
บทคัดย่อ
	 ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ

วิถีการผลิตของชุมชนขนาดเล็กและสร้างวิถีชีวิตของคนเมืองใหญ่ที่ต่างคนต่างอยู่ส่งผลให้เกิด

การขาดหายของ “จิตสำานึกชุมชน” ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ขึ้นมากมาย เช่นเดียวกับ

กรณีของชุมชนบ้านบาตร ชุมชนของช่างทำาบาตรด้วยมือที่ถูกผลกระทบกลายเป็นชุมชนแออัด

ที่มีขาดสุขภาวะในการอยู่อาศัย ผลจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผ่านการ

ดำาเนนิโครงการบา้นมัน่คง ชมุชนบา้นบาตร สามารถสรปุบทเรยีนใหเ้หน็ถงึบทบาทของสถาปนกิ

ชมุชนทีเ่ปน็ปจัจยัไปสูค่วามสำาเรจ็ในกระบวนการฟืน้ฟชูมุชน นอกเหนอืจากการมสีว่นรว่มในการ

ออกแบบตามบทบาทสถาปนิกทั่วไป คือการมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม “พื้นที่สาธารณะ” ในการเชื่อม

ต่อ “จิตสำานึกสาธารณะ” ที่ยังหลงเหลืออยู่ของปัจเจกบุคคลให้ เกิดเป็น “สำานึกร่วม” ที่เป็นแรง

ขับดันกลไกการแก้ปัญหาโดยตัวชุมชนเองต่อไป โดยที่บทบาทดังกล่าวสามารถจำาแนกตามการ

ดำาเนินโครงการระยะต่างๆ ได้แก่ (1) การเป็นผู้เรียนรู้ที่มีทักษะในการฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน และ

จรงิใจตอ่ชมุชน ในระยะศกึษาขอ้มลูเพือ่ระบขุอบเขตปญัหา (2) การเปน็กระบวนกร (Facilitator)  

ทีม่ทีกัษะด ีและการเปน็ผูร้ว่มผลกัดนัใหเ้กดิปฏบิตักิารเพือ่การแกป้ญัหา ในระยะการมสีว่นรว่มใน

การแกป้ญัหา และ (3) การเปน็ผูส้งัเกตการณ ์ในระยะตดิตามการดำาเนนิการแกป้ญัหาโดยชมุชน 

ซึง่ทัง้หมดสามารถสรปุเปน็ความเขา้ใจรวบยอดถงึบทบาทของสถาปนกิชมุชนวา่คอืผูร้ว่มเรยีนรูไ้ป

กบัชมุชนดว้ยเจตนาทีด่ ีดว้ยความมุง่มัน่และจรงิใจภายในกรอบระยะเวลาหนึง่ ผา่นกระบวนการ

มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชน

Abstracts
 Since 1961, the National Economic and Social Development Plan had impact 

on the change of the mode of production of small community and caused the 

individualism through urbanization. This led to the lacking of “Collective mind” that 

caused many of social problems. In case of Baan Batr Community, a community 

of artisans producing the traditional monk’s alms bowl, that been changed into 

an unhealthy slum.  The results of the Action Research through the implemen-

tation of Baan Mankong Project can be concluded that the role of community 
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architect is the factor in the success of community revitalization. Not only the role in  

architectural design as a conventional architect, but also the roles in the process 

of increasing the “Public space” that empower The “public-spirit” that remains 

of the individual to become the “Collective mind” that drive mechanism to solve 

the problem by the community itself. These roles of community architect can be 

categorized in the stage of project implementation including (1) the role as the 

learner with the Deep Listening skill, humbleness and sincerity to the community 

in the study to identify the problem stage, (2) the role as a skilled facilitator and 

the role as the push for problem solving in the participation in problem solving 

stage and (3) the role as observer in the community action follow-up stage. All of 

which can be summarized as a comprehensive understanding of the role of the 

community architect as a community’s co-learner with good intentions, commit-

ment and sincerity within a certain time frame through the participatory process 

in community revitalization. 

บทนำา
	 ชุมชนบ้านบาตร ชุมชนเล็กๆขนาด 104 หลังคาเรือน 

เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของปรากฏการณ์ “ปัญหาสังคม” จากการ

ขาดหายของ “จติสำานกึชมุชน” อนัเกดิจากการพฒันาทีส่รา้งความ

เปลี่ยนแปลงต่อวิถีการผลิตของชุมชนขนาดเล็กและสร้างวิถีชีวิต

ของคนเมอืงใหญท่ีต่า่งคนตา่งอยู ่เดมิทชีมุชนนีเ้ปน็ชมุชนชาวตรอก

ที่ผลิตบาตรพระด้วยมือแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งอยู่กันด้วย

ระบบพึง่พากนัในการผลติและระบบความเชือ่ความศรทัธาทีม่รีว่ม

กัน “จิตสำานึกชุมชน”นี้ช่วยหลอมรวมความหลากหลายของกลุ่ม

คนในชุมชนให้สามารถร่วมกันเผชิญปัญหาและดำาเนินงานต่างๆ 

ในชมุชนไดอ้ยา่งเปน็ธรรมชาต ิตอ่มาเมือ่มกีารสง่เสรมิอตุสาหกรรม

ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2504 เป็นต้นมา อาชีพทำาบาตรด้วย

มือจึงถูกลดความสำาคัญลง ชาวบ้านบาตรจำาเป็นต้องเปลี่ยนไป

ประกอบอาชีพอื่นทำาให้ระบบพึ่งพากันเองในการผลิตลดลง บ้าง

ก็ย้ายออกไปประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานภายนอกชุมชน ความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำาให้ “จิตสำานึกชุมชน”จางหายไป เกิด

เป็นการ “ต่างคนต่างอยู่”มากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาต่างๆใน

เวลาต่อมา เช่น ปัญหาด้านกายภาพ กล่าวคือ ปัญหาความทรุด

โทรม ขาดการดูแลของบ้านเช่าและบ้านเช่าช่วง ปัญหาการขาด

การดูแลพื้นที่ส่วนกลาง และปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ จน

ปัจจุบันชุมชนบ้านบาตรกลายสภาพเป็นชุมชนแออัดขาดสุขภาวะ

ในการอยู่อาศัยไปในที่สุด

 เพื่อคลี่คลายสภาพปัญหาดังกล่าว สำานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ของชุมชนจึงได้

ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ดำาเนินโครงการบ้าน

มั่นคง ชุมชนบ้านบาตร โดยผู้เขียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะ

สถาปนิกโครงการ ดำาเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ

กำาหนดแผนพฒันาและฟืน้ฟชูมุชน ซึง่ไมเ่พยีงมุง่หวงัทีจ่ะแกป้ญัหา

ของชุมชนเท่านั้น แต่ยังใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนี้สร้างให้เกิด

กลไกการจัดการภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถเป็นแกนหลัก

ในการแก้ปัญหาต่อไปได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำาคัญที่สุด

ของการฟื้นฟูชุมชน

 บทความนีเ้ปน็การสรปุบทเรยีนจากการดำาเนนิโครงการ

ดังกล่าว เพื่อค้นหาว่า ท่าที บทบาทของสถาปนิกชุมชน และ

กระบวนการมีส่วนร่วมรูปแบบใดที่จะนำามาซึ่งความสำาเร็จใน

กระบวนการฟืน้ฟชูมุชนเกา่เชน่ชมุชนบา้นบาตร เพือ่เปน็ประโยชน์

แก่การฟื้นฟูชุมชนเก่าอื่นๆต่อไป
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 Wallace (1956) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดของ

การฟืน้ฟ ู(revitalization) ในมมุมองของการแกป้ญัหาวา่ คอืความ

พยายามอยา่งตัง้ใจ (Deliberate), มกีารจดัการ (Organized) โดย

รู้ตัว (Conscious) ของสมาชิกในสังคมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่พึง

ปรารถนา ซึ่งเกิดจากการรับรู้ถึงความไม่น่าพึงพอใจ (ปัญหา) ใน

ระบบวัฒนธรรมเดิม ในขณะที่คู่มือการฟื้นฟูชุมชน (A guide to 

community revitalization) ของ Ministry of Community, 

Aboriginal and Women’s Services รัฐ British Columbia 

(2003) ใหร้ายละเอยีดวา่การฟืน้ฟชูมุชนนัน้มมีติคิรอบคลมุการแก้

ปัญหาด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และกายภาพ

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งมีผลลัพธ์เป็นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสำานึกในความเป็นชุมชนของผู้อยู่อาศัย 

 ในแง่การมีส่วนร่วมนั้น ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526) ได้กล่าว

ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าคือการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ

และรว่มรบัผดิชอบในเรือ่งตา่งๆ อนัมผีลกระทบถงึประชาชนเอง ซึง่ 

เจมิศกัดิ ์ปิน่ทอง (2527) ไดส้รปุขัน้ตอนของการมสีว่นรว่มไดเ้ปน็ 4 

ขั้นตอน คือ (1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
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1.บทนํา 

สถาปนิก (ชุมชน) กับกระบวนการฟนฟูชุมชนเกาบานบาตร

ชุมชนบานบาตร ชุมชนเล็กๆขนาด 104 หลังคาเรือน เปนตัวอยางที่ชัดเจนของปรากฏการณ “ปญหาสังคม” จาก

การขาดหายของ “จิตสํานึกชุมชน” อันเกิดจากการพัฒนาที่สรางความเปลี่ยนแปลงตอวิถีการผลิตของชุมชนขนาดเล็กและสราง

วิถีชีวิตของคนเมืองใหญที่ตางคนตางอยู เดิมทีชุมชนนี้เปนชุมชนชาวตรอกที่ผลิตบาตรพระดวยมือแหงเดียวในประเทศไทย 

ซึ่งอยูกันดวยระบบพึ่งพากันในการผลิตและระบบความเช่ือความศรัทธาที่มีรวมกัน “จิตสํานึกชุมชน”นี้ชวยหลอมรวมความ

หลากหลายของกลุมคนในชุมชนใหสามารถรวมกันเผชิญปญหาและดําเนินงานตางๆในชุมชนไดอยางเปนธรรมชาติ ตอมาเมื่อ

มีการสงเสริมอุตสาหกรรมในประเทศไทยตั้งแตพ.ศ.2504เปนตนมา อาชีพทําบาตรดวยมือจึงถูกลดความสําคัญลง ชาวบาน

บาตรจําเปนตองเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นทําใหระบบพึ่งพากันเองในการผลิตลดลง บางก็ยายออกไปประกอบอาชีพและตั้ง

ถิ่นฐานภายนอกชุมชน ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําให “จิตสํานึกชุมชน”จางหายไป เกิดเปนการ “ตางคนตางอยู”มากขึ้น ซึ่ง

เปนที่มาของปญหาตางๆในเวลาตอมา เชน ปญหาดานกายภาพ กลาวคือ ปญหาความทรุดโทรม ขาดการดูแลของบานเชาและ

บานเชาชวง ปญหาการขาดการดูแลพื้นที่สวนกลาง และปญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ จนปจจุบันชุมชนบานบาตรกลาย

สภาพเปนชุมชนแออัดขาดสุขภาวะในการอยูอาศัยไปในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  ผังชุมชนบานบาตร (ซาย) และสภาพชุมชนบานบาตรในปจจุบัน (ขวา) 

1155  หลังคาเรืหลังคาเรือนอน  
  บนที่ดินของกรมการศาสนา บนที่ดินของกรมการศาสนา   
((นอกขอบเขตโครงการนอกขอบเขตโครงการ))  

8899  หลังคาเรือนหลังคาเรือน  
บนที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนบนที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริยพระมหากษัตริย  
((ขอบเขตโครงการที่ทําการศึกษาขอบเขตโครงการที่ทําการศึกษา))  

ภาพที่ 1  ผังชุมชนบ้านบาตร (ซ้าย) และสภาพชุมชนบ้านบาตรในปัจจุบัน (ขวา)

ปัญหา (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำาเนินงานกิจกรรม (3) 

การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน และ (4) การมีส่วนร่วม

ในการติดตามและประเมินผล 

 “โครงการบ้านมั่นคง” เป็นโครงการที่ดำาเนินการโดย 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน (พอช.) เพื่อการแก้

ปัญหาความมั่นคงในการอยู่อาศัยและสร้างโอกาสการพัฒนาใน

ชมุชนแออดัทีม่อียูเ่ดมิ โดยเนน้ใหช้มุชนเปน็แกนหลกั รว่มกบักลไก

การพัฒนาในท้องถิ่น แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและความไม่มั่นคง

ในการตั้งหลักแหล่งของคนจนในเมือง และใช้การแก้ปัญหานี้นำา

ไปสู่การสร้างกระบวนการพัฒนาร่วมกัน (สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน, 2546) การดำาเนินการดังกล่าวไม่เพียงส่งผลให้เกิดการแก้

ปัญหาของชุมชนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 

ในแง่การก่อตัวของกลไกการแก้ปัญหาภายในชุมชนชุมชนซึ่งถือ

ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่มีความสำาคัญในการดำาเนินโครงการ  

ดังที่บทความชื่อ Interactive Planning Concept for Com-

munity Development ของ Sakkarin Sapu (2009) ชี้ให้เห็น

ว่าการดำาเนินโครงการบ้านมั่นคงทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม (Social Transformation)ในแง่การส่งเสริมความเข้มแข็ง

ของชุมชน (Community Empowerment) ขึ้นระหว่างทางของ
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กระบวนการแก้ปัญหาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยประเมินผล

โครงการบา้นมัน่คงเชงิคณุภาพของศ.ดร.ม.ร.ว.อคนิ รพพีฒัน ์และ

คณะ (2550) ทีช่ีใ้หเ้หน็วา่การดำาเนนิโครงการบา้นมัน่คงทำาใหเ้กดิ

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและโลกทัศน์ของชาวชุมชนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการฟื้นฟูหรือทำาให้เกิดขึ้นของจิตสำานึกร่วม (Collective 

Mind) ระหว่างชาวชุมชน การเป็นพื้นที่แสดงออกของจิตสำานึก

สาธารณะ (Public-spirit) ผา่นกจิกรรมสาธารณะและรปูแบบการ

รวมกลุ่มต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโลกทัศน์ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง

โลกทศันแ์นวดิง่ (ระบบพึง่พา-ระบบอปุถมัภ)์ กบัโลกทศันแ์นวราบ  

(พึ่งตนเอง) 

 จงึสรปุไดว้า่ “กระบวนการมสีว่นรว่มการฟืน้ฟชูมุชนผา่น

โครงการบา้นมัน่คง” นัน้หมายถงึการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่น

รว่มในการระบปุญัหา, สรา้งทางเลอืกและตดัสนิใจในการแกป้ญัหา, 

ดำาเนินการแก้ปัญหา และประเมินผลการแก้ปัญหาที่ครอบคลุม

ทุกมิติของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน

และทำาให้ชุมชนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าว

จะนำาไปสู่การรื้อฟื้นหรือสร้างใหม่ของกลไกการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ภายในชุมชน ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social 

Transformation) นั่นเอง

วิธีดำาเนินการศึกษา
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ	(Action	Research)

 ในการดำาเนินการโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบ้านบาตรนี้  

ผู้ เขียนได้ใช้ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  

Research) เป็นระเบียบวิธีสำาหรับเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิด

จากการทดลองปฏิบัติจริงในบริบทของพื้นที่ ซึ่งการดำาเนินการดัง

กล่าวมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และเหตุปัจจัย

เฉพาะหน้าจนไม่สามารถควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนตามระเบียบวิธี

วจิยัโดยทัว่ไปได ้หวัใจสำาคญัของระเบยีบวธิดีงักลา่วคอืการทีผู่ว้จิยั

ไมไ่ดด้ำาเนนิการศกึษาโดยแยกตวัออกจากระบบหรอืปฏบิตักิาร แต่

กลับมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรต้นที่ส่งผลสำาคัญต่อความ

สำาเร็จของโครงการ (ประภาภัทร นิยม, 2555) ผ่านการดำาเนิน

การที่สืบเนื่องกันไปในลักษณะเส้นเวียนก้นหอยของ 3 กิจกรรม

คือ การวางแผน (Plan), การปฏิบัติการ (Act) และการสะท้อนผล

การปฏิบัติ (Reflect) เรียงกันไปใน 3 ระยะ ได้แก่ (1) ระยะการ

วเิคราะหส์ถานการณ,์ (2) ระยะการดำาเนนิการเพือ่พฒันา และ (3) 

ระยะการประเมินผลความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนหรือรายงาน

ข้อแนะนำา (Piggot-Irvine, E., 2005). ซึ่งในกรณีของการดำาเนิน

โครงการบ้านมั่นคงชุมชนบ้านบาตรแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ (1) 

ระยะศกึษาขอ้มลูเพื่อระบุขอบเขตปญัหา, (2) ระยะการมีสว่นร่วม

ในการแกป้ญัหา และ (3) ระยะตดิตามการดำาเนนิการแกป้ญัหาโดย

ชุมชน โดยการดำาเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อตัวแปรตามหรือเป้า

หมายของการศกึษานีค้อืการเกดิขึน้ของกลไกการฟืน้ฟชูมุชนทีเ่ปน็

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของกระบวนการ ทั้งในแง่การเกิดจิตสำานึก

รว่มในการแกป้ญัหาทีน่ำาไปสูก่ารรวมกลุม่และการจดัโครงสรา้งเพือ่

การแกป้ญัหา และการเกดิกจิกรรมสาธารณะทีจ่ะนำาไปสูผ่ลสมัฤทธิ ์

(Outputs) คือผลการแก้ปัญหาของชุมชน

 

การดำาเนินการศึกษา
 ระยะศึกษาข้อมูลเพื่อระบุขอบเขตปัญหา

 การดำาเนินการระยะนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นขั้นตอน

ต่างๆได้ ดังนี้

 1. ขั้นการทำาความรู้จักชุมชน

  การดำาเนินโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบ้านบาตร

มีความแตกต่างจากการดำาเนินโครงการบ้านมั่นคงโดยทั่วไป 

เนื่องจากไม่ได้เป็นชุมชนแออัดที่ประสบปัญหาความไม่มั่นคงใน

สิทธิการอยู่อาศัย แต่เป็นชุมชนของผู้อยู่อาศัยที่มีสัญญาเช่าที่

ชดัเจนอยูแ่ตเ่ดมิกบัสำานกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์ซึง่ถกู

เปลีย่นสญัญาเชา่ใหเ้ปน็แบบรายปเีพือ่สรา้งแรงจงูใจในการเขา้รว่ม

โครงการและปรบัปรงุชมุชนเพือ่แลกกบัสทิธกิารเชา่ระยะยาว 30 ปี

รว่มกนัทัง้ชมุชน การกระทำาดงักลา่วของสำานกังานทรพัยส์นิฯสรา้ง

ความไมไ่วว้างใจใหก้บัชาวชมุชน ดงัเหน็ไดจ้ากการทีช่าวชมุชนบาง

ส่วนต่อต้านโครงการบ้านมั่นคงโดยมองว่าโครงการฯเป็นแผนของ

สำานักงานทรัพย์สินฯ ที่ต้องการจะมาไล่รื้อชุมชน เงื่อนไขดังกล่าว

ทำาใหผู้เ้ขยีนจำาเปน็ตอ้งเรง่สรา้งความคุน้เคยและความไวว้างใจกบั

ชาวชมุชน ไปพรอ้มกบัการศกึษาสภาพปญัหาของชมุชนในเบือ้งตน้

และใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัโครงการฯแกช่มุชน ดว้ยกจิกรรมการ

สื่อสาร (Communicative Action) ผ่านการพูดคุยอย่างไม่เป็น

ทางการกับชาวชุมชนในโอกาสและวาระต่างๆ 

  จากการดำาเนินการขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยพบว่า ท่าทีที่

เป็นมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน ความจริงใจไม่คาดคั้นที่จะให้ชุมชนเข้า

รว่มโครงการฯแตร่บัฟงัขอ้กงัวลของชาวชมุชนอยา่งแทจ้รงิ รวมทัง้

ความสมำ่าเสมอในการเข้าหาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วม

กจิกรรมตามประเพณ ีเชน่ ประเพณไีหวพ้อ่ปูค่รบูาตร ทำาใหช้มุชน

เกดิความไวว้างใจตอ่ผูเ้ขยีนไดอ้ยา่งรวดเรว็ ซึง่สง่ผลดทีัง้ในแงค่วาม

ร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ผู้เขียนและการรับฟังการชี้แจงข้อมูลที่ 
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ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ ผลดังกล่าวนำาไปสู่ความเข้าใจและไว้

วางใจต่อโครงการจนสามารถมีมติเห็นชอบที่จะดำาเนินโครงการฯ 

ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และโครงสร้างคณะทำางานโครงการ

ของชุมชนขึ้นมาได้เป็นผลสำาเร็จ โดยโครงสร้างชุดแรกนี้แบ่งออก

เป็น 7 กลุ่ม ตามกลุ่มบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเพื่อให้สะดวกในการ

ทำางานและติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

 2.  ขั้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการสำารวจปัญหา

  หลังจากการจัดตั้ งกลุ่มออมทรัพย์และคณะ

กรรมการบ้านมั่นคงแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มดำาเนินโครงการ

บ้านมั่นคง ชุมชนบ้านบาตรอย่างเป็นทางการ กระบวนการมีส่วน

ร่วมในการระบุปัญหาในช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บข้อมูลชุมชน

รว่มกนักบัคณะทำางานของชมุชนและชาวชมุชนอืน่ๆ เพือ่ใหผู้เ้ขยีน

เข้าใจสภาพปัญหาและศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อใช้

กำาหนดประเดน็สรา้งการมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหาตอ่ไป นอกจาก

นีก้ารทำางานรว่มกนักบัคณะทำางานทีเ่ปน็ชาวชมุชนยงัเปน็โอกาสใน

การสรา้งความคุน้เคย ความไวว้างใจระหวา่งผูเ้ขยีนและชาวชมุชน

ให้มากยิ่งขึ้น และเป็นกิจกรรมในการทดลองปฏิบัติงานของกลไก

คณะกรรมการบ้านมั่นคงในชุมชนที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นด้วย เพื่อเป็นการ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา

 
 

4 
 

ดําเนินการดังกลาวจะสงผลตอตัวแปรตามหรือเปาหมายของการศึกษานี้คือการเกิดขึ้นของกลไกการฟนฟูชุมชนที่เปนผลลัพธ 

(Outcomes) ของกระบวนการ ทั้งในแงการเกิดจิตสํานึกรวมในการแกปญหาที่นําไปสูการรวมกลุมและการจัดโครงสรางเพื่อการ

แกปญหา และการเกิดกิจกรรมสาธารณะที่จะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ (Outputs) คือผลการแกปญหาของชุมชน 

  
ภาพ  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

4. การดําเนินการศึกษา 

4.1 ระยะศึกษาขอมูลเพ่ือระบุขอบเขตปญหา 

การดําเนินการระยะนี้ สามารถแบงออกไดเปนขั้นตอนตางๆได ดังนี้ 

4.1.1 ขั้นการทําความรูจักชุมชน 

การดําเนินโครงการบานมั่นคงชุมชนบานบาตรมีความแตกตางจากการดําเนินโครงการบานมั่นคงโดยทั่วไป 

เนื่องจากไมไดเปนชุมชนแออัดที่ประสบปญหาความไมมั่นคงในสิทธิการอยูอาศัย แตเปนชุมชนของผูอยูอาศัยที่มีสัญญาเชาที่

ชัดเจนอยูแตเดิมกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งถูกเปลี่ยนสัญญาเชาใหเปนแบบรายปเพื่อสรางแรงจูงใจในการ

เขารวมโครงการและปรับปรุงชุมชนเพื่อแลกกับสิทธิการเชาระยะยาว 30 ปรวมกันทั้งชุมชน การกระทําดังกลาวของสํานักงาน

ทรัพยสินฯสรางความไมไววางใจใหกับชาวชุมชน ดังเห็นไดจากการที่ชาวชุมชนบางสวนตอตานโครงการบานมั่นคงโดยมองวา

เตรียมความพร้อมสำาหรับการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในลำาดับ

ต่อไป 

  กจิกรรมการสำารวจขอ้มลูในขัน้ตอนนีไ้ดแ้ก ่กจิกรรม

สำารวจข้อมูลรายครัวเรือนร่วมกับตัวแทนกลุ่มย่อย ซึ่งการทำางาน

โดยมีตัวแทนที่เป็นชาวชุมชนร่วมด้วยนั้นทำาให้ได้รับความไว้

วางใจและความร่วมมือในการสำารวจข้อมูลเป็นอย่างดี ผลจาก

การสำารวจข้อมูลครัวเรือนรายกลุ่มย่อยร่วมกับตัวแทนกลุ่ม ทำาให้ 

ผู้เขียนสามารถประมวลข้อมูลสภาพกายภาพ สรุปออกมาเป็น

ข้อมูลความจำาเป็นในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของบ้านแต่ละหลัง

ในชุมชน สามารถจัดประเภทสิทธิการถือครองที่ดินในชุมชนได้

ชัดเจน โดยพบว่ามีบ้านเช่าอยู่เป็นจำานวนมากในชุมชน ซึ่งข้อมูล

ทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์กัน โดยที่บ้านเช่าที่มีสภาพทรุด

โทรมส่วนใหญ่จะมีปัญหาในแง่ความสัมพันธ์และขาดการกำาหนด 

ข้อตกลงระหว่างเจ้าของสิทธิและผู้เช่าช่วงในเรื่องการจ่ายค่าเช่า

และการดแูลรกัษาบา้นทีช่ดัเจน ซึง่กรณดีงักลา่วจำาเปน็ทีต่อ้งทำาให้

เกิดความชัดเจนเพื่อกำาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงในการ

ดำาเนินโครงการระยะต่อไป
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  อีกกิจกรรมหนึ่ งคือการสำารวจผัง เครือญาติ   

(Family Tree) ที่เกิดจากความสนใจของผู้เขียนระหว่างการเก็บ

ข้อมูลรายครัวเรือนและเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันทั้งชุมชน 

ซึง่ทำาใหผู้เ้ขยีนไดพ้บทนุทางวฒันธรรมตา่งๆของชมุชนจากคำาบอก

เล่าของชาวชุมชน เช่น ประเพณีและเพลงรำาวงบ้านบาตร และทุน

ทางสังคม เช่น กลไกในการจัดการและแก้ปัญหาส่วนกลางของ

ชุมชนร่วมกันอย่างระบบอาสาเฝ้ายามระวังไฟไหม้ และกิจกรรม

สาธารณะที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวชุมชนที่กำาลังจะ

หายไปเพราะขาดการสืบทอด จากการพูดคุยผู้เขียนพบว่าแท้จริง

แล้วชาวชุมชนแต่ละคนยังมีสำานึกที่ตระหนักถึงปัญหาของชุมชน

ในด้านต่างๆ และอยากที่จะพัฒนาชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาเช่น

ในอดีต แต่ทุกคนก็ไม่มั่นใจในความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันและ

ยังมีท่าทีที่คาดหวังความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่จะ

มาดำาเนินการแก้ปัญหาให้ คล้ายกับว่า “จิตสำานึกชุมชน”ที่เคยมี

ร่วมกันจะกลับกลายเป็นเพียงสำานึกที่ปรากฏอยู่แต่เพียงในระดับ

ปัจเจกบุคคล ไม่มีพลังในการรวมตัวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง

หรือกิจกรรมการพัฒนาใดๆได้ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความ

สัมพันธ์กับการขาดพื้นที่ในการแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ

ร่วมกันของคนในชุมชน ทั้งการหายไปลานแล่นบาตรที่ชุมชนเคย

ใช้เป็นที่จัดลานรำาวงร่วมกันในเวลาที่ไม่มีการทำาบาตร ซึ่งต่อมาได้

ถูกเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยเมื่อการทำาบาตรด้วยมือลดลง  และ

การที่ศาลากลางบ้านซึ่งควรจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชุมชนจัดการ

รว่มกนัตกอยูใ่นความดแูลของประธานชมุชนเพยีงผูเ้ดยีวโดยทีช่าว

ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วม
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เชาและการดูแลรักษาบานที่ชัดเจน ซึ่งกรณีดังกลาวจําเปนที่ตองทําใหเกิดความชัดเจนเพื่อกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียที่แทจริง

ในการดําเนินโครงการระยะตอไป 

อีกกิจกรรมหนึ่งคือการสํารวจผังเครือญาติ (Family tree) ที่เกิดจากความสนใจของผูเขียนระหวางการเก็บขอมูลราย

ครัวเรือนและเห็นความสัมพันธที่เช่ือมโยงกันทั้งชุมชน ซึ่งทําใหผูเขียนไดพบทุนทางวัฒนธรรมตางๆของชุมชนจากคําบอกเลา

ของชาวชุมชน เชน ประเพณีและเพลงรําวงบานบาตร  และทุนทางสังคม เชน กลไกในการจัดการและแกปญหาสวนกลางของ

ชุมชนรวมกันอยางระบบอาสาเฝายามระวังไฟไหม และกิจกรรมสาธารณะที่เกิดจากการรวมแรงรวมใจของชาวชุมชนที่กําลังจะ

หายไปเพราะขาดการสืบทอด จากการพูดคุยผูเขียนพบวาแทจริงแลวชาวชุมชนแตละคนยังมีสํานึกที่ตระหนักถึงปญหาของ

ชุมชนในดานตางๆ และอยากที่จะพัฒนาชุมชนใหกลับมามีชีวิตชีวาเชนในอดีต แตทุกคนก็ไมมั่นใจในความรวมไมรวมมือ

ระหวางกันและยังมีทาทีที่คาดหวังความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกที่จะมาดําเนินการแกปญหาให คลายกับวา “จิตสํานึก

ชุมชน”ที่เคยมีรวมกันจะกลับกลายเปนเพียงสํานึกที่ปรากฏอยูแตเพียงในระดับปจเจกบุคคล ไมมีพลังในการรวมตัวเพื่อสราง

ความเปลี่ยนแปลงหรือกิจกรรมการพัฒนาใดๆได ซึ่งปรากฏการณดังกลาวมีความสัมพันธกับการขาดพื้นที่ในการแสดงออกถึง

การมีจิตสาธารณะรวมกันของคนในชุมชน ทั้งการหายไปลานแลนบาตรที่ชุมชนเคยใชเปนที่จัดลานรําวงรวมกันในเวลาที่ไมมี

การทําบาตร ซึ่งตอมาไดถูกเปลี่ยนเปนบานพักอาศัยเมื่อการทําบาตรดวยมือลดลง  และการที่ศาลากลางบานซึ ่งควรจะเปน

พื้นที่สาธารณะที่ชุมชนจัดการรวมกันตกอยูในความดูแลของประธานชุมชนเพียงผูเดียวโดยที่ชาวชุมชนไมไดมีสวนรวม 

ถนนบริพัตร 

ขอบเขตท่ีถูกระบุความเป็น “คนบานบาตร” 

พื้นท่ีท่ีเคยเป็นลานรําวง 

กลุมซอยขางท่ีวัด 

กลุมซอยกลาง 

ศาลากลางบาน 

 
ภาพ ตําแหนงลานรําวงในอดีตและศาลากลางบาน 

 ผลจากกิจกรรมนี้ทำาให้ผู้เขียนเข้าใจขอบเขตความเป็น

คนบ้านบาตรซึ่งไม่ตรงกับขอบเขตชุมชน และโครงสร้างการรวม

กลุ่มทางสังคมของชาวชุมชนที่มีการจับกลุ่มกันตามซอยเป็นกลุ่ม

ซอยข้างที่วัด-กลุ่มซอยกลางมากขึ้น ซึ่งความเข้าใจนี้ได้ถูกนำามา

ภาพที่ 3 ตำาแหน่งลานรำาวงในอดีตและศาลากลางบ้าน

ใชใ้นการปรบัรปูแบบการแบง่กลุม่ยอ่ยในชมุชนใหม้คีวามใกลเ้คยีง

ความสมัพนัธท์างสงัคมเดมิของชมุชนมากขึน้และทำาใหก้ารดำาเนนิ

โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาต่อมา
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 3. ขั้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำาหนดขอบเขต

ปัญหาในการดำาเนินโครงการ

  จากการดำาเนินการในขั้นการสำารวจข้อมูลเพื่อระบุ

ขอบเขตปัญหา สามารถสรุปประเด็นปัญหาของชุมชนในเบื้องต้น

ได้เป็น 3 ประเด็น คือประเด็นด้านกายภาพ ประเด็นด้านสิทธิ

การอยู่อาศัย และประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งผู้เขียนก็ได้นำา

ประเด็นปัญหาที่พบดังกล่าวสะท้อนกลับไปยังชุมชนเพื่อหารือ

และกำาหนดขอบเขตปัญหาที่จะใช้ในการดำาเนินโครงการร่วมกัน

ผ่านสองกิจกรรม คือ เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อปัญหาและ

ศักยภาพของชุมชน และเวทีใหญ่กำาหนดแนวทางการทำางาน ซึ่ง

ในความตัง้ใจของผูเ้ขยีนเองสนใจทีจ่ะฟืน้ฟชูมุชนไปในทีค่รอบคลมุ

ทกุประเดน็ปญัหา เชน่ กรณขีองชมุชนตลาดสามชกุทีป่ระสบความ

สำาเรจ็  แตด่ว้ยความกงัวลในเรือ่งสทิธกิารอยูอ่าศยัทีไ่มม่ัน่คง ชมุชน

จึงมีมติใหด้ำาเนนิการแก้ปัญหาเรื่องกายภาพและสทิธิตามแนวทาง

ของโครงการบ้านมั่นคงก่อนเป็นอันดับแรก 

 ระยะการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

 ระยะการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผู้เขียนในฐานะ

สถาปนิกโครงการมีบทบาทเป็นผู้จัดกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่

การระบุปัญหาในรายละเอียด การหารือเพื่อสร้างทางเลือกและ

ตัดสินใจกำาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ปฏิบัติการเพื่อการแก้

ปัญหา จนถึงการประเมินผลและพัฒนาการดำาเนินการต่อไป โดย

การดำาเนินการในระยะนี้ครอบคลุมการแก้ปัญหาทั้ง 3 ประเด็น

ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ให้นำ้าหนักกับการแก้ปัญหาประเด็นกายภาพ

และสทิธกิารอยูอ่าศยัเปน็หลกั โดยเริม่จากกระบวนการมสีว่นรว่ม

ในการแก้ปัญหากายภาพของพื้นที่ส่วนกลางชุมชน กระบวนการ

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความมั่นคงในสิทธิการอยู่อาศัย และ

กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากายภาพระดับที่อยู่อาศัย 

 1. กระบวนการมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหากายภาพของ

พื้นที่ส่วนกลางชุมชน

  ในช่วงแรกของระยะดำาเนินนี้มีเหตุปัจจัยที่ทำาให้

ตอ้งเริม่ตน้จากประเดน็การแกป้ญัหาพืน้ทีส่ว่นกลางกอ่น เนือ่งจาก

ในขณะนั้นประเด็นเรื่องสิทธิกรณีบ้านเช่าช่วงกำาลังเป็นความ 

ขัดแย้งกันอยู่ระหว่างเจ้าของสิทธิเดิมและผู้เช่าช่วง จึงจำาเป็นต้อง

เริม่กระบวนการมสีว่นรว่มจากประเดน็พืน้ทีส่ว่นกลางซึง่ผูอ้ยูอ่าศยั

ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าร่วมได้ไม่ว่าจะมีสถานะสิทธิรูปแบบใด

ก็ตาม ประกอบกับข้อค้นพบจากกิจกรรมสำารวจผังเครือญาติว่า 

ชาวชมุชนยงัคงมจีติสำานกึสาธารณะอยูใ่นระดบัปจัเจก แตไ่มม่พีืน้ที่

เพือ่การแสดงออกจติสำานกึสาธารณะเหลา่นัน้รว่มกนั จงึเปน็โอกาส

ในการใช้ประเด็นปัญหาทางกายภาพของพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน

เปน็พืน้ทีใ่นการรือ้ฟืน้ “จติสำานกึรว่มของชมุชน” ใหเ้ปน็กลไกการ

แก้ปัญหาของชุมชนต่อไป

  การดำาเนนิการในขัน้ตอนนีเ้ริม่ตน้ดว้ยกจิกรรมการ

มสีว่นรว่มในการระบปุญัหาตัง้แตใ่นระดบักลุม่ยอ่ยเพือ่เปดิโอกาส

ให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยผู้เขียน 

ตัง้ชือ่กจิกรรมวา่ “หนา้บา้นนา่มอง” โดยใหช้าวชมุชนทีอ่ยูร่ว่มกนั 

ในแต่ละซอย ถ่ายรูปสิ่งที่ตัวเองชอบ และไม่ชอบในซอยของตน
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ผลจากกิจกรรมนี้ทําใหผูเขียนเขาใจขอบเขตความเปนคนบานบาตรซึ่งไมตรงกับขอบเขตชุมชน และโครงสรางการ

รวมกลุมทางสังคมของชาวชุมชนที่มีการจับกลุมกันตามซอยเปนกลุมซอยขางที่วัด-กลุมซอยกลางมากขึ้น ซึ่งความเขาใจนี้ได

ถูกนํามาใชในการปรับรูปแบบการแบงกลุมยอยในชุมชนใหมีความใกลเคียงความสัมพันธทางสังคมเดิมของชุมชนมากขึ้นและ

ทําใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาตอมา 

     
ภาพ ผังการแบงกลุมยอยแบบเดิม (ซาย) เทียบกับผังที่ปรับใหใกลเคียงการรวมกลุมทางสังคมเดิมขึ้น (ขวา) 

4.1.3 ขั้นการมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดขอบเขตปญหาในการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินการในขั้นการสํารวจขอมูลเพื่อระบุขอบเขตปญหา สามารถสรุปประเด็นปญหาของชุมชนในเบ้ืองตน

ไดเปน 3 ประเด็น คือประเด็นดานกายภาพ, ประเด็นดานสิทธิการอยูอาศัย และประเด็นดานสังคมวัฒนธรรม ซึ่งผูเขียนก็ไดนํา

ประเด็นปญหาที่พบดังกลาวสะทอนกลับไปยังชุมชนเพื่อหารือและกําหนดขอบเขตปญหาที่จะใชในการดําเนินโครงการรวมกัน

ผานสองกิจกรรม คือ เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอปญหาและศักยภาพของชุมชน และเวทีใหญกําหนดแนวทางการทํางาน 

ซึ่งในความตั้งใจของผูเขียนเองสนใจที่จะฟนฟูชุมชนไปในที่ครอบคลุมทุกประเด็นปญหา เชน กรณีของชุมชนตลาดสามชุกที่

ประสบความสําเร็จ  แตดวยความกังวลในเรื่องสิทธิการอยูอาศัยที่ไมมั่นคง ชุมชนจึงมีมติใหดําเนินการแกปญหาเรื่องกายภาพ

และสิทธิตามแนวทางของโครงการบานมั่นคงกอนเปนอันดับแรก  

4.2 ระยะการมีสวนรวมในการแกปญหา 

ระยะการมีสวนรวมในการแกปญหา ผูเขียนในฐานะสถาปนิกโครงการมีบทบาทเปนผูจัดกระบวนการมีสวนรวม

ตั้งแตการระบุปญหาในรายละเอียด การหารือเพื่อสรางทางเลือกและตัดสินใจกําหนดแนวทางในการแกปญหา ปฏิบัติการเพื่อ

การแกปญหา จนถึงการประเมินผลและพัฒนาการดําเนินการตอไป โดยการดําเนินการในระยะนี้ครอบคลุมการแกปญหาทั้ง 3 

ประเด็นดังที่กลาวมาแลว แตใหน้ําหนักกับการแกปญหาประเด็นกายภาพและสิทธิการอยูอาศัยเปนหลัก โดยเริ่มจาก

ภาพที่ 4 ผังการแบ่งกลุ่มย่อยแบบเดิม (ซ้าย) เทียบกับผังที่ปรับให้ใกล้เคียงการรวมกลุ่มทางสังคมเดิมขึ้น (ขวา)
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มาอย่างละหนึ่งรูป แล้วนำามาฉายสไลด์และแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นกับเพื่อนร่วมซอย เพื่อสรุปว่าในซอยของตนมีสิ่งใดที่น่ามอง

หรือเป็นข้อดี และมีสิ่งใดที่ไม่น่ามอง (ปัญหา) บ้าง แล้วจึงหารือ

ถึงแนวทางในการแก้ไขร่วมกันในซอยของตน แล้วจึงนัดหมายให้

ตวัแทนกลุม่ซอยตา่งๆมาประชมุกนัเพือ่แลกเปลีย่นมมุมองระหวา่ง

กันเพื่อระบุปัญหาและเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางร่วม

กันในระดับชุมชน

  จากกิจกรรมดังกล่าวผู้เขียนพบว่าหัวใจสำาคัญของ

การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำานึกในการแก้

ปัญหาร่วมกันของชุมชน คือ สถาปนิกชุมชนในฐานะกระบวนกร 

(Facilitator) ต้องมีทักษะในการเป็น “ผู้ฟัง” ที่ดี ทั้งในแง่การตั้ง

คำาถามเพือ่ชว่ยใหช้าวชมุชนระบสุิง่ทีอ่ยูใ่นใจตนเองไดอ้ยา่งชดัเจน 

และการจับประเด็นจากคำาพูดของชาวชุมชน ต้องมีทักษะในการ

เปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทุกคน 

รวมทั้งทักษะในการชักชวนให้เกิดการลงมือปฏิบัติการเพื่อการแก้

ปัญหา ซึ่งจากการดำาเนินงานผู้เขียนพบว่าท่าทีที่รู้สึกเป็นเจ้าของ

ปญัหารว่มกนักบัชาวชมุชน รว่มคดิ รว่มลงแรง รวมทัง้การใหก้ำาลงั

ใจและสนบัสนนุชมุชนนัน้สามารถชกันำาใหช้มุชนเกดิแรงจงูใจและ

ความมั่นใจที่จะลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

ภาพที่ 5 บรรยากาศกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง

 ผลจากกิจกรรม “หน้าบ้านน่ามอง” ทำาให้เกิดการระบุ

ปญัหาออกเปน็ ปญัหาทีต่อ้งใชง้บประมาณ เชน่ การซอ่มแซมสภาพ

พื้นผิวถนน ฝาท่อระบายนำ้า ซึ่งต้องทำาแผนปรับปรุงและขออนุมัติ

งบจาก พอช.เพื่อดำาเนินการต่อไป และปัญหาที่เป็นเรื่องของการ

จัดการซึ่งชุมชนสามารถดำาเนินการแก้ปัญหาได้เลย เช่น ปัญหา

ความสกปรกไม่เป็นระเบียบ การวางสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่ส่วน

กลาง และได้มีข้อสรุปที่จะจัดกิจกรรมวันทำาความสะอาดชุมชน 

(Big Cleaning Day) เพื่อแก้ปัญหานี้ร่วมกัน 

 กิจกรรมวันทำาความสะอาดชุมชนนี้ทำาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

(Outputs) ของการแก้ปัญหาทางด้านกายภาพของพื้นที่ส่วน

กลางในชุมชน ตำาแหน่งต่างๆที่ถูกระบุในผังว่ามีปัญหาเมื่อตอน

ทำากิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง ได้ถูกจัดการทำาความสะอาดและจัด

ระเบียบในหลายๆจุด และในแง่ผลลัพธ์ (Outcomes) กิจกรรมนี้

ไดส้รา้งพืน้ทีใ่นการแสดงออกถงึจติสำานกึสาธารณะรว่มกนัของชาว

ชุมชน รวมถึงสำานึกร่วมความเป็นชุมชนจากการได้ช่วยเหลือกัน

ระหว่างดำาเนินกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกลไกการแก้ปัญหา

แบบลา่งขึน้บน (Bottom up) อยา่งแทจ้รงิ ซึง่แตกตา่งจากการแก้

ปัญหาและพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมในการระบุปัญหา

และลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองนั้นทำาให้เกิดความมั่นใจในความ

สามารถที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน เกิดกลุ่มของผู้นำาตามธรรมชาติที่

เป็นตัวแทนจากการรวมกลุ่มในระดับซอยที่เชื่อมโยงกันทั้งชุมชน 
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 2. กระบวนการมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหาความมัน่คง

ในสิทธิการอยู่อาศัย

  ในกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องสิทธิการอยู่อาศัยนี้ 

เป็นการต่อยอดกลไกการแก้ปัญหาของชุมชนที่ เกิดจาก

กระบวนการมสีว่นรว่มในการแกป้ญัหาพืน้ทีส่ว่นกลางไปสูก่ารเปน็

กลไกการแกป้ญัหากรณบีา้นเชา่ชว่งในชมุชน ผา่นกจิกรรมการเปดิ

เวทีเพื่อพูดคุยเรื่องแนวทางจัดการเรื่องสิทธิการอยู่อาศัยในชุมชน 

เวทีร่างเกณฑ์พิจารณาสิทธิในชุมชน และการสร้างการรวมกลุ่ม

ระหว่างผู้เช่าช่วงด้วยกัน กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดมติของ

ชมุชนทีจ่ะชว่ยเหลอืชาวบา้นบาตรทีเ่ปน็ผูเ้ชา่ชว่ง โดยการประสาน

งานให้สำานักงานทรัพย์สินฯจัดให้มีเวทีเจรจาสิทธิระหว่างเจ้าของ

สิทธิเดิมและผู้เช่าช่วง และมีข้อเสนอจากชุมชนไปยังเจ้าของสิทธิ

ใหผู้เ้ชา่ชว่งเชา่ในสญัญาระยะยาวเชน่เดยีวกบัทีไ่ดร้บัจากสำานกังาน

ทรัพย์สินฯ และเก็บค่าเช่าในอัตราที่เป็นธรรมโดยการขึ้นค่าเช่าใน

สัดส่วนเดียวกับการขึ้นอัตราค่าเช่าของสำานักงานทรัพย์สินฯ ใน

กรณีที่ไม่สามารถเจรจาเปลี่ยนสิทธิกันได้ ซึ่งผลจากการเจรจาดัง

กลา่วทำาใหไ้ดข้อ้สรปุทีช่ดัเจนในกรณขีองบา้นเชา่ชว่งในชมุชน โดย

มกีารเปลีย่นสทิธจิำานวน 7 รายจากทัง้หมด 19 ราย และใน 12 ราย

ทีไ่มเ่ปลีย่นสทิธกิเ็กดิขอ้ตกลงทีจ่ะใหป้ระโยชนก์บัผูอ้ยูอ่าศยัทีเ่ปน็

ผู้เช่าช่วงตามข้อเสนอของชุมชน

ภาพที่ 6  บรรยากาศกิจกรรมวันทำาความสะอาดชุมชน (ซ้าย) และสภาพชุมชนหลังทำากิจกรรม (ขวา)

ภาพที่ 7  เวทีเจรจาสิทธิกรณีบ้านเช่าช่วงที่สำานักงานทรัพย์สินฯ  
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  จากการดำาเนินการในขั้นตอนนี้ ผู้ เขียนพบว่า

บทบาทของสถาปนิกชุมชนที่เป็นปัจจัยสู่ความสำาเร็จนอกเหนือ

จากทักษะในในการเป็นกระบวนกรการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ให้เกิดกลไกการแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วแล้ว คือการร่วม

กับสำานักงานทรัพย์สินฯทำาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงาน

กับทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา ซึ่งท่าทีที่จำาเป็นสำาหรับการ

ดำาเนินบทบาทดังกล่าวคือการไม่มองปัญหาว่าเป็นความขัดแย้ง

ระหวา่งคูก่รณแีตม่องใหเ้หน็ถงึเหตปุจัจยัทีท่ำาใหเ้กดิปญัหานัน้ เชน่

ในกรณขีองบา้นเชา่ชว่งคอืการขาดขอ้ตกลงทีช่ดัเจนและเปน็ธรรม

ระหว่างเจ้าของสิทธิและผู้เช่า รวมทั้งในกระบวนการแก้ปัญหานั้น 

สถาปนิกชุมชนจะต้องมีความเป็นกลาง ยอมรับในความต้องการ

และขอ้จำากดัของทกุฝา่ยเพือ่หาทางคลีค่ลายปญัหาทีเ่ปน็ประโยชน์

ต่อทุกฝ่าย (Win-win Solution) ร่วมกัน 

  ระหว่างดำาเนินกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาในเรื่องสิทธิการอยู่อาศัยนี้ ชุมชนได้มีการจัดกิจกรรม

สาธารณะเพื่อรื้อฟื้นทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดคุย

ระหวา่งผูเ้ขยีนกบัชาวชมุชนในกจิกรรมสำารวจผงัเครอืญาต ิคอืการ

รือ้ฟืน้ประเพณรีำาวงบา้นบาตรขึน้มาอกีครัง้ทีศ่าลากลางบา้นในชว่ง

เทศกาลปีใหม่ กิจกรรมในวันนั้นมีคนสนใจเข้าร่วมจำานวนมาก ทั้ง

เด็กและผู้ใหญ่จากทุกกลุ่มซอย เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชุมชนยังคงมี

สำานกึและใหค้วามสำาคญักบัประเพณรีำาวงซึง่เปน็ทนุทางวฒันธรรม

ของชมุชนทีส่ามารถสรา้งสำานกึรว่มระหวา่งกลุม่สงัคมทีห่ลากหลาย

ในชมุชนได ้นอกจากนีย้งัเปน็การรือ้ฟืน้กจิกรรมสาธารณะทีช่มุชน

เคยจัดร่วมกันขึ้นมาอีกครั้งที่ศาลากลางบ้าน และเป็นการเปลี่ยน

ความรับรู้ของชาวชุมชนต่อศาลากลางบ้านให้กลับมาเป็นพื้นที่

สาธารณะของชาวชุมชนอีกครั้ง ความสำาเร็จจากกิจกรรมในวันนั้น

ทำาให้เกิดกิจกรรมรำาวงบ้านบาตรขึ้นเป็นประจำาทุกวันปีใหม่และ 

วันสงกรานต์เรื่อยมา

ภาพที่ 8  กิจกรรมรื้อฟื้นรำาวงบ้านบาตร ครั้งที่หนึ่ง

 3. กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากายภาพ

ระดับที่อยู่อาศัย

  หลังจากมีความชัดเจนในการจัดการเรื่องสิทธิการ 

อยูอ่าศยัในชมุชน การดำาเนนิงานจงึเขา้สูป่ระเดน็ปญัหาดา้นกายภาพ 

ระดับที่อยู่อาศัย เพื่อจัดทำาแผนการปรับปรุงชุมชนและประมาณ
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ดังกล่าวดำาเนินไปในลักษณะเดียวกับกลไกการแก้ปัญหากายภาพ

ของพื้นที่ส่วนกลางชุมชน 

  ผลจากกิจกรรมดังกล่าวทำาให้เกิดข้อตกลงของชุมชนใน

การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนในแนวทางการปรับปรุง

ตามกรอบที่ดินเดิม รวมถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง

ในและระหว่างกลุ่มบ้าน ดังแสดงในตาราง
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ประเด็นปัญหา ข้อตกลงในการแก้ปัญหา

ความแออัดทำาให้อับลม ชายคาใกล้กันทำาให้ฝน

กระเด็นเข้าบ้าน 

- บ้านเดิมที่ยังไม่รื้อสร้างใหม่ ให้ใส่รางนำ้าหลังคาที่ติดกับที่ดินผู้อื่น 

- บา้นทีร่ือ้สรา้งใหมท่กุหลงัตอ้งมรีะยะถอยจากทีด่นิตนเองอยา่งนอ้ย 50 เซนตเิมตร และไมใ่หห้ลงัคาลำา้

แนวเขตที่ดิน 

มอเตอร์ไซค์วิ่งลัดผ่านชุมชนอาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุ 

จอดกีดขวางทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง

- ห้ามมอเตอร์ไซค์ภายนอกใช้ชุมชนเป็นทางผ่าน 

- จัดให้มีจุดจอดมอเตอร์ไซค์ที่ชัดเจนเป็นระเบียบ

พื้นที่ศาลพ่อปู่หน้าศาลากลางบ้านไม่ศักดิ์สิทธิ์ 

เพราะมีสิ่งของและมอเตอร์ไซค์ที่ระเกะระกะไม่

เป็นระเบียบ

- ปรบัปรงุภมูทิศันบ์รเิวณพอ่ปูใ่หส้วยงาม และอาจออกแบบใหม้อเตอรไ์ซคเ์ขา้ไมไ่ดเ้ชน่ ยกระดบัพืน้ให้

สูงขึ้น หรือนำาต้นไม้มากั้นไว้

-	 ศาลากลางบ้านใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ด้วย เช่นเป็นห้องสมุดชุมชน                                                  

มุมอับข้างๆตึก มีคนมาทิ้งขยะ ทางเดินมืด - ติดไฟส่องสว่าง และปลูกต้นไม้กันบริเวณนั้น

-  ลดระดับไฟส่องสว่างให้เตี้ยลง เพราะไฟที่อยู่สูงทำาให้เกิดเงาจากกันสาด

ภาพที่ 9 กิจกรรมการออกแบบกลุ่มย่อย

 ในระหวา่งดำาเนนิกระบวนการแกป้ญัหากายภาพระดบัที่

อยูอ่าศยันี ้ผูเ้ขยีนไดน้ำาเสนอทางเลอืกในการพฒันาชมุชนทีไ่ปไกล

กว่าการปรับปรุงตามกรอบที่ดินเดิม ด้วยแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม 

(Social Enterprise) เพือ่พฒันาและปรบัปรงุกายภาพของชมุชนให้

ใช้ศักยภาพของทำาเลที่ตั้งให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่จะนำามา

อดุหนนุการปรบัปรงุของชมุชน และเปน็เงนิสนบัสนนุกจิกรรมทาง

สงัคมของชมุชนตอ่ไป โดยไดจ้ดัทำาการศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการ

จัดรูปที่ดินใหม่ (Re-blocking) จากบ้านเดี่ยวที่อยู่อย่างแออัดเป็น

บา้นแถวเพือ่เพิม่ทีว่า่งและพืน้ทีส่ว่นกลาง และเพิม่พืน้ทีพ่าณชิยข์ึน้

จากพื้นที่ในอากาศ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจในเบื้อง

ต้น ซึ่งชุมชนเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่ด้วยชุมชนยังมีความ

กังวลในเรื่องสิทธิการอยู่อาศัยเนื่องจากยังไม่มีหลักประกันจาก

ทางสำานักงานทรัพย์สินฯว่าจะได้อยู่อาศัยระยะยาวอย่างแน่นอน 

จึงตัดสินใจที่จะดำาเนินการเพียงระดับการปรับปรุงตามกรอบที่ดิน

เดิมแทน

ตารางที่ 1 ข้อตกลงในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโดยชุมชน
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 หลังจากที่ได้ข้อสรุปเป็นแนวทาง

การปรบัปรงุชมุชนทีช่ดัเจน สถาปนกิกม็หีนา้

ที่ในการสรุปความเห็นของชุมชนเป็นแบบ

และประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อจัดทำา

แผนการพัฒนาให้กับชุมชน โดยในขั้นตอน

นี้สถาปนิกต้องมีทักษะในการออกแบบและ

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง เพื่อกำาหนด

แนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ

สามารถทางการเงินของชุมชน เพื่อให้ชุมชน

สามารถขออนุมัติงบประมาณสินเชื่อและเงิน

อุดหนุนต่างๆจาก พอช. ได้สำาเร็จ 

ภาพที่ 10 ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมที่ใช้นำาเสนอต่อชุมชน
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หลังจากที่ไดขอสรุปเปนแนวทางการปรับปรุงชุมชนที่ชัดเจน สถาปนิกก็มีหนาที่ในการสรุปความเห็นของชุมชนเปน

แบบและประมาณราคาคากอสรางเพื่อจัดทําแผนการพัฒนาใหกับชุมชน โดยในขั้นตอนนี้สถาปนิกตองมีทักษะในการออกแบบ

และการประมาณราคาคากอสราง เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงใหสอดคลองกับความสามารถทางการเงินของชุมชน เพื่อให

ชุมชนสามารถขออนุมัติงบประมาณสินเช่ือและเงินอุดหนุนตางๆจาก พอช. ไดสําเร็จ  

1. เปิดซอยที่ต ั นใหทะลุถ ึงก ันได

4. ปร ั บภูมิท ัศน
    สนามเด็กเลน

3. ปร ั บภูมิท ัศน

2. การเวนระยะ
ระหวางบาน 1.00 ม.

    ในกรณีบานร ือสรางใหม

 
ภาพ  สรุปแนวทางการปรับปรุงชุมชน 

แนวทางการปร ับปรุงบานพ ั กอาศ ั ย
A ร้ือสรางใหม 1. อาคารโครงสรางไมหรือคร่ึงปูนคร่ึงไม ที่มีการทรุดตัวและโครงสรางเสาคานชํารุด

 เกินรอยละ40 ซึ่งอาจเสียหายไดหากมีการดีดงัดบาน
2. อาคารโครงสรางไมหรือคร่ึงปูนคร่ึงไม ไมมีการทรุดตัวแตโครงสรางเสาคานชํารุด
เกินรอยละ60
3. พ้ืนที่ใชสอยเดิมไมพอเพียงและโครงสรางไมสามารถรับนํ้าหนักของพ้ืนที่ที่เพ่ิมได

B ปรับปรุง 1. อาคารโครงสรางไมหรือคร่ึงปูนคร่ึงไม ที่มีการทรุดตัวแตโครงสรางเสาคานชํารุด
ไมเกินรอยละ40 สามารถดีดงัดบานไดโดยไมเสียหาย
2.อาคารโครงสรางไมหรือคร่ึงปูนคร่ึงไม ไมมีการทรุดตัวและโครงสรางเสาคานชํารุด
ไมเกินรอยละ60

C ตอเติม/ดีดบาน 1.พ้ืนท่ีใชสอยเดิมไมเพียงพอแตโครงสรางเดิมสามารถรับนํ้าหนักของพ้ืนที่ท่ีเพ่ิมได
2.พ้ืนท่ีใชสอยเพียงพอแตความสูงของพ้ืนที่ไมเพียงพอตอการใชงาน

D ไมตองปรับปรุง 1.อาคารสภาพดี

A B DC

 
ภาพ  สรุปแนวทางการปรับปรุงบานพักอาศัยในชุมชน 
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ภาพ  สรุปแนวทางการปรับปรุงบานพักอาศัยในชุมชน 

ภาพที่ 11  สรุปแนวทางการปรับปรุงชุมชน

ภาพที่ 12 สรุปแนวทางการปรับปรุงบ้านพักอาศัยใน 

 ชุมชน
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 ระยะติดตามการดำาเนินการแก้ปัญหาโดยชุมชน

 หลงัจากการขออนมุตัเิงนิสนิเชือ่และงบอดุหนนุจากพอช.

สำาเรจ็ กระบวนการแกป้ญัหาจงึเขา้สูร่ะยะการดำาเนนิการแกป้ญัหา

โดยชุมชน ในระยะนี้มีการดำาเนินการสำาคัญอยู่ 3 ประเด็น โดยใน

ประเด็นด้านกายภาพชุมชนได้เริ่มดำาเนินการปรับปรุงศาลากลาง

บ้าน พื้นที่ส่วนกลางของชุมชนขึ้นก่อนเพื่อเป็นการทดลองระบบ

บรหิารจดัการงานกอ่สรา้งโดยชมุชน อกีสองประเดน็ทีม่กีารเพิม่ขึน้

มา คือ การเกิดขึ้นของกองทุนหมู่บ้านโดยมีประเด็นด้านเศรษฐกิจ

เป็นแกนในการรวมตัว และการรวมตัวของคณะรำาวงบ้านบาตร

สามัคคีขึ้นเป็นกลุ่มที่ดำาเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชน โดยการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งสองรูปแบบนี้เกิดจากการ

หนุนเสริมผ่านนโยบายของภาคีร่วมพัฒนา โดยในกรณีของกอง

ทนุหมูบ่า้นนัน้เกดิจากการเขา้มาของนโยบายจดัตัง้กองทนุหมูบ่า้น

ของภาครฐัผา่นนโยบายไทยเขม้แขง็ ในขณะทีค่ณะรำาวงบา้นบาตร

สามัคคีนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากกิจกรรมเตร่ตรอกลัดรั้วบ้าน 

กิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชนในเขตป้อมปราบฯ-พระนคร  

สิง่ทีน่า่สนใจคอืทัง้สองรปูแบบการรวมกลุม่ทีเ่กดิขึน้มานีม้แีกนหลกั

คอืคณะทำางานชดุเดยีวกนักบัทีเ่กดิขึน้จากการดำาเนนิโครงการบา้น

มั่นคง ซึ่งทำาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชน และเกิด

การรวมกลุ่มของคณะทำางานที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มต่างๆในชุมชน
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4.3 ระยะติดตามการดําเนินการแกปญหาโดยชุมชน 

หลังจากการขออนุมัติเงินสินเช่ือและงบอุดหนุนจากพอช.สําเร็จ กระบวนการแกปญหาจึงเขาสูระยะการดําเนินการ

แกปญหาโดยชุมชน ในระยะนี้มีการดําเนินการสําคัญอยู 3 ประเด็น โดยในประเด็นดานกายภาพชุมชนไดเริ่มดําเนินการ

ปรับปรุงศาลากลางบาน พื้นที่สวนกลางของชุมชนขึ้นกอนเพื่อเปนการทดลองระบบบริหารจัดการงานกอสรางโดยชุมชน อีก

สองประเด็นที่มีการเพิ่มขึ้นมา คือ การเกิดขึ้นของกองทุนหมูบานโดยมีประเด็นดานเศรษฐกิจเปนแกนในการรวมตัว และการ

รวมตัวของคณะรําวงบานบาตรสามัคคีขึ้นเปนกลุมที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยการรวมกลุมที่

เกิดขึ้นใหมทั้งสองรูปแบบนี้เกิดจากการหนุนเสริมผานนโยบายของภาคีรวมพัฒนา โดยในกรณีของกองทุนหมูบานนั้นเกิดจาก

การเขามาของนโยบายจัดตั้งกองทุนหมูบานของภาครัฐผานนโยบายไทยเขมแข็ง ในขณะที่คณะรําวงบานบาตรสามัคคีนั้นเปน

ผลสืบเนื่องจากกิจกรรมเตรตรอกลัดรั้วบาน กิจกรรมฟนฟูวัฒนธรรมของชุมชนในเขตปอมปราบฯ-พระนคร สิ่งที่นาสนใจคือทั้ง

สองรูปแบบการรวมกลุมที่เกิดขึ้นมานี้มีแกนหลักคือคณะทํางานชุดเดียวกันกับที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการบานมั่นคง ซึ่ง

ทําใหเกิดกลไกการมีสวนรวมในการฟนฟูชุมชน และเกิดการรวมกลุมของคณะทํางานที่เปนตัวแทนจากกลุมตางๆในชุมชน 

กลุมงานดาน
วัฒนธรรม

คณะรําวงบานบาตร

กลุมงานดาน
เศรษฐกิจ

กองทุนหมูบาน

กลุมงานดานสิทธิและ
กายภาพ

โครงการบานมั ่นคง

ประชาสังคมในระดับชุมชน
ชุมชนบานบาตร

ง 

ภาพ   รูปแบบการรวมกลุมที่เกิดขึ้นในปจจุบันของชุมชนบานบาตร 

ในการดําเนินการระยะนี้ สถาปนิกชุมชนไดเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูดําเนินการมาเปนผูรวมสังเกตการณ 

ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน เปนการเปลี่ยนระยะในการมองที่ทําใหผูเขียนไดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง

และการเติบโตของชุมชนจากการดําเนินโครงการบานมั่นคง ที่สามารถรวมพลังของปจเจกบุคคลในชุมชนใหมีทิศทางที่ชัดเจน 

รวมทั้งสามารถประสานความรวมมอืกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหเกิดกิจกรรมการฟนฟูชุมชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปน

กลไกการที่ขับเคลื่อนกระบวนการฟนฟูชุมชนบานบาตรใหสามารถดําเนินการตอไปไดดวยตัวชุมชนเอง  

คณะกรรมการบานม่ันคง 

 

ภาพที่ 13   รูปแบบการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของชุมชนบ้านบาตร

 ในการดำาเนินการระยะนี้ สถาปนิกชุมชนได้เปลี่ยน

บทบาทจากการเปน็ผูด้ำาเนนิการมาเปน็ผูร้ว่มสงัเกตการณ ์ตดิตาม

และสนบัสนนุการดำาเนนิงานของชมุชน เปน็การเปลีย่นระยะในการ

มองที่ทำาให้ผู้เขียนได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงและการเติบโต

ของชุมชนจากการดำาเนินโครงการบ้านมั่นคง ที่สามารถรวมพลัง

ของปัจเจกบุคคลในชุมชนให้มีทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถ

ประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอกเพือ่ใหเ้กดิกจิกรรมการ

ฟื้นฟูชุมชนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกการที่ขับเคลื่อน

กระบวนการฟื้นฟูชุมชนบ้านบาตรให้สามารถดำาเนินการต่อไปได้

ด้วยตัวชุมชนเอง 

สรุปผลการศึกษา
 1.	 ผลจากกระบวนการมสีว่นรว่มในการฟืน้ฟชูมุชน

  จากการดำาเนินงาน ผู้เขียนพบว่ากระบวนการมี

ส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนนั้น ไม่เพียงส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหา

ในประเด็นปัญหาต่างๆที่สร้างการมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ยังมีผลใน

แง่ ที่ทำาให้เกิดกลไกการแก้ปัญหาแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up) 

ขึ้นในชุมชน เป็นการเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงออกและพัฒนาสำานึก

ร่วมในความเป็นชุมชนผ่านกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการช่วยเหลือ

ระหว่างกัน พัฒนาจิตสำานึกสาธารณะผ่านกิจกรรมสาธารณะเพื่อ

การแก้ปัญหาในชุมชนต่างๆ และทำาให้เกิดกลุ่มผู้นำาตามธรรมชาติ

ทีม่คีวามหลากหลายและมฐีานจากระบบความสมัพนัธเ์ดมิในชมุชน 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน (Social 

Transformation) ที่เป็นอีกนัยสำาคัญหนึ่งของกระบวนการมีส่วน

ร่วมในการฟื้นฟูชุมชน

 2.	 บทบาทคุณลักษณะของสถาปนิกในกระบวนการ

ฟื้นฟูชุมชน

  จากประสบการณใ์นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารนี ้ผูเ้ขยีน

พอทีจ่ะสรปุความแตกตา่งทีส่ำาคญับางประการระหวา่งสถาปนกิใน

กระบวนการฟื้นฟูชุมชนกับสถาปนิกโดยทั่วไป กล่าวคือในขณะที่

สถาปนิกทั่วไปให้ความสำาคัญกับผลสัมฤทธิ์ (Outputs) คือผลการ

ออกแบบ แต่สถาปนิกชุมชนมุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ (Outcomes) ใน

แง่การสร้างให้เกิดกลไกการแก้ปัญหาของชุมชนที่สามารถดำาเนิน

การต่อไปได้ด้วยตนเองเป็นสำาคัญ ผ่านการจัดกระบวนการมีส่วน

รว่มทีเ่อือ้ใหช้มุชนเกดิ “พืน้ทีส่าธารณะ” ทีม่ากขึน้ ซึง่ไมไ่ดม้คีวาม

หมายในนัยของ “ที่ว่าง” ที่เป็น “รูปธรรม” เท่านั้น แต่หมายถึง

พื้นที่ว่างที่เปิดโอกาสให้เกิดการเชื่อมต่อ “จิตสำานึกสาธารณะ” 

ของปัจเจกบุคคล เกิดเป็น “สำานึกร่วม” ที่มีพลังในการการดำาเนิน

กิจกรรมสาธารณะต่างๆร่วมกันต่อไป 
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  สำาหรับ “บทบาท” ของสถาปนิกชุมชนในกระบวน 

การฟื้นฟูชุมชนนั้น สามารถสรุปได้ตามการดำาเนินโครงการระยะ

ตา่งๆ ไดแ้ก ่(1) ระยะศกึษาขอ้มลูเพือ่ระบขุอบเขตปญัหา สถาปนกิ

ชุมชนทำาหน้าที่เป็นผู้เรียนรู้ที่ดี ซึ่งสิ่งที่จำาเป็นคือการมีทักษะใน

การ “ฟัง” ท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตนและความจริงใจต่อชุมชน ซึ่ง

จะทำาใหช้มุชนใหค้วามไวว้างใจตอ่สถาปนกิชมุชนเพือ่ความรว่มมอื

ในการดำาเนินการต่อไป, (2) ระยะการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

สถาปนิกชุมชนมีบทบาทให้การเป็นกระบวนกร (Facilitator) ที่มี

ทักษะสามารถเอื้อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

และเท่าเทียม รวมทั้งบทบาทการเป็นผู้ร่วมผลักดันให้เกิดปฏิบัติ

การเพื่อการแก้ปัญหา ซึ่งคุณลักษณะที่จำาเป็นสำาหรับบทบาทนี้คือ

การมีความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันกับชาวชุมชน ในระยะนี้

สถาปนิกยังมีบทบาทในการใช้ความสามารถทางสถาปัตยกรรมให้

เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งในการเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา 

และการจัดทำาแผนและงบประมาณการปรับปรุงชุมชน และ (3) 

ระยะติดตามการดำาเนินการแก้ปัญหาโดยชุมชน ซึ่งสถาปนิกทำา

หนา้ทีเ่ปน็เพยีงผูส้งัเกตการณก์ารดำาเนนิการโดยชมุชน เปน็บทบาท

ทีท่ำาใหเ้หน็ชดัวา่โดยแทจ้รงิแลว้สถาปนกิชมุชนเปน็เพยีงผูร้ว่มเรยีน

รู้ไปกับชุมชน ด้วยเจตนาที่ดี ด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ ภายใน

กรอบระยะเวลาหนึ่ง เพราะถึงที่สุดผู้ที่จะเป็นปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

ที่แท้จริงในกระบวนการฟื้นฟูชุมชนก็คือตัวชุมชนเอง 
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