่วนท่ีอยู่ติดกับคลองระหาญท่ียงัเป็นพื้นท่ีลุ่มและแหล่งนํ้ าธรรมชาติ พื้นท่ีอยู่อาศยัส่วนใหญ่
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกจึงมีสภาพความเป็นสังคมเมืองสูง สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติไม่ได้
รับการดูแลรักษา ทาํให้เสียสมดุลระหว่างธรรมชาติและผูอ้ยูอ่าศยั ปัญหาหลกัของชุมชนทรัพยสิ์น
พฒันาคือระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนมีไม่เพียงพอ  เช่นความกวา้งของ
ถนนไม่สามารถรองรับจาํนวนรถท่ีเพิ่มมากข้ึนในชุมชนได ้ท่ีอยูอ่าศยัปลูกสร้างติดถนนทาํใหไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากสภาพจราจรท่ีพลุกพล่านข้ึน และเป็นอันตรายต่อเด็กในชุมชน การจราจรท่ี
พลุกพล่านข้ึนยงัเป็นเหตุให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียง ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันามีการ
เขา้ถึงไดส้ะดวก บา้นพกัอาศยัไดป้รับสภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจให้เป็นท่ีพกั
อาศยัรายเดือน ทาํให้จาํนวนผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนมีเพิ่มสูงข้ึน บางส่วนของชุมชนมีผูอ้ยู่อาศยัอย่าง
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แออดั ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ความช่วยเหลือจากภาครัฐในเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเขา้ถึงได ้ผูอ้ยูอ่าศยั
จดัทาํระบบสาธารณูปโภคท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะและทาํลายสภาพแวดลอ้มเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต 
เช่นการต่อท่อประประปาและท่อระบายนํ้ าท่ีผิดวิธี เป็นต้น มีการพัฒนาท่ีดินเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงเก็บของขนาดเลก็ เช่นโรงนํ้ าแขง็และโรงเก็บอะไหล่รถยนต ์ซ่ึงกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรมบางประเภท ไม่เหมาะสมกบัชุมชน 

ความต้องการของผูอ้ยู่อาศัยในชุมชนทรัพย์สินพฒันา จึงให้ความสําคญักับการสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีสมดุลระหว่างสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและการเพิ่มจาํนวนของผูอ้ยูอ่าศยั การ
ขยายตวัของระบบสาธารณูปโภคสมควรไดรั้บการวางแผนและจดัทาํอยา่งถูกลกัษณะ เพ่ือไม่สร้าง
ผลกระทบกบัสภาพแวดลอ้ม ชุมชนสมควรจดัระเบียบระบบจราจรและพ้ืนท่ีจอดรถเพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัต่อผูใ้ชถ้นนโดยเฉพาะเด็ก ท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ติดถนนไม่สมควรทาํการรุกลํ้าเขา้เขา้เขต
ถนน นอกจากนั้นชุมชนควรมีการจดัระบบเก่ียวกบัจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัแบบใหเ้ช่า เพื่อควบคุมปริมาณ
ของผูอ้ยูอ่าศยัให้อยูใ่นจาํนวนท่ีดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง กิจกรรมทางอุตสาหกรรมสมควรไดรั้บการดูแล
เพื่อไม่ใหร้บกวนผูอ้ยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มของชุมชน 

2. ปัญหาและความตอ้งการดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ 

ผูอ้ยู่อาศยัส่วนใหญ่ในชุมชนทรัพยสิ์นพฒันายู่อาศยัในท่ีดินของสาํนักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษัตริย์มาเป็นเวลานาน สภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในตอนต้นเป็นชุมชน
เกษตรกรรม การพฒันาของสภาพเมืองทาํให้สังคมในชุมชนมีการพฒันาเป็นสังคมเมืองอย่าง
รวดเร็ว จาํนวนผูอ้ยูอ่าศยัทั้งถาวรและชัว่คราวมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน สภาพเศรษฐกิจของชุมชนจึงอยู่
ในเกณฑดี์ ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่มีอาชีพประจาํและมีรายได ้อยา่งไรก็ตามการพฒันาอยา่งรวดเร็วของ
ชุมชนเมืองกส็ร้างปัญหาดา้นสงัคมในชุมชนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัชุมชนเมืองทัว่ไป คือปัญหายาเสพ
ติดและปัญหากลุ่มอนัธพาล ปัญหาน้ีตอ้งไดรั้บการดูแลอย่างใกลชิ้ดจากคนในชุมชน เก่ียวกบัการ
ดูแลลูกหลานเยาวชน มีการจดักิจกรรมท่ีสร้างสรรคแ์ละเป็นทางเลือกให้กบัเยาวชนในชุมชน ผูอ้ยู่
อาศยัในชุมขนทรัพยสิ์นพฒันาส่วนใหญ่ไม่ไดท้าํการเช่าสิทธิการอยูอ่าศยัอยา่งถูกตอ้งกบัสาํนกังาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ทาํให้ส่งผลกระทบในการพฒันาสาธารณูปโภคหลกัในชุมชน ผูอ้ยู่
อาศยัไม่มีทะเบียนบา้น ทาํให้บางคร้ังไม่สามารถสมคัรบุตรหลานเขา้สู่สถานศึกษาได ้ไม่สามารถ
ขอนํ้าไฟฟ้า นํ้าประปา อยา่งถูกตอ้งได ้การแกปั้ญหาจดัการเร่ืองสิทธิการเช่าอยา่งถูกตอ้งจะเป็นการ
เร่ิมตน้ของการแกปั้ญหาต่างๆในชุมชนได ้
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ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาเป็นชุมชนท่ีมีคณะกรรมการทาํงานบริหารชุมชนอยู่แลว้และมี
โครงสร้างการทาํงานท่ีครอบคลุมปัจจยัการบริหารหลกัของชุมชน ทั้งในดา้นการพฒันา การธุรการ 
การทะเบียน เหรัญญิก ฝ่ายสาธารณภยั ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายกีฬา ปฏิคม และประชาสัมพนัธ์ ทาํให้
ชุมชนมีโครงสร้างการพฒันาดา้นสงัคมท่ีชดัเจน มีสาธารณูปโภคสาธารณะเช่น ชมรมผูสู้งอาย ุท่ีทาํ
การชุมชน (ห้องสมุดสาํหรับเด็ก) ลานคอนกรีตเอนกประสงค ์เป็นตน้ และยงัมีการสนบัสนุนการ
แยกขายขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัผูอ้ยู่อาศยัในชุมชน ความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภค
สาธารณะของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาจึงเป็นความตอ้งการในการพฒันาปัจจยัดงักล่าวให้สามารถ
รองรับการใชง้านของชุมชนไดม้ากข้ึน เช่น การพฒันาและเพ่ิมเติมพื้นท่ีลานกีฬา สวนสาธารณะ 
ตลาดชุมชน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 สภาพบา้นเรือนในชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา มีสภาพมัน่คงแขง็แรง 
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ภาพท่ี 30 สภาพบา้นเรือนในชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา มีสภาพความเป็นชุมชนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 ถนนหลกั ของชุมชน บา้นเรือนมีการประกอบการพาณิชยกรรมบริเวณหนา้บา้น 
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ภาพท่ี 32 การระบายนํ้าเสียลงใตถุ้นบา้นและเกิดมลภาวะทางนํ้า 

5. สรุป  

พื้นท่ีวิจยัน้ีตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน แขวงแสมดาํ และเป็นพื้นท่ีของสํานกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริย ์โดยพ้ืนท่ีวิจยัน้ีครอบคลุมเพยีงบางส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ี
ของชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา สภาพโดยรวมของชุมชนโฟร์โมสตเ์ป็นชุมชนท่ี
อยูติ่ดกบัถนนพระราม 2  ในขณะท่ีชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาตั้งถดัมาจากชุมชนโฟร์โมสต ์โดยท่ีทั้ง 2  
ชุมชนอาศยัซอยพระราม 2 ท่ี 88 เป็นทางสัญจรหลกัของชุมชน  ดงันั้นดา้นหนา้ชุมชนโฟร์โมสตท่ี์
ติดกบัถนนพระราม 2 จะมีความหนาแน่นของบา้นพกัอาศยัค่อนขา้งมากซ่ึงมีลกัษณะของความเป็น
เมืองสูงกว่าดา้นหลงัของชุมชนเองและชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา ดงันั้นจากสภาพดงักล่าวจึงส่งผลให้
ดา้นหน้าของชุมชนโฟร์โมสต์มีลกัษณะการเช่าช่วง (ห้องเช่า) และลกัษณะอาคารจะมีความทรุด
โทรมซ่ึงไม่ไดรั้บการใส่ใจจากผูอ้ยูอ่าศยัมากเท่าท่ีควร โดยจะแตกต่างจากชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาท่ี
บา้นเรือนมีความมัน่คงแขง็แรงมากกวา่ ในส่วนของพื้นท่ีถูกผลกระทบดา้นหลงัของทั้ง 2 ชุมชนนั้น
มีสภาพท่ีคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือบริเวณดงักล่าวมีลกัษณะการตั้งบา้นเรือนท่ีปะปนกบัพื้นท่ีสวนและ
มีธรรมชาติท่ียงัสมบูณร์ โดยพ้ืนท่ีถูกผลกระทบทั้งหมดมี 70 ไร่ โดยถูกกระทบในชุมชนโฟร์โมสต ์
25 ไร่ ในชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 30 ไร่ และในชุมชนเช่ือมสมัพนัธ์ 15 ไร่ แต่ในส่วนของพื้นท่ีวิจยัน้ี
ครอบคลุมเพียงชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาเท่านั้น เน่ืองจากไดเ้กิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการวางผงัแลว้ อีกทั้งกระบวนการดงักล่าวยงัคงดาํเนินตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 
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บทที ่5 

การด าเนินการวจัิย 
 
การด าเนินการวิจยั โดยการลงพื้นท่ีส ารวจภาคสนามใช้แบบสอบถามท่ีได้มาจากการ

ออกแบบตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี เร่ืองกระบวนการมีส่วนร่วมกบัผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนแสมด า ทั้ง 
120 ราย จากนั้นน าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผล แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือขอ้มูลดา้นประชากรและขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วม ซ่ึงขอ้มูลดา้นการมีส่วน
ร่วมอา้งอิงมาจากทฤษฎีการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ระดบั ประกอบด้วย การร่วมกนัคน้หาปัญหา การ
ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา การร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา การร่วมด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
และการร่วมกนัติดตามและประเมินผล 
 
1. การด าเนินการวจัิย 

การด าเนินการโดยลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลภาคสนามชุมชนแสมด า เพื่อเก็บขอ้มูลการมีส่วน
ร่วมในการวางผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับ โดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มประชากร การลง
พื้นท่ีเพื่อแจกแบบสอบถามช่วงเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยป์ระชุมกบั
ชุมชนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ท าให้มีผูต้อบแบบสอบถามค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้นจึงท าการประสานไปยงั
กลุ่มยอ่ยของชุมชนเพื่อแจกแบบสอบถามแต่ละครัวเรือนตามกลุ่มท่ีดูแลอยู ่โดยนดัวนัและเวลาเพื่อ
มาเก็บแบบสอบถาม  อุปสรรคท่ีพบคือ ช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัลงพื้นท่ีพบหัวหน้ากลุ่มย่อยคลาดเคล่ือน
กนั และการช้ีแจงรายละเอียดในแบบสอบถามระหวา่งหวัหนา้กลุ่มยอ่ยกบัผูว้จิยัไม่ตรงกนั  

การลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถามเร่ิมตน้แจกแบบสอบถามคร้ังแรกในวนัท่ี 22 มกราคม 2554 
เป็นการลงพื้นท่ีทุกวนัหยุดสุดสัปดาห์ รวมทั้งหมด 5 คร้ัง โดยการลงพื้นท่ีทุกคร้ังมีการเก็บ
แบบสอบถามจากการแจกคร้ังก่อนกน้าน้ี กระทั่งส้ินสุดการเก็บแบบสอบถามในวันท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2554 โดยการเก็บแบบสอบถามทั้ง 120 ชุด สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบทั้งหมด โดยไดรั้บ
แบบสอบถามจากหัวหน้ากลุ่มย่อยของชุมชนโฟร์โมสต์ 37 ชุด และอีก 23 ชุดเป็นการแจก
แบบสอบถามตามแต่ละบา้น ในส่วนของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาไดรั้บแบบสอบถามจากหัวหน้า
กลุ่มยอ่ยจ านวน 46 ชุด และอีก 14 ชุดเป็นการแจกแบบสอบถามตามแต่ละบา้นเช่นเดียวกนั รวมทั้ง
2 ชุมชนไดรั้บแบบสอบถาม 120 ชุด ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย  
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2. ผลทีไ่ด้รับ 
 จากการลงพื้นท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยแยกสรุปผลในแต่ละ
ส่วนของขอ้มูล ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากร แสดงผลโดยตารางซ่ึงแยกระหวา่งชุมชนโฟร์โมสต์
และชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา รวมถึงแสดงผลจ านวนหลงัคาเรือนและค่าเฉล่ียรวมของทั้ง 2 ชุมชน 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมแสดงผลเช่นเดียวกบัขอ้มูลดา้นประชากร โดยขอ้มูลทั้ง 
2 ส่วนดงักล่าวน้ีจะท าการสรุปไวท้า้ยตารางหลงัจากแสดงขอ้มูลเชิงสถิติเรียบร้อยแลว้ 

 
       2.1 ข้อมูลด้านประชากร  
 ขอ้มูลดา้นประชากรสามารถแยกปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม โดยมี เพศ , อายุ, 
สถานภาพ, จ านวนบุตร, อาชีพ, รายได,้ การศึกษา, ระยะเวลาของการอยูอ่าศยัในชุมชน, รูปแบบ
การอยูอ่าศยั, สิทธิการครอบครองท่ีดิน โดยขอ้มูลทั้งหมดไดม้าจากผูไ้ดรั้บผลกระทบจากชุมชน
โฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 120 หลงัคาเรือน ซ่ึงหมายถึงชุมชนแสมด าของการวจิยั  
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลด้านประชากร 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

เพศ 
    ชาย 32 30 62.00 52.54 

หญิง 26 30 56.00 47.46 
รวม 58 60 118.00 100.00 

อายุ 
    ต ่ากวา่ 20 ปี 1 6 7.00 5.88 

21-30 ปี 6 12 18.00 15.13 
31-40 ปี 17 20 37.00 31.09 
41-50 ปี 21 12 33.00 27.73 
51-60 ปี 6 9 15.00 12.61 
มากกวา่ 60 ปี 8 1 9.00 7.56 

รวม 59 60 119.00 100.00 
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ข้อมูลด้านประชากร 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

สถานภาพ     
โสด 19 18 37.00 31.09 
สมรส 37 41 78.00 65.55 
หยา่ร้าง 3 1 4.00 3.36 

รวม 59 60 119.00 100.00 
บุตร     
0-5 ปี 12 15 27.00 16.98 
6-11 ปี 14 8 22.00 13.84 
12-17 ปี 25 8 33.00 20.75 
18-21 ปี 13 8 21.00 13.21 
มากกวา่ 21 ปี 35 21 56.00 35.22 

รวม 99 60 159.00 100.00 
อาชีพ     
รับราชการ 0 9 9.00 7.50 
รัฐวสิาหกิจ 0 2 2.00 1.67 
ลูกจา้งองคก์รรัฐ 4 4 8.00 6.67 

บริษทัเอกชน 5 10 15.00 12.50 
คา้ขาย/ส่วนตวั 22 16 38.00 31.67 
รับจา้งทัว่ไป 27 9 36.00 30.00 
อ่ืนๆ 2 10 12.00 10.00 

รวม 60 60 120.00 100.00 
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ข้อมูลด้านประชากร 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

 รายได้     
ต ่ากวา่ 5,000 5 7 12.00 10.17 
5,001-10,000 33 30 63.00 53.39 
10,001-20,000 13 16 29.00 24.58 
20,001-30,000 3 2 5.00 4.24 
มากกวา่ 30,000 4 3 7.00 5.93 
อ่ืนๆ 0 2 2.00 1.69 

รวม 58 60 118.00 100.00 
การศึกษา     

ประถม 27 12 39.00 32.77 
อนุปริญญา 3 6 9.00 7.56 
ปริญญาตรี 5 5 10.00 8.40 
สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0 - - 

รวม 60 59 119.00 100.00 
ระยะเวลาอยู่อาศัยในชุมชน     
นอ้ยกวา่ 5 ปี 0 7 7.00 5.83 
5-10 ปี 11 13 24.00 20.00 

11-15 ปี 14 16 30.00 25.00 
16-20 ปี 0 13 13.00 10.83 
21-25 ปี 9 7 16.00 13.33 
26-30 ปี 0 0 - - 
มากกวา่ 30 ปี 26 4 30.00 25.00 

รวม 60 60 120.00 100.00 
ลกัษณะการอยู่อาศัย     
เจา้บา้น 38 31 69.00 57.50 
ผูอ้าศยั 0 6 6.00 5.00 
เช่าอาศยั 22 23 45.00 37.50 
อ่ืนๆ 0 0 - - 

รวม 60 60 120.00 100.00 
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(1) เพศ  
ชุมชนโฟร์โมสต ์จ านวน 60 หลงัคาเรือน มีประชากรเป็นเพศชาย 32 คน (ร้อยละ 55)  เพศหญิง 26 
คน (ร้อยละ 45)  ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา จ านวน 60 หลงัคาเรือน มีประชากรเป็นเพศชาย 30 คน 
(ร้อยละ 50)  เพศหญิง 30 คน (ร้อยละ 50)  รวมทั้งชุมชนแสมด า มีประชากรเป็นเพศชาย 62 คน 
(ร้อยละ 52.5) และเป็นเพศหญิง 56 คน (ร้อยละ 47.5)   
(2) อาย ุ 
ประชากรในชุมชนแสมด า ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 31 รองลงมาช่วงอายุ 41-50 ปี 
ร้อยละ 28 และช่วงอาย ุ21-30 ปี ร้อยละ 15.13 ส่วนช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.88   
(3) สถานภาพ  
ประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 65.55 รองลงมาคือสถานภาพโสด ร้อยละ 31.09  
และสถานภาพหยา่ร้างนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 3.36  
(4) บุตร 
ประชากรในชุมชนแสมด า ส่วนใหญ่มีบุตรอายุมากกวา่ 21 ปี ร้อยละ 35.22 รองลงมาคือมีบุตรช่วง
อายุ 12 – 17 ปี ร้อยละ 20.75 ช่วงอายุ  0-5 ปี ร้อยละ 16.98 ช่วงอายุ 6-11 ปี ร้อยละ 13.84 และช่วง
อาย ุ18-21 ปี ร้อยละ 13.21 ตามล าดบั   
 (5) อาชีพ 
ประชากรประกอบอาชีพคา้ขายส่วนตวั ร้อยละ 31.67 รองลงมาประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 
30.0 บริษทัเอกชน ร้อยละ 12.5 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 10   รับราชการ ร้อยละ 7.5  ลูกจา้ง
องคก์รรัฐ ร้อยละ 6.67  ตามล าดบั และประกอบอาชีพรัฐวสิาหกิจนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 1.67  
(6) รายได ้
ประชากรส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 53.39 รองลงมามีรายไดร้ะหวา่ง 
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 24.58 รายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 10.17 รายไดม้ากกวา่ 30,000 
บาท ร้อยละ 5.93 รายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.24 และอ่ืนๆ ร้อยละ 1.69 ตามล าดบั   
(7) การศึกษา 
ดา้นการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 32.77  รองลงมาจบบ
การศึกษาระดบัมธัยมตน้ ร้อยละ 31.93  ระดบัมธัยมปลาย/ปวช. ร้อยละ18.49 จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และระดบัอนุปริญญา มีเพียงบางส่วน คือร้อยละ 8.40 และ ร้อยละ 7.56 ตามล าดบั ส่วน
ท่ีไม่ไดรั้บการศึกษามีเพียงร้อยละ 0.84  ในขณะท่ีไม่มีประชากรคนใดจบการศึกษาระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

 

(8) ระยะเวลาอยูอ่าศยัในชุมชน 
ประชากรในชุมชนแสมด า อยู่อาศยัในชุมชนมากกว่า 30 ปี และอยูอ่าศยัระหวา่ง 11 – 15 ปี มี
จ  านวนเท่า ๆ กนัคือ ร้อยละ 25.0 รองลงมาคืออยู่อาศยัในชุมชนระหว่าง 5 – 10 ปี ร้อยละ 20.0 
ประชากรส่วนท่ีเหลือจะอยูอ่าศยัในช่วง 16 – 25 ปี คือไม่เกินร้อยละ 20.0 ส่วนประชากรท่ีเขา้มา
อาศยันอ้ยกวา่ 5 ปี มีจ  านวนไม่มากเพียง ร้อยละ 5.83   
(9) ลกัษณะการอยูอ่าศยั 
ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชุมชนแสมด า มีสถานะเป็นเจา้บา้น ร้อยละ 57.5 สถานะเช่าอาศยั
ร้อยละ 37.5 ประชากรส่วนนอ้ยมีสถานะเป็นผูอ้ยูอ่าศยั ร้อยละ5.0   
 
        2.1.1 สรุป 

ประชากรในชุมชนแสมด า อนัหมายถึงบางส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบของชุมชนโฟร์โมสต์
และชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่มี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ทายาทผูเ้ช่าท่ีดินเดิมจากส านกังาน
ทรัพยสิ์น ฯ จะอาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นเวลามากกวา่ 30 ปี กลุ่มท่ี 2 คือผูซ้ื้อท่ีดินจากทายาทผูเ้ช่าท่ีดิน
เดิมแลว้มาปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั จะอยูอ่าศยัในชุมชนระหวา่ง 10 – 15  ปี อายขุองกลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่อยู่ในวยัท างานท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี ซ่ึงท าให้มีสถานะภาพสมรสและเป็นลกัษณะ
ครอบครัวขยาย ส่วนด้านการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาซ่ึงส่งผลให้การ
ประกอบอาชีพส่วนมากจะค่อนขา้งไม่มัน่คงเช่น การประกอบอาชีพคา้ขายหรือรับจา้ง ท าให้มี
รายไดไ้ม่มากนัก ดงันั้นปัญหาท่ีพบเจอส่วนใหญ่คือไม่มีเงินในการซ่อมแซมบา้นท าให้ส่ิงปลูก
สร้างทรุดโทรม อีกทั้ งยงัไม่ได้เป็นผู ้เช่าท่ีดินกับส านักงานทรัพย์สิน ฯ จึงท าให้ขาดระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะการด าเนินการใด ๆ จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
ส านกังานทรัพยสิ์น ฯ เป็นล าดบัแรก 
 
       2.2 ข้อมูลด้านกระบวนการมีส่วนร่วม  
 กระบวนการมีส่วนร่วมน าทฤษฎีการมีส่วนร่วม 5 ขอ้ มาจ าแนกแต่ละขั้นตอนของการวาง
ผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับชุมชนแสมด า มีค าถาม 5 ส่วนหลกัท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมแต่ละ
ขั้นตอน ส่วนท่ี 1  การมีส่วนร่วมกนัคน้หาปัญหาภายในชุมชนแสมด า ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมใน
การวเิคราะห์ปัญหาภายในชุมชนแสมด า ส่วนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ภายในชุมชนแสมด า ส่วนท่ี 4  การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาภายในชุมชนแสมด า และสุดทา้ย
ส่วนท่ี 5 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลภายในชุมชนแสมด า 
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        2.2.1 การร่วมกนัค้นหาปัญหาภายในชุมชนแสมด า 
 การมีส่วนร่วมในระดบัท่ี 1 แสดงถึงความสามารถของผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนท่ีสามารถ
คน้หาปัญหาภายในชุมชนของตนได้ โดยผ่านการมีส่วนร่วมกนัระหว่างครัวเรือนใกล้เคียงและ
ขยายออกเป็นกลุ่มใหญ่ในลักษณะของการประชุมภายในชุมชน โดยค าถามจะเก่ียวกับเร่ือง
ความสามารถในการคน้หาปัญหาดา้นกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเขา้ร่วมปรึกษาปัญหาระหวา่งผู ้
อยู่อาศยัในชุมชนและภาคีร่วมต่างๆ ทา้ยสุดเป็นค าถามท่ีแสดงถึงความคิดเห็นต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมและความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในระดบัท่ี 1 
 
ตารางท่ี 2 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมการคน้หาปัญหาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

1. การมีส่วนร่วมกันค้นปัญหา 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

ปัญหาด้านกายภาพ 
    ไม่พบส่ิงใดท่ีเป็นปัญหา 0 2 2.00 0.74 

ชุมชนอยูอ่าศยักนัหนาแน่นและแออดั 41 22 63.00 23.25 
สภาพเส่ือมโทรมจากน ้าเน่าเสีย 22 34 56.00 20.66 
บา้นเรือนทรุดโทรม 32 43 75.00 27.68 
ขาดสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น ้าประปาหรือ
ไฟฟ้า 23 44 67.00 24.72 
อ่ืนๆ 8 0 8.00 2.95 

รวม 126 145 271.00 100.00 
ปัญหาด้านสังคม 

    ไม่พบส่ิงใดท่ีเป็นปัญหา 1 0 1.00 0.53 
ขาดความสามคัคีในชุมชน 43 41 84.00 44.68 
ปัญหาดา้นยาเสพยติ์ด 30 58 88.00 46.81 
ขาดการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 2 11 13.00 6.91 
อ่ืนๆ 0 2 2.00 1.06 

รวม 76 112 188.00 100.00 
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1. การมีส่วนร่วมกันค้นปัญหา (ต่อ) 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

 
โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

ปัญหาด้านเศรษฐกจิ     
ไม่พบส่ิงใดท่ีเป็นปัญหา 4 1 5.00 1.93 
ไม่มีเงินในการซ่อมแซมและร้ือยา้ยบา้น 53 53 106.00 40.93 
ไม่มีเงินเก็บออม 23 39 62.00 23.94 
มีเงินไม่พอใชใ้นแต่ละเดือน 48 38 86.00 33.20 
อ่ืนๆ 0 0 - - 

รวม 128 131 259.00 100.00 
  การแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
ทรัพย์สินฯ     
มี 17 34 51.00 85.00 
ไม่มี 43 26 69.00 15.00 

รวม 60 60 102.00 100.00 
การแสดงความคิดเห็นต่อคณะท างาน มจธ.     
มี 17 33 50.00 41.67 
ไม่มี 43 27 70.00 58.33 

รวม 60 60 120.00 100.00 
การแสดงความคิดเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มย่อย     
มี 50 39 89.00 55.63 
ไม่มี 50 21 71.00 44.38 

รวม 50 60 160.00 100.00 
การเข้าร่วมประชุมรับทราบสิทธ์ิ     
เขา้ 38 43 81.00 67.50 
ไม่เขา้ 22 17 39.00 32.50 

รวม 60 60 120.00 100.00 
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1. การมีส่วนร่วมกันค้นปัญหา (ต่อ) 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

 
การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชน 

    มีส่วนร่วมทุกคร้ัง 8 6 14.00 11.76 
มีส่วนร่วมบางคร้ัง 46 43 89.00 74.79 
ไม่มีส่วนร่วม 6 10 16.00 13.45 
รวม 60 59 119.00 100.00 

ความพอใจของระดับการมีส่วนร่วม 
ในการค้นหาปัญหา     
มากท่ีสุด 0 0 - - 
มาก 5 11 16.00 14.29 
ปานกลาง 53 32 85.00 75.89 
นอ้ย 0 4 4.00 3.57 
นอ้ยท่ีสุด 2 5 7.00 6.25 

รวม 60 52 112.00 100.00 
 
(1) ปัญหาดา้นกายภาพ 
สภาพปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดภายในชุมชนแสมด า คือบา้นเรือนทรุดโทรม ร้อยละ 27.68 และขาด
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ร้อยละ 24.72 อีกปัญหาท่ีส าคญัคือสภาพการอยู่อาศยัท่ีหนาแน่นและแออดั 
ร้อยละ 23.25 สภาพปัญหาน ้ าเน่าเสีย ร้อยละ 20.66 ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ เช่น การจดัการเร่ืองการทิ้ง
ขยะ เกิดข้ึนนอ้ยมากร้อยละ 2.95 แต่ท่ีตอบวา่ไม่พบปัญหามีเพียงร้อยละ 0.74 เท่าน 
(2)  ปัญหาดา้นสังคม 
ปัจจุบนัพบปัญหาดา้นยาเสพยติ์ดมาเป็นอนัดบั 1 ร้อยละ 46.81 ชุมชนขาดความสามคัคีเป็นปัญหา
อนัดบัรองลงมาร้อยละ 44.68 ไม่แตกต่างกนัมากนกั ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ เร่ืองไม่มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นมีเพียงร้อยละ 6.91 
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(3) ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหาท่ีพบโดยทัว่ไปและเป็นปัญหามากท่ีสุดคือปัญหาดา้นการเงิน เร่ืองประชากรไม่มีเงิน
ในการซ่อมแซมและร้ือยา้ยบา้นเป็นปัญหาล าดบัตน้ ๆ สูงถึงร้อยละ 40.93 อีกปัญหาท่ีไม่ยิ่งหยอ่น
ไปกวา่กนัคือเร่ืองประชากรมีเงินไม่พอใชใ้นแต่ละเดือน ร้อยละ 33.20 และไม่มีเงินเก็บออมคิดเป็น
ร้อยละ 23.94  
(4) การแสดงความคิดเห็นต่อเจา้หนา้ท่ีส านกังานทรัพยสิ์น ฯ 
ประชากรในชุมชนแสมด า มีทั้ งท่ีแสดงความคิดเห็นและไม่แสดงความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าท่ี
ส านกังานทรัพยสิ์น ฯ เป็นร้อยละ 50.0 เท่ากนั 
(5) การแสดงความคิดเห็นต่อคณะท างาน มจธ. 
ประชากรในชุมชนแสมด า ไม่มีการแสดงความคิดเห็นต่อคณะท างาน มจธ. คิดเป็นร้อยละ 58.33 มี
เพียงบางส่วนท่ีมีการแสดงความคิดเห็นต่อคณะท างาน มจธ. ร้อยละ 41.67  
(6) การแสดงความคิดเห็นต่อหวัหนา้กลุ่มยอ่ย 
ประชากรส่วนใหญ่มีการแสดงความคิดเห็นต่อหวัหนา้กลุ่มยอ่ย ร้อยละ 55.63 แต่ก็มีจ  านวนไม่นอ้ย
ท่ีไม่มีการแสดงความคิดเห็นต่อหวัหนา้กลุ่มยอ่ย ถึงร้อยละ 44.38 
(7) การเขา้ร่วมประชุมรับทราบสิทธ์ิ 
ประชากรมีการเขา้ร่วมประชุมรับทราบสิทธ์ิมากถึงร้อยละ 67.50 แต่ยงัมีประชากรบางกลุ่มท่ีไม่เขา้
ร่วมประชุมรับทราบสิทธ์ิ ร้อยละ 32.50 
(8) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของชุมชน 
พบวา่ประชากรส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของชุมชนในบางคร้ังเท่านั้น คิดเป็น
ร้อยละ 74.79 รองลงมาคือไม่เขา้มามีส่วนร่วมเลย ร้อยละ 13.45 ส่วนประชากรท่ีเขา้มามีส่วนร่วม
ทุกคร้ังมีเพียงร้อยละ 11.76 เป็นล าดบัสุดทา้ย 
(9) ความพอใจของระดบัการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของชุมชน 
ประชากรมีความพอใจของระดบัการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของชุมชน ความพอใจในระดบั
ปานกลางมากเป็นล าดบัหน่ึงมีถึงร้อยละ 75.89 รองลงมาคือมีความพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 
14.29 มีความพอใจนอ้ยท่ีสุดและนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ 3.57 ตามล าดบั 
 
        2.2.2 สรุปการร่วมกนัค้นหาปัญหาภายในชุมชนแสมด า 
 ระดบัท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาพบวา่ ความทรุดโทรมของบา้นอยูอ่าศยัมี
ความส าคญัต่อผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนมากรวมถึงปัญหายาเสพยติ์ดในชุมชน ซ่ึงส่งผลต่อปัญหาดา้น
เศรษฐกิจท่ีไม่มีเงินในการซ่อมแซมบา้นเรือน จากประเด็นปัญหาดงักล่าวไดมี้การร่วมกนัคน้หา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 
 

 

ปัญหาและแสดงความคิดเห็น โดยมุ่งประเด็นท่ี 3 เร่ืองหลกั คือ การเขา้ร่วมประชุมรับทราบสิทธ์ิ 
การแสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของชุมชน และสุดทา้ยความพอใจของ
ระดบัการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชน ซ่ึง 3 ประเด็นหลกัดงักล่าวส่งผลต่อการ
อภิปรายผลของกระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน 
1. การเขา้ร่วมประชุมรับทราบสิทธ์ิ 
ระดบัท่ี 1 ของกระบวนการมีส่วนร่วม ประชากรมีการเขา้ร่วมประชุมรับทราบสิทธ์ิมากถึงร้อยละ 
67.50 แต่ยงัมีประชากรบางกลุ่มท่ีไม่เขา้ร่วมประชุมรับทราบสิทธ์ิ ร้อยละ 32.50 ซ่ึงมีความต่างกนั
ถึง 2 เท่า 
2. การแสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของชุมชน 
พบวา่ประชากรส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของชุมชนในบางคร้ังเท่านั้น คิดเป็น
ร้อยละ 74.79 รองลงมาคือไม่เขา้มามีส่วนร่วมเลย ร้อยละ 13.45 ส่วนประชากรท่ีเขา้มามีส่วนร่วม
ทุกคร้ังมีเพียงร้อยละ 11.76 เป็นล าดบัสุดทา้ย จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงว่าในระดบัเร่ิมแรกของ
กระบวนการมีส่วนร่วมยงัไม่สามารถสร้างความสนใจต่อกระบวนการได ้รวมถึงยงัมีบางประเด็นท่ี
ประชากรไม่ตอ้งการเขา้ร่วม  
3. ความพอใจของระดบัการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของชุมชน 
ประชากรมีความพอใจของระดบัการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาของชุมชน ความพอใจในระดบั
ปานกลางมากเป็นล าดบัหน่ึงมีถึงร้อยละ 75.89 รองลงมาคือมีความพอใจในระดบัมาก ร้อยละ 
14.29 มีความพอใจนอ้ยท่ีสุดและนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ 3.57 ตามล าดบั จากขอ้มูลดงักล่าว
พบว่าความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในระดบัปานกลางส่งผลให้มีความพอใจท่ีระดบัปานกลาง
ค่อนขา้งไปทางน้อย ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการมีส่วนร่วมสัมพนัธ์กบัระดบัความ
พอใจ 
 

2.2.3 การร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาภายในชุมชนแสมด า 
   การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาน้ีแสดงถึงความสามารถของผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนท่ี

ร่วมกนัวิเคราห์ท่ีมาของปัญหา โดยค าถามส่วนน้ีเก่ียวกบั ปัญหาในการวางผงัท่ีอยู่อาศยัของ
ชุมชน การเขา้ร่วมกระบวนการของชุมชน และทา้ยสุดเป็นการแสดงความคิดเห็นและความ
พอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม 
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ตารางท่ี 3 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมการวเิคราะห์ปัญหาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

2. การมีส่วนร่วมกันวเิคราะห์ปัญหา 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

ปัญหาในการวางผัง 
    ขาดการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 10 44 54.00 19.42 

ไดก้รรมสิทธ์ิในพื้นท่ีเดิม 
ไม่ตรงตามความเป็นจริง 54 34 88.00 31.65 
กรรมสิทธ์ิพื้นท่ีเดิมนอ้ยแต่ตอ้งการ 
พื้นท่ีในผงัใหม่มาก 2 12 14.00 5.04 
การแยง่ต าแหน่งดีๆในผงัรองรับ 17 20 37.00 13.31 
ชาวบา้นมาเขา้ประชุมนอ้ยจึง 
ไม่สามารถวางผงัได ้ 4 21 25.00 8.99 
เวลาในการประชุมไม่ตรง 
กบัเวลาวา่งของชาวบา้น 43 17 60.00 21.58 
อ่ืนๆ 0 0 - - 

รวม 130 148 278.00 100.00 
การเข้าร่วมประชุมวเิคราะห์ปัญหา 

    เขา้ 32 42 74.00 62.18 
ไม่เขา้ 27 18 45.00 37.82 

รวม 59 60 119.00 100.00 
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2. การมีส่วนร่วมกันวเิคราะห์ปัญหา (ต่อ) 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบั
การวเิคราะห์ปัญหาในที่ประชุม 

    เขา้ 12 36 48.00 40.34 
ไม่เขา้ 47 24 71.00 59.66 

รวม 59 60 119.00 100.00 
ไม่มีส่วนร่วม 5 13 18.00 15.00 

รวม 60 60 120.00 100.00 
ความพอใจของระดับการมีส่วนร่วมใน
การวเิคราะห์ปัญหา 

    มากท่ีสุด 1 0 1.00 0.85 
มาก 5 7 12.00 10.17 
ปานกลาง 49 35 84.00 71.19 
นอ้ย 3 6 9.00 7.63 
นอ้ยท่ีสุด 2 10 12.00 10.17 

รวม 60 58 118.00 100.00 
 

(1) ปัญหาในการวางผงั 
ปัญหาท่ีพบในการวางผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับชุมชนแสมด า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือการได้
กรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีเดิมไม่ตรงตามความเป็นจริง คิดเป็นร้อยละ 31.65 ปัญหารองลงมาไดแ้ก่ เวลาใน
การประชุมไม่ตรงกบัเวลาวา่งของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน ร้อยละ 21.58 ขาดการประชาสัมพนัธ์อยา่ง
ทัว่ถึง ร้อยละ 19.42 การแย่งต าแหน่งดี ๆ ในผงั ร้อยละ 13.31 ชาวบา้นเขา้มาประชุมน้อยไม่
สามารถวางผงัได ้ร้อยละ 8.99 และกรรมสิทธ์ิพื้นท่ีเดิมนอ้ยแต่ตอ้งการพื้นท่ีในผงัใหม่มาก ร้อยละ 
5.04 ตามล าดบั 
(2) การเขา้ร่วมประชุมวเิคราะห์ปัญหา 
ประชากรส่วนใหญ่เขา้ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ร้อยละ 62.18 มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไม่เขา้ร่วม
ประชุมวเิคราะห์ปัญหา ร้อยละ 37.82 
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(3) การเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการวเิคราะห์ปัญหาในท่ีประชุม 
ประชากรส่วนใหญ่ไม่เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัญหาในท่ีประชุม ร้อยละ 
59.66 และมีประชากรท่ีเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัญหาในท่ีประชุม คิดเป็น
ร้อยละ 40.34 
(4) การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา 
ประชากรเขา้มามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาเป็นบางคร้ังเท่านั้น โดยมีมากถึงร้อยละ 77.50 
รองลงมาคือไม่เขา้มามีส่วนร่วมเลย ร้อยละ 15.0 และท่ีเขา้มามีส่วนร่วมทุกคร้ังมีเพียงร้อยละ 7.50 
(5) ความพอใจของระดบัการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา 
ระดบัความพอใจของการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา ท่ีพบมากท่ีสุดคือมีความพอใจในระดบั
ปานกลางมากถึงร้อยละ 71.19 รองลงมาคือมีความพอใจในระดบัมากและนอ้ยท่ีสุดมีจ านวนเท่ากนั 
ร้อยละ 10.17 ตามมาดว้ยมีความพอใจในระดบันอ้ย ร้อยละ 7.63 และล าดบัท่ีนอ้ยท่ีสุดคือประชากร
มีความพอใจกบัการมีส่วนร่วมในระดบัมากท่ีสุด เพียงร้อยละ 0.85 
         
         2.2.4 สรุปการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาภายในชุมชนแสมด า 
 ระดบัท่ี 2  คือการพฒันาจากความสามารถในการคน้หามาสู่การวิเคราะห์ท่ีมาของปัญา 
โดยปัญหาท่ีพบมากคือการได้กรรมสิทธ์ิในผงัท่ีอยู่อาศยัใหม่ไม่ตรงกบัความเป็นจริง ซ่ึงจ านวน
พื้นท่ีท่ีไดน้ั้นมาจากกฎระเบียบของส านกังานทรัพยสิ์นฯผนวกกบัการเจรจา อยา่งไรก็ดีดว้ยสภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีทรุดโทรมส่งผลให้ผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนเขา้ร่วมการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อท่ีจะน าไปสู่
การลงมือปฏิบติั การวิเคราะห์ท่ีมาแห่งปัญหามุ่งประเด็นไปท่ี 3 ประเด็นหลกัเหมือนดงัการคน้หา
ปัญหา โดยมีการเขา้ร่วมประชุมวิเคราะห์ท่ีมาแห่งปัญหา การแสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และสุดทา้ยความพอใจของระดบัการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน  
1. ประชากรส่วนใหญ่เขา้ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ร้อยละ 62.18 มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีไม่เขา้
ร่วมประชุมวเิคราะห์ปัญหา ร้อยละ 37.82  
2. การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา 
ประชากรเขา้มามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาเป็นบางคร้ังเท่านั้น โดยมีมากถึงร้อยละ 77.50 
รองลงมาคือไม่เขา้มามีส่วนร่วมเลย ร้อยละ 15.0 และท่ีเขา้มามีส่วนร่วมทุกคร้ังมีเพียงร้อยละ 7.50  
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3. ความพอใจของระดบัการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา 
ระดบัความพอใจระดบัปานกลางมากถึงร้อยละ 71.19 รองลงมาคือมีความพอใจในระดบัมากและ
นอ้ยท่ีสุดมีจ านวนเท่ากนั ร้อยละ 10.17 ตามมาดว้ยมีความพอใจในระดบัน้อย ร้อยละ 7.63 และ
ล าดบัท่ีนอ้ยท่ีสุดคือประชากรมีความพอใจกบัการมีส่วนร่วมในระดบัมากท่ีสุด เพียงร้อยละ 0.85 
ซ่ึงระดบัความพอใจสอดคลอ้งกบัผูแ้สดงความคิดเห็น 
 
        2.2.5 การมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนแสมด า 
 ระดับการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาคือกระบวนการท่ีพฒันามาจากการวิเคราะห์
ปัญหา โดยค าถามในส่วนน้ีแสดงถึงการเขา้ร่วมประชุมชมภายในชุมชน และแสดงถึงความคิดเห็น
รวมถึงความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูอ้ยูอ่าศยัใน
ชุมชน 
 
ตารางท่ี 4 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

3. การมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

การแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในทีป่ระชุม 

    เขา้ 25 42 67.00 56.30 
ไม่เขา้ 34 18 52.00 43.70 

รวม 59 60 119.00 100.00 
การมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

    มีส่วนร่วมทุกคร้ัง 4 0 4.00 3.33 
มีส่วนร่วมบางคร้ัง 49 50 99.00 82.50 
ไม่มีส่วนร่วม 7 10 17.00 14.17 

รวม 60 60 120.00 100.00 
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3. การมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา (ต่อ) 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

ความพอใจของระดับการมีส่วนร่วมกบัแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

    มากท่ีสุด 0 0 - - 
มาก 8 9 17.00 14.53 
ปานกลาง 46 40 86.00 73.50 
นอ้ย 4 2 6.00 5.13 
นอ้ยท่ีสุด 1 7 8.00 6.84 

รวม 59 58 117.00 100.00 
 
(1) การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาในท่ีประชุม 
พบว่าประชากรส่วนใหญ่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในท่ี
ประชุม คิดเป็นร้อยละ 56.30 และไม่เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 43.70 
(2) การมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
ประชากรส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมเป็นบางคร้ังเท่านั้น ร้อยละ 82.50 รองลงมาคือไม่มีส่วนร่วม
เลยคิดเป็นร้อยละ 14.17 และนอ้ยท่ีสุดคือเขา้มามีส่วนร่วมทุกคร้ังเพียงร้อยละ 3.33 
(3) ความพอใจของระดบัการมีส่วนร่วมกบัแนวทางแกไ้ขปัญหา 
ส่วนใหญ่มีความพอใจในระดบัปานกลางมากถึงร้อยละ 73.50 แต่ก็มีบางส่วนท่ีมีความพอใจใน
ระดบัมาก ร้อยละ 14.53 ล าดบัท่ีรองลงมาไดแ้ก่ มีความพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุดและนอ้ย เป็นร้อย
ละ 6.84 และ 5.13 ตามล าดบั ส่วนท่ีมีความพอใจมากท่ีสุดไม่มีเลย 
 
        2.2.6 สรุปการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนแสมด า 
 ระดบัท่ี 3 คือการหาแนวทางซ่ึงพฒันามาจากการวิเคราะห์ ในส่วนการหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาครอบคลุมเร่ือง การเขา้ร่วมและแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการมีส่วนร่วม และ
สุดทา้ยคือความพอใจในระดบัการมีส่วนร่วมของการหาแนวทางเพื่อแกไ้ขปัญหา ซ่ึงทั้ง 3 ประเด็น
หลกัขา้งตน้น้ีคือปัจจยัท่ีน าไปวเิคราะห์และสรุปผลต่อไป 
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2.2.7 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนแสมด า 
การลงมือปฏิบัติหลังจากเข้าใจปัญหาแล้ว ซ่ึงค าถามในส่วนน้ีสอดคล้องกับเร่ือง 

พฤติกรรมส่วนตวัขณะลงมือปฏิบติั ผลจากการลงมือปฏิบติั และทา้ยสุดเป็นการสรุปความคิดของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยค าถามท่ีแสดงถึงความคิดเห็นและความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
ตารางท่ี 5 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

4. การมีส่วนร่วมในการลงมือปฎบิัติ 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

การเข้าร่วมประชุมในการวางผงั 
    เขา้ 53 43 96.00 81.36 

ไม่เขา้ 7 15 22.00 18.64 
รวม 60 58 118.00 100.00 

การปฏิบัติตัวขณะเข้าร่วมประชุมการวางผงั 
    นัง่เฉยๆ 0 11 11.00 4.72 

รับฟังขอ้มูลอยา่งตั้งใจ 54 47 101.00 43.35 
แจง้ความตอ้งการขนาดและต าแหน่งของท่ีดิน 42 27 69.00 29.61 
เสนอรูปแบบผงัท่ีตอ้งการต่อท่ีประชุม 9 13 22.00 9.44 
อธิบายใหเ้พื่อนบา้นท่ีไม่เขา้ใจไดท้ราบ 11 5 16.00 6.87 
โตแ้ยง้ในส่ิงท่ีตนไม่ไดรั้บประโยชน์ 10 3 13.00 5.58 
อ่ืนๆ 1 0 1.00 0.43 

รวม 127 106 233.00 100.00 
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4. การมีส่วนร่วมในการลงมือปฎบิัติ (ต่อ) 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

ผงัรองรับมาจากความต้องการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

    ใช่ 44 46 90.00 76.27 
ไม่ใช่ 11 6 17.00 14.41 

อ่ืนๆ 3 8 11.00 9.32 
รวม 58 60 118.00 100.00 

ปักเขตแดนพื้นท่ีของตวัเองในผงัรองรับแห่งใหม่ 1 16 17.00 10.06 
ใชแ้บบบา้นเดิมมาปลูกในผงัรองรับแห่งใหม่ 0 8 8.00 4.73 
ปลูกบา้นท่ีร่วมออกแบบในผงัรองรับแห่งใหม่ 2 10 12.00 7.10 
อ่ืนๆ 0 0 - - 

รวม 64 105 169.00 100.00 

การมีส่วนร่วมในการวางผังชุมชน     
มีส่วนร่วมทุกคร้ัง 4 7 11.00 9.17 
มีส่วนร่วมบางคร้ัง 56 43 99.00 82.50 
ไม่มีส่วนร่วม 0 10 10.00 8.33 

รวม 60 60 120.00 100.00 
ความพอใจของระดับการมีส่วนร่วมกบัการลงมือ
ปฏิบัติการวางผงั 

    มากท่ีสุด 0 0 - - 
มาก 8 7 15.00 12.61 
ปานกลาง 51 38 89.00 74.79 
นอ้ย 0 6 6.00 5.04 
นอ้ยท่ีสุด 0 9 9.00 7.56 

รวม 59 60 119.00 100.00 
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(1) การเขา้ร่วมประชุมในการวางผงั 
ประชากรส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการวางผงัท่ีอยูศ่ยัในพื้นท่ีรองรับชุมชนแสมด า มากถึงร้อย
ละ 81.36 และมีประชากรส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีไม่เขา้ร่วมใประชุมเลย ร้อยละ 18.64 
(2) การปฏิบติัตวัขณะเขา้ร่วมประชุมการวางผงั 
ประชากรส่วนใหญ่จะนัง่รับฟังขอ้มูลอย่างตั้งใจ ร้อยละ 43.35 และรองลงมามีประชากรอีกกลุ่ม
จะแจง้ความตอ้งการขนาดและต าแหน่งของท่ีดินร้อยละ 29.61 อีกร้อยละ 9.44 จะเสนอรูปแบบผงัท่ี
ตอ้งการต่อท่ีประชุม ล าดบัถดัมาจะอธิบายใหเ้พื่อนบา้นท่ีไม่เขา้ใจทราบมีอยูร้่อยละ 6.87 และมีบาง
กลุ่มโตแ้ยง้ในส่ิงท่ีตนไม่ไดรั้บประโยชน์ ร้อยละ 5.58 ส่วนประชากรท่ีนัง่ฟังเฉย ๆ มีเพียงส่วน
นอ้ยคือร้อยละ 4.72 
(3) ผงัรองรับมาจากความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผงัท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีรองรับชุมชนแสมด า เกิดจากความตอ้งการของประชากรส่วนใหญ่คือร้อยละ 
76.27 อีกร้อยละ 14.41 ตอบวา่ไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการของตน ส่วนประชากรท่ีตอบอ่ืน ๆ คือผงั
จะเป็นรูปแบบใดก็ได ้มีอยูร้่อยละ 9.32  
(4) การด าเนินการหลงัจากวางผงัเรียบร้อยแลว้ 
ท่ีพบมากสุดหลงัจากออกแบบผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับชุมชนแสมด า คือประชากรด าเนินการ
ยื่นเอกสารเร่ืองการกูเ้งินจาก พอช. มาสร้างท่ีอยูอ่าศยั ร้อยละ 56.80 รองลงมา ร้อยละ 14.79 ยงัไม่
ด าเนินการส่ิงใด ล าดบัถดัมาอีกร้อยละ 10.06 ปักเขตแดนพื้นท่ีของตนเองในผงัท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ี
รองรับ มีประชากรบางกลุ่มเร่ิมปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีรองรับร้อยละ 7.10 และร่วมปรับพื้นท่ี
ในผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับอีกร้อยละ 6.51 จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีใช้แบบบา้นเดิมของ
ตนเองมาปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัในผงัท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีรองรับ ร้อยละ 4.73 
(5) การมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชน 
การเขา้มามีส่วนร่วมในการออกแบบวางผงัท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีรองรับ พบวา่ประชากรส่วนใหญ่เขา้
มามีส่วนร่วมเป็นบางคร้ังเท่านั้นสูงถึงร้อยละ 82.50 ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมทุกคร้ังเป็นร้อยละ 9.17 อีก
ร้อยละ 8.33 ไม่เขา้มามีส่วนร่วมเลย 
(6) ความพอใจของระดบัการมีส่วนร่วมกบัการลงมือปฏิบติัการวางผงั 
ประชากรส่วนใหญ่มีความพอใจกบัการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบติัการออกแบบวางผงัท่ีอยู่อาศยัใน
พื้นท่ีรองรับในระดบัปานกลางคือร้อยละ 74.79 รองลงมามีความพอใจกบัการมีส่วนร่วมมากเป็น
ล าดบัสองร้อยละ 12.61 มีความพอใจนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 7.56 สุดทา้ยมีความพอใจกบัการมีส่วนร่วม
นอ้ยอยูท่ี่ร้อยละ 5.04 
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        2.2.8 สรุปการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนแสมด า 
    การลงมือปฏิบติัหรือการแกไ้ขปัญหามีผูม้าเขา้ร่วมมาก และนัง่รับฟังขอ้มูลต่างๆอย่าง
สนใจ ในช่วงการลงมือปฏิบติัจะช่วยกนัท าเพื่อให้ส าเร็จลุล่วง การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีก็ยงัคงมุ่ง
ประเด็นไปท่ีเพื่อให้ส าเร็จลุล่วง การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีก็ยงัคงมุ่งประเด็นไปท่ี 3 ปัจจยัหลกัท่ี
ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วม  
1. การเขา้ร่วมประชุมในการวางผงั ประชากรส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในการวางผงัท่ีอยูศ่ยัใน
พื้นท่ีรองรับชุมชนแสมด า มากถึงร้อยละ 81.36 และมีประชากรส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีไม่เขา้ร่วมใประ
ชุมเลย ร้อยละ 18.64 
2. การมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชน ประชากรส่วนใหญ่เขา้มามีส่วนร่วมเป็นบางคร้ังเท่านั้นสูงถึง
ร้อยละ 82.50 ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมทุกคร้ังเป็นร้อยละ 9.17 อีกร้อยละ 8.33 ไม่เขา้มามีส่วนร่วมเลย 
3. ประชากรส่วนใหญ่มีความพอใจกบัการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบติัการออกแบบวางผงัท่ีอยูอ่าศยัใน
พื้นท่ีรองรับในระดบัปานกลางคือร้อยละ 74.79 รองลงมามีความพอใจกบัการมีส่วนร่วมมากเป็น
ล าดบัสองร้อยละ 12.61 มีความพอใจนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 7.56 สุดทา้ยมีความพอใจกบัการมีส่วนร่วม
นอ้ยอยูท่ี่ร้อยละ 5.04 
 
        2.2.9 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลภายในชุมชนแสมด า 
 ขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการมีส่วนร่วมซ่ึงตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมกล่าวว่า ใน
ขั้นตอนท่ี 1, 2, 3, และ 5 จะขาดการมีส่วนร่วมในขั้นตอนเหล่าน้ี หากจะมีเพียงขั้นตอนท่ี 4 เท่านั้น 
ซ่ึงค าถามในขั้นตอนน้ีจะสอดคลอ้งกบัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม การประเมินตนเองจาก
การมีส่วนร่วมทั้ง 5 ระดบั และทา้ยสุดคือการแสดงความคิดเห็นและความพอใจต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วม  
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ตารางท่ี 6 ขอ้มูลดา้นการมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

5. ร่วมกนัติดตามและประเมินผล 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

ปัจจัยหลกัทีส่่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
    เป็นนโยบายจากส านกังานทรัพยสิ์นฯ 16 23 39.00 27.66 

ตอ้งการเป็นผูเ้ช่าท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายกบัส านกังาน
ทรัพยสิ์นฯ 45 36 81.00 57.45 
ตอ้งการไดท่ี้อยูอ่าศยัใหม่ 3 8 11.00 7.80 
มองเห็นศกัยภาพพื้นท่ีแสมด าในอนาคตจะ
เจริญกา้วหนา้ 2 4 6.00 4.26 
ตอ้งการแสดงใหเ้ป็นตวัอยา่งกบับุคคลอ่ืนๆหรือ
ชุมชนอ่ืนๆ 2 2 4.00 2.84 
อ่ืนๆ 0 0 - - 

รวม 68 73 141.00 100.00 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการหลกั 5 ขั้นตอน 

    ร่วมกนัคน้หาปัญหาในการวางผงัและความตอ้งการ
ของชุมชน 16 27.6 43.60 22.22 
ร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาในการวางผงั 20.8 25.2 46.00 23.45 
ร่วมกนัหาแนวทางการแกปั้ญหาการวางผงั 17.2 26.4 43.60 22.22 
ร่วมกนัลงมือปฏิบติัการวางผงั 14 26.4 40.40 20.59 
ร่วมกนัติดตามและประเมินผลในการวางผงั 13.8 8.8 22.60 11.52 

รวม 81.8 114.4 196.20 100.00 
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5. ร่วมกนัติดตามและประเมินผล (ต่อ) 

กระบวนการมีส่วนร่วม 5 ขั้นตอน 
ชุมชน/หลงัคาเรือน จ านวน ร้อยละเฉลีย่ 

โฟร์โมสต์ ทรัพย์สินฯ  หลงัคาเรือน 2 ชุมชน 

การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
    มีส่วนร่วมทุกคร้ัง 10 8 18.00 15.79 

มีส่วนร่วมบางคร้ัง 50 37 87.00 76.32 
ไม่มีส่วนร่วม 0 9 9.00 7.89 

รวม 60 54 114.00 100.00 
ความพอใจของระดับการมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล 

    มากท่ีสุด 0 0 - - 
มาก 11 8 19.00 16.24 
ปานกลาง 47 34 81.00 69.23 
นอ้ย 2 6 8.00 6.84 
นอ้ยท่ีสุด 0 9 9.00 7.69 

รวม 60 57 117.00 100.00 
 
(1) ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
ปัจจยัหลกัท่ีมาเป็นล าดบัแรกคือตอ้งการเป็นผูเ้ช่าท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายกบัส านกังานทรัพยสิ์น ฯ 
คิดเป็นร้อยละ 57.45 รองลงมาร้อยละ 27.66 เป็นนโยบายจากส านกังานทรัพยสิ์น ฯ ปัจจยัหลกัถดั
มาคือตอ้งการไดท่ี้อยูอ่าศยัใหม่ ร้อยละ 7.80 และมองเห็นศกัยภาพพื้นท่ีในอนาคตจะเจริญกา้วหนา้
อีกร้อยละ 4.26 มีเพียงบางส่วนท่ีตอ้งการแสดงใหเ้ป็นตวัอยา่งกบับุคคลอ่ืน ๆ หรือชุมชนอ่ืน ๆ ร้อย
ละ 2.84 
(2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการหลกั 5 ขั้นตอนของการออกแบบวางผงัท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีรองรับ 
ล าดบัท่ีหน่ึง เกิดกระบวนการร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาในการออกแบบวางผงัมากท่ีสุด ร้อยละ 23.45 
ล าดับท่ีสอง เกิดกระบวนการร่วมกันค้นหาปัญหาในการออกแบบวางผงัและร่วมกันหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาการออกแบบวางผงัมีค่าเท่ากนัคือร้อยละ 22.22 ล าดบัถดัไปคือกระบวนการ
ร่วมกนัลงมือปฏิบติัการออกแบบวางผงั ร้อยละ 20.59 ส่วนล าดบัสุดทา้ยท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุดคือ
กระบวนการร่วมกนัติดตามและประเมินผลการออกแบบวางผงั ร้อยละ 11.52 
(3) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
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ประชากรส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลเป็นบางคร้ังมีถึงร้อยละ 76.32 
รองลงมามีส่วนร่วมทุกคร้ังร้อยละ 15.79 และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือไม่มีส่วนร่วมเลย ร้อยละ 7.89 
(4) ความพอใจของระดบัการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
ประชากรมีความพอใจกบัการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ท่ีมากท่ีสุดคือพอใจใน
ระดบัปานกลางร้อยละ 69.23 เรียงล าดบัลงมาคือพอใจในระดบัมากร้อยละ 16.24 พอใจในระดบั
นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 7.69 สุดทา้ยมีความพอใจในระดบันอ้ยร้อยละ 6.8  
                
        2.2.10 สรุปการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลภายในชุมชนแสมด า 
     ระดบัสุดทา้ยคือการร่วมกนัติดตามและประเมินผล จากผลงานต่างๆ และในความเป็น
จริงมีผู ้เข้าร่วม ท่ีค่อนข้างจะพบน้อยมากในระดับน้ี สืบเน่ืองจากผู ้เข้าร่วมมิได้ติดตามและ
ประเมินผลของกระบวนการมีส่วนร่วม หากเพียงแต่ท าการติดตามและประเมินผลในผลสุดทา้ย
ของกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
3. การวเิคราะห์ผลทีไ่ด้รับ 
 การวิเคราะห์ผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ระดบั ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีเก็บ
ขอ้มูลปรากฎว่าไม่เกิดการติดตามและประเมินผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ส่วนท่ีพบเป็นเพียง
การด าเนินการหลงัจากวางผงัเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกบัยงัมีผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนส่วนน้อย
เท่านั้นทีด าเนินการหลังจากวางผงัเรียบร้อยแล้ว จากผลดงักล่าวตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ 
ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์ กล่าววา่ส่วนท่ีขาดหายจากกระบวนการมีส่วนร่วมคือ ระดบัท่ี 1, 2, 3 และ 5 
ซ่ึงระดบัท่ี 5 คือการติดตามและประเมินผล ดงันั้นในขั้นตอนการวิเคราะห์จึงท าการวิเคราะห์เพียง
ระดบัท่ี 1-4 เท่านั้นซ่ึงปรากฏผลอยา่งชดัเจน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลด าเนินการโดย แยกขอ้มูลของส่วนผูท่ี้มาเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมเป็น
หลกั โดยขอ้มูลของผูม้าเขา้ร่วมจะแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการมีส่วนร่วมคือ มีส่วนร่วมทุก
คร้ัง มีส่วนร่วมเป็นบางคร้ัง และไม่มีส่วนร่วม  สุดทา้ยคือการแสดงความพอใจต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมแบ่งออกมาเป็น 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  ส่วนขอ้มูลของผู ้
ท่ีไม่มาเขา้ร่วมแสดงผลเช่นเดียวกบัผูท่ี้มาเขา้ร่วม ทั้งน้ีการแสดงผลเชิงสถิติและแผนภูมิยงัคงแยก
ทั้งชุมชนโฟร์โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาเช่นเดียวกนั  
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เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ

ความคิดเห็นต่อการมส่ีวนร่วม (รวม) 38 63.33 22 36.67 42 70.00 17 28.33

มีส่วนร่วมทกุคร้ัง 5 8.33 N/A N/A 6 10.00 N/A N/A

มีส่วนร่วมบางคร้ัง 30 50.00 N/A N/A 30 50.00 N/A N/A

ไมมี่ส่วนร่วม 3 5.00 N/A N/A 6 10.00 N/A N/A

ความพอใจต่อการมส่ีวนร่วม (รวม) 38 63.33 22 36.67 37 61.67 15 25.00

มากท่ีสุด 0 0.00 0 0.00 1 1.67 0 0.00

มาก 4 6.67 1 1.67 10 16.67 1 1.67

ปานกลาง 34 56.67 20 33.33 24 40.00 7 11.67

น้อย 0 0.00 0 0.00 2 3.33 2 3.33

น้อยท่ีสุด 0 0.00 1 1.67 0 0.00 5 8.33

ชุมชนทรัพย์สินพฒันา / หลังคาเรือนชุมชนโฟร์โมสต์ / หลังคาเรือน
1. การมส่ีวนร่วมในการค้นหาปัญหา

3.1 พฤติกรรมของผู้ทีม่าเข้าร่วมและไม่มาเข้าร่วมในการค้นหาปัญหา 
 ระดบัท่ี 1 คือการคน้หาปัญหาท่ีแสดงขอ้มูลสถิติในรูปแบบของตารางคือ จ านวนหลงัคา
เรือนและร้อยละ ขอ้มูลแผนภูมิในจ านวนร้อยละ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูท่ี้มาเข้าร่วมและไม่มาเข้าร่วมในขั้นตอนท่ี 1 ท่ีแสดงถึงความคิดเห็นและความพอใจต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วม  
 
ตารางท่ี 7 พฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมในการคน้หาปัญหา 

หมายเหตุ N/A = Not Available (ไม่น าขอ้มูลส่วนนั้นมาวเิคราะห์)  
 
 ระดบัท่ี 1  การร่วมกนัคน้หาปัญหาของผูท่ี้มาเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมของชุมชนโฟร์
โมสตแ์ละชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา โดยการวเิคราะห์แยกออกเป็น 2 เร่ืองหลกัคือความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วมและความพอใจต่อการมีส่วนร่วม โดยจะแยกทีละชุมชนเช่นเดียวกนั ในสวนขอ้มูลของผู ้
ไม่มาเขา้ร่วมนั้น จะน าเพียงขอ้มูลดา้นความพอใจมาวิเคราะห์เท่านั้น เน่ืองจากตามสภาพความเป็น
จริงในเม่ือประชากรไม่มาเขา้ร่วมจึงไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใดๆ 
การเก็บแบบสอบถามคืนจากชุมชนสามารถเก็บไดค้รบทั้ง 2 ชุมชน เท่ากบั 120 หลงัคาเรือนโดย
ไดรั้บจากชุมชนโฟร์โมสต ์60 หลงัคาเรือนและชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 60 หลงัคาเรือนเช่นเดียวกนั 
แต่การตอบแบบสอบถามบางข้อ ผูต้อบแบบสอบถามตอบไม่ครบในข้อนั้นๆจึงท าให้ผลรวม
จ านวนหลงัคาเรือนในบางขอ้ของแต่ละชุมชนไม่ครบ 60 หลงัคาเรือนในขณะท่ีบางขอ้ครบ 60 
หลงัคาเรือน แต่เป็นจ านวนเพียงเล็กนอ้ยและไม่เป็นปัญหาในการวเิคราะห์และสรุปผล 
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1. ผูม้าเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมของชุมชนโฟร์โมสต ์
 (1) ผูม้าเขา้ร่วมประชุมการคน้หาปัญหาทั้งหมด 38 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 63.33 
และมีส่วนร่วมทุกคร้ัง 5 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 8.33 มีส่วนร่วมบางคร้ัง 30 หลงัคาเรือน เท่ากบั
ร้อยละ 50.00 ไม่มีส่วนร่วม 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 ในขณะท่ีความพอใจต่อการมีส่วน
ร่วมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมไม่พบวา่มีอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสุด ส่วนในระดบัพอใจมาก 4 หลงัคาเรือน 
เท่ากบัร้อยละ 6.67 ปานกลาง 34 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 56.67 ส่วนระดบันอ้ยและนอ้ยท่ีสุดไม่
พบ 
 (2) ผูไ้ม่มาเขา้ร่วมประชุมการคน้หาปัญหาทั้งหมด 22 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 36.67 
ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่พบพอใจมากท่ีสุด พบในระดบัมาก 1 หลงัคาเรือน 
เท่ากบัร้อยละ 1.67 หลงัคาเรือน ปานกลาง 20 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 33.33 ไม่พบในระดบั
นอ้ย แต่พบในระดบันอ้ยท่ีสุด 1 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 1.67   
 
2. ผูม้าเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 
 (1) ผูม้าเขา้ร่วมประชุมการคน้หาปัญหาทั้งหมด 42 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 70.00 
และมีส่วนร่วมทุกคร้ัง 6 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 10.00 มีส่วนร่วมบางคร้ัง 30 หลงัคาเรือน 
เท่ากบัร้อยละ 50.00 ไม่มีส่วนร่วม 6 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 10.00 ในขณะท่ีความพอใจต่อการ
มีส่วนร่วมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 42 หลงัคาเรือนแต่ส่วนความพอใจตอบ
เพียง 37 หลงัคาเรือน ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 61.67 พบวา่พอใจมากท่ีสุด 1 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 
1.67 พอใจมาก 10 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 10.67 ปานกลาง 24 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 40.00 
พอใจนอ้ย 2 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 3.33 และไม่พบในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 (2) ผูไ้ม่มาเขา้ร่วมประชุมการคน้หาปัญหาทั้งหมด 17 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 28.33 
ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่พบพอใจมากท่ีสุด พบในระดบัมาก 1 หลงัคาเรือน 
เท่ากบัร้อยละ 1.67 ปานกลาง 7 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 11.67 นอ้ย 2 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 
2.33 นอ้ยท่ีสุด 5 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 8.33   
 การสรุปผลดา้นการมีส่วนร่วมของการคน้หาปัญหาของทั้ง 2 ชุมชนพบวา่ ชุมชนโฟร์
โมสต์มาเข้าร่วมประชุมและตอบแบบสอบถามในส่วนน้ีครบทั้ง 60 หลังคาเรือน แต่ชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันามาเขา้ร่วมเพียง 59 หลงัคาเรือน  ในดา้นความพอใจตอบเพียง 52 หลงัคาเรือน
เท่านั้น ดา้นความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมจากตารางการแสดงผล พบวา่การมีส่วนร่วมทุกคร้ังและ
บางคร้ังของทั้ง 2 ชุมชนในระดบัท่ี 1 มีความใกลเ้คียงมาก และจะพบผลชดัเจนในส่วนการไม่มี
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เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ

ความคิดเห็นต่อการมส่ีวนร่วม (รวม) 13 21.67 47 78.33 36 60.00 24 40.00

มีส่วนร่วมทกุคร้ัง 3 5.00 N/A N/A 2 3.33 N/A N/A

มีส่วนร่วมบางคร้ัง 9 15.00 N/A N/A 34 56.67 N/A N/A

ไมมี่ส่วนร่วม 1 1.67 N/A N/A 0 0.00 N/A N/A

ความพอใจต่อการมส่ีวนร่วม (รวม) 13 21.67 47 78.33 34 56.67 24 40.00

มากท่ีสุด 1 1.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00

มาก 2 3.33 3 5.00 7 11.67 0 0.00

ปานกลาง 9 15.00 40 66.67 24 40.00 11 18.33

น้อย 1 1.67 2 3.33 3 5.00 3 5.00

น้อยท่ีสุด 0 0.00 2 3.33 0 0.00 10 16.67

2. การมส่ีวนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
ชุมชนโฟร์โมสต์ / หลังคาเรือน ชุมชนทรัพย์สินพฒันา / หลังคาเรือน

ส่วนร่วมของชุมชนโฟร์โมสต์ในเฉพาะผูเ้ขา้ร่วมมีเพียงร้อยละ 5.00 ในขณะท่ีชุมชนทรัพยสิ์น
พฒันามีถึงร้อยละ 10 ซ่ึงสูงกวา่ชุมชนโฟร์โมสต ์2 เท่า  
 ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้ง 2 ชุมชนมีความพอใจในระดบัมาก
และปานกลางใกลเ้คียงกนั ในระดบัมากชุมชนทรัพยสิ์นพฒันามีมากกวา่ชุมชนโฟร์โมสตร้์อยละ 
10 แต่ระดบัปานกลางชุมชนโฟร์โมสต์มีมากกว่าชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาร้อยละ 16 และผลท่ีพบ
ชดัเจนคือผูท่ี้ไม่มาเขา้ร่วมของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาท่ีแสดงความพอใจน้อยท่ีสุดถึงร้อยละ 8.33 
ซ่ึงจากแผนภูมิท่ี 2 แสดงความแตกต่างอยา่งชดัเจน จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปการมีส่วนร่วม
ในระดบัท่ี 1 ไดว้า่ ชุมชนโฟร์โมสตมี์ความต่ืนตวัและเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการของชุมชน
มากกว่าชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา เน่ืองจากสภาพบา้นอยู่อาศยัของชุมชนโฟร์โมสต์เองมีความทรุด
โทรมค่อนขา้งมากและจึงเกิดการรวมกลุ่มกนัเองภายในชุมชน ซ่ึงจากการรวมกลุ่มน้ีส่งผลให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาทั้งดา้นความคิดเห็นและความพอใจ ท่ีมากกว่าชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันา  
 

3.2 พฤติกรรมของผู้ทีม่าเข้าร่วมและไม่มาเข้าร่วมในการวเิคราะห์ทีม่าแห่งปัญหา 
 ระดบัท่ี 2 คือการวเิคราะห์ปัญหาท่ีแสดงขอ้มูลสถิติในรูปแบบของตารางคือ จ านวนหลงัคา
เรือนและร้อยละ ขอ้มูลแผนภูมิในจ านวนร้อยละ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ผูท่ี้มาเข้าร่วมและไม่มาเข้าร่วมในขั้นตอนท่ี 2 ท่ีแสดงถึงความคิดเห็นและความพอใจต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วม  
 
ตารางท่ี 8 พฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมในการวเิคราะห์ท่ีมาแห่งปัญหา 

หมายเหตุ N/A = Not Available (ไม่น าขอ้มูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์) 
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 ระดบัท่ี 2 คือการสามารถพฒันาการมีส่วนร่วมจากการคน้หาปัญหากระทัง่ถึงการ
วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีมาได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ซ่ึงการแสดงผลเป็น
เช่นเดียวกบัการคน้หาปัญหา   
1. ผูม้าเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมของชุมชนโฟร์โมสต ์
 (1) ผูม้าเขา้ร่วมประชุมการวเิคราะห์ปัญหาทั้งหมด 13 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 21.67 
และมีส่วนร่วมทุกคร้ัง 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 มีส่วนร่วมบางคร้ัง 9 หลงัคาเรือน เท่ากบั
ร้อยละ 15.00 ไม่มีส่วนร่วม 1 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 1.67 ในขณะท่ีความพอใจต่อการมีส่วน
ร่วมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมพบว่ามีระดบัพอใจมากท่ีสุด 1 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 1.67  ส่วนใน
ระดบัพอใจมาก 2 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 3.33 ปานกลาง 9 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 15.00 
ระดบันอ้ย 1 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 1.67 และนอ้ยท่ีสุดไม่พบ 
 (2) ผูไ้ม่มาเขา้ร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมด 47 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 78.33 
ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่พบพอใจมากท่ีสุด พบในระดบัมาก 3 หลงัคาเรือน 
เท่ากบัร้อยละ 5.00 หลงัคาเรือน ปานกลาง 40 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 66.67 ระดบัน้อย 2 
หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 3.33 ระดบันอ้ยท่ีสุด 2 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 3.33 เช่นเดียวกนั 
 
2. ผูม้าเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 
 (1) ผูม้าเขา้ร่วมประชุมการวเิคราะห์ปัญหาทั้งหมด 36 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 60.00 
และมีส่วนร่วมทุกคร้ัง 2 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 3.33 มีส่วนร่วมบางคร้ัง 34 หลงัคาเรือน เท่ากบั
ร้อยละ 56.67 ไม่พบการไม่มีส่วนร่วม ในขณะท่ีความพอใจต่อการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มาเขา้ร่วม
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 36 หลงัคาเรือนแต่ส่วนความพอใจตอบเพียง 34 หลงัคาเรือน ซ่ึงเท่ากบั
ร้อยละ 56.67 ไม่พบการพอใจมากท่ีสุด พอใจมาก 7 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 11.67 ปานกลาง 24 
หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 40.00 พอใจนอ้ย 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 และไม่พบในระดบั
นอ้ยท่ีสุด 
 (2) ผูไ้ม่มาเขา้ร่วมประชุมการวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมด 24 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 
40.00 ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่พบระดบัพอใจมากท่ีสุดและพอใจมาก ระดบั
ปานกลาง 11 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 18.33 ระดบันอ้ย 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 นอ้ย
ท่ีสุด 10 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 16.67   
 การสรุปผลดา้นการมีส่วนร่วมของการวิเคราะห์ท่ีมาแห่งปัญหาของทั้ง 2 ชุมชนพบว่า
ทั้ง 2 ชุมชนมาเขา้ร่วมประชุมและตอบแบบสอบถามในส่วนน้ีครบทั้ง 60 หลงัคาเรือน  ซ่ึ ง ค ว า ม
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทุกคร้ังของทั้ง 2 ชุมชนมีความใกลเ้คียงกนัมาก ผูม้าเขา้ร่วมของชุมชน
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เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ

ความคิดเห็นต่อการมส่ีวนร่วม (รวม) 26 43.33 34 56.67 42 70.00 18 30.00

มีส่วนร่วมทกุคร้ัง 2 3.33 N/A N/A 0 0.00 N/A N/A

มีส่วนร่วมบางคร้ัง 22 36.67 N/A N/A 39 65.00 N/A N/A

ไมมี่ส่วนร่วม 2 3.33 N/A N/A 3 5.00 N/A N/A

ความพอใจต่อการมส่ีวนร่วม (รวม) 25 41.67 34 56.67 39 65.00 19 31.67

มากท่ีสุด 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

มาก 5 8.33 3 5.00 6 10.00 3 5.00

ปานกลาง 19 31.67 27 45.00 29 48.33 11 18.33

น้อย 1 1.67 3 5.00 1 1.67 1 1.67

น้อยท่ีสุด 0 0.00 1 1.67 3 5.00 4 6.67

3. การมส่ีวนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ชุมชนโฟร์โมสต์ / หลังคาเรือน ชุมชนทรัพย์สินพฒันา / หลังคาเรือน

ทรัพยสิ์นพฒันาตอบมีส่วนร่วมบางคร้ังถึง ร้อยละ 56.67 ซ่ึงทั้ง 2 ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมพบวา่ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาพอใจในระดบัมาก มากกวา่ชุมชนโฟร์โมสตถึ์งร้อยละ 8.34 
ส่วนในระดบัปานกลางพบวา่ผูม้าเขา้ร่วมของชุมชนโฟร์โมสตพ์อใจเพียงร้อยละ 15.00 เท่านั้น แต่
ของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันามีถึงร้อยละ 40.00 แต่ในทางกลบักนัผูไ้ม่มาเขา้ร่วมของชุมชนโฟร์โมสต์
พอใจในระดบัปานกลางถึงร้อยละ 66.67 ซ่ึงค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัผูม้าเขา้ร่วมจากชุมชนทรัพยสิ์น
พฒันา และในระดบัพอใจน้อยท่ีสุดผูไ้ม่มาเขา้ร่วมชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาก็แสดงออกมาถึง 16.67 
จากขอ้มูลในเชิงสถิติสามารถสรุปไดว้า่ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันามีความเอาใจใส่มากกวา่ระดบัท่ี 1 ซ่ึง
ในขั้นตอนน้ีคือการวิเคราะห์และแสดงออกมามากกว่าชุมชนโฟร์โมสต์อย่างชัดเจน โดยการ
วิเคราะห์ปัญหาน้ีในกระบวนการวางผังชุมชนคือส่วนหน่ึงของการถกเถียงและปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนเอง ดงันั้นชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาท่ีมีประชากรท่ีไดรั้บการศึกษาสูงกวา่ชุมชน
โฟร์โมสตป์ระกอบกบัสภาพบา้นเรือนมีลกัษณะเป็นชุมชนเมืองมากกวา่ชุมชนโฟร์โมสต ์จึงส่งผล
ใหมี้ความต่ืนตวัในการเขา้ร่วมกระบวนการดงักล่าว 

 
3.3 พฤติกรรมของผู้ทีม่าเข้าร่วมและไม่มาเข้าร่วมในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ระดบัท่ี 3 คือการพฒันาความคิดวเิคราะห์จึงไดม้าซ่ึงแนวทางการแกไ้ขปัญหา การ
แสดงขอ้มูลสถิติในรูปแบบของตารางคือ จ านวนหลงัคาเรือนและร้อยละ ขอ้มูลแผนภูมิในจ านวน
ร้อยละ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมในขั้นตอน
ท่ี 3 ท่ีแสดงถึงความคิดเห็นและความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
ตารางท่ี 9 พฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมในการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

หมายเหตุ N/A = Not Available (ไม่น าขอ้มลูส่วนนั้นมาวิเคราะห์) 
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1. ผูม้าเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมของชุมชนโฟร์โมสต ์
 (1) ผูม้าเขา้ร่วมประชุมการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาทั้งหมด 26 หลงัคาเรือน เท่ากบั
ร้อยละ 43.33 และมีส่วนร่วมทุกคร้ัง 2 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 3.33 มีส่วนร่วมบางคร้ัง 22 
หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 36.67 ไม่มีส่วนร่วม 2 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 3.33 ในขณะท่ีความ
พอใจต่อการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมไม่พบวา่มีระดบัพอใจมากท่ีสุด ส่วนในระดบัพอใจมาก 5 
หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 8.33 ปานกลาง 19 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 31.67 ระดบัน้อย 1 
หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 1.67 และนอ้ยท่ีสุดไม่พบ 
 (2) ผูไ้ม่มาเขา้ร่วมประชุมการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมด 34 หลงัคาเรือน 
เท่ากบัร้อยละ 56.67 ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่พบพอใจมากท่ีสุด พบในระดบั
มาก 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 หลงัคาเรือน ปานกลาง 27 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 45.00 
ระดบันอ้ย 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 ระดบันอ้ยท่ีสุด 1 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 1.67  
 
2. ผูม้าเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 
 (1) ผูม้าเขา้ร่วมประชุมการการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาทั้งหมด 42 หลงัคาเรือน 
เท่ากบัร้อยละ 70.00 ไม่พบการมีส่วนร่วมทุก มีส่วนร่วมบางคร้ัง 39 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 
65.00 ไม่มีส่วนร่วม 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 ในขณะท่ีความพอใจต่อการมีส่วนร่วมของผู ้
ท่ีมาเขา้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด 42 หลงัคาเรือนแต่ส่วนความพอใจตอบเพียง 39 หลงัคา
เรือน ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 65.00 ไม่พบการพอใจมากท่ีสุด พอใจมาก 6 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 
10.00 ปานกลาง 29 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 48.33 พอใจนอ้ย 1 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 1.67 
และในระดบันอ้ยท่ีสุด 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 
 (2) ผูไ้ม่มาเขา้ร่วมประชุมการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมด 18 หลงัคาเรือน 
เท่ากบัร้อยละ 30.00 ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่พบระดบัพอใจมากท่ีสุด พอใจ
มาก 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 ระดบัปานกลาง 11 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 18.33 ระดบั
นอ้ย 1 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 1.67 นอ้ยท่ีสุด 4 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 6.67   
 การสรุปผลดา้นการมีส่วนร่วมของการหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาพบวา่มีเพียงจ านวน
เล็กน้อยจากชุมชนโฟร์โมสต์ท่ีมีสวนร่วมทุกคร้ัง ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมบางคร้ังจากชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันายงัคงมากกวา่ชุมชนโฟร์โมสตถึ์ง 2 เท่า ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม 
ความพอใจระดบัปานกลางมีความใกลเ้คียงกบัการมีส่วนร่วมเป็นบางคร้ังทุกประการ และในส่วน
ความพอใจน้อยท่ีสุดพบว่าชุมชนทรัพยสิ์นพฒันายงัคงแสดงความพอใจน้อยท่ีสุดออกมาอย่าง
ชดัเจนส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมร้อยละ 5.00 จากขอ้มูลในระดบัการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการ
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เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ เข้าร่วม ร้อยละ ไม่เข้าร่วม ร้อยละ

ความคิดเห็นต่อการมส่ีวนร่วม (รวม) 53 88.33 7 11.67 45 75.00 15 25.00

มีส่วนร่วมทกุคร้ัง 3 5.00 N/A N/A 3 5.00 N/A N/A

มีส่วนร่วมบางคร้ัง 50 83.33 N/A N/A 42 70.00 N/A N/A

ไมมี่ส่วนร่วม 0 0.00 N/A N/A 0 0.00 N/A N/A

ความพอใจต่อการมส่ีวนร่วม (รวม) 51 85.00 6 10.00 45 75.00 15 25.00

มากท่ีสุด 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

มาก 6 10.00 0 0.00 3 5.00 4 6.67

ปานกลาง 45 75.00 6 10.00 35 58.33 3 5.00

น้อย 0 0.00 0 0.00 6 10.00 0 0.00

น้อยท่ีสุด 0 0.00 0 0.00 1 1.67 8 13.33

4. การมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ชุมชนโฟร์โมสต์ / หลังคาเรือน ชุมชนทรัพย์สินพฒันา / หลังคาเรือน

แก้ไขปัญหาซ่ึงเป็นการพฒันาความรู้และความเข้าใจต่อจากระดับการวิเคราะห์ พบว่าชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันายงัคงมีการสานต่อกระบวนการทางความคิดและมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งชดัเจน ซ่ึงในทางกลบักนัชุมชนโฟร์โมสตก์ลบัแสดงออกมาถึงความไม่พร้อมต่อ
การหาแนวทางการมีส่วนร่วม สังเกตไดจ้ากมีผูม้าเขา้ร่วมนอ้ยกวา่ผูไ้ม่มาเขา้ร่วม ซ่ึงโดยรวมแลว้
ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาแสดงถึงศกัยภาพท่ีเหนือกวา่ชุมชนโฟร์โมสตใ์นระดบัท่ี 2-3 ท่ีเก่ียวกบัการ
วิเคราะห์ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปัจจยัส่วนหน่ึงมาจากความกระตือรือร้นท่ีจะ
พยายามรักษาผลประโยชน์ส่วนตวัของแต่ละหลงัคาเรือน เน่ืองจากการวางผงัชุมชนตามนโยบาย
ของส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยทุ์กหลงัคาเรือนจ าเป็นตอ้งคืนพื้นท่ีเดิมและจดัสรร
พื้นท่ีใหม่  
 

3.4 พฤติกรรมของผู้ทีม่าเข้าร่วมและไม่มาเข้าร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 ระดบัท่ี 4 คือการแก้ไขปัญหาหรือขั้นตอนการลงมือปฏิบติั การแสดงขอ้มูลสถิติใน
รูปแบบของตารางคือ จ านวนหลงัคาเรือนและร้อยละ ขอ้มูลแผนภูมิในจ านวนร้อยละ ซ่ึงขอ้มูลท่ี
น าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมในขั้นตอนท่ี 4 ท่ีแสดงถึง
ความคิดเห็นและความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
ตารางท่ี 10 พฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมในการด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

 
 
หมายเหตุ N/A = Not Available (ไม่น าขอ้มูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์) 
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 (1) ผูม้าเขา้ร่วมประชุมการลงมือปฏิบติัทั้งหมด 53 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 88.33 
และมีส่วนร่วมทุกคร้ัง 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 มีส่วนร่วมบางคร้ัง 50 หลงัคาเรือน เท่ากบั
ร้อยละ 83.33 ไม่พบการไม่มีส่วนร่วม ในขณะท่ีความพอใจต่อการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมไม่
พบวา่มีระดบัพอใจมากท่ีสุด ส่วนในระดบัพอใจมาก 6 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 10.00 ปานกลาง 
45 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 75.00 ไม่พบระดบันอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 
 (2) ผูไ้ม่มาเขา้ร่วมประชุมการลงมือปฏิบติัทั้งหมด 7 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 11.67 
ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่พบพอใจมากท่ีสุดและพอใจมาก พบเพียงปานกลาง 
6 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 10.00 และไม่พบพอใจนอ้ยและพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
2. ผูม้าเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วมของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 
 (1) ผูม้าเขา้ร่วมประชุมการลงมือปฏิบติัทั้งหมด 45 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 75.00 
การมีส่วนร่วมทุกคร้ัง 4 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 6.67 มีส่วนร่วมบางคร้ัง 1 หลงัคาเรือน เท่ากบั
ร้อยละ 1.67 ไม่มีส่วนร่วม 10 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 16.67 ในขณะท่ีความพอใจต่อการมีส่วน
ร่วมของผูท่ี้มาเขา้ร่วม ไม่พบการพอใจมากท่ีสุด พอใจมาก 4 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 6.67 ปาน
กลาง 35 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 58.33 พอใจนอ้ย 6 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 10.00 และใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด 1 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 1.67 
 (2) ผูไ้ม่มาเขา้ร่วมประชุมการคน้หาปัญหาทั้งหมด 15 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 25.00 
ดา้นความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่พบระดบัพอใจมากท่ีสุด พอใจมาก 4 หลงัคาเรือน 
เท่ากบัร้อยละ 6.67 ระดบัปานกลาง 3 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 5.00 ไม่พบระดบันอ้ย ระดบันอ้ย
ท่ีสุด 8 หลงัคาเรือน เท่ากบัร้อยละ 13.33   
 การสรุปผลดา้นการมีส่วนร่วมของการด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรือขั้นตอนการลงมือ
ปฏิบติั พบวา่ทั้ง 2 ชุมชนมีความใกลเ้คียงกนัในระดบัการมีส่วนร่วมทุกคร้ัง แต่ในระดบัมีส่วนร่วม
บางคร้ัง ชุมชนโฟร์โมสตเ์ฉพาะผูท่ี้เขา้ร่วมมีมากถึงร้อยละ 83.33 ซ่ึงชุมชนทรัพยสิ์นพฒันามีเพียง
ร้อยละ 70.00 ด้านความพอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วม  พบว่าชุมชนโฟร์โมสต์มีความพอใจ
ระดบัมาก ซ่ึงมากกวา่ระดบัเดียวกนัของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาถึง 2 เท่า และยงัคงมากกวา่ในระดบั
ปานกลางอีกเช่นกัน และข้อมูลสถิติสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนโฟร์โมสต์มีการตอบสนองต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการลงมือปฏิบติัอยา่งชดัเจน ซ่ึงต่างจากชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาท่ี
มีศกัยภาพในช่วงแรกคือการคิดวเิคราะห์ตลอดจนหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาได ้แต่เม่ือถึงขั้นตอน
การลงมือปฏิบติักลบัแปรผกผนักบัช่วงแรก  
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 จากลกัษณะพฤติกรรมของผูท่ี้มาเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมของทั้ง 2 ชุมชนพบวา่ ในระดบั
ท่ี 1 ชุมชนโฟร์โมสตแ์สดงศกัยภาพออกมาไดม้ากกวา่ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา ในระดบัท่ี 2-3 ชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันาแสดงศกัยภาพการคิดวเิคราะห์หรือร่วมระดมสมองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่
ชุมชนโฟร์โมสตอ์ยา่งชดัเจน ระดบัท่ี 4 ซ่ึงจากทฤษฎีการมีส่วนร่วมกล่าววา่จะมีระดบัน้ีมากกท่ีสุด 
กลบัเป็นชุมชนโฟร์โมสตท่ี์แสดงออกมาเหนือกวา่ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาทั้งดา้นความคิดเห็นและ
ความพอใจ ทั้งน้ีชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาทั้งจากผูเ้ขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมยงัแสดงถึงความไม่พอใจต่อ
กระบวนการการมีส่วนร่วมออกมาอยา่งชดัเจนกวา่ชุมชนโฟร์โมสต ์แต่อยา่งไรก็ตามยงัคงมีปัจจยั
ทางดา้นสังคมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมดงักล่าว เช่นระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้หรือ
รูปแบบการอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถามเอง 
 
4. สรุป 
 ประชากรในชุมชนแสมด า อนัหมายถึงบางส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบของชุมชนโฟร์โมสต์
และชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่มี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ทายาทผูเ้ช่าท่ีดินเดิมจากส านกังาน
ทรัพยสิ์น ฯ จะอาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นเวลามากกวา่ 30 ปี กลุ่มท่ี 2 คือผูซ้ื้อท่ีดินจากทายาทผูเ้ช่าท่ีดิน
เดิมแลว้มาปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยั จะอยูอ่าศยัในชุมชนระหวา่ง 10 – 15  ปี การประกอบอาชีพส่วน
ใหญ่จะคา้ขายหรือรับจา้ง ท าให้มีรายไดไ้ม่มากนกั ดงันั้นปัญหาท่ีพบเจอส่วนใหญ่คือไม่มีเงินใน
การซ่อมแซมบา้นท าใหส่ิ้งปลูกสร้างทรุดโทรม อีกทั้งยงัไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่าท่ีดินกบัส านกังานทรัพยสิ์น 
ฯ จึงท าให้ขาดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะการด าเนินการใด ๆ จ าเป็นตอ้งได้รับ
ความยนิยอมจากส านกังานทรัพยสิ์น ฯ เป็นล าดบัแรก 
 เม่ือเกิดการเวนคืนท่ีดิน ท าให้ตอ้งมีการประชุมช้ีแจงแก่ชุมชนเพื่อท าความเข้าใจและ
รับทราบเร่ืองสิทธ์ิ ปรากฏว่ามีประชากรส่วนใหญ่เข้ามาร่วมประชุมรับฟังการช้ีแจงเร่ืองสิทธ์ิ 
หลงัจากรับทราบเร่ืองสิทธ์ิประชากรส่วนใหญ่จะร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหวัหนา้กลุ่มยอ่ยของตน 
เน่ืองมาจากไม่มีเวลาเขา้มามีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน อาจมาเขา้ร่วมไดเ้พียงบางคร้ัง โดยส่วน
ใหญ่เม่ือมีการนดัประชุมไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใด จะมีประชากรส่วนใหญ่เขา้ร่วมประชุมดว้ย แต่
หากให้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนก็จะเขา้มามีส่วนร่วมเพียงบางคร้ังเท่านั้น 
อาจเกิดจากชุมชนไม่ไดเ้ดือดร้อนท่ีอยูอ่าศยัจริง ๆ ถึงแมมี้การเวนคืนท่ีดิน  
 ดา้นประเด็นหลกัของการมีส่วนร่วม จากผลจากการวิจยัพบวา่ขั้นตอนท่ีเป็นประเด็นหลกั
ของการมีส่วนร่วมคือการคน้หาปัญหาและสามารถคิดวิเคราะห์ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขได ้
สามารถพบได้ในชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาท่ีมีความพร้อมและแสดงศกัยภาพออกมาอย่างชัดเจน 
ถึงแมจ้ะเป็นไปในรูปแบบของการรักษาผลประโยชน์ส่วนตนก็ตาม แต่เม่ือถึงเวลาลงมือปฏิบติัการ
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ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันากลบัมีส่วนร่วมค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัชุมชนโฟร์โมสตท่ี์มาเขา้ร่วมมาก
ในระดบัท่ี 1 ซ่ึงคือการร่วมกนัคน้หาปัญหาและระดบัท่ี 4 คือการลงมือปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาโดย
การร่วมกันวางผงัชุมชน ในส่วนน้ีชุมชนโฟร์โมสต์แสดงศกัยภาพท่ีพร้อมกว่าชุมชนทรัพยสิ์น
พฒันาท่ียงัคงถกเถียงกนัเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตน พฤติกรรมและบริบทแวดลอ้มของผูท่ี้มา
เขา้ร่วมกระบวนการของทั้ง 2 ชุมชนน้ีมีความคลา้ยคลึงกนัในดา้นอยูอ่าศยัในพื้นท่ีของส านกังาน
ทรัพยสิ์นฯ เหมือนกนั แต่ก็ยงัมีความแตกต่างกนัท่ีไม่มากนกัในดา้นการศึกษา อาชีพและรายได ้แต่
ความแตกต่างท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือสภาพบา้นอยู่อาศยั ซ่ึงชุมชนโฟร์โมสต์มีความทรุดโทรม
มากกวา่ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา และประกอบกบัชุมชนโฟร์โมสต์ยงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นชุมชนท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมายเหมือนอีกชุมชนหน่ึง ด้วยเหตุผลดงักล่าวจึงส่งผลให้ผูม้าเขา้ร่วมของทั้ง 2 
ชุมชนมีความแตกต่างกนัในแต่ละระดบัของกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผงัท่ีอยู่อาศยัของ
ชุมชน 
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บทที ่6 

สรุปการวเิคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การสรุปผลการวิเคราะห์ ด าเนินการโดยสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรและขอ้มูล
การมีส่วนร่วม การอภิปรายผลด าเนินการโดยขยายความผลจากการวเิคราะห์และน าขอ้มูลเชิงสังคม
เขา้มาช่วยบรรยายผลท่ีไดรั้บ ขอ้เสนอแนะด าเนินการโดย เสนอแนะกระบวนการมีส่วนร่วมอนัเป็น
พื้นฐานท่ีมาจากการวจิยัและอา้งอิงมาจากทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 
1. สรุปการวเิคราะห์ 

ผลท่ีสรุปจากการวิ เคราะห์ ครอบคลุมประชากรในพื้นท่ีวิจัย  และข้อมูลหลักคือ
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ระดับ รวมถึงการพฤติกรรมของผูม้าเขา้ร่วมและไม่มาเขา้ร่วม
กระบวนการ 
        1.1 ประชากรในพืน้ทีว่จัิย 

ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชุมชนแสมด า เป็นเวลา 30 ปีข้ึนไป กลุ่มน้ีจะเป็นทายาทผู ้
เช่าท่ีดินเดิมกบัส านกังานทรัพยสิ์น ฯ ปัจจุบนัไดย้กเลิกสัญญาเช่าหมดแลว้ และมีช่วงอายุระหวา่ง 
41-50 ปี อีกกลุ่มอาศยัอยู่ในชุมชนระยะเวลาระหวา่ง 11 – 15 ปี กลุ่มน้ีเป็นผูเ้ขา้มาซ้ือท่ีดินจาก
ทายาทผูเ้ช่าเดิมและอยูอ่าศยัครอบครองมาจนถึงปัจจุบนั มีช่วงอายุระหวา่ง 31-40 ปี ลกัษณะการอยู่
อาศยัประชากรบางกลุ่มยงัคิดว่าท่ีดินของตนยงัมีสัญญาเช่ากบัส านกังานทรัพยสิ์น ฯ อยู่ จึงตอบ
แบบสอบถามมาว่าเช่าอาศยัอยู่ ประชากรส่วนใหญ่เรียนจบชั้นประถมศึกษา ท าให้ตอ้งประกอบ
อาชีพคา้ขายส่วนตวัและรับจา้งทัว่ไป ส่งผลให้มีรายไดน้อ้ยคืออยูร่ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาท อีก
ทั้งส่วนใหญ่มีบุตรท่ีมีอายุมากกว่า 21 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีรับผิดชอบตวัเองได้แลว้ แต่ยงัคงอาศยัอยู่
ร่วมกบัพ่อแม่ และไม่ส่งผลให้เกิดมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ส่วนประชากรท่ีมีบุตรช่วงอายุ 0-20 ปีท่ี
ยงัคงตอ้งพึ่งพาครอบครัวอยูม่ากอีกทั้งยงัเพิ่มภาระการดูแลเล้ียงดูหรือค่าเล่าเรียนอีกดว้ย  
        1.2 การมีส่วนร่วม 
 การสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมท าการสรุปทีละระดบัของกระบวนการ โดยระดบัท่ี 1 คือ
การร่วมกนัคน้หาปัญหา ระดบัท่ี 2 การร่วมกนัวิเคราะห์ท่ีมาแห่งปัญหา ระดบัท่ี 3 การหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา ระดบัท่ี 4 การด าเนินการแกไ้ขปัญหาซ่ึงหมายถึงการลงมือปฏิบติั และสุดทา้ย
ระดบัท่ี 5 การติดตามและประเมินผล แต่อยา่งไรก็ตามผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มีเพียงระดบัท่ี 1-4 
เท่านั้นเน่ืองจากไม่ปรากฏผลการติดตามและประเมินผลในระดบัท่ี 5  
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ระดบัท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหาภายในชุมชน ชุมชนโฟร์โมสตแ์สดงถึงศกัยภาพความพร้อมใน
การรวมกลุ่มและเขา้ร่วมกระบวนการในระดบัการคน้หาปัญหาไดม้ากกวา่ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 
รวมถึงยงัแสดงทศันคติท่ีพอใจออกมามากกวา่ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาเช่นเดียวกนั  
ระดบัท่ี 2 การร่วมกนัวิเคราะห์ท่ีมาแห่งปัญหา เม่ือถึงระดบัน้ีผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนจ าเป็นตอ้งร่วม
ระดมสมองมากกว่าเดิม ซ่ึงชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาแสดงให้ปรากฏออกมาอย่างชดัเจนถึงการเขา้
ร่วมท่ีมากกว่าและยงัมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นรวมถึงทศันคติต่อความพึงพอใจท่ีเป็นไป
ในดา้นท่ีดีกวา่ชุมชนโฟร์โมสต ์
ระดบัท่ี 3 การร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงเป็นการพฒันาผลจากการวิเคราะห์ท่ีไดก้ระท า
ในขั้นตอนก่อนหนา้น้ี 2 ขั้นตอน และยงัคงอยูใ่นช่วงระดมสมองของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน ซ่ึงชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันาแสดงศกัยภาพออกมาอยา่งชดัเจนมากกวา่ชุมชนโฟร์โมสตท่ี์แสดงออกมาค่อนขา้ง
นอ้ยกวา่ท่ีควร หากเพียงแต่รอค าสั่งจากเจา้หนา้ท่ีส านกังานทรัพยสิ์นฯ หรือด าเนินการไปตามอตัถ
ภาพเท่านั้น แต่ในระดบัน้ีผูท่ี้มาเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาแสดงออกถึง
ความไม่พอใจต่อกระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งชดัเจน ดว้ยการตอบพอใจนอ้ยท่ีสุด ถึงแมว้า่ตนเอง
จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากกวา่ชุมชชนโฟร์โมสตก์็ตาม 
ระดบัท่ี 4 การร่วมกนัด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรือการลงมือปฏิบติั ซ่ึงในระดบัน้ี ชุมชนโฟร์โมสต ์
กลบัแสดงศกัยภาพในการร่วมกนัลงมือปฏิบติัอย่างชัดเจนและทศันคติท่ีดีต่อกระบวนการ ซ่ึง
ค่อนข้างผิดจากความคาดหมายท่ีควรจะเป็นชุมชนทรัพย์สินพฒันามากกว่า เน่ืองจากชุมชน
ทรัพยสิ์นพฒันาค านึงถึงการถกเถียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ชุมชนโฟร์โมสต ์ 

 
2. การอภิปรายผลทีไ่ด้จากการวจัิย 
 การอภิปรายผลด าเนินการโดยขยายความโดยการน าขอ้มูลประชากรและปัจจยัทางด้าน
สังคมมาช่วยบรรยายผลและสรุปผล โดยการอภิปรายผลจะบรรยายทีละระดบัของการมีส่วนร่วม 
ระดับท่ี 1 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้ทราบว่าชุมชนโฟร์โมสต์ท่ีมีลักษณะชุมชนเมืองก่ึง
เกษตรกรรมและมีผูอ้ยู่อาศยัส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย ประกอบอาชีพค่อนขา้งไม่มัน่คงจึง
ส่งผลถึงรายได ้ดว้ยปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนโฟร์โมสต ์มีความเขา้ใจต่อสถานการ
ค่อนขา้งง่าย และค่อนขา้งมีความซ่ืออยู่ในนิสัยส่วนตวั เร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนพบบา้งแต่เป็น
ประเด็นเล็กน้อยเท่านั้น รวมถึงไม่มีการแบ่งฝ่ายและต่อตา้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผงั
ชุมชนอยา่งชดัเจนเหมือนดงัชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา โดยทั้งน้ีอาจเป็นไดว้า่ชุมชนโฟร์โมสตย์งัไม่ได้
รับการข้ึนทะเบียนเป็นชุมชนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายจึงส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน
เองท่ีแสดงการรักษาผลประโยชน์ส่วนตนออกมาค่อนข้างน้อย  ส่วนชุมชนทรัพย์สินพฒันามี
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ลกัษณะความเป็นชุมชนเมืองสูงกว่าชุมชนโฟร์โมสต์ สภาพบา้นเรือนค่อนขา้งมัน่คงแข็งแรง ใน
ชุมชนเฉพาะส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบมีผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาสูงกวา่ชุมชนโฟร์โมสต ์ดว้ยปัจจยัเหล่าน้ี
ส่งผลให้ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาท่ีมีความพร้อมในดา้นท่ีอยูอ่าศยักลบัตอ้งถูกเวนคืนพื้นท่ี ดงันั้นจึง
เกิดความไม่พอใจและน าไปสู่การแบ่งฝ่ายท่ียินยอมคืนพื้นท่ีให้กบัทางส านกังานทรัพยสิ์นฯ และ
ฝ่ายท่ีไม่ยินยอม ขั้นตอนการคน้หาปัญหาน้ีเป็นเพียงบทเร่ิมตน้ของกระบวนการมีส่วนร่วมเท่านั้น 
ดงันั้นจึงไม่ได้รับความสนใจจากผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนทรัพย์สินพฒันาเท่าท่ีควร รวมถึงยงัแสดง
ความไม่พอใจต่อกระบวนการออกมาในการตอบแบบสอบถาม ในส่วนของชุมชนโฟร์โมสตท่ี์เป็น
ชุมชนท่ีไม่ช ่าชองในดา้นการคิดวิเคราะห์ หากแต่ถนดัในการลงมือปฏิบติัหรือการรอค าสั่งเท่านั้น
กลบัแสดงถึงการมีส่วนร่วมในขั้นตอนท่ี 1 มากกวา่อีกชุมชน 
 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 เน่ืองจากบริบททางกายภาพและสังคมของชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา
ท่ีค่อนขา้งแตกต่างจากชุมชนโฟร์โมสต ์ประกอบกบัชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นชุมชนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ และเน่ืองดว้ยความหวงแหนในทรัพยส์มบติัของตนเองท่ีเกรง
วา่จะถูกเวนคืน จึงแสดงความตอ้งการในการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตนชดัเจนในรูปแบบของ
การเขา้ร่วมกระบวนการในขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุท่ีมาแห่งปัญหา ตลอดจนสามารถหาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง ลกัษณะดงักล่าวคลา้ยกบัตอ้งมีปัจจยัภายนอกเขา้มากระตุน้ให้
กลุ่มคนเหล่าน้ีออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ ถึงแมว้า่จะออกมามีส่วนร่วมมากกวา่ชุมชน
โฟร์โมสตแ์ละมีทศันะคติท่ีดีกว่า แต่ก็ยงัคงมีบางส่วนท่ีแสดงถึงความไม่พอใจต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วม กล่าวคือผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนน้ีมีส่วนร่วมในกระบวนการมากแต่กลบัมีความพอใจต่อ
กระบวนการนอ้ย เน่ืองจากผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนทรัพยสิ์นพฒันายงัคงค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมา
ก่อน ซ่ึงต่างจากชุมชนโฟร์โมสตท่ี์ยงัคงค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนเช่นกนัแต่เป็นเพียงประเด็น
เล็กนอ้ยเท่านั้น อีกทั้งชุมชนโฟร์โมสตย์งัคงมีวถีิชีวติบางส่วนเป็นชุมชนเมืองก่ึงเกษตรกรรม  
 ระดบัท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั เน่ืองจากปัจจยัขา้งตน้ท่ีแสดงถึงความขดัแยง้
บางส่วนในชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา จึงส่งผลให้มีผูเ้ขา้ร่วมในขั้นตอนน้ีค่อนขา้งน้อยเม่ือเทียบกบั
ชุมชนโฟร์โมสต์ ท่ีถนดัในเร่ืองลงมือท ามากกว่าการคิดวิเคราะห์ ดงันั้นในขั้นตอนนน้ีการลงมือ
ปฏิบติัชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาจึงขาดผูล้งมือท าหากมีแต่เพียงผูคิ้ดเท่านั้น ประเด็นหลกัยงัคงมาจาก
การไม่เช่ือมัน่ในกระบวนการมีส่วนร่วมและไม่เช่ือมัน่ในตวัภาคีร่วมต่างๆ วา่จะด าเนินการไดจ้ริง 
และในขณะท่ีชุมชนโฟร์โมสตม์าเขา้ร่วมค่อนขา้งมากและมีโอกาสในการลงมือปฏิบติั รวมถึงผล
การตอบสนองต่อความพอใจเป็นไปในดา้นท่ีดีกวา่ชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 
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3. สรุปส่ิงทีค้่นพบจากการวจัิย 
 ส่ิงท่ีสามารถคน้พบไดจ้ากการวิจยัคือ ในครอบครัวส่วนใหญ่มีบุตรมีอายุ 20 ปีข้ึนไป ท า
ให้การออกแบบวางผงัท่ีอยู่อาศยั ตอ้งค านึงถึงกลุ่มคนเหล่าน้ีดว้ยซ่ึงอาจกลายเป็นครอบครัวขยาย
ภายในอนาคต และตอ้งน าเขา้มาสู่กระบวนการมีส่วนร่วมดว้ย ปัญหาท่ีพบมากในชุมชนคือเร่ือง
ขาดสาธารณูปโภคต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นชุมชนบุกรุกท าให้บางหลังไม่มีบ้านเลขท่ี การจะขอ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการจากภาครัฐจึงเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากต้องได้รับการอนุญาตจาก
เจา้ของท่ีดิน จึงสามารถไปยื่นเร่ืองต่อภาครัฐในการขอใช้ระบบสาธารณูปโภค เม่ือมีการประชุม 
ประชากรจะนัง่รับฟังขอ้มูลอย่างตั้งใจ และจะแจง้ความตอ้งการขนาดและต าแหน่งท่ีดินในผงัอยู่
อาศยั เพราะตอ้งค านึงเร่ืองขนาดท่ีดินเดิมและส่วนครอบครัวขยาย บางรายจะมีเร่ืองการประกอบ
อาชีพมาเป็นส่วนหน่ึงของการเลือกต าแหน่งท่ีดินและประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ประชากรส่วนใหญ่
มีความตอ้งการเป็นผูเ้ช่ากบัส านกังานทรัพยสิ์น ฯ 
 ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีคน้พบคือ ชุมชนท่ีมีสภาพบา้นเรือนมัน่คงแข็งแรงและมี
ความเป็นชุมชนเมืองมากกว่า เช่นชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาจะเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนการคิด
วิเคราะห์ตลอดจนหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา ถึงแมว้า่อาจจะมีประเด็นเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตน
ตามมาก็ตาม กล่าวคือชุมชนลกัษณะน้ีมีความช ่าชองในการถกเถียงคิดวิเคราะห์มากกวา่ชุมชนโฟร์
โมสตท่ี์มีลกัษณะเป็นชุมชนเมืองก่ึงเกษตรกรรม ท่ีรอการช้ีน าจากส านกังานทรัพยสิ์นฯเท่านั้น และ
ถนดัในการลงมือปฏิบติัมากกวา่ใชก้ารคิดและวเิคราะห์  
 
4. ข้อเสนอแนะทีม่ีพืน้ฐานมาจากการวจัิย 

 การเสนอแนะท่ีมีพื้นฐานมาจากการวจิยัสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนะแนว 
ทางการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการเสนอแนะน้ีจะเสนอแนะทีละขั้นตอนของ
การมีส่วนร่วมเพื่อแยกแต่ละประเด็นให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามกรณีศึกษาชุมชน
โฟร์โมสต์และชุมชนทรัพยสิ์นพฒันาน้ีเป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีของส านักงานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์ซ่ึงสมควรจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัชุมชนอ่ืนในพื้นท่ีของส านกังานทรัพยสิ์นฯ หรือ
ในกรณีชุมชนอ่ืนท่ีนอกเหนือจากน้ีแลว้ตอ้งมีบริบทท่ีใกลเ้คียงมากกบักรณีศึกษาดงักล่าว  

ขอ้เสนอแนะในระดบัท่ี 1 การร่วมกนัคน้หาปัญหาภายในชุมชน จากขอ้มูลขา้งตน้ทั้ง 2 
ชุมชนมีความแตกต่างกันดังนั้นการตอบสนองของผูม้าเข้าร่วมจึงแตกต่างกันเช่นเดียวกัน ใน
ขั้ นตอนแรกไม่ได้รับการตอบสนองจากผู ้อยู่อาศัยในชุมชนเท่า ท่ีควรเน่ืองจากขาดการ
ประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึงและขาดแรงจูงใจในการเขา้ร่วม ชุมชนโฟร์โมสตท่ี์มาเขา้ร่วมเพราะเป็น
การช้ีน าของส านักงานทรัพย์สินฯ ส่วนชุมชนทรัพย์สินพฒันามาเข้าร่วมเพราะต้องการรักษา
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ผลประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงทั้ง 2 กรณีก็เป็นสิทธิอนัชอบธรรมของผูอ้ยู่อาศยัในชุมชน ดงันั้น
ขอ้เสนอแนะในขั้นตอนท่ี 1 สมควรสร้างความเขา้ใจในระดบัเดียวกนัเป็นล าดบัแรก กล่าวคือการ
เจรจาหรือสนทนาต่างๆของภาคีร่วมสมควรเขา้ไปพบผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนเพื่อสร้างมิตรภาพให้
คลา้ยกบัเป็นพวกเดียวกนั หลงัจากนั้นผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนจะเช่ือมัน่ในตวัของภาคีร่วมต่างๆ จากนั้น
กระบวนการรวมกลุ่มของชุมชนจะง่ายข้ึนหากสร้างความเช่ือมัน่เป็นล าดบัแรก ส่ิงท่ีไม่ควรกระท า
คือการมีส่ิงของแลกเปล่ียนท่ีเป็นรูปธรรม กล่าวคือจะสร้างค่านิยมท่ียึดติดกบัผลประโยชน์การมีส่ิง
แลกเปล่ียนอาจสามารถกระท าไดใ้นเชิงนามธรรมเช่น สิทธิการต่อสัญาเช่าของแต่ละหลงัคาเรือน  
 ขอ้เสนอแนะในระดบัท่ี 2 การร่วมกนัวเิคราะห์ท่ีมาแห่งปัญหาภายในชุมชน จากทฤษฎีการ
มีส่วนร่วมของ ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์ กล่าววา่การมีส่วนร่วมท่ีดีสมควรมาจากความสมคัรใจมิใช่มา
จากการบงัคบัหรือขู่เข็ญ ดงันั้นก่อนท่ีจะสามารถวิเคราะห์ไดผู้อ้ยู่อาศยัเองจ าเป็นตอ้งไดข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง กล่าวคือการให้ขอ้มูลในความเป็นจริงและช้ีให้ทราบถึงผลดีและผลเสียของแต่ละประเด็น
อยา่งชดัเจน น าเง่ือนไขท่ีกลุ่มคนเหล่าน้ีตอ้งเผชิญผนวกกบัโอกาสท่ีพวกเขาจะไดรั้บหากสามารถ
ผา่นอุปสรรคได ้พยายามช้ีใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของกระบวนการมีส่วนร่วม และอ านาจในการต่อรอง
อยา่งเป็นธรรม 
 ขอ้เสนอแนะในระดบัท่ี 3 การร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา ส่วนน้ีเป็นการพฒันามา
อีกระดบัหน่ึงของการวิเคราะห์ ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ได้แลว้ตอ้งช้ีให้เห็นโอกาสต่างๆท่ีมาจาก
ภายนอกเองเช่น การรวมกลุ่มเพื่อยื่นกูสิ้นเช่ือ จาก พอช. หรือการสร้างโอกาสเองจากภายในชุมชน
เช่นการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยข์องชุมชนและน าเงินมาท าการเกษตรของชุมชน ทั้งน้ีขั้นตอนท่ี 1-
3 ท่ีหมายถึงหัวใจของการมีส่วนร่วม ควรผลกัดนัให้ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนมีส่วนร่วมโดยปราศจาก
ผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ ทั้งส้ิน เพราะการกระท าดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
 ขอ้เสนอแนะในระดบัท่ี 4 การร่วมกนัด าเนินการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงในส่วนน้ีคือการลงมือ
ปฏิบติัท่ีตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ ม.ร.ว. อคิน รพีพฒัน์ กล่าวว่าจะมีเพียงระดบัน้ีเท่านั้นท่ี
เกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงหากเป็นดงัท่ีกล่าวนั้น การมีส่วนร่วมจะถูกพฒันาต่อไปไดน้้อยมากเน่ืองจาก
ขาดฐานรากแห่งความเขา้ในซ่ึงปัญหา ดงันั้นในขั้นตอนน้ีภาคีร่วมต่างๆสมควรเป็นเพียงแค่ผูส้ังเกตุ
การณ์เท่านั้นมิสมควรลงมือปฏิบติัด้วย ควรปล่อยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองถึงแมว้่าจะไม่
ส าเร็จดงัท่ีมุ่งหวงัไว ้เน่ืองจากชุมชนจะสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดแลว้น าไปวิเคราะห์และหา
แนวทางไดด้ว้ยตนเอง 
 ขอ้เสนอแนะในระดบัท่ี 5 การร่วมกนัติดตามและประเมินผลเน่ืองจากการการติดตาม
ประเมินผลกระบวนการยงัไม่ได้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมมากนัก ดงันั้นการเสนอแนะเป็นเพียงการ
กระท าในระดบัท่ี 1-4 อยา่งจริงจงัและสร้างส านึกความเป็นเจา้ของ จากนั้นการติดตามผลจะเกิดข้ึน 
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5. สรุป 
 หวัใจของการพฒันาคือกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่วา่จะเป็นการพฒันาหรือด าเนินการเร่ือง
ใด ผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนตอ้งมองเห็นและเขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนก่อนเป็นล าดับแรก จากนั้นจึง
ร่วมกนัหาแนวทางหรือวิธีการต่างๆ มาแก้ไขปัญหา แต่ปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมคือ
ชุมชนตอ้งมีความเดือดร้อนเหมือนกนั หรือไม่ก็จ  าเป็นตอ้งปฏิบติัตามนโยบายของเจา้ของท่ีดิน จะ
ท าให้มีการร่วมกนัคิดและระดมสมองเพื่อร่วมกนัรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม น าไปสู่การลง
มือปฏิบติั โดยการร่วมกันคิดน้ีอาจหมายถึงการถกเถียงผลเร่ืองประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อ
ส่วนรวม แต่อยา่งไรก็ดีการมีส่วนร่วมในการวางผงัท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีรองรับชุมชนแสมด านั้นไม่
สามารถด าเนินการไดโ้ดยชุมชนเพียงล าพงั จ าเป็นตอ้งมีภาคีร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เขา้มามีบทบาท
แต่สมควรยดึประโยชน์ท่ีชุมชนจะไดรั้บเป็นหลกั ซ่ึงการมีส่วนร่วมท่ีมาจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของชุมชนเอง น าไปสู่ศกัยภาพการพฒันาและพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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บทที ่7 

บทสรุป 

  บทสรุปของการวิจยัการมีส่วนร่วมคลอบคลุมเน้ือเร่ือง สรุปสาระส าคญัและผลการวิจยั 
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยั และขอ้เสนอแนะส าหรับบุคคลท่ีจะท าการวิจยัในเร่ืองท่ีมีบริบท
คลา้ยคลึงกบัการวจิยัน้ี ทา้ยสุดคือการสรุปความทั้งหมด 

1. สรุปสาระส าคัญและผลการวจัิย 

จากการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู ้ถูกผลกระทบจากการพัฒนาพื้นท่ีของส านักวฒันธรรม 
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ชุมชนโฟร์โมสต ์60 หลงัคาเรือน และชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 60 หลงัคา
เรือน การด าเนินการวิจยัภายใตว้ตัถุประสงค์หลกัคือ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเร่ืองกระบวนการมี
ส่วนร่วม การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแสมด า และสามารถเสนอแนะแนวทางการ
พฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ ม.ร.ว. อคิน 
รพีพฒัน์ มี 5 ระดบัดว้ยกนัคือ 1. การร่วมกนัคน้หาปัญหา 2. การร่วมกนัวิเคราะห์ท่ีมาแห่งปัญหา 3. 
การหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 4. การด าเนินการแกไ้ขปัญหา 5. การติดตามและปรเมินผล ซ่ึง
ระดบัท่ี 1-3 นบัว่าเป็นประเด็นส าคญัของการมีส่วนร่วมเน่ืองมาจากความตอ้งการของชุมชนเอง  
และในสังคมพบการมีส่วนร่วมเพียงระดบัท่ี 4 เท่านั้น ซ่ึงระดบั 1-3 และระดบัท่ี 5 ขาดหายไป ใน
ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแสมด านั้นสามารถพบไดใ้นระดบัท่ี 2 และ 3 อยา่งชดัเจน
โดยเฉพาะชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา ซ่ึงขดัแยง้กบัทฤษฎี เน่ืองจากผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนมีความตอ้งการ
รักษาผลประโยชน์จึงจ าเป็นตอ้งออกมาเขา้ร่วมกระบวนการ แต่กระบวนการมิไดด้ าเนินไปดว้ย
ความสมคัรใจของชุมชนเอง ดงัท่ีทฤษฎีกล่าวไว ้จากนั้นในระดบัท่ี 4 คือการลงมือปฏิบติั พบได้
อยา่งชดัเจนในชุมชนโฟร์โมสต ์สาเหตุท่ีสามารถเกิดกระบวนการน้ีไดเ้น่ืองจากผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน
โฟร์โมสตต์อ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตตนเองให้ดีข้ึนและไม่มีการต่อตา้นกระบวนการ ในส่วนของ
การเสนอแนะแนวทางการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมนั้น ด าเนินการโดยให้ขอ้มูลท่ีตรงตาม
ความเป็นจริงแก่ชุมชน และช้ีใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบนัและศกัยภาพของตนเองและส่วนรวม 

สาระส าคญัของการวิจยัน้ีคือชุมชนท่ีมีประชากรและความเป็นอยูท่ี่ต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยก็
ยงัสามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน และยงัส่งผลถึงความพึงพอใจของกระบวนการ
เช่นเดียวกนั โดยทั้งน้ีผลสรุปขา้งตน้ของการวิจยัสามารถตอบสนองวตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดว่า
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จะไดรั้บ ซ่ึงสามารถศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วม และการน าไปใชใ้นชุมชนแสมด า ตลอดจนน าผลท่ี
ได้กลบัมาเสนอแนะแนวทางการพฒันากระบวนการเพื่อน าไปสู่การพฒันาชุมชนต่อไป อีกทั้ง
สามารถน าผลจากการวจิยัไปประยกุตใ์ชก้บัชุมชนอ่ืนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนัได ้  

2. ข้อบกพร่องจากการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีสอบถามกลุ่มผูถู้กผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ี 120 หลงัคาเรือน แบ่งเป็น
ชุมชนโฟร์โมสต ์60 หลงัคาเรือน และชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา 60 หลงัคาเรือนเช่นเดียวกนั การเก็บ
ข้อมูลใช้แบบสอบถาม ซ่ึงไม่ได้สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการมีส่วนร่วม และภาคีร่วมท่ี
ด าเนินงานร่วมกบัชุมชน ดงันั้นขอ้บกพร่องท่ีสมควรปรับปรุงคือการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูอ้ยู่
อาศยัในชุมชนเอง เพื่อความคลอบคลุมถึงเน้ือหาสาระอยา่งครบถว้น 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยข้ันต่อไป 

 1. ควรท าการวิจยัในช่วงเร่ิมตน้ของกระบวนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนตั้งแต่ขั้นตอน
แรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย เพื่อให้เห็นผลของการมีส่วนร่วมท่ีชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจากการวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวจิยัหลงัจากไดเ้กิดกระบวนการวางผงัชุมชนเรียบร้อยแลว้ 

2. ควรวิจยัในเร่ืองของกิจกรรมท่ีจะส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
สอบถามผูท่ี้ไม่ถูกผลกระทบจากการพฒันาพื้นท่ี รวมถึงหรือสัมภาษณ์ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเขา้มา
มีส่วนร่วมกบัชุมชน เพื่อใหเ้ห็นภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเป็นกลุ่มใหญ่ข้ึน 

4. สรุป 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชน : กรณีศึกษา 
ชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชนทรัพยสิ์นพัฒนา เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดทา้ยของหลกัสูตร การ
วางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้มมหาบณัฑิต การด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั และส าเร็จ
ลุล่วงตามวตัถุประสงค์ ได้ผลตามท่ีคาดว่าจะได้รับทั้ง 3 ขอ้ คือ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเร่ือง
กระบวนการมีส่วนร่วม การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนแสมด า และสามารถเสนอแนะ
แนวทางการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างไรก็ตาม การวิจยัเร่ืองน้ี มีขอ้บกพร่อง
ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ นอกจากน้ียงัได้เสนอแนะการวิจยัอีก 2 ขอ้ ส าหรับผูท่ี้สนใจจะท าการวิจยั
ต่อไปอีกระดบั เพื่อใหก้ารวจิยัไดผ้ลสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถามศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางผงัชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชนทรัพย์สินพฒันา 
เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 

 
ชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชนทรัพย์สินพัฒนาอยู่ในพื้นท่ีส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริยแ์ละได้มีการวางผงัรองรับผูถู้กกระทบจากการพฒันาพื้นท่ีบริเวณรอบเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีแดงเขม้ รังสิต-มหาชยั  

ดงันั้นทางเจา้หนา้ท่ีส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยแ์ละคณะท างานจาก 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) จึงไดล้งมาร่วมกนัวางผงักบัผูท่ี้ถูกผลกระทบ
โดยตรงจากทั้ง 2 ชุมชนขา้งตน้ เน่ืองจากขอ้มูลในแบบสอบถามชุดน้ีจะถูกน าไปเป็นส่วนหน่ึงของ
งานวิจยั การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผังชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนโฟร์โมสต์และ
ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาการคน้ควา้อิสระ หลักสูตรการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม มหาบณัฑิตภาควิชาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 ขอ้มูลทั้งหมดน้ีจะไม่มีส่วนผกูมดัใดๆทั้งส้ินกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยมุ่งหวงัว่าจะได้
ข้อมูลท่ีเป็นจริงจากผูถู้กผลกระทบโดยตรง เพื่อท่ีจะสามารถปรับปรุงกระบวนการหรือเป็น
ขอ้เสนอแนะกบัคณะท างานหรือชุมชนอ่ืนๆต่อไป 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วนรวม 38 ข้อ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลด้านประชากร ข้อ 1-10 
ส่วนที ่2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อ 11-38 
 2.1 การร่วมกนัคน้หาปัญหาภายในชุมชนและรับทราบขอ้ก าหนดพื้นฐาน ขอ้ 11-19 
 2.2 การร่วมกนัวเิคราะห์และขอ้ 20-24 
 2.3 การร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการวางผงัชุมชน 25-28 
 2.4 การร่วมด าเนินการแกไ้ขปัญหาในการวางผงัชุมชน ขอ้ 29-34 
 2.5 การร่วมกนัติดตามและประเมินผล ขอ้ 35-38 
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1. ข้อมูลด้านประชากร (ข้อ 1-10) 
 ชุมชน ................................................................. 

(1)  เพศ         ชาย          หญิง    
(2) อายุ  
  ต ่ากวา่ 20 ปี   21-30 ปี    
  31-40 ปี     41-50 ปี  
       51-60 ปี     มากกวา่ 60 ปี  
(3) สถานภาพ      โสด   สมรส   หยา่ร้าง  
(4) บุตร    0-5 ปี             จ  านวน……………คน  
    6-11 ปี           จ  านวน……………คน   
    12-17 ปี         จ  านวน……………คน     
    18-21 ปี         จ  านวน……………คน  
    มากกวา่ 21 ปี จ  านวน……………คน  
(5) อาชีพ 
   รับราชการ    รัฐวสิาหกิจ 
   ลูกจา้งองคก์รรัฐ   บริษทัเอกชน 
   คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั   รับจา้งทัว่ไป 
   อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………… 
(6) รายได้  
   ต ่ากวา่ 5,000 บาท   5,001-10,000 บาท 
   10,001-20,000 บาท   20,001-30,000 บาท 
   มากกวา่ 30,000 บาท   อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………… 
  
(7) การศึกษา 
   ไม่ไดศึ้กษา    ประถมศึกษา   
   มธัยมศึกษาตอนตน้   มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
   อนุปริญญา    ปริญญาตรี    
   สูงกวา่ปริญญาตรี 
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(8) ท่านอยู่ในชุมชน มาเป็นระยะเวลาเท่าใด 
   นอ้ยกวา่ 5 ปี  5-10 ปี 
   11-15 ปี   16-20 ปี 
   21-25 ปี   26-30 ปี 
   มากกวา่ 30 ปี 
(9) ลกัษณะการอยู่อาศัยของท่านเป็นรูปแบบใด 
   เจา้บา้น    เช่าอาศยั 
   ผูอ้าศยั   อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………. 
(10) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิครอบครองทีด่ินของท่านเป็นอย่างใด 
   เป็นผูเ้ช่าโดยตรงจากส านกังานทรัพยสิ์นฯ   เช่าช่วงจากผูอ่ื้น 
   อยูโ่ดยไม่ไดเ้ช่าผูใ้ด    อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………. 
2. ข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.1 (ข้อ 11-19 การร่วมกนัค้นหาปัญหาภายในชุมชนและรับทราบข้อก าหนดพืน้ฐาน) 
(11) คุณคิดว่าส่ิงใดคือปัญหาด้านกายภาพทีพ่บในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1) 
   ไม่พบส่ิงใดท่ีเป็นปัญหา   
   ชุมชนอยูอ่าศยักนัหนาแน่นและแออดั 
   สภาพเส่ือมโทรมจากน ้าเน่าเสีย 
   บา้นเรือนทรุดโทรม 
   ขาดสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น ้าประปาหรือไฟฟ้า 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
(12) คุณคิดว่าส่ิงใดคือปัญหาด้านสังคมทีพ่บในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1) 
   ไม่พบส่ิงใดท่ีเป็นปัญหา   
   ขาดความสามคัคีในชุมชน 
   ปัญหาดา้นยาเสพยติ์ด 
   ขาดการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
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(13) คุณคิดว่าส่ิงใดคือปัญหาด้านเศรษฐกจิทีพ่บในชุมชนหรือตัวคุณเอง (ตอบได้มากกว่า 1) 
   ไม่พบส่ิงใดท่ีเป็นปัญหา   
   ไม่มีเงินในการซ่อมแซมและร้ือยา้ยบา้น 
   ไม่มีเงินเก็บออม 
   มีเงินไม่พอใชใ้นแต่ละเดือน 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
(14) เมื่อคุณพบปัญหาในชุมชนคุณมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อ 
เจ้าหน้าทีส่ านักงานทรัพย์สินฯหรือไม่ 
  มี   ไม่มี 
(15) เมื่อคุณพบปัญหาในชุมชนคุณมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อ 
คณะท างาน มจธ. หรือไม่ 
  มี   ไม่มี 
(16) เมื่อคุณพบปัญหาในชุมชนคุณมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มย่อยหรือไม่ 
  มี   ไม่มี 
(17) คุณเข้าร่วมประชุมรับทราบสิทธ์ิและต าแหน่งในผงัรองรับกบั มจธ. และส านักงาน 
ทรัพย์สินฯหรือไม่ 
  เขา้   ไม่เขา้ 
(18) คุณมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาของชุมชนหรือไม่ 
  มีส่วนร่วมทุกคร้ัง  มีส่วนร่วมเป็นบางคร้ัง   ไม่มีส่วนร่วม 
(19) คุณพอใจกบัระดับการมีส่วนร่วมของคุณมากน้อยเพยีงใด 
 มากท่ีสุด          มาก          ปานกลาง          นอ้ย          นอ้ยท่ีสุด 
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2.2 (ข้อ 20-24 การร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาในชุมชน) 
(20) คุณคิดว่าปัญหาในการร่วมกนัวางผงัชุมชนคือส่ิงใด (ตอบได้มากกว่า 1) 
  ขาดการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 
  ไดก้รรมสิทธ์ิในพื้นท่ีเดิมไม่ตรงตามความเป็นจริง 
  กรรมสิทธ์ิในพื้นท่ีเดิมนอ้ยแต่ตอ้งการพื้นท่ีในผงัรองรับใหม่มาก 
  การแยง่ต าแหน่งดีๆในผงัรองรับ 
  ชาวบา้นมาเขา้ประชุมนอ้ยจึงไม่สามารถวางผงัได ้
  เวลาในการประชุมไม่ตรงกบัเวลาวา่งของชาวบา้น 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
(21) คุณได้เข้าร่วมประชุมวเิคราะห์ปัญหากบั มจธ. และส านักงานทรัพย์สินฯหรือไม่ 
  เขา้   ไม่เขา้ 
(22) คุณได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการวเิคราะห์ปัญหาในทีป่ระชุมหรือไม่ 
  มี   ไม่มี 
(23) คุณมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการวเิคราะห์ปัญหาหรือไม่ 
   มีส่วนร่วมทุกคร้ัง  มีส่วนร่วมเป็นบางคร้ัง   ไม่มีส่วนร่วม 
(24) คุณพอใจกบัระดับการมีส่วนร่วมของคุณมากน้อยเพยีงใด 
 มากท่ีสุด          มาก          ปานกลาง          นอ้ย          นอ้ยท่ีสุด 
2.3 (ข้อ 25-28 การร่วมกนัหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการวางผงัชุมชน) 
(25) จากข้อ 20 คุณคิดว่าควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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(26) คุณได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในทีป่ระชุม 
หรือไม่ 
  มี   ไม่มี 
(27) คุณมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่ 
   มีส่วนร่วมทุกคร้ัง  มีส่วนร่วมเป็นบางคร้ัง   ไม่มีส่วนร่วม 
(28) คุณพอใจกบัระดับการมีส่วนร่วมของคุณมากน้อยเพยีงใด 
 มากท่ีสุด          มาก          ปานกลาง          นอ้ย          นอ้ยท่ีสุด 
2.4 (ข้อ 29-34 การร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาในการวางผงัชุมชน) 
(29) คุณได้เข้าร่วมประชุมในการวางต าแหน่งทีด่ินของตัวเองกบั ม.บางมดและส านักงาน  
ทรัพย์สินฯในผงัรองรับหรือไม่ 
  เขา้   ไม่เขา้ 
(30) ขณะทีม่ีการประชุมในการวางผงัรองรับ คุณปฏิบัติตนอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1) 
   นัง่เฉยๆ 
   รับฟังขอ้มูลอยา่งตั้งใจ 
   แจง้ความตอ้งการขนาดและต าแหน่งของท่ีดิน 
   เสนอรูปแบบผงัท่ีอยากไดต่้อท่ีประชุม 
   อธิบายใหเ้พื่อนบา้นท่ีไม่เขา้ใจไดท้ราบ 
   โตแ้ยง้ในส่ิงท่ีตนไม่ไดรั้บประโยชน์ 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
(31) เมื่อได้ผงัรองรับเรียบร้อยแล้ว ผงัน้ันมาจากความต้องการจริงๆของคุณหรือไม่ 
  ใช่   ไม่ใช่  อ่ืนๆ....................................... 
(32) หลงัจากได้ผงัรองรับแล้วคุณด าเนินการต่อไปอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ยงัไม่ไดด้ าเนินการส่ิงใด 
   ยืน่กูเ้งินจาก พอช. 
   ร่วมปรับพื้นท่ีในผงัรองรับแห่งใหม่ 
   ปักเขตแดนพื้นท่ีของตวัเองในผงัรองรับแห่งใหม่ 
   ใชแ้บบบา้นเดิมมาปลูกในผงัรองรับแห่งใหม่ 
   ปลูกบา้นท่ีร่วมออกแบบในผงัรองรับแห่งใหม่ 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
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(33) คุณมีส่วนร่วมในการวางผงัรองรับของชุมชนหรือไม่ 
   มีส่วนร่วม  มีส่วนร่วมเป็นบางคร้ัง   ไม่มีส่วนร่วม 
(34) คุณพอใจกบัระดับการมีส่วนร่วมของคุณมากน้อยเพยีงใด 
 มากท่ีสุด          มาก          ปานกลาง          นอ้ย          นอ้ยท่ีสุด 
2.5 (ข้อ 29-30 การร่วมกนัติดตามและประเมินผล) 
(35) อะไรคือปัจจัยหลกัทีคุ่ณเข้าร่วมการวางผงักบั ม. บางมดและส านักงานทรัพย์สินฯ 
 เป็นนโยบายจากส านกังานทรัพยสิ์นฯ 
 ตอ้งการเป็นผูเ้ช่าท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายกบัส านกังานทรัพยสิ์นฯ 
 ตอ้งการไดท่ี้อยูอ่าศยัใหม่ 
 มองเห็นศกัยภาพพื้นท่ีแสมด าในอนาคตจะเจริญกา้วหนา้ 
 ตอ้งการแสดงใหเ้ป็นตวัอยา่งกบับุคคลอ่ืนๆหรือชุมชนอ่ืนๆ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 
(36) ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการจนได้ผงัรองรับเรียบร้อยแล้วคุณเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนใดมาก 
ทีสุ่ดจนถึงน้อยทีสุ่ด  (โปรดเรียงล าดับความส าคัญจาก 1-5) 
   ร่วมกนัคน้หาปัญหาในการวางผงัและความตอ้งการของชุมชน 
   ร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาในการวางผงั 
   ร่วมกนัหาแนวทางการแกปั้ญหาการวางผงั 
   ร่วมกนัลงมือปฏิบติัการวางผงั 
   ร่วมกนัติดตามและประเมินผลในการวางผงั 
   
(37) ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการจนได้ผงัรองรับเรียบร้อยแล้วคุณมีส่วนร่วมหรือไม่ 
   มีส่วนร่วมทุกคร้ัง  มีส่วนร่วมเป็นบางคร้ัง   ไม่มีส่วนร่วม 
(38) คุณพอใจกบัระดับการมีส่วนร่วมของคุณมากน้อยเพยีงใด 
 มากท่ีสุด          มาก          ปานกลาง          นอ้ย          นอ้ยท่ีสุด 
  
    ขอบพระคุณท่ีกรุณาให้ความร่วมมือ 
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