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The purpose of this research were 1) study the patterns of living space and 

activities of the residents in each sub-unit or household level 2) study the patterns of 

living space, the integration areas and the relationships among the residents; 3) 

presenting a community dimension of residents in Din Daeng flat The samples used 

in the research were residents and users of the flat area of Din Daeng in 40 public 

areas and 15 residents of the Din Daeng area. 

The methodology consist of studies that are 1) gathering data from 

relevant documents 2) collecting data from field surveys. By observation and in-

depth interviews of residents and users of public areas and private areas of the Din 

Daeng Project. 3) Analysis of fieldwork data. 4) Conclusions. 

The results of this research were as follow: 
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communities of practice to the profession was frequently or highest, and the 
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3. The Din Daeng Flat Project has a diverse community model and is 

interrelated with community style. This is more related and more complex than 

trying to divide the topic type. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 

ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ป พ.ศ.2504-25091 

โดยพยายามพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมและธุรกิจการคา 

กรุงเทพมหานครจึงเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วจนกลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และการศึกษา รวมถึงการหลั่งไหลของประชากรเขาสูกรุงเทพฯ ทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร2 จึงทํา

ใหเปนจังหวัดที่มีประชากรอยูอาศัยอยางหนาแนนและหลากหลาย ความตองการที่อยูอาศัยมีอัตราการ

เติบโตที่รวดเร็วจนกอใหเกิดภาวะราคาที่ดินที่สูงมากขึ้นตามความเจริญกาวหนาของสังคม จึงมีการ

พัฒนาระบบที่อยูอาศัยเพื่อเปนการประหยัดเนื้อที่ดินและสามารถสรางที่อยูอาศัยใหไดจํานวนมากใน

เนื้อที่ดินนอย โดยการสรางตึกสูงขึ้นไปหลายๆ ชั้น กั้นเปนหองแบบในตางประเทศ หรือที่เรียกวา 

“อาคารหองชุด” (Flat) อยูในระยะกลางใจเมือง เพื่อตอบสนองความตองการความสะดวกสบาย ใกล

สถานที่ทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

อาคารหองชุด หรือ แฟลต ไดถูกออกแบบรูปลักษณอาคารและพ้ืนที่ใชสอยสวนตางๆ โดย

สถาปนิกหรือนักออกแบบใหมีลักษณะซ้ําๆ เหมือนๆ กัน โดยมีพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สวนตัว

เพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานของการดํารงชีวิตประจําวัน ผูอยูอาศัยภายในอาคารหองชุดมี

ครอบครัว การประกอบอาชีพ กิจกรรม และการดํารงชีวิตอันหลากหลายที่ไมมีใครเห็น จึงเกิดคําถาม

ของการศึกษาครั้งนี้วา ภายใตรูปลักษณของอาคารหองชุดที่ถูกออกแบบใหซ้ําๆ เหมือนๆ กัน เปนที่

นาสนใจวาชีวิตประจําวันของผูอยูอาศัยภายในอาคารหองชุดแตละหนวยยอยเปนอยางไร มีการใชสอย

พื้นที่สวนตัวและพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อกิจกรรมใดบาง รวมถึงความสัมพันธเชื่อมโยงของผูอยูอาศัยใน

แตละหนวยยอยจนเกิดเปนหนวยรวมเปนเชนไร 

                                                           
1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แล ะสั ง คมแ ห ง ช า ติ  ฉ บั บที่  1 .  สื บ ค น เ มื่ อ  1 4  พ ฤ ษภ า ค ม  2 5 5 7 .  เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก 

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=83 
2 ชวลิต นิตยะ. บานสรางบางสวนในประเทศไทย : กรณีทุงสองหองและเมืองใหมบาง

พลี. ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 1. 
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เมื่อกลาวถึงสถาปตยกรรมแบบแฟลต แฟลตดินแดงเปนแฟลตแหงแรกในประเทศไทยที่มี

อายุการใชงานและผูอยูอาศัยกันอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2506 เปนแหลงรวมผูอยูอาศัยที่เขามาพัก

อาศัยและประกอบอาชีพอันหลากหลายเปนจํานวนมาก แฟลตดินแดงในปจจุบันมีสภาพทรุดโทรมทั้ง

ด านตัวอาคารและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอาคารที ่ม ีสภาพการใชงานมานานกวา 40 ป 

แรงสั่นสะเทือนจากปริมาณการใชระบบขนสงและรถบรรทุกหนักที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมถึงการใช

ประโยชนอาคารอยางไมถูกตอง เชน มีการตอเติมชั้นลอยภายในหอง การใชปลองขยะผิดวิธี การเคหะ

แหงชาติจึงมีแนวคิดในการแกไขปญหาโดยการวางแผนโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดงตั้งแตป พ.ศ.

2533 เพื่อสรางอาคารใหมทดแทนอาคารเกาที่เสื่อมสภาพ3 แตการฟนฟูเมืองในมุมมองของผูอยูอาศัย

ในแฟลตดินแดง คือ การทาสีอาคารใหม ความสะอาด แสงสวางที่เหมาะสม การจัดสถานที่เพื่อ

รวมกลุมกิจกรรมตางๆ เชน สนามเด็กเลน การจัดตลาดนัด การกอตั้งชมรมตางๆ เปนตน4 

 

 
 

ภาพที่ 1 อาคารหองชุดที่ถูกออกแบบใหรูปลักษณซ้ําๆ เหมือนๆ กัน ในแตละหนวยยอยมีผูอยูอาศัย

ดํารงชีวิตประจําวันอันหลากหลายโดยที่ไมมีใครเคยพบเห็น 

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=151147 

 

                                                           
3 วันชัย วัฒนศัพท และคณะ. รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาเพื่อสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชน : โครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง. สถาบันพระปกเกลา. 2548, น.15-44. 
4 จากการสัมภาษณประธานชุมชนแฟลตดินแดง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557. 
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ตัวอาคารของแฟลตดินแดงนั้นอาจหมดอายุการใชงานหากพิจารณาคุณคาในเชิง

สถาปตยกรรม เมื่อพิจารณาถึงการติดตอสื่อสารและความสัมพันธของกลุมผูอยูอาศัยที่ไมไดจํากัด

ขอบเขตเพียงแคในระดับครัวเรือน แตกลับมีเครือขายความสัมพันธอันซับซอนและหลากหลายซึ่งมี

คุณคาในเชิงมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของ “มิติความเปนชุมชนของผูอยู

อาศัยในเคหะสงเคราะห: กรณีศึกษา แฟลตดินแดง” เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของผูอยูอาศัยอันเปนปจจัยใน

การกอรูปทางสังคมและวัฒนธรรม โดยประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้ นอกจากการนําผลลัพธเปน

ฐานขอมูลทางการศึกษาแลว ยังมุงหวังเพ่ือนําเสนอการทําความเขาใจเกี่ยวกับมิติความเปนชุมชนของ

ผูอยูอาศยัในแฟลตดินแดงที่แตกตางไปจากมุมมองการตัดสินของสังคมภายนอก 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

“มิติความเปนชุมชนของผูอยูอาศัยในเคหะสงเคราะห: กรณีศึกษา แฟลตดินแดง” เปน

การศึกษาวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ของผูอยูอาศัยภายในพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัด โดยมี

วัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการใชสอยพื้นที่ และกิจกรรมของผูอยูอาศัยในแตละหนวยยอยหรือ

ระดับครัวเรือน 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการใชสอยพื้นที่ การรวมกลุม และความสัมพันธระหวางกลุมผูอยู

อาศัย 

3. เพื่อนําเสนอมิติความเปนชุมชนของผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดานพื้นที่ จากการสํารวจภาคสนามในเบื้องตน ผูศึกษาจึงกําหนดขอบเขต

การศึกษาตามขนาดและลักษณะของการศึกษา ดังนี้ 

    1.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาแบบภาพรวม เปนการศึกษาประวัติความเปนมา ขอบเขตพ้ืนที่

โดยรวมและอาณาเขตติดตอของแฟลตดินแดง การบริหารชุมชน รวมถึงกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน 

    1.2 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาเฉพาะ เปนการศึกษาสภาพทั่วไปของอาคาร และสภาพทั่วไป

ของหองพักอาศัย เฉพาะกลุมตัวอยางผูอยูอาศัยในแฟลตที่ 1-8 ที่อนุญาตใหเขาทําการศึกษา 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชสอยพื้นที่ 

กิจกรรม และความสัมพันธของผูอยูอาศัยในแฟลต 1-8 ทั้งในระดับครัวเรือนและความสัมพันธระหวาง

กลุม อันมีผลตอการกอรูปทางสังคมและวัฒนธรรม จึงกําหนดขอบเขตเนื้อหาตามลักษณะการศึกษา 

ดังนี้ 
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    2.1 การศึกษาในระดับการรวมกลุม เปนการศึกษารูปแบบการใชพื้นที่สวนสาธารณะ

และสภาพแวดลอม ประกอบดวย การใชพื้นที่ (Function) การสัญจร (Circulation) ความสัมพันธ

ระหวางกลุม (Relation) 

    2.2 การศึกษาระดับครัวเรือน เปนการศึกษารูปแบบการใชพื้นที่สวนตัว คือ ภายใน

หองพักแตละหอง ประกอบดวย การใชพื้นที่ภายใน (Function) การจัดวางเครื่องเรือน (Planning) 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. การรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่ เกี่ ยวของ  คนคว าศึกษาขอมูล เกี่ ยวกับ

เคหะสงเคราะห กรณีศึกษาแฟลตดินแดง การสํารวจพื้นที่ในเบื้องตน การทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เก่ียวของ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

    1.1 ขอมูลพื้นที่ศึกษาของเคหสงเคราะหแฟลตดินแดง 

    1.2 แนวคิดและทฤษฎีชุมชนและความเปนชุมชน 

    1.3 แนวคิดและทฤษฎีสภาพแวดลอมที่สัมพันธกับพฤติกรรมมนุษย 

    1.4 กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวกับผูอยูอาศัยในโครงการเคหะสงเคราะห 

2. การรวบรวมขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม การสํารวจพื้นที่แบบเชิงลึก โดยการ

เก็บขอมูลสถาปตยกรรมและการภาพถาย การสัมภาษณ การสังเกตการณ กําหนดขอบเขตการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับผูอยูอาศัยและการใชพื้นที่ ไดแก อาชีพ อายุ เพศ จํานวนสมาชิก ชีวิตประจําวัน 

พฤติกรรมการใชสอยพ้ืนที่ตางๆ 

3. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม รวบรวมขอมูลจากงานภาคสนาม 

จากนั้นจึงออกแบบเครื่องมือเพื่อวิเคราะหพฤติกรรม การใชสอยพื้นที่ ภูมิปญญา และการแกปญหา

ตางๆ ของผูอยูอาศัยและกลุมผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง เพื่อนําไปสูการหาผลลัพธทางการศึกษา 

4. การสรุปผลการศึกษา จัดรวบรวมขอมูลที่ผานการศึกษาและการวิเคราะห เพื่อ

นําเสนอขอมูลการทําความเขาใจเกี่ยวกับมิติความเปนชุมชนของผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อนําเสนอมิติความเปนชุมชนของผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดงที่แตกตาง

ไปจากมุมมองการตัดสินของสังคมภายนอก อีกท้ังโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดงที่มีการวางแผนมา

นานกวาระยะเวลา 10 ป การดําเนินแผนงานอาจตองเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล ผูศึกษาจึงหวังวา

ประโยชนอยางนอยที่สุดของการศึกษาครั้งนี้ คือเพื่อสํารวจเก็บขอมูลพื้นที่เปนฐานขอมูลอันอาจเปน

ประโยชนตอไปในอนาคต 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาครั้งนี้มุงหวังเพื่อศึกษาวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรม ของผูอยูอาศัยใน

เคหะสงเคราะห กรณีศึกษาแฟลตดินแดง ผูศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองทําความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับขอมูลตางๆ อนัประกอบดวยขอมูล 3 สวน ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีชุมชนและความเปนชุมชน 

2. แนวคิดและทฤษฎีความเขมแข็งของชุมชน 

3. แนวคิดและทฤษฎีสภาพแวดลอมที่สัมพันธกับพฤติกรรมมนุษย 

 

แนวคิดและทฤษฎีชุมชนและความเปนชุมชน 

เนื่องจากผูศึกษาเปนคนนอกชุมชน สงผลใหมีกรอบความคิดในวิถีชีวิต สังคม และ

วัฒนธรรมที่แตกตางกัน การศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับ “ชุมชน” และ “ความเปนชุมชน” จึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งในการใชเปนแนวทางการทําความเขาใจชุมชนใดชุมชนหนึ่งไดอยางเหมาะสมและ

บรรลุวัตถุประสงคของผูศึกษา 

 

ความหมายของชุมชน 

คําวา “ชุมชน” หรือ “Community” มีรากศัพทมาจากภาษาละติน “Communitas” 

หมายความถึง “สวนรวม หรือ การแบงปน” (common or shared)1 นอกจากนี้ยังปรากฏรากศัพท

ในภาษา Indo-European คือ “mei” ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลง (change) หรือการแลกเปลี่ยน 

(exchange) และเมื่อนํามาสนธิกับคําวา “kom” ซึ่งหมายถึง ดวยกับ (with) จะไดคําวา 

“kommein” ซึ่งหมายถึง “แบงปนโดยทั้งหมด” (share by all)2 จะเห็นไดวารากศัพทจากทั้งสอง

ภาษาไดใหความหมายคําวา “ชุมชน” ในแงมุมของ “การแบงปน” 

                                                           
1 Phyllis Ann. Langton, Practicing sociology in the community: a 

student’s guide (New Jersey: Pearson Education, 2004), p.47. 
2 Seage, Peter M., อางใน อนุชาติ พวงสาลี และ วีรบูรณ วิสารสกุล, ประชาคม คํา

ความคิด และความหมาย. (กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, 2541), น.9. 
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พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2524 (ราชบัณฑิตยสถาน. 

2524 : 112) ใหความหมายวา ชุมชนหรือประชาคม คือ “กลุมยอยที่มีลักษณะหลายประการ

เหมือนกับลักษณะสังคม แตมีขนาดเล็กกวาและมีความสนใจรวมที่ประสานงานในวงแคบกวา ชุมชน 

หมายถึง เขตพื้นที่ระดับของความคุนเคย และการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพื้นฐานความยึด

เหนี่ยวเฉพาะบางอยางที่ทําใหชุมชนตางไปจากกลุมเพื่อนบาน ชุมชนมีลักษณะเศรษฐกิจเปนแบบ

เลี้ยงตัวเองที่จํากัดมากกวาสังคม แตภายในวงจํากัดเหลานั้นยอมมีการสังสรรคใกลชิดกวา และ

ความเห็นอกเห็นใจลึกซึ้งกวา อาจจะมีสิ่งเฉพาะบางประการที่ผูกพันเอกภาพ เชน เชื้อชาติ ตนกําเนิด

เดิมของชาติ หรือศาสนา รวมถึงความรูสึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพันปจเจกบุคคลใหรวมเขาเปน

กลุม”  

พจนานุกรม Oxford Advance Leaner’s Dictionary of Current English3 ให

ความหมายของชุมชนวา “กลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่แหงหนึ่ง มีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน มี

ศรัทธา ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน หรือมีความรูสึกนึกคิด ความสนใจ ที่คลายคลึงกัน มีการเกื้อกูล 

และการเปนอยูรวมกัน” 

กรมการพัฒนาชุมชน ใหความหมายวา “ชุมชน” หมายถึง กลุมคนที่มีความคิดเห็นไปใน

แนวทางเดียวกัน และสามารถดําเนินงานกิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชนรวมกันได  

จากความหมายตางๆ ตามที่ไดกลาวไปขางตน สรุปไดวา “ชุมชน” หมายถึง การรวมกลุม

ของบุคคลจนเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกที่มีตอกัน โดยพิจารณาจากบริบทพื้นที่ ความเขาใจใน

บางสิ่งบางอยางรวมกัน การสื่อสารระหวางกัน และการมีปฏิสัมพันธในมิติตางๆ เชน ความรูสึกเปน

พวกเดียวกัน ความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน ความรูสึกผูกพันใกลชิด เปนตน 

 

ความหมายของความเปนชุมชน 

“ชุมชน” เปรียบเสมือนการอธิบายความสัมพันธระหวางสมาชิกที่มีตอกันในลักษณะของ

ปจเจกบุคคล ในขณะที่ “ความเปนชุมชน” คือการที่สมาชิกในชุมชนไดรวมสรางสรรคสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ขึ้นมาเพื่อความเปนไปของชุมชน โดยเปนการกอรูปเพื่อการเคลื่อนไหวและปรับตัวใหเหมาะสมกับ

สถานการณ เปนการสรางพื้นที่หรือสรางความมีตัวตนใหกับกลุมหรือชุมชนของตนเอง รวมถึงมีการ

จัดการกับความสัมพันธที่เขามาสูชุมชนทั้งในแนวตั้งและแนวนอน  

 

                                                           
3 Oxford University. อางใน ดํารงศักดิ์ แกวเพ็ง, ชุมชน. (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556), น.4. 
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธที่เขามาสูชุมชนทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 

ที่มา: รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ . ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน. (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), น.15. 

 

ความสัมพันธที่เขามาสูชุมชนในแนวตั้ง (Vertical) เปนความสัมพันธจากกลุม

ผลประโยชนในระดับชาติ นําไปสูความสัมพันธระหวางกลุมในทองถิ่น จนเกิดความสัมพันธกับปจเจก

บุคคลเปนลําดับสุดทาย ในขณะเดียวกันความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลดวยกัน ระหวางกลุม

ผลประโยชนทองถิ่น หรือแมแตในระดับชาติดวยกันก็อาจเกิดขึ้นมาได ซึ่งก็คือระดับความสัมพันธของ

บุคคลในชุมชนที่เทาเทียมกัน นั่นคือความสัมพันธที่เขามาสูชุมชนในแนวนอน (Horizontal) 

กระบวนการความสัมพันธอาจเปนไดท้ังความรวมมือ ความสามัคคี หรือความขัดแยงและการแขงขัน 

อริยา เศวตามร4 กลาวถึงความเปนชุมชนวา หมายถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใน

ชุมชนและเครือขายที่กวางขวาง โดยมีกิจกรรมที่สรางชุมชนขึ้นเพื่อสานตอความสัมพันธทางสังคมที่

ยุติธรรมและเครือขายที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งอาจไมไดมีความหมายที่ตายตัว แตมีความเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลง มีการจัดระบบความสัมพันธใหมทั้งกับภายในและภายนอกชุมชน ฉะนั้นความเปนชุมชน

จึงมิไดเปนเพียงหนวยเดียว หากแตเปนสายใยของความสัมพันธที่สานขึ้นจากความสัมพันธตางๆ และ

มีเครือขายของความสัมพันธที่ซอนทับกันอยู การสรางใหมของความเปนชุมชนจึงเปนการแสดงออก

ถึงความเปนตัวตนอันเปนการตอบโตของคนในชุมชนหรือสังคม และเปนที่ชวยใหผูคนยกระดับความรู 

ความสามารถ การรับรู และความเขมแข็งหรือพลังที่เกิดจากการรวมตัวกันผานการสานสัมพันธตางๆ 

เขาดวยกัน 

                                                           
4 อริยา เศวตามร. อางใน ดํารงศักดิ์ แกวเพ็ง, ชุมชน. (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556), น.22. 
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อานันท กาญจนพันธุ5 กลาวถึง “ความเปนชุมชน” วาเปนเรื่องของความเปนตัวตน หรือ 

อัตลักษณ (Identity) ซึ่งมีความหลากหลายปรากฏในหลายรูปลักษณที่มีความหมาย เพราะเปนความ

พยายามจะบอกใหคนอื่นรูวา “ฉันเปนใคร” ซึ่งเปนเรื่องของการเชื่อมโยงตัวเองกับคนอื่นในสังคม 

เปนเรื่องที่เกี่ยวกับมิติความสัมพันธเชิงอํานาจหรือ สิทธิ ที่หมายถึง ไดรับการยอมรับวาตัวเองมี

ความชอบธรรม เพราะความเปนชุมชนวางอยูบนหลักการเกี่ยวกับอํานาจในการมีสวนรวม ดังนั้น 

หากถูกกีดกันหรือถูกปฏิเสธ ชุมชนก็จะรวมตัวกันเพื่อเรียกรองสิทธิดังกลาว อยางไรก็ดี ลักษณะที่

สําคัญของความเปนชุมชนอาจจะประกอบดวยปจจัย 4 ประการ ดังนี้ 

1) คุณคาทางสังคมและวัฒนธรรม คุณคาที่เกิดจากความเอื้ออาทร การชวยเหลือพึ่งพา

กัน ความซื่อสัตย เชน การรวมกลุมทําเรื่องการออมทรัพย การพึ่งพาตนเองในการผลิตและการ

บริโภค 

2) ทุนทางสังคม วิธีคิดและระบบความรูในการจัดการวิถีของความเปนชุมชน ทั้ง

ความสัมพันธระหวางมนุษย มนุษยกับธรรมชาติ หรือมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และเกี่ยวของกับ

ระบบความรู ภูมิปญญา ซึ่งอาจเปนในรูปของจารีต ประเพณี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ  

3) สิทธิเกี่ยวกับความชอบธรรม เปนการสรางพื้นที่ในการแสดงตัวตนถึงความมีอยูของ

สมาชิกในชุมชน ไมวาเปนชนชั้นกลาง ผูใชแรงงาน เกษตรกร ชาวประมง หรือสลัม ในที่นี้ไมได

หมายความถึงพื้นที่ทางกายภาพหรือภูมิศาสตรเพียงเทานั้น แตยังหมายรวมถึงพื้นที่ของหนวย

ความสัมพันธในระดับตางๆ 

4) การเรียนรูในเชิงพลวัต การเรียนรูและการปรับตัวอันเปนสิ่งสําคัญในการตั้งอยูของ

ชุมชน 

ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี กลาวถึง ชุมชน หมายถึง การที่คนจํานวนหนึ่งมี

วัตถุประสงครวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความพยายามทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันใน

การกระทํา ซึ่งรวมถึงการติดตอสื่อสารกัน (communicate) ความเปนชุมชนอยูที่ความรวมกัน ความ

เปนชุมชนอาจเกิดข้ึนในสถานที่และสถานการณตางๆ กัน เชน 

1) มีความเปนชุมชนในครอบครัว 

2) มีความเปนชุมชนในที่ทํางาน 

3) มีความเปนชุมชนวิชาการ (academic community) 

4) มีความเปนชุมชนสงฆ 

5) มีความเปนชุมชนทางอากาศ เนื่องจากรวมตัวกันโดยใชวิทยุติดตอสื่อสารกัน 

                                                           
5 อานันท กาญจนพันธุ. อางใน ดํารงศักดิ์ แกวเพ็ง, ชุมชน. (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556), น.23-25. 
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6) มีความเปนชุมชนทางอินเตอรเน็ต (Internet) เปนตน 

ทั้งนี้ ความเปนกลุมกอนหรือความเปนชุมชนที่มีวัตถุประสงครวม มีความรัก มีการกระทํา

รวมกัน และมีการเรียนรูรวมกัน จะทําใหกลุมนั้นมีศักยภาพสูงมาก 

 

สรุปไดวาความหมายของ “ความเปนชุมชน” หมายถึง การเปนเครือขายของ

ความสัมพันธในชุมชน การเชื่อมโยงระหวางสมาชิกในชุมชนกับนอกชุมชน การกอรูปของสมาชิกใน

ชุมชนเพื่อการเคลื่อนไหวและปรับตัวในการแสดงออกถึงการมีตัวตน บางบริบทอาจหมายรวมถึงการ

เรียกรองสิทธิในบางสถานการณ นอกเหนือจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย ยังมีการยอมรับ

ถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติหรือสิ่งเหนือธรรมชาติอีกดวย รวมถึงการใหความสําคัญ

กับความรู ความสามารถ และภูมิปญญา 

จะเห็นไดวาความหมายของ “ชุมชน” และ “ความเปนชุมชน” ตางก็มีความหมายที่

กวางขวางและไมแนนอนตายตัว และถูกนําไปใชกันอยางกวางขวางในลักษณะที่แตกตางกันออกไป มี

การขยายมิติของคําจํ ากัดความ โดยสนับสนุนทั้ งแนวคิดทางสั งคมวิทยา (Sociological 

Perspective) แนวคิดทางมานุษยวิทยา (Humanistic Perspective) หรือแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน

รูปแบบใหมเสมือนจริง (Virtual Community) โดยเปนไปเพื่อการสรางพื้นที่หรือหนวยแหง

ความสัมพันธ การสรางสรรคทุนทางสังคมและภูมิปญญา รวมถึงระบบความสัมพันธในบริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม 

การจะพิจารณากลุมบุคคลใดใดที่มีการปฏิสัมพันธกันวาเปน “ชุมชน” หรือมี “ความเปน

ชุมชน” หรือไมและมิติใดบาง จําเปนตองใชเครื่องมือในการชวยพิจารณาองคประกอบ ผูศึกษาจึง

เลือกเกณฑในการพิจารณาเพื่ออธิบายมิติความเปนชุมชนดานตางๆ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

Nabeel Hamdi6 ไดแบงหลักในการพิจารณามิติความเปนชุมชนออกเปน 5 รูปแบบ 

ดังนี้ 

1) Place – based Communities คือ ชุมชนที่มีลักษณะทางกายภาพรวมกัน เชน 

อาศัยอยูในยาน, เขต, พื้นที่เดียวกัน สําหรับการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเปนการศึกษากกลุมผูอยูอาศัย

ในอาคารแฟลต ผูศึกษาจึงจํากัดความ “ลักษณะทางกายภาพรวมกัน” ตามรูปแบบการอยูอาศัยใน

พื้นที่ คือ ผูอยูอาศัยในชั้นเดียวกันและแฟลตเดียวกัน 

2) Communities of Cultures คือ ชุมชนที่มีวัฒนธรรมและรากเหงาทางสังคมที่

เชื่อมโยงรวมกัน มีวิถีชีวิตคลายคลึงกัน มีมิตรภาพ ความเอื้ออาทร ความมั่นคงและความผูกพัน มี

                                                           
6 Nabeel Hamdi and Reinhard Goethert. Action Planning for Cities A 

Guide to Community Practice. (English : Jphn Wiley & Sons Ltd, 1997) 
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วัฒนธรรมประเพณีของตนเอง ในที่นี้ผูศึกษาหมายความถึง เครือญาติ, ชาติพันธุ, ภูมิลําเนา, ภาษา, 

ศาสนา หรือคติความเชื่อของสมาชิกในชุมชนที่มีรวมกัน 

3) Communities of Interest คือ ชุมชนที่มีความสนใจและชอบสอดคลองตองกัน 

แมวาในทางกายภาพจะอยูคนละพื้นที่กันก็ตาม ตั้งอยูบนฐานของผลประโยชนรวมกันทั้งที่เปนตัวเงิน

และไมใชตัวเงิน เนื่องจากความสนใจที่มีฐานของผลประโยชนเปนตัวเงิน อาจมีความหมายที่ซอนทับ

กับการประกอบอาชีพ ผูศึกษาจึงมุงเนนความหมายของ Communities of Interest ไปที่กลุม

สมาชิกที่มีความสนใจและชอบสอดคลองตองกันโดยมีฐานของผลประโยชนไมใชตัวเงิน ทั้งกลุมที่มี

การจดทะเบียนจัดตั้ง และกลุมไมจัดตั้ง 

4) Communities of practice คือ ชุมชนที่เชื่อมโยงกันผานวิชาชีพ หรืออาชีพ

ลักษณะเดียวกัน มีการใชความรู ความสามารถอันเปนประโยชนตอสมาชิกในชุมชนรวมกัน ดังนั้น ผู

ศึกษาจึงหมายความถึงกลุมสมาชิกที่มีการประกอบอาชีพเดยีวกัน และการประกอบอาชีพรวมกัน เชน 

กลุมผูคาขายเหมือนกัน, บุคคลที่มีการติดตอคาขายซึ่งกัน, การประกอบอาชีพที่แตกตางกันแตอยูใน

พื้นที่รวมกันหรือชวงเวลาเดียวกัน เปนตน 

5) Communities of Resistance คือ ชุมชนที่เกิดขึ้นเพื่อรวมตานทานจากการมีภัย

คุกคามรวมกัน สมาชิกมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินชีวิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เนื่องจากพื้นที่แฟลตดินแดงมีการดําเนินโครงการฟนฟูเมืองดินแดง รูปแบบการฟนฟูคือการทุบรื้อ

อาคารเกาที่หมดสภาพ และสรางอาคารใหมทดแทน แตในมุมมองของกลุมผูอยูอาศัยกลับเห็นวา

โครงการนี้เปนภาวะคุกคามตอสมาชิกในชุมชนจนเกิดปญหาการขัดแยงกันในพื้นที่ ผูอยูอาศัยมีการ

รวมกลุมเพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับสภาวะที่ขึ้น มีความรวมมือ การจัดการบางอยางรวมกัน และการ

วางแผนอนาคตของสมาชิกในชุมชน 

จากเกณฑการพิจารณารูปแบบหรือลักษณะของมิติความเปนชุมชน จะเห็นไดวาไมไดสื่อ

เพียงความหมายเดียวและไมไดยึดติดกับพื้นที่ กลาวคือ ไมไดหมายถึงมิติในเชิงกายภาพ (Elements) 

ที่สามารถสังเกตหรือมองเห็นขอบเขตที่ตั้งไดชัดเจนเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังหมายรวมถึงมิติในเชิง

จินตภาพ (Image) คือ ความเปนชุมชนที่เกิดขึ้นตามพื้นฐานกรอบแนวคิด ระบบความรู และการ

สรางสรรคที่มีรวมกันของสมาชิกในชุมชน ซึ่งในความเปนจริงนั้นทั้ง 2 องคประกอบตางก็มี

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

 

 

 

 

 



11 

 

 

ความเขมแข็งของชุมชน 

ตามที่ไดกลาวไปขางตน “ความเปนชุมชน” มีความหมายถึงการกอรูปของสมาชิกใน

ชุมชนเพื่อการแสดงออกถึงการมีตัวตน หรือเพ่ือการเคลื่อนไหวและตอรองสิทธิบางอยาง สิ่งเหลานี้จะ

เกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสมาชิกในชุมชนรูบทบาทและหนาที่ของตนเอง มีความตองการรวมกัน มีการรวม

คิด รวมเรียนรู มีความตระหนักในปญหาโดยใชความสามารถหรือศักยภาพของชุมชนเพื่อการแกไข

และการตอบโต รวมถึงการจัดการฐานทรัพยากรและความรูภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชน ปจจัยเหลานี้จะ

ชวยใหชุมชนมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มพูน

ความสัมพันธใกลชิดทางสังคมระหวางคนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งที่เปนเครือญาติหรือความ

เปนมิตรตอกัน ทําใหมีวิถีชีวิตพึ่งพาซ่ึงกันและกัน7 

แนวคิดการศึกษาวิเคราะหชุมชนตามแนววัฒนธรรมชุมชนไดถูกพัฒนาจนเกิดกระแส 

“แนวคิดชุมชนเขมแข็ง” ซึ่งถูกนํามาใชทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เนื่องจากเปนแนวคิดที่

ผสมผสานระหวางความดั้งเดิมกับความเปนสมัยใหมไดอยางลงตัว ความหมายของคําวา “ชุมชน

เขมแข็ง” มีมุมมองมิติที่หลากหลาย ทั้งการพึ่งพาตนเองไดของชุมชนทองถิ่น ความสามารถในการ

บริหารจัดการ หรือเปาหมายความสุขของชุมชน 

สมพันธ เตชะอธิก และคณะ8 กลาววาชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนที่สมาชิกในชุมชนมีความ

สามัคคี มีความซื่อสัตย ชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชราและผูพิการ มีการรวมกลุม

องคกรในชุมชน ผูนํามีคุณธรรม มีวิสัยทัศนและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน สมาชิกใน

ชุมชนมีโอกาสหาความรูเพิ่มเติม มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวได ครอบครัวมีความอบอุน รักใครปรองดอง

กันอยูพรอมหนาและมีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้สมาชิกในชุมชนสามารถรวมกันแกไขปญหา

ภายในชุมชนไดโดยการมีสวนรวม 

อคิน รพีพัฒน9 กลาววา “ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง ความเอื้ออาทร ความ

เอื้อเฟอเผื่อแผ ความเสียสละที่มีตอกันระหวางคนในชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนเปนฐานที่แข็งหรือเปน

ภูมิปญญาระดับชุมชน สําหรับการตอตานปจจัยตางๆ ที่มาจากนอกชุมชน” 

                                                           
7 ดํารงศักดิ์ แกวเพ็ง, ชุมชน. (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556), น.

265. 
8 สมพันธ เตชะอธิก และคณะ. ศัพทพัฒนา เพื่อชุมชนและสังคม. (สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2547), น.10. 
9 อางถึงใน วันนี นนทศิริ. การศึกษาความเขมแข็งขององคการบิหารสวนตําบลในพื้นที่

จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2544, น.13. 
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ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี10 ไดเสนอภาพชุมชนทองถิ่นอุดมคติที่เกื้อหนุนให

ภาคประชาชนหรือสังคมมีความเขมแข็ง ความเปนชุมชนที่ดีมีศักยภาพสูง ตองมีองคประกอบ 3 

ประการ คือ 

1) มีเรื่องทางจิตใจ หรือจิตวิญญาณ (Spirituality) การนึกถึงสวนรวม ลดความเห็นแกตัว 

มีความรักเอ้ืออาทรตอกัน เพื่อเปนประโยชนตอการอยูรวมกัน 

2) มีการเรียนรูรวมกัน (Learning community) การสรางปญญาและการทําความเขาใจ

ไปพรอมๆ กัน เปนการเรียนรูรวมกันในทางปฏิบัติ ซึ่งตองอาศัยความเปนมิตร มิตรภาพ และความรัก 

3) มีการจัดการ (Management) เปนการจัดการความรูเพื่อเชื่อมโยงจุดตางๆ ใหเปน

กระบวนการจัดการ ชุมชนที่มีระบบเชื่อมโยงสิ่งตางๆ เขาดวยกันทั้งดานจิตใจ การเรียนรู และระบบ

การจัดการ เปนสิ่งจําเปนตอความเปนชุมชน มิเชนนั้นชุมชนอาจเปนเพียงหนวยของการปกครองใน

ความหมายของภาครัฐเทานั้น 

สรุปไดวา “ชุมชนเขมแข็ง” คือ กระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนตั้งแตผูนํา

ตลอดจนสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดการองคความรูภายในชุมชนใหเหมาะสมและสอดรับกับการดําเนิน

ชีวิตภายใตฐานทรัพยากร ภูมิปญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่ไดสรางสรรคและสะสมกันมา นําไปสู

การอยูรวมกันอยางมีความสุขและสมานฉันทของสมาชิกในชุมชน ปกปองหรือตอตานปจจัยจาก

ภายนอกชุมชน และเปนรากฐานในการพัฒนาคนและสังคมอยางยั่งยืน 

 

องคประกอบของความเขมแข็งของชุมชน 

ความเขมแข็งของชุมชนขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เนื่องจากชุมชนมีความสัมพันธ

ระหวางบุคคล กลุมสมาชิก การบริหารจัดการ ผลประโยชน เครือขายความรวมมือ และอุดมการณใน

การดําเนินชีวิตรวมกัน องคประกอบเหลานี้มีการเกาะเกี่ยวสัมพันธกันที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง 

คณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ11 กลาววา ชุมชนที่เขมแข็งมีองคประกอบ ดังนี้ 

1) มีบุคลากรที่หลากหลายรวมตัวกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ 

2) มีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกาะเก่ียวดวยผลประโยชนสาธารณะและของสมาชิก 

3) มีจิตสํานึกของการพ่ึงตนเอง รักและเอ้ืออาทรตอกัน และมีความรักทองถิ่น รักชุมชน 

4) มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ 

5) มีการระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

                                                           
10 ประเวศ วะสี. ศักดิ์ศรีแหงความเปนคน ศักยภาพแหงความสรางสรรค. (พิมพครั้งที่ 

3, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2538), น.37. 
11 คณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ. (เอกสารเผยแพร, 2542), น.3. 
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6) เรียนรูเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเปนแนวราบ และติดตอสื่อสารกันหลากหลายรูปแบบ 

7) มีการจัดทํากิจกรรมที่เปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง 

8) มีการจัดการบริหารงานกลุมที่หลากหลายและเครือขายที่ด ี

9) มีการเสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป 

 

ความเปนชุมชนเขมแข็ง มีตัวชี้วัดหรือดัชนีเพื่อบอกระดับความเขมแข็งของชุมชน12 โดยมี

ทฤษฎีและรากฐานที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขและกระบวนการเพื่อนําไปสูความเขมแข็ง ไดแก 

1) ดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ คือ การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชน 

2) ดัชนีความเขมแข็งทางวัฒนธรรม คือ ความอิสระทางวัฒนธรรม 

3) ดัชนีความเขมแข็งทางการเมือง คือ การพ่ึงตนเองทางการเมืองของชุมชน 

ดัชนีความเขมแข็งของชุมชน มีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนทองถิ่น 

ถาชุมชนมีการกําหนดตัวชี้วัดความเขมแข็งในชุมชน นั่นแสดงวาชุมชนตองการเปลี่ยนแปลงไปจาก

สภาพเดิมที่เคยเปนอยู13 ในเชิงปฏิบัติ มีการวิจัยพัฒนาสังคมและสนับสนุนการมีชุมชนเขมแข็งเปน

เปาหมาย โดยชุมชนเขมแข็งมีลักษณะ 4 ประการ14 คือ  

1) เปนชุมชนเรียนรู (Learning Organization) สมาชิกของชุมชนชวยกันเรียนรู มีความ

ตื่นตัวตอความเปนไปของโลก มีการเพิ่มพูนความรูทางดานที่จําเปน เชน ดานการอาชีพ ดาน

การเมืองการปกครอง เพื่อใชในการแกปญหาตางๆ ของชุมชน 

2) ชุมชนที่รูจักจัดการตนเอง (Community Management) ประกอบดวยกิจกรรม 4 

ประการ คือ 

- การวางแผน เปนการวางแผนหรือโครงการของชุมชน ระบุวาชุมชนทําอะไร ใครจะทํา 

ทําที่ไหน ทําเมื่อไร และทําอยางไร 

- การจัดกระบวน การเตรียมการเพื่อดําเนินการตามแผน ตองมีการฝกทักษะที่จําเปน

และนัดหมายการลงมือทํา 

- การดําเนินการตามแผน การปฏิบัติตามขั้นตอนจนกวาจะสําเร็จงาน สิ่งที่ตองดําเนิน

ควบคูกันไปกับการดําเนินงาน คือ การกํากับงาน 

                                                           
12 อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา. การพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและ

สังคมไทย. 2539, น.224-261. 
13 เรื่องเดียวกัน. 
14 สัญญา สัญญาวิวัฒน. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ. (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด 

เอมีเทรดดิ้ง, 2541), น.14-18. 
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- การประเมิน มีการประเมินผลงาน สรุปปญหาและแนวทาง รวมทั้งบทเรียนที่ไดจาก

การทํางาน 

3) ชุมชนที่มีจิตวิญญาณ (Spirituality) สมาชิกในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของชุมชน มี

สิ่งที่สมาชิกรูสึกหวงแหน ยึดเหนี่ยวรวมกัน มีผลประโยชนทั้งในปจจุบันและอนาคตอยูในชุมชน 

4) ชุมชนที่มีสันติภาพ (Peaceful) สมาชิกในชุมชนมีความสุข มีความสามัคคีปรองดอง มี

การทํางานเพื่อสวนรวม มีความสามารถในการแกไขปญหาการขัดแยงที่อาจมีใหลุลวงไปได รวมทั้ง

สามารถปองกันอันตรายจากภายนอก 

 

เนื่องจากความเขมแข็งของชุมชนมีประเด็นที่หลากหลายและซับซอน และบางประเด็น 

เชน ความรูสึก จิตสํานึก หรือจิตใจ อาจชี้วัดระดับความเขมแข็งไดยาก ผูศึกษาจึงเลือกประเด็น

การศึกษาจากสวนหนึ่งขององคประกอบความเขมแข็งของชุมชนของคณะกรรมการนโยบายสังคม

แหงชาติ โดยใชพื้นฐานแนวคิดการศึกษาจากดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ

การเมือง ดังนั้น ประเด็นการศึกษาที่จะนําไปสูการศึกษาวิเคราะหความเขมแข็งของชุมชนแฟลตดิน

แดง จึงประกอบดวย 

1) มีบุคลากรที่หลากหลายรวมตัวกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ อันไดแก 

รวมตัวกันในพื้นที่ใด ความถี่หรือความบอยครั้งในการรวมตัวกัน 

2) มีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวดวยผลประโยชนสาธารณะและของสมาชิก 

อันไดแก จุดประสงคหรือสาเหตุที่สมาชิกมารวมตัวกัน การรักษาผลประโยชน การจัดการบางอยาง

รวมกัน 

3) เรียนรูเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเปนแนวราบ และติดตอสื่อสารกันหลากหลาย

รูปแบบ อันไดแก การติดตอปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิก การรูจักเพื่อนสมาชิก ความสนิทสนม การ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

4) มีการจัดทํากิจกรรมที่เปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง อันไดแก กิจกรรมหลัก

และกิจกรรมรองของกลุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สมาชิกสนใจแตอาจไมมีพื้นที่รองรับ รวมถึงการมีสวน

รวมกับกิจกรรมของชุมชน 

ดัชนีและตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน นอกจากเปนการมองถึงองคประกอบความ

เขมแข็งของชุมชนแลว ยังเปนฐานคิดมาจากหลักการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองของชุมชน ซึ่ง

เกี่ยวของกับการชี้วัดความสุขของคนในชุมชนทองถิ่น ที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด วิธี

ปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในระดับตางๆ ที่สมาชิกในชุมชนมีสวนรวม 
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ระดับหรือขนาดของชุมชน 

จากการอธิบายความหมายของ “ชุมชน” “ความเปนชุมชน” และ “ความเขมแข็งของ

ชุมชน” ลวนมีปจจัยเกี่ยวเนื่องกับการรวมกลุมของ “คน” เปนหลัก นั่นแสดงใหเห็นวาการรวมกลุม 

แรงขับเคลื่อน และบทบาทหนาที่ของสมาชิกในชุมชน มีความเกี่ยวเนื่องกับกลุมกอนของบุคคลที่มี

ความสัมพันธกัน หรือที่เรียกวา “ระดับหรือขนาดของชุมชน” 

แตละชุมชนมีระดับหรือขนาดของชุมชนที่ไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยของชุมชน

นั้นๆ เกณฑการพิจารณาระดับหรือขนาดของชุมชนมีหลากหลายวิธี เชน 

- พิจารณาจากจํานวนประชากร  

- พิจารณาจากหนวยการปกครอง ไดแก ตําบล อําเภอ เทศบาล เปนตน 

- พิจารณาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน ชุมชนหัตถกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม ฯลฯ 

- พิจารณาจากลักษณะคุณคาทางสังคม ไดแก ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 

- พิจารณาจากระดับของการพัฒนา ไดแก ชุมชนดอยพัฒนา ชุมชนกําลังพัฒนา เปนตน 

เกณฑการพิจารณาตามที่ไดกลาวมานี้ เปนการพิจารณาในมิติทางเศรษฐกิจและมิติทาง

การเมือง กลาวคือเปนการพิจารณาดวยโครงสรางอํานาจในเชิงการปกครอง แตระดับของชุมชนที่มี

ผลตอการกอรูปทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ควรมีการตระหนักถึงระบบความสัมพันธและการชี้วัด

ความสุขที่เกิดขึ้นในชุมชน15 ดังนี้ 

1) ระดับครัวเรือน (Domestic Level) ชุมชนที่มีความสัมพันธกันภายในครอบครัวหรือ

เครือญาติ โดยมีความสุขที่เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน เชน ครอบครัวอยูกันพรอมหนา สมาชิกในบานไม

ทะเลาะเบาะแวงกัน คนในครอบครัวมีเวลาใหกัน 

2) ระดับการรวมกลุม (Relational Level & Collective Level) ชุมชนที่มี

ความสัมพันธกันโดยการสื่อสารและการรวมกิจกรรมกัน เกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนกัน การ

รวมตัวกันเพื่อเรียนรูและทํากิจกรรมตางๆ ความสุขที่เกิดขึ้นในระดับการรวมกลุม เชน การชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน การไดถายทอดความรูใหแกผูอื่น การเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง การใหความรวมมือ

ในกิจกรรมของชุมชน 

ระดับความสัมพันธและความสุขที่สมาชิกในชุมชนไดสรางไวนั้น เปนทุนความรูและทุน

ทางสังคมที่มีคุณคาทางรางกายและจิตใจ ทําใหสมาชิกในชุมชนดํารงชีวิตอยูไดดวยความมั่นคงและมี

ความผูกพันตอชุมชน ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญในกระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

มิติความเปนชุมชนอาจเกิดจากครอบครัว เกิดจากกลุมสังคม หรือดวยเหตุผลกลับกันก็ได 

การศึกษาทําความเขาใจชุมชนจึงตองพิจารณาองคประกอบใหครอบคลุมในแตละมิติหรือระดับตางๆ 

                                                           
15 โครงการศึกษาวิจัยการเสริมสรางทุนทางสังคมเพ่ือชุมชนเขมแข็ง. 
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อยางรอบดาน รวมถึงเครือขายความสัมพันธระหวางองคประกอบในแตละมิติ เพื่อนําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมที่สัมพันธกับพฤติกรรมมนุษย 

แนวคิดการศึกษาวิเคราะหชุมชนจากการกอรูปทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน มิได

เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันและความเขมแข็งของชุมชนเพียงอยางเดียวเทานั้น 

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่สัมพันธกับพฤติกรรมมนุษยก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดการ

ปฏิสัมพันธกันของสมาชิกในชุมชน 

มนุษยมีความสัมพันธกับสิ่งตางๆ รอบตัว ทั้งสภาพแวดลอมกายภาพ สภาวะทางอุณหภูมิ 

แสงสวาง ระดับเสียง รวมถึงสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ระบบคุณคา ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ และ

วัฒนธรรม สภาพการณของความสัมพันธที่เกิดขึ้นยอมมีมิติทางเวลาเขามาเกี่ยวของ เชน กิจวัตร

ประจําวันมักเกิดขึ้นตามชวงเวลา กิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสัปดาห เดือน ป หรือฤดูกาล 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมเหลานี้ เปนองคประกอบที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรค

ตอการเกิดพฤติกรรม 

 

อิทธิพลจากสภาพแวดลอมกายภาพที่สงผลตอพฤติกรรมมนุษย 

มีผูเคยศึกษา (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541: 237-250) กลาวถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ

มีอิทธิพลและเปนตัวกําหนดใหเกิดพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย เชน ผูที่

อาศัยอยูใกลกันหรือนั่งติดกันในที่ทํางานมีโอกาสไดรูจักกันอยางสนิทสนมมากกวาการนั่งหางไกลกัน 

บุคคลที่อาศัยอยูในอาคารที่ตางชั้นกันมีโอกาสที่จะใกลชิดกันนอยจึงทําใหมีความสัมพันธตอกันนอย 

นั่นแสดงใหเห็นวาลักษณะของสภาพแวดลอมแบบแยกบุคคลออกจากกัน (sociofugal) และแบบ

ดึงดูดบุคคลเขาหากัน (sociopetal) เปนสิ่งเราที่มีผลตอการพัฒนาสังคม16 

การจัดวางกลุมอาคาร 

Kevin Lynch17 ไดกลาวถึงลักษณะการจัดวางกลุมอาคารวาควรใหความสําคัญกับ 

“จังหวะ” (Module) เชน การจัดวางใหถูกตางทิศทาง (Orientation) การเขา-ออกสูถนนใหญ 

                                                           
16 Osmond, 1957. อางใน วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม 

มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541), น.6. 
17 เอื้อม อนันตศานต. การออกแบบผังบริเวณในวิชาผังเมืองและสถาปตยกรรม. 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2518), น.91-92. 
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(Access) นั้นเปนไปอยางงายดาย เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบหรือเพื่อความประหยัด ซึ่งอาจ

กอใหเกิดความเบื่อหนายแกสายตาเล็กนอย (Visually monotonous) 
 

 

ภาพที่ 3 การจัดวางกลุมอาคารตามทิศทางของถนน 

ที่มา: เอื้อม อนันตศานต. การออกแบบผังบริเวณในวิชาผังเมืองและสถาปตยกรรม. (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2518), น.91. 

 

แตการจัดวางกลุ มอาคารบางลักษณะนั้นมีผลตอการติดตอทางสังคม (Social 

Relationship) ของคนที่อยูอาศัยในกลุมนั้น เชน การจัดกลุมอาคารแบบสวนกลาง (Court 

Arrangement) หรือถนนแบบปลายตัน (Cul - de - sec) หรือระบบทางเดินเทากับการติดตอทาง

สังคม (Path and Social Contact)  

 
 

ภาพที่ 4 การจัดวางกลุมอาคารที่มีผลตอการติดตอกันทางสังคม 

ที่มา: เรื่องเดียวกัน, น.92. 

 

การจัดวางทางเดินในชุมชนเปนแนวทางที่กระตุนใหเกิดการติดตอสื่อสารกันระหวาง

เพื่อนบาน ประกอบกับการจัดวางที่พักอาศัยใหเปดเขาหากันและมีทางเทาใชรวมกัน แตระดับความ

สนิทสนมจะมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับลักษณะพื้นฐานทางสังคมของคนในกลุมนั้นๆ ดวยวา มีลักษณะ

พื้นฐานทางสังคมท่ีเหมือนกัน (Homogeneity) หรือแตกตางกัน (Heterogeneity) 

คําวา “พื้นฐานทางสังคม” นั้นหมายความวา มีการจัดระเบียบทางสังคมหรือมีระบบ

วัฒนธรรมที่ตอบสนองความจําเปนเพื่อการดํารงอยูของมนุษยอยูบนบรรทัดฐานรวมกัน เชน สถาบัน

ครอบครัว เครือญาติ การเมืองการปกครอง ศาสนา ศิลปะ เปนตน  
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จากแนวคิดการจัดวางกลุมอาคารของ Kevin Lynch แสดงใหเห็นวาการจัดวางกลุม

อาคารลอมรอบระบบทางเดินเทานั้น มีผลกระตุนตอการติดตอทางสังคมมากกวาการจัดวางกลุม

อาคารตามทิศทางถนน จึงกอใหเกิดประเด็นที่นาสนใจวา กลุมอาคารในพ้ืนที่แฟลตดินแดงที่มีรูปแบบ

ลักษณะการจัดวางอาคารตามทิศทางของถนน จะมีการติดตอทางสังคมมากหรือนอยอยางไรบาง 

ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงเลือกขอบเขตพื้นที่ศึกษาเฉพาะเปนกลุมอาคารแฟลต 1-8 ซึ่งมีลักษณะการจัด

วางอาคารตามทิศทางของถนนหรือเรียงหนากระดานตามที่ไดกลาวไปขางตน 
 

 
 

ภาพที่ 5 การจัดวางกลุมอาคารตามทิศทางถนนของพ้ืนที่ศึกษาเฉพาะแฟลต 1-8 

 

ความรูสึกเปนเจาของพื้นที่หรืออาณาเขต (territories) 

สภาพแวดลอมที่ปรากฏอยูจริงกับสภาพแวดลอมที่บุคคลรับรูนั้นตางก็มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรม เนื่องจากสภาพแวดลอมทางกายภาพมีความตอเนื่องกันตลอด แมวาลักษณะกายภาพมี

ลักษณะเปนหอง แตหองนั้นๆ ก็เปนสวนหนึ่งของบานหรืออาคาร บานแตละหลังก็เปนสวนหนึ่งของ

หมูบานหรืออาคาร และเปนสวนหนึ่งของกลุมอาคารมีความตอเนื่องกันไปเปนชุมชน เปนเมือง และ

ตอเนื่องเปนภูมิประเทศ18 ดังนั้น การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพตั้งแตภาพรวมจนถึง

ระดับหนวยยอยลงไป จึงมีความเกีย่วเนื่องกับความสัมพันธในระดับและมิติตางๆ ของชุมชน 

การมีอาณาเขตครอบครองของมนุษย เปนกลไกที่มีหนาที่ทางสังคมและจิตวิทยา ที่ชวย

ใหมนุษยอยูรวมกันไดดวยการยอมรับซึ่งกันและกัน รูสึกปลอดภัยมั่นคง และความรูสึกมีเอกลักษณใน

อาณาเขตครอบครองสวนบุคคล 

Sheflen et al, 1971. ทําการศึกษาการครอบครองอาณาเขตโดยการใชเทปโทรทัศน

บันทึกกิจกรรมประจําวันของครอบครัวในอพารทเมนต พบวาแตละครอบตัวมักมีแบบอยางของการ

ใชสอยหองตางๆ ซึ่งรวมทั้งการใชสวนใดสวนหนึ่งของพื้นที่เฉพาะ โดยสมาชิกของครอบครัวคนใดคน

หนึ่ง ทําใหสามารถคาดไดวาใครจะอยูท่ีไหนในชวงเวลาใด 

Lyman and Scott, 1967. ศึกษาการการแบงอาณาเขตครอบครองออกเปน 4 ระดับ 

โดยเนนความสัมพันธตอกันทางสังคม และลักษณะพฤติกรรมในสภาพแวดลอม ระดับอาณาเขตทั้ง 4 

                                                           
18 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ

ออกแบบและวางแผน. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), น.17-21. 
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ไดแก รางกาย (body) การกระทําตอกัน (interactive) บานหรือถิ่น (home) และสาธารณะ 

(public) 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงการแบงอาณาเขตครอบครองจากการศึกษาของไลแมนและสกอตต 

ที่มา: วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ

ออกแบบและวางแผน. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), น.211. 

 

1) Body territories เปนอาณาเขตของรางกายรวมทั้งที่วางซึ่งหอหุมรางกาย เปนอาณา

เขตสวนตัวและละเมิดไมไดของบุคคล 

2) Interactive territories คือบริเวณที่มีกิจกรรมทางสังคมเกิดขึ้นบริเวณรอบๆ จะมี

ลักษณะคลายถูกลอมรอบดวยขอบที่มองไมเห็น อาณาเขตนี้จะถูกครอบครองและรักษาโดยกลุม 

3) Home territories คือบริเวณที่บุคคลหรือผูมีสวนรวม (Regular Participants) มี

ความสัมพันธและรูสึกใกลชิด และควบคุมบริเวณนั้นทั้งหมด มีลักษณะเปนกึ่ง Public territories 

อาจเกิดแรงสนับสนุนหรือทําใหเกิดการยึดครอง หรือการใชเปนประจําจนเกิดความคุนเคย 

4) Public territories คือบริเวณที่บุคคลมีความคิดอิสระในการไปมาในฐานะความเปน

ประชากรของที่นั้น เปนสถานที่เปดสําหรับทุกคน แตมีการกําหนดและคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรม

และกลุม เชน การปฏิบัติตามขอกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคม อันหนึ่งก็คือ การกําหนดกลุม

หรือพวก เชน การแบงแยกผิวหรือฐานะทางชนชั้น  

Oscar Newman, 1973 ไดสรุปไวใน Defensible Space19 โดยใหผูอยูอาศัยได

ตระหนักถึงลําดับขั้นของอาณาเขตครองครองจากเขตสาธารณะถึงเขตสวนตัว เพื่อใหมีการสอดสอง

การลวงล้ําไดอยางเหมาะสม โดยแบงการครอบครองอาณาเขตทางกายภาพเปน 4 ระดับ คือ 

                                                           
19 Oscar Newman. Defensible Space. (New York : Macmillan, 1973) 
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1) อาณาเขตสวนตัว (Private) 

2) อาณาเขตกึ่งสวนตัว (Semi - Private) 

3) อาณาเขตกึ่งสาธารณะ (Semi - Public) 

4) อาณาเขตสาธารณะ (Public) 
 

 
 

ภาพที่ 7 การจัดใหมีลําดับขั้นของอาณาเขตครอบครองจากเขตสาธารณะถึงเขตสวนตัวสําหรับที่อยู

อาศัย จากการศึกษาของ Newman 

ที่มา: Oscar Newman. Defensible Space. (New York : Macmillan, 1973), p.9. 

 

ดังนั้น การครอบครองอาณาเขตจึงเปรียบเสมือนกับการพัฒนาความรูสึกเกี่ยวพันเมื่อ

บุคคลรูสึกวาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนอาณาเขตครอบครองของตนเอง เชน ความเปนเจาของอาณาเขต

ในบริเวณที่ติดตอกับตน บริเวณที่ติดตอกับหองพักอาศัยของตน บริเวณที่ติดตอกับชุมชนของตนเอง 

เปนตน 

สําหรับพื้นที่ศึกษาแฟลตดินแดง ผูศึกษาจึงทําการแบงพื้นที่อาณาเขตในการศึกษา

เบื้องตน ดังนี้ 

1) อาณาเขตสวนตัว (Private) คือ พื้นที่ภายในหองพักอาศัยแตละหนวย 

2) อาณาเขตกึ่งสวนตัว (Semi - Private) คือ พื้นที่สวนหนาประตูหองพักอาศัย 

3) อาณาเขตกึ่งสาธารณะ (Semi - Public) คือ พื้นที่ที่เปนสวนหนึ่งของอาคาร มี

เฉพาะผูอยูอาศัยในแฟลตที่สามารถใชสอยพื้นที่ได แตก็ยังเปนพื้นที่ที่เปดใหบุคคลภายนอกมองเห็น 

นั่นคือ พื้นที่สวนระเบียงทางเดิน โถงบันได และระเบียงหลังหองพัก 
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4) อาณาเขตสาธารณะ (Public) คือ พื้นที่ที่ผูอยูอาศัยในแฟลตและบุคคลภายนอก

สามารถเดินผานหรือมองเห็นไดอยางอิสระ คือ พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 

และพ้ืนที่กันสาดของอาคารแฟลต 

พื้นที่ทางกายภาพตางๆ ตามที่ไดกลาวไปขางตน เปนพื้นที่อาณาเขตครอบครองที่ผูศึกษา

จะทําการศึกษาลักษณะการใชสอยพื้นที่ที่กอใหเกิดชุมชนรูปแบบตางๆ รวมถึงการครอบครองอาณา

เขตตางๆ จนเกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีผูศึกษาไดแบงไวเบื้องตน 

 
ภาพที่ 8 แสดงการแบงอาณาเขตครอบครองของผูศึกษาในพื้นที่แฟลตดินแดง 

 

อิทธิพลจากกิจกรรมและการใชสอยพ้ืนที่ที่สัมพันธกับพฤติกรรมมนุษยในการอยูอาศัย 

สภาพแวดลอมกายภาพที่เปนสถานที่ตางๆ นั้น มีกิจกรรมแตกตางกันเกิดขึ้น กิจกรรม

บางอยางมักดึงบุคคลเขาหากันตามลักษณะของกิจกรรม ซึ่งสถาปตยกรรมประเภทพักอาศัยจะ

สามารถเห็นไดชัดเจนมากกวาสถาปตยกรรมประเภทอื่นๆ เนื่องจากเปนสิ่งที่อยูใกลตัวและสนอง

ความตองการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย อรศิริ ปาณิณท, 252820 ไดกลาววาพฤติกรรม

                                                           
20 อรศิริ ปาณิณท มนุษยกับการสรางสรรคสถาปตยกรรม. (นครปฐม : แผนกบริการ

กลาง สํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), น.10. 
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การอยูอาศัยของมนุษยตามความตองการพื้นฐานนอยที่สุด คือ กิน นอน พักผอน การศึกษากิจกรรม

และพื้นที่ใชงานตามความตองการในการอยูอาศัยจึงเปนสวนชวยสงเสริมการศึกษาวิเคราะห

วัฒนธรรมชุมชน 

ชวลิต นิตยะ21 เปนบุคคลแรกที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวไทย (The family in 

Thailand) และพฤติกรรมการใชสอยพื้นที่แบบไทยๆ เพื่อเปนประโยชนทางการศึกษาและการ

ออกแบบอาคารหรือบานพักอาศัยของคนไทยที่ไมควรใชขนาดหรือระยะเดียวกันกับมาตรฐานสากล 

(Human Architect Data) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดกลาวถึงประวัติของกรุงเทพมหานคร อาณาเขต

ทีต่ั้ง สภาพอากาศและสภาพแวดลอม ประชากร รวมถึงการหลั่งไหลของแรงงานที่เขามาพักอาศัยอยู

ในเขตเมือง จนนําไปสูรายละเอียดของพื้นที่ศึกษา คือ บานพักอาศัยของผูมีรายไดนอยในเขตดินแดง

และหวยขวาง โดยกลาวถึงสภาพครอบครัว สภาพความเปนอยู การดําเนินชีวิตประจําวัน ของสมาชิก

ในครอบครัวไทยไว ดังนี้ 

1) สภาพทั่วไปของครอบครัวไทย มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนพื้นฐาน อีกสวน

หนึ่งประกอบอาชีพเปนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะครอบครัวเปนแบบครอบครัวขยาย 

คือ เปนครอบครัวที่ประกอบไปดวย บิดา มารดา บุตร อาศัยอยูรวมกับเครือญาติ การปกครองและ

การตัดสินใจภายในครอบครัวขึ้นอยูกับฝายชายเปนหลัก ทั้งนี้ยังคงลําดับตามระบบอาวุโส มีการใช

แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวเพื่อการดํารงชีวิต เชน การหาบน้ํา การปลูกพืชผักสวนครัว การเก็บ

เกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร เปนตน 

2) อาหารไทย เปนการกลาวถึงอาหารทั่วไปที่คนไทยนิยมบริโภค เชน ขาว แกง ผักเคียง 

เปนตน โดยกลาวถึง “มารดา” ซึ่งเปนผูประกอบอาหารอันหลากหลายและเปนบุคคลที่ใชสอยพื้นที่

ภายในครัวมากที่สุด กิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของครอบครัวไทย ไดแก การประกอบ

อาหาร การรับประทานอาหาร การจายตลาด นอกจากนี้ยังกลาวถึงอุปกรณ ภาชนะ และเครื่องปรุง

ตางๆ ที่แสดงถึงเอกลักษณของอาหารไทย 

 

                                                           
21 Chawalit Nitaya. Low-income in the Bangkok metropolitan area. 

(Master of Architecture, University of Washington, 1972) 
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ภาพที่ 9 ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมประกอบอาหารของมารดา 

ที่มา: Chawalit Nitaya. Low-income in the Bangkok metropolitan area. (Master of 

Architecture, University of Washington, 1972), p.48. 
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ภาพที่ 10 ชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมรับประทานอาหารของสมาชิกในครอบครัว 

ที่มา: Ibid, p.49. 
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ภาพที่ 11 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สัมพันธกับกิจกรรมการประกอบอาหารของมารดา 

ที่มา: Ibid, p.50. 

 

3) กีฬาไทย กลาวถึงกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับสากลและระดับทองถิ่น เชน มวยไทย 

ตะกรอ การชนไก อันเปนที่นิยมในกลุมชายไทย และยังหมายรวมถึงการละเลนของเด็กๆ เชน การ

เลนหมากเก็บ การดีดลูกแกว การจับปลา เปนตน 

 
 

ภาพที่ 12 กีฬาและการละเลนตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาวาง 

ที่มา: ชวลิต นิตยะ. บานสรางบางสวนในประเทศไทย : กรณีทุงสองหองและเมืองใหมบางพลี. 

ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 22. 



26 

 

 

4) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน กลาวถึงกิจกรรมพื้นฐาน คือ การนอน การ

อาบน้ํา การซักผา การทําความสะอาดบาน รวมถึงเรื่องสุขอนามัยตางๆ นอกจากนี้ยังกลาวถึง

กิจกรรมการพักผอนหยอนใจที่เกิดขึ้นในชวงเวลาวางหรือหลังจากการทํางาน โดยคนไทยมักรวมกลุม

กันเพ่ือพูดคุยหรือพบปะสังสรรค อีกนัยหนึ่งคือเพื่อลอมวงพนันกีฬาชนิดตางๆ 

 

 
 

ภาพที่ 13 กิจกรรมการพกัผอนหยอนใจที่เกิดข้ึนในชวงเวลาวาง 

ที่มา: เรื่องเดียวกัน. หนา 22. 

 

 
 

ภาพที่ 14 กิจกรรมการพักผอนหยอนใจที่เกิดขึ้นในชวงเวลาวาง 

ที่มา: Chawalit Nitaya. Low-income in the Bangkok metropolitan area. (Master of 

Architecture, University of Washington, 1972), p.52. 
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จะเห็นไดวา พฤติกรรมการอยูอาศัยของมนุษยมีอิทธิพลตอการรวมกลุม และมีผลกระตุน

ตอการเกิดสังคมดวยเชนกัน อาทิเชน เมื่อบุคคลมีความตองการในการอุปโภคบริโภค พฤติกรรมที่

เกิดข้ึนคือการเดินทางไปจับจายซื้อของ ผลที่ตามมาคือเกิดการติดตอซื้อขายระหวางกัน หรือเมื่อกลุม

บุคคลมีความสนใจในบางสิ่งบางอยางรวมกัน ก็จะเกิดการรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมนั้นๆ และอาจ

มีหัวขอสนทนาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางกิจกรรมนั้นๆ ดวย 

ดังนั้น กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผูศึกษาจะทําการศึกษาในพื้นที่โครงการแฟลตดินแดง จึง

มุงเนนไปที่ประเด็นที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในชุมชน ไดแก การจับจายซื้อของเพื่อ

การอุปโภคบริโภค การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ, งานอดิเรก, การละเลนตางๆ หรือการรวมกลุม

สนทนากัน โดยประเด็นที่จะศึกษาประกอบดวย 

1) พื้นที่ที่เกิดกิจกรรม อันไดแก ในหองหรือนอกหองพักอาศัย พื้นที่สวนใดของอาคาร  

2) จํานวนสมาชิกในการประกอบกิจกรรม อันไดแก สมาชิกประกอบดวยใครบาง 

ระยะเวลาในการรวมเปนสมาชิก ความถี่หรือความบอยครั้งในการรวมตัวกัน 

3) ที่มาของสมาชิก อันไดแก สมาชิกเปนผูพักอาศัยอยูที่ใด วิธีการเดินทางเพื่อเขา

รวมกลุม รูจักกลุมสมาชิกดวยวิธีไหน รวมถึงการเปนสมาชิกของกลุมใดบาง 

4) หัวขอในการสนทนา เพื่อศึกษาวาสิ่งที่สมาชิกในกลุมสนทนากันนั้นมีเพียงเรื่องที่

เกี่ยวของกับกิจกรรมภายในกลุม หรือมีเรื่องที่เก่ียวของกับกิจกรรมอื่นๆ อีกดวย 

5) ชวงเวลาในการประกอบกิจกรรม อันไดแก ชวงเชา ชวงกลางวัน หรือชวงเย็น รวมถึง

ชวงเวลาสวนใหญในแตละวันของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดประกอบกิจกรรมหรือใชพื้นที่ไหนมากท่ีสุด 
 

นั่นแสดงใหเห็นวา สภาพสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล

เปนองคประกอบของการเกิดกิจกรรมและการใชสอยพื้นที่ ซึ่งสัมพันธกับชวงระยะเวลาในการดําเนิน

กิจกรรมนั้นๆ ทําใหมนุษยมีการพบปะ การพูดคุยแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลในระดับ

ตางๆ 

 

สรุปทายบทท่ี 2 

การศึกษาและทําความเขาใจชุมชนใดชุมชนหนึ่งนั้นมีประเด็นที่หลากหลาย จึงจําเปนตอง

สรางความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของคําวา “ชุมชน” และ “ความเปนชุมชน” ที่มีความหมาย

กวางขวาง ไมแนนอนตายตัว สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาไดเลือกแนวคิดของ Nabeel 

Hamdi ซึ่งไดแบงมิติชุมชนออกเปน 5 รูปแบบ เพื่อเปนเกณฑการพิจารณาวาผูอยูอาศัยในโครงการ

แฟลตดินแดง พื้นที่ศึกษาเฉพาะอาคารแฟลต 1-8 นั้นมีมิติของชุมชนรูปแบบใดบาง จากนั้นจึงศึกษา

วิเคราะหถึงความเขมแข็งของชุมชนแตละรูปแบบ ภายใตกรอบแนวคิดจากดัชนีความเขมแข็งทาง
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เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้ คงปฏิเสธไมไดวาแนวทางการศึกษาสถาปตยกรรมยังคงให

ความสําคัญกับแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาวิเคราะหทางดานกายภาพ การศึกษาเกี่ยวกับการ

ครอบครองอาณาเขตพื้นที่ กิจกรรมและพฤติกรรมในการใชสอยพื้นที่ รวมถึงชวงเวลาในการดําเนิน

กิจกรรม ลวนเปนองคประกอบโยงใยสัมพันธจนแยกออกจากกันไมได สิ่งเหลานี้จะชวยสงเสริมใหผู

ศึกษาสามารถรับรูและทําความเขาใจชุมชนแฟลตดินแดง ดวยประเด็นที่หลากหลายทางการศึกษา 

ดังนั้น แนวคิดและทฤษฎีตามที่กลาวไปขางตนนั้น เปนเพียงอีกรูปแบบหรือแนวทางหนึ่งที่ผูศึกษาได

หยิบยกข้ึนมาสําหรับกรณีศึกษาในครั้งนี ้
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บทท่ี 3 
 

ขอมูลพื้นที่ศึกษา 
 

ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่แฟลตดินแดงเคยมีผูเคยทําการศึกษาวิจัยไวอยางมากมายและมีความ

เกี่ยวเนื่องดวยกันหลายสวน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาตามสภาพการอยูอาศัยและการ

ปฏิสัมพันธของผูอยูอาศัยในดานตางๆ จนกอใหเกิดรูปแบบวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของผูอยู

อาศัย ผูศึกษาจึงแบงขอมูลเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นที่ศึกษา 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

 

ขอมูลพื้นที่ศึกษาของเคหะสงเคราะหแฟลตดินแดง 

การศึกษาขอมูลทั่วไปของพื้นที่เคหะสงเคราะหแฟลตดินแดง ไดกําหนดกรอบของพื้นที่

ศึกษาออกเปนสองสวนตามขนาดและลักษณะของการศึกษา คือ กรอบของการศึกษาในภาพรวม 

โดยเกี่ยวเนื่องกับประวัติความเปนมา การบริหารชุมชน สาธารณูปโภค กลุมองคกรตางๆ ในชุมชน 

ขอบเขตพื้นที่โดยรวมและอาณาเขตติดตอของพื้นที่แฟลตดินแดง และกรอบของพื้นที่ศึกษา

เฉพาะ อันไดแก สภาพท่ัวไปของอาคาร และสภาพท่ัวไปของหองพักอาศัย 

 

ประวัติความเปนมา 

เดิมพื้นที่บริเวณดินแดงและหวยขวางเปนที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลนครกรุงเทพสวน

หนึ่ง และเปนบริเวณทุงนาอีกสวนหนึ่ง ในป พ.ศ.2494 กรมประชาสงเคราะหไดเริ่มโครงการจัดสราง

อาคารสงเคราะหที่ถนนดินแดงเพื่อชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยเปนโครงการแรก ดวยรูปแบบ

บานไมเรือนแถวชั้นเดียวและสองชั้น มีใตถุนสูง รวมทั้งสิ้น 1,088 หลัง สําหรับคาใชจายในการ

กอสรางอาคารสงเคราะหแบบไมที่ถนนดินแดง เปนเงินรวมทั้งสิ้น 12,100,000 บาทเศษ โดยใช

งบประมาณแผนดิน เมื่อสรางอาคารสงเคราะหแบบไมจนเต็มบริเวณดินแดงแลว จึงดําเนินการสราง

แบบเดียวกันที่หวยขวาง ในลักษณะบานไมเรือนแถว 2 ชั้น ใตถุนสูง จํานวน 1,700 หนวย 

ตอมาประมาณป พ.ศ. 2504 กรมประชาสงเคราะหพบปญหาดานตางๆ จากอาคาร

สงเคราะหแบบไมที่ถนนดินแดง ทั้งปญหาบานไมที่สรางขึ้นมีสภาพชํารุดทรุดโทรมลงไปมากจาก
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ปจจัยหลายอยาง ปญหาการขาดแคลนที่ดินสําหรับสรางที่พักอาศัยใหกับประชาชนในอนาคต 

ประกอบกับความตองการดานที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในกรุงเทพฯ มีมากขึ้นทุกขณะ เพื่อใหที่

อยูอาศัยอยูใกลกลางใจเมืองอันเปนผลประโยชนตอผูมีรายไดนอยในการเดินทางเขามาทํางานในเมือง 

ซึ่งในความเปนจริงแลวราคาที่ดินที่อยูใกลกลางใจเมืองหรือยานอุตสาหกรรมมีแตจะราคาสูงขึ้นอยาง

มีนัยยะสําคัญ รวมถึงเปนการประหยัดที่ดินและเพื่อจะสรางที่อยูอาศัยใหไดจํานวนมากในเนื้อที่ดิน

นอย จึงสรางเปนตึกสูงขึ้นไปหลายชั้น กั้นเปนหองท่ีเรียกวา แฟลต (Flat) แบบในตางประเทศ 

 

 
 

ภาพที่ 15 แฟลตดินแดงสมัยเพ่ิงสรางเสร็จ ป พ.ศ.2506 

ที่มา: รวมภาพถายกรุงเทพฯ สมัยกอน 

 

กรมประชาสงเคราะหจึงดําเนินการรื้ออาคารสงเคราะหแบบไมที่ชํารุดทรุดโทรมออก 

พรอมทั้งจัดสรางอาคารตึกแบบแฟลตแหงแรกในประเทศไทยขึ้นเมื่อป พ.ศ.2506 บริเวณถนนดินแดง 

ดวยรูปแบบอาคารแฟลตสูง 5 ชั้น ใตถุนโลง จํานวน 64 หลัง 4,144 หนวย โดยโยกยายผูอยูอาศัย

จากบานไมไปเชาอยูอาศยัแฟลตที่จัดสรางขึ้นใหม รวมทั้งรองรับผูมีรายไดนอยจากที่อื่นดวย ดังที่เห็น

อยูในปจจุบัน หลังจากที่จัดตั้งการเคหะแหงชาติขึ้นแลว ก็ไดโอนอาคารทั้งหมดใหอยูในความดูแลของ

การเคหะแหงชาติ 
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ภาพที่ 16 สภาพปจจุบันของแฟลตดินแดง 

 

โครงการเคหะสงเคราะหดินแดง เปนโครงการอาคารสงเคราะหแหงแรกที่การเคหะ

แหงชาติรับโอนมาจากกรมประชาสงเคราะหเมื่อป พ.ศ.2516 กลุมผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดงมีชวง

อายุการอยูอาศัยติดตอกันนานมากกวา 40 ป จากความเจริญเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจ ทําให

จากเดิมพ้ืนที่เขตดินแดงเคยเปนเขตชานเมืองไดกลายเปนเขตระยะใกลกลางใจเมืองที่มีการคมนาคม

สะดวกสบาย สภาพปจจุบันของแฟลตดินแดงจึงเปนแหลงรวมผูอยูอาศัยที่เขามาพักอาศัยและ

ประกอบอาชีพกันเปนจํานวนมาก 

 

การบริหารชุมชน 

การเคหะแหงชาติ ไดแบงการบริหารแฟลตดินแดงออกเปน 2 สวน คือ 

1) สํานักงานเคหะชุมชนดินแดง 1 ประกอบดวยอาคารแฟลต 1-32 จํานวน 32 อาคาร 

มีหนวยพักอาศัยจํานวน 1,984 หนวย มีประธานชุมชนจํานวน 2 คน โดยแบงความรับผิดชอบออก

จากกัน คือ ประธานชุมชนคนที่หนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลแฟลต 1-20 และประธานชุมชนคนที่สอง

มีหนาที่รับผิดชอบดูแลแฟลต 21-32 โดยประธานชุมชน 2 คนนี้จะไดรับมอบหมายหนาที่และมีการ

ประชุมรวมกับเจาหนาที่สํานักงานเคหะชุมชนดินแดง 1 

2) สํานักงานเคหะชุมชนดินแดง 2 ประกอบดวยอาคารแฟลต 33-64 และแฟลตซอย 1-

11 จํานวน 43 อาคาร มีหนวยพักอาศัยจํานวน 4,458 หนวย 

ทั้งนี้  สวนของพื้นที่ศึกษาเฉพาะ คือ แฟลต 1-8 ซึ่งอยูในสวนการบริหารงานของ

สํานักงานเคหะชุมชนดินแดง 1 โดยมีฝายนโยบายและแผนงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา

ชุมชน อันไดแก การดูแลพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได กิจกรรมสงเสริมสถาบันครอบครัว ไดแก วันพอ 

วันแม วันเด็ก กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เชน วันสงกรานต วันเขาพรรษา วันลอยกระทง 

เปนตน รวมถึงการจัดเก็บเงินจากผูเชาแฟลต 
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ตารางที่ 1 การบริหารชุมชน สํานักงานเคหะชุมชนดินแดง 1 
 

แฟลต ป พ.ศ. 

ที่สราง 

จํานวน 

(หลังxหนวย) 

จํานวน 

(หนวย) 

ลักษณะอาคาร ที่ตั้ง 

เคหะชุมชนดินแดง 1      

แฟลต 1-8 2506-2508 8x80 640 5 ชั้น ใตถุนโลง ถ.อโศก-ดินแดง 

แฟลต 9-20 2507-2509 12x56 672 5 ชั้น ใตถุนโลง ถ.ศรีอยุธยา 

แฟลต 21-32 2510-2511 12x56 672 5 ชั้น ใตถุนโลง ถ.มิตรไมตรี 

รวม (ดินแดง 1) 

32 อาคาร 

  1,984   

 

ตารางที่ 2 การบริหารชุมชน สํานักงานเคหะชุมชนดินแดง 2 
 

แฟลต ป พ.ศ. 

ที่สราง 

จํานวน 

(หลังxหนวย) 

จํานวน 

(หนวย) 

ลักษณะอาคาร ที่ตั้ง 

เคหะชุมชนดินแดง 2      

แฟลต 33-44, 46, 48, 

50, 52, 54 และ 56 

2511-2517 18x80 1,440 5 ชั้น ใตถุนโลง ถ.ประชาสงเคราะห 

แฟลต 45, 47, 49, 51, 

53 และ 55 

2511-2517 6x56 336 5 ชั้น ใตถุนโลง ถ.ประชาสงเคราะห 

แฟลต 57-64 2511-2517 8x48 384 5 ชั้น ใตถุนโลง ถ.ประชาสงเคราะห 

แฟลต ซอย 1-3 2521-2523 ซ.1 226 

ซ.2 224 

ซ.3 226 

676 5 ชั้น 

ใตถุนโลง 1 ดาน 

มีคอรทกลาง 

ถ.ประชาสงเคราะห 

หลังสนามกีฬาไทย-

ญี่ปุน 

แฟลต ซอย 7-10 2521-2523 4x198 792 5 ชั้น 

ใตถุนโลง 1 ดาน 

มีคอรทกลาง 

ถ.มิตรไมตรี 

แฟลต ซอย 11 2521-2523 180 180 5 ชั้น 

ใตถุนโลง 1 ดาน 

มีคอรทกลาง 

ถ.มิตรไมตรี 

รวม (ดินแดง 2) 

43 อาคาร 

  3,808   

รวมทั้งหมด   5,792   

 

ที่มา: อมรา พงศาพิชญ และอ่ืนๆ, 2545. อางใน จิระภา ศรีคํา. สภาพการอยูอาศัยของผูสูงอายุในที่

อยูอาศัยแบบแฟลต เคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 กรุงเทพมหานคร. (สาขาวิชาเคหการ ภาควิชา

เคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), น.74. 
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ระบบสาธารณูปโภค 

ระบบสาธารณูปโภค หมายถึง บริการสาธารณะที่จัดทําเพื่ออํานวยประโยชนแก

ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต เชน การไฟฟา การประปา การกําจัดขยะ ถนน

และทางเดินเทา เปนตน 

1) ไฟฟา ไฟฟาและแสงสวางที่ใชในหนวยพักอาศัยของสมาชิกในชุมชนมาจากการไฟฟา

นครหลวง โดยชําระคาใชจายโดยตรงกับจุดบริการ นอกจากนี้การไฟฟานครหลวงยังสนับสนุนไฟฟา

และแสงสวางสําหรับใตถุนแฟลต บริเวณโถงบันไดทั้งสองดานชั้นละ 1 ดวง ไฟถนนและทางเดินใน

ชุมชน  

2) ประปา มีอัตราการใชน้ําตามประเภทที่อยูอาศัย และประเภทธุรกิจ (อาคารพาณิชย 

โรงเรียนอนุบาล และรานคาแผงลอย) โดยผูใชน้ําประปาชําระคาใชจายโดยตรงกับจุดบริการ

เชนเดียวกับระบบไฟฟา 

3) การกําจัดขยะและการรักษาความสะอาด มีการดําเนินการจัดเก็บขยะตามอาคาร 

และพ้ืนที่สวนกลางของอาคารแฟลตทุกวัน โดยการเคหะแหงชาติมีงบอุดหนุนคาใชจายในการดําเนิน

กิจกรรมเปนรายเดือน สําหรับแฟลต 1-64 ซึ่งมีปลองทิ้งขยะดานหลังหอง ทางคณะกรรมการเคหะ

ชุมชนดินแดง 1 และ 2 เปนผูประสานงานกับกรุงเทพมหานคร โดยจัดเก็บสัปดาหละ 1 ครั้ง มี

คาใชจายที่จัดเก็บเปนรายป 

นอกจากนี้ การเคหะแหงชาติยังสนับสนุนคาใชจายสวนกลางอื่นๆ สําหรับผูอาศัยใน

ชุมชน ไดแก การดูแลพื้นที่สีเขียว การสอดสองความปลอดภัย การรอกทอระบายน้ํา และการตรวจ

ตราสิ่งที่ควรซอมแซมแตไมไดเปนการบํารุงรักษาให 

 

กลุมองคกรตางๆ ในชุมชน 

1) คณะทํางานชุมชนดินแดง 2558 เปนการกอตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ มีวัตถุประสงค

เพื่อดําเนินการเกี่ยวเนื่องกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง อีกนัยหนึ่งคือเพื่อสังเกตการณและควบคุม

การเคลื่อนไหวของสมาชิกในชุมชน โดยมีสมาชิกที่เปนตัวแทนจาก 3 ฝาย คือ ทหารซึ่งเปนตัวแทน

จากทางภาครัฐ เจาหนาที่จากการเคหะแหงชาติ และฝายคานซึ่งเปนสมาชิกในชุมชน 

2) ศูนยสุขภาพฯ ใตถุนแฟลต 5 และแฟลต 14 มีวัตถุประสงคเพื่อบริการดานสุขภาพ

และอนามัยเบื้องตนสําหรับสมาชิก เชน การวัดความดันโลหิต การแจกจายยาสามัญประจําบาน เปน

ตน โดยมีสมาชิกในชุมชนที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตนเปนผูดูแล 

3) ชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ มี 2 กลุม คือ 
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    กลุมที่หนึ่ง บริเวณดานหนาแฟลต 20 มีกิจกรรมการเตนแอโรบิคในชวงเย็นของทุกวัน 

ยกเวนวันจันทร โดยเริ่มกิจกรรมเวลา 18.30-19.30 น. สมาชิกสวนใหญของชมรมเปนผูอยูอาศัยใน

แฟลต 1-20 

    กลุมที่สอง บริเวณสนามกีฬาเวสน มีกิจกรรมเตนแอโรบิคในชวงเชา เวลา 05.00-

06.00 น. สมาชิกสวนใหญของชมรมเปนผูอยูอาศัยในแฟลต 21-64 และซอย 1-6 

4) ชมรมแมบานดินแดง 1 ใตถุนแฟลต 28 มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหสมาชิกแมบาน

ในชุมชนสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัว โดยมีกิจกรรมฝกอาชีพตางๆ เชน การสอนทําขนมไทย 

ทําดอกไมประดิษฐ และการฝกอบรมนวดฝาเทาและนวดแผนโบราณ โดยฝายพัฒนาชุมชนของ

ทางการเคหะแหงชาติเปนผูสนับสนุนคาใชจายในการจัดอบรม เมื่อจบหลักสูตรผูฝกอบรมจะไดรับ

ประกาศนียบัตร 

5) ชมรมสนามพระดินแดง ใตถุนแฟลต 7 เปนการรวมกลุมของสมาชิกผูอยูอาศัยที่นิยม

พระเครื่อง มีกิจกรรมเกิดขึ้นทุกวัน โดยเปนการแลกเปลี่ยนขาวสารกัน บริการเชาพระเครื่อง รวมถึงมี

บริการโหราศาสตรสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 

 
 

ภาพที่ 17 ชมรมสนามพระดินแดง ใตถุนอาคารแฟลต 7 

 

6) ชมรมหมากรุกไทย ใตถุนแฟลต 7 มีการจัดบริเวณพื้นที่ใตถุนแฟลตเพื่อตั้งโตะ

กระดานหมากรุก ชมรมนี้ไดรับความสนใจจากกลุมผูอยูอาศัยเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะไดรับ

ความสนุกสนานจากการละเลนแลว ยังไดพบปะพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือตางวัย สมาชิกบางคน

ตองมาที่ชมรมทุกวันจนกลายเปนกิจวัตรประจําวัน 
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ภาพที่ 18 ชมรมหมากรุกไทย ใตถุนอาคารแฟลต 7 

 

ขอบเขตพื้นที่โดยรวมและอาณาเขตติดตอ 

หลังจากที่การเคหะแหงชาติไดรับโอนแฟลตดินแดงจากกรมประชาสงเคราะหมาอยูใน

ความดูแลตั้งแตป พ.ศ. 2516 การเคหะแหงชาติไดพัฒนาที่อยูอาศัยเพิ่มเติมอีกหลายหนวย จนถึง

ปจจุบัน เคหะสงเคราะหดินแดงเกาและใหมมีที่พักอาศัยรวมทั้งสิ้น 9,242 หนวย 

ปจจุบันบริเวณพื้นที่เขตดินแดงมีสภาพแวดลอมรอบโครงการที่อํานวยความสะดวก

ทางดานการคมนาคมขนสง รวมถึงยังเปนที่ตั้งของศาลาวาการกรุงเทพมหานครแหงใหม มีหนวยงาน

อื่นรวมใชพื้นที่ภายในชุมชน เชน กระทรวงแรงงาน โรงพยาบาลราชานุกูล สนามกีฬาไทย-ญี่ปุนดิน

แดง และโรงเรียนพิบูลประชาสรรค เปนตน 

ที่ตั้งโครงการ 

ตั้งอยูบริเวณแขวงดินแดง เขตดินแดง โดยพื้นที่โครงการมีความยาวเลียบตามแนวถนน

หลายสาย ขอบเขตที่ดินโครงการมีดังนี ้

    ทิศเหนือ ติดพื้นที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

    ทิศใต  ติดถนนดินแดง และแนวบึงมักกะสัน 

    ทิศตะวันออก ติดถนนมิตรไมตรีและถนนจตุรทิศ 

    ทิศตะวันตก ติดถนนวิภาวดี-รังสิต 
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ภาพที่ 19 อาณาเขตที่ตั้งโครงการเคหะสงเคราะหแฟลตดินแดง 

ที่มา: โครงการฟนฟูเมืองดินแดง, 2545. 

 

สภาพทั่วไปของอาคาร 

แฟลตดินแดงประกอบดวยกลุมอาคารที่จัดเรียงขนานกันอยางคอนขางสม่ําเสมอ มีที่วาง

ระหวางอาคารเกือบเทาๆ กัน หรือเปนกลุมอาคารที่จัดวางเรียงตามถนนหลัก และมีลักษณะทาง

สถาปตยกรรมเพียงรูปแบบเดียว คือ แฟลต 1-64 มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบเดียวกัน เปนอาคาร 

ค.ส.ล. จํานวน 5 ชั้น ใตถุนโลง มีทางเดินเขาหองพักอาศัยแบบทางเดินเดียวรวมกัน (Single Load 

Corridor) มีบันได 2 ตําแหนง คือ ดานซายและดานขวาของอาคาร 

พื้นที่ศึกษาเฉพาะ บริเวณแฟลต 1-8 มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

    ทิศเหนือ ติดถนนอโศก-ดินแดง 

    ทิศใต  ติดกับที่ดินเอกชน 

    ทิศตะวันออก ติดถนนศรีอยุธยา 

    ทิศตะวันตก ติดทางดวนยกระดับ 2 

แฟลต 1-8 มีลักษณะการวางอาคารเปนแนวยาวหันหนาอาคารเขาสูถนนอโศก-ดินแดง 

แตละอาคารตั้งหางกันประมาณ 8 เมตร ดานหนาอาคารหางจากแนวถนนอโศก-ดินแดงประมาณ 8 

เมตร มีรั้วสูงประมาณ 1.50 เมตรกั้นพื้นที่พักผอนจากถนนใหญ 
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ภาพที่ 20 พื้นที่ดานหนาอาคาร มีรั้วกั้นแบงแยกพ้ืนที่จากถนนใหญ 

 

พื้นที่สวนกลางของอาคาร ประกอบดวย ใตถุนอาคาร บันได และโถงทางเดินของอาคาร 

มีการใชประโยชนพื้นที่ตางๆ ดังนี้ 

1) ใตถุนอาคาร มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกในชุมชน ไดแก เปนที่ตั้งของ

องคกรหรือกลุมตางๆ ใชเปนที่คาขายของชํา รานอาหาร เก็บอุปกรณตางๆ จอดรถจักรยานยนต เปน

สถานที่พักผอนหยอนใจ พบปะเพื่อนฝูง โดยมีมาหินออนที่สมาชิกแฟลตหามาตั้งไวกระจายอยูทั่วไป 

นอกจากนี้ยังมีการจัดตลาดนัดวันเสาร-อาทิตย ที่ใตถุนแฟลต 5-7 โดยมีทั้งสมาชิกในชุมชนและนอก

ชุมชนเขามาประกอบอาชีพคาขาย 

 

 
 

ภาพที่ 21 การใชพื้นที่ใตถุนอาคารเพ่ือคาขาย 
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ภาพที่ 22 การใชพื้นที่ใตถุนอาคารเปนตลาดนัดวันเสาร-อาทิตย 

 

2) บันได มี 2 ตําแหนง คือ ดานซายและขวาของอาคาร พื้นบันไดเปนหินขัดกวาง 2 

เมตร บริเวณชานพักบันไดมักมีการวางอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช หรือจอดรถจักรยานของสมาชิกใน

ชุมชน 

 

 

ภาพที่ 23 พื้นที่โถงบันได 

 

3) โถงทางเดินหนาหองพัก เปนแบบทางเดินเดียวรวมกัน (Single Load Corridor) 

กวาง 1.50 เมตร มีทางเขาหองพักแตละหนวยหลบเขาไปจากทางเดินกวางประมาณ 1 เมตร ทางเขา

หองพักทั้งสองหองหันหนาตรงขามกัน บริเวณทางเดินหนาหองพักอาศัยมีการตกแตงระเบียงอาคาร

ตามความชอบสวนบุคคลของเจาของหองนั้นๆ เชน การปลูกตนไม การหอยโมบาย เปนตน 
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ภาพที ่24 การใชพื้นที่ระเบียงหนาหองพักอาศัยในการปลูกตนไมตามความชอบสวนบุคคล 

 

สภาพทั่วไปของหองพักอาศัย 

หองพักอาศัยเปนแบบหองโลงเดี่ยว (Studio Type) ประกอบดวย สวนอเนกประสงค 

ครัว หองน้ํา ระเบียง ปลองทิ้งขยะดานหลัง อาคารมี 3 ขนาด จําแนกตามจํานวนหนวยพักอาศัย คือ 

จํานวน 80 หนวย จํานวน 56 หนวย และจํานวน 48 หนวย 

พื้นที่ศึกษาเฉพาะ แฟลต 1-8 มีจํานวนหนวยพักอาศัย 80 หนวยตออาคาร ในแตละ

หนวยพักอาศัยมีพื้นที่ประมาณ 40.25 ตารางเมตร ความสูงจากพื้นถึงเพดานประมาณ 2.80 เมตร 

แฟลตหองพักอาศัยแตละหนวยมีพ้ืนที่ใชสอยตางๆ ดังตอไปนี ้

1) สวนอเนกประสงค มีขนาด 3.50x7.00 เมตร มีพื้นที่ 23.50 ตารางเมตร  

2) ครัว มีขนาด 2.20x3.00 เมตร มีพื้นที่ 6.60 ตารางเมตร 

3) หองน้ํา-สวม มีขนาด 1.30x3.00 เมตร มีพ้ืนที่ 3.90 ตารางเมตร 

4) ระเบียงหลัง มีขนาด 1.50x2.90 เมตร มีพื้นที่ 4.35 ตารางเมตร 
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ลายเสนที่ 1 ผังบริเวณโดยรอบของพื้นที่แฟลตดินแดง 
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ลายเสนที่ 2 ผังพื้นของอาคารแฟลต 1-8 (จํานวน 80 หนวยตออาคาร) 
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ลายเสนที่ 3 ผังหองพักอาศัยภายในอาคารแฟลต 1-8 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เคหะสงเคราะหแฟลตดินแดงเปนพื้นที่ที่มีกรณีวิพากษเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง

ตั้งแตป พ.ศ.2545 จนถึงปจจุบัน กระแสตอบรับจากผูอยูอาศัยคือการรวมตัวเพื่อเคลื่อนไหวและ

คัดคานแนวคิดของการเคหะแหงชาติในการสรางอาคารใหมทดแทนบนที่ดินผืนเดิม ผูศึกษาจึงมีความ

จําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงเพื่อจะไดทราบถึงสภาวะบางอยางที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่การศึกษา 

 

โครงการฟนฟูเมืองดินแดง 

แฟลตดินแดงเปนแฟลตแหงแรกในประเทศไทยที่มีอายุการใชงานและผูอยูอาศัยกันอยาง

ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2506 เปนแหลงรวมผูอยูอาศัยที่ เขามาพักอาศัยและประกอบอาชีพอัน

หลากหลายเปนจํานวนมาก ต ัวอาคารม ีสภาพการใช งานมานานกว า 40 ป  ประกอบกับ

สภาพแวดลอมรอบโครงการมีการเปลี่ยนแปลงจากปริมาณการใชระบบขนสงและรถบรรทุกหนักเพิ่ม

มากขึ้นจาก ถนนวิภาวดี-รังสิต และถนนอโศก-ดินแดง ทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือนที่ทําใหสภาพอาคาร

ชํารุดเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีการใชประโยชนอาคารอยางไมถูกตอง เชน มีการตอเติมชั้นลอย

ภายในหอง การใชปลองขยะผิดวิธี 

การเคหะแหงชาติไดมอบหมายใหสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ศึกษาตรวจสอบสภาพ

ความแข็งแรงของอาคารในเคหะชุมชนดินแดง 2 ครั้ง ครั้งแรก ปพ.ศ. 2545-2546 ตรวจสอบทั้งหมด 87 

อาคาร ซึ่งผลการตรวจสอบพบวารอยละ 60 ของอาคารทั้งหมด มีสภาพเกา ทรุดโทรม และชํารุด

เสียหายคอนขางมาก และไดจัดลําดับความเสียหายของอาคารออกเปน 4 ระดับ คือ เสียหายมาก 

เสียหาย เสียหายปานกลาง และสภาพดี โดยอาคารกลุมที่กอสรางในระยะแรก คือ แฟลต 1-8 และ 

แฟลต 21-32 มีความเสียหายมาก 

การตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของอาคารในเคหะชุมชนดินแดงครั้งที่ 2 เมื่อป พ.ศ.2550 

สถาบันเอไอท ีไดดําเนินการและนําเสนอผลการสํารวจความเสียหายของอาคารแฟลต 1–32  โดยเก็บ

รายละเอียดตําแหนงความเสียหายของโครงสรางอาคารเปนหลัก หาสาเหตุของการเสื่อมสภาพ 

ออกแบบการซอมแซม และประเมินราคาสําหรับการซอมแซม รายงานวาเนื่องจากลักษณะของ

อาคารมีปลองขยะทุกหอง ปญหาที่เกิดความเสียหายรุนแรงก็เนื่องจากการทิ้งขยะในปลองดังกลาว 

คือ ชาวบานจะทิ้งทุกสิ่งทุกอยางลงในปลองขยะ เชน น้ําแกง เศษอาหาร เปนตน ดังนั้นคอนกรีตจึง

ถูกกัดกรอนโดยขยะเหลานั้นมานานถึง 40 ป จึงเปนจุดที่มีความเสียหายรุนแรงที่สุด จากการสํารวจ

ซ้ําจึงพบวา อาคารแฟลต 1–32 มีความเสียหายในระดับใกลเคียงกัน 

การเคหะแหงชาติจึงมีแนวคิดในการแกไขปญหา โดยการวางแผนดําเนินการเพื่อสราง

ความปลอดภัยแกผูอยูอาศัยเปน 2 ระดับ คือ 
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1) การซอมแซมและปรับปรุงอาคาร การเคหะแหงชาติไดมีการซอมแซมและปรับปรุง

สภาพแวดลอมโดยรวมของอาคาร ไดแก การซอมแซมทอน้ํา รางระบายน้ํา บอน้ําทิ้ง สาธารณูปโภค 

หลังคา และฝาเพดาน เปนตน ซึ่งมีการดําเนินการซอมแซมและปรับปรุงตอเนื่องมาโดยตลอด 

2) การวางแผนพัฒนาโครงการฟนฟูเมือง เนื่องจากอายุการใชงานมากขึ้น การสํารวจ

เมื่อป พ.ศ.2546 และป พ.ศ.2550 ทําใหพบรอยราวหรือความเสียหายตางๆ ลุกลามในอัตราที่นาเปน

หวง ถึงแมจะมีการซอมแซมบํารุงรักษาอยู แตก็ไมสามารถหยุดยั้งการเสื่อมสภาพได ดังนั้น การเคหะ

แหงชาติจึงมีการวางแผนเพื่อสรางอาคารใหมทดแทนอาคารเกาที่เสื่อมสภาพ โดยมีการวางแผน

ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2533 

จนถึงปจจุบัน การการเคหะแหงชาติมีการวางแผนแมบทในการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย

ไวอยางชัดเจน โดยใชเวลาในการพัฒนาประมาณ 8 ป เริ่มตนป พ.ศ.2559 เปนตนไป โดยจะปรับ

พื้นที่บริเวณหัวมุมสามเหลี่ยมดินแดงประมาณ 2 ไรเปนอาคารสูง 25 ชั้น จํานวน 334 หนวย เพื่อมา

รองรับผูอยูอาศัยเดิม จํานวน 5 อาคาร คือ อาคารแฟลต 18-22 หลักการของการเคหะแหงชาติ คือ 

การสรางตึกใหมใหอยูกอนแลวคอยไลรื้อหรือทุบไปทีละอาคาร เพื่อลดผลกระทบของผูอยูอาศัยไมให

มีความเดือดรอนหาที่อยูอาศัยใหม ซึ่งในอนาคตจะมีการสรางอาคารสูง 35 ชั้นเพื่อรองรับสิทธิผูอยู

อาศัยรายใหมอีกดวย 

 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพจําลองโครงการฟนฟูเมืองดินแดง 

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน 
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เนื่องจากแฟลตดินแดงเปนชุมชนขนาดใหญ มีหนวยพักอาศัยจํานวนมาก จึงทําใหขอมูล

ขาวสารที่สงไปถึงผูอยูอาศัยไมมีความชัดเจนและไมตอเนื่อง รวมถึงขอจํากัดทางดานการเคหะ

แหงชาติสวนหนึ่ง คือ ในระยะแรกที่ศึกษาโครงการก็ยังไมมีความชัดเจนในตัวเอง แตตองมีการสํารวจ

ความเห็นของผูอยูอาศัยประกอบการจัดทําโครงการ ผูอยูอาศัยที่ไดรับการสอบถามเกิดความวิตก

กังวล ขาวสารที่แพรออกไปในหมูผูอยูอาศัยเองจึงเปนการเพ่ิมกระแสสังคมภายในพื้นที่ ดวยเหตุนี้ จึง

เกิดเปนกรณีวิพากษที่เกี่ยวกับสถานการณของผูอยูอาศัยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง จนใน

บางครั้งเกิดการรวมกลุมตอตานชัดเจน และบางครั้งกลุมตอตานกระจายไปทั่วชุมชนและเปนพลัง

เงียบ ซึ่งปรากฏการณดังกลาวมีเกิดขึ้นเปนระยะๆ ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน บางครั้งจึงมีภาพการขัดแยง

รุนแรงถึงการรวมกลุมไปตามหนวยงานตางๆ รวมทั้งการเคหะแหงชาติ เพื่อยื่นหนังสือประทวง ฟองรอง 

และขอความเปนธรรม 

ผูอยูอาศัยสวนใหญอยูอาศัยตอเนื่องมาเปนระยะเวลาหลายป รวมถึงความไมตองการหา

ที่อยูอาศัยใหม การรวมตัวและการฟนฟูเมืองในมุมมองของผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง คือ การทาสี

อาคารใหม ความสะอาด แสงสวางที่เหมาะสม การจัดสถานที่เพื่อรวมกลุมกิจกรรมตางๆ เชน สนาม

เด็กเลน การจัดตลาดนัด การกอตั้งชมรมตางๆ เปนตน1 ภายใตเงื่อนไขของ “มาตรฐานที่อยูอาศัย

และสิ่งแวดลอมของการเคหะแหงชาติ” สิ่งแหลานี้ไดถูกใชเปนเครื่องมือเพื่อตอรองสิทธิกับการเคหะ

แหงชาติในการชะลอโครงการฟนฟูเมืองดินแดง 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

เคหะสงเคราะหแฟลตดินแดง มีผูเคยศึกษาและทําการสํารวจวิจัยอยูจํานวนไมนอย จาก

การทบทวนวรรณกรรมเบื้องตน พบวากลุมผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดงมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ในหลายๆ ดานตามการขยายตัวและความเจริญกาวหนาของกรุงเทพมหานครอยางตอเนื่อง เนื่องจาก

การศึกษาครั้งนี้มีการขอบเขตเนื้อหาการศึกษาในเชิงมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ผูศึกษาจึงเลือก

นําเสนอเฉพาะงานศึกษาวิจัยที่มีประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ 

รายงานผลการสํารวจวิจัยภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูอยูอาศัยในแฟลตดิน

แดงและหวยขวาง ฝายการวิจัยและวางแผน การเคหะแหงชาติ เมื่อกันยายน 2517 ไดรายงาน

สภาพท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมวา ผูอยูอาศัยมีจํานวนสมาชิกโดยเฉลี่ย 6 คนใน

แตละครอบครัว ประชากรสวนใหญเปนวัยหนุมสาว มีสัดสวนของผูอยูอาศัยที่เปนเพศชายและเพศ

หญิงในปริมาณใกลเคียงกัน มีหัวหนาครอบครัวเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีการประกอบอาชีพรับ

ราชการ รับจาง ทํางานชาง และปรากฏผูไมประกอบอาชีพ ผูอยูอาศัยโดยสวนใหญเปนผูมีรายไดนอย

                                                           
1 จากการสัมภาษณประธานชุมชนแฟลตดินแดง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557. 
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ประเภท ก. ผูอยูอาศัยจบการศึกษาระดับไมเกินประถม 7 มากที่สุด รองลงมาคือระดับอาชีวะ และมี

ประชากรที่ ไม เคยเรียนหนังสืออีกจํานวนหนึ่ ง  ผู อยูอาศัยโดยสวนใหญ เปนผูอยูอาศัยใน

กรุงเทพมหานคร มีสวนนอยที่มาจากตางจังหวัด กอนอาศัยในแฟลตดินแดงเคยอาศัยอยูในสลัม 

31.02% และไมเปนสลัม 68.80% ผลรายงานการสํารวจครั้งนี้ไมปรากฏในมิติของสังคมและ

วัฒนธรรมของกลุมผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง 

ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล, 25172 ทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของผูอยูอาศัยกับ

สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีผลกระทบตอการเกิดเหตุอาชญากรรมในโครงการเคหะสงเคราะห 

กลาวถึงสภาพท่ัวไป สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจของผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเปนผูมีรายได

นอยประเภท ก. (รายไดนอยกวา 1,500 บาทตอเดือน)3 ผูอยูอาศัยอยูในชุมชนตั้งแตเปนแฟลตรุน

แรกๆ ของโครงการเคหะสงเคราะหโดยรัฐบาล มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 5 คนในแตละ

ครอบครัว สวนใหญมีอาชีพรับจางและคาขาย รองลงมาคืออยูบานซึ่งสวนใหญเปนแมบาน และมี

สมาชิกที่เปนนักเรียน นักศึกษา วิถีการดําเนินชีวิตเปนแบบสังคมแออัดและสังคมผูมีรายไดนอย มี

ความคุนเคยกับเพื่อนบานที่อยูในแฟลตชั้นเดียวกัน มีความรูสึกเปนมิตรและมีความรูสึกเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของหองพักอาศัย สวนเรื่องความคุนเคยกับเพื่อนบานที่อยูแฟลตคนละชั้นแตอยูหลัง

เดียวกัน พบวามีความคุนเคยและมีความรูสึกเปนมิตรในระดับคอนขางต่ํา มีความรูสึกเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของบริเวณพักอาศัยคอนขางนอย พื้นที่ใชสอยบางบริเวณที่ผูอยูอาศัยรูสึกไมคอยปลอดภัย

หรือมีประโยชนใชสอยที่ไมแนนอน เชน บริเวณโถงบันได บริเวณใตถุนแฟลต สนามที่รกราง และ

บริเวณที่ขาดแสงสวางในเวลากลางคนื 

ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 25244 ไดทําการศึกษาเฉพาะสวนภายในแฟลตหองพักอาศัยแต

ละหนวย ไมรวมสวนภายนอกหองแฟลต เชน สวนโถงทางเดิน บันได บริเวณใตถุนแฟลต ตลอดจนไม

รวมตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารแฟลต กลาวถึงสภาพท่ัวไปของผูอยูอาศัยและการอยูอาศัยใน

แฟลตดินแดงวา แฟลตดินแดงมีพื้นที่ใชสอยเพียงประมาณ 30 ตารางเมตร (ไมรวมพื้นที่หองน้ําสวม

                                                           
2 ประเสริ ฐ  ศั กดิ์ ธนากูล .  การป องกันอาชญากรรมสํ าหรับ เคหะชุมชนใน

กรุงเทพมหานครดวยการวางผังทางกายภาพ : การศึกษากรณีตัวอยางโครงการเคหะสงเคราะห

ดินแดง หวยขวาง และบอนไก . วิทยานิพนธภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2517, น.88-211. 
3 ใชเกณฑตามการแบงกลุมรายไดของการเคหะแหงชาติในชวงป พ.ศ.2520- 2525 
4 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. สภาพทางพฤติกรรมในการใชสอยภายในแฟลตเคหะสงเคราะห 

โครงการเคหะสงเคราะหดินแดง หวยขวาง ประชานิเวศน บอนไก. รายงานวิจัยคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524, น.15-44. 
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และระเบียงหลัง) ผูอยูแฟลตโดยทั่วไปมีการศึกษาคอนขางต่ํา คือมีการศึกษาระดับ ป.4 หรือต่ํากวา 

มีสมาชิกในครัวเรือนที่เปนนักเรียนและนักศึกษาอยูจํานวนมาก มีผูประกอบอาชีพรับจาง ขาราชการ 

รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ดําเนินธุรกิจสวนตัว ประมาณ 3 ใน 4 ของผูมีรายไดมีรายไดต่ํากวา 3,000 

บาทตอเดือน มีผูอยูอาศัยโดยเฉลี่ยจํานวน 5 คนในแฟลตแตละหนวย ผูอยูอาศัยในแฟลตจําเปนตอง

อยูอยางแออัดและขาดความเปนสวนตัว ดังนั้นพื้นที่อเนกประสงคจึงเปนพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยน

อยางสม่ําเสมอเพื่อใหเหมาะสมตอการประกอบกิจกรรมในชวงระยะเวลาตางๆ เชน กิจกรรมนอน 

กิจกรรมพักผอน และเพื่อตอนรับแขก ผูอยูแฟลตไมไดใหความสําคัญแกกิจกรรมทานอาหารและ

กิจกรรมประกอบ กลาวคือ ไมไดใชโตะอาหารเปนศูนยกลางของชีวิตในที่อยูอาศัย (Focus of Daily 

Life)  

นพพร โทณะวณิก, 25365 ทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะการใชพื้นที่วาง

สาธารณะในชุมชนเคหะสงเคราะห ไดกลาวถึงสภาพทั่วไป สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจของผูอยู

อาศัยในแฟลตดินแดงวา ผูอยูอาศัยมีจํานวนสมาชิกโดยเฉลี่ย 5 คนในแตละครอบครัว ซึ่งหมายความ

วามีความหนาแนนมากกวาจํานวนที่การเคหะวางเปาหมายไวที่ 4 คนตอครอบครัว มีสัดสวนของผูอยู

อาศัยที่เปนเพศชายและเพศหญิงในปริมาณใกลเคียงกัน สวนใหญอยูในชุมชนมานาน 11-15 ป เปนผู

มีรายไดนอยประเภท ก. และไมปรากฏวามีผูมีรายไดนอยกวา 3,000 บาทเลย6 ผูอยูอาศัยจบ

การศึกษาระดับมัธยมและอาชีวศึกษามากที่สุด รองลงมาคือระดับประถม สวนนอยที่สุดคือระดับ

ปริญญาตรี ผูอยูอาศัยโดยสวนใหญเขามาพักอาศัยเพื่อศึกษา รองลงมาคือการประกอบอาชีพรับจาง

และเปนบุตรของหัวหนาครอบครัว วิถีการดําเนินชีวิตเปนแบบสังคมแออัดและสังคมผูมีรายไดนอย 

ความสัมพันธระหวางสมาชิกคอนขางนอย ดวยเหตุผลที่ตองใชเวลาสวนใหญในประกอบอาชีพเพื่อ

สรางรายได ไมคอยใชเวลาวางหรือโอกาสสําคัญในการพบปะสังสรรคกับผูรวมอาศัย ดังนั้นจึงไมคอย

มีความสนิทสนมคุนเคยกับผูอยูอาศัยในแฟลตดวยกัน 

                                                           
5 นพพร โทณะวิณิก. แนวทางพัฒนาทางกายภาพของที่วางสาธารณะในชุมชน

เคหะสงเคราะหผูมีรายไดนอยของรัฐในกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรม

ของผูอยูอาศัย : กรณีศึกษาเคหะสงเคราะหดินแดงและหวยขวาง. วิทยานิพนธภาควิชาการ

ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536, น.84-99. 
6 ในชวงเวลาของการศึกษาวิจัยที่อางอิงนั้น การเคหะแหงชาติไดปรับปรุงตัวเลขระดับ

รายไดสูงขึ้น ดังนั้นผูมีรายไดนอยในกรุงเทพมหานครประเภท ก. จึงเปนกลุมผูมีรายได 5,500-7,500 

บาทตอเดือน และ 7,501-9,500 บาทตอเดือน  



48 

 

 

จิระภา ศรีคํา, 25457 ทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการอยูอาศัยของผูสูงอายุในที่อยูอาศัย

แบบแฟลต ไดกลาวถึงสภาพทั่วไป สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจของผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดงวา 

ผูอยูอาศัยมีจํานวนสมาชิกประมาณ 2-4 คนตอครอบครัว มีชวงระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน

ระยะเวลา 30-35 ป มีการประกอบอาชีพรับจาง คาขาย มีคาเฉลี่ยรายได 5,990 บาทตอเดือน 

รูปแบบการอยูอาศัยโดยสวนใหญเปนแบบครอบครัวเดี่ยว กลาวคือ คูสมรสอยูกับบุตรหลาน อาจมี

ญาติหรือผูสูงอายุอยูรวมดวย ในชวงเวลากลางวันมักเปนผูสูงอายุอาศัยอยูเพียงลําพังในหองพักอาศัย 

จึงทําใหมีการพึ่งพาเพื่อนบานในกิจกรรมบางอยาง เชน การฝากซื้ออาหารหรือสิ่งของจําเปน พาไป

หาหมอ ชําระคาบริการตางๆ ทําความสะอาดบาน ทําอาหาร เปนตน แตโดยสวนใหญแลวผูอยูอาศัย

มักไมพึ่งพาเพื่อนบานหากไมถึงคราวจําเปน ผูอยูอาศัยจํานวนหนึ่งเปนสมาชิกขององคกรและกลุม

ตางๆ ในชุมชน รวมถึงมีการแสดงออกถึงความตองการในโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดงที่

หลากหลาย 

รายงานการสํารวจวิจัยและปฏิบัติงานสังคมในชุมชนดินแดง ของสถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อเมษายน 2545 ไดรายงานสภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพ

ทางสังคมวา ชุมชนดินแดงในอดีตเปนที่อยูอาศัยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยและขาดแคลนที่อยูอาศัย 

ปจจุบันเริ่มเปลี่ยนไป ประกอบดวยคนหลากหลายกลุม เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาจากแหลงตางๆ 

ทั่วประเทศ สมาชิกของชุมชนโดยสวนใหญเขามาพักอาศัยเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อศึกษา และสราง

รายได โครงสรางสังคมมีความหลากหลายมากขึ้น วิถีการดําเนินชีวิตเปนรูปแบบการผสมผสาน

ระหวางสังคมแบบเดิม คือ สังคมผูมีรายไดนอย สังคมของเมืองแออัด และคนชนบทตางจังหวัด ซึ่ง

สังคมของคนกลุมนี้มีการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และมีความกลมเกลียวในหมูญาติ

มิตรคอนขางดี แตอีกสวนหนึ่งเปนสังคมของคนมีรายได มีการศึกษาดีในระดับหนึ่ง ซึ่งกลุมเหลานี้มี

บทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการทางความคิดของคนในชุมชนคอนขางสูง และที่สําคัญมากไป

กวานั้น ชุมชนดินแดงเปนชุมชนใหญมีประชากรมาก จึงเปนที่สนใจและการสรางฐานทางการเมือง

ของพรรคการเมืองตางๆ 

จากการศึกษาขอมูลพื้นที่และการทบทวนวรรณกรรมตามที่ไดกลาวไปขางตน ทําใหสรุป

ไดวาวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของผูอยูอาศัยในเคหะสงเคราะหดินแดงมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง 

รวมถึงมีการผสมผสานระหวางรูปแบบสังคมชนบทและสังคมเมือง โดยปจจัยที่เกี่ยวของนั้นอาจ

                                                           
7 จิระภา ศรีคํา. สภาพการอยูอาศัยของผูสูงอายุในที่อยูอาศัยแบบแฟลต เคหะชุมชน

ดินแดง 1 และ 2 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545, น.102-112. 
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เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาของสังคมภายนอก รวมถึงกลุมผูอยูอาศัยนั้นมีการโยกยายรูปแบบ

การพักอาศัยของตนเองจากเดิมแลวเขามาอยูอาศัยในแฟลตดินแดง  

ทั้งนี้ เปนที่นาตั้งขอสังเกตวา ชวงเปลี่ยนผานของการอยูอาศัยในแฟลตดินแดงในชวง

ระยะเวลาการวางแผนโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดงโดยการเคหะแหงชาติ และการเขามา

ดําเนินการศึกษาตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของอาคารโดยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)8 สมาชิก

ในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและวิถีชีวิตอยางชัดเจน อาทิเชน สมาชิกในชุมชนมีการ

พบปะพูดคุยและรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ กันมากขึ้น มีการจัดตั้งกลุมหรือองคกรเพื่อให

เหมาะสมกับการบริหารขั้นพื้นฐานของชุมชน รวมถึงการมีบทบาทและสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ในชุมชน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงแรงขับเคลื่อนบางสิ่งบางอยางของ

คนในชุมชนที่เปนผลประโยชนเกี่ยวเนื่องมาจากโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง 

 

สรุปทายบทที่ 3 

จากการศึกษาขอมูลพื้นที่ การทบทวนวรรณกรรม และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ทํา

ใหทราบวาการกอรูปของสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนใดชุมชนหนึ่งนั้นมีปจจัยหลายอยางที่เปน

ตัวกําหนดและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ เนื่องจากตัวอาคารของแฟลตดินแดงนั้นอาจหมดอายุการใชงานหาก

พิจารณาคุณคาในเชิงสถาปตยกรรม และการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาคุณคาในเชิงมิติทาง

สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น ผูศึกษาจึงนําสรุปประเด็นตางๆ เพื่อนําไปสูการตั้งคําถามเพื่อการ

สัมภาษณในการลงพื้นที่เก็บขอมูล ดังนี้ 

1) สภาพทั่วไป เปนปจจัยเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของผูอยูอาศัย ขอมูลพื้นฐานของผูอยู

อาศัย และรูปแบบการอยูอาศัย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลําเนา สภาพที่อยูอาศัยเดิม 

ระยะเวลาในการอยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา รวมถึงกิจกรรมในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของผูอยูอาศัย 

2) สภาพสังคมและวัฒนธรรม เปนปจจัยเกี่ยวเนื่องกับสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของ

ผูอยูอาศัย ไดแก ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ความรูความสามารถเฉพาะดาน ความเชื่อและภูมิปญญา

ตางๆ รวมถึงการสรางสังคมกับเพื่อนบาน เชน การพูดคุย พบปะสังสรรค เปนตน รวมถึงการเปน

สมาชิกขององคกรหรือกลุมตางๆ และการมีสวนรวมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน 

                                                           
8 การเคหะแหงชาติมีการวางแผนโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดงตั้งแตป พ.ศ. 2533 

ตอมาจึงมอบหมายภารกิจใหกับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ทําการศึกษาตรวจสอบสภาพ

ความแข็งแรงของอาคารในเคหะชุมชนดินแดง 2 ครั้ง ครั้งแรกป พ.ศ. 2545-2546 และครั้งที่ 2 เมื่อ

ป พ.ศ.2550. 
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3) สภาพเศรษฐกิจ เปนปจจัยเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ ประเภทของรายจายทั้ง

คาใชจายทั่วไปและเพื่อการสาธารณูปโภค ทั้งนี้ไดยกเวนการสัมภาษณเรื่องรายไดของผูอยูอาศัย 

เนื่องจากความไมสมัครใจจากการสอบถามในเบื้องตน 
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บทท่ี 4 
 

การสํารวจภาคสนาม 

 

โครงการแฟลตดินแดงเปนแฟลตแหงแรกในประเทศไทยที่มีอายุการใชงานและผูอยูอาศัย

กันอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน รูปลักษณอาคารและพ้ืนที่ใชสอยสวนตางๆ ถูกออกแบบใหมีลักษณะ

ซ้ําๆ เหมือนๆ กัน โดยมีพ้ืนที่สวนสาธารณะและพื้นที่สวนตัวเพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนพื้นฐาน 

สังคมภายนอกมักสันนิษฐานวาสภาพการอยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดงนั้นเปนแหลงเสื่อมโทรม 

ความไมเปนมิตร และความไมเอื้ออาทรตอกัน การศึกษาในครั้งนี้จึงมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับพื้นที่

ศึกษา โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 

คําถามของการวิจัย 

1. สภาพการอยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดงนั้นมีมิติความเปนชุมชนที่หลากหลาย

หรือไม มีมิติความเปนชุมชนรูปแบบใดบาง และมิติใดมีระดับความเขมแข็งมากท่ีสุด 

2. ผูใชพื้นทีใ่ชประโยชนพื้นที่กายภาพสวนไหนบางเพื่อกิจกรรมของชุมชน พื้นที่สวนไหน

มีการใชสอยเพ่ือกิจกรรมของชุมชนรูปแบบใด และพ้ืนที่สวนไหนถูกใชประโยชนมากท่ีสุด 

3. แตละบุคคลสามารถเปนสมาชิกของชุมชนไดกี่รูปแบบ  และบุคคลที่เปนสมาชิก

มากกวาหนึ่งรูปแบบนั้นมีจํานวนรูปแบบที่ซ้ํากันเทาใดมากที่สุด 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ใช ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Research 

Methodology) โดยแบงตามลักษณะการเก็บขอมูล เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาปรากฏการณในมิติทางสังคมและชุมชนของผูอยูอาศัยในโครงการแฟลต ซึ่งมีลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหว หรือมีความเปนพลวัต (Dynamic) ทั้งนี้ปรากฏการณดังกลาวมีความ

เกี่ยวเนื่องกับการเกิดความซ้ําของขอมูลความถี่ ระดับความเขมแข็ง และลักษณะการใชพื้นที่กายภาพ 

การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) รวมกับ การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เพื่อศึกษาปรากฏการณทางมานุษยวิทยาและถอดรหัสแสดงผลที่แจงนับ

หรือวัดคาได 
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การสุมตัวอยาง การเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ใชวิธีดําเนินการวิจัยโดยการสุม

ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Samping Method) โดยใชรูปแบบการสุม

ตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) เปนหลัก หมายถึง การที่

ผูวิจัยไดคัดเลือกหนวยตัวอยางโดยยึดหลักความสะดวกเปนสําคัญ เนื่องจากขอมูลที่ตองการจาก

ภาคสนามนั้นตองการความยินดีจากผูถูกสัมภาษณสูง สาเหตุมาจากเปนการสัมภาษณเชิงลึกและใช

ระยะเวลานาน นอกจากนี้ “ กลุมตัวอยางผูอยูอาศัยในพื้นที่สวนตัว ” ตองมีการขอเขาไปเก็บขอมูล

ภายในหองพักอาศัย ซึ่งตองใชความไววางใจจากผูถูกสัมภาษณ และบางสวนตองใหผูถูกสัมภาษณ

ชวยแนะนํากันตอดวยเพื่อสรางความไววางใจ จึงมีการผสมวิธีการสุมตัวอยางแบบสโนวบอลหรือแบบ

ลูกโซ (Snow Ball or Chain Sampling) รวมดวย หมายถึง การเลือกตัวอยางในลักษณะ

แบบตอเนื่อง โดยที่ตัวอยางแรกจะเปนผูใหคําแนะนําในการเลือกตัวอยางถัดไป และมีการแนะนํา

ตอไปจนกระทั่งไดขนาดตัวอยางตามที่ผูวิจัยตองการหรือเมื่อเกิดความซ้ําของขอมูล 

กลุมตัวอยางการศึกษาเปนผูอยูอาศัยและผูใชพื้นที่ในพื้นที่ศึกษาเฉพาะอาคารแฟลต 1-8 

โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

1) กลุมตัวอยางผูอยูอาศัยและผูใชพื้นที่ในพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะ โดยการ

สัมภาษณเชิงลึกผูใชพื้นที่จํานวน 40 ราย บริเวณพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5-8 ที่มีการใชสอยพื้นที่ 

การดําเนินกิจกรรม และรูปแบบการปฏิสัมพันธอันหลากหลาย 

2) กลุมตัวอยางผูอยูอาศัยในพื้นที่สวนตัว โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูใชพื้นที่จํานวน 15 

ราย ซึ่งเปนผูอยูอาศัยภายในอาคารแฟลต 7 เนื่องจากเปนอาคารที่ถูกใชพื้นที่รวมถึงมีผูใหสัมภาษณ

จากกลุมตัวอยางในพื้นที่สวนกลางหรือพ้ืนที่สาธารณะมากกวาอาคารแฟลตอื่น 

การเก็บขอมูล เนื่องจากผูศึกษาเปนบุคคลภายนอกชุมชน วิธีการเก็บขอมูลของการศึกษา

ครั้งนี้จึงใชการสังเกตการณ (Observation) ในเบื้องตน จากนั้นจึงสรางความคุนเคยเพื่อความ

ไววางใจจากกลุมตัวอยาง และดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก (Interview) ในขั้นตอนตอไป 

1) การสังเกตการณ (Observation) คือ การศึกษาใหทราบถึงลักษณะปจจัยหรือความ

แปรเปลี่ยนของสิ่งตาง ๆ ที่เปนประเด็นเกี่ยวของกับคําถามของการวิจัย ซึ่งผูศึกษามีการจดบันทึก

และทําแผนที่ (mapping) อยางชัดเจนตลอดชวงการสังเกตการณ 

2) การสัมภาษณเชิงลึก (Interview) คือ วิธีการในการสํารวจขอเท็จจริงจากผูที่ใหขอมูล

โดยการพบปะสนทนา มีจุดมุ งหมายระหวางผู ที่ต องการทราบเรื่องราวซึ่งเรียกวา ผูสัมภาษณ 

(interviewer) กับผู ใหเรื่องราวซึ่งเรียกวา ผู ใหสัมภาษณ (interviewer) ซึ่งผูศึกษาไดใชวิธีการ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) เปนการสัมภาษณที่กําหนดหรือเตรียมคําถามไว

ลวงหนาอยางเรียบรอย บางชุดคําถามนั้นผูศึกษาไดตั้งคําถามแบบปลายเปดเพื่อเปดโอกาสผูให

สัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยแบงขอมูลออกเปน 2 สวน คือ  
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    2.1) ขอมูลของผูอยูอาศัย ไดแก ชื่อ อายุ เลขที่บาน สมาชิกในบาน ระยะการอยูอาศัย 

เครือญาติ อาชีพ รายได ชีวิตประจําวัน 

    2.2) ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงสังคมหรือชุมชน ไดแก ประเด็นคําถามแบบ

ปลายเปดที่เกี่ยวกับการรวมกลุมเพื่อกิจกรรมตางๆ กับเพื่อนบาน การใชสอยพื้นที่ ความถี่หรือความ

บอยครั้ง รวมถึงหัวขอในการสนทนากับเพื่อนบาน ประเด็นคําถามเหลานี้เปนสวนหนึ่งในการศึกษา

วิเคราะหวาผูใหสัมภาษณนั้นมีการรวมกลุมกับเพ่ือนบานในมิติความเปนชุมชนรูปแบบใด และมีความ

เขมแข็งของชุมชนแตละรูปแบบที่ระดับใดบาง เพื่อศึกษาการใชพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะ

เพื่อการรวมกลุมอันกอใหเกิดมิติความเปนชุมชน 

การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเพื่อนําไปสูขอสรุปผลทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ โดยผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและจําแนกขอมูลตามสภาพการณจากผลข

อมูลที่คนพบ จัดทําเปนตารางและมีการแปรผลแสดงคารอยละ และมีการตีความหมายขอมูล 

(Interpretation) เพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูลในแตละ

ประเด็นโดยเนนหลักการตีความหมายเพื่อสรางความเขาใจในเชิงคุณภาพ 

 

การศึกษาครั้งนี้ใชทฤษฎีและเครื่องมือในการอธิบายมิติความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชน 

รวมถึงการศึกษาวิเคราะหความเขมแข็งของชุมชนแตละรูปแบบที่เกิดขึ้นในโครงการแฟลตดินแดง ผู

ศึกษาจึงแบงการนําเสนอขอมูลเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดกอนการสํารวจภาคสนาม 

2. ขอมลูการสํารวจภาคสนามระดับการรวมกลุมในพื้นที่สวนกลาง 

3. ขอมูลการสํารวจภาคสนามระดับครัวเรือนในพ้ืนที่สวนตัว 

 

กรอบแนวคิดกอนการสํารวจภาคสนาม 

ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 (แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ) ผูศึกษาไดเลือกใชเกณฑการ

พิจารณามิติความเปนชุมชนทั้ง 5 รูปแบบตามแนวคิดของ Nabeel Hamdi (1997: 282-289) และ

ใชดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคประกอบความ

เขมแข็งของชุมชนจาก คณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ (2542) ผูศึกษาจึงขอนําเสนอกรอบ

แนวคิดและกําหนดสัญลักษณสีตางๆ เพื่อสรางความเขาใจกอนการกลาวถึงขอมูลการสํารวจ

ภาคสนาม ดังนี้ 
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มิติความเปนชุมชน 

จากคําอธิบายของ Nabeel Hamdi ผูศึกษาไดนํามาจํากัดความตามสภาพการอยูอาศัย

ในการศึกษาครั้งนี ้

 

ตารางที่ 3 กรอบแนวคิดและสัญลักษณสีของชุมชนทั้ง 5 รูปแบบ 
 

ลําดับ รูปแบบชุมชน สัญลักษณส ี

1 ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) คือ ชุมชนที่มีลักษณะทาง

กายภาพรวมกัน ไดแก ผูอยูอาศัยในช้ันเดียวกัน, อาคารเดียวกัน 
 

2 ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) คือ ชุมชนที่มีวัฒนธรรม

เชื่อมโยงรวมกัน ไดแก เครือญาติ, ชาติพันธุ, ภาษา, ศาสนาและความเชื่อ 
 

3 ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) คือ ชุมชนที่มีความสนใจ

รวมกัน ไดแก งานอดิเรก, การใชเวลาวาง, การเปนสมาชิกกลุมตางๆ 
 

4 ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) คือ ชุมชนที่เชื่อมโยงกันผาน

วิชาชีพ ไดแก อาชีพและการเลี้ยงชีพ, กิจกรรมที่สรางรายได 
 

5 ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) คือ ชุมชนที่รวมตานทาน

จากการมีภัยคุกคามรวมกัน ไดแก การจัดการ, การตอสู, การวางแผนอนาคต 
 

 

สัญลักษณสีของชุมชนทั้ง 5 รูปแบบนี้ ผูศึกษาจะใชในการกําหนดสีพื้นที่กายภาพ 

(mapping) ตามลักษณะการใชประโยชนพื้นที่ กิจกรรม และการเปนสมาชิกของชุมชนแตละรูปแบบ

ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กายภาพนั้นๆ 

 

องคประกอบความเขมแข็งของชุมชน 

ผูศึกษาไดคัดเลือก 4 องคประกอบดวยกัน ดังนี้ 

1) มีบุคลากรที่หลากหลายรวมตัวกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ โดยศึกษา

จาก กายภาพพื้นที่ และความถี่หรือความบอยครั้งในการรวมตัวกัน 

2) มีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวดวยผลประโยชนสาธารณะและของสมาชิก 

โดยศึกษาจากสาเหตุที่สมาชิกมารวมตัวกัน, การรักษาผลประโยชน, การจัดการบางอยางรวมกัน 

3) เรียนรูเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเปนแนวราบ และติดตอสื่อสารกันหลากหลาย

รูปแบบ โดยศึกษาจากการติดตอปฏิสัมพันธกัน เชน การรูจักเพ่ือนสมาชิก, ความสนิทสนมกับเพื่อน

สมาชิก, การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

4) มีการจัดทํากิจกรรมที่เปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง โดยศึกษาจากการเขา

รวมกิจกรรมของชุมชน 



55 

 

 

ทั้งนี้ องคประกอบความเขมแข็งของชุมชนนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับระดับความเขมแข็ง

ของชุมชน คําตอบจากการสัมภาษณจะเปนตัวบงชี้วาบุคคลนั้นๆ มีระดับความเขมแข็งของชุมชน

รูปแบบไหนที่ระดับใดบาง ผูศึกษาจึงสรางเครื่องมือเพื่อวัดระดับความเขมแข็งของชุมชน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 องคประกอบและการวัดระดับความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชน 
 

องคประกอบความเขมแข็งของชุมชน ระดับความ

เขมแข็ง 

สัญลักษณ 

การรวมตัว

กัน 

เปาหมายและ

ผลประโยชน 

เชื่อมโยงกันเปนเครือขายเปนแนวราบ การจัดทํา

กิจกรรม 

ความถี ่

ในการ

รวมกลุม 

การรักษา 

ผลประโยชน

จาก

ผลกระทบ 

การรูจัก

เพื่อน

สมาชิก 

ความสนิท

สนม 

การ

ชวยเหลือ

ซึ่งกันและ

กัน 

การเขารวม

กิจกรรมของ

ชุมชน 

เปนประจํา, 

สม่ําเสมอ 

รับรูปญหา 

และมีการรวม

จัดการ

บางอยางเพื่อ

ชุมชนของ

ตนเอง 

รูจักด,ี มีการ

รวมกลุม

แลวทํา

กิจกรรมเพื่อ

ชุมชน 

คุยกัน

ประจําและ

มีความเห็น

อกเห็นใจ

ตอกัน 

มีระบบ

กลไกในการ

ชวยเหลือ 

มีสวนรวมทั้ง

ทางนโยบาย

และกิจกรรม 

ระดับ 5 

(มาก) 
 

มาบาง รับรูปญหา 

วางแผนหา

ทางออก

สําหรับตนเอง 

จําหนาได, 

รูจักชื่อ, 

รวมกลุม

บางครั้ง 

คุยกันบาง มีการ

แบงปน, มี

การหยบิยืม

สิ่งของ 

ชวยเหลือเงิน

หรือสิ่งของ 

(อาจรวม

หรือไมรวม

กิจกรรม) 

ระดับ 3 

(ปานกลาง) 
 

นานๆ ครั้ง รับรูปญหา แต

ไมไดชวยอะไร 

จําหนาได  

อาจรูจัก

หรือไมรูจัก

ชื่อ 

ทักทาย

เฉพาะเมื่อ

เจอกัน 

มีการ

ชวยเหลือ

เทาที่จําเปน, 

ชวยเหลือ

เฉพาะหนา 

รวมกิจกรรม

เฉยๆ ไมได

ชวยอะไร 

ระดับ 1 

(นอย) 
 

 

สัญลักษณระดับความเขมแข็งของชุมชน ผูศึกษาจะใชรวมกับสัญลักษณสีในการวางผัง

ความสัมพันธ (diagram) ตามระดับความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชน ซึ่งบุคคลหนึ่งคนอาจเปน

สมาชิกไดมากกวาหนึ่งชุมขน และอาจมีระดับความเขมแข็งของการเปนสมาชิกในแตละชุมชนที่

แตกตางกัน 
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ขอมูลการสํารวจภาคสนามระดับการรวมกลุมในพื้นที่สวนกลาง 

พื้นที่สวนกลางหรือพ้ืนที่สาธารณะของพื้นที่ศึกษาเฉพาะอาคารแฟลต 1-8 ไดแก พ้ืนที่ใต

ถุนอาคารแฟลต พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต พื้นที่บริเวณโถงบันไดซายและขวาของอาคารแฟลต และ

พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารแฟลต ผูศึกษาจึงทําการสํารวจสภาพแวดลอมโดยรอบของพื้นที่ศึกษา

เฉพาะอาคารแฟลต 1-8 เพื่อเปนตัวแทนของมิติความเปนชุมชนในโครงการแฟลตดินแดง โดยศึกษา

ผังการใชประโยชนพื้นที่ (planning) และกําหนดสีพื้นที่กายภาพ (mapping) ตามรูปแบบชุมชนจาก

การสังเกตการณ 

 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

 

ลายเสนที่ 4 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณใตถุนอาคารแฟลต 1 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 5 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณใตถุนอาคารแฟลต 2 

 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 6 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณใตถุนอาคารแฟลต 3 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 7 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณใตถุนอาคารแฟลต 4 

 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 8 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณใตถุนอาคารแฟลต 5 



59 

 

 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 9 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณใตถุนอาคารแฟลต 6 

 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 10 รูปแบบของชุมชนที่เกิดขึ้นบริเวณใตถุนอาคารแฟลต 7 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 
ลายเสนที่ 11 รูปแบบของชุมชนที่เกิดขึ้นบริเวณใตถุนอาคารแฟลต 8 

 

รูปแบบของชุมชนที่ผูศึกษาไดกําหนดสีพื้นที่กายภาพลงไปนั้นมาจากการสังเกตการณ

แบบภาพรวม กลาวคือ เมื่อเห็นวาพื้นท่ีนี้เปนของชมรมใดๆ ผูศึกษาไดกําหนดสีสมซึ่งหมายถึง ชุมชน

ที่มีความสนใจรวมกัน (Communities of Interest) และเมื่อเห็นวาพื้นที่นี้เปนรานคา ผูศึกษาได

กําหนดสีฟาลงในพื้นที่ซึ่งหมายถึง ชุมชนที่เชื่อมโยงกันผานวิชาชีพ (Communities of Practice) แต

การจะศึกษาวิเคราะหวากลุมคนที่ใชพื้นที่เหลานั้นมีมิติความเปนชุมชนประเภทใดบาง และมีระดับ

ความเขมแข็งของชุมชนประเภทใดมากนอยเพียงไหน จําเปนตองมีการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับกิจกรรม การใชสอยพื้นที่ การดําเนินชีวิตประจําวัน และความสัมพันธอื่นๆ ที่มีรวมกันกับ

เพื่อนบานในขั้นตอนตอไป 

ทั้งนี้ จากการสํารวจพื้นที่เพื่อกําหนดสีพื้นที่กายภาพในเบื้องตน ผูศึกษาพบวาบริเวณ

พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 1-4 มีการใชประโยชนพื้นที่และกิจกรรมที่คอนขางนอย อาจเนื่องมาจากการ

มีเสนถนนแบงขอบเขตพ้ืนที่อาคารแฟลต 1-4 และอาคารแฟลต 5-8 ออกจากกัน รวมถึงผนังรั้ว

โครงการอาคารแฟลต 1-4 มีลักษณะปดลอมตัวอาคารออกจากเสนถนนใหญหนาโครงการ ผูศึกษาจึง

กําหนดขอบเขตพื้นที่การสัมภาษณเชิงลึกไปท่ีบริเวณพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5-8 ซึ่งมีกลุมตัวอยาง

ผูใชพื้นที่จํานวน 40 ราย ประกอบดวยผูอยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดงและบุคคลภายนอกที่เดิน
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ทางเขามาใชพื้นที่แบบชั่วคราว ที่มีการใชสอยพื้นที่ กิจกรรม และรูปแบบการปฏิสัมพันธอัน

หลากหลาย เพื่อใหมปีริมาณของขอมูลสําหรับนําไปสูกระบวนการศึกษาวิเคราะห 

 

ขอมูลการการสัมภาษณระดับการรวมกลุมในพื้นที่สวนกลาง 

 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 12 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณพ้ืนที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 1 

ชื่อ เสริมศรี ไทยลิลอย 

อาย ุ 64 ป 

เลขที่บาน 104/15 ชั้น 1 แฟลต 5 

สมาชิกในบาน 6 คน (ผูใหสัมภาษณ บุตรสาว 2 คน และหลาน 3 คน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2528 

เครือญาติ มีญาติอาศัยอยูที่ จ.สมุทรปราการ 

อาชีพ อาสาสมัครพยาบาล 

รายได 140 บาท/วัน 
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ชีวิตประจําวัน  

อาสาสมัครพยาบาลมีทั้งหมดจํานวน 18 คน แตมีสมาชิกที่มานั่งประจําการเพียงจํานวน 

3 คน เนื่องจากอาสาสมัครพยาบาลตองเสียสละเวลาสวนตัวและไดรับคาตอบแทนที่คอนขางนอย 

อาสาสมัครพยาบาลทั้ง 3 คนจะพบปะพูดคุยกันเปนประจํา มีการจัดตารางผลัดเปลี่ยนวันกัน และ

พูดคุยเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องมือหรือยาตางๆ 

ผูใหสัมภาษณจะเดินออกจากหองพักลงมาประจําการที่ศูนยสุขภาพฯ จํานวน 3 วันตอ

สัปดาห คือ เสาร อาทิตย และจันทร ตั้งแตเวลา 08.00-16.00 น. ชวงเวลาระหวางวันมีผูอยูอาศัย

จากอาคารแฟลตใกลเคียงมาใชบริการดานพยาบาล และมีเพื่อนบานเขามานั่งพบปะพูดคุยกับผูให

สัมภาษณอยูบอยครั้ง โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องสุขภาพ และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟู

เมืองดินแดง กลุมเพื่อนบานที่พบปะพูดคุยกันนั้นไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต มีการพูดคุยเกี่ยวกับ

ผลประโยชนสวนไดสวนเสียจากการสรางอาคารแฟลตใหม 

ชวงเวลาหลังเลิกงาน ผูใหสัมภาษณจะเดินกลับขึ้นหองพักเพ่ือดูแลบุตรหลาน และจะแวะ

นั่งพักบริเวณพื้นที่ชานพักบันไดอาคารแฟลต 5 เพื่อนั่งรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเปนบางครั้ง 

บริเวณชานพักบันไดจะมีเกาอี้ยาวที่มาจากการรวบรวมเงินของเพ่ือนบานที่อาศัยอยูในอาคารแฟลต 5 

เพื่อจัดซื้อเปนของสวนกลาง 

อาคารแฟลต 5 มีการจัดงานกิจกรรมชุมชนหรืองานบุญประจําปที่บริเวณใตถุนอาคาร

แฟลต จะมีสมาชิกเพื่อนบานผูอยูอาศัยในอาคารแฟลตเดียวกันเขารวมงานกันอยางสม่ําเสมอ ผูให

สัมภาษณจะเขารวมงานกับเพ่ือนบานเปนประจํา มีการชวยเหลือเงิน แรงงาน และสิ่งของ 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่บริเวณโถงบันไดอาคารแฟลต 5 

 

 
 

ลายเสนที่ 13 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 26 การใชพื้นที่ในชีวิตประจําวันของผูใหสัมภาษณรายที่ 1 

 

ตารางที่ 5 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 1 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี มีความเสียสละในการทํางานเพื่อสวนรวมของ

ชุมชน 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนเปนประจํา มีการชวยเหลือเงิน สิ่งของ แรงงาน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุย การจัดการรวมกันกับอาสาสมัครรายอื่น 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานบอยครั้ง โดยสวนตัวนั้นไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต และมีการวางแผน

ในการหาที่อยูอาศัยใหม 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 2 

ชื่อ ขวัญรัตน สังหยุตร 

อาย ุ 59 ป 

เลขที่บาน 105/23 ชั้น 6 แฟลต 2 

สมาชิกในบาน 5 คน (ผูใหสัมภาษณ สามี บุตรสาว บุตรชาย และหลาน 1 คน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2510 

เครือญาติ อาศัยอยูแฟลต 5 ชั้น 4 จํานวน 2 หอง 

อาชีพ - 

รายได ไดรับการดูแลจากสาม ี
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ชีวิตประจําวัน  

 ผูใหสัมภาษณผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต จึงรูจักเพื่อนบานที่เปนผู

อยูอาศัยมานานทั้งที่อาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี ผูใหสัมภาษณจะออก

จากหองพักและเดินลงมานั่งพักผอนบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 5 และ 6 ตั้งแตชวงเวลา 

16.00-21.00 น. เปนประจํา เพื่อพบปะพูดคุยกับบุตรหลานและเพื่อนบาน โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง

ทั่วไป เรื่องเกี่ยวกับกระแสสังคม และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงบอยครั้ง กลุมเพื่อน

บานที่พบปะพูดคุยกันนั้นไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับผลประโยชนสวนได

สวนเสียจากโครงการสรางอาคารแฟลตใหม นอกจากนี้มีการนั่งรวมกลุมเพื่อพบปะสังสรรคกับเพื่อน

บานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารรวมถึงบุตรหลานจนถึงเวลา 02.00 น. เปนบางครั้ง โดย

จะมีโตะมาหินเปนที่นั่งประจํา มีการเชื่อมตอไฟฟาความสวางจากหองพักของตนเองเพื่อใหแสงสวาง

บริเวณโตะ มีการชวยเหลือหรือแบงปนอาหารและเครื่องดื่มรวมกับเพื่อนบาน 

ผูใหสัมภาษณเลาวา พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 บริเวณบันไดดานซายของอาคาร เปน

พื้นที่ท่ีถูกใชในการจัดกิจกรรมชุมชนอยางตอเนื่อง ไดแก ทําบุญวันปใหม วันสําคัญทางศาสนา โดยจะ

มีการรวบรวมเงินจากเพื่อนบานเพื่อสมทบทุนในการดําเนินกิจกรรม เชน การจัดไฟประดับตกแตง 

การซื้อตนไม เปนตน แตปจจุบันเคหะชุมชนฯ กําลังดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวเปนสวน

สํานักงาน จึงทําใหไมแนใจวาปตอไปนั้นจะใชพื้นที่สวนใดในการจัดกิจกรรมของชุมชนอาคารแฟลต 5 

หรืออาจจะยกเลิกกิจกรรมไปในที่สุด  

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 5 และ 6 

 

 
 

ลายเสนที่ 14 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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.  

 

ภาพที่ 27 บริเวณพ้ืนที่รวมกลุมสังสรรคของผูใหสัมภาษณรายที่ 2 กับเพ่ือนบาน 

 

ตารางที่ 6 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 2 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี มีการชวยเหลือและแบงปนกัน รวมถึงการ

แบงปนไฟฟาและแสงสวางเพื่อสวนรวม 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนเปนประจํา มีการชวยเหลือเงิน สิ่งของ แรงงาน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานบอยครั้ง โดยสวนตัวนั้นไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต แตไมมีการวางแผน

ในการหาที่อยูอาศัยใหม 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 3 

ชื่อ นอย เสวตนารี 

อาย ุ 65 ป 

เลขที่บาน 104/65 ชั้น 4 แฟลต 5 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และนองชาย) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2537 

เครือญาติ อาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ คาขายเสื้อผา ตลาดนัดใตถุนอาคารแฟลต 6 วันเสาร-อาทิตย 

รายได 400-500 บาท/สัปดาห 
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ชีวิตประจําวัน  

ชวงเวลาสวนใหญในแตละวันผูใหสัมภาษณจะพักผอนอยูในหองพัก และเดินลงมานั่ง

พักผอนบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 5 และ 6 ตั้งแตชวงเวลา 16.00-18.00 น. เปนประจํา มี

การพบปะพูดคุยกับเพ่ือนบานอยางบอยครั้ง โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องที่กําลังอยูในกระแส

สังคม และเรื่องสุขภาพ เมื่อมีเวลาวางจะเดินทางไปพบญาติท่ีอาศัยอยูท่ีอื่นนานๆ ครั้ง 

วันเสารและอาทิตย ผูใหสัมภาษณจะตั้งรานคาบริเวณพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 มีเพื่อน

บานที่อาศัยอยูตางอาคารแฟลตกันและผูอาศัยอยูที่อื่นเปนผูรวมคาขาย มีการพบปะพูดคุยกันใน

ชวงเวลาประกอบอาชีพ 

เมื่อกอนนั้นผูใหสัมภาษณจะเขารวมกิจกรรมชมรมแอโรบิกบริเวณพื้นที่หนาอาคารแฟลต 

5 เปนประจํา แตตอมามีปญหาดานสุขภาพ จึงเปลี่ยนเปนวิธีเดินออกกําลังกายและนั่งชมหรือพบปะ

พูดคุยเพื่อนบานรายอืน่ๆ เตนแอโรบิกเพียงอยางเดียว 

เมื่อมีการจัดงานบุญประจําปที่บริเวณใตถุนอาคารอาคารแฟลต 5 ผูใหสัมภาษณจะเขา

รวมงานกับเพื่อนบานอยางบอยครั้ง มีการชวยเหลือเงินหรือสิ่งของ 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 

    พื้นที่หนาอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 5 และ 6  

 

 
 

ลายเสนที ่15 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 28 ผูใหสัมภาษณรายที่ 3 

 

ตารางที่ 7 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 3 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกันเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุยและทักทายเพื่อนบานอยางบอยครั้ง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนอยางบอยครั้ง มีการชวยเหลือเงินหรือสิ่งของ 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีการรวมกลุมพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่เคยอยูชมรมแอโรบิกเหมือนกัน 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานตางอาคารที่รวมพื้นที่คาขาย แตไมไดมีการชวยเหลือกันดานวิชาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง และไมไดรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 4 

ชื่อ อรุณี ศิริสิทธิ์ 

อาย ุ 72 ป 

เลขที่บาน 104/41 ชั้น 3 แฟลต 5 

สมาชิกในบาน 6 คน (ผูใหสัมภาษณ นองชาย หลาน 2 คน และเหลน 2 คน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2506 

เครือญาติ - 

อาชีพ - 

รายได ไดรับการดูแลจากหลาน และเบี้ยผูสูงอายุ 
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ชีวิตประจําวัน  

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต จึงรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยู

อาศัยมานานทั้งที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี ชวงเวลาสวนใหญในแตละวันจะ

พักผอนอยูในหองพัก จากนั้นจะเดินลงมานั่งพักผอนบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 5 และ 6 

ตั้งแตชวงเวลา 15.00-20.00 น. เปนประจํา มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานอยางบอยครั้ง โดย

สนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องที่กําลังอยูในกระแสสังคม และเรื่องสุขภาพ มีการเดินไปพบปะเพื่อน

บานตางอาคารบางบางครั้ง นอกจากนี้มีการใชพื้นที่บริเวณชานพักบันไดอาคารแฟลต 5 เพื่อนั่ง

รวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกันและผูอาศัยอยูที่อื่นที่เดินทางมาเยี่ยม

เยือน 

ผูใหสัมภาษณมีงานอดิเรกสวนตัว คือ การเย็บเสื้อผา แตเปนกิจกรรมที่ทําเพียงคนเดียว 

ไมไดรวมกลุมกับใคร 

เมื่อมีการจัดงานบุญประจําปที่บริเวณใตถุนอาคารอาคารแฟลต 5 ผูใหสัมภาษณจะเขา

รวมงานกับเพื่อนบานอยางบอยครั้ง มีการชวยเหลือเงินหรือแรงงาน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่โถงบันไดอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 5 และ 6 

 

 
 

ลายเสนที่ 16 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 29 การรวมกลุมของผูใหสัมภาษณกับเพื่อนผูอยูอาศัยที่อื่น 

 

ตารางที่ 8 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 4 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เปนผูอยูอาศัยมานาน จึงรูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุยกับ

เพื่อนบานเปนประจํา 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนอยางบอยครั้ง มีการชวยเหลือเงินหรือแรงงาน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง และไมไดรวมตอตานสิ่งใด 

 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 17 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณพ้ืนที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 5 

ชื่อ ดอกไม (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 63 ป 

เลขที่บาน 105/58 ชั้น 4 แฟลต 6 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณและบุตรสาว) 

เครือญาติ มีญาติอาศัยอยูที่อ่ืน 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2527 

อาชีพ ขายเครื่องดื่ม 

รายได ไมแนนอน แตไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน  

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานาน จึงรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานทั้งที่อาศัย

อยูอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี หลังจากทํางานบานเสร็จเรียบรอยแลว ผูใหสัมภาษณ

จะออกจากหองพักและเดินลงมาเปดรานทุกวันตั้งแต 14.00-19.00 น. สวนวันเสารจะเปดรานตั้งแต

เชาตรูเนื่องจากมีตลาดนัดที่ใตถุนอาคารแฟลตทําใหมีลูกคาจํานวนมาก โดยปรกติแลวผูใหสัมภาษณ

จะนั่งประจําที่บริเวณรานคา ระหวางวันมีเพื่อนบานที่พักอาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคาร

รวมถึงเพื่อนคาขายอยูพื้นที่บริเวณใกลเคียงกัน แวะเวียนมานั่งรวมกลุมพบปะพูดคุยตลอดเวลา โดย

สนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องสุขภาพ เรื่องคาขาย เมื่อปดรานแลวจะเดินกลับขึ้นไปพักผอนที่หอง

ของตนเอง ไมมีการเขารวมกิจกรรมชุมชนหรืองานอดิเรกใดๆ 

การใชพื้นที่เชิงสังคมและชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 

 

 
 

ลายเสนที่ 18 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ตารางที่ 9 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 5 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

มีการนั่งรวมกลุมพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานเปนประจํา รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตาง

อาคารเปนอยางด ี

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมขนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับผูคารายอื่นที่คาขายอยูใกลเคียงกันอยางบอยครั้ง (ผูใหสัมภาษณรายที่ 6 และ 7) 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง ไมไดรวมตอตานสิ่งใด และมีการ

วางแผนสําหรับตนเองในการหาที่อยูอาศัยใหม 

 

 
 

ภาพที่ 30 ผูใหสัมภาษณรายที่ 5 และเพ่ือนบานที่มาพบปะพูดคุยบริเวณรานคา 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 6 

ชื่อ แปว (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 56 ป 

เลขที่บาน 105/15 ชั้น 1 แฟลต 6 

สมาชิกในบาน 3 คน (ผูใหสัมภาษณ และหลาน 2 คน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2522 

เครือญาติ มีญาติอาศัยอยูที่ จ.ราชบุรี 

อาชีพ ขายผลไมตามฤดูกาล 

รายได ไมแนนอน 
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ชีวิตประจําวัน  

ผูใหสัมภาษณเปดรานขายผลไมตามฤดูกาล เชน ขนุน กลวย เปนตน โดยนํามาจากสวน

ผลไมของญาติที่ จ.ราชบุรี มาเก็บไวในหองพัก จากนั้นจึงนําลงมาเปดรานคาขายที่ใตถุนอาคารแฟลต 

6 จึงรูจักสนิทสนมเพื่อนรายอื่นๆ ที่คาขายพื้นที่ใกลเคียงกัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานาน จึงรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานทั้งที่อาศัย

อยูอาคารแฟลตเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี ชวงเวลาประมาณ 15.00 น. ของทุกวัน ผูให

สัมภาษณจะลงมานั่งพักผอนบริเวณรานคาของผูใหสัมภาษณรายที่ 5 หรือเดินไปนั่งพักผอนที่โตะมา

หินบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 เพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อนบาน โดยสนทนาเกี่ยวกับ

เรื่องทั่วไป เรื่องคาขาย และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงเปนบางครั้ง นอกจากนี้มีการ

แบงปนอาหารหรือซื้อของฝากจากตางจังหวัดเปนบางครั้ง  

ผูใหสัมภาษณเลาวา เดิมพื้นที่บริเวณหนาอาคารแฟลตเปนสนามหญาและมีตนไมใหญให

รมเงา เพือ่นบานมักนําเสื่อมานั่งปูเพ่ือรวมกลุมนั่งเลนพักผอนกัน แตปจจุบันกลายเปนพื้นคอนกรีตทํา

ใหบรรยากาศไมรมรื่น จึงไมมีเพ่ือนบานมานั่งเลนมากมายเหมือนแตกอน 

ทุกวันพระ ผูใหสัมภาษณจะกราบไหวสักการะศาลพระภูมิประจําอาคารแฟลต 6 ซึ่งเปน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนบานเคารพนับถือรวมกัน นอกจากนี้หากมีการจัดงานบุญประจําปที่บริเวณใตถุน

อาคารแฟลต 5 ผูใหสัมภาษณจะเขารวมงานกับเพ่ือนบานอยางบอยครั้ง  

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 
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ลายเสนที่ 19 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 31 การใชพื้นที่เพ่ือพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานบริเวณใตถุนอาคารแฟลต 6 

 

ตารางที่ 10 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 6 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี มีการปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน เชน แบงปน

อาหาร ซื้อของฝากจากตางจังหวัด เปนตน 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีความเชื่อเกี่ยวกับศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมกับเพื่อนบาน มีการกราบไหวสักการะอยางบอยครั้ง 

ชุมขนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับผูคารายอื่นที่คาขายอยูใกลเคียงกันอยางบอยครั้ง (ผูใหสัมภาษณรายที่ 5 และ 7) 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง ไมไดรวมตอตานสิ่งใด และมีการ

วางแผนสําหรับตนเองในการหาที่อยูอาศัยใหม 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 7 

ชื่อ อรพรรณ ยี่ภู 

อาย ุ 53 ป 

เลขที่บาน อาศัยอยูที่อ่ืน 

เครือญาติ พี่ชายและพ่ีสาว อาศัยอยูที่อาคารแฟลต 6 

อาชีพ ขายขนม 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน  

ผูใหสัมภาษณเปนผูอาศัยอยูที่อื่น เดินทางมาที่โครงการแฟลตดินแดงเพื่อเปดรานคาทุก

วันตั้งแตเวลา 6.00-16.00 น. โดยใชวิธีการตั้งโตะพับขายชองบริเวณพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 ซึ่งอยู

ใกลเคียงกับพ้ืนที่รานคาของผูใหสัมภาษณรายที่ 5 และ 6 จึงมักเดินไปนั่งพักผอนพูดคุยกับเพื่อนรวม

ประกอบอาชีพและผูอยูอาศัยรายอื่นๆ เปนประจํา บางครั้งมีการเดินออกไปพบปะพูดคุยกับเครือ

ญาติหรือผูอยูอาศัยรายอื่นๆ บริเวณพ้ืนที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 อีกดวย 

ผูใหสัมภาษณเลาวาตนเองมีเครือญาติ คือ พี่ชายและพี่สาว เปนผูอยูอาศัยที่อาคารแฟลต 

6 จึงทําใหตนเองไดรับสิทธิ์การเชาพื้นที่รานคาที่ใตถุนอาคาร มีการพบปะพูดคุยและชวยเหลือซึ่งกัน

และกันบอยครั้ง นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณจะไหวสักการะศาลพระภูมิประจําอาคารแฟลต 6 อยาง

บอยครั้ง เพื่อใหมีความเจริญทางการคา  

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 

 

 
 

ลายเสนที่ 20 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 32 ผูใหสัมภาษณรายที่ 7 

 

ตารางที่ 11 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 7 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมมีกายภาพรวมกับผูอื่น 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการพบปะพูดคุยกับญาติและชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางบอยครั้ง และมีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมกับผู

อยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดง 

ชุมขนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกันอยางบอยครั้งกับผูคารายอื่นที่คาขายอยูใกลเคียงกัน (ผูใหสัมภาษณรายที่ 5 และ 

6) 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เนื่องจากเปนผูอยูอาศัยที่อื่น จึงไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 8 

ชื่อ นา (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 80 ป 

เลขที่บาน พักอาศัยอยูที่แผงรานคาขนมหวาน 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2548 

เครือญาติ หลานสาว อาศัยอยูใกลโครงการแฟลตดินแดง 

อาชีพ ขายหนังสือมือสอง 

รายได 100-200 บาท/วัน 
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ชีวิตประจําวัน  

ผูใหสัมภาษณเปดรานคาเปนประจําทุกวันอังคาร-เสาร ตั้งแตเวลา 09.00-19.00 น. 

บริเวณพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 สวนวันอาทิตย-จันทรจะปดรานเพื่อพักผอน ผูใหสัมภาษณจะใช

พื้นที่เพื่อตั้งแผงรานคาเปนประจําตลอดเวลา ไมมีการเคลื่อนยายหรือจัดเก็บสินคา แตใชวิธีคลุมผา

เมื่อตองการปดราน 

อดีตสามีของผูใหสัมภาษณเปนเจาของสิทธิ์เชาพื้นที่รานคาใตถุนอาคารแฟลต 6 ซึ่ง

ปจจุบันไดใหสิทธิ์ชวงเชาแกเจาของรานคาขนมหวาน (ผูใหสัมภาษณรายที่ 9) ปจจุบันผูใหสัมภาษณ

เปนบุคคลไรบาน จึงพักอาศัยโดยการใชพื้นที่แผงรานคาขนมหวานและเชาพื้นที่รานคาตอจากผูให

สัมภาษณรายที่ 9 เปนจํานวนเงิน 140 บาทตอสัปดาห แผงขนมหวานนี้ตั้งอยูดานหลังแผงราน

หนังสือ ชวงเชาและค่ําของทุกวัน ผูใหสัมภาษณจะเดินทางไปที่หอพักของหลานสาวซึ่งอยูใกลกับ

โครงการแฟลตดินแดงเพ่ือทํากิจวัตรประจําวัน จากนั้นจึงเดินทางกลับมาเพ่ือเปดรานคา 

ผูใหสัมภาษณกับเจาของรานคาขนมหวานและผูอยูอาศัยรายอื่นๆ มีการพบปะพูดคุยกัน

เปนประจําบริเวณพื้นที่รานคา โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องสุขภาพ เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

และการคา 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 

 

 
 

ลายเสนที่ 21 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 33 พื้นทีบ่ริเวณรานคาของผูใหสัมภาษณรายที่ 8 

 

ตารางที่ 12 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 8 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมมีกายภาพรวมกับผูอื่น 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมขนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

ไดรับความชวยเหลือทั้งดานวิชาชีพ ที่พักอาศัย และเรื่องสวนตัวอื่นๆ จากผูใหสัมภาษณรายที่ 9 เปนอยาง

มาก 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 9 

ชื่อ ตอย (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 49 ป 

เลขที่บาน 105/17 ชั้น 1 แฟลต 6 

สมาชิกในบาน 7 คน (ผูใหสัมภาษณ บิดา มารดา และบุตร 4 คน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2510 

เครือญาติ มีญาติอาศัยอยูที่ จ.ราชบุรี 

อาชีพ ขายขนมหวาน 

รายได 5,000 บาท/เดือน 
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ชีวิตประจําวัน  

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต ปจจุบันเปนการอยูอาศัย

โดยรับชวงตอจากบิดามารดา จึงทําใหรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานเชนเดียวกันเปนอยางดี 

ผูใหสัมภาษณเปดรานคาขนมหวานบริเวณพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 ชวงที่มีตลาดนัดวันเสาร-อาทิตย 

ตั้งแตเวลา 12.00-17.00 น. สวนวันจันทร-ศุกร ชวงเวลา 14.00-17.00 น. จะออกจากหองพักลงมา

นั่งพักผอนบริเวณรานขายหนังสือของผูใหสัมภาษณรายที่ 8 เปนประจํา เพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อน

บาน โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการคา ยืมเงินหรือยืมสิ่งของ และ

พูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงเปนบางครั้ง มีการพูดคุยเกี่ยวกับผลประโยชนสวนไดสวน

เสียจากการสรางอาคารแฟลตใหม ผูใหสัมภาษณเลาเพิ่มเติมวาชวงที่มีการชุมชนตอตานการทุบรื้อ

แฟลตบริเวณพื้นที่หนาอาคารแฟลต 5 ถึง อาคารแฟลต 7 มีบุคคลภายนอกเดินทางเขามายังโครงการ

แฟลตดินแดงจํานวนมาก ทําใหการคาขายในชวงนั้นมีความคลองตวัมาก 

ผูใหสัมภาษณอธิบายวา แผงรานคานี้ใชวิธีการเชาชวงตอจากอดีตสามีของผูใหสัมภาษณ

รายที่ 8 และดวยความเห็นอกเห็นใจทีมีตอเพื่อนรวมประกอบอาชีพผูนี้ ตนเองจึงอนุญาตใหเพื่อนผูนี้

สามารถพักอาศัยแบบชั่วคราว โดยมีคาเชาจํานวน 140 บาทตอสัปดาห จากการสัมภาษณพบวา ผูให

สัมภาษณรายที่ 8 และ 9 นั้นมีการปฏิสัมพันธซึ่งกันในหลายๆ ดาน มีความเอื้ออาทรและเกื้อกูลตอ

กันโดยเริ่มจากการประกอบวิชาชีพไปจนถึงเรื่องชีวิตสวนตัว 

ผูใหสัมภาษณไมไดรวมกิจกรรมงานประเพณีของชุมชนบอยครั้งนัก โดยสวนใหญจะรวม

ทําบุญกับพอคาแมคาบริเวณพื้นที่ตลาดกลางดินแดงเมื่อตนเองเดินทางไปซื้อวัตถุดิบสําหรับทําขนม

หวาน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 

    พื้นที่ตลาดกลางดินแดง 
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ลายเสนที่ 22 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 34 ผูใหสัมภาษณรายที่ 9 ซึ่งนั่งพบปะพูดคุยบริเวณพ้ืนที่รานคาของผูใหสัมภาษณรายที่ 8 

 

ตารางที่ 13 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 9 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เปนผูอยูอาศัยมานาน จึงรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานเชนเดียวกันเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุย

กันอยางบอยครั้ง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนนานๆ ครั้ง โดยสวนใหญจะไปทําบุญที่ตลาดกลาง 

ชุมขนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการปฏิสัมพันธและเกื้อกูลตอกันกับผูใหสัมภาษณรายที่ 8 เปนอยางมาก ทั้งดานวิชาชีพ ที่พักอาศัย และ

เรื่องสวนตัวอื่นๆ  

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานบางครั้ง โดยสวนตัวนั้นไมไดรวมตอตานสิ่งใด แตไมมีการวางแผนสําหรับ

ตนเองในการหาที่อยูอาศัยใหม 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 10 

ชื่อ อัมพร เทาศรีด ี

อาย ุ 51 ป 

เลขที่บาน 2022 ชั้น 3 แฟลต 6 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และลูกชาย) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2525 

เครือญาติ บุตรสาว บุตรเขย และหลานชาย อาศัยอยูที่แฟลต 7 

อาชีพ คาขายลูกชิ้นปง 

รายได 2,800 บาท/เดือน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานาน จึงรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานทั้งที่อาศัย

อยูอาคารแฟลตเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี ชวงเวลา 16.00-18.00 น.ของทุกวัน จะเดินออก

จากหองพักลงมานั่งพักผอนบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 เพื่อพบปะพูดคุยกับบุตรสาว

และหลายชายเปนประจํา มีเพ่ือนบานแวะเวียนกันมานั่งจับกลุมพูดคุยดวยอยางบอยครั้ง โดยสนทนา

เกี่ยวกับเรื่องท่ัวไป เรื่องเก่ียวกบักระแสสังคม และเรื่องตัวเลข 

ผูใหสัมภาษณเปดรานคาขายลูกชิ้นปงบริเวณพ้ืนที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 ชวงวัน

เสารและอาทิตยที่มีตลาดนัดใตถุนอาคารแฟลต โดยมีบุตรสาวที่พักอาศัยอยูอาคารแฟลต 7 ลงมา

เปนผูชวยคาขายดวย ผูใหสัมภาษณมีอาชีพเสริม คือ จําหนายสลากกินแบงรัฐบาล จึงทําใหเพื่อนบาน

รายอื่นๆ มักแวะเวียนกันมาพูดคุยเรื่องตัวเลขกับผูใหสัมภาษณอยางบอยครั้ง นอกจากนี้มีอาชีพเสริม

อื่น คือ การพับกระดาษไหวเจาสงใหกับมูลนิธิในชวงเทศกาลจีน  

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 
 

 
 

ลายเสนที่ 23 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 35 ผูใหสัมภาษณรายที่ 10 

 

ตารางที่ 14 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 10 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เปนผูอยูอาศัยมานานจึงรูจักเพื่อนบานทั้งที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคาร มีการแวะเวียนมา

พบปะพูดคุยกันอยางบอยครั้ง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการพบปะพูดคุยกับบุตรสาวและหลานชายเปนประจํา มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางสม่ําเสมอ 

ชุมขนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานบอยครั้งอันเนื่องมาจากอาชีพเสริม (ขายสลากกินแบงรัฐบาล) ของผูให

สัมภาษณ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง และไมไดรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 11 

ชื่อ อนงค โมขเวศ 

อาย ุ 34 ป 

เลขที่บาน 106/75 ชั้น 4 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 3 คน (ผูใหสัมภาษณ สามี และบุตร) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2525 (ตั้งแตเกิด) 

เครือญาติ มารดา อาศัยอยูที่อาคารแฟลต 6 

อาชีพ - 

รายได ไดรับการดูแลจากสาม ี
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ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยที่เกิดและเติบโตในโครงการแฟลตดินแดง จึงรูจักเพื่อนบาน

ทั้งที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี โดยเฉพาะเพื่อนวัยเดียวกันที่เติบโตมาดวยกัน

ตั้งแตวัยเยาว 

โดยปรกติแลวผูใหสัมภาษณจะตื่นนอนชวงบาย หลังจากทํากิจวัตรประจําวันเรียบรอย

แลว ชวงเวลา 16.00-18.00 น.ของทุกวัน ผูใหสัมภาษณจะออกจากหองพักลงมานั่งพักผอนบริเวณ

พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 เพื่อรอรับบุตรกลับจากโรงเรียนและพบปะพูดคุยกับมารดา มี

เพื่อนบานรายอื่นๆ แวะเวียนกันมานั่งจับกลุมพูดคุยดวยบางเปนบางครั้ง โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง

ทั่วไป เรื่องเกี่ยวกับกระแสสังคม เรื่องบุตรหลาน และเรื่องตัวเลข จากนั้นจึงเดินกลับหองพักเพื่อ

พักผอนและดูแลบุตรชาย 

ชวงเวลา 23.00-04.00 น. ผูใหสัมภาษณจะออกจากหองพักอีกครั้งเพื่อเดินไปบริเวณ

พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 เพื่อนั่งสังสรรคกับกลุมเพื่อนสนิทตั้งแตสมัยวัยเยาวซึ่งเปนผูอยู

อาศัยในโครงการแฟลตดินแดงเชนเดียวกัน กลุมเพื่อนสนิทเหลานี้ปจจุบันประกอบอาชีพแมคาที่

ตลาดกลาง ซึ่งชวงเวลาดังกลาวจะเปนชวงเวลาพักผอนจากการคาขายของกลุมเพ่ือนๆ เปนที่นาสนใจ

วาแมผูใหสัมภาษณไมไดประกอบอาชีพคาขายรวมกับผูอื่น แตมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ เหลาผู

ประกอบอาชีพเปนประจํา และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชชีวิตเพื่อจะไดมีเวลาพบปะเพื่อนฝูง

ไดอยางเต็มที่ ผูใหสัมภาษณมักชอบพูดคุยเรื่องตัวเลขกับกลุมเพื่อนฝูง โดยใหเหตุผลวาเปนกิจกรรม

เพื่อการพักผอนของกลุมแมคาและแมบาน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

 

 
 

ลายเสนที่ 24 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นท่ีเชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 



83 

 

 

 
 

ภาพที่ 36 การใชพื้นที่บริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

 

ตารางที่ 15 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 11 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เปนผูอยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดงตั้งแตเกิด จึงรูจักเพื่อนบานที่เติบโตดวยกันมาเปนอยางดี มีการ

พบปะพูดคุยกันเปนประจํา 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการพบปะพูดคุยกับมารดาเปนประจําทุกวัน มีการแบงปน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางสม่ําเสมอ 

ชุมขนความสนใจ 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขกับเพื่อนสนิทที่สังสรรครวมกันอยางบอยครั้ง 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง และไมไดรวมตอตานสิ่งใด 

  

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance)ภาพที่ 0 

ลายเสนที่ 25 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณพ้ืนที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 12 

ชื่อ นันท (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 38 ป 

อาชีพ คาขาย 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอาศัยอยูที่อื่น เดินทางมาที่โครงการแฟลตดินแดงเพื่อเปดรานคาใน

สนามพระดินแดงพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 เปนประจํา ตั้งแตเวลา 07.00-17.00 น. ปจจุบันเปด

รานคามานานระยะเวลา 3 ปแลว ผูใหสัมภาษณเลาวาการเปดรานคาที่สนามพระดินแดงมีการจายคา

เชาพื้นที่รานคาใหกับการเคหะชุมชนฯ วันละ 20 บาท และมีการจองพ้ืนที่รานคาแบบประจํา 

ชวงเวลาระหวางวันผูใหสัมภาษณจะเดินแวะเวียนไปพบปะพูดคุยกับผูคารายอื่น 

ชวงเวลาหลังจากการคาขายมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนผูคารายอื่นจนถึงชวงค่ําเปนประจํา กลุมผู

คาขายในสนามพระดินแดงนั้นมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ หากมีพื้นที่รานคาที่อื่นก็

จะชักชวนกันไปเปดรานคา นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณยังเปนลูกคาประจําที่รานอาหารของผูให

สัมภาษณรายที่ 23 อีกดวย 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

 

 
 

ลายเสนที่ 26 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 37 ผูใหสัมภาษณรายที่ 12 กับเพ่ือนผูรวมประกอบวิชาชีพในสนามพระดินแดง 

 

ตารางที่ 16 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 12 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมมีกายภาพรวมกับผูอื่น 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุย การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการเอื้อเฟอดานวิชาอาชีพกับผูคารายอื่น 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เนื่องจากเปนผูอยูอาศัยที่อื่น จึงไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 13 

ชื่อ สงคราม พอดีวงษ 

อาย ุ 49 ป 

อาชีพ รับจางทั่วไป 

รายได 3,000-5,000 บาท/เดือน 

ชีวิตประจําวัน ผูใหสัมภาษณเปนผูอาศัยอยูที่อื่น มีอาชีพหลักคือรับจางทั่วไป สวน

การคาขายที่สนามพระดินแดงเปนอาชีพเสริม ผูใหสัมภาษณจะเดินทางมาเปดรานคาขายที่สนามพระ

ดินแดงจํานวน 2 วันตอสัปดาห ตั้งแตเวลา 11.00-15.30 น. ไมมีการจองพื้นที่รานคาแบบประจํา 

หากวันไหนจําหนายสินคาไมไดจะไมตองเสียคาเชา 

ผูใหสัมภาษณอธิบายเพิ่มเติมวากลุมผูคาขายในสนามพระดินแดงเปนที่รูจักกันทุกคน มี

การพบปะพูดคุยกันเปนประจํา หากลูกคาตองการสินคาที่ตนเองไมมี สามารถแนะนํารานคาของ

เพื่อนผูคารายอื่นได 
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การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

 

 
 

ลายเสนที่ 27 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 38 การใชพื้นที่รานคาของผูใหสัมภาษณรายที่ 13 

 

ตารางที่ 17 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 13 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมมีกายภาพรวมกับผูอื่น 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกันกับผูคารายอื่นที่คาขายอยูใกลเคียงกันอยางสนิทสนม มีการเอื้อเฟอกันดานวิชาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เนื่องจากเปนผูอยูอาศัยที่อื่น จึงไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 14 

ชื่อ ประภาส หนุมภักด ี

อาย ุ 59 ป 

อาชีพ เกษียณอายุราชการทหาร 

รายได ไดรับบํานาญ 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอาศัยอยูที่อื่น เดิมเปนลูกคาในสนามพระดินแดง แตเดินทางมาเปน

ประจําจนรูจักและสนิทสนมกับเพื่อนฝูงซึ่งเปนผูคาขาย ผูใหสัมภาษณจะเดินทางมาตั้งแตเวลา 

14.00-19.00 น. เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องกระแสสังคม และเรื่องพระเครื่องกับผู

คาขายรายอื่นในสนามพระดินแดง 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

 

 
 

ลายเสนที่ 28 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 39 ผูใหสัมภาษณรายที่ 14 
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ตารางที่ 18 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 14 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมมีกายภาพรวมกับผูอื่น 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

รูจักเพื่อนฝูงผานการคาขายในสนามพระดินแดง แมไมไดประกอบอาชีพรวมกับผูอื่น แตเดินทางมาพบปะ

พูดคุยกับเพื่อนฝูงเปนประจํา 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เนื่องจากเปนผูอยูอาศัยที่อื่น จึงไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 15 

ชื่อ บุญมี ชิดเพิ่ม 

อาย ุ 75 ป 

เลขที่บาน 115/55 ชั้น 4 แฟลต 16 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณและภรรยา) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2506 

เครือญาติ บุตรชายและบุตรสาว อาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ เชาพระเครื่อง 

รายได ไมแนนอน และไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต จึงรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยู

อาศัยมานานเชนเดียวกันเปนอยางดี เดิมผูใหสัมภาษณประกอบอาชีพเปนพนักงานประจําของเคหะ

ชุมชนฯ มีหนาที่เก็บคาไฟฟาโดยใชวิธีการเดินไปเคาะประตูหองพักทุกหองในโครงการแฟลตดินแดง 

จึงทําใหรูจักผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดงทั้งที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคาร ตอมาเคหะชุมชน

ฯ ปรับเปลี่ยนวิธีการชําระคาไฟ โดยใหผูอยูอาศัยไปชําระคาไฟกับการไฟฟาโดยตรง ผูใหสัมภาษณจึง

เกษียณออกมาเปดรานกาแฟโบราณพื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 16 ปจจุบันมอบหมายใหภรรยาเปน

ผูดูแลกิจการ สวนตนเองมีความสนใจดานพระเครื่องอยูแลว จึงมาเปดรานคาขายพระเครื่องในสนาม

พระดินแดง 
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ผูใหสัมภาษณเดินทางมาที่สนามพระดินแดงพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 เปนประจํา ตั้งแต

เวลา 07.30-14.00 น. เมื่อเดินทางมาถึงและชวงหลังจากปดราน ผูใหสัมภาษณจะเดินไปที่บริเวณ

หลังรานเย็บผาของผูใหสัมภาษณรายที่ 16 เพื่อหยิบของที่ฝากไวในตูเหล็กหลังราน นอกจากนี้มีการ

รูจักเพื่อนบานและผูคาขายรายอื่นเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับเรื่อง

พระเปนประจํา รวมถึงสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องคาขาย และมีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟู

เมืองดินแดงกับเพื่อนบานรายอื่นๆ อยางบอยครั้ง กลุมเพื่อนบานที่พบปะพูดคุยกันนั้นไมสนับสนุน

การทุบรื้อแฟลต มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับผลประโยชนสวนไดสวนเสียจากโครงการสรางอาคารแฟลต

ใหม 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

 

 
 

ลายเสนที่ 29 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 40 ผูใหสัมภาษณรายที่ 15 
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ตารางที่ 19 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 15 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุยกันเปนประจํา  

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกับผูคารายอื่นที่คาขายอยูใกลเคียงกันเปนประจํา 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานบอยครั้ง โดยสวนตัวนั้นไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต 

 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 30 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณพ้ืนที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 
 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 16 

ชื่อ สําอาง (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 55 ป 

เลขที่บาน 106/25 ชั้น 2 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 1 คน (ผูใหสัมภาษณ) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2535 



91 

 

 

เครือญาติ บุตรสาว อาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ ชางเย็บผา 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปดรานทุกวันตั้งแตเวลา 08.00-20.00 น. ชวงเวลาสวนใหญในแตละวันจึง

อยูท่ีรานคาเพื่อนั่งเย็บผา มีเพื่อนผูคารายอื่นที่คาขายอยูใกลเคียงกันและลูกคาแวะเวียนมานั่งจับกลุม

พูดคุยกันเปนประจํา โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องขาวสาร เรื่องการคาและการงาน เรื่อง

ตัวเลข และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงอยางบอยครั้ง มีการพูดคุยเกี่ยวกับผลประโยชน

สวนไดสวนเสียจากการสรางอาคารแฟลตใหม เมื่อปดรานแลวผูใหสัมภาษณจะเดินกลับหองพักเพื่อ

พักผอน ไมไดเขารวมกิจกรรมใดๆ ของชุมชน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานาน แตเนื่องจากการประกอบอาชีพที่นั่งประจําตลอดทั้ง

วัน จึงรูจักเพ่ือนบานเพียงเล็กนอยและรูจักเฉพาะท่ีเปนผูอยูอาศัยมานานเชนเดียวกันเทานั้น 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

 

 
 

ลายเสนที่ 31 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 41 การปฏิสัมพันธกันของผูใหสัมภาษณรายที่ 16 และเพ่ือนบาน 
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ตารางที่ 20 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 16 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

ถึงแมวาเปนผูอยูอาศัยมานาน แตมีการปฏิสัมพันธกับเพื่อนบานคอนขางนอย เนื่องจากใชเวลาสวนใหญใน

การประกอบอาชีพ 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมขนความสนใจ 

 

มีความสนใจและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขกับเพื่อนฝูงบางนานๆ ครั้ง 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนผูคารายอื่นที่คาขายอยูใกลเคียงกันและลูกคาบริเวณพื้นที่รานคาของตนเองเปน

ประจํา 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานบอยครั้ง โดยสวนตัวนั้นไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต แตไมมีการวางแผน

สําหรับตนเองในการหาที่อยูอาศัยใหม 

  

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 17 

ชื่อ ปอม (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 60 ป 

เลขที่บาน 106/8 ชั้น 1 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณและมารดา) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2506 (เมื่ออายุ 7 ขวบ) 

เครือญาติ พี่สาว (ผูใหสัมภาษณรายที่ 23) และนองสาวอาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ ผูดูแลชมรมหมากรุกไทย 

รายได แนนอน (สมาชิกทุกคนในเครือขายจะมีรายไดจากชมรม เปนงบอุดหนุน

จาก ดร.ปาสพล รอดลอยทุกข ประธานชมรมหมากรุกไทย) 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูดูแลชมรมหมากรุกไทย ซึ่งสมาชิกทุกคนในเครือขายจะไดรับคาใชจาย

จากประธานชมรม สมาชิกนั้นมีทั้งผูอาวุโสและนักกีฬาหมากรุกไทยที่ลงทะเบียนไวกับชมรม นักกีฬา

โดยสวนใหญจะเปนนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน มีการอบรมและฝกสอนนักกีฬาโดยนักกีฬา

ระดับทีมชาติ มีการจัดประชุมกันที่รานอาหารใกลๆ โครงแฟลตดินแดงเปนประจํา ผูเขารวมประชุมมี

ทั้งสมาชิกแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ปจจุบันผูที่สนใจเดินทางมาเลนหมากรุกไทยมีทั้งผูอยู

อาศัยในโครงการแฟลตดินแดงและผูอยูอาศัยที่อื่น 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต และเคยเปนกรรมการประจํา

อาคารแฟลต 7 จึงรูจักเพ่ือนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานเชนกัน ทั้งที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตาง
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อาคารกัน ชวงเวลา 09.00-19.00 น. ของทุกวันจะออกจากหองพักลงมาบริเวณพื้นที่ใตถุนอาคาร

แฟลต 7 ซึ่งเมื่อกอนเคยเปดเปนรานอาหารตามสั่ง แตพักรานไปเนื่องจากปริมาณลูกคาที่นอยลง 

ปจจุบันจึงทําหนาที่ดูแลชมรมหมากรุกไทยเพียงอยางเดียวซึ่งใชพื้นที่บริเวณหนารานคาเดิม ตลอดทั้ง

วันผูใหสัมภาษณจะนั่งประจําบริเวณพ้ืนที่ชมรมฯ มีการเดินไปรานคาของผูคารายอื่นเพื่อพบปะพูดคุย

บางบางครั้ง ชวงเวลาหลังจากรานคาตางๆ ปดแลว ผูใหสัมภาษณและผูคารายอื่นรวมถึงเพื่อนบานจะ

นั่งรวมกลุมเพื่อพบปะพูดคุยกันอยางบอยครั้ง โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องการเมือง เรื่องที่

กําลังอยูในกระแสสังคม และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงบางบางครั้ง 

ผูใหสัมภาษณมีเครือญาติที่อาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกัน คือ บานเลขที่ 106/30 และ 

106/52 มีการพบปะพูดคุยกันเปนประจํา และมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางสม่ําเสมอ เชน 

ชวยเหลือเรื่องเงิน ชวยเหลือเรื่องลูกจาง เปนตน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่นอกโครงการแฟลตดินแดง  

 

 
 

 
 

ลายเสนที่ 32 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 42 ผูใหสัมภาษณรายที่ 17 และเพ่ือนสมาชิกชมรมหมากรุกไทย 

 

ตารางที่ 21 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 17 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เปนผูอยูอาศัยตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต จึงรูจักเพื่อนบานที่อยูอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี มี

การพบปะพูดคุยกันเปนประจํา 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีเครือญาติที่อาศัยอยูในอาคารเดียวกัน พบปะพูดคุยกันเปนประจํา มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

ชุมชนความสนใจ 

 

มีตําแหนงหนาที่และดูแลชมรมหมากรุกไทยทุกวัน เขารวมประชุมทุกครั้งเพื่อรวมวางแผนการแขงขัน และ

รูจักผูอื่นผานตําแหนงหนาที่ในชมรม 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

เคยประกอบอาชีพโดยใชพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 รวมกับผูอื่น จึงรูจักผูคารายอื่นเปนอยางดี มีการ

พบปะพูดคุยกัน มีการชวยเหลือกัน เชน แลกเงิน เปนตน 

ชุมชนรวมตานทาน

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานนานๆ ครั้ง โดยสวนตัวนั้นสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต และมีการวางแผน

สําหรับตนเองในการหาที่อยูอาศัยใหม 

  

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 18 

ชื่อ สุรินทร (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 75 ป 

อาชีพ สัตวแพทย และที่ปรึกษาชมรมหมากรุกไทย 

รายได แนนอน จากงบอุดหนุนชมรมหมากรุกไทย และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน  

ผูใหสัมภาษณเปนผูพักอาศัยอยูที่อื่น เดินทางมาที่ชมรมหมากรุกไทยเปนประจําตั้งแต

เวลา 10.00 น. เปนตนไป ชวงเวลากลับไมแนนอน เมื่อเดินทางมาถึงโครงการแฟลตดินแดงแลวจะนั่ง

ประจําอยูบริเวณพ้ืนที่ชมรม โดยนั่งเลนกีฬาหมากรุกไทยกับเพื่อนสมาชิกซึ่งเปรียบเสมือนการพบปะ

สังสรรคกับเพ่ือนฝูง ระหวางวันมีการเดินไปรับประทานอาหารกลางวันที่รานคาของผูใหสัมภาษณราย

ที่ 23 จนเปนลูกคาประจํา 
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สมาชิกรายอื่นๆ เรียกผูใหสัมภาษณวา อ.หมอ เนื่องจากประกอบอาชีพสัตวแพทย และ

ใหขอมูลเพิ่มเติมวาผูใหสัมภาษณนั้นมีความสามารถดานกีฬาหมากรุกเปนที่โดดเดน มีเทคนิควิธี

การละเลนหรือเรียกวา “ฝหมาก” ที่คมคายกวาผูอื่น สมาชิกรายอื่นๆ จึงมักขอคําแนะนําจากผูให

สัมภาษณเปนประจํา 

หากมีการจัดประชุมกันที่รานอาหารนอกโครงแฟลตดินแดง ผูใหสัมภาษณจะเขารวม

ประชุมทุกครั้ง เพื่อรวมวางแผนการแขงขันและพบปะเพื่อนสมาชิกรายอื่นๆ 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่นอกโครงการแฟลตดินแดง 

 

 
 

 
 

ลายเสนที่ 33 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 43 ผูใหสัมภาษณรายที่ 18 และเพ่ือนสมาชิกชมรมหมากรุกไทย 

 

ตารางที่ 22 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 18 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมใชผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีวัฒนธรรมชุมชนรวมกับผูอื่น 

 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีตําแหนงหนาที่และเดินมาที่ชมรมหมากรุกไทยเปนประจํา เขารวมประชุมทุกครั้งเพื่อรวมวางแผนการ

แขงขัน มีการถายทอดความรูใหกับเพื่อนสมาชิก 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

เปนลูกคาประจํารานอาหารตามสั่งของผูใหสัมภาษณรายที่ 23 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เปนผูอยูอาศัยที่อื่น ไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 19 

ชื่อ ออด หรือ ปลาทู (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 59 ป 

อาชีพ ขับรถแท็กซี ่

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนบุคคลภายนอกที่เดินทางมาที่โครงการแฟลตดินแดงอยางบอยครั้ง 

ชวงเวลา 11.00-15.00 น. ผูใหสัมภาษณจะขับรถแท็กซี่มาที่โครงการแฟลตดินแดงเพื่อพักรถ และ

เดินเขามาท่ีอาคารแฟลต 7 เพื่อรับประทานอาหารกลางวันที่รานอาหารตามสั่งของผูใหสัมภาษณราย

ที ่23 หลังจากนั้นจะเดินมานั่งเลนหมากรุกไทยและพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือผูอ่ืนที่พบปะกัน 
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ผูใหสัมภาษณรูจักเพื่อนสมาชิกในชมรมหมากรุกไทยเปนอยางดี ตนเองไมไดเปนสมาชิก

แบบเปนทางการ แตเมื่อมีการจัดประชุมกันที่รานอาหารใกลๆ โครงแฟลตดินแดง ผูใหสัมภาษณจะ

เขารวมประชุมอยางบอยครั้ง เพื่อพบปะเพื่อนสมาชิกรายอ่ืนๆ 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่นอกโครงการแฟลตดินแดง 

 

 
 

 
 

ลายเสนที่ 34 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ตารางที่ 23 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 19 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมใชผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีวัฒนธรรมชุมชนรวมกับผูอื่น 

 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีความสนใจเกี่ยวกับกีฬาหมากรุกไทยและเดินมาที่ชมรมหมากรุกไทยอยางบอยครั้ง รูจักเพื่อนสมาชิกเปน

อยางดี เขารวมประชุมบอยครั้ง 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

เปนลูกคาแบบไมประจําที่รานอาหารตามสั่งของผูใหสัมภาษณรายที่ 23 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เปนผูอยูอาศัยที่อื่น ไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานอะไร 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 20 

ชื่อ หนู (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 79 ป 

อาชีพ - 

รายได ไดรับการดูแลจากบุตร และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนบุคคลภายนอกที่เดินทางมาที่โครงการแฟลตดินแดงอยางบอยครั้ง วันที่

เดินทางมาผูใหสัมภาษณจะแวะรับประทานอาหารกลางวันที่รานคาบริเวณโรงหนังเกาจักรวาลซึ่งอยู

ใกลกับโครงการแฟลตดินแดง หรือรานอาหารตามสั่งของผูใหสัมภาษณรายที่ 23 เปนบางครั้ง จากนั้น

จึงเดินมาที่อาคารแฟลต 7 โดยสวนใหญแลวผูใหสัมภาษณจะนั่งอยูที่ชมรมฯ ตั้งแตเวลา 09.00-

16.00 น. จากนั้นจึงเดินทางกลับบาน 

ผูใหสัมภาษณรูจักเพื่อนสมาชิกในชมรมหมากรุกไทยเปนอยางดี ตนเองไมไดเปนสมาชิก

แบบเปนทางการ แตเมื่อมีการจัดประชุมกันที่รานอาหารใกลๆ โครงแฟลตดินแดง ผูใหสัมภาษณจะ

เขารวมประชุมเปนประจําเพื่อรวมวางแผนการแขงขันและพบปะเพื่อนสมาชิกรายอื่นๆ นอกจากนี้มี

การเดินทางไปรวมชมการแขงขันนอกสถานที่ของนักกีฬาในชมรมหมากรุกไทยอยางบอยครั้ง 

ผูใหสัมภาษณเลาวาการเลนกีฬาหมากรุกไทยเปนการสรางเสริมใหผูสูงอายุไดฝกการคิด 

การวางแผน และกระตุนใหมีไหวพริบ 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่นอกโครงการแฟลตดินแดง 
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ลายเสนที่ 35 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

ตารางที่ 24 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 20 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 
ไมใชผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 
 

ชุมชนความสนใจ 

 
มีความสนใจเกี่ยวกับกีฬาหมากรุกไทย รูจักเพื่อนสมาชิก แตไมไดมาเปนประจํา 

ชุมชนวชิาชีพ 

 
เปนลูกคาแบบไมประจําที่รานอาหารตามสั่งของผูใหสัมภาษณรายที่ 23 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 
เปนผูอยูอาศัยที่อ่ืน ไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 21 

ชื่อ แปะ (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 60 ป 

อาชีพ รับจางทั่วไป 

รายได 200 บาท/วัน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนบุคคลภายนอกที่พักอาศัยอยูใกลโครงการแฟลตดินแดง เดินทางมาที่

อาคารแฟลต 7 ทุกวันตั้งแตเวลา 09.00-18.00 น. ผูใหสัมภาษณเปนลูกจางรายวันที่รานอาหารตาม

สั่งของผูใหสัมภาษณรายที่ 23 และเปนลูกจางทั่วไปของผูใหสัมภาษณรายที่ 17 แตมักจะมานั่งประจํา

อยูท่ีชมรมหมากรุกไทยและมีหนาที่เก็บโตะกับอุปกรณของชมรมฯ หากมีบุคคลภายนอกเขามานั่งเลน

หมากรุกไทย ผูใหสัมภาษณจะเก็บเงินจํานวน 10 บาทตอวันเพื่อเปนคาบํารุงอุปกรณ นอกจากนี้ มี

การเดินทางไปชวยกิจกรรมและดูแลนักกีฬาชวงที่มีการแขงขันนอกสถานที่ซึ่งจัดจํานวน 1-2 ครั้งตอ

ป 

ผูใหสัมภาษณอธิบายเพิ่มเติมวา การละเลนหมากรุกไทยนั้น บางครั้งมีเรื่องเงินเขามา

เกี่ยวของดวย โดยมีกติกาวาผูชนะจะไดรับเงินจากผูแพครั้งละ 300 บาท เปนการสรางความบันเทิง

อีกรูปแบบใหกับเพื่อนสมาชิก 

นอกจากนี้ เนื่องจากผูใหสัมภาษณเดินทางมาที่โครงการแฟลตดินแดงเปนประจําตั้งแต

ชวงที่มีการรวมตอตานการทุบรื้อแฟลต มีการพบปะพูดคุยกับผูอยูอาศัยรายอื่นๆ เปนประจํา จึงมี

ความเห็นอกเห็นใจและรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อตานทานการทุบรื้อ ผูใหสัมภาษณกลาวถึงเรื่องการ

ตอตานการทุบรื้อแฟลตโดยที่ผูศึกษาไมไดตั้งคําถาม 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่นอกโครงการแฟลตดินแดง 
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ลายเสนที่ 36 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

ตารางที่ 25 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 21 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมใชผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

 

 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีภาระหนาที่และเดินทางมาที่ชมรมหมากรุกไทยเปนประจํา มีสวนรวมกับกิจกรรมของชมรมอยาง

สม่ําเสมอ และรูจักเพื่อนสมาชิกเปนอยางดี 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

เปนลูกจางของผูอยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดง 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

เปนผูอยูอาศัยที่อื่น แตมีการรูจักกับเพื่อนรายอื่นๆ ผานการตอตานการทุบรื้อแฟลต มีความเห็นอกเห็นใจ

และรวมแสดงความคิดเห็น 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 22 

ชื่อ สมเจียก เจาสกุล 

อาย ุ 79 ป 

อาชีพ ชางไฟฟา และคาขายอุปกรณไฟฟา 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนบุคคลภายนอกที่พักอาศัยอยูใกลโครงการแฟลตดินแดง เดินทางมาที่

อาคารแฟลต 7 เปนประจําเพ่ือมาที่ชมรมหมากรุกไทยตั้งแตเวลา 10.00-19.00 น. ชวงเวลาสวนใหญ

ในแตละวันจึงอยูที่ชมรมฯ ระหวางวันจะเดินไปที่รานอาหารตามสั่งของผูใหสัมภาษณรายที่ 23 เพื่อ

รับประทานอาหาร จากนั้นจึงเดินกลับมานั่งประจําที่ชมรมฯ อีกครั้ง  

ผูใหสัมภาษณรูจักเพื่อนสมาชิกในชมรมหมากรุกไทยเปนอยางดี ตนเองไมไดเปนสมาชิก

แบบเปนทางการ นอกจากเปนผูเลนแลวผูใหสัมภาษณมักจะนั่งชมเพื่อนสมาชิกรายอื่นๆ เลนหมากรุก

ไทยเพื่อศึกษาวิธีการและกลยุทธ 

ชวงเวลาระหวางวัน ผูใหสัมภาษณจะเดินไปบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

เปนบางครั้ง เพื่อชักชวนเพื่อนฝูงรายอื่นๆ ที่ประกอบอาชีพขับมอเตอรไซครับจางมารวมเลนหมากรุก

ดวยกัน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

 

 
 

ลายเสนที่ 37 พื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 44 ผูใหสัมภาษณรายที่ 19, 20, 21 และ 22 (จากซายไปขวา) 

 

ตารางที่ 26 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 22 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมใชผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

 

 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีความสนใจเกี่ยวกับกีฬาหมากรุกไทย รูจักเพื่อนสมาชิกเปนอยางดี มาที่ชมรมเปนประจํามีการศึกษา

วิธีการเลนหมากรุกจากเพื่อนสมาชิก 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

เปนลูกคาประจํารานอาหารตามสั่งของผูใหสัมภาษณรายที่ 23 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เปนผูอยูอาศัยที่อื่น ไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 23 

ชื่อ ตอย (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 64 ป 

เลขที่บาน 106/30 ชั้น 2 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณและสามี) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2506 

เครือญาติ นองสาว 1 คนอาศัยอยูแฟลต 7 (ผูใหสัมภาษณรายที่ 17) 

 และนองสาวอีก 1 คนอาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ ขายอาหารตามสั่ง 

รายได 400-500 บาท/วัน และเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ



104 

 

 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณอยูอาศัยมาตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต จึงรูจักเพื่อนบานผูอยูอาศัยมานาน

เชนเดียวกันเปนอยางดี เดิมเคยพักอาศัยอยูกับบิดามารดาและพี่นองที่ชั้น 1 อาคารแฟลต 7 ตอมา

เมื่อสมรสและมีครอบครัวจึงยายออกไปเชาหองพักอาศัยอยูที่อื่น จึงยกกรรมสิทธิ์ของหองพักเดิม

ใหแกนองสาวเพื่อดูแลมารดา เมื่อบิดาเสียชีวิตและมารดามีอายุมากขึ้น ผูใหสัมภาษณจึงกลับมาเชา

ชวงหองพักที่ชั้น 2 อาคารแฟลต 7 เพื่อที่จะอยูใกลชิดมารดาอีกครั้ง ปจจุบันผูใหสัมภาษณกําลังมี

ปญหาดานที่อยูอาศัยและการเงิน โดยมักไดรับความชวยเหลือจากนองสาว หากมีการดําเนินโครงการ

ฟนฟูเมืองดินแดงจะไมมีสิทธิ์ในการอาศัยอยูตอไป จึงมีความคิดเห็นตอตานการทุบรื้อแฟลต และเคย

เปนผูเขารวมกลุมการคัดคานเมื่อป พ.ศ.2550 

ผูใหสัมภาษณเปดรานคาทุกวันตั้งแตเวลา 05.30-17.00 น. โดยซื้อวัตถุดิบมาจากตลาด

กลางดินแดง ลูกคามีทั้งผูอยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดงและบุคคลภายนอก ผูใหสัมภาษณและ

เพื่อนผูคาขายที่อยูรานติดกัน (ผูใหสัมภาษณรายที่ 24) พบปะพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ มักพูดคุย

เกี่ยวกับเรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องโครงการฟนฟูเมืองดินแดงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสวน

ไดสวนเสียจากการสรางอาคารแฟลตใหม 

ชวงเวลาหลังจากปดรานคา ผูใหสัมภาษณจะเดินไปนั่งรวมกลุมพูดคุยกับนองสาวและ

เพื่อนผูคารายอื่นบริเวณพ้ืนที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องการเมือง และ

พูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงบางบางครั้ง หรือเดินไปที่รานคาของเพื่อนบริเวณพื้นที่ใตถุน

อาคารแฟลต 8 เพื่อรวมรองเพลงคาราโอเกะกับเพื่อนฝูงรายอื่นๆ เปนบางครั้ง 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 8 

    พื้นที่ตลาดกลางดินแดง 
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ลายเสนที่ 38 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 45 บริเวณรานคาของผูใหสัมภาษณรายที่ 23 

 

ตารางที่ 27 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 23 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เปนผูอยูอาศัยตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลตจึงรูจักเพื่อนบานจํานวนมาก แตมีการปฏิสัมพันธกับเพื่อนบานไม

มากนัก เนื่องจากใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพ 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีเครือญาติที่อาศัยอยูในอาคารเดียวกัน พบปะพูดคุยกันเปนประจํา มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันดาน

การเงิน 

ชุมชนความสนใจ 

 

สนใจและชอบพูดคุยเรื่องการเมืองกับเพื่อนผูคาขายดวยกัน มีการรวมรองคาราโอเกะกับเพื่อนฝูงที่รานคา

ใตถุนอาคารแฟลต 8 บางนานๆ ครั้ง 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

รูจักผูคารายอื่นที่ประกอบอาชีพรวมกันเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุยและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน ยืม

สิ่งของ แลกเงิน เปนตน 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานบอยครั้ง และเคยเปนผูเขารวมกลุมการคัดคานเมื่อป พ.ศ.2550 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 24 

ชื่อ เล็ก (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 78 ป 

เลขที่บาน อาคารแฟลต 40 

สมาชิกในบาน 1 คน (ผูใหสัมภาษณ) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2506 

เครือญาติ นองสาวพักอาศัยอยูอาคารแฟลต 8 

 หลานสาวอาศัยอยูใกลโครงการแฟลตดินแดง 

อาชีพ ขายกาแฟโบราณ 

รายได 100-200 บาท/วัน และเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

ชีวิตประจําวัน 

เดิมผูใหสัมภาษณเคยอาศัยอยูกับบิดามารดาที่อาคารแฟลต 8 ตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต 

เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตจึงยกสิทธิ์หองพักใหแกนองสาว สวนตนเองยายไปพักอาศัยอยูที่อาคารแฟลต 

40 จึงทําใหไดรับสิทธิ์ในการจองพื้นที่รานคาพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 และรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยู

อาศัยที่อาคารแฟลต 8 อยูบาง 

ผูใหสัมภาษณเปดรานทุกวันตั้งแตเวลา 05.00-16.00 น. ชวงเวลาสวนใหญในแตละวันจึง

อยูที่รานคา บุคคลที่สนทนาดวยมากที่สุด คือ ผูใหสัมภาษณรายที่ 23 ซึ่งเปดรานอาหารตามสั่งอยู

พื้นที่ติดกัน โดยสนทนาเรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องโครงการฟนฟูเมืองดินแดงที่เกี่ยวของกับ

ผลประโยชนสวนไดสวนเสียจากการสรางอาคารแฟลตใหม 

นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณยังชวยเหลือเครือญาติ คือ หลานสาว ซึ่งเปนผูอาศัยอยูที่อื่นใน

การเชาพื้นที่บริเวณหนารานคาของตนเองเพื่อคาขายอาหาร ชวงเวลาระหวางวันมีการนั่งรวมกลุม

เพื่อพบปะพูดคุยกับนองสาวและหลานสาวเปนประจํา ผูใหสัมภาษณเลาวามีการวางแผนไววาหาก

ตนเองเสียชีวิตลงจะยกสิทธิ์ของหองพักท่ีอาคารแฟลต 8 ใหกับหลานสาวผูนี้ 

ชวงเวลาหลังจากปดรานคาแลวผูใหสัมภาษณจะเดินทางกลับไปที่อาคารแฟลตของตนเอง 

ไมไดเขารวมกิจกรรมหรือมีงานอดิเรกรวมกับผูอื่น 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 
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ลายเสนที่ 39 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 46 พื้นที่บริเวณรานคาของผูใหสัมภาษณและการปฏิสัมพันธกับเครือญาติ 

 

ตารางที่ 28 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 24 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เคยพักอาศัยอยูที่อาคารแฟลต 8 จึงรูจักกับเพื่อนบานที่เคยพักอาศัยในอาคารแฟลตเดียวกันอยูบาง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการพบปะพูดคุยกันกับเครือญาติอยางสม่ําเสมอ มีการเกื้อกูลและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนผูคาที่อยูพื้นที่ใกลเคียงกันอยางสม่ําเสมอ 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนและเครือญาติอยางบอยครั้ง โดยสวนตัวนั้นสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต แตมี

การวางแผนดานที่อยูอาศัย 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 25 

ชื่อ สงวนชื่อ-นามสกุล1 

อาย ุ 51 ป 

เลขที่บาน 106/37 ชั้น 2 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 3 คน (ผูใหสัมภาษณ ภรรยา และบุตร) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2529 

เครือญาติ - 

อาชีพ โหราศาสตร 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณจะออกจากหองพักและเดินลงมาอยูที่รานคาเปนประจําทุกวันตั้งแตเวลา 

5.30 จนถึงมืดค่ํา ชวงเวลาระหวางวันมีการเดินไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนผูคารายอื่นที่สนามพระดิน

แดงบางเปนบางครั้ง แตมักถูกกีดกันออกจากกลุม นอกจากนี้มีเพื่อนผูอยูอาศัยที่อื่นเดินทางมาพบปะ

พูดคุยกับผูใหสัมภาษณเปนบางครั้ง โดยใชวิธีการนําโตะและเกาอี้พับไปตั้งไวบริเวณพื้นที่หนาอาคาร

แฟลต 7 เพื่อสนทนากัน 

เพื่อนบานและผูคารายอื่นกลาวถึงผูใหสัมภาษณวาเปนผูอยูอาศัยมานาน เดิมผูให

สัมภาษณเปนบุคคลที่นาคบหา มีความเคารพและไหวสักการะศาลพระภูมิประจําอาคารแฟลต 7 เปน

ประจํา ตอมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การคาขายไมประสบความสําเร็จอยางที่หวังไว ผูให

สัมภาษณจึงไปทําลายศาลพระภูมิจนแตกหักเสียหาย ถึงแมวาในเวลาตอมาจะทําการซอมแซมให

คลายสภาพเดิม แตผูใหสัมภาษณกลับเกิดสภาวะจิตไมสม่ําเสมอ จึงทําใหเพื่อนบานและผูคารายอื่น

เชื่อวาเปนผลจากการทําลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่หนาอาคารแฟลต 7 

 

                                                           
1 ผูใหสัมภาษณมีภาวะอารมณไมสม่ําเสมอ แตเนื่องจากเปนผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดง

เปนระยะเวลานานพอสมควร และถูกกลาวถึงจากเพื่อนบานและผูคารายอื่นอยางบอยครั้ง ผูศึกษาจึง

ทําการสัมภาษณเชนเดียวกับผูอยูอาศัยรายอื่น 
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ลายเสนที่ 40 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 47 ผูใหสัมภาษณกับพ้ืนที่รานคาของตนเอง 

 

ตารางที่ 29 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 25 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เปนผูอยูอาศัยมานาน รูจักเพื่อนบานจํานวนมาก แตจากการสังเกตโดยผูศึกษา เพื่อนบานมักไมสุงสิงดวย 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

มีความสนใจดานโหราศาสตรและพระเคร่ือง แตไมไดรวมกลุมกับใคร 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

รูจักเพื่อนผูคารายอื่น มีการพบปะพูดคุยกันบาง แตไมไดสนิทสนมกับใคร 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

โดยสวนตัวไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต แตไมมีการรูจักหรือพูดคุยกับผูอื่น 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 26 

ชื่อ อรุณ สุทธิสนอง 

อาย ุ 79 ป 

เลขที่บาน 107/30 ชั้น 2 แฟลต 8 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณและบุตร) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2523 

เครือญาติ บุตรสาว 2 คนอาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ คาขายสรอย 

รายได ไมแนนอน และไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปดรานคาวันจันทร-เสารตั้งแตเวลา 05.30-14.00 น. หลังจากปดรานแลว

ผูใหสัมภาษณจะเดินไปนั่งรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนฝูงที่รานเย็บผาของผูใหสัมภาษณรายที่ 16 เปน

ประจํา โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องขาวสาร เรื่องการคา เรื่องตัวเลข และพูดคุยเกี่ยวกับ

โครงการฟนฟูเมืองดินแดงบางบางครั้ง เมื่อถึงชวงเวลาเย็นจึงเดินกลับหองพักที่อาคารแฟลต 8 เพื่อ

พักผอน 

ผูใหสัมภาษณเลาวาตนเองนั้นมีกลุมเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคาร

รวมทําบุญดวยกันตามประเพณี เชน ทําบุญทอดกฐิน ทําบุญผาปาสามัคคี โดยการเชารถรับจางไป

จังหวัดอื่นๆ และกราบไหวสักการะศาลพระภูมิประจําอาคารแฟลต 7 ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนบาน

เคารพนับถือรวมกัน เพื่อขอใหคาขายไดราบรื่นอยางบอยครั้ง 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่โถงบันไดอาคารแฟลต 7 (ใตบันไดดานซายของอาคาร) 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 (รานคาของผูคารายอื่น) 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 
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ลายเสนที่ 41 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 48 บริเวณรานคาของผูใหสัมภาษณรายที่ 26 

 

ตารางที่ 30 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 26 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

ถึงแมวาเปนผูอยูอาศัยมานาน แตมีการปฏิสัมพันธกับเพื่อนบานคอนขางนอย เนื่องจากใชเวลาสวนใหญ

เพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อนผูรวมประกอบอาชีพ 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีเพื่อนบานที่รวมตัวกันเพื่อทําบุญตามประเพณีโดยใชพื้นที่นอกโครงการแฟลตดินแดง และมีการรวม

กิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน มีการชวยเหลือเงินและทําอาหารไปรวมงาน 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีความสนใจและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขกับเพื่อนฝูงบางนานๆ ครั้ง 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

ประกอบอาชีพโดยใชพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 รวมกับผูอื่น เปนที่รูจักและจําหนาได และสนิทสนมกับ

เพื่อนผูคาที่ใชพื้นที่บริเวณใกลเคียงกัน 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานนานๆ ครั้ง แตไมไดรวมตอตานสิ่งใด และมีการวางแผนสําหรับตนเองใน

การหาที่อยูอาศัยใหม 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 27 

ชื่อ แจมศรี ติลายานนท 

อาย ุ 77 ป 

เลขที่บาน 106/29 ชั้น 2 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 1 คน (ผูใหสัมภาษณ) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2508 

เครือญาติ มีบุตร 2 คน อาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ - 

รายได ไดรับการดูแลจากบุตร และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 

โดยปรกติแลวผูใหสัมภาษณจะพักผอนอยูภายในหองพัก ชวงเวลา 15.00-16.00 น. จึง

จะเดินลงมาพักผอนที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 หรือพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 บางนานๆ ครั้ง 

เพื่อพบปะพูดคุยกับเพ่ือนบาน โดยสนทนาเรื่องท่ัวไป เรื่องสุขภาพ และเรื่องบุตรหลาน เนื่องจากผูให

สัมภาษณเปนผูอยูอาศัยที่โครงการแฟลตดินแดงตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต จึงรูจักเพื่อนบานที่อยูอาศัย

มานานเชนเดียวกันเปนอยางดี ปจจุบันบุตรหลานยายออกไปอาศัยอยูที่อื่น แตตนเองไมตองการยาย

ออกไปดวย เนื่องจากตองการพบปะพูดคุยกับเพ่ือนบานเพื่อคลายความเหงา 

นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณมีกลุมเพื่อนผูสูงอายุรวมกันทําบุญตามประเพณีบางนานๆ ครั้ง 

เชน ทําบุญทอดกฐิน ทําบุญผาปาสามัคคี เปนตน โดยการเชารถรับจางไปจังหวัดอื่นๆ ตามแตโอกาส 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 (รานคาของเพ่ือนบาน) 

 

 
 

ลายเสนที่ 42 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 49 ผูใหสัมภาษณนั่งพักผอนบริวเณพ้ืนที่รานคาของเพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 31 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 27 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

อยูอาศัยมานานจึงรูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกันและตางอาคาร มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานบางครั้ง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการรวมกลุมกับเพื่อนบานเพื่อทําบุญตามประเพณีแบบนานๆ ครั้ง 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

เปนผูสูงอายุ ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง และไมไดรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 28 

ชื่อ เสกศิลป และลําดวน พวงบุญปลูก 

อาย ุ 64 ป และ 57 ป 

เลขที่บาน 106/10 ชั้น 1 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณและภรรยา) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2547 

เครือญาติ กิตติยา (ผูใหสัมภาษณรายที่ 13) 

อาชีพ คาขายกลวยแขกและขาวเมาทอด 

รายได ไมแนนอน 
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ชีวิตประจําวัน 

เดิมผูใหสัมภาษณเคยประกอบอาชีพท่ีโรงพิมพ แตบริษัทปดตัวลงเนื่องจากผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ ปจจุบันยังอยูในชวงการไดรับเงินชดเชยจํานวน 10 เดือน จึงเปลี่ยนเปนอาชีพคาขาย โดย

การนําโตะพับมาตั้งแผงลอยรานคาบริเวณพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 โดยไมมีการเชาพื้นที่จากเคหะ

ชุมชนฯ 

ผูใหสัมภาษณจะเดินทางไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดกลางดินแดง จากนั้นจึงเดินทางกลับมาเปด

รานคาทุกวันตั้งแตเวลา 05.00 น. ปดรานคาเมื่อจําหนายสินคาหมด ชวงเวลาระหวางวันมีเพื่อนบาน

ที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันแวะเวียนกันมานั่งพบปะพูดคุยบริเวณพื้นที่รานคา หรือเดินไปพบปะพูดคุย

กับเพ่ือนบานบริเวณพ้ืนที่ระหวางแฟลตอาคาร 7 และ 8 เปนบางครั้ง โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป 

เรื่องคาขาย และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงบางบางครั้ง 

ผูใหสัมภาษณมีเครือญาติเปนผูอาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกัน คือ บานเลขที่ 106/58 

โดยผูใหสัมภาษณและภรรยาใหความชวยเหลือญาติผูนี้ในการเชาชวงหองพักและการเปดรานคา

บริเวณพ้ืนที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 ปจจุบันเปดรานคาพ้ืนที่ติดกัน จึงพบปะพูดคุยกันทุกวัน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่หนาอาคารแฟลต 7 (ตรงขามบันไดดานซายของอาคาร) 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

    พื้นที่ตลาดกลางดินแดง 
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ลายเสนที่ 43 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 50 ผูใหสัมภาษณรายที่ 28 กับบริเวณพื้นที่รานคาของตนเอง 

 

ตารางที่ 32 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 28 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกัน เดิมตองเดินทางไปประกอบอาชีพที่อื่น จึงมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน

บานไมมากนัก 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีเครือญาติพักอาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกัน ปจจุบันเปดรานคาพื้นที่ติดกัน ทําใหมีการพบปะพูดคุย และ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น  

ชุมขนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกันบางกับผูคารายอื่นที่คาขายอยูบริเวณใกลเคียงกันอยางบอยครั้ง 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

การรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานนานๆ ครั้ง โดยสวนตัวไมไดรวมตอตานสิ่งใด และไมมีการวางแผนสําหรับ

ตนเองในการหาที่อยูอาศัยใหม 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 29 

ชื่อ กิตติยา (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 50 ป 

เลขที่บาน 106/58 ชั้น 3 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 1 คน (ผูใหสัมภาษณ) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2557 

เครือญาติ มีญาติอาศัยอยูที่อาคารแฟลต 6 จํานวน 1 คน  

 และอาคารแฟลต 7 จํานวน 1 คน 

อาชีพ คาขายขนมกะหรี่ปบ 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

เดิมผูใหสัมภาษณพักอาศัยอยูที่อื่น ตอมาจึงยายมาอาศัยอยูที่โครงการแฟลตดินแดงโดย

ไดรับความชวยเหลือจากเครือญาติที่อาศัยอยูกอนในการหาหองพักเพื่อเชาชวงและเปดรานคาใตถุน

อาคารแฟลต 7 ปจจุบันเปดรานคาพ้ืนที่ติดกัน จึงพบปะพูดคุยกันทุกวัน 

ชวงเชาผูใหสัมภาษณจะเดินทางพรอมกับพี่สาวที่เปดรานคาขายอยูติดกันไปที่ตลาด

กลางดินแดงเพื่อซื้อของและนําไปเก็บไวในหองพัก จากนั้นจะลงมาเปดรานคาทุกวันตั้งแตเวลา 

10.30-18.00 น. เมื่อปดรานคาแลวจะกลับขึ้นหองพักเพื่อเตรียมวัตถุดิบสําหรับคาขายในวันตอไป 

ชวงเวลาระหวางวันมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนผูคารายอื่นเปนบางครั้ง โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง

คาขาย และการจายคาเชาพื้นที่รานคา ไมไดมีงานอดิเรก ความสนใจ หรือรวมกิจกรรมใดๆ ของ

ชุมชน เนื่องจากชวงเวลาสวนใหญในแตละวันจะนั่งประจําอยูที่รานคาและเปนผูเชาที่เพิ่งยายเขามา

อยูอาศัยใหม 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่หนาอาคารแฟลต 7 (ตรงขามบันไดดานซายของอาคาร) 

    พื้นที่ตลาดกลางดินแดง 
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ลายเสนที่ 44 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 51 บริเวณรานคาของผูใหสัมภาษณรายที่ 29 
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ตารางที่ 33 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 29 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เปนผูอยูอาศัยใหม จึงรูจักเพื่อนบานเพียงเล็กนอย 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีเครือญาติพักอาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกัน ปจจุบันเปดรานคาพื้นที่ติดกัน ทําใหมีการพบปะพูดคุย และ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

ประกอบอาชีพโดยใชพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 รวมกับผูคารายอื่น รูจักและพูดคุยกับผูคารายอื่นบาง

บางครั้ง 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เปนผูอยูอาศัยใหม จึงไมมีความคิดเห็นใดๆ 

 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 45 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณพ้ืนที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 30 

ชื่อ ประจักษ หวังกุศล 

อาย ุ 56 ป 

เลขที่บาน 106/53 ชั้น 3 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 4 คน (ผูใหสัมภาษณ สามี บุตรชาย 2 คน และสุนัข 6 ตัว) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2529 

เครือญาติ มีญาติอาศัยอยูที่ จ.ศรีสะเกษ 

อาชีพ คาขายหมูสะเตะ ขาวโพดปงและมันปง 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปดรานคาวันจันทร-เสารตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น. โดยซื้อวัตถุดิบมา

จากตลาดกลางดินแดง วันเสารซึ่งมีตลาดนัดจะยายรานคาไปอยูพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 จึงทําให

รูจักกับผูคารายอื่นๆ เปนอยางดี มีการเดินไปพูดคุยดวยอยางบอยครั้ง โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง

คาขาย ชวงเวลาการชําระคาเชาที่ และการจองพื้นที่คาขายตลาดนัดใตถุนอาคารแฟลต 7 สวนวัน

อาทิตยจะพักผอนอยูภายในหองพัก 

ชวงเย็นของวันจันทร-ศุกร ซึ่งเปนชวงเวลาหลังเลิกงานหรือหลังจากที่เพื่อนบานไปรับ

บุตรหลานกลับจากโรงเรียนแลว จะมีเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารมานั่ง

รวมกลุมเพื่อพบปะพูดคุยกันที่โตะมาหินบริเวณพ้ืนที่ใกลรานคาเปนประจํา ผูใหสัมภาษณจะเขาไปนั่ง

รวมกลุมพูดคุยดวย โดยสนทนาเรื่องท่ัวไป เรื่องครอบครัว เรื่องสุนัข และเรื่องตัวเลข โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเรื่องตัวเลขนั้นเรื่องที่ผูใหสัมภาษณมีความสนใจมากกวาเรื่องอื่นๆ มักจะพูดคุยและแบงปนตัวเลข

กับเพ่ือนบาน เมื่อปดรานคาแลวจะเดินกลับขึ้นหองพักเพื่อพักผอน 

เนื่องจากพื้นที่คาขายชองผูใหสัมภาษณนั้นอยูดานหนาศาลพระภูมิประจําอาคารแฟลต 7 

ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนบานเคารพนับถือรวมกัน ผูใหสัมภาษณจึงกราบไหวสักการะศาลพระภูมิ

เพื่อขอใหคาขายไดราบรื่นอยางบอยครั้ง และมีกลุมเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตาง

อาคารรวมทําบุญดวยกันตามประเพณี เชน ทําบุญทอดกฐิน ทําบุญผาปาสามัคคี เปนตo 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

    พื้นที่ตลาดกลางดินแดง 
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ลายเสนที่ 46 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 52 พื้นที่รานคาของผูใหสัมภาษณและการใชพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 
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ตารางที่ 34 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 30 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคาร พบปะพูดคุยกันอยางบอยครั้ง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีความศรัทธาตอศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมกับเพื่อนบานอยางบอยครั้ง และมีการรวมกิจกรรมวัน

สําคัญกับเพื่อนบาน 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุนัขและตัวเลข มักนั่งรวมกลุมพูดคุยและแบงปนขอมูลกับเพื่อนบานเปนประจํา 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุยกับผูคารายอื่นๆ อยางบอยครั้ง มีการชวยเหลือกันทางวิชาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง และไมไดรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 31 

ชื่อ ทองใบ สุวรรณโณ 

อาย ุ 69 ป 

เลขที่บาน 106/79 ชั้น 4 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และสามี) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2509 

เครือญาติ บุตรสาว และบุตรชาย อาศัยอยูชั้น 4 แฟลต 7 (คนละหองพัก) 

อาชีพ - 

รายได ไดรับการดูแลจากบุตรสาว และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานาน จึงรูจักเพ่ือนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานเชนกัน ทั้งที่

อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารกัน ชวงเวลา 15.00-18.00 น.ของทุกวัน ผูใหสัมภาษณจะออก

จากหองพักและเดินลงมานั่งพักผอนบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 เพื่อรอรับหลานสาว

กลับจากโรงเรียน และรอบุตรสาวกลับจากสถานที่ทํางาน มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานเปนประจํา 

โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องสุขภาพ เรื่องบุตรหลาน และเรื่องตัวเลข โดยมีการแบงปนเรื่อง

ตัวเลขกับเพื่อนบานอยางบอยครั้ง ชวงเวลาเดียวกันนี้หลานสาวจะวิ่งเลนกับกลุมบุตรหลานของเพื่อน

บาน เพื่อนบานที่รวมกลุมพูดคุยกันนั้นจะชวยกันสอดสองและดูแลบุตรหลานซึ่งกันและกัน เมื่อถึง

ชวงเวลาค่ําจึงเดินกลับหองพักเพ่ือพักผอน 

ผูใหสัมภาษณมีบุตรชายและบุตรสาวพักอาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกันแตคนละหองพัก 

คือ บานเลขที่ 106/72 และ 106/73 ชั้น 4 อาคารแฟลต 7 แตกอนบุตรชายและบุตรสาวนั้นมี
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ครอบครัวและยายออกไปอาศัยอยูที่อื่น แตเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น บุตรชายและบุตรสาวจึงยาย

กลับมาพักอาศัยอยูใกลกันเพ่ือจะชวยกันดูแลตนเองไดอยางใกลชิด 

เนื่องจากผูใหสัมภาษณเปนผูสูงอายุและสุภาพไมคอยแข็งแรง จึงไมไดรวมกิจกรรมอื่นๆ 

ของชุมชน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

 

 
 

 
 

ลายเสนที่ 47 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 



123 

 

 

 
 

ภาพที่ 53 การดูแลบุตรหลานซึ่งเปนชีวิตประจําวันของผูใหสัมภาษณรายที่ 31 

 

ตารางที่ 35 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 31 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานเปน

ประจํา ชวยกันสอดสองดูแลบุตรหลานที่นั่งเลนดวยกัน 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีบุตรชายและบุตรสาวที่อาศัยอยูชั้นและอาคารแฟลตเดียวกัน คอยดูแลและชวยเหลือในดานตางๆ 

ชุมขนความสนใจ 

 

มีความสนใจและแบงปนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขรวมกับเพื่อนบาน 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง และไมไดรวมตอตานสิ่งใด 

  

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 32 

ชื่อ เทียม ดวงศิริ 

อาย ุ 58 ป 

เลขที่บาน 106/66 ชั้น 4 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 4 คน (ผูใหสัมภาษณ สามี บุตรสาว และหลานชาย) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2507 

เครือญาติ - 

อาชีพ - 

รายได ไดรับการดูแลจากบุตรสาว 
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ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต ปจจุบันเปนการอยูอาศัย

โดยรับชวงตอจากบิดามารดา จึงทําใหรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานเชนกัน ทั้งที่อาศัยอยู

อาคารเดียวกันและตางอาคารกัน ชวงเวลา 15.00-18.00 น.ของทุกวัน จะออกจากหองพักลงมานั่ง

พักผอนและพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 โดยสนทนา

เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องบุตรหลาน และพูดคุยเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการสราง

อาคารแฟลตใหม กลุมเพื่อนบานที่พบปะพูดคุยกันนั้นสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต ชวงเวลาเดียวกันนี้ 

หลานชายจะวิ่งเลนกับกลุมบุตรหลานของเพ่ือนบาน หลังจากนั้นจึงกลับขึ้นหองพักเพ่ือพักผอน 

หากมกีารสัมมนานอกสถานที่ประเด็นเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงซึ่งจัดโดยเคหะฯ 

ผูใหสัมภาษณจะเขารวมการสัมมนาเปนประจํา และนําขอมูลที่ไดรับมาบอกเลาใหเพื่อนบานไดรับ

ทราบ ผูใหสัมภาษณเลาวาตนเองนั้นพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อนบานบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 

และ 7 เนื่องจากกลุมเพื่อนบานที่นั่งรวมกลุมพูดคุยกันบริเวณนั้นมีแนวคิดตอตานการทุบรื้อแฟลตที่

ชัดเจน ถึงแมวาโดยสวนตัวผูใหสัมภาษณจะสนับสนุนการทุบรื้อแฟลตก็ตาม 

ผูใหสัมภาษณจะกราบไหวสักการะศาลพระภูมิประจําอาคารแฟลต 7 ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่เพื่อนบานเคารพนับถือรวมกันอยางบอยครั้ง นอกจากนี้หากมีการจัดกิจกรรมชุมชนพื้นที่บริเวณ

อาคารแฟลต 14 ผูใหสัมภาษณจะเขารวมงานกับเพ่ือนบาน มีการชวยเหลือเงินและแรงงาน 

นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณเลาวาหลานชายมีความเขาใจวาสามีและตนเองคือบิดามารดา 

แตเพื่อนบานโดยทั่วไปจะทราบขอเท็จจริง แสดงใหเห็นวาผูใหสัมภาษณมีความสนิทสนมกับเพื่อน

บานเปนอยางมาก สามารถรับรูเรื่องราวภายในครอบครัวได 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 
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ลายเสนที่ 48 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 54 การใชพื้นที่ระหวางแฟลต 7-8 ของผูใหสัมภาษณรายที่ 32 

 

ตารางที่ 36 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 32 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานเปน

ประจํา ชวยกันสอดสองดูแลบุตรหลานที่นั่งเลนดวยกัน 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีความศรัทธาตอศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมกับเพื่อนบาน และมีการรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของ

ชุมชนบางอยางบอยครั้ง มีการชวยเหลือเงินและแรงงาน 

ชุมขนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบาน  และเขารวมการสัมมนาเพื่อนําขอมูลมาแจงใหเพื่อนบานทราบ 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 33 

ชื่อ ลัดดา แกวแหวน 

อาย ุ 67 ป 

เลขที่บาน 107/46 ชั้น 3 แฟลต 8 

สมาชิกในบาน 1 คน (ผูใหสัมภาษณ) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2516 

เครือญาติ มารดา อาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ ชางเย็บเสื้อผา 

รายได 4,000-5,000 บาท/เดือน  

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณและมารดาเปนผูอยูอาศัยมานาน เมื่อมีโครงการฟนฟูเมืองดินแดงฯ จึงยาย

ออกไปอาศัยอยูที่อื่นละแวกใกลเคียงกับโครงการแฟลตดินแดง ปจจุบันหองพักจึงปลอยวางไมมีผูพัก

อาศัย ผูใหสัมภาษณจึงเดินทางมาที่หองพักอาคารแฟลต 8 ทุกวันเพื่อดูแลความสะอาดเรียบรอย และ

จะแวะนั่งพักผอนบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 เพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่เปนผู

อยูอาศัยมานานเชนเดียวกัน โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องสุขภาพ และเรื่องตัวเลข เมื่อถึงชวง

ค่ําจึงเดินทางกลับที่พัก 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

 

 
 

ลายเสนที่ 49 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 



127 

 

 

 
 

ภาพที่ 55 ผูใหสัมภาษณรายที่ 33 กําลังนั่งพักผอนบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

 

ตารางที ่37 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 33 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานเพียงเล็กนอยเนื่องจากไมไดอยูอาศัยเปนประจํา จะรูจักและคุนเคยกับเพื่อนบานที่ลงมานั่ง

พักผอนดวยกันเทานั้น  

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมขนความสนใจ 

 

มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข นั่งรวมกลุมพูดคุยและแบงปนขอมูลกับเพื่อนบานเปนบางครั้ง 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมมีการประกอบอาชีพรวมกับผูอื่น 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมแสดงความคิดเห็นและไมรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 34 

ชื่อ จาสิบเอกธาดา จันฑสิโร 

อาย ุ 65 ป 

เลขที่บาน 107/12 ชั้น 1 แฟลต 8 

สมาชิกในบาน 1 คน (ผูใหสัมภาษณ) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2506 

เครือญาติ - 

อาชีพ เกษียณอายุขาราชการตํารวจ 

รายได ไดรับบํานาญ และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 
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ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานาน จึงรูจักเพ่ือนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานเชนกัน ทั้งที่

อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารกัน ชวงเวลา 16.00-18.00 น. ผูใหสัมภาษณจะออกจาก

หองพักและเดินลงมานั่งพักผอนบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 มีการพบปะพูดคุยกับ

เพื่อนบานเปนประจํา โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องสุขภาพ เรื่องบุตรหลานของเพื่อนบาน 

เพื่อนบานที่รวมกลุมพูดคุยกันนั้นจะชวยกันสอดสองและดูแลบุตรหลานซึ่งกันและกัน เมื่อถึงชวงเวลา

ค่ําจึงเดินกลับหองพักเพ่ือพักผอน 

ผูใหสัมภาษณเลาวาโดยปรกติแลวจะพักผอนอยูภายในหองพัก จึงไมมีงานอดิเรกหรือรวม

กิจกรรมใดๆ ของชุมชน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พืน้ที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

 

 
 

 
 

ลายเสนที่ 50 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 56 การปฏิสัมพันธกันของผูใหสัมภาษณรายที่ 34 และ 35 

 

ตารางที่ 38 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 34 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานเปน

ประจํา ชวยกันสอดสองดูแลบุตรหลานที่นั่งเลนดวยกัน 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมขนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง และไมไดรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 35 

ชื่อ พิสมัย พลสันติ 

อาย ุ 65 ป 

เลขที่บาน 107/3 ชั้น 1 แฟลต 8 

สมาชิกในบาน 3 คน (ผูใหสัมภาษณ บุตรสาว และหลานสาว 1 คน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2506 

เครือญาติ - 

อาชีพ - 

รายได ไดรับการดูแลจากบุตรสาว และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
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ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานาน จึงรูจักเพ่ือนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานเชนกัน ทั้งที่

อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารกัน ชวงเวลา 16.00-18.00 น.ของทุกวัน ผูใหสัมภาษณจะออก

จากหองพักและเดินลงมานั่งพักผอนบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 เพื่อรอรับหลานสาว

กลับจากโรงเรียนและพบปะพูดคุยกับเพื่อนบาน โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องสุขภาพ เรื่อง

บุตรหลาน และเรื่องคาขายของเพื่อนบาน ชวงเวลาเดียวกันนี้หลานสาวจะวิ่งเลนกับกลุมบุตรหลาน

ของเพ่ือนบาน เพื่อนบานที่รวมกลุมพูดคุยกันนั้นจะชวยกันสอดสองและดูแลบุตรหลานซึ่งกันและกัน 

เมื่อถึงชวงเวลาค่ําจึงเดินกลับหองพักเพ่ือพักผอน 

ผูใหสัมภาษณจะกราบไหวสักการะศาลพระภูมิประจําอาคารแฟลต 7 แบบนานๆ ครั้ง 

นอกจากนี้หากมีการจัดกิจกรรมชุมชนพื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 ผูใหสัมภาษณจะเขารวมงานกับ

เพื่อนบานเปนบางครั้ง 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

 

 
 

 
 

ลายเสนที่ 51 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพท่ี 57 การปฏิสัมพันธกันดานวิชาชีพของผูใหสัมภาษณรายที่ 30 และ 35 

 

ตารางที่ 39 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 35 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันและตางอาคารเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานเปน

ประจํา ชวยกันสอดสองดูแลบุตรหลานที่นั่งเลนดวยกัน 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีความศรัทธาตอศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมกับเพื่อนบานเพียงเล็กนอย และมีการรวมกิจกรรมวัน

สําคัญตางๆ ของชุมชนแบบนานๆ ครั้ง 

ชุมขนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

ไมไดประกอบอาชีพ แตเมื่อลงมานั่งพักผอน จะมีการชวยเหลือเพื่อนบานที่คาขายอยูเปนบางครั้ง 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง และไมไดรวมตอตานสิ่งใด 

  

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 36 

ชื่อ ออด (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 54 ป 

เลขที่บาน 106/24 ชั้น 2 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 1 คน (ผูใหสัมภาษณ) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2524 

เครือญาติ อาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ มอเตอรไซครับจาง 

รายได 500 บาท/วัน 
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ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณจะออกจากหองพักและมานั่งประจําอยูบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 

และ 8 ทุกวันตั้งแตเวลา 07.00-19.00 น. เพื่อรอรับและสงผูโดยสาร ชวงเวลาระหวางวันมีการนั่ง

รวมกลุมพบปะพูดคุยกับเพ่ือนรวมอาชีพและเพื่อนบานรายอื่นๆ โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่อง

ขาวสาร และมีการชักชวนเพื่อนรวมอาชีพเพื่อเลนหมากรุกในชวงเวลาที่ไมมีผูโดยสาร 

ชวงเวลาแตละวัน ผูใหสัมภาษณจะพบปะกับเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยอาคารเดียวกัน

และตางอาคารรวมถึงบุคคลภายนอกเปนจํานวนมาก แตเปนการพบปะทักทายกันผานการประกอบ

อาชีพ ไมสนิทสนมกับเพ่ือนบานคนไหนเปนการสวนตัว 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

 

 
 

ลายเสนที่ 52 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

ตารางที่ 40 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 36 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกันและตางอาคารที่พบปะกันบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

เพียงเทานั้น 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

 

ชวงเวลาระหวางวัน มีการนั่งเลนหมากรุกกับเพื่อนรวมอาชีพ แตไมไดเขารวมกลุมหรือชมรมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุยและการใชเวลาวางรวมกับเพื่อนรวมวิชาชีพอยางบอยครั้ง 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมแสดงความคิดเห็นและไมรวมตอตานสิ่งใด ผูใหสัมภาษณใหเหตุผลวาเปนหนาที่ของกรรมการแฟลต 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 37 

ชื่อ นิเวก โททะวงศ 

อาย ุ 40 ป 

เลขที่บาน 107/33 ชั้น 2 แฟลต 8 

สมาชิกในบาน 3 คน (ผูใหสัมภาษณ มารดา และพ่ีชาย) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2545 

เครือญาติ พี่สาว อาศัยอยูแฟลต 8 

อาชีพ มอเตอรไซครับจาง 

รายได 600-700 บาท/วัน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณจะออกจากหองพักและมานั่งประจําอยูบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 

และ 8 ทุกวันตั้งแตเวลา 05.00-18.00 น. เพื่อรอรับและสงผูโดยสาร ชวงเวลาที่ผูโดยสารใชบริการ

มากที่สุด คือ ชวงเวลา 06.00-08.00 น. และ 16.00-17.30 น. ชวงเวลาระหวางวันผูใหสัมภาษณจะ

เดินกลับหองพักเพื่อพักผอนเปนบางครั้ง มีการนั่งรวมกลุมพบปะพูดคุยกับเพื่อนรวมอาชีพและเพื่อน

บานรายอื่นๆ โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องบุตรหลานของเพื่อนบาน และมีการชักชวนเพื่อน

รวมอาชีพเพื่อเลนหมากรุกในชวงเวลาที่ไมมีผูโดยสาร 

ผูใหสัมภาษณมีเครือญาติเปนผูอยูอาศัยที่อาคารแฟลต 8 มีการพบปะทักทายกันนานๆ 

ครั้ง แตไมไดชวยเหลือเก้ือกูลกันแตอยางใด 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

 

 
 

ลายเสนที่ 53 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 58 ผูใหสัมภาษณรายที่ 36 และผูใหสัมภาษณรายที่ 37 ซึ่งประกอบวิชาชีพรวมกัน 

 

ตารางที่ 41 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 37 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกันและตางอาคารที่พบปะกันบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

เพียงเทานั้น 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีเครือญาติอาศัยอยูอาคารแฟลต 8 มีการพบปะพูดคุยกันนานๆ ครั้ง  

ชุมชนความสนใจ 

 

ชวงเวลาระหวางวัน มีการนั่งเลนหมากรุกกับเพื่อนรวมอาชีพ แตไมไดเขารวมกลุมหรือชมรมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุยและการใชเวลาวางรวมกับเพื่อนรวมวิชาชีพอยางบอยครั้ง 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมแสดงความคิดเห็นและไมรวมตอตานสิ่งใด 

 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

ลายเสนที่ 54 รูปแบบของชุมชนที่เกิดข้ึนบริเวณพ้ืนที่ใตถุนอาคารแฟลต 8 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 38 

ชื่อ ปุ (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 69 ป 

เครือญาติ - 

อาชีพ คาขายกาแฟและเครื่องดื่ม 

รายได ไมแนนอน และไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน  

ผูใหสัมภาษณเปนผูอาศัยอยูที่อื่น มีความสนิทสนมกับผูใหสัมภาษณรายที่ 39 จึงชักชวน

กันเปดรานคาบริเวณพ้ืนที่ใตถุนอาคารแฟลต 8 ไดรับความชวยเหลือจากเครือญาติของเพื่อนสนิทคน

นี้ในการเชาพื้นที่รานคา โดยผูใหสัมภาษณเปนผูรับผิดชอบเรื่องเงินทุน 

ผูใหสัมภาษณจะเดินทางมาที่รานคาตั้งแตเวลา 10.00-18.00 น. เปนประจํา มีการผลัด

วันกันกับเพื่อนเพื่อมาอยูประจําที่รานคา รายไดจากการคาขายจะเปนของผูใหสัมภาษณ แตหากมี

ชวงใดที่ไมไดอยูประจําที่รานคาเปนชวงระยะเวลานาน รายไดจะเปนของเพื่อนสนิท บางวันหลังจาก

ปดรานแลว ผูใหสัมภาษณอาจยังอยูจนถึงเวลาค่ํา เพื่อพบปะสังสรรคกับเพื่อนฝูงที่มารองคาราโอเกะ

กันบริเวณพ้ืนที่รานคาดานขาง 

ชวงเวลาระหวางวันจะมีเพื่อนฝูงซึ่งเปนผูอยูอาศัยที่อื่นเดินทางมาพบปะพูดคุยกันบริเวณ

พื้นที่รานคาเปนประจํา โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องคาขาย และเรื่องพระเครื่อง  

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 8 

 

 
 

ลายเสนที่ 55 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 



136 

 

 

 
 

ภาพที่ 59 ผูใหสัมภาษณกับเพื่อนฝูงที่พบปะกันบริเวณพ้ืนที่รานคา 

 

ตารางที่ 42 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 38 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมมีกายภาพรวมกับผูอื่น 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุยกันกับผูคารายอื่นที่คาขายอยูใกลเคียงกัน มีการวางแผน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมี

การเกื้อกูลกันดานวิชาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เนื่องจากเปนผูอยูอาศัยที่อื่น จึงไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 39 

ชื่อ สุวพจน คมสัน และ สุนีย คมสัน 

อาย ุ 74 ป และ 67 ป 

เครือญาติ นองสาว อาศัยอยูแฟลต 8 

 บุตรชาย อาศัยอยูตลาดกลาง และบุตรสาว อาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ ขายกาแฟและเครื่องดื่ม 

รายได ไมแนนอน แตไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเคยพักอาศัยอยูที่อาคารแฟลต 8 เมื่อมีโครงการฟนฟูเมืองดินแดงฯ จึงยาย

ออกไปอาศัยอยูที่อ่ืน ปจจุบันยังมีเครือญาติ คือ นองสาว เปนผูอยูอาศัยในอาคารแฟลต 8 และไดรับ

ความชวยเหลือจากนองสาวในการเชาพื้นท่ีรานคาแหงนี้ 
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ผูใหสัมภาษณจะเดินทางเปดรานตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. เปนประจํา หยุดเฉพาะวัน

อาทิตย บางวันหลังจากปดรานแลว ผูใหสัมภาษณอาจยังอยูจนถึงเวลาค่ํา เพื่อพบปะสังสรรคกับ

เพื่อนฝูงที่มารองคาราโอเกะกันบริเวณพื้นที่รานคาดานขาง 

ผูใหสัมภาษณมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเปนอยางมาก มักพบปะพูดคุยกับ

เพื่อนฝูงโดยใชพื้นที่บริเวณรานคา 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 8 

 

 
 

ลายเสนที่ 56 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 60 การใชพื้นที่รานคาของผูใหสัมภาษณรายที่ 39 
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ตารางที่ 43 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 39 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

ไมมีกายภาพรวมกับผูอื่น แตรูจักเพื่อนบานในอาคารแฟลต 8 อยูบาง เนื่องจากเคยพักอาศัยอยูที่อาคาร

แฟลต 8 เชนเดียวกัน 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีเครือญาติเปนผูอยูอาศัยในอาคารแฟลต 8 พบปะพูดคุยกันเปนประจํา และไดรับการชวยเหลือดานการ

เชาพื้นที่รานคา 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่อง มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนฝูงบริเวณพื้นที่รานคา 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุยกันกับผูคารายอื่นที่คาขายอยูใกลเคียงกัน มีการวางแผน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมี

การเกื้อกูลกันดานวิชาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมแสดงความคิดเห็นและไมรวมตอตานสิ่งใด 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 40 

ชื่อ ไพศร พงษเสวี 

อาย ุ 71 ป 

เครือญาติ - 

อาชีพ คาขาย 

รายได ไมแนนอน แตไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอาศัยอยูที่อื่น เดินทางมาที่โครงการแฟลตดินแดงเปนประจําจนรูจัก

กับเพื่อนฝูงที่รานคาบริเวณพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 8 โดยปรกติผูใหสัมภาษณจะเดินทางมาตั้งแต

เวลา 16.00-18.00 น. จอดรถมอเตอรไซคไวบริเวณที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 ซึ่งมีบริการรับจอดรถโดย

เคหะชุมชนฯ จากนั้นจึงเดินมาทีใ่ตถุนอาคารแฟลต 8 ผูใหสัมภาษณประกอบอาชีพคาขายโดยการซื้อ

สินคาลดราคาจากหางสรรพสินคามาจําหนายตอใหบุคคลอื่นๆ จึงใชพื้นที่รานคาของเพื่อนเปนพื้นที่

ในการติดตอลูกคา 

ผูใหสัมภาษณและผูใหสัมภาษณรายที่ 39 มีความสนใจดานพระเครื่องเหมือนกัน จึงมัก

พบปะพูดคุย แบงปนความรู และแบงปนสิ่งของซึ่งกันและกัน โดยใชพื้นที่บริเวณรานคา 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 8 
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ลายเสนที่ 57 ผังพื้นใตถุนอาคารและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

ตารางที่ 44 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 40 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

--- 

ไมมีกายภาพรวมกับผูอื่น 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่อง มีการแบงปนความรูและสิ่งของ มีการรวมกลุมพบปะพูดคุยกับเพื่อน

ฝูงบริเวณพื้นที่รานคา 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะพูดคุยกันกับผูคารายอื่นที่คาขายอยูใกลเคียงกัน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีการเกื้อกูล

กันดานวิชาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เนื่องจากเปนผูอยูอาศัยที่อื่น จึงไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 
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ขอมูลการสํารวจภาคสนามระดับครัวเรือนในพื้นที่สวนตัว 

 

จากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะ ทําใหทราบวาพื้นที่ที่เกิด

กิจกรรมและความสัมพันธเชิงสังคมหรือชุมชนนั้นมักปรากฏบริเวณพื้นที่อาคารแฟลต 7 การสํารวจ

ภาคสนามระดับครัวเรือนจึงเปนการสัมภาษณผูอยูอาศัยในพื้นที่สวนตัวของอาคารแฟลต 7 เพื่อ

ศึกษารูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชุมชนของผูอยูอาศัยภายในพื้นที่สวนตัว วามี

รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชุมชนที่สอดคลองหรือแตกตางกันอยางไรกับกลุมผูให

สัมภาษณในพื้นที่สวนกลาง 

แตละอาคารแฟลต ประกอบดวยหองพักอาศัยจํานวน 80 หนวย2 ปจจุบันอาคารแฟลต 7 

มีผูพักอาศัยจํานวน 68 หนวย (ขอมูลแบบไมเปนทางการจากการสัมภาษณ) ผูอยูอาศัยที่ปรากฏใน

พื้นที่สาธารณะและไดรับการสัมภาษณรายบุคคลแลวนั้นเปนผูอยูอาศัยภายในอาคารแฟลต 7 จํานวน 

12 ราย แตผูใหสัมภาษณท้ัง 12 รายนี้ไมยินดีใหสัมภาษณในพ้ืนที่สวนตัว ดังนั้น ผูศึกษาจึงดําเนินการ

สํารวจภาคสนามและสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนตัวจํานวน 15 ราย โดยใชชุดคําถาม

และวิธีการเก็บขอมูลแบบเดียวกับการสํารวจภาคสนามระดับการรวมกลุมในพื้นที่สวนกลาง เพื่อ

ศึกษาการใชพื้นที่สวนตัวอันกอใหเกิดมิติความเปนชุมชนในระดับครัวเรือน 

 

 
 

ลายเสนที่ 58 ผูพักอาศัยภายในอาคารแฟลต 7 

 

                                                           
2 สภาพทั่วไปของหองพักอาศัย บทที่ 3 น.41. 
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  ผูอยูอาศัยที่สัมภาษณในพื้นที่สาธารณะจํานวน 12 ราย 

  ผูอยูอาศัยที่สัมภาษณในพื้นที่สวนตัวจํานวน 15 ราย 

 

ลายเสนที่ 59 รูปตัดอาคารแสดงจํานวนผูพักอาศัยภายในอาคารแฟลต 7 ที่ไดรับการสัมภาษณใน

พื้นที่สวนตัวจํานวน 15 ราย 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 41 

ชื่อ นฤมิตร บุญเกื้อหนุน 

อาย ุ 53 ป 

เลขที่บาน 106/12 ชั้น 1 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และนองชาย) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2506 

เครือญาติ - 

อาชีพ รับจางทั่วไป 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

เวลา 05.30 น. ของทุกวัน ผูใหสัมภาษณจะออกจากหองพักลงไปวิ่งออกกําลังกายเพียง

ลําพังบริเวณพื้นที่หนาอาคารแฟลต 7 จากนั้นจึงกลับมาที่หองพักเพื่อทํากิจวัตรประจําวัน และเดินลง
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มารับประทานอาหารกลางวันที่รานคาใตถุนอาคารแฟลต 7 หากชวงใดที่มีกิจธุระก็จะเดินทางไป

ประกอบธุระหรือการงานที่อื่น จากนั้นจึงกลับเขาหองพักเพ่ือพักผอน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต ปจจุบันเปนการอยูอาศัย

โดยรับชวงตอจากบิดามารดา จึงทําใหรูจักเพ่ือนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานทั้งที่อาศัยอยูชั้นเดียวกัน

และตางชั้นกันเปนอยางดี ทั้งนี้ เพื่อนบานที่สนิทที่สุด คือ บานเลขที่ 106/18 ซึ่งพักอาศัยอยูชั้น

เดียวกัน 

ผูใหสัมภาษณเลาวา โดยปรกติแลวจะใชเวลาสวนใหญในแตละวันเพื่อพักผอนภายใน

หองพัก หากมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่อยูชั้นเดียวกันจึงมักใชพื้นที่บริเวณหนาประตูหองพัก

มากกวาพื้นที่อ่ืน สวนเพื่อนบานที่อยูตางชั้นกัน มักพบปะทักทายบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 

และ 8 โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องเกี่ยวกับกระแสสังคม และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟู

เมืองดินแดงเปนบางครั้ง กลุมเพื่อนบานที่พบปะพูดคุยกันนั้นมีทั้งสนับสนุนและไมสนับสนุนการทุบ

รื้อแฟลต มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการสรางอาคารแฟลตใหม 

หากมีกิจกรรมงานประเพณีของชุมชนซึ่งจัดงานโดยการใชพื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 

ผูใหสัมภาษณจะเขารวมงานกับเพ่ือนบานอยางบอยครั้ง รวมถึงมีการชวยเหลือแรงงาน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่หนาหองพัก 
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ลายเสนที่ 60 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 

 
 

ภาพที่ 61 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 

ลายเสนที่ 61 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 45 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 41 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกันและตางชั้นกันเปนอยางดี โดยเฉพาะผูที่อยูอาศัยมานานรวมกัน มีการ

พบปะพูดคุยเมื่อพบหนากัน 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนที่บริเวณอาคารแฟลต 14 มีการชวยเหลือแรงงานและการเขา

รวมงานอยางบอยครั้ง 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

เปนลูกคารานอาหารของเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกัน 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานอยางบอยครั้ง โดยสวนตัวนั้นไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต แตไมมีการ

วางแผนในการหาที่อยูอาศัยใหม 



145 

 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 42 

ชื่อ พันธศักดิ์ ทองมาเกษม 

อาย ุ 80 ป 

เลขที่บาน 106/15 ชั้น 1 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และเพ่ือน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2553 

เครือญาติ - 

อาชีพ อดีตมัคคุเทศก 

รายได ไดรับเบี้ยผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 

เดิมผูใหสัมภาษณอาศัยอยูที่แฟลตดินแดงตั้งแตวัยเยาว เมื่อเขาสูวัยทํางานและมี

ครอบครัวจึงยายไปพักอาศัยอยูที่อื่น ตอมาประกอบอาชีพมัคคุเทศกจึงไดพบปะกับเพื่อนผูเปน

เจาของหองพักนี้ซึ่งประกอบอาชีพเดียวกันและสนิทสนมกัน เมื่อเขาสูวัยเกษียณจึงชักชวนกันมาพัก

อาศัยในหองเดียวกัน เพื่อชวยกันดูแลทรัพยสินในชวงเวลาที่อีกฝายหนึ่งไมอยู ดังนั้นเพื่อนที่สนิทที่สุด

จึงเปนเพื่อนที่พักอาศัยอยูหองเดียวกัน 

ผูใหสัมภาษณจะใชเวลาสวนใหญในแตละวันเพื่อพักผอนภายในหองพัก มีการเดินออก

กําลังกายบริเวณพ้ืนที่รอบๆ โครงการแฟลตบาง ระหวางวันมีการเดินทางไปอานหนังสือหรือฟงเพลง

ที่อื่นบาง นอกจากนี้ เพื่อนซึ่งเปนผูอยูอาศัยที่อื่นเดินทางมาเยี่ยมเยือนที่หองพักอยางสม่ําเสมอ โดย

สามารถเขามานั่งพักผอนไดทุกพื้นที่ภายในหองพัก ทําใหพบปะทักทายกับเพื่อนบานที่อยูชั้นเดียวกัน

เปนบางครั้ง 

มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่อยูชั้นเดียวกันบางนานๆ ครั้ง โดยใชพื้นที่ภายในประตู

หองพัก โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและสุขภาพ มีการพูดคุยเกี่ยวกับการโครงการฟนฟูเมืองดิน

แดงเปนบางครั้ง กลุมเพื่อนบานที่พบปะพูดคุยกันนั้นสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต มีการพูดคุยกัน

เกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการสรางอาคารแฟลตใหม นอกจากนี้มีเพื่อนที่เคยรวม

วิชาชีพและไมใชผูอยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดงเดินทางมาเยี่ยมเยือนและพบปะกันภายใน

หองพักอาศัยอยางสม่ําเสมอ โดยสามารถเขามานั่งพักผอนไดทุกสวนของหองพัก 

ผูใหสัมภาษณเลาวา เนื่องจากตนเองเปนผูสูงอายุและมีสุขภาพที่ไมคอยดี จึงไมได

รวมงานกิจกรรมของชุมชนหรือมีงานอดิเรกอ่ืนๆ รวมกับเพื่อนบาง 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่หนาอาคารแฟลต 7 
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    พื้นที่ภายในประตูหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพัก 

 

 
 

ลายเสนที่ 62 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 62 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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*เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุดอาศัยอยูหองพักเดียวกัน 

  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ   
ลายเสนที่ 63 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 46 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 42 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกันและตางชั้นกัน แตเฉพาะผูที่อยูอาศัยมานานเทานั้น โดยสวนใหญเปน

การรูจักหนาแตไมรูจักชื่อ 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานบางครั้ง โดยสวนตัวนั้นสนับสนุนกับการทุบรื้อแฟลต และใชสิทธิ์เดิมเพื่อ

พักอาศัยในแฟลตดินแดงตอไป 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 43 

ชื่อ กิตติชัย สะสาร 

อาย ุ 26 ป 

เลขที่บาน 106/16 ชั้น 1 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และบิดา) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2556 

เครือญาติ อาศัยอยูที่อาคารแฟลต 32 

อาชีพ รับจางทั่วไป 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

โดยปรกติแลวผูใหสัมภาษณและบิดาจะเดินทางออกไปทํางานที่อื่น ภายในหองพักอาศัย

จึงมีเครื่องเรือนและของใชจํานวนไมมากนัก เมื่อมีเวลาวางหลังจากเลิกงานหรือวันหยุดจะนั่งพักผอน

อยูภายในหองพักอาศัย มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่อาศัยอยูหองติดกันคือบานเลขที่ 106/17 

บริเวณพื้นที่หนาหองพักเปนประจํา และพบปะทักทายเพื่อนบานที่อยูชั้นเดียวกันบริเวณโถงทางเดิน

อาคาร แตไมมีการเชิญเพื่อนบานคนอื่นๆ เขามานั่งในหองพัก เนื่องจากการประกอบอาชีพจึงทําใหมี

เวลาไมตรงกัน 

บิดาของผูใหสัมภาษณประกอบอาชีพเสริมเปนมอเตอรไซครับจาง โดยวันเสารและ

อาทิตยนั้นบิดาจะลงไปนั่งรอลูกคาชวงเวลา 16.00-18.00 น. บริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 

และ 8 ผูใหสัมภาษณจะเดินลงไปรับประทานอาหารที่รานคาบริเวณใตถุนอาคารแฟลต 7 และ

รวมกลุมพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานอยางบอยครั้ง สวนเพื่อนบานที่สนิทที่สุด คือ บานเลขที่ 106/24 

ซึ่งประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางเชนกัน แตพักอาศัยอยูตางชั้นกัน 

ผูใหสัมภาษณเลาวา บิดาและตนเองนั้นเปนผูอยูอาศัยระยะเวลาไมนาน จึงไมไดสนใจการ

เขารวมกิจกรรมงานประเพณีของชุมชนหรือมีงานอดิเรกรวมกับเพื่อนบาน รวมถึงไมไดพูดคุยกับเพื่อน

บานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงอีกดวย 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

    พืน้ที่หนาหองพัก 

    พื้นที่โถงทางเดินอาคาร 

    พื้นที่ภายในประตูหองพัก 
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ลายเสนที่ 64 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 63 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 
 

ลายเสนที่ 65 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 47 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 43 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกันและตางชั้นกันบางเล็กนอย มักจะพบปะพูดคุยกับเพื่อนขางหอง

มากกวา 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

 

เลนหมากรุกกับเพื่อนบานแบบนานๆ ครั้ง 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

ประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางรวมกับเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูล

กันทางวิชาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมไดรวมตอตานสิ่งใด และไมมีการวางแผนในการหาที่อยูอาศัยใหม 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 44 

ชื่อ เรืองเดช ศรีทองทวม 

อาย ุ 57 ป 

เลขที่บาน 106/18 ชั้น 1 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 6 คน (ผูใหสัมภาษณ ภรรยา และบุตร 4 คน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2507 

เครือญาติ - 

อาชีพ คาขาย 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

ชวงเวลา 06.00-19.00 น. ของทุกวัน ผูใหสัมภาษณจะเดินทางไปคาขายที่อื่น สวนวัน

เสารและอาทิตยจะพักผอนภายในหองพัก มีงานอดิเรกสวนตัวคือการสะสมเหรียญและอากรแสตมป 

แตไมมีการรวมกลุมกับเพ่ือนบาน  

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต ปจจุบันเปนการอยูอาศัย

โดยรับชวงตอจากบิดามารดา จึงทําใหรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานเชนเดียวกันเปนอยางดี 

รวมถึงรูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกันทุกคน เพื่อนบานที่สนิทที่สุด คือ บานเลขที่

106/19 ซึ่งเปนเพื่อนบานที่หองอยูติดกัน รูจักและสนิทสนมกันตั้งแตสมัยบิดามารดา เปนเพื่อนเลน

กันตั้งแตสมัยวัยเยาวและเติบโตมาดวยกันในแฟลตดินแดง ปจจุบันยังมีการแบงปนสิ่งของและอาหาร

ซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่อยูชั้นเดียวกันบริเวณหนา

หองพัก หรือมีการเชิญเพื่อนบานเขามานั่งพูดคุยกันภายในหองพักเปนบางครั้ง สามารถเขามาใชพื้นที่

ไดทุกสวนของหอง ทั้งสวนหนาและสวนกลางของหองพัก รวมถึงสวนประกอบอาหารดวย 

ชวงวันเสารและอาทิตย ผูใหสัมภาษณจะเดินลงไปพบปะเพื่อนบานที่อยูตางชั้นกันบริเวณ

พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 อยูบอยครั้ง โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องเกี่ยวกับกระแส

สังคม และมีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง โดยมักพูดคุยกันเพื่อใหเพื่อนบานมีแนวคิด

รวมกันสนับสนุนการสรางอาคารแฟลตใหม รวมถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการสรางอาคาร

แฟลตใหม นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณยังไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาชุมชนตามธรรมชาติของเคหะ

ชุมชนดินแดง 1 ซึ่งมีการจัดประชุมโดยใชพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

หากมีกิจกรรมงานประเพณีของชุมชนซึ่งจัดงานโดยการใชพื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 

ผูใหสัมภาษณจะเขารวมงานกับเพ่ือนบานอยางบอยครั้ง มีการชวยเหลือท้ังเงินและแรงงาน 
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การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

    พื้นที่หนาหองพัก 

    พื้นที่ภายในประตูหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพัก 

 

 
 

 
 

ลายเสนที่ 66 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 64 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 
 

ลายเสนที่ 67 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 
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ตารางที่ 48 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 44 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานในอาคารเดียวกันเปนอยางดี สามารถระบุไดวาเพื่อนบานคนไหนพัก

อยูหองใด แมวาจะอาศัยอยูตางชั้นกัน พบปะพูดคุยกับเพื่อนบานเปนประจํา จึงทําใหไดรับเลือกเปน

หัวหนาชุมชนตามธรรมชาติ  

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนอยางบอยครั้ง มีการชวยเหลือเงินและแรงงาน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

มีความสนใจเกี่ยวกับการสะสมแสตมป สะสมเหรียญ แตเปนงานอดิเรกที่ทําเพียงคนเดียว ไมไดรวมกลุม

กับใคร  

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพรวมกับผูอื่น 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเปนประจํา เปนตัวแทนเพื่อชักนําผูอยูอาศัยคนอื่นๆ ใหเห็นดวยกับ

ทางการเคหะฯ เพื่อสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต และใชสิทธิ์เดิมเพื่อพักอาศัยในแฟลตดินแดงตอไป 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 45 

ชื่อ วรวรรณ พราหมณเกษม 

อาย ุ 56 ป 

เลขที่บาน 106/19 ชั้น 1 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 3 คน (ผูใหสัมภาษณ และหลานสาว 2 คน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2507 

เครือญาติ พี่ชายและพ่ีสะใภ พักอาศัยอยูที่ชั้น 4 แฟลต 7 

อาชีพ ชางปกเสื้อ 

รายได 6,000 บาท/เดือน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณจะนั่งทํางานอยูภายในหองพักอาศัยตลอดทั้งวันเปนประจํา มีลูกคาประจํา

นัดรับและสงงานปกเสื้อ หรือเพื่อนบานที่พักอาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกันนํางานมาใหถึงที่หองพัก 

หากมีเพื่อนบานที่อยูชั้นเดียวกันเดินผานหนาหองพักก็จะมีการทักทายกันอยูบอยครั้ง ชวงเชาและ

ชวงเย็นของวัน มีการเดินลงไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

หรือพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 เปนประจํา โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องหวย และ

พูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงเปนบางครั้ง กลุมเพื่อนบานที่พบปะพูดคุยกันนั้นมีทั้ง

สนับสนุนและไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับขนาดพื้นที่หองพักและ

ผลประโยชนจากโครงการสรางอาคารแฟลตใหม ระหวางวันมีการเดินลงไปใตถุนอาคารแฟลตเพื่อซื้อ
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อาหารบางเปนบางครั้ง เนื่องจากโดยสวนใหญแลวหลานสาวที่พักอาศัยอยูดวยกันจะเปนผูเตรียม

อาหารให ชวงวันเสารหรืออาทิตย นองสาวและนองชายซึ่งเปนผูพักอาศัยอยูที่อื่นอาจรับไปเที่ยวบาง

นานๆ ครั้ง 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต ปจจุบันเปนการอยูอาศัย

โดยรับชวงตอจากบิดามารดา จึงทําใหรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานเชนเดียวกัน ทั้งที่อาศัย

อยูชั้นเดียวกันและตางชั้นกัน ผูใหสัมภาษณเลาวา สมัยกอนที่ยังเปนรุนบิดามารดานั้น เพื่อนบานรูจัก

กันหมดทุกคน มีการรวมกลุมนั่งพักผอนสังสรรคกันบริเวณใตถุนอาคารแฟลตเปนประจํา ซึ่งปจจุบัน

กลายเปนรานคาจนเต็มพ้ืนที่ 

ปจจุบัน ผูใหสัมภาษณมีเครือญาติที่พักอาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกัน คือ บานเลขที่ 

106/76 ชั้น 4 มีการชวยเหลือเก้ือกูลกันอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการฝากรับจดหมายหรือสิ่งของกรณีที่

ตนเองไมอยู นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณมีเพื่อนสนิทจํานวน 2 คน คือ บานเลขที่ 106/18 หองพักอยู

ติดกัน สนิทสนมและชวยเหลือซึ่งกันและกันตั้งแตสมัยบิดามารดา และบานเลขที่ 106/66 ซึ่งพัก

อาศัยอยูตางชั้นกัน สนิทสนมกันเนื่องจากพบปะพูดคุยกันเปนประจํา หากมีการสัมมนานอกสถานที่

ประเด็นเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงซึ่งจัดโดยเคหะฯ หรือการจัดประชุมโดยใชพื้นที่ใตถุน

อาคารแฟลต 5 ผูใหสัมภาษณมักจะพักเขารวมพรอมกับเพื่อนบานคนนี้เสมอ 

ผูใหสัมภาษณเลาวาตนเองนั้นไมไดรวมกิจกรรมงานประเพณีของชุมชน  เนื่องจากใชเวลา

สวนใหญในการทํางานอยูที่หองพัก 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 5 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

    พื้นที่หนาหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพัก 
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ลายเสนที่ 68 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 65 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 66 การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณและการปฏิสัมพันธ

กับเพ่ือนบาน 

 

 
 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 

ลายเสนที่ 69 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 
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ตารางที่ 49 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 45 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เปนผูอยูอาศัยมานาน จึงทําใหรูจักเพื่อนบานที่เปนผูอยูอาศัยมานานในอาคารเดียวกันเปนอยางดี มีการ

พบปะพูดคุยกันเปนประจํา  

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีพี่ชายที่อาศัยอยูในอาคารเดียวกันแตตางชั้นกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางสม่ําเสมอ 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเปนประจํา 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีการพบปะกับลูกคาภายในหองพักอาศัยของตนเองอยางบอยครั้ง 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเปนประจํา โดยสวนตัวไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต แตไมมีการวางแผน

ในการหาที่อยูอาศัยใหม 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 46 

ชื่อ ทองดี บุญสุวรรณ 

อาย ุ 72 ป 

เลขที่บาน 106/28 ชั้น 2 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 3 คน (ผูใหสัมภาษณ หลานชาย 1 คน และหลานสาว 1 คน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2556 (เดิมอาศัยอยูที่แฟลต 8 ตั้งแต พ.ศ.2506) 

เครือญาติ บุตรชาย พักอาศัยอยูที่แฟลต 8 

อาชีพ - 

รายได ไดรับการดูแลจากบุตร และเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต เดิมอาศัยอยูที่แฟลต 8 

ตอมาจึงยายมาอาศัยอยูที่แฟลต 7 กับหลานๆ จึงรูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารแฟลต 7 และ 8 

เปนอยางดี ชวงบายวันอาทิตย บุตรสะใภจะมาท่ีหองพักเพ่ือดูแลทําความสะอาดและจัดเตรียมเสื้อผา

อยางสม่ําเสมอ  

ผูใหสัมภาษณเลาวา ชวงเวลาสวนใหญในแตละวันจะพักผอนอยูภายในหองพัก มีการ

พบปะพูดคุยกับเพ่ือนบานที่พักอาศัยอยูหองใกลกัน คือ บานเลขที่ 106/29 และ 106/31 เปนประจํา 

เนื่องจากเปนผูอยูอาศัยมานานเชนเดียวกันและมีชวงอายุใกลเคียงกัน มีการแบงปนสิ่งของและอาหาร

อยูบอยครั้ง รวมถึงมีการรับฝากจดหมายหรือสิ่งของกรณีที่เพื่อนบานไมอยู มักพบปะกันโดยใชพื้นที่

บริเวณหนาหองพักและโถงทางเดินอาคาร สวนชวงเชาและชวงเย็นของวัน มีการเดินลงไปพบปะ

พูดคุยกับเพ่ือนบานบริเวณพ้ืนที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 อยูบอยครั้ง โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง
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ทั่วไป เรื่องสุขภาพ เรื่องบุตรหลาน และมีการพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณเกี่ยวกับโครงการฟนฟู

เมืองดินแดงเปนบางครั้ง 

ผูใหสัมภาษณเลาวาตนเองนั้นมีกลุมเพื่อนผูสูงอายุรวมกันทําบุญตามประเพณีบางนานๆ 

ครั้ง เชน ทําบุญทอดกฐิน ทําบุญผาปาสามัคคี เปนตน โดยการเชารถรับจางไปจังหวัดอื่นๆ ตามแต

โอกาส แตไมไดเขารวมกิจกรรมงานของชุมชนหรือมีงานอดิเรกอื่นๆ รวมกับเพื่อนบาน เนื่องจากเปน

ผูสูงอายุที่มีสุขภาพไมคอยแข็งแรง รวมถึงเครื่องอุปโภคและบริโภคจะมีบุตรและสะใภคอยดูแล

จัดการให จึงไมไดเดินทางไปยังอาคารแฟลตอ่ืน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่โถงทางเดินอาคาร 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

    พื้นที่หนาหองพัก 

    พื้นที่ภายในประตูหองพัก 
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ลายเสนที่ 70 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 

ลายเสนที่ 71 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 
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ภาพที่ 67 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

 

ตารางที่ 50 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 46 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกัน มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานอยางบอยครั้ง มีการแบงปนสิ่งของหรือ

อาหารกับเพื่อนบานที่อาศัยอยูหองใกลกัน  

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการกลุมเพื่อนผูสูงอายุรวมกันทําบุญตามประเพณีบางนานๆ ครั้ง 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงเปนบางครั้ง 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 47 

ชื่อ ประภาส เสียงสุทธิวงศ 

อาย ุ 60 ป 

เลขที่บาน 106/44 ชั้น 3 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 3 คน (ผูใหสัมภาษณ ภรรยา และบุตร) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2534 

เครือญาติ อาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ ทําเอกสารเชิงกฎหมาย 

รายได ไมแนนอน 
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ชีวิตประจําวัน  

ชวงเชาและชวงบาย ภรรยาของผูใหสัมภาษณมักจะเดินลงไปนั่งรวมกลุมเพื่อพบปะพูดคุย

กับเพ่ือนบานบริเวณพ้ืนที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องสุขภาพ 

และมีการพูดคุยเกี่ยวกับการโครงการฟนฟูเมืองดินแดงอยูบอยครั้ง ซึ่งมีความเห็นรวมกันเกี่ยวกับการ

ไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต ผูใหสัมภาษณและภรรยานั้นเคยมีความคิดที่จะไมใชสิทธิ์ในการอาศัยอยู

อีกตอไป เพื่อเปนการแสดงออกถึงการไมยินยอมตอการทุบรื้อแฟลต แตปจจุบันไดเปลี่ยนเปนการใช

สิทธิ์เพื่ออาศัยอยูในแฟลตตอไป 

ผูใหสัมภาษณและภรรยารูจักและสนิทสนมกับเพื่อนบานที่อยูหองติดกันเปนอยางดี ซึ่ง

เปนเพื่อนบานที่สนิทที่สุด คือ บานเลขที่ 106/45 เนื่องจากบิดาของเพื่อนบานคนนี้เคยเปนอาจารย

ของผูใหสัมภาษณ จึงทําใหสนิทสนมกันมากกวาเพื่อนบานรายอื่นๆ มีการแบงปนสิ่งของหรืออาหาร 

รับฝากกุญแจบานหรือจดหมายกรณีที่เพื่อนบานไมอยู หากมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่อยูชั้น

เดียวกัน มักใชพื้นที่บริเวณหนาหองพักและโถงทางเดิน มีการเชิญเพื่อนบานเขามานั่งพูดคุยกันภายใน

หองพักอยูบอยครั้ง หรือประกอบอาหารรวมกันบาง นอกจากนี้มีการพบปะทักทายเพื่อนบานที่อยู

ตางชั้นกันบริเวณโถงบันไดอาคารอีกดวย 

หากมีกิจกรรมงานประเพณีของชุมชนซึ่งจัดงานโดยการใชพื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 

ผูใหสัมภาษณและภรรยาจะเขารวมงานกับเพ่ือนบานเปนประจํา มีการชวยเหลือท้ังเงินและสิ่งของ 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

    พื้นที่โถงบันไดอาคาร 

    พื้นที่โถงทางเดินอาคาร 

    พื้นที่หนาหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพัก 
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ลายเสนที่ 72 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 68 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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ภาพที่ 69 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

 
  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 

 

ลายเสนที่ 73 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 
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ตารางที่ 51 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 47 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกัน สนิทสนมกับเพื่อนบานที่อยูหองติดกันมากที่สุด มีการรวมกลุมกันทํา

กิจกรรมเพื่อประโยชนของตนเองและสวนรวม 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนที่บริเวณอาคารแฟลต 14 เปนประจํา มีการชวยเหลือเงิน หรือ

สิ่งของ 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพรวมกับผูอื่น 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเปนประจํา มีความเห็นตรงกันวาไมสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต และมีการ

วางแผนในการหาที่อยูอาศัยใหม 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 48 

ชื่อ ปทมาภรณ จันสุราง 

อาย ุ 53 ป 

เลขที่บาน 106/45 ชั้น 3 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และพ่ีชาย) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2506 

เครือญาติ - 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

รายได รายไดประจํา 

ชีวิตประจําวัน 

ชวงหลังเลิกงานของวันจันทร-ศุกร และชวงวันเสาร-อาทิตย ผูใหสัมภาษณจะพักผอนอยู

ภายในหองพัก มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่อยูชั้นเดียวกันและอาศัยอยูหองใกลๆ กันประมาณ 

4-5 หอง โดยมักใชพื้นที่บริเวณหนาประตูหองพัก โถงทางเดินอาคาร และโถงบันไดอาคาร เพื่อนบาน

ที่สนิทที่สุดคือ บานเลขที่ 106/44 ซึ่งเปนเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกัน มีการแบงปนสิ่งของหรือ

อาหาร ฝากกุญแจบานหรือจดหมายกรณีที่ตนเองไมอยู นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณมักจะเดินไปหาเพื่อน

บานที่หอง 106/50 เพื่อแบงปนและรับประทานอาหารรวมกนั 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต ปจจุบันเปนการอยูอาศัย

โดยรับชวงตอจากบิดามารดา จึงทําใหรูจักเพ่ือนบานที่อาศัยอยูอาคารเดียวกันเปนอยางดี แตเดิมสมัย

รุนบิดามารดานั้น มีภารโรงซึ่งเปนผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดงทําหนาที่คอยทําความสะอาดโถงทางเดิน
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และบันไดของทุกอาคารแฟลต เพื่อนบานที่อยูชั้นเดียวกันจึงมักพาบุตรหลานมาปูเสื่อเพื่อนั่งพักผอน

กันบริเวณโถงทางเดินอาคาร แตปจจุบันไมมีผูดูแลจึงทําใหพื้นที่ไมสะอาดเหมือนแตกอน รวมถึงพื้นที่

ใตถุนอาคารแฟลตซึ่งกลายเปนรานคาจนเต็มพื้นที่ จึงทําใหผูอยูอาศัยไมมีพื้นที่สวนกลางในการพบปะ

พูดคุยกัน  ความสัมพันธกับเพื่อนบานแบบเดิมจึงเลือนหายไป ผูใหสัมภาษณจึงใชวิธีนัดเพื่อนบานที่

อาศัยอยูชั้นเดียวกัน เพื่อชวยกันทําความสะอาดโถงทางเดินหนาหองใหมีความเรียบรอยบาง รวมถึง

การชําระลางมูลสัตวเลี้ยงของเพ่ือนบานเลขที่ 106/53 แตไมไดคาดหวังใหมีการนั่งพักผอนเพื่อพบปะ

พูดคุยเหมือนแตกอน 

ผูใหสัมภาษณเลาเพิ่มเติมวาตนเองเคยรวมกลุมกับเพื่อนบานที่อาศัยอยูอาคารแฟลต

เดียวกันและตางอาคารแฟลตเพื่อกอตั้ง “ชมรมรักษธรรมชาติ” โดยมีจุดประสงคเพื่อการสรางความ

เขาใจรวมกันกับเพื่อนบานเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการฟนฟูเมือง แตปจจุบันการ

พบปะพูดคุยและการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนสมาชิกนั้นนอยลงไปมาก มีการสนทนาผานการ

ออนไลนเขามาแทนที ่

หากมีกิจกรรมงานประเพณีของชุมชนซึ่งจัดงานโดยการใชพื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 

ผูใหสัมภาษณจะเขารวมงานกับเพ่ือนบานเปนประจํา มีการชวยเหลือเงิน สิ่งของ และแรงงาน  

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 

    พืน้ที่โถงทางเดินอาคาร 

    พื้นที่โถงบันไดอาคาร 

    พื้นที่หนาหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพักของเพื่อนบาน 
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ภาพที่ 74 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 

 
 

ภาพที่ 70 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูอใหสัมภาษณและการเกิดปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 

ลายเสนที่ 75 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 52 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 48 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกันเปนอยางดี มีการชวยเหลือและแบงปนกัน รวมถึงมีการรวมกลุมกันทํา

กิจกรรมเพื่อประโยชนของตนเองและสวนรวม 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนเปนประจํา มีการชวยเหลือเงิน แรงงาน หรือสิ่งของ 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพรวมกับผูอื่น 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเปนประจํา มีการรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต 

และใชสิทธิ์เดิมเพื่อพักอาศัยในแฟลตดินแดงตอไป 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 49 

ชื่อ พัชราภรณ เข็มทอง 

อาย ุ 51 ป 

เลขที่บาน 106/50 ชั้น 3 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และบุตร) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2531 

เครือญาติ - 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

รายได 13,000 บาท/เดือน 

ชีวิตประจําวัน 

โดยปรกติแลวผูใหสัมภาษณจะเดินทางออกไปทํางานที่อ่ืน เมื่อมีเวลาวางหลังจากเลิกงาน

หรือวันหยุดจะนั่งพักผอนอยูภายในหองพัก จึงรูจักเพื่อนบานที่อยูตางชั้นกันเพียงเล็กนอย โดยพบปะ

ทักทายพื้นที่บริเวณโถงบันดาอาคารเปนบางครั้ง มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้น

เดียวกันบริเวณพ้ืนที่หนาหองพัก หรือเชิญเพื่อนบานเขามานั่งพบปะสังสรรคกันในหองพักของตนเอง

เปนประจํา เพื่อนบานที่สนิทที่สุด คือ บานเลขที่ 106/47 ซึ่งพักอาศัยอยูชั้นเดียวกัน มีการแบงปน

และรับประทานอาหารรวมกัน โดยมักเชิญเพื่อนบานเลขที่ 106/45 มารวมดวยวิธีการโทรศัพทหรือ

สนทนาผานการออนไลน นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณมักขัดแยงกับเพื่อนบานเลขที่ 106/53 เนื่องจาก

การปลอยสุนัขเลี้ยงออกมามูลทิ้งไวตามโถงทางเดินอาคารและบริเวณหนาหองพัก 

ผูใหสัมภาษณเลาวาตนเองนั้นเปนผูอยูอาศัยระยะนานพอสมควร เดิมพื้นที่บริเวณหนา

อาคารแฟลตยังเปนสนามหญา ดานหลังอาคารแฟลตเปนทุงนา มีลมเย็นพัดผานตัวอาคารตลอดเวลา 

แตปจจุบันดานหนาอาคารกลายเปนถนนใหญ สวนดานหลังอาคารกลายเปนสนามฟุตบอล ทําใหตัว

อาคารมีความทึบรอนและอากาศถายเทไมสะดวก เพื่อนบานไมออกมานั่งพักผอนบริเวณโถงทางเดิน

อาคารเหมือนแตกอน  

เนื่องจากเวลาสวนใหญของผูใหสัมภาษณนั้นเดินทางไปทํางานที่อื่น จึงไมไดรวมกิจกรรม

ของชุมชนหรือไมมีงานอดิเรกรวมกับเพื่อนบาน รวมถึงไมไดพูดคุยกับเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการ

ฟนฟูเมืองดินแดงอีกดวย  

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่โถงทางเดินอาคาร 

    พื้นที่ภายในประตูหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพัก 
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ลายเสนที่ 76 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

  
 

ภาพที่ 71 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 

ลายเสนที่ 77 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 53 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 49 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกัน มีการพบปะพูดคุยและสังสรรคเพื่อนบานโดยใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัย

ของตนเอง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนที่บริเวณอาคารแฟลต 14 แบบนานๆ ครั้ง 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีเพื่อนบานที่รูจักกันผานวิชาชีพ เปนการพบกันแบบนานๆ ครั้ง 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมไดรวมตอตานสิ่งใด และไมมีการวางแผนในการหาที่อยูอาศัยใหม 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 50 

ชื่อ ตั้ว (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 30 ป 

เลขที่บาน 106/52 ชั้น 3 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 1 คน (ผูใหสัมภาษณ) 
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ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2558 

เครือญาติ มารดา อาศัยอยูชั้น 2 แฟลต 7, ยายและนาสาว อาศัยอยูชั้น 1 แฟลต 7 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

รายได 14,000 บาท/เดือน 

ชีวิตประจําวัน 

โดยปรกติแลวผูใหสัมภาษณจะเดินทางออกไปทํางานที่อ่ืน เมื่อมีเวลาวางหลังจากเลิกงาน

หรือวันหยุดจะนั่งพักผอนอยูภายในหองพักเทานั้น หากมีเพื่อนบานมาเรียกพบจึงเปดประตูหองพัก

บางนานๆ ครั้ง ระหวางวันมีการเดินลงไปพบปะพูดคุยกับมารดาและญาติที่รานคาใตถุนอาคารแฟลต 

7 อยูบอยครั้ง 

ผูใหสัมภาษณเลาวา เดิมเคยพักอาศัยอยูกับมารดาที่หอง 106/30 ชั้น 2 แฟลต 7 ตอมา

ไดอุปสมบทเปนระยะเวลา 6 ป เมื่อลาสิกขาจึงแยกมาอาศัยอยูเพียงลําพังที่หองพักนี้ จึงรูจักเพื่อน

บานที่เปนผูอยูอาศัยมานานเทานั้น เชน เพื่อนของบิดามารดา เพื่อนของนาสาว เปนตน มีการพบปะ

พูดคุยกันบางนานๆ ครั้ง โดยใชพื้นที่บริเวณใตถุนอาคารแฟลต 7 หรือบริเวณโถงบันไดอาคาร ผูให

สัมภาษณจึงไมมีเพ่ือนสนิทที่พักอาศัยอยูในโครงการแฟลตดินแดง 

ผูใหสัมภาษณเลาวามักมีปญหาขัดแยงเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงของเพื่อนบานที่หองพักอยูติดกัน 

คือ บานเลขที่ 106/53 เนื่องจากเพื่อนบานเลี้ยงสุนัขไวหลายตัว มักปลอยใหสุนัขทิ้งมูลไวบริเวณโถง

ทางเดิน โถงบันได และประตูหนาหองพักของตนเองเปนประจํา เพื่อนบานคนอื่นๆ ที่อาศัยอยูชั้น

เดียวกันแสดงความไมพอใจแตไมไดตอบโต ตนเองจึงใชวิธีโรยพริกไวตามโถงทางเดินอาคารและหนา

หองพักเพื่อขับไล สงผลใหสุนัขเลิกทิ้งมูลไดชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกันชื่น

ชอบวิธีแกไขปญหาของผูใหสัมภาษณ แตเจาของสุนัขไมพอใจจึงนําเรื่องไปบอกเลาแกมารดาอยู

บอยครั้ง ผูใหสัมภาษณจึงพยายามไมใหมีเรื่องกระทบกระทั่งกันรุนแรงมาก เพราะเกรงวาจะสราง

ความวิตกกังวลใหกับมารดาของตนเอง 

ทั้งนี้ เนื่องจากผูใหสัมภาษณไมไดอาศัยอยูที่โครงการแฟลตดินแดงเปนระยะเวลาหลายป 

จึงไมไดสนใจการเขารวมกิจกรรมงานประเพณีของชุมชนหรือมีงานอดิเรกรวมกับเพื่อนบาน รวมถึง

ไมไดพูดคุยกบัเพื่อนบานเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง  

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 7 

    พื้นที่โถงทางเดินอาคาร 

    พื้นที่หนาหองพัก 

 



173 

 

 

 
 

ลายเสนที่ 78 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 

 
 

ภาพที่ 72 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 

ลายเสนที่ 79 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 54 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 50 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

แมจะไมไดสนิทสนมหรือพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่อาศัยในอาคารแฟลตเดียวกันมากนัก แตมีการใช

วิธีการบางอยางเพื่อรักษาผลประโยชนของตนเองและสวนรวม 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีเครือญาติที่อาศัยอยูในอาคารแฟลตเดียวกัน และยังชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางสม่ําเสมอ 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

เนื่องจากเปนผูอยูอาศัยแบบชั่วคราว จึงไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 51 

ชื่อ ตุม (ไมทราบนามสกุล) 

อาย ุ 55 ป 

เลขที่บาน 106/64 ชั้น 4 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 3 คน (ผูใหสัมภาษณ พี่สาว และหลาน 1 คน) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2549 

เครือญาติ อาศัยอยูที่ จ.สมุทรปราการ 

อาชีพ ผูรับเหมาการเคหะฯ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

โดยปรกติแลวผูใหสัมภาษณและพี่สาวจะเดินทางไปทํางานที่อื่น เมื่อมีเวลาวางหลังจาก

เลิกงานหรือวันหยุดจะนั่งพักผอนอยูภายในหองพัก จึงรูจักเพื่อนบานที่อยูตางชั้นกันเพียงเล็กนอย มี

การพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกันบริเวณพื้นที่หนาหองพักหรือโถงทางเดินอาคาร 

เพื่อนบานที่สนิทที่สุด คือ บานเลขที่ 106/66 ซึ่งพักอาศัยอยูชั้นเดียวกัน พี่สาวของผูใหสัมภาษณ

มักจะเดินไปพบปะพูดคุยที่หองพักของเพื่อนบานผูนี้อยูบอยครั้ง โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่อง

เกี่ยวกับกระแสสังคม และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงเปนบางครั้ง นอกจากนี้มีการ

พบปะทักทายกับเพ่ือนบานบริเวณโถงบันไดอาคารเปนบางครั้ง 

ผูใหสัมภาษณเลาวาเดิมเคยอาศัยอยูที่โครงการแฟลตดินแดงตั้งแตวัยเยาว ตอมาเมื่อ

มารดาเสียชีวิตจึงยายออกไปอาศัยอยูที่อื่น แตเมื่อ 10 ปที่แลวพี่สาวยายกลับมาพักอาศัยที่โครงการ

แฟลตดินแดงอีกครั้งเพื่อความสะดวกตอการเดินทางไปทํางาน ทั้งนี้ ผูใหสัมภาษณมีกิจธุระที่ตอง

ติดตอกับการเคหะฯ เปนประจํา จึงมาพักอาศัยอยูกับพี่สาว  นอกจากนี้ หองพักนี้เปรียบเสมือนที่พัก

อาศัยชั่วคราวใหกับญาติคนอื่นๆ กรณีมีกิจธุระที่กรุงเทพฯ อีกดวย 

เนื่องจากผูใหสัมภาษณและพี่สาวนั้นใชเวลาสวนใหญไปกับการประกอบอาชีพ จึงไมได

สนใจการเขารวมกิจกรรมงานประเพณีของชุมชนหรือมีงานอดิเรกรวมกับเพ่ือนบาน  

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่โถงทางเดินอาคาร 

    พื้นที่หนาหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพักของเพื่อนบาน 
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ลายเสนที่ 80 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 73 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 
ลายเสนที่ 81 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 55 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 11 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกันเพียงเล็กนอย มีการพบปะทักทายกันบางนานๆ ครั้ง  

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

เคยมีเครือญาติเปนผูอยูอาศัยที่หอง 106/69 ชั้น 4 แฟลต 7 แตปจจุบันยายออกไปอาศัยอยูที่อื่น แตมีการ

กลับมาพบปะพูดคุยบางนานๆ ครั้ง 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมมีการประกอบอาชีพรวมกับผูอื่น 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานเปนบางครั้ง โดยสวนตัวนั้นไมมีความคิดเห็นหรือรวมตอตานสิ่งใด เปน

การพูดคุยเพื่อตองการทราบผลประโยชนตางๆ ในอนาคต 

 

ผูใหสัมภาษณรายท่ี 52 

ชื่อ ธนศักดิ์ พันโธ 

อาย ุ 62 ป 

เลขที่บาน 106/70 ชั้น 4 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และบุตรสาว) 
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ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2555 

เครือญาติ ญาติ อาศัยอยูที่แฟลต 42 

อาชีพ - 

รายได ไดรับเบี้ยผูสูงอายุ 

ชีวิตประจําวัน 

เมื่อสมัยวัยเยาวผูใหสัมภาษณเคยพักอาศัยอยูที่ชั้น 3 แฟลต 7 เมื่อเขาสูวัยทํางานจึงยาย

ไปอาศัยอยูที่โครงการแฟลตหวยขวาง ตอมาจึงยายมาอาศัยอยูที่โครงการแฟลตดินแดงอีกครั้ง โดย

ยายมาพรอมกับเพื่อนบานที่อยูหองติดกัน คือ บานเลขที่ 106/71 จึงเปนสาเหตุที่ผูใหสัมภาษณสนิท

สนมกับเพื่อนบานผูนี้มากท่ีสุด มีการพบปะพูดคุยกันเปนประจํา โดยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่อง

สุขภาพ และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง และเมื่อมีเวลาวางจะเดินทางกลับไปเพื่อ

พบปะสังสรรคกับเพ่ือนๆ ที่โครงการแฟลตหวยขวาง 

เนื่องจากผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยระยะไมนาน เพื่อนบานสมัยวัยเยาวไดยายออกไป

อาศัยอยูที่อื่นกันหมดแลว จึงรูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกันจํานวนไมมากนัก โดยมักพบปะ

พูดคุยกันบริเวณหนาประตูหองพักและโถงทางเดินอาคาร และรูจักเพื่อนบานที่พักอาศัยอยูตางชั้นกัน

เพียงเล็กนอย ชวงเวลาสวนใหญในแตละวันผูใหสัมภาษณมักจะพักผอนอยูภายในหองพัก มีญาติที่พัก

อาศัยอยูแฟลต 42 มาเยีย่มเยือนที่หองพักอยูบอยครั้ง นอกจากนี้ มีการเดินลงไปเลนหมากรุกรวมกับ

เพื่อนบานบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 บาง หรือไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานบริเวณ

พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 บางนานๆ ครั้ง 

หากมีกิจกรรมงานประเพณีของชุมชน ผูใหสัมภาษณจะเขารวมงานกับเพื่อนบานบาง

นานๆ ครั้ง โดยเดินทางไปพรอมกับลูกสาวและไปพบปะเพื่อนบานที่บริเวณอาคารแฟลต 14 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

    พื้นที่โถงทางเดินอาคาร 

    พื้นทีร่ะหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

    พื้นที่โถงบันไดอาคาร 

    พื้นที่หนาหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพัก 
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ลายเสนที่ 82 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 74 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 

ลายเสนที่ 83 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 56 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 52 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกัน และรูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกันเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุย

กัน และมีเพื่อนสนิทที่พักอาศัยอยูชั้นเดียวกัน 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีการรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชนที่บริเวณอาคารแฟลต 14 เปนบางครั้ง มีการชวยเหลือเงินและ

แรงงาน 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีการรวมกลุมกับเพื่อนบานเพื่อละเลนหมากรุกไทยแบบนานๆ ครั้ง 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมไดประกอบอาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมไดรวมตอตานสิ่งใด และไมมีการวางแผนในการหาที่อยูอาศัยใหม 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 53 

ชื่อ สาริณี สุวรรโณ 

อาย ุ 36 ป 

เลขที่บาน 106/72 ชั้น 4 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และบุตรสาว) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2556 

เครือญาติ บิดามารดา บานเลขที่ 106/79 ชั้น 4 แฟลต 7 

 นองชาย บานเลขที่ 106/73 ชั้น 4 แฟลต 7 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

รายได รายไดประจํา 

ชีวิตประจําวัน 

เดิมผูใหสัมภาษณเกิดและเติบโตที่โครงการแฟลตดินแดง เมื่อเขาสูวัยทํางานจึงยาย

ออกไปอาศัยอยูที่อ่ืน เมื่อป พ.ศ.2551 นองชายของผูใหสัมภาษณยายกลับมาอาศัยอยูที่หองพักใกลๆ 

กับบิดามารดา แตเมื่อมีหองพักวางเพิ่มขึ้นผูใหสัมภาษณจึงยายกลับมาอาศัยที่นี่ดวย เพื่อที่จะดูแล

บิดามารดาไดอยางใกลชิด 

ชวงหลังเลิกงานทุกวันจันทร-ศุกร ผูใหสัมภาษณจะเดินไปรับบุตรสาวที่ฝากดูแลไวกับ

มารดาบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 มีการนั่งพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานรายอื่นๆ โดย

สนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่องสุขภาพ และเรื่องบุตรหลาน จากนั้นจึงเดินกลับหองพัก สวนวันหยุด

เสารและอาทิตยจะทําความสะอาดหองพักของบิดามารดา ตนเอง และฝากบุตรสาวไวกับเพื่อน

บานเลขที่ 106/66 ซึ่งเปนเพื่อนบานที่สนิทที่สุดซึ่งพักอาศัยอยูชั้นเดียวกันในชวงที่ตนเองไมสะดวก 

รวมถึงบุตรสาวของตนเองมักจะวิ่งเลนไปท่ีหองพักของเพื่อนบานผูนี้เปนประจํา 

ผูใหสัมภาษณเลาวารูจักกับเพื่อนบานที่พักอาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกันมากกวาเพื่อน

บานที่อยูตางอาคารกัน มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานทั้งที่อาศัยอยูชั้นเดียวกัน โดยใชพื้นที่บริเวณ

โถงทางเดินอาคารและพื้นที่หนาหองพัก สวนเพื่อนบานที่อยูตางชั้นกัน มักพบปะกันโดยใชพื้นที่

บริเวณระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 และโถงบันไดอาคาร 

นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณมีการรับขนมมาขายบางบางครั้ง โดยแบงพื้นที่รานคาบริเวณ

พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 จากเพื่อนบานเลขที่ 106/53 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

    พื้นที่โถงทางเดินอาคาร 
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    พื้นที่หนาหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพักของเพื่อนบาน 

 

 
 

ลายเสนที่ 84 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 75 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 
ลายเสนที่ 85 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 57 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 53 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานในอาคารเดียวกัน มีการพบปะพูดคุยและทักทายเพื่อนบาน และรูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้น

เดียวกันเปนอยางดี มีการฝากบุตรหลานไวกับเพื่อนบาน 

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีเครือญาติที่อาศัยอยูชั้นเดียวกัน ดูแลซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีเพื่อนบานที่อาศัยอยูหอง 106/53 ชั้น 3 แฟลต 7 ชวยเหลือเกื้อกูลกันทางดานวิชาชีพ 

ชุมชนรวมตานทาน 

--- 

ไมมีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบาน โดยสวนตัวนั้นไมไดรวมตอตานสิ่งใด แตไมมีการวางแผนในการหาที่

อยูอาศัยใหม 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 54 

ชื่อ ธาราพงศ สุวรรโณ 

อาย ุ 35 ป 

เลขที่บาน 106/73 ชั้น 4 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 2 คน (ผูใหสัมภาษณ และบุตรสาว) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2551 

เครือญาติ มารดา และพ่ีสาว (คนละหองพัก) อาศัยอยูชั้น 4 แฟลต 7 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

รายได 20,000 บาท/เดือน 

ชีวิตประจําวัน 

เดิมผูใหสัมภาษณเกิดและเติบโตที่โครงการแฟลตดินแดง เมื่อเขาสูวัยทํางานจึงยาย

ออกไปอาศัยอยูที่อื่น เมื่อป พ.ศ.2551 จึงยายกลับมาอาศัยอยูที่หองพักใกลๆ กับบิดามารดา ตอมา

พี่สาวจึงยายกลับมาอาศัยอยูที่หองพักท่ีอยูชั้นเดียวกันดวย เพื่อที่จะดูแลบิดามารดาไดอยางใกลชิด 

โดยปรกติแลวผูใหสัมภาษณจะพักผอนอยูภายในหองพัก มีการพบปะพูดคุยกับเครือญาติ

หรือเพื่อนบานบริเวณพื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 เปนบางครั้งในชวงเวลาหลังเลิกงาน ผูให

สัมภาษณรูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูในอาคารแฟลตเดียวกันเปนอยางดี มีการพบปะพูดคุยและทักทาย

กันบริเวณพื้นที่โถงทางเดินอาคาร มีการแบงปนสิ่งของหรืออาหาร สนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เรื่อง

กีฬา และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดงอยูบอยครั้ง กลุมเพื่อนบานที่พบปะพูดคุยกันนั้น

สนับสนุนการทุบรื้อแฟลต มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการสรางอาคาร

แฟลตใหม 

ผูใหสัมภาษณมีเพ่ือนสนิทที่สุดจํานวน 2 คน คือ บานเลขที่ 106/75 อาศัยอยูชั้นเดียวกัน 

และบานเลขที่ 106/14 อาศัยอยูตางชั้นกัน เปนเพื่อนบานที่สนิทสนมกันและมักพบปะสังสรรคกัน 

โดยเชิญเพื่อนบานทั้งที่เปนผูอาศัยอยูอาคารแฟลตเดียวกันและผูอาศัยอยูที่อื่นเขามานั่งพบปะ

สังสรรคกันภายในหองอยูบอยครั้ง เชน รับประทานอาหาร กิจกรรมนันทนาการ เปนตน 

ผูใหสัมภาษณมีงานอดิเรก คือ กีฬาแบดมินตัน เปนการรวมกลุมเพื่อนที่พักอาศัยอยู

อาคารแฟลตเดียวกันและเพื่อนรายอื่นๆ เดินทางไปเลนกีฬาเปนประจํา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการ

ปนจักรยานที่รวมกลุมกับเพ่ือนท่ีอาศัยอยูที่อ่ืน 

การใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชน  

    พื้นที่สนามกีฬาท่ีอื่น 

    พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 



185 

 

 

    พื้นที่โถงทางเดินอาคาร 

    พื้นที่หนาหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพักของเครือญาติ  

 

 
 

ลายเสนที่ 86 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 76 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 

ลายเสนที่ 87 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 58 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 54 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

เนื่องจากอยูอาศัยมานาน จึงทําใหรูจักเพื่อนบานในในอาคารเดียวกันเปนอยางดี มีการเดินไปพบปะ

สังสรรคภายในหองพักอยูบอยครั้ง  

ชุมขนวัฒนธรรม 

 

มีเครือญาติที่อาศัยอยูชั้นเดียวกัน ดูแลซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ 

ชุมชนความสนใจ 

 

มีการรวมกลุมกับเพื่อนบานและผูอยูอาศัยที่อื่นเพื่อนเดินทางไปเลนกีฬาที่อื่นเปนประจํา 

ชุมชนวชิาชีพ 

--- 

ไมมีการประกอบอาชีพรวมกับผูอื่น 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานอยางบอยครั้ง มีความเห็นรวมกันวาสนับสนุนการทุบรื้อแฟลต เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต 
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ผูใหสัมภาษณรายท่ี 55 

ชื่อ พัทสการณ เกตุเฉลียว 

อาย ุ 44 ป 

เลขที่บาน 106/78 ชั้น 4 แฟลต 7 

สมาชิกในบาน 3 คน (ผูใหสัมภาษณ ภรรยา และบุตรชาย) 

ระยะเวลาการอยูอาศัย 

 ตั้งแต พ.ศ.2506 

เครือญาติ อาศัยอยูที่อ่ืน 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 

รายได ไมแนนอน 

ชีวิตประจําวัน 

ผูใหสัมภาษณเปนผูอยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต ปจจุบันเปนการอยูอาศัย

โดยรับชวงตอจากบิดามารดา สวนบิดามารดายายออกไปอาศัยอยูที่อื่นกับนองสาว แตมีการเดินทาง

กลับมาเยี่ยมเยือนตนเองและครอบครัวภายในหองพักอยูบอยครั้ง 

โดยปรกติแลวผูใหสัมภาษณมักจะนั่งทํางานหรือพักผอนอยูภายในหองพัก มีการเดินทาง

ออกไปทํางานที่อื่นบางตามแตโอกาส รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูในอาคารแฟลตเดียวกันทั้งที่อาศัยอยู

ชั้นเดียวกันและตางชั้นกันเปนอยางดี มีเพื่อนบานที่สนิทที่สุดจํานวน 2 คน คือ บานเลขที่ 106/66 

ซึ่งพักอาศัยอยูชั้นเดียวกัน มีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป และติดตามสถานการณโครงการฟนฟู

เมืองดินแดงเปนบางครั้ง โดยใชพื้นที่บริเวณหนาหองพักของเพื่อนบาน และเพื่อนบานที่สนิทที่สุดอีก

คน คือ บานเลขที่ 106/14 ชั้น 1 เนื่องจากประกอบอาชีพที่บริษัทเดียวกัน จึงมักพบปะพูดคุย

เกี่ยวกับเรื่องการงานเปนประจํา โดยใชพื้นที่บริเวณหนาหองพักและโถงทางเดินทั้งหนาหองตนเอง

และเพื่อนบานตามแตโอกาส นอกจากนี้มีการเชิญเพื่อนบานรายอื่นๆ เขามาพบปะพูดคุยภายใน

หองพักบางนานๆ ครั้ง โดยมักใชพื้นที่บริเวณสวนหนาของหองพัก 

ผูใหสัมภาษณเลาวาตนเองมักออกไปทํางานที่อื่น จึงไมไดสนใจการเขารวมกิจกรรมงาน

ประเพณีของชุมชนหรือมีงานอดิเรกรวมกับเพื่อนบาน 

การใชพื้นที่สังคมหรือชุมชน 

    พื้นที่โถงทางเดินอาคาร 

    พื้นที่หนาหองพัก  

    พื้นที่ภายในประตูหองพัก 

    พื้นที่ภายในหองพัก 
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ลายเสนที่ 88 ผังหองพักอาศัยและการใชพื้นที่เชิงสังคมหรือชุมชนของผูใหสัมภาษณ 

 

 
 

ภาพที่ 77 การใชพื้นที่ภายในหองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณกับครอบครัว 
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  ชุมชนกายภาพ (Place – based Communities) 

  ชุมชนวัฒนธรรม (Communities of Cultures) 

  ชุมชนความสนใจ (Communities of Interest) 

  ชุมชนวิชาชีพ (Communities of Practice) 

  ชุมชนรวมตานทาน (Communities of Resistance) 

  หองพักอาศัยของผูใหสัมภาษณ 

  เพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด 

ลายเสนที่ 89 ผังพื้นและรูปตัดอาคารแสดงความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณกับ

เพื่อนบาน 

 

ตารางที่ 59 รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรายที่ 55 
 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน 

ชุมชนกายภาพ 

 

รูจักเพื่อนบานที่อาศัยอยูในอาคารแฟลตเดียวกัน โดยเฉพาะผูที่อยูอาศัยมานาน มีการพบปะพูดคุยกัน

อยางบอยครั้ง 

ชุมขนวัฒนธรรม 

--- 

ไมมีการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ของชุมชน 

ชุมชนความสนใจ 

--- 

ไมมีการเขารวมชมรมหรือกลุมใดๆ 

ชุมชนวชิาชีพ 

 

มีเพื่อนบานที่อาศัยอยูหอง 106/14 ชั้น 1 แฟลต 7 ประกอบอาชีพที่บริษัทเดียวกัน มีการชวยเหลือซึ่งกัน

และกันดานการงาน 

ชุมชนรวมตานทาน 

 

มีการรวมกลุมพูดคุยกับเพื่อนบานบางครั้ง โดยสวนตัวไมไดรวมตอตานสิ่งใด เปนการพูดคุยเพื่อตองการ

ทราบสถานการณและผลประโยชนตางๆ ในอนาคต 
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สรุปทายบทท่ี 4 

กรอบแนวคิดกอนการสํารวจภาคสนามเปนเครื่องมือหลักของการศึกษาที่ใชเปนเกณฑ

การพิจารณาขอมูลจากผูใหสัมภาษณ จากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่โครงการแฟลตดินแดง มี

ขอมูลจากผูใหสัมภาษณจํานวน 2 ชุด คือ ขอมูลการสํารวจภาคสนามระดับการรวมกลุมในพื้นที่

สวนกลางจากผูใหสัมภาษณจํานวน 40 ราย และขอมูลการสํารวจภาคสนามระดับครัวเรือนในพื้นที่

สวนตัวจากผูใหสัมภาษณจํานวน 15 ราย ชุดขอมูลการศึกษานี้ประกอบดวยขอมูลของผูอยูอาศัยและ

ผูใชพื้นที่ที่เปนสมาชิกของชุมชนแตละรูปแบบ ระดับความเขมแข็งของชุมชนที่ตนเองเปนสมาชิก 

รวมถึงการใชสอยพื้นที่สวนตางๆ ของโครงการเพื่อกิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้การสํารวจ

ภาคสนามระดับครัวเรือนในพ้ืนที่สวนตัวยังปรากฏขอมูลเกี่ยวกับเพ่ือนสนิทที่เปนสมาชิกของชุมชนใด

ชุมชนชนหนึ่งรวมกับผูใหสัมภาษณ ซึ่งผลการสํารวจภาคสนามในครั้งนี้ ผูศึกษาจะวิเคราะหและ

อภิปรายผลในบทตอไป 
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บทท่ี 5 
 

บทวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษา 

  

การสํารวจภาคสนามในพื้นที่โครงการแฟลตดินแดง มีขอมูลจากผูใหสัมภาษณจํานวน 2 

ชุด คือ ขอมูลการสํารวจภาคสนามระดับการรวมกลุมในพื้นที่สวนกลางจากผูใหสัมภาษณจํานวน 40 

ราย และขอมูลการสํารวจภาคสนามระดับครัวเรือนในพื้นที่สวนตัวจากผูใหสัมภาษณจํานวน 15 ราย 

จากชุดขอมูลเหลานี้สามารถวิเคราะหและอภิปรายผล ดังตอไปนี ้

 

ผลการสํารวจภาคสนามระดับการรวมกลุมในพื้นที่สวนกลาง 

ผูศึกษาดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะ

จํานวน 40 ราย ระบุตําแหนงพื้นที่กายภาพ (mapping) ที่เกิดการรวมกลุม และประเมินระดับ

ศักยภาพความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณตามเครื่องมือและเกณฑการพิจารณา 

จากนั้นจึงเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับรูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชุมชน 

สามารถแสดงผลตามลําดับผูใหสัมภาษณตามตารางตอไปนี ้

 

ตารางที่ 60 การรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนกลาง

หรือพ้ืนที่สาธารณะ 
 

ผูให

สัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

พื้นที่การรวมกลุม รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความ

สนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวม

ตานทาน 

1 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 5  

พื้นท่ีโถงบันไดอาคารแฟลต 5 

5 5 0 5 3 

2 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 5 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 5 และ 6 

5 5 0 0 3 

3 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 5 

พื้นท่ีหนาอาคารแฟลต 5 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 5 และ 6 

3 3 1 1 0 

 

 



192 

 

 

ตารางที่ 60 การรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนกลาง

หรือพ้ืนที่สาธารณะ (ตอ) 
 

ผูให

สัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

พื้นที่การรวมกลุม รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความ

สนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวม

ตานทาน 

4 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 5 

พื้นท่ีโถงบันไดอาคารแฟลต 5 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 5 และ 6 

5 3 0 0 0 

5 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 6 5 0 0 3 0 

6 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 5 

พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 6 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

5 3 0 3 0 

7* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 6 0 3 0 3 0 

8 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 6 0 0 0 5 0 

9 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 6 

พื้นท่ีตลาดกลางดินแดง 

3 1 0 5 1 

10 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 3 5 0 3 0 

11 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

5 5 3 0 0 

12* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 0 0 0 5 0 

13* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 0 0 0 5 0 

14* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 0 0 0 5 0 

15 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 5 0 0 5 3 

16 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 1 0 1 5 3 

17 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีนอกโครงการแฟลตดินแดง 

5 5 5 5 1 

18* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีนอกโครงการแฟลตดินแดง 

0 0 5 3 0 

19* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีนอกโครงการแฟลตดินแดง 

0 0 3 1 0 

20* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีนอกโครงการแฟลตดินแดง 

0 0 5 1 0 
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ตารางที่ 60 การรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนกลาง

หรือพ้ืนที่สาธารณะ (ตอ) 
 

ผูให

สัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

พื้นที่การรวมกลุม รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความ

สนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวม

ตานทาน 

21* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีนอกโครงการแฟลตดินแดง 

0 0 5 3 3 

22* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

0 0 3 3 0 

23 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 8 

3 5 1 5 5 

24 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 1 5 0 3 3 

25 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีหนาอาคารแฟลต 7 

1 0 0 1 0 

26 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีโถงบันไดอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

1 3 1 3 1 

27 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

3 1 0 0 0 

28 พื้นท่ีหนาอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

3 5 0 3 1 

29 พื้นท่ีหนาอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีตลาดกลางดินแดง 

1 5 0 1 0 

30 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

3 3 5 3 0 

31 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 5 5 3 0 0 

32 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 5 3 0 0 5 

33 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 1 0 1 0 0 

34 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 5 0 0 0 0 

35 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 5 1 0 1 0 

36 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 1 0 1 3 0 

37 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 1 1 1 3 0 

38* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 8 0 0 0 5 0 
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ตารางที่ 60 การรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนกลาง

หรือพ้ืนที่สาธารณะ (ตอ) 
 

ผูให

สัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

พื้นที่การรวมกลุม รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความ

สนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวม

ตานทาน 

39* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 8 1 5 3 5 0 

40* พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 8 

0 0 3 5 0 

* ผูใหสัมภาษณไมใชผูอยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดง 

 

จากตารางที่ 60 จะเห็นไดวาพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะนั้นสามารถพบมิติความ

เปนชุมชนไดทั้ง 5 รูปแบบ ผูใหสัมภาษณแตละบุคคลมีสวนรวมและมีระดับความเขมแข็งของชุมชนที่

ตนเองเปนสมาชิก รวมถึงลักษณะการใชสอยพื้นที่สวนตางๆ ของโครงการเพื่อกิจกรรมของชุมชน ผู

ศึกษาจึงดําเนินการนับความบอยครั้งของการพบชุมชนแตละรูปแบบ และประเมินระดับความ

ความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนดวยกรอบแนวคิดกอนการสํารวจภาคสนาม (บทที่ 4 ตารางที่ 2: 

องคประกอบและการวัดระดับความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชน) และดําเนินการนับความถี่หรือความ

บอยครั้งของการใชสอยพ้ืนที่สาธารณะเพื่อการรวมกลุม โดยวิธีคํานวณผลรวมของระดับความสัมพันธ

นั้นมาจากการนําความบอยครั้งของการพบรูปแบบชุมชนคูณ (Multiply) กับระดับความสัมพันธ 

(ระดับ 5, ระดับ 3, ระดับ 1) สามารถแสดงผลไดตามตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 61 ผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่

สาธารณะ 
 

ความเขมแข็งของชุมชน การพบรูปแบบของชุมชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชนความ

สนใจ 

ชุมชน

วิชาชีพ 

ชุมชนรวม

ตานทาน 
ผลรวม 

ระดับ 5 (มาก) 12 11 5 13 2 

ระดับ 3 (ปานกลาง) 7 7 6 13 6 

ระดับ 1 (นอย) 9 4 7 6 4 

จํานวนครั้งท่ีพบ 28 22 18 32 12 112 

ระดับความสัมพันธ 90 80 50 110 32 362 
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ตารางที่ 62 ผลรอยละความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สาธารณะ 
 

รูปแบบของชุมชน การพบรูปแบบชุมชน (รอยละ) ระดับความสัมพันธ (รอยละ) 

ชุมชนกายภาพ 25.00 24.86 

ชุมขนวัฒนธรรม 19.64 22.10 

ชุมชนความสนใจ 16.07 13.81 

ชุมชนวิชาชีพ 28.57 30.39 

ชุมชนรวมตานทาน 10.72 8.84 

 

 
แผนภูมิ ก      แผนภูมิ ข 

 

ภาพที่ 78 แผนภูมิรอยละการพบรูปแบบชุมชนและระดับความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่สาธารณะ  

 

ตารางที่ 63 ลักษณะการใชพื้นที่เพ่ือการรวมกลุมของผูใหสัมภาษณในพื้นท่ีสาธารณะ 
 

การใชพื้นที่เพื่อการรวมกลุม 

ของผูใหสัมภาษณในพ้ืนที่สาธารณะ 

ความถี่ของการใชพื้นที ่

จํานวนครั้ง รอยละ 

พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 32 49.23 

พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 19 29.23 

พื้นที่หนาอาคารแฟลต 4 6.15 

พื้นที่โถงบันไดอาคาร 3 4.62 

พื้นที่อื่นๆ (นอกโครงการแฟลต) 7 10.77 

ผลรวม 65  

 

25%

20%

16%

28%

11%
ชุมชนกายภาพ

ชุมชนวัฒนธรรม

ชุมชนความสนใจ

ชุมชนวิชาชีพ

ชุมชนรวมตานทาน

25%

22%

14%

30%

9%
ชุมชนกายภาพ

ชุมชนวัฒนธรรม

ชุมชนความสนใจ

ชุมชนวิชาชีพ

ชุมชนรวมตานทาน
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แผนภูมิ ค 

 

ภาพที่ 79 แผนภูมิรอยละการใชพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะเพื่อการรวมกลุมของกลุมผูให

สัมภาษณ 

 

สรุปผลการสํารวจภาคสนามระดับการรวมกลุมในพื้นที่สวนกลาง 

ผลการศึกษาวิจัยจากผู ใหสัมภาษณจํานวน 40 รายที่ใชพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่

สาธารณะเพื่อการรวมกลุม พบวา 

1) มีรูปแบบชุมชนกายภาพรอยละ 25.00 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 24.86 

2) มีรูปแบบชุมชนวัฒนธรรมรอยละ 19.64 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 

22.10 

3) มีรูปแบบชุมชนความสนใจรอยละ 16.07 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 

13.81  

4) มีรูปแบบชุมชนวิชาชีพรอยละ 28.57 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 30.39  

5) มีรูปแบบชุมชนรวมตานทานรอยละ 10.72 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 

8.84 

 

โดยรูปแบบของชุมชนที่พบไดมากหรือบอยครั้ง (ภาพที่ 78: แผนภูมิ ก) เรียงลําดับจาก

มากไปถึงนอยไดดังนี้ 

1) ชุมชนวิชาชีพ รอยละ 28.57 

2) ชุมชนกายภาพ รอยละ 25.00 

3) ชุมชนวัฒนธรรม รอยละ 19.64 

4) ชุมชนความสนใจ รอยละ 16.07 

5) ชุมชนรวมตานทาน รอยละ 10.72 

49%

29%

6%

5%
11% ใตถุนอาคารแฟลต

ระหวางอาคารแฟลต

หนาอาคารแฟลต

โถงบันไดอาคาร

อื่นๆ
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ระดับความเขมแข็งของชุมชน (ภาพที่ 78: แผนภูมิ ข) เรียงลําดับจากมากไปถึงนอยได

ดังนี้ 

1) ชุมชนวิชาชีพ รอยละ 30.39 

2) ชุมชนกายภาพ รอยละ 24.86 

3) ชุมชนวัฒนธรรม รอยละ 22.10 

4) ชุมชนความสนใจ รอยละ 13.81 

5) ชุมชนรวมตานทาน รอยละ 8.84 

 

จะเห็นไดวารูปแบบชุมชนที่พบไดบอยครั้งที่สุด มีระดับความเขมแข็งของชุมชนมากที่สุด 

และรูปแบบชุมชนที่พบไดนอยครั้งที่สุดนั้นมีระดับความเขมแข็งของชุมชนนอยที่สุดซึ่งสอดคลองกัน 

โดยรูปแบบของชุมชนที่พบไดบอยครั้งที่สุดและมีระดับความเขมแข็งของชุมชนมากที่สุด คือ ชุมชนที่

เชื่อมโยงกันผานวิชาชีพ การอานคาแสดงผลนี้สามารถอธิบายรายละเอียดเพื่อสรางความเขาใจที่มาก

ขึ้นไดจากขอมูลสัมภาษณบางสวน 

 
    กลุมผูคาขายในสนามพระดินแดงนั้นมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ หากมีพื้นที่

รานคาที่อื่นก็จะชักชวนกันไปเปดรานคา นอกจากนี้ยังเปนลูกคาประจําที่รานอาหารของผูใหสัมภาษณรายที่ 

23 อีกดวย… 
(ผูใหสัมภาษณรายที่ 12) 

 

    กลุมผูคาขายในสนามพระดินแดงเปนที่รูจักกันทุกคน มีการพบปะพูดคุยกันเปนประจํา หาก

ลูกคาตองการสินคาที่ตนเองไมมี สามารถแนะนํารานคาของเพื่อนผูคารายอื่นได 

(ผูใหสัมภาษณรายที่ 13) 
     

    เปนผูอาศัยอยูที่อื่น เดินทางมาที่โครงการแฟลตดินแดงเปนประจําจนรูจักกับเพื่อนฝูงที่รานคา

บริเวณพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 8 ผูใหสัมภาษณประกอบอาชีพคาขายโดยการซื้อสินคาลดราคาจาก

หางสรรพสินคามาจําหนายตอใหบุคคลอื่นๆ จึงใชพ้ืนที่รานคาของเพื่อนเปนพื้นที่ในการติดตอลูกคา 
(ผูใหสัมภาษณรายที่ 40) 

 

การปฏิสัมพันธและช วยเหลือซึ่ งกันและกันระหวางสมาชิกของชุมชนวิชาชีพ 

ประกอบดวยทั้งผูอยูอาศัยในโครงการแฟลตและบุคคลภายนอก แตการรูจักกันผานกิจกรรมที่สราง

รายไดนั้นทําใหแตละบุคคลสามารถเชื่อมโยงกันจนมีระดับความเขมแข็งที่มากกวาชุมชนรูปแบบอื่น 

 



198 

 

 

นอกจากนี้การใชพื้นที่สาธารณะเพื่อการรวมกลุม (ภาพที่ 79: แผนภูมิ ค) สามารถ

เรียงลําดับจากมากไปถึงนอยไดดังนี้ 

1) พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต รอยละ 49.23 

2) พ้ืนที่ระหวางอาคารแฟลต รอยละ 29.23 

3) พ้ืนที่อ่ืนๆ (พ้ืนที่นอกโครงการแฟลตดินแดง) รอยละ 10.77 

4) พ้ืนที่หนาอาคารแฟลต รอยละ 6.15 

5) พ้ืนที่โถงบันไดอาคารแฟลต รอยละ 4.62 

 

สรุปไดวาการใชพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะเพื่อการรวมกลุมในโครงการแฟลตดิน

แดง สามารถพบรูปแบบของชุมชนที่เชื่อมโยงกันผานวิชาชีพ อันไดแก อาชีพ การเลี้ยงชีพ และ

กิจกรรมที่สรางรายไดโดยนาจะเกิดจากการใชประโยชนพื้นที่ใตถุนอาคารแฟลตมากที่สุด และเมื่อ

ศึกษาวิเคราะหแลวพบวามีระดับความเขมแข็งของชุมชนที่สอดคลองกัน นั่นแสดงใหเห็นวากลุมผูใช

ประโยชนพื้นที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพนั้นมีการปฏิสัมพันธกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

และมีการเกื้อกูลกันระหวางสมาชิกในชุมชนของตนเอง 
 

ผลการสํารวจภาคสนามระดับครัวเรือนในพื้นที่สวนตัว 

ผูศึกษาดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนตัวจํานวน 15 รายซึ่งเปนผู

อยูอาศัยในอาคารแฟลต 7 โดยใชชุดคําถามและวิธีการเก็บขอมูลแบบเดียวกับการสํารวจภาคสนาม

ระดับการรวมกลุมในพื้นที่สวนกลาง จากนั้นจึงเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธเชิงสังคม

และชุมชน สามารถแสดงผลไดตามตารางตอไปนี ้
 

ตารางที่ 64 ผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนตัว 
 

ผูให

สัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

พื้นที่การรวมกลุม รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความ

สนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวม

ตานทาน 

41 พื้นท่ีบริเวณอาคารแฟลต 14 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีหนาหองพัก 

3 3 0 1 3 

42 พื้นท่ีหนาอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีภายในประตูหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพัก 

1 0 0 0 1 
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ตารางที่ 64 ผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนตัว 

(ตอ) 
 

ผูให

สัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

พื้นที่การรวมกลุม รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความ

สนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวม

ตานทาน 

43 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7  

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร  

พื้นท่ีหนาหองพัก 

พื้นท่ีภายในประตูหองพัก 

1 0 1 3 0 

44 พื้นท่ีบริเวณอาคารแฟลต 14 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 5  

พื้นท่ีหนาหองพัก 

พื้นท่ีภายในประตูหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพัก 

5 3 0 0 5 

45 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 5 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

พื้นท่ีหนาหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพัก 

5 5 3 3 5 

46 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร 

พื้นท่ีหนาหองพัก 

พื้นท่ีภายในประตูหองพัก 

3 1 0 0 1 

47 พื้นท่ีบริเวณอาคารแฟลต 14 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

พื้นท่ีโถงบันไดอาคาร 

พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร 

พื้นท่ีหนาหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพัก 

5 3 0 0 5 
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ตารางที่ 64 ผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนตัว 

(ตอ) 
 

ผูให

สัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

พื้นที่การรวมกลุม รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความ

สนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวม

ตานทาน 

48 พื้นท่ีบริเวณอาคารแฟลต 14  

พื้นท่ีโถงบันไดอาคาร 

พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร 

พื้นท่ีหนาหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพักของเพื่อนบาน 

5 3 0 0 5 

49 พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร 

พื้นท่ีภายในประตูหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพัก 

3 1 0 0 0 

50 พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลต 7 

พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร 

พื้นท่ีหนาหองพัก 

5 5 0 0 0 

51 พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร 

พื้นท่ีหนาหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพักของเพื่อนบาน 

1 0 0 0 1 

52 พื้นท่ีบริเวณอาคารแฟลต 14 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

พื้นท่ีโถงบันไดอาคาร 

พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร 

พื้นท่ีหนาหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพัก 

3 1 1 0 0 

53 พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร 

พื้นท่ีหนาหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพักของเพื่อนบาน 

5 5 0 0 0 
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ตารางที่ 64 ผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนตัว 

(ตอ) 
 

ผูให

สัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

พื้นที่การรวมกลุม รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความ

สนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวม

ตานทาน 

54 พื้นท่ีสนามกีฬาท่ีอื่น 

พื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 7 และ 8 

พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร 

พื้นท่ีหนาหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพักของเครือญาติ 

3 5 5 0 3 

55 พื้นท่ีโถงทางเดินอาคาร 

พื้นท่ีหนาหองพัก  

พื้นท่ีภายในประตูหองพัก 

พื้นท่ีภายในหองพัก 

3 0 0 5 1 

 

จากตารางที่ 64 จะเห็นไดวาพื้นที่สวนตัวนั้นสามารถพบมิติความเปนชุมชนไดทั้ง 5 

รูปแบบ ผูใหสัมภาษณแตละบุคคลมีสวนรวมและมีระดับความเขมแข็งของชุมชนที่ตนเองเปนสมาชิก 

รวมถึงลักษณะการใชสอยพื้นที่ภายในหองพัก พื้นที่หนาหองพัก พื้นที่สวนประกอบของอาคาร และ

พื้นที่สวนตางๆ ของโครงการเพื่อกิจกรรมของชุมชน ผูศึกษาจึงดําเนินการนับความถี่หรือความ

บอยครั้งของการพบชุมชนแตละรูปแบบ และประเมินระดับความความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชน

ดวยกรอบแนวคิดกอนการสํารวจภาคสนาม วิธีคํานวณผลรวมของระดับความสัมพันธนั้นมาจากการ

นําความบอยครั้งของการพบรูปแบบชุมชนคูณ (Multiply) กับระดับความสัมพันธ โดยใชวิธีเดียวกับ

การสํารวจภาคสนามในพ้ืนที่สาธารณะ สามารถแสดงผลไดตามตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 65 ผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนตัว 
 

ความเขมแข็งของชุมชน การพบรูปแบบของชุมชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชนความ

สนใจ 

ชุมชน

วิชาชีพ 

ชุมชนรวม

ตานทาน 
ผลรวม 

ระดับ 5 (มาก) 6 5 1 2 4 

ระดับ 3 (ปานกลาง) 6 3 1 2 2 

ระดับ 1 (นอย) 3 3 2 1 4 

จํานวนครั้งท่ีพบ 15 11 4 5 10 45 
ระดับความสัมพันธ 51 37 10 17 30 145 

 

ตารางที่ 66 ผลรอยละความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่สวนตัว 
 

รูปแบบของชุมชน การพบรูปแบบชุมชน (รอยละ) ระดับความสัมพันธ (รอยละ) 

ชุมชนกายภาพ 33.33 35.17 

ชุมขนวัฒนธรรม 24.45 25.52 

ชุมชนความสนใจ 8.89 6.90 

ชุมชนวิชาชีพ 11.11 11.72 

ชุมชนรวมตานทาน 22.22 20.69 

 

 
แผนภูมิ ง      แผนภูมิ จ 

 

ภาพที่ 80 แผนภูมิรอยละการพบรูปแบบชุมชนและระดับความเขมแข็งของชุมชนในพื้นที่สวนตัว 

 

 

 

 

 

33%

25%
9%

11%

22%

ชุมขนกายภาพ

ชุมชนวัฒนธรรม

ชุมชนความสนใจ

ชุมชนวิชาชีพ

ชุมชนรวมตานทาน

35%

25%7%

12%

21%
ชุมขนกายภาพ

ชุมชนวัฒนธรรม

ชุมชนความสนใจ

ชุมชนวิชาชีพ

ชุมชนรวมตานทาน
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ตารางที่ 67 ลักษณะการใชพื้นที่เพ่ือการรวมกลุมของผูใหสัมภาษณในพื้นท่ีสวนตัว 
 

การใชพื้นที่เพื่อการรวมกลุมของ 

ผูใหสัมภาษณในพ้ืนที่สวนตัว 

ความถี่ของการใชพื้นที ่

จํานวนครั้ง รอยละ 

พื้นทีสวนตัว 

รอยละ 27.14 

พื้นที่ภายในหองพัก 13 18.57 

พื้นที่ภายในประตูหองพัก 6 8.57 

พื้นที่กึ่งสวนตัว 

รอยละ 18.57 

พื้นที่หนาหองพัก 13 18.57 

พื้นที่กึ่งสาธารณะ 

รอยละ 20.00 

พื้นที่ระเบียงทางเดินอาคาร 11 15.71 

พื้นที่โถงบันไดอาคาร 3 4.29 

พื้นที่สาธารณะ 

รอยละ 32.86 

พื้นที่หนาอาคารแฟลต 1 1.43 

พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต 11 15.71 

พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต 6 8.57 

พื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 5 7.14 

พื้นที่อื่นๆ 

รอยละ 1.43 

พื้นที่นอกโครงการ 1 1.43 

 ผลรวม 70  

 

จากตารางที่ 67 จะเห็นไดวาการศึกษาการใชสอยพื้นที่สวนตางๆ ของผูใหสัมภาษณนั้น 

สามารถจําแนกกลุมอาณาเขตพ้ืนที่ (ตามท่ีผูศึกษาเคยกลาวไวในบทที่ 2) คือ 

1) อาณาเขตสวนตัว (Private) คือ พื้นที่ภายในหองพักอาศัยแตละหนวย แทนคาดวยสี

มวง 

2) อาณาเขตกึ่งสวนตัว (Semi - Private) คือ พื้นที่สวนหนาประตูหองพักอาศัย แทน

คาดวยสีฟา 

3) อาณาเขตกึ่งสาธารณะ (Semi - Public) คือ พื้นที่ระเบียงทางเดินอาคาร พื้นที่โถง

บันไดอาคาร แทนคาดวยสีเทา 

4) อาณาเขตสาธารณะ (Public) คือ พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต พื้นที่ระหวางอาคาร

แฟลต และพ้ืนที่ดานหนาอาคารแฟลต รวมถึงพื้นที่บริเวณอาคารแฟลตอื่นๆ แทนคาดวยสีเขียว 

5) พื้นที่อื่นๆ คือ พื้นที่นอกโครงการแฟลตดินแดง ซึ่งเปนพื้นที่ที่ผูศึกษาคนพบเพิ่มเติม

จากการสํารวจภาคสนาม แทนคาดวยสีน้ําตาล 

 

สามารถแสดงขอมูลการใชพื้นที่ตามแผนภูมิดังตอไปนี้ 
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แผนภูมิ ฉ แผนภูมิ ช 

 

ภาพที่ 81 แผนภูมิรอยละการใชพื้นที่ของกลุมผูใหสัมภาษณ 

 

สรุปผลการสํารวจภาคสนามระดับครัวเรือน 

ผลการศึกษาวิจัยจากผูใหสัมภาษณในพื้นที่สวนตัวจํานวน 15 หนวย พบวา 

1) มีรูปแบบชุมชนกายภาพรอยละ 33.33 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 35.17 

2) มีรูปแบบชุมชนวัฒนธรรมรอยละ 24.45 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 

25.52 

3) มีรูปแบบชุมชนความสนใจรอยละ 8.89 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 6.90 

4) มีรูปแบบชุมชนวิชาชีพรอยละ 11.11 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 11.72 

5) มีรูปแบบชุมชนรวมตานทานรอยละ 22.22 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 

20.69 

 

โดยรูปแบบของชุมชนที่พบไดมากหรือบอยครั้ง (ภาพที่ 80: แผนภูมิ ง) เรียงลําดับจาก

มากไปถึงนอยไดดังนี้ 

1) ชุมชนกายภาพ รอยละ 33.33 

2) ชุมชนวัฒนธรรม รอยละ 24.45 

3) ชุมชนรวมตานทาน รอยละ 22.22 

4) ชุมชนวิชาชีพ รอยละ 11.11 

5) ชุมชนความสนใจ รอยละ 8.89 
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ระดับความเขมแข็งของชุมชน (ภาพที่ 80: แผนภูมิ จ) เรียงลําดับจากมากไปถึงนอยได

ดังนี้  

1) ชุมชนกายภาพ รอยละ 35.17 

2) ชุมชนวัฒนธรรม รอยละ 25.52 

3) ชุมชนรวมตานทาน รอยละ 20.69 

4) ชุมชนวิชาชีพ รอยละ 11.72 

5) ชุมชนความสนใจ รอยละ 6.90 

 

รูปแบบชุมชนที่พบไดบอยครั้งที่สุด มีระดับความเขมแข็งของชุมชนมากที่สุด และรูปแบบ

ชุมชนที่พบไดนอยครั้งที่สุดนั้นมีระดับความเขมแข็งของชุมชนนอยที่สุดซึ่งสอดคลองกัน โดยรูปแบบ

ของชุมชนที่พบไดบอยครั้งที่สุดและมีระดับความเขมแข็งของชุมชนมากที่สุด คือ ชุมชนที่มีลักษณะ

กายภาพรวมกัน การอานคาแสดงผลนี้สามารถอธิบายรายละเอียดเพื่อสรางความเขาใจที่มากขึ้นได

จากขอมูลสัมภาษณบางสวน 

 
    มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่พักอาศัยอยูหองใกลกัน คือ บานเลขที่ 106/29 และ 

106/31 เปนประจํา เนื่องจากเปนผูอยูอาศัยมานานเชนเดียวกันและมีชวงอายุใกลเคียงกัน มีการแบงปน

สิ่งของและอาหารอยูบอยครั้ง รวมถึงมีการรับฝากจดหมายหรือสิ่งของกรณีที่เพื่อนบานไมอยู มักพบปะกัน

โดยใชพื้นท่ีบริเวณหนาหองพักและโถงทางเดินอาคาร สวนชวงเชาและชวงเย็นของวัน มีการเดินลงไปพบปะ

พูดคุยกับเพื่อนบานบริเวณพื้นท่ีระหวางอาคารแฟลต 6 และ 7 อยูบอยครั้ง 

(ผูใหสัมภาษณรายที่ 46) 

 
    อยูอาศัยมานานตั้งแตแรกเริ่มสรางแฟลต จึงทําใหรูจักเพื่อนบานท่ีอาศัยอยูอาคารเดียวกันเปน

อยางดี มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบานที่อยูชั้นเดียวกันและอาศัยอยูหองใกลๆ กันประมาณ 4-5 หอง โดย

มักใชพื้นที่บริเวณหนาประตูหองพัก โถงทางเดินอาคาร และโถงบันไดอาคาร เพื่อนบานที่สนิทที่สุดคือ 

บานเลขที่ 106/44 ซึ่งเปนเพื่อนบานท่ีอาศัยอยูช้ันเดียวกัน มีการแบงปนสิ่งของหรืออาหาร ฝากกุญแจบาน

หรือจดหมายกรณีที่ตนเองไมอยู นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณมักจะเดินไปหาเพื่อนบานที่หอง 106/50 เพื่อ

แบงปนและรับประทานอาหารรวมกัน 

(ผูใหสัมภาษณรายที่ 48) 
 

จะเห็นไดวาปจจัยสวนใหญที่กอใหเกิดระดับความเขมแข็งของชุมชนกายภาพมากที่สุด 

เกี่ยวเนื่องกับระยะการอยูอาศัย พื้นที่กายภาพที่มีการอยูอาศัยชั้นเดียวกัน และการเกื้อกูลบางสิ่ง

บางอยางรวมกัน ทั้งนี้ รูปแบบชุมชนในโครงการแฟลตดินแดงอาจไมไดเปนหนึ่งเดียว ยังปรากฏ
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ขอมูลการขัดแยงกันระหวางเพื่อนบาน และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธระหวางเพื่อน

บานจากอดีตสูปจจุบัน 

 
    แตเดิมสมัยรุนบิดามารดานั้น มีภารโรงซึ่งเปนผูอยูอาศัยในแฟลตดินแดงทําหนาที่คอยทําความ

สะอาดโถงทางเดินและบันไดของทุกอาคารแฟลต เพื่อนบานที่อยูชั้นเดียวกันจึงมักพาบุตรหลานมาปูเสื่อเพื่อ

นั่งพักผอนกันบริเวณโถงทางเดินอาคาร แตปจจุบันไมมีผูดูแลจึงทําใหพื้นที่ไมสะอาดเหมือนแตกอน รวมถึง

พื้นท่ีใตถุนอาคารแฟลตซึ่งกลายเปนรานคาจนเต็มพื้นที่ จึงทําใหผูอยูอาศัยไมมีพื้นที่สวนกลางในการพบปะ

พูดคุยกัน  ความสัมพันธกับเพื่อนบานแบบเดิมจึงเลือนหายไป จึงใชวิธีนัดเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกัน 

เพื่อชวยกันทําความสะอาดโถงทางเดินหนาหองใหมีความเรียบรอยบาง รวมถึงการชําระลางมูลสัตวเลี้ยง

ของเพื่อนบานเลขที่ 106/53 แตไมไดคาดหวังใหมีการนั่งพักผอนเพื่อพบปะพูดคุยเหมือนแตกอน 

(ผูใหสัมภาษณรายที่ 48) 

     

    เพื่อนบานที่สนิทที่สุด คือ บานเลขที่ 106/47 ซึ่งพักอาศัยอยูชั้นเดียวกัน มีการแบงปนและ

รับประทานอาหารรวมกัน โดยมักเชิญเพื่อนบานเลขที่ 106/45 มารวมดวยวิธีการโทรศัพทหรือสนทนาผาน

การออนไลน… 

    ...เดิมพื้นที่บริเวณหนาอาคารแฟลตยังเปนสนามหญา ดานหลังอาคารแฟลตเปนทุงนา มีลม

เย็นพัดผานตัวอาคารตลอดเวลา แตปจจุบันดานหนาอาคารกลายเปนถนนใหญ สวนดานหลังอาคาร

กลายเปนสนามฟุตบอล ทําใหตัวอาคารมีความทึบรอนและอากาศถายเทไมสะดวก เพื่อนบานไมออกมานั่ง

พักผอนบริเวณโถงทางเดินอาคารเหมือนแตกอน” 

(ผูใหสัมภาษณรายที่ 49) 

 

นอกจากนี้การใชพื้นที่เพื่อการรวมกลุมของผูใหสัมภาษณ (ภาพที่ 81: แผนภูมิ ช) 

สามารถเรียงลําดับจากมากไปถึงนอยไดดังนี้ 

1.1) พื้นที่ภายในหองพัก รอยละ 18.57 

1.2) พื้นที่หนาหองพัก รอยละ 18.57 

2.1) พื้นที่ระเบียงทางเดินอาคาร รอยละ 15.71 

2.2) พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต รอยละ 15.71 

3.1) พื้นที่พ้ืนที่ภายในประตูหองพัก รอยละ 8.57 

3.2) พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต รอยละ 8.57 

4) พื้นที่บริเวณอาคารแฟลต 14 รอยละ 7.14 

5.1) พื้นที่หนาอาคารแฟลต รอยละ 1.43 

5.2) พื้นที่อ่ืนๆ (พ้ืนที่นอกโครงการแฟลตดินแดง) รอยละ 1.43 
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หากพิจารณาลักษณะการใชสอยพื้นที่ในระดับหนวยยอย จะเห็นไดวาการปฏิสัมพันธกัน

ระหวางเพื่อนบานของผูอยูอาศัยในโครงการแฟลตมักใชพื้นที่ภายในหองพักและพื้นที่หนาหองพักมาก

ที่สุด แตเมื่อพิจารณาลักษณะการใชสอยพื้นที่เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ของผูอยูอาศัยตามอาณาเขตพื้นที่ 

(ภาพที่ 81: แผนภูมิ ฉ) สามารถเรียงลําดับจากมากไปถึงนอยไดดังนี ้

1) พื้นที่สาธารณะ รอยละ 32.86 

2) พ้ืนที่สวนตัว รอยละ 27.14 

3) พ้ืนที่กึ่งสาธารณะ รอยละ 20.00 

4) พ้ืนที่กึ่งสวนตัว รอยละ 18.57 

5) พ้ืนที่อ่ืนๆ (พ้ืนที่นอกโครงการแฟลตดินแดง) รอยละ 1.43 

 

แสดงใหเห็นวาการดําเนินกิจกรรมของชุมชนในระดับหนวยรวมนั้น พื้นที่สาธารณะยังมี

คุณคาและมีความจําเปนทางกายภาพตอผูอยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดง 

จากการสํารวจภาคสนามระดับครัวเรือน พื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัวนั้นถูกใช

ประโยชนอยางบอยครั้งเพ่ือดําเนินกิจกรรมบางอยางของสมาชิกในชุมชน สวนพื้นที่กึ่งสาธารณะและ

พื้นที่กึ่งสวนตัวนั้นมีการใชสอยพื้นที่คอนขางนอย อาจเนื่องมาจากผูอยูอาศัยและผูใชพื้นที่มีทัศนคติ

ตอพื้นที่กึ่งสวนตัวและพื้นที่กึ่งสาธารณะวาเปนเสนทางการสัญจร รวมถึงบรรยากาศของพื้นที่ที่ไม

สะอาดเรียบรอยเหมือนในอดีต กิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่เหลานี้มักเปนการพบปะทักทายกัน

เพียงชั่วคราว ไมถูกใชประโยชนเพื่อการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชน 

เปนที่นาตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมวารูปแบบชุมชนรวมตานทานนั้นพบไดบอยครั้งและมีระดับ

ความเขมแข็งที่คอนขางชัดเจนกวาการสํารวจภาคสนามในพื้นที่สาธารณะ จึงสันนิษฐานไดวาสมาชิก

ในชุมชนมักพบปะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการทุบรื้อโครงการแฟลตดินแดงอันเปนประเด็นเปราะบางของ

พื้นที่โดยการใชพื้นที่สวนตัวมากกวาพื้นท่ีสาธารณะ 

ทั้งนี้การรวมกลุมของผูอยูอาศัยนั้นมีการใชอาณาเขตพ้ืนที่ที่หลากหลาย ผูศึกษาจึงมีความ

ประสงคที่จะคลี่คลายความสัมพันธของผูอยูอาศัยที่มีกายภาพรวมกันใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น อัน

เนื่องจากขอมูลการสัมภาษณท่ีมีการกลาวถึงเพ่ือนบานที่ผูใหสัมภาษณมีความสนิทสนมมากที่สุด เปน

ที่นาสนใจวาเพื่อนบานที่สนิทสนมกันนั้นเกิดจากการเปนสมาชิกของชุมชนรูปแบบใดรวมกัน และมี

ลักษณะการอยูอาศัยที่อยูชั้นเดียวกันหรือตางชั้นกัน 
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ความสนิทสนมกับเพื่อนบาน 

ผูใหสัมภาษณระดับครัวเรือนจํานวน 15 รายซึ่งเปนผูอยูอาศัยในอาคารแฟลต 7 มีขอมูล

การใหสัมภาษณที่กลาวถึงเพื่อนบานที่สนิทสนมมากที่สุด โดยเปนเพื่อนบานที่อาศัยอยูภายในอาคาร

แฟลตเดียวกัน สามารถแสดงขอมูลไดตามตารางดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 68 ลักษณะการใชพื้นที่เพ่ือการรวมกลุมของผูใหสัมภาษณในพื้นท่ีสวนตัว 
 

ผูใหสัมภาษณ

ลําดับท่ี 

รูปแบบความสัมพันธเชิงสังคมหรือชุมชน รูปแบบความสัมพันธเชิงกายภาพ 

1 ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน อาศัยอยูช้ันเดียวกัน 

2 เพื่อนสนิทเปนผูพักอาศัยอยูหองเดียวกัน 

3 ชุมชนที่เช่ือมโยงกันผานวิชาชีพ อาศัยอยูตางช้ันกัน 

4 ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน อาศัยอยูช้ันเดียวกัน 

5 ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน อาศัยอยูช้ันเดียวกัน 

6 ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน อาศัยอยูช้ันเดียวกัน 

7 ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน อาศัยอยูช้ันเดียวกัน 

8 ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน อาศัยอยูช้ันเดียวกัน 

9 ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน อาศัยอยูช้ันเดียวกัน 

10 เพื่อนสนิทเปนผูพักอาศัยอยูที่อื่น 

11 ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน อาศัยอยูช้ันเดียวกัน 

12 ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน อาศัยอยูช้ันเดียวกัน 

13 ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน อาศัยอยูช้ันเดียวกัน 

14 ชุมชนที่มีความสนใจรวมกัน อาศัยอยูตางช้ันกัน 

15 ชุมชนที่เช่ือมโยงกันผานวิชาชีพ อาศัยอยูตางช้ันกัน 

  

จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวาสมาชิกของชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน มักจะสนิทสนม

กับเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกันมากกวาเพื่อนบานที่อาศัยอยูตางชั้นกัน แตหากสนิทสนมกันโดย

ผานการเปนสมาชิกชุมชนรูปแบบอื่น อาจทําใหสนิทสนมกับเพื่อนบานที่อยูตางชั้นกันได นั่นแสดงให

เห็นวากายภาพพื้นที่นั้นมีสวนเกี่ยวของที่ทําใหแตละบุคคลนั้นมีความใกลชิดและปฏิสัมพันธกัน

มากกวาบุคคลที่อาศัยอยูในระยะหางกัน ผลการศึกษาสวนนี้เปนการยืนยันทฤษฎีสภาพแวดลอมทาง

กายภาพมีอิทธิพลและเปนตัวกําหนดใหเกิดพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย 

(วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541: 237-250) เชน ผูที่อาศัยอยูใกลกันหรือนั่งติดกันในที่ทํางานมีโอกาสได

รูจักกันอยางสนิทสนมมากกวาการนั่งหางไกลกัน ตามที่ผูศึกษาเคยกลาวไวในบทที่ 2 
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ความสัมพันธกันระหวางรูปแบบของชุมชน 

จากขอมูลการสํารวจภาคสนามระดับการรวมกลุมในพื้นที่สวนกลาง และขอมูลการสํารวจ

ภาคสนามระดับครัวเรือนในพื้นที่สวนตัวจํานวนรวม 55 ราย ผูศึกษาจึงเรียบเรียงขอมูลเพื่อศึกษา

ความสัมพันธกันระหวางรูปแบบของชุมชน อันกอใหเกิดโครงขายความสัมพันธกันระหวางชุมชน 

 

 ตารางที่ 69 ผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่

สวนกลางหรือพ้ืนที่สาธารณะ 
 

ผูใหสัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 

ชุมชนกายภาพ ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความสนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวมตานทาน 

1 5 5 0 5 3 

2 5 5 0 0 3 

3 3 3 1 1 0 

4 5 3 0 0 0 

5 5 0 0 3 0 

6 5 3 0 3 0 

7 0 3 0 3 0 

8 0 0 0 5 0 

9 3 1 0 5 1 

10 3 5 0 3 0 

11 5 5 3 0 0 

12 0 0 0 5 0 

13 0 0 0 5 0 

14 0 0 0 5 0 

15 5 0 0 5 3 

16 1 0 1 5 3 

17 5 5 5 5 1 

18 0 0 5 3 0 

19 0 0 3 1 0 

20 0 0 5 1 0 

21 0 0 5 3 3 

22 0 0 3 3 0 

23 3 5 1 5 5 
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ตารางที่ 69 ผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่

สวนกลางหรือพ้ืนที่สาธารณะ (ตอ) 
 

ผูใหสัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 

ชุมชนกายภาพ ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความสนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวมตานทาน 

24 1 5 0 3 3 

25 1 0 0 1 0 

26 1 3 1 3 1 

27 3 1 0 0 0 

28 3 5 0 3 1 

29 1 5 0 1 0 

30 3 3 5 3 0 

31 5 5 3 0 0 

32 5 3 0 0 5 

33 1 0 1 0 0 

34 5 0 0 0 0 

35 5 1 0 1 0 

36 1 0 1 3 0 

37 1 1 1 3 0 

38 0 0 0 5 0 

39 1 5 3 5 0 

40 0 0 3 5 0 

 

ตารางที่ 70 แสดงผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่

สวนตัว 
 

ผูใหสัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 

ชุมชนกายภาพ ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความสนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวมตานทาน 

41 3 3 0 1 3 

42 1 0 0 0 1 

43 1 0 1 3 0 

44 5 3 0 0 5 

45 5 5 3 3 5 
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ตารางที่ 70 แสดงผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของกลุมตัวอยางผูใชพื้นที่

สวนตัว (ตอ) 
 

ผูใหสัมภาษณ 

ลําดับท่ี 

รูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชมุชน 

ชุมชนกายภาพ ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความสนใจ 

ชุมชน 

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวมตานทาน 

46 3 1 0 0 1 

47 5 3 0 0 5 

48 5 3 0 0 5 

49 3 1 0 0 0 

50 5 5 0 0 0 

51 1 0 0 0 1 

52 3 1 1 0 0 

53 5 5 0 0 0 

54 3 5 5 0 3 

55 3 0 0 5 1 

 

จากตารางที่ 69 และ 70 ผูศึกษาจึงดําเนินการรวบรวมการนับความถี่หรือความบอยครั้ง

ของการพบชุมชนแตละรูปแบบ และประเมินระดับความความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนดวยกรอบ

แนวคิดกอนการสํารวจภาคสนาม รวมถึงคํานวณผลรวมของระดับความสัมพันธนั้นมาจากการนํา

ความบอยครั้งของการพบรูปแบบชุมชนคูณ (Multiply) กับระดับความสัมพันธ สามารถแสดงผลได

ตามตารางตอไปนี ้

 

ตารางที่ 71 ผลการรวบรวมขอมูลความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรวมจํานวน 55 

ราย 
 

ความเขมแข็งของชุมชน การพบรูปแบบของชุมชน 
ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชนความ

สนใจ 

ชุมชน

วิชาชีพ 

ชุมชนรวม

ตานทาน 
ผลรวม 

ระดับ 5 (มาก) 18 16 6 15 6 

ระดับ 3 (ปานกลาง) 13 10 7 15 8 

ระดับ 1 (นอย) 12 7 9 7 8 

จํานวนครั้งท่ีพบ 43 33 22 37 22 157 

ระดับความสัมพันธ 141 117 60 127 62 507 
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ตารางที่ 72 รอยละความสัมพันธเชิงสังคมและชุมชนของผูใหสัมภาษณรวมจํานวน 55 ราย 
 

รูปแบบของชุมชน การพบรูปแบบชุมชน (รอยละ) ระดับความสัมพันธ (รอยละ) 

ชุมชนกายภาพ 27.39 27.81 

ชุมขนวัฒนธรรม 21.02 23.08 

ชุมชนความสนใจ 14.01 11.83 

ชุมชนวิชาชีพ 23.57 25.05 

ชุมชนรวมตานทาน 14.01 12.23 

 

 
แผนภูมิ ซ      แผนภูมิ ฌ 

 

ภาพที่ 82 แผนภูมิรอยละการพบรูปแบบชุมชนและระดับความเขมแข็งของผูใหสัมภาษณรวมจํานวน 

55 ราย 

 

จากการสํารวจภาคสนามโดยการสัมภาษณผานพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัวของ

โครงการแฟลตดินแดง นอกจากการพบสมาชิกของชุมชนทั้ง 5 รูปแบบ ผูศึกษาพบวาผูอยูอาศัยและ

ผูใชพื้นที่โดยสวนใหญนั้นเปนสมาชิกของชุมชนมากกวาหนึ่งชุมชน การที่บุคคลหนึ่งคนเปนสมาชิก

ของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง และบุคคลหนึ่งคนสามารถเปนสมาชิกของชุมชนไดมากกวาหนึ่งชุมชน เปนที่

นาสนใจวาบุคคลหนึ่งคนนั้นสามารถเปนสมาชิกของชุมชนไดกี่รูปแบบ ผูศึกษาจึงดําเนินการรวบรวม

การนับความถี่หรือความบอยครั้งของการพบชุมชนแตละรูปแบบ เพื่อคนหาวาแตละบุคคลนั้นจะเปน

สมาชิกหลายรูปแบบของชุมชนที่จํานวนเทาใดมากที่สุด สามารถแสดงผลตามตารางดังตอไปนี ้

 

 

 

 

 

27%

21%
14%

24%

14%
ชุมขนกายภาพ

ชุมชนวัฒนธรรม

ชุมชนความสนใจ

ชุมชนวิชาชีพ

ชุมชนรวมตานทาน

28%

23%12%

25%

12%
ชุมขนกายภาพ

ชุมชนวัฒนธรรม

ชุมชนความสนใจ

ชุมชนวิชาชีพ

ชุมชนรวมตานทาน
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ตารางที่ 73 การเปนสมาชิกท่ีมากกวาหนึ่งชุมชนของผูใหสัมภาษณจํานวนรวม 55 ราย 
 

การเปนสมาชกิที่มากกวาหนึ่งชมุชน ความถี่ 

จํานวนครั้ง รอยละ 

บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 5 รปูแบบ 4 7.27 

บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 4 รปูแบบ 11 20.00 

บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 3 รปูแบบ 18 32.73 

บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 2 รปูแบบ 16 29.09 

บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 1 รปูแบบ 6 10.91 

ผลรวม 55  

 

 
แผนภูมิ ญ 

 

ภาพที่ 83 แผนภูมิรอยละการเปนสมาชิกท่ีมากกวาหนึ่งชุมชนของผูใหสัมภาษณรวมจํานวน 55 ราย 

 

ผลการศึกษาความสัมพันธกันระหวางรูปแบบของชุมชน 

ผลการสํารวจภาคสนามผานพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัวของโครงการแฟลตดินแดง

จากผูใหสัมภาษณจํานวนรวม 55 ราย พบวา 

1) มีรูปแบบชุมชนกายภาพรอยละ 27.39 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 27.81 

2) มีรูปแบบชุมชนวัฒนธรรมรอยละ 21.02 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 

23.08 

3) มีรูปแบบชุมชนความสนใจรอยละ 14.01 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 

11.83 

4) มีรูปแบบชุมชนวิชาชีพรอยละ 23.57 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 25.05 

5) มีรูปแบบชุมชนรวมตานทานรอยละ 14.01 มีระดับความเขมแข็งชองชุมชนรอยละ 

12.23 

7%

20%

33%

29%

11%
บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 5 รูปแบบ

บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 4 รูปแบบ

บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 3 รูปแบบ

บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 2 รูปแบบ

บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 1 รูปแบบ
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โดยรูปแบบของชุมชนที่พบไดมากหรือบอยครั้ง (ภาพที่ 82: แผนภูมิ ซ) เรียงลําดับจาก

มากไปถึงนอยไดดังนี้ 

1) ชุมชนกายภาพ รอยละ 27.39 

2) ชุมชนวิชาชีพ รอยละ 23.57 

3) ชุมชนวัฒนธรรม รอยละ 21.02 

4.1) ชุมชนรวมตานทาน รอยละ 14.01 

4.2) ชุมชนความสนใจ รอยละ 14.01 

 

ระดับความเขมแข็งของชุมชน (ภาพที่ 82: แผนภูมิ ฌ) เรียงลําดับจากมากไปถึงนอยได

ดังนี้  

1) ชุมชนกายภาพ รอยละ 27.81 

2) ชุมชนวิชาชีพ รอยละ 25.05 

3) ชุมชนวัฒนธรรม รอยละ 23.08 

4) ชุมชนรวมตานทาน รอยละ 12.23 

5) ชุมชนความสนใจ รอยละ 11.83 

 

จะเห็นไดวารูปแบบชุมชนที่พบไดบอยครั้งที่สุด มีระดับความเขมแข็งของชุมชนมากที่สุด 

และรูปแบบชุมชนที่พบไดนอยครั้งท่ีสุดนั้นมีระดับความเขมแข็งของชุมชนนอยที่สุดซึ่งสอดคลองกัน 

นอกจากนี้การเปนสมาชิกที่มากกวาหนึ่งชุมชนของผูใหสัมภาษณจํานวนรวม 55 ราย 

(ภาพที่ 83: แผนภูมิ ญ) เรียงลําดับจากมากไปถึงนอยไดดังนี้ 

1) บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 3 รูปแบบ รอยละ 32.73 

2) บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 2 รูปแบบ รอยละ 29.09 

3) บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 4 รูปแบบ รอยละ 20.00 

4) บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 1 รูปแบบ รอยละ 10.91 

5) บุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชน 5 รูปแบบ รอยละ 7.27 

 

เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาตามที่กลาวไปขางตน ผูอยูอาศัยหรือผูใชพื้นที่ในโครงการ

แฟลตดินแดงโดยสวนใหญนั้นเปนสมาชิกของชุมชนมากกวาหนึ่งชุมชน แสดงใหเห็นวาบุคคลสวน

ใหญในชุมชนมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่มากกวาหนึ่งหนาที่ และการเปนสมาชิกของชุมชนใด

ชุมชนหนึ่งนั้นอาจสรางความเชื่อมโยงแกการเปนสมาชิกของชุมชนรูปแบบอื่นๆ อีกดวย 
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แผงรานคานี้ใชวิธีการเชาชวงตอจากอดีตสามีของผูใหสัมภาษณรายที่ 8 และดวยความเห็นอกเห็น

ใจทีมีตอเพื่อนรวมประกอบอาชีพผูนี้ ตนเองจึงอนุญาตใหเพื่อนผูนี้สามารถพักอาศัยแบบชั่วคราว โดยมีคา

เชาจํานวน 140 บาทตอสัปดาห... ผูใหสัมภาษณรายที่ 8 และ 9 นั้นมีการปฏิสัมพันธซึ่งกันในหลายๆ ดาน 

มีความเอื้ออาทรและเกื้อกูลตอกันโดยเริ่มจากการประกอบวชิาชีพไปจนถึงเรื่องชีวิตสวนตัว 

(ผูใหสัมภาษณรายที่ 9) 
 

เปนลูกจางรายวันที่รานอาหารตามสั่งของผูใหสัมภาษณรายที่ 23 และเปนลูกจางทั่วไปของผูให

สัมภาษณรายที่ 17 แตมักจะมานั่งประจําอยูที่ชมรมหมากรุกไทยและมีหนาที่เก็บโตะกับอุปกรณของชมรมฯ 

...เดินทางมาที่โครงการแฟลตดินแดงเปนประจําตั้งแตชวงที่มีการรวมตอตานการทุบรื้อแฟลต มี

การพบปะพดูคุยกับผูอยูอาศัยรายอื่นๆ เปนประจํา จึงมีความเห็นอกเห็นใจและรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อ

ตานทานการทุบรื้อโครงการแฟลตดินแดง 

(ผูใหสัมภาษณรายที่ 21) 

 

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังปรากฏขอมูลของบุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชนเพียงหนึ่ง

รูปแบบ นั่นคือ ผูใชพื้นที่บางรายซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่เดินทางมาใชพื้นที่ภายในโครงการแบบ

ชั่วคราว ซึ่งเปนสมาชิกของชุมชนที่เชื่อมโยงกันผานวิชาชีพ แสดงใหเห็นวาหากเปนบุคคลภายนอกที่

รูจักกันผานอาชีพ การเลี้ยงชีพ และกิจกรรมที่สรางรายได อาจไมกอใหเกิดการปฏิสัมพันธที่เชื่อมโยง

กับชุมชนรูปแบบอื่นๆ 

จากการที่บุคคลสวนใหญในชุมชนเปนสมาชิกของชุมชน 3 รูปแบบ และการเปนสมาชิก

ของชุมชนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้นอาจกอใหเกิดการปฏิสัมพันธที่เชื่อมโยงตอการเปนสมาชิก

รูปแบบอื่นๆ ไดอีกดวย ผูศึกษาจึงนําชุดขอมูลการสํารวจภาคสนามทั้งหมดมาเรียบเรียงเพื่อคนหา

เครือขายความสัมพันธระหวาง 3 รูปแบบของชุมชนที่เกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่การศึกษา สามารถ

แสดงขอมูลไดดังตอไปนี ้

 

ตารางที่ 74 เครือขายความสัมพันธระหวางรูปแบบของชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่การศึกษา 
 

เครือขายความสัมพันธระหวางรูปแบบของชมุชน ความถี่ 

ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความสนใจ 

ชุมชน

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวมตานทาน 

จํานวนครั้ง รอยละ 

ชุมชน

กายภาพ 

ชุมชน

วัฒนธรรม 

ชุมชนความ

สนใจ 

  12 11.88 

ชุมชน

กายภาพ 

ชุมชน

วัฒนธรรม 

 ชุมชนวิชาชีพ  17 16.84 
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ตารางที่ 74 เครือขายความสัมพันธระหวางรูปแบบของชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่การศึกษา (ตอ) 
 

เครือขายความสัมพันธระหวางรูปแบบของชมุชน ความถี่ 

ชุมชน

กายภาพ 

ชุมขน

วัฒนธรรม 

ชุมชน 

ความสนใจ 

ชุมชน

วิชาชีพ 

ชุมชน 

รวมตานทาน 

จํานวนครั้ง รอยละ 

ชุมชน

กายภาพ 

ชุมชน

วัฒนธรรม 

  ชุมชนรวม

ตานทาน 

16 15.84 

ชุมชน

กายภาพ 

 ชุมชนความ

สนใจ 

ชุมชนวิชาชีพ  11 10.89 

ชุมชน

กายภาพ 

 ชุมชนความ

สนใจ 

 ชุมชนรวม

ตานทาน 

6 5.94 

ชุมชน

กายภาพ 

  ชุมชนวิชาชีพ ชุมชนรวม

ตานทาน 

12 11.88 

 ชุมชน

วัฒนธรรม 

ชุมชนความ

สนใจ 

ชุมชนวิชาชีพ  8 7.82 

 ชุมชน

วัฒนธรรม 

ชุมชนความ

สนใจ 

 ชุมชนรวม

ตานทาน 

5 4.95 

 ชุมชน

วัฒนธรรม 

 ชุมชนวิชาชีพ ชุมชนรวม

ตานทาน 

9 8.91 

  ชุมชนความ

สนใจ 

ชุมชนวิชาชีพ ชุมชนรวม

ตานทาน 

5 7.95 

    ผลรวม 101  

 

 
แผนภูมิ ฎ 

 

ภาพที่ 84 แผนภูมิรอยละการใชพื้นที่ของกลุมผูใหสัมภาษณ 

16%

16%

12%

12%

11%

9%

8%

6%

5%
5%

ชุมชนกายภาพ + ชุมชนวัฒนธรรม + ชุมชนวิชาชีพ

ชุมชนกายภาพ + ชุมชนวัฒนธรรม + ชุมชนรวมตานทาน

ชุมชนกายภาพ + ชุมชนวัฒนธรรม + ชุมชนความสนใจ

ชุมชนกายภาพ + ชุมชนวิชาชีพ + ชุมชนรวมตานทาน

ชุมชนกายภาพ + ชุมชนความสนใจ + ชุมชนวิชาชีพ

ชุมชนวัฒนธรรม + ชุมชนวิชาชีพ + ชุมชนรวมตานทาน

ชุมชนวัฒนธรรม + ชุมชนความสนใจ + ชุมชนวิชาชีพ

ชุมชนกายภาพ + ชุมชนความสนใจ + ชุมชนรวมตานทาน

ชุมชนวัฒนธรรม + ชุมชนความสนใจ + ชุมชนรวมตานทาน

ชุมชนความสนใจ + ชุมชนวิชาชีพ + ชุมชนรวมตานทาน
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ผูศึกษาอาจกลาวไดวาเครือขายความสัมพันธระหวางรูปแบบของชุมชนที่พบไดมากที่สุด 

คือ ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน ชุมชนที่มีวัฒนธรรมเชื่อมโยงรวมกัน และชุมชนที่เชื่อมโยงกันผาน

วิชาชีพ เปรียบเสมือนโครงขายความสัมพันธหลักของมิติความเปนชุมชนในพื้นที่โครงการแฟลตดิน

แดง ซึ่งสอดคลองกับผลการวัดระดับความเขมแข็งของชุมชน แสดงใหเห็นวามีผูอยูอาศัยและผูใช

พื้นที่ท่ีเปนสมาชิกของชุมชนทั้ง 3 รูปแบบที่มีประสิทธิผล (active) มากกวาชุมชนรูปแบบอื่นๆ 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 85 เครือขายความสัมพันธระหวางรูปแบบของชุมชนที่มีประสิทธิผลมากท่ีสุดในพื้นที่การศึกษา 

 

ทั้งนี้ จากผลการศึกษา ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน ชุมชนที่มีวัฒนธรรมเชื่อมโยงรวมกัน 

และชุมชนรวมตานทาน เปนโครงขายความสัมพันธลําดับรองลงมาและมีคารอยละที่ใกลเคียงกับ

โครงขายความสัมพันธหลัก นั่นแสดงใหเห็นวาหากสมาชิกในชุมชนไดรับผลกระทบตางๆ รวมกัน การ

รวมกลุมกอนเพื่อรับมือตอสถานการณรวมกันจนกอเกิดเปนชุมชนรวมตานทานนั้น อาจทําใหรูปแบบ

ชุมชนประเภทนี้มีระดับความเขมแข็งที่คอนขางมากจนใกลเคียงกับโครงขายความสัมพันธหลัก  

ดังนั้น หากบุคคลนอกชุมชนซึ่งมีกรอบความคิดในวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมที่แตกตาง

ออกไปและมีความตองการที่จะศึกษามิติความเปนชุมชนในโครงการแฟลตดินแดง การทําความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับมิติทางกายภาพ มิติทางวัฒนธรรม และมิติทางเศรษฐกิจของผูอยูอาศัย อาจเปน

สิ่งที่ควรคํานึงถึงกอนการศึกษามิติอื่นๆ ของชุมชนในลําดับตอไป 

 

 

 

 

ชุมชนกายภาพ

ชุมชนวัฒนธรรมชุมชนวิชาชีพ
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สรุปผลการศึกษา 

วิทยานิพนธหัวขอเรื่อง “มิติความเปนชุมชนของผูอยูอาศัยในเคหะสงเคราะห: 

กรณีศึกษา แฟลตดินแดง” เปนการศึกษากลุมผูอยูอาศัยและผูใชพื้นที่ของโครงการแฟลตดินแดงซึ่ง

เปนแฟลตแหงแรกในประเทศไทยที่มีอายุการใชงานอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สังคมภายนอก

มองเห็นวาสภาพการอยูอาศัยในอาคารแฟลตนั้นเปนแหลงความเสื่อมโทรม ความไมเปนมิตร การไม

เอื้ออาทรตอกัน จากการศึกษาวิจัยนั้นพบวาโครงการแฟลตดินแดงมีการกอรูปของสังคมและ

วัฒนธรรมโดยมีมิติความเปนชุมชนหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แตละรูปแบบของชุมชนมี

ระดับความเขมแข็งที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้ผูศึกษาพบวาสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้นสงผล

ตอการปฏิสัมพันธกันของมนุษย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 

บทสรุปชุมชนและความเปนชุมชน 

ผูศึกษาทําการสํารวจสภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่ศึกษาเฉพาะอาคารแฟลต 1-8 โดย

มุงเนนศึกษาพื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะ คือ พื้นที่ใตถุนอาคารแฟลต พื้นที่ระหวางอาคาร

แฟลต พื้นที่ดานหนาอาคารแฟลต จากนั้นจึงทําการสัมภาษณเชิงลึกผูใชประโยชนพื้นที่สาธารณะ

บริเวณพื้นที่อาคารแฟลต 5-8 ที่มีการดําเนินกิจกรรมอันหลากหลาย ประกอบดวยผูอยูอาศัยใน

อาคารแฟลตและบุคคลภายนอกที่เดินทางเขามาใชพื้นที่แบบชั่วคราว โดยใหเปนตัวแทนของมิติความ

เปนชุมชนในโครงการแฟลตดินแดง 

ผูศึกษาไดเลือกใชเกณฑการพิจารณามิติความเปนชุมชนทั้ง 5 รูปแบบตามแนวคิดของ 

Nabeel Hamdi (1997: 282-289) พบวา 

1) พื้นที่สาธารณะ 

พื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะ พบรูปแบบของชุมชนวิชาชีพ (แทนคาดวยสีฟา) ได

บอยครั้งหรือมีความถี่มากที่สุด คือ รอยละ 28.57 สมาชิกของชุมชนวิชาชีพนั้นรูจักกันและเชื่อมโยง

กันผานอาชีพ การเลี้ยงชีพ และกิจกรรมที่สรางรายได โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่ทําใหเกิดการ

ปฏิสัมพันธกัน ประกอบดวยผูคาขายที่ใชพื้นที่รานคาบริเวณใกลเคียงกัน การชวยเหลือเพื่อนผู

ประกอบอาชีพเดียวกัน การแบงปนพื้นที่สําหรับคาขาย การปฏิสัมพันธกันโดยการซื้อและขายสินคา 

พื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่สาธารณะ พบรูปแบบของชุมชนรวมตานทาน (แทนคาดวยสี

แดง) ไดนอยครั้งหรือมีความถี่นอยที่สุด คือ รอยละ 10.72 

จากการศึกษาผูใชประโยชนพื้นที่สาธารณะ ทําใหผูศึกษาพบวาบริเวณพื้นที่อาคารแฟลต 

7 มีรูปแบบของชุมชนและมีการดําเนินกิจกรรมที่โดดเดนกวาบริเวณพื้นที่อาคารแฟลตอื่นๆ ผูศึกษา

จึงมุงการสํารวจพื้นที่สวนตัวหรือพื้นที่ภายในหองพักอาศัยไปที่อาคารแฟลต 7 โดยใชเครื่องมือ
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การศึกษาจากแนวคิดของ Nabeel Hamdi เชนเดียวกับการศึกษาการใชประโยชนพื้นที่สวนกลาง

หรือพ้ืนที่สาธารณะ พบวา 

2) พื้นที่สวนตัว 

พื้นที่สวนตัว พบรูปแบบของชุมชนกายภาพ (แทนคาดวยสีเขียว) ไดบอยครั้งหรือมีความถี่

มากที่สุด คือ รอยละ 32.61 สมาชิกของชุมชนกายภาพนั้นรูจักกันและเชื่อมโยงกันจากการเปนผูอยู

อาศัยในอาคารแฟลตเดียวกัน ทั้งที่อาศัยอยูชั้นเดียวกันและตางชั้นกัน โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่ทํา

ใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน ประกอบดวยการพบปะพูดคุยกัน การชวยเหลือดูแลความปลอดภัยของ

ทรัพยสิน การแบงปนอาหารหรือสิ่งของ 

พื้นที่สวนตัว พบรูปแบบของชุมชนความสนใจ (แทนคาดวยสีสม) ไดนอยครั้งหรือมี

ความถี่นอยที่สุด คือ รอยละ 8.70 

 

บทสรุประดับความเขมแข็งของชุมชน 

ผูศึกษาใชดัชนีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

องคประกอบความเขมแข็งของชุมชนจาก คณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ (2542) พบวา 

ระดับความเขมแข็งของชุมชนนั้นมีความสัมพันธกับความถี่หรือความบอยครั้งของการพบ

รูปแบบของชุมชน กลาวคือ รูปแบบของชุมชนที่พบไดบอยครั้งนั้นมีระดับความเขมแข็งของชุมชน

มากที่สุด รูปแบบของชุมชนที่พบไดนอยครั้งนั้นมีระดับความเขมแข็งของชุมชนนอยที่สุด ซึ่ง

สอดคลองกัน 

ทั้งนี้ ความถี่หรือความบอยครั้งของการพบรูปแบบของชุมชน ผูศึกษาไมไดหมายความถึง

ความถี่หรือความบอยครั้งในการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน เนื่องจากเกณฑการพิจารณาระดับ

ความเขมแข็งของชุมชนนั้น ประกอบดวยความถี่ของการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชน การรักษา

ผลประโยชนของชุมชน การจัดการบางอยางรวมกัน และการชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในชุมชนของ

ตนเอง ดังนั้น ระดับความเขมแข็งของชุมชนจึงเปนการนับคาความถี่ของการประเมินระดับ

ความสัมพันธของสมาชิกในชุมชน ซึ่งผลการศึกษานั้นพบวาระดับความเขมแข็งของชุมชนมี

ความสัมพันธกับความถี่หรือความบอยครั้งของการพบรูปแบบของชุมชนตามที่กลาวไปขางตน 

1) พื้นที่สาธารณะ 

พื้นที่สวนกลางหรือพ้ืนที่สาธารณะ พบรูปแบบของชุมชนที่เชื่อมโยงกันผานวิชาชีพ (แทน

คาดวยสีฟา) มีความเขมแข็งมากที่สุด คือ รอยละ 30.39 และพบรูปแบบของชุมชนรวมตานทาน 

(แทนคาดวยสีแดง) มีความเขมแข็งนอยที่สุด คือ รอยละ 8.84 
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2) พื้นที่สวนตัว 

พื้นที่สวนตัว พบรูปแบบของชุมชนที่มีลักษณะทางกายภาพรวมกัน (แทนคาดวยสีเขียว) 

มีความเขมแข็งมากที่สุด คือ รอยละ 37.09 จากการศึกษาพบวาระยะเวลาในการอยูอาศัยนั้นเปน

ปจจัยตอการรูจักกันของเพื่อนบาน อันสงผลไปถึงระดับความสัมพันธของสมาชิกในชุมชน ผูอยูอาศัย

ที่มีระยะเวลานานใกลเคียงกันมักรูจักกันและมีระดับความสัมพันธซึ่งกันมากกวาผูอยูอาศัยภายหลัง 

พื้นที่สวนตัว พบรูปแบบของชุมชนความสนใจ (แทนคาดวยสีสม) มีความเขมแข็งนอย

ที่สุด คือ รอยละ 6.62 

นอกจากนี้ จากการศึกษาผานพื้นที่สวนกลางและพื้นที่สวนตัว ผูศึกษาพบวาผูอยูอาศัย

และผูใชพื้นที่โดยสวนใหญนั้นเปนสมาชิกของชุมชนมากกวาหนึ่งชุมชน โดยมีบุคคลที่เปนสมาชิก

จํานวน 3 ชุมชนที่พบไดบอยครั้งที่สุด อันหมายถึงบุคคลหนึ่งคนมีหนาที่ความรับผิดชอบหลากหลาย

บทบาทหนาที่ภายในสังคม และแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันของการที่บุคคลหนึ่งคนเปนสมาชิก

ของชุมชนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจกอใหเกิดการปฏิสัมพันธกับการเปนสมาชิกรูปแบบอื่นๆ ไดอีก

ดวย อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษายังคงปรากฏขอมูลของบุคคลที่เปนสมาชิกของชุมชนเพียงหนึ่ง

รูปแบบ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่เดินทางมาใชพื้นที่ภายในโครงการแบบชั่วคราว 

ผลการศึกษาพบวาเครือขายความสัมพันธระหวางรูปแบบของชุมชนที่พบไดมากที่สุด คือ 

ชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน ชุมชนที่มีวัฒนธรรมเชื่อมโยงรวมกัน และชุมชนที่เชื่อมโยงกันผานวิชาชีพ 

ซึ่งเปนโครงขายความสัมพันธหลักของมิติความเปนชุมชนในพื้นที่โครงการแฟลตดินแดง มีผล

การศึกษาที่สอดคลองกับผลการวัดระดับความเขมแข็งของชุมชน แสดงใหเห็นวามีผูอยูอาศัยและผูใช

พื้นที่ท่ีเปนสมาชิกของชุมชนทั้ง 3 รูปแบบที่มีประสิทธิผล (active) มากกวาชุมชนรูปแบบอื่นๆ 

 

บทสรุปสภาพแวดลอมที่สัมพันธกับพฤติกรรมมนุษย 

การพบรูปแบบของชุมชนและระดับความเขมแข็งของชุมชนมีตัวแปรที่เกี่ยวของกับพื้นที่

กายภาพที่ทําใหสมาชิกในชุมชนรูจักและเชื่อมโยงกัน ผูศึกษาทําการสํารวจสภาพแวดลอมโดยรอบ

พื้นที่ศึกษาเฉพาะอาคารแฟลต 1-8 จากการจัดวางกลุมอาคาร และสัมภาษณเชิงลึกผูใชประโยชน

พื้นที่บริเวณพื้นท่ีอาคารแฟลต 5-8 ตามอาณาเขตครอบครองพื้นที่ตางๆ พบวา 

1) การจัดวางกลุมอาคาร 

Kevin Lynch กลาววารูปแบบการจัดวางอาคารตามทิศทางของถนนนั้นไมเอื้อตอการ

ติดตอกันทางสังคม ซึ่งพื้นที่ศึกษาเฉพาะอาคารแฟลต 1-8 มีการจัดวางกลุมอาคารตามแบบดังกลาว 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวาผูอยูอาศัยและผูใชประโยชนพื้นที่ของแตละอาคารแฟลตนั้นมีการทําความ

รูจักและมีการปฏิสัมพันธกันโดยผานการเปนสมาชิกของชุมชนรูปแบบตางๆ และมีการใชสอยพื้นที่



221 

 

 

สวนกลางหรือสาธารณะ คือ พ้ืนที่ใตถุนอาคารแฟลต พื้นที่ระหวางอาคารแฟลต พื้นที่ดานหนาอาคาร

แฟลต เพื่อดําเนินกิจกรรมของชุมชนตนเอง 

หากพิจารณาหนวยยอยคือภายในแตละอาคารแฟลตซึ่งมีรูปแบบการจัดผังอาคารแบบ

ทางเดินเดียวรวมกัน (Single Load Corridor) พบวาผูอยูอาศัยที่อยูชั้นเดียวกันและตางชั้นกันมีการ

ปฏิสัมพันธกันโดยใชพื้นที่ภายในหองพักและพื้นที่หนาหองพักมากที่สุด แตเมื่อพิจารณาลักษณะการ

ใชสอยพ้ืนที่เพื่อกิจกรรมอื่นๆ ของผูอยูอาศัยตามอาณาเขตพื้นที่ พบวาการดําเนินกิจกรรมของชุมชน

ในระดับหนวยรวมนั้น พื้นที่สาธารณะยังมีคุณคาและมีความจําเปนทางกายภาพตอผูอยูอาศัยใน

โครงการแฟลตดินแดง 

2) อาณาเขตครอบครองพื้นที ่

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร กลาววาผูที่อาศัยอยูใกลกันหรือนั่งติดกันในที่ทํางานมีโอกาสไดรูจัก

กันอยางสนิทสนมมากกวาการนั่งหางไกลกัน จากการศึกษาผูอยูอาศัยในพื้นที่สวนตัวพบวาสมาชิก

ของชุมชนที่มีกายภาพรวมกัน มักจะสนิทสนมกับเพื่อนบานที่อาศัยอยูชั้นเดียวกันมากกวาเพื่อนบานที่

อาศัยอยูตางชั้นกัน แตหากสนิทสนมกันโดยผานการเปนสมาชิกชุมชนรูปแบบอื่น อาจทําใหสนิทสนม

กับเพ่ือนบานที่อยูตางชั้นกัน 

นอกจากนี้ ผูศึกษาพบวาสมาชิกในชุมชนมีหัวขอสนทนากันหลากหลาย เชน เรื่องทั่วไป 

เรื่องสุขภาพ เรื่องบุตรหลาน แตเรื่องเกี่ยวกับการทุบรื้อโครงการแฟลตดินแดงอันเปนประเด็น

เปราะบางของพื้นที่ สมาชิกในชุมชนมักพบปะพูดคุยกันโดยการใชพื้นที่สวนตัวมากกวาพื้นที่

สาธารณะ 

3) พฤติกรรมมนุษยในการอยูอาศัย 

ชวลิต นิตยะ กลาวถึงสภาพการอยูอาศัยของครอบครัวไทยของผูมีรายไดนอยในเขตดิน

แดงและหวยขวาง ที่มุงเนนบรรยากาศภายในบานและการใชเวลาวางเพื่อดําเนินกิจกรรมอื่นๆ เชน 

การเลนกีฬา การสังสรรค และการพักผอนหยอนใจ จากการศึกษาพบวาผูอยูอาศัยและผูใชพื้นที่ใน

โครงการแฟลตดินแดงนั้นมีผูที่เปนสมาชิกของชุมชนที่มีความสนใจรวมกัน (แทนคาดวยสีสม) ที่

คอนขางนอย แสดงใหเห็นวาสภาพการอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในปจจุบันใชเวลาสวนใหญในแตละ

วันเพื่อดําเนินกิจกรรมอื่นๆ มากกวาการนันทนาการ หากพิจารณาการพบรูปแบบของชุมชนและ

ระดับความเข็มแข็งของชุมชนที่ไมเกี่ยวเนื่องกับสมาชิกที่มีกายภาพรวมกัน จะเห็นไดวาสมาชิกที่

เชื่อมโยงกันผานวิชาชีพนั้นมีบทบาทสําคัญตอการอยูอาศัยในสังคมปจจุบัน 

 

ขอจํากัดและขอเสนอแนะจากการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาพบขอบเขตขอจํากัดและขอเสนอแนะหลายประการ ซึ่งอาจ

เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในอนาคต 
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ขอจํากัดทางการศึกษา 

1. จากสถานการณเกี่ยวกับโครงการฟนฟูเมืองดินแดง ความไมเขาใจกันระหวางฝาย

บริหารจัดการกับผูอยูอาศัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ที่ถูกมองวาอาจสรางผลประโยชนสําหรับฝายใดฝาย

หนึ่ง จึงทําใหมีอุปสรรคหลายขั้นตอนในชวงการขออนุญาตสํารวจภาคสนาม 

2. เนื่องจากพื้นที่การศึกษาไดรับการสํารวจวิจัยโดยฝายบริหารจัดการเปนประจํา ทําใหผู

อยูอาศัยบางสวนไมยินดีใหขอมูลสัมภาษณหรือเปดเผยขอมูลไมครบถวน ผูศึกษาจึงตองพบปะพูดคุย

กับผูใหสัมภาษณอยางบอยครั้ง เพื่อสรางความคุนเคยอันเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย 

3. ผูอยูอาศัยและผูใชพื้นที่ในโครงการแฟลตดินแดงมีชวงเวลาในแตละวันที่คอนขางจํากัด

ตอการใหขอมูลสัมภาษณ ขั้นตอนการสํารวจภาคสนามจึงใชระยะเวลาดําเนินการที่คอนขางยืดเยื้อ 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

1. บุคคลภายนอกมักสันนิษฐานวาสภาพการอยูอาศัยในโครงการแฟลตดินแดงนั้นไมมี

ความเปนชุมชน รวมถึงงานศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนมักกลาวถึงความเปนหนึ่งเดียวของชุมชน แต

ผลการศึกษาพบวาโครงการแฟลตดินแดงมีรูปแบบของชุมชนที่หลากหลายและมีความสัมพันธกัน

ระหวางรูปแบบของชุมชน ซึ่งมีความเกี่ยวโยงและซับซอนกวาการพยายามแบงหัวขอประเภทมากนัก 

2. การขยายขอบเขตการศึกษามากขึ้นตอไปในอนาคต โดยอาจเปนการขยายขอบเขต

ดานพื้นที่ ขยายขอบเขตปริมาณกลุมตัวอยาง รวมถึงขยายขอบเขตการศึกษาอาคารแฟลตที่ไมมีพื้นที่

สวนกลาง 
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รายการอางอิง 
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