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The objective of this research study is to study the participation of the
community to build the public space of urban area to know the good attitude of the
capacity of participation can be effected the process and the result of development.
For this research, we study the theory and practical of participation of the community
together with the method of participation in Foremote community bangkhunthian,
Bangkok with highly appreciate to obtain information from the population and crown
property office and the faculty of architecture, King Monkut’s University of
Technology Thonburi. Moreover, the study in the area level has done by fieldwork
survey method. This is include an observe and interview the representative sample
and official staffs who were responded and participated in Foremote community
about satisfaction and also the attitude of people to the participation of public space
occurred.
The result of this research study found that:
1. Representative sample has a different level of satisfaction in each process
of participation due to the delay of performance. Although, the process of
participation has a long period of time because the participation of community always
spend more time duration for processing. The level of satisfaction will increase if an
understanding between state agency and population was occurred. Moreover, the
satisfaction for each process of participate is not influence to a good attitude of
community participation. Due to the population has a lesson learning about benefit of
participation.
2. Representative sample has satisfaction and attitude about the new public
area. In the past, there was no a public area, in order to the process of participation
make the community has a good satisfy and attitude owing to the population is
involve in a process.
3. The motivation of initial participation is come from a desire to protect
interests of future tenancy. This is lead to a lag of thought in public mind which is the
significant of participation. In addition, the continuing of process is create a
acquisition of knowledge between institute and community.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กระบวนการมีสวนรวมเปนกระบวนการที่เกิดในสังคมประชาธิปไตย เปนกระบวนการ
ที่สงเสริมใหทุกชีวิตในสังคมไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมดําเนินการแกปญหารวม
รับผลประโยชนในการพัฒนา และรวมในการประเมิลผลหลังการดําเนินการ เพื่อเปนการพัฒนา
สังคม และคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น กระบวนการมีสวนรวม World Health Organization (WHO) และ
The United Nations Children’s Fund (Unicef) (1978: 11) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม
ไววาการมีสวนรวมทําใหเกิดกระบวนการ และโครงสรางที่ทําใหประชาชนแสดงถึงความตองการ
ของตน เขารวมในการพัฒนา และไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น โดยประชาชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเอง หรืออีกหนึ่งความหมายจากสายทิพย สุคติพันธ (อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และ
คณะ,2543: 137) ไดใหความหมายไววาการมีสวนรวมคือ การคืนอํานาจ (Empowerment) ใน
การพัฒนาใหแกประชาชน ซึ่งอยางนอยที่สุดประชาชนตองมีสวนรวมในการริเริ่มวางแผน และ
ดําเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสภาพความเปนอยู และอนาคตของเขา ดังที่กลาวมาจะเห็น
ไดวากระบวนการมีสวนรวมที่แทจริงเกิดจากการที่ประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ กระบวนการ
เพราะการพัฒนาใดใดที่ยั่งยืนควรไดรับการยอมรับ และประชาชนผูมีสวนรวมควรมีทัศนคติที่ดีแก
กระบวนการนั้น ๆ ไดรับสิทธิในการมีสวนรวมอยางแทจริง
ปจจุบันจากวิถีชีวิตทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปของประชากร มีการอพยพยายถิ่นจากชนบทมาสู
เมืองวิถีที่ชวี ิตที่เรงรีบ สนใจแตในเรื่องของปากทอง และปญหาคาครองชีพที่สูงขึน้ ทําใหสภาพวิถี
ชีวิตเปลี่ยนไปจากชีวิตชนบทที่สว นใหญเปนครอบครัวขยาย หรือครอบครัวเสริม ซึ่งมีพนื้ ฐานจาก
ครอบครัวเดี่ยวสมาชิกประกอบดวย บิดา มารดา และบุตร นอกจากนี้ยงั มีญาติพนี่ องอืน่ ๆ เปน
สมาชิกอาศัยรวมอยูดวย ซึ่งอาจจะเปน ปู ยา ตา ยาย หรือลุง ปา นา อา และอาจจะมีหลานรวม
ดวย ครอบครัวขยายจึงมีสมาชิกมากกวาครอบครัวเดี่ยว นอกจากครอบครัวขยายหรือครอบครัว
เสริมมีความแตกตางกับครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวเฉพาะในเรื่องของสมาชิกแลวความสัมพันธ
และโครงสรางระหวางสมาชิกก็มีความแตกตางกันดวย จากสภาพครอบครัวขยายที่เปนความสัมพันธที่เปนเครือญาติทําใหเกิดความสัมพันธในชุมชนที่เหนียวแนน และเกิดความสามัคคี งายตอ
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การแกปญหาที่เกิดขึ้น ดวยการใชวีธกี ารมีสวนรวมกันในชุมชนเองดําเนินการแกปญหาตาง ๆ
โดยไมตองรับการพึง่ พาภาครัฐบาลมากนัก ซึ่งเปนการมีสวนรวมที่แทจริงและสมบูรณแบบ ตาง
กับชุมชนเมืองที่สวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว เวลาสวนใหญถกู ใชไปในการหาเลีย้ งชีพทําใหเวลา
ในการปฏิสัมพันธกันในชุมชนนอยลงและการมีสว นรวมในชุมชนและความสามัคคีในชุมชนเลือนหายไปดวย
จากปญหาการอพยพยายถิ่นจากประชากรชนบทมาสูประชากรเมือง ทําใหมีแนวโนม
การเพิ่มของประชากรเมืองอยางรวดเร็ว ทําใหเมืองอยางเชนกรุงเทพมหานครกลายเปนศูนยกลาง
ของความเจริญทางดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา พื้นที่สวนใหญใน
กรุงเทพมหานครจึงเต็มไปดวยอาคาร สํานักงาน และสิ่งกอสรางตาง ๆ มากมาย เนื่องจากที่ดินมี
ราคาสูงทําใหมีที่วางในเมืองนอยลง ทําใหเมืองเกิดสภาพความแออัดมากขึ้น สภาพดังกลาวทําให
เกิดปญหาการรุกล้ําที่ดินของรัฐและเอกชนตามมา โดยทําเปนที่อยูอาศัย และไมไดรบั อนุญาตจาก
เจาของที่ดิน ทําใหพื้นที่ดังกลาวกลายเปนพื้นที่เสื่อมโทรม ไมไดรับการดูแล เพราะประชาชนที่
อาศัยอยูไมไดเปนเจาของที่ดิน จึงไมมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย ไมอยากจะเสียเงินในการพัฒนา
สภาพแวดลอมที่เปนอยูไปอยางศูนยเปลา จึงสงผลใหพื้นที่นั้น ๆ กลายเปนพื้นที่ชุมชนแออัดไปใน
ที่สุด ดวยสาเหตุดังกลาวทําใหภาครัฐ และเอกชนตาง ๆ ไดหันมาใหความสนใจและเล็งเห็นถึง
ความสํ า คั ญ ในการใช ก ระบวนการการมี ส ว นร ว มในการแก ป ญ หาร ว มกั บชุ ม ชน เพื่ อ ลดการ
กระทบกระทั่ง การทะเลาะวิวาท และสงเสริมใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อหนวยงานดังกลาวที่
เสร็จสิ้นการกระบวนการแลวชุมชนสามารถดําเนินโครงการตอไปไดเอง ดวยการสรางทัศนคติที่ดี
แกประชาชนในชุมชนในกระบวนการการมีสวนรวม เพื่อปลูกฝงความรักและหวงแหนในพื้นที่ที่ตน
อยูอาศัย
สํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น สว นพระมหากษัตริ ยเ ป น อีก หนว ยงานหนึ่ ง ที่ ดํา เนิน การแก ไ ข
ปญหาการรุกร้ําที่ดินดวยการใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยใหหนวยงานเอกชนเปน
ตั ว กลางลงไปดํ า เนิ น การตามนโยบายของสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว นพระมหากษั ต ริ ย โดย
ดําเนินการพัฒนาชุม ชนรวมกับประชากรในชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหา ออก
ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการแกปญหา รวมทั้งสรางทัศคติที่ดีกับระบบการมีสวนรวม
ทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนที่ตอเนื่อง ยั่งยืน และสรางความรักและหวงแหนในพื้นที่อยูอาศัยของ
ตนใหเพิ่มมากขึ้น
โดยผูวิจัยไดเลือกกรณีศึกษาคือ ชุมชนโฟรโมสต เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเปนพื้นที่ชุมชนเมือง เนื่องจากเปนพื้นที่ประสบปญหารุกร้ําที่ดิน และพื้นที่ดังกลาวในอนาคตจะ
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มีรถไฟฟาเสนสีแดงเขมผาน ทางทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยจึงเล็งเห็นปญหาในการจัดการ
ที่ดิน จากสาเหตุดังกลาวจะเห็นไดวาการมีสวนรวมไมไดเริ่มจากตัวประชากรในชุมชนเอง แตเกิด
จากหนวยงานเขาไปดําเนินการชี้แนวทางในการแกปญหา และใหสิทธิประชากรในชุมชนมามี
สวนรวมในการแกปญหา จะเห็นไดวาพื้นที่ชุมชนดังกลาวเปนสภาพสังคมเมือง และมีปญหาการ
รุกร้ําที่ดินจึงทําใหมีการแกปญหาดวยการนําเอากระบวนการการมีสวนรวมมาใช ซึ่งแตเดิมชุมชน
ไมใชกระบวนการการมีสวนรวมมาใชในการแกปญหา จึงทําใหการมีสวนรวมครั้งนี้เปนการเริ่มตน
ใหมจึงจํา เปนตองสรางทัศนคติที่ดีแกชุมชนในกระบวนการการมีสวนรวม เนื่องจากหนวยงานที่
ดํ า เนิ น การเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น โครงการลงหน ว ยงานก็ ไ ม ส ามารถอยู กั บ ชุ ม ชนได ต ลอดไป ดั ง นั้ น
จําเปนตองอาศัยประชากรในชุมชนดําเนินการพัฒนาพื้นที่ตอไป
การพั ฒ นาดั ง กล า วของสํ า นั ก ทรั พ ย สิ น ส ว นพระมหากษั ต ริ ย มี จุ ด ประสงค ใ นการ
พัฒนาในหลายดาน เชน เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ผูวิจัยไดใหความ
สนใจดานการพัฒนาทางกายภาพ โดยเฉพาะกระบวนการการมีสวนรวมที่สามารถทําใหประชากร
ในชุมชนเกิดความพอใจ และทัศนคติที่ดีตอพื้นที่ทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนตอพื้นที่สาธารณะ
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการการมีสวนรวมในแตละขั้นตอน และความพอใจของผูมีสวนรวม
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ แ ละความพอใจต อ พื้ น ที่ ทางกายภายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จาก
กระบวนการการมีสวนรวม
3. ประเด็นปญหาการศึกษา
กระบวนการการมีสวนรวมที่จะทําใหประชากรในชุมชนเกิดความพอใจ และทัศนคติที่
ดีตอพื้นที่สาธารณะ (ลักษณะทางกายภาพ) ที่จะเกิดขึ้น
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่ศึกษาตั้งอยูที่ชุมชนโฟรโมสต เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เปนชุมชน
ที่อยูในพื้นที่ชุมชนแสมดํามีพื้นที่ประมาณ 300 ไรเศษตั้งอยูบริเวณริมถนนพระรามที่ 2 ณ ตําบล
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บางบอน (แสมดํา) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีที่ดินโฉนดเลขที่ 1365 เลขที่ดิน 1
หนาสํารวจ 252 เนื้อตามโฉนด 284 ไร ซึ่งมีผูเขาไปจับจองและสรางบานเรือนประมาณ 735
หลังคาเรือนปจจุบันพื้นที่โครงการประกอบดวยการจัดตั้งเปนกลุมชุมชน 4 กลุม ไดแก ชุมชนโฟรโมสต ชุมชนทรัพยสินพัฒนา ชุมชนเชื่อมสัมพันธ และชุมชนการรถไฟ

ภาพที่ 1 แผนที่กรุงเทพมหานครแสดงที่ตั้งเขตบางขุนเทียน
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ภาพที่ 2 แสดงพืน้ ที่ศกึ ษาชุมชนโฟรโมสต
ที่มา : แขวงแสมดํา [ออนไลน], เขาถึงเมือ่ 5 กุมภาพันธ 2554 เขาถึงไดจาก
http : // www.googleearth.com
พืน้ ที่ศกึ ษาตัง้ อยูชานเมืองฝง ธนบุรี ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร
และอยูทางดานตอนบนของเขตบางขุนเทียน ซึง่ เขตนี้มีการปกครองแบงออกเปน 2 แขวง ไดแก
แขวงแสมดํา และแขวงทาขาม ลักษณะการพัฒนาพืน้ ที่ในปจจุบันสามารถจําแนกเปนสองสวน
หลัก ไดแก
พื้นที่ทางตอนเหนือของถนนวงแหวนรอบนอก เปนบริเวณที่กําลังพัฒนาสูความ
เปนเมือง เนื่องจากมีการใชประโยชนพนื้ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและที่พกั อาศัยเปนหลัก
พื้นที่ทางตอนใตของถนนวงแหวนรอบนอก สวนใหญเปนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ทํา
ใหเปนบริเวณที่มีการพัฒนาความเปนเมืองไมมากนัก การใชประโยชนหลักของพื้นที่ทางเกษตรกรรม เพาะเลีย้ งสัตวน้ํา และบางสวนเปนปาชายเลน
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4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา
4.2.1 การศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน
4.2.2 งานวิจัยนี้มีการศึกษาขอมูลที่ครอบคลุมดังนี้
4.2.2.1 นโยบาย แผนงานและมาตรการตางๆที่เกี่ยวของ
4.2.2.3 กฎหมายและหนวยงานที่เกีย่ วกับการออกแบบพื้นที่สาธารณะ
4.2.2.4 งานวิจัยตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
4.2.3 ขอบเขตทางดานเนื้อหา จะดําเนินการศึกษาถึงลักษณะทัว่ ไปตามทฤษฏี
ความมุง หมายของการมีสว นรวมในชุมชน ทัศนคติทดี่ ีที่มีตอพืน้ ทีท่ างกายภาพ ความพึงพอใจ
ทางดานกายภาพของผูอาศัย และแนวความคิดในการสรางพืน้ ที่สาธารณะ เพื่อจะไดทําการศึกษา
กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนที่สง ผลตอความพอใจและทัศนคติที่ดีตอพื้นทีท่ างกายภาพ
และการจัดพืน้ ที่อยูอาศัยโดยอาศัยความรวมมือของชุมชนเมือง ในอนาคตตอไป
5. ขั้นตอนการวิจัย
5.1 ตั้งคําถามในการวิจัย และขอสมมติฐานเพื่อกําหนดหัวขอในการศึกษา
เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม การพัฒนา
พื้นที่อยูอาศัยไดอยางคุมคา และยั่งยืน รวมถึงการวางแผนโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยอื่น ๆ ตอไป
ไดแก การกําหนดความสําคัญของปญหา การศึกษาหาความเปนไปได กําหนดตัวแปรโดยการ
วางแผนงานวิจัยใหชัดเจนนี้ เพื่อใหงานวิจัยเกิดคุณประโยชนและความนาสนใจรวมถึงความเปน
ไปได
5.2 เก็บรวมรวมขอมูลเบื้องตน ในขัน้ นีจ้ ะรวบรวมขอมูล ทฤษฎี และหลักการเอกสาร
5.2.1 ทฤษฎี หรือจุดมุงหมายในทางทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
5.2.2 เก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสารและรายงานขอมูลการวิจัยที่เกีย่ วของกับ
โครงการ
5.2.3 หาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
5.2.4 การตั้งขอสังเกต กําหนดตัวแปรที่เกีย่ วของ
5.3 การสํารวจภาคสนาม
5.3.1 ใชการสังเกตการณ ลักษณะทางกายภาพ
โดยใชเทคนิคหรือเครื่องมือชวย เชน การสังเกตดวยตาเปลา การจดบันทึก กําหนดตําแหนงลงบนแผนที่ การบันทึกภาพดวยกลอง
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5.3.2 การสัมภาษณ
โดยการซักถามกลุมตัวอยางจากประชากรในชุมชนพืน้ ทีก่ รณีศึกษา เพื่อ
เก็บขอมูลจากประชากรกลุมนั้น และบุคลากรในหนวยงานที่รวมดําเนินกระบวนการการมีสวนรวม
ดวยคือ สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยการสัมภาษณตองคํานึงถึงความถูกตองและเชือ่ ถือได
5.4 การเก็บรวมรวมขอมูล
โดยแบบสัมภาษณ สอบถามจากกลุมที่สมุ เลือกไวแลว โดยกลุมผูถ ูกสัมภาษณ
มีหนาที่ตอบคําถาม และผูสมั ภาษณเปนผูบ ันทึกคําตอบ
5.5 การวิเคราะหขอมูล
แนวความคิดหลักของการศึกษาเรื่องนี้มงุ หมายที่จะวิเคราะหการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ไดสรางความพอใจใหกับประชากรในชุมชน และสรางทัศนคติ
ที่ดีตอการมีสว นรวม และพื้นที่ทางกายภาพทีเ่ กิดจากกระบวนการการมีสวนรวมในชุมชนเมืองได
หรือไม
5.6 การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั
เปนขั้นตอนสุดทายของการศึกษาที่จะสรุปประเด็นปญหาตาง ๆ ขอคนพบ และ
จัดทําขอเสนอแนะแนวทางการเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน ในการแกปญหาทางกายภาพ
สภาพแวดลอมของชุมชน และจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการจัดการตาง ๆ ที่มีผลมาจากการศึกษา
ครั้งนี้
6. ขอตกลงเบื้องตน
การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในทีน่ ี้เนนเฉพาะความพอใจ และทัศนคติของประชากรในชุมชนที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่เกิดการจากพัฒนาภายหลังของสํานักงาน
ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย
โดยเนนผลกระทบจากสภาพแวดลอมกายภาพตอความพอใจ
มากกวาปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยถือวาผูอยูอ าศัยที่มกี ารศึกษา อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายไดใกลเคียงกัน หรือเหมือนกันยอมจะมีความพอใจใกลเคียงกันหรือเหมือนกันดวย
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7. วิธีการศึกษา
7.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
7.1.1 ขอมูลขั้นปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม กรณีศึกษา
การสังเกต บันทึกและการถายภาพ เปนตน
7.1.2 ขอมูลขั้นทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากสื่อและเอกสารตาง ๆ เชน บทความ
ขอเขียน เอกสาร ทางวิชาการ อินเตอรเนท เปนตน
7.2 วิเคราะหขอมูล วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลและสังเคราะหสว นตาง ๆ เพื่อใช
เปนแนวทางในการตอบปญหาการวิจยั
7.3 ขั้นตอนสรุปขอมูล นําขอมูลที่วิเคราะห เพื่อตอบคําถามคําวิจัย
8. แหลงขอมูล
สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
หอสมุดแหงชาติ
หองสมุดภายในมหาวิทยาลัยและสถานที่ราชการ
อินเตอรเนท
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บทที่ 2
การมีสวนรวมของประชาชน
1. ความหมายของการมีสว นรวม
ความหมายของการมีสว นรวมไดมีผูใหความหมายไวมากมายและหลากหลายแตมี
ความหมายหลายความหมายทีน่ า สนใจ ดังนี้
1.1 โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff 1977: 7-9) ผูริเริ่มทฤษฎีการมีสวนรวม
เคยใหความหมายของการมีสวนไวคอื การที่ผมู ีสวนรวมตองมีสวนเกีย่ วของกับกระบวนการ 4 กระบวนการ
คือ
1.1.1 มีสวนในกระบวนการตัดสินใจ
1.1.2 มีสวนในกระบวนการดําเนินงาน
1.1.3 มีสวนรวมในการแบงผลประโยชน
1.1.4. มีสว นรวมในการประเมินผลโครงการ
โดยมีบุคคล 4 ฝายที่มีสวนสําคัญในการมีสวนรวมคือ ประชาชนทองถิ่น ผูนาํ
ทองถิน่ เจาหนาที่รัฐ และบุคคลภายนอก
1.2 WHOและUnicef (1978: 11) กลาววาการมีสว นรวมทําใหเกิดกระบวนการและ
โครงสรางที่ทาํ ใหประชาชนแสดงถึงความตองการของตน เขารวมในการพัฒนาและไดรับประโยชนจากการพัฒนานั้น โดยประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจเอง
1.3 สายทิพย สุคติพันธ (อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร 2543: 137) ไดใหความหมาย
ไววาการมีสวนรวมคือ การคืนอํานาจ (Empowerment) ในการพัฒนาใหแกประชาชน ซึ่งอยาง
นอยที่สุดประชาชนตองมีสว นรวมในการริเริ่มวางแผน และดําเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยว-ของกับ
สภาพความเปนอยู และอนาคตของเขา
1.4 Peter Oakley และDavid Marsden (2533: 21) สรุปความหมายไวกวาง ๆ วา
เปนกระบวนการที่ใหสทิ ธิ และหนาที่แกประชาชนในการรวมแกปญหาของเขา โดยใหประชาชน
 หาเหลานัน้ และ
เปนผูริเริ่ม และใชความสามารถ ความพยายามและทรัพยากรทีม่ อี ยู เพื่อแกปญ
เปนการปฏิบัติอยางแข็งขัน ไมใชการมีสว นรวมที่พอเปนพิธเี ทานัน้
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1.5 ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526: 20) กลาววาการมีสวนรวม หมายถึงการเปดโอกาสให
ประชาชน ไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบ
ในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชน
1.6 ทวีทอง หงษวิวฒ
ั น (2527: 2) ใหคําจํากัดความของการมีสว นรวมวา การที่
ประชนชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ และควบคุม การใช และกระจายทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
2. หลักการการมีสว นรวม ( ที่มา: www.thailocaladmin.go.th )
หลักการการมีสวนรวมนัน้ เปนหลักการเพื่อใหหนวยงานทีด่ ําเนินการการมีสวนรวม
และชุมชนไปปฏิบัติในการดําเนินการเพือ่ ใหการมีสว นรวมเกิดผลดี และมีประสิทธิภาพ โดยมี
หลักการ 5 ประการ ดังนี้
2.1 จัดขึ้นตามความตองการของประชาชน หากกิจกรรมที่นาํ ไปใหประชาชนเปนเรือ่ ง
ใหมก็ตองใชเวลานานในการกระตุนเรงเราความสนใจ ใหความรูความเขาใจจนประชาชนยอมรับ
ความจําเปน และประโยชนในการจัดกิจกรรมเหลานัน้ อาจเริ่มตนกิจกรรมโดยอาศัยผูนาํ ชุมชน
หมายถึง ผูนาํ ตามธรรมชาติที่ชาวบานเคารพนับถือ ผูน าํ ทางศาสนา ผูนําที่ไดรับการเลือกตั้ง หรือ
แตงตั้งจากทางราชการ เพื่อเปนผูบุกเบิก และชักนําชาวบานตอไป
2.2.2 ประชาชนผูไดรับประโยชน ตองมีสวนรวมในการจัดและบริหารโครงการจนสําเร็จโดยเขามามีสวนรวมตั้งแตตน
2.2.3 โครงการจะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนดวยความสมัครใจ ตองคํานึง
ถึงขีดความสามารถของประชาชนที่รับดําเนินการตอไปได โดยไมตองตองพึ่งพาภายนอก
2.2.4 การใชทรัพยากรพยายามใชทรัพยากรในชุมชนใหมีประโยชนมากที่สุดโครงการ
ควรจะสอดคลองกับสภาพแวดลอมความพรอมกับชุมชน สอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน ตองทําใหประชาชนเกิดความสํานึกเปนเจาของและสามารถทําตอไปได
เองเมื่อการชวยเหลือจากภายนอกสิน้ สุดลง
2.2.5 กิจกรรมตองดําเนินการโดยลักษณะกลุม เพือ่ สรางพลังกลุม ในการรับผิดชอบ
รวมกัน สรางความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมปลูกฝงทัศนคติ และพฤติกรรมที่เห็นแกสว นรวม
ทํางานเสียสละ เพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว
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3. ปจจัยที่มผี ลตอการเขามามีสวนรวม
การมีสวนรวมในแตละชุมชนจะแตกตางกันกันออกไป ขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัยในชุมชนทีท่ ําใหเกิดการมีสวนรวม ไมวาจะเปนปจจัยทางสภาพแวดลอม และปจจัยของประชากรเอง
โดยโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff 1980) กลาววาการมีสวนรวมตองคํานึงถึงปจจัย
สภาพแวดลอมไดแก
3.1 ปจจัยสภาพแวดลอม
3.1.1 ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ
3.1.2 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
3.1.3 ปจจัยทางการเมือง
3.1.4 ปจจัยทางสังคม
3.1.5 ปจจัยทางดานวัฒนธรรม
3.1.6 ปจจัยทางดานประวัติศาสตร
สวนประชาชนที่มีสวนรวมนัน้ ยังมีปจจัยทีม่ ีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมอีกไดแก
3.2 ปจจัยจากประชากร
3.2.1 อายุและเพศ
3.2.2 สถานภาพในครอบครัว
3.2.3 ระดับการศึกษา
3.2.4 สถานภาพทางสังคม เชน ชัน้ ทางสังคม ศาสนา
3.2.5 อาชีพ
3.2.6 รายไดและทรัพยสิน
3.2.7 ชวงเวลาที่อาศัยอยูในทองถิน่
3.2.8 สถานภาพการทํางาน
ปจจัยที่ใหคนเขามามีสว นรวมในโครงการตาง ๆ ของการพัฒนานั้น ประชาชนจะเขา
มามีสวนรวมมากนอยขึ้นอยูกับปจจัยทัง้ ภายนอก และภายในชุมชน ปจจัยเหลานี้จะสงผลตอชุมชนใหเขามามีสวนรวมมากหรือนอย ซึ่งขึน้ อยูกับปจจัยเหลานั้น
4. ขั้นตอนการมีสว นรวม
ขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนนั้นมีหลากหลายขั้นตอน และหลากหลายวิธกี าร แตมี
ผูที่กลาวไวอยางนาสนใจหลายทาน เชน
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4.1 โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff 1980: 213-218) ไดแบงขั้นตอนการมี
สวนรวมออกเปน 4 ขัน้ คือ
4.1.1 การมีสว นรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวยการเริ่ม
ตัดสินใจในการดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ
4.1.2 การมีสว นรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุน
ทรัพยากร บริหาร การประสานความรวมมือ
4.1.3 การมีสว นรวมในผลประโยชน (Benefits) ประกอบดวยผลประโยชนดาน
วัสดุ ดานสังคม และสวนบุคคล
4.1.4 การมีสว นรวมในการประเมินผล (Evaluation)
4.2 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543: 143) ไดสรุปกระบวนการการมีสวนรวม มี
ดังตอไปนี้
4.2.1 การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน เปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกัน
เรียนรูสภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนขอมูลในการทํางาน
และหาปญหา สาเหตุของปญหา
4.2.2 การมีสว นรวมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเพื่อกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธกี าร แนวทางการดําเนินงาน และทรัพยากรที่จะตอง
ใช
4.2.3 การมีสว นรวมในการดําเนินการพัฒนา
4.2.4 การมีสว นรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา ขัน้ ตอนนี้ควรอยูในพืน้ ฐานของความเทาเทียมกันของบุคคล และสังคม
4.2.5 การมีสว นรวมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา เพื่อทีจ่ ะแกไขปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น
5. รูปแบบการมีสวนรวม
รูปแบบการมีสวนรวม องคการสหประชาชาติ (United Nations 1981) ไดรวบรวม
รูปแบบการมีสวนรวมไว 3 รูปแบบ ดังนี้
5.1 การมีสว นรวมแบบเปนไปเอง จะเปนการมีสว นรวมที่เปนไปโดยการอาสาสมัครหรือ
การรวมตัวกันขึ้นเอง เพื่อแกไขปญหากลุมของตนเอง โดยเนนการกระทําที่ไมไดรับการชวยเหลือ
จากภายนอก
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ชุมชน

หนวยงานตาง ๆ

ภายที่ 3 การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง
5.2 การมีสว นรวมแบบชักนํา
เปนการเขารวมโดยตองการความเห็นชอบ หรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาล หรือหนวยงานอืน่ ๆ เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศที่กาํ ลังพัฒนา

ชุมชน

หนวยงานตาง ๆ

ภาพที่ 4 การมีสวนรวมแบบชักนํา
5.3 การมีสวนรวมแบบบังคับ ซึ่งเปนผูมีสวนรวมภายในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ภายใตการจัดการโดยเจาหนาที่ของรัฐ หรือโดยการบังคับโดยตรง ผูกระทําไดรับผลทันที แต
จะไมไดรับผลในระยะยาว
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หนวยงานตาง ๆ
ชุมชน

ภาพที่ 5 การมีสวนรวมแบบบังคับ
6. การวัดระดับการมีสวนรวม (Arnstein 1995)
ระดับของการมีสวนรวมมี 3 ระดับ ไดแก
6.1 ระดับที่ไมมีสวนรวม (Non-participation) แบงไดเปน
6.1.1 ถูกควบคุมและชี้นํา (Manipulation)
6.1.2 การเกลีย้ กลอมและโนมนาว (Therapy) ปญหาที่เกิดขึ้นการมีสวนรวมใน
ระดับนี้คือ ไดรับทัศนคติที่ไมถูกตอง จึงควรจัดการอบรมเพื่อใหมีจิตสํานึกที่ถกู ตอง
6.2 ระดับการมีสวนรวมบางสวน (Degree of Tokenism) ไดแก
6.2.1 การรับรูขอมูล (Informing) เปนการสงขาวสารใหชุมชนทราบ เปนการสื่อสารทางเดียวโดยไมมีชองใหชุมชนสะทอนความคิดเห็นขึน้ มา และไมมอี ํานาจในการตอรอง
6.2.2 รวมกันปรึกษาหารือ (Consultation) ชุมชนจะไดรับการยอมรับมากขึน้ ได
มีโอกาสรับรูและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนา แตยังไมมีอํานาจมากพอที่จะ
สรางหลักประกันไดวาความคิดของพวกเขาจะถูกนําไปใชในการตัดสินใจ
6.2.3 รวมแสดงความคิดเห็น (Placation) เปนการกําหนดกฎระเบียบพื้นฐาน
ใหชุมชนสามารถเสนอขอเรียกรองอยางเปนระบบและขั้นตอนได ชุมชนสามารถรวมตัวกันเพื่อ
กดดันใหขอเสนอของชุมชนถูกนําไปปฏิบัติหรือไม แตอํานาจในการตัดสินใจยังคงอยูที่ผูมีอาํ นาจ
6.3 ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Degree citizen power) ไดแก
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6.3.1 เปนหุน สวน (Partnership) การมีสว นรวมลักษณะนี้เปนการเจรจาตอรอง
ระหวางกลุมทีม่ ีอํานาจ และชุมชนที่รวมตัวกัน ชุมชนตองมีการรวมตัวลักษณะผูนําที่รับผิดชอบ
ชุมชนของตนได องคกรชุมชนเองก็ตองประกอบดวยผูม คี วามรูในระดับตาง ๆ เพื่อจัดการรวบรวม
ขอรองเรียนของชุมชน ซึง่ จะทําใหชุมชนมีอํานาจตอรองอยางแทจริง
6.3.2 ระดับทีม่ ีตัวแทนตัดสินใจ (Delegated power) เปนระดับการมีสวนรวมที่
มีจํานวนผูเขารวมนอยแตมปี ระโยชน โดยผูที่เกีย่ วขอหรือไดรับผลกระทบสามารถมาคอยติดตาม
การดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ ได
6.3.3 ระดับทีป่ ระชาชนมีอํานาจตัดสินใจ (Citizen Control) เปนระดับสูงที่สุด
ของการมีสว นรวมของชุมชน หัวใจสําคัญคือชุมชนจะตองสามารถวางแผนอนาคตและจัดทําโครงารตาง ๆ ไดเอง พรอมทั้งติดตามตรวจสอบโครงการเหลานัน้ ได ถือเปนระดับการมีสวนรวมอยาง
แทจริง แตมีความเปนไปไดคอนขางยาก
ตารางที่ 1 แสดงระดับการมีสวนรวมของชุมชน
ระดับการมีสวนรวม
1. ระดับที่ไมมีสวนรวม
1.1 ถูกควบคุมและชี้นาํ
(Manipulation)
1.2 การเกลี้ยกลอม
และโนมนาว (Therapy)

วัตถุประสงค
ใหขอมูลความรูแก
ชุมชน
ปลูกฝงจิตสํานึกจากผู
มีอํานาจ เพื่อใหเกิด
ทัศนคติตามทีต่ องการ

2. ระดับการมีสวนรวมบางสวน
2.1 การรับรูขอมูล
แจงใหชุมชนทราบถึง
(Informing)
อํานาจและสิทธิ โดยไม
รับความคิดเห็นสะทอน
กลับของชุมชน และไม
มีอํานาจตอรอง

ผลที่ไดรับ

รูปแบบการมีสวนรวม

ชุมชนรับรูใน
กระบวนการวางแผน
ยอมรับการวางแผน

การแถลงขาว ขาวแจก
หนังสือพิมพ

ชุมชนจําตองยอมรับ
ขอมูลเหลานัน้ และ
ปลอยใหการตัดสินใจ
เปนของผูมีอาํ นาจ

ใบปลิว โปสเตอร
แบบสอบถาม นิทรรศการ
เปดศูนยขอมูลขาวสาร
รายการทางโทรทัศน
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงระดับการมีสวนรวมของชุมชน
ระดับการมีสวนรวม
2.2 รวมกัน
ปรึกษาหารือ
(Consultation)

วัตถุประสงค
ชุมชนรับรูปและ
สามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายและ
แผนพัฒนา

ผลที่ไดรับ
รับรูปถึงผลตอบรับจาก
ชุมชนแตชุมชนไมมี
หลักประกันวาความคิด
ของพวกเขาจะถูก
นํามาใชในการตัดสินใจ

2.3 รวมแสดงความ
คิดเห็น (Placation)

ชุมชนคัดเลือก
คณะกรรมการเพื่อเปน
ตัวแทนในกระบวนการ
ตัดสินใจเพื่อแกไข
ปญหาขอขัดแยง

คัดเลือกตัวแทนชุมชน คณะที่ปรึกษาที
รวมรับผิดชอบใน
ทรงคุณวุฒิ
กระบวนการตัดสินใจ
สามารถนําเสนอขอ
เรียกรองของชุมชน
อยางเปนระบบและ
ขั้นตอน สามารถกดดัน
ใหขอเสนอของชุมชน
ถูกนําไปปฏิบัติ

3. ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
3.1 เปนหุน สวน
ผูมีอํานาจและชุมชนมี
(Partnership)
ขอตกลงในหลักการ
ของการตัดสินใจ
รวมกันจัดตั้งองคกร
ชุมชนจากผูมคี วามรู

ชุมชนสามารถ
ตรวจสอบเรียกรอง ผูน ํา
ชุมชนมีอาํ นาจตอรอง
อยางแทจริง

รูปแบบการมีสวนรวม
ประชาพิจารณ เสวนา
ประชาชน เยีย่ มชม
โครงการ การสนทนากลุม
ยอย เวทีสาธารณะ

องคกรชุมชนที่
ประกอบดวยผูมีความรูใน
ระดับปฏิบัติการ ดาน
กฏหมาย ดานการบริหาร
จัดการ
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ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงระดับการมีสวนรวมของชุมชน
ระดับการมีสวนรวม
3.2 ระดับทีม่ ตี ัวแทน
ตัดสินใจ
(Delegated power)

วัตถุประสงค
ชุมชนสามารถ
มอบหมายงานการ
พัฒนาใหองคกรภายใต
การกํากับชุมชน

3.3 ระดับที่ประชาชนมี ชุมชนสามารถดูแล
อํานาจตัดสินใจ
ตนเองไดโดยไมตองมี
(Citizen Control)
หนวยงานพิเศษใดมา
ดูแล บางกรณีไดรับการ
สนับสนุนจากองคกร
ภายนอก

ผลที่ไดรับ
ชุมชนมีอาํ นาจใน
กระบวนการตัดสินใจ
สามารถกําหนดทวง
ถาม ตรวจสอบ
ปรับเปลี่ยน ยกเลิก
นโยบายตาง ๆ จัดทํา
แผนนโยบายในการ
พัฒนาได โดยผานทาง
องคกรชุมชนมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ

รูปแบบการมีสวนรวม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล การสอบถาม
ชุมชน

ชุมชนสามารถวางแผน การลงประชามติ
อนาคตของตนเองได
พรอมทัง้ ติดตาม
ตรวจสอบโครงการ
เหลานั้นได

7. แนวทางการจัดการการมีสวนรวม
เมื่อการมีสว นรวมของชุมชนไดเกิดขึ้นแลว ควรจะมีแนวทางในการจัดการการมีสว นรวมนัน้ ใหเกิดประสิทธิภาพที่สมบูรณ และบรรลุวัตถุประสงคที่ตงั้ ไว โดยรูปแบบของการมีสว นรวมที่
สามารถใชแนวทางการมีสวนรวมนี้ได คือรูปแบบการมีสวนรวมแบบชักนําเปนการเขารวมโดยตองการ
ความเห็นชอบ หรือสนับสนุนโดยรัฐบาล หรือหนวยงานอื่น ๆ คือหนวยงานที่ลงไปปฏิบัติงานกับ
ชุมชน ควรดําเนินการตามแนวทางทีก่ ําหนดไว ดังเชนที่สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549: 142-149)
แบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวมเปน 3 ดาน คือ ดานประชาชน ดานการมีสวนรวม และดาน
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ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกีย่ วของ โดยมีวตั ถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดการยอมรับและกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในทุก ๆ ฝาย ดังนี้
7.1 การรับรู (Perception)
โดยตองสรางจิตสํานึกในการรับรูใหมใหแกทุกฝายวา ไมใช “รัฐกิจ” หากแตเปน
“สาธารณะกิจ” ที่สาธารณชนตองมีสว นรวมตั้งแตการคิด รวมทํา และรวมตรวจสอบ โดยไมวา จะ
เปนเจาหนาทีร่ ัฐ หรือประชาชนก็มีสิทธิและหนาที่เทา ๆ กัน และทุกฝายตองประสานประโยชน
และแกปญหาดวยวิธกี ารรอมชอม
7.2 ทัศนคติ (Attitude)
การปรับทัศนคติทุกฝายใหมีทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมและทุกฝายตองมีทัศนคติที่ดีตอกันและมีความอดทนในการทํางาน เพราะกระบวนการมีสวนรวมจะใชระยะเวลานาน
และตองทําอยางตอเนื่อง มีความจริงใจตอกัน เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ ทุกฝายควรมีทัศนคติที่ดีตอกัน เพื่อใหเกิดการรวมมือแบบ “ประชารัฐ” จะเกิดการพัฒนาทีด่ ี
ยิ่งขึ้น
7.3 การเปนตัวแทน (Representation)
การเลือกตัวแทนที่ดีจะทําใหเกิดการประสานผลประโยชนอยางเปนธรรมโดย
ตองคํานึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนในดานตาง ๆ เชน ทักษะและความสามารถที่เกือ้ หนุนกัน ความ
สอดคลองทางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร ความรับผิดชอบ ความมัน่ คงทางการเงิน เปนตน อีกทั้งตองมีความนาเชื่อถือจากทุกฝายดวย
7.4 ความเชื่อมั่นและไววางใจ (Trust)
การสรางความเชื่อมั่นและไววางใจนั้นตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจน เปนรูปธรรม
และเปนวัฒนธรรมองคกร ซึ่งจะสรางความเชื่อถือและศรัทธาเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหการมี
สวนรวมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว การสรางความเชื่อมัน่ และไววางใจสรางไดดวยการแลก
เปลี่ยนขอมูล ดําเนินกิจการ และนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมาและครบถวน และทําอยาง
ตั้งใจทัง้ เปนทางการ และไมเปนทางการ
7.5 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-sharing)
การไดรับขอมูลที่หลากหลาย สมบูรณและครบถวนทําใหเกิดการวินิจฉัยปญหา
และการเสนอแนวทางการแกปญหาทีห่ ลากหลาย และตรงตามความตองการมากขึน้ ผลที่ตามมา
คือทําใหการตัดสินใจ และวางแผนการดําเนินงานเปนไปอยางรอบคอบ และรอบรู ดังนัน้ การมี
สวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีความรูและขอมูลขาวสารทีเ่ พียงพอ
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7.6. ฉันทามติ (Consensus)
การแกปญหาความยุง ยากซับซอนรวมกัน การหาทางออกสําหรับปญหา ในทาง
สันติ เปนที่ยอมรับหรือเปนฉันทามติของประชาสังคม เปนการทีท่ กุ คนยินยอมเห็นพองกันในทุก
ขั้นตอน โดยหลักการที่ดที สี่ ุดคือ การสรางขอตกลงทีม่ ั่นคงยืนยาว มีการยอมรับกันระหวางกลุม
และหาขอสรุปรวมกันไดในทุกฝาย หากมีขอคิดเห็นทีต่ างกันตองสามารถปรับความเห็นที่ตา งกัน
ดวยการเจรจาหาขอยุติไดอยางสันติวิธี
7.7 การมีปฏิสัมพันธ (Intersction)
ตองจัดใหมีกจิ กรรมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน ตองเปนการ
สื่อสารแบบ 2 ทาง (Two way communication) กอใหเกิดความสัมพันธอนั ดีตอกัน ซึ่งจะนําไปสู
การลดอคติทมี่ ีตอกัน และเขาใจที่ดีขึ้น
7.8 ความประสงคหรือมุงหมาย (Purpose)
ตองกําหนดจุดประสงคและจุดมุงหมายไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูเขารวมตัดสินใจ
ไดวาจะเขารวมหรือไม และทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน และดําเนินโครงการไปในทิศทาง
เดียวกัน ในการใหประชาชนเขามามีสว นรวมตองระบุลักษณะของกิจกรรมวา มีรูปแบบ และ
ลักษณะอยางไร รวมทั้งขัน้ ตอนของกิจกรรมจะตองระบุวาในกิจกรรมแตละอยางมีกี่ขั้นตอน และ
ประชาชนสามารถเขารวมในขั้นตอนใดบาง
7.9 การะประเมินผล (Appraisal)
การประเมินผลตองดําเนินการไปดวยความเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติ
สวนตัว เพื่อนําผลการประเมนมาพัฒนาและปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.10 ความโปรงใส (Transparency)
เนื่องจากกระบวนการมีสว นรวมเปนกระบวนการที่ใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบ
สําหรับการตัดสินใจของรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐ ซึ่งตองประกอบดวยความไววางใจ การ
เปดเผยขอมูล การเขาถึงขอมูลและกระบวนการตรวจสอบ
7.11 ความเปนอิสระ (Independence)
ทุกฝายควรมีอิสระทางความคิด เพื่อจะไดเกิดขอเสนอแนะและความคิดเห็นใน
การตัดสินใจรวมกันอยางหลากหลาย และเปนการมีสว นรวมอยางสมัครใจ ไมมีการบังคับ วาจาง
คุกคาม ถาเปนเชนนัน้ ถือวาไมเปนกระบวนการการมีสว นรวม
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7.12 กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing)
ตองเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสว นรวมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ทําใหเกิด
ประสบการณ การเรียนรูใหมอยางตอเนื่อง โดยความสัมพันธระหวางสมาชิกจะเปนตัวกําหนดที่
สําคัญ ที่จะทําใหการมีสว นรวมของประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และการมีสว นรวม
ของประชาชนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยสําคัญที่จะบงบอกถึงความเขมแข็งของการมีสวนรวม
7.13 เครือขาย (Network)
ทุกฝายควรมีความเขาใจกัน มาผนึกกําลังกัน เปนหนึ่งเดียวกัน ที่สําคัญตอง
เปนไปเพื่อสรางผลประโยชนในเชิงการทํางานรวมในรูปกิจกรรม โครงการ แผนงาน ที่จะตองอาศัย
ความรวมกัน ซึ่งเครือขายความรวมมือจะตองเกิดขึ้นจากวิธีคิดของสมาชิก ผูบริหาร และบุคคลใน
ชุมชนเปนหลัก โดยเครือขายความรวมมือนั้นจําเปนตองใหมีตัวแทนของประชาชนมาพบปะพูดคุย
เพื่อกอตัว และกลาวถึงวัตถุประสงครวมกัน การพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยอาศัยเครือขายการมี
สวนรวมในการทํางานของคนในชุมชน เพื่อรวมกันแกไขปญหาของคนและปญหาสวนรวมในชุมชน ซึง่ การดําเนินงานของเครือขายจะนําไปสูการพัฒนาการมีสวนรวมที่ยงั่ ยืนได
8 สรุปการมีสวนรวมของประชาชน
จากการศึกษาทฤษฎีการมีสว นรวม สามารถสรุปความหมายของการมีสวนรวมจากที่
WHO และ Unicef, Peter Oakley และ David Masden วาการมีสว นรวมคือ กระบวนการที่ให
สิทธิ และหนาที่แกประชาชน ในการแกปญหา พัฒนา และไดรับประโยชน จากการพัฒนานั้น ๆ
ซึ่งเปนการเขารวมอยางแข็งขัน ไมใชการแคเขารวมแคพอเปนพิธี ตามที่สายทิพย สุคติพันธ กลาว
อีกวา โดยอยางนอยที่สุดประชาชนตองมีสวนรวมอยางนอยที่สุดตองมีสวนรวมในกระบวนการริเริ่ม วางแผน และดําเนินการในกิจกรรม โดยขั้นตอนการการมีสวนรวม Cohen และ Uphoff ผูเปน
ริเริ่มทฤษฎีการมีสวนรวม ไดกลาววามีทงั้ หมด 4 ขัน้ ตอนคือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการดําเนินการ
3. การมีสวนรวมในการแบงผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ไดเพิ่มกระบวนการอีกหนึง่ กระบวนการในขั้นตอนแรก
สุด คือ การมีสว นรวมในการศึกษาชุมชน ดังนัน้ จึงสรุปกระบวนการการมีสวนรวมไดทงั้ หมด 5 ขัน้ ตอน
คือ
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1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
2. การมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจในการแกปญหา
3. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา
4. การมีสวนรวมในการแบงผลประโยชน
5. การมีสวนรวมในการติดตามผล และประเมินผลการพัฒนา
โดยในการดําเนินกระบวนการการมีสว นรวมตองอาศัยหลักการการมีสวนรวมเพื่อให
เกิดการมีสว นรวมที่ดี และมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการคือ การมีสวนรวมตองเกิดจากความ
ตองการของประชาชนเอง โดยประชาชนผูไดรับประโยชนตองมีสว นในการบริหาร และจัดการ ดวย
ความสมัครใจ เพื่อใหเกิดพลังกลุม และเพื่อสรางความสัมพันธอันดีแกสมาชิก และปลูกฝงทัศนคติ
อันดีแกการทํางานเพื่อผลประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชนสวนรวม
ปจจัยที่สง ผลตอการมีสวนรวมมีหลาย ๆ ปจจัยทัง้ ปจจัยทางสภาพแวดลอม เชน
ปจจัยทางกายภาพ และชีวภาพ, ปจจัยทางเศรษฐกิจ, ปจจัยทางการเมือง, ปจจัยทางสังคม, ปจจัย
ดานวัฒนธรรม และปจจัยทางดานประวัติศาสตร สวนปจจัยของประชากรเองไดแก อายุ และเพศ,
สถานภาพในครอบครัว, ระดับการศึกษา, สถานภาพทางสังคม เชน ชัน้ ทางสังคม ศาสนา, อาชีพ,
รายไดและทรัพยสนิ , ชวงเวลาที่อาศัยอยูใ นทองถิน่ และสถานภาพการทํางาน โดยปจจัยเหลานี้
สามารถสงผลตอระดับการมีสวนรวม ซึง่ ระดับการมีสวนรวมไมวาจะในระดับที่ไมมีสวนรวมเลย, มี
สวนรวมบางสวน หรือระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ จากที่ Arnstein ไดกลาวไว สามารถบอกได
ถึงประสิทธิภาพของการมีสวนรวมนั้น ๆ หากมีสวนรวมในระดับสูง คือรวมในการตัดสินใจ แสดงวา
เปนการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพมาก โดยแนวทางการจัดการการมีสวนรวมเปนแนวทางในการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพที่สมบูรณตามที่สมลักษณา ไชยประเสริฐ ไดแบงไวกลายแนวทางที่ไดกลาวไว
ใน ขอ 2.7 แนวทางการจัดการการมีสว นรวม โดยมีแนวทางหนึง่ คือ การสรางทัศนคติ โดยหากทุกฝาย
มีทัศนคติที่ดีตอกัน และมีทศั นคติที่ดีตอกระบวนการการมีสวนรวม ก็สามารถทําใหการมีสวนรวมนัน้
เปนการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพที่ดีได เพราะกระบวนการการมีสว นรวมเปนกระบวนการที่ใชระยะ
เวลานาน และตองกระทําอยางตอเนื่อง จึงตองอาศัยความจริงใจตอกัน เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอการมี
สวนรวม เพื่อ ใหเกิดความรวมมือและรวมใจที่แทจริง
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บทที่ 3
การดําเนินการวิจยั
การดําเนินงานวิจยั สําหรับศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นทีสาธารณะ พื้นที่
กรณีศึกษาชุมชนโฟรโมสต เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เปนผลมาจากการศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และเอกสาร งานวิจัยที่เกีย่ วของ โดยบทนีป้ ระกอบดวยการสรุปกรอบ
ทฤษฎี แนวคิด เพื่อแนวทางการวิจัยตอไป
1. กรอบทฤษฎีหรือแนวความคิด
ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาทฤษฎีการมีสว นรวม และงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการหรือพัฒนาพืน้ ที่ชมุ ชนนัน้ ๆ โดยการออกแบบการวิจยั สําหรับดําเนินงานกับพื้นที่กรณีศึกษาไดปรับเปลี่ยนใหมคี วามเหมาะสมกับบริบทของพืน้ ทีก่ รณีศึกษา โดยรูปแบบการดําเนินงานสามารถแบงไดเปน 4 ขั้นตอน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การจัดการขอมูล
จากการศึกษาทฤษฎีการมีสว นรวมไดมีผูใหคํานิยาม ความหมาย รูปแบบ
หลักการ ระดับการมีสวนรวม และแนวทางการมีสวนรวมไวอยางหลากหลาย โดยมีจุดประสงค
ของการมีสว นรวมแตกตางกันออกไป เชน เพื่อนําไปพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ การทองเทีย่ ว
ภายในชุมชน หรือความปลอดภัยในชุมชนเอง เปนตน
1.2 การแปลความหมายขอมูล
การทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทุกดานถึงที่มา วัตถุประสงค และแนวโนมตาง ๆ
ของขอมูล โดยตองทําความเขาใจกับปจจัยการมีสว นรวมตาง ๆ ทีท่ าํ ใหชุมชนแตละชุมชนแตกตาง
กันออกไปดังนี้ อายุและเพศ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม
อาชีพ รายไดและทรัพยสนิ ชวงเวลาทีอ่ าศัยในทองถิน่ และสถานภาพการทํางาน โดยตองทํา
ความเขาใจกับปจจัยเหลานี้อยางถีถ่ วน เพราะปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอการมีสวนรวมของชุมชน
1.3 วิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผน
เพื่อใหไดขอสรุปในกระบวนการการมีสว นรวมของชุมชนที่สงผลตอความพอใจ
และทัศนคติทมี่ ีตอพื้นที่สาธารณะ และกระบวนการการมีสวนรวมเอง
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1.4 การสรุปผลการดําเนินงาน
จากระบวนการวิจัยในลําดับขั้นตอนตาง ๆ ผูวิจัยจะทําการรวบรวมและสรุป
ปญหาที่เกิดขึน้ ระหวางการดําเนินงานวิจยั
เพื่อใชเปนขอมูลหรือแนวทางสําหรับการศึกษาหรือ
การวิจยั ที่เกี่ยวของตอไป
2. กระบวนการวิจยั
2.1 การตั้งประเด็นการศึกษา
เพื่อกําหนดหัวขอในการศึกษา กําหนดประเด็นการศึกษาทีน่ า สนใจ รวมถึงเปน
การวางแผนโครงการวิจยั โดยสงผลใหงานวิจยั นี้เกิดประโยชนและความนาสนใจ
การศึกษาวิจยั วิธีนมี้ ุงเนน เรื่องความพอใจ และทัศนคติที่ดีตอกระบวนการมี
สวนรวม และตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึน้ ดังนั้นประเด็นการศึกษา จึงมุงเนนไปในเรื่องของกระบวนการการมีสวนรวมที่สง ผลตอความพอใจ และทัศนคติที่มีตอกระบวนการการมีสวนรวม และ
ตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึน้
โดยประเด็นการศึกษาการวิจัย คือ กระบวนการการมีสวนรวมที่จะสงผลตอ
ความพอใจ และทัศนคติตอพื้นทางกายภาพที่จะเกิดขึ้น
2.1.1 พิจารณาความสําคัญของประเด็นการศึกษา ซึง่ ไดกลาวไวในบทที่ 1 ถึง
เรื่องความสําคัญของปญหาวา ปจจุบันวิถีชีวิตของคนไดเปลี่ยนไปจากการอพยพยายถิ่น เพื่อหา
งานในเมืองหลวง สงผลใหกระบวนการการมีสวนรวมที่แทจริงไดเลือนหายไป เนื่องจากชุมชน
เมืองมีปจจัยอืน่ ๆ ที่ตองใหความสําคัญมากกวา ดังนั้นการมีสว นรวมทีเ่ กิดขึ้นในสังคมเมืองจึง
เปนการมีสวนรวมที่ไมไดเกิดขึ้นจากตัวประชากรเอง ทําใหประชากรอาจไมไดมีสวนรวมที่แทจริง
หรืออาจจะมีทัศคติที่ไมดีตอการมีสวนรวม ทําใหการพัฒนาที่เกิดขึน้ ศูนยเปลา ดวยเหตุผลดังกลาวการวิจัยครั้งนี้จึงไดมีประเด็นการศึกษาทีม่ ุงเนนไปยังเรื่องกระบวนการการมีสว นรวมที่ผลตอ
ตอความพอใจ และทัศนคติที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะ หรือลักษณะทางกายภาพใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นจาก
กระบวนการการมีสวนรวมเอง
2.1.2 ศึกษาความเปนไปไดและความนาสนใจของประเด็นการศึกษา ซึ่งในการ
ตั้งประเด็นการศึกษานัน้ ตองอาศัยหลักเกณฑทางทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาอางอิงเพื่อให
เกิดความนาเชื่อถือ โดยหลักเกณฑหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของนัน้ ไดกลาวไวในบทที่ 2
2.1.3 กําหนดความสําคัญของประเด็นการศึกษาลงไปใหชัดเจน ซึ่งจากความสําคัญ
ของปญหา หลักการ และทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยงานวิจัยครั้งนี้ไดใหความสําคัญตอ
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เรื่องกระบวนการการมีสว นรวมและทัศนคติที่ดีของประชากรตอกระบวนการการมีสวนรวม ดังนั้น
ผลการตรวจสอบ และการพิสูจนสมมติฐานจึงจะเปนประโยชนตอผูท ตี่ องการนําไปศึกษา และ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงใชเปนขอพิจารณาสําหรับผูที่จะออกแบบพื้นที่สาธารณะ โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนตอไปได
2.2 การศึกษาและรวบรวมขอมูล
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ การศึกษาเบื้องตนจะทําการศึกษา
เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของการมีสว นรวม และกระบวนการการมีสว นรวม รวมไป
ถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสว นรวมของชุมชน
2.3 การแปลความหมายขอมูล
การทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทุกดานถึงที่มา วัตถุประสงค และแนวโนมตาง ๆ
ของขอมูล โดยตองทําความเขาใจกับปจจัยการมีสว นรวมตาง ๆ ทีท่ าํ ใหชุมชนแตละชุมชนแตกตาง
กันออกไป ดังนี้ อายุ และเพศ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม
อาชีพ รายไดและทรัพยสนิ ชวงเวลาที่อาศัยในทองถิน่ และสถานภาพการทํางาน
2.4 การศึกษาพื้นที่กรณีศึกษา
ในขั้นตอนนี้ขอ มูลทางดานกายภาพและการดําเนินการการมีสวนรวมกับชุมชนได
มีหนวยงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดเก็บรวบรวมขอมูลไวแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห และสังเคราะหหาขอมูลที่สําคัญตอไป
3. การเลือกพื้นที่กรณีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เลือกชุมชนโฟรโมสต เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เปนพืน้ ที่
กรณีศึกษา สําหรับการดําเนินการวิจัยโดยชุมชนโฟรโมสต มีสาํ นักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยเปนเจาของที่ดนิ ทัง้ หมดของชุมชน ประชากรในชุมชนโฟรโมสตไดรุกร้ําที่ดินของสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยมาสรางเปนที่อยูอาศัย และในอนาคตพื้นที่ดังกลาวจะเปนพื้นที่ที่มี
รถไฟฟาเสนสีแดงเขมตัดผาน และโครงการของกรุงเทพมหานครในการสรางโรงเรียนกีฬา ใน
บริเวณพืน้ ที่ของชุมชนพืน้ ทีก่ รณีศึกษาบางสวน (สวนทีต่ ิดกับทางรถไฟ) จึงทําใหมกี ารรื้อถอนบาน
ในชุมชนบางสวน และจากสภาพปจจุบันชุมชนมีสภาพแวดลอมทีไ่ มดี เนื่องจากประชากรใน
ชุมชนไมใชเจาของที่ดนิ ไมมีความผูกพันธในพืน้ ที่ จึงไมมีแนวคิดในการพัฒนาสภาพแวดลอมให
ดีขึ้น ทางสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยจ ึงไดใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลพระจอมเกลาธนบุรี ดําเนินการเปนตัวกลางในการพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนพรอมกับใชกระบวนการการมี
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สวนรวมในการดําเนินการพัฒนารวมกับประชากรในชุมชน โดยการพัฒนาชุมชนทางดานกายภาพใหเกิดความสะดวกสบาย และสงผลกระทบทางลบนอยที่สุดกับชุมชน โดยขณะนี้ชุมชนโฟรโมสต อยูในระหวางการกอสรางตามแผนการพัฒนาที่ไดจัดทํากับหนวยงาน และไดผานกระบวนการการมีสว นรวมของชุมชนไป 2 กระบวนการแลวคือ การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน และการ
มีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจในการแกปญหา ปจจุบนั กําลังอยูในระหวางการดําเนินการ
กอสรางและพัฒนา
3.1 เกณฑและเหตุผลในการเลือกพื้นที่ศกึ ษา
3.1.1 ตองเปนชุมชนขนาดกลาง – เล็ก เนื่องจากการวิจัยมีเวลาจํากัด
3.1.2 เปนชุมชนที่ดาํ เนินกระบวนการมีสว นรวมไปแลวในบางกระบวนการ หรือ
เสร็จสิ้นกระบวนการแลว เนือ่ งจากการวิจยั ตองการวิเคราะหกระบวนการที่เกิดขึ้นมีผลกระทบใด
ตอความพอใจและทัศนคติที่มีตอพืน้ สาธารณะที่เกิดขึ้น
3.1.3 เปนชุมชนทีม่ ีการสรางพืน้ ที่สาธารณะ เนื่องจากการวิจยั มุงเนนการ ศึกษา
ทางดานกายภาพ และการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหแกชุมชน รวมถึงกระบวนการการมีสว นรวม
ของประชากร ดังนัน้ พืน้ ที่สาธารณะเปนพืน้ ทีท่ ี่สามารถกอใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวมได
หากพืน้ ที่สาธารณะนัน้ มีคณ
ุ ภาพ
3.1.4 ชุมชนที่จะนํามาศึกษาตองเปนชุมชนในเมือง เนื่องจากในเมืองสวนใหญ
กระบวนการการมีสวนรวมไมไดเกิดจากตัวประชากรเอง แตเกิดจากหนวยงานตาง ๆ เขามาริเริ่ม
กระบวนการ ทําใหกระบวนการที่เกิดขึ้นอาจจะเปนกระบวนการที่ไมแทจริงและไมสงผลการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ผูวจิ ัยจึงตองการศึกษาตามประเด็นการศึกษาดังทีก่ ลาวมาแลวคือ กระบวนการมีสวนรวมสามารถสงผลตอความพอใจ และทัศนคติที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะทีจ่ ะเกิดขึ้น
3.1.5 ชุมชนตองระดับการมีสวนรวมในระดับหนึง่ และเปนการมีสวนรวมโดยไม
ไดบังคับใหมสี วนรวม เพราะการมีสวนรวมโดยการบังคับใหมีสว นรวมถือเปนการมีสวนรวมทีไ่ ม
แทจริง
3.1.6 ชุมชนตองดําเนินการกอสรางไปแลว อาจจะยังไมเสร็จสิ้นแตตองมีการดําเนินการกระบวนการการมีสว นรวมไปแลวบาง เนื่องจากหากยังไมกอสรางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการพัฒนาทําใหกระบวนการการมีสวนรวมที่เกิดขึ้นไปแลวจะไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นดวย
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4. เครื่องมือที่ใชการวิจยั
4.1 แบบสัมภาษณ
การสัมภาษณจะใหมีความสอดคลองกับประเด็นการศึกษาการวิจัย และทฤษฎี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจและทิศทางการมีสวนรวมกับชุมชน ผานการพูดคุยและ
ตอบขอซักถามในประเด็นปญหาที่สงสัย และเกิดจากความคิดเกีย่ วกับกระบวนการการมีสว นรวมกับชุมชน และการเกิดขึน้ ใหมของพืน้ ที่สาธารณะในพืน้ ทีช่ ุมชนโฟรโมสต โดยทําการสัมภาษณ
บุคลากรในหนวยงานที่รว มดําเนินโครงการการพัฒนาในพืน้ ทีก่ รณีศึกษา ดวยกระบวนการการมี
สวนรวม ไดแก สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และไดสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรในชุมชนพื้นที่
กรณีศึกษา โดยประเด็นในการสัมภาษณแบงเปนหัวขอใหญดังนี้
4.1.1 ความพอใจในกระบวนการการมีสว นรวม ในแตละขั้นตอนการมีสวนรวม
4.1.2 ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะ ทีเ่ กิดจากกระบวนการการมีสว นรวม
4.1.3 ทัศนคติที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม
4.1.4 ทัศนคติที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดจากกระบวนการการมีสวนรวม
5. วิธีเก็บขอมูล (ภาคสนาม)
5.1 ใชการสังเกตการณ (Observation) เรื่องสภาพแวดลอมปจจุบันของพืน้ ที่สาธารณะ
สภาพแวดลอมในชุมชน การสังเกตใชวิธกี ารสังเกตดวยตาเปลา การจดบันทึก การกําหนดตําแหนงลงบนแผนที่ การบันทึกภาพดวยกลอง
5.2 ใชการสัมภาษณเชิงลึก เปนการสอบถามกับกลุมตัวอยาง โดยที่กลุมตัวอยางไม
ตองนั่งกรอกแบบสอบถามดวยตนเองเพื่อไมใหผูตอบแบบสอบถามเกิดความเบื่อหนายในการตอง
นั่งกรอกแบบสอบถาม และเพิ่มประเด็นในการสัมภาษณไดจากขอมูลที่ไดรับ
5.3 ในการสุมตัวอยางประชากรจะใชการเลือกแบบสุมกลุมตัวอยาง โดยผานการแนะนําจากหัวหนากลุมยอยของชุมชน
6. ขอมูลและประเภทขอมูล
6.1 ขอมูลและประเภทขอมูล
ขอมูลขัน้ ปฐมภูมิเปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากบุคคล และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการวิจยั ขอมูลขั้นทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัย
ที่เกีย่ วของ แผนที่ และรูปภาพ
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6.2 การเก็บขอมูล
6.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
6.2.1.1 การเก็บรวบรวมโดยใชแบบสํารวจและแผนที่ จะทําการสํารวจ
จากแผนที่ และแผนที่ภาพถายทางอากาศ พรอมกับการจัดเก็บขอมูลแบบสํารวจลักษณะทาง
กายภาพ เชน ลักษณะทางกายภาพของชุมชน อาคารบานเรือน พื้นที่สาธารณะ การใชงานของ
พื้นที่โดยรอบ เปนตน
6.2.1.2 การเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก จะเปนการสืบหาขอมูลจากกลุม เปาหมายในพืน้ ที่ศึกษาเพื่อเขาใจถึงพื้นฐานเกีย่ วกับพฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ ของคนในชุมชน ที่มีตอ กระบวนการการมีสวนรวม และพืน้ ที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
6.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
การเก็บขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิจะเปนการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากแหลง
ขอมูลตาง ๆ จากทางเอกสาร ตํารา หนังสือ บทความ โดยขอมูลทั้งหมดแบงออกเปน 2 สวน สวน
แรกไดแกสวนทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ซึง่ ไดจากเอกสาร ตํารา หนังสือ และ
บทความตาง ๆ สวนขอมูลอีกสวนคือ ขอมูลของพืน้ ทีก่ รณีศึกษา ชุมชนโฟรโมสต ในสวนของการ
ดําเนินการของโครางการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดวยกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชากร ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจากสํานังานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
7. การวิเคราะหขอมูล
7.1 ขอมูลปฐมภูมิ มีสองสวนคือจากการสํารวจทางกายภาพของพืน้ ที่ และไดจากการ
ใชแบบสํารวจ และแผนที่ ภาพถายทางอากาศ โดยนําขอมูลที่ไดมาทําความเขาใจถึงการเขาถึง
พื้นที่ และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
7.2 ขอมูลทุติภูมิ เปนการสังเคราะหขอ มูลที่ไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร
หนังสือ บทความ และโครงการวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ โดยวิเคราะหจากกระบวนการการมีสวนรวมที่
นํามาใชในการพัฒนาทางดานกายภาพของชุมชน
7.3 ขอมูลทีไ่ ดจากการสอบถาม และสัมภาษณกลุม ตัวอยางประชากรในชุมชนเพื่อ
สอบถามทัศนคติ และความพอใจทีม่ ีตอกระบวนการการมีสวนรวม และพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้น
ใหม และทําการสอบถาม สัมภาษณบุคลากรในหนวยงานที่รวมดําเนินโครงการการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพในพืน้ ทีก่ รณีศึกษา ดวยกระบวนการการมีสว นรวม ไดแก สํานักงาน-
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ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
การวิเคราะหขอ มูลโดยมุงศึกษาประเด็นการศึกษาของการวิจัย โดยอางอิงขอมูลเชิง
ทฤษฎีสนับสนุน เพื่อพิจารณากระบวนการการมีสว นรวมของชุมชน โดยพิจารณาขอมูลจากการ
สังเกตุการณเบื้องตนควบคูไ ปกับขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณ และสอบถามเชิงลึกกลุมตัวอยาง
ประชากรในชุมชนพื้นที่กรณีศึกษา และบุคลากรในหนวยงานที่รว มดําเนินโครงการการพัฒนาใน
พื้นที่กรณีศึกษา ดวยกระบวนการการมีสวนรวม ไดแก สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย
และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พรอมทั้งสรุปประเด็น
การศึกษาของการวิจยั คือ กระบวนการการมีสวนที่สง ผลตอความพอใจ และทัศนคติที่มีตอพื้นที่
สาธารณะที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการการมีสวนรวม
8. สรุปผล
ขอสรุปจากการวิจัยครั้งนีเ้ ปนขอสรุปเกี่ยวกับกระบวนการการมีสว นรวมที่ไมไดเกิด
จากการริเริ่มของประชากรในชุมชนเอง และสงผลตอความพอใจ ทัศนคติของประชากรในชุมชนที่
มีตอการมีสวนรวมนั้น ๆ และตอพื้นที่สาธารณะหรือพืน้ ทีท่ างกายภาพใด ๆ ที่ไดรับการพัฒนาจาก
กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน
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กรอบทฤษฎี

จัดการขอมูล
แปลความหมายขอมูล
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน
สรุปผลการดําเนินงาน

กระบวนการวิจัย

ตั้งประเด็นการศึกษา
ศึกษาและรวบรวมขอมูล
แปลความหมายขอมูล
ศึกษาพื้นที่กรณีศึกษาเบื้องตน

กําหนดพืน้ ที่กรณีศึกษา
กําหนดเครื่องมือในการวิจัย

กําหนดประเด็นคําถาม
สัมภาษณและสอบถามกลุมตัวอยาง
ประชากรในพืน้ ที่กรณีศึกษา

สัมภาษณและสอบถามบุคลลากรที่
ดําเนินการมีสว นรวมดวย
เก็บรวมรวมขอมูล
ขอมูลปฐมภูมิ
วิเคราหขอมูล
ขอมูลทุติยภูมิ
สรุปผล
แผนผังที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ขอมูลจากการสัมภาษณ

บทที่ 4
บริบทของพืน้ ที่กรณีศกึ ษา
การดําเนินงานวิจยั สําหรับศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่สาธารณะ จําเปนตอง
ศึกษาขอมูลทางดานกายภาพของชุมชนและขอมูลพื้นฐานประชากรในชุมชน ขอมูลดังกลาวทาง
สํานักงานทรัยพสินสวนพระมหากษัตริย และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีไดศึกษาไวแลวบางสวน ซึง่ ทางคณะดังกลาวไดทําการศึกษาและสํารวจตัง้ แต
ป พ.ศ.2550 โดยผูวิจัยไดนาํ มาวิเคราะหรว มกับขอมูลในปจจุบันของชุมชน
1. ขอมูลทั่วไปของแขวงแสมดํา
1.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 6 แผนที่กรุงเทพมหานครแสดงที่ตั้งเขตบางขุนเทียน
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แขวงแสมดํา

ภาพที่ 7 แผนที่กรุงเทพมหานครแสดงที่ตั้งแขวงแสมดํา
ที่มา : แขวงแสมดํา [ออนไลน], เขาถึงเมือ่ 5 กุมภาพันธ 2554 เขาถึงไดจาก http : //
www.googleearth.com
พื้นที่แขวงแสมดําอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร อยูตอนบนของเขต
บางขุนเทียน แบงการปกครองเปน 2 แขวงในเขตบางขุนเทียน ไดแค แขวงแสมดํา และแขวงทาขาม การใชสอยที่ดินแบงเปน 2 ลักษณะคือ ทางตอนเหนือของถนนวงแหวนรอบนอก กําลังพัฒนา
สูความเปนชุมชนเมือง มีการใชประโยชนที่ดนิ ประเภทอุตสาหกรรมและพื้นที่อยูอ าศัย สวนพืน้ ที่
ทางตอนใตของถนนวงแหวนรอบนอก ยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรม มีการพัฒนาไมมากนัก พืน้ ที่
สวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตรกรรม เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และปาชายเลน
1.2 ที่ตั้งและอาณาเขตของเขตบางขุนเทียน
ตั้งอยูทางใตสดุ ของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดตอกับพืน้ ทีก่ ารปกครอง
ตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับเขตบางบอน และเขตจอมทอง มีทางรถไฟสายแมกลอง
(วงเวียนใหญ-มหาชัย) ลําประโดง คลองสนามชัย คลองวัดกก คลองบัว และคลองตาสุก เปนเสน
แบงเขต
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ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตทุงครุและอําเภอพระสมุทรเจดีย (จังหวัดสมุทรปราการ) มีคลองบางมดคลองรางแมน้ํา คลองสวน คลองนา และคลองขุนราชพินิจใจ เปนเสน
แบงเขต
ทิศใต จรดอาวไทย
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร) มีคลองบางเสาธง คลองสอง คลองสาม คลองแยกพะเนียง คลองตาแมน และคลองแสมดําเหนือ เปนเสนแบง
เขต

เขตบางขุนเทียน

ภาพที่ 8 แผนที่กรุงเทพมหานครแสดงที่ตั้งเขตบางขุนเทียน
ที่มา : เขตบางขุนเทียน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2554 เขาถึงไดจาก
http : //www.googleearth.com
เขตบางขุนเทียนแบงเขตการปกครองเปน 7 แขวง ไดแก แขวงบางขุนเทียน แขวง
บางคอ แขวงจอมทอง แขวงบางมด แขวงทาขาม แขวงบางบอน และแขวงแสมดํา สันนิษฐานวา
เขตบางขุนเทียนกอตัง้ ในป 2410 เดิมขึ้นอยูกับจังหวัดธนบุรี ภายหลังไดมีการรวมจังหวัดธนบุรี
และจังหวัดพระนครเปนนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลีย่ นแปลงเปนกรุงเทพมหานครในปจจุบัน
1.3 การคมนาคมขนสง
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พื้นที่กรณีศึกษาอยูในยานชานเมืองตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
จึงมีทาง
สัญจรหลักอยู 2 ทางคือทางถนนและทางรถไฟ โดยทางถนนมีถนนพระรามที่ 2 เปนเสนหลัก เปน
ถนนสายที่มกี ารจราจรคับคั่งและถนนพระรามที่ 2 ยังตัดกับถนนวงแหวนรอบนอก หรือถนน
กาญจนาภิเษกทีห่ ลักกิโลเมตรที่ 10 ซึ่งเปนถนนที่มปี ริมาณยานพาหนะสูงเชนกันและยังเปน
เสนทางหลักในการเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครฝงใตและฝงเหนือไดอีกดวย
ซึ่งทําใหการเดิน
ทางเขา และออกกรุงเทพมหานครมีความสะดวกสบาย นอกจากนีท้ างดานตนถนนพระรามที่ 2
ยังมีจุดขึ้นลงทางดวนขั้นที่ 1 เสริมใหการสัญจรเขาและออกกรุงเทพมหานครในเวลาเรงดวยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทัง้ ยังเปนเสนทางหลักในการเดินทางสูภาคตะวัน-ตกและภาคใตของประเทศ
อีกดวย นอกจากนี้ยังมีถนนสายรองวิง่ ขนานทางดานเหนือกับถนนพระรามที่ 2 คือถนนเอกชัยซึง่
เปนทางลัดเชือ่ มตอระหวางถนนพระรามที่ 2 และถนนเอกชัยเปนชวงๆ ทําใหเกิดโครงขายการ
คมนาคมที่สะดวกยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 9 ลักษณะการจราจรในถนนพระรามที่ 2
ที่มา : ถนนพระรามที่ 2 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2554 เขาถึงไดจาก
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=161246
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สวนทางรถไฟสายวงเวียนใหญและถนนมหาชัยเปนอีกเสนทางหนึง่ ที่วงิ่ ขนานกับถนน
พระรามที่ 2 และถนนเอกชัย ซึง่ ทางรถไฟเสนดังกลาวอยูในแผนพัฒนาใหเปนระบบขนสงมวลชน
ขนาดใหญของกรุงเทพตอไป
ปจจุบันการเดินทางทางน้ําไมเปนที่นยิ มมากนักแตก็มีการใชบางในบางพื้นที่ สวน
ใหญจะใชเสนทางในพื้นรองรับน้ําและระบายน้าํ ของคลองบางคลอง แตสวนใหญในปจจุบนั ใช
ระบายน้ํามากกวาใชเปนทางสัญจร

ภาพที่ 10 แผนที่เสนทางรถไฟขนสงมวลชนทุกสาย
ที่มา : นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 7
กุมภาพันธ 2554 เขาถึงไดจาก http: // www.otp.go.th/RailwayFuture/index.htm
เสนทางรถไฟฟาสายสีแดงเขม (รังสิต-มหาชัย) เปนเสนทางการขนสงมวลชนที่กระทบ
กับพืน้ ทีก่ รณีศึกษาโดยตรง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของการรถไฟ มีการเวนรนระยะที่ดินออกจาก
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กลางรางรถไฟขางละ 20 เมตร ยกเวนบริเวณสถานีซึ่งขึ้นอยูกับแบบพิมพเขียว ตาม พรบ.จัดการ
รถไฟ 2494 ซึ่งมีผลตอการรนระยะของทีด่ ินของชุมชนทันที ทางรถไฟมีจํานวนสถานที่ทงั้ หมด 31
สถานี มีระยะทาง 65 กิโลเมตร โครงการรถไฟฟาแบงเปน 2 ชวง คือชวงหัวลําโพง–บางซื่อ–รังสิต
โดยเริ่มจากหัวลําโพง ผานแยกกษัตริยศกึ และเริ่มยกระดับขามแยกยมราช ไปถึงบางซื่อ จากนั้น
ไปตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตจนถึงบริเวณสนามบินดอนเมือง และเริ่มลดระดับลงไปสูพื้นดินจนถึง
รังสิต ชวงที่สองคือหัวลําโพง–วงเวียนใหญ–มหาชัย เริ่มจากสถานีหัวลําโพง ตามแนวถนนมหาพฤฒาราม ริมคลองผดุงกรุงเกษม และขามแมนา้ํ เจาพระยาบริเวณใกลศูนยการคาริเวอรซิตี้ เพือ่
มาเขาแนวถนนลาดหญาโดยวิ่งไปตามทางรถไฟสายแม-กลองเดิม และลดระดับลงสูระดับดิน
บริเวณตลาดพลู และวิ่งตามไปตามแนวทางรถไฟเดิมจนถึงมหาชัย

ภาพที่ 11 แผนที่สถานีรถไฟฟาสายสีแดงเขม
ที่มา : รถไฟฟาสายสีแดงเขม สํานักงานนโยบายและแผนงานขนสงจราจร กระทรวงคมนาคม
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ 2554 เขาถึงไดจาก http://www.thaitransport-photo.net
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1.4 พืน้ ที่สาธารณะและพืน้ ที่เปดโลง
ในระดับเขตพืน้ ทีก่ รณีศึกษาถือวายังมีที่สาํ หรับการชุมนุม และการใชประโยชน
ใน ทางสาธารณะยังมีอยูน อ ย สวนใหญจะเปนที่ประเภทหางสรรพสินคา สวนอาหาร ซึ่งอยูใน
สถานประกอบการของเอกชน สวนที่สวนกลางของราชการจะมีสวนสาธารณะบริเวณใตทางหลวง
จุดตัดระหวางถนนพระรามที่ 2 กับถนนกาญจนาภิเษกนัน้ ก็ไมไดอยูใกลกับแหลงชุมชนมากนัก
ประกอบกับการเดินทางที่ไมสะดวก จึงทําใหเกิดกิจกรรม และการใชประโยชนไมเต็มประสิทธิภาพ

ภาพที่ 12-14 ภาพบรรยากาศในเซ็นทรัลพารค เซ็นทรัลพระรามที่ 2
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2 ขอมูลทางกายภาพของพื้นที่ศกึ ษา
2.1 ขอบเขตพื้นทีก่ รณีศึกษา
พื้นที่ชุมชนโฟรโมสตตั้งอยูในชุมชนแสมดําตั้งอยู ณ ตําบลบางบอน (แสมดํา) เขต
บางขุน-เทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีที่ดินโฉนดเลขที่ 1365 เลขที่ดิน 1 หนาสํารวจ 252 เนื้อตาม
โฉนด 284 ไร โดยพืน้ ที่มเี ขตที่ดินรอบขางดังนี้
ดานทิศตะวันออก ติดที่ดนิ เอกชนซึ่งบางสวนเปนสวนหมูบานจัดสรรพฤกภิรมย
ดานทิศตะวันออกเฉียงใต มีถนนพระรามที่ 2 ทางเขาตัดพืน้ ทีห่ วั มุมซึง่ เปน
ทางเขาเชื่อมตอถนนพระรามที่ 2 ที่ซอย 86, 88 และ 90
ดานทิศใตและตะวันตก
ติดที่ดินเอกชนซึ่งบางสวนยังเปนพืน้ ที่สีเขียว และ
ดานใตติดถนนพระรามที่ 2 มีโรงงานบางสวน
ดานทิศเหนือ ติดที่ดินเอกชนซึ่งยังเปนพืน้ ที่สีเขียว โดยมีทางรถไฟตัดเขาที่ดิน
ดานหัวมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
โดยชุมชนแสมดําแบงออกเปน 4 ชุมชน ตามลักษณะของพื้นที่ คือชุมชนเชื่อม
สัมพันธ ชุมชนทรัพยสนิ พัฒนา ชุมชนหลังทางรถไฟ และชุมชนโฟรโมสต โดยการศึกษาครั้งทีจ่ ะ
เจาะจงไปที่ชมุ ชนโฟรโมสต

ภาพที่ 15 แสดงขอบเขต 3 ชุมชนในชุมชนแสมดํา
2.2 ประวัติความเปนมาของชุมชน
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พื้นที่แสมดํามีการใชเชาครั้งแรกเมื่อประมาณป 2460 โดยมีผูเชาเพียง 17 ราย
ซึ่งทําการเกษตรกรรมเปนหลัก ซึ่งเปนจํานวนกอนการสํารวจในป 2516 หลังจากป 2516 แลวมี
การแบงเชาเพิ่มเปนจํานวน 40 แปลงซึ่งในการสํารวจครั้งสุดทายพบวามีสิ่งปลูกสรางอยูประมาณ
773 หลัง มีแปลงที่วาง จํานวน 89 แปลง ซึ่งการเพิ่มจํานวนสิ่งปลูกสราง การแตกแปลงยอย และ
การขยายตัวของชุมชน ซึ่งเริ่มแรกมาจากการขยายครอบครัวของผูเชาเดิม และจากนั้นไดมีผู
อพยพเขามาอยูโดยบางสวนไดมีการตกลงกับทายาทของผูเชาในการใหเชา ซึ่งมีการจัดสรรที่ดินเพื่อ
ขายทั้ง ๆ ที่มิไดมีสิทธิในการครอบครองที่อยางถูกตอง
2.3 สภาพทั่วไปและลักษณะที่ตั้ง

ภาพที่ 16 แสดงสภาพชุมชนโฟรโมสต เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
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ชุมชนตั้งอยูทางตะวันออก เชื่อมตอกับถนนพระรามที่ 2 ทางซอยพระรามที่ 2 88 และ
ซอยพระรามที่ 2 86 ทางดานที่ติดกับถนนพระรามที่ 2 ไดรับการถมที่ดินใหมีระดับเดียวกับถนน
พระรามที่ 2 และเทคอนกรีตแลว มีความเปนชุมชนเมืองสูง แตสวนทีด่ ินดานในยังไมไดรับการปรับ
ที่ดิน เปนที่ลมุ มีระดับต่ํากวาถนนพระรามที่ 2 มีน้ําขังเปนบริเวณกวาง ยังคงสภาพความเปน
ธรรมชาติอยู

ภาพที่ 17 สภาพบานทั่วไปกอนเริ่มกระบวนการการมีสว นรวม

ภาพที่ 18 สภาพบานทั่วไปกอนเริ่มกระบวนการการมีสว นรวม
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สภาพบานเรือนเกาะกลุม อยูอ ยางหนาแนนบริเวณใกลถนนพระรามที่ 2 ที่อยูอาศัย
คอนขางแออัด สภาพอาคารมีโครงสรางอาคารแบบถาวร (คอนกรีตเสริมเหล็กและไม) มีสภาพดี
บางสวนเปนรานคา อาคารพานิชยกรรม รานชํา รานอาหาร โรงน้ําแข็งและบานเชา สวนบานเรือน
ที่อยูดานลึกเขาไปดานทางรถไฟ สภาพบานเรือนไมหนาแนน มีสภาพเปนเพิง คอนขางทรุดโทรม
และไมแข็งแรง สวนมากใชเปนที่อยูอาศัย
ผูอยูอาศัยในชุมชนยังไมไดรับสิทธิการเชาที่ดนิ ทีถ่ ูกตองตามกฎหมาย มีการขายสิทธิที่
อยูอาศัยใหกบั ผูอื่น ทําใหไมสามารถขอบานเลขที่และทะเบียนบานได สวนผูท ี่อาศัยอยูดานในติด
กับทางรถไฟ เปนลูกหลานของผูเชาเดิมที่ไดรับสิทธิการเชาที่ถกู ตอง แตเมื่อเขาของสิทธิสิ้นอายุ
ทําใหสิทธิการเชาหมดไปดวย ลูกหลานของผูเชาเดิมจึงไมไดรับสิทธิการเชาที่ดินที่ถกู ตองทําใหไม
สามารถขอบานเลขที่และทะเบียนบานไดเชนกัน
การสัญจรหลักทางดานติดกับถนนพระรามที่ 2 ซอยพระรามที่ 2 88 จะเปนถนน
คอนกรีตกวาง 6 เมตรและแคบลงเรื่อย ๆ เมื่อเขาไปในที่ดนิ ถนนคอนกรีตสิ้นสุดกลางที่ดิน และ
ที่ดินสวนที่เหลือไมมีถนนเขาออก ถนนรองเปนทางเดินดินอัดแนน มีการจราจรคอนขางพลุกพลาน
บริเวณดานติดกับถนนพระรามที่ 2 ซอยพระรามที่ 2 88 มีการจอดรถเลียบถนน
พื้นที่สาธารณะในชุมชนเดิมมีเพียงสนามฟุตบอลและลานเอนกประสงค มีลักษณะ
เปนลานดินอัดแนน ไมสามารถใชประโยชนที่ไดดินไดเต็มที่มากนัก สวนสถานที่จดั การประชุมเดิม
ใชรานขายของชําเปนสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน

ภาพที่ 19 ประชากรไมมพี ื้นที่สวนกลางในการจัดประชุม จึงใชหนารานขายของเปนทีป่ ระชุม
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หนาแนนนอย
หนาแนนมาก

ภาพที่ 20 แสดงความหนาแนนของประชากรจากมากไปนอย
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ภาพที่ 21 แสดงทางสัญจรในชุมชนโฟรโมสต
2.4 ประชากรในชุมชน
มีประชากรประมาณ 550 คน ทั้งหมด 110 ครัวเรือน อาศัยอยูมที ั้งครอบครัว
เดี่ยวและครอบครัวขยาย สวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว แบงที่อยูเปนซอยทั้งหมด 19 ซอย
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท (30%) คาขาย (20%) เปนผูท ี่
มีรายไดแนนอน สวนอีก 12% เปนแมบา นทีย่ ังไมมีอาชีพเสริมและไมมีรายไดที่แนนอน สวนใหญ
ในชุมชนจะมีรายไดทางเดียวจากหัวหนาครอบครัว รายไดประมาณครัวเรือนละ 5,000 – 20,000
บาท ประชาสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมาประมาณ 5 -10 ป (ทีม่ า: สํานักงานทรัพยสนิ สวน
พระมหากษัตริย พ.ศ.2552)

43
3. การสํารวจขอมูลทางกายภาพในปจจุบันของพืน้ สาธารณะในพื้นที่กรณีศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพบวาการดําเนินการกระบวนการการมีสวนรวมอยูในขั้นตอนการ
ดําเนินการกอสราง และของบประมาณในการกอสรางอาคารเอนกประสงค และพื้นที่สว นกลาง
โดยพืน้ ที่โครงการไดมีการถมที่ดิน เพือ่ ปรับระดับดินสําหรับการกอสรางสําหรับพื้นที่สวนกลาง
ดังกลาวแลว โดยไดผานขั้นตอนการดําเนินการในสวนของการขั้นตอนการรวมกับประชากรใน
การศึกษาชุมชน และขัน้ ตอนการรวมกับประชากรในชุมชนรวมกันตัดสินใจ และวางแผนการ
แกปญหาไปแลว แตยังไมไดดําเนินขัน้ ตอนการรับผลประโยชน และขั้นตอนการติดตาม และ
ประเมินผล

ภาพที่ 22 ทางเดินไปสูพนื้ ทีส่ าธารณะ
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ภาพที่ 23 บริเวณกอสรางอาคารเอนกประสงคและพืน้ ที่สาธารณะ

ภาพที่ 24 บริเวณกอสรางอาคารเอนกประสงคและพืน้ ที่สาธารณะ
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4.
การดําเนินโครงการแผนพัฒนาพื้นที่นํารองชุมชนโฟรโมสต
เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
ขอมูลการดําเนินการโครงการแผนพัฒนาพืน้ ทีน่ ํารองชุมชนโฟรโมสต
เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ทัง้ หมดเปนโครงการทีส่ ํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยไดดาํ เนินการพัฒนา
ชุมชนโฟรโมสตรวมกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึง่
ขอมูลทั้งหมดทางสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยไดอนุญาต และใหความอนุเคราะหให
ผูวิจัยนํามาเผยแพรและศึกษา วิเคราะห เพื่อเปนประโยชนทางการศึกษาและวิจยั ตอไป
4.1 ที่มาในการดําเนินโครงการแผนพัฒนาพื้นที่นาํ รองชุมชนโฟรโมสต
เนื่องจากพื้นทีช่ ุมชนแสมดําทั้งหมด ประกอบดวย 4 ชุมชนยอย รวมถึงชุมชน
โฟรโมสต พืน้ ทีก่ รณีศึกษา ในอนาคตมีแผนการสรางรถไฟฟาสายสีแดงเขม และโครงการสราง
โรงเรียนกีฬา กรุงเทพมหานคร ในบริเวณพื้นที่ชุมชนแสมดํา ซึง่ เปนพืน้ ที่ของสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย ทําใหเกิดการเวรคืนที่ดินบางสวนในชุมชน โดยประชากรสวนใหญเปนผูบกุ รุกที่ดิน เพื่อการอยูอาศัย แตเนื่องจากมีการอยูอาศัยกันมาเปนระยะเวลานาน (5-20 ป) และพื้นที่
ดังกลาวเกิดเปนพืน้ ที่คอนขางเสื่อมโทรม เนื่องจากประชากรผูอาศัยอยูในชุมชนดังที่กลาวมาคือ
ไมไดเปนเจาของพืน้ ที่อยูอาศัย จึงไมมแี นวความคิดในการพัฒนาสภาพแวดลอมของที่อยูอาศัย
ของตนใหดีขนึ้ เนื่องจากไมมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย
ทางสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยจึงไดมีนโยบายในการพัฒนาพืน้ ที่
ชุมชนดังกลาวใหมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น พรอมกับเวรคืนที่ดินบางสวน โดยมีแผนพัฒนา 3 สวน
หลัก คือ
1. การพัฒนาปรับปรุงและซอมแซมที่อยูอาศัยเดิมที่ไมไดรับผลกระทบในการวางผังที่ดนิ 19 ซอย
2. การออกแบบที่อยูอาศัยมาตรฐาน 3 แบบสําหรับผูอ ยูอาศัยที่ไดรบั ผลกระทบ
ในการวางผังที่ดินใหมในพืน้ ที่ดนิ 19 ไร
3. การออกแบบอาคารศูนยชุมชนโฟรโมสต อาคารเอนกประสงค และพื้นที่สว นกลาง
โดยใชกระบวนการการมีสว นรวมกับประชากรในชุมชนในการดําเนินการพัฒนา
พื้นที่นาํ รองชุมชนโฟรโมสต เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
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4.2 จุดประสงคในการดําเนินการ
4.2.1 นโยบายของสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยกับการพัฒนาชุมชน
ทางสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย มีจุดประสงคในการที่จะ
พัฒนาสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมของชุมชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น มีโครงสรางชุมชนที่
สนับสนุนความมั่นคงดานทีอ่ ยูอาศัย มีระบบการเชาที่ดนิ ทีถ่ ูกตอง มีการออมทรัพยเพื่อการพัฒนา
ชุมชนในระยะยาว และสนับสนุนการมีสว นรวมของผูอยูอ าศัยในชุมชนที่จะรวมกันคิด และรวมกัน
ทํา สงเสริมการเรียนรูเรื่องการพัฒนาชุมชนและสภาพแวดลอมเพื่อใหผูอยูอาศัยในชุมชนสามารถ
พัฒนาแนวคิดดานที่อยูอาศัยที่มนั่ คงได ในระยะยาว และสามารถเปนกรณีศึกษาสําหรับชุมชน
อื่น ๆ ไดตอไป
การดําเนินการพัฒนาดังกลาวจะเนนการมีสวนรวมของผูอ ยูอาศัยในชุมชน
โดยสนับสนุนใหมีการแสดงความคิดเห็น และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการในซอยหรือกลุมออมทรัพยของตน มีการจัดทําการเสนอโครงการและการของบประมาณสนับสนุน เพื่อนําแนวทางดังกลาวเปนเกณฑในการนําเสนอและพิจารณาอนุมัตงิ บ
ประมาณการพัฒนา ซึ่งในขณะนี้มีงบประมาณของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ที่ไดรับการอนุมัติมาเพื่อรองรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเบื้องตนแลว
4.2.2 ภาคีที่เกีย่ วของในแผนการพัฒนา และการปรับปรุงแผนการปรับปรุง
สภาพแวดลอม และที่อยูอาศัยในเขตชุมชนชนโฟรโมสต
4.2.2.1. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยจ ัดตั้งขึ้นภายใต
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย พุทธศักราช 2479 และไดยกฐานะขึ้น
เปนนิติบุคคล เมื่อป 2479 โดยพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยประกอบ ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง การคลัง เปนประธานกรรมการ โดยตําแหนง
และกรรมการอื่นอีก ไมนอ ยกวา 4 นาย ซึง่ พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้ง และในจํานวนนี้จะได
ทรงแตงตั้งใหเปนผูอํา-นวยการสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยหนึ่งคน ใหคณะกรรมการ
ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย มีอาํ นาจหนาที่ดูแลโดยทัว่ ไปซึ่งกิจกรรมของสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยมีอํานาจหนาที่ตามคณะ
กรรมการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมอบหมาย
เดิมสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย อยูในความดูแล
รักษาของสํานักงานพระคลังขางที่ ในสังกัดสํานักพระราชวัง ตอมามีการประกาศใชพระราชบัญ-
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ญัติวาดวยการยกเวนภาษีอากรเกี่ยวกับทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พุทธศักราช 2477 เมื่อวันที่
21 เมษายน พ.ศ. 2478 โดยบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตินี้ ไดแบงแยกทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย ออกเปน 2 ประเภท ไดแก
- ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีอากร
- ทรัพยสินสวนพระองค ซึง่ จะตองเสียภาษีอากร
หลังจากนั้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 ไดมีการ
ประกาศใช พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย พุทธศักราช 2479 เพื่อ
แบงแยก"ทรัพยสินสวนพระองค" "ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย" และ "ทรัพยสินสวนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน" ออกจากกันโดยเฉพาะ "ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย" ใหอยูในความดูแลของ
กระทรวง การคลัง และไดจัดตั้งสํานักงานขึ้นโดยใหชื่อวา "สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย" โดยใหมีฐานะเทียบเทากอง สังกัดกรมคลัง (ปจจุบันคือ กรมธนารักษ) กระทรวงการคลัง
และรับโอนหนาที่การงานตลอดจนขาราชการบางสวนมาจากสํานักงานพระคลังขางทีร่ วมทัง้ ไดขอ
ใชสถานที่สว นหนึ่งของสํานักงานพระคลังขางที่ใพระบรมมหาราชวังเปนทีท่ ําการสํานักงานดวย
ตอมามีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสนิ
อีก 2 ครั้ง เพื่อใหเกิดความเหมาะสม โดยประกาศใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินฝาย
พระมหากษัตริย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2484 และ พระราชบัญญัติ
จัดระเบียบทรัพยสนิ ฝายพระมหากษัตริย (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2491 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2491 โดยยกฐานะสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ขึ้นเปนนิติบุคคล มีหนาที่ดแู ล
รักษา และจัดประโยชนอันเกี่ยวกับทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา
"คณะกรรมการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย" ประกอบดวยรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง เปน
ประธานกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นอีกไมนอ ยกวา 4 นาย ซึง่ พระมหากษัตริยจะได
ทรงแตงตั้ง และในจํานวนนี้จะไดทรงแตงตั้งใหเปนผูอาํ นวยการสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย 1 ทาน ใหคณะกรรมการทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย มีอาํ นาจหนาที่ดูแลโดยทั่วไป ซึ่ง
กิจการของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยมีอํานาจหนาที่ตามที่ คณะกรรมการทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยมอบหมาย
รวมถึงมีอํานาจลงนามเปนสําคัญผูกพันสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดยายที่ทาํ การ 4 ครั้ง โดยครั้งลาสุด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2489 ยายมา
อยูที่ "วังลดาวัลย" หรือที่ชาวบานทั่วไปเรียกกันวา "วังแดง" จนกระทั่งปจจุบัน และใหถือเอาวันที่
18 กุมภาพันธ ของทุกป เปนวันสถาปนาสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย (ที่มา: สํานักงาน
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ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย[ออนไลน], เขาถึงเมือ่
10 ก.พ.2554
เขาถึงไดจาก
http://www.Crownpro perty .or.th/th/about/history.html)
โดยโครงการพัฒนาครั้งนี้สาํ นักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนเจาของที่ดนิ ชวยเหลือดานการจัดสรรที่ดินและกรรมสิทธิก์ ารเชาใหแกผอู ยูอาศัยใน
พื้นที่ การจัดกระวนการเสริมสมรรถนะชุมชนเพื่อการอยูอาศัยทีย่ ั่งยืน การจัดทําสหกรณออมทรัพยสนับสนุนดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหกับชุมชน
4.2.2.2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนลีพระจอมเกลาธนบุรี
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสิง่ แวดลอมและการวางผังชุมชน
ทําหนา ทีอ่ อกแบบวางผังและการจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภค และการวางผังชุมชนให
คําปรึกษาดานการพัฒนาสภาพแวดลอม และที่อยูอาศัยจัดกระบวนการเสริมสมรรถนะชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
4.2.2.3. สถาบันพัฒนาองคชุมชน (องคการมหาชน)
ใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการและการพัฒนาที่อยูอาศัยของชุมชน สงเสริมการจัดกระบวนการ
ชุมชนเพื่อเสริมสมรรถนะการอยูอาศัยทีย่ ั่งยืน การจัดทําสหกรณออมทรัพย
4.2.2.4. แกนนําชุมชนโฟรโมสต
ทําหนาทีป่ ระสานงานรวมกับภาคีตาง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธขา วสารทีม่ ี และกิจกรรมการเสริมศักยภาพชุมชน จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะเพื่อสรางความ
รวมมือของผูอยูอาศัยในชุมชน นํานโยบายการพัฒาชุมชนมาปฏิบัติ
4.2.2.5. หัวหนากลุม ยอมในซอยและกลุม ออมทรัพย
ทําหนาทีป่ ระสานงานรวมกับแกนนําชุมชน และผูอยูอาศัยใน
กลุมของตน ในการประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมการเสริมสมรรถนะชุมชน การออมทรัพย
และนํานโยบายการพัฒนาชุมชนมาปฏิบัติ
4.2.2.6. ชางชุมชน
มีหนาที่ใหคําปรึกษา และดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของชุมชน การตีราคางานพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อการขออนุมัติงบประมาณ
จัดตั้งกลุมเพื่อรวมกันคิด รวมกันทํา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในชุมชน
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4.2.2.7. ผูอยูอ าศัย
รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันออกความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และที่อยูอาศัยในชุมชน ออมทรัพยและนํานโยบายการพัฒนาชุมชน
มาปฏิบัติ การจัดสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยของตนเองใหอยูในสภาพดีและถูกสุขลักษณะ สราง
ความรวมมือในละแวกที่อยูอ าศัยเพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมรวมกัน
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กิจกรรมเสริมสมรรถนะชุมชน

รางผังสาธารณูปโภคของแตละซอย

ประสานงานกับผูใหงบประมาณใน

ใหคําปรึกษาดานการพัฒนา

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคสิ่งแวดลอม

จัดสรรสิทธิ์การเชาที่อยูอาศัยแกผูอยู
อาศัย

สํานักงานทรัพยสินสวน

ศูนยบริการวิจัยและออกแบบ

พระมหากษัตริย

คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคละแวดบานที่อยูอาศัย

แกนนําชุมชน

เปนตัวแทนผูอยูอาศัยในการ
ประสานงานระหวางภาคีและผู
อยูอาศัย ประชาสัมพันธ
ขาวสารและขอมูลระหวางภาคี

ผูอาศัยอยูในชุมชน

ชางชุมชน

ใหความรวมมือในการรวมคิด รวม

คํานวณราคาคากอสราง ระบบ

ทํา รวมพัฒนาละแวกลานที่อยูอาศัย

สาธารณูปโภคของซอย ใหคําแนะนํา

ของตน รักษาและปรับปรุง

ในวิธีและรูแปบบการกอสรางที่

ทัศนียภาพของละแวกที่อยูอาศัยของ

เหมาะสม

ตนใหหนาอยู ออมทรัพยชุมชน

แบบกอสรางเพื่อการคํานวณราคา

แผนผังที่ 2 โครงขายการทํางาน หนวยงานที่เกีย่ วของ หนาทีแ่ ละเครื่องมือที่ใชในการเสริม
สมรรถนะชุมชนผูอยูอาศัยเดิมที่ไมดรับผลกระทบในการวางผังที่ดิน 19 ซอย
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4.3 ขั้นตอนการทํางาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีจุดประสงคที่จะสรางกระบวนการใหประชากรที่อยูอาศัยในชุมชนมีสวนรวมในการคิด แสดงความคิดเห็น และดําเนินการ โดยกระบวนการนัน้ แบง
ออกเปน 3 สวนดังนี้
1. การพัฒนาปรับปรุงและซอมแซมที่อยูอาศัยเดิมที่ไมไดรับผลกระทบในการ
วางผังที่ดนิ 19 ซอย
2. การออกแบบที่อยูอาศัยมาตรฐาน 3 แบบสําหรับผูอ ยูอาศัยที่ไดรบั ผล
กระทบในการวางผังที่ดินใหมในพืน้ ที่ดิน 19 ไร
3. การออกแบบอาคารศูนยชุมชนโฟรโมสต อาคารเอนกประสงคและพื้นที่
สวนกลางชุมชนโฟรโมสต
โดยกระบวนการดังกลาวใหความสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูอ ยูอาศัยใน
การเสนอความคิดเห็น การเจรจาระหวางผูอยูอาศัย และรวมกันนําเสนอแนวทางใหประสบผลสําเร็จเพื่อจะนําผลที่ไดจากกระบวนการดังกลาวมาพัฒนา และนําเสนอตอไป โดยผูวิจัยให
ความสนใจในสวนของการออกแบบอาคารศูนยชุมชนโฟรโมสต อาคารเอนกประสงค และพืน้ ที่
สวนกลางชุมชนโฟรโมสต
4.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร (workshop)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการให
ความรูและปรับความเขาใจซึ่งกันและกัน ระหวางประชากรผูอาศัยในชุมชนและหนวยงานที่ลงไป
ปฏิบัติงาน เปนการปฏิบัติปรับพื้นฐานกอนปฏิบัติงานจริง การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
ยังทําใหหนวยงานที่ลงไปปฏิบัติการ ในทีน่ ี้หมายถึงคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยา
เทคโนโลยีธนบุรีและสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย เขาใจและรับรูสภาพแวดลอมและ
ปญหาที่เกิดขึน้ ภายในชุมชนไดอยางแทจริง
ทั้งนี้ยงั สามารถทําใหเกิดความคุนเคยระหวาง
ประชากรผูอาศัยในชุมชนและหนวยงานที่ลงไปปฏิบัติงาน กอนจะดําเนินการในขัน้ ตอนตอไป ซึ่ง
มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (workshop) ทั้งหมด 13 ครั้ง กอนจะดําเนินกระบวนการการมี
สวนรวมตอไป โดยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดทาํ รวมกับ
ประชากรในชุมชน ไดกลาวไวในภาคผนวก ข
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4.3.2 ความตองการอาคารอเนกประสงคและพื้นที่สวนกลางชุมชนโฟรโมสต
เนื่องจากชุมชนโฟรโมสตไมมีพนื้ ที่สว นกลางของชุมชน
และยังไมมี
อาคารศูนยชมุ ชนที่ถาวร ทําใหไมสามารถมีพนื้ ที่รองรับกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนได ชุมชนจึงมี
ความตองการ การพัฒนาพื้นที่สวนกลางของชุมชนเพื่อพัฒนาใหชุมชนโฟรโมสตเปนชุมชนทีม่ ี
ความสม-บูรณในดานระบบสาธารณูปการสาธารณะ กระบวนการการออกแบบพื้นที่สวนกลาง
ของชุมชนเนนการมีสวนรวมในการออกแบบ แสดงความคิดเห็นและการรวมกันสรุปความตองการ
ของสมา-ชิกในชุมชน คณะทํางานจัดกิจกรรมรวมกันออกแบบพื้นที่สว นกลางของชุมชนในบริเวณ
พัฒนาพื้นที่ใหม โดยมีขอกําหนดในการทํางานดังนี้
1. ผูอยูอาศัย ตองมีความเขมแข็งและใหความรวมมือกับคณะทํางานในการรวมกันคิด รวมกันทํา มีการรวมกลุมเพือ่ จุดมุงหมายในการพัฒนาชุมชนใหมีระบบ
สาธารณูปโภคที่สมบูรณและเอื้อตอการพัฒนาสภาพแวดลอมที่ดีของชุมชน
2. ผูอยูอาศัยตองรวมการออมทรัพยกับชุมชนอยางสม่าํ เสมอ
3. ผูอยูอาศัยตองเขารวมกิจกรรมเสริมสมรรถนะ ที่จัดเพือ่ ใหผูอยูอาศัย
ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมและพื้นที่สวนกลางชุมชน
4. ผูอยูอาศัยตองรวมมือและประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวของเพื่อประสานงานในขัน้ ตอนดังกลาวใหลุลวงไปไดดวยดี
ในขัน้ ตอนนีค้ ณะทํางานและภาคีที่เกีย่ วของจะจัดกระบวนการทํางาน
รวมกับชุมชน โดยผูเชีย่ วชาญดานการออกแบบผังเฉพาะและที่อยูอ าศัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดทําผังเฉพาะเพื่อจัดวางระบบสาธาณูปโภค
พื้นฐาน และพื้นที่สาธารณะของชุมชน รวมทัง้ กําหนดพื้นที่สําหรับการออกแบบศูนยชุมชน อาคาร
อเนกประสงคโดยในขั้นตอนที่ผานมาผูอยูอ าศัยไดทําการเจรจาจัดวางที่อยูอาศัยของกลุมของตน
เปนทีเ่ รียบรอยแลว ในขั้นตอนนี้ผูอยูอาศัยในกลุมตาง ๆ จะรวมกันออกแบบบานมาตรฐาน 3
ประเภทคือ บานแถว 2 ชั้น บานเดี่ยวชัน้ เดียว และบานเดี่ยว 2 ชั้น โดยแบงขั้นตอนการทํางานดังนี้
การประชุมตัวแทนซอยและกลุม ครั้งที่ 1
เนื่องจากชุมชนโฟรโมสตเปนชุมชนใหญและมีจํานวนผูอยูอาศัยมาก
กระ-บวนการการมีสวนรวมจึงเนนการสงตัวแทนหัวหนากลุมหรือหัวหนาซอยเพื่อเขารวมประชุม
และนําเนื้อหาดังกลาวไปประชาสัมพันธและรวมกันแสดงความคิดเห็นในกลุม ยอย เพื่อสรุปความ
ตอง-การอีกครั้ง โดยในครั้งนี้มีการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการดานพืน้ ที่สาธารณะ
เพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของชุมชนเกีย่ วกับความตองการเกี่ยวกับพื้นที่สวนกลางสาธารณะ
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ของชุมชนประกอบดวยรายละเอียดขอมูลเกี่ยว กับกิจกรรมของผูอยูอาศัยในชุมชน กลุมผูใชงาน
เชน เด็กนักเรียน และผูสูงอายุ ผูวางงาน เปนตน กิจกรรมที่ทาํ ยามวางหรือการเสริมรายได อาชีพ
เสริม เพื่อประเมินกิจกรรมที่จําเปนตองมีในศูนยชุมชนใหสอดคลองกับสภาพความเปนอยูและ
กิจกรรมของชุมชนที่แทจริง โดยตัวอยางแบบสอบที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดทาํ รวมกับ
ประชากรในชุมชน ไดกลาวไวในภาคผนวก จ
แบบสอบถามอาคารเอนกประสงคแบงเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเด็กและผูสงู อายุ
เปนขอมูลเกีย่ วกับจํานวนของเด็กและผูสงู อายุที่อาศัยอยูในชุมชน
โฟรโมสตเพื่อวิเคราะห จํานวนของกลุม อายุตาง ๆ และเอาขอมูลไปออกแบบพื้นที่ใชสอยที่เหมาะ
สมกับแตละกลุม เนื่องจากปจจุบันชุมชนยังไมมีศูนยกลางของเด็กและผูสูงอายุ เชน หองสมุด
ศูนยเด็กเล็ก และที่นงั่ คุยของผูสูงอายุ เพื่อใหเด็กมีสถานที่ที่ปลอดภัยและผูปกครองสามารถดูแล
ไดอยางทัว่ ถึง
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนคนวางงานและงานอดิเรก
เปนขอมูลเกีย่ วกับจํานวนคนทีว่ างงานและงานอดิเรก เพื่อศึกษา
ขอมูลเอาไปออกแบบขนาดพื้นที่ทเี่ หมาะสมกับการใชงานพื้นที่ใชสอยเกี่ยวกับการฝกอาชีพ และ
เหมาะสมกับความเปนอยูของผูอยูอาศัย
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
เปนขอมูลเกีย่ วกับการใชบริการสถานที่ที่ใชสําหรับรักษาโรคภัยไข
เจ็บของคนในชุมชนซึง่ จะมีความหลากหลายของการใช บริการซึ่งขึ้นอยูก ับความสะดวกสบาย
และความปลอดภัย
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของอาคารอเนกประสงค
เปนขอมูลเกีย่ วกับความตองการเรื่องประโยชนใชสอยและวัสดุใน
การกอสรางตัวอาคารซึง่ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการใชงานและความคงทนถาวร และคํานึงถึง
ความปลอดภัยของคนทุกกลุม
การประชุมตัวแทนซอยและกลุม ครั้งที่ 2
1. ศึกษาผลที่ไดรับจากแบบสอบถาม และนําเสนอกับกลุมตัวแทน
ชุมชน โดยสรุปความตองการที่ศูนยชุมชนจําเปนตองมีเพื่อรองรับกิจกรรมของชุมชน
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2. แบงตัวแทนซอยและกลุม ออกเปน 2 กลุม เพื่อรวมกันออกแบบ
ศูนยชุมชนตามความตองการที่ไดจากแบบสอบถาม
3. รวมกันสรุปผลที่ไดจากการออกแบบของทั้ง 2 กลุมเพื่อหาแนว
ทางรวมกัน และสรุปรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด 1 แบบเพื่อพัฒนาเปนแบบละเอียดตอไป
การประชุมตัวแทนซอยและกลุม ครั้งที่ 3
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี จัดทําหุน จําลองของแบบที่สรุปในการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อนํามาใหผูอยูอาศัยดูและศึกษา
เพิ่มเติม
2. ผูอยูอาศัยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบและการใชงาน
อาคาร
3. ลงมติเห็นดวยกับแบบอาคารอเนกประสงค ศูนยชุมชน เพื่อจัด
ดําเนินการพัฒนาแบบในขั้นตอนถัดไป
การประชุมตัวแทนซอยและกลุม ครั้งที่ 4
ลงมติเห็นดวยกับแบบอาคารอเนกประสงค ศูนยชุมชน ในกลุมผูอยู
อาศัยทัง้ หมด เพื่อพัฒนาจัดทําแบบตอไป
4.3.3 ผลที่ไดรับจากออกแบบสอบถามความตองการอาคารเอนกประสงค
4.3.3.1 จํานวนเด็กเล็กกอนวัยเรียนมีจํานวน 35 คน ศูนยเด็กเล็กจึงตอง
มีพื้นที่รองรับจํานวนเด็กเหลานี้และชวงอายุอื่นดวย
4.3.3.2 จํานวนผูสงู อายุมปี ระมาณ 55 คน จึงตองมีพื้นที่สําหรับคนชรา
ไวนั่งคุยกัน
4.3.3.3 จํานวนคนวางงานมีประมาณ 96 คน คนวางงานอาจจะรวมไป
ถึงแมบานผูท กี่ ําลังรองาน และรวมไปถึงคนชรา จึงตองมีที่ฝก อาชีพ หรือแนะนําอาชีพใหกับคน
ในชุมชนเอาไปสรางงานสรางรายได
4.3.3.4 งานอดิเรกสวนใหญคือเลี้ยงเด็ก ปลูกผัก และเลนกีฬา ซึ่งสามารถ
สรางงานใหคนในชุมชนได เชน คนที่เลีย้ งเด็กก็สามารถมาเลีย้ งเด็กไดที่ศูนยเด็กเล็ก สวนพืน้ ที่
วางก็จะจัดใหมีการเชาพืน้ ที่ สําหรับปลูกพืชผักสวนครัวไวขายในชุมชนหรือไวบริโภคเอง และสามารถมาเลนกีฬาไดที่พื้นที่สว นกลางของชุมชนซึ่งก็คือสนามฟุตบอล จํานวนการใชบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขคนในชุมชน สวนใหญจะใชบริการของโรงพยาบาล และซื้อยามากินเอง ซึ่งในการออกแบบ
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อาจจะจัดเปนตูยา สามัญประจําบานซึง่ เก็บไวที่ทที่ ําการชุมชน คนในชุมชนก็สามารถมาเบิก
ยาไปใชไดตาม ความเหมาะสม
4.3.3.5 รูปแบบของอาคารเอนกประสงคสวนใหญตอ งการเปนอาคารไม
เกินสองชั้น และวัสดุที่ใชจะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กซึง่ เหมาะกับสภาพการใชงานในระยะยาว
4.3.4 การศึกษาดูงานชุมชนตัวอยางในพืน้ ที่ของสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย ชุมชนพลับพลา
การศึกษาดูงานทําจัดขึ้นเพือ่ ทําการศึกษาแนวทางการจัดการชุมชน การ
จัดสรรพื้นที่อยูอาศัยและการจัดการชุมชนนาอยู ระบบการเชาที่ดินสําหรับการอยูอาศัยกับสํานัก งานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการอยูอาศัยทีม่ ีคุณภาพ และ
การรักษาทัศนียภาพของชุมชนใหสะอาดและนาอยู
4.3.5 การมีสวนรวมของชุมชนในการออกแบบอาคารเอนกประสงคและพืน้ ที่สวนกลาง
กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการออกแบบอาคารเอนกประสงค
พื้นที่สวนกลาง ไดจัดกระบวนการทํางานรวมกับชุมชน โดยอาคารเอนกประสงครวมทําประชาคม
รวมกับผูน ําในซอยยอยทั้งหมด เกิดการนําเสนอแนวทางการแกปญหา กําหนดขอบเขตพื้นที่สาธารณะและพืน้ ที่ในกรรมสิทธิ์การเชาของผูอ ยูอาศัยใหชดั เจน เนื้อหาของการระดมสมองจะนําไป
เปนขอมูลในการขออนุมัติงบประมาณเพือ่ การกอสรางอาคารเอนกประสงคของชุมชนตอไป
4.3.6 ขอเสนอแนะจากภาคีและหนวยงานที่ดาํ เนินกระบวนการการมีสวนรวมใน
การออกแบบอาคารเอนกประสงค
การออกแบบอาคารเอนกประสงค
อาศัยกิจกรรมการมีสว นรวมของ
สมาชิกในชุมชนโฟรโมสตเพื่อรวมกันออกแบบอาคารเอนกประสงค ศูนยชุมชน และพื้นที่สันทนา
การสวนกลาง การจัดทํากระบวนการการมีสวนรวมดังกลาวจําเปนตองอางอิงปจจัยที่เหมาะสมใน
การออก แบบ ทั้งในดานเทศบัญญัติควบคุมอาคาร รูปแบบการกอสราง วัสดุ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้
การออกแบบอาคารที่ถกู ตองตามกฏหมายเทศบัญญัติควบคุมอาคาร
เนื่องจากปจจุบันการกอสรางที่อยูอาศัยหรืออาคารใด ๆ ในบริเวณนี้ตอ งอางอิงขอกําหนดของกฏหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปจจุบัน และเทศบัญญัตคิ วบคุมอาคาร อาคารเอนกประสงค และศูนยชุมชนจึงไมสมควรมีความสูงเกิน 2 ชั้น มีพนื้ ทีว่ างรอบอาคารไมต่ํากวา 2 เมตร
หากมีชองเปดเชน ประตูและหนาตาง เพือ่ เปนการปองกันอัคคีภัย สมควรมีพนื้ ทีว่ า ง 30% ของ
พื้นที่ทงั้ หมด และการจัดวางอาคารที่มีพนื้ ทีว่ างจากพืน้ ทีถ่ นนอยางนอย 1-2 เมตร ทั้งนี้เพื่อความ
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ปลอดภัย และลดการเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในชุมชนแลว ยังเปนการสรางสภาพแวดลอมทีด่ ี
และเหมาะสมตอการอยูอาศัยในพืน้ ที่พัฒนาใหมของชุมชนอีกดวย
นอกจากนัน้ เนื่องจากศูนยชุมชน และอาคารเอนกประสงคมีลักษณะการ
ใชงานเปนอาคารสาธารณะ ดังนั้นจึงสมควรมีระบบปองกันอัคคีภัย กําหนดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (เปนลักษณะถังดับเพลิงวางไวในตําแหนงที่หยิบใชไดสะดวก) มีจํานวนหองน้าํ
สาธารณะ เพียงพอตอจํานวนผูใชงาน มีพนื้ ที่จอดรถยนตเพียงพอ เปนตน เพื่อใหอาคารสามารถ
รองรับการใชงานไดในระยะยาวและยืดหยุนตอ กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
รูปแบบการกอสรางอาคารและวัสดุกอสราง อาคารศูนยชุมชนและศาลา
เอนกประสงคชุมชนโฟรโมสตสมควรไดรับการออกแบบเพื่อรองรับธรรมชาติของความยืดหยุน ใน
การใชงาน และรองรับกิจกรรมชุมชนทีห่ ลากหลาย เชน กิจกรรมตามเทศกาล กิจกรรมตามอายุ
ของผูใชงาน เชน เด็กและผูสูงอายุ การจัดการฝกอาชีพ ศูนยการเรียนรูของเด็กและเยาวชน พื้นที่
ออกกําลังกาย เปนตน อาคารควรจัดพื้นที่เปดโลงเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย หากมีความ
ตองการในการกั้นพืน้ ที่สมควรเปนการกัน้ พื้นที่ดวยโครงสรางเบา (โครงเคราและผนังยิปซั่มบอรด)
เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนไดงา ยในอนาคตโครงสรางอาคารสมควรเปนโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีความคง ทนถาวร รองรับจํานวนผูใชงานไดสูง วัสดุปดผิวหรือผนังอาคารสามารถเปนวัสดุ
และการกอสรางประเภทเบาได เพื่อการประหยัดการกอสรางและความยืดหยุน ในการปรับการใช
งานในอนาคต สมควรมีหนาตาง และชองเปดเพียงพอเพื่อระบายอากาศธรรมชาติ และใชประโยชนจากแสงธรรมชาติ เปนการประหยัดคาใชจายในการใชงานอาคาร
สําหรับวิธีกอสรางและเทคโนโลยีการกอสรางทีเ่ กี่ยวของนั้น สมควรมีความ
เรียบงาย มีวิธกี ารกอสรางทีช่ างในพืน้ ทีท่ วั่ ไป สามารถกอสรางได ใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิน่ และมี
การสรางกระบวนการการเรียนรูรวมกันเกีย่ วกับการกอสรางอาคารทีถ่ ูกตอง เพื่อสรางและควบคุม
มาตรฐานการกอสรางอาคาร และที่อยูอาศัยในชุมชนใหมีคุณภาพสมควรมีการบริหารการผลิตวัสดุ
กอสรางหากชุมชนความพรอม เชนการรวมกันจัดทําโรงกออิฐบล็อกคอนกรีต เพื่อใชในการกอสราง
บาน และยังสามารถขายอิฐบล็อกที่ผลิตไดใหกับชุมชนใกลเคียง หรือผูที่ตองการปรับปรุงตอเติมทีอ่ ยู
อาศัยในชุมชน เพื่อเปนการลดราคาคากอสรางและวัสดุของโครงการและยังสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนอีกดวย
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บทที่ 5
การสัมภาษณ
1. การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง ประชากรในชุมชนโฟรโมสต
การสัมภาษณเชิงลึกในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการสัมภาษณกลุมประชากร โดยการสุม
กลุมประชากรจากชุมชนโฟรโมสต จากการผานการแนะนําจากหัวหนากลุม ยอยในชุมชนคนหนึง่
พาไปยังกลุมประชากรจํานวน 10 คน แตเนื่องจากกลุม ตัวอยาง 2 คน ไมไดเขารวมกระบวนการ
การมีสวนรวม จึงถือวาผลการสัมภาษณไมสามารถนํามาใชในการวิเคราะห และอภิปรายตอไปได
การสัมภาษณเชิงลึกครั้งนี้ไดมีการกําหนดโครงการคําถามซึง่ เกีย่ วกับกระบวนการการมีสวนรวม ที่
สงผลตอความพอใจและทัศนคติที่มีตอกระบวนการการมีสวนรวมและตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิด
ขึ้นจากกระบวนการการมีสว นรวม โดยผูว ิจัยไดสรุปเกีย่ วกับการการมีสวนรวมและกระบวนการการมีสวนรวมไวแลวในบทที่ 2 และไดนาํ ขอมูลที่ไดศึกษาไวแลวนัน้ มากําหนดโครงสรางคําถามใน
การสัมภาษณเชิงลึก โดยมีประเด็นคําถามดังตอไปนี้
1. ความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสวนรวม ซึง่ ในปจจุบันโครงการกําลัง
ดําเนินขั้นตอนการมีสว นรวมไปถึงขั้นตอนการมีสว นในการดําเนินการพัฒนา ผูว จิ ัยจึงไมสามารถ
สอบถามถึงขัน้ ตอนการมีสว นรวมในการรับผลประโยชน และขั้นตอนการมีสว นรวมในการติดตาม
ผล และประเมินผลการพัฒนาได ซึ่งทําใหเหลือขั้นตอนทีจ่ ะสอบถามถึงความพอใจทีม่ ีตอ
กระบวนการมีสวนรวม คือ
1.1 การมีสว นรวมในการศึกษาชุมชน
1.2 การมีสว นรวมในการวางแผน และตัดสินใจในการแกปญหา
1.3 การมีสว นรวมในการดําเนินการพัฒนา
2. ทัศคติทมี่ ีตอกระบวนการการมีสวนรวม
3. ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
4. ทัศนคติที่มตี อพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึน้
วิธีการสัมภาษณผูวิจัยจะเปนผูถามคําถามตามโครงสรางคําถามที่กาํ หนดไว และผู
วิจัยจะเปนคนจดบันทึกผลการสัมภาษณโดยการสรุปความจากคําตอบของผูใหสัมภาษณ
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เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีความตองการขอมูลเชิงลึก มากกวาขอมูลเชิงปริมาณ จึง
จําเปนตองใชเวลาในการสัมภาษณในแตละบุคคลเปนเวลาพอสมควรเพื่อใหไดขอมูลตามจุดประสงค และเพือ่ ความสะดวกแกประชากรผูใหสัมภาษณ ผูวิจัยจึงใชเวลาชวงเวลาในการสัมภาษณ
เปนเวลาหลังเลิกงาน ประมาณเวลา 16.00-19.00 น. เปนเวลา 2 วัน วันละ 5 คน โดยสถานที่ใน
การสัมภาษณสวนใหญจะเปนบริเวณหนาบานของผูใหสัมภาษณเอง โดยมีแผนผังดังตอไปนี้

ภาพที่ 25 แผนผังแสดงตําแหนงประชากรผูใหสัมภาษณ
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และหมายเลขกลุม ตัวอยางผูใหสัมภาษณ
วันที่ จํานวน
1
5
2
5

หมายเลขกลุมตัวอยางผูใหสมั ภาษณ
1-5
6-10

1.1 ผลการสัมภาษณวันที่ 1 มีดังนี้
1.1.1 ผูใหสัมภาษณคนที่ 1
1. ขอมูลทัว่ ไป
เพศหญิง วัยกลางคน (อายุประมาณ 35-40 ป) มีบุตรแลว
2. ความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม
2.1 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
คําตอบ พอใจ เนื่องจากเปนกระบวนการที่ไดรบั ความรู
จากกระบวนการ ไดรูถึงประโยชนของโครงการ การมีสว นรวม
และขอมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเชาที่อยูอยางถูกตอง
2.2 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจใน
การแกปญหา
คําตอบ พอใจเล็กนอย เนื่องจากขอตกลงเรื่องสิทธิการเชา
ที่ดินยังไมไดดําเนินการ และมีความลาชาในการดําเนินการขอ
งบประมาณในการดําเนินการกอสราง
2.3 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในดําเนินการพัฒนา
คําตอบ ไมคอยพอใจ เนื่องจากเห็นตัวอยางจากบานของผู
ที่ไดรับผลกระทบ 19 ไร ที่ไดดําเนินการกอสรางไปแลว โดยใช
ชางชุมชน ซึ่งงานที่ออกมาคุณภาพไมดี ลาชา และไม
มาตรฐานอยากใหเปนผูรับเหมาเขามาดําเนินการสวนนี้
มากกวา
และทราบขาววามีการเปลี่ยนแปลงแบบอาคาร
เอนกประสงค และพื้นที่สาธารณะจากที่เคยไดทําการประชุม
เอาไว ทําใหไมคอยพอใจ
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3. ทัศนคติที่มตี อกระบวนการการมีสว นรวม
คําตอบ คิดวาเปนกระบวนการที่ดี ทําใหตนสามารถมีอํานาจตอรองได เกิดความสามัคคี ในชุมชน เปนกระบวนการที่จะดําเนิน
การตอไปเรื่อย ๆ ถึงแมจะไมมีหนวยงานมาชวยประสานงาน โดย
ปจจุบันมีคณะกรรม การชุมชนในการดําเนินกระบวนการการมี
สวนรวมตอไปแลว
4. ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้น
คําตอบ พอใจในระดับปานกลาง เนื่องจากมีความหวัน่ ใจวา
พื้นที่สาธารณะจะไมออก มาตามที่เคยไดทําประชาไว เนื่องจาก
ทราบขาววามีปญหาทางดานงบประมาณ เพราะเคยประสบปญหา
นี้มาแลวจากพื้นที่ทจี่ ะเปนแหลงทองเที่ยว
ลดลงเหลือแคพื้น
สาธารณะเพื่อชุมชน การมีปญหาครั้งนี้ทาํ ใหกลัววา คุณภาพของ
พื้นจะลดลงไปอีก
5. ทัศนคติที่มตี อพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึน้
คําตอบ ดีถาจะมีพนื้ ทีส่ วนกลางในการดําเนินกิจกรรมรวมกันใน
ชุมชน แตไมอยากใหมีบอน้าํ เนื่องจากพืน้ ทีท่ ี่เปนบอน้าํ อยูในพื้นที่ที่
คอนขางลึกลับ และอับสายตา และบอน้ํามีความลึก กลัวจะเกิด
อันตรายตอลูกและเด็กเล็กในชุมน
6. อื่น ๆ
คําตอบ แตกอนชุมชนไมมีการดําเนินการการมีสว นรวม แตหลัง
จากโดนไลที่จากทีมงานชุดแรกของสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย ทําใหเกิดการรวมกลุมอยางไมเปนทางการ ไปถวาย
ฎีกาเรื่องนี้ ตอมาทางคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยอกี ชุดหนึ่งลงมา ทําใหเกิดการมีสวนรวมที่เปนทางการ
ขึ้น มีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยในชุมชน ตั้งหัวหนาชุมชน
เหรัญญิก เปนตน ทําใหเกิดระบบขึ้นในชุมชน ทําใหงา ยตอการดูแล
กันเองในชุมชนดวย
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1.1.2 ผูใหสัมภาษณคนที่ 2
1. ขอมูลทัว่ ไป
เพศชาย วัยกลางคน (อายุประมาณ 38-40 ป) มีบุตรแลว เปนสามี
ประชากรคนที่ 1
2. ความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสวนรวม
2.1 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
คําตอบ พอใจ เพราะไดรูจักกับหนวยงานที่มาปฏิบัติงาน
มากขึ้น และทราบถึงวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ
พัฒนา
2.2 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจใน
การแกปญหา
คําตอบ พอใจบาง
2.3 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในดําเนินการพัฒนา
คําตอบ ไมพอใจ เนื่องจากทราบวามีการเปลี่ยนแปลงแบบ
อาคารเอนกประสงค พืน้ ทีส่ าธารณะ และดําเนินการอยาง
ลาชา ทําใหคดิ วากระบวนการการมีสว นรวมทีเ่ คยดําเนินการ
มาจะศูนยเปลา
3. ทัศนคติทมี่ ีตอกระบวนการการมีสว นรวม
คําตอบ ควรจะดําเนินกระบวนการตอไป เพราะจะไดชวยกันดูแล
ชุมชนที่ตนอยู และมีทัศนคติที่ดีกับหนวยงานที่ลงมาดําเนินการมี
สวนรวม ดีกวาชุดกอนทีเ่ คยลงมาขับไล แตไมไดถูกไลเนื่องจากได
ไปยื่นถวายฎีกา และตนมีความผูกพันธกบั พื้นที่ที่อยูอาศัย
4. ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้น
คําตอบ พอใจ เนื่องจากเปนพืน้ ทีท่ ี่ชว ยกันคิด ชวยกันเลือกแบบ
ชวยกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการใชงาน
5. ทัศนคติที่มตี อพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึน้
คําตอบ มีทัศนคติที่ดีตอพืน้ ที่ที่จะเกิดขึ้น ไมวาจะมีแตไมตรงแบบที่
กําหนดไวอยางไรก็ดีกวาไมมีพื้นที่สาธารณะเลย แตถามีแลวเปน
ตามที่เคยตกลงกันไวจะพอใจมาก
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6. อื่น ๆ
คําตอบ สวนตัวมีความผูกพันธกับพื้นที่ ถึงแมจะไมไดเปนเจาของ
พื้นที่ แตพอทราบวารวมกันดําเนินโครงการจะไดรับสิทธิในการเชา
อยางถูกกฏหมาย ตนก็ดีใจ และยินดีทจี่ ะรวมดําเนินกระบวนการ
การมีสวนรวม
1.1.3 ผูใหสัมภาษณคนที่ 3
1. ขอมูลทัว่ ไป
เพศหญิง วัยกลางคนคอนไปทางสูงอายุ (อายุประมาณ 45-50 ป)
กําลังขายของอยูหนาบาน
2. ความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม
2.1 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
คําตอบ พอใจ เพราะไมคดิ วาตนจะไดมีสวนรวม เนื่องจาก
ตนไมมีสิทธิในการครอบครองพืน้ ที่ ยังเปนผูบุกรุก แตเมื่อเขา
รวมแลวรูสึกวาตนสามารถเปนเจาของได โดยการใหสิทธิใน
การเชาพัก
2.2 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจใน
การแกปญหา
 หา
คําตอบ พอใจ ที่มีสวนรวมทีไ่ ดชวยกัน เลือกวิธีการแกปญ
และหาแนวทางในการแกปญ
 หา รูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน
มากขึ้น หลังจากคิดเคยคิดวาตนเปนผูบ ุกรุกและจะไมไดรับ
สิทธิ
2.3 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในดําเนินการพัฒนา
คําตอบ พอใจ เพราะมีการพัฒนายอมดีกวาไมไดทาํ อะไร
เลย
3. ทัศนคติทมี่ ีตอกระบวนการการมีสว นรวม
คําตอบ คิดวาดี เพราะรูสกึ ตนมีสทิ ธิในการคิด และแกปญหาใน
ชุมชน
4. ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้น
คําตอบ พอใจ เพราะจะไดมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน
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5. ทัศนคติทมี่ ีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
คําตอบ ชอบที่จะมีพื้นสาธารณะเกิดขึ้น เพื่อจะไดมีพนื้ ที่สวนกลาง
ในการการกิจกรรมในการพบปะ และพูดคุยกัน
1.1.4 ผูใหสัมภาษณคนที่ 4
1. ขอมูลทัว่ ไป
เพศหญิง วัยชรา (อายุประมาณ 55-65 ป)
2. ความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม
2.1 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
คําตอบ พอใจ แตไมคอยไดไปเขารวมเนือ่ งจากบางกิจกรรม
ตองเดินทางออกนอกสถานที่
2.2 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจใน
การแกปญหา
คําตอบ พอใจ
2.3 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในดําเนินการพัฒนา
คําตอบ พอใจ เพราะไมมีการไลที่อยู
3. ทัศนคติทมี่ ีตอกระบวนการการมีสว นรวม
คําตอบ รูสึกเฉย ๆ กับกระบวนการ เนื่องจากตนแกแลวและมี
ปญหาทางสุขภาพจึงไม คอยไดไปเขารวมมากนัก
4. ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้น
คําตอบ พอใจ เพราะจะไดมีพนื้ ที่ในการออกกําลังกาย และมี
พื้นที่ในการประกอบกิจกรรม เพราะทราบมาวาจะมีการอบรมอาชีพ
ดวย
5. ทัศนคติทมี่ ีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
คําตอบ ชอบที่มีการสรางพืน้ ที่สาธารณะขึ้น เพื่อจะไดมีพื้นที่ใน
การทํากิจกรรมรวมกัน
6. อื่น ๆ
คําตอบ ตนมีความผูกพันธกับชุมชนมากเนื่องจากอาศัยอยูใน
ชุมชนนี้มามากกวา 20 ป ไมอยากจะยายออกไป ดีใจที่จะไดรับสิทธิ
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ในการอยูอาศัยอยางถูกตองตามกฏหมาย ไมเปนผูบุกรุก และชอบที่
มีการพัฒนาสภาพชุมชนใหดีขึ้น
1.1.5 ผูใหสัมภาษณคนที่ 5
1. ขอมูลทัว่ ไป
เพศหญิง วัยรุน (อายุประมาณ 20-25 ป) อาศัยอยูบา นเดียวกับ
ผูใหสัมภาษณคนที่ 4
2. ความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม
2.1 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
คําตอบ พอใจ เพราะไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ใน
ชุมชน ลาสุดทราบวามีการจัดการสัมมนาและพาไปเที่ยวตางจังหวัด
2.2 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจใน
การแกปญหา
คําตอบ พอใจ เพราะคิดวาตนมีสว นรวมในกระบวนการ
2.3 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในดําเนินการพัฒนา
คําตอบ เฉย ๆ เพราะยังไมคอยเห็นการพัฒนาที่เปนรูปธรรม
3. ทัศนคติทมี่ ีตอกระบวนการการมีสว นรวม
คําตอบ เปนกระบวนการที่ดี และควรใหมีตอไปเรื่อย ๆ
4. ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้น
คําตอบ พอใจ เพราะเปนพืน้ ที่ที่ตนเองไดชวยลงความคิดเห็นใน
การออกแบบ
5. ทัศนคติทมี่ ีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
คําตอบ มีทัศนคติที่ดีตอพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น เพราะจะไดมีพื้นที่ใน
การพักผอนหยอนใจในอนาคต
6. อื่น ๆ
คําตอบ ชอบที่จัดใหมกี ิจกรรมทํารวมกันกับเพื่อน ๆ ในชุมชน ทํา
ใหเกิดความผูกพันธ และรักชุมชนที่ตนอาศัยอยูมากขึ้น
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1.2 ผลการสัมภาษณวันที่ 2 มีดังนี้
1.2.1 ผูใหสัมภาษณคนที่ 6
1. ขอมูลทัว่ ไป
เพศชาย วัยรุน ตอนปลาย (อายุประมาณ 25-28 ป)
2. ความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม
2.1 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
คําตอบ พอใจ แตเปนกระบวนการที่ไมคอยรูวามีกิจกรรม
ใดเกิดขึ้นบาง
2.2 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจใน
การแกปญหา
คําตอบ พอใจมาก เพราะไดเขารวมประชุมและชวยออก
ความเห็นใน
2.3 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในดําเนินการพัฒนา
คําตอบ พอใจ เพราะเริ่มมีการดําเนินการไปบางแลว แต
อยากใหมีการดําเนินการกอสรางในทุก ๆ สวนไปพรอม ๆ กัน
ไมใชสรางทีละหลัง อยากใหพนื้ ที่สาธารณะกอสรางพรอมกับ
บานผูไดรับผลกระทบ 19 ไร
3. ทัศนคติทมี่ ีตอกระบวนการการมีสว นรวม
คําตอบ รูสึกเฉย ๆ แตคิดวาผลของกระบวนการที่กําลังจะเกิด
ขึ้นสามารถทําใหสภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น
4. ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้น
ที่จะไดมพี นื้ ที่สาํ หรับออกกําลังกายเปน
คําตอบ พอใจบาง
กิจลักษณะ (ชอบเลนฟุตบอล)
5. ทัศนคติทมี่ ีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
คําตอบ มีทัศนคติที่ดีตอพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น อยากใหพนื้ ทีเ่ สร็จเร็ว
ๆ จะไดมีพนื้ ทีอ่ อกกําลังกายที่อยูใกลที่พกั
6. อื่น ๆ
คําตอบ เพิ่งยายเขามาอยูในพืน้ ที่ไดไมนาน เนื่องจากมีบา นเชา
ใกล ๆ ที่ทาํ งาน ยังไมคอยรูจักใครในพื้นที่มากนัก แตการที่มพี นื้ ที่
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สาธารณะที่จะไดใชสําหรับออกกําลังกาจก็ดีใจ ที่จะไดมีที่สําหรับทํา
กิจกรรมรวมกับคนในชุมชน
1.2.2 ผูใหสัมภาษณคนที่ 7
1. ขอมูลทัว่ ไป
เพศชาย วัยรุน ตอนปลาย (อายุประมาณ 25-30 ป) เปนเพื่อนกับ
ผูใหสัมภาษณคนที่ 6
2. ความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม
2.1 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
คําตอบ พอใจเล็กนอย เพราะไมคอ ยไดเขารวมเนื่องจาก
ตองทํางาน (ทําโอที) จําไดวาไดตอบแบบสอบถามที่เขา
นํามาแจก
2.2 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจใน
การแกปญหา
คําตอบ พอใจปานกลาง
2.3 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในดําเนินการพัฒนา
แตจะพอใจมากหากมีการดําเนินการที่
คําตอบ พอใจ
รวดเร็วกวานี้ และกลัวอาคารที่ออกมาไมมคี ุณภาพ เนื่องจาก
เห็นภาพบานตัวอยางที่เริ่มสรางใหผูไดรับผลกระทบในพืน้ ที่
19 ไร ไมคอยสวย
3. ทัศนคติทมี่ ีตอกระบวนการการมีสว นรวม
คําตอบ ก็ดี ถามีกระบวนการมีสวนรวมตอไป ก็จะเขารวมให
มากขึ้น
4. ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้น
คําตอบ พอใจ เพราะจะไดมีพื้นที่ในการออกกําลังกายที่ใกลบา น
5. ทัศนคติทมี่ ีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
คําตอบ ชอบที่มีการออกแบบใหมีพนื้ ที่ในการออกกําลังกาย
(เตะฟุตบอล) ตนจะไดมีทใี่ นการออกกําลังกายรวมกับเพื่อน ๆ ใน
ชุมชน

67
1.2.3 ผูใหสมั ภาษณคนที่ 8
1. ขอมูลทัว่ ไป
เพศหญิง วัยกลางคน ( อายุประมาณ 45-50 ป)
เนื่องจากมีการดําเนินการสัมภาษณไปสักระยะ ไดทราบขอมูลวาไมเคย
ไปเขารวมกระบวนการมีสวนรวม เพราะรูส ึกฝนใจในการไปเขารวม และตนก็เคยมีคดีความเกีย่ วกับที่อยูอาศัย จึงกลัวจะไดรับผลกระทบหากตนจะเขารวม แลวหากเกิดความคิดเห็นที่ไมเห็นดวย
กับหนวยงานที่ลงมาดําเนินการ กลัวจะเกิดปญหาตอที่อยูอาศัยของตน เลยคิดวาการไมเขารวม
แตคอยสังเกตุการณการดําเนินกระบวนการ และฟงจากผูที่เขารวมจะทําใหตนปลอดภัยกวา
1.2.4 ผูใหสัมภาษณคนที่ 9
1. ขอมูลทัว่ ไป
เพศชาย วัยรุน ( อายุประมาณ 18-22 ป) เปนบุตรชายของผูให
สัมภาษณคนที่ 8
เนื่องจากทําการสัมภาษณพรอมกับผูใหสัมภาษณคนที่ 8 และไมไดมีการ
เขารวมกระบวนการมีสวนรวมเหมือนผูใหสัมภาษณคนที่ 8 เนื่องจากเปนบุตร จึงมีความคิดเห็น
คลายมารดาของตน
1.2.5 ผูใหสัมภาษณคนที่ 10
1. ขอมูลทัว่ ไป
เพศหญิง วัยกลางคน (อายุประมาณ 45-50 ป)
2. ความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม
2.1 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
คําตอบ พอใจบาง แตมีการดําเนินการที่ชาในทุกกระบวนการ ไมทันใจ แตเขาใจในระบบราชการ
2.2 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจใน
การแกปญหา
คําตอบ พอใจปานกลาง เพราะการดําเนินการชา
2.3 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในดําเนินการพัฒนา
คําตอบ ไมคอยพอใจ เนื่องจากเห็นตัวอยางของบานที่
กําลังสรางดวยชางชุมชน ไมคอยมีความสวยงาม และลาชา
เนื่องจากไมมสี ัญญาในการทํางาน เขาอยากจะมาทําวันไหน
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เขาก็ทาํ ไมอยากทําเขาก็ไมทํา และวัสดุไมคอยมีคุณภาพ
กลัวบานจะพัง
3. ทัศนคติทมี่ ีตอกระบวนการการมีสว นรวม
คําตอบ ดี ถากระบวนการการมีสว นรวมดําเนินการโดยประชากร
ในชุมชน 100% โดยไมมหี นวยงานอืน่ มาเกี่ยวของ เนือ่ งจากรูสกึ ไม
คอยเปนอิสระในการตัดสินใจ ไมคอยกลาขัดแยง
4. ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้น
คําตอบ พอใจ ถาจะมีพนื้ ทีเ่ กิดขึ้นเพราะในละแวกบานไมมที ี่
สวน หรือพืน้ ทีอ่ อกกําลังกายที่อยูใกล
5. ทัศนคติทมี่ ีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
คําตอบ ดี ถามีการกอสรางทีม่ ีคุณภาพมากกวาบานของผูไดรบั
ผลกระทบ 19 ไร และดําเนินการไดรวดเร็วกวานี้ โดยการดําเนินการ
ไปพรอม ๆ กับการกอสรางบานของพืน้ ทีผ่ ูไดรับผลกระทบ 19 ไร
6. อื่น ๆ
คําตอบ หลังจากที่สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยไดลง
มาพัฒนาชุมชน ไดมีปา ยติดอยูทั่วไปในชุมชน ทีก่ ลาวถึงการหาม
ตอเติม หามกอสราง และอืน่ ๆ โดยที่ไมไดรับอนุญาติจากหนวยงาน
ถึงตนจะไดจะไดรับสิทธิในการเชาที่อยูอยางถูกกฏหมายแลว
(ปจจุบันยังไมได) ก็ยังไมสบายใจ เพราะตนไมไดเปนเจาของ 100%
ยังเปนผูเชา แตก็เขาใจสถานภาพปจจุบนั ที่ตนเปนผูบ กุ รุก และคิด
วาไดสิทธิก็ยงั ดีกวาไมไดสิทธิ แตก็ยงั ชอบกอนสถานะกอนที่สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยจะลงมาพัฒนา เพราะเปนอิสระ
มากกวา
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1.3 สรุปผลการสัมภาษณกลุม ตัวอยางประชากรในชุมชนโฟรโมสต
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณคนที่

เพศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ (ป)
35 - 40
38 - 40
45 - 50
55 - 65
20 - 25
25 - 28
25 - 30
45 - 50
18 - 22
45 - 50
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ตารางที่ 4 แสดงผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร เรื่องความพอใจทีม่ ีตอกระบวนการการ
มีสวนรวมในแตละขั้นตอนการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
คําถาม: ความพอใจทีม่ ีตอการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
ผูใหสัมภาษณคนที่

ความพอใจ

1

มีความพอใจ

2
3
4
5
6
7
10

เหตุผล

อื่น ๆ

ไดรับรูขอมูลเรื่องการเชาที่อยู
ตอ และประโยชนของการมี
สวนรวม
มีความพอใจ ไดรับรูถึงวัตถุประสงคของการ
ดําเนินโครงการพัฒนา
มีความพอใจ ไดรับรูถึงขอมูลทีก่ ารเชาทีอยู รูสถานะวาตนเปนผู
อยางถูกกฏหมาย
บุกรุก
มีความพอใจ
ไมคอ ยไดเขารวมใน
ขั้นตอนนี้
มีความพอใจ ไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ไดไปเทีย่ วนอกสถานที่
มีความพอใจ
ไมคอยไดเขารวม
พอใจเล็กนอย ไมคอยไดเขารวม
มีความพอใจบาง การดําเนินการเปนไปอยาง
ลาชา

จากการสัมภาษณ และสอบถามพบวากลุมตัวอยางประชากรผูใหสมั ภาษณสวนใหญ
มีความพอใจในขั้นตอนการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน เนื่องจากไดรับรูถึงสิทธิในการเชาที่อยู
อาศัยเดิมตออยางถูกกฏหมาย ไมเปนผูบุกรุกอีกตอไป และรวมถึงไดทราบถึงประโยชนของ
กระบวนการการมีสวนรวมดวย
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ตารางที่ 5 แสดงผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร เรื่องความพอใจทีม่ ีตอกระบวนการการ
มีสวนรวม ในแตละขั้นตอนการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจในการ
แกปญหา
คําถาม: ความพอใจทีม่ ีตอการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจในการแกปญ
 หา
ผูใหสัมภาษณคนที่

ความพอใจ

1

พอใจเล็กนอย

2
3

4
5
6
7
10

เหตุผล

อื่น ๆ

ยังไมไดรับสิทธิในการเชาที่
และมีการดําเนินการอยาง
ลาชา
พอใจบาง
มีความพอใจ รูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน
รูสถานะวาตนเปนผู
และมีสว นในการรวมชวยคิด บุกรุก
ชวยแกปญหา
มีความพอใจ
มีความพอใจ มีสวนในการรวมมากใน
กระบวนการนี้
มีความพอใจมาก ไดรวมในการออกความคิดเห็น
พอใจปานกลาง
พอใจปานกลาง การดําเนินการเปนไปอยาง
ลาชา

จากการสัมภาษณ และสอบถามพบวากลุมตัวอยางประชากรผูใหสมั ภาษณเกี่ยวกับ
ความพอใจในขั้นตอนการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจในการแกปญหา กลุมตัวอยางมี
ความพอใจแตกตางกันไปในหลาย ๆ ระดับ สวนที่มีความพอใจนอย เนื่องจากคิดวามีการ
ดําเนินงานที่ลา ชา และยังไมไดรับสิทธิในการเชาที่อยางถูกกฏหมาย สวนที่มีความพอใจในระดับที่
สูงขึ้น มีความพอใจเนื่องจากรูสึกเปนสวนหนึ่งในการรวมแสดงความคิดเห็น ในการแกปญหาใน
ชุมชน

72
ตารางที่ 6 แสดงผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร เรื่องความพอใจทีม่ ีตอกระบวนการการ
มีสวนรวม ในแตละขั้นตอนการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา
คําถาม: ความพอใจทีม่ ีตอการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา
ผูใหสัมภาษณคนที่

ความพอใจ

เหตุผล

อื่น ๆ

1

ไมคอยพอใจ

-

2

ไมพอใจ

3

มีความพอใจ

4
5
6

มีความพอใจ
มีความพอใจ
มีความพอใจ

ทราบวามีการเปลี่ยนแปลง
แบบอาคาร ดําเนินการไป
อยางลาชา และเห็นบานผู
ไดรับผลกระทบจากการเวรคืน
คิดวาไมคอยมีมาตรฐาน
ทราบวามีการเปลี่ยนแปลง
แบบอาคาร และดําเนินการไป
อยางลาชา
มีการพัฒนายอมดีกวาไมถกู
พัฒนาเลย ไมวา ดวยกระบวน
การใดใด
ตนไมถูกไลที่อยูอาศัยเดิม
-

7

มีความพอใจ

-

กลัววาการดําเนิน
กระบวนการการมีสว น
รวมมาจะศูนยเปลา
-

อยากใหมีการดําเนินการในการพัฒนา ทัง้ 3
สวนไปพรอม ๆ กัน
จะพอใจมากทีส่ ุดหาก
ดําเนินการไดรวดเร็ว
กวานี้
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ตารางที่ 6 (ตอ) แสดงผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร เรื่องความพอใจทีม่ ีตอ
กระบวนการการมีสวนรวม ในแตละขั้นตอนการมีสว นรวมในการดําเนินการ
พัฒนา
ผูใหสัมภาษณคนที่

ความพอใจ

10

ไมคอยพอใจ

เหตุผล
การดําเนินการเปนไปอยาง
ลาชา

อื่น ๆ
มีการดําเนินการสราง
บานผูตองเวรคืนแลว
บางสวน ใชชา งชุมชน
คิดวางานดังกลาวไมมี
มาตรฐาน

จากการสัมภาษณ และสอบถามพบวากลุมตัวอยางประชากรผูใหสมั ภาษณเกี่ยวกับ
ความพอใจในขั้นตอนการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา กลุมตัวอยางประชากรมีความพอใจ
แตกตางกันไปสวนหนึง่ มีความพอใจ แตใหความเห็นวาจะพอใจมากกวานี้หากมีการดําเนินารที่รวดเร็วขึน้ และดําเนินการพัฒนาทั้งสวนของการพัฒนาปรับปรุงและซอมแซมที่อยูอาศัยเดิมที่
ไมไดรับผลกระทบในการวางผังที่ดิน 19 ซอย การสรางที่อยูอาศัยมาตรฐาน 3 แบบสําหรับผูอยู
อาศัยที่ไดรับผลกระทบในการวางผังที่ดนิ ใหมในพืน้ ที่ดนิ 19 ไร และการดําเนินการสรางอาคาร
เอนกประสงค และพืน้ ที่สวนกลาง เชนเดียวผูที่ไมมีความพอใจ มีเหตุผลเดียวกับผูที่มีความพอใจ
แตผูที่มีความพอใจเนื่องคิดวามีการพัฒนายอมดีกวาไมมีการพัฒนาใดใดเกิดขึ้นเลย
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ตารางที่ 7 แสดงผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร เรื่องทัศนคติที่มีตอกระบวนการการมี
สวนรวม
คําถาม: ทัศนคติที่มีตอกระบวนการการมีสวนรวม
ผูใหสัมภาษณ
ทัศนคติ
เหตุผล
คนที่

การดําเนินกระบวนการ
มีสวนรวมในอนาคต

อื่น ๆ

ดําเนินการ ไมดําเนินการ
ตอ
ตอ

1

2

3

4

5
6

7

มีทัศนคติที่ดี ทําใหเกิดความสามัคคี ชุมชนสามารถ
มีอํานาจตอรอง
มีทัศนคติที่ดี ทําใหทกุ คนชวยกัน
ดูแลชุมชน
มีทัศนคติที่ดี ไดรับสิทธิในการ
รวมแสดงความคิด
เห็นในการแกปญหาในชุมชน
เฉย ๆ
ไมคอยไดเขารวม
เนื่องจากสุขภาพไม
อํานวย
มีทัศนคติที่ดี
เฉย ๆ
-

มีทัศนคติที่ดี

/

/

-

/

/
-

ปจจุบนั มีคณะ
กรรมการชุมชน
แลว
มีทัศนคติที่ดีตอ
ทีมงามที่ลงมาดําเนินงาน

ผลของกระบวนการทําใหชมุ ชนมี
สภาพแวดลอมที่ดี
ขึ้น
ถามีการดําเนิน
การตอไปตนจะ
เขารวมใหมากขึ้น
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ตารางที่ 7 (ตอ) แสดงผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร เรื่องทัศนคติที่มีตอกระบวนการ
การมีสวนรวม
ผูใหสัมภาษณ
คนที่

ทัศนคติ

เหตุผล

การดําเนินกระบวนการมี
สวนรวมในอนาคต
ดําเนินการ
ตอ

10

มีทัศนคติที่ดี
-

อื่น ๆ

ไมดําเนินการ
ตอ

ถาเปนการมีสว น
รวมที่ดําเนินไป
ดวยประชากรใน
ชุมชนเอง จะรูสึก
เปนอิสระในการ
ตัดสินใจมากขึ้น

จากการสัมภาษณ และสอบถามพบวากลุมตัวอยางประชากรผูใหสมั ภาษณเกี่ยวกับ
กระบวนการการมีสวนรวม กลุมตัวอยางประชากรมีทศั นคติที่ดีตอกระบวนการการมีสวนรวม มี
ความคิดเห็นวาเปนกระบวนการทีก่ อใหเกิดความสามัคคีในชุมชน คนในชุมชนสามารถชวยกัน
ดูแลชุมชน และทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอไปวาควรจะมีการ
ดําเนินกระบวนการการมีสว นรวมตอไปหลังจากจบโครงการพัฒนาชุมชนดังกลาวแลว มีหนึ่งกลุม
ตัวอยางประชากรใหความเห็นวาหากมีการดําเนินการมีสวนรวมตอไปจะดีมากหากประชากร
ดําเนินกระบวนการการมีสว นรวมเองโดยไมตองพึง่ พาหนวยงานอืน่ ๆ
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ตารางที่ 8 แสดงผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร เรื่องความพอใจทีม่ ีตอพื้นที่สาธารณะที่
เกิดขึ้น
คําถาม: ความพอใจทีม่ ีตอการพืน้ ที่สาธารณะที่เกิดขึ้น
ผูใหสัมภาษณคนที่

ความพอใจ

1

พอใจระดับปาน
กลาง

2

3
4

5
6
7
10

เหตุผล

ทราบขาววามีการเปลีย่ นแปลงแบบอาคารเอนกประสงค
ที่สวนกลาง เนือ่ งจากมีปญ
 หา
ดานงบประมาณ
มีความพอใจ เปนพืน้ ที่ที่ชว ยกันคิด เลือก
แบบ และแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับการใชงาน
มีความพอใจ จะไดมพี นื้ ที่ในการทํากิจกรรม
รวมกันในชุมชน
มีความพอใจ จะไดมพี นื้ ที่ในการออกกําลัง
กาย และการทํากิจกรรม
รวมกัน การอบรมอาชีพดวย
มีความพอใจ เปนพืน้ ที่ที่ชว ยกันลงความคิด
เห็นในการออกแบบ
มีความพอใจบาง จะไดมพี นื้ ที่ในการออกกําลัง
กายที่เปนกิจลักษณะ
มีความพอใจ จะไดมพี นื้ ที่ในการออกกําลัง
กายใกลบา น
มีความพอใจ เดิมในละแวกบานไมมพี นื้ ที่
สาธารณะ

อื่น ๆ
พอถูกตัดงบประมาณ
จึงทําใหคิดวคุณภาพ
ของพืน้ จะลดลงตามไป
ดวย
-

-
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จากการสัมภาษณ และสอบถามพบวากลุมตัวอยางประชากรผูใหสมั ภาษณเกี่ยวกับ
ความพอใจทีม่ ีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น กลุมตัวอยางมีความพอใจในพืน้ ทีส่ าธารณะที่จะ
เกิดขึ้น เนื่องจากพืน้ ทีท่ ี่จะเกิดขึ้นเปนพืน้ ทีท่ ี่ใชกระบวนการการมีสว นรวมในการดําเนินการออกแบบอาคาร โดยกลุมตัวอยางประชากรผูใ หสัมภาษณสว นใหญมีสวนรวมในกระบวนการนี้ จึงทํา
ใหคิดวาตนมีสวนรวมในการขั้นตอนการวางแผน และแสดงความคิดเห็น ตอแบบอาคารเอนกประสงค และพื้นที่สาธารณะ อีกสวนหนึ่งมีความพอใจเนื่องจากแตเดิมไมมีพนื้ สาธารณะทีอ่ ยู
ละแวกชุมชน เพื่อใชในการออกกําลังกาย และประกอบกิจกรรมรวมกัน เพื่อมีพนื้ ที่เกิดขึ้นจึงทําให
เกิดความพอใจ
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ตารางที่ 9 แสดงผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร เรื่องทัศนคติที่มีตอพื้นทีส่ าธารณะที่
เกิดขึ้น
คําถาม: ทัศนคติที่มีตอการพื้นที่สาธารณะที่เกิดขึน้
ผูใหสัมภาษณคนที่

ทัศนคติ

เหตุผล

1

มีทัศนคติที่ดี

-

2

มีทัศนคติที่ดี

3

มีทัศนคติที่ดี

4

มีทัศนคติที่

5

มีทัศนคติที่ดี

6

มีทัศนคติที่ดี

อื่น ๆ

หากมีการจัดการกับ
บอน้าํ ในพืน้ ที่
สาธารณะทีจ่ ะเกิดขึน้
ใหมีความปลอดภัยตอ
เด็กเล็กในชุมชนจะดี
มาก
แตกอนไมมพี นื้ ที่สาธารณะใน ไมวา จะมีการเปลี่ยนชุมชน แคมพี นื้ ที่ก็รูสึกพอใจ แปลงแบบหรือไมหาก
มาก
มีพนื้ ทีเ่ กิดขึน้ ก็มีความ
พอใจแลว
จะไดมพี นื้ ที่ในการทํากิจกรรม
รวมกัน พบปะพูดคุยกัน
จะไดมพี นื้ ที่ในการออกกําลัง ทราบวาจะมีการอบรม
กาย และมีพนื้ ในการประกอบ อาชีพในพืน้ ทีอ่ าคาร
กิจกรรมรวมกัน
เอนกประสงคและพืน้ ที่
สาธารณะทีก่ ําลังจะ
เกิดขึน้
จะไดมพี นื้ ทีพ่ กั ผอนหยอนใจ
ในอนาคต
อยากใหพนื้ ทีเ่ สร็จเร็ว
ๆ จะไดมพี ื้นทีอ่ อกกําลังกายใกลบา นพัก
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ตารางที่ 9 (ตอ) แสดงผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร เรื่องทัศนคติที่มีตอพื้นที่
สาธารณะที่เกิดขึ้น
ผูใหสัมภาษณคนที่
7
10

ทัศนคติ

เหตุผล

มีความชืน่ ชอบ จะไดมพี นื้ ที่ในการออกกําลัง
และมีทัศนคติที่ดี กายรวมกับเพือ่ น ๆ ในชุมชน
มีทัศนคติที่ดี
-

อื่น ๆ
หากมีการกอสรางที่
เปนมาตรฐานและดําเนินการไปพรอม ๆ กับ
การสรางบานผูไดรับ
ผลกระทบจะมีทัศนคติ
ที่ดีมากขึ้นไปอีก

จากการสัมภาษณ และสอบถามพบวากลุมตัวอยางประชากรผูใหสมั ภาษณเกี่ยวกับ
ทัศนคติทมี่ ีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
เพราะพอใจทีจ่ ะไดมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมรวมกัน ออกกําลังกาย และพักผอนหยอนใจ สวนหนึ่ง
เดิมในชุมชนไมมีพนื้ ที่สาธารณะ เมื่อเกิดพื้นที่เพื่อชุมชนขึ้นจึงทําใหเกิดทัศนคติที่ดี
จากการสัมภาษณประชากรผูใหสัมภาษณทั้งหมด มีความพอใจที่มีตอ กระบวนการมี
สวนรวมในแตละขั้นตอนมีความพอใจแตกตางกันไปในแตละขั้นตอน โดยขั้นตอนการมีสวนรวมใน
การดําเนินการพัฒนามีความพอใจนอยที่ สวนทัศนคติที่มีตอกระบวนการมีสว นรวมประชากรผูใช
สัมภาษณมีทศั นคติที่ดีตอกระบวนการมีสว นรวม
รวมถึงความพอใจและทัศนคติที่มีตอพื้นที่
สาธารณะ ประชากรสวนใหญมีความพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
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2. การสัมภาษณเชิงลึกหนวยงานทีร่ ว มดําเนินกระบวนการการมีสวนรวมกับชุมชน โฟรโมสต
จากการสัมภาษณเชิงลึกบุคลากรในหนวยงานที่รวมดําเนินกระบวนการการมีสว น
รวมกับชุมชน โฟรโมสต โดยมีการสัมภาษณทมี งานจากกองโครงการชุมชน 2 และเจาหนาที่
บริหารชุมชน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และที่ปรึกษาดานชุมชน และสถาปนิก
ชุมชน จากศูนยวจิ ยั และการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุรี โดยหัวขอในการสัมภาษณจะใหแสดงความคิดเห็นตอการมีสว นรวมที่ดําเนินการ กับชุมชน
โฟรโมสต ในที่นี้รวมถึงความคิดเห็นเรื่องความพรอมของชุมชน ลักษณะการมีสว นรวมของชุมชน
และปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการมีสว นรวมของชุมชน ทั้งนี้จะนําความคิดเห็นที่ไดจากการ
สัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางประชากรในชุมชนโฟรโมสต ที่สัมภาษณ และสอบถามถึงความ
พอใจ และทัศนคติที่มีตอกระบวนการการมีสวนรวม และตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้นดวย
วิธีการสัมภาษณผูวิจัยจะถามคําถามที่เกีย่ วของกับการมีสวนรวมระหวางหนวยงาน
และชุมชนโฟรโมสตที่เกิดขึน้
ตามทีก่ ลาวมาขางตน และทําการจะเปนคนจดบันทึกผลการ
สัมภาษณโดยการสรุปความจากคําตอบของผูใหสัมภาษณ
2.1 ผลการสัมภาษณบุคลากรจากกองโครงการชุมชน 2 และเจาหนาที่บริหารชุมชน
สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย
จากสัมภาษณ และสอบถามถึงความพรอมของชุมชนโฟรโมสต ในการดําเนิน
กระบวนการการมีสวนรวมในครั้งนี้ ผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นวาเริ่มแรกชุมชนยังไมมีความ
พรอมในการมีสวนรวมมากนัก เนื่องจากประชากรในชุมชนยังไมมีความเขาใจในวัตถุประสงคของ
โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในชุมชน โดยกระบวนการการมีสวนรวม และยังไมมีความ
เขาใจในตัวกระบวนการการมีสวนรวมเองดวย การมีสวนรวมในครัง้ นี้ไมไดเกิดจากตัวชุมชนเอง
เกิดจากหนวยงานที่ตองการลงไปจัดการกับพื้นที่ดวยวิธกี ารประนีประนอม แตเมื่อมีการแจงถึง
วัตถุประสงค และความมุง หมายของโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในชุมชน โดยกระบวนการการมีสว นรวม และประโยชนที่ประชากรในชุมชนจะไดรับจากการดําเนินกระบวนการการมี
สวนรวม ประชากรก็มีความพรอม และความเขาใจในการดําเนินกระบวนการการมีสวนรวมมาก
ขึ้น
ทั้งนี้ผูวิจยั ไดกลาวถึงผลการสัมภาษณของกลุมตัวอยางประชากรในชุมชนถึง
ความพอใจในระดับต่ําในขั้นตอนการดําเนินการพัฒนา ซึ่งกลุมอยางประชากรผูใหสมั ภาษณสวน
ใหญที่มีความไมพอใจ ใหความคิดเห็นวามีการดําเนินการที่ลา ชา และมีการปรับเปลี่ยนแบบ
อาคารเอนกประสงค และพืน้ ที่สว นกลาง จากหนวยงานที่ลงมาดําเนินกระบวนการการมีสวนรวม
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ดวย จึงไดสอบถามกับผูใหสัมภาษณวา เปนความจริงหรือไม และเพราะเหตุใด ผูใหสัมภาษณได
ใหคําตอบวามีการดําเนินการที่ลาชาจริง เนื่องจากขัน้ ตอนในการงบประมาณจากสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (พอช.) มีหลายขั้นตอนที่ตองการเวลาในการดําเนินการ และตองรอผลจากตัว
กระบวนการการมีสวนรวมจากชุมชนเองดวย เชน การดําเนินรวมกลุม ออมทรัพยของชุมชน
จํานวนเงินในการออมทรัพยจากชุมชน และแบบกอสรางอาคาร และพื้นที่สว นกลาง ทําใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางลาชา ผนวกกับทางกองโครงการชุมชน 2 สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย มีชุมชนที่ตองดําเนินการพัฒนาชุมชนโดยกระบวนการการมีสวนรวมในลักษณะเดียวกัน
ในอีกหลายชุมชน ในเวลาเดียวกัน ทําใหเวลาในการดูแลเฉพาะแตละชุมชนนอยลงไปดวย และ
เมื่อสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงแบบอาคารเอนกประสงค และพืน้ ทีส่ วนกลางที่จะเกิดขึ้น พบวามี
การเปลี่ยนแปลงแบบกอสรางจริง แตทางหนวยงานยังใหรายละเอียดที่ชัดเจนไมไดมากนัก เนื่องจากยังมีความไมแนนอน เพราะอยูในขั้นตอนการงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
ดังกลาว แตทางหนวยงานไดแจงใหทางคณะกรรมชุมชนทราบเรียบรอยแลว
ทางกองโครงการชุมชน 2 และเจาหนาทีบ่ ริหารชุมชน สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยไดใหความคิดเห็นถึงเรื่องประโยชนที่จะไดรับจากกระบวนการการมีสวนรวม คือ
การไดรับสิทธิการเชาที่อยูอาศัยตอไปอยางถูกกฏหมาย โดยประชากรในชุมชนจะไดรับสิทธิเมือ่
โครงการพัฒนาดังกลาวดําเนินกระบวนการเสร็จสิ้นทัง้ หมด ซึง่ โครงการพัฒนาที่ใชกระบวนการ
การมีสวนรวม จะเปนโครงการที่ใชระยะเวลานานในการดําเนินการ เพราะมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานหลายฝาย ซึ่งทําใหประชากรไดรับสิทธิในการเชาทีอ่ ยูอาศัยอยางถูกกฏหมายชา
ไปดวย ซึ่งเปนกระบวนการ และนโยบายของทางสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยท ี่
กําหนดไววาจะไดรับสิทธิเมือ่ จบสิ้นกระบวนการทัง้ หมดแลว
2.2 ผลการสัมภาษณบุคลากรจากศูนยวจิ ัย และการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
จากการสัมภาษณบุคลากรจากศูนยวิจยั และการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี ถึงการดําเนินกระบวนการการมีสว นรวมกับชุมชนโฟรโมสต ผูใหสัมภาษณกลาววาในชวงแรกของการดําเนินกระบวนการการมีสวนรวม ประชากร และ
หนวยงานที่ลงไปประสานงานยังมีจุดประสงค และความมุง หมายทีต่ างกัน แตเมื่อไดปฏิบัติงาน
รวมกัน เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ขัน้ ตอนการมีสว นรวมในการศึกษาชุมชน ทํา
ใหมีการปรับความเขาใจ และทัศนคติ รวมถึงชี้แจงถึงจุดประสงค และความมุงหมาย ใหมีความ
เขาใจและตรงกันมากขึ้น
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ปจจัยหนึ่งที่สง ผลตอการมีสว นรวมในครั้งนี้ คือขนาดของชุมชน ทําใหการเขาถึง
เปนไปไดชา และตองใชระยะเวลามากในการสํารวจขอมูลพืน้ ฐานของชุมชน และชุมชนยังมี
ปญหาเรื่องกรรมสิทธิที่ดิน เชน การขายทีด่ ินตอทั้งที่ไมมีกรรมสิทธิ์ การเชาทอด หรือการใชที่ดนิ ใน
รูปแบบอื่น ๆ เชน ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก บานเชา เปนนตน ซึ่งเปนเรื่องยากและ
ละเอียดออน ในการหาสิทธิในการรับสิทธิในการเชาที่อยูอาศัยภายหลังจากดําเนินกระบวนการ
การมีสวนรวม จึงตองใชระยะเวลานานในการสํารวจประชากร และหาผูที่จะไดรับสิทธิในการเชาที่
อยางถูกกฏหมายเมื่อจบกระบวนการการมีสวนรวม
สวนอีกหนึ่งปจจัยที่สง ผลตอการมีสวนรวมในครั้งนีก้ ับชุมชนโฟรโมสต คือชุมชน
มีประชากรแฝงเปนจํานวนมาก ทําใหสง ผลตอการมีสวนรวมในชุมชน คือ ผูที่มาเขารวมสวนใหญ
มาเพื่อรักษาผลประโยชนในการรับสิทธิเชาที่อยูอาศัยอยางถูกกฏหมายหลังจากจบกระบวนการ
การมีสวนรวม หรือเปนการรักษาผลประโยชนของตน ทําใหประชากรแฝง คือประชาที่เชาบานอยู
ในชุมชนไมมสี ิทธิในการรับสิทธิการเชาทีอ่ ยูอยางถูกกฏหมาย ตามนโยบายของสํานักงานทรัพยสินสวนประมหากษัตริย ไมมารวมดําเนินกระบวนการการมีสว นรวมกับชุมชน เนื่องจากไมมี
แรงจูงใจในการมีสวนรวม ไมมีความผูกพันธในพื้นที่กับชุมชนเปนทุนเดิม และคิดวาไมไดรับ
ผลประโยชนทางตรงจากการมีสวนรวม
ผูใหสัมภาษณไดใหความคิดเห็นไววา กระบวนการการมีสวนรวมที่แทจริง ทุก
ฝายที่ดาํ เนินการมีสวนรวมนัน้ ควรมีจิตสาธารณะในการดําเนินกระบวนการการมีสว นรวม เพราะ
หากขาดจิตสาธารณะในการดําเนินการอาจทําใหกระบวนการการมีสว นรวมนัน้ ไมสมั ฤทธิ์ผล ซึ่ง
วัตถุประสงค
และความมุงหมายของการมีสว นรวมในครั้งนี้คือตองการใหการพัฒนาชุมชนทั้ง
สภาพแวดลอม และความเปนอยูภายในชุมชนใหดีขึ้น ปลูกจิตสํานึกใหประชากรในชุมชนมีความ
รัก และหวงแหนชุมชนของตน แตเมื่อกลาวถึงผลการสัมภาษณกลุม ตัวอยางประชากรในชุมชน
พบวาประชากรมีทัศนคติที่ดตี อกระบวนการการมีสว นรวม ทําใหผสู ัมภาษณคิดวากระบวนการ
การมีสวนรวมที่รวมกันดําเนินการไปมีความสําเร็จสวนหนึ่ง
ถึงแมจะยังไมประสบความสําเร็จ
100% ก็ตาม

บทที่ 6
การวิเคราะหขอมูลอภิปรายขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลจะนําขอมูลที่ไดจากกการสัมภาษณประชากรในชุมชน และผลจาก
การสัมภาษณหนวยงานที่ดาํ เนินกระบวนการการมีสว นรวมดวย ไดแก กองโครงการชุมชน 2 และ
เจาหนาที่บริหารชุมชน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และที่ปรึกษาดานชุมชน และ
สถาปนิกชุมชน จากศูนยวิจยั และการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพระจอม
เกลาธนบุรี มาวิเคราะห ควบคูไปกับทฤษฎีการมีสวนรวมที่ศึกษา และไดกลาวไวแลวในบทที่ 2
โดยการวิเคราะหขอมูลมีเนือ้ หาดังนี้
1.1 ความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม
เนื่องจากการสัมภาษณมีความแตกตางกันทางดานความคิดเห็น การมีสวนรวม
และปจจัยจากประชากรที่สง ผลตอการมีสว นรวม จึงมีความพอใจแตกตางกันไปในหลาย ๆ ระดับ
ในแตละขั้นตอนการมีสว นรวม โดย โดยชุมชนไดดาํ เนินการมีสวนรวมไปถึงขั้นตอนการมีสว นรวม
ในการดําเนินการพัฒนา จึงไดทําการสัมภาษณถึงความพอใจในขัน้ ตอนการมีสว นรวมเพียงใน 3
ขั้นตอนแรก คือ
1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
2. การมีสวนรวมในการในการวางแผน และตัดสินใจในการแกปญหา
3. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา
และไดผลการสัมภาษณดังนี้
1.1.1 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน
จากการสัมภาษณพบวาประชากร ผูมีสมั ภาษณสวนใหญมีความพอใจ
ระดับปานกลาง สวนหนึง่ พอใจเล็กนอย โดยมีสาเหตุหนึ่งคือ ตนไมคอ ยไดเขารวมในกระบวนการ
นี้มากนัก และไดเขารวมในบางขั้นตอนเทานัน้ ทําใหไมสามารถบอกไดวาพอใจมาก เนื่องจากไม
คอยไดเขารวมกิจกรรม และอีกสาเหตุหนึ่งคือ ไมคอยพอใจหนวยงานที่ดําเนินการมีสวนรวมดวย
เนื่องจากหนวยงานดําเนินการลาชา
สวนอีกหนึ่งกลุมตัวอยางทีม่ ีความพอใจในระดับปานกลาง เปนกลุม ที่เขา
รวมกิจกรรมคอนขางสม่ําเสมอ เนื่องจากกิจกรรมในการดําเนินกระบวนการการมีสวนรวม ใน
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กระบวนการแรกเปนกระบวนการที่สวนใหญใชแคบางกลุมของประชากร คือ หัวหนากลุมยอย,
เด็กในชุมชน ซึ่งเปนกระบวนการแรกทีท่ ําใหหนวยงาน และประชากรในชุมชนมาพบกัน ทํา
ความรูจักกัน และอธิบายถึงลักษณะโครงการที่จะเกิดขึ้น วัตถุประสงค และความมุงหมาย
รวมถึงประโยชนที่จะไดรับหลังจบกระบวนการ ทําใหกลุมประชากรที่ทราบถึงผลประโยชนที่
จะไดรับในอนาคตโดยสวนใหญพอใจกับผลประโยชน (ใหสิทธิในการเชาที่อยูอาศัยอยาง
ถูกตองตามกฏหมาย) อาจจะทําใหเกิดความพอใจตามมา ทําใหเห็นไดวาผลประโยชนที่จะ
ไดรับหลังจากจบกระบวนการการมีสว นรวม อาจจะสงผลตอความพอใจแกประชาชนในกระบวนการการมีสว นรวม
1.1.2 ความพอใจที่มีตอการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจในการแกปญหา
จากการสัมภาษณพบวาประชากรในชุมชนผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความ
พอใจมากในกระบวนการนี้ เพราะรูสึกถึงความเปนเจาของชุมชนมากขึ้น โดยกระบวนการนี้เปน
การระดมความคิดเห็นจากประชากรในชุมชน โดยเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนา
สรางอาคารเอนกประสงค และพื้นที่สว นกลางที่จะเกิดขึ้น การใหสทิ ธิแกประชากรในชุมชนในการ
ออกความคิดเห็นตอแบบ ผังของอาคาร และความตองการทางดานการใชสอย ทําใหประชาชนใน
ชุมชนรูสึกมีสว นรวมในการสราง ออกแบบอาคารเอนกประสงค และพื้นที่สว นกลางและพื้นทีท่ ี่
ไดรับการพัฒนานั้นก็สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานนั่นก็คือ ประชากรในชุมชน
เอง โดยในกระบวนการนี้จะเริ่มเห็นตัวพืน้ ที่จากการทําหุน จําลอง และแบบการกอสราง
ประชากรบางสวนที่มีความพอใจในระดับที่ต่ําลงมา คือ พอใจในระดับ
ปานกลาง เนื่องมาจากยังมีความไมพอใจคือ หนวยงานมีการดําเนินงานที่ลาชา และประชากร
ตองการไดสิทธิในการเชาทีอ่ ยูอาศัยอยางถูกกฎหมายรวดเร็วขึ้น
1.1.3 ความพอใจที่มีตอ การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา
จากการสัมภาษณพบวาประชากรในชุมชนพบวาในกระบวนการนี้ประชากรผูใหสัมภาษณมีความพอใจนอยที่สุด จากทั้งหมด 3 กระบวนการ สาเหตุหนึง่ คือ ประชากรได
เห็นบานสําหรับผูที่ไดรับผลกระทบ 19 ไร ที่ไดดําเนินการกอสรางไปแลว และมีความคิดเห็นวาไม
มีความสวยงาม ไมไดมาตรฐาน และการกอสรางเปนไปอยางลาชา เนื่องจากบานดังกลาวใชชาง
ชุมชนในการกอสราง และไมมีสัญญาในการกอสราง โดยจะดําเนินการกอสรางตามความพอใจ
ของชางชุมชน ถามีเวลาวางก็จะมาดําเนินการกอสราง และอีกสาเหตุหนึง่ คือมีความลาชาในการ
ดําเนิน การของบประมาณ จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เนื่องจากอาคารเอนกประสงค และ
พื้นที่สาธารณะตองการใชงบประมาณในการกอสรางเปนจํานวนมากในระดับหนึ่ง ทําใหประชาชน
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เกิดความหวัน่ ใจเรื่องงบประมาณที่จะไดไมครบดวย ไดไมพอเพียง ทําใหอาคารเอนกประสงค
และพื้นสาธารณะที่กาํ ลังจะดําเนินการกอสรางไมเปนไปตามทีว่ างแผน
และที่ทาํ ประชาคมไว
ประการสุดทายทีท่ ําใหเกิดความไมพอใจคือ ไดมีขาววามีการเปลี่ยนแปลงแบบอาคารเอนกประสงค และพื้นที่สาธารณะจากที่ไดเคยตกลงกับประชากรในชุมชน แตขาวดังกลาวมีการเผยแพรแค
ประชากรบางกลุมในชุมชน คือ กลุมหัวหนากลุม แตขาวดังกลาวยังไมมีความแนนอน และทําให
เกิดความสับสน ความไมพอใจ และไมเขาใจในกลุมประชากรมากขึ้น โดยประชากรมีความคิดเห็น
วาหากจะเปลีย่ นแปลงแบบอาคารเอนกประสงค และพื้นที่สาธารณะโดยไมมีการประชาคมกอน
เทากับวาการดําเนินการขั้นตอนการมีสว นรวมมาใน 2 ขั้นตอนการแรกศูนยเปลา
จากการสัมภาษณบุคลากร จากกองโครงการชุมชน 2 และเจาหนาที่
บริหารชุมชน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และที่ปรึกษาดานชุมชน และสถาปนิก
ชุมชน จากศูนยวจิ ัย และการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุรี เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบอาคารเอนกประสงค และพื้นที่สว นกลาง เนื่องจากมีปญหาดาน
งบประมาณ มีความเปลี่ยนแปลงจริง แตยังไมมีความแนนอนในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังอยู
ระหวางการดําเนินการของบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน แตทั้งนีท้ างกองโครงการ
ชุมชน 2 และเจาหนาที่บริหารชุมชน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และที่ปรึกษาดาน
ชุมชน และสถาปนิกชุมชน จากศูนยวิจัย และการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี ไดมีการแจงใหคณะกรรมการชุมชนทราบแลว แตยังไมมีการทํา
ประชาคม เนือ่ งจากยังมีความไมแนนอนทางดานงบประมาณ
1.2 ทัศนคติทมี่ ีตอกระบวนการการมีสว นรวม
จากการสัมภาษณประชากรในชุมชน ผูสัมภาษณพบวาประชากรสวนใหญมี
ทัศนคติท่ดี ีตอกระบวนการการมีสวนรวม เนื่องจากหลังจากที่ไดดําเนินการไปในบางกระบวนการการมีสวนรวม ทําใหประชากรในชุมชนรูวา หากตนเอง และประชากรอื่น ๆ ในชุมชนมีการรวมกลุม
ที่เขมแข็ง จะสามารถทําใหมีสิทธิในการตอรอง และแสดงความคิดเห็น เกีย่ วกับชุมชนที่อาศัยอยู
ได ทั้งยังชวยเปนการชวยกันดูแลชุมชนทีต่ นอยูอาศัย และคิดวาจะดําเนินกระบวนการการมีสว นรวมตอไป ทัง้ นีก้ ระบวนการการมีสวนรวมยังสงผลตอการพัฒนาสภาพแวดลอมใหดีขึ้นแกชุมชน
เอง โดยทุกคนไดรับสิทธิอยางเทาเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็น ชี้แจงปญหา และรวมกัน
วางแผนในการแกไขปญหา
ในผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรในขอนี้หนวยงานที่รวมดําเนิน
กระบวนการมีสวนรวมดวยคือ กองโครงการชุมชน 2 และเจาหนาที่บริหารชุมชน สํานักงาน-
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ทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และที่ปรึกษาดานชุมชน และสถาปนิกชุมชน จากศูนยวิจัย และการ
ออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี มีความพอใจในการ
ดําเนินการมีสว นรวม เชนกัน และถือวามีกระบวนการการมีสวนรวมที่มีความสําเร็จในระดับหนึ่ง
ที่ทาํ ใหประชากรในชุมชนเกิดการรวมกลุมเอง ที่เขมแข็ง และมีแนวความคิดจิตสาธารณะเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหกระบวนการการมีสว นรวมที่ดี
1.3 ความพอใจที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะ
จากการสัมภาษณประชากรในชุมชน ผูสัมภาษณพบวาประชากรสวนใหญมี
ความพอใจตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น แตเดิมชุมชนไมมีพนื้ ที่สว นกลาง และสวนสาธารณะ
หรือพื้นที่สาธารณะในละแวกบาน หากมีพื้นที่สาธารณะที่เกิดขึน้ มาเพื่อชุมชนเองก็จะสามารถทําใหชุมชนเกิดความพอใจไดในระดับหนึ่งแลว และหากพื้นที่สาธารณะนัน้ เกิดจากความรวมมือจาก
คนในชุมชนในการแสดงความคิดเห็น และมีการทําประชาคมในการเลือกแบบอาคาร และการใชงานของพืน้ ที่ จึงอาจจะทําใหประชากรในชุมชนมีความพอใจมากขึ้นไปอีก เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ จี่ ะ
เกิดขึ้น จะเปนพืน้ ที่ตามที่ประชากรในชุมชนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความตองการ ทั้ง
ทางดานการใชสอย และรูปแบบของพื้นที่ รวมถึงรูปแบบของอาคาร
กลุมตัวอยางประชากรบางสวนจากการสัมภาษณมีความพอใจในระดับที่ต่ําลง
มา เนื่องจากทราบวามีการเปลี่ยนแปลงแบบที่เคยทําประชาคมเอาไว ผนวกกับการดําเนินการที่
ลาชาของหนวยงานในการของบประมาณ ทําใหมีความคิดเห็นวาหากมีการเปลี่ยนแปลงแบบไป
จากที่เคยประชาคมไวจะทําใหรูปแบบ และการใชงานของพื้นที่อาจจะไมเปนไปตามที่ตนตองการ
และทําใหมีความพอใจที่ลดนอยลง แตกย็ ังคงมีพอใจในระดับหนึ่งอยูโดยใหความคิดเห็นไววา มี
พื้นที่สาธารณะยอมดีกวาไมเกิดพืน้ ทีน่ ั้นขึน้ มาเลย
1.4 ทัศนคติทมี่ ีตอพื้นที่สาธารณะ
ประชากรในชุมชนผูใหสมั ภาษณมที ัศนคติที่ดีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
สาเหตุหนึง่ คือแตเดิมไมเคยมีพื้นที่สาธารณะในชุมชนเลย การที่จะมีพนื้ ที่สว นกลางในชุมชนสําหรับดําเนินกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน พืน้ ที่สาํ หรับออกกําลังกาย และพืน้ ทีพ่ ักผอนหยอนใจ
ทําใหประชาเกิดทัศนคติที่ดตี อพื้นที่สาธารณะ ที่กาํ ลังจะเกิดขึน้ สวนอีกสาเหตุหนึง่ จากความ
คิดเห็นของประชากรผูใหสมั ภาษณ ประชากรคิดวาตนเปนสวนหนึง่ ในการดําเนินกระบวนการการ
พัฒนาพื้นที่สาธารณะ โดยการใชกระบวนการการมีสว นรวม
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1.5 สรุปการวิเคราะหขอมูล
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรในชุมชนพบวาผูใหสัมภาษณมีทัศนคติ
ที่ดีตอกระบวนการมีสว น และจะดําเนินกระบวนการมีสวนรวมตอ แมหนวยงานที่รวมดําเนิน
กระบวนการการมีสวนรวมดวยจะจบการดําเนินการในพืน้ ที่ชมุ ชนของตนแลว ทัง้ ที่มีความพอใจ
ในระดับต่ําในแตละขั้นตอนของการมีสว นรวม เชน ขัน้ ตอนการมีสว นรวมในการดําเนินการพัฒนา
ซึ่งความไมพอใจสวนใหญเกิดจากความไมเขาใจถึงขัน้ ตอนการดําเนินการในบางขั้นตอน ซึ่งจาก
การสัมภาษณ และสอบถามหนวยงานที่ดําเนินกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนดวย คือกอง
โครงการชุมชน 2 และเจาหนาที่บริหารชุมชน สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และที่ปรึกษาดานชุมชน และสถาปนิกชุมชน จากศูนยวิจยั และการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี พบวามีความลาชาของการดําเนินการจริง ซึง่ มากจากหลาย
ปจจัย ดังนี้
1. ความลาชาในการสํารวจประชากรผูท ี่จะไดรับสิทธิในการเชาที่อยูอยางถูกกฏหมาย เนื่องจากชุมชนมีประชากรแฝงจํานวนมาก และมีการขายตอสิทธิอยางผิดกฏหมาย
2. ขนาดของชุมชนมีขนาดใหญ
3. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมีชุมชนจํานวนมากที่ตองดําเนินการ
พัฒนาโดยกระบวนการการมีสวนรวม ในชวงเวลาเดียวกันอีกเปนจํานวนมาก และมีบุคคลากร
นอยในการดูแล
4. ความลาชาในการของบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เพราะมี
หลายขัน้ ตอนที่เกีย่ วเนื่องกัน เชน ตองรอผลการรวมกลุม จากชุมชนในการออมทรัพย และแบบ
กอสรางอาคารที่จะตองอืน่ เสนอโครงการที่ไดจากการทําประชาคม
จะเห็นไดวาความลาเชาของการดําเนินงานเกิดจากหลายสาเหตุซงึ่ ทุก ๆ สาเหตุ
มีความเกี่ยวเนื่องกับทุก ๆ หนวยงานทีล่ งมาดําเนินกระบวนการการมีสวนรวมดวย ไมไดเกิดจาก
ความลาชาจากหนวยงานหนวยใดหนวยหนึง่ เพียงอยางเดียว เพราะฉะนัน้ การปฏิบัติงานควรทํา
ความเขาใจถึงขั้นตอน และกระบวนการดําเนินงานกันระหวางหนวยงาน และประชากรในชุมชน
เพื่อใหเกิดความเขาใจซึง่ กันและกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางหนวยงานที่ลงไปดําเนินกระบวนการ
การมีสวนรวมดวย ควรมีการชี้แจงใหประชากรทราบ และประชากรควรมีความเขาใจในเหตุผล
ดังกลาว เพื่อจะไดมีความเขาใจอันดีมากขึ้นในการปฏิบัติงานรวมกัน
ทั้งนี้จะเห็นไดวาความพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสว นอาจจะไมสงผลเสียตอ
ทัศนคติอันดีของกลุมตัวอยางประชากรมีตอประบวนการการมีสว นรวม และยังเกิดความคิดเห็น
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วาจะดําเนินกระบวนการการมีสวนรวมตอไป ซึ่งหนวยงานกองโครงการชุมชน 2 สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และศูนยวิจัย และการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี มีความคิดเห็นวาการดําเนินกระบวนการการมีสวนรวมครั้งนี้
คอนขางจะประสบความสําเร็จ ถึงแมในชวงแรกจะเปนการมามีสวนรวมเพื่อมารักษาผลประโยชน
ในการรับสิทธิการเชาที่ดินอยางถูกกฏหมาย แตเมื่อทัง้ หนวยงาน และประชากรมีการเรียนรูเรื่อง
แนวคิดจิตสาธารณะ และจุดประสงค ความมุง หมายของการดําเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในชุมชน โดยกระบวนการการมีสวนรวมซึ่งกันและกันแลว ทําใหการดําเนินการมีสวนรวมครั้งนี้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
ทัศนคติทกี่ ลุมตัวอยางประชากรในชุมชนมีตอกระบวนการการมีสว น อาจจะสง
ผลตอความพอใจ และทัศนคติที่ดีตอพื้นทีส่ าธารณะที่จะเกิดขึ้นดวย เนื่องจากกระบวนการการมี
สวนรวมสามารถทําใหประชากรในชุมชนรูส ึกเปนสวนหนึ่งในชุมชน และสวนหนึง่ ในการพัฒนาที่
จะเกิดขึ้น ประชากรมีความเชื่ออีกวาพืน้ ที่สาธารณะที่จะเกิดขึน้ จะสามารถตอบรับตอความตองการใชงานของประชากรในชุมชนได
2. การอภิปรายผล
2.1 ความพอใจ และทัศนคติที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม
โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร มีความใจในหลาย ๆ ระดับแตกตาง
กันไปในแตละขั้นตอนการมีสวนรวม สวนที่มีระดับความพอใจใหเหตุผลไววารูสึกวาตนไดมีสวนใน
การแสดงความคิดเห็น และไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการ และออกแบบอาคารเอนกประสงค
และพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น และอีกสวนหนึ่งอาจจะเกิดจากความพอใจในผลประโยชนที่จะ
ไดรับหลังจากจบกระบวนการการมีสว นรวมในครั้งนี้
สาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหเกิดความไมพอใจกับผูท ี่ใหสัมภาษณคือ พืน้ ที่สาธารณะที่จะ
ดําเนินการกอสรางมีบอน้ําลึกในโครงการ และอยูในพืน้ ที่ลับตาคน เกรงวาจะเกิดอันตรายแกเด็ก
ในชุมชน และทําใหเกิดความไมพอใจ ซึง่ จากการสํารวจสภาพชุมชนแลวผูวิจัยพบวาหากยายพืน้ ที่
สาธารณะมาไวในดานหนาชุมชน (ติดกับถนนพระรามที่ 2) ที่มีการสัญจรที่พลุกพลาน และไมเปน
จุดลับตาคน ก็จะตองมีการไลผูที่อาศัยอยูเดิม เนือ่ งจากพืน้ ที่ดงั กลาวมีที่อยูอ าศัยสรางอยูเ ต็ม
พื้นที่ ซึ่งตําแหนงในการสรางไดรับมาลงมติจากการประชาคมแลว ผูใ หสัมภาษณมีความเขาใจใน
กระบวนการการมีสวนรวมมากขึ้น หรือทางหนวยงานที่มีสวนในการออกแบบ ออกแบบโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก และอันตรายที่จะเกิดจากบอน้ํา โดยไมตองยายตําแหนงพืน้ ที่
สวนกลาง และอาคารเอนกประสงค อาจจะสงผลดีมากกวา
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ภาพที่ 26 แสดงตําแหนงพืน้ ที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้นในชุมชนโฟรโมสต
สวนกลุม ประชากรผูใหสัมภาษณทมี่ ีความพอใจในระดับต่ํา หรือไมมีความพอใจ
เลยในขั้นตอนการมีสวนรวม สาเหตุสวนใหญเกิดจากความไมพอใจหนวยงานที่ลงมารวมดําเนิน
กระบวนการการมีสวนรวม ดวยมีการดําเนินการที่ลา ชา ซึง่ อาจจะเกิดจากการไมเขาใจในการ
ดําเนินกระบวนการการมีสว นรวม ที่ตองใชระยะเวลานาน และเหตุผลจากหนวยงานที่รวมดําเนิน
กระบวนการการมีสวนรวมดวย ซึง่ มีสาเหตุดังนี้
1. ความลาชาในการสํารวจประชากรผูทจี่ ะไดรับสิทธิในการเชาที่อยูอยางถูกกฏหมาย
เนื่องจากชุมชนมีประชากรแฝงจํานวนมาก และมีการขายตอสิทธิอยางผิดกฏหมาย
2. ขนาดของชุมชนมีขนาดใหญ
3. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมีชุมชนจํานวนมากที่ตองดําเนินการ
พัฒนาโดยกระบวนการการมีสวนรวม ในชวงเวลาเดียวกันอีกเปนจํานวนมาก และมีบุคคลากร
นอยในการดูแล
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4. ความลาชาในการของบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เพราะมี
หลายขัน้ ตอนที่เกีย่ วเนื่องกัน เชน ตองรอผลการรวมกลุม จากชุมชนในการออมทรัพย และแบบ
กอสรางอาคารที่จะตองอืน่ เสนอโครงการที่ไดจากการทําประชาคม
ทัศนคติของประชากรผูใหสมั ภาษณทมี่ ีตอกระบวนการการมีสวนรวม ประชากร
มีทัศนคติที่ดี และมีแนวโนมที่จะดําเนินกระบวนการการมีสวนรวมตอไป หลังจากจบกระบวนการ
การมีสวนรวมในครั้งนี้ โดยจะดําเนินการกระบวนการการมีสวนรวมกันเองในชุมชน ซึ่งปจจุบนั มี
การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน และสหกรณการออมทรัพยแลว ทําใหเห็นไดวาความพอใจที่มีตอ
กระบวนการการมีสวนรวมในแตละขั้นตอน อาจจะไมสงผลกระทบตอทัศนคติที่มตี อกระบวนการ
การมีสวนรวม ซึ่งความพอใจและไมพอใจที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวม อาจจะเกิดจากความ
เขาใจ และไมเขาใจที่มีตอกระบวนการการมีสวนรวมเอง, หนวยงาน และขั้นตอนในการดําเนินการ
หากผูท ี่มีความเขาใจ และรับรูถึงสาเหตุความเปนไปในการดําเนินงาน ก็อาจจะมีความพอใจมาก
ขึ้น สวนความไมพอใจที่เกิดจากการไดรับสิทธิในการเชาที่อยูอาศัยอยางถูกตองตามกฏหมายชา
อาจะทําใหเห็นวาผลประโยชนที่จะไดรับจากการมีสวนรวม สงผลตอความพอใจทีต่ อกระบวนการ
การมีสวนรวมดวย และถาหนวยงานที่รว มดําเนินกระบวนการการมีสว นรวม มีการชี้แจง อธิบาย
ถึงสิทธิในการเชาที่อยูอาศัยอยางชัดเจน ละเอียด ถี่ถว น และประชากรในชุมชนเองมีความเขาใจ
กับเหตุผลมากขึ้น ลดการเห็นแกประโยชนสว นตน คํานึงถึงจิตสาธารณะ ซึ่งเปนหัวใจของ
กระบวนการการมีสวนรวม อาจทําใหเกิดความพอใจมากขึ้น
2.2 ความพอใจและทัศนคติที่มีตอพืน้ ที่สาธารณะ
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรในชุมชนโฟรโมสต สวนใหญมีความ
พอใจ และทัศนคติที่ดีตอพืน้ ที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น โดยใหเหตุผลถึงความพอใจไววา แตเดิมใน
ละแวกชุมชนไมมีพนื้ ที่สาธารณะ สถานทีอ่ อกกําลังกาย และสถานทีส่ ําหรับพักผอนหยอนใจ ซึ่ง
การจะเกิดพืน้ ที่สาธารณะในละแวกบาน จึงทําใหเกิดความพอใจ สวนอีกสาเหตุหนึง่ อาจจะเปน
เพราะพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น เกิดจากกระบวนการการมีสวนรวมในชุมชน การไดแสดงความ
คิดเห็น เกีย่ วกับการใชสอย การใชงาน และรูปแบบของพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น ทําใหกลุม
ตัวอยางประชากรมีความคิดเห็นวา พืน้ ที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น สามารถจะตอบสนองความ
ตองการของประชากรในชุมชนเอง และจะเปนพื้นทีท่ ี่เกิดจากประชากรในชุมชน ซึง่ อาจจะสงผล
ตอความพอใจที่มีมากขึ้นตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น
สวนทัศนคติทมี่ ีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้นนัน้
กลุมตัวอยางประชากรมี
ทัศนคติที่ดีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีสาเหตุเชนเดียวกับความพอใจทีม่ ีตอพื้นที่สาธารณะ
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คือ การที่จะไดมีพื้นที่ที่สามารถใชงาน และตอบสนองความตองการ เชน พืน้ ทีอ่ อกกําลังกาย
พักผอน และพื้นที่ทจี่ ะสามารถเกิดประโยชนใกกับชุมชน และสวนหนึ่งอาจจะมีทศั นคติที่ดีมากขึ้น
เพราะพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้นเกิดจากกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนเอง
3. ขอเสนอแนะ
3.1 กอนจะดําเนินกระบวนการการมีสว นรวมควรศึกษาปจจัยที่สง ผลกระทบ ตอการมี
สวนรวม และหาทางแกไขปญหาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอกระบวนการการมีสวนรวมตอไป
3.2 ในการดําเนินกระบวนการการมีสว นรวม ทุกฝายทีด่ ําเนินการรวมกันควรใหเกียรติ
และเคารพในความคิดเห็นที่ไดดําเนินการสรุปผลไปแลว ไมเชนนัน้ กระบวนการในการมีสว นรวม
จะลดความนาเชื่อถือลงไป
3.3 ในการดําเนินกระบวนการการมีสว นรวม ควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหทุกฝายมี
แนวความคิดในการมีจิตสาธารณะ เพื่อลดการเห็นแกประโยชนสวนตน ซึง่ เปนหลักการสําคัญของ
การมีสวนรวม
3.4 ควรคํานึงถึงทัศนคติ และความพอใจที่ดีตอกระบวนการการมีสวนรวมของ
ประชากรในชุมชน โดยอาจเพิ่มกิจกรรมที่สงเสริมและทําใหเกิดความพอใจ และทัศนคติที่ดี
ตอกระบวนการการมีสวนรวม เพื่อลดอคติที่จะเกิดกับหนวยงานที่จะดําเนินการกระบวนการ
การมีสวนรวม

93

บทที่ 7
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มจี ุดประสงคเพื่อศึกษากระบวนการการมีสว นรวมของชุมชนใน
การสรางพืน้ ทีส่ าธารณะในชุมชนเมือง ทีส่ งผลตอทัศนคติ และความพอใจทีม่ ีตอกระบวนการมี
สวนรวมเอง และพื้นที่สาธารณะ
1. สรุปผลการวิจัย
จากประเด็นการศึกษาของการวิจัย คือ กระบวนการการมีสวนรวมทีจ่ ะทําใหประชากร
ในชุมชนเกิดความพอใจ และทัศนคติที่ดตี อพื้นที่สาธารณะ (ลักษณะทางกายภาพ) ที่จะเกิดขึ้น
โดยการวิจัยในครั้งนี้ไดทาํ การศึกษาทฤษฎีของการมีสวนรวม
และกระบวนการการมีสวนรวม
ควบคูไปกับวิธีการดําเนินการการมีสว นรวมในพื้นที่กรณีศึกษา ชุมชน โฟรโมสต เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร โดยไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย
และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สวนการศึกษาใน
และการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ระดับพื้นที่โดยวิธกี ารสํารวจภาคสนามคือการสังเกตการณ
ประชากรในพืน้ ทีก่ รณีศึกษาเกี่ยวกับความพอใจ และทัศนคติทมี่ ีตอกระบวนการการมีสวนรวมที่
เกิดขึ้นและพืน้ ที่สาธารณะ และสัมภาษณทีมงาน ผูด ําเนินกระบวนการการมีสว นรวมกับชุมชน
ดวย คือ ทีมงานจากกองโครงการชุมชน 2 และเจาหนาที่บริหารชุมชน สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และที่ปรึกษาดานชุมชน และสถาปนิกชุมชน จากศูนยวิจัย และการออกแบบ
คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี และจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ไดจาก
ผลการศึกษาพบวา
1. ประชากรผูใหสัมภาษณมีความพอใจมากนอยแตกตางกันในแตละขั้นตอนของการ
มีสวนรวม โดยในขั้นตอนการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน ประชากรผูใหสัมภาษณสวนใหญมี
ความพอใจ ในขั้นตอนการมีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจในการแกปญหา ประชากรผู
สัมภาษณมีความพอใจในระดับต่ําลงมา สวนในขั้นตอนการมีสว นรวมในการดําเนินการพัฒนา
เปนขั้นตอนทีป่ ระชากรผูใหสัมภาณมีความพอใจในระดับต่ําที่สุด สาเหตุทที่ ําใหไมพอใจสวนใหญ
เกิดจากความลาชาของการดําเนินงานของหนวยงานที่รว มดําเนินกระบวนการการมีสวนรวม ซึ่ง
กระบวนการมีสวนรวมนัน้ เปนกระบวนการที่ตองใชระยะเวลานานในการดําเนินการ หากหนวย92
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งานและประชากรมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ก็อาจจะทําใหเกิดความพอใจมากขึน้
และความ
พอใจของแตละขั้นตอนการมีสวนรวม อาจจะไมสงผลตอทัศนคติที่ดีตอ กระบวนการการมีสวนรวม
เนื่องจากประชากรไดเรียนรูถ ึงประโยชนของกระบวนการการมีสวนรวมที่สงผลตอชุมชนเอง และที่
ประชากรมีแนวความคิดจะดําเนินกระบวนการการมีสว นรวมตอไป เมื่อจบสิ้นกระบวนการแลว ซึ่ง
ถือวากระบวนการการมีสว นรวมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
2. ประชากรผูใหสัมภาษณมีความพอใจ และมีทัศนคติที่ดีตอพื้นที่สาธารณะที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งแตเดิมชุมชนไมมีพื้นที่สาธารณะในชุมชน และบริเวณละแวกชุมน จึงทําใหเกิดความ
พอใจในระดับหนึ่งแลว และอาจจะจากการดําเนินกระบวนการการมีสวนรวม จึงทําใหประชากร
ผูใหสัมภาษณเกิดความพอใจ และมีทัศนคติที่ดีมากขึ้นเนื่องจากไดมีสวนรวมในการดําเนินการ
การมีสวนรวม ทําใหมีความคิดวาตนเปนสวนหนึ่งในการออกแบบ และกําหนดความตองการ การ
ใชสอยของอาคาร
3. แรงจูงใจของการมีสวนรวมเริ่มแรกเกิดจากการตองการรักษาผลประโยชนในการรับ
สิทธิเชาที่อยู อาจจะทําใหขาดแนวความคิดที่เปนจิตสาธารณะ ซึ่งเปนหลักการการมีสวนรวมที่
สําคัญ แตเมื่อดําเนินการตอไปอาจจะเกิดการเรียนรูกันระหวางหนวยงานชุมชนเองทําใหเกิดความ
เขาใจ ถึงวัตถุประสงค และความมุงหมายของโครงการพัฒนาสภาพแวดลอม โดยกระบวนการ
การมีสวน-รวม รวมถึงมีแนวคิดในการมีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในสําหรับงานวิจัยในอนาคต
การศึกษาและวิจัยกระบวนการมีสวนรวมในการสรางพื้นที่สาธารณะครั้งนี้ เนื่องจาก
พื้นที่กรณีศึกษายังดําเนินโครงการพัฒนาไมเสร็จสมบูรณ และระยะเวลาที่จาํ กัด ซึ่งหากมีผูสนใจ
และทําใหเกิดประโยชน สําหรับงานวิจัยในอนาคต ผูวจิ ัยมีขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต
ดังนี้
2.1 ในการดําเนินกระบวนการการมีสว นรวมในปจจุบนั มีการดําเนินขั้นตอนการมีสวน
รวมไปแลวใน 3 ขัน้ ตอน คือ การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน การมีสวนรวมในการวางแผน และ
ตัดสินใจในการแกปญหา และอยูในระหวางขั้นตอนการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา ยัง
ไมไดดําเนินขัน้ ตอนการมีสว นรวมในการแบงผลประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตามผล
และประเมินผลการพัฒนา ดังนัน้ หากมีผสู นใจการดําเนินการวิจยั เรือ่ งนี้ตอไปในอีก 2 ขั้นตอน ก็
จะถือวาเปนการศึกษากระบวนการการมีสว นรวมที่ครบถวนสมบูรณมากขึ้น
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2.2 หากโครงการการพัฒนาดําเนินการตอไปจนเสร็จสมบูรณ และมีการเปดใหใชงาน
พื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น ผูที่สนใจสามารถติดตามผลการพัฒนาที่จะสงผลตอความใจ และ
ทัศนคติของประชากรในชุมชนทีม่ ีตอพืน้ ทีส่ าธารณะที่เกิดขึ้น จากกระบวนการการมีสวนรวม
2.3 อาจจะมีการทําการเปรียบเทียบกรณีศึกษา เรื่องความพอใจและทัศนคติที่มตี อ
พื้นที่สาธารณะที่เกิดจากกระบวนการการมีสวนรวม และที่ไมไดเกิดจากกระบวนการการมีสวน
รวม
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แผนผังที่ 3 โครงสรางและปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
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แผนผังที่ 4 ภาคีที่มีสว นรวมในการพัฒนา
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระหวางจากศูนยวิจัย และการออกแบบ คณะ
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และชุมชนโฟรโมสต
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 1
การทํากิจกรรมรวมกับเด็กในชุมชน
จุดมุงหมาย
1. สรางความคุนเคยกับเด็กในชุมชน
2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของชุมชนในมุมมองของเด็ก
กิจกรรม
1. ใหเด็กๆ จับกลุมตามชุมชนของตนเองเพื่อวาดภาพบาน และสถานที่รอบๆ บานของ
ตนลงในกระดาษแผนใหญ 1 แผนรวมกัน
2. ใหเด็กๆ เชื่อมโยงบานของตนเองกับบานคนอื่น วาดถนน ทางรถไฟ คลองที่มีอยู
รวมทั้งรานคาตางๆ และนําเสนอผังของชุมชนตนเองใหกับเพื่อนๆ ชุมชนอื่นๆ ดู
ผลลัพธ
1. เด็กๆ ในชุมชนของตนเองมีความคุนเคยกับสภาพแวดลอมรอบๆ บานของตนเอง
เปนอยางดี เพราะสวนมากเด็กๆ อาศัยระบบขนสงสาธารณะไปโรงเรียน ตองเดิน หรือถีบจักรยาน
ผานทําใหเกิดความคุนเคยตอสถานที่ และเสนทาง
2. เด็กๆ ในชุมชนเดียวกันใชพื้นที่กลางแจงใกลบานเปนสนามเด็กเลน จึงมี
ความคุนเคยกับเพื่อนบานเปนอยางดี แตจะเลนในอาณาบริเวณของชุมชนตนเองเทานั้น เนือ่ งจาก
การขามไปเลนนอกชุมชนมีระยะทางไกล และอันตราย โดยเฉพาะทางเดินเลียบคลองที่แคบและ
มืด
3. เด็กๆ ตางชุมชนกันไมคอยมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหไมคอยมีความรวมมือ
กันในเด็กตางชุมชน
4. ทําใหเห็นวาการวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสาธารณะของแตละ
ชุมชนไมไดเอื้อถึงการเชื่อมโยงกันทั้งในระดับเด็กและผูใหญ
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ภาพที่ 27 เด็ก ๆ จากชุมชนโฟรโมสต
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 2
การทํากิจกรรมรวมกับเด็กในชุมชน
จุดมุงหมาย
1. สรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหกับเด็ก
2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางสังคมของชุมชนผานประสบการณ
ของเด็ก
กิจกรรม
1. ใหเด็กๆ แบงกลุมกันเปน 2 กลุม และภายในชั่วโมงแรกของกิจกรรมใหเด็กๆ วาด
ภาพบานในฝนของตนลงในสมุดวาดภาพ อธิบายและเลาใหทีมออกแบบฟงถึงความตองการใน
เชิงที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
2. ในชั่วโมงที่ 2 ทีมออกแบบไดพาเด็กๆ ทั้ง 2 กลุมไปวาดภาพที่วาดไวแลวในชั่วโมง
แรกในสถานที่สาธารณะในชุมชน (ลานพระและสนามเด็กเลนในชุมชนเชื่อมสัมพันธ) และทําการ
พัฒนาสนามเด็กเลนใหนาใชยิ่งขึ้น
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ผลลัพธ
1. เด็ก ๆ ใหความสนใจการระบายสีในขนาดจริงบนกําแพง และในสภาพแวดลอมจริง
ทําใหกิจกรรมและการปฏิสัมพันธของเด็ก ๆ ตางชุมชนนัน้ พัฒนาไปมากกวาครั้งแรก ขณะที่ทาํ
กิจกรรมในสภาพแวดลอมภายนอกเด็ก ๆ ไดใหขอมูลเชิงกายภาพกับทีมออกแบบไดมาก เชน
ถนนไหนที่ผูปกครองไมใหผา น เพราะเหตุใด จุดไหนที่คลองมีความอันตรายและเคยมีอุบัติเหตุ จุด
ไหนเปนจุดแบงแยกชุมชนในการใช

ภาพที่ 28 การเตรียมแบบรางบานในฝน
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ภาพที่ 29 การเตรียมแบบรางบานในฝน
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 3 วันที่ 6 พฤษภาคม 2550
การรวมกันวางผังสาธารณูปโภคหลักในแตละชุมชน
จุดมุงหมาย
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพทางผูอยูอาศัยในชุมชน ปญหาและศักยภาพ
2. ใหชุมชนมีสวนรวมในการนําเสนอผังสาธารณูปโภคหลักของแตละชุมชน นําเสนอ
ผังที่มาจากความตองการของผูอยูอาศัยและเสนอวิธีแกปญหาสาธารณูปโภค
กิจกรรม
ทางคณะผูวางผังไดนาํ ผังและหุน จําลองของชุมชนที่เปนอยูปจจุบนั ไปเปนสื่อในการ
พูด คุย และหาแนวทางในการพัฒนาผังรวมกันกับทีมสาธารณูปโภคของแตละชุมชน โดยใหทีม
สาธารณูปโภคของชุมชนเปนผูออกแบบถนนและเสนทางสาธารณูปโภคหลักวาสวนใดควรเพิ่ม
ขยาย และไดไปสํารวจพืน้ ที่จริงรวมกัน มีการหาวิธกี ารสรุปเนื้อหาเพื่อทีมสาธารณูปโภคจะได
นําไปนําเสนอผูอยูอาศัยอีกครั้งเพื่อแสดงความคิดเห็น
ผลลัพธ
1. กลุมสาธารณูปโภคนําเสนอปญหาดานสาธารณูปโภคหลายดาน
โดยเฉพาะ
ปญหาดานระบบระบายนํ้าและไฟฟาที่ไมเพียงพอตอผูใชงาน
ซึ่งเปนเหตุมาจากการทีถ่ นน
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คอนกรีตนั้นครอบ คลุมพืน้ ที่อยูอาศัยนอยกวา 50 % ของพื้นทีท่ ั้งหมด ทางสัญจรที่เหลือเปนดิน
อัดแนนซึ่งมีปญ
 หามากในฤดูฝน โดยเฉพาะพืน้ ที่ดานหลังที่ติดกับทางรถไฟ ทีมสาธารณูปโภค
ชุมชนจึงเสนอใหมีการตอถนนในพระรามที่ 2 ซอย 88 ใหเชื่อมถึงทางรถไฟและมีความกวาง 6
เมตรเปนถนนหลัก และเสนอใหขยายถนนในพระรามที่ 2 ซอย 86 ใหเปน 6 เมตรเชื่อมตอถึงทาง
รถไฟเชนเดียวกัน
2. ถนนรองในบางซอยขยายเปน 4 เมตร เพื่อใหระบบทอประปาและระบบระบายนํา้
สามารถเขาถึงได

ภาพที่ 30-31 การรวมกันวางผังของชุมชนเชื่อมสัมพันธ
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 4 วันที่ 13 พฤษภาคม 2550
การรวมกันวางผังสาธารณูปโภคหลักในแตละชุมชน
จุดมุงหมาย
ใหชุมชนมีสวนรวมในการนําเสนอผังสาธารณูปโภคหลักของแตละชุมชนเพิ่มเติม ตอ
จากวันที่ 6 พฤษภาคม 2550
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กิจกรรม
ทางคณะผูออกแบบไดนําผังของชุมชนทีเ่ ปนอยูปจจุบนั และที่ไดมีการนําเสนอปรับปรุง
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 ไปขอความคิดเห็นจากชุมชนอีกครั้ง กลุมสาธารณูปโภคของชุมชน
จะนําความคิดเห็นจากชาวบานมาปรับปรุงผังรวมอีกครั้ง
ผลลัพธ
ผังโดยรวมไมมีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 6 พฤษภาคม 2550

การรวมกันวางผังของชุมชนโฟรโมส
การรวมกันวางผังของชุมชนทรัพยสนิ พัฒนา

ภาพที่ 32 การรวมกันวางผังของกลุมโฟรโมสต
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 5 วันที่ 20 พฤษภาคม 2550
การประชุมตัวแทนกลุมยอยกับสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย ณ หองประชุมเทเวศร
จุดมุงหมาย
1. นําเสนอปญหาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนที่ไมไดมาตรฐาน และปญหาทางสภาพ
กายภาพของชุมชน
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2. นําเสนอแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐที่จะมีผลกระทบตอชุมชน เชน
โครงการรถไฟฟาสายสีแดง การขยายคลองระหาญ และการจัดพื้นที่ตลาดนัดของกรุงเทพมหานคร
3. รวมกันหาบทสรุปในการเตรียมจัดยายที่อยูอาศัยทีค่ าดวาจะไดรับผลกระทบจากการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
กิจกรรม
1. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแถลงถึงจุดประสงคการพัฒนาพืน้ ที่ การ
จัดการระบบการเชาที่ดินแบบสหกรณ จุดประสงคของการออมทรัพยเพื่อทําสัญญาเชาเปนแปลงใหญ
2. พอช.(พอช.) นําเสนองบประมาณชวยเหลือจากโครงการบานมั่นคง วิธกี ารเขารวม
โครงการ และการเตรียมระบบการออมทรัพยใหตรงกับจุดมุง หมายของโครงการบานมั่นคง
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีนาํ เสนอขอมูลทางดานกายภาพ ของ
ชุมชน ที่ไดทาํ การสํารวจ ปญหาที่เปนอยู และโครงการจากภาครัฐทีม่ ีผลกระทบตอชุมชนดังนี้
3.1 ปญหาดานกายภาพ
3.1.1 ป ญ หาความไม เ พี ย งพอของไฟฟ า และเสาไฟฟ า ที่ มี มิ เ ตอร เ กิ น
จํานวนที่กําหนดที่อาจทําใหเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรและไฟใหมได
3.1.2 ปญหานํ้าประปาและระบบระบายนํ้าที่มีไมครอบคลุมทุกครัวเรือน
ทําใหตองมีการระบายนํ้าแบบไมถูกสุขลักษณะ มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมของชุมชน
3.1.3 ปญหาการเขาไมทั่วถึงเนื่องจากชุมชนไมมีถนนขนาดมาตรฐาน ทํา
ใหมีผลกระทบกับการจัดการขยะ การดับเพลิงหากเกิดเหตุไฟไหม การเขาถึงผูปวยในเวลาฉุกเฉิน
และการสัญจรทั่วไปในชุมชน
3.2 โครงการจากภาครัฐที่จะมีผลกระทบตอชุมชน
3.2.1 การพัฒนารถไฟฟาสายสีแดง ซึ่งตองมีการคืนพื้นที่ใหกับการรถไฟ
จากจุดกึ่งกลางของรางเปนระยะ 20 เมตรซายขวา และจัดพื้นที่บางสวนสําหรับการจอดแลวจร
3.2.2 การขยายคลองระหาญเพื่อการระบายนํ้า ซึ่งคลองระหาญจะขยาย
ความกวางเปน 30 เมตร (15 เมตรซายขวาจากจุดกึ่งกลางของคลองปจจุบัน)
3.2.3 การขยายและเพิ่มถนนในชุมชนเพื่อสามารถเขาถึงไดสะดวกขึ้น ซึ่ง
แบบถนนพัฒนามาจากการแสดงความคิดเห็นของชาวบานจากการทําการประชุมปฏิบัติการ
(workshop) ในครั้งกอน ๆ
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ผลลัพธ
1. ตัวแทนกลุม ยอยจากชุมชนทัง้ 3 ชุมชนมีการตั้งคําถามเกีย่ วกับเนือ้ หาของผัง
ใหมและระบบการออมทรัพยเพื่อทําการเชาที่ดนิ
2. พอช. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระบบการออมทรัพย มีการจัดตารางการประชุม
ชุมชนและการกําหนดวันเริ่มการออมทรัพย
3. มีการจัดตารางการทําประชุมปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาผังรวมของ
ชุมชนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อพัฒนาผังในรายละเอียดตอไป

ภาพที่ 33 การประชุมรวมกันของแกนนํากลุมยอยทั้ง 3 ชุมชนที่หองเทเวศร สํานักงานทรัพยสนิ
สวน-พระมหากษัตริย
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 2550
การพัฒนาผังสาธารณูปโภคหลักในชุมชนทรัพยสนิ พัฒนาและจัดทํารายชื่อผูท ี่มีผลกระทบจากผัง
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 7 วันที่ 3 มิถุนายน 2550
การพัฒนาผังสาธารณูปโภคหลักในชุมชนเชื่อมสัมพันธและจัดทํารายชื่อผูท ี่มีผลกระทบจากผัง
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 8 วันที่ 10 มิถุนายน 2550
การพัฒนาผังสาธารณูปโภคหลักในกลุม โฟรโมสตและจัดทํารายชื่อผูที่มีผลกระทบจากผัง
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จุดมุงหมาย
จัดทํารายชื่อผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาผังที่ดิน
กิจกรรม
ทางคณะผูออกแบบไดจัดเตรียมบานเลขทีแ่ ละรหัสบานที่ไดรับผลกระทบ จากการ
พัฒนาผังที่ดนิ
และใหเจาบานที่ไดรับผลกระทบลงรายละเอียดชื่อและขนาดที่ดินที่ถือครองอยู
เพื่อจะนําไปจัดสรรที่ดินสําหรับผูที่ไดรับผลกระทบ มีการจัดตั้งกลุมผูทํางานใหม เนื่องจากสมาชิก
ของชุมชนไมใหความรวมมือเกี่ยวกับการออมทรัพยและการทํางาน
ผลลัพธ
ผูที่ไดรับผลกระทบจากผังไดมาลงชื่อและขนาดของที่ดินที่ถือครองอยู แตไมมีความ
ชัดเจนวาใครไดรับผลกระทบในสวนไหน เนื่องจากชาวบานในชุมชนสวนใหญไมไดมาประชุมใน
ตอนแรก ไมไดรับรูถึงการพัฒนาผังและผลกระทบที่จะไดรับ ทําใหเกิดการตั้งคําถามเกี่ยวกับผัง
ชุมชนยังไมมที ีมทํางานและหัวหนากลุม ยอยที่ชัดเจนทําใหการกระจายขาวไมทวั่ ถึงและไมไดรับ
ความรวมมือเทาที่ควร

ภาพที่ 34 การทําความเขาใจกับชาวบานเกี่ยวกับการพัฒนาผังกลุม โฟรโมสต
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9. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 9 วันที่ 24 มิถุนายน 2550
การพัฒนาผังสาธารณูปโภคหลักและจัดทํารายชื่อผูค รอบครองสิทธิที่ดินวางเปลาที่มีผลกระทบ
จากผัง
จุดมุงหมาย
จัดทํารายชื่อผูครอบครองสิทธิที่ดินวางเปลาที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา
ผังที่ดิน
กิจกรรม
ทางคณะผูออกแบบไดจัดเตรียมบานเลขทีแ่ ละรหัสที่ดินที่วา งเปลา มีการแสดงสิทธิ
แลวและไดรับผลกระทบจากการพัฒนาผังที่ดนิ
และใหเจาของสิทธิที่ไดรับผลกระทบลง
รายละเอียดชือ่ และขนาดทีด่ ินที่ถือครองอยู เพื่อจะนําไปจัดสรรทีด่ ินสําหรับผูทไี่ ดรับผลกระทบ
โดยผูที่ถือครองสิทธิบนที่ดินวางเปลานั้นอาจจําเปนตองมีการยายแปลงเพื่อขยายพืน้ ที่และจัด
ระเบียบรองรับผูไดรับผลกระทบรายอื่น ๆ
ผลลัพธ
1. เจาของสิทธิที่ดินเปลาเพิง่ เขารวมกระบวนการออมและเขากลุมชุมชนเปนครัง้ แรก
ทําใหยังไมมีความรูในเนื้อหาและวิธีบริหารชุมชน นอกจากนี้ผถู ือสิทธิที่ดินเปลายังไมเคยไดรวม
ออมทรัพย/สมัครเขาเปนสมาชิกการออมทรัพย ทําใหตองมีการทําความเขาใจกับผูถอื สิทธิ
เกี่ยวกับการเขารวมสหกรณชุมชน
2. เจาของสิทธิที่ดินเปลาบางแปลงไมมีขอบเขตของที่ดินตนเองชัดเจนทําใหตองมีการ
ทํารางวัดใหมภายหลัง
3. เนื่องจากเจาของสิทธิที่ดินเปลาไมทราบถึงโครงการพัฒนาชุมชนและผลกระทบที่
จะไดรับจากโครงการของภาครัฐในอนาคต จึงไมไดอยูจ นการประชุมสิ้นสุด จึงตองหาวิธีบอกขาว
เกี่ยวกับโครงการภายหลัง
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ภาพที่ 35 ผูครอบครองสิทธิที่ดินเปลาลงทะเบียนรับรองสิทธิ
10. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 10 วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
การประชุมสรุปแบบรางการพัฒนาผังของชุมชนแสมดํา ระบบสาธารณูปโภคหลักพื้นที่รองรับ
ผูถูกผลกระทบ และพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภาครัฐ คือสํานักระบายน้ํากรุงเทพมหานคร
และการรถไฟ
จุดมุงหมาย
1. นําเสนอการวางผังชุมชนที่พัฒนามาจากศักยภาพที่ดินที่ยังวางอยูในชุมชน
2. นําเสนอระบบการสัญจรในชุมชน ทั้งยานพาหนะและคนเดิน และการออกแบบ
ถนนและทางเดินใหสามารถเขาถึงไดทุกครัวเรือน ในเวลาฉุกฉินเชน ไฟไหมหรือเจ็บปวย
3. ทําการสรุประยะถอยรนที่มาจากโครงการพัฒนาของภาครัฐคือ การพัฒนาคลองระ
หาญและพื้นที่ของการรถไฟ
4. สรุปตารางการทํางานของภาคีทั้งหมด
เนื้อหาการประชุม
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีนําเสนอการพัฒนาผังและแบบรางผังที่
พัฒนาเพื่อใหเกิดชุมชนที่นาอยูและรองรับผูไดรับผลกระทบ การขยายถนนและเพิ่มถนนในชุมชน
แนวความคิดในการจัดการถนนสําหรับยานพาหนะที่แยกกับถนนคนเดิน การคงไวของถนนคนเดิน
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และออกแบบพื้นที่รองรับการจอดรถเปนกลุม การออกแบบพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวและพื้นที่
รองรับน้ํา
2. การรถไฟแห งประเทศไทยสรุป ระยะการเวนคืน ที่ดิน สํ า หรั บรถไฟฟา ซึ่งขณะนี้
ประเภทของรถไฟเปนรางลอยฟา และมีการเวนคืนที่ดินทั้ง 2 ฝงจากจุดกึ่งกลางของรางรถไฟเปน
ขางละ 30 เมตร
3. สํานักระบายน้ําสรุปแนวทางของการพัฒนาคลองระหาญวาจะเปนการขุดลอก
คลองเทานั้นและไมมกี ารขุดขยายคลอง เพราะฉะนั้นแนวความกวางของคลองจะมีความกวางเทา
เดิมคือ 6-8 เมตร
4. กรุงเทพมหานครมีความสนใจที่จะทําตลาดในพื้นที่ดิน 70 ไรที่ไดกําหนดขอบเขตไว
ผลลัพธ
1. จะมีการถอดแบบเพื่อเสนองบประมาณตอ พอช. ในวันที่ 17 กรกฎาคม ชุมชนจะใช
ผังที่วางโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรีเพื่อนําไปประมาณราคาและเสนองบประมาณ
สาธารณูปโภค
2. มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรีจะแบงการพัฒนาสาธารณูปโภคเปนระยะ เพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาในภาพรวมและตามการจัดสรรงบประมาณการกอสราง
11. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 11 วันที่ 15 กรกฎาคม 2550
การวัดและคํานวณพื้นที่ถนนตามแบบผังเบื้องตนและคํานวณงบประมาณการกอสราง
จุดมุงหมาย
คํานวณพื้นที่ของสาธารณูปโภคหลักของชุมชนและคํานวณงบประมาณการกอสราง
เพื่อนําเสนองบประมาณตอ พอช.
กิจกรรม
ทางกลุมสาธารณูปโภคของชุมชนทั้ง 3 ชุมชนทําการวัดพื้นที่และวัดแนวเขตถนนหลัก
ในชุมชนเพื่อปกหมุดและทําการคํานวณราคาคากอสราง
ผลลัพธ
กลุมสาธารณูปโภคของชุมชนทัง้ 3 ชุมชนทําการวัดพื้นที่ถนนเพื่อทําการถอดแบบและ
ราคาเบื้องตนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2550
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12 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 12 วันที่ 17 กรกฎาคม 2550
การคํานวณงบประมาณการกอสรางระบบสาธารณูปโภคหลักของชุมชนและทํางบประมาณ
เสนอตอ พอช.
จุดมุงหมาย
คํานวณพื้นที่ของสาธารณูปโภคหลักของชุมชนและคํานวณงบประมาณการกอสราง
เพื่อนําเสนองบประมาณตอ พอช.
กิจกรรม
ทางกลุมสาธารณูปโภคของชุมชนทั้ง 3 ชุมชนทําการคํานวณราคาคากอสรางของถนน
หลักในละชุมชน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคที่จําเปน คือ ไฟฟา น้ําประปา และทอระบายน้ํา ที่ดิน
บางสวนตองทําการถมดินเนื่องจากเปนที่ลุม
ผลลัพธ
กลุมสาธารณูปโภคของชุมชนทั้ง 3 ชุมชนทําการถอดแบบและราคาคากอสรางถนน
และระบบสาธารณูปโภคเบื้องตนเพื่อนําเสนอกับ พอช.
13 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) วันที่ 22 กรกฎาคม 2550
การประชุมตัวแทนกลุมยอยกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ณ หองประชุมเทเวศร
จุดมุงหมาย
1. นําเสนอผังแบบรางที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2. รวมกันหาบทสรุปในการวางผังเพื่อนําผังเขาสูขั้นตอนการของบประมาณกับ พอช.
3. ทําความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนการเขารวมสหกรณเพื่อมีสิทธิเชาที่ดินใน
ระยะยาว
4. ทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริยเกี่ยวกับขนาดของที่ดินและคาธรรมเนียมแรกเขา
กิจกรรม
1. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยชี้แจงขอกําหนดและระเบียบในการเขารวม
เช า ที่ ดิ น กั บ ทางสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว นพระมหากษั ต ริ ย ใ นระยะยาวและรายละเอี ย ดของ
คาธรรมเนียมแรกเขา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีนําเสนอผังแบบราง เนื้อหาเนนไปสูการ
สรางชุมชนนาอยู การพัฒนาถนนหลักของทั้ง 3 ชุมชนใหมีความกวางพอสําหรับรถขนาดใหญ
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เชน รถดับเพลิง และรถขยะ ถนนรองสําหรับยานพาหนะและสําหรับคนเดิน เพื่อยังใหชุมชน
ปลอดภัยจากการจราจรที่จะหนาแนนขึ้นและสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับผูอยูอาศัย
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกับผูอยูอาศัยในแตละชุมชนทําการสรุป
รายละเอียดเกี่ยวกับความกวางของถนนแตละเสน พื้นที่ที่สามารถรองรับผูถูกผลกระทบในการ
ยายบานและทิศทางโดยรวมของถนนที่จะเชื่อมตอทั้ง 3 ชุมชนเขาดวยกัน
4. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี ส รุ ป ระยะการเวนคื น ที่ดิ น สํ า หรั บ
โครงการจากภาครัฐที่มีผลกระทบตอชุมชนดังนี้
4.1 โครงการจากภาครัฐที่จะมีผลกระทบตอชุมชน
4.1.1 การพัฒนารถไฟฟาสายสีแดง ซึ่งตองมีการคืนพื้นที่ใหกับการรถไฟ จากจุด
กึ่งกลางของรางรถไฟเปนขางละ 30 เมตร
4.1.2 การขุดลอกคลองระหาญเพื่อการระบายนํ้า จะทําการขุดลอกแตไมมีการ
ขยายความกวางของคลอง เพราะฉะนั้นขนาดของคลองจะมีความกวางเทาเดิม คือ 6-8 เมตร
ผลลัพธ
1. ไมไดขอสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกยอยของถนนรอง 1 เสนที่ขณะนี้ตัดผานที่ดิน
ของผูครอบครอง 2 ไร ผูอยูอาศัยจะทําการประชุมเพื่อหาขอสรุปอีกครั้ง
2. ผู อ ยู อ าศั ย ส ว นใหญ เ ห็ น ด ว ยกั บ แบบผั ง ร า งและจะยึ ด ผั ง นี้ เ ป น แนวทางในการ
คํานวณราคาคากอสรางเพื่อของบประมาณกับ พอช. ตอไปในวันที่ 5 สิงหาคม 2550

ภาพที่ 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรนี าํ เสนอแบบรางผังชุมชน
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ความตองการดานสาธารณูปโภคของชุมชนผูอยูอาศัยเดิมที่ไมไดรับผลกระทบในการวาง
ผังที่ดิน 19 ซอย จากการสรุปของจากศูนยวิจยั และการออกแบบ คณะสถาปตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ผูอยูอาศัยในกลุมนี้อาศัยอยูในพืน้ ที่ถนนพระรามที่ 2 ซอยพระรามที่ 2 88 และซอย
พระรามที่ 2 86 มีซอยยอยในพื้นทีท่ งั้ หมด 19 ซอย สภาพการอยูอาศัยหนาแนน ระบบ
สาธารณูปโภคมีไมเพียงพอสําหรับการอยูอ าศัยและสิทธิการเชาที่ดนิ ไมมีขอบเขตชัดเจน
กระบวนการในการเสริม
สรางสมรรถนะชุมชนจึงเนนการแสดงความคิดเห็นและนําเสนอแนว
การเจรจาตกลงเรื่องขอบเขนการเชาที่ดนิ และพืน้ ที่
ทางการพัฒนาละแวกที่อยูอ า-ศัยของตน
สาธารณะระหวางผูอยูอาศัยดวยกัน โดยมีขอกําหนดในการทํางานคือ
1. ผูอยูอาศัยในพืน้ ที่ละแวกเดียวกัน คือซอยยอยแตละซอย ตองมีความเขมแข็งและ
ใหความรวมมือกับคณะทํางานในการรวมกันคิด รวมกันทําและรวมกันพัฒนาสภาพแวดลอมใน
ละ-แวกบานของตนเอง
2. ผูอยูอาศัยตองรวมการออมทรัพยกับชุมชนอยางสม่าํ เสมอ
3. ผูอยูอาศัยตองเขารวมกิจกรรมเสริมสมรรถนะที่จัดเพื่อใหผูอยูอาศัยไดรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมของละแวกบานพักอาศัย
4. ผูอาศัยตองรวมมือและประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวของ แกนนําชุมชนและชางชุมชน
ในการนําเสนอบทสรุปของการพัฒนาละแวดที่อยูอาศัย ตีราคาเสนอแผนงานเพื่อการจัดสรรงบ
ประมาณตอไป
เปนกระบวนการที่คณะทํางานและภาคีที่เกี่ยวของจะจัดกระบวนการทํางานรวมกับ
ชุมชน โดยแบงกลุมชุมชนตามละแวกทีอ่ ยูอาศัย คือซอยยอยทั้งหมด 19 ซอย และจัดการประชุม
ยอยดังกลาว กลุมละ 3 ครั้ง เพื่อจะใหผูอยูอาศัยในกลุมนัน้ สามารถรวมกันคิดและรวมกันเสนอ
ความคิดเห็น ความตองการในการพัฒนาสาธารณูปโภคในละแวกพืน้ ที่อยูอาศัยของตน การ
นําเสนอแนวทางการแกปญหา กําหนดขอบเขตพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ในกรรมสิทธิ์การเชาของผู
อยูอา-ศัยใหชัดเจน
การจัดทําแบบสอบถามเพือ่ การเก็บขอมูลเชิงลึกในแตละซอยยอยเพือ่
ประโยชนในการนําไปศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาตอไป การลงพื้นที่ เพื่อการจัดประชุมยอย
แบงเนื้อหาการประชุมไดดังนี้
การประชุมยอยครั้งที่ 1
- อธิบายขัน้ ตอนและกระบวนการมีสว นรวมและจุดมุงหมายที่ตองการจะไดรับจาก
กระบวนการดังกลาว
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- สอบถามสภาพการอยูอาศัยทั่วไปของซอย ลักษณะทางภายภาพ ขอดีและขอเสีย
ของละแวกบานที่อยูอาศัย ปญหาปจจุบนั
- สอบถามสภาพการอยูอาศัยทั่วไปของซอย ลักษณะทางสังคม ความสม่ําเสมอของ
การออมทรัพย ขอดีและขอเสียของเพื่อนบานในละแวกบานที่อยูอาศัย ปญหาปจจุบัน
- จัดตั้งหัวหนากลุม (หัวหนาซอย) ในกรณีที่ยังไมมีหวั หนาซอย เพื่อทําการประสานงานรวมกับคณะทํางาน แกนนําชุมชน ในการรวมกลุม ผูอยูอาศัยและประชาสัมพันธขา วสารและ
ขั้นตอนในการทํางานจากภาคีที่เกี่ยวของ
- จัดทําแบบสอบถามชุมชน
- รวมกันคิดเกี่ยวกับความเปนไปไดในการพัฒนาสาธารณูปโภค ทัศนียภาพของ
ละแวกบานทีอ่ าศัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน
ประชุมยอยครัง้ ที่ 2
- จัดทําแบบสอบถามชุมชน
- รวมกันคิดเกีย่ วกับความเปนไปไดในการพัฒนาสาธารณูปโภค ทัศนียภาพของ
ละแวกบานทีอ่ าศัย แลกเปลี่ยนความคิดเนในการพัฒนาชุมชน
- นําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคทีเหมาะสมกับพฤติกรรมการอยูอาศัยของซอยทัง้ ในปจจุบันและอนาคต
- สอบถามความตองการในการพัฒนาที่อยูอาศัยของตนเอง
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนและสรางกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาละแวกที่อยูอาศัย
- การจัดหาชางชุมชนเพื่อประสานงานในการตีราคางานกอสรางที่เกีย่ วของตาง ๆ
การประชุมยอยครั้งที่ 3
- สรุปแนวทางในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามมติของประชาคม
- สรุปแนวทางในการพัฒนาทัศนียภาพของละแวกที่อยูอาศัยตามมติของประชาคม
- ประสานงานรวมกับชางชุมชนเพื่อการตีราคางานกอสรางทีเ่ กี่ยวของตาง ๆ และจัดทํารายงานเสนอเพื่อการอนุมัติงบประมาณตอไป
- สรุปผังเฉพาะของแตละซอย
โดยในการประชุมยอยครั้งที่ 1 และ 2 ไดมีการจัดทําแบบสอบถามชุมชน ซึ่งมี
จุดประสงคเพือ่ ทําการเก็บขอมูลโดยละเอียดของพืน้ ที่ซอยยอยตาง ๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
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ระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับลักษณะการอยูอาศัย พฤติกรรมการใชพนื้ ทีแ่ ละสภาพสังคม
ในชุมชนกลุมยอย โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในชุมชน
เปนขอมูลสวนตัวของครัวเรือนเกี่ยวสถานภาพทางดานอาชีพ เศรษฐกิจ และรายได
ความสัมพันธของผูอยูอาศัยในครัวเรือนกับชุมชนละแวกบาน
เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของผูอ ยู
อาศัยในการพัฒนาที่อยูอาศัยและการเชาที่ดิน เปนตน
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาในชุมชน
เปนขอมูลเกีย่ วกับปญหาในชุมชนละแวกบานที่อยูอาศัย
โดยแบงออกเปนปญหา
ทางดานกายภาพและปญหาทางดานสังคม
ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะปญหาของชุมชนใน
ละแวกพืน้ ที่เกีย่ วกันและจะสามารถบงชี้สภาพปญหาและแนวทางการแกไขที่ชัดเจนและตรงจุด
มากยิง่ ขึ้น
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับกายภาพของชุมชน
เปนขอมูลเกีย่ วกับลักษณะทางภายภาพของพื้นที่ละแวกที่อยูอาศัย โดยเฉพาะขอมูลที่
เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคที่มีอยูแลวและสามารถใชเปนขอมูลในการออกแบบเพิม่ เติมได
สวนที่ 4 ขอมูลลักษณะที่อยูอาศัยปจจุบนั
เปนขอมูลทางกายภาพของที่อยูอาศัยในแตละหลังซึง่ จะสงผลกระทบตอความ
ตองการ การรองรับของระบบสาธารณูปโภคสวนรวม
สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการและเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยในอนาคต
เปนขอมูลโดยทั่วไปของความตองการที่อยูอ าศัยของแตละครัวเรือน ความสามารถใน
การครอบครองกรรมสิทธิ์บานและที่ดนิ ราคาที่สามารถเชาได ความตองการในการปรับปรุงที่อยู
อาศัยและรูปแบบของที่อยูอาศัยที่ตองการ ซึ่งจะสงผลเกีย่ วของกับความสามารถในการออมทรัพย
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย
สวนที่ 6 การเสนอแนะขอมูลความตองการชุมชน ปญหาชุมชนและครัวเรือน เพิ่มเติม
เปนขอมูลโดยละเอียดของความตองการและปญหาที่มอี ยูในชุมชนและละแวกบานที่
อยูอาศัย ผูอยูอ าศัยสามารถนําเสนอแนวทางที่คิดวาเหมาะสมในการพัฒนาชุมชนหรือแกปญหาที่
เปนอยูในปจจุบัน ความตองการในอนาคตและรายละเอียดอื่น ๆ ทีไ่ มไดรวมกันอยูในสวนอื่น ๆ
ของแบบสอบถาม
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ความตองการในการจัดสรรที่อยูอาศัยของผูอยูอาศัยที่ไดรับผลกระทบในการพัฒนา(Land
Sharing) ในพื้นที่จัดสรร 19 ไร จากการสรุปของศูนยวิจัย และการออกแบบ คณะ
สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ผูอยูอาศัยในกลุมนี้เปนผูอยูอาศัยเดิมที่อาศัยในพื้นทีท่ ถี่ ูกกระทบในการจัดผังที่ดิน
ใหมในสวนทีต่ ิดกับทางรถไฟและจําเปนตองมีการจัดสรรสิทธิ์การเชาที่ดินในพืน้ ที่ใหมทจี่ ัดเตรียม
ไวให โดยทําการพัฒนาพืน้ ที่ดิน 19 ไร ที่ยงั เปนพืน้ ทีด่ ินวางเปลาสําหรับรองรับผูอ ยูอาศัย โดยมี
ขอกําหนดในการทํางานดังนี้
1. ผูอยูอาศัยตองมีความเขมแข็งและใหความรวมมือกับคณะทํางานในการรวมกันคิด
รวมกันทําและรวมกันพัฒนาสภาพแวดลอมในละแวกบานของตน มีการรวมกลุมเพือ่ จุดมุงหมาย
ในการพัฒนาที่อยูอาศัย
2. ผูอยูอาศัยตองรวมการออมทรัพยกับชุมชนอยางสม่าํ เสมอ
3. ผูอยูอาศัยตองเขารวมกิจกรรมเสริมสมรรถนะที่จัดเพื่อใหผูอยูอาศัยไดรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมของละแวกบานพักอาศัย
4. ผูอยูอาศัยตองรวมมือและประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวของ แกนนําชุมชน และชาง
ชุมชนในการนําเสนอบทสรุปของการพัฒนาผังเฉพาะตีราคาเสนอแผนงานเพื่อการจัดสรรงบประมาณตอไป
ในขั้นตอนนี้คณะทํางานและภาคีที่เกีย่ วของจะจัดกระบวนการทํางานรวมกับชุมชน
โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผังเฉพาะคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี จัดทําผังเฉพาะเพื่อจัดวางระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานและพื้นที่สาธารณะ
ของชุมชน โดยจัดการประชมกับผูอาศัยของกลุมลงในผังเฉพาะ ทําการเจรจาตอรองพืน้ ที่อยู
อาศัยตอแปลงและเจรจาระหวางกลุมผูอยูอาศัยในการกําหนดตําแหนงที่อยูอาศัยตามประเภท
การใชงานของอาคารที่ผังเฉพาะไดกาํ หนดไวในขณะเดียวกัน
การประชุมยอยครั้งที่ 1
อธิบายขั้นตอนและกระบวนการการมีสวนรวม และจุดมุงหมายที่ตองจะไดรับจาก
กระบวนการดังกลาวโดยสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และผูเชี่ยวชาญดานการ-ออกแบบผัง
เฉพาะ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- นําเสนอผังเฉพาะเพื่อใหผูอยูอาศัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผัง เพื่อจะนํากลับไป
พัฒนาใหเหมาะสม
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- จัดตั้งกลุมของผูอยูอาศัยตามลักษณะทางสังคมและกลุมออมทรัพยจัดตัง้ หัวหนา
กลุมเพื่อทําการประสานงานรวมกับคณะทํางานแกนนําชุมชน ในการวมกลุมผูอยูอ าศัย และ
ประชาสัมพันธขาวสารและขั้นตอนในการทํางานจากภาคีที่เกี่ยวของ
- ผูอยูอาศัยในกลุมตาง ๆ เลือกพื้นที่จัดไวใหสําหรับการอยูอาศัย
การประชุมยอยครั้งที่ 2
- นําเสนอการใชงานของพืน้ ที่อยูอาศัยที่อยูในพืน้ ที่ และพื้นที่ที่อยูติดกับถนนใหมซงึ่ ได
วางประโยชนการใชงานที่แตกตางกัน เพือ่ ใหผูอยูอาศัยพิจารณาความตองการดานที่อยูอาศัยของ
ตนใหสอดคลองกับผังเฉพาะที่วางไว
- ผูอยูอาศัยในกลุมตาง ๆ เลือกพื้นทีท่ ี่จัดไวใหสําหรับการอยูอาศัย เจรจาตอรองพื้นที่
อยูอาศัยทีม่ ีการเลือกซ้ํากัน
การประชุมครัง้ ที่ 3
- สรุปการลงตําแหนงพื้นที่อยูอาศัยที่ตองการผูอยูอาศัยของกลุมตาง ๆ และมีมติ
รวมกัน
- นําเสนอผังเฉพาะที่สรุปไดกับสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริยเพื่อการเสนอ
ของบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ตอไป
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แบบสอบถามเพื่อออกแบบอาคารเอนกประสงค
จากการลงพืน้ ที่สอบถามของจากศูนยวิจัย และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คณะสถาปตยกรรม
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การประชาคมความตองการอาคารเอนกประสงค จากการสรุปของศูนยวจิ ัย และการ
ออกแบบ คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
1. ประชาคมความตองการอาคารอเนกประสงคครั้งที่ 1 ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2552
การชี้แจงเปาหมายโครงการ
1. เพื่อรองรับความตองการพื้นที่สําหรับทีท่ ําการชุมชน
2. เพื่อรองรับความตองการดานคุณภาพชีวิตของชุมชนโฟรโมสต
การชี้แจงโครงการ
1. การชี้แจงถึงความจําเปนของโครงการ
2. การชี้แจงถึงสภาพที่ตั้งที่เหมาะสมตอโครงการ
3. การชี้แจงขอกําหนดกฎหมายที่เกีย่ วของ
4.การชี้แจงถึงระบบสาธารณูปโภคที่จําเปน
5.การชี้แจงถึงความรวมมือและบทบาทของภาคีที่เกี่ยวของ
ความตองการของชุมชนเบื้องตน
มีการประชาคมถึงความตองการดานพืน้ ทีใ่ ชสอยตาง ๆ ในโครงการ ของชุมชน
ขอเสนอแนะ
1. เสนอใหชุมชนสรุปถึงความตองการที่จาํ เปนดานพืน้ ที่ใชสอยของโครงการสรุปการประชาคม
2. ชุมชนมีความตองการอาคารอเนกประสงค เพือ่ เปนที่ทาํ การชุมชนและเปน พื้นที่รองรับ
ความตองการดานคุณภาพชีวิต-พื้นฐาน เชน สวนหยอม ลานออกกําลังกาย ศูนยเด็กเล็ก เปนตน
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ภาพที่ 37 ประชาคมความตองการอาคารอเนกประสงคครั้งที่ 1
2. ประชาคมความตองการอาคารอเนกประสงคครั้งที่ 2 ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2552
การชี้แจงสรุปผลการประชาคมครั้งที่ 1
1.การสรุปความตองการพืน้ ที่ใชสอยตาง ๆ ของโครงการจากการประชาคมครั้งที่ 1
เพื่อดําเนินการขั้นตอนตอไป
2. แบงกลุมผูเขารวมประชาคมเปน 2 กลุมเพื่อดําเนินการความตองการของชุมชน
ความตองการของชุมชน
1. ผูเขารวมประชาคมทัง้ 2 กลุมไดกําหนดความตองการพื้นที่ใชสอยตาง ๆ ของโครงการลงในผังทีด่ ินที่ไดกําหนดขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1. เสนอใหชุมชนหารือถึงขอสรุปความตองการของชุมชนเพื่อดําเนินการจัดทํา รูปแบบ
ของโครงการตอไป
2. เสนอแนะชุมชนถึงความเหมาะสมในดานการวางผังโครงการ
สรุปการประชาคม
1. ผูเขารวมประชาคมทัง้ 2 กลุมมีความตองการลานกีฬาในลักษณะ และตําแหนง
ที่ตั้งเชนเดียวกัน
2. ผูเขารวมประชาคมมีความตองการอาคารอเนกประสงคเปนอาคาร 2 ชั้น และเปน
แบบอาคาร 1 ชั้น

ภาพที่ 38 ประชาคมความตองการอาคารอเนกประสงคครั้งที่ 2
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3. ประชาคมความตองการอาคารอเนกประสงคครั้งที่ 3 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552
การเสนอรูปแบบโครงการ
1. การเสนอรูปแบบการวางผังโครงการเพือ่ พิจารณาการใชพื้นที่ดนิ ทีเ่ ปนรูปธรรม
2.การเสนอรูปแบบอาคารทีท่ ําการ สหกรณ ศาลาริมน้าํ ศาลาประชาคมและ ศูนยเด็ก
เล็ก
3.การเสนอแนวทางความรวมมือจากภาคสวนราชการกรุงเทพมหานครในโครงการ
หอง สมุดประชาชน
ความตองการของชุมชน
1. ผูเขารวมประชาคมเห็นชอบในรูปแบบของโครงการ
2. การหารือเรือ่ งการจัดสรรและสรรหางบประมาณสําหรับโครงการ
ขอเสนอแนะ
1. เสนอใหชุมชนแบงชวงของการกอสรางอาคารและการปรับสภาพที่ดนิ
เพื่อ
สอดคลองตองบประมาณทีม่ ี
2. เสนอใหชุมชนเตรียมความพรอมดานการประสานงานโครงการ
สรุปการประชาคม
1. มติของผูเขารวมประชาคมเห็นชอบในการดําเนินขั้นตอนตอไป
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ภาพที่ 39 ประชาคมความตองการอาคารอเนกประสงคครั้งที่ 3
4. ประชาคมความตองการอาคารอเนกประสงคครั้งที่ 4 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2552
การเสนอรูปแบบโครงการ
1. สรุปความตองการพืน้ ที่ใชสอยตาง ๆ ของโครงการจากขั้นตอนการประชาคม ความ
ตองการอาคารอเนกประสงคครั้งที่ 3
2. สรุปความตองการรูปแบบอาคารอเนกประสงคตาง ๆ
ความตองการของชุมชน
1. ผูเขารวมประชาคมมีมติเห็นชอบในรูปแบบของโครงการ
2. การหารือตอเนื่องจากการประชาคมครั้งที่ 3 ในการจัดสรรและสรรหา งบประมาณ
สําหรับโครงการ
ขอเสนอแนะ
1. เสนอแนะตอเนื่องจากประชาคมครั้งที่ 3 ในดานการกอสราง งบประมาณกอสราง
และการแบงชวงในการกอสรางเบื้องตน
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2. เสนอใหชุมชนเตรียมความพรอมดานการประสานงาน และการประชาสัมพันธโครงการ
สรุปการประชาคม
1. ชุมชนมีมติสรุปการประชาคมความตองการอาคารอเนกประสงค ตามรูปแบบและ
พื้นที่ใชสอยทีไ่ ดทําขึ้นจากการประชาคม

ภาพที่ 40 ประชาคมความตองการอาคารอเนกประสงคครั้งที่ 4
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ภาคผนวก ช
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ผลที่ไดรับจากออกแบบสอบถามความตองการอาคารเอนกประสงค จากศูนยวิจัย และ
การออกแบบ คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
แผนภูมิจากแบบสอบถามแสดงความตองการอาคารเอนกประสงค

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนเด็ก

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนคนวางงาน
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนผูส ูงอายุ

แผนภูมิที่ 7 แสดงประเภทงานอดิเรก
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แผนภูมิที่ 5 เกี่ยวกับการบริการสุขภาพภายในชุมชน

แผนภูมิที่ 6 รูปแบบอาคาร (จํานวน)ชัน้
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แผนภูมิที่ 7 รูปแบบอาคาร (วัสดุ)
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ภาคผนวก ซ
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เครื่องมือที่ใชในการประชาคม จากศูนยวิจัย และการออกแบบ คณะสถาปตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ภาพที่ 41 ผังแสดงตําแหนงอาคารเอนกประสงคและพืน้ ที่สวนกลางของชุมชนโฟรโมสต
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ภาพที่ 42 หุนจําลองแสดงอาคารเอนกประสงคและพืน้ ที่สวนกลางของชุมชนโฟรโมสต

ภาพที่ 43 หุนจําลองแสดงอาคารเอนกประสงคและพืน้ ที่สวนกลางของชุมชนโฟรโมสต
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