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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของปญหา
ยานถนนสายไมถือเปนชุมชนเกาแกแหงหนึ่ง ซึ่งชุมชนแหงนี้เปนที่รูจักของคนทั่วไปใน
ฐานะที่เปนยานคาไมที่ใหญที่สุดในกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งของชุมชนนั้นอยูภายในซอยประชา
นฤมิตร 24 ซึ่งเปนซอยที่เชื่อมระหวางถนนประชาราษฎรสาย 1 กับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ในเขต
บางซื่อ ชุมชนแหงนี้มีชื่อวา ชุมชนประชานฤมิตร แตเดิมชุมชนประชานฤมิตรเปนสวนปาที่อยูใกล
กับแมน้ําเจาพระยา คนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดวยเหตุที่ชุมชนอยูติดแมน้ํา
เจาพระยา ซึ่งเปนเสนทางในการลองซุงมาจากทางภาคเหนือ ทําใหบริเวณนี้กลายเปนจุดพักไม
กอนสงตอไปยังแหลงอื่นๆ จากการที่พื้นที่แหงนี้เปนจุดพักไม ตอมาจึงเกิดธุรกิจโรงเลื่อยไมขึ้น
ตลอดแนวบริเวณทาน้ําวัดโพเรียงเรื่อยไปตลอดเสนทางไปนนทบุรี ในชวงนั้นพื้นที่นี้จึงเปนแหลง
รวมไมแปรรูปทุกชนิด และยังดึงดูดใหชางไมจากพื้นที่อื่นมาอยูรวมกันในซอยประชานฤมิตรแหงนี้
ซึ่งผลตอมาของการเปนแหลงไมแปรรูปและการมีชางไมฝมือดี ทําใหผูที่ทําการคาวัตถุดิบที่ใชใน
การทําเฟอรนิเจอรมารวมกันอยูในที่แหงนี้เชนเดียวกัน ระยะเวลาประมาณ 40 ปที่ผานมา ชุมชน
แหงนี้ไดพัฒนาจากการเปนชุมชนที่ทําผลิตภัณฑไม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก
ไปสูการเปนชุมชนที่ทําธุรกิจทางดานสินคาไมทุกประเภท และยังเปนแหลงผลิตและคาเฟอรนิเจอร
ที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักโดยทั่วไป
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนปที่ประเทศไทยประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ ธุรกิจในยาน
ถนนสายไมก็ไดรับผลกระทบนั้นดวยเชนเดียวกัน หนวยงานราชการ ไดแก สํานักงานเขตบางซื่อจึง
ไดเขามาใหความชวยเหลือแกผูประกอบการยานธุรกิจสายไมในการประคองตัวใหพนจากภาวะ
เศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่จะชวยเผยแพรยานถนนสายไมใหเปนที่รูจักในวงกวาง
ขึ้น ซึ่งในขณะนั้นทางกรุงเทพมหานครไดมอบนโยบายแกสํานักงานเขตทุกเขตใหจัดถนนคนเดิน
เพื่อเปนการประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ทางสํานักงานเขตบางซื่อจึงเห็น
วา นโยบายนี้สามารถนํามาใชกับพื้นที่ถนนสายไมได เนื่องจากถนนสายไมเปนพื้นที่ที่ตรงตาม
เกณฑที่กรุงเทพมหานครกําหนดไวคือ เปนถนนที่ปดแลวไมกระทบตอการจราจรมากนัก เปนถนน
ที่ มี ข องดี ป ระจํ า ถิ่ น สามารถจั ด กิ จ กรรมได ด ว ยการดํ า เนิ น การของชุ ม ชน และจะต อ งไม ใ ช
งบประมาณของทางราชการ ขณะเดียวกันการกิจกรรมถนนคนเดินในพื้นที่ของถนนสายไม ก็
สามารถใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการประชาสัมพันธความเปนแหลงธุรกิจการคาไมที่มีสินคาไม
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หลากหลายประเภทใหเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเปนวิธีหนึ่งในการเพิ่มยอดขาย และ
แกปญหาเศรษฐกิจของชุมชนแหงนี้ได
จากแนวคิดในการจัดกิจกรรมถนนสายไมในซอยประชานฤมิตร สํานักงานเขตบางซื่อได
เขาพบแกนนําชุมชนและผูประกอบการ เพื่อถายทอดแนวคิดของสํานักเขตใหชุมชนเห็นประโยชน
ที่จะไดรับจากการจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งทางชุมชนก็ไดเห็นความสําคัญของกิจกรรมดังกลาวที่จะนํา
ประโยชนมาใหแกชุมชน จึงเห็นดวยกับความคิดนี้ แตการจัดกิจกรรมดังกลาวจําเปนที่จะตองหาผู
ดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง จะเป น ตั ว แทนของชุ ม ชนในการจั ด งานและติ ด ต อ ประสานงานกั บ หน ว ยงาน
สนั บ สนุ น ต า งๆ ด ว ยเหตุ นี้ ท างสํ า นั ก งานเขตจึ ง ขอให ท างชุ ม ชนจั ด ตั้ ง เป น ประชาคม เพื่ อ ให
คณะกรรมการประชาคมเปนแกนนําในการประสานงานกับคนในชุมชนและหนวยงานภายนอก
รวมถึงเปนแกนนําในการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
การจัดตั้งประชาคมประชานฤมิตรถือเปนจุดเริ่มตนของการจัดตั้งรูปแบบการบริหาร
จัดการภายในชุมชน ซึ่งแตเดิมการบริหารจัดการภายในชุมชนประชานฤมิตรนั้น จะเปนการจัดการ
ที่เปนไปโดยธรรมชาติ คือ เมื่อมีปญหาหรือเหตุการณที่ตองการความรวมมือกันแกไข ชาวชุมชนก็
จะรวมตัวกันพูดคุย และหาแนวทางในการจัดการกับปญหานั้น โดยแกนนําในการดําเนินงานสวน
ใหญก็จะเปนผูที่ไดรับความยอมรับจากชาวบานวา เปนผูที่มีความรูความสามารถ และชาวบาน
เห็นวาเปนผูที่สามารถประสานงานขอความรวมมือจากคนในชุมชนไดตลอดเวลา ซึ่งการบริหาร
จัดการชุมชนโดยธรรมชาติที่มีในอดีตนั้น อาจกลาวไดวา ไมเหมาะที่จะนํามาใชในยุคปจจุบันที่มี
ประชากรมากขึ้น และปญหาในชุมชนก็มีความหลากหลายอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชน
ประชานฤมิตร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ประชากรสวนใหญเปนผูประกอบกิจการการคา โดยมีผูที่ยายเขามา
อยูใหมเปนจํานวนไมนอย ประกอบกับปจจุบันความสัมพันธของคนในชุมชนมีปจจัยทางเศรษฐกิจ
เขามาเกี่ยวของ การใชรูปแบบการบริหารจัดการแบบในอดีตจึงไมสามารถนํามาใชในปจจุบันได
ดังนั้นรูปแบบประชาคมจึงไดถูกนํามาใชในการบริหารจัดการชุมชนแหงนี้
รูปแบบการบริหารจัดการแบบประชาคมเปนรูปแบบที่ตรงตามนโยบายในการพัฒนา
ประเทศที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของคนและความเขมแข็งของชุมชนผานการมีสวนรวมของ
สมาชิ ก ในสั ง คมทุ ก ระดั บ ซึ่ ง เรี ย กว า ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเมื อ งและชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น
ยุทธศาสตรนี้อยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนา
ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ และเปนยุทธศาสตรที่มีพันธกิจหลักในการเสริมสรางศักยภาพและ
ความสามารถของคน โดยเนนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนและเจาหนาที่รัฐ และ
มุงเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศของประชาชน ซึ่งยานถนนสายไมทําใหเห็นวา ชุมชน
แหงนี้มีการบริหารจัดการดวยความสามารถของคนในชุมชนเอง และเปนยานที่มีการประสาน
ความรวมมือกันระหวางรัฐกับคนในชุมชนเปนอยางดี ดังนั้นชุมชนแหงนี้จึงถือเปนตัวอยางที่

3

นาสนใจทางดานการบริหารจัดการชุมชน ซึ่งจากผลการศึกษาที่ไดในครั้งนี้อาจนําไปเปนขอมูล
หรือตัวอยางที่สามารถเอาไปประยุกตใชกับชุมชนอื่นตามความเหมาะสมไดตอไป
1.2 คําถามงานวิจัย
1. ระบบการบริหารจัดการของชุมชนยานถนนสายไมมีลักษณะอยางไร
2. ปจจัยอะไรบางที่สงผลตอการบริหารจัดการของชุมชนยานถนนสายไม
1.3 วัตถุประสงค
1. ศึกษาบทบาทและความสําคัญของยานถนนสายไมเขตบางซื่อ ทั้งในอดีตและปจจุบัน
2. ศึกษาระบบการบริหารจัดการดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนยานถนน
สายไม
3. ศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอระบบการบริหารจัดการของชุมชนยานถนนสายไม
4. เสนอแนวทางการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การของชุ ม ชน เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของ
ยานถนนสายไมตอไป
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาระบบการบริหารของชุมชนยานถนนสายไม ปจจัย
ที่สงผลตอการบริหารจัดการของชุมชนยานถนนสายไม และความสัมพันธเชื่อมโยงของการบริหาร
จัดการชุมชนยานถนนสายไมกับลักษณะการตั้งถิ่นฐานของยานถนนสายไม
1.4.2
ขอบเขตดานพื้นที่ ซอยประชานฤมิตรซึ่งเปนซอยที่เชื่อมระหวางถนน
ประชาราษฎร สาย 1กับถนนกรุงเทพ-นนทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 53 ไร
ทางทิศเหนือ
ติดซอยไสวสุวรรณ
ทิศใต
ติดคลองบางโพธิ์
ทิศตะวันออก
ติดถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดถนนประชาราษฎร สาย 1

44

แผนที่ 1.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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1.5 วิธีการและขั้นตอนดําเนินการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการดานตางๆ ของชุมชนยานถนน
สายไม รวมทั้ ง ป จจั ย ที่ ส งผลต อ ระบบการบริ ห ารจัดการชุม ชนของย า นถนนสายไม เพื่ อ เสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชนยานถนนสายไมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ยานถนนสายไมตอไป โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาขอมูล เอกสารวิชาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนิยามการบริหารจัดการ
ชุมชนยานถนนสายไม
2. เก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
ข อ มู ล ปฐมภู มิ เ ป น ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ขอมูลดานปฐมภูมิ
ภาคสนาม โดยใชวิธีการสังเกต และการถายภาพประกอบ ซึ่งทําใหไดขอมูลของพื้นที่ในสภาพปจจุบัน
และใชวิธีการสัมภาษณ (Interview surveys) กับผูคนที่อยูในพื้นที่ โดยในการเลือกผูที่จะทําการ
สัมภาษณนั้น จะพิจารณาวาเปนผูที่อยูในพื้นที่มานาน ทราบถึงประวัติ และสภาพในอดีตของพื้นที่
รูจักผูคนในพื้นที่เปนอยางดี และเปนผูที่มีสวนรวมในการประกอบกิจกรรมไมวาจะเปนกิจกรรมทาง
สั ง คมหรื อ กิ จ กรรมทางด า นเศรษฐกิ จ โดยมี แ นวทางการสั ม ภาษณ (Interview guide) เป น การ
สัมภาษณดวยคําถามแบบเปด
ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลที่ไดจากการเก็บและรวบรวมขอมูลที่ไดมีการเก็บและรวบรวม
ไวแลวจากหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนขอมูลเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ และขอมูลแผนที่ที่เปน Digital Map
โดยที่มาของขอมูลมีดังนี้
1) สํานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ใหการอนุเคราะหขอมูลแผนที่ ซึ่งเปน Digital Map
ของเขตบางซื่อ และกรุงเทพมหานครโดยรวม ที่แสดงถึงการใชประโยชนอาคาร การใชประโยชนที่ดิน
โครงขายการคมนาคมทางบกและทางน้ําและขอมูลเอกสารที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ทั้งขอมูลสภาพ
ทั่วไป ผังเมืองรวม และขอกําหนดตาง ๆ ทางผังเมือง
2) สํานักงานเขตบางซื่อ ไดรวบรวมขอมูลทางดานจํานวนประชากรในปจจุบัน และ
ขอมูลของชุมชน
3) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรวบรวมขอมูลเอกสารจากหอสมุดกลางสํานักวิทย
บริ ก าร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และหอ งสมุด คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร เป น ข อมู ล เอกสารที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตรของพื้นที่ แผนที่ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ นอกจากนี้ยัง
ไดรับการอนุเคราะหแผนที่เกาจากศูนยบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. วิเคราะหระบบการบริหารจัดการของชุมชนยานถนนสายไม
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4. เสนอแนะแนวทางการแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชนยานถนนสาย
ไมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของยานถนนสายไมตอไป
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจถึงบทบาทและพัฒนาการของยานถนนสายไม
2. ทําใหทราบถึงระบบการบริหารจัดการของยานถนนสายไม
3. ทําใหทราบถึงปจจัยตางๆ ทีม่ ีผลตอระบบบริหารจัดการของยานถนนสายไม
4. เพื่อใชเปนแนวทางการวางแผนการรองรับการการเปลี่ยนแปลงแปลงของยานที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
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1.7 ขั้นตอนในการศึกษา

การบริหารจัดการชุมชนยานถนนสายไม

ขอมูลปฐมภูมิ
- การสํารวจ
- การสัมภาษณ
- การสังเกต

ขอมูลทุติยภูมิ
- ทบทวนวรรณกรรม
- นโยบายและแผนพัฒนา
- เอกสารที่เกีย่ วของ

ขอมูลพื้นที่ศึกษา
- บทบาทและความสําคัญของยานถนนสายไม ทั้งอดีตและปจจุบัน
- รูปแบบการบริหารจัดการดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ของยานถนนสายไม
- ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอระบบการบริหารจัดการชุมชนของยานถนนสายไม

วิเคราะหขอมูล
สภาพปญหาและระบบการบริหารจัดการชุมชนยานถนนสายไม

เสนอแนวทางการแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชนยานถนนสาย
ไมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของยาน

สรุปผลการศึกษา

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนยานถนนสายไม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใช ซึ่ง
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับยานและองคประกอบของยาน
2.3 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
2.4 แนวคิดการบริหารและการบริหารจัดการ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
2.6 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดตอขนาด
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดจากการรวมกลุม
2.9 ทฤษฎีคลัสเตอร
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
2.1.1 ปจจัยการเลือกที่ตั้งถิ่นฐาน
Broek และ Webb (อางถึงใน กฤษณา ชมภูหอม, 2546: 5) กลาววาการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย หมายถึง เครื่องมืออุปกรณ และความสะดวกสบายตางๆ ที่มนุษยคิดขึ้นมาเมื่อมีที่
อยูเปนหลักแหลงแลว การตั้งถิ่นฐานจะประกอบดวย มนุษย อาคารบานเรือน ทรัพยสมบัติ ถนน
หรือเสนทางคมนาคม รวมไปถึงแนวรั้วที่กั้นอาคารบานเรือนแตละหลังออกจากกัน นอกจากนี้
องค ป ระกอบของการตั้ ง ถิ่ น ฐานยั ง มี บ ทบาทหน า ที่ แ ละรู ป ร า งของแหล ง การตั้ ง ถิ่ น ฐานเป น
สวนประกอบดวย ซึ่งองคประกอบทั้งหมดที่กลาวมานี้เปนผลรวมของวัฒนธรรมในสังคมหนึ่งๆ ที่
อาจมีความแตกตางไปจากสังคมอื่น ดังนั้นในการศึกษาการตั้งถิ่นฐานในปจจุบัน นอกจากจะทํา
ใหเราเขาใจถึงลักษณะและองคประกอบของโครงสรางในการตั้งถิ่นฐานระหวางชวงเวลานั้นแลว
ยังทําใหเห็นถึงระบบในการตั้งถิ่นฐานทั้งหมด ซึ่งจะประกอบดวยจํานวน ขนาด และระยะหางของ
บริเวณที่ตั้งถิ่นฐานแตละแหง ทั้งในเขตชนบทหรือในเขตเมือง นอกจากนี้สิ่งกอสรางตลอดจน
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สิ่งของและทรัพยสมบัติที่อยูคงทนทั้งหมด ก็จะทําใหเราเขาใจอดีตความเปนมาของผูที่อยูอาศัยใน
ถิ่นฐานนั้นไดอีกดวย
วิลาวัณย เอื้อวงศกูล (อางถึงใน พามิลา หะรารักษ, 2544: 16) กลาวถึง ปจจัยที่
สงผลตอการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานไว 3 ประการ ประกอบดวย
1) ปจจัยทางภูมิศาสตร ไดแก ปจจัยทางธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ ความ
อุดมสมบูรณของดินและน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน โดยแหลงน้ํานับเปนสิ่งสําคัญอันดับ
แรกที่มีตอการเลือกตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากน้ําเปนปจจัยสําคัญเหนือสิ่งอื่นทั้งหมด ตามความ
ตองการพื้นฐานของมนุษยที่ตองการน้ําไวใชในการอุปโภคบริโภค ดินเปนปจจัยสําคัญรองลงมา
เนื่องจากมนุษยตองการพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ เพื่อทําการเกษตรและเปนแหลงอาหาร สวน
พื้นที่ที่เปนภูเขาสูงหรือที่ราบลูกคลื่นจะมีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานนอย
2) ปจจัยทางเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญที่มักเกิดคูกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
และมีอิทธิพลตอการขยายตัวเปนเมืองตอไปในอนาคต เชน ในบริเวณที่อยูใกลแหลงวัตถุดิบ
บริเวณที่เปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณที่เสนทางคมนาคมตัดผานหรือเปนจุดเชื่อมตอของ
เสนทางคมนาคม มักจะเปนที่ตั้งของชุมชนซึ่งไดรับการพัฒนาเปนเมืองที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
องคประกอบของอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจจะประกอบดวย การเก็บของปาลาสัตว การทําไร
เลื่อนลอย การเพาะปลูกเพื่อการคา การทําเกษตรผสมผสาน จนถึงการทําอุตสาหกรรม ซึ่ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาวมีผลทําใหการใชปจจัยการผลิตมีความแตกตางกันดวย
3) ปจจัยทางวัฒนธรรมและความเชื่อ ปจจัยสุดทาย คือ ปจจัยทางวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเชื่อของแตละกลุมคน ซึ่งปจจัยทางดานวัฒนธรรมเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการตั้งถิ่นฐานของประชากรในอดีต และสงผลตอการตั้งถิ่นฐานถาวรใน
ปจจุบัน ทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ประวัติศาสตร ประเพณีนิยมหรือความเชื่อตางๆ เหตุการณ
ทางการเมืองและประวัติศาสตรตางก็มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานดวยกันทั้งสิ้น เชน การอพยพ
ของชาวเวียดนามที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งเปนผลจาก
เหตุการณทางประวัติศาสตรที่มีการรวมตัวของกลุมคนขนาดใหญอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานใน
พื้นที่อื่น โดยกลุมผูตั้งถิ่นฐานใหมนี้ยัง และยังคงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของตนเองไว
นอกจากนี้สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2536: 22) ยังไดอธิบายถึง ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในการตั้งถิ่นฐานวา ประกอบดวย การเมืองการปกครอง
ภาษา ศาสนา และความเชื่อ โดยศาสนาเปนสวนที่สําคัญของวัฒนธรรมและเปนเครื่องมือกําหนด
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ความเปนชาติ ความเชื่อ และการปฏิบัติอยางเครงครัด และยังมีผลตอการประกอบอาชีพและการ
บริโภคอีกดวย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตในทองถิ่น นอกจากนี้ความเชื่อทางศาสนายัง
มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐาน โดยความเชื่อทางศาสนาถือเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอการสรางที่อยูอาศัย
การประกอบอาชีพ การสรางเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนการกําหนดระเบียบปฏิบัติในการอยู
รวมกันในชุมชน และรวมถึงสิ่งกอสรางในชุมชน ดังจะเห็นไดจากสิ่งกอสรางของแตละศาสนาที่มี
ขนาด รูปแบบสถาปตยกรรม และการใชวัสดุที่แตกตางกัน
Michael Carr (อางถึงใน ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน, 2544: 11) กลาวถึง ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 4 ดาน ไดแก
1) ปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเปนปจจัยที่มีผลตอโอกาสในการจาง
งาน การเพิ่มขึ้นและลดลงของประชากร การวางแผน การกําหนดนโยบาย และการควบคุมของ
รัฐบาล รวมไปถึงอิทธิพลตางๆ จากนโยบายของรัฐบาล โดยทั้งหมดที่กลาวมานี้ถือเปนสิ่งที่มีผล
ตอการตั้งถิ่นฐานโดยตรง
2) ปจจัยทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ธรรมชาติของพื้นที่ และลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลอยางมากตอการตั้ง
ถิ่นฐาน และยังนับเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานอีกดวย
3) ปจจัยทางดานเทคโนโลยี
ระบบการขนส ง และเส น ทางคมนาคม เป น อี ก ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
กระจายตัวของชุมชนและแหลงที่ตั้งถิ่นฐาน รวมถึงสิ่งปลูกสราง และชนิดของอาคาร ซึ่งเทคโนโลยี
ในการกอสรางนั้นจะมีการพัฒนาตามยุคสมัย อาทิเชน การสรางที่อยูอาศัย วัด หรือวัง เปนตน
4) ปจจัยจากอดีต
ปจจัยจากอดีต หมายถึง สิ่งดึงดูดหรืออุปสรรคในการตั้งถิ่นฐานที่มีมาแตเดิม
ทั้งนี้ในแตละสมัยปจจัยที่ดึงดูดใหมีการตั้งถิ่นฐานในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป เชน การเขาถึง
พื้นที่ หรือกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ เปนตน
2.1.2 รูปแบบของการตั้งถิ่นฐาน
1) การตั้งถิ่นฐานแบบกลุม (Clustered Settlement) หรือการตั้งถิ่นฐานแบบ
กระจุก การตั้งถิ่นฐานแบบนี้จะมีความสัมพันธกับปจจัยทางธรรมชาติหรือปจจัยทางกายภาพ เชน
ที่ราบลุมแมน้ํา แหลงแรธาตุ หุบเขา บริเวณแยกของถนน บริเวณคุงน้ํา และบริเวณที่แมน้ํามา
บรรจบกัน เปนตน ในระยะแรกของการตั้งถิ่นฐาน อาจเริ่มจากการมีบานเดี่ยวโดดๆ หรือมีบาน
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เพียง 2-5 หลังคาเรือน ตอมาจึงมีการขยายการตั้งถิ่นฐานโดยเริ่มอยูเปนกลุมหางกัน และในชวงนี้
จํ า นวนคนก็ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น กลุ ม บ า นขนาดเล็ ก ขยายเป น หมู บ า นใหญ แต ทั้ ง นี้ จ ะขึ้ น อยู กั บ
ระยะเวลาในการสรางหมูบานดวย สําหรับการตั้งถิ่นฐานแบบกลุมนี้จะเปนการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยพื้นที่การเกษตรจะอยูรอบหมูบาน สวนการเลี้ยงสัตวนั้น
จะเลี้ยงในบริเวณใกลๆ บาน
การตั้งถิ่นฐานแบบกลุมนี้เปนการตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกที่สามารถพบไดทั่วไปในโลก
การตั้ ง ถิ่ น ฐานเป น กลุ ม จะก อ ใหเ กิ ด ผลเสีย ทางเศรษฐกิ จ เพราะพื้น ที่ ก ารเกษตรอยู ไ กลจาก
บานเรือน ทําใหไมสะดวกและเสียเวลาในการเดินทาง สวนผลดีจะเปนทางดานสังคมและจิตใจ
คือ การที่ไดอยูรวมกันเปนกลุม ทําใหมีความสัมพันธกันใกลชิดและอบอุน
2) การตั้งถิ่นฐานตามแนวเสนทางคมนาคม (Linear Settlement) การตั้งถิ่น
ฐานนี้จะพบในบริเวณที่ราบเปนสวนใหญ ไมคอยพบในบริเวณที่สูง ลักษณะการตั้งบานเรือนจะ
เปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคมที่เดินทางสะดวก โดยอาจตั้งอยูติดตอกันในเขตที่เปนชุมชน
การคา หรือเปนทางแยกของเสนทางคมนาคม สวนบริเวณที่ไกลออกไปจะตั้งบานเรือนหางกัน
เสนทางคมนาคมที่สงเสริมใหมีการตั้งถิ่นฐาน ไดแก แมน้ํา ลําคลอง ถนน เปนตน ซึ่งโดยมาก
มนุษยจะพึ่งพาการคมนาคมทางน้ํา เพราะแมน้ําถือเปนปจจัยดึงดูดที่สําคัญทั้งทางดานแหลง
อาหาร การคมนาคม การติดตอสื่อสารและอื่นๆ โดยการตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝงแมน้ําสวนใหญจะ
อยูบริเวณคันดินธรรมชาติที่น้ําทวมไมถึง หรือบริเวณที่ราบขั้นบันได
การตั้งถิ่นฐานระยะแรกๆ ของโลก เชน เมืองหลวงหรือเมืองตางๆ มักจะตั้งอยูริม
แมน้ําแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะแมน้ํามีปจจัยหลายประการที่ดึงดูดใหเกิดการตั้งถิ่นฐาน ทั้งเปนแหลง
น้ําจืดที่เปนแหลงอาหาร และเสนทางการคมนาคม ซึ่งเมืองตางๆ มักตั้งอยูใกลแมน้ําและใชแมน้ํา
เป น เส น ทางคมนาคมติ ด ต อ กั บ บริ เ วณอื่ น ทํ า ให มี ก ารเผยแพร วั ฒ นธรรมสู พื้ น ที่ อื่ น อี ก ด ว ย
(ณวรรธน สายเชื้อ, 2541: 13)
ลําคลอง เปนเสนทางคมนาคมทางน้ําที่เกิดจากการกระทําของมนุษย สวนใหญ
จะเปนแนวตรงและอยูในบริเวณที่ราบเพื่อใชเปนแหลงน้ําจืด เสนทางคมนาคมขนสง และพื้นที่
เกษตร ดังนั้นลําคลองจึงเปนบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานของบานเรือนหรือเมืองตาง ๆ
ถนน เป น เสน ทางคมนาคมที่เ กิ ดขึ้น ระยะหลัง ซึ่ง สร า งขึ้น เพื่ อดึ ง ดู ดให มีก าร
อพยพจากพื้นที่ภายในซึ่งเปนแหลงเกษตรกรรมไปสูการตั้งถิ่นฐานบริเวณสองฝงถนน ทั้งนี้ไมวา
เสนทางคมนาคมบนถนนหรือทางรถไฟก็ถือวาเปนเสนทางคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วกวาทาง
น้ํา จากเหตุผลนี้ ถนนจึงเปนปจจัยที่ทําใหมีการตั้งถิ่นฐานหนาแนนขึ้นเรื่อยๆ ในบริเวณนั้น ดังจะ
เห็น ไดว า บางบริ เ วณกลายเปน ชุม ชนใหญห รือ กลายเปน เมืองหลัง จากมีการพัฒ นาเสน ทาง
คมนาคมแลว (วิลาวัณย เอื้อวงศกูล, อางถึงใน พามิลา หะรารักษ, 2542: 16-18)

12

แนวคิดของ Doxiadis กลาวถึง องคประกอบของชุมชนวา ชุมชนประกอบดวย
องคประกอบ 4 ประการ (อางถึงใน คณิชยา รอดเรืองศรี, 2543: 13) ไดแก
1) ธรรมชาติ (Nature) ไดแก สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพของ
พื้นดิน พืชพันธุ สัตว และภูมิอากาศ ซึ่งรวมกันเปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
2) คน (Man) ไดแก ความตองการทางดานชีวภาค คือ อากาศ ที่วาง อุณหภูมิ
ความรูสึก การสัมผัสทั้ง 5 และการรับรู รูปแบบทางสังคม แบบแผนการดํารงชีวิต สิ่งตางๆ เหลานี้
หลอมรวมกันเปนสังคม
3) สังคม (Society) ไดแก ความหนาแนนของประชากร วัฒนธรรม การศึกษา
สุขภาพและสวัสดิการ เปนตน
4) โครงสรางทางกายภาพ (Shell) คือ บานพักอาศัย ตลาด สถานที่ราชการ
สถานที่ที่ใชในการสันทนาการ ซึ่งสถานที่ตางๆ เหลานี้ใชประกอบกิจกรรมของชุมชน
สําหรับการตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย โดยทั่วไปจะพบทั้งการตั้งถิ่นฐานแบบเปน
กลุม และการตั้งถิ่นฐานตามแนวเสนทางคมนาคม สวนใหญชุมชนจะเติบโตแบบไมมีการวางแผน
ซึ่งวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานนั้น ไมวาจะมีพัฒนาการมาจากรูปแบบใด ทั้งการตั้งถิ่นฐานแบบ
รวมกลุม หรือการตั้งถิ่นฐานตามแนวเสนทางคมนาคม ลวนเกิดจากการที่มนุษยเขาไปครอบครอง
และจัดการสภาพพื้นที่ทั้งสิ้น ทําใหเห็นไดวาชุมชนและการตั้งถิ่นฐานมีความเกี่ยวของกันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได อีกทั้งยังมีความหมายโดยรวมที่ใกลเคียงกัน โดยการตั้งถิ่นฐานก็คือ การเกิดของ
ชุมชนมนุษย โดยเริ่มตนที่หลังคาเรือนเดียวไปจนเกิดเปนชุมชนเล็กๆ และกลายเปนชุมชนใหญ
และเมื่ อ มองในทางกลั บ กั น ชุ ม ชนก็ คื อ การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งของการตั้ ง ถิ่ น ฐานนั่ น เอง
(ณวรรธน สายเชื้อ, 2541:14)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับยานและองคประกอบของยาน
แนวคิดเกี่ยวกับยาน (วรรณศิลป พีรพันธุ, อางถึงใน พามิลา หะรารักษ, 2544: 15-16)
กลาววา เมืองทุกเมืองยอมประกอบดวยสวนตางๆ หลายสวน แตละสวนเราเรียกวา ยานหรือสวน
หรือบริเวณหรือพื้นที่ ซึ่งเราสามารถพิจารณาความแตกตางของแตละยานไดจากลักษณะเดนและ
การแผขยายตัวของยานนั้นๆ มโนภาพเกี่ยวกับเมืองจะเปนภาพรวมของยานตางๆ ที่ประกอบ
รวมเขาดวยกัน ทั้งยานที่มีขอบเขตแนนอนหรือซอนเหลื่อมกับยานอื่นๆ และยานที่เปนเอกรูปหรือ
สลับซับซอนโดยที่สวนใหญแลวจะอยูระหวางกระบวนการเปลี่ยนแปลงอันจะมีผลตอลักษณะที่
ปรากฎใหเห็น สําหรับจํานวนของยานในแตละเมืองก็แตกตางกัน เมืองขนาดเล็กอาจประกอบดวย
ยานเพียงไมกี่แหง แตเมืองขนาดใหญหรือมหานครอาจประกอบดวยยานจํานวนนับรอย
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หลักการจําแนกความแตกตางระหวางยานภายในเมืองจะพิจารณาลักษณะที่สําคัญ 2
ประการดวยกันคือ รูปรางทางกายภาพและกิจกรรมที่มองเห็นได เชน ในศูนยการคาจะพบวา มี
อาคารและปายตางๆ ที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อการคา และกิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย ขณะเดียวกัน
ยานที่พักอาศัย จะพบบานพักอาศัย ที่โลง ตนไม เด็กๆ กําลังวิ่งเลน บางยานอาจจะมีรานขายของ
ชําหรือโรงเรียนรวมอยูดวย เปนตน
การพิจารณาองคประกอบทางสถาปตยกรรมและสภาพภูมิทัศนที่ทําใหสามารถจําแนก
ลักษณะความแตกตางระหวางยานภายในเมืองที่สลับซับซอน ไดแก
1. ย า นที่ เ ป น องค ป ระกอบหลั ก ของเมื อ ง จุ ด เริ่ ม ต น และสิ้ น สุ ด ของย า นนั้ น
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและกิจกรรมตลอดจนความเดนชัดของยาน
2. ขนาดของยาน รูปราง ความหนาแนน พื้นผิว จุดสังเกต และที่เวนวาง
3. ลักษณะที่ปรากฎให เห็นทางกายภาพ รูปทรงของอาคาร ความหนาแน นของการ
กอสรางอาคาร ปายประกาศ วัสดุที่ใช สนามหญา ความสูงต่ําของพื้นที่ จุดสังเกต
จากรูปแบบของการสัญจรตลอดจนลักษณะการผสมผสานของอาคารตางประเภทกัน
4. กิ จ กรรมที่ เ ปน หลั ก ในพื้ น ที่ ประเภทของประชากร และการเคลื่ อ นไหวซึ่ ง ก อ เกิ ด
ลักษณะเฉพาะตัวของแตละยาน
5. สิ่งแปลกปลอมที่เปนภัยคุกคามยาน เชน ถนนผานกลาง ซึ่งเปนภัยคุกคามตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของประชาชนในยานนั้น การเปลี่ยนแปลงของยาน การเปลี่ยน
ตําแหนง การขยายตัวหรือหดตัวของขอบเขตของยาน
การปรากฎตัวของยานใหมที่แฝงตัวอยูในยานเดิม เชน บริเวณที่พักอาศัยแหงใหมที่อยู
ภายในเมืองเดิม ความสัมพันธระหวางยานกับยาน และยานกับรูปแบบของเสนทางสัญจรของ
เมืองในสวนรวม
2.3 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
2.3.1 ความหมายของการมีสวนรวม
องคการสหประชาชาติ (อางถึงใน อัจฉรามณี สามิภักดิ์, 2539) ไดใหความหมาย
การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาวา หมายถึง การเขารวม
กิจกรรมอยางกระตือรือลน และมีพลังประชาชนในระดับตางๆ คือ
1. พลังประชาชนในกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมายของสังคมและ
การจัดสรรทรัพยากรตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

14

2. พลังประชาชนในการเขารวมปฏิบัติตามแผนการ หรือโครงการในรูปแบบ
ตางๆ ดวยความสมัครใจ
นเรศ สงเคราะหสุข และยุวัฒน วุฒิเมธี (2541) ไดใหความหมายการมีสวนรวม
ของประชาชนในลั ก ษณะที่ เ ป น กระบวนการการพั ฒ นาตั้ ง แต ต น จนสิ้ น สุ ด กระบวนการ ซึ่ ง
ประกอบดวย การวิจัย (การศึกษาชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหาร
จัดการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดขึ้น
ทวี ท อง หงษ วิ วั ฒ น (2527) กล า วว า การที่ ป ระชาชนหรื อ ชุ ม ชนพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของตนในการจัดการควบคุม การใช และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการดํารงชีพดานเศรษฐกิจและสังคมไดนั้น จะทําใหประชาชนไดพัฒนาการรับรูและ
ภูมิปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตตน โดยภาครัฐตองคืน
อํานาจในการกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชนไดมีโอกาสในการแสดงความตองการ แสวงหา
ทางเลือก หรือเสนอขอเรียกรองเพื่อปกปองผลประโยชนรวมของกลุม และเปนผูมีบทบาทหลักใน
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน
นอกจากนี้ การมีสวนรวมของประชาชนยังหมายถึง กระบวนการที่ใหประชาชน
เขามามีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจของรัฐ ซึ่งกระบวนการดังกลาวสามารถทําไดหลายรูปแบบ
หลายระดับคือ
1) การใหประชาชนมีสวนรับรูรับทราบขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการที่มี
ผลกระทบตอประชาชน
2) การใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นหรือใหขอมูล
3) การรวมปรึกษาหารือ
4) การใหอํานาจแกประชาชนในการตัดสินใจ ซึ่งเปนระดับสูงสุดของการมีสวน
รวมของประชาชน
สิ่งที่เปนหัวใจของการมีสวนรวมของประชาชนคือ ทุกเทคนิคทุกวิธีการมีสวนรวม
ต อ งตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของการสร า งการมี ส ว นร ว ม หรื อ การปรึ ก ษาหารื อ ที่ มี ค วามหมาย
(Meaningful Public Participation) ซึ่งหมายถึงการที่ความคิดเห็นหรือขอมูลของประชาชนมี
ความสําคัญ และมีผลตอการตัดสินใจของผูมีอํานาจตัดสินใจ (วันชัย วัฒนศัพท, 2545)
2.3.2 กระบวนการการมีสวนรวม
อคิน รพีพัฒน (2542) ไดกลาวถึงกระบวนการการมีสวนรวมของชาวบานในการ
พัฒนา 5 ระดับ ประกอบดวย
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1. ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาปญหา การพิจารณาปญหา และจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา
2. ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุแหงปญหา
3. ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาและพิจารณาแนวทางวิธีการในการแกปญ
 หา
4. ชาวบานมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหา
5. ชาวบานมีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา
นอกจากนี้ Cohen and Uphoff (1980: 213-218) ยังไดแบงการมีสวนรวม
ออกเปน 4 แบบ คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวยการริเริ่ม
ตัดสินใจดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ
2. การมี สว นร ว มปฏิ บัติก าร (Implementation) ประกอบดว ย การสนั บสนุน
ทรัพยากรการบริหาร การประสานความรวมมือ
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ประกอบดวย ผลประโยชนดาน
วัสดุ ดานสังคม และสวนบุคคล
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)
ปาริ ช าติ วลั ย เสถี ย ร และคณะ (2543) พบว า กระบวนการการมี ส ว นร ว ม
โดยทั่วไปจะมีลักษณะดังตอไปนี้
1. การมี สวนรวมในการศึ กษาชุมชน เปนการกระตุน ใหประชาชนไดรวมกัน
เรียนรูสภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปน
ขอมูลเบื้องตนในการทํางาน และรวมกันคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
2. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยมีการรวมกลุมอภิปราย และแสดงความ
คิ ด เห็ น เพื่ อ การกํ า หนดนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก าร แนวทางในการ
ดําเนินงาน และทรัพยากรที่จะตองใช
3. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ
แรงงาน เงินทุน หรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน
และดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก
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4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรม
มาใชใหเกิดผลประโยชน ทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ โดยอยูบนพื้นที่ฐานของ
ความเทาเทียมกันของบุคคลและสังคม
5. การมี ส ว นร ว มในการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการพั ฒ นา เพื่ อ ที่ จ ะแก ไ ข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทันที
สุวัฒนา ธาดานิติ (อางถึงใน ชมพูนุช พบสุข, 2549: 39) ไดกลาววา การมีสวน
รวม คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล และความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และตัดสินใจเรื่อง
ตางๆ เกี่ยวกับโครงการอยางเหมาะสม และเปนที่ยอมรับรวมกัน ดวยเหตุนี้ทุกฝายที่เกี่ยวของจึง
ควรเขารวมทุกกระบวนการตั้งแตเริ่มแรก เพื่อใหเกิดความเขาใจ และการรับรู-เรียนรู และการ
ปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝาย
2.3.3 ระดับของการมีสวนรวม
สุวัฒนา ธาดานิติ (อางถึงใน ชมพูนุช พบสุข, 2549: 39) กลาวถึงระดับการมี
สวนรวมตามแนวคิดของ Amstein ซึ่ง Amstein ไดแบงลําดับขั้นตอนของการมีสวนรวมออกเปน 3
ลําดับขั้น คือ
ขั้ น พื้ น ฐาน วั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มเป น เพี ย งการให
ความรูแกประชาชนเทานั้น ซึ่งกลาวไดวาประชาชนไมมีสวนรวมในขั้นตอนอื่นๆ
ขั้นกลาง ประชาชนจะมีสวนรวมมากขึ้นในดานการใหขอมูล และคําปรึกษา แต
ยังไมมีอํานาจในการตัดสินใจ
ขั้นสุดทาย เปนการมีสวนรวมที่ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจและในการ
ดําเนินการ ถือเปนการกระจายอํานาจโดยไมควบคุมประชาชน ซึ่งเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง
2.3.4 ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543 ไดแบงปจจัยที่เสริมสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในงานพัฒนาไว 4 ปจจัย ไดแก
1. ปจจัยทางดานกลไกของรัฐ โดยรัฐจะตอง
- กําหนดนโยบาย จะตองคํานึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรมในทองถิ่น
- สนั บสนุน กิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และการเมือง
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- การสรางชองทางในการเขามามีสวนรวมของประชาชน โดยระบบตางๆ
ของราชการจะตองเอื้ออํานวย และเพิ่มโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวน
รวม
- มีการติดตามประเมินผล และการใหการสนับสนุนในภายหลัง
2. ปจจัยทางดานประชาชน โดยประชาชนในชุมชนจะตอง
- มีความรูความเขาใจ และมีประสบการณในการทํางานพัฒนา
- เปนฝายตัดสินใจ ริเริ่มกิจกรรม และรับผลประโยชน
- เปนสมาชิกของกลุมทางสังคมหรือผูนําทองถิ่น
- มีการติดตอประสานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานอื่น
- ไดรับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการรับรูขอมูลขาวสารตางๆอยาง
ตอเนื่อง
3. ปจจัยดานนักพัฒนา โดยนักพัฒนาจะตอง
- ศึกษาชุมชนเพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน และไดเรียนรูสภาพแวดลอม
ในทุกๆ ดานในชุมชน
- มีความรูความเขาใจในเนื้อหาของกระบวนการมีสวนรวม คนหาผูนําที่มี
ศักยภาพซึ่งจะเปนผูกระตุนใหชาวบานแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมใน
งานพัฒนา
- รวมกลุมชาวบานเพื่อหาหนทางในการแกไขปญหา
- สนับสนุนทางดานการศึกษา การใหขอมูลขาวสาร วิทยาการใหมๆ วัสดุ
อุปกรณที่จําเปน และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ดําเนินงานพัฒนาที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ของทองถิ่น
4. ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย
- การไดรับผลประโยชนในการเขารวมกิจกรรมในการพัฒนา
- โครงการพัฒนาตอบสนองความตองการของประชาชน
2.3.5 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน
วันชัย วัฒนศัพท, 2545: 25-28 กลาวถึงประโยชนของการมีสวนรวมของ
ประชาชน ดังนี้
1. เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ ชวยใหเกิดการพิจารณาทางเลือกใหม ทําใหการ
ตัดสินใจรอบคอบขึ้น
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2. การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เมื่อมีการตัดสินใจนั้นไดรับการยอมรับ
จะชวยลดความขัดแยงระหวางการนําไปปฏิบัติ
3. การสรางฉันทามติ ลดความขัดแยงทางการเมือง และเกิดความชอบธรรมใน
การตัดสินใจของรัฐ
4. การเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ สรางใหประชาชนเกิดความรูสึกความ
เปนเจาของ และมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
5. การมีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ตั้งแตเริ่มตนสามารถลดการเผชิญหนา
และความขัดแยงที่รุนแรงได
6. ชวยทําใหเจาหนาที่รัฐมีความใกลชิดกับประชาชน และไวตอความรูสึกหวง
กังวลของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองตอความกังวล
ของประชาชน
7. การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณะชน ซึ่งถือ
เปนการใหการศึกษาแกชุมชน เพื่อเรียนรูกระบวนการตัดสินใจ และเปนเวที
ฝกผูนําชุมชน
8. ชวยใหประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น เปนการเพิ่มตนทุนทาง
สังคม และชวยสงเสริมใหประชาชนเปนพลเมืองที่กระตือรือรนสอดคลองกับ
การปกครองตามหลักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
2.3.6 ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน
ขั้นตอนในการมีสวนรวมของประชาชน โดยมากจะประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักๆ
ไดแก ขั้นตอนการเตรียมการในแตละกิจกรรม ขั้นตอนการจัดทําแผนการของกิจกรรมโดยใหฝาย
เขามามีสวนรวม และสุดทายคือ ขั้นตอนการนําแผนที่วางไวไปปฏิบัติ
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546: 111-115) ไดกลาวถึง เทคนิคในการแกไขปญหาของ
ชุมชนโดยการมีสวนรวม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้อาจนําเทคนิคดังกลาวมาใชในการแบงขั้นตอนการ
มีสวนรวม
เทคนิคในการแกไขปญหาของชุมชนโดยการมีสวนรวมของนรินทรชัย พัฒนพง
ศาไดกลาวถึง “หลักการในการมีสวนรวมของประชาชน” ไวดังนี้
1. รวมกันศึกษาและวิเคราะหชุมชน
2. รวมกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน พรอมหาแนวทางแกไข
3. รวมเลือกวิธีที่เหมาะสมจากแนวทางเลือกตางๆ แลววางแผนแกไขปญหา
4. แบงหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนที่วางไว
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5. รวมติดตาม และประเมินผลโครงการที่ไดดําเนินการไป
สําหรับขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน จะแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นตอนการรวมกันศึกษาชุมชน
ขั้นตอนการรวมกันศึกษาชุมชน เปนขั้นตอนที่ดําเนินการเพื่อคนหาปญหาและ
ความตองการในการแกไขปญหาที่แทจริงของชุมชน และทําการจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่
จะแกไขกอนหลังโดยคนในชุมชนเปนผูดําเนินการ ซึ่งวิธีการในการดําเนินการ จะประกอบดวย
1.1 ใชเทคนิคการมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน (Participatory Rural
Appraisal)
1.2 บุคคลภายนอกเปนผูรับฟงชาวบานหรืออยูในฐานะวิทยากร
1.3 การปฏิบัติขั้นนี้เพื่อคนหาปญหา และความตองการเพื่อแกไขปญหาที่
แทจริงของชุมชน
1.4 จัดลําดับความสําคัญของปญหาที่จะแกไขกอน-หลัง โดยคนในชุมชน
2. ขั้นตอนการรวมวิเคราะหสาเหตุของปญหาพรอมหาแนวทางแกไข
ขั้นตอนการรวมวิเคราะหสาเหตุของปญหาพรอมหาแนวทางแกไข เปนขั้นตอน
ที่ ดํ า เนิ น การเพื่ อ ใหท ราบถึ ง สาเหตุ ที่ แท จ ริง ของป ญ หา ซึ่ ง จะทํ า ให ช าวบ า นได ร ว มกั น คิ ด หา
วิธีแกไขใหตรงจุด และสามารถจัดทําแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งในขั้นตอนนี้
จะทําใหชุมชนทราบความเปนมา สาเหตุ และตระหนักถึงความสําคัญของแตละปญหา ซึ่งเมื่อ
ชาวบานไดรับรูขอมูลแลว ก็จะเกิดความรูสึกอยากแกไขปญหาที่มีอยูในชุมชนใหหมดไป สําหรับ
วิธีการดําเนินการในขั้นตอนนี้ ไดแก
2.1 อภิรายแยกแยะถึงสาเหตุของปญหา โดยอาจแบงกลุมยอยใหแตละกลุม
วิเคราะหและนํามาเสนอหรืออาจใชเทคนิค SWOT
2.2 กระตุนใหชาวบานเกิดความรูสึกอยากจะแสดงความคิดเห็นในกลุมที่
ประสบปญหาคลายกับตนใหมากที่สุด
2.3 กระตุนใหทุกฝายสนใจที่จะแสดงความคิดเห็นในการนําเสนอของผูอื่น
อยางเสมอภาค
3. ขั้นตอนการรวมกันเลือกวิธี และการวางแผนแกไขปญหาของชุมชน
ขั้ น ตอนการร ว มกั น เลื อ กวิ ธี และการวางแผนแก ไ ขป ญ หาของชุ ม ชน เป น
ขั้นตอนที่ดําเนินการเพื่อหาวิธี และวางแผนการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับชุมชนใหมากที่สุด ซึ่ง
ผลที่ไดในสวนของขั้นตอนนี้ จะทําใหชุมชนไดแผนการและวิธีการแกไขปญหา โดยแตละขั้นตอน
จะมีการรับผิดชอบรวมกัน และจะมีรายนามผูรวมปฎิบัติงานที่เปนแกนหลักในการดําเนินงาน
สําหรับวิธีการดําเนินการในขั้นตอนนี้ ประกอบดวย
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3.1 เสนอแนะใหชาวบานแบงกลุมกันเสนอวิธีการตางๆ เพื่อแกไขปญหานั้นๆ
3.2 รวมกันอภิปรายขอดี-ขอเสีย และความเปนไปไดที่จะแกไขปญหานั้นๆ
3.3 กระตุนใหชาวบานมีสวนรวมในการกําหนดขั้นตอนการปฎิบัติงานแตละ
ขั้นตอน ตลอดจนแบงหนาที่และความรับผิดชอบกัน
4. ขั้นตอนการรวมกันแบงความรับผิดชอบ แลวดําเนินการตามแผนที่วางไว
ขั้นตอนการรวมกันแบงความรับผิดชอบ แลวดําเนินการตามแผนที่วางไว เปน
ขั้นตอนที่ดําเนินการเพื่อใหชาวบานเกิดความรูสึกรับผิดชอบ และเปนเจาของในการแกไขปญหา
ชุมชน และทําใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการลงทุน ลงแรง และรวมคนหาวิธีการแกไข รวมถึง
ทําใหชาวบานตระหนักถึงหนาที่ที่ตองรวมกันรับผิดชอบในงานของสวนรวม สําหรับวิธีการในการ
ดําเนินการ ประกอบดวย
4.1 ร ว มกั น กํ า หนดรายละเอี ย ดการทํ า งานแต ล ะขั้ น ตอน และกํ า หนด
ผูรับผิดชอบ
4.2 คํานึงถึงความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ ที่ผูรับผิดชอบจะตองทําให
งานในสวนของตนสงผลใหฝายที่เกี่ยวของทําไดดีดวย
4.3 ควรมี ก ารกํ า หนดระยะเวลาของแต ล ะขั้ น ตอน เพื่ อ ให ฝ า ยต า งๆ
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องกัน
4.4 หากสมาชิกบางคนไมรับผิดชอบตองมีการเตรียมตัวแทนคอยเสริมให
งานสําเร็จไปได
5. ขั้นตอนการรวมติดตาม และประเมินผลโครงการ
ขั้นตอนการรวมติดตาม และประเมินผลโครงการ เปนขั้นตอนที่ดําเนินการเพื่อ
ติดตามความกาวหนาของการปฎิบัติงานในขั้นตอนตางๆ เปรียบเทียบกับแผนการที่วางไว และทํา
การปรับปรุงขอบกพรองใหลุลวงไปจนงานสําเร็จไปได ซึ่งผลที่ไดจากการดําเนินการในขั้นตอนนี้จะ
ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานรวมกัน และทราบวิธีการรวมมือกันแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งทําใหสามารถประเมินผลที่ได และสามารถเผยแพรผลงานของชุมชนจากการรวมใจ
กันทํางาน สําหรับวิธีการการดําเนินการ ประกอบดวย
5.1 รวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชทรัพยากรตามแผนที่วางไว
5.2 รวมวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมแกไขในกรณีที่
อาจมีการรวมกันทํางานอีก
5.3 เปรียบเทียบสถานการณกอนและหลังการทําโครงการวาเกิดผลกระทบ
ตอชุมชนอยางไรบาง
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5.4 เมื่ อ มี ข อ บกพร อ งที่ อ าจส ง ผลเสี ย หายต อ งาน สมาชิ ก ในชุ ม ชนต อ ง
รวมกันคนหาแนวทางปฏิบัติ และแกไขปญหาตอไป
2.4 แนวคิดการบริหารและการบริหารจัดการ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2547:87) กลาวถึง แนวคิดการบริหารและการบริหารจัดการ มีที่มา
จากการที่มนุษยเปนสัตวสังคม โดยธรรมชาติมนุษยจึงอยูรวมกันเปนกลุม การอยูรวมกันเปนกลุม
ของมนุษยอาจมีไดหลายลักษณะและมีการเรียกตางกัน เชน ครอบครัว (family) เผาพันธุ (tribe)
ชุมชน (community) สังคม (society) หรือประเทศ (country) เปนตน และเมื่อมนุษยอยูรวมกัน
เปนกลุมการมีผูนํากลุม ก็จะเกิดขึ้นเปนธรรมชาติในแตละกลุม รวมทั้งตองมีแนวทางหรือวิธีการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุม เพื่อทําใหเกิดความสงบเรียบรอยในกลุม ลักษณะเชนนี้มีวิวัฒนาการ
ตลอดมาจนถึงระดับของผูนํากลุมที่มีขนาดใหญ เชน ระดับประเทศ ซึ่งในปจจุบันอาจเรียกวา
ผูบริหาร และการควบคุมดูแลกันภายในกลุมจะเรียกวา การบริหาร (administration) ดวยเหตุที่
มนุษยอยูรวมกันในสังคมดังกลาว มนุษยจึงจําเปนตองมีการบริหารในกลุมของตน เพื่อทําใหทุก
คนอยูรวมกันอยางมีความสุข
คําวา การบริหาร มาจากคําในภาษาอังกฤษวา administration ซึ่งเปนคําที่มีรากศัพทมา
จากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ชวยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) สวนคําวา
การจัดการ (management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
เพื่อมุงแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum profits)
จากความหมายขางตน จึงสรุปความหมายของคําวาการบริหารจัดการไดวาหมายถึง การ
ดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือเจาหนาที่ของรัฐ (ถาเปน
หนวยงานภาคเอกชน จะหมายถึงของหนวยงาน และ/หรือบุคคล) ที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของและ
หนวยงาน ซึ่งการบริหารจัดการจะครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ไดแก
1. การบริหารนโยบาย (Policy)
2. การบริหารอํานาจหนาที่ (Authority)
3. การบริหารคุณธรรม (Morality)
4. การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society)
5. การวางแผน (Planning)
6. การจัดองคการ (Organizing)
7. การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing)
8. การอํานวยการ (Directing)
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9. การประสานงาน (Coordinating)
10. การรายงาน (Reporting)
11. การจัดการงบประมาณ (Budgeting)
นอกจากนี้ อาจใหความหมายคาวา การบริหาร ไดอีกวาหมายถึง การดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ ของหนวยงานของรัฐและ/หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับคน สิ่งของ และ
หนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน
1. การบริหารคน (Man)
2. การบริหารเงิน (Money)
3. การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)
4. การบริหารงานทั่วไป (Management)
5. การบริหารการใหบริการประชาชน (Market)
6. การบริหารคุณธรรม (Morality)
7. การบริหารขอมูลขาวสาร (Message)
8. การบริหารเวลา (Minute)
9. การบริหารการวัดผล (Measurement)
การใหความหมายทั้งสองความหมายที่ผานมา เปนการนําหลักวิชาการทางดานการ
บริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” และ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางหรือ
กรอบแนวคิดในการใหความหมาย ซึ่งมีสวนทําใหเขาใจเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารที่
ชัดเจน และเขาใจไดงาย นอกจากตัวอยางนี้แลว ยังอาจนําปจจัยอื่นมาใชเปนแนวทางในการให
ความหมายไดอีกดวย เชน 3Ms ซึ่งประกอบดวย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money)
และการบริหารงานทั่วไป (Management) และ 5ป ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ประเวศ วะสี (2549) ใหคํา นิ ย ามคํา วา ธรรมรัฐ หรื อ ธรรมาภิบ าลวา คื อ รัฐที่ มี ค วาม
ถูกตองเปนธรรม
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนหลักเกณฑการปกครองตามวิถีทางธรรมาธิปไตย
เปนการปกครองที่มีความเปนธรรม มีเกณฑที่ดีในการบํารุงรักษาบานเมืองและสังคมใหมีการ
พัฒนาครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม รวมทั้งมีการจัดระบบองคกรและกลไกตางๆ ในสวน
ราชการ องคกรของรัฐ การบริหารจัดการสวนภูมิภาคและทองถิ่น ตลอดจนองคกรอิสระ องคกร
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เอกชน กลุ ม ชมรมและสมาคมต า งๆ ทั้ ง ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลภาคเอกชนและประชาสั ง คม (Civil
Society) ดังนั้นธรรมาภิบาลจึงเปนแนวทางในการจัดระเบียบ เพื่อใหประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และตั้งอยูบนความถูกตองเปนธรรม
เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลเปนหลักการบริหารจัดการที่มีการปรับปรุงวิธีคิด วิธีการบริหารโดย
กําหนดเจตนารมณเพื่อใหทุกคนทุกฝายรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันจัดการ รวมกันรับผิดชอบ
และแกไขปญหา ซึ่งนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณทและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระบุวา ธรรมาภิบาล มีหลักพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก
1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตองเปนธรรม การบังคับ
ใชกฎหมาย การกําหนด กฎกติกา และการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด โดย
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก
2. หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหประชาชนมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน
อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย
3. หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน
ของคนในชาติ โดยการปรับปรุงกลไกการทํางานของทุกองคกรใหมีความโปรงใส
4. หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
รับรู เสนอความเห็น และตัดสินใจในปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาจะดวยการแจงความเห็น การ
ไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรือกิจกรรมอื่นๆ
5. หลักสํานึกรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักถึงสิทธิหนาที่ ความ
สํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรน
ในการแกปญหา ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดีและ
ผลเสียจากการกระทําของตนเอง
6. หลักความคุมคา (Value for Money) หมายถึง การบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยใหองคกรหรือประชาชนมีความ
ประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก
อีกทั้งยังสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
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2.6 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จุ ฑ า มนั ส ไพบู ล ย และคณะ (2532:235)
กล า วถึ ง พื้ น ฐานการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
เศรษฐศาสตรเมือง เกิดจากการอธิบายเกี่ยวกับที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในเมือง โดย
ปกติมักมีการเนนจุดที่แตกตางกันอยู 2 ประเด็น คือ
1. การศึกษาที่เนนถึงระยะทาง (distances) คือ การอธิบายวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ประเภทตางๆ ควรตั้งอยู ณ พื้นที่ใด โดยใชระยะทางเปนตัวอธิบาย ซึ่งระยะทางเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในการใชที่ดิน ทั้งนี้กิจกรรมบางประเภทเหมาะที่
จะอยูใจกลางเมือง เชน กิจการการคาประเภทซุปเปอรมารเกต สํานักงานธุรกิจที่จําเปนตองตั้งอยู
ใกลลูกคา ในขณะที่กิจกรรมบางประเภทเหมาะสําหรับที่จะตั้งอยูชานเมืองหรือบริเวณรอบนอก
เชน อุตสาหกรรมเหล็กกลา อุตสาหกรรมทอผา เปนตน
2. การศึกษาที่เนนถึงความหนาแนน (density) ตอขนาดของพื้นที่ภายในชุมชน โดยมิได
คํ า นึ ง ถึ ง ระยะทาง (nondistances) ของพื้ น ที่ การศึ ก ษานี้ ถื อ ว า เป น สาระสํ า คั ญ ของวิ ช า
เศรษฐศาสตรเมืองโดยตรง เนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองตางๆ มีความหนาแนนคอนขางสูงเมื่อเทียบ
กับพื้นที่ในเขตชนบท ไมวาจะวัดขนาดดวยจํานวนประชากร จํานวนที่อยูอาศัย หรือปริมาณการ
จางแรงงาน
ตามทั ศ นะของนั ก เศรษฐศาสตร การที่ เ มื อ งต า งๆ มี ข นาดความหนาแน น ของ
ประชากร และการวา จ า งแรงงานสู ง นั้นหมายความว า มีอัตราการใชปจจัย การผลิตประเภท
แรงงานตอปจจัยที่ดินคอนขางสูง กลาวคือ ที่ดินในเขตเมืองถือเปนปจจัยที่มีอยูอยางจํากัด ทั้ง
ราคาและคาเชาที่ดินภายในเมืองจะสูงกวาพื้นที่รอบนอกและพื้นที่ชนบท
นโยบายสําคัญๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจเมืองจะเกี่ยวพันกับขอเท็จจริงที่วา ที่ดินเปนปจจัย
ที่ไมสามารถสรางหรือจัดหาขึ้นมาใหมได ดังนั้นการประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับเศรษฐกิจเมืองจะมุงเนนถึงปจจัยที่ดินกับความสัมพันธที่มีตอปจจัยอื่นๆ
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดตอขนาด
จุฑา มนัสไพบูลย และคณะ (2532:243) กลาวถึง ชุมชนที่กลายสภาพเปนเมืองขนาด
ใหญจะเกิดผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแงลบ ซึ่งปญหาตางๆ เกิดเนื่องจากมีความ
หนาแนนหรือแออัดเกินไป และยังมีปญหาที่เกิดจากความไมสมดุลระหวางประชากรกับทรัพยากร
ที่มีอยู อยางไรก็ตามในเชิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแลว การรวมตัวของประชากรหรือกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อาจจะมีผลดีที่กอใหเกิดพลังภายใน (endogeneous force) ซึ่งทําใหเกิดธุรกรรม
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(transaction) ทั้งในสาขาที่เปนระบบ (formal sector) และสาขาที่ไมเปนระบบ (informal sector)
นอกจากนี้การรวมตัวของประชากรหรือครัวเรือนตางๆ ในพื้นที่หนึ่ง (agglomeration) จะกอใหเกิด
การประหยัดตอขนาด ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 ประการคือ
1. การประหยัดภายนอก (external economics) หมายถึง การที่ครัวเรือนหรือหนวย
ธุ ร กิ จ หนึ่ ง สามารถตอบสนองครั ว เรื อ นหรื อ หน ว ยธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ทํ า ให เ กิ ด ประโยชน ร ว มกั น ได
นอกจากนี้ยังมีประโยชนในแงของการลดตนทุนการผลิต และการเพิ่มผลกําไรรวมกัน เชน การคา
หรือการลงทุนในเขตเมืองใหญยอมมีลูทางการหากําไรไดมากกวาในเขตชนบท และยังประหยัดคา
เดินทางขนสงอีกดวย
2. การประหยัดภายใน (internal economics) หมายถึง การที่ครัวเรือนหรือหนวยธุรกิจ
หนึ่งๆ เลือกตั้งอยูในเขตชุมชนเมืองสามารถไดประโยชนหรือเพิ่มขนาดการผลิตภายในครัวเรือน
หรือหนวยธุรกิจของตนได
แนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดตอขนาด สามารถอธิบายใหเห็นชัดวา เหตุใดครัวเรือน
หรือหนวยธุรกิจจึงเลือกดําเนินกิจการในเขตเมือง ทั้งนี้เหตุผลสําคัญในการเลือกที่ตั้งภายในเมือง
นั้นเกิดจากเหตุผลดังตอไปนี้
2.1 ลูทางของตลาด การกระจุกตัวของประชากร และหนวยธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
จํานวนมากในเขตพื้นที่ชุมชน ยอมกอใหเกิดการประหยัดทางดานตลาด ไมวาจะเปนการประหยัด
คาขนสง หรือการประชาสัมพันธทางการตลาด ซึ่งทําใหการดําเนินการเปนไปไดอยางรวดเร็วและ
มีตนทุนต่ํา
2.2 เกิดความชํานาญเฉพาะอยาง จากการที่มีการรวมตัวกันของหนวยธุรกิจใน
เขตเมือง ยอมทําใหการผลิตสามารถแยกความชํานาญเฉพาะอยางไดมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการ
ประหยัดตอขนาดในการผลิต จะเห็นไดวาหากหนวยธุรกิจตั้งอยูในเขตเมืองขนาดใหญ ผูผลิตยอม
มั่นใจวาสินคาของตนจะเปนที่ตองการมาก ทําใหผูผลิตสามารถจัดหาเครื่องจักรขนาดใหญที่มี
ประสิทธิภาพสูง หรือจางผูชํานาญเฉพาะสาขาไว จึงทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด และลด
ตนทุนในการผลิตลงได
2.3 ตนทุนของบริการพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีอัตราต่ํา โดยปกติการจัดบริการ
พื้นฐานตางๆ ไมวาจะเปนถนน ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท ที่พักอาศัย หรือบริการสาธารณสุข
มักจะมีอยูในเมืองที่มีประชากรหนาแนนพอควร ทั้งนี้เพราะตนทุนเฉลี่ยตอหัวจะถูกกวาในพื้นที่ซึ่ง
มีประชากรนอย หรือประชากรอยูกันกระจัดกระจาย
2.4 เกิดประโยชนที่สงเสริมกัน การที่หนวยธุรกิจตางๆ มากระจุกตัวอยูรวมกัน
มักจะมีผลดีในการทําธุรกิ จ ซึ่งอาจเปนการสงเสริมใหเ กิดธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมต อเนื่องขึ้น
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นอกจากนี้ยังเกิดผลดีในแงของการใชแรงงานที่มีทักษะรวมกัน หรือเกิดธุรกิจบริการตางๆ ซึ่งใชนัก
วิชาชีพระดับสูง เชน นักบัญชี นักกฎหมาย สถาปนิก เปนตน
2.5 เกิดนวัตกรรม (innovation) เมืองที่มีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจแบบ
พลวัต จะกระตุนใหเกิดการคิดคนดัดแปลงสิ่งตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอวงการอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม จากการศึกษาของดับบลิว เอฟ ออกเบิรน (W.F. Ogburn) และ ไอ ดี ดันแคน
(I.D. Duncan) พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกาชวง ค.ศ. 1900-1935 มีนวัตกรรมประมาณ 600
ประเภทในเมืองขนาดใหญท่มี ีประชากรเกินกวา 300,000 คน
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดจากการรวมกลุม
จุฑา มนัสไพบูลย และคณะ (2532:253) กลาวถึง การประหยัดที่เกิดขึ้นกับประชากรซึ่ง
เขามาอาศัยอยูในเมืองที่เห็นไดชัดประการหนึ่ง คือ การประหยัดคาใชจายและเวลาในการเดินทาง
เพื่อพบปะหรือการติดตอสัมพันธระหวางญาติมิตร เนื่องหากหากผูคนเขามาอยูใกลกันก็จะชวยให
ประหยัดไดมากขึ้น นอกจากนี้การเขามาอยูรวมกันในเมืองยังทําใหประหยัดคาใชจายทางดาน
บริการสาธารณูปโภคตางๆ เชน ไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท ถนน รถประจําทาง ตลอดจนบริการ
ของเจาหนาที่ตํารวจ และการปองกันสาธารณภัย กิจกรรมเหลานี้ตองมีผูใชบริการในระดับหนึ่งจึง
จะสามารถใหบริการได เนื่องจากบริการสวนใหญมีคาใชจายสูง ซึ่งการเขามาอยูรวมกันเปนชุมชน
ขนาดใหญ จะทําใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปได ดังนั้นบริการเหลานี้จึงมีมากในเมืองใหญ และ
ผูรับบริการแตละรายก็จะเสียคาใชจายนอยกวาการจัดบริการเพื่อใชเองตามลําพัง
สําหรับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการคาที่เขามาอยูรวมกันในเมืองนั้น จะไดรับประโยชน
หลายประการ ไดแก
1. การประหยัดทางการตลาด (Marketing Economies) ตลาดทองถิ่นจะมีขนาดใหญ
ขึ้ น เมื่ อ ประชากรและอุ ต สาหกรรมต า งๆ เข า มาอยู ร วมกั น เป น เมื อ ง ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะแต ล ะ
อุตสาหกรรมตา งก็ เ ป นตลาดให แก กัน การขยายตลาดในท อ งถิ่น ทํ า ใหอุตสาหกรรมสามารถ
ประหยัดคาใชจายไดมากกวาการขยายตลาดนอกทองถิ่น เนื่องจากจะเสียคาขนสงนอยกวา และ
มีผลทําใหตนทุนในการผลิตและในการจําหนายลดลง นอกจากนี้ยังประหยัดคาใชจายในการ
โฆษณาหรือการหาขาวสาร เนื่องจากเปนการผลิตและการจําหนายสินคาภายในพื้นที่เดียวกัน
2. การประหยัดคาขนสง (Transfer Economies) ไดแก การประหยัดคาขนสงเมื่อหนวย
การผลิตอยูใกลกัน ทั้งนี้อาจเปนอุตสาหกรรมหรือหนวยการผลิตที่ตองพึ่งพาอาศัยกันในสวนของ
ปจจัยการผลิตหรือเปนตลาดของผลผลิตใหแกกัน ซึ่งจะเห็นไดจากการที่โรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนมากตั้งอยูใกลแหลงวัตถุดิบ จึงทําใหเกิดชุมชนเมืองในบริเวณแหลงวัตถุดิบ หรือการที่
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ธุรกิจหลายประเภทเขาไปตั้งรวมกันอยูบริเวณศูนยการคาใจเมือง เพื่อลดคาขนสงสินคาและนํา
บริการเขามาสูตลาด หรือธุรกิจที่ขายสินคาและบริการประเภทที่ผูบริโภคมักจะหาซื้อในคราว
เดียวกันก็มักจะตั้งอยูใกลกัน เนื่องจากอัตราที่จะขายสินคาไดของแตละรานจะสูงขึ้นเมื่อราน
เหลานั้นตั้งอยูใกลกัน เพราะทําใหผูบริโภคประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางโดยซื้อของ
ในคราวเดียวกันไดหลายชนิด
3. การประหยัดภายในตอขนาดที่เกิดขึ้นตอหนวยการผลิต (Internal Economies of
scale) เปนการประหยัดที่เกิดขึ้นภายในหนวยการผลิต อันเปนผลมาจากการผลิตครั้งละมากๆ จน
ทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง เชน คาขนสงสินคาตอหนวยจะลดลงเมื่อมีการขนสงสินคาไป
ครั้งละมากๆ หรือคาใชจายในการโฆษณาตอหนวยจะลดลงเมื่อสามารถจําหนายสินคาครั้งละ
มากๆ เปนตน การที่หนวยการผลิตตางๆ เขามาอยูรวมกันในเมือง จะทําใหตลาดของสินคาแตละ
หนวยการผลิตมีขนาดใหญขึ้น เนื่องจากแตละหนวยการผลิตตางก็เปนตลาดใหกันและกัน อุปสงค
ที่มีตอสินคาในแตละอุตสาหกรรมก็จะเพิ่มขึ้น มีผลทําใหแตละหนวยการผลิตสามารถเพิ่มปริมาณ
การผลิตไดมากขึ้น จนถึงระดับที่ทําใหเกิดการประหยัดจากการขยายการผลิตได
4. การประหยัดภายนอกตอขนาดที่เกิดขึ้นกับหนวยผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(External Economies of scale to the firm that are internal to the industry) การประหยัดกรณี
นี้เกิดขึ้นเมื่อหนวยการผลิตของอุตสาหกรรมเดียวกันเขามาตั้งรวมกันอยูในพื้นที่เดียวกัน และเมื่อ
เกิดการขยายตัวในอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งของหนวยการผลิต ก็จะทําใหตนทุนตอ
หนวยของแตละหนวยการผลิตที่อยูในอุตสาหกรรมนั้นลดลง ตัวอยางเชน เมื่ออุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนตขยายตัวจะทําใหปริมาณคนงานที่มีความชํานาญในการผลิตรถยนตในบริเวณแหลง
ที่ ตั้ ง ของโรงงานมี จํ า นวนมากขึ้ น ทํ า ให โ รงงานผลิ ต รถยนต แ ต ล ะโรงงานสามารถประหยั ด
คาใชจายในการอบรมคนงานได หรือในกรณีของผลการวิจัยของหนวยการผลิตหนึ่ง ยอมเปน
ประโยชนตอหนวยการผลิตที่ทําอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันซึ่งตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน หรือการ
ที่หนวยผลิตของอุตสาหกรรมเดียวกัน มาตั้งอยูในบริเวณเดียวกันอาจทําใหเกิดการแบงงานกันทํา
ได เชน ในการผลิตเครื่องจักรกลตางๆ โรงงานที่ตั้งอยูบริเวณเดียวกันอาจแบงการผลิตชิ้นสวนที่
ตนถนัด ซึ่งลักษณะเชนนี้จะทําใหเกิดการประหยัดตอขนาดขึ้นในหนวยการผลิตหนวยใดหนวย
หนึ่ง เมื่อแตละหนวยการผลิตเพิ่มปริมาณการผลิตใหมากขึ้น
5. การประหยัดภายนอกตอขนาดที่เกิดขึ้นแกอุตสาหกรรม (External Economies of
scale to an industry) หมายถึง การที่อุตสาหกรรมหลายๆ ประเภทซึ่งตั้งอยูในบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งเกิดการขยายตัวและมีสวนทําใหตนทุนเฉลี่ยของแตละหนวยผลิตของแตละอุตสาหกรรม
ลดลง ตัวอยางเชน การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในเมือง ทําใหการบริการดานการขนสงมี
การปรับปรุงใหดีขึ้น ตลาดแรงงานมีขนาดใหญขึ้น และมีคนงานที่มีฝมือหลายๆ ประเภทเกิดขึ้น
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ผลผลิตตอหนวยของแรงงานมีคุณภาพดีขึ้น การบริการดานการเงินและการคาตางๆ เชน ธนาคาร
พาณิชย บริษัทประกันภัยตางๆ มีจํานวนมากขึ้น สินคามีหลายประเภทและมีความสมบูรณมาก
ขึ้น การบริการสาธารณะประโยชน เชน การปองกันอัคคีภัย และการบริการของตํารวจมีมากขึ้น สิ่ง
เหลานี้ลวนทําใหตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยในแตละอุตสาหกรรมที่เขามาตั้งอยูในเมืองลดลง
เมื่อขยายปริมาณการผลิตออกไป
ขอไดเปรียบจากการอยูรวมกันเปนเมืองเชนนี้ เปนสิ่งดึงดูดใหอุตสาหกรรมตางๆ เขามา
อยูรวมกันเปนชุมชนเมืองมากขึ้น ซึ่งโดยมากมักเปนชุมชนเมืองที่แออัดอยูในบริเวณแหลงวัตถุดิบ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มุงใชวัตถุดิบหรือชุมชนเมืองใจกลางตลาดสินคา
2.9 ทฤษฎีคลัสเตอร
2.9.1 ความหมายของคลัสเตอร
คําวา “เครือขายวิสาหกิจ” มาจากคําในภาษาอังกฤษ วา “Cluster” (คลัสเตอร)
ซึ่งคลัสเตอรเปนเครืองมือสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมที่ริเริ่ม
โดยศาสตราจารย ไมเคิล อี พอรเตอร (Professor Michael E. Porter) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูที่มีความรูและเชี่ยวชาญทางดานกลยุทธในการแขงขันที่มีชื่อเสียง
ระดับสากล ศาสตราจารยพอรเตอรไดใหความหมายของ “เครือขายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร วาเปน
กลุ ม ของธุ รกิ จ และสถาบั น ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ม ารวมตั ว กั น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมอยู ใ นพื้ น ที่ ใกล เ คี ย งกั น
(Geographical Proximity) มีความรวมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยง และสงเสริมกิจการซึ่งกันและกันอยาง
ครบวงจร (Commonality and Complementarily) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน (Horizontal Linkages)
ซึ่งเปนความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันคือ
การเพิ่มผลผลิต (productivity) ของคลัสเตอรโดยรวม
แผนภาพที่ 2.1 การอธิบายลักษณะของ Cluster

ที่มา: อัจฉรา จันทรฉายและคณะ, 2550
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2.9.2 การพัฒนาคลัสเตอร
การพั ฒ นาคลั ส เตอร มี ค วามเกี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ การพั ฒ นาความเก ง หรื อ
ความสามารถในการแขงขัน ทั้งนี้เนื่องจากการรวมกลุมเปนคลัสเตอรนั้นมีเปาหมายสําคัญ คือ เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันหรือการผลิตของธุรกิจที่เกี่ยวของในคลัสเตอรทั้งหมด ซึ่งจาก
แนวคิ ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของศาสตราจารย พ อร เ ตอร พบว า แต ล ะประเทศจะมี
ความสามารถในการแขงขันไดนั้นตองเริ่มจากหนวยที่เล็กที่สุดของระบบเศรษฐกิจ ไดแก บริษัท ซึ่ง
หากบริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตของตนใหสูงขึ้น (productivity) ไมใชจากการลดตนทุนเพียงอยาง
เดียว ยอมทําใหเกิดความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน และหากหลายๆ บริษัทมีการผลิตเพิ่มขึ้น ก็ยอม
สงผลใหอุตสาหกรรมในประเทศมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น และจะนําไปสูการยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศใหสูงขึ้นในที่สุด
แผนภาพที่ 2.2 คลัสเตอรกับการยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ที่มา: อัจฉรา จันทรฉายและคณะ, 2550

หัวใจของการพัฒนาคลัสเตอร คือ การสรางความรวมมือบนพื้นฐานของการแขงขัน
กัน (Co-petition) โดยที่ผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจหรือคลัสเตอรนั้นๆ จะตองมีการกําหนด
ทิศทาง เปาหมายและกลยุทธการพัฒนารวม (Core Objective and Strategy) รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู ตลอดจนทรัพยากรตางๆ ระหวางกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
ของคลัสเตอรนั้น (Collective Efficiency/Productivity) ตัวอยางเชน ผูประกอบการที่อยูในคลัสเตอร
สามารถรวมกันลงทุนในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการของ
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ตน ทําใหผูประกอบการสามารถประหยัดตนทุนในการพัฒนาและยังคงแขงขันทางดานประสิทธิภาพ
ในการผลิตสินคาได หรือในกรณีของผูประกอบการธุรกิจตนน้ําและปลายน้ําก็สามารถรวมกันวางแผน
บริหารหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตและจําหนาย
สินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High Value Added) ตลอดสายของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ได เปน
ตน
นอกจากนี้การรวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจยังทําใหเกิดการกระจายความรู
ใหม (Spur of Knowledge) ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อผูประกอบการรายหนึ่งคิดคนนวัตกรรมขึ้นมา
ผูประกอบการรายอื่นก็สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาตอยอดได ซึ่งเปนการสงเสริมการพัฒนา
ความสามารถในการแข ง ขั น ระบบเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของนวั ต กรรม (Innovation-driven
Economy)
2.9.3 ประโยชนของคลัสเตอร
ตัวอยางคลัสเตอรในตางประเทศและในประเทศไทย พบวา การรวมกลุม
เปนคลัสเตอรหรือเครือขายวิสาหกิจกอใหเกิดประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ (Win-Win) ซึ่ง
ประโยชนที่สําคัญ ไดแก
1. คลัสเตอรสงเสริมใหสมาชิกในกลุมไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมูล
กันอยูเสมอ เพื่อใหทุกคนไดรับรูและเขาใจปญหาของกลุม และรวมกันหาทางแกไข ทําใหสมาชิกมี
ความไวว างใจกั น มากขึ้น และเป ดกวา งในการรับรู ข อมูล ข า วสาร และองคความรูใหมๆ ทั้ ง
ทางดานเทคโนโลยีการผลิต การตลาด นโยบาย/การสนับสนุนตางๆ จากรัฐบาลอยางตอเนื่อง
2. การรวมกันเปนคลัสเตอรจะชวยลดตนทุน ทั้งดานวัตถุดิบ การทํา
การตลาด การวิจัยและพัฒนา การสรางนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวของในคลัสเตอร
- ดานวัตถุดิบ สมาชิกสามารถเขาถึงวัตถุดิบสําหรับการผลิตไดงาย
โดยเฉพาะในกรณีของผูประกอบการรายเล็กที่ตองการใชวัตถุดิบในปริมาณนอย ทําใหไมสามารถ
ซื้อในราคาที่ ต่ํา ได ซึ่งการรวมกลุมจะชวยลดคาใชจายในการซื้อวัตถุ ดิบได เนื่องจากกลุ มจะ
รวมกันซื้อในปริมาณมากๆ นอกจากนี้การรวมกลุมเปนคลัสเตอรจะชวยใหสมาชิกทราบขอมูล
ความตองการของกันและกัน และอาจรวมกันสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก ทําใหทุกฝายสามารถ
ลดตนทุนได เชน กรณีคลัสเตอรเซรามิกลําปาง ซึ่งสมาชิกรวมกันสั่งซื้อกาซที่เปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเซรามิกรวมกัน ทําใหตนทุนถูกลง นอกจากนี้หากสมาชิกในคลัสเตอรมีความตองการวัตถุดิบ
เฉพาะบางอยางที่ตองมีการลงทุนสูงในการสั่งซื้อ หรือพัฒนาขึ้นใหมก็อาจลงทุนรวมกัน ซึ่งทําให
แตละฝายมีคาใชจายต่ําลงได
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- ดานการตลาด ในบางตลาดสมาชิกอาจไมมีความสามารถในการ
บุกเบิกตลาดไดโดยลําพัง การรวมมือกันในลักษณะคลัสเตอรจะชวยใหสมาชิกสามารถดําเนินการ
ดานการตลาดไดงายขึ้น ดวยการลงทุนที่ต่ํา เนื่องจากผลิตภัณฑของคลัสเตอรซึ่งมาจากผูผลิต
หลายรายมีความหลากหลายและตรงตามความตองการของตลาดมากขึ้น ในกรณีของประเทศ
ไทยมีหลายคลัสเตอรที่ดําเนินการตลาดรวมกัน เชน คลัสเตอรดานอาหารไดรวมกันเปดตลาด
สินคาอาหารในประเทศจีน คลัสเตอรเซรามิกลําปางไดมีการรวมลงทุนเชาพื้นที่แสดงสินคาสงออก
รวมกัน เปนตน
- ดานการวิจัยและพัฒนา ผูประกอบการสวนใหญโดยเฉพาะ
ผูประกอบการรายเล็ก จะมีก ารลงทุน ดานการวิจัย และพั ฒ นานอย เนื่ องจากเป น กิจกรรมที่มี
ค า ใช จ า ยสู ง การรวมกลุ ม ในลั ก ษณะคลั ส เตอร จ ะช ว ยให ส มาชิ ก ร ว มกั น ลงทุ น ในการสร า ง
นวัตกรรม และการวิจัยพัฒนาในเรื่องที่เปนปญหารวมกัน (Common Problem) หรือเรื่องที่
กอใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย (Common Interest)
ดานการพัฒนาบุคลากร แตละอุตสาหกรรมมีความตองการ
บุคลากรที่มีคุณภาพในสาขาตางๆ แตกตางกันไป การพัฒนาบุคลากรบางดานมีความสําคัญและ
จําเปนอยางมากในการยกระดับความสามารถการแขงขันของอุตสาหกรรม แตการพัฒนาบุคลากร
นั้นตองใชการลงทุนสูง ทําใหบริษัทตางๆ ไมมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาบุคลากรของตน การรวมกัน
ลงทุนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเฉพาะสาขาที่จําเปน จะทําใหธุรกิจตางๆ ในคลัสเตอรสามารถ
เขาถึงแหลงบุคลากรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะดานไดงาย เชน การรวมกันขอความรวมมือ
จากหนวยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาแกคลัสเตอร
หรือการรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝกอบรมในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจตางๆ ในคลัสเตอร เปนตน
- ดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสวนใหญจะ
เปนภาระหนาที่ของรัฐบาล แตสมาชิกคลัสเตอรอาจรวมกันวิเคราะหประเด็นปญหาและสิ่งที่
ตองการการสนับสนุน และนําเสนอตอภาครัฐในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอธุรกิจตางๆ
ในคลัสเตอร เพื่อชวยใหรัฐสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาไดชัดเจนมากขึ้น อยางไรก็ตาม
ธุรกิจในคลัสเตอรสามารถดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในบางดานรวมกันได เชน การจัดตั้ง
ศูนยกระจายสินคารวมกัน เปนตน
3. คลัสเตอรชวยใหเกิดการสรางนวัตกรรมใหมๆ เนื่องจากสมาชิก
ในคลัสเตอรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและองคความรูระหวางกันอยูเสมอ ทําใหสมาชิกมีโลกทัศนที่
กวางขึ้น อันจะนําไปสูการตอยอดองคความรูเพื่อพัฒนาสิ่งใหมๆ อยางตอเนื่อง
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4. การรวมกลุมเปนคลัสเตอรไมไดเปนเพียงการสงเสริมความรวมมือ
ของสมาชิกตางๆ ในคลัสเตอรเทานั้น แตยังเปนการเปดกวางทางการคาใหมีการแขงขั นของ
สมาชิกดวย ซึ่งการแขงขันจะชวยกระตุนใหธุรกิจตองปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของตน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถอยูรอดและแขงขันได
5. คลัสเตอรชวยสงเสริมการขยายตัวของธุรกิจและการเกิดธุรกิจใหมๆ
เนื่องจากคลัสเตอรชวยกระตุนการไหลเวียนของขอมูลและองคความรู และการรวมกันลงทุนใน
กิจกรรมที่กอใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่ม เชน การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ
ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนการเปดกวางตอการ
แขงขันทางการคา ดังนั้น คลัสเตอรจึงชวยเสริมสรางโอกาสการเติบโตของธุรกิจตางๆ และการ
เกิดขึ้นใหมของธุรกิจตอเนื่องตาง ๆ
แผนภาพที่ 2.3 ประโยชนของคลัสเตอร

ที่มา: อัจฉรา จันทรฉายและคณะ, 2550

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สํานักผังเมือง (2542) ไดกลาวถึง แนวคิดการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร และ
ลักษณะการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เมืองวา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานครมี
ประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยตั้งแตป พ.ศ. 2501 กรุงเทพมหานครมีจํานวนประชากร 1.52 ลาน
คน ป พ.ศ. 2514 มีจํานวนประชากร 3.56 ลานคน ป พ.ศ. 2524 จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเปน
5.33 ลานคน และในป พ.ศ. 2534 มีจํานวนประชากรสูงถึง 5.62 ลานคน การขยายตัวของเมือง
เปนไปลักษณะกระจัดกระจาย (Urban Sprawl) ขาดระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับ
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พื้นที่หลักของกรุงเทพมหานครสามารถแบงออกเปน 3 บริเวณ ตามความแตกตางของการ
ใชประโยชนที่ดินในแตละพื้นที่ คือ
1. เขตเมืองชั้นใน (Inner City) ประกอบดวย ศูนยกลางเมืองเดิม เปนพื้นที่ที่มีการ
ตั้ ง ถิ่ น ฐานชุ ม ชนในระยะเริ่ ม แรก และเป น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ท างประวั ติ ศ าสตร
สถานที่ราชการ สถานศึกษา ยานธุรกิจหนาแนน ซึ่งมีทั้งหมด 22 เขต
2. เขตตอเมือง (Urban Fringe) มีการขยายตัวของประชากร กิจกรรมทางการคา
และที่ อ ยู อ าศั ย อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง อยู ใ นรั ศ มี ร ะหว า ง 10-20 กิ โ ลเมตรจาก
ศู น ย ก ลางเมื อ ง ป จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาเมื อ งอย า งกระจั ด กระจาย (Urban
Sprawl) ประกอบดวยพื้นที่ทางฝงตะวันออก 14 เขต และฝงตะวันตกอีก 8 เขต
3. เขตชานเมือง (Suburb) เปนพื้นที่เขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร สวนใหญ
เปนพื้นที่วาง และพื้นที่เกษตรกรรม มีสัดสวนสูงกวาพื้นที่พัฒนาแบบเมือง มี
ลักษณะผสมระหวางเมืองและชนบท ซึ่งเปนเขตที่หางจากศูนยกลางเมืองเกิน
กวา 20 กิโลเมตร ทางฝงตะวันออก ประกอบดวย เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขต
ลาดกระบัง และฝงตะวันตก ไดแก เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน
ตั้งแตป พ.ศ. 2530 กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของพื้นที่เมือง (Urbanized Area)
เพิ่มขึ้นจาก 302.27 ตารางกิโลเมตรเปน 500 ตารางกิโลเมตรในป พ.ศ. 2536 ซึ่งคิดเปนรอยละ
65 โดยพื้นที่เมืองไดขยายตัวออกไปจากเขตเมืองชั้นใน ไปยังเขตตอเมืองทั้งทางทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก สวนในป พ.ศ. 2536-2538 พื้นที่เมืองของกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเปน 613 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งคิดเปน 18.56 และบริเวณชานเมืองมีอัตราการขยายตัวสูงเกินกวารอยละ 60 ของ
พื้นที่เมืองเดิมในเวลาเพียง 2 ป การขยายตัวของกรุงเทพมหานครในเขตชานเมือง สวนใหญเปน
การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมมาเปนพื้นที่เพื่อการอยูอาศัย
อุทุมพร จิ๋วราษฎรอํานวย (2530) ไดกลาวสรุปไววา ปจจัยทางดานแหลงวัตถุดิบเปน
ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
นั้ น ไม ไ ด มี ทั่ ว ไป การตั้ ง สถานที่ ผ ลิ ต สิ น ค า จึ ง ต อ งพิ จ ารณาว า สามารถได วั ต ถุ ดิ บ จากที่ ใ ด
นอกจากนั้ น ยั ง ตองพิจ ารณาจากการขนสง สิน คา ประกอบกับ การพิ จ ารณาเลือกที่ ตั้ง โรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตมีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งทั้งสิ้น
บุ ษ กร สิ ง ขรั ต น (2532) ได ก ล า วสรุ ป ว า ลั ก ษณะและรู ป แบบที่ ตั้ ง ของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม ปจจัยใกลโรงงานที่ผลิตสินคาประเภทเดียวกัน คลายกันหรือ
เกี่ยวของกันเปนปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการตั้งโรงงาน
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ใกลกัน ทําใหไดรับประโยชนจากการพึ่งพาวัตถุดิบซึ่งกันและกัน และชวยลดคาใชจายในการขนสง
วัตถุดิบลงได
2.11 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดที่ไดทําการศึกษามาขางตน ไดนําแนวคิดของ Broek และ Webb ที่เกี่ยวกับ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย และปจจัยในการเลือกที่ตั้ง มาเพื่ออธิบายการเลือกที่ตั้งของธุรกิจเครื่อง
เรือนไมภายในยานถนนสายไม และจากปจจัยในการเลือกที่ตั้งสงผลทําใหเกิดการรวมกลุมของ
ธุรกิจเครื่องเรือนภายในยานและการพัฒนาบทบาทของยาน ทําใหเกิดระบบการบริหารจัดการ
รวมกันของชุมชน และจากระบบการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นภายในยานไดนําแนวความคิดเรื่องของ
การมีสวนรวมของชุมชนมาใชในการพิจารณาถึงการมีสวนรวมของชุมชน สามารถนําแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ทบทวนมาขางตนมากําหนดกรอบแนวคิดไดดังนี้
แผนภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิวัฒนาการและสภาพทั่วไปของยานถนนสายไม
3.1 สภาพทั่วไปของพืน้ ที่ศึกษา
3.1.1 ที่ตั้งของยานถนนสายไม
ถนนสายไม ตั้ ง อยู ใ นซอยประชานฤมิ ต ร ซึ่ ง เป น ซอยที่ เ ชื่ อ มระหว า งถนน
ประชาราษฎรสาย 1 และถนนกรุงเทพ-นนทบุรี จากการสํารวจประชากรของกองพัฒนาชุมชน
สํานักงานเขตบางซื่อ ในป พ.ศ. 2549 พบวา ยานถนนสายไมมีจํานวนประชากร 2,184 คน และมี
บานเรือนจํานวน 2,176 หลังคาเรือน ซึ่งทั้งหมดตั้งอยูตามแนวสองฝากถนนที่มีความยาว 1,100
เมตร ในบริเวณพื้นที่ประมาณ 53 ไร (แผนที่ 3.1)
ทิศตะวันออก ติดถนนประชาราษฎรสาย 1
ทิศตะวันตก ติดถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ทิศเหนือ
ติดซอยไสวสุวรรณ
ทิศใต
ติดคลองบางโพ
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แผนที่ 3.1 ขอบเขตของยานถนนสายไม
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3.1.2 การเขาถึงยานถนนสายไม
การเขาถึงยานถนนสายไม มีทั้งเสนทางสัญจรทางบก และการสัญจรทางน้ํา
สําหรับการสัญจรทางบกนั้น นอกจากยานถนนสายไมจะมีถนนเชื่อมตอหลายสายแลว ในพื้นที่นี้
ยังมีสถานีรถไฟที่ใหบริการทั้งเสนทางสายเหนือและสายใตอีกดวย สวนการสัญจรทางน้ําจะมี
ทาเรือที่ใหบริการเลียบแมน้ําเจาพระยาจํานวน 4 ทาที่สามารถเขาถึงยานถนนสายไมได
การสัญจรทางบก เสนทางคมนาคมขนสงที่สําคัญที่ใชในการเขาถึงยานถนนสาย
ไม จะมีทั้งถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนซอย และโครงการระบบขนสงมวลชนขนาดใหญทั้ง
เสนทางรถไฟสายใตและสายเหนือ นอกจากนี้ยังมีสะพานขามแมน้ําเจาพระยา ไดแก สะพาน
พระราม 6 และสะพานพระราม 7
รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารประจําทางที่วิ่งผานยานถนนสายไม สวนใหญ
จะใหบริการบนถนนที่เชื่อมตอกับพื้นที่ในเขตและจังหวัดใกลเคียง
ตารางที่ 3.1 แสดงหมายเลขของรถโดยสารประจําทางที่วิ่งผานยานถนนสายไม
ลําดับ
ถนน
1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
2 ถนนประชาราษฎรสาย 1

รถโดยสารประจําทาง
16, 30, 50, 51, 65, 97, ปอ.5, ปอ.16, ปอ.30
5, 32, 33, 49, 64, 90, 117, ปอ.6, ปอ.23

รถไฟ ในพื้นที่เขตบางซื่อเปนเสนทางผานของทางรถไฟสายเหนือและสายใต
โดยสถานีรถไฟในเสนทางดังกลาว ไดแก
- เสนทางรถไฟสายเหนือ มีชุมทางรถไฟบางซื่อเปนจุดรวมของรถไฟที่มาจาก
สายเหนือและสายใต ณ จุดนี้จะมีรถรับสงที่สามารถเชื่อมตอไปยังซอยประชานฤมิตร และซอยไสว
สุวรรณ
- เสนทางรถไฟสายใต มีสถานีรถไฟบางซอนเปนสถานีจอดรถรับสงผูโดยสาร
ถนนที่เสนทางรถไฟนี้ตัดผาน ไดแก ถนนพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎร และถนนประชาชื่น
การสัญจรทางน้ํา การเขาถึงยานถนนสายไมทางดานตะวันตก ซึ่งอยูติดแมน้ํา
เจาพระยายังคงมีบทบาทในการสัญจรอยูบาง แมวาจะลดความสําคัญลงไปมากเมื่อเทียบกับใน
อดีต ในปจจุบันการเดินทางโดยเรือโดยสารเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับประชาชนที่ตองการความ
รวดเร็วและตองการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเดินทางโดย
เรือรับสงที่สามารถเขาถึงยานถนนสายไม มีดังนี้
- เรือดวนพิเศษ (ธงเหลือง) เสนทาง ปากเกร็ด-นนทบุรี-วัดราชสิงขร
- เรือดวนธรรมดา (ธงแดง) เสนทาง ปากเกร็ด-นนทบุรี-วัดราชสิงขร
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สําหรับทาเทียบเรือเลียบแมน้ําเจาพระยาในพื้นที่เขตบางซื่อที่สามารถเขาถึงยาน
ถนนสายไมไดมีจํานวน 4 แหง ไดแก ทาพิบูลสงคราม 1, ทาสะพานพระราม 7, ทาวัดสรอยทอง และ
ทาบางโพ (แผนที่ 3.2)
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แผนที่ 3.2 แสดงตําแหนงทาเรือที่สําคัญในบริเวณยานถนนสายไม
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3.1.3 ลักษณะทั่วไปของเขตบางซื่อ
เขตบางซื่อ เปนพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแตเดิมเปนแขวงหนึ่งของเขต
ดุสิต ตอมาไดรับการยกฐานะเปนเขตการปกครองในป พ.ศ. 2532 เขตบางซื่อมีพื้นที่ 11,545
ตารางกิโลเมตร หรือเปนรอยละ 0.74 ของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กั บพื้ น ที่ ของเขตอื่น เขตบางซื่ อ เปน เขตที่ มีขนาดใหญเ ปน ลํา ดับ ที่ 35 จากจํ า นวน 50 เขตใน
กรุงเทพมหานคร โดยเขตที่ใหญที่สุดคือ เขตหนองจอก ซึ่งมีพื้นที่ 236,261 ตารางกิโลเมตร และ
เขตที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ เขตสัมพันธวงศ โดยมีพื้นที่เพียง 1,416 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นจึงจัดวา
เขตบางซื่อเปนเขตที่มีขนาดคอนขางเล็ก
การแบงเขตการปกครอง
เขตบางซื่อ แบงการปกครองเปน 1 แขวง คือ แขวงบางซื่อ ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดนนทบุรี โดยมีสะพานขามคลองบางเขนตัดกับ
ถนนประชาชื่ น และมี ส ะพานข า มคลองบางเขนตั ด กั บ ถนน
กรุงเทพ - นนทบุรี เปนแนวแบงเขต
ทิศใต
ติดตอกับเขตดุสิต มีสะพานเปรมประชากรขามคลองบางซื่อตัด
กับถนนพระรามที่ 6 เปนแนวแบงเขต
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตจตุจักร โดยมีทางรถไฟสายใต และเลียบถนน
ประชาชื่นเปนแนวแบงเขต
ทิศตะวันตก ติดตอกับแมน้ําเจาพระยา
ย า นถนนสายไม ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ข องเขตบางซื่ อ ซึ่ ง ถื อ เป น พื้ น ที่ เ ขตชั้ น ในของ
กรุงเทพมหานคร สําหรับการใชประโยชนที่ดินบริเวณเขตบางซื่อตามผังเมืองใหมกรุงเทพมหานคร
ในป พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหเขตบางซื่อเปนพื้นที่สีน้ําตาล หมายถึง ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย
หนาแน น มาก ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ที่ อ ยู ใ นทิ ศ ทางการขยายตั ว ออกมาจากเมื อ งชั้ น ในสู เ ขตต อ เมื อ ง
ตะวันออก ดวยเหตุที่ยานถนนสายไมอยูในเขตการปกครองของเขตบางซื่อ และมีพื้นที่บางสวนติด
กับจังหวัดนนทบุรี ทําใหบริเวณยานถนนสายไมมีท่พี ักอาศัยหนาแนนมาก ซึ่งกลาวไดวาเปนผลมา
จากการขยายตัวของพื้นที่เมืองชั้นใน (แผนที่ 3.3) และจากแผนที่ 3.4 จะเห็นไดวา การใช
ประโยชนที่ดินภายในเขตเมืองชั้นใน มีลักษณะเปนที่อยูอาศัยประเภทหนาแนนมาก และประเภท
พาณิชยกรรมซึ่งตั้งอยูหนาแนนในเขตเมืองชั้นใน
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แผนที่ 3.3 แสดงบริเวณหลักของกรุงเทพมหานคร และขอบเขตการปกครองของเขตบางซื่อ
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แผนที่ 3.4 แสดงการใชประโยชนที่ดนิ บริเวณพืน้ ทีเ่ ขตบางซื่อ
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3.2 ประวัติความเปนมาของยานถนนสายไม
3.2.1 ชวงป พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2522
ถนนสายไมในอดีตสวนมากเปนพื้นที่รกรางวางเปลา แตเนื่องจากเปนพื้นที่ราบ
ลุมติดแมน้ําเจาพระยา จึงมีพื้นที่บางสวนเปนสวนผลไม และมีการผันน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเขา
ไปในสวนผลไมภายในบริเวณยาน และในเวลาตอมาพื้นที่แหงนี้ไดเติบโตเปนชุมชนเล็กๆ ริมแมน้ํา
เจาพระยา ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวไดมีกลุมชาวจีนยายเขามาอาศัยอยูในยานบางโพ โดยประกอบ
ธุรกิจโรงเลื่อยอยูริมแมน้ําเจาพระยา สวนหนึ่งเปนผูที่ยายมาจากบริเวณรอบพระนคร แถวยานวัด
สระเกศ สะพานขาว เนื่องจากพื้นที่เดิมคับแคบจึงยายมายังพื้นที่นี้เพื่อขยายกิจการใหกวางขวาง
ขึ้น และบางสวนก็เปนผูที่ถูกไลที่มาจากพื้นที่อื่น (ที่มา: หนังสือประชานฤมิตร ถนนเครื่องเรือน
ถนนเฟอรนิเจอร)
ในชวงที่ธุรกิจโรงเลื่อยไมกําลังเติบโต พบวา ริมฝงแมนํ้าเจาพระยามีโรงเลื่อยไม
หลายโรงตั้งเรียงรายกันอยู เริ่มจากบริเวณบางกระบือ บางโพ ไปจนเกือบถึงสะพานพระราม 6 ใน
พื้นที่ของชุมชนบางออ ซึ่งอยูอีกฟากหนึ่งของแมน้ําเจาพระยา โดยโรงเลื่อยไมแตละโรงจะมีทาขึ้น
ไมซุงของตนเอง ซึ่งเจาของโรงเลื่อยเหลานี้จะซื้อแพซุงที่ลองตามน้ํามาจากภาคเหนือ และเอามา
เลื่อยแปรรูป โดยมีชาวญวนบางกลุมที่อาศัยอยูในแถบนี้ยึดอาชีพลองซุงมาจากจังหวัดนครสวรรค
ธุรกิจโรงเลื่ อยในสมัยนั้น จะซื้อไมซุง ที่ลองมาจากทางภาคเหนือแถบจั งหวัด
นครสวรรค ลําปาง และกําแพงเพชร โดยไมซุงจะลองตามแมน้ําเจาพระยามายังโรงเลื่อยใน
กรุงเทพฯ ซึ่งโรงเลื่อยก็จะตั้งอยูบริเวณทาน้ําตลอดสองฝงแมนํา้ เจาพระยาบริเวณวัดบางโพ เมื่อ
โรงเลื่อยเหลานี้แปรรูปไมเปนผลิตภัณฑแลวก็จะนําสงไปขายที่บางลําพู วัดสระเกศ และสะพานดํา
แตตอมาเมื่อยานบางลําพู วัดสระเกศ และสะพานดําไมสามารถขยายพื้นที่ออกไปได รานผลิต
เครื่องเรือนตางๆ จึงไดอพยพออกมาอยูที่ซอยประชานฤมิตร ซึ่งอยูฝงตรงขามกับวัดบางโพโอมา
วาสในปจจุบัน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ยังมีที่วาง และอยูใกลแหลงผลิตและสะดวกในการขนสง
ในอดี ตก อนที่จะเปนชุมชนประชานฤมิตร การสัญจรภายในชุมชนตองอาศัย
สะพานไมถึง 6 สะพาน นับจากปากซอยทางดานถนนประชาราษฎรสาย 1 จนถึงถนนกรุงเทพนนทบุรี ซึ่งสะพานไมทั้งหมดอยูในบริเวณดังตอไปนี้
สะพานไมที่ 1 อยูปากซอยดานถนนประชานฤมิตรสาย 1
สะพานไมที่ 2 อยูหนารานมกเซงซอยไม
สะพานไมที่ 3 อยูปากซอยมนตรี หรือเรียกอีกชื่อวาสะพานซุง
สะพานไมที่ 4 อยูปากซอยขาวหลาม เรียกวาคลองบางโพขวาง
สะพานไมที่ 5 อยูหนารานไอเดียล อินเตอรเทค
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สะพานไมที่ 6 อยูปากซอยดานถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ตอมาในป พ.ศ. 2503 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยมีการสรางถนนขึ้น
ภายในชุมชน ซึ่งแตเดิมถนนในชุมชนเปนถนนคันดินกวางเพียง 2 เมตร แตจากความรวมมือกัน
ของคนในชุมชน ทําใหถนนเสนเดิมไดถูกขยายออกไปเปนถนนกวาง 8 เมตร ความเปนมาของการ
สรางถนนเสนนี้ มาจากความตองการของคนในชุมชนที่ตองการปรับถนนภายในชุมชนใหกวางขึ้น
เพื่อรองรับความเจริญในอนาคต ซึ่งในการดําเนินงานนั้น ตองประสบปญหาหลายประการ เชน
การไมใหความรวมมือของคนในชุมชน โดยเฉพาะในการขอบริจาคที่ดินเพื่อขยายถนน หรือปญหา
ทางดานงบประมาณ เนื่องจากทางอําเภอไมมีงบประมาณที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
แตดวยความตั้งใจของชาวชุมชน ทําใหการกอสรางสําเร็จลุลวงไปได โดยคนในชุมชนไดรวมกัน
ออกคาใชจายในการกอสร าง และในเวลาตอมาทางอําเภอก็ไดมาชวยลาดยางถนนแหงนี้ให
สามารถสัญจรไดสะดวกมากขึ้น ซึ่งถนนแหงนี้ไดชื่อวา “ซอยรวมสุข” (ที่มา: หนังสือประชา
นฤมิตร ถนนเครื่องเรือน ถนนเฟอรนิเจอร)

ภาพที่ 3.1 สภาพทั่วไปชุมชนชวงกอนป พ.ศ. 2503 (ที่มา: หนังสือประชา
นฤมิตร ถนนเครื่องเรือน ถนนเฟอรนิเจอร)
3.2.2 ชวงป พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2540
ชวงป พ.ศ. 2522 ประชากรในพื้นที่นี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากผูที่อยู
อาศัยเดิมแลว ชาวจีนจากพื้นที่ตางๆ ไดแก วัดญวน สะพานขาว ถนนดํารงรัก สะพานดํา วัดสระ
เกศ และบางลําพู ก็ไดยายมาตั้งถิ่นฐานในซอยประชานฤมิตรและซอยไสวสุวรรณ โดยชาวจีน
เหลานี้ไดนําความรูดานงานแกะสลักเครื่องไมติดตัวมาดวย ซึ่งในขณะนั้นวิถีชีวิตของคนในชุมชน
แหงนี้ก็ไดเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่สวนใหญจะประกอบอาชีพทําไรทําสวน ก็ไดเปลี่ยนมาทํา
กิจการการผลิตเครื่องเรือนไม ในรูปของอุตสาหกรรมในครัวเรือน เมื่อเวลาผานไปชุมชนแหงนี้ก็
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เปนที่รูจักกันทั่วไปวา เปนยานอุตสาหกรรมแปรรูปไม ผลิตเครื่องเรือนและประดิษฐกรรมไมทุก
ชนิด
ในช ว งเวลานี้ นอกจากวิ ถี ชิ วิ ต และการประกอบอาชี พ ของคนในชุ ม ชนจะ
เปลี่ยนไป สภาพพื้นฐานของชุมชนก็เปลี่ยนแปลงไปดวย โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมภายใน
ชุมชน ซึ่งเมื่อชุมชนประกอบกิจการการคา ก็จะมีรถวิ่งเขาออกชุมชนจํานวนมาก ทําใหพื้นถนน
เดิม ทนต อน้ํ า หนั ก ไม ไ หว จึ ง ทรุ ดตั ว ลงจนรถไม ส ามารถวิ่ง ผ า นได ทางราชการไดเ ข า มาปรั บ
ถนนลาดยางใหมหลายครั้ง จนกระทั่งไดมีการปรับปรุงใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และได
เปลี่ยนชื่อถนนแหงนี้จากซอยรวมสุขเปนซอยประชานฤมิตร (ที่มา: หนังสือประชานฤมิตร ถนน
เครื่องเรือน ถนนเฟอรนิเจอร)

ภาพที่ 3.2 สภาพทั่วไปของชุมชน ป พ.ศ. 2503(ที่มา: หนังสือประชานฤมิตร ถนนเครื่อง
เรือน ถนนเฟอรนิเจอร)
เมื่อการคมนาคมสะดวก ซอยประชานฤมิตรก็เปนที่รูจักของคนภายนอกชุมชน
มากขึ้น ทําใหสภาพสังคมเปลี่ยนไปจากที่มีประชากรไมกี่หลังคาเรือนก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น มีผูคนจาก
ตางถิ่นอพยพเขามาอาศัยทํามาหากิน โดยเฉพาะชางไมชางทําเครื่องเรือนจากที่ตางๆ ซึ่งการที่มี
ชางทําเครื่องเรือนมารวมกันอยูเชนนี้ กลายเปนแรงดึงดูดใหผูขายวัตถุดิบที่ใชในการทําเครื่องเรือน
มารวมตัวอยูในซอยประชานฤมิตรดวยเชนกัน
นอกจากนี้หลังจากที่ทางราชการไดเขามาปรับถนนเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก็
ไดมีผูรับเหมากอสรางชาวจีนเขามาติดตอคนในชุมชนเรื่องการลงทุนปลูกตึกใหฟรี โดยทําสัญญา
12 ป ซึ่งในระหวาง 12 ปนี้ เจาของที่ดินจะไดคาเชาเปนรายเดือน เดือนละประมาณ 200-300
บาท และเมื่อครบกําหนด 12 ป ตึกก็จะตกเปนกรรมสิทธิของเจาของที่ดิน สวนผูรับเหมาจะไดเงิน
จากผูเซงตึกเปนคาตอบแทน การลงทุนของผูรับเหมากอสรางชาวจีนในครั้งนั้น สงผลทําใหพื้นที่
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เกษตรกรรมลดลงอยางรวดเร็ว และมีกลุมผูเขามาอยูใหม ซึ่งสวนใหญเปนชางชาวจีนไหหลําที่เขา
มาประกอบอาชีพทําเครื่องเรือนแกะสลักไมในซอยประชานฤมิตร และซอยไสวสุวรรณ ชางทํา
เครื่องเรือนในขณะนั้นมีอยู 2 ประเภท คือ ชางที่รับงานจากรานไปทําที่บาน และชางที่เดินทางมา
ทําประจําที่ราน ชางฝมือในยานบางโพนี้ไดรับการฝกฝนใหสามารถทําทุกขั้นตอนไดดวยตนเอง
เชน การผลิตตู ซึ่งชางจะทําไดตั้งแตขาตูจนถึงการประกอบเขาเปนตู ผิดกับชางในโรงงานที่จะทํา
ไดเฉพาะสวนเทานั้น สิ่งนี้ถือเปนขอไดเปรียบของชางยานบางโพ เพราะเมื่อเจาของรานเลิกกิจการ
ไปชางกลุมนี้ก็สามารถประกอบอาชีพเองได

ภาพที่ 3.3 สภาพถนนภายในชุมชน ป พ.ศ. 2522(ที่มา: หนังสือประชานฤมิตร ถนน
เครื่องเรือน ถนนเฟอรนิเจอร)

ภาพที่ 3.4 สภาพตึกที่ทําการปลูกสรางในชวงป พ.ศ. 2522(ที่มา: หนังสือประชานฤมิตร
ถนนเครื่องเรือน ถนนเฟอรนิเจอร)
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3.2.3 ชวงป พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน
ปพ.ศ. 2540 สํานักงานเขตบางซื่อมีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ภายในเขตใหเปน
เมืองนาอยู จึงไดเริ่มทําการสํารวจพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย โรงเรียน วัด ตลอดจนสถานที่สําคัญ
ตางๆ พรอมกับการเยี่ยมเยียนประชาชนในชุมชนตางๆ เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ รับทราบปญหาและ
รับฟงขอเสนอแนะของประชาชนที่จะนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนา ซึ่งจากการสํารวจชุมชน
ตางๆ ซึ่งมีอยูทั้งสิ้น 50 ชุมชน ทางสํานักงานเขตก็พบวา ชุมชนประชานฤมิตรเปนชุมชนที่นาสนใจ
เนื่องจากชุมชนประชานฤมิตรมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว คือ เปนชุมชนที่มีสถานประกอบการ
เกี่ยวกับการประดิษฐเครื่องเรือนไมทุกประเภท รวมทั้งชิ้นสวนเครื่องเรือน ไมแปรรูป และอุปกรณ
ตกแตงบานครบวงจร ซึ่งความโดดเดนดังกลาว ทําใหสํานักงานเขตเกิดความสนใจที่จะศึกษา
ชุมชนแหงนี้เปนกรณีพิเศษ เนื่องจากในเวลานั้นทางกรุงเทพมหานครไดมีนโยบายสงเสริมการ
ทองเที่ยวป พ.ศ. 2541 - 2542 ภายใตโครงการ Amazing Thailand ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อ
เผยแพร ประชาสั ม พั น ธ และให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย วต า งๆ ใน
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ทางสํานักงานเขตก็ยังตองการผลักดันสินคาในชุมชนประชานฤมิตร
ใหเปนสินคา OTOP (สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ) เนื่องจากในป พ.ศ. 2540 เปนปที่ประเทศ
ไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ รานคาตางๆ ในซอยประชานฤมิตรจึงไดรับผลกระทบดวย ทาง
สํานักงานเขตจึงตองการเขามาสงเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยการเผยแพรแหลงเครื่องเรือนไมแหง
นี้ใหเปนที่รูจักกวางขวางมากขึ้น
จากการปรึกษากันระหวางผูอํานวยการเขตและแกนนําในชุมชน ทั้งคูมีความเห็น
ตรงกันวา ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธสินคาในพื้นที่ใหเปนที่รูจักของคนทั่วไป ซึ่งในขณะนั้น
ทางกรุงเทพมหานครก็ไดมีนโยบายใหทุกเขตพื้นที่จัดงานถนนคนเดินขึ้น เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
อยางนอยเขตละหนึ่งถนน โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกถนนที่จะจัดงานวา จะตองเปนถนนที่
ปดแลวไมกระทบตอการจราจรมากนัก ถนนนั้นจะตองมีของดีประจําถิ่น การจัดกิจกรรมจะตอง
ดําเนินการโดยชุมชน และจะตองไมใชงบประมาณของทางราชการ ซึ่งเมื่อทางสํานักงานเขต
พิจารณาแลวก็เห็นวา ความตองการที่จะสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนประชานฤมิตรและนโยบายที่
ทางกรุงเทพมหานครมอบหมายมามีความสอดคลองกัน รวมทั้งชุมชนประชานฤมิตรเขาขายตรง
ตามกําหนดที่สามารถจัดกิจกรรมถนนคนเดินได จึงไดเริ่มวางแผนดําเนินการโดยเริ่มจากแนวคิด
ในการเพิ่มความแข็งแกรงของชุมชนประชานฤมิตรใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของเขตบางซื่อ
ขั้นตอนในการดําเนินงานขั้นแรก ทางสํานักเขตเห็นวา ทางชุมชนจําเปนตองมี
การจัดตั้งประชาคมขึ้นมา เพื่อใหประชาคมเปนแกนนําในการดําเนินงาน โดยการดําเนินการในขั้น
นี้เริ่มจากการประชุมวางแผนงาน เพื่อทําความเขาใจกับทางผูประกอบการใหเห็นความสําคัญของ
การรวมตัวเปนประชาคมที่เปนปกแผน ขั้นตอนตอมาสํานักงานเขตบางซื่อไดประสานงานกับการ
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ทองเที่ยวแหงประเทศไทยในการจัดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2542 โดยกิจกรรมนี้ใชชื่อ
งานวา “ถนนสายไม” และกิจกรรมดังกลาวก็ไดดําเนินมาจนถึงปจจุบัน
ผลจากการจัดกิจกรรมถนนสายไม ทําใหซอยประชานฤมิตรเปน ที่รูจัก ของ
ประชาชนทั่วไปมากขึ้น ประชาชนไดเขามาหาซื้อผลิตภัณฑ และสั่งทําผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก
ในชวงนี้ธุรกิจในซอยประชานฤมิตรจึงเปลี่ยนจากการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก เปน
การทําธุรกิจในรูปแบบบริษัทหางราน ในสวนของชุมชนเองก็เริ่มมีรานคามากขึ้น สภาพเศรษฐกิจก็
มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอยางรวดเร็ว ในปจจุบันซอยประชานฤมิตรถือเปนแหลงรวมเครื่อง
เรือน และชิ้นสวนอุปกรณไมตางๆ ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
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ตาราง 3.2 สรุปวิวัฒนาการยานถนนสายไม
ชวงเวลา

ป พ.ศ. 2503 - ป พ.ศ. 2522

ป พ.ศ. 2522 - ป พ.ศ. 2540

เหตุการณ

ลักษณะชุมชน

เป น แหล ง แปรรู ป ไม ใ นย า นบางโพ - เป น พื้ น ที่ ติ ด คลองเหมาะแก ก าร
เนื่ อ งจากสมั ย นั้ น การล อ งไม จ าก เพาะปลู ก จึ ง มี ลั ก ษณะเป น ชุ ม ชน
ภาคเหนือจะนําไมมาขึ้นที่ทาบางโพ ชาวสวน
- การสั ญ จรภายในชุ ม ชนไม ส ะดวก
เนื่องจากยังไมไดทําถนน
- ชาวบานบริจาคที่ดินของตนเองเพื่อ
ทําถนนภายในชุมชน
- สํานักงานเขตบางซื่อเขามาชวยทํา
ถนนลาดยาง ใหชื่อวา ซอยรวมสุข
ป พ.ศ. 2522 ชาวจีนจากวัดญวน - ชาวจีนที่ยายมาใหมนําอาชีพเดิมมา
สะพานขาว ถนนดํารงครัก สะพานดํา ด ว ยคื อ ช า งแกะสลั ก เครื่ อ งไม จึ ง
วัดสระเกศ และบางลําพู ไดยายมาตั้ง ชาวบ า นส ว นใหญ มี อ าชี พ แกะสลั ก
ถิ่นฐานใหมในซอยประชานฤมิตรและ เครื่องไม
ซอยไสวสุวรรณ
- ชาวบ า นที่ อ ยู ดั้ ง เดิ ม เปลี่ ย นอาชี พ
จากการทําสวนมาผลิตเครื่องเรือน

พื้นที่ในการทํากิจกรรม
ไมซุงจะมาจากทางภาคเหนือ แถบ
จังหวัดลําปาง กําแพงเพชร และจะ
ขนส ง ทางเรื อ ล อ งแม น้ํ า เจ า พระยา
มายังโรงเลื่อยในกรุงเทพฯ โรงงานแปร
รูปไม สวนใหญจะตั้งอยูทางฝงแมน้ํา
เมื่ อ ไม ถู ก แปรรู ป แล ว ก็ จ ะส ง ต อ ไป
จําหนายยังยานบางลําพู วัดสระเกศ
สะพานดํา
- การเขามาตั้งถิ่นฐานของชางไมใน
ซอยประชานฤมิตร ทําใหซอยประชา
นฤมิตรกลายเปนแหลงคาเครื่องเรือน
- ริมฝงแมน้ําเจาพระยามีโรงงานแปร
รูปไมหลายโรงงาน ซึ่งสงไมใหแกราน
ผลิตเครื่องเรือนในซอยประชานฤมิตร
49

50
50

ชวงเวลา

เหตุการณ

ลักษณะชุมชน

ป พ.ศ. 2540 ทางสํานักงานเขตบาง
ซื่อไดรับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร
ใหผลักดันยานถนนสายไม เปนแหลง
สินคา OTOP (สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิต ภั ณฑ ) ของเขตบางซื่อ เพื่ อ เป น
วิ ธี ก า ร ห นึ่ ง ใ น ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า
เศรษฐกิ จ ในภาวะที่ เ ศรษฐกิ จ ของ
ประเทศตกต่ํา

- เนื่ อ งจากซอยประชานฤมิ ต รมี ก าร
คมนาคมที่สะดวกและตั้งอยูใกลแหลง
วั ต ถุ ดิ บ จึ ง ดึ ง ดู ด ให ช า งไม ช า งผลิ ต
เครื่องเรือนจากที่ตางๆ เขามาทําธุรกิจ
ในซอยประชานฤมิตร
- การที่มีชางไมเขามาอยูรวมกัน ทําให
ผูขายวัตถุดิบที่ใชในการทําเครื่องเรือน
เข า มาดํ า เนิ น กิ จ การในซอยประชา
นฤมิตรเชนเดียวกัน
- เกิ ด การจั ด ตั้ ง ประชาคมประชา
นฤมิ ต รขึ้ น เพื่ อ เป น ตั ว กลางในการ
ขับเคลื่อนการทํางานของยาน
- สํานักงานเขตบางซื่อผลักดันใหมีการ
เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ แ หล ง เครื่ อ ง
เรือนไมใหเปนที่รูจักของคนทั่วไป
- จัดงานถนนคนเดิน “ยานถนนสาย
ไม” ขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2542

ป พ.ศ. 2522 - ป พ.ศ. 2540 (ตอ)

ป พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน

พื้นที่ในการทํากิจกรรม

- หลังจากที่ยานถนนสายไมเปนที่รูจัก
ของคนทั่วไปแลว ไดมีผูประกอบการ
จากที่อื่นเขามาตั้งรานคาภายในยาน
มากขึ้น
- รานคาเครื่องเรือนไดขยายไปยังซอย
ไสวสุ ว รรณ หลั ง จากที่ ซ อยประชา
นฤมิตรมีรานคาคอนขางแออัด
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3.3 การใชอาคารของยานถนนสายไมในปจจุบัน
การใชอาคารในยานถนนสายไมสวนใหญมีลักษณะเปนการใชอาคารแบบพาณิชยกรรม
และอาคารที่พัก อาศั ย ซึ่ งอาคารประเภทพาณิชยกรรมจะตั้ง อยู ทั้งสองฝ ง ถนนในซอยประชา
นฤมิตร อาคารพาณิชยกรรมสวนใหญเปนอาคารที่ใชประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเรือน จากการ
สํารวจจํานวนอาคารที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทําเครื่องเรือน พบวา ในซอยประชานฤมิตรมี
อาคารดังกลาวมากถึง 140 อาคาร จากอาคารที่ทําการสํารวจทั้งหมด 156 อาคาร สําหรับการใช
อาคารประเภทที่พักอาศัยนั้นจะพบในสวนดานในของซอยประชานฤมิตร (แผนที่ 3.5)
ประเภทของอาคารภายในยานถนนสายไมมีดวยกันหลายประเภท ซึ่งสามารถแบงไดเปน
5 ประเภท ดังนี้
1. อาคารธุรกิ จประเภทพาณิ ชยกรรมที่เ กี่ ยวของกับการผลิตเครื่ องเรือน จากการ
สํารวจอาคารภายในยานถนนสายไม 156 อาคาร พบวา มีอาคารที่ประกอบธุรกิจประเภทพาณิช
ยกรรมเกี่ยวกับเครื่องเรือน จํานวน 140 อาคาร ซึ่งคิดเปนรอยละ 90 ของการใชอาคารในพื้นที่นี้
ทั้งหมด
2. อาคารรานคาของชํา จากการสํารวจอาคารภายในยาน 156 อาคาร พบวา มีอาคาร
ที่เปนรานคาของชํา จํานวน 4 อาคาร ซึ่งคิดเปนรอยละ 3 ของการใชอาคารในพื้นที่ โดยรานคา
ของชําจะอยูในซอยประชานฤมิตรฝงทายซอยทางดานถนนกรุงเทพ - นนทบุรี
3. อาคารบานพักอาศัย จากการสํารวจอาคารภายในยาน 156 อาคาร พบวา มีอาคาร
ที่เปนที่พักอาศัยจํานวน 5 อาคาร คิดเปนรอยละ 3 ของการใชอาคารในพื้นที่ ซึ่งสวนใหญบานพัก
อาศัยจะตั้งอยูในซอยประชานฤมิตรทางดานถนนกรุงเทพ - นนทบุรี และมีเพียงอาคารเดียวที่อยู
ชวงตนซอยฝงถนนประชาราษฎรสาย 1
4. ธนาคาร จากการสํารวจอาคารภายในยาน 156 อาคาร พบวา มีธนาคารจํานวน 1
อาคาร คิดเปนรอยละ 0.5 ของการใชอาคารในพื้นที่ ซึ่งจากการสํารวจพบวาธนาคารจะอยูชวง
ทายซอยประชานฤมิตร ริมถนนกรุงเทพ - นนทบุรี
5. อาคารวาง (ปลอยเชา) จากการสํารวจอาคารภายในยาน 156 อาคาร มีอาคารวาง
อยูทั้งหมด 6 อาคาร ซึ่งคิดเปนรอยละ 3.5 ของการใชอาคารในพื้นที่ โดยทั้ง 6 อาคารจะอยูติดกัน
ในชวงกลางซอยประชานฤมิตร
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงสัดสวนของการใชอาคารในยานถนนสายไม

3

3 0.5 3.5
ธุร กิจเครื่องเรือน
รานคาของชํา
บานพักอาศัย
ธนาคาร
อาคารวาง
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3.4 สรุปวิวัฒนาการและสภาพทั่วไปของยานถนนสายไม
ยานถนนสายไมถือเปนชุมชนเกาแกที่มีความเปนมาในการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนานแหงหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร ในอดีตการประกอบอาชีพของชุมชนเปนไปตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งเปน
พื้ น ที่ ร าบลุ ม ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ อ ยู ริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา ชุ ม ชนในสมั ย นั้ น จึ ง เป น ชุ ม ชน
ชาวสวนเปนสวนใหญ แตเนื่องจากชุมชนแหงนี้เปนจุดรับไมซุงที่ถูกสงมาจากทางภาคเหนือ ทําให
บริเวณนี้เริ่มมีธุรกิจโรงเลื่อยไมเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันความแออัดของพื้นที่เมืองชั้นในเขตพระ
นคร ก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงเสริมใหเจาของธุรกิจเกี่ยวผลิตภัณฑไมไดยายเขามาตั้งกิจการใน
พื้นที่แหงนี้ เนื่องจากการเปนพื้นที่ที่อยูใกลแหลงวัตถุดิบ ซึ่งในขณะเดียวกันชางทําเครื่องเรือนไม
และชางแกะสลักไมก็ไดยายมาเขามาประกอบอาชีพในพื้นที่แหงนี้ดวย นอกจากนี้สภาพชุมชนที่
เปลี่ยนไปจากการปรับปรุงเสนทางคมนาคมก็สงผลใหการติดตอขนสงสินคาสะดวกมากยิ่งขึ้น
ปจจัยตางๆ ในอดีตไดสงผลใหยานถนนสายไมเปนยานที่มีชื่อเสียงทางดานการผลิตเครื่องเรือน
และผลิตภัณฑจากไมตางๆ แตการที่ยานถนนสายไมเปนยานที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของคนทั่วไป
เชนในปจจุบันนั้น กลาวไดวา เปนผลมาจากการประชาสัมพันธเอกลักษณของยานแหงนี้ ดวยการ
จัดกิจกรรมถนนสายไมในทุกป ซึ่งกิจกรรมนี้ทําใหถนนสายไมกลายเปนยานธุรกิจเครื่องเรือนที่มี
บทบาทสําคัญในปจจุบัน
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แผนที่ 3.5 การใชอาคารของยานถนนสายไม
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ภาพที่ 3.5 ภาพการใชอาคารประเภทพาณิชยกรรมที่เกี่ยวของกับเครื่องเรือนของยานถนนสายไม
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ภาพที่ 3.6 ภาพการใชอาคารประเภททีพ่ กั อาศัยของยานถนนสายไม
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ภาพที่ 3.7 ภาพการใชอาคารประเภทรานคาและอาคารวางของยานถนนสายไม
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แผนที่ 3.6 แสดงตําแหนงอาคารในยานถนนสายไม ชวงที่ 1
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แผนที่ 3.7 แสดงตําแหนงอาคารในยานถนนสายไม ชวงที่ 2
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แผนที่ 3.8 แสดงตําแหนงอาคารในยานถนนสายไม ชวงที่ 3
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แผนที่ 3.9 แสดงตําแหนงอาคารในยานถนนสายไม ชวงที่ 4
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3.5 ศักยภาพของชุมชนยานถนนสายไม
จากการศึกษาการบริหารจัดการชุมชนยานถนนสายไมรวมไปถึงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของพื้นที่ สามารถวิเคราะหศักยภาพของชุมชนไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. ในยุคของการกอตั้งประชาคมนั้น การบริหาร
จั ด การเป น ไปด ว ยความยากลํ า บาก แต
ประชาคมก็ไดรวมมือกันแกไข และทําใหคนใน
ชุมชนเห็นความสําคัญของประชาคม และเขา
มามีบทบาทสําคัญทุกขั้นตอน
2. การใชความสัมพันธทางธุรกิจระหวาง
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ม า เ ป น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ประสานงานของประชาคม
3. ความสามารถของแกนนํ า ที่ แ ตกต า งกั น
นํ า ไปสู ก ารแบ ง งานกั น รั บ ผิ ด ชอบตามความ
ถนัดของบุคคล
4. ปจจัยดานภูมิศาสตร ซึ่งชุมชนมีทําเลที่ตั้ง
เอื้ออํานวยตอการรวมกลุม
5. กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชุมชนสนองตอบตอ
ผลประโยชน ส ว นรวม ทํ า ให ค นในชุ ม ชนให
ความรวมมือเปนอยางดี
6. แนวคิดการสรางเอกลักษณของกลุม ทําให
คนในชุมชนเกิดความรูสึกรวมกันวา ประชาคม
คือมรดกที่ที่ทุกคนตองรวมกันสืบสานตอไป
7. การเปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของทางชุมชน เปนการ
สรางแกนนําของประชาคมรุนตอไป
8. การรักษาความสัมพันธที่เกื้อกูลกันระหวาง
คนภายในชุมชน และการขยายแนวรวมไปยัง
ประชาชนที่อยู บริ เวณชุมชน ทํา ใหประชาคม
ไดรับการสนับสนุนในการดําเนินเปนอยางดี

จุดออน (Weakness)
1. สถานะทางเศรษฐกิจของนักธุรกิจบางราย
ที่ทําใหนักธุรกิจกลุมนี้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
สูง จึงไมเห็นความสําคัญของการรวมกลุม
2. การประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ทําให
เกิ ด ภาวะแข ง ขั น ซึ่ ง เป น อุ ป สรรคต อ การ
รวมกลุม
3. ปจจัยดานกายภาพที่เมื่อมีการรวมกลุม
ของธุรกิจการคาภายในยานจํานวนมาก จึง
ส ง ผลต อ ระบบการบริ ก ารที่ จ อดรถซึ่ ง มี ไ ม
เพียงพอสําหรับผูที่มาติดตอภายในยาน
4. ประเภทธุรกิจภายในยาน ซึ่งเปนการผลิต
เครื่องเรือนไม ทําใหพื้นที่นี้เสี่ยงตอการเกิด
อัคคีภัย
5. การรวมกลุมไมไดสงเสริมใหผูผลิตสามารถ
พั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด อ ย า งแท จ ริ ง
เนื่องจากปญหาในเรื่องของลิขสิทธ
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โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายและแผนการจัดตั้งประชาคมของ
กรุ ง เทพมหานครเป น ป จ จั ย สนั บ สนุ น ให
ประชาคมมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนได
2. นโยบายของภาครั ฐที่ ต องการสง เสริม การ
ทองเที่ยว สงผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
3. โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมีสวนชวย
ในการส ง เสริ ม การตลาดให สิ น ค า ของชุ ม ชน
ไดรับการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก
4. รั ฐ เข า มามี ส ว นร ว มโดยการสนั บ สนุ น การ
ดําเนิ นงานของชุ มชน แต ไม ได เ ขามาควบคุ ม
ทําใหชุมชนมีอิสระในการพัฒนาตนเอง

ขอจํากัด (Threat)
1. สถานการณภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน
อยูตลอดเวลา สงผลตอเศรษฐกิจของชุมชน
2. การเขามามีสวนรวมขององคกรภายนอก
บางครั้งมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อผลประโยชน
และประชาสั ม พั น ธ อ งค ก รของตนเองเพี ย ง
อยางเดียว
3. เนื่องจากนโยบายปดสัมปทานปาไม ในป
พ.ศ. 2532 ทําใหผูประกอบการตองพึ่งพาการ
นําเขาไมจากตางประเทศ จึงทําใหวัตถุดิบใน
การผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น

จากการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพของย า นถนนสายไม ส ามารถนํ า ไปวิ เ คราะห ถึ ง บทบาท
ความสําคัญของยาน ที่มีลักษณะของการทํากิจกรรมที่เกิดขึ้นตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
จากการเปนพื้นที่ที่เปนยานที่เปนจุดพักและแปรรูปไมเพื่อสงตอไปยังพื้นที่อื่นๆ เริ่มพัฒนามาเปน
พื้นที่ที่ทําการผลิตสินคาเครื่องเรือนจากการมเริ่มมีการทําธุรกิจเครื่องเรือนขนาดเล็กภายในยาน
จนในปจจุบันกลายเปนแหลงจําหนายสินคาเครื่องเรือนที่ใหญที่สุดในกรุงเทพมหานคร จากการที่
ยานถนนสายไมเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสงผลใหมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของยานจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน

บทที่ 4
บทบาทและความสําคัญของยานถนนสายไม
ยานถนนสายไมเปนยานที่มีการรวมกลุมกันของผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับการทําเครื่องเรือน
ไม ซึ่งการทําเครื่องเรือนไม และการแกะสลักถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนแหงนี้ที่สืบทอด
กันมาชานาน โดยเฉพาะฝมือการแกะสลักไมของชางฝมือที่มีเอกลักษณโดดเดนอยูคูชุมชนมา
จนถึงปจจุบนั
สําหรับบทบาทและความสําคัญของยานถนนสายไมในการศึกษาครั้งนี้ จะพิจารณา
จากการใชประโยชนที่ดินในปจจุบันเปรียบเทียบใหเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีตเปนตนมา โดย
จะแบงการใชที่ดินออกเปนประเภทตางๆ จากนั้นจะวิเคราะหลักษณะการใชที่ดินที่มีความสัมพันธ
กันภายในพื้นที่ และความสัมพันธของประชากรกับพื้นที่ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหเห็นความเกี่ยวของ
กั น ระหว า งย า นถนนสายไม กั บ พื้ น ที่ ภ ายนอกย า น โดยผลที่ ไ ด ทั้ ง หมดจะนํ า มาสรุ ป เป น
องคประกอบของยานถนนสายไม และนํามาเปนตัวกําหนดบทบาทและความสําคัญของยาน เพื่อ
ใชในการพิจารณาแนวทางพัฒนายานถนนสายไมตอไป
บทบาทของยานถนนสายไมในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 3 ชวงเวลาดวยกัน ไดแก
1. บทบาทของยานถนนสายไมในชวงป พ.ศ. 2503 – 2522
2. บทบาทของยานถนนสายไมในชวง ป พ.ศ. 2522 - 2540
3. บทบาทของยานถนนสายไมในชวง ป พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน
4.1 บทบาทของยานถนนสายไมในชวงป พ.ศ. 2503 - 2522
4.1.1 บทบาทดานการผลิต
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2522 การใชที่ดินภายในยานถนนสายไมสวน
ใหญยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เหมาะสําหรับทําการเกษตร ผูคนสวนใหญ
จึงยึดอาชีพเกษตรกรเปนหลัก แตเนื่องจากพื้นที่นี้อยูติดแมน้ําเจาพระยาซึ่งมีจุดรับไมซุงที่ลองมา
จากภาคเหนือตรงบริเวณทาวัดโพ ทําใหมีโรงเรื่อยมาเปดกิจการอยูในพื้นที่ ในชวงนี้ยานถนนสาย
ไมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงวัตถุดิบ ซึ่งเมื่อไดไมซุงมาแลว โรงเรื่อยก็จะทําการแปรรูปไม
และสงตอใหแกเขตเมืองชั้นใน เชน ยานวัดสระเกศ และยานสะพานขาว เพื่อนําไปผลิตเปนเครื่อง
เรือนไมตอไป
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สรุปไดวาบทบาทของยานถนนสายไมในชวงป พ.ศ. 2503 – 2522 ทางดานการ
ผลิต คือ การผลิตไมแปรูปเพียงอยางเดียว ยังไมพบวา มีการทําธุรกิจผลิตเครื่องเรือนภายในยานนี้
เชนในปจจุบัน
แผนภาพที่ 4.1 ลักษณะและขั้นการผลิตไมในชวง ป พ.ศ. 2503 - 2522
ไมทอน/ไมซุง
เลื่อยเปดปก
แชน้ํายาปองกันปลวก/มอด 2 วัน
ผึ่งแดดใหแหง 2 วัน
ที่มา: จากการสัมภาษณ 11 สิงหาคม 2551
4.1.2 ดานการคาและการกระจายสินคา
เนื่องจากในชวง พ.ศ. 2503 – 2522 ยานถนนสายไมมีบทบาทสําคัญในการผลิต
แปรรูป ซึ่งเมื่อโรงเลื่อยทั้งหลายทําการแปรรูปไมตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแลว ก็จะนํามาสูบทบาท
ทางดานการคาและการกระจายสินคาของยานแหงนี้ ซึ่งบทบาทของยานถนนสายไมนั้น พบวา มี
ทั้งบทบาทดานการคาและกระจายสินคาภายในยาน และบทบาทดานการคาและกระจายสินคา
ไปสูเมือง ซึ่งผูซื้อภายในยานนั้น จะเปนโรงงานแปรรูปไมเชนเดียวกัน แตเนื่องจากบางโรงงานมี
ขนาดเล็ก ทําใหไม สามารถแปรรู ปไมทอนที่ มีขนาดใหญได จํา ซื้อไมที่ทํา การแปรรูปแลวจาก
โรงงานอื่น สวนผูซื้อภายนอกยาน โดยมากจะมาจากยานวัดสระเกศและยานสะพานขาวที่เขามา
ติดตอซื้อโดยตรง เนื่องจากบริเวณยานวัดสระเกศและยานสะพานขาวนั้นเปนยานที่อยูในเขตเมือง
ชั้นใน โรงงานแปรรูปสวนใหญจึงมีขนาดเล็ก ผูผลิตจึงจําเปนตองมาซื้อไมแปรรูปที่ยานแหงนี้ เพื่อ
นําไปผลิตตอ
สรุปไดวา ในช วงนี้ ยานถนนสายไมจะมีบทบาทดานการคาและการกระจาย
สินคา ไดแก ไมแปรรูป ซึ่งถือไดวา ยานถนนสายไมเปนแหลงคาไมแปรรูปที่มีขนาดใหญมากแหง
หนึ่ง โดยการกระจายสินคานั้น จะมีทั้งการกระจายสินคาภายในยาน และการกระจายสินคาไปสูผู
ซื้อในระดับเมือง
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แผนภาพที่ 4.2 ลักษณะการกระจายสินคาของยานในชวง พ.ศ. 2503 – 2522

4.2 บทบาทของยานถนนสายไมในชวง ป พ.ศ. 2522 - 2540
4.2.1 บทบาทดานการผลิต
ในชวงเวลาระหวาง ป พ.ศ. 2522 เปนตนมา ยานถนนสายไมไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองชั้นใน การเปลี่ยนแปลงนี้มีที่มาจากการที่ยาน
วัดสะเกศและยานสะพานขาวซึ่งเปนยานธุรกิจผลิตเครื่องเรือนที่อยูในเขตพื้นที่เมืองชั้นใน เกิด
ความคับแคบซึ่งเปนอุปสรรคทางดานพื้นที่ในการเก็บสินคา และเนื่องจากการกําหนดใหเขตเมือง
ชั้นในเปนเขตที่พักอาศัย ซึ่งกระบวนการผลิตสงผลทางดานฝุนละอองแกบานพักอาศัยโดยรอบ
ทําใหผูประกอบการมีอุปสรรคทางดานการผลิต ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการบางรายจึงยายมาตั้ง
รานคาอยูภายในซอยประชานฤมิตรแทน ซึ่งผูประกอบเห็นแลววา ซอยประชานฤมิตรเปนพื้นที่ที่
อยูใกลกับแหลงวัตถุดิบ สามารถประหยัดคาขนสงวัตถุดิบและสินคาไดมาก และยิ่งเมื่อมีการ
ปรับปรุงเสนทางสัญจรภายในยานก็ยิ่งเปนปจจัยดึงดูดใหผูประกอบการเขามาทําธุรกิจภายใน
ยานถนนสายไมเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อมีผูประกอบการมากขึ้นก็ทําใหยานถนนสายไมมีบทบาททางดาน
การผลิตเพิ่มขึ้นตามไปดวย
หากพิจารณาการใชประโยชนที่ดินในเขตบางซื่อป พ.ศ. 2529 (แผนที่4.1) จะเห็น
วา การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น สว นใหญ จ ะเปน พื้ น ที่อ ยูอาศัย รองลงมาเป น พื้น ที่โ ล ง ว า งและพื้น ที่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา พาณิชยกรรม คลังสินคา สถาบันราชการ สถาบัน
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ศาสนา สวนสาธารณะ ตามลําดับ ซึ่งการใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัย มีพื้นที่เทากับ 6.93
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 59.84 และมีการกระจายตัวอยูในพื้นที่ดังตอไปนี้
1. ถนนประชาชื่น บริเวณริมคลองประปา ตามตรอกซอยตางๆ ซึ่งมีลักษณะ
เปนบานจัดสรรและบานเดี่ยว
2. ถนนกรุงเทพ - นนทบุรีตลอดทั้งแนว ซึ่งเปนพื้นที่ที่ติดตอกับเขตจังหวัด
นนทบุรีบริเวณสามแยกเตาปูน โดยบริเวณนี้เปนที่พักอาศัยลักษณะชุมชนหนาแนนและบางสวน
เปนชุมชนแออัดอยูในซอย
3. ถนนประชาราษฎรสาย 2 ตามตรอกซอยตางๆ
4. ถนนวงสวาง
5. ถนนรถไฟ ไดแก ชุมชนบานพักรถไฟกอสราง ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง 1, 2
และ 3 ซึ่งเปนชุมชนแออัด
สําหรับการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรม มีพื้นที่ 0.64 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอย
ละ 5.53 ซึ่งจะกระจายตัวอยูริมแมน้ําเจาพระยา ไดแก ยานโรงไมและยานบางโพ ซึ่งเปนยาน
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน และเปนโรงงานผลิตไมแปรรูป สวนการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิช
ยกรรม จะมีพื้นที่ 0.38 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 3.8 ซึ่งพบในบริเวณสามแยกเตาปูน
บริเวณถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตัดกับถนนประชาราษฎรสาย 2 โดยในบริเวณนี้เปนแหลงการคา
สําคัญ และบริเวณซอยประชานฤมิตร ซึ่งเปนยานการคาเครื่องเรือนไม
แผนภูมิที่ 4.1 การใชประโยชนที่ดนิ ในพื้นที่เขตบางซื่อ ป พ.ศ. 2529
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22%

พื้นที่โลงกวางเกษตรกรรม
ที่พักอาศัย
พาณิชยกรรม
สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา

60%

อุตสาหกรรม
คลังสินคา
สวนสาธารณะ

จากแผนภูมิจะเห็นวา การใชประโยชนที่ดินในชวงป พ.ศ. 2529 พื้นที่ที่เปนที่พักอาศัยมี
สัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนั้นพื้นที่ที่เหลือจะเปนพื้นที่โลงกวางและ
พื้นที่เกษตรกรรมรอยละ 22 ของพื้นที่ สวนการทําธุรกิจพาณิชยกรรมมีบางแตยังไมมากนัก
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แผนที่ 4.1 การใชประโยชนที่ดนิ เขตบางซื่อป พ.ศ.2529
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ในชวงป พ.ศ. 2529 นั้น โรงงานแปรรูปไมมีอยูในพื้นที่นี้เปนจํานวนมาก และการทํา
ธุรกิจเครื่องเรือนก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องเรือนในยานถนนสายไมนี้
จะเปนไมที่ไดจากภายในประเทศ แตตอมาเมื่อผูประกอบการประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกสัมปทานปาไมทั่วประเทศเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2532 ผูผลิตจึงตองพึ่งพา
การนําเขา ไม จากตางประเทศ ไดแก ประเทศลาว พมา และมาเลเซีย นอกจากนี้ในชวงเวลา
ดังกลาวเปนยุคที่ประเทศไทยเริ่มใหความสําคัญกับการอนุรักษปาไม จึงมีการควบคุมการสงไม
ออกนอกประเทศ ทําใหไมเนื้อแข็งขาดแคลนมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงตางๆ ผูประกอบการจึง
หันมาใชไมเนื้อออนแทน เชน ไมยางพารา และไมโตเร็วอื่นๆ ซึ่งไมยางพาราเปนไมโตเร็วที่สามารถ
หาไดงายในประเทศไทย โดยมีแหลงผลิตวัตถุดิบอยูทางภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศ
นอกจากนี้เนื้อไมยางพารายังมีความสวยงามตามธรรมชาติ และสามารถยอมสีใหเหมือนกับไม
เนื้อแข็งได และที่สําคัญคือมีราคาถูกกวาไมเนื้อแข็งหลายเทาตัว ดวยเหตุนี้จึงทําใหเครื่องเรือน
จากไมยางพาราไดรับความนิยมมาก
ระหวางป พ.ศ. 2532 - 2540 เปนชวงที่เริ่มมีการขยายตัวของกิจกรรมประเภท
พาณิ ช ยกรรมมากขึ้ น เนื่ อ งจากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง พื้ น ที่ ใ น
กรุงเทพมหานครสวนใหญจึงกลายเปนแหลงธุรกิจ และพื้นที่ของซอยประชานฤมิตรก็เชนเดียวกัน
ซึ่งพื้นที่สวนใหญไดกลายเปนแหลงธุรกิจ สถานที่ราชการ อาคารที่พักอาศัย โดยพิจารณาไดจาก
การที่มีพื้นที่จํานวนมากไดรับอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภทพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยใน
ชวงเวลานั้น (แผนที่ 4.2)
สภาพทั่วไปของยานถนนสายไมในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา พบวา ลักษณะ
ทั่วไปของยานยังคงมีลักษณะเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และมีการเปลี่ยน
การใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยมาเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น
ในชวงป พ.ศ.2539 ลักษณะของการใชประโยชนที่ดินของเขตบางซื่อมีการเปลี่ยนแปลงไป โดย
พื้นที่สวนใหญไดกลายเปนแหลงธุรกิจ สถานที่ราชการ หมูบานจัดสรร ซึ่งกอใหเกิดชุมชนเพิ่มขึ้น
การใชประโยชนที่ดินในเขตบางซื่อ พบวา มีพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตปลูกสรางอาคาร
ประเภทพาณิชยและที่พักอาศัยจํานวน 80,440 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 0.63 ของพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตใหปลูกสรางทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร สวนพื้นที่โลงวางและพื้นที่เกษตรกรรมมีมากเปน
อันดับ 2 แตสัดสวนก็ลดลงจากรอยละ 21.50 เปนรอยละ 12.26 โดยพื้นที่สวนมากถูกเปลียนไป
เปนที่พักอาศัย และบางสวนก็ถูกเปลี่ยนไปเปนสถานที่ราชการ ซึ่งการใชประโยชนที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมในเขตบางซื่อ พบวา มีจํานวนเพิ่มขึ้นคอนขางชัดเจน จากเดิมที่อยูในอันดับ 5 คือ ใน
ป พ.ศ. 2529 คิดเปนรอยละ 3.28 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.44 โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณริมถนน
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กรุงเทพ-นนทบุรี ตั้งแตบริเวณสามแยกเตาปูนจนถึงบริเวณที่ตัดกับทางรถไฟสายใตที่บางซอน
และในซอยตางๆ ทั้งซอยประชานฤมิตรและซอยไสวสุวรรณ
สําหรับการใชประโยชนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมในเขตบางซื่อนั้น พบวา ลดลง
จากป พ.ศ. 2529 ที่มีอยูรอยละ 5.53 เหลือรอยละ 4.75 ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ริมแมน้ําเจาพระยาซึ่ง
แตเดิมเปนโรงงานแปรรูปไมไดเปลี่ยนสภาพไปเปนที่พักอาศัย และโรงงานแปรรูปไมก็ไดยาย
ออกไปอยูในพื้นที่ปริมณฑลแทน ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของเขตเมืองชั้นในที่พื้นที่เกิดความ
คับแคบ ทําใหเกิดขยายตัวมาสูบริเวณยานถนนสายไม ผูประกอบการโรงงานแปรรูปไมจึงยายการ
ผลิตออกไป
แผนภูมิที่ 4.2 การใชประโยชนที่ดนิ ป พ.ศ. 2539

2%

5%

1%

5%

0%
1%

13%

6%

พื้นที่โลงกวางเกษตรกรรม
ที่พักอาศัย
พาณิชยกรรม
สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
อุตสาหกรรม
คลังสินคา

67%

สวนสาธารณะ

จากแผนภูมิที่แสดงลักษณะของการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ.2539
หาก
เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2529 จะเห็นไดชัดเจนวา การใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยและ
พาณิชยกรรมมีลักษณะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งนี้เปนผลมาจากการขยายตัวภายในเขตเมืองชั้นใน ทําให
ภายในเขตบางซื่อเกิดความหนาแนน เพิ่ ม ขึ้น และจากการที่พื้น ที่พัก อาศั ยและพาณิชยกรรม
เพิ่มขึ้นก็สงผลใหมีพื้นที่วางและพื้นที่เกษตรกรรมภายในยานลงนอยลง
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แผนที่ 4.2 การใชประโยชนที่ดนิ เขตบางซื่อป พ.ศ. 2539

71

จากสภาพการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2539 (แผนที่ 4.2) จะเห็นไดวาการใชที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด สวนพื้นที่อุตสาหกรรมภายในเขตบางซื่อเองกลับ
ลดลง ซึ่งสวนใหญจะเปนโรงงานแปรรูปไมทางฝงแมน้ําเจาพระยา สําหรับในสวนของซอยประชา
นฤมิตร พบวา มีการใชที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น โดยอาคารพาณิชยกรรมที่เพิ่มขึ้นมา
ใหมจะอยูชวงตนซอยประชานฤมิตร คือ บริเวณดานที่ติดกับถนนประชาราษฎรสาย 1 และสําหรับ
พื้นที่อุตสาหกรรมในเขตบางซื่อนั้นลดลง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ติดแมน้ําเจาพระยา ซึ่งพบวา
โรงงานแปรรูปไมสวนใหญไดยายออกไปยังพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีแทน จาก
การจัดใหเขตบางซื่อเปนยานที่พักอาศัยหนาแนนตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับ
หามโรงงานที่มีขนาดพื้นที่มากกวา 500 ตารางเมตรขึ้นไปอยูในพื้นที่ ทําใหโรงงานที่มีขนาดใหญ
ตองยายออกไปตั้งโรงงานที่อื่นแทน
แผนภาพที่ 4.3 ลักษณะและขั้นการผลิตไมในชวง ป พ.ศ. 2522-2532
ไมทอน/ไมซุง
เลื่อยเปดปก
แชน้ํายาปองกันปลวก/มอด 2 วัน
ผึ่งแดดใหแหงประมาณ 1 สัปดาห
คัดเลือกไมทําประดิษฐกรรม

คัดเลือกไมโครงสรางบาน
ที่มา : จากการสัมภาษณ 11 สิงหาคม 2551

ลักษณะและขั้นตอนการผลิตไมในชวง ป พ.ศ. 2522-2532 พบวา การผลิตจะเปน
แบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ผลิตกันภายในครัวเรือน โดยจะการรับซื้อไมจากโรงงานที่อยูฝงแมน้ํา
เจาพระยา และนํามาแปรรูปเปนสวนใหญ ซึ่งลักษณะและขั้นตอนการแปรรูปไมของโรงเลื่อยใน
ขณะนั้น จะเปนการแปรรูปเพื่อรองรับไมที่จะนําไปใชทําประดิษฐกรรมของชาวบานในบริเวณยาน
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(แผนภาพที่ 4.4) โดยสินคาที่ผลิตสวนใหญจะเปนพวกเครื่องเรือนหรืออุปกรณสําหรับตกแตงบาน
เชน ไมคิ้ว ไมบัว ประตู หนาตาง และวงกบ เปนตน
แผนภาพที่ 4.4 ขั้นตอนการผลิตไมเปนประดิษฐกรรม
ไมที่คัดเลือกมาเพื่อทําประดิษฐกรรม

นํามาไส/ขัด/ปรับแตง

ประกอบเปนเครื่องเรือน/เครื่องใช
ที่มา : จากการสัมภาษณ11 สิงหาคม 2551
สรุปไดวาบทบาทดานการผลิตในชวงป พ.ศ. 2522-2532 ยังคงเปนการผลิตไมแปร
รูปเปนหลัก แตเริ่มมีการทําเครื่องเรือนไมภายในยาน ซึ่งเปนรูปแบบอุตสาหกรรมครัวเรือนเปน
หลัก หลังจากนั้นในชวงป พ.ศ. 2532-2540 จึงไดเริ่มมีผูประกอบการเขามาประกอบธุรกิจเครื่อง
เรือนภายในยานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นไดวา ยานถนนสายไมเริ่มมีการปรับบทบาทมาเปนการคามาก
ขึ้น โดยเปนการผลิตสินคาประเภทเครื่องเรือนเปนหลัก สวนการแปรรูปไมภายในยานเริ่มลด
บทบาทลง เนื่องจากโรงงานแปรรูปไมไดยายออกไปบริเวณปริมณฑลแทน
4.2.2 บทบาทดานการคาและการกระจายสินคา
จากการที่พื้นที่ของยานวัดสระเกศและสะพานขาวซึ่งเปนพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ไม
สามารถรองรับการขยายกิจการไดอีกตอไป นอกจากนี้ยังมีพื้นที่คับแคบไมสามารถตั้งโรงงานที่ใช
พื้นที่มากได ทําใหไมสะดวกตอการผลิตสินคา การคาสินคาไมจึงยายมาที่ซอยประชานฤมิตร ทํา
ใหชุมชนนี้มีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นทางดานการคาและการกระจายสินคา ซึ่งในชวงนั้นไมแปรรูปที่
จะนําไปใชทําประดิษฐกรรมจะถูกสงมาผลิตภายในซอยประชานฤมิตร ลูกคาที่มาหาซื้อสินคาใน
ยานถนนสายไม สวนใหญจะมาจากเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากกวาลูกคา
จากตางจังหวัด เนื่องจากคนในเมืองมีความตองการสินคาสําหรับตกแตงบานมากกวา
แมวาในชวงนี้แหลงจําหนายไมแปรรูปที่เปนประดิษฐกรรมจะมีอยู 2 แหลงหลัก คือ
ยานวัดสระเกศ และยานบางโพ (ยานถนนสายไม) แตเนื่องจากยานบางโพเปนเปนยานผลิตไมที่
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ใชในการสรางบาน ซึ่งผูบริโภคสามารถสั่งไดวาตองการไมแบบไหนในการตกแตงบาน จึงทําให
ยานบางโพตอบความตองการของลูกคาไดมากกวา นอกจากนี้ในชวง ป พ.ศ. 2531-2540 เปนชวง
ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จึงทําใหพื้นที่หลายแหงกลายเปนแหลงธุรกิจเพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งพื้นที่สวนใหญของเขตบางซื่อดวย ซึ่งการที่พื้นที่เหลานั้นไดรับการพัฒนาเปนแหลง
ธุรกิจก็กอใหเกิดความเปนชุมชนที่ประกอบดวยสถานที่ราชการ หมูบานจัดสรร และอาคารที่พัก
อาศัยตามมา โดยพิจารณาไดจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาติปลูกสรางอาคารประเภทพาณิชยกรรมและ
ที่พักอาศัยจํานวนมากในชวงนี้ (ตารางที่4.1)
ตารางที่ 4.1 จํานวนที่อยูอาศัยที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นในเขตบางซื่อ ระหวางป พ.ศ. 2531-2540
ปพ.ศ.
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
รวม

จํานวนที่อยูอ าศัยทีจ่ ดทะเบียนเพิ่ม
126
961
869
1,636
1,597
1,338
512
719
1,416
9,174
ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห
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สําหรับการกระจายสินคาของยานบางโพ (ถนนสายไม) ในชวงนี้สามารถแบงได
เปน 4 ประเภท ไดแก
1. การจําหนายภายในยานบางโพ (ถนนสายไม)
2. การจําหนายใหแกรานคาไมยานวัดสระเกศ และยานสะพานขาว
3. การจําหนายใหแกลูกคาที่มาซื้อเองภายในยาน
4. การจําหนายใหแกธุรกิจกอสรางในเขตบางซื่อ
แผนภาพที่ 4.5 ลักษณะการกระจายสินคาของยานชวงป พ.ศ. 2522-2532

ที่มา : ผลการศึกษา
จากแผนภาพที่ 4.5 จะเห็นวา การกระจายสินคาในชวงป พ.ศ.2522-2532 นี้เปน
การรับไมที่สงมาจากทางภาคเหนือ นํามาแปรรูปที่โรงงานแปรรูปไมในยานบางโพ จากนั้นก็จะมี
รานภายในยานที่ผลิตสินคาประเภทเครื่องเรือนมารับไมแปรรูปจากโรงงานไปแปรรูปเปนประดิษฐ
กรรม เมื่อไดผลิตภัณฑแลวก็จะมีผูมารับซื้อทั้งผูซื้อจากยานวัดสระเกศและสะพานขาว และผูซื้อ
รายยอยที่ตองการซื้อไมจากโรงงานโดยตรงเนื่องจากมีราคาถูกกวาไปซื้อที่ยานวัดสะเกศสะพาน
ขาว นอกจากนี้ภายในยานบางโพเองก็มีการนําไมแปรรูปมาทําเปนชิ้นสวนในการตกแตงบาน จึงมี
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ผูสนใจเขามาสั่งทําอุปกรณตกแตงบานดวย เนื่องจากสามารถซื้อไมจากโรงงานแปรรูปไมและ
นําไปใหรานทําเครื่องเรือนภายในยานทําการแปรรูปเปนเครื่องเรือนไดตามที่ผูซื้อตองการ และการ
ซื้อจากแหลงที่ผลิตโดยตรง ก็ยังทําใหสินคาที่ไดมีราคาถูกกวาการซื้อที่ยานวัดสระเกศและสะพาน
ขาวดวย
แผนภาพที่ 4.6 ลักษณะการกระจายสินคาของยานชวงป พ.ศ. 2532-2540

ที่มา : ผลการศึกษา
จากแผนภาพที่ 4.6 จะเห็นวา การกระจายสินคาในชวงป พ.ศ. 2532-2540 ไมมี
การรับไมจากทางภาคเหนือแลว เนื่องจากตั้งแตป พ.ศ. 2532 รัฐบาลไดประกาศนโยบายปด
สัมปทานปาทั่วประเทศ ธุรกิจคาไมจึงตองนําไมจากตางประเทศเขามาเปนวัตถุดิบในการผลิต
แทน ซึ่ ง ไม ที่นํ า เข า มาส ว นใหญ เ ป น ไม จ ากประเทศเพื่ อ นบ า น ไดแ ก ประเทศลาว พม า และ
มาเลเซีย ในชวงเดียวกันนั้นองคการอุตสาหกรรมปาไมไดสนับสนุนใหมีการผลิตเครื่องเรือนจากไม
ยางพาราเพื่อลดการนําเขาไมจากตางประเทศ ดังนั้นในชวงป พ.ศ. 2532-2540 สินคาไมจะมา
จากวัตถุดิบที่ไดจากตางประเทศ และไมยางพาราจากทางภาคใต จากลักษณะการผลิตในชวงนี้
จะเห็นไดชัดวา ภายในยานมีธุรกิจการคาที่เกี่ยวของกับการผลิตเครื่องเรือนจํานวนมาก เนื่องจาก
เปนชวงที่ยานบางโพเริ่มปนที่รูจักของคนที่ตองการซื้อสินคาประเภทเครื่องเรือนและสินคาตกแตง
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บาน ซึ่งเมื่อยานบางโพเปนที่รูจัก ก็ทําใหเกิดการดึงดูดผูประกอบการจากพื้นที่ตางๆ ใหเขามา
ประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้น ยานบางโพจึงกลายเปนยานที่ผูคนรูจักในฐานะที่เปนยานจําหนาย
สินคาเกี่ยวกับเครื่องเรือนและอุปกรณตกแตงบานที่ทําจากไม ซึ่งผูซื้อสามารถเขามาซื้อสินคาใน
ยานไดโดยตรง นอกจากนี้ยังมีสินคามากมายนอกเหนือจากเครื่องเรือนซึ่งเปนสินคาหลักของยาน
สินคาที่ขายภายในยาน แบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
1. วัตถุดิบหลัก ไดแก ไม ซึ่งประกอบดวย ไมเนื้อแข็ง เชน ไมสัก ไมประดู ไมโอก
และไมเนื้อออน เชน ไมยางพาราหรือหวาย หรือไมแผนเรียบ เชน Particle Board และ MDF
Board
2. วัตถุดิบรอง แบงยอยได 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ประเภทตกแตงใหสมบูรณเพื่อการใชงาน เชน บานพับ มือจับ กลอน และ
ลูกบิด เปนตน
2.2 ประเภทตกแตงใหสมบูรณเพื่อความสวยงาม เชน สี ผาบุผนัง กาว และ
แลคเกอรเปนตน (ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม)
จากการที่มีรานคาเพื่อสนองตอบตอธุรกิจการทําเครื่องเรือนจํานวนมากเขามา
รวมตัวอยูภายในยาน ทําใหผูซื้อที่ตองการซื้อสินคาในการตกแตงบานสามารถมาเขามาซื้อที่ยาน
ไดโดยตรง เพราะมีสินคาใหเลือกซื้อมากมายและเปนแหลงรวมสินคาตกแตงบาน ซึ่งผูซื้อสามารถ
มาเลือกซื้อไดครบตามความตองการในที่เดียว
4.3 บทบาทของยานถนนสายไมในชวง ป พ.ศ. 2540-ปจจุบัน
4.3.1 บทบาทดานการผลิต
ในชวงป พ.ศ. 2540-ปจจุบัน เปนชวงที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไม
ภายในยานไดเปลี่ยนมาใชไมเนื้อออนในการผลิต เชน ไมยางพารา และไมโตเร็วประเภทอื่นๆ ซึ่ง
ไมยางพาราไดรับความนิยมจากลูกคาเปนอยางมาก เนื่องจากมีราคาถูกกวาไมชนิดอื่น
สําหรับลักษณะการผลิตเครื่องเรือนไมในชวงนี้แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก
1. การรับจางผลิตตามแบบที่ลูกคากําหนด
2. การผลิตที่ผูผลิตเปนผูออกแบบเอง
3. การผลิตสินคาที่มีตรายี่หอเปนของตนเอง
โดยมากการผลิตเครื่องเรือนของยานถนนสายไมจะมีลักษณะเปนการรับจางผลิต
ตามแบบที่ลูกคากําหนด การผลิตมากกวารอยละ 80 ลูกคาจะเปนผูนําตัวอยางมาให และ
ลักษณะการผลิตที่รองลงมาคือ การผลิตที่โรงงานเปนผูออกแบบเอง โดยอาจมีการปรับปรุงเพื่อให
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ตรงตามความตองการของลูกคา และการผลิตแบบที่โรงงานมีตรายี่หอเปนของตนเองพบวามี
จํานวนไมมาก
จากสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบวา ในป พ.ศ.
2547 มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนไมทั้งสิ้น 8,170 โรงงาน ซึ่งสวนใหญเปน
โรงงานขนาดเล็ก (SME) โดยมีจํานวนมากกวารอยละ 90 ของโรงงานทั้งหมด ซึ่งโรงงานเหลานี้จะ
กระจายกันอยูในพื้นที่ตางๆ ไดแก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคกลาง เปน
ตน
ตารางที่ 4.2 จํานวนโรงงานเครื่องเรือนไม จากการสํารวจเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2547
โดยแยกตามรายภาค
ภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต
รวม

จํานวนโรงงาน
1,031
226
150
591
507
331
2,836

รอยละ
36.4
7.9
5.3
20.8
17.9
11.7
100

ที่มา: ศูนยสารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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แผนภูมิที่ 4.3 จํานวนสัดสวนรอยละของโรงงานเครื่องเรือนไม เดือนกันยายน พ.ศ.2547
แยกตามรายภาค

12%
36%

18%

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ
ภาคเหนือ

21%

5%

8%

ภาคใต

จากผลการสํารวจจะพบวา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนพื้นที่ที่มีโรงงาน
เครื่องเรือนไมมากที่สุด คือ 1,031 โรงงาน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการมีที่ตั้งอยูใกลตลาดผูบริโภค
หลักของประเทศ เพราะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ปทุมธานี นนทบุรี
นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เปนกลุมที่มีความตองการเครื่องเรือนไมสูงกวาประชาชน
ในภาคอื่ น ๆ นอกจากนี้ก ารมี โ ครงการก อ สรา งจํ า นวนมากในพื้ น ที่ข องกรุง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลก็ ยั ง มี ผ ลต อ การมี โ รงงานจํ า นวนมากในพื้ น ที่ อี ก ทั้ ง ผู ผ ลิ ต เพื่ อ การส ง ออกในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังไดเปรียบทางดานการขนสงเนื่องจากสถานที่ประกอบการอยู
ใกลทาเรือกรุงเทพ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใชในการขนสงสินคาไปตางประเทศ
ตารารงที่ 4.3 จํานวนรอยละของโรงงานเครื่องเรือนไมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดือนกัยยายน พ.ศ.2547
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล(6 จังหวัด)
จํานวน
รอยละ
กรุงเทพมหานคร
545
52.8
นนทบุรี
147
14.3
สมุทรปราการ
140
13.5
ปทุมทานี
78
7.6
สมุทรสาคร
69
6.7
นครปฐม
52
5.1
รวม
1,031
100
ที่มา: ศูนยสารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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แผนภูมิที่ 4.4 จํานวนสัดสวนรอยละของโรงงานเครื่องเรือนไม เดือนกันยายน พ.ศ.2547
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7%

5%

กรุงเทพมหานคร

8%

นนทบุร ี
สมุทรปราการ
ปทุมทานี
14%

52%

สมุทรสาคร
นครปฐม

14%

จากแผนภู มิ ที่ 4.4 พบว า มี โ รงงานผลิ ต เครื่ อ งเรื อ นไม อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ ข อง
กรุ ง เทพมหานครมากถึ ง ร อ ยละ 52 เมื่ อ เที ย บกั บ เขตปริ ม ณฑล เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกเหมาะสําหรับการติดตอซื้อขาย โดยโรงงาน
สวนมากจะกระจายตัวอยูในเขตรอยตอเมืองเนื่องจากมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการผลิตและเก็บ
สินคา ซึ่งภายในยานถนนสายไมเองมีลักษณะของการผลิตที่มีขนาดเล็ก สวนโรงงานที่มีกําลังการ
ผลิตสูงจะตั้งอยูในเขตของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูใกล
กับแหลงการคาคือยานถนนสายไม
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แผนที่ 4.3 แสดงการกระจายตัวของโรงงานผลิตเครื่องเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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การที่โรงงานผลิตเครื่องเรือนไมกวารอยละ 50 ตั้งอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ก็เนื่องมาจากการคมนาคมที่สะดวกที่ทําใหผูประกอบการสามารถประหยัดคาขนสงสินคาไดมาก
พื้นที่ที่มีจํานวนโรงงานเครื่องเรือนไมมากรองลงมา ไดแก จังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ สวน
โรงงานผลิตเครื่องเรือนสงใหแกยานถนนสายไม รอยละ 90 จะตั้งอยูที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
นนทบุรี เนื่องจากอยูใกลและมีพื้นที่สําหรับผลิตและเก็บสินคา สวนมากผูประกอบการขนาดใหญ
ภายในยานจะมีโรงงานผลิตสินคาเปนของตนเอง รวมทั้งจะมีพื้นที่สําหรับเก็บสินคาเพื่อรอจัดสง
ใหลูกคา ทั้งนี้การที่ผูประกอบการตองตั้งโรงงานไวนอกยานก็เพราะวาภายในยานมีพื้นที่คับแคบ
และส ว นใหญจ ะเป น พื้น ที่ ที่ เ ป น บ า นอาศัย ซึ่ง การผลิ ต จะส ง ผลกระทบต อชุ ม ชนภายในย า น
เนื่องจากปญหาทางดานมลภาวะ ทั้งมลภาวะเสียง และมลภาวะทางอากาศที่มาจากกลิ่นสีและ
ทินเนอรในขั้นตอนของการผลิต ดังนั้นผูประกอบการจึงใชพื้นที่ในยานเปนที่ตั้งแสดงสินคาใหผูซื้อ
สามารถดูตัวอยางสินคาและสั่งสินคาได
ในส ว นของธุรกิ จร า นคา ขนาดกลางและขนาดเล็ก ภายในยา นจะทํา การผลิต
เครื่องเรือนและอุปกรณในการตกแตงบานภายในยาน เนื่องจากมีจํานวนการผลิตไมมากและมี
จํานวนแรงงานในการผลิตนอย สวนมากการผลิตจะเปนสินคาประเภทสินคาแกะสลัก วงกบ บาน
ประตูหนาตาง เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากรานคาขนาดกลางและขนาดเล็กไมสามารถซื้อวัสดุอุปกรณ
ในการผลิตมากักตุนคราวละมากๆ ได จึงอาศัยการซื้อสินคาจากรานคาภายในยานเองเพื่อมาทํา
การผลิตตอไปการใชประโยชนที่ดินเขตบางซื่อ ปพ.ศ.2549 สภาพโดยทั่วไปยังคงมีการใช
ประโยชนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยมากที่สุดแลละเพิ่มขึ้นจากพื้ที่ 7.6 ตรารางกิโลเมตร (รอยละ
63.63) เปน 7.9 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 68.22 สวนการใชที่ดินประเภทพาณิชญกรรม ลดลง
จาก 0.63 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 5.44 เปน 0.40 ตรารางกิโลเมตร หรือรอยละ 3.45 (แผนภูมิ
ที่ 4.5) แตการเปลี่ยนแปลงลักษณะ มีแหลงชุมชนเกิดใหมเพิ่มขึ้น แตบริเวณที่เปนยานการคาเกา
เชนยานสามแยกเตาปูนมีพื้นที่ลดลงมีความหนาแนนลดลง และเกิดยานการคาใหมขึ้บริเวณถนน
กรุงเทพ-นนท ถนนวงศสวาง เชิงสะพานพระราม 7 สวนบริเวณซอยประชานฤมิตรซึ่งเปนแหลง
การคาเกาแก ที่มีมานานแลวและมีบทบาทดานพาณิชยกรรมมากขึ้นในชวงระยะเวลานี้
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แผนภูมิที่ 4.5 การใชประโยชนที่ดนิ ป พ.ศ.2549

พื้นที่โลงกวางเกษตรกรรม
ที่พักอาศัย

2%
3%

5%
5% 1%

3% 1%

12%

พาณิชยกรรม
สถาบันราชการ
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
อุตสาหกรรม
คลังสินคา
สวนสาธารณะ

68%

จากแผนภูมิที่แสดงลักษณะของการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ.2549 หากเปรียบเทียบ
กับป พ.ศ. 2539 จะเห็นไดชัดเจนวา การใชประโยชนที่ดินประเภทที่พักอาศัยมีลักษณะที่เพิ่มขึ้น
ซึ่ ง ทั้ ง นี้ เ ป น ผลมาจากการขยายตัว ภายในเขตเมื อ งชั้ น ใน ทํ า ให ภ ายในเขตบางซื่ อ เกิ ด ความ
หนาแนนเพิ่มขึ้น และกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะอยูบริเวณริมถนนสายหลักและบริเวณภายในซอย
แทน
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แผนที่ 4.4 การใชประโยชนที่ดินเขตบางซือ่ ป พ.ศ.2549
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แผนภาพที่ 4.7 กระบวนการผลิตชิ้นสวนเครื่องเรือนในชวงป พ.ศ.2540- ปจจุบนั
ไมตัดทอน

ไมแปรรูป

อาบ/อัดน้ํายา
อบแหง
ตัดหยาบ

เหลากลม

ไสปรับสี่หนา

ตัดขนาด

ไมประสาน

ขึ้รูป/ตีบัว

ตัดขนาด

คัดคุณภาพ

ประกอบ

บรรจุหีบหอ

ทําสี

สตอก/ขาย

คัดคุณภาพ
สตอก/ขาย

ที่มา: จากการสัมภาษณ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จากลักษณะของการผลิตในชวงนี้ พบวา การผลิตมีการแปรรูปไมที่มีขั้นตอนมาก
ขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองกระบวนการผลิตเครื่องเรือนภายในยานที่มีเพิ่มมากขึ้น และภายในยานเอง
ก็มีการทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับเครื่องเรือนจํานวนมากดวยเชนเดียวกัน เชน รานที่ทําไมคิ้ว หรือไม
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บัวเพียงอยางเดียว รานที่ขายเฉพาะไมแผน หรือบางรานขายอุปกรณในการตกแตงบานเพียง
อยางเดียว ซึ่งลักษณะสินคาที่หลากหลายนี้สงผลตอการผลิตภายในยานที่ตองผลิตไมแปรรูปใหมี
ความหลากหลายดวยเชนเดียวกัน เพื่อตอบสนองตอผูผลิตเครื่องเรือนภายในยาน
4.3.2 บทบาทดานการคาและการกระจายสินคา
บทบาทดานการคาของยายถนนสายไมในชวงป พ.ศ.2540 เปนตนมา มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อกอนหนานี้ โดยชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจนั้นการผลิตของแตละรานภายใน
ยานไดปรับตัวในการลดการผลิตลง เพราะไมสามารถขายสินคาได แตเมื่อสํานักงานไดเขามา
ดําเนินการชวยเหลือจัดกิจกรรมถนนคนเดินตามนโยบายของทางกรุงเทพมหานคร ถนนสายไมจึง
ไดรับการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักมากขึ้นตั้งแตครั้งแรกที่เริ่มมีการจัดงาน เห็นไดจากรานคา
ตางๆ สามารถขายสินคาได เนื่องจากมีการนําสินคาในยานออกมาลดราคา ซึ่งถือเปนการชวย
ระบายสินคาออกจากราน ทําใหแตละรานมีเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจตอไปได
ในป พ.ศ.2543 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง เปนผลทําใหตลาด
ภายในประเทศกลั บ ฟ น ตั ว ขึ้ น ซึ่ ง ทางย า นถนนสายไม เ องก็ ไ ด รั บ ผลดี ไ ปด ว ย เนื่ อ งจาก
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยหลายแหงหันมาติตตอสั่งซื้อสินคาจากภายในยาน เพราะรูจักและ
เคยมาชมสินคาที่รานคาตางๆ ภายในยานจัดแสดงไวในงานถนนสายไม
ตารางที่ 4.4 พื้นที่พักอาศัยและอสังหาริมทรัพยที่ไดรับอนุญาติใหกอสรางระหวางป พ.ศ.2540พ.ศ.2544
ประเภท
2540
2541
2542
2543
2544
ที่อยูอาศัย
11.278
4.453
3.754
4.806
9.929
อัตราการขยายตัว (รอยละ)
-29.8
-60.5
-15.7
28.0
-31.6
พาณิชยกรรม
8.151
1.848
2.046
1.618
1.027
อัตราการขยายตัว (รอยละ)
0.3
-77.3
10.7
-21.0
-2.6
อุตสาหกรรมและอื่นๆ
1.458
0.952
0.754
0.808
0.476
อัตราการขยายตัว (รอยละ)
-27.0
-34.7
20.8
7.2
-12.7
รวมทั้งประเทศ
20.887
7.253
6.514
7.231
5.431
อัตราการขยายตัว (รอยละ)
-20.4
-65.3
-10.2
11.0
-19.8
เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร
12.848
4.112
3.859
4.021
3.185
อัตราการขยายตัว (รอยละ)
-18.9
-68.0
-6.2
4.2
-23.6
สัดสวนพื้นที่ในเขต กทม.
61.5
56.7
59.2
55.6
2.483
หนวย: ลานตารางเมตร ทีม่ า: ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารแหงประเทศไทย
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จากตารางที่ 4.5 จะพบวา พื้นที่อยูอาศัยไดขยายตัวจากป พ.ศ.2542 ถึงรอยละ
28 และพื้นที่โดยรวมทั้งประเทศที่ไดรับการอนุญาตใหกอสรางในป พ.ศ.2543 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ
11 เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2542 จึงสงผลใหความตองการเครื่องเรือนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต
ในป พ.ศ.2544 พื้นที่ที่อยูอาศัยลดลงถึงรอยละ 31.6 เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2543 อยางไรก็
ตามไดมีการลดภาษีนําเขาเครื่องเรือนจากอัตรารอยละ 40 เหลือเพียงรอยละ 20 ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม พ.ศ.2540 เปนเหตุใหมีการนําเขาเครื่องเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องเรือนไมเนื้อแข็งซึ่ง
เปนเครื่องเรือนที่มีราคาแพง นอกจากนี้ในชวงป พ.ศ.2544-พ.ศ.2545 รัฐบาลไดออกนโยบายลด
อัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุนเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย ทําใหสิ่งกอสรางเพื่อที่อยูอาศัย
ที่เคยรางสามารถขายไดมากขึ้น โดยผูประกอบการในยานเองก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธทาง
การตลาดโดยการลดราคาสินคา และมีการจัดงานแสดงสินคาเพื่อประชาสัมพันธดานการขายใน
หลากหลายรูปแบบ จึงทําใหตลาดภายในประเทศมีความคึกคักมากขึ้น โดยมากผูซื้อหลักของยาน
ในชวงนี้ คือ ธุรกิจบานจัดสรรตางๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล สวนการสงออก
ตางประเทศมีแนวโนมลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงตกต่ํา
ภาพที่ 4.8 ลักษณะการกระจายสินคาของยานชวงป พ.ศ. 2540-2547

ที่มา: จากผลการศึกษา
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จากแผนภาพที่ 4.8 เห็นไดวา การกระจายสินคาในชวงป พ.ศ.2540-2547 จะมีผู
ซื้อเพิ่มขึ้นมา ไดแก ธุรกิจกอสรางในบริเวณยาน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย ทําใหสิ่งกอสรางเพื่อที่อยูอาศัยในพื้นที่เขตบางซื่อ
มีอัตราการกอสรางเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 4.6) และภายในยานก็มีรานคาที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการทํา
เครื่องเรือนจํานวนมากขึ้นเพื่อสนองตอบการผลิตเครื่องเรือนภายในยาน การเพิ่มขึ้นของธุรกิจ
เครื่องเรือนภายในยานมาจากการที่ผูประกอบการเห็นวา ยานนี้เปนแหลงรวมสินคาเครื่องเรือน
มากมายไมวาจะเปน อุปกรณตกแตงบาน ธุรกิจเกี่ยวกับสีทาบาน อุปกรณเครื่องใชในครัว เปนตน
การเขามาทําธุรกิจภายในยานในชวงนี้เกิดขึ้นตรงตามลักษณะของการประหยัดทางการตลาด
(Marketing Economies) เพราะแตละธุรกิจตางก็เปนตลาดใหแกกัน ทําใหเสียคาขนสงนอยกวา
ซึ่งมีผลทําใหตนทุนการผลิตและการจําหนายลดนอยลง
ภาพที่ 4.9 ลักษณะการกระจายสินคาของยานชวงป พ.ศ. 2547-ปจจุบัน

ที่มา: จากผลศึกษา
ในชวงปลายป พ.ศ.2547 จังหวัดทางภาคใตของประเทศไดประสบภัยพิบัติสึนามิ
เป น ผลให สิ่ ง ปลู ก สร า งได รั บ ความเสี ย หายเป น อย า งมาก หลั ง การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท างผู ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบในพื้นที่ก็ไดทําการปลูกสรางและปรับปรุงซอมแซมสถานที่ที่ไดรับความเสียหายขึ้นมา
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ใหม ทําใหในชวงป พ.ศ.2548 มียอดสั่งสินคาจากทางภาคใตเขามามาก ซึ่งก็เปนผลมาจากการ
ประชาสัมพันธของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกรมสงเสริมอุตสาหกรรมที่ทําใหยานถนน
สายไม เ ป น ที่ รู จั ก ว า เป น ย า นผลิ ต เครื่ อ งเรื อ นที่ ใ หญ ที่ สุ ด ทํ า ให ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากภัยพิบัติไดสั่งทําเครื่องเรือนจากยานถนนสายไมเปนจํานวนมาก ในชวงป พ.ศ.
2547-2550 นอกจากการจําหนายภายในประเทศแลว การสงออกสินคาไปยังตางประเทศก็มาก
เชนเดียวกัน
ตารางที่ 4.5 โครงสรางสินคาเครื่องเรือนสงออกในป พ.ศ.2550
โครงสรางสินคาสงออก
เครื่องเรือนไม
เครื่องเรือนอื่นๆ
ชิ้นสวนเครื่องเรือน
ที่นอนหมอนฟูก
เครื่องเรือนโลหะ
รวม

(รอยละ)
50.17
22.82
17.03
5.31
4.67
100

4.4 ปญหาและอุปสรรคของการทําธุรกิจเครื่องเรือนของยานถนนสายไม
4.4.1 ปญหาดานการผลิต
1. การขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ และบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ทางดานเทคนิคและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของเครื่องเรือนที่ผลิต ทําใหเครื่องเรือนที่ผลิต
ไดมีคุณภาพไมดีพอ รวมทั้งยังมีปญหาคาจางแรงงานที่มีแนวโนมที่สูงขึ้น
2. การนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ตองเสียภาษีนําเขาในอัตราที่สูง
ทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น และการสงออกก็ไมสามารถแข็งขันกับตางประเทศได โดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซียสามารถผลิตในตนทุนที่ต่ํากวา
3. การขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบการผลิตสวนใหญเปนไมยางพาราซึ่ง
มาจากทางภาคใต ในการซื้อแตละครั้งตองผานนายหนา จึงมีปญหาเรื่องอิทธิพลของคนในทองถิ่น
นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคทางดานการขนสงระยะทางไกลซึ่งมีคาขนสงที่เพิ่มขึ้น
4.
ระเบียบและวิธีขนสงที่ยุงยาก เนื่องจากมีเอกสารและขั้นตอนที่มาก
เกินไป ทําใหตองใชเวลานานและเสียคาใชจายที่สูง การคืนภาษีของรัฐทําไดลาชา ทําใหกระทบ
ตอเงินหมุนเวียนในการผลิต
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5. ยังไมมีการออกแบบเครื่องเรือนเปนของตนเอง รูปแบบที่ผลิตมาจากการ
กําหนดของลูกคาหรือเกิดจากการดัดแปลงรูปแบบสินคาจากตางประเทศ ซึ่งอาจมีปญหาในเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญา การที่ผูผลิตไมสามารถออกแบบสินคาของตนเองไดเนื่องมาจากการขาด
แคลนบุคลากรออกแบบเครื่องเรือน
4.4.2 ปญหาดานการสงออก
1.
การแขงขันของตลาดเครื่องเรือนมีการแข็งขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซี ย ที่ แ บ ง ตลาดไปจากประเทศไทยอย า งรวดเร็ ว รวมทั้ ง รู ป แบบสิ น ค า ก็ มี ก าร
พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน
2. สถานการณดานเศรษฐกิจและการคาโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูนํา
เขาวัตถุดิบตองปรับเปลี่ยนการสั่งซื้อสินคา โดยจะรวมกลุมกันเพื่อสั่งซื้อสินคา เนื่องจากการซื้อ
ครั้งละมากๆ จะทําใหไดราคาที่ถูกกวา
4.4.3 ปญหาดานคาเชาที่ดิน
เนื่องจากที่ดินบริเวณยานถนนสายไมมีแนวโนมวาจะมีราคาสูงขึ้น ทําใหผู
เช า ที่ ห มดสั ญ ญาเช า ไม ส ามารถต อ สัญ ญาได เนื่ อ งจากทางเจ า ของที่ ดิ น ขึ้ น ค า เช า รา นที่ ไ ม
สามารถตกลงเรื่องคาเชาไดก็ตองยายออกไป โดยมีบางรายยายไปตั้งรานอยูที่ซอยไสวสุวรรณ
แทน เนื่องจากมีราคาคาเชาที่ถูกกวาในซอยประชานฤมิตร รานสวนใหญที่ยายออกไปนั้น ไดแก
รานขายสิ่งประดิษฐที่ทําจากไม รานขายเครื่องมือเครื่องใช รานขายสีแลคเกอร เปนตน

90

ตารางที่ 4.6 แสดงราคาทีด่ ินบริเวณยานถนนสายไม
ที่มา: กรมธนารักษ
ที่ดิน

ถนนกรุงเทพ นนทบุรี
ถนนประชาชื่น
ถนน
ประชาราษฎร
สาย 2
ถนนประชา
ราษฎรสาย 2
ถนนประชาชื่น

ถนนประชาชื่น

ถนนกรุงเทพ นนทบุรี
ถนนเทอดดําริห
ถนนประชา
ราษฎรสาย 1
ถนนประชา
ราษฎรสาย 1

บริเวณ

ราคา/ตารารงวา
ป 2539-2542
ป 2547-251
ต่ําสุด
สูงสุด
ต่ําสุด
สูงสุด

สภาพการ
ใช
ประโยชน
ที่ดิน
อาคาร
พาณิชย
อาคาร
พาณิชย
อาคาร
พาณิชย

สามแยกเตาปูน

72,000

144,000

120,000

130,000

สี่แยกประชาชื่น

84,000

144,000

-

120,000

สี่แยกประชาชื่น

72,000

144,000

-

130,000

สามแยกเตาปูน(ฝง
ตรงขามตลาดเตา
ปูน)
โดยเฉลี่ยทั้งถนน

72,000

132,000

80,000

130,000

อาคาร
พาณิชย

42,000

72,000

43,000

130,000

ระหวางซอยส.รรม
ภัคดีถึงทางรถไฟสาย
ใต(ฝงตรงขามคลอง
ประปา)
ระหวางสน.เตาปูน
ถึงทางรถไฟสายใต

24,000

60,000

78,000

84,000

อาคาร
พาณิชยและ
ที่อยูอาศัย
อาคาร
พาณิชยและ
ที่อยูอาศัย

60,000

90,000

85,000

100,000

หนาสถานีรถไฟ
บางซื่อ
ซอยประชานฤมิตร

60,000

66,000

51,000

94,000

-

75,000

-

100,000

ซอยไสวสุวรรณ

-

55,000

-

91,000

อาคาร
พาณิชยและ
ที่อยูอาศัย
อาคาร
พาณิชย
อาคาร
พาณิชยและ
ที่อยูอาศัย
อาคาร
พาณิชยและ
ที่อยูอาศัย
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4.4.4 ปญหาดานกายภาพ
แม ว า ซอยประชานฤมิ ต รจะเป น ซอยที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ ถนนสายหลั ก แต ซ อย
ประชานฤมิตรก็ยังมีปญหาดานจราจรภายในพื้นที่ ซึ่งถือเปนปญหาสําคัญดานการบริหารจัดการ
ของประชาคม เชน มักพบปญหาการจราจรที่ไมคลองตัว สาเหตุหนึ่งเนื่องจากการที่ธุรกิจการคา
ภายในยานเกิดการขยายตัว จึงทําใหมีการกอสรางอาคารเพิ่มขึ้น สงผลใหพื้นที่วางภายในยานลด
นอยลง นอกจากนี้ปญหาทางดานกายภาพที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการประชาคม ยังมี
ปญหาทางดานที่จอดรถที่ไมเพียงพอ ซึ่งพื้นที่จอดรถภายในยานมีเพียงแหงเดียว คือ บริเวณศาล
เจาแมทับทิม ทําใหผูซื้อหรือผูที่เขามาติดตอธุระจําเปนตองจอดรถไวตามแนวถนนทั้งสองดาน ซึ่ง
ทําใหพื้นที่ในการสัญจรลดลง รวมทั้งการขนถายสินคาของรานคาตางๆ ที่ตองใชเวลามากก็เปนผล
ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดเปนอยางมากดวย ปญหาการจราจรภายในพื้นที่ถือเปนปญหา
ทางดานกายภาพที่ทางประชาคมตองแกไข เนื่องจากเปนปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบตอการทํา
ธุรกิจของชุมชน
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แผนที่ 4.5 แสดงตําแหนงที่ในการจอดรถภายในยาน
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เนื่องจากปญหาที่จอดรถไมเพียงพอ ทําใหประชาคมมีการแกไขปญหาดานพื้นที่
จอดรถ โดยการจัดพื้นที่สําหรับจอดรถใหผูที่มาใชบริการภายในยาน และทางยานจะมีรถบริการ
รับสงฟรี ซึ่งจุดที่สามารถจอดรถได และการบริการรถรับ-สง ไดแก
1. วัดและโรงเรียนวัดสรอยทอง
2. วัดและโรงเรียนบางโพโอมาวาส
3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ
4. สถานีตํารวจเตาปูน
5. อาคารจอดรถตลาดมณีพิมาน (ตลาดเตาปูน) ใกลแยกประชาชื่น
6. ลานจอดรถหางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาประชาชื่น
7. สถานีรถไฟบางซื่อ
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แผนที่ 4.5 แสดงตําแหนงพื้นที่จอดรถของยานถนนสายไม
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ภาพที่ 4.10 พื้นที่จอดรถรองรับของยาน
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ตารางที่ 4.7 สรุปบทบาทและความสําคัญของยานถนนสายไม
ชวงเวลา

บทบาท

ป พ.ศ.2503-2522

แหลงแปรรูปไม

ป พ.ศ.2522-2540

- แหลงแปรรูปไม
- แหลงผลิต และปรับตกแตง
สินคาเครื่องเรือนไม
- แหลงที่พักอาศัย
- โรงงานเครื่องเรือน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ปจจัยทีส่ งผลตอการเปลีย่ นแปลง

การที่มีการตั้งโรงงานแปรรูปไมบริเวณ
ทาวัดโพ และทําการแปรรูปเพื่อสงขาย
ยังยานวัดสระเกศ สะพานขาว
- โรงงานแปรรูปไมสวนใหญไดยาย
ออกไปจากพื้นที่
- มียานธุรกิจเกิดขึ้นชวงตนซอยประชา
นฤมิตรฝงถนนประชาราษฎรสาย 1
- การใชที่ดินบริเวณยานมีการเปลี่ยน
จากการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
เปนการใชที่ดินเพื่อที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น
- เกิดการกอสรางอาคารพาณิชย
มากมายภายในยาน
- โรงงานแปรรูปไมมีการแปรรูปไมเพื่อ
นําไมไปทําประดิษฐกรรมภายในยาน

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินจากพื้นที่
เกษตรมาเปนแหลงผลิตไมภายในยาน
ชุมชน

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของพื้นที่
เขตบางซื่อเพื่อรองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร
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ชวงเวลา

บทบาท

ป พ.ศ.2540-2547

ยานธุรกิจเครือ่ งเรือนครบวงจร

ป พ.ศ.2547-ปจจุบัน

ยานสงออกไมเครื่องเรือนไม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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ปจจัยทีส่ งผลตอการเปลีย่ นแปลง

ผูประกอบธุรกิจเครื่องเรือนเห็นวายาน
การที่ เ ป น แหล ง รวมธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ถนนสายไมเปนแหลงที่เหมาะสมที่จะ
เ ค รื่ อ ง เ รื อ น ทํ า ใ ห ดึ ง ดู ด ธุ ร กิ จ ที่ เปนแหลงที่ตั้งรานคาธุรกิจเครื่องเรือน
เกี่ยวของกับการทําเครื่องเรือนเขามา เนื่องจากอยูใกลแหลงวัตถุดิบ และเปน
ที่ รู จั ก ของผู ซื้ อ เนื่ อ งจากได รั บ การ
อยูภายในยานจํานวนมาก
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องดวยการ
จัดงานถนนสายไม
- โครงสรางการสงออกเครื่องเรือนในป
2550 เครื่ อ งเรื อ นไม มี สั ด ส ว นการ
สงออกมากที่สุดถึงรอยละ 50 ของ
มู ล ค า การส ง ออกเครื่ อ งเรื อ นทั้ ง หมด จากการประชาสัมพันธทําใหยานธุรกิจ
ซึ่งยานถนนสายไมถือเปนยานที่สงออก เครื่องเรือนเปนที่รูจักของผูบริโภคมาก
เครื่องเรือนไมที่ใหญที่สุดในประเทศ
ขึ้น
- ในปลายชวงป พ.ศ.2547 ไดเกิดภัย
พิ บั ติ สึ น ามิ ทางภาคใต ข องประเทศ
ได รั บ ผลกระทบด ว ย ทํ า ให มี ก ารสั่ ง
สินคาจากยานเปนจํานวนมาก
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บทที่ 5
การบริหารจัดการชุมชน
การบริหารจัดการชุมชนในยานถนนสายไมนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นตามบทบาทของยานที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในยุคแรกนั้น ยานถนนสายไมเปนเพียงชุมชนเกษตรกรรม และมีการประกอบ
ธุรกิจแปรรูปไมเพียงไมกี่แหง ทําใหในชุมชนมีการบริหารจัดการที่เปนไปตามธรรมชาติ คือ เปน
การบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเอง ซึ่งสวนใหญการบริหารจัดการจะเกิดขึ้นเมื่อชุมชนเกิด
ปญหาหรือตองการความรวมมือในการดําเนินงานภายในชุมชนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตในยุคตอมา
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนไปสูการประกอบธุรกิจผลิตและคาไมครบวงจร การบริหาร
จัดการชุมชนในรูปแบบเดิมจึงไมสามารถจัดการปญหาตางๆ ไดอยางดีอีกตอไป การบริหารจัดการ
ชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงเปนไปในรูปแบบของประชาคม ซึ่งมีที่มาจากการดําเนินการ
ของสํานักงานเขตบางซื่อที่ตองการใหประชาคมเปนแกนนําในการดําเนินงานตางๆ ของชุมชน ไม
ว า จะเป น การวางแผน การอํ า นวยความสะดวก การประสานงานภายในชุ ม ชนและการ
ประสานงานกับองคกรนอกชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
5.1 การจัดตั้งประชาคม
ในช ว งป พ.ศ.2540 เป น ชว งที่ เ กิด วิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง วิ ก ฤตในครั้ ง นั้ น ได ส ง ผล
กระทบโดยตรงตอธุรกิจของยานถนนสายไม ทางสํานักงานเขตบางซื่อจึงไดเริ่มเขามาใหความ
ชวยเหลือแกผูประกอบการในยานถนนสายไม ซึ่งการดําเนินงานของสํานักงานเขตบางซื่อนั้น มี
ที่มาจากนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ตองการใหทุกเขตจัดงานถนนคนเดินขึ้น เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางนอยเขตละหนึ่งถนน จากนโยบายดังกลาวสํานักงานเขตบางซื่อไดเลือกซอยประชา
นฤมิตรใหเปนพื้นที่ในการจัดถนนคนเดินของเขตบางซื่อ เนื่องจากเห็นวา ซอยประชานฤมิตร เปน
พื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งทางดานการมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และเปนถนนที่สามารถเปดใหคนเดินได
โดยไมมีผลกระทบตอการจราจร นอกจากนี้ในการพิจารณาใหพื้นที่ใดสามารถจัดกิจกรรมถนนคน
เดินได จะตองเขาหลักเกณฑในการพิจารณาอีก 2 ประการ คือ จะตองไมใชงบประมาณของทาง
ราชการ และจะตองเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยชุมชนเอง จากหลักเกณฑประการหลังนี้ จึงเปน
ที่มาของการจัดตั้งประชาคมประชานฤมิตรขึ้นในเวลาตอมา
หลัง จากที่สํา นักงานเขตไดพิจารณาเลือกซอยประชานฤมิตรเปนสถานที่ในการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินแลว ทางสํานักงานเขตก็ไดสนับสนุนใหทางชุมชนจัดตั้งประชาคมขึ้นมา
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เพื่อใหประชาคมเปนแกนนําในการดําเนินงานตางๆ จุดเริ่มตนในการจัดตั้งประชาคมนั้น เริ่มจาก
การประชุมวางแผนการทํางานเพื่อทําความเขาใจกับผูประกอบการใหเห็นความสําคัญของการ
รวมตั ว กั น จั ด ตั้ ง เป น ประชาคม ซึ่ ง หลั ง จากนั้ น เมื่ อ ได ค ณะกรรมการประชาคมครบแล ว ทาง
ประชาคมประชานฤมิตรก็ไดดําเนินการรวมกัน โดยงานแรกคือ การสรางซุมประตูทางเขาทั้งสอง
ด า นของซอยประชานฤมิ ต ร โดยงบประมาณในการก อ สร า งนั้ น มาจากการสนั บ สนุ น ของ
ผูประกอบการภายในชุมชนเอง และการดําเนินงานตอมา คือ การจัดงานถนนสายไมขึ้น เพื่อ
ประชาสั ม พั น ธ สิ น ค า ภายในย า นถนนสายไม ใ ห เ ป น ที่ รู จั ก มากขึ้ น โดยการจั ด งานได รั บ การ
สนับสนุนจากสํานักงานเขตบางซื่อตามนโยบายการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน
5.2 โครงสรางของประชาคมประชานฤมิตร
โครงสรางของประชาคมประชานฤมิตร ประกอบดวย คณะกรรมการชุมชน จํานวน 10
คน ซึ่ ง ทั้ ง หมดมาจากการเลื อ กตั้ ง โดยผู ป ระกอบการภายในย า นถนนสายไม และกรรมการ
ประชาคมอีก 15 คน ซึ่งทั้ง 25 คนนี้จะเปนสมาชิกของคณะกรรมการประชาคมดวย ที่ผานมา
พบวา สมาชิกของคณะกรรมการประชาคมเกือบจะเปนชุดเดียวกันเพียงแตมีการสับเปลี่ยนหนาที่
กันเทานั้น ประชาคมประชานฤมิตรชุดปจจุบันนี้ เปนประชาคมรุนที่ 4 ซึ่งจากการที่คณะกรรมการ
แตละชุดมีความเชื่อมโยงกันในแงของตัวบุคคล คือสลับตําแหนงกันในคณะกรรมการ หรือมีการ
เพิ่มชื่อหรือลาออกเพียงบางสวนเทานั้น
จึงทําใหการดําเนินงานของประชาคม และการ
ประสานงานตางๆ นั้นมีความตอเนื่อง มีเอกภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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ภาพที่ 5.1 โครงสรงประชาคมประชานฤมิตร
ประธานประชาคม

รองประธาน (4 คน)

เลขานุการ

ประชาสัมพันธ

เหรัญญิก

ประธานฝายสถานที่
และบูทอาหาร
ประชานฤมิตร

คณะกรรมการและ
ที่ปรึกษาประชาคม 18

ที่มา: ผูวิจัย
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5.3 การดําเนินงานของประชาคม
สําหรับการดําเนินงานของประชาคมมีการทํางานหลักดวยกัน 4 ดาน ไดแก
1. การวางแผนการทํางาน
2. การอํานวยการ
3. การประสานงาน
4. การจัดการดานงบประมาณ
1. การวางแผนการทํางาน
การวางแผนการทํางานของประชาคมเปนขั้นตอนเริ่มตนเมื่อจะมีการทํากิจกรรมใดใดก็
ตามในพื้นที่ ซึ่งการวางแผนการทํางานจะเปนการประชุมกันของคณะกรรมการ ผูประกอบการ
และภาคสวนอื่นๆ เชน สํานักงานเขตบางซื่อ โรงเรียน วัดในบริเวณใกลเคียง และคนในชุมชนเพื่อ
มารวมกันหารือในการบริหารจัดการและการดําเนินงานในเรื่องตางๆ ตั้งแตการหารือถึงรูปแบบ
กิจกรรม การแบงหนาที่ การจัดหาและเตรียมพื้นที่ การจัดสรรงบประมาณ การประสานงานกับ
หนวยงานอื่นๆ รวมถึงการประกาศใหชุมชนรับทราบ ซึ่งการวางแผนนี้เปนไปเพื่อใหกิจกรรมหรือ
การดําเนินงานตางๆ ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดงาน
2. การอํานวยการ
หลังจากที่ทางประชาคมไดวางแผนการทํางานและแบงหนาที่รับผิดชอบเรียบรอยแลว
ทางประชาคมก็ จ ะเริ่ ม ดํ า เนิ น การตามวางแผนการนั้ น โดยเริ่ ม จากการติ ด ต อ ประสานกั บ
ผูประกอบการและหนว ยงานตางๆ ซึ่งการประสานงานระหวางประชาคมและผู ประกอบการ
เลขานุการประชาคมจะเปนผูรับผิดชอบหนาที่นี้ สวนการติดตอประสานงานกับองคกรหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จะเปนหนาที่ของประธานและรองประธานทั้ง 4 คน โดยทั้งหมดจะแบง
หนาที่กันติดตอกับหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานเขตบางซื่อ สถานนีตํารวจเตาปูน กรมสงเสริม
การสงออก เปนตน
ทางดานการประชาสัมพันธงานของประชาคม ก็จะมีกรรมการที่ทําหนาที่สวนนี้ เปน
ผูจัดการ โดยจะประชาสัมพันธขาวสารหรือแผนงานตางๆ ของชุมชนใหคนในชุมชนรับทราบ และ
หากมีกิจกรรมที่จําเปนตองใชสถานที่ กรรมการที่มีตําแหนงดูแลทางดานสถานที่ก็จะมีหนาที่
ประสานงานกับพื้นที่ท่ตี องการใชจัดกิจกรรม เชน ศาลเจาแมทับทิม ซึ่งเปนพื้นที่ในการประชุมหรือ
แจงขาวใหแกคนในชุมชน หรือบริเวณดานหนาราน ก็จะทําการติดตอกับเจาของ เพื่อขอใชสถานที่
นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการเตรียมสถานที่ และเตรียมบูธสําหรับใหเชาแสดงสินคาอีกดวย และ
ในสวนของการบริหารจัดการงบประมาณก็จะเปนหนาที่ของเหรัญญิกที่จะจัดทํารายรับรายจาย
ของประชาคม
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สําหรับคณะกรรมการที่เหลือ ซึ่งไมไดมีทําหนาที่ตางๆ ตามที่กลาวมาขางตน จะทํา
หนาที่เปนกําลังเสริม และเปนที่ปรึกษาในการวางแผนและการดําเนินงานตางๆ ของประชาคม
3. การประสานงาน
การประสานงานถือเปนขั้นตอนสําคัญในการดําเนินงานของประชาคม ทั้งนี้การที่จะ
ทํางานรวมกันในบรรลุผลสําเร็จ จําเปนที่จะตองมีการประสานงาน ซึ่งการประสานของประชาคม
นั้น ประกอบดวยการประสานงานทั้งภายในชุมชน และการประสานงานกับหนวยงานและองคกร
ภายนอกชุมชน ซึ่งการประสานงานภายในชุมชนนั้น จะเปนการประสานเพื่อใหคนในชุมชนเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่จัดภายในชุมชน หรือเปนการบอกขาวสารที่เกิดขึ้นในชุมชนใหทุกคน
ไดรับทราบ สําหรับการประสานงานของประชาคมกับหนวยงานภายนอกนั้น โดยสวนมากจะเปน
การประสานในการทํ า งานร ว มกั น หรื อ เป น การประสานงานของประชาคมในการขอความ
ชวยเหลือจากหนวยอื่นๆ ซึ่งหนวยงานที่มักจะมีการประสานรวมกันกับประชาคม ไดแก
- สํานักงานเขตบางซื่อ เปนการประสานงานกันในสวนของการวางแผนการดําเนินงาน
ในกิจกรรมตางๆ ของประชาคม เชน การจัดกิจกรรมถนนสายไม การตรวจสุขภาพประจําปของ
ทางชุมชน เปนตน
- กรุงเทพมหานคร เปนการประสานงานทางดานการประชาสัมพันธงานถนนสายไมให
เปนที่รูจักเพิ่มขึ้น
- สถานีตํารวจเตาปูน มีการประสานงานกับทางประชาคมในการอบรมอาสาสมัครพล
เรือนปองภัย โดยเจาหนาที่ตํารวจจะออกตรวจชุมชนรวมกับเจาหนาที่ของประชาคม เพื่อดูแล
ความเรียบรอยภายในชวงเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังใหความชวยเหลือในการดูแลการจราจร
ในชวงที่มีการจัดงานถนนสายไมอีกดวย
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดเขามาสนับสนุนการทํางานของประชาคมในชวงที่มี
การจัดกิจกรรมถนนสายไม โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจะประชาสัมพันธกิจกรรมถนนสาย
ไมใหประชาชนที่สนใจไดรับทราบ
- กรมศิลปากร เปนหนวยงานที่เขามาชวยเหลือประชาคมในการใหความรูเกี่ยวกับศิลปะ
การแกะสลักลวดลายไม โดยทางกรมศิลปากรจะรวมเปนกรรมการในการตัดสินการประกวดการ
แกะสลักไมในชวงที่มีการจัดงานถนนสายไม
กรมสงเสริมการสงออก เปนหนวยงานที่จะประสานงานกับประชาคมทางดานการ
ส ง ออกเครื่ อ งเรื อ นและการจั ด อบรมการพั ฒ นาผลิ ต สิ น ค า เครื่ อ งเรื อ นภายในย า นตาม
มาตรฐานสากลใหแกผูประกอบการ
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- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนสถานศึกษาที่เขามามีสวน
เกี่ยวของกับประชาคมทางดานการใหความรู และการจัดอบรมใหแกผูประกอบการเกี่ยวกับการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรและการพัฒนารูปแบบการผลิตเฟอรนิเจอร
4. การจัดการดานงบประมาณ
การจัดการทางดานงบประมาณของประชาคม มาจากการจัดเก็บคาเชาบูธออกแสดง
สินคาในกิจกรรมถนนสายไม นอกจากนี้งบประมาณยังไดรับจากการบริจาคของผูประกอบการใน
พื้นที่ ซึ่งการจัดการทางดานงบประมาณนั้น เหรัญญิกจะเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ
คาใชจายและรายรับของประชาคม
5.4 ตัวอยางกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยประชาคม
5.4.1 การจัดงานถนนสายไม
การจัดงานถนนสายไม เปนกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธยานถนนสายไมและ
ผลิตภัณฑในชุมชนใหเปนที่รูจัก และเพื่อเปนการสงเสริมการคาในพื้นที่ใหดีขึ้น ในการทํางานของ
ของทางประชาคม เนื่องจากการจัดงานถนนสายไมเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกป การวางแผนการ
ทํางานจึงเริ่มจากการแบงหนาที่ในการดําเนิน งานตามโครงสรางของประชาคม คือ ประธาน
ประชาคมจะเปนผูทําหนาที่ประสานงานและติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดงาน โดยมี
รองประธานทั้ง 4 คนเปนผูชวยในการดําเนินงานติดตอประสานงาน
ทางดานการจัดเตรียมสถานที่จัดงานจะมีประธานฝายสถานที่เปนผูรับผิดชอบ สวน
การจัดสรรงบประมาณและการจัดเก็บรายไดจากคาเชาพื้นที่ในการออกบูทแสดงสินคาจะเปน
หนาที่ของเหรัญญิก สวนหนาที่อื่นๆ ก็จะมีการแบงงานกันไปตามตําแหนงของตน นอกจากการ
ดําเนินการของประชาคมแลว ทางผูประกอบการก็ไดมีสวนรวมในการจัดงานเชนกัน โดยเฉพาะ
การจัดบูธแสดงสินคา และการใหความชวยเหลือทางดานทุนและการบริจาควัสดุอุปกรณตางๆ ใน
การจัดการ แต การมีสวนรวมของคนในชุมชนที่ไมไดเปนผูประกอบการนั้นถือวาพบนอยมาก
เนื่องจากวาเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งคนในชุมชนไมไดรับผลประโยชนโดยตรงจากกิจกรรมนี้
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมถนนสายไมยังไดรับการสนับสนุนจากภาคีตางๆ เชน สํานักงานเขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สถานที่ตํารวจบางซื่อ สภาวัฒนธรรมเขต
บางซื่อ และผูประกอบกิจการสินคาไมอื่นๆ อีกดวย
กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การจัดแสดงและจําหนายเครื่องเรือนไม และ
งานไมแกะสลักตางๆ การประกวดแขงขันการแกะสลักไม โดยทางกรมศิลปากรจะรวมตัดสิน การ
ประกวดการแตงหนารานคา การออกบูธแสดงกิจกรรมของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย การ
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ออกบูธแสดงกิจกรรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม การฝกอาชีพระยะสั้น
จากสํานักพัฒนาสังคม การแสดงจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และการแสดงของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่เขตบางซื่อ การจัดแสดงสินคา OTOP ของชุมชนและนักเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ
ภาพที่ 5.2 การจัดงานถนนสายไมของประชาคมประชานฤมิตร

105

5.4.2 การจัดงานสงกรานต
การจัดงานสงกรานต เปนกิจกรรมประจําปของชุมชน ซึ่งวัตถุประสงคของการ
จัดงาน นอกจากจะเปนการอนุรักษประเพณีไทยแลว ทางประชาคมยังมีความประสงคที่จะให
สมาชิกในชุมชนไดมีกิจกรรมที่ทํารวมกัน เพื่อเปนการทําความรูจักกันของคนในชุมชน เนื่องจาก
ยานถนนสายไมเปนการรวมกลุมของผูประกอบธุรกิจ อีกทั้งจากความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ
ในยาน จึงทําใหมีผูประกอบการรายใหมเขามาดําเนินกิจการในพื้นที่เปนจํานวนมาก จึงทําใหมี
การพบพูดคุยกันนอย ทางประชาคมจึงเห็นวา กิจกรรมวันสงกรานตจะชวยใหสมาชิกในชุมชนมี
โอกาสพบปะสังสรรค ทําความรูจักกัน และสามารถชวยเหลือและสงเสริมธุรกิจของกันตอไปได
การจัดงานจะเปนการประสานงานกันระหวางประชาคมกับชุมชนกอน โดยเริ่ม
จากการประชาสัมพันธใหคนในชุมชนรับทราบรายละเอียดของงาน แลวทางประชาคมจึงติดตอกับ
ทางสํานักงานเขตบางซื่อเพื่อขออนุญาตใชถนนเพื่อเปนสถานที่ในการทํากิจกรรม และติดตอกับ
สถานีตํารวจเตาปูน เพื่อขอการอํานวยความสะดวกทางดานการจราจร
ภาพที่ 5.3 การจัดงานสงกรานตภายในยาน

5.4.3 การอบรมเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย
จากการที่ยานถนนสายไมเปนชุมชนเกาแกที่ประกอบธุรกิจคาไม โรงเลื่อย ผลิต
เฟอรนิเจอร รวมทั้งมีรานคาจําหนายอุปกรณเกี่ยวกับการกอสราง เชน สี ทินเนอร และอุปกรณ
อื่นๆ ซึ่งการที่พื้นที่นี้มีสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม ทางประชาคมจึงได
จัดการอบรมเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยใหแกผูประกอบการ โดยติดตอประสานงานกับสํานักงาน
เขตบางซื่อ เพื่อขอความอนุเคราะหในการจัดอบรม นอกจากนี้ทางชุมชนยังไดเตรียมแผนการ
รองรับหากเกิดอัคคีภัยภายในชุมชน โดยการจัดซื้อรถดับเพลิง และจัดจางเจาหนาที่ดับเพลิงมา
ประจําการในพื้นที่ และจัดเจาหนาที่ประจําชุมชนอีก 7 คน เพอื่อใหเจาหนาที่เหลานี้ดําเนินการ
เกี่ยวกับอัคคีภัย
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ภาพที่ 5.4 การอบรมเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยภายในชุมชน

ที่มา : หนังสือประชานฤมิตร ถนนเครื่องเรือน ถนนเฟอรนิเจอร

ภาพที่ 5.5 รถดับเพลิงประจําชุมชน

นอกจากการอบรมเกี่ยวกับการบองกันอัคคีภัยและการจัดซื้อรถดับเพลิงแลว ทาง
ประชาคมยังเตรียมพื้นที่สําหรับรองรับเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยการประสานงานกับทางสํานักงานเขต
บางซื่อ โดยมีพื้นที่ที่เตรียมไวสําหรับเปนพื้นที่รองรับเมื่อเกิดอัคคีภัยภายในยานไดแก
1. โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส, วัดบางโพโอมาวาส
2. วัดเวตวันธรรมมาวาส (วัดเชิงหวาย)

107
107

แผนที่ 5.1 แสดงพืน้ ที่รองรับหากเกิดอัคคีภัยภายในยาน
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ภาพที่ 5.6 แสดงสถานที่รองรับหากเกิดอัคคีภัยภายในยาน
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5.5 ปจจัยทีส่ งผลตอการบริหารจัดการชุมชนของประชาคม
1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของชุมชน
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของของชุมชนประชานฤมิตร เปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลอยาง
มากตอการบริหารจัดการชุมชนของประชาคมประชานฤมิตร เนื่องจากชุมชนประชานฤมิตรเปน
ชุมชนที่มีความเกี่ยวของกันทางเศรษฐกิจ คนในชุมชนสวนใหญเปนผูประกอบการกิจการเกี่ยวกับ
สินคาไม การมีความสัมพันธกันทางธุรกิจ ทําใหประชาคมมีความเขมแข็งสามารถดําเนินการไปได
เนื่ อ งจากมีเ ปา หมายในการทํ า งานเดีย วกั น คือ การกระตุ น การคา และเพิ่ ม ศัก ยภาพในการ
พัฒนาการคา ทั้งทางดานวัตถุดิบ และการผลิต ซึ่งกลาวไดวา ในสวนของวัตถุดิบและการผลิตของ
ยานถนนสายไมชุมชนประชานฤมิตรนี้มีความไดเปรียบกวายานธุรกิจคาไมแหงอื่น เพราะเปนยาน
ที่มีสินคาและผลิตภัณฑจากไมครบวงจร ทั้งเครื่องเรือน ไมแปรรูป และอุปกรณตกแตงบานตางๆ
ซึ่งการมีแนวคิดและเปาหมายรวมกันของคนภายในพื้นที่ถือเปนจุดแข็งที่สงผลใหการบริหาร
จัดการชุมชนประสบความสําเร็จ
2. ปจจัยทางดานความเปนเอกลักษณของชุมชน
ยานถนนสายไมเปนชุมชนเกาแกแหงหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ประวัติความเปนมาที่
ยาวนานของชุมชนไดรับการสืบทอดมาถึงคนในยุคปจจุบัน ความเปนเอกลักษณที่โดดเดนของ
ชุมชน คือ การทําเครื่องเรือนไม ซึ่งเปนงานฝมือที่ไดรับการสืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน การที่
ชุมชนแหงนี้มีเอกลักษณที่แสดงความเปนมาของชุมชนเชนนี้ จึงทําใหคนในชุมชนมีความรูสึก
รวมกันในการที่จะรักษาความรูทางดานการผลิตเครื่องเรือน และการรักษาเอกลักษณของชุมชน
ไมใหสูญหาย ซึ่งปจจัยทางดานความเปนเอกลักษณของชุมชนนี้ มีผลตอการบริหารจัดการชุมชน
ของประชาคมที่หากเปนการดําเนินงานเพื่อรักษาเอกลักษณของชุมชน มักจะไดรับความรวมมือ
จากประชาชนเปนอยางดี เชน งานถนนสายไม เปนตน
3. ปจจัยทางดานการสนับสนุนจากภาครัฐ
การสนับสนุนยานถนนสายไมของสํานักงานเขตบางซื่อ นอกจากจะนํามาซึ่งการ
จัดตั้งประชาคมแลว ยังนํามาซึ่งการใหความชวยเหลือทางดานอื่นๆ อีกดวย เชน การสรางความ
รวมมือกับหนวยงานอื่น การสนับสนุนงบประมาณ และการใหคําปรึกษาในการดําเนินงานตางๆ
ของประชาคม สําหรับนโยบายของรัฐ ที่เปนปจจัยในการสนับสนุนการดําเนินงานของประชาคม
ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่กลาวถึง การมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ ซึ่งนโยบายนี้นํามาซึ่งการผลักดันใหมีการจัดตั้งประชาคม เพื่อเปนตัวแทนของ
ชุมชนในการบริหารจัดการ

110

5.6 ปญหาในการดําเนินงานของประชาคม
5.6.1 ปญหาทางดานบุคลากร
ปญหาทางดานบุคลากร ถือเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานของประชาคม สวน
หนึ่งเปนปญหาทางดานคณะกรรมการประชาคมที่พบวา มักจะเปนบุคคลเดิม และไมคอยมีบุคคล
หนาใหมอาสาเขามาทํางาน จึงขาดการพัฒนาการบริหารงาน ซึ่งทําใหการบริหารจัดการประชาคมมี
รูปแบบเดิมไมเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อแรกกอตั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการประชาคมแตละคนตางก็มี
ธุรกิจของตนเอง ทําใหบางครั้งสมาชิกจะคิดถึงธุรกิจของตนกอนงานสวนรวม การดําเนินงานจึง
มักจะมีปญหาติดขัดทางดานการประสานงาน และการสานตองานแตละสวน
5.6.2 ปญหาทางดานเศรษฐกิจ
ปญหาทางดานเศรษฐกิจถือเปนปญหาทางออมในการบริหารจัดการของประชาคม
ซึ่งในกรณีที่เศรษฐกิจไมดี ก็จะมีผลตอการบริหารจัดการที่ขาดความรวมมือของผูประกอบการและ
คนในชุมชน เนื่องจากผูประกอบการมักจะคํา นึงถึงการทํ าใหธุรกิจของตนสามารถอยูรอดได
มากกวาการใหความสําคัญกับการทําเพื่อสวนรวม ซึ่งเมื่อถึงคราวที่ประชาคมตองการความ
รวมมือจากคนในชุมชน ก็มักจะไมประสบความสําเร็จมากเทาที่ควร
5.6.3 ปญหาทางดานสังคม
ปญหาแรงงานตางดาว ถือเปนปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในระยะสิบกวาปที่ผานมา การ
จางแรงงานตางดาว ทําใหมีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยในชุมชนจํานวนมาก ซึ่งการอยูอาศัยของ
แรงงานตางดาวมักจะเชาบานอยูรวมกัน ทําใหเกิดการรวมกลุมกันของแรงงานตางดาว ซึ่งใน
บางครั้ง ก็ เ ป น การรวมกลุ ม กั น ดื่ม สุรา หรือรวมตัว กัน สง เสี ย งรบกวนคนในชุม ชน ปญ หาจาก
แรงงานตางดาวนี้สงผลตอการบริหารจัดการของประชาคมที่ตองจัดอาสาสมัครดูแลชุมชนในชวง
กลางคืน แตพ บวา ไม คอยมีผูอาสามาทํางานตรงนี้ เนื่องจากกลัว ถูกแรงงานตางด าวทํ ารา ย
สถานการณเชนนี้จึงทําใหเห็นวา ในขณะที่ภาคธุรกิจยังตองการใชแรงงานตางดาวอยู ประชาคมก็
ตองเปนผูจัดการแกไขปญหาที่เกิดจากแรงงงานตางดาวตอไป นอกจากปญหาในเรื่องของแรงงาน
ตางดาวแลวปญหาทางดานสังคมที่สําคัญก็คือ เรื่องยาเสพติดเนื่องจากพื้นที่เปนพื้นที่ที่มีกิจกรรม
ในชว งเวลากลางวัน ในชว งเวลากลางคืน จะคอ นขา งเปลี่ย วซึ่ง จากการที่ เ ปน แหลง ที่พัก ของ
แรงงานตางดาวซึ่งมีการจับกลุมกันของแรงงานในการดื่มสุราและมีการเสพยาของแรงงานในพื้นที่
5.6.4 ปญหาทางดานงบประมาณ
เนื่องจากงบประมาณ มาจากการจัดเก็บคาเชาบูธออกแสดงสินคาในกิจกรรมถนน
สายไม ซึ่งมีเพียงปละครั้ง นอกจากนี้งบประมาณยังไดรับจากการบริจาคของผูประกอบการใน
พื้นที่ ดังนั้นจึงพบวาบอยครั้งที่ประชาคมประสบกับปญหาทางดานงบประมาณที่ไมเพียงพอตอ
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การดําเนินงาน ซึ่งปญหาทางดานงบประมาณถือเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหการ
ดําเนินงานของประชาคมติดขัดอยูเสมอ
5.6.5 ปญหาดานความรวมมือและความขัดแยงของชุมชน
จากการที่ ชุ ม ชนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของร า นค า ภายในชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ ย อยู
ตลอดเวลา เนื่องจากปญหาในเรื่องสัญญาคาเชาอาคารภายในยานที่หมดลงและมีการปรับราคา
คาเชาสูงขึ้น สงผลใหมีผูประกอบการรายใหมเขามาภายในยานเพิ่มมากขึ้น จากการที่มีผูประกอบ
กอบการรายใหมเขามา สงผลตอการประสานงานทําความเขาใจในเรื่องการดําเนินงานตางๆของ
ทางชุ ม ชนต อ งติ ด ขั ด อยู ต ลอดเวลาเนื่ อ งจากผู ป ระกอบการรายใหม ยั ง ไม เ ข า ใจในเรื่ อ งการ
ดําเนินการโดยมีประชาคมประชานฤมิตรเปนตัวแทนในการทํางานของยานถนนสายไม และจาก
ปญหาที่ผูประกอบการรายใหมที่เขามาไมเขาใจในการดําเนินงานของประชาคมหําใหเกิดปญหา
ตามมา เชนในเรื่องของการใชพื้นที่จอดรถรวมกันของทางชุมชนรานคาที่เขามาใหมจะมีการจองที่
จอดรถไวสําหรับทางลูกคาที่เขามาซื้อสินคาของรานโดยมีการวางของไวหนารานทําใหเกิดปญหา
ทะเลาะเบาะแวงกับระหวางรานคาขึ้นบอยครั้ง
จากปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการของประชาคมประชานฤมิตร ไมวาจะเปน
การสนับสนุนของภาครัฐ การมีเอกลักษณของชุมชน หรือแมแตปจจัยทางเศรษฐกิจของชุมชนเอง
ซึ่งปจจัยทั้งหมดนี้มีสวนอยางมากในการทําใหการบริหารจัดการภายในชุมชนประสบผลสําเร็จ แต
ถึงแมวาประชาคมประชานฤมิตรจะเปนประชาคมหนึ่งที่สามารถบริหารจัดการชุมชนไดในระดับดี
แตก็ยังพบวาประชาคมยังมีปญหาในการบริหารจัดการอยูหลายประการ ซึ่งจากการปญหาตางๆ
แสดงใหเห็นวา แมการบริหารจัดการของประชาคมจะประสบความสําเร็จในเกณฑที่ดี แตรูปแบบ
การบริหารจัดการชุมชนแบบประชาคมอาจจะยังไมเพียงพอหรือยังไมสอดรับกับสถานการณที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมมากกวารูปแบบ
ประชาคม เพื่อใหชุมชนแหงนี้มีการบริหารจัดการที่สอดคลองกับสภาพของชุมชน

บทที่ 6

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาเรื่อ งการบริห ารจั ดการชุม ชนย า นถนนสายไม ได มีการศึก ษาในหลาย
ประเด็น ทั้งบทบาทและความสําคัญของยาน ระบบการบริหารจัดการ และปจจัยที่สงผลตอการ
บริหารจัดการชุมชนยานถนนสายไม ซึ่งจากการศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของยานถนน
สายไม โดยการแบงชวงเวลาในการศึกษา พบวา ยานถนนสายไมมีความเปนมายาวนาน โดยเริ่ม
ตั้งแตการเปนชุมชนโรงไมใกลแมน้ําเจาพระยา และเมื่อเกิดการขยายตัวของเมืองชั้นใน ก็ทําใหผูที่
ประกอบธุรกิจการคาไมภายในเมืองชั้นในยายออกมาตั้งรานคาในยานถนนสายไม จนทําใหยาน
ถนนสายไมเปลี่ยนแปลงกลายเปนชุมชนที่มีการผลิตเครื่องเรือนไม ซึ่งเปนในลักษณะธุรกิจขนาด
เล็กแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในเวลาตอมาจากการที่ยานนี้เปนแหลงรวมการผลิตเครื่องเรือน
ไดกลายเปนปจจัยดึงดูดผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการทําเครื่องเรือนเขามา
ประกอบกิจการในยานมากขึ้น จนในที่สุดยานถนนสายไมไดกลายมาเปนยานที่ทําธุรกิจเครื่อง
เรือนไม และมีบทบาทในฐานะที่เปนยานที่ทําการผลิตและจําหนายเครื่องเรือนไมและอุปกรณไม
ตกแตงบานแบบครบวงจร
การพัฒนาบทบาทของยานในแตละชวงไดสงผลใหเกิดการบริหารจัดการขึ้นภายในยาน
โดยเริ่มจากการบริหารจัดการชุมชนที่เปนไปโดยธรรมชาติ จนมาสูการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการในปจจุบันที่มีผลมาจากปจจัย 3 ประการ ไดแก ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของชุมชน ปจจัย
จากความเปนเอกลักษณของชุมชน และปจจัยจากการสนับสนุนจากภาครัฐ จากปจจัยเหลานี้ทํา
ให ก ารบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนย า นถนนสายไม ไ ด รั บ การปรั บ ให เ กิ ด ความสอดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการที่ใชในยานถนนสายไมใน
ปจจุบัน คือ รูปแบบการบริหารจัดการแบบประชาคม โดยการจัดตั้งประชาคมนี้ แมวาจะเปน
ความคิดริเริ่มของภาครัฐ ไดแก สํานักงานเขตบางซื่อ แตหลังจากจัดตั้งประชาคมเรียบรอยแลว
การบริ ห ารจั ด การงานต า งๆ ในชุ ม ชนก็ จ ะมาจากการมี ส ว นร ว มของคนในชุ ม ชนที่ ร ว มกั น
ดํ า เนิ น การให กิ จ กรรมสํ า เร็ จ ลุ ล ว ง การบริ ห ารจั ด การแบบประชาคมนี้ จ ะมี ก ารคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการ ซึ่งโดยมากแลวจะเปนผูประกอบธุรกิจในชุมชนเอง โดยคณะกรรมการจะเปนแกน
นําของชุมชนในการประกอบกิจกรรมตางๆ ซึ่งหนาที่ของคณะกรรมการประชาคมนั้น มีทั้งทางดาน
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การวางแผนงาน โดยมีการปรึกษาหารือและจัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและเพื่อใหชาวชุมชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผนการดําเนินงาน ทางดานการอํานวยการ ซึ่งคณะกรรมการก็
จะมีการแบงหนาที่กันดําเนินการตามตําแหนงหรือการอาสาของกรรมการคนนั้น ทางดานการ
ประสานงาน โดยทางคณะกรรมการมีการประสานกันภายในชุมชน และยังประสานงานของความ
รวมมือจากหนวยงานภายนอกดวย และสุดทายคือทางดานการจัดการงบประมาณ ซึ่งการจัดการ
งบประมาณนั้น จะเปนหนาที่รับผิดชอบของเหรัญญิกที่จะบริหารเงินของประชาคมที่ไดมาจากจัด
กิจกรรมถนนสายไม
แมวาการบริหารจัดการชุมชนถนนสายไมในรูปแบบประชาคมที่ผานจะมีประสิทธิภาพ แต
หากพิ จ ารณาจากป ญ หาที่ มี ใ นชุ ม ชน ทั้ ง ป ญ หาทางด า นบุ ค ลากร ป ญ หาเศรษฐกิ จ ป ญ หา
ทางดานสังคม และปญหาทางดานงบประมาณในการบริหารจัดการประชาคม ประกอบกับการที่
ธุ ร กิ จ ในย า นถนนสายไม เ ติ บ โตขึ้ น อยู ต ลอดเวลา ทํ า ให เ ห็ น ว า การบริ ห ารจั ด การในรู ป แบบ
ประชาคมอาจยังไมเพียงพอที่จะใชบริหารพื้นที่ยานถนนสายไมในยุคปจจุบันที่พื้นที่แหงนี้กําลัง
เติบโตไปสูการดําเนินการธุรกิจระดับประเทศ และกําลังจะกาวสูการทําธุรกิจระดับโลกตอไป
6.2 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชนยานถนนสายไม
6.2.1 ขอพิจารณาในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
1.) แนวโนมการขยายตัวทางกายภาพของชุมชน
เนื่องจากพื้นที่ภายในยานถนนสายไมมีการสรางสิ่งปลูกสรางเต็มพื้นที่ จึงทํา
ใหการขยายตัวของอาคารรานคามีการขยายตัวในลักษณะแนวราบ โดยมีการขยายตัวของอาคาร
รานคาไปทางถนนประชาราษฎรสาย 1 และเขาไปภายในซอยไสวสุวรรณ เนื่องจากบริเวณนั้นยังมี
พื้นที่วางอยู ซึ่งภายในยานถนนสายไมเองก็มีการขยายตัวลุกเขาไปในพื้นที่พักอาศัยภายในยาน
เอง โดยมีการเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยเปนที่พักอาศัยใหเปนพื้นที่สําหรับเก็บสินคา และมีการสรางอาคาร
รานคาที่มีขนาดใหญขึ้นภายในพื้นที่แทนพื้นที่ของอาคารเดิม
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ภาพที่ 6.1 ลักษณะอาคารรานคาภายในยาน

ภาพอาคารเกาที่ยงั คงอยู

ภาพอาคารรูปแบบใหมภายในยาน
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แผนที่ 6.1 แสดงทิศทางการขยายตัวของธุรกิจรานคาเครื่องเรือนยานถนนสายไม
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ภาพที่ 6.2 ภาพอาคารรานคาในพืน้ ที่ที่มกี ารขยายตัว

ภาพรานคาริมถนนประชาราษฎรสาย 1

ภาพรานคาภายในซอยไสวสุวรรณ
116
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2.) การปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจ
เขตบางซื่อถูกกําหนดใหเปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินแบบที่พักอาศัย
หนาแนนมาก ซึ่งจากการกําหนดพื้นที่ดังนี้ ทําใหผูประกอบการตองมีการปรับเปลี่ยนยายการผลิต
ที่มีขนาดใหญออกไปนอกอยูพื้นที่ เนื่องจากขอบัญญัติการใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน
มากไมอนุญาตใหมีการตั้งโรงงานที่มีขนาดพื้นที่เกิน 500 ตารางเมตรในพื้นที่ ผูประกอบการที่มี
โรงงานผลิตเครื่องเรือนที่มีขนาดเกินกฏหมายกําหนดจึงตองยายการผลิตออกไปนอกพื้นที่ เปนผล
ทําใหยานถนนสายไมเปลี่ยนบทบาทจากการเปนยานผลิตและจําหนายสินคาเครื่องเรือนไมเปน
ยานที่จําหนายและแสดงสินคาเครื่องเรือนแทน
3.) ปญหาชุมชน
ผลจากการที่ยานถนนสายไมเปนยานที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทําเครื่อง
เรื อ นที่ มี ร า นค า อยู ภ ายในย า นจํ า นวนมาก การทํ า กิ จ กรรมภายในย า นจึ ง มี ค วามหนาแน ใ น
ชวงเวลากลางวัน และการที่รานคาตั้งสินคาล้ําทางเดินเทาออกมา ทําใหผูที่เขามาดําเนินกิจกรรม
ตองใชพื้นที่ถนนในการเดิน นอกจากนี้จากการที่พื้นที่บนถนนถูกใชเปนพื้นที่สําหรับจอดรถ จึงทํา
ใหพื้นที่สําหรับใชในการสัญจรภายในยานลดลง และสงผลใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดตามมา
6.2.2 แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนายานตองเปนแนวทางที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในอนาคตได ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีตองสามารถควบคุมและชี้นําทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคมได ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงการบริหารจัดการในรูปแบบที่มีพื้นฐานของแนวทางเดิมใหมี
ความเหมาะสมขึ้น ซึ่งแนวทางการพัฒนายานถนสสายไม มีดังตอไปนี้
1.) ดานกายภาพ
ทางดานกายภาพในพื้นที่จําเปนตองมีการควบคุม โดยใชการวางแผนพัฒนา
แบบเปนหนวยเดียว (Planned Unit Development) โดย
- กําหนดความสูงของอาคารภายในยาน เนื่องจากยานถนนสายไมเปนยาน
ที่มีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน และมีเอกลักษณที่ความโดดเดนในเรื่องการทําเครื่องเรือนไม
แตรานคาภายในยานหลายแหงกลับถูกบดบังดวยรานคาที่มีขนาดใหญ
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ภาพที่ 6.3 แสดงอาคารเกา 2 ชั้นและอาคารสูงภายในยาน

- กําหนดขอบเขตการขยายตัวของยานไมใหขยายตัวลุกล้ําเขาไปในพื้นที่พัก
อาศัยของยานชุมชน ซึ่งในปจจุบันรานคาไดรุกล้ําเขาไปสรางที่เก็บสินคาและใชเปนพื้นที่แปรรูป
สินคาดานหลังของอาคารติดกับอาคารที่พักอาศัยภายในยาน ทําใหผูพักอาศัยไดรับผลกระทบใน
การสัญจรภายในยาน
ภาพที่ 6.4 แสดงการใชพนื้ ที่ลุกล้ําพืน้ ทีพ่ กั อาศัยของชุมชน

- ปรับปรุงไมใหมีการวางสินคาบนทางเดินเทา เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในชุมชน
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ภาพที่ 6.5 แสดงการลุกล้าํ พื้นที่ทางเทาภายในยาน

- การจัดระเบียบพื้นที่จอดรถภายในยาน ควรมีการทําปายบอกทางเขาพื้นที่ที่
จัดไวสําหรับจอดรถโดยเฉพาะ
ควรรักษาอาคารเกาแกภายในยานใหคงอยูตอไป เพื่อเปนการอนุรักษ
ประวัติศาสตรความเปนมาของยาน
2.) ดานเศรษฐกิจ
การพัฒนายานทางดานเศรษฐกิจ ควรมีการปรับระบบคลัสเตอรภายในยาน
ถนนสายไมใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการเพิ่มบทบาทจากในระดับของยาน
ถนนสายไมไปสูในระดับประเทศ เพื่อเปนการรักษาการรวมกลุมของธุรกิจการคาเครื่องเรือนใหคง
อยูตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และการขยายเครือขายแนวรวมของธุรกิจการคาไมออกไปใน
ทิศทางที่ยานมีการขยายตัวออกไป
3.) ดานสังคม
การพัฒนายานทางดานสังคม ควรกระตุนการประสานความรวมมือระหวาง
คนในชุมชนใหมีความตระหนักในหนาที่ และมีความรูสึกรับผิดชอบตอชุมชน โดยสรางความรูสึก
วาทุกคนเปนเจาของชุมชน ซึ่งกระบวนการของชุมชนสามารถสรางและพัฒนาใหเกิดผูนําที่มีความ
เข ม แข็ ง และกระบวนการดั ง กล า วสามารถกระตุ น ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู รวมกันคิดและตัดสินใจ โดยนํารูปแบบประชาสังคม (civil society) ซึ่งเปน
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รูปแบบสังคมที่ใหความสําคัญตอกิจกรรมสาธารณะมาใช ซึ่งกิจกรรมที่เกิดจากรูปแบบประชา
สังคมนั้นแตกตางกับกิจกรรมของครอบครัวและกิจกรรมของรัฐแบบเดิม เนื่องจากกิจกรรมประชา
สังคมจะดําเนินการภายใตกรอบนิติกรรมและมีขอบเขตครอบคลุมในประเด็นเรื่องการมีสวนรวม
สาธารณะ ดังนั้นยานถนนสายไมซึ่งเปนยานที่ตองการความรวมมือของทุกคนในชุมชนในการ
ดําเนินการตางๆ จึงควรมีการนํารูปแบบประชาสังคมมาใชเปนเครื่องมือในการสรางจิตสํานึกให
เห็นความสําคัญของการมีสวนรวม
จากแนวทางการพัฒนาขางตน ซึ่งเปนแนวทางที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน โดยการทําใหชุมชนเกิดความตระหนัก และเกิดความรูสึกวา
เปนเจาของชุมชน จึงอยากมีสวนรวมในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งควรเนนการ
จัดการดานกายภาพของชุมชนเปนหลัก เนื่องจากเปนปญหาที่สงผลตอยานถนนสายไมโดยตรง
และเปนปญหาที่ควรไดรับการจัดการเพื่อใหยานถนนสายไมเปนยานที่มีการรวมกันจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีแบบแผนตอไป
6.3 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
ในแต ล ะพื้ น ที่ แตล ะหนว ยงาน กอ นที่ จ ะมีก ารบริห ารจัดการใดควรมีก ารสร า ง
กระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกภายในชุมชนกอน เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพื่อที่จะทําใหเกิดการบริหารจัดการของชุมชนที่มีการบริหารจัดการอยางมีระบบมีประสิทธิภาพได
และจากการที่ แ ต ล ะพื้ น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลบทบาทและความสํ า คั ญ ขึ้ น ทํ า ให ต อ งการการ
ปรับเปลี่ยนดานการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อที่ระบบการบริหาร
จัดการจะเกิดประโยชนสูงสุดได
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ภาคผนวก
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กรีนที
เกษมการชาง
กัญจน
กิติภัณฑพาณิชย
เกรียงไกรคาไม
กีรติคาไม
โกวิน
กรุงเทพงวนเฮงลง
คุงการชาง
ครีเอทีฟดีไซน
งวน ฮวด เฮง
เจาฮั้วเฮงคาไม หจก.
จินตนาคาไม
จิตรภรณ ฟวเจอรโฮม

สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

แกะสลักฉลุลาย

รานคา

ประตูหนาตาง วงกบ

ลําดับ

ไมอัด ไมแปรรูป

ภาคผนวก ก ตารางแสดงดัชนีรานคาในยานถนนายไม

วัสดุกอสราง
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15
16
17
18

เจ.เค. เฟอรนิเจอร
จินตนา
โฟนโฮม เฟอรนิเจอร
เฉลาการชาง

19

ใชฮงเฟอรนิเจอร

20

ช.โชคดี ฮารดแวร

21

ช.โชคดี เฟอรนิเจอร

22
23
24
25
26
27
28

ชัยพฤกษคาไม
ไชยธวัชการชาง
ชัยชนะฮารดแวร
ชัยเจริญฮารดแวร
ช. อยูเจริญ
ไตเส็ง เฟอรนิเจอร หจก.
ไตเส็ง ฮารดแวร

29

ตั้งยงฮั่วเส็ง เฟอรนิเจอร

สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

แกะสลักฉลุลาย

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

ประตูหนาตาง วงกบ

ไมอัด ไมแปรรูป
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ปกเครื่องหมาย ,นวดแผนโบราณ

125

125

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ทากาโน การเมนท
ทวิทรงคาไม
ทวีกิจคาไม หจก.
ทรัพยวรา
ไทยฟตติ้งอีเลกทริค
ไทยนําคาที่นอน หจก.
ไทรใหญอุตสาหกรรม
ทอปเฮาสซิ่งโปรดักส บจก.
ที เอฟ เอช บริษัท จํากัด
ธนกรอารตแอนดเดคกอร
น่ําเซงลง คาไม
นานาการชาง
บัญชา
บุสินทรพรเฟอรนิเจอร
เบสท รูม อลูมินั่ม หจก.

สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

แกะสลักฉลุลาย

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

ประตูหนาตาง วงกบ

ไมอัด ไมแปรรูป
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เสื้อผา
รางมาน

ที่นอน

มาน พรม มูลี่

รับจางไสไม
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

แกะสลักฉลุลาย

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

ประตูหนาตาง วงกบ

ไมอัด ไมแปรรูป
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บานสวย
ปรามิด ขอมเมอรเชียล
บจก.
ประสิทธิ์เฟอรนิเจอร
ประดิษฐศิลป
ปวีณการชาง
ประยุกตศิลป
ประกายแกว
ประเสริฐดี เฟอรนิเจอร
ปฐมพรชัยการชาง
เผือกเฟอรนิเจอร
ผองสุริยชัยเฟอรนิเจอร
พีดีเทคนิค
พี ที ไมแปรรูป
พลพัฒนา ซัพพลาย
พรพิพัฒนเฟอรนิเจอร หจก.
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

พรโชคชัยปารเก
พัฒนชัยการชาง
พ.พัฒนาสิทธิ์
พงษสิริเฟอรนิเจอร
เพชรคารไบด
พิมพาการชาง
ภูพัฒนา บจก.
มาลัยแกะสลัก
วี เอล วาย หมอนฃิตไทย
โมลดูรัล โมบิลิ บจก.
มงคลการชาง
มกเซงคาไม
ยูเฟรมเดคคอเรชั่น จํากัด

73

ยงวิวัฒนการชาง
เรวัตการชาง

74

สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

แกะสลักฉลุลาย

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

ประตูหนาตาง วงกบ

ไมอัด ไมแปรรูป
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ลับคมใบเลื่อย

หมอนฃิตไทย
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

รุงกมลสุสิน
รุงโรจนกลการ
โรงซอยไม ฮงเฮง หจก.
รวมโชคซีบี ไดมอนด เทรดดิ้ง
รวมสุข คาไม
เล็กแกะสลัก
วีเอ็นเอสวูด
วัฒนาการชาง
วิวัฒนการชาง
วิวัฒนพนา
วิวัฒนชัย คาไม
วันชัยการชาง
สยามคิ้วทอง หจก.
ส.สมประชาคากระจกและวัสดุ
สิริลัพธคาไม

สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

แกะสลักฉลุลาย

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

ประตูหนาตาง วงกบ

ไมอัด ไมแปรรูป

129

โตะหมู/หิ้งพระ

ลับคมใบเลื่อย

129

129

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

สุวิทยฮารดแวร หจก.
สุพรรณฮารดแวร
สุพรรณคลาสสิคโฮม
สหการชางไมไทย
ส.สุนีย
สหเลิศศิลปการชาง
สรรชัยการชาง
สมศักดิ์การชาง
แสงทอง วูดแลนด
ส. สามัคคีคาไม
สามารถ มณีนิล
สริวโร
สหชัยคาไม
สุพรรณการชาง
สมหมายการชาง

สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

แกะสลักฉลุลาย

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

ประตูหนาตาง วงกบ

ไมอัด ไมแปรรูป

130

จําหนายเฟอรนิเจอร โมเดิรน
โตะหมู/หิ้งพระ

โตะหมูบูชา

130

130

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

สมเกียรติการชาง
สันแกะสลัก
สมบัติการชาง
ส. จิตรการชาง
สวนการชาง
สยามคัตเตอร หจก.
สถาพรคาไม
สันติพลคาไม
ศิริรุงเรือง หจก.
เอส.ที.เอส เฟอรนิเจอรโฮม
เอส.ที วูดแลนด
เอช. พี. อินทีเรีย
ไอที ดาตา คอม
เอส.ยู.คลาสสิค บจก.
อยุธยาแกะสลัก

สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

แกะสลักฉลุลาย

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

ประตูหนาตาง วงกบ

ไมอัด ไมแปรรูป

131

ลับคมใบเลื่อย

เครื่องดูดควัน
จําหนาย เฟอรนิเจอร โมเดิรน หลุยส คลาสสิก หลากสไตล หลายรูปแบบ

คอมพิวเตอร

131

131

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

อภิชาติแกะสลัก
เอส อาร กลาส ดีไซน
ไอเดียเฟอรนิเจอร
อินคํา ราน
ไอเดียลสตีลคลาส
เอกพฤกษ
ฮะกี่ เฟอรนิเจอร
บางโพ เดคเตอร
ไอเดียสตีล เฟอรนิเจอร
ณรงค การชาง
โชคชัยดี เฟอรนิเจอร
เทพเมธา ฮารรดแวร
เทพมาลาทอล ฮารดแวร
พี เอส วูด

สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

แกะสลักฉลุลาย

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

ประตูหนาตาง วงกบ

ไมอัด ไมแปรรูป

132

สินคาที่ระลึก

รับงานกลึง งานเหล็ก งานออกแบบ

132

132

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

ช.โชคดี

@ โฮม

สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

แกะสลักฉลุลาย

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

ประตูหนาตาง วงกบ

ไมอัด ไมแปรรูป

133

งานออกแบบเฟอรนิเจอรโมเดิรน

สยามเฟอรนิเจอร
วนาสุวรรณ คาไม

Bronotex
พี โอ โอมโมเดิรนโฮม

จําหนายไมนําเขา
จําหนายอุปกรณตกแตงบาน

ติ๊กแกะสลัก
สิทธิกิจ คาไม
บางโพ เฟอรนิเจอร
เพชรการชาง

TOA
วิชิต คลาส
ซี บี โมเดิรนเทรดดิ้ง

จําหนายใบเลื่อยไฟฟา

อุษา คาไม
สุวิทยการคา
กิติคุณคาไม

133

133

149
ไตรวาด

150
151
152
ส.สมประชา คากระจก
วนศักดิ์ คาไม
ปรวีณ การชาง

153
รุงเรือง เครื่องดูดควัน

154
ไพรัช ออฟวูด จํากัด

155
156
เอส เอส วูด
จี เอส วูด
สินคาอื่นๆ

กระจก

ไฟฟาและอุปกรณ

สี

เครื่องมือ เครื่องใช

ฮารดแวร วัสดุ อุปกรณ

วัสดุอุปกรณตกแตง

แกะสลักฉลุลาย

เฟอรนิเจอร

ชุดงานบันได

ไมพื้นปารเก

ไมคิ้ว ไมบัว

ประตูหนาตาง วงกบ

ไมอัด ไมแปรรูป

134

อุปกรณเครื่องใชในครัว

134

134

134
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