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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐ
ริมคลอง)ฺกรณีศึกษาชุมชนฺกสบ.พัฒนาฺแขวงคลองถนนฺเขตสายไหมฺกรุงเทพมหานครฺรวมถึงปัญหาฺอุปสรรคฺ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการฺตลอดจนความคิดเห็นรวมไปถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการด าเนินโครงการดังกล่าวฺโดยการใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสานฺซึ่งใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพฺ(Qualitative 
data) เป็นหลักและข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) สนับสนุนในการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลเป็นหลักฺ
จ านวนฺ5ฺคนฺและแบบสอบถามฺ50ฺกลุ่มตัวอย่างฺผลการวิจัยพบว่าฺโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺจะบรรลุผลส าเร็จได้นั้นฺจะต้องได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  
ที่เกี่ยวข้องฺควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลนโยบายอย่างสม่ าเสมอ  เน้นในเรื่อง 
การวางแผนอย่างต่อเนื่องในการด าเนินโครงการฯฺและสนับสนุนการเพ่ิมจ านวนบุคลากรในการด าเนินงานให้
เพียงพอต่อการด าเนินนโยบายโครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดฺุตลอดจนเพ่ิมเติมประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารโครงการฯฺผ่านสื่อต่างฺๆฺเพื่อให้ประชาชนเข้าใจแนวทางในการด าเนินโครงการในกรณีที่ประชาชน
อาจกลายเป็นผู้บุกรุกที่ราชพัสดุ 
 
ค าส าคัญฺฺการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺการน านโยบายไปปฏิบัติฺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ืองการพัฒนาที่อยูอ่าศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺกรณีศึกษาชุมชนฺกสบ.พัฒนา 
ฺแขวงคลองถนนฺเขตสายไหมฺกรุงเทพมหานคร 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตฺมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปีฺ2554ฺพบว่าฺสาเหตุหลักที่เป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้ าคือฺคฺูคลองฺทางระบายน้ าหลักถูกชุมชนบุกรุกปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ าเข้ามาใน  
ริมคลองเป็นจ านวนมากฺท าให้การระบายน้ าไม่คล่องตัวฺซึ่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีจ านวนคูคลองทั้งสิ้นฺ
1,161ฺคลองฺเป็นคฺูล ารางฺล ากระโดง จ านวน 521 แห่ง บึงรับน้ า จ านวน 21 แห่ง ส าหรับคลองในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครฺจ าแนกออกเป็นฺ2ฺประเภทฺคือฺคลองสาธารณะฺอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร  และ
คลองชลประทานฺซึ่งเป็นที่ราชพัสดฺุจ านวนฺ28ฺคลองฺในปีฺ2532ฺกรุงเทพมหานครโดยส านักการระบายน้ าได้รับ
มอบเฉพาะเส้นทางน้ าจ านวนฺ13ฺคลองฺเพ่ือน ามาใช้บริหารจัดการน้ าตามแนวพระราชด าริก่อน  โดยพ้ืนที่ 
ริมคลองหรือตลิ่งจะอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบร่วมกันฺ3ฺหน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และ
กรมชลประทานฺ(กรมธนารักษ์ฺ,2561,หน้าฺ1) 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันทีฺ่5ฺมิถุนายนฺ2555ฺเห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ า 
ล าน้ าสาธารณะตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยฺ(กบอ.)ฺโดยให้กระทรวงมหาดไทย
และกรุงเทพมหานครฺร่วมกันด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่บุกรุกล าน้ าสาธารณะฺรวมทั้งต้องไม่ออกใบอนุญาต
ให้กับอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ก าลังจะด าเนินการทุกประเภทที่ตรวจสอบว่ามีการบุกรุกล าน้ าสาธารณะด้วยฺนอกจากนี้
ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุกฺ
และในปี 2547 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านสังคม ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557ฺ 
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทยฺกรุงเทพมหานครฺและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฺด าเนินการก าหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัดฺรวมทั้งการจัดหาที่อยู่อาศัยถาวรให้แก่ผู้รุกล้ าแนวล าคลองและทางระบายน้ าฺ(กรมธนารักษ์ฺ,2561,หน้าฺ1) 
 รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ าล าน้ าสาธารณะฺโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยฺ
และกรุงเทพมหานครร่วมกันด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่บุกรุกล าน้ าสาธารณะฺและให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุกฺในการนี้ กรุงเทพมหานครโดยส านักการ
ระบายน้ าได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้สอดรับกับ
โครงการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ าล าน้ าฺโดยจัดท าแผนด าเนินการระยะเร่งด่วนตามโครงการน าร่องในพ้ืนที่
คลองลาดพร้าวก่อนเป็นล าดับแรกฺและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนฺ(องค์การมหาชน)ฺหรือฺพอช.ฺส ารวจชุมชนที่ได้รับผลกระทบฺและจัดท าแผนการแก้ไขปัญหาให้แก่
ชุมชนดังกล่าวฺโดยน าเสนอรูปแบบการพัฒนาที่อยู่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพพ้ืนที่คลองฺได้แก่ 
 1)ฺการปรับปรุงในที่ดินเดิมฺโดยเช่าที่ดินราชพัสดุร่วมกันและจัดระเบียบการอยู่อาศัยเพ่ือรองรับ
ครัวเรือนที่รุกล้ าคลองฺภายใต้กรอบโครงการบ้านมั่นคงฺ 
 2)ฺการสร้างชุมชนในที่ดินใหมฺ่ที่ชุมชนจะจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกัน  ในลักษณะการซื้อหรือ 
เช่าที่ดินและปลูกสร้างที่พักอาศัยร่วมกันฺในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงในที่ดินเดิมไดฺ้ 
 3)ฺการเช่าซื้ออาคารฺในโครงการที่มีอยู่แล้วฺเช่นฺโครงการบ้านเอื้ออาทรฺหรือโครงการที่พักอาศัย
ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกระทรวงการคลังที่มีอยู่ (กรมธนารักษ์ฺ,2561,หน้าฺ2)ฺ 
 ต่อมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ า  ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะฺ 
เป็นประธานฺพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมฺปีฺ2558ฺให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างเขื่อนฺคสล.  และประตู
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ระบายน้ าคลองลาดพร้าวฺเป็นจ านวนเงินฺ2,400ฺล้านบาทเศษฺเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของกรุงเทพมหานครฺ
และปริมณฑลฺโดยมีชื่อโครงการว่าฺ“โครงการก่อสร้างเขื่อนฺคสล.ฺและประตูระบายน้ าคลองลาดพร้าวฺคลองบางบัวฺ
คลองถนนฺคลองสองฺและคลองบางซื่อฺจากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า ถึงรามค าแหง ไปทาง 
ประตูระบายน้ าคลองสองสายใตฺ้มีความยาวคลองประมาณฺ31.9ฺกิโลเมตรฺวงเงินงบประมาณฺ2,426.60ฺล้านบาทฺ
มีก าหนดระยะเวลาก่อสร้างฺ4ฺปีฺ(กรมธนารักษ์ฺ,2561,หน้าฺ1) 
 กรุงเทพมหานครฺจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครฺ  
โดยก าหนดแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองสายต่างๆ  โดยจะด าเนินการตามแผนด าเนินการ 
ระยะเร่งด่วนฺจ านวนฺ9ฺคลองฺและตามแผนด าเนินการระยะกลางฺจ านวนฺ34ฺคลองฺและแผนระยะปกติฺจ านวนฺ
1,118 คลอง โดยมีโครงการน าร่องในพ้ืนที่คลองลาดพร้าวฺและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฺ(องค์การมหาชน)ฺหรือฺพอช.ฺส ารวจชุมชนที่ได้รับผลกระทบ  และจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนดังกล่าวฺโดยน าเสนอรูปแบบการพัฒนาที่อยู่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพพ้ืนที่คลองฺ
โดยหากมีท่ีดินราชพัสดุเหลือจากการใช้ประโยชน์ทางราชการฺจะท าการปรับปรุงในที่ดินเดิมโดยเช่าที่ดินร่วมกัน
และจัดระเบียบการอยู่อาศัยเพ่ือรองรับครัวเรือนที่รุกล้ าคลองฺภายใต้กรอบโครงการบ้านมั่นคง  (กรมธนารักษ์ฺ
,2561,หน้าฺ1-3)ฺ 
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฺ(องค์การมหาชน)ฺได้ส ารวจข้อมูลชุมชนริมคลองลาดพร้าวผู้ได้รับผลกระทบ
ตามแผนระยะเร่งด่วนและตามแนวเขตคลองที่มีระยะความกว้างเป็นที่ยุติข้างต้นแล้วปรากฏว่าฺมีชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าวที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 43 ชุมชน รวม 7,314 ครัวเรือน โดยมีชุมชนที่ต้องโยกย้ายออกจากพ้ืนทีฺ่ 
6ฺชุมชนฺรวมฺ1,256ฺครัวเรือนฺและมีชุมชนที่สามารถอยู่อาศัยในที่ดินเดิมแต่ต้องเว้นและกันออกจากแนวเขต  
การก่อสร้างฺจ านวนฺ37ฺชุมชนฺรวมฺ6,058ฺครัวเรือน (กรมธนารักษ์ฺ,2561,หน้าฺ3) ดังนี้ 
 
ตาราง 1 จ านวนชุมชนริมคลองลาดพร้าวผู้ได้รับผลกระทบ 
 

เขต จ านวนชุมชน จ านวนครัวเรือน แผนการพัฒนา 
เขตสายไหม 10 ชุมชน 1,995ฺครัวเรือน รื้อย้ายฺ3ฺชุมชน 970ฺครัวเรือน 
เขตดอนเมือง 1ฺชุมชน 368ฺครัวเรือน อยู่บนที่ดินเดิมได้ 
เขตหลักสี่ 5 ชุมชน 961 ครัวเรือน รื้อย้ายฺ1ฺชุมชนฺฺ50ฺครัวเรือน 
เขตบางเขน 8ฺชุมชน 1,776 ครัวเรือน อยู่บนที่ดินเดิมได้ 
เขตจตุจักร 12ฺชุมชน 1,458 ครัวเรือน อยู่บนที่ดินเดิมได้ 
เขตห้วยขวาง 7ฺชุมชน 756 ครัวเรือน รื้อย้ายฺ2ฺชุมชนฺ236ฺครัวเรือน 

ที่มา: จากโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ าคูคลองฺ 
(หน้าฺ3),ฺ2561.ฺกรุงเทพมหานคร:ฺผู้แต่ง  
 กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ปกครองดูแลและบ ารุงรักษาฺใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามกฎหมายฺได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ  ให้กับคนจน และหรือผู้มี 
รายได้น้อยฺโดยด าเนินโครงการบ้านมั่นคงในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาความมั่นคงด้าน 
ที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่ในที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศฺระหว่างสองหน่วยงาน คือฺกรมธนารักษ์ฺ
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และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฺโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฺกรมธนารักษ์ได้จัดท า
บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองฺเพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา 
การรุกล้ าล าน้ าสาธารณะฺระหว่างกรมธนารักษ์ฺกระทรวงการคลังฺร่วมกับฺส านักการระบายน้ าฺกรุงเทพมหานครฺ
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฺ(องค์การมหาชน)ฺกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันทีฺ่
22ฺธันวาคมฺ2558ฺ(กรมธนารักษ์ฺ,ฺ2561,ฺหน้าฺ3) 
 รัฐบาลมีนโยบายจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดแนวคลองตามโครงการน าร่องในคลอง
ลาดพร้าวฺกระทรวงการคลังให้การสนับสนุนฺส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลอง
ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่อยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดฺุที่ได้รับผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ า 
ล าน้ าสาธารณะฺให้สามารถอาศัยอยู่บนที่ดินเดิมได้โดยไม่ต้องรื้อย้ายฺและการอยู่อาศัยต้องไม่รุกล้ าคูคลองหรือ
ทางระบายน้ าฺอีกทั้งให้การอยู่อาศัยมีความมั่นคงยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีฺ โดยถือหลัก
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาฺกระทรวงการคลังจึงสนับสนุนการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้  
กรอบเงื่อนไขโครงการบ้านมั่นคงฺโดยผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆฺในการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัยการจัดให้เช่า
ที่ดินราชพัสดุภายใต้เงื่อนไขโครงการบ้านมั่นคงฺ(กรมธนารักษ์ฺ,ฺ2561,ฺหน้าฺ7) จึงถือเป็นโครงการส าคัญและ
เร่งด่วนของกรมธนารักษ์ฺเพ่ือให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบให้มีที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และมีความมั่นคงในระยะยาวฺรวมทั้งรื้อย้ายผู้ที่อยู่ในแนวเขตการก่อสร้างให้อยู่บนที่ดินราชพัสดุที่เช่าได้ทันตาม
ก าหนดการก่อสร้างเข่ือน คสล. และประตูระบายน้ าคลองลาดพร้าวฺของกรุงเทพมหานครฺซึ่งเป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล 

จากความเป็นมาดังกล่าวฺจึงเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺกรณีศึกษาชุมชนฺกสบ.พัฒนาฺแขวงคลองถนนฺเขตสายไหมฺกรุงเทพมหานครฺ
เพ่ือเป็นการศึกษากระบวนการด าเนินโครงการฯฺปัญหาฺอุปสรรคฺและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคโครงการฯฺ
ตลอดจนความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินโครงการดังกล่าวฺ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺกรณีศึกษาชุมชนฺ
กสบ.พัฒนาฺแขวงคลองถนนฺเขตสายไหมฺกรุงเทพมหานครฺรวมถึงปัญหาฺอุปสรรคฺและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  ตลอดจนความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
ด าเนินโครงการดังกล่าว 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และ

การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งการศึกษาเชิงคุณภาพผู้วิจัยเริ่มจากการวิจัยเอกสารฺ
(Documentary research) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการฺวารสารฺสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฺรายงานการวิจัยฺ
วิทยานิพนธ์ฺรายงานการประชุมฺคู่มือการปฏิบัติงานฺระเบียบฺประกาศฺค าสั่งฺเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺและใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจาก
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างฺ(Structured interview or 
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Formal interview) จ านวนฺ5ฺคนฺส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณฺโดยวิธีวิจัยแบบส ารวจฺ(Survey Research) โดย
ผู้วิจัยท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามฺรูปแบบค าถามแบบปลายปิดฺ(closed-ended questions) 
ในการเก็บข้อมูลฺกลุ่มตัวอย่างฺได้แกฺ่ประชาชนที่เป็นสมาชิกของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺชุมชนฺกสบ.พัฒนาฺจ านวนทั้งสิ้นฺ57ฺครัวเรือนฺใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฺ
ค่าความถีฺ่และค่าร้อยละฺเพ่ือบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างฺฺในการวิจัยครั้งนีฺ้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างหลักดังนี้ 
 1.ฺประชากรฺ(Population)ฺเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐริมคลอง) จ านวน 5 คน และประชาชนผู้อยู่อาศัยอยู่ในครัวเรือนชุมชน  กสบ.
พัฒนาฺจ านวนฺ57ฺคน 
 2.ฺในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเลือกโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา  (วิโรจน์ ก่อสกุล
, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญฺ(Key informants) จ านวนฺ5ฺคนฺดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฺ(องค์การมหาชน)ฺจ านวนฺ1ฺคน 
2) เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตสายไหมฺจ านวนฺ1ฺคน 
3) เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ จ านวนฺ1ฺคน 
4) ประชาชนผู้อาศัยในชุมชนฺกสบ.ฺพัฒนาฺจ านวนฺ2ฺคน 

ฺฺฺ2.2ฺการวิจัยส ารวจฺใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกครัวเรือนที่อาศัยในชุมชนฺกสบ.พัฒนาฺ
57ฺครัวเรือนฺก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์,ฺ
2561,ฺหน้าฺ23) ที่ระดับความเชื่อมั่นฺ95ฺ%ฺโดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มฺ5%ฺสามารถค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างไดฺ้50 กลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิจัย 
 ประเด็นที่ 1 กระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺ 
เริ่มขึ้นโดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส าคัญในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ าล าน้ าและการจัดระเบียบ  
ที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้อยู่อาศัยตามแนวคูคลองและทางระบายน้ าฺโดยมีโครงการน าร่องในพ้ืนที่
คลองลาดพร้าวก่อนเป็นล าดับแรกฺกรมธนารักษ์ฺสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฺ(องค์การมหาชน)ฺ(พอช.)ฺและ 
ส านักการระบายน้ าฺได้บูรณาการความร่วมมือกันด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ชุมชนริมคลองภายใต้
กรอบโครงการบ้านมั่นคงตามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพ่ือรองรับนโยบาย
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ าล าน้ าสาธารณะร่วมกันฺเพ่ือร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
การอยู่อาศัยของชุมชนริมคลองผู้มีรายได้น้อยท่ีอยู่ในที่ดินราชพัสดฺุซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการ
สิ่งก่อสร้างรุกล้ าล าน้ าสาธารณะฺให้มีความมั่นคงและมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีขึ้นฺเพ่ือให้ผู้อยู่อาศัย
ได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายฺเน้นการด าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก  และ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฺเมื่อส ารวจข้อมูลชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้วเสร็จ  หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ลงพ้ืนที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวร่วมกันฺเพ่ือชี้แจงสถานการณ์ดังกล่าวและน าเสนอแผนการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาชุมชนตามแนวทางที่ก าหนดไวฺ้เพ่ือให้ชุมชนร่วมคิดและร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการ
พัฒนาที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือฺเพ่ือเตรียมรับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยตามโครงการบริหารจัดการน้ าของ
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ภาครัฐฺซึ่งชุมชนฺกสบ.พัฒนาฺมีความประสงค์ที่จะเลือกแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินเดิมฺภายใต้เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ของโครงการบ้านมั่นคง 

ประเด็นทีฺ่2ฺปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐ
ริมคลอง)ฺมีดังนี ้ 
 1.ฺปัญหาส าคัญในการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺคือฺการสร้างความเข้าใจฺและ
ประชาสัมพันธ์โครงการของภาครัฐฺให้คนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆฺ 
ที่ถูกต้องฺชัดเจนฺซึ่งส่งผลต่อความร่วมมือของคนในชุมชนฺหากข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้องฺชัดเจนฺจะท าให้เกิดความ
ไม่ไว้วางใจและส่งผลเสียต่อการพัฒนาคนในชุมชนที่จะให้มีความร่วมมือในการร่วมบูรณาการร่วมกับภาครัฐฺ 
 2.ฺปัญหาขาดความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฺเพ่ือร่วมบูรณาการในการ  
น านโยบายแห่งชาติไปปฏิบัติและให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดี ยวกันฺและ
จ านวนบุคลากรในการน านโยบายไปปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
 3.ฺชุมชนมีการบุกรุกที่ราชพัสดฺุและใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ในลักษณะการอยู่อาศัยเป็นระยะเวลา
ยาวนานฺและประกอบธุรกิจมีผลประโยชน์ฺเช่นฺบ้านเช่าฺไม่ยอมเข้าร่วมโครงการฺและไม่ยอมรื้อย้ายบ้านเรือน
ออกจากแนวเขตการสร้างเข่ือนฺท าให้การด าเนินการสร้างเขื่อนมีความล่าช้า 

ประเด็นทีฺ่3ฺแนวทางหรือกลไกในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคฺโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน  
ริมคลองฺ(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺมีดังนี้ 

1.ฺกรณีการสร้างความเข้าใจฺและประชาสัมพันธ์โครงการของภาครัฐฺให้คนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างฺๆฺที่ถูกต้องฺชัดเจนฺและมีการประชาสัมพันธ์สม่ าเสมอฺซึ่งจะส่งผลต่อความ
ร่วมมือของคนในชุมชนฺหากข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้องฺชัดเจนฺจะท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจและส่งผลเสียต่อการ
พัฒนาคนในชุมชนที่จะให้มีความร่วมมือในการร่วมบูรณาการร่วมกับภาครัฐในการด าเนินโครงการพัฒนา  
ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองให้ประสบความส าเร็จ 

2.ฺโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองจะบรรลุผลส าเร็จได้นั้นฺจะต้องได้รับความร่วมมือหรือ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมบูรณาการในการน านโยบายแห่งชาติไปปฏิบัติและให้การ
สนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องฺเป็นไปในทิศทางเดียวกันฺหากหน่วยงานไม่มีการท างานในเชิงสัมพันธ์หรือ  
บูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันฺย่อมเป็นปัญหาในการสร้างการยอมรับที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผลของ 
การน านโยบายไปปฏิบัติไดฺ้นอกจากนี้ยังต้องมีการสนับสนุนทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการให้เพียงพอด้วย 
 3.ฺกรณีชุมชนมีการบุกรุกท่ีราชพัสดฺุและไม่ยอมเข้าร่วมโครงการฺไม่ยอมรื้อย้ายบ้านออกจากแนวเขต
การสร้างเขื่อนฺภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฺต้องบูรณาการร่วมกันลงพ้ืนที่เปิดเวทีสาธารณะชี้แจงฺซักซ้อม
สร้างความเข้าใจนโยบายฺเพ่ือสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านฺให้ชุมชนรับทราบผลดีของโครงการฯฺและรับทราบ
สถานการณ์ของโครงการบริหารจัดการน้ าและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนริมคลองตาม
นโยบายของรัฐบาลฺและการด าเนินโครงการฯฺเพ่ือให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันฺและให้ชุมชนร่วมคิดและ
ร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากรูปแบบโครงการฺในการจัดผังโครงการ เช่นฺ
การไม่ลงตัวในการจัดผังโครงการฺการไม่อยากเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงฺการที่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ครอบครอง
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พ้ืนที่เดิมที่มีเนื้อที่มากจะต้องลดเนื้อที่ลงฺเป็นต้นฺโดยเน้นการด าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นหลัก 

ประเด็นที่ 4 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 
ริมคลอง (บ้านประชารัฐริมคลอง) ชุมชน กสบ.พัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืนจาก 
กลุ่มตัวอย่างฺจ านวนฺ50ฺชุดฺคิดเป็นร้อยละ 100ฺของแบบสอบถามทั้งหมด ที่แจกให้กลุ่มตัวอย่างประชาชน 
ผู้อยู่อาศัยอยู่ในครัวเรือนชุมชนฺและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละฺ 
โดยสรุปแยกเป็นฺ2ฺประเด็นฺดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐ
ริมคลอง)ฺปรากฏผลในตารางฺ2ฺดังนี้ 
 
ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ 
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

1.ฺโครงการฯฺท าให้รู้สึกมีความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศัยฺและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนฺ 

38ฺ(76.0) 2ฺ(4.0) 10ฺ(20.0) 

2.ฺอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดฺุที่ก าหนดไว้เหมาะสมฺ
และเป็นธรรม 

30ฺ(60.0) 10ฺ(20.0) 10ฺ(20.0) 

3.ฺโครงการฯฺมีประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 42ฺ(84.0) 2ฺ(4.0) 6ฺ(12.0) 
4.ฺการจัดท าโครงการฯฺท าให้ประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ าดีขึ้นฺสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
กรุงเทพฯ 

37 (74.0) 0ฺ(0.0) 13ฺ(26.0) 

5.ฺโครงการฯฺมีผลท าให้สภาพแวดล้อมชุมชน
เปลี่ยนไป 

49ฺ(98.0) 0ฺ(0.0) 1ฺ(2.0) 

  
 จากตารางฺ2ฺกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในทุกประเด็น และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายประเด็นฺพบว่า
ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบว่าเห็นด้วย คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด ล าดับแรกคือ โครงการมีผลท าให้สภาพแวดล้อม
ชุมชนเปลี่ยนไปฺร้อยละฺ98ฺรองลงมาฺคือฺโครงการมีประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนฺร้อยละฺ84ฺล าดับสามคือฺ
การจัดท าโครงการท าให้รู้สึกมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยฺและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนฺร้อยละฺ76 
 
 ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐ
รมิคลอง)ฺปรากฏผลในตารางฺ3ฺดังนี้ 
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ตาราง 3 แสดงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

1.หน่วยงานที่ด าเนินโครงการฯฺ 39ฺ(78.0) 1ฺ(2.0) 10ฺ(20.0) 
2.รูปแบบการด าเนินโครงการฯฺ 36ฺ(72.0) 0ฺ(0.0) 14ฺ(28.0) 
3.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯฺ 35ฺ(70.0) 2ฺ(4.0) 3ฺ(6.0) 
4.บ้านที่ได้จากการด าเนินโครงการฯฺ 41ฺ(82.0) 3ฺ(6.0) 6ฺ(12.0) 
5.สภาพความเป็นอยู่หลังจากโครงการฯฺแล้วเสร็จฺ 46 (92.0) 0ฺ(0.0) 7ฺ(14.0) 
6.รูปแบบชุมชนที่ทางราชการจัดสรรฺ 47 (94.0) 0ฺ(0.0) 3ฺ(6.0) 
7.วิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปหลังเข้าร่วมโครงการฯฺ 46 (92.0) 0ฺ(0.0) 4ฺ(8.0) 
  
 จากตาราง 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในทุกประเด็น และเมื่อเปรียบเทียบเป็นราย
ประเด็นฺพบว่าฺประเด็นที่พึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ รูปแบบชุมชนที่ทางราชการจัดสรร ร้อยละฺ94ฺ
ล าดับที่สองมีเท่ากันสองประเด็น คือ สภาพความเป็นอยู่หลังจากโครงการฯ แล้วเสร็จ และวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไป
หลังเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 92 และล าดับสามคือ บ้านที่ได้จากการด าเนินโครงการฯฺร้อยละฺ82 

อภิปรายผล  
ประเด็นที่ 1ฺกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺ

ผู้วิจัยพบว่าฺโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ก าหนดให้
เป็นนโยบายส าคัญในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ าล าน้ าและการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตาม
กฎหมายให้แก่ผู้อยู่อาศัยตามแนวคูคลองและทางระบายน้ า  ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของการ 
น านโยบายไปปฏิบัติของฺMazmanian and Sabatier (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562ก, หน้า 9) ซึ่งได้ชี้ให้เห็น
ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะฺคือการน าการตัดสินใจนโยบายที่
ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จและเป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่าย
นิติบัญญัติฺค าสั่งของฝ่ายบริหารฺหรือค าพิพากษาของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา  ซึ่งตามอุดมคติแล้วการตัดสินใจ
นโยบาย ประกอบด้วยการบ่งชี้ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ และการก าหนดโครงสร้างกระบวนการ 
น านโยบายไปปฏิบัติ ส าหรับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า มีการก าหนดผู้รับผิดชอบนโยบาย มีการ
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การสร้างการยอมรับในนโยบาย และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฺ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช จันทศร (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562ข, หน้า 28-32) กล่าวคือ ขั้นตอน
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติสามารถพิจารณาออกได้เป็นฺ2ฺขั้นตอนหลักฺคือฺขั้นตอนในระดับมหภาค และ
ขั้นตอนในระดับจุลภาคฺ1. ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคฺได้แกฺ่ขั้นตอนของการแปลง
นโยบายออกเป็นแผนงานฺหรือโครงการฺหรือแนวทางปฏิบัติฺแต่กรณีฺขั้นตอนที่สองฺเป็นขั้นตอนในการท าให้
หน่วยงานในระดับท้องถิ่นยอมรับแนวทางฺโครงการฺแผนงานฺหรือผลที่ได้จากการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติ
ต่อไป 2. ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค แบ่งย่อยออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรกฺ
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คือฺขั้นการระดมพลังฺเป็นขั้นตอนที่หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องด าเนินการใน  2 กิจกรรม คือ การพิจารณา 
รับนโยบายฺและการแสวงหาความสนับสนุนในนโยบายจากท้องถิ่นฺขั้นตอนที่สองฺเป็นขั้นการปฏิบัติซึ่งครอบคลุม
ถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้มีการยอมรับแล้วออกมาในรูปของการปฏิบัติจริงฺขั้นตอนที่สามฺ
ได้แกฺ่ขั้นการสร้างความเป็นปึกแผ่นฺหรือความต่อเนื่องฺครอบคลุมถึงการแสวงหาวิธีการที่จะท าให้นโยบายนั้น  
ถูกปรับเปลี่ยนและได้รับการยอมรับเข้าเป็นหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติฺกล่าวอีกนัยหนึ่งฺขั้นตอนนี้เป็นการ
หาทางท าให้นโยบายนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ประเด็นทีฺ่2ฺปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ(บ้านประชารัฐ
ริมคลอง)ฺพบว่าฺปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ มีความสอดคล้องกับลักษณะของปัญหาต่างๆฺ 
ที่เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติ ตามแนวคิดของวรเดชฺจันทรศรฺ(2551, หน้าฺ98-103)ฺซึ่งครอบคลุมปัญหา
ต่างๆฺได้แกฺ่1.ฺปัญหาทางด้านสมรรถนะฺเป็นปัญหาหลักด้านหนึ่งของการน าโยบายไปปฏิบัติฺปัญหาในลักษณะ
ดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยย่อยต่างๆ หลากหลายปัจจัย นับตั้งแต่ปัจจัยด้านบุคลากรฺ 
ปัจจัยทางด้านเงินทุนฺปัจจัยทางด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยต่างๆฺด้านวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในนโยบายนั้นฺ2.ฺความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการควบคุมฺซึ่งหมายถึงความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบั ติของนโยบายฺ
แผนงานหรือโครงการฺปัญหาในด้านการควบคุมจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับฺ(1)ฺความสามารถของหน่วยที่
รับผิดชอบในการแปลงนโยบายฺ(2)ฺความชัดเจนของกิจกรรมฺแผนงานฺและโครงการที่ถูกแปลงมาจากนโยบายฺ
(3)ฺความสามารถในการก าหนดภารกิจฺตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงาน
รวมฺหรือสอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการฺ3.ฺปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีสูงขึ้นเป็นอย่างมากฺ  
ถ้าสมาชิกในองค์การหรือหน่วยปฏิบัติไม่ให้ความร่วมมือฺหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากนโยบายนั้นฺ
4.ฺปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติฺซึ่งเกิดจากเรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่รับผิดชอบใน
การน านโยบายไปปฏิบัติกับองค์การอ่ืนฺๆฺที่เกี่ยวข้องฺจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขหรือปัจจัยย่อยๆฺ
หลายๆฺประการนับตั้งแตฺ่(1)ฺลักษณะของการติดต่อและความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติกับหน่วยงานที่ ควบคุม
นโยบายดังกล่าวฺ(2)ฺระดับความจ าเป็นที่หน่วยปฏิบัติจะต้องแสวงหาความร่วมมือฺพ่ึงพาฺหรือท าความตกลงกับ
หน่วยงานหลักอ่ืนฺๆฺและฺ(3)ฺระดับของความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยจะสามารถท างานร่วมกันไดฺ้  
5.ฺปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การฺหรือบุคคลที่ส าคัญฺเป็นปัญหาหลักอีกด้านหนึ่ง
ของการน านโยบายไปปฏิบัติฺปัญหาดังกล่าวอาจลุกลามส่งผลไปถึงความล้มเหลวของนโยบายนั้นโดยตรงก็ไดฺ้  
ถ้าองค์การหรือบุคคลส าคัญฺซึ่งได้แกฺ่กลุ่มอิทธิพลฺกลุ่มผลประโยชน์ฺนักการเมืองฺข้าราชการระดับสูงฺตลอดจน
สื่อมวลชนฺไม่ให้ความสนับสนุนทั้งในแง่ของทางการเมืองฺเงินทุนฺงบประมาณฺตลอดจนสร้างอุปสรรคในแง่ของ
การต่อต้านฺเตะถ่วงหรือคัดค้านนโยบายนั้นๆฺและสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุพนธ์ ศรีวิเชียร (2556) ซึ่งได้
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)ฺ 
เขตบางเขนฺกรุงเทพมหานครฺผลการศึกษาฺพบว่าฺปัญหาและอุปสรรคที่พบฺคือฺปัญหาการสร้างความรู้ความ
เข้าใจฺชาวบ้านที่ไม่เข้าใจและยังไม่เข้าร่วมโครงการฺเพราะยังไม่ทราบในโครงการบ้านมั่นคง 
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ประเด็นทีฺ่3ฺแนวทางหรือกลไกในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคฺโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฺ
(บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺ 

1.ฺกรณีการสร้างความเข้าใจฺและประชาสัมพันธ์โครงการของภาครัฐฺสอดคล้องกับแนวคิด 
George C. Edward (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ , 2562ข , หน้า 35-36) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร  ได้แกฺ่ 
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับฝ่ายต่างๆ การสื่อข้อความมีความถูกต้องชัดเจนฺและตรงกับ 
ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องฺคือปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  และ 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชายฺชีพประสานสุขฺ (2552) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ 
บ้านมั่นคงฺจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฺซึ่งพบว่าฺโครงการบ้านมั่นคงควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึง
ประชาชนในชุมชนแออัดให้ทั่วถึงฺโดยมีการประชุมชี้แจงข้อมูลข่าวสารฺและแผนงานโครงการบ้านมั่นคงให้ชุมชน
ทราบฺตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจฺแนวทางการเข้ามีส่วนร่วมของโครงการบ้านมั่นคง 

2. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองจะบรรลุผลส าเร็จได้นั้นฺผู้วิจัยพบว่า การให้ 
ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฺสอดคล้องกับงานวิจัยของอรพินธ์ฺแซ่อ๋ึงฺ(2555)  
เรื่องฺการน านโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยไปปฏิบัติ  : วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการ 
เอ้ืออาทรกับโครงการบ้านมั่นคง  โดยมีความเห็นว่า ประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการฺ 
ประเด็นหนึ่งฺคือฺการสนับสนุนหรือประสานความร่วมมือจากรัฐฺและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องฺหากหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบต้องด าเนินการไปอย่างโดดเดี่ยวฺไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนก็จะไม่สามารถน านโยบาย 
ที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จไดฺ้ดังนั้นฺในการปฏิบัติงานจะต้องได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุน
จากทั้งภาครัฐฺองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฺและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องจ านวนมากเพ่ือที่จะให้งานนั้นบรรลุผล
ส าเร็จ 

3.ฺกรณีชุมชนมีการบุกรุกที่ราชพัสดฺุและไม่ยอมเข้าร่วมโครงการฺไม่ยอมรื้อย้ายบ้านออกจาก
แนวเขตการสร้างเขื่อนฺผู้วิจัยพบว่าฺการที่ประชาชนไม่ยอมเข้าร่วมโครงการฺต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้
ในการแก้ปัญหาฺเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องฺมีส่วนร่วมในการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆฺรวมทั้งฺการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ขอ งประชาชนฺ 
เพราะการมีส่วนรวมของประชาชนเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจฺซึ่งสอดคล้องแนวคิดของถวิลวดี  บุรีกุลฺ
และคณะฺ(บวรศักดิ์ฺอุวรรณโณฺและคณะ, 2552, หน้าฺ17)ฺได้ให้ความหมายวาฺการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 
กระบวนการซึ่งประชาชนฺหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะฺและเขาร่วมในกิจกรรมตางๆฺที่มีผลต่อ 
ชีวิตความเปนอยขูองประชาชนรวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและ
การตัดสินใจของรัฐฺการมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปดฺกลาวคือฺเปนการสื่อสาร
สองทางฺทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการฺซึ่งประกอบไปดวยการแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีสวนได 
สวนเสียและเปนการเสริมสรางความสามัคคีในสังคมฺทั้งนี้ ฺเพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพ่ิม
คุณภาพของการตัดสินใจฺการลดคาใชจายและการสูญเสียเวลาเปนการสรางฉันทามติฺและท าใหงายตอการน าไป
ปฏิบัติฺอีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาใน“กรณีที่อาจจะรุนแรง”ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและฺความชอบธรรมฺ 
และชวยใหทราบความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชนรวมทั้งเปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญฺ
และความคิดสรางสรรคของสาธารณชน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของอรทัยฺกกผลฺ(บวรศักดิ์ฺอุวรรณโณฺและ
คณะ, 2552, หน้าฺ17)ฺกล่าวว่าฺการมีสวนรวมของประชาชนฺคือฺกระบวนการซึ่งประชาชนฺหรือผู้มีสวนไดเสียได
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มีโอกาสฺแสดงทัศนะฺและเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นฺเพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างฺๆฺเกี่ ยวกับ
โครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันฺทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนีฺ้ตั้งแต่ เริ่ม
จนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลฺเพ่ือใหเกิดความเข้าใจและการรับรฺู้เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการ 
รวมกันฺซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยพบว่าฺการน านโยบายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺ
กรณีศึกษาชุมชน กสบ.พัฒนาฺแขวงคลองถนนฺเขตสายไหมฺกรุงเทพมหานครฺผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนีฺ้ 
 1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (บ้านประชารัฐริมคลอง)ฺจะบรรลุผลส าเร็จได้นั้นฺจะต้อง
ได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมบูรณาการในการน านโยบายแห่งชาติ  
ไปปฏิบัติและให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องฺเป็นไปในทิศทางเดียวกันฺหากหน่วยงานไม่มีการท างาน  
ในเชิงสัมพันธ์หรือบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน ย่อมเป็นปัญหาในการสร้างการยอมรับที่มีผลต่อการ 
สร้างประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติได้ 
 2.ฺควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลนโยบายอย่างสม่ าเสมอฺเพ่ือให้เห็น
ถึงข้อดีข้อด้อยของการด าเนินนโยบายและน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไวฺ้  
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงการรวมถึงความรู้จักการมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย 
 3. ควรเน้นในเรื่องการวางแผนและความส าคัญของการวางแผนอย่างต่อเนื่องในการด าเนินโครงการฯฺ
และควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการฺฺ 
 4. ควรเพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอต่อการด าเนินนโยบายโครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดฺุซึ่งบุคลากร 
เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 5. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯฺผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อมวลชนฺ
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน์ เพ่ือให้ประชาชนผู้บุกรุกที่ราชพัสดุเข้าใจแนวทางในการด าเนิน
โครงการฯฺเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเพ่ิมมากขึ้นเพ่ิมการประชาสัมพันธ์โครงการฯฺของภาครัฐฺให้กับ
คนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆฺที่ถูกต้องฺชัดเจนฺและมีการประชาสัมพันธ์
สม่ าเสมอฺซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือของคนในชุมชนฺหากข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้องฺชัดเจน จะท าให้เกิดความ 
ไม่ไว้วางใจและคนในชุมชนที่จะให้ความร่วมมือในการร่วมบูรณาการร่วมกับภาครัฐฺต้องเสริมสร้างกระบวนการ  
มีส่วนร่วมของชุมชนฺเริ่มตั้งแต่การส ารวจข้อมูลชุมชนฺมีข้อตกลงร่วมกันเรื่องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากล าคลองฺ  
มีการออกแบบและจัดผังชุมชนใหม่เพ่ือให้ทุกครัวเรือนสามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งหมดฺมีการแบ่งปันพ้ืนที่ให้แก่คน  
ในชุมชนฺเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวฺ 
 6. ส าหรับปัญหาด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง  ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคารฺ
สิ่งแวดล้อมฺขอให้ทบทวนกฎหมายที่น าไปใช้ เพ่ือยกเว้นและผ่อนปรนให้สามารถก่อสร้างและด าเนินการไดฺ้ 
กรณีกฎหมายสิ่งแวดล้อม  ผ่อนปรนให้จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (COP)  
เร่งด าเนินการ ให้ทันต่อการขออนุญาตปลูกสร้าง กรมธนารักษ์และกรุงเทพมหานครควรเข้มงวดกวดขันให้
ประชาชนผู้บุกรุกและหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดฺพร้อมทั้งก าหนดแนวทางให้
หน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุด าเนินการกับผู้บุกรุกที่ราชพัสดุอย่างชัดเจนฺนอกจากนีฺ้กรมธนารักษ์ควรประสานงาน
กับกรมที่ดนิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนที่เขตท่ีราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน านโยบายบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุ 
ไปปฏิบัติฺในครั้งต่อไปฺบุคคลหรือหน่วยงานควรด าเนินการฺดังนี้ 
 1. การวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นในการน านโยบายโครงการบ้านมั่นคงไปปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆฺ
เพ่ือเป็นแนวทางให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตามจังหวัดต่างๆฺมีแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. การวิจัยโดยเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างฺหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฺให้มากขึ้นฺหรือศึกษาวิจัยในหลายพ้ืนที่ที่เข้า
ร่วมโครงการฯฺในจังหวัดอ่ืนฺและน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าฺผลการวิจัยคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันเพียงใด 
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