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บทคัดย่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อหาว่่าสมาชิิกชุุมชนเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมใน
โครงการบ้้านมั่่�นคงมากน้้อยเพีียงใด  และเมื่่�อมีีส่่วนร่่วมแล้้วโครงการบรรลุุผล
สำำ�เร็็จมากน้้อยเพีียงใด  วิิธีีการเป็็นการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วม  เก็็บ
รวบรวมข้้อมููลพื้้�นฐานโดยใช้้แบบสอบถาม สััมภาษณ์์แบบเจาะลึึกผู้้�ให้้ข่่าวสาร
สำำ�คััญ การสนทนากลุ่่�มและการสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วม  แหล่่งข้้อมููลคืือ ชุุมชน
ร่่วมพัฒ
ั นาและหลัังแฟลตร่่วมพัฒ
ั นาซึ่ง่� เป็็น 2 ชุุมชนริมค
ิ ลองเปรมประชากร เขต
หลัักสี่่� กรุุงเทพฯ ที่่�มีีขนาด 453 และ 240 ครอบครััวตามลำำ�ดัับ วิิเคราะห์์ข้้อมููล
โดยการพรรณนาและหาความสััมพัันธ์์โดยการเชื่่�อมโยงเชิิงเหตุุผล
ผลการปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั  พบว่่า สมาชิิกชุุมชนมีีส่่วนร่วมกั
่ บั โครงการบ้้านมั่่�นคง
โดยรวมในระดัับปานกลาง รายละเอีียดมีีดัังนี้้  ขั้้
� นที่่
� � 1. การสร้้างความเป็็นเจ้้าของ
ร่่วมกััน ชาวชุุมชนเข้้าร่่วมได้้ในระดัับต่ำำ�� คืือเพีียงการรัับฟัังข้้อมููลจากเจ้้าหน้้าที่่�
เท่่านั้้�น ขั้้�นที่่� 2. การตั้้�งคณะกรรมการชุุมชน  ขั้้�นที่่� 3. การจััดตั้้�งกลุ่่�มออมทรััพย์์
และขั้้นที่่
� � 5. การจััดระบบสิิทธิ์์ใ� นที่่�อยู่่�อาศััย ชาวชุุมชนมีีส่่วนร่วม
่ ในระดัับปานกลาง
ในขณะที่่� ขั้้�นที่่� 4. การสำำ�รวจข้้อมููลชุุมชน ชาวชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในระดัับค่่อนข้้าง
สููง กล่่าวได้้ว่่า ประชาชนเข้้ามีีส่่วนร่วมค่
่ อ่ นข้้างสููงแต่่ในเรื่่อ� งที่่�ไม่่สำำ�คัญ
ั ด้า้ นความ
สำำ�เร็็จหรืือความก้้าวหน้้าของโครงการที่่�ตรวจสอบจาก 5 เรื่่�อง พบว่่า อยู่่�ในระดัับ
ปานกลาง คืือ ส่่วนที่่�เป็็นการดำำ�เนิินโครงการโดยฝ่่ายเจ้้าหน้้าที่่�ก้้าวหน้้าไป
ตามลำำ�ดัับ ในขณะที่่�ส่่วนที่่�เป็็นของชุุมชน สมาชิิกเข้้าร่่วมโครงการเพิ่่�มมากขึ้้�นแต่่
การฝากออมทรััพย์์อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� สำำ�หรัับการมีีส่่วนร่วม
่ ของชาวชุุมชน พบว่่า มีี
ผลต่่อความความสำำ�เร็็จหรืือความก้้าวหน้้าของโครงการบ้้านมั่่�นคงในระดัับหนึ่่�ง
คำำ�สำำ�คััญ : การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน; โครงการบ้้านมั่่�นคง;  ชุุมชนริมค
ิ ลอง
เปรมประชากร
Abstract
The objectives of study are : 1. To find the degree of citizen
participation on Baan Mankong Project.  2 to investigate whether
citizen participation related to successful of Baan Mankong Project.
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Method of study was participatory action research. Data collection
instruments are questionnaire, in-depth interview key informant,
Focus Group, and Participant observation. Data sources are 2
communities on Premprachakorn Cannal, Ruam Pattana and Lang
Flat Ruampattana Community, population are 453 and 240 households
respectively. Data analysis by descriptive statistic and find out related
variables by logical analysis. The results showed that people are
involved in Baan Mankong Projects as follows: Step 1. Creating
ownership together: participate at a low level is just listening to
information from officials. Step 2. The establishment of the Community
Committee, Step 3. The establishment of public savings groups,  step
5 The Identify of housing rights: community members can participate
to the level of decision making in some level, namely “Involement”.
Step 4. Community Information Survey: members are able to
participate at the level of decision making with stat official, namely,
“Collaboraion”. To sum up, community members can highly
participate in what is not important for them. Baan Mankong Project
is successful or progress at moderate level. Citizen Participation have
influence on successful of Baan Mankong Project. Because Participation
is social process that bring community members to do social activities
together.
Keywords : Citizen Participation; Baan ManKong Project;  
Premprachakorn Canal Community
บทนำ�
รััฐบาลมีีนโยบายจะแก้้ไขปััญหาชุุมชนที่่รุ� กุ ล้ำำ��ลำำ�คลองสาธารณะ  โดยเฉพาะ
คลองในเขตกรุุงเทพมหานคร ทั้้�งนี้้�เพื่่�อประโยชน์์ในการสร้้างระบบระบายน้ำำ�� 
ป้้องกัันและแก้้ปััญหาอุุทกภััยไม่่ให้้เกิิดขึ้้น� เหมืือนปีี 2554 นโยบายเริ่่ม� ด้้วยมติิคณะ
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รััฐมนตรีี เมื่่�อ 5 มิิถุนุ ายน 2555  และคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่�
9/2560 เพื่่�อเร่่งรััดโครงการ การดำำ�เนิินการเริ่่�มจากการสร้้างเขื่่�อนสองฝั่่�งคลอง
มอบให้้เป็็นหน้้าที่่�ของกรุุงเทพมหานคร ส่่วนการพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยภายใต้้ชื่่�อ
“โครงการบ้้านมั่่�นคง” สำำ�หรัับชุุมชนที่่�อยู่่�ริิมคลองลาดพร้้าว คลองบางบััว คลอง
ถนน คลองบางซื่่อ� และคลองเปรมประชากรมอบให้้เป็็นหน้้าที่่�ของ สถาบัันพัฒ
ั นา
องค์์กรชุุมชน (พอช.) ที่่�จริิงโครงการบ้้านมั่่�นคงนี้้�ช่่วยแก้้ปััญหาเรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััยให้้
ผู้้�มีีรายได้้น้้อยในขอบเขตทั่่�วประเทศมาตั้้�งแต่่ปีี 2546 (สถาบัันพััฒนาองค์์กร
ชุุมชน, 2558) ผลงานที่่�ผ่่านมาเป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ ใน
ระดัับชาติิ เริ่่�มจาก 10 ชุุมชนแรก ในปีี 2546 ถึึงปีี 2561 ในเวลา 15 ปีี โครงการ
บ้้านมั่่�นคงขยายตััวออกไปใน 74 จัังหวััด 368 เมืือง/เขต จำำ�นวน 1,024 โครงการ
รวม 2,134 ชุุมชน ทำ�ำ ให้้ประชาชนมีีที่่�อยู่่�อาศััยที่่�มั่่�นคงรวม 104,709 ครััวเรืือน 
(สิิบห้้าปีี บ้้านมั่่�นคง, 2561) ในระดัับนานาชาติิ UN-Habitat ได้้นำำ�หลัักคิิดและ
แนวทางของโครงการบ้้านมั่่�นคงไปเป็็นต้้นแบบเพื่่อ� แก้้ไขปััญหาเรื่่อ� งที่่�อยู่่�อาศััยให้้
แก่่ผู้้�มีีรายได้้น้้อยในประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก
อย่่างไรก็็ตามแม้้ว่่าโครงการบ้้านมั่่�นคงจะได้้รัับการยกย่่องอย่่างมาก แต่่เมื่่อ�
นำำ�มาดำำ�เนิินการกัับชุุมชนริมค
ิ ลอง 9 สาย ในเขตกรุุงเทพมหานคร ตั้้�งแต่่ปีี 2558
ภายใต้้แผนปฏิิบััติิการ 3 ปีี (2558-2560) ความสำำ�เร็็จกลัับเป็็นไปอย่่างเชื่่�องช้้า
โดยเฉพาะกัับชุุมชนริิมคลองเปรมประชากรที่่�อยู่่�ในเขต กทม. ทั้้�งหมด 34  ชุุมชน 
ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการแม้้ชุุมชนเดีียว** ความล่่าช้้าหรืือความไม่่สำำ�เร็็จของโครงการ
บ้้านมั่่�นคง หน่่วยงานราชการเห็็นว่่า เพราะชาวชุุมชนจำำ�นวนหนึ่่�งคััดค้้าน ในขณะที่่�
คณะกรรมการและสมาชิิกชุุมชนที่่เ� ป็็นพื้้นที่่
� ข� องการปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั ในครั้้�งนี้้เ� ห็็นว่า่
เป็็นเพราะพวกเขาไม่่ได้้มีีส่่วนร่่วม ถ้้าได้้มีีส่่วนร่่วมเสนอปััญหาและความต้้องการ
เกี่่�ยวกัับโครงการบ้้านมั่่�นคงบ้้าง โครงการย่่อมมีีความก้้าวหน้้าหรืืออาจประสบ
สิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความพยายามที่จะเร่งรัดโครงการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรก็คือ มติ ครม.
ในปี 2562 เรื่อง “แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรม
ประชากร” เป็นการเฉพาะขึ้น มีระยะเวลาดำ�เนินการ 9 ปี (2562-2570) โดยเริ่มสร้างเขื่อนแห่งแรก
ในเขตดอนเมืองเมื่อ 22 พ.ค. 2562 ส่วนโครงการบ้านมั่นคง เริ่มต้นเมื่อ 13 ม.ค. 63 เวลา 14.30 น.
ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร
**
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ผลสำำ�เร็็จได้้เร็็วขึ้้�น ดัังนั้้�น  ในที่่�นี้้�จึึงจะวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อดููว่่าสมาชิิกชุุมชนจะ
เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินโครงการบ้้านมั่่�นคงได้้มากน้้อยเพีียงใด  และเมื่่�อมีี
ส่่วนร่่วมแล้้วโครงการบ้้านมั่่�นคงจะสำำ�เร็็จหรืือก้้าวหน้้ามากน้้อยเพีียงใด การวิิจััย
ครั้้�งนี้้จ� ะทำำ�ให้้ได้แ้ นวทางที่่�สมาชิิกชุุมชนจะเข้้าไปมีีส่่วนร่วมกั
่ บั โครงการบ้้านมั่่�นคง
และแนวทางในการบริิหารโครงการให้้ประสบผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายของนโยบาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึึกษาการปฏิิบััติิการมีีส่่วนร่วม
่ ในโครงการบ้้านมั่่�นคง
2) ศึึกษาอิิทธิิพลของการมีีส่่วนร่่วมต่่อความสำำ�เร็็จของโครงการบ้้านมั่่�นคง
ตัวแปรที่ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย
1) การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในโครงการบ้้านมั่่�นคง
การมีีส่่วนร่่วมใน 8 ขั้้�นตอน ของการดำำ�เนิินโครงการบ้้านมั่่�นคงของ พอช.
โดยในแต่่ละขั้้�นตอนของกิิจกรรมมีีระดัับของการมีีส่่วนร่่วมอยู่่�  5 ระดัับของ
International association for public participation (IAP2)
1.1) การดำำ�เนิินโครงการ 8 ขั้้�นตอน คืือ
(1) การสร้้างความเป็็นเจ้้าของโครงการร่่วมกััน  (2) การจััดตั้้�งคณะ
กรรมการโครงการบ้้านมั่่�นคงในชุุมชน (3) การจััดตั้้ง� กลุ่่�มออมทรััพย์เ์ พื่่อ� ที่่�อยู่่�อาศััย
(4) การสำำ�รวจข้้อมููลเกี่่ย� วกัับผู้้อ� ยู่่�อาศััยในชุุมชน (5) การจััดระบบสิิทธิใิ นที่่�อยู่่�อาศััย
(6) การร่่วมวางผัังและการสร้้างแปลนบ้้าน (7) การสร้้างระบบ สาธารณููปโภคและ
การสร้้างบ้้าน (8) การสร้้างชุุมชนที่่�มั่่�นคง
1.2) การมีีส่่วนร่่วม 5 ระดัับ ของ IAP2 คืือ
(1) การให้้ข้้อมููลข่่าวสาร (Inform) ของทางราชการ (2) การหารืือ
(Consult) คืือ การรัับข่่าวสารจากประชาชน (3) การให้้เข้้ามามีบี ทบาท (Involve)
คืือ การให้้ประชาชนเข้้าร่่วมตัดสิ
ั นิ ใจแต่่อำำ�นาจยัังเป็็นรองเจ้้าหน้้าที่่� (4) การสร้้าง
ความร่่วมมืือ (Collaboration) คืือ การให้้ประชาชนเข้้าร่่วมตัดสิ
ั นิ ใจโดยมีีอำำ�นาจ
เท่่ากัับเจ้้าหน้้าที่่� (5) การให้้อำำ�นาจ (Empower) คืือ การให้้ประชาชนมีีอำำ�นาจ
ตััดสิินใจเป็็นหลััก
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2) ความสำำ�เร็็จหรืือความก้้าวหน้้าของโครงการบ้้านมั่่�นคง
พิิจารณาจาก (1) ความไม่่มีีปััญหาของหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิ  
(2) ทััศนะและท่่าทีีของสมาชิิกชุุมชนต่่อโครงการบ้้านมั่่�นคง (3) การบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ย่่อยของโครงการตามลำำ�ดัับ (4) จำำ�นวนครัวั เรืือนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
เปรีียบเทีียบก่่อนและหลัังการวิิจััยเชิิงปฏิิบััติิการ (5) สภาพการฝากเงิินกัับกลุ่่�ม
ออมทรััพย์์เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของครััวเรืือนในชุุมชน
วิธีการวิจัย
วิิธีีการวิิจัยั เป็็นการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่่วนร่วม
่ ในชุุมชน เก็็บรวบรวม
ข้้อมููลพื้้�นฐานจากแบบสอบถาม สััมภาษณ์์แบบเจาะลึึกผู้้�ให้้ข่่าวสารสำำ�คััญ การ
สนทนากลุ่่�มกัับคณะกรรมการชุุมชนและหััวหน้้ากลุ่่�มย่่อยในชุุมชน  และสัังเกต
อย่่างมีีส่่วนร่วม
่ และไม่่มีีส่่วนร่วม
่ ในชุุมชน วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยวิิธีีการเชิิงพรรณนา
และหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรโดยการเชื่่�อมโยงเชิิงเหตุุผล
แหล่่งข้้อมููล คืือ สมาชิิกชุุมชนร่วมพั
่ ฒ
ั นา และหลัังแฟลตร่่วมพัฒ
ั นา ทั้้�งสอง
ชุุมชนตั้้ง� เรีียงรายอยู่่�ริมค
ิ ลองเปรมประชากรถััดมาจากชุุมชนตลาดบางเขนซึ่ง่� เป็็น
ชุุมชนเก่่าแก่่ที่่�ก่่อเกิิดมาตั้้�งแต่่สมััยรััชกาลที่่� 5 ชุุมชนทั้้�งสองตั้้�งอยู่่�ใกล้้โรงเรีียน
บางเขน บริิเวณซอยวิิภาวดีีรัังสิิต 25 แขวงทุ่่�งสองห้้อง เขตหลัักสี่่� ทั้้�งสองชุุมชนได้้
รัับการประกาศจััดตั้้ง� อย่่างเป็็นทางการจากกรุุงเทพมหานครเมื่่อ� 2539 และ 2542
และมีีขนาด  453 และ 240 ครััวเรืือน ตามลำำ�ดัับ  
ผลการวิจัย
1. การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในโครงการบ้้านมั่่�นคง
แนวทางที่่�ประชาชนจะเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการโครงการบ้้าน
มั่่�นคงมีีอยู่่� 8 ขั้้�นตอน โดยในแต่่ละขั้้�นตอนสมาชิิกชุุมชนจะเข้้าร่่วมได้้ใน 5  ระดัับ
ดัังนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1 การสร้้างความเป็็นเจ้้าของร่่วมกััน 
ขั้้�นตอนนี้้�มีีเป้้าหมายที่่�จะให้้สมาชิิกชุุมชนมีีความรู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของโครงการ
บ้้านมั่่�นคงร่่วมกัันเพื่่�อจะได้้เข้้าร่่วมโครงการอย่่างเป็็นเอกภาพ  อย่่างไรก็็ตาม
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แม้้ทาง เจ้้าหน้้าที่่�ของ พอช. จะลงรณรงค์์ทั้้�งแบบเป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ
คืือเรีียกประชุุมชี้แ้� จงทั้้�งชุุมชนและเข้้าไปพบปะพููดคุุยกัับบางครััวเรืือน ชาวชุุมชน
บางส่่วนก็็ยัังเห็็นว่่าโครงการยัังไม่่ชััดเจน  บางส่่วนคิิดว่่ารััฐบาลและข้้าราชการ
ไม่่จริงิ จัังกัับเรื่่อ� งนี้้ ทำ
� ำ�ให้้สมาชิิกชุุมชนส่วน
่ หนึ่่�งจึึงยัังไม่่เข้้าร่่วมกับั โครงการ ต่่อมา
หน่่วยงานบริิหารก็็ลงมาประชาสััมพันธ์
ั ใ์ หญ่่อีีกครั้้�ง เมื่่อ� 24 เมษายน 62 ที่่�โรงเรีียน
บางเขน (ไว้้สาลีีอนุุสรณ์์) เมื่่�อเวลา 17.00- 21.00 น.
ทีีมวิิจัยั ได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งนี้้� โดยการนำำ�สมาชิิกชุุมชนไปศึึกษาดููงาน ชุุมชน
ที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จ 3 ชุุมชน คืือชุุมชนบางบััว ชุุมชนศาลเจ้้าพ่่อสมบุุญ และชุุมชน
ป่่ากล้้วย เขตดอนเมืือง ต่่อมาได้้จััดประชุุมกลุ่่�มย่่อยเพื่่�อสอบถามและแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นกัับสมาชิิกชุุมชนหลายครั้้�ง จนได้้ปััญหาและความต้้องการที่่�แท้้จริิง
ของชาวชุุมชน  เดิิมนั้้�นชาวชุุมชนมัักเข้้าร่่วมโครงการบ้้านมั่่�นคงในระดัับรัับฟััง
ข้้อมููลข่่าวสารจากเจ้้าหน้้าที่่�เท่่านั้้�น แต่่เมื่่อ� ได้ป้ รึึกษาร่่วมกันทำ
ั ำ�ให้้เห็็นปัญ
ั หาและ
ความต้้องการที่่�แท้้จริิงในลัักษณะรวมหมู่่� ต่่อจากนั้้�นจึงึ ได้้ระดมส่่วนร่วม
่ ประชาชน
โดยมีีคณะกรรมการเป็็นแกนนำำ�ร่่วมกัับตััวแทนชุุมชนอื่่�น  ๆ ในสายคลองเปรม
ประชากร เข้้ายื่่นข้้
� อเสนอและข้้อเรีียกร้้องกัับหััวหน้้าหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับการดำำ�เนิินโครงการบ้้านมั่่�นคงในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1) ยื่่น� หนัังสืือที่่�เขตหลัักสี่่� สาเหตุุเพราะเขตระงัับโครงการบ้้านมั่่�นคงที่่�กำำ�ลังั
ก่่อสร้้างที่่�ชุุมชนแจ้้งวััฒนะซอย 5 และชุุมชนคนรัักถิ่่�น 
2) การนำำ�ชาวชุุมชนคััดค้้านโครงการบ้้านมั่่�นคง โดยนัักการเมืืองในพื้้�นที่่�
3) ชาวชุุมชนริมค
ิ ลองจากหลายชุุมชน เรีียกร้้องขอลดขนาดความกว้้างของ
คลองจาก 38 เมตรเป็็น 25 เมตร
4) การนำำ�ชาวชุุมชนคััดค้้านโครงการโดย นายศรีีสุุวรรณ จรรยา ตั้้�งแต่่ปีี
2560-2563 รวมทั้้�งสิ้้�น  4 ครั้้�ง คืือ 1. ร้้องรััฐละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน 2. แจ้้งความ
เอาผิิด ผอ.เขตสายไหม และเลขาธิิการ พอช. 3. แจ้้งเอาผิิด ผอ.เขตดอนเมืืองที่่�ใช้้
อำำ�นาจโดยมิิชอบด้้วยกฏหมาย 4. แจ้้งเอาผิิดกรมธนารัักษ์์และนายกรััฐมนตรีีที่่�นำำ�
ที่่�ดิินที่่�ไม่่ใช่่ที่่�ราชพััสดุุมาให้้เช่่า
5) ชาวลาดพร้้าวร้้องสภาทนายความเกี่่�ยวกัับโครงการบ้้านมั่่�นคง  
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6) ชาวชุุมชนร้้องเรีียนเรื่่�องโครงการบ้้านมั่่�นคงกัับฝ่่ายรััฐบาล ผ่่าน พล.ต.ต
วิิชััย สัังข์์ประไพ  
7) ร้้องเรีียนกัับสมาชิิกสภาผู้้แ� ทนราษฏร จนมีีการตั้้ง� กระทู้้ถ� ามเรื่่อ� งโครงการ
บ้้านมั่่�นคงในสภาผู้้�แทนราษฎร
8) ร้้องเรีียนกัับผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร และสุุดท้้าย
9) ร้้องเรีียนกัับคณะกรรมาธิิการสวััสดิิการสภาผู้้�แทนราษฏร เป็็นต้้น
ข้้อเรีียกร้้องทั้้�ง 9 ครั้้�ง ไม่่ได้้เป็็นการคััดค้้านโครงการโดยตรง แต่่เป็็นการต่่อ
รองขอค่่าชดเชยค่่าเสีียหายของทรััพย์สิ์ นที่่
ิ เ� กิิดจากการรื้้อ� ย้้าย การเรีียกร้้องในรููป
แบบต่่างๆ ดัังกล่่าว นัับเป็็นความพยายามที่่�สููงมากของชาวบ้้านตามลำำ�พััง ไม่่มีี
องค์์กรเอกชน หรืือนัักวิิชาการคอยช่่วยเหลืือ นัับว่่าเป็็นการดิ้้�นรนเพื่่�อขอเข้้าไปมีี
ส่่วนร่่วมในระดัับที่่�เหนืือกว่่าการรัับข่่าวสารจากทางราชการซึ่่�งถืือเป็็นการมีีส่่วน
ร่่วมระดัับต่ำำ��
แม้้การเรีียกร้้องของชาวชุุมชนจะไม่่สามารถเรีียกร้้องต่่อรองอะไรได้้ แต่่สิ่่�ง
ที่่�ได้้ คืือบทเรีียนจากการทำำ�งานร่่วมกัันกัับเพื่่�อนสมาชิิกในชุุมชนและตััวแทน
ชุุมชนอื่น่� ๆ โดยได้้เรีียนรู้้ทั� ศน
ั ะและท่่าทีีต่่อปััญหาบ้้านมั่่�นคงของหน่่วยงานราชการ
ข้้าราชการชั้้นผู้
� ใ้� หญ่่และนัักการเมืืองบางคนไปบ้้างพอสมควร ทำำ�ให้้ได้บ้ ทเรีียนใน
การต่่อสู้้�เพื่่�อสิิทธิิและหน้้าที่่�ของพวกเขาในโอกาสต่่อไป
	ขั้้�นตอนที่่� 2 การจััดตั้้�งคณะกรรมการบ้้านมั่่�นคง
โครงการบ้้านมั่่�นคงต้้องการคณะกรรมการที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ  ซึ่่�งจะ
เป็็นไปได้้ก็็ต่่อเมื่่�อสมาชิิกชุุมชนรู้้�จัักกัันเป็็นอย่่างดีี  แล้้วทำำ�การเลืือกตั้้�งคณะ
กรรมการอย่่างมีีคุุณภาพ ดัังนั้้�น ในเบื้้�องต้้นทีีมวิิจัยั จึึงต้้องการรู้้เ� ครืือข่่ายทางสัังคม
ของชุุมชน  และเข้้าใจระดัับอิิทธิิพลบารมีีของผู้้�นำำ�และคณะกรรมการชุุมชน  ผล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล พบว่่า คณะกรรมการชุุมชนมีีอิิทธิิพลและได้้รัับการยอมรัับ
จากชาวชุุมชนพอสมควร และพวกเขาก็็เป็็นศููนย์์กลางของเครืือข่่ายทางสัังคมใน
ชุุมชน ดัังนั้้�น จึึงเชื่่�อว่่าทััศนะของคณะกรรมการต่่อโครงการบ้้านมั่่�นคงย่่อมส่่งผล
ต่่อความคิิดความเห็็นของสมาชิิกชุุมชนด้้วย
ผลการสำำ�รวจความเห็็นของคณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ ของชุุมชน พบว่่า
พวกเขาเห็็นด้้วยกัับโครงการ แต่่เป็็นการเห็็นด้้วยอย่่างมีีเงื่่�อนไข ผู้้�นำำ�เหล่่านี้้�เชื่่�อ
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ว่่าเครืือข่่ายของพวกเขาก็็เห็็นด้้วยกัับโครงการเช่่นเดีียวกััน ต่่อมาทีีมวิิจััยได้้จััด
ประชุุมกลุ่่�มย่่อยร่่วมกัับคณะกรรมการชุุมชนหลายครั้้�ง เพื่่�อวิิเคราะห์์ปััญหาและ
ความต้้องการเกี่่�ยวกัับโครงการบ้้านมั่่�นคงร่่วมกัันหลายครั้้�ง ทำำ�ให้้ทราบเงื่่�อนไข
และสิ่่�งที่่�พวกเขาวิิตกกัังวลอยู่่�ในใจ  กรรมการแต่่ละท่่านนำำ�ทีีมวิิจััยเข้้าไปพบกัับ
เครืือข่่ายทางสัังคมของพวกเขาเพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น  ทั้้ง� นี้้ก็� เ็ พื่่อ� ให้้ได้้คณะ
กรรมการชุุดใหม่่ที่่�จะนำำ�พาชุุมชนเข้้าร่่วมโครงการ ในอีีก 4 เดืือน ต่่อมา คืือ
เดืือนตุุลาคม 2562 ก็็เลืือกตั้้�งคณะกรรมการชุุมชนอย่่างเป็็นทางการ ผู้้ที่่� �ได้้รัับเลืือก
คืือกลุ่่�มคนที่่�ทีีมวิิจััยและคณะกรรมการชุุมชนได้้จััดเตรีียมไว้้นั่่�นเอง
ขั้้น� ตอนนี้้� สมาชิิกชุุมชนมีีส่่วนร่วม
่ ในระดัับปานกลาง (ระดัับ 3 จาก 5 ระดัับ)
คืือ เสนอความคิิดความเห็็น และออกเสีียงเลืือกตั้้ง� แต่่สุดุ ท้้ายแล้้วยัังมีีบทบาทต่ำำ��
กว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เขต และ พอช.
	ขั้้�นตอนที่่� 3 การจััดตั้้�งกลุ่่�มออมทรััพย์์
การจัั ดตั้้� ง กลุ่่�มออมทรัั พย์์ เ พื่่� อที่่� อยู่่�อาศัั ย เป็็ น กลไกที่่� สำำ�คัั ญ มากสำำ� หรัั บ
โครงการบ้้านมั่่� นค ง เพราะเป็็ น การนำำ�ปัั จ จัั ย ทางสัั ง คมมาสร้้างเป็็ นปัั จ จัั ย
ทางการเงิิน พอช.ผลัักดัันให้้ชุุมชนจััดตั้้ง� กลุ่่�มออมทรััพย์เ์ พื่่อ� ที่่�อยู่่�อาศััยเมื่่อ�  ปีี 2560
โดยเป็็ น กลุ่่�มออมทรัั พย์์ ร่่ วมกัั น ของชุุ มชน ตลอดสายคลองเปรมประชากร
กลุ่่�มออมทรััพย์์นี้้� ในเวลาต่่อมาไม่่สามารถดำำ�เนิินการต่่อไปได้้เพราะไม่่มีีคนฝากเงิิน
หลัังจากแลกเปลี่่ย� นกัันในหมู่่�คณะกรรมการชุุมชนหลายครั้้�ง ชุุมชนจึงึ ร่่วมกันั จััดตั้้ง�
กลุ่่�มออมทรััพย์์เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของแต่่ละชุุมชนขึ้้�นเมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน  2562 โดย
ได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านวิิชาการจากทาง พอช. กลุ่่�มออมทรััพย์์นี้้�แม้้โดยหลัักการ
จะให้้สมาชิิกฝากขั้้�นต่ำำ��ตามประเภทของที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ต้้องการ คืือ บ้้านชั้้�นเดีียว 
ฝากเดืือนละ 1,500 บาท ต้้องการบ้้าน 2  ชั้้�น ฝากเดืือนละ 2,600 บาท แต่่กลุ่่�ม
ออมทรััพย์์ของทั้้�งสองชุุมชนเปิิดกว้้างให้้ชาวชุุมชนที่่�ได้้รัับการรัับรองสิิทธิ์์�ในที่่�อยู่่�
อาศััยแล้้ว เข้้าเป็็นสมาชิิกได้้ทุุกครััวเรืือน โดยควรฝากขั้้�นต่ำำ��  500 บาท อย่่างไร
ก็็ตามในความเป็็นจริิง พบว่่า มีีสมาชิิกกลุ่่�มออมทรััพย์์จำำ�นวนน้้อยมากที่่�ส่่งเงิิน
ฝากได้้ตามเงื่่�อนไขของ พอช. ทีีมวิิจััยกัับคณะกรรมการกลุ่่�มออมทรััพย์์ ช่่วยกััน
รณรงค์์ในชุุมชนด้้วยการประชุุมกลุ่่�มย่่อยหลายครั้้�งเพื่่อ� เพิ่่�มสมาชิิก ซึ่ง่� ก็็ทำำ�ได้ต้ าม
เป้้าหมาย แต่่กลัับพบว่่าส่่วนหนึ่่�งยัังไม่่มีีเงิินที่่�จะออมได้้ 
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การมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกชุุมชนในขั้้�นตอนนี้้�อยู่่�ในระดัับปานกลาง เช่่นกััน 
คืือ ได้้ให้้ข้้อคิิดความเห็็น และมีีอำำ�นาจตััดสินิ ใจร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่� แต่่อำำ�นาจจะยััง
น้้อยกว่่าเจ้้าหน้้าที่่� พอช.
	ขั้้�นตอนที่่� 4 ด้้านการสำำ�รวจข้้อมููลชุุมชน
เจ้้าหน้้าที่่�ของสำำ�นัักงานเขต เจ้้าหน้้าที่่�ของ พอช. และทหารเข้้ามาสำำ�รวจใน
ชุุมชนหลายครั้้�ง นัับแต่่ปีี 2558  เป็็นต้้นมา การสำำ�รวจแต่่ละครั้้�งจะมีีคณะกรรมการ
ชุุมชนหรืือตััวแทนนำำ�เดิินสำำ�รวจ อย่่างไรก็็ตามข้้อมููลการสำำ�รวจของคณะกรรมการ
ชุุมชนจะเป็็นข้้อมููลอ้้างอิิงของเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกชุุดที่่�เข้้ามาในชุุมชน การสำำ�รวจข้้อมููล
ชุุมชนจะมีีอยู่่� 3 ส่่วน คืือ 1. บ้้านที่่�มีีเลขที่่� 2. บ้้านเช่่า 3. ครอบครััวขยาย การมีี
ส่่วนร่วม
่ ในขั้้�นตอนนี้้อ� ยู่่�ในระดัับ 4 ค่่อนข้้างสููง คืือ มีีความคิิดเห็็นและมีีอำำ�นาจใน
การสำำ�รวจข้้อมููลตามสภาพความเป็็นจริงิ และโต้้แย้้งเจ้้าหน้้าที่่�ได้้ตามข้้อมููลที่่�เป็็น
จริิงซึ่่�งแสดงว่่ามีีอำำ�นาจเท่่าเทีียมกัับเจ้้าหน้้าที่่�
	ขั้้�นตอนที่่� 5 ด้้านการจััดระบบสิิทธิิในที่่�อยู่่�อาศััย
ขั้้น� ตอนนี้้ต่� อ่ เนื่่อ� งมาจากการสำำ�รวจข้้อมููล โดยหลัักการแล้้วผู้้ที่่� จ� ะมีีสิิทธิ์์ คืื
� อ
ผู้้�ที่่�ถููกสำำ�รวจไว้้แล้้วว่่ามีีบ้้านเลขที่่�เป็็นผู้้�เช่่าเกิิน  5 ปีี และเป็็นครอบครััวขยายซึ่่�ง
จะได้้เพิ่่�มอีีก 1 สิิทธิ์์� หรืือตามความเหมาะสม อย่่างไรก็็ตามในทางปฏิิบััติิให้้สิิทธิ์์�
คนมีีบ้้านเลขที่่�ก่่อน  เท่่าที่่�สัังเกตจากการปฏิิบััติิงานร่่วมกัันระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�เขต
และคณะกรรมการหมู่่�บ้้านในระหว่่างวัันที่่� 29-30 พฤษภาคม 2562 ที่่�โรงเรีียน
บางเขน  ขั้้�นตอนนี้้ไ� ม่่มีแี รงเสีียดทานต่่าง ๆ ตามที่่�คาดเอาไว้้ เพราะเจ้้าหน้้าที่่�บอก
ว่่า คนที่่�เข้้าเงื่่�อนไขได้้สิิทธิ์์�ทั้้�งหมด พร้้อมกัับกล่่าวว่่า ได้้อยู่่�ทุุกคนซึ่่�งชาวชุุมชนก็ดูู็
ผ่่อนคลายลงอย่่างมาก การมีีส่่วนร่วม
่ ในขั้้�นตอนนี้้�อยู่่�ในระดัับ 3 (ปานกลาง) คืือ
สมาชิิกชุุมชนได้้ให้้ความคิิดความเห็็น และมีีอำำ�นาจตััดสิินใจร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่� แต่่
อำำ�นาจการตััดสิินใจขั้้�นสุดุ ท้้ายเป็็นรองจากเจ้้าหน้้าที่่�
สำำ�หรัับขั้้�นตอนที่่� 6 ด้้านการร่่วมวางผัังสร้้างแปลน เพื่่�อปลููกบ้้าน ขั้้�นตอน
ที่่� 7 ด้้านการร่่วมกัันสร้้างระบบสาธารณููปโภคและการสร้้างบ้้าน และขั้้�นตอนที่่�
8 ด้้านการสร้้างชุุมชนให้้มั่่�นคง ยัังไม่่ได้้ดำำ�เนิินการ
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2. ความสำำ�เร็็จของโครงการบ้้านมั่่�นคง
ความสำำ�เร็็จหรืือความก้้าวหน้้าของโครงการบ้้านมั่่�นคงพิิจารณาจาก 5  ด้้าน คืือ
1) ความไม่่มีีปััญหาของหน่่วยงานที่่�รับั ผิิดชอบ การดำำ�เนิินการตามโครงการ
นี้้� พอช. ได้้รัับความร่่วมมืือจากหลายหน่่วยงาน เช่่น สำำ�นัักงานเขต กรมธนารัักษ์์
กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์ การไฟฟ้้า การประปา ทหาร และตำำ�รวจในพื้้�นที่่�
2) ทััศนะและท่่าทีีของสมาชิิกชุุมชนต่่อโครงการ แม้้ว่่าในระยะเริ่่�มแรก เกิิด
ความไม่่มั่่น� ใจในโครงการและความไม่่น่า่ เชื่่อ� ถืือของรััฐและของหน่่วยงานราชการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอยู่่�บ้้าง แต่่เมื่่�อเริ่่�มเห็็นความเอาจริิงของโครงการ และรัับรู้้ข่� ่าวสารข้้อ
เท็็จจริงิ เพิ่่�มเติิมจนเข้้าใจแล้้ว ชาวชุุมชนก็มี็ ีท่่าทีีต่่อโครงการ เจ้้าหน้้าที่่�ผู้เ้� กี่่ย� วข้้อง
และคณะกรรมการชุุมชนดีีขึ้้�น
3) การบรรลุุวััตถุุประสงค์์ย่่อยของโครงการ เริ่่�มจากการสร้้างความเป็็น
เจ้้าของโครงการร่่วมกันั ในชุุมชน การสำำ�รวจชุุมชน และที่่�สำำ�คัญ
ั  คืือ การที่่�สามารถ
จััดระบบสิิทธิ์์�ได้้โดยไม่่เป็็นปััญหามาก นัับได้้ว่่า โครงการมีีความก้้าวหน้้ามาตาม
ลำำ�ดัับ ขณะนี้้�อยู่่�ในขั้้�นตอนของการรอให้้เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักระบายน้ำำ�� มาระบุุแนว
เขตคลอง กรมที่่�ดินิ และกรมธนารัักษ์์มารัังวััดพื้้นที่่
�  กำ
� ำ�หนดแนวเขตของแต่่ละชุุมชน 
เพื่่�อที่่�จะได้้ดำำ�เนิินการขั้้�นที่่� 6 คืือ ขั้้�นตอนการรัังวััดที่่�ดิินและแบ่่งแปลง เป็็นพื้้�นที่่�
ส่่วนกลาง และส่่วนที่่�ไว้้ปลููกบ้้านต่่อไป
4) จำำ�นวนครััวเรืือนที่่�เข้้าร่่วมโครงการบ้้านมั่่�นคงเปรีียบเทีียบก่่อนและหลััง
ปฏิิบััติิการวิิจััย ก่่อนรณรงค์์การมีีส่่วนร่วม
่ ในโครงการ  จากการสำำ�รวจของหน่่วย
งานราชการ พบว่่า ชุุมชนหลัังแฟลตร่่วมพัฒ
ั นา มีี 240 ครััวเรืือน เข้้าร่่วมโครงการ
151 ครััวเรืือน คิิดเป็็นเข้้าร่่วมโครงการ ร้้อยละ 62.9 ในขณะที่่�ชุุมชนร่วมพั
่ ัฒนา
มีี 453 ครััวเรืือน เข้้าร่่วมโครงการ 289 ครััวเรืือน คิิดเป็็นร้้อยละ 63.8 สรุุปใน
เบื้้�องต้้นได้้ว่่า ผู้้�ที่่�เข้้าร่่วมโครงการโดยเฉลี่่�ย ร้้อยละ 63.4
หลัังรณรงค์์การมีีส่่วนร่่วมในโครงการ จากการสำำ�รวจของคณะกรรมการ
ชุุมชน  ชุุมชนหลัังแฟลตร่่วมพัฒ
ั นาซึ่่ง� มีี 138  หลััง เข้้าร่่วม 129 หลััง คิิดเป็็นร้้อยละ
93.5 ชุุมชนร่่วมพััฒนา มีี 305 หลััง เข้้าร่่วม 251 หลััง คิิดเป็็นร้้อยละ 82.3 จาก
การประเมิินของคณะกรรมการชุุมชนครั้้�งล่่าสุุด พบว่่า ชาวชุุมชนที่่�เข้้าร่่วม
โครงการโดยเฉลี่่ย� ทั้้�งสองชุุมชน ร้้อยละ 87.9 เปรีียบเทีียบก่่อนและหลัังการรณรงค์์
พบว่่า สมาชิิกเข้้าร่่วมโครงการจากเดิิมประมาณ ร้้อยละ 63 เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น ร้้อยละ 88
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5) สภาพการฝากเงิินกัับกลุ่่�มออมทรััพย์์เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยของครััวเรืือน
(1) การเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มออมทรััพย์์เพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย 1) ชุุมชนหลัังแฟลต
ร่่วมพัฒ
ั นา เข้้าร่่วมโครงการบ้้านมั่่�นคง 151 ครััวเรืือน เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มออมทรััพย์์
125 ครััวเรืือน คิิดเป็็นร้้อยละ 82.78 ของผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ 2) ชุุมชนร่วมพั
่ ัฒนา
เข้้าร่่วมโครงการ 289 ครััวเรืือน  เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มออมทรััพย์์ 153 ครััวเรืือน 
คิิดเป็็นร้้อยละ 52.94 สมาชิิกของทั้้�งสองชุุมชนเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกกลุ่่�มออมทรััพย์์
โดยรวมประมาณ ร้้อยละ 68  
(2) จำำ�นวนสมาชิิกกลุ่่�มออมทรััพย์ที่่์ ฝ� ากสะสมเงิินออมตามเกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนด
เกณฑ์์การฝากเงิินรายเดืือนจะขึ้้�นอยู่่�กัับขนาด  แบบบ้้าน  และจำำ�นวนชั้้�นที่่�เลืือก
ซึ่่�งมีีอยู่่� 2 ขนาด คืือ 4X7 เมตร และ 5X6 เมตร ถ้้าเลืือกชั้้�นเดีียวต้้องฝาก 1,500
บาทต่่อเดืือน ถ้้าเป็็น  2 ชั้้�น  ขนาดไหนก็็ได้้ต้้อง 2,600 บาท/ต่่อเดืือน  สมาชิิก
ต้้องฝากสะสมให้้ได้้ 5% ของราคาบ้้าน การฝากเงิินในระยะ 6 เดืือน ที่่�ผ่่านมา
ปรากฏผล ดัังนี้้� 1) ชุุมชนหลัังแฟลตร่่วมพัฒ
ั นา ฝากสะสมเงิินได้้ตามเกณฑ์์ 9 ราย
จากที่่�เข้้าร่่วมโครงการ 151 คิิดเป็็น ร้้อยละ 5.96 2) ชุุมชนร่วมพั
่ ัฒนา ฝากเงิิน
ตามเกณฑ์์ได้้  65 ราย จากผู้้�เข้้าร่่วมโครงการทั้้�งหมด  289 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ
22.49 รวมทั้้�งสองชุุมชนสมาชิิกฝากเงิินได้้ตามเกณฑ์์ประมาณ ร้้อยละ 14
จึึงกล่่าวได้้ว่่าจำำ�นวนครอบครััวที่่�เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มออมทรััพย์์ซึ่่�งมีีอยู่่�ประมาณ
ร้้อยละ 68 ในจำำ�นวนนี้้ฝ� ากเงิินตามเกณฑ์์ที่่�โครงการกำำ�หนดได้้ ร้้อยละ14 เท่่านั้้�น 
ซึ่่�งนัับว่่าอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
สรุุป ความสำำ�เร็็จหรืือความก้้าวหน้้าของโครงการบ้้านมั่่�นคงโดยรวมอยู่่�ใน
ระดัับปานกลาง กล่่าวคืือ การดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานรััฐซึ่่�งมีีอยู่่� 3  ด้้าน พบว่่า
มีีความสำำ�เร็็จค่่อนข้้างสููง ในขณะที่่�ในส่่วนของชุุมชนซึ่่�งมีีอยู่่� 2 ด้้าน พบว่่า สำำ�เร็็จ
ในระดัับค่่อนข้้างต่ำำ��
3. การมีีส่่วนร่่วมกัับความสำำ�เร็็จของโครงการบ้้านมั่่�นคง
การศึึกษานี้้� พบว่่า สมาชิิกชุุมชนเข้้ามีีส่่วนร่่วมกัับโครงการบ้้านมั่่�นคงได้้ใน
ระดัับปานกลาง คืือ มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจบ้้างในบางระดัับ ในขณะที่่�ความ
สำำ�เร็็จของโครงการโดยรวมก็็อยู่่�ในระดัับปานกลาง เช่่นเดีียวกััน ดัังนั้้�น  เมื่่�อ
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พิิจารณาในลัักษณะเชื่่�อมโยงที่่�ของสองสิ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นในทิิศทางเดีียวกััน จึึงสรุุปได้้ว่่า
การมีีส่่วนร่วม
่ ของประชาชนมีีความสััมพันธ์
ั กั์ บั ความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงานของ
โครงการบ้้านมั่่�นคง

2

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุุป และอภิิปรายผล
1. การมีีส่่วนร่่วมในโครงการบ้้านมั่่�นคง
ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้� พบว่่า ชาวชุุมชนมีีส่่วนร่่วมกัับโครงการบ้้านมั่่�นคงได้้ใน
ระดัับปานกลาง คืือ มีีส่่วนแสดงความคิิดและตััดสินิ ใจร่่วมกับั เจ้้าหน้้าที่่�ผู้รั้� บั ผิิดชอบ
ได้้ในบางระดัับ ผลการศึึกษานี้้�ชี้้�ให้้เห็็นว่่าอย่่างน้้อยโครงการนี้้�ก็็มีีช่่องทางให้้
ประชาชนเข้้าร่่วมได้้ สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของ อรพิิน แซ่่อึ๋๋ง� (2555) ที่่�เห็็นว่า่
โครงการบ้้านมั่่�นคงประสบผลสำำ�เร็็จเหนืือกว่่าโครงการบ้้านเอื้้อ� อาทรก็็เพราะเปิิด
โอกาสให้้ประชาชนเข้้าไปมีีส่่วนร่วม 
่ เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาของ Poonsiri (2017)
ที่่�สงสััยว่่าการมีีส่่วนร่วม
่ ในโครงการบ้้านมั่่�นคงที่่�ได้้รัับการยกย่่องนั้้�น ประชาชนได้้
เข้้าไปร่่วมจริิงหรืือไม่่ หรืือเป็็นเพีียงสััญลัักษณ์์ของข้้าราชการที่่�จะสร้้างความ
ชอบธรรมเท่่านั้้�น  Poonsiri พบว่่า การมีีส่่วนร่่วมในโครงการบ้้านมั่่�นคงของ
ประชาชนเป็็นเรื่่อ� งจริิงโดยองค์์การชุุมชนเป็็นเครืือข่่ายและเป็็นฐานของชาวชุุมชน
ที่่�ได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมตััดสินิ ใจในขั้้�นตอนที่่�สำำ�คััญๆ ของโครงการ
อย่่างไรก็็ตาม  ใช่่ว่่าการมีีส่่วนร่่วมจะขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�มีีอำำ�นาจหรืือผู้้�บริิหาร
โครงการเพีียงฝ่่ายเดีียวแต่่ขึ้้น� อยู่่�กัับประชาชนด้้วย สฤษดิ์์ ติ
� ยิ ะวงศ์์สุวุ รรณ (2555
: 250) พบว่่า โครงการบ้้านมั่่�นคงที่่�เขาศึึกษานั้้�นประชาชนเข้้าไปมีีส่่วนร่วม
่ ในระดัับ
ที่่�ต่ำำ��กว่่าที่่�โครงการเปิิดให้้ เช่่นเดีียวกัันกับั Kittisak and Guohua (2016) ที่่�เห็็นว่า่
การมีีส่่วนร่่วมนั้้�นจะมากหรืือน้้อยขึ้้�นอยู่่�กัับประชาชน  เช่่นการมีีส่่วนร่่วมใน
นโยบายด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เขาศึึกษา ประชาชนก็็เข้้าไปมีีส่่วนร่วม
่ ในระดัับปานกลาง
เท่่านั้้�น  
สรุุปในเบื้้�องต้้นได้้ว่่า สถานการณ์์การมีีส่่วนร่วมจ
่ ะเกิิดขึ้้น� ได้ห้ รืือไม่่ มากน้้อย
เพีียงใด ขึ้้�นอยู่่�กัับคนสองกลุ่่�ม คืือ รััฐหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ผู้บ้� ริิหารโครงการและประชาชน
ที่่�ต้้องการเข้้าร่่วม ถ้้ารััฐเปิิดโอกาสในขณะที่่�ประชาชนก็็ต้้องการจะเข้้าไปมีีส่่วน 
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การมีีส่่วนร่วมก็
่ เ็ กิิดขึ้้น� ได้้  ถ้้ารััฐก็็ไม่่ต้้องการให้้ใครมาร่่วมประชาชนเองก็็ไม่่อยาก
จะร่่วม  หรืือรััฐเปิิดโอกาสแต่่ประชาชนไม่่อยากจะร่่วม ทั้้�งสองกรณีีนี้้�การมีีส่่วน
ร่่วมย่อ่ มไม่่เกิิด ทุกุ อย่่างจบไม่่มีีปััญหาอะไร แต่่ถ้้าประชาชนต้้องการมีีส่่วนร่วม
่ แต่่
รััฐไม่่เปิิดให้้เข้้าร่่วม  การมีีส่่วนร่่วมจะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อทำำ�ตามข้้อเสนอของ
ชััยอนัันต์์ สมุุทวณิิช  (2527: 31) คืือ ประชาชนต้้องรวมตััวกัันให้้เข้้มแข็็งแล้้วบีีบ
บัังคัับขอเข้้าไปมีีส่่วนร่วม  
่
นอกจากเจ้้าหน้้าที่่�จะให้้สิิทธิ์์�และให้้ช่่องทางแล้้วการจะทำำ�ให้้ชาวบ้้านเข้้า
ร่่วมได้้จริิง พััชรีี สิิโรรส (2557 : 283) เสนอแนะว่่า ภาครััฐต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการ
ทำำ�งานขององค์์การ ส่่วนภาคประชาชนก็็ต้้องได้้รัับการพััฒนาศัักยภาพ ด้า้ นความ
เป็็นผู้้�นำำ�  ด้้านทัักษะในการทำำ�งานกัับทุุกภาคส่่วน  และด้้านเทคนิิคการบริิหาร
จััดการ
กระนั้้�นก็ต็ าม การมีีส่่วนร่วม
่ ของประชาชนใช่่จะจบลงง่่ายๆ เช่่นนี้้� เพราะใน
ความเป็็นจริิงทั้้�งสองฝ่่ายไม่่ได้้มีีอำำ�นาจเท่่ากััน ปััญหามัันอยู่่�ที่่�รััฐหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
มากกว่่า Yap (1989) ให้้ข้้อสัังเกตในเรื่่�องนี้้�ว่่า แม้้การมีีส่่วนร่่วมเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น
สำำ�หรัับการจััดการเรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััยให้้กัับคนจนโดยเฉพาะในระดัับการร่่วมตััดสิิน
ใจ  แต่่เท่่าที่่�ผ่่านมาประชาชนไม่่ได้้เข้้าร่่วมจริิง ทั้้�งนี้้�เพราะความไม่่สนใจและการ
คััดค้้านจากเจ้้าหน้้าที่่�ของโครงการ เหตุุผลหนึ่่�งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�มัักไม่่สนัับสนุุนการมีี
ส่่วนร่วม
่ ของประชาชนเพราะมัันทำ�ำ ให้้การบริิหารประสิิทธิภิ าพของเขามีีความยุ่่�ง
ยากซัับซ้้อนขึ้้�น  และที่่�สำำ�คััญส่่วนใหญ่่พวกเขามัักคิิดว่่าหน่่วยงานหรืือไม่่ก็็ตััวเขา
เองรู้้�เรื่่�องนี้้�ดีีกว่่าใคร ชาวบ้้านที่่�ไหนหรืือใครจะมารู้้�ดีีไปกว่่าเขา  
การบริิหารงานสาธารณะสมััยใหม่่ หน่่วยงานราชการจะมาปฏิิเสธการมีีส่่วน
ร่่วมของประชาชนแบบเถรตรงเช่่นนี้้�นัับว่่าไม่่สอดคล้้องกัับยุุคสมััย มีีแต่่จะต้้อง
ประกาศออกไปว่่าให้้ประชาชนมีีส่่วนร่วม
่ ได้้เต็็มที่่� แต่่ในทางปฏิิบััติิค่่อยมาคิิดกันั
อีีกทีีว่่าจะทำำ�อย่่างไร ปรากฏการณ์์เช่่นนี้้พ� บอยู่่�ทั่่ว� ไป Cohen and Uphoff (1980
: 1) นัักวิิชาการด้้านการมีีส่่วนร่่วมเคยให้้ข้้อสัังเกตไว้้ว่่าเนื่่�องจากการมีีส่่วนร่่วม
เป็็นเรื่่�องที่่�ได้้รัับความนิิยม ผู้้�บริิหารก็็มัักจะต้้องพููดเอาไว้้ก่่อน (Lip Service) โดย
ไม่่ได้้ตั้้�งใจจะปฏิิบััติิจริิง

51

2

52

2

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

การบริิหารส่่วนร่วม
่ ประชาชน ในลัักษณะที่่�ดีีแต่่พููดเพื่่อ� สร้้างภาพมีอี ยู่่�สองวิิธีี 
คืือ หนึ่่�งจััดให้้มีีส่่วนร่่วมของประชาชนขึ้้�นเอง เรื่่�องนี้้� Ngo (2016 : 279)
เล่่าจากประสบการณ์์ของเขาในเวีียดนามว่่า โครงการพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยส่่วนใหญ่่
ล้้วนถููกกำำ�หนดจากรััฐบาล (Top-down) ดัังนั้้�น  การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนจึึง
เป็็นเรื่่อ� งที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ระดมมาเพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามแผนของคนที่่�อยู่่�ข้้างบนเท่่านั้้�น สอง
การให้้เข้้ามีีส่่วนร่วม
่ เฉพาะในช่่วงเวลาและเรื่่อ� งที่่�อยากให้้ร่่วม โดยทั่่�วไปมัักจััดให้้
เป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่ต้้องการเสีียอำำ�นาจและประโยชน์์มากนััก ในขั้้�นตอนของการนำำ�
นโยบายไปปฏิิบััติิ (Policy implementation) ภายหลัังจากที่่�นโยบายนั้้�นถููก
กำำ�หนดมาแล้้ว Chompunth and Chomphun (2012) เล่่าไว้้ในกรณีีโรงไฟฟ้้า
Hin Krut ว่่าเป็็นการให้้มีีส่่วนร่่วมในภายหลัังจากที่่�เรื่่�องราวสำำ�คััญ ๆ ถููกตััดสิินไป
แล้้ว มัันจึึงเป็็นการมีีส่่วนร่่วมที่่�ไม่่มีีประโยชน์์ Grindle (1980 : 17-19) ให้้ข้้อ
สัังเกตไว้้นานแล้้วว่่า สิ่่�งนี้้�นัับเป็็นเรื่่�องปกติิในสัังคมที่่�กำำ�ลัังพััฒนา ในเมื่่�อขั้้�นการ
กำำ�หนดนโยบายไม่่มีีช่่องทางให้้ประชาชนเข้้าไปมีีส่่วนร่่วม พอมาถึึงขั้้�นตอนของ
การนำำ�นโยบายไปปฏิิบัติั ก็ิ จำ็ ำ�เป็็นที่่พว
� กเขาจะต้้องมาต่่อสู้้เ� รีียกร้้องเพื่่อ� ปกป้้องผล
ประโยชน์์ของตนจากนโยบายนั้้�น 
เหตุุการณ์์ในลัักษณะนี้้เ� กิิดขึ้้นกั
� บั โครงการบ้้านมั่่�นคงของชุุมชนริมค
ิ ลองเปรม
ประชากรด้้วยเช่่นกััน  ชาวชุุมชนพยายามขอความเห็็นอกเห็็นใจ ชุุมนุุมเรีียกร้้อง
และต่่อสู้้�ด้้วยแง่่มุุมทางกฏหมายถึึง 9 ครั้้�ง หวัังจะให้้เกิิดการปรัับปรุุงแก้้ไข ผลคืือ
ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงใด  ๆ เพราะทุุกอย่่างถููกกำำ�หนดไว้้แล้้วตั้้�งแต่่ในขั้้�นของการ
กำำ�หนดโครงการ เมื่่�อไม่่ได้้รัับการตอบสนองเท่่าที่่�ควรจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สมาชิิกชุุมชนส่่วนหนึ่่�งคััดค้้านจึึงคััดค้้านและขััดแย้้งกัับชาวชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมและ
คณะกรรมการชุุมชน 
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินโครงการที่่�มีีปััญหาการมีีส่่วนร่่วมสำำ�หรัับชาวชุุมชน คืือ
ขั้้น 
� “การสร้้างความเป็็นเจ้้าของร่่วมกันั ” ชาวชุุมชนมีีส่่วนร่วม
่ เพีียงคอยรัับข่่าวสาร
ว่่าจะมีีโครงการจากหน่่วยงานราชการ และมีีหน้้าที่่�ต้้องเข้้าร่่วมโครงการจะ
เรีียกร้้อง ต่่อรองให้้ปรัับเงื่่�อนไขโครงการหรืือไม่่เข้้าร่่วมไม่่ได้้ ทุุกข้้อเรีียกร้้อง
ถููกอ้้างว่่า ผิิดกฏหมาย และชาวชุุมชนเป็็นผู้บุ้� ุกรุุก ทั้้�งที่่�รััฐเองก็็อาศััยอำำ�นาจตาม
มาตรา 44 (ปรากฎอยู่่�ในคำำ�สั่่�งหััวหน้้าคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ที่่� 9/2560)

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษา ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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ออกมายกเว้้นกฎหมายตั้้�งหลายฉบัับเพื่่�อให้้โครงการดำำ�เนิินไปได้้อย่่างรวดเร็็ว 
ยกเว้้นแม้้กระทั้้�ง การศึึกษาผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ก็็ในเมื่่�อขั้้�นตอนสำำ�คััญถููก
กดบัังคัับให้้เข้้าร่่วมได้้เพีียงรัับฟัังข่่าวสาร ต่่อรองเรีียกร้้องอะไรไม่่ได้แ้ ล้้ว กิิจกรรม
ตามขั้้�นตอนต่่าง ๆ ที่่�ตามมาก็็ย่่อมไม่่มีีความสำำ�คััญและความหมายมากนััก ดัังนั้้�น
จึึงสรุุปได้้ว่่า ชาวชุุมชนมีีส่่วนร่วมค่
่ อ่ นข้้างสููงแต่่ในเรื่่อ� งที่่�ไม่่สำำ�คัญ
ั ตรงข้้ามเรื่่อ� งที่่�
สำำ�คััญและต้้องการมีีส่่วนร่วม
่ อย่่างมากกลัับมีีส่่วนร่่วมได้้ในระดัับต่ำำ� 
�
2 ความสำำ�เร็็จของโครงการบ้้านมั่่�นคง
การระบุุความสำำ�เร็็จของโครงการบ้้านมั่่�นคง พบว่่า นัักวิิจััยแต่่ละท่่านใช้้
แนวคิิดและแนวทางที่่�แตกต่่างกัันดังั นี้้� ภููดิิศ กุลุ นิิธิไิ พบููลย์์ (2552) ดููที่่�กระบวนการ
ดำำ�เนิินงานโครงการบ้้านมั่่�นคง 8 ขั้้�นตอน ของ พอช. วิิไลลัักษณ์์ รััตนเพีียรธััมมะ
(2553) ดููที่่�ความพึึงพอใจของผู้้�อยู่่�อาศััย ความตระหนััก/เห็็นคุุณค่่า การรวมตััว
กัันจััดตั้้ง� กลุ่่�ม/เครืือข่่าย และความสามารถในการคืืนเงิิน รุ่่�งอรุุณ บุุญสายัันต์  ์ และ
วิิพร เกตุุแก้้ว  (2559) ดููที่่�ความสำำ�เร็็จซึ่่�งประเมิินจากวััตถุุประสงค์์ของโครงการ
บ้้านมั่่�นคง 10  ข้้อ ของ พอช. อรพิินธ์์ แซ่่อึ๋๋�ง (2555) ดููที่่�ความสำำ�เร็็จของโครงการ
3 ระดัับ คืือ 1. ระดัับผลผลิิต คืือ ได้้ที่่อ� ยู่่�อาศััยมีีคุุณภาพได้้มาตรฐานตามที่่�กำำ�หนด 
2. ระดัับผลลััพธ์ คืื
์ อ ผู้้มี� รี ายได้้น้้อยได้ก้ รรมสิิทธิ์์ใ� นการอาศััย และ 3. ระดัับผลลััพธ์์
สุุดท้้าย คืือ ประชาชนผู้้�มีีรายได้้น้้อยมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
สำำ� หรัั บ การศึึ ก ษานี้้� พิิ จ ารณาความสำำ� เร็็ จ ของโครงการตามแนวทางที่่�
Berman (1978) และ วรเดช จัันทรศร (2548 : 110-112) เสนอไว้้สำำ�หรัับใช้้ใน
การประเมิินความสำำ�เร็็จของนโยบายที่่�กำำ�ลัังนำำ�ไปปฏิิบััติิ ในที่่�นี้้�ใช้้ตััวบ่่งชี้้�ทั้้�งหมด 
5 ตััว เป็็นเรื่่อ� งที่่�มาจากฝ่่ายบริิหารนโยบาย 3 ตััว เป็็นเรื่่อ� งของฝ่่ายผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่่วน
เสีีย 2 ตััว  ผลการประเมิิน พบว่่า 3 ตััว  ของฝ่่ายบริิหาร ประสบผลหรืือมีีความ
ก้้าวหน้้าตามที่่�ควรจะเป็็น คืือ อยู่่�ในระดัับค่่อนข้้างสููง ในขณะที่่� 2 ตััวหลััง พบว่่า
สมาชิิกชุุมชนเข้้าร่่วมโครงการบ้้านมั่่�นคงเพิ่่�มขึ้้�นจาก ร้้อยละ 63 เป็็น 88 แต่่ก็็นัับ
ว่่าอยู่่�ในระดัับปานกลางเท่่านั้้�น  ในขณะที่่�เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มออมทรััพย์์ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�น
ใหม่่ร้้อยละ 68 โดยในจำำ�นวนนี้้�มีีเงิินฝากรายเดืือนตามเกณฑ์์ของโครงการเพีียง
ร้้อยละ 14 ซึ่่�งนัับว่่าอยู่่�ในระดัับต่ำำ� ดั
� ังนั้้�น  เมื่่�อพิิจารณาโดยรวมทั้้�ง 5 ตััว ชี้้�แล้้ว
สรุุปได้้ว่่า โครงการมีีความสำำ�เร็็จในระดัับปานกลาง
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อย่่างไรก็็ตาม ความสำำ�เร็็จหรืือความก้้าวหน้้านี้้จ� ะตามมาด้้วยปััญหาอีีกหลาย
อย่่าง คืือ สำำ�หรัับชุุมชนที่่�จะเข้้าร่่วมโครงการบ้้านมั่่�นคงนั้้�น ต้้องเข้้าร่่วมทุุกครััว
เรืือนหรืือเกืือบทั้้�งหมด ถ้้าเข้้าร่่วมเพีียงบางส่่วนการจััดการก่่อสร้้างจะมีีปััญหา
ล่่าช้้าขึ้้�นมาทัันทีี เพราะต้้องรื้้�อบ้้านเดิิมเพื่่�อปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ก่่อสร้้างใหม่่จะทำำ�ไม่่ได้้
ง่่าย ๆ และสิ่่ง� ที่่�จะเป็็นปัญ
ั หาสำำ�คัญ
ั ยิ่่ง� กว่่าก็็ คืือ ความสััมพันธ์
ั ท์ างสัังคมของชุุมชน
จะอ่่อนแอเพราะเกิิดความขััดแย้้งภายใน ถ้้าเราไม่่นับั เรื่่อ� งนี้้ พิ
� จิ ารณาเฉพาะเรื่่อ� ง
เงิินออมก็็ชััดเจนว่่าเมื่่�อบ้้านก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ  สหกรณ์์เคหะสถานของชุุมชนจะ
ต้้องพบวิิกฤติิทางการเงิินอย่่างแน่่นอน ปััญหานี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�โครงการบ้้านมั่่�นคงที่่�
สร้้างเสร็็จแล้้วหลายชุุมชนกำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�ทั่่�วไป ในชุุมชนหนึ่่�ง ๆ ถ้้าสมาชิิก
ไม่่สามารถชำำ�ระรายเดืือนได้เ้ พีียง 4-5 ครััวเรืือน สหกรณ์์เคหะสถานประจำำ�ชุุมชน
นั้้�น ๆ ก็็จะมีีปััญหาด้้านการเงิินทันทีี
ั
ปััญหาการเงิินจะส่่งผลต่่อทั้้�งต่่อครอบครััวของสมาชิิกและต่่อโครงการโดย
รวม ในด้้านครอบครััวของสมาชิิก Ascher (2012) เล่่าว่่าขณะที่่�ชาวชุุมชนยิินดีี
กัับบ้้านใหม่่และสิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ได้้รัับการปรัับปรุุง  แต่่พวกเขาก็็วิติ กกัังวลกัับหนี้้สิ� น 
ิ
เช่่นเดีียวกัับเรื่่อ� งสิิทธิคิ รอบครองก็็มีอี ยู่่�ในระยะสั้้น 
� ในระยะยาว แล้้วก็็ยังั ไม่่ชัดั เจน 
บ้้านไม่่สามารถขายให้้แก่่คนนอกชุุมชนได้้ ดัังนั้้�น บ้้านมั่่�นคงจึึงมีีมููลค่่าเพิ่่�มเฉพาะ
การอยู่่�อาศััย และการสร้้างชุุมชนให้้เข้้มแข็็งเท่่านั้้�น ไม่่ได้้มีีมููลค่่าจริิงในทางตััวเงิิน
ตามที่่�ลงทุุนไป
สำำ�หรัับปััญหาของโครงการโดยรวม Cho (2013) กล่่าวว่่า ที่่�จริงิ แล้้วโครงการ
บ้้านมั่่�นคงล้้มเหลวที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้ง� ไว้้ในตอนแรก เหตุุผลก็็เพราะไม่่มีีความ
ยั่่�งยืืนทางด้้านการเงิินและสถานการณ์์ทางการเมืืองก็็ไม่่ค่่อยมั่่�นคง แม้้ว่่าการ
ปรัับปรุุงทางด้้านกายภาพ เช่่น การก่่อสร้้างและโครงสร้้างพื้้�นฐานจะสำำ�เร็็จ แต่่เป็็น
ความสำำ�เร็็จเฉพาะตััวบ้้านแต่่การเงิินมีีปััญหา ความไม่่ยั่่ง� ยืืนทางการเงิินตามที่่� Cho
ว่่าไว้้ก็็คืือ เงิินที่่ พ
� อช. เก็็บรวบรวมได้้จากการผ่่อนชำำ�ระของสมาชิิกไม่่รวดเร็็วและ
มากพอ ที่่�จะไปเปิิดโครงการใหม่่ ๆ ได้้ด้้วยตนเอง โดยต้้องได้้รัับเงิินสนัับสนุุนจึึง
จะทำำ�ได้้ ดัังนั้้�น ในเมื่่อ� ตััวโครงการเองก็็มีีปััญหาทางการเงิิน ก็ย่็ อ่ มไม่่สามารถช่่วย
เหลืือครอบครััวสมาชิิกที่่�มีีปััญหาเช่่นเดีียวกัันได้้
อย่่างไรก็็ตามปััญหาในระดัับโครงการ รััฐคงจะมีีแนวทางแก้้ไข แต่่ที่่�จะไป
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ต่่อไม่่ได้้ คืือ สมาชิิกชุุมชน ถ้้าความสามารถในการชำำ�ระยัังคงต่ำำ��อยู่่�เช่่นเดิิม ภายใน 
5 ปีี บ้้านจะต้้องเปลี่่ย� นมืือ แม้้จะมีกี ฏเกณฑ์์ว่า่ ไม่่ขายให้้คนภายนอก แต่่คิดว่
ิ า่ ถึึงที่่�
สุุดแล้้ว สหกรณ์์เคหะสถานคงต้้านทานไม่่ไหว ถ้้าเป็็นเช่่นนั้้นคว
� ามเป็็นชุุมชนก็จ็ ะ
แตกสลาย เพราะคนจากภายนอกเข้้ามาแทรกอยู่่�ในชุุมชน ความต่่างทางสถานภาพ
และการไม่่ได้้ร่่วมต่่อสู้้�กัันมาจะทำำ�ให้้การสร้้างสรรค์์ชีีวิิตรวมหมู่่�เพื่่�อก้้าวสู่่�สัังคมที่่�
มั่่�นคงเพื่่�อการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีซึ่่�งเป็็นเป้้าระดัับผลผลิิต (Out-come) เป็็นไปได้้
ยาก ยิ่่�งความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างสัังคมซึ่่�งเป็็นเป้้าระดัับสููงสุุด  (Ultimate goal) ตาม
อุุดมคติิของโครงการด้้วยแล้้ว ยิ่่�งยากที่่�จะไปได้้ถึึง
3. การมีีส่่วนร่่วมกัับความสำำ�เร็็จของโครงการบ้้านมั่่�นคง
การศึึกษานี้้ พ
� บว่่า การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับความ
สำำ�เร็็จในโครงการบ้้านมั่่�นคงอย่่างแน่่นอน ทั้้�งนี้้�พิิจารณาจากเมื่่�อระดมสมาชิิกเข้้า
ร่่วมในกิิจกรรมชุุมชนมากขึ้้�นพวกเขาก็็สนัับสนุุนโครงการบ้้านมั่่�นคงมากขึ้้�นด้้วย
แต่่จะมีีอิิทธิิพลมากน้้อยเพีียงใดเป็็นเรื่่�องที่่�ต้้องพิิจารณา
ผลการศึึกษานี้้�สอดคล้้องกัับ การศึึกษาของ Aule Jusan and Ayoosu
(2019) ที่่�พบว่่า การมีีส่่วนร่่วมส่่งผลทางบวก ร้้อยละ 70 ในขณะที่่�ส่่งผลทางลบ
ร้้อยละ 30 หมายความว่่า เมื่่�อพิิจารณาระดัับการมีีส่่วนร่่วมกัับผลของการมีีส่่วน
ร่่วมก็เ็ ป็็นที่่ชั� ดั เจนว่่า โครงการที่่�ประชาชนมีีส่่วนร่วม
่ ในระดัับสููง ส่่งผลให้้เกิิดความ
สำำ�เร็็จในโครงการและเกิิดความพึึงพอใจในหมู่่�ประชาชนอย่่างชััดเจน  ในขณะ
โครงการใดประชาชนมีีส่่วนร่วม
่ ในระดัับต่ำำ�� คืือ เพีียงรัับรู้้ข่� า่ วสารผลของการมีีส่่วน
ร่่วมก็ พ
็ บว่่า โครงการประสบความล้้มเหลวและประชาชนไม่่พึงึ พอใจอย่่างชััดเจน
เช่่นเดีียวกััน
โดยทั่่�วไปเชื่่อ� กัันว่า่ เมื่่อ� สมาชิิกสนัับสนุุนโครงการ  โครงการนั้้�นก็ย่็ อ่ มประสบ
ผลสำำ�เร็็จ แต่่ในความเป็็นจริิงจะไปนัับเฉพาะคนที่่�สนัับสนุุนว่่าเป็็นการมีีส่่วนร่่วม
ไม่่ได้้  Callahan (2007) ชี้้�ว่่าการคััดค้้านโครงการก็็นัับว่่าเป็็นการมีีส่่วนร่่วม
ประเภทหนึ่่�ง การเข้้ามาตรวจสอบและคััดค้้านโครงการในช่่วงต้้น  อาจทำำ�ให้้
โครงการล่่าช้้าไปบ้้าง แต่่นั่่�นเฉพาะในขั้้�นตอนแรกเริ่่�ม ถ้้าฝ่่ายบริิหารจััดการส่่วน
ร่่วมให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ดีีแล้้ว ย่่อมทำำ�ให้้เกิิดการสนัับสนุุนโครงการอย่่างเข้้มแข็็ง
บุุญเลิิศ  วิิเศษปรีีชา (2551) เคยเสนอไว้้ว่่า ถ้้าโครงการเกิิดติิดขััดปััญหาทาง
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กฏหมายหรืือทางการเมืืองที่่�ฝ่่ายราชการไม่่มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�พอจะแก้้ไขได้้  ประชาชน
กลุ่่�มนี้้นั่่� น� เองที่่�จะช่่วยฝ่่าข้้ามปััญหาเหล่่านี้้ไ� ด้้  หน่่วยงาน พอช. เข้้าใจเรื่่อ� งนี้้ดีีจ
� าก
กรณีีที่่�กลุ่่�มคนริิมคลองแสดงพลัังช่่วยในเรื่่อ� งการลดขนาดความกว้้างของคลองจาก
38 เมตร เป็็น 25 เมตร จากสำำ�นัักระบายน้ำำ�� กรุุงเทพ ฯ และกระทรวงมหาดไทย
การมีีส่่วนร่วม
่ ในโครงการไม่่ว่า่ จะในมิิติไิ หน ล้้วนเป็็นกระบวนการทางสัังคม
ที่่�ทำ�ำ ให้้ชุุมชนเกิิดความเข้้มแข็็ง (ณััฐพล แสงอรุุณ, 2555; สมสุุข บุุญญะบััญชา,
2562; Chorlton, 2011) ความเข้้มแข็็งของชุุมชนนั่่น� เองทำำ�ให้้เกิิดความสำำ�เร็็จของ
โครงการ ในขณะที่่� Natakun (2013) อธิิบายว่่า ปััจจััยภายในชุุมชนเป็็นองค์์
ประกอบสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้โครงการประสบผลสำำ�เร็็จ และสิ่่ง� ที่่�จะทำำ�ให้้ปััจจััยภายในมีี
ความเข้้มแข็็งได้้ก็็คืือการมีีส่่วนร่่วม ในการพััฒนาชุุมชน  Archer (2009) เห็็นว่่า
ความสััมพัันธ์์ใน 3  ระดัับ คืือ ความสััมพันธ์
ั ์ภายในชุุมชน ความสััมพันธ์
ั ์ระหว่่าง
ชุุมชน  และความสััมพันธ์
ั ์ของชุุมชนกัับรััฐ ล้้วนมีีความสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยงก่่อรููปขึ้้�น
เป็็นทุนท
ุ างสัังคม ทุุนทางสัังคมส่่วนนี้้นี่่� เ� องที่่�ส่ง่ ผลทางบวกต่่อโครงการบ้้านมั่่�นคง
Archer (2020) ศึึกษาเปรีียบเทีียบสองชุุมชนที่่�สมาชิิกภายในทำำ�งานร่่วมกัน ผ่
ั ่าน
อุุปสรรคปััญหามาด้้วยกัันจนสามารถเข้้าร่่วมโครงการบ้้านมั่่�นคงได้้  ในขณะที่่�อีีก
ชุุมชนหนึ่่�งไม่่ได้้ผ่่านกระบวนการทำำ�งานร่่วมกันม
ั า เมื่่�อต้้องเผชิิญภััยพิิบััติิ ชุุมชน
ที่่�เคยต่่อสู้้�ร่่วมกัันมาจะแก้้ปััญหาได้้ดีีกว่่ามาก Ngo (2016 : 310-313) เป็็นอีีก
ท่่านหนึ่่�งที่่�เห็็นว่า่ การมีีส่่วนร่วม
่ เป็็นกระบวนการที่่�ช่ว่ ยสะสมทุุนทางสัังคมภายใน
ชุุมชน อัันจะเป็็นฐานให้้ชุุมชนก้้าวไปสู่่�ความสำำ�เร็็จของโครงการได้้
อย่่างไรก็็ตามโครงการบ้้านมั่่�นคงอาจสำำ�เร็็จได้้ โดยที่่�ชาวชุุมชนไม่่ต้้องเข้้าไป
มีีส่่วนร่วม คืื
่ อ รััฐใช้้กระบวนการทางกฏหมายฟ้้องร้้องขัับไล่่ แต่่ความสำำ�เร็็จที่่ไ� ม่่มีี
กลไกทางสัังคมของสมาชิิกรองรัับ มัันเป็็นความสำำ�เร็็จที่่ไ� ด้เ้ ฉพาะบ้้านเท่่านั้้�น ส่วน
่
ที่่�หวัังว่่าชุุมชนจะมั่่นค
� งด้้วยนั้้�นย่อ่ มไม่่เกิิดขึ้้น� ในชุุมชนที่่ส� มาชิิกถููกบัังคัับให้้มาอยู่่�
รวมกััน 
ดัังนั้้�น ในการดำำ�เนิินการใด ๆ ของรััฐหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ผู้ป้� ฏิิบัติั ทั้้ิ ง� ในขั้้�นของการ
กำำ�หนดนโยบายและนำำ�นโยบายไปปฏิิบััติิ ควรตระหนัักว่่า โครงการบ้้านมั่่�นคง
เป็็นสิิทธิิของคนจนที่่�จะมีีส่่วนร่่วมอยู่่�อาศััยในเมืือง (ณััฐพล แสงอรุุณ, 2555;
บุุญเลิิศ วิิเศษปรีีชา, 2562) โครงการบ้้านมั่่�นคงเป็็นสััญลัักษณ์์ของความยุุติิธรรม
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ที่่�สัังคมมอบให้้กัับพลเมืือง (Chorlton, 2011) ไม่่ใช่่เป็็นโครงการที่่�รััฐหรืือ
สัังคมสงเคราะห์์ให้้แก่่คนยากคนจน  
ข้อเสนอแนะ
หน่่ ว ยงานบริิ ห ารโครงการบ้้านมั่่� นคง ควรให้้สมาชิิ ก ชุุ มชน เข้้าร่่ วมใน
ทุุ ก ขั้้� น ตอนของกระบวนการดำำ� เนิิ น งานของโครงการบ้้านมั่่� นค งในระดัั บ 4
(Collaboration) (ระดัับค่่อนข้้างสููง) คืือ ให้้มีีโอกาสตััดสิินใจร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�
ด้้วยอำำ�นาจที่่�เท่่าเทีียมกัันโดยเฉพาะนั้้�นตอนแรก คืือ เป็็นการสร้้างความเป็็น
เจ้้าของร่่วมกััน ขั้้�นตอนนี้้�จะต้้องสร้้างจุุดร่่วมให้้เกิิดขึ้้�นกัับโครงการให้้ได้้ก่่อนจึึง
ค่่อยขัับเคลื่่�อนโครงการ แม้้ว่่าจะต้้องใช้้เวลาในการรณรงค์์ทำำ�ความเข้้าใจอยู่่�พอ
สมควร
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