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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยใน
การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูม้ีรายได้น้อยในการฟื้นฟูเมอืงชุมชนดินแดง การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้
อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวจิัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินนโยบาย
ด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ได้แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนของกายภาพ จะเป็นการก่อสร้าง การรื้อถอน และในส่วนของกระบวนการทางด้านสังคม จะเป็นการมีส่วนร่วม 
โดยได้ท าการศึกษาในด้านกายภาพ การเงินการลงทุน ส ารวจ วิจัยสภาพชุมชน การตรวจสอบ ประเมนิสภาพอาคาร 
ส ารวจความต้องการความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย รวมถึงด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน การด าเนินงานโดยอาศัย
การบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แผนแม่บทฯ ที่มคีวามสมบรูณ์ เหมาะสมและสอดคลอ้งกับความ
ต้องการของชาวชุมชน และนโยบายของรัฐในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มรีายได้น้อยและการพัฒนาเมือง 
กระบวนการทางด้านสังคมได้เน้นหนักในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมโดยใหผู้้อยู่อาศัยเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการให้มากท่ีสุด ซึ่งในช่วงแรกของการด าเนินโครงการมีกลุ่มตอ่ต้านคัดค้านส่งผลให้การด าเนินโครงการกินระยะ
เวลานาน จึงจัดตั้งชุดส ารวจข้อมูลและมวลชนเพื่อลงพื้นที่สร้างการรบัรู้ ประชาสมัพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ สรา้งความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้อยู่อาศัย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในภาพรวมร่วมกัน แนวทางการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ ไดด้ าเนินการโดยการให้เอกชนร่วมลงทุน ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ภายใต้พระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อไม่ให้ขาด
สภาพคล่องเพื่อน ารายได้มาชดเชยการลงทุนโครงการเชิงสังคมและสามารถด าเนินโครงการได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ  
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มรีายได้น้อย การฟื้นฟูเมอืงชุมชนดินแดง 
 

บทน า 
 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท่ามกลางกระแสโลก
ในศตวรรษที่ 21 ของการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การอพยพย้ายถิ่น และปัญหาที่ท้าทายหลากหลาย การพฒันาประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในระยะยาวได้นั้น ประเทศต้องเรง่พัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานท่ีส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปญัหาส าคญั
ส าหรับประเทศไทยและมีปจัจัยอกีหลายประการทีส่่งผลต่อสถานการณด์้านที่อยู่อาศัย และความต้องการที่อยู่อาศัย
ของประชาชน เช่น การขยายตัวของเขตเมือง การอพยพของประชากรและแรงงาน การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
ด้านคมนาคม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ น ามาซึ่งความต้องการด้านทีด่ินและที่อยู่อาศยัที่มากขึ้น ส่งผลให้ราคาที่ดิน 
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และที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย เมื่อประกอบกับปญัหาความยากจนการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อท่ีอยู่
อาศัย และความไมส่อดคล้องกันของระดับราคาที่อยู่อาศัยที่มีในตลาดกับระดับรายได้ของประชาชน ท าให้ปัญหา
ความไมม่ั่นคงในท่ีอยู่อาศัยของประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคม พบว่า 
คนไทยประสบปญัหาเกีย่วกับท่ีอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก ท้ังปัญหาการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัย และการไม่มีกรรมสิทธ์ิ
ในที่อยู่อาศัย  
 ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) 
ซึ่งมุ่งเน้นเศรษฐกิจหลักในภาคการผลิตด้านอตุสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน ท าให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว การเพิ่มจ านวนขึ้นของแรงงานอพยพย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่ ท าให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วซึ่งจากการขยายตัวของประชากรเมืองและการพัฒนา จึงมผีลกระทบต่อการกระจายรายได้และปัญหาด้าน
ความยากจนก็เพิม่มากข้ึน (Chantawon.U, 2559) การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้จัดท าขึ้นในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศในการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานในหลาย
ด้านท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้น้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 – 11 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหส้ังคมไทยสามารถยนืหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดจ้ัดท าบน
พื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 รวมถึงประเด็นการปฏิรปูประเทศ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคญั คือเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) สู่การปฏิบัต ิและในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเป็นแนวทางในการพฒันาที่ส าคัญ
ส าหรับประเทศไทยต่อจากนี้โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือของอาเซยีนโดยการส่งเสรมิความร่วมมือเพือ่การพัฒนา 
ในทุกด้านและการสรา้งความเป็นธรรม แก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ า ซึ่งยังต้องมุ่งเนน้การยกระดับ
คุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึง โดยมีประเด็นการพัฒนาทีส่ าคัญคอื การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และให้ความช่วยเหลือส าหรับประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ และประเด็นส าคญัในการพัฒนาอีกประเด็นคือ การสร้างชุมชนให้เข้มแขง็เพื่อเป็นพลัง
ทางสังคมที่พร้อมรับการพัฒนาและรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพในระดับ
ชุมชน ยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสรมิให้ชุมชนมีการจดัสวสัดิการและบริการภายในชุมชนเอง ผลักดันให้มี
การกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจดัการที่ดินของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559ก) 
 จากปัญหาดา้นท่ีอยู่อาศัยซึ่งเป็นปญัหาที่ส าคญัที่ส่งผลต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจงึให้
ความส าคญักับการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับทุกคน การท าให้คนไทยมีบ้านอยู่อาศัยอย่างถ้วนท่ัว มีความมั่นคงในการ
อยู่อาศัย รวมถึงการมีชุมชนเขม้แข็ง มีสภาพแวดล้อม ความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวิตที่ดี ถือว่าเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่ผา่นมา รัฐบาลได้แกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มี
รายได้น้อยภายใต้โครงการต่างๆ และให้ความส าคญัในการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ
เป็นธรรมในสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวสัดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะการสร้างโอกาส       
ทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและการมีรายได้ทีม่ั่นคง โดยเน้นกลุ่มผูม้ีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เพือ่ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถงึการมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง     
ของมนุษย์, 2560, หน้า ก) 
 การขับเคลื่อนนโยบายโดยมุ่งเน้นการยกระดับคณุภาพชีวิตดา้นความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของประชาชน 
เพื่อเป็นรากฐานของความมั่นคงในชีวิตทุกๆ ด้าน จึงด าเนินการขยายผลต่อยอดโดยจดัท าแผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่
อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นกรอบการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของประเทศในระยะยาว คูข่นานไปกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งประเทศไทย 
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ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาท่ีอยูอ่าศัยท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดโยงกับปฏญิญาสากลที่
ประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้ ของสหประชาชาติ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เป้าหมายที่ 11 และวาระใหม่
แห่งการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศยัที่เหมาะสมและยั่งยืนส าหรับทุกคน โดยเน้นการแบ่งตามระดับรายได้และ      
การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวงจรชีวิต (Life cycle) (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 
2561, หน้า 84 – 88) 
 พื้นที่ชุมชนดินแดงนั้นมีผู้เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดการอยู่อาศัยหนาแน่นมากข้ึน
จนกลายเป็นชุมชนแออัด ต่อมากรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนดินแดงเพื่อการ
บริหารจดัการในการแก้ปัญหาชุมชนแออัดด้วยการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกล่าวให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นท่ีพึ่งพิงของผู้มีรายได้
น้อย โดยเริ่มต้นจาก พ.ศ. 2503 ภาครัฐมมีติเห็นชอบให้กรมประชาสงเคราะห์ จัดสร้างอาคารสงเคราะห์แบบแฟลต
ให้เช่าส าหรับผู้มรีายได้น้อย ในช่ือโครงการอาคารสงเคราะห์ดินแดง ประมาณ 5,000 หน่วย ก่อสร้างระหว่างปี   
พ.ศ. 2506 - 2517 ใช้ต้นแบบหน่วยพักอาศัยคล้ายมาตรฐานอาคารสงเคราะห์ของประเทศสิงคโปร์ สร้างเป็นอาคาร
สงเคราะห์ หรือ”แฟลตดินแดง” แฟลตดังกลา่วรองรับผูม้ีรายไดค้รวัเรือนไมเ่กิน 1,500 บาท/เดือน จ่ายค่าเช่าเพียง 
100 - 125 บาท/เดือน เพื่อรองรับการอพยพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดและกลุ่มผูม้ีรายได้น้อยที่ตอ้งการที่พัก
อาศัยในช่วงเวลานั้น หลังจากนั้นจึงเป็นสถาปัตยกรรมอาคารแฟลตดินแดง เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอาคารอยู่
อาศัยรวมของผู้มรีายได้น้อยของประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2516 การเคหะแห่งชาติเข้ามาดูแล และรับโอนแฟลต
ดินแดงจากกรมประชาสงเคราะห์ จ านวน 64 อาคาร 4,144 หน่วย หลังจากนั้นการเคหะแห่งชาตไิดส้ร้างที่พักอาศัย 
เพิ่มขึ้นอีก 30 อาคาร จ านวน 5,098 หน่วย ในป ีพ.ศ. 2519 - 2535 รวมเป็นที่พักอาศัยในชุมชนดินแดงท้ังสิ้น    
94 อาคาร มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 36,000 คน ในปัจจุบันแม้ดูจากภายนอกเห็นว่าอาคารมีคนอยู่อาศัยอย่างปกติ      
สีอาคารภายนอกใหม่อยูเ่สมอ แตจ่ากการตรวจสอบเชิงลึกกลับพบวา่อาคารทั้งหมด มสีภาพเก่า ทรุดโทรม และ    
มีความช ารุดค่อนข้างมาก มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติได้ว่าจ้าง สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ศึกษาตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของอาคารในเคหะชุมชนดินแดงท้ังหมด ในปี  
พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2550 การตรวจสอบพบว่า ร้อยละ 60 ของอาคารทั้งหมด มสีภาพเกา่ทรุดโทรม และช ารุด
เสียหายอย่างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารโดยตรง และอาจเกดิผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศยัได้ หากท าการปรบัปรุงซ่อมแซมกท็ าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะมีความเสียหาย
มากเกินกว่าการปรับปรุง และไม่คุม้ค่า ทางที่ดีคือการรื้อถอนและสรา้งใหม่จะเป็นแนวทางที่ดีกว่า อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมโดยรอบตัวอาคารแฟลตดินแดงเอง ปัจจุบันก็มีสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดการจัดการเรื่อง
ความเป็นระเบียบและความสะอาด สิ่งเหลา่นี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ควรไดร้ับการปรับปรุงแกไ้ขโดยด่วนเช่นกัน    
(การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
 ปัจจุบันอาคารแฟลตดินแดงเดิมทัง้หมดนั้นมีอายุมากกว่า 53 ปี สภาพอาคารทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยแก่
การอยู่อาศัย มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติได้ด าเนินการซ่อมแซมอาคาร
แฟลตดินแดงมาโดยตลอดแตส่ามารถบรรเทาได้เพียงแค่ในจุดที่พบความเสยีหายเท่านั้น การเคหะแหง่ชาติจึงมี
แนวคิดที่จะด าเนินการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงโดยมเีป้าหมายที่จะท าการปรับเปลี่ยนให้มคีุณภาพชีวิตและการอยู่
อาศัยของประชาชนในชุมชนดินแดงนั้นดีขึ้น แต่ในช่วงแรกๆ ทางการเคหะแห่งชาติได้ท าการลงพื้นที่เพ่ือท าการ
อธิบายถึงแผนการด าเนินงานโครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง แต่พบว่าชาวชุมชนดินแดงเกิดการต่อต้าน
เพราะไม่เข้าใจและไม่ต้องการปรบัเปลี่ยนจากการอยู่อาศยัแบบเดมิ บางคนกลัวว่าจะต้องเสียที่อยู่อาศัยที่ตนเองและ
ครอบครัวอยู่อาศัยมานาน บางคนก็กลัวการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาค่าเช่าที่ปัจจุบันถือว่าถูกมากหากเทียบกับ
การอยู่อาศัยในอาคารพักอาศยัหรอืแฟลตเอกชนท่ัวไป การเคหะแหง่ชาติจึงต้องตั้งคณะกรรมการที่เขา้มาขับเคลื่อน
และปรับทัศนคติชาวชุมชนดินแดงในเรื่องของการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงขึ้นมา โดยได้ประสานความร่วมมือจาก
หลากหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รวมถึงส านัก
งบประมาณ โดยมีเป้าหมายในการให้ความรู้ความเข้าใจถึงคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้นและความมั่นคงในการอยู่อาศัย โดยมุ่ง
แก้ไขแนวความคิดความเข้าใจของชาวชุมชนดินแดงใหเ้ป็นไปในทิศทางบวก 
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จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาการเคหะแห่งชาติได้น าเสนอแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงตอ่
คณะรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แต่ไมส่ามารถด าเนินการได้เนือ่งจากถูก
ต่อต้านจากกลุ่มที่อ้างเป็นแกนน าผู้คัดค้าน และมีปญัหาและอุปสรรคมากมายท าให้การด าเนินงานกินระยะเวลา
มากกว่า 16 ปี ผ่านมาถึง 5 รัฐบาล โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากชาวชุมชนดิน
แดงยังไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการด าเนินงานโครงการที่จะช่วยยกระดับคณุภาพชีวิตของชาวชุมชน
ดินแดงโดยรวมได้ จนมาถึงในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี ที่เน้นการให้ความส าคญัใน
การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาที่อยูอ่าศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยใหม้ีความมั่นคงใน
การอยู่อาศัย เป็นนโยบายเร่งด่วน ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่องการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ด าเนินการแกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อย โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) การเคหะแห่งชาติ
ได้จัดท าแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง พ.ศ. 2559 - 2567 โดยผ่านการก ากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อย จนในท่ีสุดได้ผา่นการเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี     
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 (การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
 ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยในการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูม้ีรายได้น้อยในการฟื้นฟูเมอืงชุมชนดินแดง รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อน าผลการศกึษาไปปรับปรุงและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติที่บรรลผุล 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยวิธีการศึกษาค้นควา้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัตงิาน กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง พระราชบัญญัต ิเอกสารทางวิชาการที่เกีย่วข้องกับนโยบายด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับผู้มรีายได้น้อย 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างหรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview)  
 

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย และ
ประชาชนผู้อยู่อาศัย 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชาชนท่ีต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกลุ, 2561, หน้า 45) จึงใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคณุสมบัติ ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่าง ก. คือ 
  1) ผู้บริหารของการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้
น้อย จ านวน 2 คน 
  2) เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบการด าเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน      
ทีก่ารเคหะแห่งชาติ ส านักงานใหญ่) จ านวน 2 คน 
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  3) เจ้าหน้าท่ีที่ด าเนินงานโครงการฟืน้ฟูเมืองชุมชนดินแดง ในพื้นที่ชุมชนดินแดง (เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีการเคหะแห่งชาติ ส านักงานชุมชนดินแดง) จ านวน 1 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ข. คือ 
  1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่อาศยัในพ้ืนท่ีฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จ านวน 5 คน 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทั่วไปโดยการรวบรวมเอกสาร
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
  1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถงึเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง พระราชบัญญตัิ คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม เป็นวิธีการเก็บข้อมลูด้วยการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured interview or Formal interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยัจะสัมภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วิจยัจะใช้แบบสัมภาษณซ์ึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมลูและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ในทุกกลุ่มตัวอย่าง  
 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยการสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้างหรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) เป็นลักษณะ
ของการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว และจะท าการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคลซึ่งจะใช้ชุดค าถามเดียวกันในการสัมภาษณ์แต่ละกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดวันนดัหมายวันสมัภาษณ์และได้
แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณผ์ู้สัมภาษณจ์ะใช้การจดบันทึกข้อมลูและบันทึกเสียง ทั้งนี้
ก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสมัภาษณ์ในการจดบันทึกข้อมลู และบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทีไ่ด้จาการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นตามแตล่ะประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ไดจ้าการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรยีบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจยัการด าเนิน
นโยบายดา้นการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มรีายได้น้อยในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงไปสู่การปฏิบตัิ การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ี
อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง และการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ี
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยใช้การน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนา 
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ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล 
 ผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 การด าเนินงานด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยนั้น ประเทศไทยได้น าเอาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ทางการเมืองในการพัฒนาเมืองและ  
ทีอ่ยู่อาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนส าหรับทุกคน โดยเน้นการแบ่งตามระดับรายได้และการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่
สอดคล้องกับวงจรชีวิต มาเป็นกรอบหลักตลอดจนแนวทางในการจดัท าแผนเพื่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัของประเทศ  
ในระยะยาว เนื่องจากท่ีอยู่อาศัยเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์เป็นสถานท่ี  
ที่รวมความเป็นครอบครัวใหเ้ป็นหนึ่งเดียว หล่อหลอมสมาชิกในสังคม มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ปลูกฝังนิสัย เจตคติ ค่านิยมให้แก่ทุกคน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงของมนุษย์ท่ีมีความส าคญัที่สุด 
 การที่รัฐบาลได้ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับทุกคน การท าให้คนไทยมีบา้นอยู่อาศัย  
อย่างถ้วนท่ัว มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย รวมถึงการมีชุมชนเขม้แข็ง มีสภาพแวดล้อม ความเป็นอยูแ่ละคณุภาพ
ชีวิตที่ดี ถือว่าเป็นศูนย์กลางการพฒันาในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายในระดับสากล และระดบัประเทศ     
ในการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและการพัฒนาการอยู่อาศัย ซึ่งเน้นความส าคัญของกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสร้างความเสมอภาค สิทธิและโอกาสในการเข้าถึง การสร้างเศรษฐกจิเมอืงที่เข้มแข็ง 
และการพัฒนาสภาพแวดล้อมอยา่งยั่งยืน ส่งผลให้มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรบัผู้มีรายได้น้อย
ให้มีความมั่นคงในการอยู่อาศยัเปน็นโยบายเร่งด่วน โดยการบรูณาการร่วมกันท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และมุ่งเน้น
ที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านการพฒันาที่อยู่อาศัยโดยการยกระดับคณุภาพชีวิตดา้นความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน เพื่อเป็นรากฐานของความมั่นคงในชีวิตทุกๆ ด้าน จึงไดม้ีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย โดยเน้นการส่งเสรมิและพฒันาที่อยู่อาศัย
ส าหรับประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ไดม้าตรฐาน มีสภาพแวดล้อมท่ีดี สร้างโอกาสในการเข้าถึง
ระบบการเงินและสินเช่ือเพื่อการอยู่อาศัย และการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในทุกระดับเพื่อน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง      
ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม เพื่อให้เกิดการเรง่กระจายโอกาสการพัฒนาและสรา้งความมั่นคง
ให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทีม่ีการก าหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาท่ีส าคญัคือ การลดความ
เหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยู่ การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีอยู่
อาศัยให้กับผู้มรีายได้น้อยในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมี       
แนวทางการพัฒนาท่ีส าคัญคือการกระจายการให้บริการภาครัฐที่มีคณุภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยขยายความ
ครอบคลมุของสวัสดิการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แกผู่้มีรายได้นอ้ยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพ้ืนท่ี 
 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงกเ็ป็นหนึ่งในโครงการที่อยูภ่ายใต้แผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งการด าเนินการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงมีเป้าหมายที่จะท าการปรับเปลีย่น
มาตรฐานในการอยู่อาศัยและคณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดินแดงใหด้ีขึ้น แต่ในช่วงแรกๆ ชาวชุมชนดินแดง  
มีการคัดคา้นต่อต้านเพราะไมเ่ข้าใจและไม่ต้องการปรับเปลี่ยนจากการอยู่อาศัยแบบเดิม มีปญัหาและอุปสรรค
มากมายท าให้การด าเนินงานกินระยะเวลานานหลายปี จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาขับเคลื่อนและปรับทัศนคติ
ชาวชุมชนดินแดงในเรื่องของการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงข้ึนมา โดยได้ประสานความร่วมมือจากหลากหลาย
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายในการให้ความรูค้วามเข้าใจถึงคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และความมั่นคงในการอยู่อาศัย โดยมุ่งแก้ไขแนวความคิดความเข้าใจของชาวชุมชนดินแดงให้เป็นไปในทิศทางบวก 
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ได้น้อมน าเอาหลักการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ในหลัก “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” รวมถึงการน้อมน าเอาหลักปรัชญาของ 
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เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีน ามาปรบัใช้ในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ นับเป็นการน้อมน าเอาศาสตร์พระราชาน าพา
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง ซึ่งท้ังหมดนี้จะน าไปสู่การพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 นอกจากน้ีการด าเนินงานของโครงการในระยะที่ 1 ผลตอบแทนท่ีได้จากการด าเนินโครงการไม่ใช่ตัวเงิน 
แต่เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในชุมชนดินแดงมีที่อยู่อาศัยที่
ปลอดภัย มีสภาพมั่นคงแข็งแรง เป็นการสร้างพื้นที่ในเมืองให้เป็นเมอืงที่น่าอยู่น่าอาศัย มีสวนสาธารณะ จัดพื้นท่ี
ร้านค้าชุมชนเพื่อสรา้งโอกาสใหผู้อ้ยู่อาศัยมีโอกาสสร้างรายได้ ส่งผลให้ผู้อยู่อาศยัในชุมชนดินแดงมีสขุภาพ         
ทั้งทางด้านร่างกาย และจติใจที่ดขีึ้น อีกท้ังยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและปญัหายาเสพตดิที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ซึ่งปัจจัยเหล่านีส้่งผลให้เกดิเป็นชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้กระบวนการการมสี่วนร่วมทั้งจากชาวชุมชนดินแดง 
และการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินโครงการโดยใช้กระบวนการการมสีว่นร่วมของ
ประชาชนเป็นหลัก เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พร้อมรับการเปลีย่นแปลงสามารถพึ่งพาตนเองได้      
การสร้างการรับรู้และเกิดการยอมรับของชาวชุมชน ตลอดจนการอบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมในการอยู่อาศัย
ร่วมกัน พร้อมท้ังมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน ภายใต้คณะกรรมการการมสี่วน
ร่วมการด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยมผีู้แทนจากชาวชุมชนดินแดงร่วมด้วย เพื่อร่วมกนัขับเคลื่อน
การด าเนินโครงการฯ ให้ประสบความส าเร็จ รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มตา่งๆ ให้เป็นผู้น าตามธรรมชาติในชุมชนดินแดง
เพื่อช่วยเผยแพร่และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  
 

 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวไ้ด้ ดังนี ้
 1. การด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มี
ดังนี ้
  การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย รัฐบาลให้ความส าคัญและได้ก าหนดเป็นนโยบายส าคญั
เร่งด่วน โดยการบรูณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนให้คนไทยผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย        
มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย รวมถึงมีชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และยกระดับคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติในเรื่องของการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศยัที่เหมาะสมและยั่งยืนส าหรับทุกคน ซึ่งมีกระบวนการ
ด าเนนิงานท่ีซับซ้อนหลากหลายขัน้ตอน โดยแบ่งการด าเนินงานเปน็ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนของกายภาพ        
คือการก่อสร้าง การรื้อถอน และสว่นท่ี 2 กระบวนการทางด้านสังคม คือ การมีส่วนร่วม 
  ดังนั้น การด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในการฟื้นฟูเมืองชุมชน    
ดินแดง ประกอบด้วย 
  1.1 ท าการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทในด้านกายภาพ การเงิน การลงทนุ และท าการส ารวจ        
วิจัยสภาพชุมชน รวมถึงท าการตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคารในชุมชนดินแดง ตลอดจนศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา ท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ส ารวจความต้องการ วิเคราะห์ปญัหาชุมชน สอบถามความ
คิดเห็นของผู้อยู่อาศัยเพื่อประกอบการจัดท าโครงการ ตลอดจนการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน การประชุมร่วมกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชุมร่วมกับชาวชุมชนดินแดง รวมถึงการจดัเวทีสาธารณะ 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในภาพรวมและน าไปสู่การปรับปรุงผังโครงการและแบบเบื้องต้นของกลุ่มอาคาร รวมทั้ง
แผนการก่อสร้างหรือรื้อย้าย งบประมาณของโครงการ รูปแบบและแนวทางในการลงทุน เพื่อให้ได้แผนแม่บทฯ ที่มี
ความสมบรูณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชาวชุมชนดินแดง และนโยบายของรัฐในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยและพฒันาเมือง 
  1.2 จัดท าแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมอืงชุมชนดินแดง ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยยดึกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางการจัดท า 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) หลังจากนั้นน าเข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมมีมตเิมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบในหลักการแผน 
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แม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง และเห็นชอบในหลักการกรอบแผนการลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ี และอนุมัติด าเนิน
โครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ซึ่งเป็นระยะที่ 1 และเริม่ด าเนินการก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2559 และเสร็จสิ้น
ในเดือนมิถุนายน 2561 
  1.3 การด าเนินงานโดยอาศยัการบรูณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกังบประมาณ ส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ภายใต้คณะอนกุรรมการ   
เพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รวมถึงมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน
โครงการ และจัดใหม้ีชุดส ารวจข้อมูลและมวลชน 
  1.4 การสร้างการรับรู้ การประชาสมัพันธ์ การแนะน าสร้างความรูค้วามเข้าใจโครงการแกผู่้อยู่อาศัย 
  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วข้องเพื่อจะไดไ้ม่
เกิดปัญหาจากการด าเนินงาน 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มดีังนี ้
  2.1 ปัญหาการต่อต้านคดัค้านจากผู้อยูอ่าศัย การขาดความร่วมมือจากผูอ้ยู่อาศัยแฟลต เนื่องจาก   
การรับรูร้ับทราบข้อมลูที่เป็นเท็จจากแกนน าในการต่อต้านโครงการหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ มคีวามไมเ่ข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ 
  2.2 ปัญหาด้านการด าเนินงาน ในส่วนของการก่อสร้าง เนื่องจากผู้อยู่อาศัยไมเ่ห็นด้วยท่ีจะให้ย้ายไป
เช่าอยู่ข้างนอกก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาภายหลังโครงการแล้วเสร็จ จึงท าให้โครงการมีข้อจ ากัดที่ว่าตอ้งก่อสร้างไว้
เพื่อรองรับการรื้อย้ายในระยะแรกก่อน ก็คือการต้องค่อยๆ ทยอยสรา้งทยอยย้ายทุกอย่างต้องท าอย่างระมัดระวัง
ไม่ให้กระทบผู้อยู่อาศัยใหม้ากที่สดุ และในส่วนของการรื้อถอนท าได้ล าบาก เนื่องจากชุมชนดินแดงเป็นพ้ืนท่ีเปิด     
มีพื้นท่ีจ ากัด มีการสัญจรที่คับคั่ง มีชุมชน มีประชาชนจากชุมชนภายนอกเข้าออกตลอด มีแผงร้านค้าจ านวนมาก 
รวมถึงปัญหาในการขนย้ายผู้อยู่อาศัยขึ้นอาคาร เพราะสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างก็ไม่สามารถน าขึ้นไปใช้ในอาคารสูง
ได้และปัญหาการจราจรที่ค่อนข้างคับคั่งที่เป็นอุปสรรคขณะขนยา้ย 
  2.3 ปัญหากระบวนการแตล่ะส่วนมีขัน้ตอนยาว เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ซึ่งต้องผ่านหลายขั้นตอนถึงแม้จะปฏบิัติตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการก็ต้องใช้
วิจารณญาณมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากโครงการของรัฐมีความละเอียดอ่อนจะมีคนจับตามองเป็นพิเศษ เป็นเหตุให้
โครงการต้องขยับออกไป 
  2.4 ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากค่าเช่าท่ีต่ ามากส่งผลกระทบต่อตน้ทุนในการก่อสร้าง รัฐต้อง
รับภาระจ านวนมหาศาล 
 3. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีดงันี ้
  3.1 การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นโครงการน าร่องที่เป็น
รูปธรรมในเรื่องของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยที่ทรุดโทรมเสื่อมสภาพ หรอืการพัฒนาเมือง ส าหรับผูม้ีรายได้น้อย 
  3.2 เน้นหนักในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้อยู่อาศัยเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการให้มาก
ที่สุด ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้อยู่อาศัย ภาครัฐต้องพยายามลงพื้นที่ท าความ
เข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นกับผู้อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ ความเช่ือใจของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะท าใหก้ารด าเนิน
โครงการราบรื่น 
  3.3 การด าเนินการในการพัฒนาพ้ืนท่ีรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ โดยการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ภายใต้พระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 เพื่อไม่ให้ขาดสภาพคล่องและสามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหม้ีรายได้มา
ชดเชยการลงทุนโครงการเชิงสังคม  
  3.4 ก าหนดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เพื่อสู่
เป้าหมายเป็นชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ด้ำนแรก ด้านสังคม ด้ำนที่สอง   
ด้านเศรษฐกิจ และด้ำนทีส่ำม ด้านสิ่งแวดล้อม  
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  3.5 การพัฒนาโครงการที่จัดให้มีองค์ประกอบของชุมชนที่ครบถ้วน ทั้งในด้านความปลอดภยัใน
ทรัพย์สิน ด้านระบบดจิิทัลเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ดา้นการออกแบบส าหรับทุกคน (Universal Design) ด้านการ
ประหยดัพลังงานและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในโครงการ ถือเป็นจุดเริม่ต้นของ
การน าพาชุมชนดินแดงไปสู่การเปน็ Din - Daeng Smart Community ต่อไปในอนาคต ภายใต้แนวคิดที่ว่า 
“โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อคนดินแดง” 
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้อยูอ่าศัยในพ้ืนท่ีฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีดังนี ้
  4.1 การด าเนินโครงการโดยใช้กระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักตั้งแต่เริม่ต้นโครงการ 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกดิการยอมรับ ตลอดจนการอบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมในการอยู่อาศัย    
ในอาคารสูง เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการอยูอ่าศัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในการอยู่อาศัย
ร่วมกัน  
  4.2 การก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการด้านการดูแลชุมชน โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมสร้าง
ความเชื่อมั่นและการยอมรับในกฎ กติกา ระเบียบการอยู่อาศยัร่วมกนั โดยให้ผู้อยู่อาศยัได้เข้ามามีส่วนในการ
ก าหนดรูปแบบ 
  4.3 การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน ภายใต้คณะกรรมการการมีส่วนร่วม
การด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยมผีู้แทนจากชาวชุมชนดินแดงร่วมเป็นกรรมการด้วย และมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการผู้น าตามธรรมชาติ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารและท าความเข้าใจกับชุมชน ช่วยเผยแพร่และ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปยังผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงรายอื่นๆ 
  4.4 การจัดตั้งกลุ่มตา่งๆ ภายในชุมชนดินแดงเองเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของเครือข่ายองค์กร
ชุมชน เช่น เครือข่ายกรรมการชุมชน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร ซึ่งด าเนินงานด้วยการจดั
อบรม ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชุมชนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 
 

 อภิปรำยผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อ
ต้องการให้ผู้มรีายได้น้อยได้มีที่อยูอ่าศัยท่ีมั่นคง มีสภาพแวดล้อมชีวติความเป็นอยู่ทีด่ีและยกระดับคณุภาพชีวิต     
ที่ดีขึ้น มีชุมชนที่เข้มแข็ง การด าเนินนโยบายโดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
ในด้านต่างๆ โดยสอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติในเรื่องของการพัฒนา
เมืองและที่อยู่อาศัยทีเ่หมาะสมและยั่งยืนส าหรับทุกคน ทั้งนี้สอดคลอ้งกับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2513 (อ้างถึงใน เดช อุณหะจริังรักษ์, 2561, หน้า 5) ค าว่า   
“การพัฒนา” ก็หมายถึงท าให้มั่นคง ท าให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ท าให้บ้านเมืองมั่นคง มีความเจรญิ 
ความหมายของการพัฒนานี้ ก็เท่ากับตั้งใจท่ีจะท าให้ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภัย มคีวามเจริญ มคีวามสุข 
ฉะนั้น จึงเข้าใจได้ว่า การพัฒนาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าจะน ามาซึ่งความสุขความเจรญิและความพอใจของ    
แต่ละบคุคลในประเทศ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560, หน้า 7) ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 71 ก าหนดไว้ว่า
รัฐพึงเสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม จดัให้ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสรา้งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจ
เข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลศิและเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน       
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นของ “ความมั่นคง” ได้อธิบายไว้ว่า
ความมั่นคงน้ันเป็นความมั่นคงปลอดภัยในทุกระดับและทุกมิติ ท้ังในระดับประเทศ และระดับชุมชน โดยเน้นชุมชน
เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น มีงานมรีายได้ที่มั่นคง มีท่ีอยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบแนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม    
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และในการด าเนินนโยบายดา้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง             
ซึ่งตัวนโยบายเองนั้นมีความชัดเจน มีความครอบคลุม ไม่ซับซ้อนเขา้ใจง่าย โดยแบ่งการด าเนินงานเปน็ 2 ส่วน    
ส่วนแรกเป็นส่วนของกายภาพ คือการก่อสร้าง การรื้อถอน และส่วนที่ 2 กระบวนการทางด้านสังคม คอื            
การมีส่วนร่วม ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการด าเนินงาน 4 ระยะ คือระยะที่ 1 – 2 เป็นการด าเนินโครงการส าหรับ        
ผู้อยู่อาศัยเดิม และระยะที่ 3 – 4 เป็นการด าเนินโครงการส าหรับผู้อยู่อาศัยเดมิและรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่          
โดยเริ่มแรกได้ท าการศึกษาและจดัท าแผนแม่บทในด้านกายภาพ การเงิน การลงทุน และท าการส ารวจ วิจัยสภาพ
ชุมชน รวมถึงท าการตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคารในชุมชนดินแดง ตลอดจนศึกษาแนวทางการด าเนินงาน    
ที่ผ่านมา ท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ส ารวจความต้องการ วเิคราะห์ปัญหาชุมชน สอบถามความคิดเห็น 
ของผู้อยู่อาศัยเพื่อประกอบการจดัท าโครงการ ตลอดจนการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการมสี่วนร่วมของประชาชน 
การประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและประชุมร่วมกับชาวชุมชนดินแดง รวมถึงการจดัเวทีสาธารณะ เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาในภาพรวมและน าไปสู่การปรับปรุงผังโครงการและแบบเบื้องต้นของกลุม่อาคาร รวมทั้งแผน   
การก่อสร้างหรือรื้อย้าย งบประมาณของโครงการ รูปแบบและแนวทางในการลงทุน เพื่อให้ได้แผนแมบ่ทโครงการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงท่ีมีความสมบูรณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชาวชุมชนดินแดง         
และนโยบายของรัฐในการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยและพัฒนาเมือง สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช 
จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 10) ที่ได้กล่าวไวว้่า การน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นเรื่อง
ของการศึกษาว่า องค์กรที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบรหิาร ตลอดจนกลไกท่ีส าคญั    
ทั้งมวลมาปฏิบตัิงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไวไ้ด้หรือไม่ และไดเ้พียงใด การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบตัิ     
จึงเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบาย แผนงาน โครงการให้ดีขึ้น การจัดท าแผนแม่บท
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยูอ่าศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยยึด
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นแนวทางการจัดท า และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) หลังจากนั้นน าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความ
เห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมมีมตเิมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน    
ดินแดง และเห็นชอบในหลักการกรอบแผนการลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ี และอนุมัตดิ าเนินโครงการอาคารพกัอาศัยแปลง G 
ซึ่งเป็นระยะที่ 1 และเริม่ด าเนินการก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2559 และเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2561 สอดคล้อง
กับแนวคิดของ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ ทีไ่ด้สรุปความหมายของการน านโยบายไปปฏิบตัิว่าเป็นกระบวนการหลักการ
ที่กฎหมายผ่านสภา หรือนโยบายได้รับการอนมุัติเป็นกิจกรรมของการน านโยบายที่อยู่ในรูปของกฎหมาย นโยบาย 
ระเบียบ ค าสั่ง หรือรปูแบบอ่ืนๆ ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อยูร่ะหว่างการก่อรปูนโยบายและผลลัพธ์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลี เพชรศรีชาติ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง นโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมือง 
(Urban Development Policy) ผลการวจิัยสรุปว่า เมืองสงขลาซึง่เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างมาก 
เนื่องมาจากอิทธิพลของนโยบายการพัฒนาเมืองจากรัฐลงมาอย่างตอ่เนื่อง และสืบเนื่องจากการก าหนดให้สงขลา
เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองในส่วนภูมภิาค จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาเมืองสงขลาที่ท าให้มี
นโยบายการพัฒนาเมืองของรัฐลงมาสู่พื้นที่สงขลาเป็นจ านวนมาก ท าให้สงขลาเกิดการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดด 
ซึ่งนโยบายส่วนใหญ่ที่ลงมานั้นมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อต้องการใหส้งขลาเปน็เมือง
ศูนย์กลางระดับภมูิภาค เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และศูนย์ราชการในระดับภมูิภาค 
การด าเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงได้ด าเนินการโดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายใต้
คณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วม
การด าเนินงานโครงการ และจดัให้มีชุดส ารวจข้อมูลและมวลชน ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ Berman (อ้างถึงใน 
รศ.เฉลิมพล ศรีหงส์, 2562, หน้า 16) ที่ได้เสนอกรอบวิเคราะห์การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิในระดับจลุภาค  
ไวว้่าการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระดับจลุภาคจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์การ (organizational 
change) ในขั้นการระดมพล (mobilization) คือการที่ผู้บริหารขององค์การในท้องถิ่นจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการ  
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ยอมรับโครงการของรัฐบาล (project adoption) และแผนการน าโครงการเหล่านั้นไปปฏิบัติ ซึ่งจะตอ้งอาศัย    
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในทางการเมืองและทางราชการ เพื่อใหไ้ด้รับการสนบัสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอรณุ บุญสายันต์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการน าโครงการบา้นมั่นคงไปปฏิบัติ  
ในระดับจลุภาค : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัสรุปว่า กระบวนการในการน าโครงการไปปฏิบตัิ 
มีลักษณะที่เป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการผลักดันโครงการให้บรรลุผลให้เป็นไปตามวัตถปุระสงคโ์ดยใช้
แนวคิดการบริการจดัการบ้านเมือง มีความร่วมมือกันระหว่างองค์การในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ         
เป็นการบูรณาการเช่ือมโยงกัน 3 ส่วน ส่วนแรกคือ การเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคล ส่วนท่ีสองคือ การเชื่อมโยงกับ
องค์การ และส่วนท่ีสามคือ การเช่ือมโยงระบบงานให้ประสานเข้าดว้ยกัน และการสร้างการรับรู ้
การประชาสัมพันธ์ การแนะน าสรา้งความรู้ความเข้าใจโครงการแก่ผูอ้ยู่อาศัย สอดคล้องกับแนวคิดของ            
เดช อุณหะจริังรักษ์ (2562) จากปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ       
โดยอธิบายเพิม่เตมิจาก ศุภชัย ยาวะประภาษ ในประเภทของนโยบาย กล่าวคือนโยบายที่มกีารรับรู้ประโยชน์     
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกดิขึ้น และความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับค่านิยม ประสบการณ์และความต้องการ
ของผู้ที่จะไดร้ับผลกระทบจากนโยบายนั้น มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายเช่นกัน 
 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มปีระเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้  
 1. ปัญหาการต่อต้านคดัค้านจากผู้อยูอ่าศัย การขาดความร่วมมือจากผูอ้ยู่อาศัยแฟลต เนื่องจากการรับรู้
รับทราบข้อมลูที่เป็นเท็จจากแกนน าในการต่อต้านโครงการหรือผู้ทีไ่ม่เห็นด้วยกับโครงการ มีความไมเ่ข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Brever and deLeon (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562,         
หน้า 15 – 24) ทีอ่ธิบายไว้ว่าลักษณะการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับการสนบัสนุนนโยบาย 
(surport of policy) โดยปกติการก าหนดนโยบายของรัฐบาลนั้นจะเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์
เสมอ ซึ่งเป็นการยากมากท่ีรัฐบาลจะก าหนดนโยบายให้คนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์อย่างเสมอกันทุกกลุ่ม ดังน้ัน    
การก าหนดนโยบายของรัฐบาลจึงอาจเผชิญกับการสนับสนุนและการคัดค้านต่อต้านได้เสมอ กลุม่ที่คัดค้านต่อต้าน
จะพยายามด าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนั้น หรือปรับปรุงแกไ้ขนโยบายเพื่อให้
กลุ่มของตนเองไดร้ับประโยชน์ หากการเจรจาประนีประนอมไม่ประสบความส าเร็จ การก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบตัิอาจประสบความชะงักงันได้และไมส่ามารถด าเนนิการต่อไปได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
วรากุล อุดมประมวล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการน านโยบายการจัดระเบยีบหาบเร่ – แผงลอยไป
ปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณเีขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า ในการบังคับใช้กฎหมายกบัผู้ค้าหาบเร่ – 
แผงลอยที่ฝ่าฝืนตามที่กฎหมายมีขอ้บังคับไว้อย่างเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้เกดิความขดัแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผู้ค้า
และเกดิการคดัค้านต่อต้านนโยบายการจัดระเบยีบหาบเร่ – แผงลอย ซึ่งการด าเนินการดังกลา่วท าให้ผู้ค้ามองว่าเป็น
การไล่ที่การค้าขายมากกว่าการตอ้งการจัดระเบียบ 
 2. ปัญหาด้านการด าเนินงาน ในส่วนของกายภาพ เรื่องของการก่อสร้าง เนื่องจากผู้อยู่อาศัยคัดค้าน
ต่อต้านไม่เห็นด้วยกับแนวทางการด าเนินงานท่ีจะใหผู้้อยู่อาศัยย้ายไปเช่าอาศัยอยู่ข้างนอกก่อนแล้วคอ่ยย้ายกลับเข้า
มาภายหลังการด าเนินโครงการแลว้เสร็จ จึงท าให้โครงการมีข้อจ ากัดที่ว่าต้องก่อสร้างอาคารพักอาศยัไว้เพื่อรองรับ
การรื้อย้ายในระยะแรกก่อน ก็คือการด าเนินงานโครงการทีต่้องค่อยๆ ทยอยสรา้งทยอยย้ายทุกอย่างตอ้งท าอย่าง
ระมัดระวังไม่ให้กระทบผู้อยู่อาศัยให้มากท่ีสุด และในส่วนของการรือ้ถอนท าได้ล าบาก เนื่องจากชุมชนดินแดงเป็น
พื้นที่เปิด มีพื้นที่จ ากัด มีการสญัจรที่คับคั่ง มีชุมชน มีประชาชนจากชุมชนภายนอกเข้าออกจ านวนมาก มีตลาด     
มีแผงร้านค้าจ านวนมาก รวมถึงปัญหาในการขนย้ายผู้อยู่อาศยัขึ้นอาคารใหม่ เพราะสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างก็ไม่
สามารถน าขึ้นไปใช้ในอาคารสูงได ้และปัญหาการจราจรที่ค่อนข้างคบัคั่งที่เป็นอุปสรรคขณะขนย้าย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ การเคหะแห่งชาติ (2561) ที่ได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยว่าสภาพของชุมชนส่วน
ใหญ่มีความหนาแน่นปานกลาง และเกือบร้อยละ 90 มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ผสมกันระหว่างสภาพท่ีทรุดโทรมและ
สภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงการครอบครองที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในที่ดินแบบผสม คือ ในชุมชนมีการครอบครอง
ที่ดินมากกว่าหนึ่งประเภท เช่น การครอบครองแบบเข้ามาบุกเบิกในท่ีดินของคนอ่ืนอยู่อาศัย หรือมีการเช่าท่ีดิน    
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เพื่อปลูกบ้าน เมื่อถามถึงความต้องการที่อยู่อาศัย ชุมชนผู้มีรายได้นอ้ยในเมืองยังคงมีความต้องการทีอ่ยู่อาศัยใน
ชุมชนเดิมมากกว่าท่ีจะย้ายไปอยู่ในท่ีอยู่ใหม่ โดยมีการปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้นและต้องการที่อยู่อาศยัเป็นสัดส่วน    
ถึงจะไม่มีความมั่นคงในเรื่องของที่ดิน และขาดสาธารณูปโภค/สาธารณูปการก็ตาม และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2560) ที่กล่าวถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มผูม้ีรายได้
น้อยทั่วไป คือ มีที่ดินที่พร้อมต่อการพัฒนา (Serviced land) ส าหรบัการพัฒนาโครงการรวมทั้งที่ดินที่มีต้นทุนที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศยั การปรับมาตรการด้านผังเมืองให้เอื้อต่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มรีายได้
น้อยให้สามารถมีที่อยู่อาศัยในเมืองได ้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลี เพชรศรีชาติ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
นโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมือง (Urban Development Policy) ผลการวิจัยสรุปว่า เมืองสตูลนโยบาย
ส่วนใหญ่ที่ลงมาสู่เมืองสตลูนั้นเปน็เพียงนโยบายการเร่งรัดพัฒนาเมอืงในโครงสร้างพื้นฐานและการพฒันาเส้นทาง
คมนาคมเพื่อเปดิเส้นทางการเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีภายนอก เนื่องจากเมืองสตูลมีข้อจ ากัดทางกายภาพท่ีมีลักษณะ    
เป็นเมืองปิด จากนโยบายของรัฐสว่นกลางท าให้มีการขยายตัวของเมืองมีเพิ่มขึ้น แต่พื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองสตูล  
มีข้อจ ากัดเรื่องป่าชายเลนและพื้นที่อุทยานท าให้การขยายตัวไม่ต่อเนื่องกันเกิดการเติบโตของเมืองเปน็หย่อมๆ 
 3. ปัญหาของกระบวนการด าเนินงานแต่ละส่วนมีข้ันตอนยาว เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาต
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ซึ่งต้องผ่านหลายขั้นตอนถึงแม้จะปฏิบัตติามกฎหมายแล้ว 
คณะกรรมการก็ต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากโครงการของรัฐมีความละเอยีดอ่อนต่อความรู้สึก 
ค่านิยม วิถีชีวิตของผู้ที่ไดร้ับผลกระทบและจะมีคนจับตามองเป็นพิเศษ จึงเป็นเหตุให้โครงการต้องขยบัระยะเวลา
ออกไป สอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2560) ที่กล่าวถึงความ
ต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั่วไป คือปรับปรุงกฎหมายในการน าท่ีดินของรัฐมาพัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยถึงปานกลาง การควบคุม ก ากับดูแลด้านมาตรฐานท่ีอยู่อาศยัอย่างจริงจัง เพิ่มความ
คล่องตัวในกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยภาครัฐ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพินธ์ แซ่อึ้ง (2555) ได้ศึกษา
เรื่อง การน านโยบายการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยไปปฏิบัติ : วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการบ้านเอื้อ
อาทรกับโครงการบา้นมั่นคง ผลการวิจัยสรุปว่า โครงการบ้านมั่นคงมีปัญหาในการด าเนินโครงการในการก่อสร้าง    
ที่อยู่อาศัย คือ ขาดแคลนเทคโนโลยีในการสร้างบ้าน วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านไมม่ีคณุภาพและไม่ไดม้าตรฐาน 
กฎหมายทีไ่ม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงานโครงการ ข้อจ ากัดในเรื่องของที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการมีความคับ
แคบไม่ตรงตามมาตรฐานการอยู่อาศัย 
 4. ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากค่าเช่าท่ีต่ ามากส่งผลกระทบต่อตน้ทุนในการก่อสร้าง รัฐต้องรับภาระ
จ านวนมหาศาล สอดคล้องกับแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2562) จากปัจจัยที่ก าหนดความส าเรจ็หรือความ
ล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏบิัติ โดยอธิบายเพิ่มเติมจาก ศภุชัย  ยาวะประภาษ ในความเพียงพอของทรัพยากร 
กล่าวคือนโยบายที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องไดร้ับการสนบัสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและ
งบประมาณ และจะต้องได้รับการสนับสนุนและมจี านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัตดิ้วย และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Brever and deLeon (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 15 – 24) ที่ได้อธิบาย
ลักษณะการน านโยบายไปปฏิบตัิให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับการจัดสรรทรัพยากร เพราะทรัพยากรเป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัประการหนึ่งต่อความส าเรจ็ของการน านโยบายไปปฏิบตัิ ทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏิบัติรวมถึง
เงินลงทุน เวลา บุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่างๆ แต่ในความเป็นจริงของสังคมทั่วไปนั้น    
มักพบว่ามีทรัพยากรไมเ่พียงพอตอ่การพัฒนาโครงการต่างๆ เพราะทุกสังคมล้วนแล้วแต่มีทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด 
ดังนั้นการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้องจึงต้องค านึงถึงล าดับความส าคัญของแผนงานและโครงการ รวมทั้งกลยุทธ์ในการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ ข้อจ ากัดซึ่งเกิดจากการมีทรัพยากรอย่างจ ากัดนี้ มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติเป็นอยา่งมาก และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อรพินธ์ แซ่อึ้ง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยไปปฏิบัติ : วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการบ้านเอื้ออาทรกับโครงการบ้านมั่นคง 
ผลการวิจัยสรุปว่า โครงการบ้านเอื้ออาทร ในส่วนของการสนับสนนุงบประมาณจากภาครัฐท่ีเป็นเงินอุดหนุนมีไม่
เพียงพอ ส่งผลให้เกดิปัญหาต้นทนุท่ีเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยเงินกู้ ท่ีกู้มาจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน และในส่วน 
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ของโครงการบ้านมั่นคง สินเชื่อที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐมไีม่เพยีงพอท าให้เกิดปัญหาชาวบ้านน าเงินนอกระบบ    
มาเสริมท าให้เกดิภาระหนี้ของกลุม่และหนี้นอกระบบ 
 

 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อยในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีประเด็น
ที่น ามาอภิปรายดังนี ้
 1. การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการนั้นจะต้องด าเนินงานกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อท่ีจะ
ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการน าร่องที่เป็นรูปธรรมในเรื่องของการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย        
ที่ทรุดโทรมเสื่อมสภาพหรือการพฒันาเมือง ส าหรับผู้มรีายได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2560) ที่ได้กล่าวถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มรีายได้น้อยที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัด คือ 1) ต้องการเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 2) ต้องการให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม ฟ้ืนฟู     
และบ ารุงรักษาพ้ืนท่ีเสื่อมโทรม 3) ต้องการให้เกิดการพัฒนาเมืองอยา่งเป็นระบบ ได้แก่ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เหมาะสม มีทีด่ินส าหรับการจัดทีอ่ยู่อาศัยผู้มรีายได้น้อย มีการรักษาพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นท่ีควรอนุรักษ์        
มีการพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ ไม่เกิดปญัหาการรุกล้ าทีด่ินสาธารณะ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วรากุล อุดมประมวล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการน านโยบายการจัดระเบยีบหาบเร่ – แผงลอย      
ไปปฏิบตัิ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยสรุปวา่ นโยบายมีความชัดเจน มีความ
ครอบคลมุ ซึ่งได้มีการด าเนินงานตามนโยบายอย่างชัดเจนและเคร่งครัด เพื่อการจดัระเบียบหาบเร่ – แผงลอย
ในทางเท้าอย่างจริงจังเพ่ือไม่ให้มสีิ่งกีดขวางการใช้ทางเท้าและการจราจรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่สญัจรไปมา     
ท าให้เกิดความไม่เป็นระเบยีบเรียบร้อยไมส่ะอาดตา ไม่น่ามอง 
 2. เน้นหนักในเรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้อยู่อาศัยเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการให้มาก
ที่สุด มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อยู่อาศัย ภาครัฐต้องพยายามลงพื้นที่    
ท าความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นกับผู้อยู่อาศัยเพื่อให้เกดิความไว้วางใจ ความเชื่อใจของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินโครงการราบรื่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในเป้าหมายของการพัฒนา 
ประเด็นการให้ความส าคญัโดยดึงเอาพลังการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมกันคิดร่วมกันท าเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอรุณ บุญสายันต์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการน าโครงการบ้าน
มั่นคงไปปฏิบตัิในระดับจุลภาค : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัสรุปว่า ในการน านโยบายไปปฏิบตัิ
มีปัจจัยที่มผีลต่อความส าเรจ็ของโครงการ คือปัจจัยความร่วมมือของคนในชุมชน ผู้บริหารชุมชน เจ้าหน้าท่ีในส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งพบว่าในทุกชุมชนประสบความส าเร็จในด้านตา่งๆ ดังนี้ ด้านการแกไ้ขปัญหาและการพัฒนาชุมชนแออัด 
ด้านชุมชนมั่นคง คุณภาพชีวิตคนจน ความมั่นคง สิทธิการครอบครองที่ดิน สิทธิการครอบครองที่อยูอ่าศัย 
 3. การด าเนินการในการพัฒนาพ้ืนท่ีรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ โดยการให้เอกชนร่วมลงทุน ในโครงการฟื้นฟู
เมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ภายใต้พระราชบัญญตัิการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ       
พ.ศ. 2556 เพื่อไม่ให้การเคหะแหง่ชาติขาดสภาพคล่องในเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการและสามารถ
ด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มรีายได้มาชดเชยการลงทุนโครงการเชิงสังคม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกวลี เพชรศรีชาติ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง นโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมือง (Urban 
Development Policy) ผลการวจิัยสรุปวา่ เมืองสงขลา ซึ่งเป็นเมืองที่มีการเจรญิเตบิโตอย่างมาก เนือ่งมาจาก
อิทธิพลของนโยบายการพัฒนาเมอืงจากรัฐลงมาอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจากการก าหนดให้สงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่
เป้าหมายการพัฒนาเมืองในส่วนภมูิภาค จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาเมืองสงขลาที่ท าใหม้ีนโยบายการพัฒนา
เมืองของรัฐลงมาสู่พื้นทีส่งขลาเปน็จ านวนมาก ท าให้สงขลาเกดิการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดด จึงมกีลุ่มทุน  
ขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาให้สงขลาเป็นเมืองศูนย์กลางด้านโลจิสตกิส์และปโิตเลียม เป็นปัจจยัส าคญัในการผลักดัน
การพัฒนาเมือง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ปี 2560 – 2580 
ผลการวิจัยสรุปว่า แนวทางในการด าเนินงานการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผูม้ีรายได้น้อย รัฐบาลอาจจะไมต่้องลงทุน 
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ท าเองควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ไข การสร้างกลไกตลาดใหส้ามารถเอื้อประโยชน์ต่อการ
จัดสรรที่อยู่อาศัยเพื่อให้ทุกกลุ่มรายไดส้ามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีคนจ านวนมาก    
ที่ไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ ภาครัฐจึงควรที่จะต้องให้ความส าคญักับกลุม่ผูม้ีรายได้น้อยนี้อย่างมาก 
โดยการพิจารณาสร้างมาตรการและนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านกฎหมายใหม่ๆ ท่ีจะเอื้ออ านวย   
ต่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้กับกลุม่ผู้มรีายได้น้อยในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งนโยบายด้านท่ีอยูอ่าศัยท่ีภาครัฐ
ส่งเสริมจะส่งผลต่อกลไกตลาดในอีกรูปแบบหนึ่ง 
 4. มีการก าหนดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ซึ่งได้
ด าเนินการก่อสร้างและย้ายผู้อยู่อาศัยเข้าพักอาศัยเสรจ็เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว เพื่อสู่เป้าหมายการเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ด้าน ด้ำนแรก ด้านสังคม คือมีการส่งเสรมิด้านสุขภาพและ
สันทนาการของผูสู้งอายุ มีการจดักิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ของชาติ การอบรมส่งเสริมสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว ด้ำนที่สอง ด้านเศรษฐกิจ คือการส่งเสริมอาชีพ การให้ความรู้ในเรื่องการออม และด้ำนทีส่ำม          
ด้านสิ่งแวดล้อม คือการให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะ การรักษาสิง่แวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ทีม่ีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในเป้าหมายของการพัฒนา ประเด็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการบรหิารจัดการชุมชนของตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมของประชาชน          
ในประเทศท้ังในมิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชาชนคนไทยท่ีมีคณุภาพที่ดี 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็ง    
ของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลี เพชรศรีชาติ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
นโยบายสาธารณะว่าด้วยการพัฒนาเมือง (Urban Development Policy) ผลการวิจัยสรุปว่า นโยบายการพัฒนา
เมืองสงขลาในระดับท้องถิ่นก็มีส่วนส าคัญอย่างมากที่ท าให้เกิดการพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
 5. การพัฒนาโครงการที่จัดให้มีองค์ประกอบของชุมชนที่ครบถ้วน ทั้งในด้านความปลอดภยัในทรัพย์สิน 
ด้านการออกแบบส าหรับทุกคน (Universal Design) ด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การน านวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้ในโครงการ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการน าพาชุมชนดินแดงไปสู่การเป็น Din - Daeng 
Smart Community ต่อไปในอนาคต ภายใต้แนวคดิที่ว่า “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อคนดินแดง”      
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2560) ในเรื่องนโยบายการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยของต่างประเทศ ยกตัวอย่างกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่ได้มีนโยบายในการพัฒนาท่ีอยู่อาศยั โดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย (Housing Development Board : HDB) ภายใต้กระทรวงการพัฒนา
แห่งชาติ (Ministry of National Development) เพื่อให้ HDB เปน็องค์กรหลักในการจดัหาที่อยู่อาศัยในราคา     
ที่สามารถจา่ยได้ (Affordable house) รวมถึงท่ีอยู่อาศัยสวสัดิการ โดยโครงการที่อยู่อาศัยของ HDB จะตั้งอยู่ใน
บริเวณเคหะชุมชนซึ่งมีองค์ประกอบชุมชนอยู่ด้วย เช่น โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล ศูนย์อาหาร และสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านนันทนาการ สอดคล้องกับงานวิจยัของ เกวลี เพชรศรีชาติ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง นโยบายสาธารณะ
ว่าด้วยการพัฒนาเมือง (Urban Development Policy) ผลการวิจยัสรุปว่า นโยบายการพัฒนาเมืองสตูลนั้นได้ให้
ความส าคญักับการพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้มีการส่งเสริมการอาชีพและ
ส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในรปูแบบของการจัดตั้งกลุม่อาชีพ การพัฒนาตลาดสดแห่งใหม่ และการพัฒนา
ทางเดินเลียบคลองม าบังให้เป็นตลาดน้ าเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้อยูอ่าศัยในพ้ืนท่ีฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีประเด็นที่น ามาอภปิรายดังนี ้
 การด าเนินโครงการโดยใช้กระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักตั้งแต่เริม่ต้นโครงการ       
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกดิการยอมรับ ตลอดจนการอบรมให้ความรู้และสร้างวัฒนธรรมในการอยู่อาศัย
ร่วมกันในอาคารสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการอยู่อาศัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม
ในการอยู่อาศัยร่วมกัน ซึ่งได้มีการก าหนดรูปแบบการบริหารจดัการด้านการดูแลชุมชน โดยใช้กระบวนการการมี 
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ส่วนร่วมสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในกฎ กติกา ระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน โดยให้ผู้อยู่อาศัยได้เข้ามามสี่วน
ในการก าหนดรูปแบบการอยู่อาศยั รวมถึงการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการมสี่วนร่วมของชาวชุมชนซึ่งได้
ด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการด าเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยมผีู้แทนจาก       
ชาวชุมชนดินแดงร่วมเป็นกรรมการด้วย และมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้น าตามธรรมชาติ เพื่อเป็นตัวแทนในการ
สื่อสารและท าความเข้าใจกับชุมชน ช่วยเผยแพร่และถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารที่ถูกต้องไปยังผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง
รายอื่นๆ และมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนดินแดงเองเพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชน 
เช่น เครือข่ายกรรมการชุมชน กลุม่ผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตร ซึ่งด าเนินงานด้วยการจัดอบรม
ให้ความรู้ ศึกษาดูงาน จัดกจิกรรมเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้อยู่อาศยัภายในชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชุมชนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ดังน้ันกระบวนการการมีส่วนร่วม
ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้เกดิชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นท่ีเกีย่วข้องกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของผู้มี   
รายได้น้อยในการสร้างชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ
ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการพัฒนา ซึ่งมีการส่งเสรมิการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการในระดับชมุชน         
การสนับสนุนศูนยฝ์ึกอาชีพของชุมชน ส่งเสรมิให้ชุมชนมีการจดัสวสัดิการและบริการภายในชุมชนเอง และผลักดัน
กลไกในการกระจายที่ดินท ากินใหก้ับชุมชนและการบริหารจัดการทีด่ินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุตามเปา้หมายที่ส าคัญ
ในการยกระดับรายได้ของประชากร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยังมีวัตถุประสงค์ที่ให้มี
การบูรณาการการพัฒนาในทุกมิตอิย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มรีะบบภูมิคุ้มกัน มคีวามมั่นคง         
ทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการทางสังคมที่มีคณุภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีการก าหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาท่ีส าคญัคือ การลด
ความเหลื่อมล้ าทางดา้นรายได้และความยากจนลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยู่ การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ซึ่งเปน็เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงสอดคล้องกบัแผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ได้กล่าวไวว้่า แผนแม่บทการพัฒนาท่ีอยู่อาศยัระยะ 20 ปี เป็นแผนทีมุ่่งเน้นการส่งเสริมและ
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรบัประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู ่
ที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสินเช่ือเพื่อการอยู่อาศัย และการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในทุกระดับ
เพื่อน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอรุณ บุญสายันต์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการน าโครงการบ้านมั่นคงไปปฏิบัติในระดับจลุภาค : กรณศีึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย
สรุปว่า ปัจจยัที่มีผลต่อความส าเรจ็ของโครงการ คือปัจจัยความร่วมมือของคนในชุมชน ผู้บริหารชุมชน เจ้าหน้าที่ 
ในส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อท าการศึกษาความส าเร็จ/ลม้เหลวของโครงการ พบว่า ในทุกชุมชนประสบความส าเรจ็ในด้าน
ต่างๆ ดังน้ี ด้านการแกไ้ขปัญหาและการพัฒนาชุมชนแออัด ด้านชุมชนมั่นคง คุณภาพชีวิตคนจน ความมั่นคง    
สทิธิการครอบครองที่ดิน สิทธิการครอบครองที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลี เพชรศรีชาติ (2560)      
ได้ศึกษาเรื่อง นโยบายสาธารณะวา่ด้วยการพัฒนาเมือง (Urban Development Policy) ผลการวิจัยสรุปว่า     
การพัฒนาเมืองสงขลาบทบาทของภาคประชาสังคม องค์กรภาคประชาสังคมมีความเติบโตและเขม้แข็งมาก มีความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงท าให้การพัฒนาเมืองที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ภาคประชาสังคมอาศยัความเป็นเมืองเก่าของสงขลา
ดึงกลุ่ม/องค์กรต่างๆ เข้ามามสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการพัฒนาเมือง เกิดกลไกและพลังของภาคประชา
สังคมที่เข้มแข็ง ส่งผลให้เมืองเติบโตอย่างมีทิศทางสะท้อนให้เห็นการใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด         
มีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมเกิดการกระจายผลประโยชน์ของทรัพยากรอย่างเสมอภาค 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. นโยบายที่มผีลกระทบต่อคนจ านวนมาก มีผลต่อการเปลีย่นแปลงวิถชีีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
ควรเป็นนโยบายที่ระดับบนเป็นผูก้ าหนดนโยบาย Top Down ต้องเป็นนโยบายทีม่ีเป้าหมายที่ชัดเจน ยืนหยัดใน 
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เป้าหมาย ผู้ก าหนดนโยบายต้องเข้มแข็งทนต่อแรงคัดค้านต่อตา้นของผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือกลุ่มผลประโยชน์ 
โอกาสที่นโยบายจะประสบความส าเร็จจะมีสูงมาก 
 2. หากเป็นโครงการที่มีการบูรณาการหลายหน่วยงานนั้น เรื่องการให้ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องควรให้มีความต่อเนื่องกันไม่ว่าจะในเรื่องของบุคคลหรือข้อมลู เพราะงานทุกอย่างไม่สามารถจบ
ได้ด้วยตัวเองจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการรว่มกันขับเคลื่อน 
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเชิงรุกอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารกับประชาชนให้มากขึ้นเพือ่ให้ประชาชนรับรู้รบัทราบข้อมลูที่เป็นความจริง การสร้างกระบวนการการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอน เพราะการที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนจะต้องท าความเข้าใจกับประชาชน
ให้มากข้ึน สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ เพื่อท่ีจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบาย
จะไดไ้ม่กินระยะเวลายาวนาน 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผู้น าชุมชนต้องมี
ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้น า และผู้อยู่อาศัยในชุมชนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยนื 
 5. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นท้ัง 4 ระยะแล้ว และศึกษาในเรื่องของปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบายด้านการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
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