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ปยนุช สมสมัย : การมีสว นรวมของชุมชนในการสรางพืน้ ที่สาธารณะ กรณีศึกษา
ชุมชนโฟรโมสตเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ :
อ.ดร.สินนี าถ ศุกลรัตนเมธี. 140 หนา.
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสรางพื้นทีส่ าธารณะในชุมชนเมือง เพือ่ ศึกษาวากระบวนการการมีสว นรวมที่สามารถสงผลกระทบตอ
กระบวนการเองและผลของการพัฒนาที่เกิดขึน้ โดยการวิจยั ในครั้งนี้ไดทําการศึกษาทฤษฎีของการมีสวนรวม และกระบวนการการมีสว นรวม ควบคูไปกับวิธีการดําเนินการการมีสวนรวมในพื้นที่กรณีศึกษา ชุมชน
โฟรโมสต เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยไดรับความอนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สวน
การศึกษาในระดับพื้นที่โดยวิธกี ารสํารวจภาคสนามคือการสังเกตการณ และการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ประชากรในพื้นที่กรณีศึกษาเกีย่ วกับความพอใจ และทัศนคติที่มีตอกระบวนการการมีสว นรวมที่เกิดขึ้น
และพื้นที่สาธารณะ และสัมภาษณทีมงาน ผูดําเนินกระบวนการการมีสวนรวมกับชุมชนดวย และจากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดจากผลการศึกษาพบวา
1. ประชากรผูใ หสัมภาษณมคี วามพอใจมากนอยแตกตางกันในแตละขั้นตอนของการมีสวนรวม
สาเหตุที่ทาํ ใหไมพอใจสวนใหญเกิดจากความลาชาของการดําเนินงาน ซึง่ กระบวนการมีสวนรวมนัน้ เปน
กระบวนการทีต่ องใชระยะเวลาในการดําเนินการมาก หากหนวยงานและประชากรมีความเขาใจกันอาจจะ
ทําใหเกิดความพอใจมากขึ้น และความพอใจของแตละขั้นตอนการมีสว นรวม อาจจะไมสง ผลตอทัศนคติที่
ดีตอกระบวนการการมีสว นรวม เนื่องจากประชากรไดเรียนรูถ ึงประโยชนของกระบวนการการมีสวนรวม
2. ประชากรผูใหสัมภาษณมีความพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอพื้นที่สาธารณะที่จะเกิดขึ้น แตเดิม
ชุมชนไมมพี นื้ ที่สาธารณะ จากการดําเนินกระบวนการอาจทําใหชุมชนเกิดความพอใจและทัศนคติที่ดีมาก
ขึ้น เนื่องจากไดมีสวนรวมในการดําเนินการ
3. แรงจูงใจของการมีสว นรวมเริ่มแรกเกิดจากการตองการรักษาผลประโยชนในการรับสิทธิเชาที่
อยู ทําใหขาดความคิดทีเ่ ปนจิตสาธารณะ ซึง่ เปนหลักการการมีสวนรวมที่สาํ คัญ แตเมื่อดําเนินการตอไป
ไดเกิดการเรียนรูระหวางหนวยงานและชุมชนเอง
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2553
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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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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาและจั ด ทํ า ค น คว า อิ ส ระฉบั บ นี้ จะไม ส ามารถสํ า เร็ จ สมบู ร ณ ไ ด ห ากไม ไ ด
คําแนะนํา ความกรุณา ความชวยเหลือที่คอยชี้แนะแนวทางจาก อาจารย ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี
อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ ผูชวยศาสตรจารย ดร.รุจิโรจน
อนามบุตร ประธานกรรมการ รวมทั้งอาจารย รองศาตราจารย ดร. ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล ที่ชวยให
คําแนะนํา เสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ
ตลอดจนใหคําปรึกษาเรื่องระยะเวลา ผูศึกษามีความซาบซึ้งในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่ง
และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ นายพิสิฐพงศ พัวพานิช หัวหนากองโครงการชุมชน 2 และพี่ใหญ พี่
โอต พี่หญิง สํานักงานทรัพยทสินสวนพระมหากษัตริย ที่กรุณาเอื้อเฟอขอมูลในการทําคนควา
อิสระครั้งนี้ รวมทั้งพอ แม พี่นอง ลุงปา นาอา ชุมชนโฟรโมสตทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคา
ในการสัมภาษณและแสดงความคิดเห็นตางๆ
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครัว ญาติ พี่นอง เพื่อนฝูง ขอบคุณกอง อุย
นางน อย พี่ นั ท รน พี่เ อก ฐา และคุณพ อฐา ที่ ค อยใหคํา แนะนํา ช ว ยเหลือ และใหกํ า ลั ง ใจใน
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบพระคุณคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร เปนสถานที่ใหความรูประสิทธิ์ประสาทวิชาในดานตางๆ ขอบพระคุณทานผูแตงตําราทุก
เลมที่ผูศึกษาไดนํามาใชประกอบการคนควาอิสระ และขอบคุณทุก ๆ ทานที่อยูเบื้องหลังที่ไมได
กลาวถึงที่คอยใหคําแนะนําคอยชวยเหลือ และคอยเปนกําลัง ใจใหในยามที่ทอแท
สุดทายนี้ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารการคนควาอิสระในครั้งนี้คงเปนประโยชน
สําหรับผูที่สนใจและนําไปใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หากมีขอผิดพลาดประการใด
ทางผูศึกษาขอกราบอภัยไว ณ ที่นี้ดวย
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