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พื้นที่กอสรางโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 หนองงูเหา เดิมเปนชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยูถึง2,289 ครอบครัว ประชากร
8,042 คน มีจํานวนบานในพื้นที่ 1,936 หลังคาเรือน ในป พ.ศ.2534 รัฐมีนโยบายกอสรางสนามบินใหแลวเสร็จในป พ.ศ.2543 จึงกําหนดแผนใหรื้อ
ยายชุมชนออกจากพื้นที่ใหหมดในปพ.ศ.2539 โดยมอบหมายใหการเคหะแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการรื้อยายรวมกับองคกรที่เกี่ยวของ
การดําเนินการรื้อยายเริ่มตนในป พ.ศ 2537 มีขอตกลงรวมกันโดยความเห็นชอบจากผูถูกรื้อยายสวนใหญใหรัฐจัดหาที่ดินใหเชาซื้อรายละ
50 ตารางวา ชําระคืนในระยะเวลา 30 ป โดยไมมีดอกเบี้ย การเคหะแหงชาติจึงเริ่มดําเนินการจัดทําโครงการบนพื้นที่ 723 ไร บริเวณตําบลหนองปรือ
ราชาเทวะ และตําบลบางโฉลง ซึ่งอยูหางจากพื้นที่เดิม 2 กิโลเมตรใชงบการลงทุนประมาณ 22,000 ลานบาท จัดเปนแปลงที่ดินจํานวน 2,387 แปลง
ตอมาในป พ.ศ. 2539 ประชาชนเกิดเปลี่ยนแปลงขอเรียกรองใหมเปน 2 ขอคือ ขอตกลงที่ 1 ประชาชนสามารถเขาอยูอาศัยในพื้นที่ที่รัฐจัดหาใหเปนที่
ดินแปลงโลงขนาด 50 ตารางวา พรอมรับเงินชวยเหลือหลังคาเรือนละ 50,000 บาท และขอตกลงที่ 2 คือ ประชาชนเงินชวยเหลือ 800,000บาทตอหลัง
คาเรือนแลวจัดหาที่อยูอาศัยใหมเอง ปรากฏวาประชาชนสวนใหญเลือกขอตกลงที่ 2 โดยปจจุบันสวนใหญอาศัยในที่ดินเชาของวัดบางสวนซื้อที่ดิน
จัดสรรของเอกชนปลูกบานอยูและมีผูรับขอตกลงที่ 1 เขาอยูอาศัยในโครงการของการเคหะแหงชาติเพียง 29 หลังเทานั้น
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาเปรียบเทียบสภาพการอยูอาศัยของประชาชนที่เลือกขอตกลงตางกัน 2 กลุมวามีสภาพทางสังคม ,
เศรษฐกิจและสภาพที่อยูอาศัยแตกตางกันหรือไมอยางไร รวมทั้งศึกษาปญหาดานที่อยูอาศัยที่เกิดขึ้นจากการรื้อยายเพื่อเปนขอเสนอแนะแนวทางใน
การรื้อยายชุมชนอื่นๆตอไป
ผลจากการศึกษาพบวา กอนการรื้อยายประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมมีความสัมพันธและชวยเหลือเกือกูลกันในชุมชนเปนอยางดี สภาพที่อยู
อาศัยเดิมโดยมากเปนบานไมชั้นเดียว หลังการรื้อยายผูรับขอตกลงทั้ง 2 กลุมสวนใหญมีความพึงพอใจสภาพทางกายภาพของที่อยูอาศัยใหมซึ่งกอ
สรางดวยวัสดุที่คงทนถาวรและมีพื้นที่ใชสอยที่มากขึ้นกวาเดิม แตปรากฏวามีสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปเปนตางคนตางอยูไมมีความชวยเหลือเกื้อกูล
กัน นอกจากนั้นประชาชนสวนใหญยังมีสภาพเศรษฐกิจที่ดอยลงกวาเดิมเนื่องจากไมสามารถหาอาชีพหลักทดแทนอาชีพเกษตรกรรมได สวนอาชีพ
ใหมเปนอาชีพรับจางรายวันไมมีความมั่นคงรายไดไมสมํ่าเสมอ และอยูหางไกลจากที่อยูอาศัยจึงมีคาใชจายในการเดินทางมากตลอดจนเกิดภาวะเปน
หนี้สิน ผูอยูอาศัยที่เลือกรับขอตกลงที่ 1 ตองเขาอยูอาศัยในชุมชนที่มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยเฉพาะรถประจําทางเขาถึงชุมชนที่ยังไม
พรอมทําใหลําบากในการเดินทาง เนื่องจากการดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนงานที่การเคหะแหงชาติวางไวเพื่อรองรับประชาชน 2,387 หลังคา
เรือนแตมีผูอยูเพียง 29 หลังคาเรือน ผูเลือกขอตกลงที่ 2 ประสบปญหาความไมมั่นคงในกรรมสิทธที่อยูอาศัยและรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย แสดง
ใหเห็นวากระบวนการรื้อยายครั้งนี้ยังไมสามารถทําใหประชาชนที่ถูกรื้อยายมีที่อยูอาศัยที่เหมาะสมได และมีแนวโนมจะเกิดปญหาไมสามารถจายคาที่
อยูอาศัยไดในอนาคตเพราะภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น
การที่ประชาชนเปลี่ยนขอตกลงจากครั้งแรกและเลือกรับขอตกลงที่ 2 เนื่องจากประชาชนขาดความเขาใจถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการตัดสินใจ
ในระยะยาว คือ กลุมที่ 1 ตองเขาอยูอาศัยในชุมชนที่ไมสมบูรณ สวนกลุมที่ 2 ตองอยูอาศัยโดยขาดความมั่นคงในการถือครอง ดังนั้นขอเสนอแนะใน
การรื้อยายครั้งตอไปคือ ประชาชนจําเปนตองรูและเขาใจในกระบวนการรื้อยายถึงผลที่ตนจะไดรับจากการตัดสินใจเลือกรับขอตกลงอยางครบถวนถูก
ตอง ดังนั้นกระบวนการเตรียมการกอนการรื้อยายจึงมีความสําคัญมากทั้งในดานการสรางความเขาใจ , ความรวมมือของประชาชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการเตรียมการดานอาชีพ และการออมทรัพย นอกจากนี้หากตองมีการจายคาชดเชยควรมีการปรับปรุงวิธีการในการจายเพื่อให
เงินที่ประชาชนไดรับถูกนําไปใชเฉพาะในเรื่องที่อยูอาศัยอยางเหมาะสมเทานั้น

ภาควิชา…………เคหการ………….……
สาขาวิชา……….เคหการ………….…….
ปการศึกษา………2543……….………..

ลายมือชือ่ นิสิต……..……………………….…..…
ลายมือชือ่ อาจารยที่ปรึกษา……………………..…
ลายมือชือ่ อาจารยที่ปรึกษารวม…….………….…

427 41 385 25 : MAJOR HOUSING DEVELOPMENT

KEY WORD : NONG NGU HAO / THE SECOND BANGKOK INTERNATIONAL AIRPORT/ RELOCATION /
PIYANUJ MADNURAK : COMMUNITIES RELOCATION FOR BUILDING THE SECOND BANGKOK
INTERNATIONAL AIRPORT PROJECT (Nong Ngu hao) .THESIS ADVISOR : ASSO.PROF.CHAWALIT
NITAYA,D.Arch., CO-ADVISOR : KUNDOLDIBYA PANITCHPAKDI ,152p ISBN 974-130-371-8
The area where the second international airport in Nong Ngu Hao is being constructed was formally the home of 2,280 families with a total
of 8,042 persons living in 1,936 dwellings. In 1991 the government set the policy to construct the new airport to be completed by 2000. Therefore the
government assigned the National Housing Authority (NHA) as the key organization responsible for the resettlement of the community outside of the
Nong Ngu Hao area.
The resettlement began in1994 under an agreement that had the consent of the majority of the residents. Under this agreement the
government would hire-purchase 50 square wa to each family over the period of 30 years on a non-interest basis. For this purpose, NHA secured
723 Rais at Nong-Preu Rachateawa sub-district and Bang Chalong sub-district. This project was 2 kilometers from Nong Ngu Hao. The total project
budget was about 22 billion baht. The land was divided into 2,387 plots. In 1995 the residents demanded a new set of conditions to the government
and requested that each family be allowed select from 2 alternatives. In the first alternative, the people could move to plots of 50 square wah within
the NHA project and would also receive the cash assistance of 50,000 baht for the resettlement per household. The second alternative was that each
family would receive 800,000 baht and they would find their own new residence by themselves.
Once the government agreed to these changes, most of the families selected the second alternative and have selected a property which
they rent from the temple (Wat). Only 29 families selected the first alternative i.e., to resettle in the NHA project area.
The objective of the study is to compare the differences in the social and economic conditions of the 2 groups and their physical housing
conditions. The study of problems related to resettlement can be used in planning and implementation of future projects.
The results of the study showed that before resettlement most of the population were engaged in agriculture and there was a high level of
community relationship and cooperation. The physical housing condition was mainly one-story wooden houses. After resettlement, both groups were
satisfied with the new housing condition that used better construction materials and have more space than before. However the social and economic
conditions were less satisfactory. There is less cooperation and community support than before. Furthermore, for the most part, the economic
situation has declined since they could not find other suitable occupations to replace farming. Most of the people are now daily laborers with
uncertain incomes. They also spend a lot of money on travel to work. A number of the people are now in debt.
The group that selected alternative 1 to stay in the NHA project area faces problems due to lack of public utilities, particularly public
transportation. This is a result of the small size of residents – 29 families – rather than the initially planned 2,387 families. This resulted in the
government and private businesses not being able to invest for such a small population. The group that selected alternative 2 also has problems due
to insecurity of property rights since they are living on property belonging to the Wat. This group also does not have enough income for their cost of
living.
The study showed that the resettlement process did not lead to satisfactory housing for the people who were resettled. There is a
tendency that both population groups will have increased debts due to the new living conditions.
This whole situation started from the residents demand to change from the original agreement and to the two alternatives. The reason to
request the change in the agreement was the residents lack of understanding of the long term affects of their decisions. Therefore, in future projects,
the people should understand the full process of resettlement. The preparation process for the people who are to be resettled is very important and
should have the cooperation of the people and local organizations. Preparations should include activities related to occupations, vocational training
and saving plans. If there is need for cash payments to the residents, the method of payment should include a way to monitor to see whether the
people actually use the money for residential purposes.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โครงการกอสรางทาอากาศยานกรุงเทพแหงที่ 2 หรือ สนามบินหนองงูเหา เปนโครงการที่มี
การดําเนินการเปนระยะเวลายาวนาน คือเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2503 บริษัท ลิชฟลด ซึ่งไดรับจางจาก
รัฐบาลไทยในการศึกษาและวางผังเมืองสําหรับกรุงเทพมหานครไดเสนอใหมีการสรางสนามบินแหง
ใหมในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
และเพือ่ ใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต1
ดังนัน้ ในป พ.ศ. 2504 กระทรวงการคมนาคมจึงไดศึกษาและเปรียบเทียบเพื่อหาพื้นที่
เหมาะสมในการกอสรางทาอากาศยานแหงใหม ผลจาการศึกษาสรุปไดวาใหใชพื้นที่ ในบริเวณ 3
ตําบล คือ ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ ตําบลหนองปรือ ในอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีขนาดของพื้นที่ประมาณ 20,000 ไรเปนที่ตั้งของทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหง
ที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นไดมีการเริ่มการเวนคืนที่ดินในระหวาง ป พ.ศ. 2506 - ป
พ.ศ. 2516 โดยมีแผนกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2543 แตการดําเนินโครงการไมมีความคืบหนา
เนือ่ งจากปญหาการคัดคานของหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐบาล
หลายสมัย
ตอมาในป พ.ศ. 2534 รัฐบาลไดทบทวนโครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหง
ที่ 2 และไดอนุมัติดําเนินโครงการโดยมอบหมายใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ( ทอท.)
เปนผูด าเนิ
ํ นโครงการตอ ในพื้นที่ที่จะใชกอสรางสนามบินแหงที่ 2 นี้แตเดิมมีประชาชนอาศัยอยูใน
พืน้ ทีก่ อ สราง 2,289 ครอบครัว ประชากร 8,042 คน มีจํานวนบานในพื้นที่ 1,936 หลังคาเรือน มี
โรงเรียน 3 โรงเรียน มี วัด 1 วัด และมีสถานีอนามัย 1 สถานี การทาอากาศยานจึงใหการเคหะแหง
ชาติเขามามีสว นรวมในการเวนคืนที่ดินและโยกยายประชาชนในพื้นที่เดิม ออกไปอยูในที่อยูอาศัย
แหงใหม 2
การเคหะแหงชาติเริ่มการทํางานโดยการเขาไปสํารวจและศึกษาความตองการของประชาชน
ในพืน้ ที่ และสามารถสรุปไดดังนี้คือ
1

สํานักงานการเคหะแหงชาติ , “โครงการจัดหาที่อยูใหมใหกับผูอยุอาศัยในบริเวณกอสรางโครงการทาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงที่ 2 ( หนองงูเหา ) “ , เอกสารสรุปการดําเนินงานการจัดหา ที่อยูอาศัยใหม , 2537
2
สํานักงานโครงการจัดหาที่อยูใหมฝายปรับปรุงชุมชน การเคหะแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย ,” รายงานการ ดําเนินงานการ
อพยพ โยกยายและใหความชวยเหลือแกราษฎรในเขตพื้นที่เวนคืนกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 ( หนองงูเหา ) “ ,
30 กันยายน 2540 .

2

1.
2.
3.
4.

ตองการที่อยูอาศัยซึ่งไมไกลที่เดิมมากนัก
ตองการที่ดินที่มีขนาดไมเล็กมาก
ตองการเงินคารื้อถอนบาน
ตองการสิทธิในการผอนระยะยาว
การเคหะแหงชาติไดพยายามดําเนินการตามที่ประชาชนตองการ โดยการจัดหาพื้นที่ บริเวณ
ใกลเคียงที่อยูเดิมมีขนาด 723 ไร จัดเปนที่ดินแปลงโลงแบงเปน 2,387 แปลง ขนาดแปลงละ
50 ตารางวา พรอมทั้งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
การเวนคืนและโยกยายที่อยูอาศัยดําเนินมาเปนเวลานานแตก็ไมมีความคืบหนามากนัก จน
กระทัง่ ตอมาในป พ.ศ. 2539 รัฐบาลตองการความรวดเร็วในการยายชุมชนที่อยูอาศัยในพื้นที่ เพื่อ
เรงดําเนินการกอสรางอยางเรงดวนจึงมีมติซึ่งเกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางประชาชนและรัฐบาล
สรุปเปนขอสําคัญ 2 ขอตกลงคือ3
ขอตกลงที่ 1. คือ รัฐใหความชวยเหลือโดยการมอบหมายใหการเคหะแหงชาติจัดหาที่ดิน
แปลง เปลา ขนาด 50 ตารางวา พรอมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ฟรี และใหคา ขนยาย เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท ตอหลังคาเรือน
ขอตกลงที่ 2 . คือ รัฐใหเงินชวยเหลือ เปนจํานวนเงิน 800,000 บาท ตอหลังคาเรือน
** โดยทีป่ ระชาชนสามารถเลือกไดเพียงขอเดียวเทานั้น
จากขอตกลงทีเ่ กิดขึ้นนี้ ทําใหประชาชนสวนใหญใหความสนใจกับการรับเงินชวยเหลือ
จํานวน 800,000 บาท โดยไมสนใจขอตกลงที่ 1 ที่เดิมนั้นเปนความตองการของประชาชนเอง
จํานวนประชาชนทีย่ า ยเขาไปอยูในที่ซึ่งการเคหะแหงชาติจัดให มีเพียง 29 หลังคาเรือนเทานั้น สวน
ทีเ่ หลือจํานวน 1,907หลังคาเรือนเลือกรับเงินชดเชย
ปจจุบนั เวลาผานไป 2 ปกวานับตั้งแตการยายชุมชนสิ้นสุด จากการสํารวจเบื้องตนทํา
ใหทราบวา มีประชาชนจํานวนไมนอยที่ประสบปญหาการอยูอาศัยโดยเฉพาะประชาชนกลุมที่เลือก
รับขอตกลงที่ 2 ที่เปนการรับเงินชวยเหลือ และไปหาที่อยูอาศัยใหมเอง เชน ไมมีงานทํา เงินที่ได
รับมาก็หมดไปกับการปลูกสรางบานเรือน หรือทํากิจกรรมตาง ๆ หมด ไมมีความมั่นคงในการอยู
อาศัย ไมสามารถมีที่ดินเปนของตนเองได จึงตองไปเชาที่วัด ที่ของคนรูจัก หรือไปอาศัยบุกรุกใน
ทีต่ างๆอีก
ดวยเหตุผลทีก่ ลาวมาขางตน ทําใหเกิดความสนใจที่จะทําการศึกษาเปรียบเทียบการอยู
อาศัยของประชากรที่เขาอยูอาศัยในที่ซึ่งรัฐบาลจัดให ( ผูที่เลือกรับขอตกลงที่ 1 ) และที่ไมไดอยูในที่
3

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , “ โครงการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2
( หนองงูเหา ) , เอกสารประกอบการสัมมนา สิงหาคม 2537 .

3

ซึง่ รัฐบาลจัดให ( ผูที่เลือกรับขอตกลงที่ 2 ) เพื่อทราบถึงความแตกตางของการอยูอาศัยและปญหาที่
เกิดขึน้ จากสภาพการอยูอาศัยหลังการโยกยายชุมชนของประชาชนทั้ง 2 กลุม
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษากระบวนการในการยายชุมชนเพื่อการกอสรางสนามบินหนองงูเหา
2. ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพการอยูอาศัย การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
เศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูของประชาชนกลุมที่เลือกรับขอตกลงที่ 1 ( อยูในที่ที่รัฐ
จัดให ) และ เลือกรับขอตกลงที่ 2 ( ไมไดอยูในที่ที่รัฐจัดให )
3. ปญหาการอยูอ าศัยหลังการรื้อยายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมที่เลือกรับขอตกลงที่ 1 ( อยูในที่
ทีร่ ฐั จัดให ) และ เลือกรับขอตกลงที่ 2 ( ไมไดอยูในที่ที่รัฐจัดให )
4. เพือ่ เสนอแนะแนวทางการรื้อยายชุมชน ไปอยูในที่ใหม สําหรับโครงการอื่นๆ
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาครัง้ นี้มีขอบเขตทางการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการอยูอาศัย
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และความเปนอยูของประชาชนที่เลือกรับขอตกลงตาง ๆ ทั้ง
2 ขอตกลง
2 . กลุม ประชากรที่ใชในการศึกษาแบงเปน
กลุม ทีร่ บั ขอตกลงที่ 1 จํานวน
19
หลังคาเรือน
กลุม ที่รับขอตกลงที่ 24 แบงเปน
1. เชาที่วัด ประกอบไปดวย
9
ชุมชน คือ
1.1 ซอยแปดแสน
1.2 ซอยกิ่งแกว 48
1.3 ชุมชนหนาวัดกิ่ง
1.4 ชุมชนวัดกิ่งบริเวณที่ทําการ อบต ราชาเทวะ
1.5 ชุมชนหนาวัดหนองปรือใหม
1.6 ชุมชนวัดลําพระองค
1.7 ชุมชนวัดสุธาโพชน
1.8 ชุมชนหมูบานขุมทอง
1.9 ชุมชนประชารวมใจ ( วัดสามลาดกระบัง)
จํานวน 331 หลังคาเรือน
2. เชาทีด่ ินเอกชนประกอบไปดวย 7 ชุมชน คือ
4

จากสํารวจและสัมภาษณเบื้องตน

4

2.1. ชุมชนที่ดินจัดสรรกํานันสุมล
2.2. ชุมชนที่ดินจัดสรรอบต สุชาติ
2.3. ชุมชนที่ดินจัดสรรผูใหญแอว
2.4. ชุมชนที่ดินจัดสรรกํานันเปย
2.5. ชุมชนบานดาน
2.6. ชุมชนที่ดินจัดสรรลุงจอย
2.7. ชุมชนซอยยายไทย
จํานวน 228
หลังคาเรือน
นิยมศัพท
1. ขอตกลง หมายถึง
2. ขอตกลงที่ 1 หมายถึง
3. ขอตกลงที่ 2 หมายถึง

ขอเจรจาที่เกิดขึ้นระหวางประชาชนและรัฐบาลที่ทํารวมกัน
การเขาอยูอาศัยในที่ดินที่รัฐจัดหาใหและๆไดรับเงินชด
เชย 50,000บาท
การรับเงินชดเชยจํานวน 800,000 บาทแลวจัดหาที่อยู
อาศัยเอง

วิธดี าเนิ
ํ นการศึกษา
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาในหัวขอ
2. ศึกษาเอกสารและสัมภาษณผูเกี่ยวของเรื่องกระบวนการที่ใชในการรื้อยายประชาชนใน
หนองงูเหา
3. การสํารวจและสังเกต
3.1 ศึกษาทีต่ งั้ ของทีอ่ ยูใหมของทั้งกลุมที่รัฐจัดหาใหและที่ประชาชนจัดหาเอง
3.2 ทํ าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของโครงการที่อยูอาศัยใหมที่รัฐจัดหาใหและที่
ประชาชนจัดหาเอง
• ดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของชุมชน , ผังโครงการที่รัฐจัดหาให , รูปแบบที่พัก
อาศัย , ขนาดที่พักอาศัย
3.3 เขาไปทําการสัมภาษณ ประชาชนเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการอยูอาศัย
และปญหาที่เกิดขึ้น
• ดานเศรษฐกิจ เชน อาชีพแหลงงาน รายรับรายจาย
• ดานสังคม
เชน ขนาดและลักษณะโครงสรางครอบครัว , ความสัมพันธใน
ชุมชน
• ดานความมั่นคงในการอยูอาศัย ในเรื่องของการครอบครองที่อยูอาศัย
4. รวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะห

5

นําขอมูลทีไ่ ดจากแหลง ตางๆมาทําการวิเคราะห เปรียบเทียบปญหาที่เกิดขึ้นและ
สภาพการอยูอาศัยของประชาชนที่อยูในที่ที่รัฐจัดใหและไมไดอยูในที่ซึ่งรัฐจัดให.
5. สรุปและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพือ่ ทราบปญหาและสภาพการอยูอาศัยของประชาชนที่เขาอยูอาศัยในที่ซึ่งรัฐจัดหาใหและ
ไมไดอยูอาศัยในที่ซึ่งรัฐจัดหาให
2. เปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการการยายชุมชนออกนอกพื้นที่สําหรับโครงการอื่น ๆ

6

รูปภาพที่ 1.1 แสดงทีต่ งั้ ของชุมชนในการศึกษา

7

8

9
6

11
16
1

3
4

2

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

15

ที่วัด
1.
2.
3.
4.

ซอย 8 แสน
ซอยกิ่งแกว 48
ชุมชนหนาวัดกิ่ง
ชุมชนวัดกิ่งบริเวณที่ทําการ
อบต ราชาเทวะ
5. ชุมชนหนาวัดหนองปรือใหม
6. ชุมชนวัดลําพระองค

17

7. ชุมชนวัดสุธาโพชน
8. ชุมชนหมูบานขุมทอง
9. ชุมชนประชารวมใจ ( วัดสาม )

ที่ดินเอกชน
10.ชุมชนที่ดินจัดสรรอบต สุชาติ
11.ชุมชนที่ดินจัดสรรผูใหญแอว
12. ชุมชนที่ดินจัดสรรกํานันเปย

13

14
5
12
10

13..ชุมชนบานดาน
14.ชุมชนที่ดินจัดสรรกํานันสุมล
15 ชุมชนที่ดินจัดสรรลุงจอย
16. ชุมชนซอยยายไทย

ที่ดินของรัฐ
17. ชุมชนการเคหะ

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงทีม่ าของการศึกษา

7

ที่มาของการศึกษา…
พืน้ ที่กอสรางสนามบินหนองงูเหา

ชุมชนเดิม
เวนคืน
พ.ศ.2506-2516
พ.ศ.2534

ยายชุมชน

พ.ศ.2536

สรุปเปนขอตกลงรวมกันคือ
การเขาอยูในที่ที่รัฐจัดให

พ.ศ.2538

• พื้นที่ 50 ตารางวา
• เชาซื้อ30 ป ไมมีดอกเบี้ย

เกิดการเรียกรองของกลุมผูนําชุมชน

พ.ศ.2539
ขอเสตกลงที่ 1
อยูในที่รัฐ 29 หลังคาเรือน

ขอเสนอที่
ไมอยูในที่รัฐ 1907 หลังคาเรือน

เชาที่วัด
ซื้อทีเอกชนที่

สิ่งที่จะศึกษา

สภาพการอยูอาศัย
กายภาพของที่อยูอาศัย

ปญหาที่เกิดขึ้น

ประโยชน
1. ทราบปญหาและสภาพการอยูอาศัยของประชาชนที่เขาอยูอาศัยในที่รัฐและไมไดเขา
อยูอาศัยในที่รัฐ
2. เปนแนวทางในการเตรียมการยายชุมชนออกจากพื้นที่ที่รัฐตองนํามาใชในการกอสรางตามแผนงาน
พัฒนาประเทศ ในเรื่องการเตรียมการกอนการยายชุมชนและเสนอทางเลือกตางๆในการยายชุมชน
เพื่อการอยูอาศัยที่ดีและประชาชนสามารถชวยเหลือคนเองได
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ที่มาและปญหา…

พืน้ ที่กอสรางสนามบินหนองงูเหา

ศึกษานโยบายและแผนการกอสรางสนามบิน
หนองงูเหา

ชุมชนเดิม
วัตถุประสงค…
1. เพื่อศึกษากระบวนการในการยายชุมชน
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการอยูอาศัย
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการอยูอาศัยและปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางกลุมที่รับขอเสนอที่ 1 ( อยูในที่ที่รัฐจัดให ) และ ขอ
เสนอที่ 2 ( ไมไดอยูในที่ที่รัฐจัดให )

การยายชุมชน

ขอเตกลงที่ 1
อยูในที่รัฐ

ขอตกลงที่ 2
ไมอยูในที่รัฐ

เชาที่วัด

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดในการรื้อยายชุมชนชน
2. การมีสวนรวมในชุมชน
3. การเลือกที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐาน
4. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ซื้อที่เอกชน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ…
1. เพื่อทราบปญหาและสภาพการอยูอาศัยของประชาชนที่เขา
อยูอาศัยในที่ซึ่งรัฐจัดหาใหและไมไดอยูอาศัยในที่ซึ่งรัฐจัดหา
ให
2. เปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการการยายชุมชนออก
นอกพื้นที่สําหรับโครงการอื่น ๆ

สิง่ ที่ตองการศึกษา…

สํารวจและสังเกต
1. ศึกษาที่ตั้งที่อยูอาศัยใหมของชุมชน
2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยใหม
3. สัมภาษณประชาชนเพื่อทราบปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ , สังคมและความมั่นคงการอยูอาศัย

กายภาพของที่อยูอาศัย
สภาพการอยูอาศัย
ทําการรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะห
ปญหา

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงกรอบความคิดในการศึกษา

สรุปและเสนอแนะ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในบทนี้เปนการนําเอาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชใน
การศึกษาตามวัตุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งประกอบไปดวย
1. แนวคิดในการยายชุมชน Relocation
2. แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน Participation
3. แนวคิดเกีย่ วกับการเลือกที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย
4. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดในการยายชุมชน
1.1 . การยายชุมชนไปอยูในที่ใหม ( relocation )
เปนการยายชุมชนไปตั้งในที่ใหม โดยการเคหะแหงชาติเปนตัวกลางในการพัฒนาที่
อยูใ หม ใหผูอยูอาศัยไดซื้อที่ดินเปนกรรมสิทธหรือไดเชาระยะยาว เจาของที่ดินที่ไดรับ
ประโยชนจากทีด่ ินเดิมนั้นจะตองมีสวนรวมในการรับภาระดวย การเคหะแหงชาติจะ
แบงแปลงพัฒนาที่ดินและสาธารณูปโภคที่จําเปน ตลอดทั้งพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม ผูอยูอาศัยตองผอนชําระคาที่ดินและคาพัมนาที่ดินใหแกการเคหะแหงชาติ
หรือสถาบันการเงินตอไป
การยายชุมชนไปอยูในที่ใหม ( relocation ) จัดเปน การจัดหาที่อยูอาศัยใหมรูป
แบบหนึ่ง
1.2 . แนวคิดในการจัดหาที่อยูอาศัยใหม 1
เปนการดําเนินการโดยการยายประชาชนในชุมชนที่ประสบปญหาเดือดรอน ไปยังที่
ดินใหมซงึ่ อาจเปนสวนหนึ่งของที่ดินเดิมหรือ ยายออกไปจากบริเวณเดิม โครงการที่
รองรับจะจัดใหเปนที่ดินโลงพรอมสาธารณูปการพื้นฐาน เชน ถนน ทางระบายนํ้า
ระบบประปา ไฟฟา เปนตน หลักเกณฑในการพิจารณาชุมชนตองประกอบดวย
1. เปนชุมชนที่ประสบความเดือดรอนกรณี ไฟไหม ภัยธรรมชาติ
2. เปนชุมชนทีถ่ กู ไลที่ในโครงการเวนคืนของรัฐ หรือไลที่เพื่อทําประโยชนอยางใด
อยางหนึ่ง

1

การเคหะแหงชาติ , การปรับปรุงชุมชนแออัด ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประมวลศิลป , 2534 ) , หนา 14
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3. เปนชุมชนทีไ่ ลที่โดยเจาของที่ดินเอกชน หรือเปนชุมชนบุกรุกโดยเจาของที่ดิน
ตองมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ ดังนี้คือ
- จัดหาทีด่ นิ ผืนใหมหรือจัดสรรงบประมาณใหการเคหะฯ จัดหาที่ดินเพื่อทําโครง
การ
- จายคารือ้ ถอนเปนคาขดเชยที่เหมาะสมใหชาวบานสามารถจัดหาที่อยูใหมได
- จายคาอพยพรื้อถอน
- ยินยอมใหเชาที่ดินเปนสัญญาเชาระยะยาวในราคาที่เปนธรรม
4. ผูอ ยูอาศัยรับภาระในการเชาอาคาร ที่ดิน หรือเชาซื้อ
5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
ใหองคกรประชาชนเปนแกนนํา
โดยมี องคกรเอกชน การเคหะแหงชาติและหนวยงานสวนทองถิ่นเปนผูใหการ
สนับสนุน
1.3 ขัน้ ตอนโครงการจัดหาที่อยูใหม 2
โครงการ
กิจกรรม
เตรียมโครงการ
สํารวจขอมูล
เขาถึงปญหาชุมชน
จัดทําแผนที่
- ศึกษาวิเคราะหขอมูล
- จัดลําดับชุมชนเขาแผนที่
- จัดตั้งกลุมชาวบาน
เจรจาตอรอง
เข า ร ว มการเจรจาต อ รองกั บ
เจาของที่ดิน
จัดหาที่ดิน
- จัดหาที่ดินที่เหมาะสม
- สํารวจ , รางวัด , สอบเขต
- ประมาณราคาคากอสราง
จัดทําโครงการ
ศึ ก ษาความเหมาะสมด า น
ทําเลทีด่ ิน , ราคา , ระบบการ
เงิน , วางผัง , ออกแบบเสนอ
ขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการ
- จัดหาผูรับจางกอสราง
2

เรื่องเดียวกัน , หนา 16

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กคช , กทม , จังหวัด ,ทองถิ่น
องคกรชุมชน

กคช.
กคช . จังหวัด

กคช.

กคช . ไฟฟา ประปา
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เตรียมที่ดินประสานชุมชน

อพยพรื้อยาย

ปลูกสรางบาน

จัดการชุมชน

พัฒนาชุมชน

- วางผังแบงแปลง
- กอสรางถนน ทางเทา ทาง
ระบายนํ้า
ระบบประปา
ระบบไฟฟา ระบบกําจัดนํ้า
เสีย ฯลฯ
- พิจารณาสิทธิ
- ประสานงานการรื้อยาย
- ขนยาย บรรจุแปลง
- ออกแบบ ขออนุญาติ
- ชวยเหลือวัสดุ
- แนะนําการกอสราง
- ทะเบียนบาน
- นิติกรรมสัญญา
- เก็บเงิน ติดตามหนี้ ซอม
บํารุงสาธารณูปโภค
ส  ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
เศรษฐกิจสังคม

กคช . , องคกรของรัฐบาล ,
องคกรเอกชน ฯลฯ
กคช . กทม . , ทองถิ่น

กคช . ทองถิ่น

กคช. , กทม , ทองถิ่น , องค
กรเอกชน

1.4. รูปแบบการจัดหาที่อยูอาศัยใหม 3
นอกจากการยายชุมชนไปอยูที่ใหม ( Relocation ) แลวยังมีรูปแบบการจัดหาที่
อยูอาศัยใหม อีก เชน
• การประสานประโยชนทางที่ดิน ( Land Sharing )
เปนการประสานที่ดินกันระหวางเจาของที่ดินกับผูอยูอาศัย
โดยการ
เคหะแหงชาติจะ เขาไปเปนตัวกลางเจรจาตอรองกับเจาของที่ดิน ใหแบงที่ดิน
บางสวนของชุมชนเพื่อขายใหกับผูอยูอาศัยหรือใหเชาระยะยาว เพื่อเจาของที่
ดินจะไดใชที่ดินสวนที่ตองการไปทําประโยชนได จากนั้นการเคหะแหงชาติจะนํา
ทีด่ นิ มาจัดผังแบงแปลงใหผูอยูอาศัยไดเปนกรรมสิทธิ์ หรือ เชาในระยะยาวปรับ
ปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม และให ผู
3

เรื่องเดียวกัน , หนา 15
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อยูอ าศัยผอนชําระที่ดินกับการเคหะแหงชาติ
หรือสถาบันการเงินที่สนับสนุน
โครงการตอไป
• การปรับผังและแบงแปลงที่ดินในที่ดินเดิม ( Reblocking )
ในชุมชนที่มีปญหาการครอบครองที่ดิน หรือตองการปรับสภาพการใชที่
ดินของชุมชนใหม
การเคหะแหงชาติจะเขาไปเปนตัวกลาง เพื่อใหผูอยูอาศัย
มีกรรมสิทธในการที่ดิน โดยการซื้อ
จากเจาของที่ดินหรือเชาระยะยาว จาก
นัน้ ก็จะเขาไปทําการแบงแปลงที่ดิน และใหกรรมสิทธ ผูอยูอาศัยไดครอบครอง
ทีด่ นิ โดยถือหลักใครอยูตรงไหนก็อยูตรงนั้น หรือขยับขยายเปนบาง สวนเมื่อจํา
เปนจริง ๆ เพื่อใหเกิดความเดือดรอนนอยที่สุด และทําการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหดีขึ้น ตลอดจนชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการ
ออกแบบปรับปรุงที่อยูอาศัยรวมทั้งพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม และใหผูอยู
อาศัยผอนชําระคาที่ดินกับการเคหะแหงชาติ
หรือสถาบันการเงินที่สนับสนุน
โครงการตอไป
• การรื้อและสรางใหมในที่เดิม ( Reconstruction )
เปนการปรับปรุงสภาพชุมชนที่เสื่อมโทรม โดยการรื้อและพัฒนาที่อยูอาศัย
ใหมในพืน้ ทีเ่ ดิม โดยใหผูที่อยูอาศัยมีกรรมสิทธิ์ในการเชาซื้อหรือ เชาระยะยาว
ตอไป
• การบูรณะที่ดินทั้งบริเวณ ( Land Readjustment )
ในชุมชนที่จะตองมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคหลักของรัฐ หรือในชุม
ชนทีต่ อ งการที่จะจัดการใชที่ดินใหม การเคหะแหงชาติจะเขาไปเจรจากับเจาของ
ที่ดินและผูอยูอาศัยโดยจะประสานกับแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของทอง
ถิน่ โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อใหการพัฒนาสาธารณูปโภคไดบรรลุเปาหมาย ใน
ขณะเดียวกันเจาของที่ดินมีโอกาสที่จะพัฒนาที่ดินของตนเอง และผูอยูอาศัยให
ไดมที อี่ ยูอ ยางถาวรอีกดวย
ทั้งนี้หลักการนี้จะเปนไปไดดวยการประสาน
ประโยชนเทานั้น
จากรูปแบบการจัดหาที่อยูใหมทุก ๆ รูปแบบที่เกิดขึ้นนี้มีจุดมุงหมายเดียวกันคือเนนการ
สรางความมัน่ คงในสิทธิการอยูอาศัย การมีสวนรวมของผูอยูอาศัย , เจาของที่ดินทั้งภาครัฐ
และเอกชน แมวาจะมีความแตกตางกันในเรื่อของรูปแบบและวิธีการในการดําเนินการก็ตาม
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2. แนวคิดเกีย่ วกับการมีสวนรวมของชุมชน
2.1. ความหมายการมีสวนรวม
กรรณิการ ชมดี 4 ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน หมาย
ถึง ความรวมมือของประชาชนไมวาของปจเจกบุคคลหรือกลุมคนที่เห็นพองตองกันและ
เขารวมรับผิดชอบเพื่อดํ าเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการโดย
กระทําผานกลุมองคกรเพื่อใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค
อคิน รพีพฒ
ั น 5 ใหความหมายของการมีสวนรวมวา “ใหประชาชนเปนผูคิด
คนปญหา เปนผูทําทุกอยาง ไมใชวาเรากําหนดไปแลววาใหประชาชนเขามารวมใน
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง ทุกอยางตองเปนเรื่องของประชาชนที่คิดขึ้นมา”
สํานักงานแรงงานระหวางชาติ 6(International Labour Office) ไดใหความ
หมายของการมีสวนรวมไววา “การมีสวนรวม หมายถึง ความรวมมือ (Cooperating)
การมีสว นรวมในบางสิ่งบางอยาง ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบ”
จากความหมายตางๆ พอสรุปไดวา “การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง ความ
รวมมือของประชาชนในการคิด ตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบในการแกปญหาของตน
เอง ไมวา ของปจเจกบุคคล หรือกลุมคนที่เห็นพองตองกัน เพื่อการดําเนินการพัฒนา
และเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่ตองการ โดยการกระทําผานกลุมหรือองคกร เพื่อให
บรรลุถงึ ความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค” โดยแกนของเนื้อหาของการมีสวนรวมของ
ประชาชนคือ
1. ประชาชนคือผูตัดสินใจหรือผูกําหนดการพัฒนาอยางเปนตัวของตัวเอง
2. การพัฒนานั้นมุงเนนในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนเพื่อการพึ่งพา
และพัฒนาตนเอง
3. กระบวนการพัฒนานั้นเปนการพัฒนาที่เริ่มจากประชาชน โดยรัฐจะตองกระจาย
อํานาจใหแกชุมชน

4

กรรณิการ ชมดี, “ การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ: กรณีโครงการสารภี ตําบลทาชาง
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี “ , ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาสังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร,2524 ), หนา 11.
5
รศ.ดร. มรว. อคิน รพีพัฒน , “ชุมชนแออัด: องคความรูกับความเปนจริง “ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มกราคม
,2543. หนา 369.
6

International Labour Office,” Participation by Employers and Workers Organization in Economic and Social
Planning “ , (Geneva: International Labour Office 1971 ) , p. 7
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2.2. ลักษณะของการมีสวนรวม
โคเฮน และ อัพฮอฟฟ 7 ไดแบงชนิดของการมีสวนรวมออกเปน 4 ชนิด ดังนี้
1. การมีสว นรวมในการตัดสินใจ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ
ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ
2. การมีสว นรวมในการปฏิบัติการ ประกอบดวยการสนับสนุนดานทรัพยากรการ
บริหาร และการประสานขอความรวมมือ
3. การมีสว นรวมในผลประโยชน ไมวาจะเปนผลประโยชนทางดานวัตถุ ผล
ประโยชนทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคล
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล
สรุปแนวคิดดังกลาวมาเปนแนวทางในการกําหนดลักษณะของการมีสวนรวม ดังนี้
1. รวมกําหนดความตองการและตัดสินใจ
2. รวมวางแผนการดําเนินงาน
3. รวมปฏิบัติการ (ดําเนินการ)
4. รวมติดตามและประเมินผล
2.3. ความสําคัญและความจําเปนของการมีสวนรวมของประชาชน 8
การดําเนินการพัฒนา ประชาชนในพื้นที่จะตองเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนา ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ การมีสวน
รวมของประชาชน ในการพัฒนาเปนแนวความคิดพื้นฐานของวิธีการพัฒนาชุมชน คือ
“การชวยใหประชาชนชวยตนเองได” (help people to help themselves) ซึง่ ถือไดวา
เปนหัวใจของการพัฒนาในทุกชุมชน การพัฒนาที่ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมตลอด
กระบวนการพัฒนา ยอมนํามาซึ่งผลของการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมถึงความ
ตองการของประชาชนเปนสวนใหญ และผลประโยชนการพัฒนายอมตกถึงประชาชน
สวนใหญอยางแทจริง George F. Gantt ไดชใี้ หเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนของ
7

Cohen, John M., and Uphoff, Norman T, “Rural Participation : Concepts And Measures For Project Design,
Implementtatiom”, In Rural Development Monagraph No.2., The Rural Development Committee
Center For International Studies, Cornell university, (January, 1977), P.57-59.อางในมัลลิกา บุณฑริก ,
“ การศึกษากระบวนการพัฒนาที่อยูอาศัยในแนวทางการพึ่งพาตนเองของผูมีรายไดนอยในเมือง “ ( วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัญฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540 ) , หนา 42
8
อางใน สนิท ขาวสะอาด, “ ปจจัยสําคัญตอการมีสวนรวมของประชานในระดับทองถิ่น “ ( วิทยานิพนธมหาบัญฑิต
สาขาวิชาปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 ) , หนา13
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การมีสว นรวมดังนี้ ศักยภาพแหงการพัฒนาจะเกี่ยวของกับการเขามามีสวนรวมของ
องคกรและสถาบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชน และยังเขาถึงเจตนารมยของประชาชน
เนือ่ งจากประชาชนในชุมชนนั้นๆ เปนศูนยกลางของการพัฒนา ชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนจัดไดวาเปนวัตถุประสงคของการพัฒนาและนโยบายเดียวกัน ประชาชนก็
เปนเครือ่ งมือทีจ่ ะทําใหการพัฒนาเกิดขึ้นได ดังนั้น การเขารวมของประชาชนในการ
พัฒนาจึงเปนสิง่ สําคัญอยางยิ่ง
และผลจากการที่ประชาชนเขารวมในกระบวนการ
พัฒนาชุมชน หรือรวมพัฒนาโครงการสาธารณะของทองถิ่นในลักษณะรวมกันคิดรวม
ดําเนินการ และรวมกันแกไขปญหาดวยตนเอง รวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย จะ
ชวยใหเกิดพัฒนาการการศึกษา ความคิด ความเขาใจ ที่จะบริหารจัดการปกครองตน
เอง อันนําไปสูการเรียนรูทางการเมืองและในระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น
2.4. ขัน้ ตอนและวิธีการดําเนินงาน
ก. ขัน้ ตอนในการดําเนินงาน ตามทฤษฎีแลวการที่จะใหผูอยูอาศัยในชุมชนเขามามี
สวนรวมนั้น จะตองมี
ขัน้ ตอนดําเนินงานดังนี้
- สรางศรัทธาหรือความเชื่อถือที่มีตอผูนําในการสรางและรวมมือรวมใจในการ
ทํางาน
- ดําเนินการกอสรางตั้งกลุมในชุมชน
- ใหกลุม ดําเนินการอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
- การดําเนินการเสนอความคิดเห็นจากสมาชิกกลุม
- ใหการศึกษาแกสมาชิกของกลุมเปนระยะ ๆ รวมถึงการสรางสิ่งจูงใจ และ
ความสัมพันธทางสังคม
ข. วิธกี ารดําเนินงาน
วิธกี ารทีจ่ ะทําใหเกิดการมีสวนรวมกระทําโดยเนนความสัมพันธอยางไมเปน
ทางการในระดับครอบครัว (Family) สนับสนุนการสรางความสัมพันธในชุมชนใน
ลักษณะกลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) เพือ่ ใหเกิดการรวมตัวจนกลายเปนพื้น
ฐานสําคัญที่จะนําไปสูการรวมตัวอยางเปนทางการตอไป
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3. แนวคิดเกีย่ วกับการเลือกที่อยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย
3.1 . แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งที่อยูอาศัย
William H . Claire ( 1973 ) ไดอธิบายถึงการเลือกที่ตั้งของที่อยูอาศัยวา ที่
อยูอ าศัยนัน้ ควรมีสิ่งแวดลอมที่ดีปลอดภัยจากธรรมชาติ และมีความสะดวกในการเดิน
ทางเขาถึงระหวางบาน แหลงงาน และแหลงธุรกิจ9
Wingo ( 1967 ) ไดใหความสําคัญกับการเดินทางไปทํางานมากที่สุดและได
ใหขอ สรุปจากการศึกษาของเขาวา การยายที่อยูอาศัยเขาใกลแหลงงานมากขึ้นราคา
ทีด่ นิ ก็ยงิ่ สูงขึน้ ขณะที่คาเดินทางลดลง แตครัวเรือนจะยังคงยายเขาไปใกลแหลงงาน
เรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ พบทําเลที่ตั้งซึ่งเงินที่ประหยัดไดจากการเดินทางที่ลดลงเทากับที่ดิน
ที่ลดลง
Brian Goodal ( 1975 ) ไดกลาวถึงแนวความคิดในการเลือกที่ตั้งของที่อยู
อาศัยวา ทีต่ งั้ นัน้ ตองมีความสะดวกในการเขาถึงแหลงบริการตางๆ โดยเฉพาะแหลง
งานและยิง่ มีการกระจายตัวของแหลงงานก็จะยิ่งมีการกระจายตัวของที่อยูอาศัย นอก
จากนีร้ ายได และสภาพครอบครัวก็มีอิทธิพลตอการเลือกที่อยูอาศัย โดยเฉพาะครอบ
ครัวทีม่ เี ด็กก็จะยิ่งตองการที่อยูอาศัยที่อยูใกลกับสถานศึกษา
W . Lean และ Brian Goodal ( 1974 ) ยังไดกลาวถึงความแตกตางใน
การเลือกทีต่ งั้ ของที่อยูอาศัยของผูที่มีรายไดนอยวา จะมีความแตกตางกับผูมีรายได
สูงในการเลือกที่ตั้งของที่อยูอาศัย คือผูมีรายไดนอยจะพยายามมีที่อยูอาศัยใกลที่
ทํางาน ( โดยเฉพาะการมีที่ทํางานในเขตอุตสาหกรรม ) เพราะจะประหยัดคาเดินทาง
โดยอาจเสียคาใชจายเฉพาะคาบาน สวนผูมีรายไดสูง จะสามารถเลือกที่อยูอาศัยได
หลายประเภท โดยไมตองสนใจวา ที่อยูอาศัยและที่ทํางานตองมีความสัมพันธตอกัน
เพราะผูม รี ายไดสูงจะสามารถเดินทางไดรวดเร็ว โดยใชเวลาเทากับผูมีรายไดนอยที่
อยูใกลแหลงงาน
B.M. Moriarty ( 1970 )10 ไดอธิบายปจจัย 2 ประการในการเลือกที่พัก
9

อางใน จิราภรณ เตชณรงคศักดิ์ , “ การศึกษาความไดเปรียบ - เสีย เปรียบระหวาเคหะชุมชนชานเมืองที่มีแหลงงาน
และไมมี แหลงงาน “ ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต ภาควิชาการวางแผน ภาค และเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2532 ) , หนา 16-17
10

อางใน จันทิมา ฉัตรไตรสิทธกุล , “ การศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชาวชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร “ ,
( วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2529 ) ,
หนา 18
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อาศัยดังนี้
1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ เขาใหความสําคัญตอความสามารถในการใชจายเงินวา เปน
ปจจัยพืน้ ฐานอันดับแรกในการเลือกที่อยูอาศัย สวนระยะทางไปยังแหลงงานและ
ราคาทีด่ นิ เปนปจจัยซึ่งมีอิทธิพลที่สําคัญที่จะตามมาภายหลัง การตัดสินใจเลือกที่
ตัง้ ทีแ่ ตกตางกันยอมขึ้นอยูกับงบประมาณที่มีอยู และระดับรายไดของผูอยูอาศัย
ซึง่ สิง่ นีเ้ ปนตัวกําหนดการกระจายตัวของกลุมชนที่มีฐานะทางสังคมตางกัน
2. ปจจัยดานสังคม จะเกี่ยวของกับความแตกตางดานคุณคา ความตองการและ
ความพึงพอใจเปนสวนตัว
3.2 . แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย
Park ,Burgess and MC Kenzie 11 พบวาการเลือกที่ตั้งของผูอยูอาศัยนั้นจะ
สัมพันธกบั รายได รายไดสูงจะอยูชานเมืองออกไป เพราะสามารถจัดหาพื้นที่อยู
อาศัยไดมากกวาเดิม มีความเปนสวนตัวมากกวา การที่ไมไดใหความสําคัญเรื่อง
ระยะทางการเดินทางไปทํางานนั้นเพราะวาเปนกลุมที่มีความสามารถในการเดินทาง
ไปทํางานในเมืองได ซึ่งสอดคลองกับความคิดของRichard F. Muth12 ทีใ่ หเหตุผลวา
การทีผ่ มู รี ายไดสงู มีแนวโนมอยูหางจากศูนยกลางเมือง เพราะตองการความเปนสวน
ตัวในการอยูอ าศัยในพื้นที่ ที่มีความหนาแนนนอย มีสภาพแวดลอมที่ดี สวนผูมีราย
ไดนอ ยจะอยูอ าศัยใกลศูนยกลางเมือง เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทํางาน
บันตัน ( Button )13 ไดคน พบวาผูอยูอาศัยบางกลุมจะใหความสําคัญกับสภาพ
แวดลอมของการอยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเพื่อนบาน โดยมองในแงสังคมและ
การอยูรวมกัน สวนแคลร ( Ciaire ) นัน้ กลาววานอกจากจะใหความสําคัญทางดาน
สภาพแวดลอมแลว
การเลือกตองขึ้นอยูกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปน
สําคัญดวย เพราะจะทําใหผูอยูอาศัยไดรับการบริการทางสังคมที่ดี

11

Hirsch , Werner Z , urban economic analysis ( new york : Mcgraw – Hill , 1975 )

12

Muth Richard F , cities and housing ( Chicago : The university of chicago press , 1969 )

13

Button, K.J. ,Urban economics ( london : Macmillan Press, 1967 )
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แนวความคิดของ สมชาย เดชะพรหมพันธ 14 การตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งที่อยู
อาศัย ตัวกําหนดทั่วไปจะมาจากปจจัยดังตอไปนี้คือ
1. การเปลีย่ นแปลงที่อยูอาศัยในชวงชีวิต เพราะในชวงเวลาของชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง
ในหลายลักษณะเชน วัยเด็ก วัยทํางาน การมีครอบครัว และวัยชรา ทําใหการตัด
สินใจเลือกทําเลที่ตั้งของที่อยูอาศัยเปลี่ยนไปตามวัย ความคิด
2. สภาพทางสังคม เชน อาชีพ รายได การศึกษา เชื้อชาติ วัฒนธรรม และความเปน
อยูอ นื่ ๆ ประชากรที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจตางกันจะแยกออกจากกันมาก
กวารวมกัน
3. ภาวะของอาคารและสภาพแวดลอม ซึ่งจะสามารถมองในแงความเหมาะสมกับขนาด
ครอบครัว การออกแบบและประโยชนใชสอย ภาวะแวดลอมทางกายภาพและวัฒน
ธรรมระยะทางไปทํางาน
3.3. รูปแบบการกระจายตัวในดานเกี่ยวกับที่อยูอาศัยในชุมชนมีลักษณะตางๆคือ15
1. การกระจายตัวตามศูนยกลางธุรกิจการคาของเมือง และอาจแทรกอยูดานหลังของ
ยานการคาในเขตศูนยกลางธุรกิจการคา
2. กระจายตัวในบริเวณที่สามารถใชบริการขนสงไดสะดวก
3. การกระจายตัวในบริเวณที่เขาถึงลําบาก เชนพื้นที่ตาบอด หรือมีทางเขา ออกไมดี
โดยทัว่ ไปจะเปนบริเวณที่มีราคาที่ดินตํ่า เพราะสอดคลองกับความสามารถในการเชา หรืออยู
อาศัย
4. กระจายตัวอยูตามที่ดินของรัฐ และเอกชนที่ปลอยใหวางเปลา
สรุป.. แนวความคิดที่กลาวมาสามารถสรุปไดถึงความคิดในการเลือกที่ตั้งที่อยูอาศัยได
วา จะขึ้นอยูกับ
1. การเขาถึงหรือความสามารถในการเดินทาง
2. ความใกลของแหลงงานและแหลงบริการ
3. รายไดของผูอยูอาศัย
4. สภาพแวดลอมทางสังคมและเพื่อนบาน
5. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

14

สมชาย เดชะพรหมพันธ , ภูมิศาสตรเมือง ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงวัฒนา , 2522 )

15

เรื่องเดียวกัน
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4. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน
4.1. ความหมายของชุมชน
สัญญา สัญญาวิวัฒน 16 ไดใหนยิ ามของชุมชนไววา “ชุมชน ประกอบดวย
ประชาชนซึง่ อาศัยอยูบนแผนดินที่ตอเนื่องกัน และเปนผูซึ่งมีความสนใจรวมกับผูอื่น
อยางนอยหนึง่ อยาง หรือ มากกวา ที่เปนเหตุใหตองอาศัยอยูบนผืนแผนดินนั้น”
อุทยั หิรัญโต 17 “ชุมชน เปนกลุมคนกลุมหนึ่งที่มีภูมิลําเนาอยูในอาณาเขตทาง
ภูมศิ าสตรแหงใดแหงหนึ่งอันแนนอน มีผลประโยชนสวนใหญรวมกัน ซึ่งเห็นไดจาก
ความประพฤติ ขนบธรรมเนียมประเพณี”
Baker Brownell 18ชุมชนหมายถึง กลุมคนกลุมหนึ่งซึ่งรูจักกันดี และอาศัยอยู
ในทองทีห่ นึง่ ซึง่ หมายรวมไปถึงละแวกบานหนึ่ง หมูบานหนึ่ง หรือบางที ก็จะหา
ขอบเขตไมไดเลยก็ได นักสังคมวิทยาจะใชคําวาชุมชน กับกลุมขนาดตางๆ กัน แต
ทวานักสังคมวิทยาชนบทมักชอบที่จะใหหยุดอยูตรงละแวกบานเทานั้น Brownell ได
สรุปลักษณะสําคัญของชุมชนไว 5 ประการ ดังนี้
1. เปนกลุมคนที่รูจักคุนหนากันในชุมชน
2. ประกอบดวยกลุมอายุ เพศ ความมีทักษะ หนาที่ การบริการที่แตกตางกันไป
แตจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. เปนกลุม ทีร่ วมมือกันสําหรับทํากิจกรรมที่สําคัญสําหรับชีวิตภายในชุมชนพรอม
กัน
4. เปนกลุม ทีม่ คี วามรูสึกวามีความเปนเจาของชุมชนและมีความยึดมั่นอยูกับชุมชน
5. เปนกลุม เล็กๆ เชน เปนครอบครัว หมูบาน หรือ เมืองเล็กๆ ซึ่งแตละคนจะรูจัก
สมาชิกคนอืน่ ๆ อยางดี เมื่อกลุมมีจํานวนคนมากขึ้นจนคนไมสามารถจะรูจักกัน
ไดอยางดีตลอดแลว ชุมชนจะหายไปทันที

16

สัญญา สัญญาวิวัฒน , การพัฒนาชุมชน ( กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชย ,2526 ) , หนา 11
อุทัย หิรัญโต , หลักสังคมวิทยา ( กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร , 2522 ) , หนา 11
18
Brownell Baker .The Human Community (.N.Y.1950 ) ,p195
17
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4.2. ลักษณะของชุมชน
Poplin 19 ไดใหนิยามแนวคิดและขอบเขตของชุมชน วาประกอบดวยลักษณะที่
สําคัญ 5 ประการคือ
1. ชุมชน เปนกลุมคนที่มาอยูรวมกันในพื้นที่หรืออาณาเขตบริเวณหนึ่งๆ
(geographic area)
ลักษณะชุมชนในลักษณะเชนนี้ หมายถึง กลุมคนที่มาอยูรวมกันในอาณา
เขตพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตรหนึ่ง ตามแตความเหมาะสมของกลุมคนที่จะเลือกทําเลที่
ตัง้ ชุมชนตางๆ ทีก่ ลุมคนเลือกทําเลที่ตั้งนั้นมักจะคํานึงถึงความอุดมสมบูรณทาง
นิเวศวิทยา และสิ่งแวดลอมเพื่อที่กลุมคนนั้นสามารถประกอบอาชีพ หรือดํารง
ชีวติ ไดอยางเหมาะสม
2. ชุมชนประกอบดวยสมาชิกมาติดตอกระทําระหวางกันทางสังคม
(social interaction)
หมายถึง ภายในชุมชนสมาชิกมีสถานภาพ และบทบาทที่แตกตางกันไปจึง
มีการกระทําระหวางกันตามสถานภาพและบทบาท ซึ่งมีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
เปนลักษณะของพลวัตรเปนเสมือนเสนใยทางสังคมที่สามารถลากเสนโยงใยกับ
สวนตางๆ ภายในชุมชนหนึ่งๆ การกระทําระหวางกันภายในชุมชนจะเปนไปใน
หลายลักษณะ เชน ลักษณะของความขัดแยง การขอความรวมมือ ชวยเหลือ
ซึง่ กันและกัน หรือการแขงขันซึ่งกันและกัน ซึ่งมีประโยชนตอการพัฒนาความ
เจริญกาวหนา เปนตน
3. ชุมชนประกอบดวยสมาชิกที่มีความสัมพันธตอกันทางสังคม
(Social relation- ship)
ชุมชนในความหมายนีจ้ ะหมายถึง สมาชิกภายในชุมชนที่มีความสัมพันธตอ
กันในหลายๆ ดาน เชน ความสัมพันธดวยครอบครัว การศึกษา ศาสนา การ
เมือง การปกครอง และสันทนาการ เปนตน ความสัมพันธจะมีทั้งที่เปนแบบปฐม
ภูมิ และแบบทุติยภูมิ ซึ่งเปนไปตามสถานภาพและบทบาท บรรทัดฐานทาง
สังคม คานิยมทางสังคม การจัดชวงชั้นทางสังคม และสถาบันทางสังคม
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อางใน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, “ สังคมวิทยาชุมชน : หลักการศึกษาวิเคราะห และปฏิบัติงานชุมชน “ ( วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัญฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2530 ) , หนา4-5
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4. ชุมชนเปนกลุมคนที่มีความผูกพันทางดานจิตใจตอถิ่นที่อยู
( psycho-ecologi-cal relationship)
ลักษณะชุมชนทีก่ ลุม คนมาอยูรวมกันเพราะความผูกพันธทางดานจิตใจนี้
เปนการแสดงถึงความรักความผูกพันธทางดานอารมณของสมาชิกที่มีตอถิ่นที่อยู
เชน ความเอาใจใสในการทํางานเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน ความรักทอง
ถิน่ และการทีส่ มาชิกทั้งหลายไดมีการทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชน เชน เปนที่อยู
อาศัย ประกอบอาชีพ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการพักผอนหยอนใจ
เปนตน สิง่ เหลานี้ทําใหสมาชิกในชุมชนมีความผูกพันธทางดานจิตใจตอถิ่นที่อยู
อาศัยของตน ซึ่งทําใหกลุมคนภายในชุมชนแสดงความรูสึกและความรับผิดชอบ
ทีม่ ตี อ ชุมชนเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตตางๆ ใหดีขึ้น และการที่บุคคลจะมี
ความรับผิดชอบที่จะอยูในชุมชนใดก็มีความแตกตางกันไปตามเหตุผล เชน ผูที่
ชอบอยูใ นชุมชนชนบทอาจจะเปนเพราะรักอากาศบริสุทธิ์ ประชาชนชวยเหลือ
และพึง่ พากันเปนอยางมาก เปนตน
5. ชุมชนจะมีศนู ยกลางบริเวณของกิจกรรมตางๆ
เพื่อประโยชนตอสวนรวม
(central activities for utilization)
หมายถึง ชุมชนทีม่ ีศูนยกลางบริการทางดานกิจกรรมการปกครอง การ
เศรษฐกิจ การศาสนา การสาธารณสุข และการพักผอนหยอนใจอยางใดอยาง
หนึง่ หรือกิจกรรมหลายๆ อยาง ที่มีอยูในชุมชน เพื่อที่จะบริการหรืออํานวย
ความสะดวกใหแกสมาชิกในชุมชน ตัวอยางเชน ชุมชนหมูบาน จะมีศูนยกลาง
ของกิจกรรมหลายๆ อยางอยูในหมูบาน ไดแก วัด โรงเรียน ที่ทําการผูใหญบาน
และรานคาขายของภายในหมูบาน เปนตน หรือบางหมูบาน อาจจะมีศูนยกลาง
บริการกิจกรรม เพื่อประโยชนตอสวนรวมเพียงอยางเดียว แตสามารถรับบริการ
อยางอื่นๆ จากชุมชนขางเคียงได
4.3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจตอชุมชน
Davis 20 กลาววา ความพึงพอใจตอชุมชน หมายถึง การที่ผูที่อยูอาศัยในชุม
ชน มีความรูสึกรับรูตอชุมชนของเขาและมีปฏิกริยาโตตอบกลับในลักษณะความพึง
พอใจในหลายระดับที่มีตอชุมชน โดยศึกษาครอบคลุมความพึงพอใจในดานสังคมที่
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1945 quoted in Deseran, 1978, p.235-249)
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อยูล อ มรอบ เชน เพื่อนบาน ศาสนา ฯลฯ ความพึงพอใจทางดานกายภาพ เชน
อากาศ ที่ตั้งของชุมชน
Ladewig และ McCann 21กลาวถึงความพึงพอใจตอชุมชนวาเกิดจากการ
ประเมินคุณคาในดานตางๆ ของพื้นที่ (County) ทีอ่ ยูอ าศัย โดยแบงดานตางๆ ออก
เปน 3 กลุมคือ
1. ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) มี 2 ประการคือ
1) โอกาส (Opportunity) ในการเขาถึง ความตอเนื่องทางการศึกษา การ
ทํางาน เปนตน
2) สิง่ ที่จะไดเพื่อใชเปนประโยชน (Availability) ไดแก ถนนและการขนสง
รายไดจากคาจาง สิ่งที่เปนสาธารณประโยชน บานที่อยูอาศัย
2. ปจจัยทีเ่ กีย่ วกับหนาที่ของสถาบัน ไดแก การบริการของศาสนา การบริการ
ดานการแพทย โรงเรียนของรัฐบาล สิ่งแวดลอมดานกายภาพ ลักษณะ
กฎหมายและการจัดระเบียบ รายไดในการใชจาย สวัสดิการตางๆ การ
เกษตรและการใชที่ดิน
3. ประสิทธิภาพของการปกครอง คือ ลักษณะของการปกครองในทองถิ่น และ
พรรคการเมืองในทองถิ่น
Wasserman 22ความพึงพอใจตอชุมชน หมายถึง ความพึงพอใจของผูอยู
อาศัยทีม่ ตี อ ยานที่อยูอาศัย บานเรือน และชุมชนของตนเอง และแบงมิติความพึง
พอใจออกเปน 3 ดานคือ
1) ความพึงพอใจตอชุมชนโดยทั่วไป ไดแก ความพึงพอใจตอยานที่อยู
อาศัย และความพึงพอใจตอหนวยของที่อยูอาศัย
2) ความพึงพอใจตอการบริการภายในชุมชน รวมถึง ความพึงพอใจเกี่ยว
กับถนน การกําจัดขยะและตํารวจรักษาความปลอดภัย
3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชุมชน ไดแก เรื่องของอากาศ
สวนสาธารณะและภาษีของทองถิ่น
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Ladewie .Howard , Mc Cann . Glenn C “ Community Satisfaction : Theory and Measurement “ 1980, p. 110131 อางในอําไพ หมื่นสิทธิ์ , “ ความพึงพอใจตอชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบานเจ็น จังหวัดพัทลุง “ ( วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัญฑิต สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2540 ) , หนา 12
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Wasserman , Ira M “ Size of place in Relation to Community Attachment and Satisfaction with Community
Service “ ( 1982 ), p.421-436 อาง ในอําไพ หมื่นสิทธิ์ 2540 , หนา 12
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พิเชษฐ อังจันทรเพ็ญ 23 ไดนําแนวคิดของ Wasserman มาใชใน
การศึกษาเกี่ยวกับชุมชนอุตสาหกรรมในประเทศไทย และไดแบงมิติของ
ความพึงพอใจแตกตางกันไป โดยไดใหความหมายของ ความพึงพอใจ
ตอชุมชน วาคือ ความพึงพอใจในชุมชนของหัวหนาครัวเรือน ที่มีตอ
สถานการณตางๆ ซึ่งรับรูไดดวยประสบการณจากการมีกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในดานตางๆ ดังตอไปนี้คือ
1. ความพึงพอใจในสวนของสภาพกายภาพ และชีวภาพ หมาย
ถึง ความพึงพอใจตอสิ่งแวดลอมที่สังเกตเห็นได และความพึง
พอใจในดานสาธารณสุขรวมทั้งสุขอนามัย
2. ความพึงพอใจในดานสังคม หมายถึง ความพึงพอใจในบท
บาทสภาพทางสังคมของคนรวมทั้งสภาพความสัมพันธของคน
ทีม่ ตี อ บุคคลอื่นๆ ในสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความพึงพอ
ใจในกิจกรรมตางๆ
3. ความพึงพอใจในดานเศรษฐกิจ หมายถึง ความพึงพอใจใน
สถานภาพทางเศรษฐกิจ เชน การเปนเจาของทรัพยสิน รายได
และการทํางานที่กอใหเกิดรายได
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1. นิพทั ทวนนวรัตน ( 2541 ) 24 แนวทางการรื้อยายที่อยูอาศัยจะตองให
ความชวยเหลือแกผูอยูอาศัย ที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการฟนฟูเมือง
ดินแดง โดยมีเงื่อนไขการดําเนินการตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
และฐานะของผูอยูอาศัยในฐานะที่เปนผูเชา ใหสามารถบรรเทาการตอตานการ
เปลีย่ นแปลงและกอใหเกิดนโยบายที่ยุติธรรม
ขอเสนอแนะการรื้อยายสําหรับโครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดงประกอบไปดวย
1. จําแนกระดับความสามารถในการชวยเหลือตนเอง
2. ชีแ้ จงใหตระหนักในขอเท็จจริงวาสิทธิการเชาหองมีภายใตขอบเขตที่
กําหนดโดยการเคหะแหงชาติ ไมใชกําหนดโดยผูอยูอาศัยเอง
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3. สนับสนุนและชวยเหลือใหผูอยูอาศัยสามารถชวยเหลือตนเอง
จากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในเรื่องของการแนวทางปฎิบัติการรื้อยายชุมชนที่อยู
อาศัยของหนวยงานตางๆสามารถสรุปไดดังนี้คือ
1. การรื้อยายชุมชนเดิมออกควรมีการประชาสัมพันธชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินโครงการใหผูอยูอาศัยเดิมทราบถึงประโยชนที่เขาจะไดรับ
2. การรื้อยายชุมชนพึงที่จะตองใหเกิดความเดือนรอนแกผูอยูอาศัยนอยที่
สุด
3. ใหความสําคัญตอความตองการของชาวชุมชน
5.2 . วิชัย วิรัตกพันธ ( 2536 ) 25 ไดมจี ดุ มุงหมายในการศึกษาเพื่อ เสนอแนะ
แนวทางในการจัดหาพื้นที่รองรับสําหรับผูที่ถูกไลรื้อจากชุมชนแออัด โดยศึกษา
ถึงกลุม ทีไ่ ดรับการแกปญหาดวยการยายที่อยูอาศัยใหม ( Relocation ) การ
ดําเนินการศึกษาทําโดยการเลือกกลุมประชากรตัวอยาง 4 พื้นที่ คือ ชุมชนรม
เกลา 1 , ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2,3 , ชุมชนออเงิน และชุมชนออนนุช 40 ไร
แลวนําขอสรุปมากําหนดเปนแนวทางในการจัดหาพื้นที่รองรับการรื้อยายชุมชน
สามารถสรุปและเสนอแนวทางไดดังนี้คือ
1. พืน้ ทีร่ องรับตองไมอยูไกลจากสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน แหลงงาน และ
ศูนยกลางยอย โดยมีรัศมี 5 – 7 ก. ม. โดยตองมีการคมนาคมที่สะดวก
พอสมควร
2. บริเวณทีต่ งั้ ของชุมชนตองอยูหางจากถนนใหญไมเกิด 2 ก.ม.
3. ขนาดที่ ดิ น แต ล ะแปลงในการจั ด เป น พื้ น ที่ อ ยู  อ าศั ย ควรจะมี ข นาด
ประมาณ15 ตรว.
4. การตัดสินใจในการเลือกพื้นที่ ตองขึ้นอยูกับความพึงพอใจของชาวชุมชน
เปนสําคัญ
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วิชัย วิรัตกพันธ , “ การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดหาพื้นที่รองรับการรื้อยายชุมชนผผูมีายไดนอยใน
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5.3 . บุญชู เวทโอสถ ( 2537 ) 26 เปนการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการรื้อยายชุมชน
แออัดทีต่ งั้ อยูต ามที่ตางๆในกรุงเทพมหานคร ไปยังที่ตั้งใหมในลักษณะโครงการ
จัดหาทีอ่ ยูอ าศัยใหมของการเคหะแหงชาติ โดยศึกษาดานกายภาพ สังคม
เศรษฐกิจ ตลอดทั้งประเมินความสําเร็จของโครงการ และผลที่ไดปรากฏวา
เปนโครงการที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากสามารถตอบสนองผูที่
เขาอยูอ าศัยได และเกิดความพอใจในดานตางๆ โดยมีขอสังเกตวา ผูที่ยายเขา
มาอาศัยมีจานวนประมาณครึ
ํ
่งหนึ่งของผูไดรับสิทธิ์ และบางสวนไดรับเงินชดเชย
ในการรื้อยาย
5.4 . กนกพร แสงแกว ( 2542 ) 27ศึกษาสภาพชุมชนหลังการรื้อยาย โดยการโยก
ยายชุมชน ไปอยูในที่ใหม ซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่เปนพื้นที่ซึ่งใกลกับที่อยูอาศัย
เดิม เนนการศึกษาดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม และความมั่นคงในการ
อยูอ าศัย วิเคราะหเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว ซึ่งผลที่ออก
มาปรากฏวาผูอยูอาศัยมีคุณภาพการอยูอาศัยดีขึ้นกวาเดิม ซึ่งเปนไปตามวัตถุ
ประสงคที่ตั้งไว
5.5. กรกช ปริศวงศ 28 ( 2541 ) ศึกษาการรื้อยายชุมชนแออัดคลองเตยระยะที่ 3 :
กรณีศึกษาชุมชนวัชรพล รามอินทรา โดยศึกษาสภาพปจจุบัน ทั้งทางดาน กาย
ภาพเศรษฐกิจและสังคม และผลการรื้อยายชุมชนแออัดสูชานเมือง พบวา
สภาพทางกายภาพของที่อยูอาศัยนั้นดีขึ้น สวนสภาพทางเศรษฐกิจนั้นมีขึ้นไม
มากเพราะไมมีที่ประกอบอาชีพในบริเวณใกลเคียงมีผลทําใหประชาชนไมยายเขา
อยูอาศัยในโครงการ
5.6. จิตพล สิทธิประณีต 29( 2543 ) การติดตามผลโครงการจัดหาที่อยูอาศัยใหมเพื่อ
รองรับราษฎรในพืน้ ที่เวฯคืนเพื่อการกอสรางทาอากาศยานสากล แหงที่ 2 หนอง
งูเหา เปนการศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่รัฐ
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บุญชู เวทโอสถ , “ การประเมินผลการรื้อยายชุมชนแออัดในเมืองสูชานเมือง : กรณีศึกษาชุมชนออนนุช “ ,( วิทยา
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จัดให ซึงปรากฏวามีจํานวนประชาชนเขามาอยูนอยมาก เนื่องจากประชาชน
เลือกรับเงินเปนคาตอบแทนมากกวา ซึ่งปญหาที่กิดขึ้นกับประชาชนที่อพยพมา
จากพืนที่กอสรางสนามบินคือปญหาเรื่องการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลมใหม
โดยเฉพาะเรื่องอาชีพ

บทที่ 3
วิธดี ําเนินการวิจัย
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการรื้อยายชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน และชุมชน
2. ศึกษาขอมูลเกีย่ วกับการรื้อยายชุมชนเพื่อการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหง
ที่ 2 ( หนองงูเหา ) ในเรื่อง
1 ) ทีม่ าของโครงการกอสรางสนามบิน
2 ) ขัน้ ตอนการรื้อยายและปญหาที่เกิดขึ้น
3. กําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย
1 ) เพือ่ ศึกษากระบวนการในการยายชุมชนเพื่อการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงที่ 2 ( หนองงูเหา )
2 ) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการอยูอาศัย การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และสภาพความเปนอยูของประชาชนกลุมที่เลือกรับขอตกลงที่ 1 ( อยูในที่ที่รัฐจัดให
) และ ขอขอตกลงที่ 2 ( ไมไดอยูในที่ที่รัฐจัดให )
3 ) ปญหาการอยูอ าศัยหลังการรื้อยายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมที่รับขอตกลงที่ 1 ( อยูในที่ที่
รัฐจัดให ) และ ขอตกลงที่ 2 ( ไมไดอยูในที่ที่รัฐจัดให )
เครื่องมือในการวิจัย
จากการศึ ก ษาข อ มู ล เบื้ อ งต น ประกอบกั บ การกํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการวิจัย ทํ าให
สามารถกําหนดประเด็นในการศึกษาที่จะมาใชประกอบกับเครื่องมือการวิจัยเพื่อใหการวิจัยบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ประเด็น

วัตถุประสงค

วิธีการศึกษา

1. ทฤษฎีและหลักการ รวมทั้งประสบการณ
ในอดีต
2. กระบวนการรื้อยายชุมชนหนองงูเหา
3. ปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการรื้อยาย
1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เชน ที่ตั้ง
รูปแบบที่อยูอาศัย
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน ความ
สัมพันธในชุมขน , โครงสรางครัวเรือน
3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เชน แหลง
งาน , อาชีพ รายได

1. เพื่อศึกษากระบวนการรื้อยายชุมชน

เอกสารที่เกี่ยวของ , การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับ
การรื้อยาย

2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการอยู
อาศัยเปรียบเทียบ กอนและหลังยาย
ชุมชน ของกลุมประชากรทั้ง 2 ทาง
เลือก

การสังเกต , ถายภาพ

1. ปญหาทางกายภาพ
2. ปญหาทางสังคม
3. ปญหาทางเศรษฐกิจ
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การสัมภาษณประชากร, และสังเกต

การสัมภาษณประชากร, และสังเกต
ศึกษาปญหาการอยูอาศัยหลังการรื้อยาย

การสัมภาษณประชากร, และสังเกต
การสัมภาษณประชากร, และสังเกต
การสัมภาษณประชากร, และสังเกต
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เครือ่ งมือที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย
1. แผนที่ แผนผัง และภาพถาย เปนเครื่องมือที่ชวยในการศึกษาดานกายภาพของชุมชน
ในเรือ่ งของที่ตั้งชุมชน รูปแบบของชุมชนและที่อยูอาศัย ตลอดจนสภาพแวดลอมตาง ๆ
2. การสัง เกตโดยการเขาไปสํ ารวจที่ ตั้ง ของที่อยู อ าศั ย ในแตละชุมชนตลอดจนสํ ารวจ
ลักษณะทางกายภาพเบื้องตนของชุมชน และที่อยูอาศัย
3. แบบสัมภาษณ ( Structured Interview ) เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อสอบถาม ขอมูลเกี่ยว
กับลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยและชุมชน ลักษณะทางเศรษฐกิจและลักษณะ
ทางสังคมของผูอ ยูอาศัยทั้งในอดีตและปจุบัน รวมทั้งสอบถามแนวความคิดในกระบวน
การการรือ้ ยายชุมชนที่เกิดขึ้นและการมีสวนรวมในการรื้อยาย โดยแบบสอบถามมีราย
ละเอียดดังนี้คือ
การจัดทําแบบสัมภาษณแยกเปน 2 ชุดคือ
แบบสัมภาษณชดุ ที่ 1 ใชสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการรื้อยายชุมชน
ประกอบดวย
1. คําถามเพือ่ ศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ ศึกษากระบวนการในการยายชุมชน
เพือ่ การกอสรางสนามบินหนองงูเหา
โดยประเด็นการศึกษาแยกเปน ประเด็นที่ 1 คือ ทฤษฎีและหลักการในการยายชุมชน
ประเด็นที่ 2 คือ ขบวนการรื้อยายชุมชนหนองงูเหา
ประเด็นที่ 3 คือ ปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการรื้อ
ยายชุมชน
แบบสัมภาษณชดุ ที่ 2 ใชสัมภาษณประชากรที่ยายออกจากพื้นที่โครงการ
ประกอบดวย
1. คําถามเพือ่ ศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ ศึกษากระบวนการในการยายชุมชนเพื่อ
การกอสรางสนามบินหนองงูเหา
โดยประเด็นการศึกษาแยกเปน ประเด็นที่ 4 คือ สาเหตุและความพึงพอใจในการ
เลือกรับขอขอตกลง
2. คําถามเพือ่ ศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 คือ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพการอยู
อาศัยการเปลีย่ นแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจและสภาพ ความเปนอยูของประชากรกลุม
ทีเ่ ลือกรับขอตกลงที่ 1 และ 2
โดยประเด็นการศึกษาแยกเปน ประเด็นที่ 1 คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ประเด็นที่ 2 คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ประเด็นที่ 3 คือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
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2. คําถามเพือ่ ศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 3 คือ ปญหาการอยูอาศัยหลังการรื้อยายที่
เกิดขึน้ ระหวางกลุมที่รับขอตกลงที่ 1 และขอตกลงที่ 2
โดยประเด็นการศึกษาแยกเปน ประเด็นที่ 1 คือ ปญหาทางกายภาพ
ประเด็นที่ 2 คือ ปญหาทางสังคม
ประเด็นที่ 3 คือ ปญหาทางเศรษฐกิจ
รายละเอียดแบบสอบถามชุดที่ 2
จากวัตถุประสงคการวิจัยทั้ง 3 ขอ สามารถแยกหัวขอของแบบสัมภาษณชุดที่ 2 ออกเปน 5 สวน
คือ
สวนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะทางกายภาพการครอบครองของที่อยูอาศัย ดาน
เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชุนและครอบครัว ทั้งกอนและหลังการยาย
ชุมชน
สวนที่ 2 รายละเอียดการรื้อยายขุมชนสาเหตุและความพึงพอใจในการเลือกรับขอ
เสนอ
สวนที่ 3
ขอมูลดานปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
สวนที่ 4
ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสัมภาษณ
ตารางที่ 3.1 แสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงค ประเด็นการศึกษาและประเด็น
คําตอบ ทีไ่ ดจากแบบ สัมภาษณในสวนตาง ๆของแบบสัมภาษณชุดที่ 2
วัตถุประสงคขอที่

ประเด็นศึกษาที่

วัตถุประสงคที่ 1 ประเด็นที่ 2
สาเหตุและความพึงพอใจในการเลือกรับขอตกลง
วัตถุประสงคที่ 2 ประเด็นที่ 1
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ประเด็นที่ 2
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ประเด็นที่ 3
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงคที่ 3 ประเด็นที่ 1
ปญหาทางกายภาพ
ประเด็นที่ 2
ปญหาทางสังคม
ประเด็นที่ 3
ปญหาทางเศรษฐกิจ

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3
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ชนิดและรูปแบบของแบบสัมภาษณ คําถามที่ใชแบงออกเปน
1. คําถามปลายปด ( close question ) เปนคําถามที่มีคําตอบใหเลือกตามที่กําหนดไว
2. คําถามปลายเปด ( open question ) เปนคําถามแบบใหตอบอยางเสรี
การตรวจสอบแบบสัมภาษณ
เพือ่ ใหไดขอมูลที่ถูกตองและครบถวนและมีความนาเชื่อถือ เมื่อทําการตรวจทานแกไขขั้น
ตนแลว ขั้นตอไป คือการทดสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ โดยการนําไปทดสอบกับกลุมตัว
อยางขนดเล็ก คือ ประมาณ 20 ชุด เพื่อตรวจสอบ ความชัดเจนของภาษาที่ใช รูปแบบของคํา
ถามทีใ่ ช
ลําดับเรื่องราวที่ใชในการจัดทําแบบสัมภาษณ เพื่อใหเหมาะสมและงายในการ
สัมภาษณจริง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้นี้แบงออกเปน 2 กลุมใหญคือ
1. ผูเ กีย่ วของในการดําเนินการรื้อยาย
2. ประชากรในพืน้ ทีก่ อ สรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา )
สาเหตุทตี่ อ งใชประชากรในการศึกษาทั้ง 2 กลุมเพื่อทราบขอคิดเห็น ขั้นตอนการ
ดําเนินการ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น และสามารถสรุปเสนอแนะได ตรงตามวัตถุประสงคที่
ตั้งไว
1. ผูเ กีย่ วของในการดําเนินการรื้อยาย
คณะทํางาน เพื่อการโยกยายราษฎรจากพื้นที่โครงการ
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 ( หนองงูเหา )

จังหวัดสมุทรปราการ

การเคหะแหงชาติ

กรมการบินพาณิชย

จากกลุมผูเกี่ยวของในการรื้อยายชุมชนเพื่อการกอสราสนามบินหนองงูเหานี้สามารถ
แบงคณะทํางานออกเปน 3 กลุม คือ
• กลุม คณะทํางานของจังหวัดสมุทรปราการ คือผูนําของทองที่ ที่มีตําแหนงเปน
กํานัน ผูใหญบาน
• กลุม คณะทํางานของการเคหะแหงชาติ คือผูเกี่ยวของในระดับวางแผนนโยบาย
และคณะทํางานสํารวจพื้นที่
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• กลุม คณะทํางานของกรมการบินพาณิชย คือเจาหนาที่ของบริษัททาอากาศ
ยานแหงใหม ( บทม )
ในการคัดเลือกผูเกี่ยวของในการรื้อยายจากทั้ง 3 กลุมจะคัดเลือกกลุมละ 1 ทาน รวมทั้ง
สิน้ 3 ทาน
2. ประชากรในพืน้ ทีก่ อสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 ( หนองงูเหา )
คือประชากรทีย่ า ยออกจากพื้นที่กอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 ( หนอง
งูเหา ) ซึง่ เลือกรับขอตกลงที่ 1 คือ เขาอาศัยอยูในพื้นที่ที่รัฐจัดให จํานวน 29 หลังคาเรือน และ
ขอตกลงที่ 2 คือ รับเงินชดเชย จํานวน 8 แสนบาทและจัดหาที่อยูอาศัยเอง จํานวน 1907 หลัง
คาเรือน จากจํานวนรวมทั้งสิ้น 1936 หลังคาเรือน
ในการกําหนดกลุมประชากรในการศึกษาไดกําหนดขั้นตอนการสํารวจดังนี้คือ
การสํารวจครั้งที่ 1 เพือ่ ทราบความแตกตางในการคอบครองที่อยูอาศัยของ
ประชากรกลุมเปาหมาย
สามารถจําแนกไดดังนี้คือ
1. อาศัยอยูในที่ที่รัฐจัดหาให
2. เชาที่วัดเพื่อการอยูอาศัย
3. ซือ้ ทีด่ ินเอกชนเพื่อการอยูอาศัย
การสํารวจขัน้ ที่ 2 เพื่อทราบที่ตั้งของชุมชนตาง ๆ และจํานวนที่แนนอนของกลุม
ประชากร เปาหมายในแตละชุมชน
โดยใชเวลาเปนตัวจํากัดในการสํารวจ ชุมชน ตาง ๆเพราะเนื่องจากแตละชุมชนที่กลุม
ประชากรอาศัยอยู อยูหางกัน จึงคอนขางยากในการสํารวจแตละชุมชน
ในการสํารวจครั้งนี้ผูวิจัยไดสํารวจโดยเริ่มจากการสอบถามที่ตั้งของชุมชนตางๆโดยเริ่มจา
การเขาไปสังเกตการและทําการสัมภาษณเบื้องตนกับกลุมประชากรในชุมชนหนึ่ง กอน และจะได
รับคําแนะนําและบอกกลาวถึงที่ตั้งของชุมชนตาง ๆ โดยจะทําการติดตอกับผูนําในแตละชุมชน
เปนหลักเพื่อสะดวกในการสํารวจ
จากการสํารวจสามารถทราบจํานวนประชากรตามการครอบครองที่อยูอาศัยไดดังนี้คือ
รับขอตกลงที่ 1

อยูในที่ที่รัฐจัดหาให

ประชากรทั้งสิ้น
เชาที่วัด
รับขอตกลงที่ 2
ซื้อที่เอกชน
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จากการสํารวจเบื้องตนสามารถติดตามกลุมประชากรไดทั้งสิ้น 587 หลังคาเรือน แบง
เปนทีอ่ าศัยอยูใ นทีท่ รี่ ัฐจัดให จํานวน 19 หลังคาเรือน จากจํานวนผูรับสิทธิทั้งสิ้น 29 หลังคาเรือน
เนือ่ งจากมีประชาชน อีก 10 หลังคาเรือนรับสิทธิแลวไมเขามาปลูกบานอยูอาศัยในพื้นที่จึงตัด
จํานวนประชากรสวนนี้ออกไป สวนประชาชนที่ไดรับขอตกลงที่ 2 คือไดรับเงิน 8 แสนบาท แลวจัด
หาทีอ่ ยูอ าศัยเองนัน้ จากการสํารวจพบวาที่ตั้งของชุมชนกระจายอาศัยอยูตามพื้นที่ตาง ๆ ใน
บริเวณใกลเคียงและมีประชากรบางสวนอาศัยอยูในพื้นที่ที่หางไกลออกไป
และมีบางสวนไป
อาศัยอยูท ตี่ า งจังหวัด เชน จังหวัดฉะเชิงเทรา นครพนม ฯ ซึ่งยากในการติดตาม แตในการ
สํารวจครั้งนี้ดวยขอจํากัดของเวลาทางการศึกษาทําใหการติดตามประชาชนจึงเลือกกลุมที่อาศัย
อยูใ นบริเวณใกลเคียงมาใชในการศึกษา โดยจําแนกประชาชนกลุมนี้โดยใชลักษณะการครอบ
ครองทีด่ นิ ออกเปน 2 กลุม คือ 1. อาศัยอยูในที่วัด 2. ซื้อที่ดินจากเอกชน
การสํารวจขัน้ ที่ 3 เปนการสํารวจเพื่อจําแนกความแตกตางของกลุมประชากรใน
แตละชุมชน
เพือ่ เปนการกระจายประชากรกลุมเปาหมายในการสัมภาษณที่ครอบคลุม โดยในการ
สํ ารจครั้งนี้ผูวิจัยทํ าการเขียนผังของแตละชุมชนและทํ าการจํ าแนกกลุมประชากรโดยการใช
ลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยเปนเกณฑ และสามารถจําแนกที่อยูอาศัยได 6 แบบคือ
• แบบที่ 1 หมายถึง บานไม 1 ชั้น
• แบบที่ 2 หมายถึง บานไม 2 ชั้น
• แบบที่ 3 หมายถึง บานกออิฐฉาบปูน 1 ชั้น
• แบบที่ 4 หมายถึง บานกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น
• แบบที่ 5 หมายถึง บานครึ่งไมครึ่งปูน 2 ชั้น
• แบบที่ 6 หมายถึง อื่น ๆ เชน บานจาก บานสังกะสี ฯ
สาเหตุทเี่ ลือกใชลกั ษณะทางกายภาพมาเปนเกณฑในการจําแนกเนื่องจาก ลักษณะของที่
อยูอ าศัยในแตละแบบสามารถทําใหทราบถึงฐานะทางเศรษฐกิจของแตละครอบครัวได เพราะ
จากการสัมภาษณเบื้องตนทําใหทราบวาในการรื้อยายครั้งนี้มีบานบางหลังที่ใชวัสดุเกามาใชใน
การสรางทีอ่ ยูอ าศัยใหมดวย จึงตั้งขอสังเกตวา ถาเปนบานกออิฐฉาบปูน 2 ชั้นผูอยูอาศัยจะมี
ฐานะทางเศรษฐกิจทีด่ ี เพราะเปนการปลุกสรางบานใหมทั้งสิ้น แตถาเปนบานครึ่งไมครึ่งปูนจะ
ใชวสั ดุเกา ผสมกับวัสดุที่หาซื้อใหม และถาเปน บานไมและบานที่ใชวัสดุชั่วคราวอื่น ๆ จะเปน
การใชวัสดุ เกามาสราง ตามลําดับ
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ตารางที่ 3.2

แสดงจํานวนรูปแบบที่อยูอาศัยในแตละชุมชน

ที่วัด

ชื่อชุมชน

วัดกิ่งแกว

ชุมชนซอย 8 แสน + ซอยผูใหญเงิน

วัดกิ่งแกว

ชุมชนวัดกิ่งหนาวัด – หลังวัด

วัดกิ่งแกว

ชุมชนวัดกิ่งหนาสนง.อบต ราชาเทวะ

วัดหนองปรือ

ชุมชนวัดหนองปรือใหม

วัดลําพระองค

ชุมชนลําพระองค

วักสามลาดกระบัง

ชุมชนขุมทอง

วัดสามลาดกระบัง

ชุมชนประชารวมใจ

วัดสุธาโพชน

ชุมชนวัดสุธาโพชน

ที่เอกชน

รวม

33
2
1
16
8
4
3
11
78

30
4
1
2
2
2
2
5
48

21
7
3
3
3
5
5
6
53

7
6
1
0
2
2
2
0
20

37
11
6
2
10
11
10
1
88

22
0
0
12
4
1
0
5
44

150
30
12
35
29
25
22
28
331

2
6
8
10
0
1
0
27

4
6
4
1
0
0
0
15

8
7
14
10
0
8
7
54

3
2
3
2
3
3
2
18

13
44
15
10
5
8
13
108

0
0
1
2
0
3
0
6

30
65
45
35
8
23
22
228

0
0

1
1

2
2

11
11

5
5

0
0

19
19
578
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เพิงจากและสังกะสี

เพิงจาก

ชื่อชุมชน

หมูบานบานดาน

ชุมชนบานดาน

ที่กํานันสุมล

ชุมชนคลองปากนํ้า

ที่อบตสุชาติ

ชุมชนอบต.สุชาติ

ที่ผูใหญแอว

ซอยพิกุลแกว

ที่กํานันเปย

ชุมชนกํานันเปย

ที่ดินลุงจอย

ชุมชนลุงจอย

ซอยยายไทย

ชุมชนซอยยายไทย

ที่รัฐ

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6

ที่ตั้ง
ในพื้นที่ที่การเคหะฯจัดไวให

รวมทั้งสิ้น
ที่มา :จากการสํารวจของผูวิจัย

เพิงจาก
กระเบื้อง

เพิงสังกะสี
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การสํารวจครั้งที่ 4 เปนการสัมภาษณเพื่อไดขอมูลตามวัตถุประสงที่ตั้งไว
โดยการสัมภาษณจะทําการสุมตัวอยางประชากรที่ไดจําแนกไวในการสํารวจขั้นที่
3
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาทําการสุมตัวอยางโดยคิด 20 เปอรเซ็นต ของจํานวนประชากรในแตละ
รูปแบบการครอบครองที่อยูอาศัย
โดยทําการกระจายจํานวนประชากรใหมากที่สุดดวยการ
จําแนกเฉลีย่ เปนสัดสวนที่เทา ๆ กันตามลักษณะของที่อยูอาศัย จึงไดจํานวนแบบสัมภาษณจริง
จํานวน 117 ชุด คือ
ตารางที่ 3.3 แสดงที่มาของจํานวนแบบสัมภาษณที่ตองใช
ลักษณะการอยูอาศัย

จํานวนชุมชน

เชาที่วัด

9 ชุมชน

ที่ดินจัดสรรเอกชน

จํานวนแบบสัมภาษณที่ตองใช
20 % ของทั้งหมด
7 ชุมชน

ที่ดินที่รัฐจัดให

จํานวนแบบสัมภาษณที่ตองใช
20 % ของทั้งหมด
1 ชุมชน
จํานวนแบบสัมภาษณที่ตองใช
20 % ของทั้งหมด
รวมจํานวนแบบสัมภาษณที่ใชทั้งสิ้น

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6

รวม

78
16

48
10

53
11

20
4

88
18

44
9

331
66

27
5

15
3

54
11

18
4

108
22

6
1

228
46

0
0

1
1

2
1

11
2

5
1

0
0

19
5

ที่มา : จากการคํานวณ 20 %ของทั้งหมด จําแนกตามรูปแบบที่อยูอาศัยและลักษณะการอยูอาศัย

การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทุตยิ ภูมิ
นํามาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลประกอบการศึกษา โดยวิธีการ
พรรณนา ตาราง แผนภูมิ และรูปภาพ
2. ขอมูลปฐมภูมิ นําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณมาวิเคราะหดวยวิธีการคิดเปนอัตรา
สวนรอยละ
3. ประมวลผลและสรุปผลการศึกษา
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หมายเหตุ

บทที่ 4
การอพยพโยกยายและชวยเหลือราษฎร
ในบริเวณพืน้ ทีก่ อสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2
ความเปนมา

โครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 หรือ สนามบินหนองงูเหา เปน
โครงการทีม่ กี ารดําเนินการเปนระยะเวลายาวนาน คือเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2503 เพื่อรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและเพื่อใหกรุงเทพมหานครเปนศูนย
กลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต1
ดังนัน้ ในป พ.ศ. 2504 กระทรวงการคมนาคมจึงไดศึกษาและเปรียบเทียบเพื่อหา
พืน้ ทีเ่ หมาะสมในการกอสรางทาอากาศยานแหงใหม ผลจาการศึกษาสรุปไดวาใหใชพื้นที่
ในบริเวณ 3 ตําบล คือ ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ ตําบลหนองปรือ ในอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีขนาดของพื้นที่ประมาณ 20,000 ไรเปนที่ตั้งของทาอากาศ
ยานกรุงเทพแหงที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นไดมีการเริ่มการเวนคืนที่ดินใน
ระหวาง ป พ.ศ. 2506 - ป พ.ศ. 2516 โดยมีแผนกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2543 แต
การดําเนินโครงการไมมีความคืบหนาเนื่องจากปญหาการคัดคานของหลายๆ ฝายที่เกี่ยวของ
รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐบาลหลายสมัย
ตอมาในป พ.ศ. 2534 รัฐบาลไดทบทวนโครงการกอสรางสนามบินแหงที่ 2
และไดอนุมตั ดิ าเนิ
ํ นโครงการโดยมอบหมายใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทย ( ทอท.)
เปนผูด าเนิ
ํ นโครงการตอ ในพื้นที่ที่จะใชกอสรางสนามบินแหงที่ 2 จึงไดมีการแตงตั้งคณะ
กรรมการในการทํางานบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (กทก) ฝาย
ตาง ๆขึน้ และสําหรับพื้นที่กอสรางสนามบินนั้นเปนพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู 2,289
ครอบครัว จึงมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการโยกยายราษฎร และกําหนดเขต
เวนคืนทีด่ นิ เพิม่ เติมเพือ่ การพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา) และ
โครงขายพืน้ ฐาน มีรองปลัดกระทรวงคมนาคม (ฝายการขนสงทางอากาศ) เปนประธาน มี
หนาที่กําหนดแนวและมาตรการโยกยายราษฎรเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาทาอากาศยาน

1

สํานักงานการเคหะแหงชาติ , “โครงการจัดหาที่อยูใหมใหกับผูอยุอาศัยในบริเวณกอสรางโครงการทาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงที่ 2 ( หนองงูเหา ) “ , เอกสารสรุปการดําเนินงานการจัดหา ที่อยูอาศัยใหม , 2537
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่
บริเวณกอสรางโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 ( หนองงูเหา ) ซึ่งตองโยกยาย
ออกจากพืน้ ทีเ่ ดิม ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้คือ
1. การสํารวจพื้นที่โครงการ
ทาอากาศยานกรุงเทพแหงที่ 2 ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลหนองปรือ ตําบลราชาเทวะ
และ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ 20,000 ไร ( 32
ตารางกิโลเมตร )
อาณาเขต
ทิศเหนือติด
ถนนออนนุช ( สุขุมวิท 77 ) และสามารถเชื่อมตอกับถนนกรุงเทพ –
ชลบุรีสายใหมได
ทิศใตตดิ
ถนนบางนาตราด และสามารถเชื่อตอกับ ทางดวนสายบางนาชลบุรี
ทิศตะวันออกติด คลองหนองงูเหาและเปนพื้นที่ขยายเพื่อพัฒนา เชื่อมตอกับถนน
ออนนุช
ทิศตะวันตก

ติดคลองลาดกระบัง และสามารถเชื่อตอกับถนนวงแหวนรอบนอกได

ที่มา : เอกสารรายงานการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา )

รูปภาพที่ 4.1 แสดงทีตงั้ โครงการทาอากาศยานสากลแหงที่2
( หนองงูเหา )
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การใชทดี่ นิ แตเดิมเปนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมคือเปนสวนผลไม และ บอปลา
พืน้ ทีโ่ ดยมากเปนคลองซึ่งคลองที่สําคัญ ๆในพื้นที่ เชน คลองหนองงูเหา คลองหนองตะกรา
คลองคา คลองลาดกระบัง เปนตน การคมนาคมในพื้นที่บริเวณนี้จึงใชเรือเปนหลัก บาน
เรือนจะตั้งอยูริมคลอง โดยเปนการกระจุกตัวเปนกลุมเครือญาติ

ถนนออนนุช

พืน้ ที่ทําการเกษตร
บอเลี้ยงปลา

ทีต่ งั้ บานเรือน
ในพื้นที่
ถนนกิง่ แกว
พืน้ ที่ทําการเกษตร
สวนผลไม

ถนนบางนา - ตราด

รูปภาพที่ 4.2 แสดงการใชพื้นที่แตเดิมของทีตั้งโครงการทาอากาศยานสากลแหงที่ 2
( หนองงูเหา )
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รูปภาพที่ 4.6 แสดงโรงเรียนหนองปรือ

รูปภาพที่ 4.3

แสดงโรงเรียนหนองตะกรา

รูปภาพที่ 4.7 แสดงวัดหนองปรือ
รูปภาพที่ 4.4

แสดงสถานีอนามัย

รูปภาพที่ 4.8 แสดงซุมทางเขาวัด
หนองปรือ

รูปภาพที่ 4.5 แสดงโรงเรียนปากคลองหนองงูเหา

รูปภาพที่ 4.9 แสดงทางเขาวัด
หนองปรือ

รูปภาพที่ 4.10 แสดงการคมนาคม รูปภาพที่ 4.11 แสดงอาคารสถานีอนามัย รูปภาพที่ 4.12 แสดงกุฏิวัดหนองปรือ
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รูปภาพที่ 4.13 แสดงบรรยากาศคลองหนอง


รูปภาพที่ 4.14 แสดงบอปลูกผักกระเฉด

รูปภาพที่ 4.16 แสดงการลําเลียงขนสงผัก

รูปภาพที่ 4.18 แสดงการคัดและแยกมัดกําผัก

รูปภาพที่ 4.15 แสดงสวนมะมวง

รูปภาพที่ 4.17 แสดงการเก็บผักไปขาย
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คณะทํ างานเพื่อการโยกยายไดทําการสํารวจพื้นที่โดยจัดจาหนาที่จากหนวยงาน
ตางๆ ประกอบดวย ผูแทนจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดอําเภอบางพลี สํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ สาธารณะสุขจังหวัด พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด ผูแทน
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณสาขาสมุทรปราการ เจาหนาที่การเคหะแหงชาติ และ
กํานัน ผูใ หญบานในพื้นที่โครงการ เขาสํารวจขอมูลราษฎรในพื้นที่ดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 19
มิถนุ ายน –9 กรกฎาคม 2536 รวมเวลา 21 วัน ไดผลการสํารวจ ดังนี้คือ
จํานวนบาน จํานวนครอบครัวและจํานวนประชากร
มีจานวนหลั
ํ
งคาเรือน 1,962 หลังคาเรือน มี 2,289 ครอบครัว มีประชากรทั้ง
สิน้ 8,042 คนอัตราเฉลี่ยจํานวนครอบครัวตอหลังคาเรือนเทากับ 1.18 ครอบครัว
ตอหลังคาเรือน และประชากรเฉลี่ยเทากับ 4.1 คนตอหลังคาเรือน
จําแนกเปน
ตําบลหนองปรือ หมูที่ 1 - 8 รวม 8 หมู จํานวน 1,066 หลังคาเรือน
ตําบลราชาเทวะ หมูที่ 3 -11 รวม 9 หมู จํานวน 842 หลังคาเรือน
ตําบลบางโฉลง หมูที่ 5 - 6 รวม 2 หมู จํานวน 54 หลังคาเรือน
นอกจากนีใ้ นพืน้ ทีย่ งั มีโรงเรียน 3 โรงเรียน มี วัด 1 วัดและมี 1 สถานีอนามัย
สถานะการอยูอาศัยและการครอบครองที่ดิน
พบว า ประชากรในพื้ น ที่ โ ครงการส ว นใหญ เ ป น เจา ของที่ดิน และถูก เวนคืน
ลักษณะบานทีอ่ ยูอ าศัยเปนบานไมชั้นเดียว รองลงมาเปนบานจากและเพิง และ
บานไมสองชั้นซึ่งมีอยูไมมากระยะเวลาการอยูอาศัยโดยประมาณคือ 35- 40 ป
ลักษณะอาชีพ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําไร ทําสวน
และเลีย้ งปลา รองลงมาประกอบอาชีพรับจางทั่วไป
2. ความตองการดานที่อยูอาศัย
จากการสํารวจความตองการดานที่อยูอาศัยพบวา
- ราษฎรยอมรับการจัดสรรที่ดินครอบครัวละ 50 ตารางวา โดยอยูในเขตอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- มีความสามารถในการผอนชําระคาเชาซื้อประมาณ 500-1,000 บาท ไมมีภาระ
ดอกเบี้ย มีกําหนดชําระคืนประมาณ 30 ป
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ผลการสํารวจขอมูลเพื่อที่ใชเปนแนวทางในการจัดทําโครงการที่อยูอาศัยใหมที่
เหมาะสมสําหรับรองรับการอพยพโยกยายราษฎรออกจากพื้นที่
โดยการจัดหาที่ดิน
ขนาดใหญ ประมาณ 500-700 ไร เพื่อจัดเปนที่อยูอาศัย การจัดผังโครงการที่อยูอาศัย
คํานึงถึงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เหมาะสมสภาพการครอบครองที่ดิน
ประชาชนสามารถเปนเจาของกรรมสิทธิ์ โดยการเชาซื้อ และการผอนชําระในระยะยาว
ทัง้ นีอ้ งคประกอบและกระบวนการที่กอใหเกิดโครงการจัดหาที่อยูใหม มุงเนนการมีสวน
รวมในการตัดสินใจและใหความพึงพอใจตอราษฎรในพื้นที่โครงการเปนสําคัญ
3. การจัดทําโครงการจัดหาที่อยูอาศัยใหม
จากการสํารวจพบวาประชาชนตองการที่ดินจัดสรรเพื่อการปลูกสรางที่อยูอาศัย
ดังนั้นการเคหะแหงชาติในฐานะผูรับผิดชอบดานการจัดหาที่อยูอาศัยใหมจึงเริ่มดําเนิน
การ ตามโครงการคือ มีการแตตั้ง คณะทํางานจัดซื้อที่ดิน โดยมีหนาที่ติดตอ สรรหา
คัดเลือก ตอรองตกลงราคากับเจาของหรือผูรับมอบอํานาจจากเจาของที่ดิน รวบรวม
และจัดทําเอกสาร เพื่อการจัดซื้อ และรายงานผลตอคณะอนุกรรมการประสานงานการ
โยกยายราษฎรฯ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากล
กรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา) โดยใหการเคหะแหงชาติเปนผูดําเนินการตามมติของคณะ
รัฐมนตรี
โดยทีแ่ นวปฏิบัติในการคัดเลือกที่ดินเพื่อการจัดหาที่อยูอาศัยใหมสําหรับรองรับ
ราษฎรในพื้นที่โครงการนั้นคณะทํางานจัดซื้อที่ดินจะตองสรรหาที่ดินซึ่งราษฎรมีความ
พึงพอใจ โดยคํานึงถึงทําเลที่ตั้ง ราคาที่เสนอขายเหมาะสมที่สุด โดยใหกํานัน ผูใหญ
บาน มีสว นรวมในการพิจารณาคัดเลือกและตอรองราคาที่ดินดวย โดยมีเจาของที่ดิน
เสนอขายทีด่ นิ ตอคณะทํางานฯ รวมทั้งสิ้น 7 ราย ซึ่งคณะทํางานไดประชุมรวมกับ
กํานันผูใหญบานในเขตพื้นที่โครงการหลายครั้งไดตกลงคัดเลือกที่ดินซึ่งเปนความพอใจ
ของผูอ ยูอ าศัย โดยคัดเลือกและตกลงซื้อไดเปนที่ดินดานทิศตะวันออก หางจากพื้นที่
โครงการสนามบินประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณถนนวัดศรีวารีนอย กม.ที่ 7+100 แยก
ถนนบางนา-ตราด (กม. 18) ไปลาดกระบัง มีที่ตั้งตําบลจรเขนอย ตําบลจรเขใหญ
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และตําบลบางโฉลง ตําบลหนองปรือ อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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ทัง้ นี้ คณะอนุกรรมการประสานการโยกยายราษฎรฯ ไดขอความรวมมือ
หนวยงานกลางในการประเมินราคาที่ดิน จํานวน 2 หนวยงาน คือ
1. สํานักหลักประกัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด สํานักงานใหญ กระทรวงการคลัง
2. สํานักงานกลาง ประสานการจัดหาที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กรมที่ดิน กระทรวง
มหาดไทย
โดยหนวยงานทั้งสองไดประเมินราคากลางและการเคหะแหงชาติไดจัดซื้อ
ทีด่ นิ และรับโอนจากเจาของที่ดิน โดยใชงบประมาณของทาอากาศยานแหงประเทศไทย
แยกเปนงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน 723 ไร เปนเงิน 1,590.6 ลานบาท และงบ
ประมาณในการจัดทําโครงการ เชน การปรับปรุงที่ดิน และสาธารณูปโภค ประมาณ
622.43 ลานบาท รวมเปนงบประมาณในการจัดหาที่ดิน และสาธารณูปโภค เพื่อ
ราษฎรทัง้ สิน้ 22,130.03 ลานบาท และการเคหะแหงชาติไดเริ่มลงมือปรับปรุงถมดิน
และกอสรางระบบสาธารณูปโภค ตั้งแตตนป 2538 เปนตนมา
ทัง้ นี้ ขอบเขตหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําโครงการจัดหาที่อยู
อาศัยใหม มีหนาที่ ดังนี้
- การทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
โครงการ
- การเคหะแหงชาติ (กคช.) ออกแบบผังโครงการ และแบงผังแปลงพักอาศัย
จํานวน 2,387 แปลง ขนาดเนื้อที่แปลงละประมาณ 50 ตารางวา (ขนาด
12.50 x 16.00 เมตร) พรอมจัดสาธารณูปโภคในโครงการประกอบดวย สะพาน
คอนกรีต ระบบระบายนํ้า ระบบปองกันนํ้าทวม ระบบประปา ระบบบําบัดนํ้า
เสีย และสาธารณูปการ ประกอบดวย โรงเรียน สถานีอนามัย สนามกีฬา
สถานีตารวจ
ํ
นอกจากนี้ไดจัดพื้นที่ไวสําหรับการพาณิชยการ และอุตสาหกรรม
ภายในครอบครัว เปนตน
- การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) และหนวยงานที่เกี่ยว
ของไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ในการพัฒนาพื้นที่และการนํ้ าสาธารณูปโภคสาธารณูปการเขาไปในพื้นที่โครง
การ
- ราษฎรผูอยูอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบชํ าระคาเชาซื้อที่ดินเฉพาะราคาที่ดินกอน
พัฒนาเทานัน้ และมีกําหนดระยะเวลาผอนชําระ 30 ป ไมมีดอกเบี้ย
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รูปภาพที่ 4.19 แสดงตั้งโครงการจัดหาที่อยูอาศัยใหม หนองงูเหา
พืน้ ที่กอสราง
สนามบิน

พืน้ ทีโ่ ครงการ

วัดหนองปรือใหม
ถนนวัดศรี ฯ

ทีด่ นิ เอกชน
คลองปากนํ้า
ทีด่ นิ เอกชน

ทีด่ นิ เอกชน
คลองบางนา

บริเวณกอสราง
โรงเรียน
คลองบางนา
สนามกีฬา

สวนสาธารณะ
คลองบางนํ้าจืด

ไปลาดกระบัง

ทีด่ นิ เอกชน
ทีด่ นิ โครงการ

ถนนวัดศรีวารีนอย

ไปบางนา - ตราด
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4. การเคลือ่ นไหวและชุมนุมเรียกรองของราษฎร
นักการเมือง, ผูนําทองถิ่น รวมดวยขาราชการบางคน จัดชุมนุมราษฎรใน
วันที่ 15 มกราคม 2538 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดหนอง และไดมีการคัดเลือกผู
แทนแตละหมูบ า น จํานวน 19 หมูบาน คัดเลือกหมูละ 5 คน เปนจํานวน 95 คน เรียก
“กลุมตัวแทน 95” ไดประชุมจัดทําขอเรียกรองใหม ดังนี้
1. ขอคาขนยายหลังคาเรือนละ 1 ลานบาท
2. ใหรฐั บาลจัดที่ดินใหหลังคาเรือนละ 100 ตารางวา พรอมโฉนดฟรี
โดยนําขอเรียกรองไปยื่นที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25
มกราคม พ.ศ 2538
แตคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่
2 (กทก.) โดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะประธาน ไดประชุมและมีมติ เรื่อง
การชวยเหลือราษฎรหนองงูเหา ไวดังนี้
1. รัฐบาลจะจายเงินชวยเหลือหลังคาเรือนละ 800,000 บาท
2. หากราษฎรไมประสงคจะรับเงิน ตามขอ 1 สามารถขอรับที่ดิน ขนาด 50
ตารางวาฟรี พรอมเงินคาขนยาย 50,000 บาท โดยราษฎรจะตองเลือกเพียง
ขอใดขอหนึ่งเพียงอยางเดียว
จากการเรียกรองครั้งนี้จึงทําใหขอเสนอที่ตั้งไวในตอนแรกตองเปลี่ยนไป
5. กําหนดขัน้ ตอน และวิธีปฏิบัติ ในการดําเนินการอพยพโยกยาย รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือราษฎรในโครงการฯ
1. การเคหะแหงชาติรวมดวยบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด ได
ประชุมและมีมติรวมกันในการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการ ไว
ดังนี้
1.1 การจัดประชุมกํานัน ผูใหญบาน ผูเกี่ยวของ ณ ศาลาประชาคม ที่วา
การ
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 การจัดเอกสารประชาสัมพันธ ประกอบดวย ประกาศเรื่องแจงใหราษฎร
ยืน่ คํารองขอรับความชวยเหลือ โดยบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงใหม จํากัด โดยออกวารสาร “สื่อกลางโครงการสนามบินหนองงูเหา”
ฉบับพิเศษ แนะนําการเตรียมตัว เตรียมเอกสาร และการขอความชวย
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เหลือกอนอพยพโยกยาย โดยการเคหะแหงชาติ และออกเอกสารแผน
ปลิว โปสเตอรผาประกาศแจงใหราษฎรไดทราบอีกหลายฉบับ และ
หลายรายการในระหวางที่ดําเนินการรับคํารอง
1.3 ปดประกาศผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองตามบัญชีการสํารวจในป 2536 โดยจําแนก
ตามบัญชีหมูบ าน มีประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการอพยพ
โยกยายฯ ลงนามกํากับบัญชีรายชื่อ เพื่อใหผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองไดทราบ
1.4 การรับคํารอง เพื่อใหราษฎรไดแสดงหลักฐานการเปนเจาของบาน และ
แสดงความตองการขอรับความชวยเหลือวาจะขอรับความชวยเหลือแบบ
ใด (ขอเงินชวยเหลือหรือขอที่ดิน) พรอมทั้งใหแจงกําหนดวันรื้อถอน แจง
จํานวนพื้นที่ครอบครองเพื่อสงมอบที่ดินคืนไวดวย
1.5 การสรุปจําแนกบัญชีรายชื่อ เพื่อเสนอขออนุมัติตามตารางกําหนดการรื้อ
ถอน ซึง่ เจาของบานแจงความจํานงการรื้อถอนไว
1.6 ตรวจสอบสภาพลักษณะบาน ถายภาพกอนรื้อ – หลังรื้อ และมอบพื้นที่
คืน โดยออกหนังสือรับรองการรื้อถอนไวใหราษฎรเพื่อแสดงเปนหลัก
ฐานกอนขอรับความชวยเหลือ
1.7 การใหความชวยเหลือภายหลังการรื้อถอน และสงมอบพื้นที่เรียบรอย
แลว
6. สรุป บทบาท ภารกิจ และวิธีปฏิบัติ ของหนวยงานที่รับผิดชอบในการชวยเหลือ
ราษฎรอพยพโยกยายออกจากพื้นที่บริเวณกอสรางสนามบินหนองงูเหา
การเคหะแหงชาติ

เปนรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ แกไขปญหาดานที่อยู
อาศัยแกผูมีรายไดนอยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคูไปกับการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ โครงการฯ นี้ การเคหะแหงชาติ ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะ
กรรมการประสานการโยกยายราษฎร และกําหนดเขตเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม เพื่อการ
พัฒนาทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา) และโครงขายพื้นฐาน โดย
คณะอนุกรรมการดังกลาว ไดแตงตั้งรองผูวาการ การเคหะแหงชาติ (นายสมพงษ หิริ
กุล) เปนหัวหนาคณะทํางานเพื่อการโยกยายราษฎรออกจากพื้นที่โครงการทาอากาศ
ยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 (หนองงูเหา)
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1. มีอานาจหน
ํ
าที่ ดังนี้
1.1 สํารวจขอมูลราษฎรที่อยูอาศัยในพื้นที่โครงการ
1.2 จัดทําแผนอพยพโยกยายราษฎรออกจากพื้นที่ โครงการใหสอดคลองกับ
แผนดําเนินการของทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 (หนองงูเหา)
1.3 พิจารณาและประมาณการคาใชจายในการโยกยายราษฎร
1.4 จัดหาเจาหนาที่เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนโครงการตามความจําเปน
2. ภาระกิจของการเคหะแหงชาติ ซึ่งเขาดําเนินการตั้งแตเดือน มิถุนายน 2536 เปนตน
มาจนถึงปจจุบัน มีลําดับดังนี้
2.1 สํารวจขอมูลราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณพื้นที่กอสรางสนามบิน ซึ่งประมาณ
20,000 ไร คลอบคลุมบริเวณ 19 หมูบาน จํานวน 3 ตําบล ไดแก ตําบล
หนองปรือ ตําบลราชา เทวะ ตําบลบางโฉลง
2.2ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนการอพยพโยกยายราษฎร
ออกจากพืน้ ทีโ่ ครงการ ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของทาอากาศ
สากลกรุงเทพ แหงที่ 2 (หนองงูเหา)
2.3 แกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณเขตกอสรางโครง
การ โดยเรงดวนโดยประสานการจัดทําโครงการจัดหาที่อยูอาศัยแหงใหม
ประกอบดวยการจัดทําสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค ใหครบสําหรับ
รองรับราษฎรที่ประสงคจะเขาอาศัยในโครงการนี้ไดทั้งหมด
2.3 สนับสนุนและดําเนินการชวยเหลือในการอพยพโยกยายราษฎร วัด โรงเรียน
และสถานีอนามัย
2.4 สรางสัมพันธภาพทีด่ กี บั ราษฎรในพื้นที่โครงการกอสรางสนามบิน ใหดําเนิน
การไปอยางราบรื่น โดยเขารวมกิจกรรมของชุมชนตามแตโอกาสอํานวย เชน
การเปนเจาภาพทอดกฐิน ณ วัดหนองปรือ เปนเวลา 2 ป ติดตอกัน จัดหา
เกาอี้ และทุนการศึกษามอบใหแกนักเรียน โรงเรียนหนองปรือ และรวมกิจ
กรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ เปนตน
2.5ทําหนาที่เปนแกนกลางในการประสานงานไกลเกี่ยขอเรียกรองตางของราษฎร
ทีม่ าชุมชนเพื่อหาขอยุติโดยเร็ว
2.6ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑการพิจ ารณาสิท ธิต ามที่ ประธานคณะอนุกรรมการ
ประสานการ โยกยายไดสั่งการไวและดําเนินการชวยเหลือโยกยายราษฎรออก
จากพืน้ ทีก่ อ สรางสนามบิน รวมกับ บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) โดย บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด เปนผูรับผิด
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ชอบในการจายเงินชวยเหลือทั้งหมด ตามมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2539 โดยกําหนดการชวยเหลือราษฎร เปน 2 แนวทาง คือ
1. จายเงินชวยเหลือราษฎรหลังคาเรือนละ 800,000 บาท (แปดแสน
บาทถวน) หรือ
2. หากราษฎรไมประสงคจะรับเงินตามขอ 1 ก็สามารถขอรับที่ดินซึ่งการ
เคหะแหงชาติ (กคช.) จัดเตรียมไวหลังคาเรือนละ 20 ตารางฟรี
พรอมเงินชวยเหลืออีก 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) ทั้งนี้ราษฎร
จะตองเลือกขอใดขอหนึ่งเทานั้น
บริษทั ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 โดยยึดถือวิธี
ปฏิบตั ขิ นั้ ตอน และ เวลา ในการดําเนินการใหความชวยเหลือราษฎรออกจากพื้นที่
บริเวณโครงการ ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 – กุมภาพันธ 2540 มีดังนี้
1. จัดทําประกาศแจงผูไดรับความชวยเหลือ ซึ่งอาศัยในพื้นที่โครงการ
2. เปดรับคํารองจากราษฎรที่มีบานอยูจริงกอนปการสํารวจป 2536
3. ตรวจสอบรายชื่อจากแบบสํารวจ และบัญชีรายชื่อป 2536
4. สรุปบัญชีรายชื่อผูยื่นคํารองขอรับความชวยเหลือทั้ง 2 ประเภท
5.จัดทําลําดับตารางการรื้อถอนของราษฎรซึ่งขอรับความชวยเหลือเปนเงิน
ภายใน 90 วัน
6. ถายรูปบานเพื่อใชประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอไปพรอมบัญชีรายชื่อแต
ละคราวตออธิบดีกรมการบินพาณิชยเพื่อทราบและอนุมัติ
7. ถายรูปภายหลังรื้อถอน ตามขอ 5.
8. รับมอบทีด่ นิ คืนจากราษฎรพรอมจายเงิน จํานวน 800,000 บาท
9. กรณีเลือกขอรับที่ดิน 50 ตารางวา ใหเลือกแปลงดิน โดยรื้อถอนบานเพื่อ
สงมอบที่ดินคืน พรอมรับเงิน 50,000 บาท

บทที่ 5
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษา การรื้อยายชุมชนเพื่อการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2
( หนองงูเหา ) เปนการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการอยูอาศัย สภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กอนและหลังการยายชุมชน และนอกจากนี้ยังเปนการศึกษากระบวนการในการ
ยายชุมชนรวมทั้งเหตุผลในการเลือกรับขอตกลงที่เกิดขึ้นในการรื้อยายชุมชนครั้งนี้ของประชาชน
ทัง้ กลุม ทีร่ บั ทีด่ นิ แลวอยูอาศัยในที่ที่รัฐจัดหาใหและกลุมผูรับเงินแลวจัดหาที่อยูอาศัยเอง โดยใน
การวิเคราะหจะแยกพิจารณาดังนี้คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ
สวนที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัย
สวนที่ 3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
สวนที่ 4 ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
สวนที่ 5 สาเหตุในการเลือกรับขอเขอตกลงและความพึงพอใจในการอยูอาศัยใน
ปจจุบัน
สวนที่ 6 กระบวนการในการยายชุมชนและปญหาที่เกิดขึ้น
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ
ตารางที่

5.1 แสดงขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสัมภาษณ
ขอตกลงที่ 1

เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลี่ย
สถานนะภาพการอยูอาศัย
เจาของ
ผูอาศัย

ขอตกลงที่ 2

จํานวน
4
1

(%)
80
20

ที่วัด
25
44
48 . 5 ป

(%)
36.25
63.75

3
2

60
20

54
15

78.26
21.74

ที่เอกชน ( % ) รวม ( % )
25
58.14 47.2
18
41.86 52.8

39
4

90.7
9.3

84.48
15.52

จํานวนผูต อบแบบสัมภาษณผูที่รับขอตกลงที่1 เปนชายรอยละ 80 โดยเปนเจาของที่อยู
อาศัยเอง และผูที่รับขอตกลงที่ 2 รอยละ 52.8 เปนหญิง โดยมีสถานะภาพเปนเจาของที่อยูอาศัย
เอง รอยละ 84.8
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ตารางที่ 5.1 แสดงรูปแบบหองนํ้าหองสวมในที่พักอาศัย
ลําดับที่

ลักษณะหองนํ้า - หองสวมภายในที่พักอาศัย

รายละเอียด

แบบที่ 1

W.C.

Bath

ลักษณะของหองนํ้า - หองสวม
แบบที่ 1 คือมีการแยกสวนอาบนํ้าและ
สวนขับถายออกจากกัน

แบบที่ 2

W.C. + Bath.

ลักษณะของหองนํ้า - หองสวมแบบ
ที่ 2 คือมีสวนอาบนํ้าและขับถายอยู
รวมกัน

แบบที่ 3

W.C.
Terrace
Lau. + etc.

ลักษณะของหองนํ้า - หองสวมแบบ
ที่ 3 คือ มีสวนขับถายแตพื้นที่อาบนํ้า
ใชรวมกับพื้นที่สวนอื่น ๆเชน เฉลียง ,
ระเบียง , สวนซักลางและสวนอื่น ๆ

แบบที่ 4
ลักษณะของหองนํ้า - หองสวมแบบ
ที่ 4 เปนแบบที่ใชหองนํ้า – หองสวม
รวมกับเพื่อนบาน

ที่มา

: จากการจําแนกรูปแบบหองนํ้า - หองสวมในงานวิจัยของนายสมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
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สวนที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัย
จะเปนการแยกพิจารณาในสวนของที่พักอาศัย คือตัวบานและในสวนของชุมชนที่อยู
อาศัยโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
สวนที่ 2.1 บานพักอาศัย จะพิจารณาในเรื่อง
•
รูปแบบบาน
•
ลักษณะผังบาน
•
ลักษณะหองนํ้า – หองสวม
•
ขนาดพื้นที่ใชสอย
•
วัสดุในการกอสราง ( เสา , พื้น , ผนัง , หลังคา )
•
ลักษณะการใชงานที่อยูอาศัย
•
ลักษณะการปลูกสรางที่อยูอาศัย
•
ความหนาแนนตอครัวเรือน
การพิจารณารูปแบบของที่อยูอาศัยพบวาที่อยูอาศัยเดิมของผูที่ไดรับขอตกลงที่1 รอยละ
60 มีรปู แบบทีอ่ ยูอ าศัยเปนแบบบานไมชั้นเดียว รอยละ 40 มีขนาดที่อยูอาศัยเปน 40 – 60
ตารางเมตรตอหลัง โดยมีลักษณะของผังที่อยูอาศัยเปนแบบที่เปดโลงคือรอยละ 40 เทากับผังที่
อยูอ าศัยทีเ่ ปนแบบพื้นที่โลงกึ่งปด แตลักษณะของ รูปแบบที่อยูอาศัยที่อยูอาศัยปจจุบันของผู
รับขอตกลงที่ 1 รอยละ 40 มีรูปแบบที่อยูอาศัยเปนแบบบานกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น โดยมีพื้นที่ใช
สอยใหญขนึ้ กวาเดิมคือมีขนาด มากกวา 100 ตารางเมตรขึ้นไป ลักษณะของผังที่อยูอาศัยเปน
แบบทีม่ กี ารแยกสวนใชงานอยางเปนสัดสนและมีพื้นที่สําหรับรับแขกดวย จะเห็นไดวารูปแบบที่
อยูอ าศัย ขนาดพื้นที่และ ลักษณะของผัง มีการเปลี่ยนแปลงไป คือมีลักษณะของบานที่ใหญขึ้น
นอกจากนีร้ อ ยละ 80 มีลักษณะของหองนํ้าหองสวมเปนแบบที่มีการแยกสวนขับถายและสวน
อาบนําออกจากกั
้
น ซึ่งก็ถือวาดีขึ้นกวาเดิมซึ่งรอยละ 58.9มีลักษณะของหองนํ้า - หองสวม เปน
แบบมีเฉพาะสวนขับถายสวนอาบนํ้าใชรวมกับสวนอื่น ๆ
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ตารางที่ 5. 2 แสดงรูปแบบของบาน
ลําดับที่

ลักษณะตัวอยาง

รายละเอียด

แบบที่ 1

ลักษณะของบานแบบที่ 1 คือเปนบานไม 1
ชัน้ โครงสรางที่ใชในการสรางบาน เปนการใช ไม
เปนหลัก
แบบที่ 2
ลักษณะของบานแบบที่ 2 คือเปนบานไม 2
ชัน้ โครงสรางที่ใชในการทําบานทั้งชั้นบนและลาง
ใช ไมเปนหลัก
แบบที่ 3
ลักษณะของบานแบบที่ 3 คือเปนบานกออิฐ
ฉาบปูน 1 ชั้นโครงสรางที่ใชในการสรางบานเปน
การใช ปูนเปนหลัก
แบบที่ 4
ลักษณะของบานแบบที่ 4 คือเปนบานกออิฐ
ฉาบปูน 2 ชั้น โครงสรางที่ใชในการสรางบานทั้ง
ชัน้ บนและลางใชปูนเปนหลัก
แบบที่ 5
ลักษณะของบานแบบที่ 5 คือเปนบาน 2 ชั้น
ครึง่ ไมครึ่งปูน ชั้นบนจะใชไม สวนชั้นลางจะกอ
อิฐฉาบปูน
แบบที่ 6
ลักษณะของบานแบบที่ 6 คือเปนบานที่กอ
สรางโดยใชวัสดุอื่น ๆนอกเหนือจากบานแบบที่ 1 –
5 เชน เปนการสรางโดยใช จาก สังกะสี โดยมา
รูปแบบบาที่ 6 นี้จะเปนบานที่สรางอยางชั่วคราว
ไมถาวร
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แผนภูมทิ ี่ 5.1 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบที่อยูอาศัยกอนและหลังการยายชุมชน
ของผูรับขอตกลงที่ 1

60
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0

รูปแบบ

น้ั
ยี
ช้นั
ชนั้
รงึ่ ไ นู 1 ช
2
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ก
ึ
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ต
ม
น
รึ่งต บา นป บา น
บา
ค
บ นไ
า
น
บา

กอน
หลัง

ๆ
อื่น

แผนภูมิที่ 5.2 แสดการเปรียบเทียบรูปแบบหองนํ้า – หองสวมกอนและหลัง

การยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1

8 %0
60
40
20

แ บ บ ที่ 1
แ บ บ ที่ 2

0
ก อ น

ห ลั ง

แ บ บ ที่ 3
แ บ บ ที่ 4
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ตารางที่ 5. 3 แสดงรูปแบบผังบาน
การแบง Zoning ของผัง

แบบผังลําดับที่

แบบที่ 1 เปนพื้นที่โลง
เป น การใชพื้ น ที่ อ เนกประสงคใ นการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆเชน นอน พักผอน รับ
แขก และประกอบอาหาร
แบบที่ 2 เปนพื้นที่โลงกึ่งปด
เปนการใชพื้นที่อเนกประสงคในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ เชนพักผอนรับแขกและประกอบ
อาหารแตมีการแยกสวนอนโดยการใชตูเสื้อผา
หรือ มานมากั้น
แบบที่ 3 คลายแบบที่ 2 แตมีครัวตางหาก

หองนํ้า
นอน

อเนกประสงค

แบบที่ 5 มีการกั้นหองนอน เปนสัดสวนและมี
การ แยกครัวประกอบอาหารออกตางหาก

นอน

private
semi - private

อเนกประสงค

นอน

อเนกประสงค

ครัว

นอน

private
ครัว

นอน

semi - private
อเนกประสงค

นอน

private

ทําอาหาร
นอน

อเนกประสงค

semi - private

นอน

อเนกประสงค

private
ครัว semi - private

นอน
อเนกประสงค
รับแขก

private
ครัว

semi - private

อเนกประสงค

ครัว
หองนํ้าา
อเนกประสงค

semi - public

: จากการจําแนกรูปแบบผังบานในงานวิจัยของนายสมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี

นอน

นอน

นอน

ที่มา

นอน

ทําอาหาร

อเนกประสงค

แบบที่ 6 นอกจากมีหองนอน และครัวเปนสัด
สวนแลว ยังมีพื้นที่สําหรับรับแขกไวดานหนา

ทําอาหาร

semi - private

อเนกประสงค

อเนกประสงค

แบบที่ 4 แยกสวนการใชงานแตประกอบอาหาร
ในที่อเนกประสงค
มีการกั้นหองนอนเปนสัดสวนชัดเจนแต
ใชพื้น ที่โลงประกอบอาหาร

ตัวอยางผัง

รับแขก

ครัว

นอน
นอน
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ตารางที่ 5.4 แสดงการเปรียบเทียบผังที่อยูอาศัยกอนและหลังการยายชุมชน
ของผูรับขอตกลงที่ 1
ลักษณะผังของที่อยูอาศัยเดิม
แบบที่ 1 เปนพื้นที่โลง
แบบที่ 2 เปนพื้นที่โลงกึ่งปด
แบบที่ 3 คลายแบบที่ 2 แตมีครัวตางหาก
แบบที่ 4 มีการกั้นหองนอนเปนสัดสวนแตใชพื้น
ที่โลงประกอบอาหาร
แบบที่ 5 มีการกั้นหองนอน เปนสัดสวนและมีการ
แยกครัวประกอบอาหาร
แบบที่ 6 นอกจากมีหองนอน และครัวเปนสัดสวนแลว
ยังมีพื้นที่สําหรับรับแขก

กอน
จํานวน รอยละ

หลัง
จํานวน รอยละ

2
2
1

40
40
20

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

100

ลักษณะของที่อยูอาศัยเดิมของผูรับขอตกลงที่ 2 รูปแบบที่อยูอาศัยรอยละ 49 เปนแบบอื่น ๆ ในที่นี้
คือ เปน กระตอบ บานจาก หรือเพิง ซึ่งมีขนาดเล็กคือมีขนาดของพื้นที่ใชสอยนอยกวา 40 ตารางเมตร รอย
ละ40.9 สวนลักษณะของผังที่อยูอาศัย รอยละ 42.85 เปนแบบเปดโลง คือเปนพื้นที่โลงและใชทํากิจกรรม
หลาย ๆ อยาง คือทั้ง ทานอาหารปรุงอาหาร นอน รับแขก ในพื้นที่เดียว สวนลักษณะของหองนํ้าหองสวมรอย
ละ 58.9 เปนแบบที่มีแตสวนขับถายสวนอาบนํ้าใชรวมกับสวนอื่น ๆ ในที่นี้คือ อาจจะเปน หลังบาน บอนํ้า หรือ
ที่อื่น ๆ ที่มีการเก็บนํ้าไว แต ที่อยูอาศัยในปจจุบันของผูที่รับขอตกลงที่ 2 นี้นี้รอยละ 36.05 เปนแบบบาน 2 ชั้น
ครึ่งตึกครึ่งไม ขนาด 60 – 100 ตารางเมตรรอยละ 52.3 แมเมื่อแยกพิจารณาจะเห็นวาผูที่อยูอาศัยในที่วัด รอย
ละ 26 รูปแบบที่อยูอาศัยจะเปนบานไม 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ใชสอย 40 –60 ตารางเมตร รอยละ 46.4 ซึ่งเปนรูป
แบบที่มีมากที่สุดของผูที่อยูอาศัยในที่วัด แตสําหรับผูที่ซื้อที่ดินเอกชนแลวปลูกบานนั้น รูปแบบที่อยูอาศัยที่มี
มากที่สุดคือเปนแบบบาน 2 ชั้น ครึ่งไมครึ่งปูน รอยละ 48.9 และมีขนาดพื้นที่ใชสอย 60 – 100 ตารางเมตรถึง
รอยละ 79 สวนผังของที่อยูอาศัยจะเปลี่ยนไปจากเดิมคือ รอยละ 49 เปนที่อยูอาศัยที่มีการแบงสวนใชงานชัด
เจนคือมีหอง นอน หองครัว หองอาหารและนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใชสําหรับรับแขกดวย ลักษณะของหองนํ้าหอง
สวม 57.2เปนแบบที่มีการแยกสวนขับถายและอาบนํ้าออกจากกัน
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แผนภูมิที่ 5.3 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบที่อยูอาศัยกอนและหลังการยายชุมชน
ของผูรับขอตกลงที่ 2
100%
90%
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50%

อื่ น ๆ

40%
30%

บ า นตึ ก 2 ชั้ น

20%

บ า นปู น 1 ชั้ น

10%

บ า นครึ่ ง ตึ ก ครึ่ ง ไม

0%

หล
ัง

บ า นไม ชั้ น เดี ย ว
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นอ

กอ
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วม

หล
ัง

ชน
ย ูท

ี ่ เอก

หล
ัง

กอ
นเ

ชา

ที่ว

ัด

บ า นไม 2 ชั้ น

แผนภูมทิ ี่ 5.4 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบหองนํ้า - หองสวมกอนและหลังการยายชุม
ชนของผูรับขอตกลงที่ 2

100%
80%
60%
40%
แบบที่ 4

20%

แบบที่3

0%
กอน
เชาที่วัด

หลัง

กอน
อยูที่เอกชน

หลัง

กอน
รวม

หลัง

แบบที่ 2
แบบที่ 1

56

ตารางที่ 5.5 แสดงการเปรียบเทียบผังที่อยูอาศัยกอนและหลังการยายชุมชน
ของผูรับขอตกลงที่ 2
ลักษณะผังของที่อยูอาศัยเดิม
แบบที่ 1 เปนพื้นที่โลง
แบบที่ 2 เปนพื้นที่โลงกึ่งปด
แบบที่ 3 คลายแบบที่ 2 แตมีครัวตางหาก
แบบที่ 4 มีการกั้นหองนอนเปนสัดสวนแตใชพื้น
ที่โลงประกอบอาหาร
แบบที่ 5 มีการกั้นหองนอน เปนสัดสวนและมีการ
แยกครัวประกอบอาหาร
แบบที่ 6 นอกจากมีหองนอน และครัวเปนสัดสวนแลว
ยังมีพื้นที่สําหรับรับแขก

ที่วัด

กอน
ที่เอกชน

ที่วัด

หลัง
ที่เอกชน

รวม

รวม

50.80%
26%
8.50%

34.90%
9.30%
18.60%

42.85%
17.65%
13.60%

13.04%
11.60%
0%

2.30%
2.30%
4.70%

7.60%
6.95%
2.35%

4.50%

18.60%

11.50%

11.60%

11.63%

11.60%

7.30%

7.50%

7.40%

21.74%

23.26%

22.50%

2.90%

11.10%

7%

42.02%

55.81%

49%

ลักษณะของวัสดุปลูกสรางที่อยูอาศัยของผูรับขอตกลงที่ 1 กอนการยายชุมชน สามารถสรุปไดวา
เมื่อกอนวัสดุใชทําเสาบานผนัง และพื้นจะเปนไม หลังคาจะมุงกระเบื้องลอนคู แตในปจจุบันวัสดุที่ใชในการ
สรางบานจะมีความแตกตางจากเดิมคือเสาที่ใชสรางจะเปนเสาและพื้นจะเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบานจะ
เปนการกออิฐฉาบปูนและวัสดุมุงหลังคาจะเปนกระเบื้องซีแพคโมเนีย จึงสรุปวาสัวดุที่ใชในการสรางบานจะเปน
วัสดุที่มีความคงทนถาวรซึ่งก็สอดคลองกับลักษณะของการปลูกสรางที่อยูอาศัยที่จากเดิมนั้นรอยละ 60 เปนการ
ปลูกสรางเพื่อรอการตอเติมแตในปจจุบัน รอยละรอยเปนการปลูกสรางอยางถาวร

แผนภูมทิ ี่ 5.5 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการกอสรางที่อยูอาศัยกอนและหลัง
การยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1

1 0 0%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
สร า งชั่ ว คราว

สร า งเพื่ อ ต อ เติ ม

สรางถาวร

ก อ น

หลั ง
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ตารางที่ 5.6 แสดงการเปรียบเทียบวัสดุที่ใชในการกอสรางที่อยูอาศัยกอนและหลัง
การยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่1
ข อ ตกลง 1
ที่
กอนยาย
ปจจุบัน
จํานวน ( % ) จํานวน ( % )

วัสดุที่ใชปลูกบาน
เสาบาน

ไม
เหล็ก
คสล

5
0
0

100
0
0

2
0
3

40
0
60

พื้นบาน

ไม
พื้นคสล

5
0

100
0

3
5

37.5
62.5

ผนังบาน

ไม
กออิฐบลอก
กระเบื้องแผนเรียบ
สังกะสี
กออิฐฉาบปูน
อื่น ๆ

2
0
1
0
0
2

40
0
20
0
0
40

2
0
0
0
3
0

40
0
0
0
60
0

หลังคาบาน

ลอนคู
สังกะสี
ซีแพคโมเนีย
อื่น ๆ

4
1
0
0

80
20
0
0

2
0
3
0

40
0
60
0

วัสดุทใี่ ชในการกอสรางที่อยูอาศัยของผูรับขอตกลงที่ 2 เดิมนั้น ทั้ง เสา พื้นและผนังจะใช
ไมเปนวัสดุหลัก สวนหลังคาจะมุงกระเบื้องลอนคู แตเปนที่นาสังเกตวาแมโดยมากวัสดุที่ใชมุงหลัง
คาจะเปนกระเบื้องลอนคูแตผูที่อาศัยอยูในที่วัดเดิมทีนั้นวัสดุมุงหลังคาที่นิยมใชรอยละ 60.8 เปน
สังกะสีซงึ่ ก็สมั พันธกับรูปแบบของที่อยูอาศัยเดิมที่เปนกระตอบ เพิง หรือโรงจาก ซึ่งแตกตางจาก
ผูท อี่ ยูอ าศัยในทีด่ ินจัดสรรเอกชน ในปจุบันวัสดุที่ใชในการปลูกสรางที่อยูอาศัยวัสดุที่ใชทําเสาจะ
เปนไมรอ ยละ 70.75 วัสดุที่ใชทําพื้นบานโดยรวมรอยละ 54.8 จะเปนพื้นไม วัสดุที่ใชทําผนังบาน
รอยละ 53.5 จะเปนไม สวนวัสดุที่ใชในการมุงหลังคา รอยละ 79.67 จะเปนกระเบื้องลอนคู แต
ในกลุม ของผูร บั ขอตกลงที่ 2 นี้รูปแบบของวัสดุที่ใชในการสรางที่อยูอาศัยของกลุมที่อยูในพื้นที่เชา
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ทีว่ ดั จะแตกตางของกลุมผูรับขอตกลงที่ 2 ที่อยูที่จัดของเอกชนในเรื่องของวัสดุที่ใชทําพื้นบานคือ
จะใช คสล ถึงรอย 52.7 แมวาโดยรวมจะใชไมก็ตาม นอกจากนั้นคนกลุมนี้ยังใชวัสดุที่ทําผนัง
บานเปน การกออิฐฉาบปูน รอยละ 50.8 แมวาโดยรวมผูที่รับขอตกลงตกลงที่ 2 จะใชไมในการทํา
ผนัง
ในเรื่องของลักษณะของที่อยูอาศัยเดิมนั้นรอยละ 45 เปนการกอสรางชั่วคราวและในปจจุบันเปน
การกอสรางอยางถาวรรอยละ 53.25 แมวาผูที่อยูอาศัยในที่วัดรอยละ 53.6 จะเปนการสรางเพื่อรอการตอเติม
ในอนาคต

ตารางที่ 5.7

แสดงการเปรียบเทียบวัสดุที่ใชในการกอสรางที่อยูอาศัยกอนและ
หลังการยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 2

วัสดุที่ใชปลูกบาน

ที่วัด

กอนยาย
( % ) ที่เอกชน ( % )

ปจจุบัน
รวม

ที่วัด

( % ) ที่เอกชน ( % )

(%)

รวม
(%)

เสาบาน

ไม
เหล็ก
คสล

67
0
2

97
0
3

41
0
2

95.3
0
4.7

96.1
0
3.9

52
0
14

79
0
21

30
0
18

62.5 70.75
0
0
37.5 29.25

พื้นบาน

ไม
พื้นคสล

69
3

95.8
4.2

43
0

100
0

97.9
2.1

48
29

62.3
37.7

26
29

47.3 54.8
52.7 45.2

ผนังบาน

ไม
กออิฐบลอก
กระเบื้องแผนเรียบ
สังกะสี
กออิฐฉาบปูน
อื่น ๆ

26
1
2
8
1
30

39.2
1.4
3
11.5
1.4
43.5

31
2
3
0
2
13

60.8
3.9
5.9
0
3.9
25.5

50
2.65
4.45
5.75
2.65
34.5

60
4
6
0
28
0

61.2
4
6
0
28.8
0

30
2
0
0
27
0

45.8 53.5
3.4 3.7
0
3
0
0
50.8 39.8
0
0

หลังคาบาน

ลอนคู
สังกะสี
ซีแพคโมเนีย
อื่น ๆ

16
42
0
11

23.2
60.8
0
16

23
16
0
4

53.5 38.35
37.2 49
0
0
9.3 12.65

57
0
12
0

82.6
0
17.4
0

33
0
10
0

76.74 79.67
0
0
23.26 20.33
0
0
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แผนภูมทิ ี่ 5.6 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการกอสรางที่อยูอาศัยกอนและ
หลังการยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 2
100%
80%
60%
40%
20%
สร า งถาวร

0%

ส ร า ง เ พื่ อ ต อ เติ ม
ก อ น
เ ช า ที่ วั ด

ห ลั ง

ก อ น
อ ยู ที่ เ อ ก ช น

ห ลั ง

ก อ น
รวม

ห ลั ง

สร า งชั่ ว คราว

การใชงานที่อยูอาศัยเดิมของผูรับขอตกลงที่ 1 รอยละ 80 ใชเพื่ออยูอาศัยอยางเดียวและอีก รอยละ 20
เปนการใชอยางอื่นที่นอกเหนือจากการอยูอาศัยและประกอบธุรกิจก็คือการใชเพื่ออยูอาศัยและเลี้ยงสัตว แตใน
ปจจุบันที่อยูอาศัยของกลุมนี้รอยละ 60 จะเปนการอยูอาศัยและประกอบธุรกิจซึ่งก็คือเปนรายขายของชําสวน
ผูบขอตกลงที่2ที่อยูอาศัยเพื่อการอยูอาศัยมีรอยละ 76 รอยละ 23.95 เปนการอยูอาศัยและทํากิจกรรมอื่นๆ
เชนกัน จะสังเกตุเห็นวาที่อยูอาศัยเดิมของทั้ง 2 กลุมประชากรจะไมมีการใชเพื่อประกอบธุรกิจเลย
ระยะเวลาในการอยูอาศัยในที่เดิมของกลุมผูรับขอตกลงที่ 1 รอยละ 80 มีระยะเวลาในการอยูอาศัย
มากกวา 40 ปขึ้นไป มากที่สุดเชนเดียวกับผูที่รับขอตกลงที่ 2 ที่มีจํานวนรอยละ 53.72

แผนภูมทิ ี่ 5.7 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการอยูอาศัยกอนการยายชุมชน
ของผูรับขอตกลงที่ 1
100 %
80
60
40
20
0
1- 20 ป

ตั้งแต 20 ป ถึง 40 ป
ระยะเวลา

ขอเสนอที่1
ขอเสนอที่2

ตั้งแต 40 ป ขึ้นไป
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สวนที่ 2. 2 ชุมชนที่อยูอาศัย จะพิจารณาในเรื่อง
•
การเขาถึงชุมชน
•
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชน
•
สภาพถนนภายในชุมชน
•
พืน้ ทีใ่ นการทํากิจกรรมภายในชุมชน
•
ปญหาเกี่ยวกับชุมชน
จากการสัมภาษณพบวาที่ตั้งของชุมชนเดิมคือพื้นที่กอสรางสนามบินหนองงูเหานั้นเปนที่
ลุม การคมนาคมจะใชเรือเพราะในพื้นที่มีคลองที่สําคัญ ๆ หลายคลองที่ใชเปนเสนทางการสัญจร
เชนคลองหนองงูเหา คลองหนองตระกรา คลองหนองคา และคลองหนองปรือ เปนตนดังนั้นใน
การเขาถึงชุมชนจึงคอนขางลําบาก และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดรับ จะมีแค ไฟฟา
สวนนําประปา
้
, โทรศัพท และถนน ยังเขาไมถึง จึงสามารถสรุปลักษณะทางกายภาพของชุมชน
เดิมของผูร ับขอตกลงที่ 1 และ 2 ไดวามีลักษณะที่ไมดีนักในการเขาถึงและการบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แตในเรื่องของบรรยากาศภายในชุมชนนั้นดีกวาปจจุบันเพราะ
เปนพืน้ ทีโ่ ลงทําการเกษตรกรรม ไมมีมลพิษ
แตในปจจุบนั ทีอ่ ยูอาศัยของผูรับขอตกลงที่ 1 ในเรื่องของการเขาถึงนั้น จากระยะทางของที่
ตัง้ ของชุมชนกับถนนใหญคือถนนบางนาตราดมีระยะทางหางกัน 7.1 กิโลเมตร จากถนน ลาด
กระบัง มีระยะทางหางกัน 8 กิโลเมตร และจากถนนวัดศรีวารีนอย มีระยะทางหางกันประมาณ
2 .5 กิโลเมตร การเขาถึงโครงการจะใชการเดินทางโดยรถสองแถวจาก ถนนลาดการะบัง เขามา
ทางถนนเสนวัดศรีวารีนอย แลวตอ มอเตอรไซดรับจางเขามาในโครงการ ซึ่งปจจุบันลักษณะของ
ถนนภายในโครงการเปนหลุมเปนบอ และไมมีไฟทางตามถนน ซึ่งเปนเรื่องที่อันตรายและเปน
ปญ หาสํ าหรั บผู อยู อ าศัยในเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยเพราะภายในโครงการจาก
จํานวนแปลงทีด่ นิ 2, 000 กวาแปลงมีผูอยูอาศัยเพียง 19 แปลง ดังนั้นแปลงที่ดินที่เหลือจึงเปนที่
รกรางวางเปลา และบางแปลงผูอยูอาศัยในโครงการจัดทําเปนแปลงปลูกผักเพื่อสงขายและรับ
ประทานเอง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่โครงการไดรับนั้น คือ ไฟฟา , นํ้าบาดาล และ
ถนน แตสภาพการใชงานในปจจุบันนั้นไมดี เพราะปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ นํ้าบาดาลไมไหล
ถนนไมดแี ละไมมีไฟทาง สวนการทิ้งขยะภายในโครงการไมมีการบริการจัดเก็บขยะ แตจะเปนการ
เผาทําลายเองโดยผูอยูอาศัยในแตละครอบครัว สําหรับพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมภายในชุมชน
จากการสัมภาษณพบวารเปอรเซ็นตตอบวามีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมโดยการใชแปลงที่ดินที่
ยังไมมีการจับจองเปนที่จัดกิจกรรม
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แผนภูมิที่ 5.8 แสดงปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันชุมชนที่อยูอาศัยของ
ผูรับขอตกลงที่ 1
อื่น ๆ
9%

บรรยากาศในชุม
ชน
6%

ถนน
16%

ไฟฟา
9%
ยาเสพติด
6%
การลักขโมย
6%

ขยะ
16%

ประปา
16%

มลพิษทางกลิ่น
3%

โทรศัพท
13%

ผูอ ยูอ าศัยทีร่ บั ขอตกลงที่ 2 จะแยกพิจารณาเปนผูอยูอาศัยในพื้นที่เชาของวัด และที่อยู
อาศัยในพื้นที่จัดสรรของเอกชน
ผูอ ยูอ าศัยในที่วัด จากจํานวน 9 ชุมชนคือ
1. ชุมชนซอย 8 แสน
2. ชุมชนซอยกิ่งแกว 48 ( ชุมชนซอยผูใหญเงิน )
3. ชุมชนหนาวัดกิ่งแกว
4. ชุมชนวัดกิง่ แกว บริเวณที่กําการอบต. ราชาเทวะ
5. ชุมชนวัดหนองปรือ
6. ชุมชนวัดลําพระองค
7. ชุมชนวัดสุธาโพชน
8. ชุมชนวัดขุมทอง
9. ชุมชนประชารวมใจ ( วัดสาม ลาดกระบัง )
ลักษณะกายภาพของชุมชน โดยรวมคือมีปญหาเรื่องสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
เขาถึงภายในชุมชนยังเปนปญหาที่พบมากที่สุดคือทั้งสภาพของถนนทางเขา , ทางเดินภายในชุม
ชนเชนชุมชนทีไ่ มมไี ฟทาง จาก จํานวน 9 ชุมชนมีเพียง ชุมชนประชารวมใน ชุมชนหนาวัดกิ่ง
และชุมชนซอยกิง่ แกว 48 เทานั้นที่มีไฟทางเดิน นอกจากนี้ปญหาเรื่องการเขาถึงชุมชน โดย
เฉพาะชุมชน วัดสุธาโพชน , ชุมชนวัดขุมทอง ชุมชนวัดลําพระองค มีระยะทางจากถนนใหญถึง
ชุมชน มากกวา 6 กิโลเมตร และตลอดเสนทางจะเปนถนนลุกรังที่ ซึ่งผูอยูอาศัยเดินทางโดยใชรถ
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สองแถว การกําจัดขยะภายในชุมชน จะเปนการเผาเองในแตละบาน แตบางชุมชนเชนชุมชน
ซอย วัดกิง่ แกว 48 ชุมชนประชารวมใจ จะมีรถมารับขยะไปทําลายโดยเสียคาบริการเดือนละ 20
บาทตอเดือนตอ 1 หลัง
สถานทีป่ ระกอบกิจกรรมภายในชุมชน รอยละ 65.2จะมีพื้นที่โดยมากถาชุมชนตั้งอยู
ใกล ๆวัดจะใชทวี่ ดั เปนที่ทํากิจกรรม แตในบางชุมชนจะใชที่โลงวางเปลาเปนที่ทํากิจกรรมแทน
แผนภูมทิ ี่ 5.9 แสดงการเปรียบเทียบการมีสถานที่ประกอบกิจกรรมภายในชุมชน
ของผูอ ยูอ าศัยในที่เชาของวัดกอนและหลังการยายชุมชน
70
60
50
40
30
20
10
มี

0
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หลัง

แผนภูมทิ ี่ 5.10 แสดงปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันของชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่
วัด
ถนน
18%

บรรยากาศในชุม
ชน
มลพิษทางเสียง
8%
4%
ขยะ
14%

ไฟฟา
16%

ยาเสพติด
9%
การลักขโมย
11%

นํา้ เสีย
5%

อาชญากรรม
4%
ประปา
โทรศัพท 5%
มลพิษ4%
ทางกลิ่น
2%
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ผูร บั ขอตกลงที่ 2 ที่อาศัยอยูในพื้นที่จัดสรรของเอกชน ลักษณะทางกายภาพโดยรวมเมื่อ
เทียบกับผูท อี่ ยูอ าศัยในพื้นที่ดินที่เชาของวัดจะมีลักษณะที่ดีกวาคือ
มีการอยูอาศัยอยางเปน
ระเบียบเรียบรอยกวาและมีการดูแลในเรื่องสาธารณูปโภค คือนํ้า และไฟฟา เปนอยางดี รวมทั้ง
มีทางระบายนําเสี
้ ยภายในชุมชนดวย โดยมากผูจัดสรรที่ดินจะอาศัยอยูภายในชุมชนดวยทําให
เมือ่ เกิดปญหา ผูจัดสรรก็จะมาดูแลแกไขให แตในเรื่องของถนนทางเดินภายในชุมชนโดยมากจะ
เปนถนนลุกรัง และไมมีไฟทาง จึงจัดวาเปนปญหาของชุมชนอยางหนึ่ง ภายในชุมชนรอยละ
53.5 ไมมพี นื้ ที่ในการประกอบกิจกรรมรวมกัน

แผนภูมทิ ี่ 5.11 แสดงปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันของชุมชนที่อาศัยอยูในพื้น
ทีด่ ินจัดสรรเอกชน
มลพิษทางเสียง
13%
มลพิษทางกลิ่น
2%

ถนน

ไฟฟา

41%

11%
ประปา
2%
ยาเสพติด
1%
อาชญากรรม
1%

ขยะ

โทรศัพท
6%

21%

การลักขโมย
2%

แผนภูมทิ ี่ 5.12 แสดงการเปรียบเทียบการมีสถานที่ประกอบกิจกรรมภายในชุม
ชนของผูอ ยูอาศัยในพื้นทีจัดสรรขอเอกชนกอนและหลังการยายชุมชน

80
70
60
50
40
30
20
10

มี

0
กอน

หลัง

ไมมี
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สวนที่ 3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
การวิเคราะหในสวนที่ 3 จะแยกพิจารณาสภาพเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมของผูอยู
อาศัยทีร่ ับขอเสนอที่ 1 และ 2 รายละเอียดประกอบดวย
สวนที่ 3.1 สภาพทางเศรษฐกิจจะพิจารณาในเรื่อง
• การประกอบอาชีพ และประเภทของอาชีพ
• ระยะทาง , เวลา และรูปแบบการเดินทางจากบานไปที่ทํางาน
• จํานวนผูมีรายไดในครอบครัว
• รายรับและรายจายในครอบครัว
• ความเพียงพอของรายรับและรายจายภายในครอบครัว
การประกอบอาชีพหลักของผูรับขอตกลงที่ 1 กอนการยายชุมชน นั้นปรากฏวา ทุกคนมี
อาชีพทุกครอบครัวคืออาชีพเกษตรกรรมโดยประเภทของการเกษตร สามารถแยกไดคือ รอยละ
55.6 เปนการเลีย้ งปลา และอีกรอยละ 44.4 เปนการทําสวน การประกอบอาชีพจะทําในพื้นที่ดิน
ทีต่ นเองเปนเจาของเองทั้งสิ้น ดังนั้นระยะทางในการเดินทางไปประกอบอาชีพ รอยละ 60 ระยะ
ทางนอยกวา 1 กิโลเมตร จึงใชวิธีการเดินทางโดยการเดินเทารอยละ 60 ซึ่งใชเวลาในการเดินทาง
ไปทํางานนอยกวา 10 นาที
แตในปจจุบันผูอยูอาศัยกลุมนี้ รอยละ 66.66 มีอาชีพคาขาย ซึ่งการคาขายของผูอยู
อาศัยกลุม นีเ้ ปนการทํากิจการคาขายของชําที่บานที่ใชอยูอาศัย
การมีรายไดพิเศษโดยการประกอบอาชีพเสริมของผูอยูอาศัยที่รับขอตกลงที่ 1 พบวาเดิม
นัน้ ทุกหลังคาเรือน ไมมีอาชีพเสริม เพราะคิดวาการทําการเกษตรนั้นเหมาะกับตัวเองและครอบ
ครัวและมีการหมุนเวียนทําตลอดป จึงไมมีเวลาทําอาชีพเสริมอื่น ๆ แตในปจจุบันผูอยูอาศัย
บางครอบครัวนอกจากจะมีอาชีพหลักแลวยังมีอาชีพเสริมรอยละ 20 แมวาจะเปนสวนนอยแต ก็
ตามแตก็แสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสาเหตุเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจและรายจายที่
เพิม่ มากขึ้นตามลําดับ
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แผนภูมทิ ี่ 5.13 แสดงการเปรียบเทียบอาชีพหลักกอนและหลังการยายชุมชน
ของผูรับขอตกลงที่ 1

100

50
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
คาขาย

0
กอน

หลัง

รับจางทัว่ ไป
เกษตรกรรม

ตารางที่ 5.8 แสดงการเปรียบเทียบระยะทาง , เวลา และวิธีการในการเดินทาง
จากบานไปทํางานกอนและหลังการยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1
กอน
ระยะทางระหวางที่พักและที่ทํางาน
นอยกวา 1 กม.
ตั้งแต 1 กม. - 3 กม
ตั้งแต 3 กม. - 5 กม.
มากกวา 5 กม.

หลัง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

3
2
0
0

60
40
0
0

3
0
0
0

100
0
0
0

5
0
0
0

100
0
0
0

3
0
0
0

100
0
0
0

3

60

0

0

2
0
0

40
0
0

2
1
0

66.7
33.3
0

ระยะเวลาในการเดินทางไปทํางาน
นอยกวา 10 นาที
ตั้งแต 10 นาที - 30 นาที
ตั้งแต 30 นาที - 1 ชั่วโมง
มากกวา 1 ชั่วโมง
รูปแบบการเดินทางไปทํางาน
เดินเทา
พาหนะสวนตัว( รถยนต ,รถ
จักรยาน , รถจักรยานยนต )
รถประจําทาง
อื่น ๆ
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การประกอบอาชีพของผูอยูอาศัยที่รับขอตกลงที่ 2 พบวาเดิมทุกหลังคาเรือน มีอาชีพ
หลัก และอาชีพที่ทํา รอยละ 65.45 คือเกษตรกรรม สามารถแยกประเภทเปนเลี้ยงปลารอยละ
58.15 ทําสวนรอยละ 34.85 โดยเปนการทําเกษตรกรรมในที่ของตนเอง ซึ่งไมไกลจากที่พักอาศัย
นักโดยมีระยะทางนอยกวา 1 กม คิดเปนรอยละ 89.6 ดังนั้นระยะเวลาที่ใชในการเดินทางจึงนอย
ตามไปดวยคือ ใชเวลาเดินทางนอยกวา 10 นาที รอยละ 66.5 โดยการเดินเทาไป และรอยละ
95.8 เปนผูไ มมอี าชีพเสริม อีกรอยละ 4.2 ที่มีอาชีพเสริมจากการสัมภาษณพบวาอาชีพหลักที่ทํา
เปน เปนอาชีพรับจางทั่วไป แตจะมาชวยที่บานทําการเกษตรเมื่อถึงหนาเก็บเกี่ยวผลผลิต แตใน
ปจจุบนั อัตราสวนผูมีอาชีพหลักและไมมีอาชีพมีจํานวนที่เกือบเทากันคือรอยละ 54.4 เปนผูมี
อาชีพ ทีเ่ หลือรอยละ 45.6 ไมมีอาชีพ โดยอาชีพที่ทําคืออาชีพรับจาง รอยละ 74.58 โดยอาชีพ
รับจางของผูท อี่ ยูอ าศัยในที่วัดจะเปนอาชีพรับจางภายในโรงงานเนื่องจากที่ตั้งของชุมชนตาง ๆ ที่
เปนที่วัดอยูไมไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม มากนัก เชน ทีช่ มุ ชน ซอยแปดแสน ชุมชนซอยผูใหญ
เงิน และชุมชนวัดสามลาดกระบัง เปนตน
ดังนั้นระยะทางจากที่พักไปทํางานรอยละ 60 มี
ระยะทางประมาณ 1 – 3 กิโลเมตรระยะเวลาการเดินทางไปทํางานรอยละ 44.7 ใชเวลา 10 – 30
นาที เปนการเดินทางโดยรถประจําทางรอยละ 49.5 จากการสัมภาษณพบวา ผูอยูอาศัยรอยละ
74.8 เปนผูไ มมอี าชีพเสริมและอีกรอยละ 25.2 เปนผูที่มีอาชีพเสริมโดยอาชีพเสริมที่ทํากันจะเปน
การรับจางทั่วไป เชนเลี้ยงเด็ก , ตัดยางรองเทาเปนตน
แผนภูมทิ ี่ 5.14 แสดงการเปรียบเทียบการประกอบอาชีพหลักกอนและหลังการยายชุมชน
ของผูรับตกลงที่ 2

100%
80%
60%
40%
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ

20%

คาขาย

0%
กอน

หลัง

รับจางทัว่ ไป
เกษตรกรรม
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ตารางที่ 5.9 แสดงการเปรียบเทียบระยะทาง , เวลา และวิธีการในการเดินทาง
จากบานไปทํางานกอนและหลังการยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 2
กอน
เชาที่วัด

หลัง
ที่เอกชน

รวม เชาที่วัด

ที่เอกชน

รวม

ระยะทางระหวางที่พักและที่ทํางาน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ รอยละ
นอยกวา 1 กม.
ตั้งแต 1 กม. - 3 กม
ตั้งแต 3 กม. - 5 กม.
มากกวา 5 กม.

62
7
0
0

89.9
10.1
0
0

37
4
0
0

90.2 89.6
9.8 10.4
0
0
0
0

13
34
9
0

23.3
60.7
16
0

2
20
7
5

6
58.7
20.6
14.7

14.5
60
18.3
7.2

68
25
6
0

55
36.3
8.7
0

32
5
4
0

78 66.5
12.7 24.5
9.3 9
0
0

10
14
19
14

17.5
24.6
33.3
24.6

6
22
3
3

17.6 17.55
64.8 44.7
8.8 21.05
8.8 16.7
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91.3

37

90.2 90.75

9

15.8

5

14.7 15.25

5
1
0

7.25
1.45
0

1
3
0

2.4 4.8
7.4 4.45
0
0

25
23
0

44
40.2
0

9
20
0

26.5 35.25
58.8 49.5
0
0

ระยะเวลาในการเดินทางไปทํางาน
นอยกวา 10 นาที
ตั้งแต 10 นาที - 30 นาที
ตั้งแต 30 นาที - 1 ชั่วโมง
มากกวา 1 ชั่วโมง
รูปแบบการเดินทางไปทํางาน
เดินเทา
พาหนะสวนตัว( รถยนต ,รถ
จักรยาน , รถจักรยานยนต )
รถประจําทาง
อื่น ๆ
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กอนการยายชุมชน ผูรับขอตกลงที่ 1 จํานวนผูมีรายไดในครอบครัวรอยละ 40 มีจํานวน 3
คน มีรายไดเฉลี่ยมากกวา 10,000 บาทตอเดือน รอยละ 70.25 และรายจายภายในครอบครัว
เฉลีย่ คือ 500 – 1,000บาทรอยละ 45.5 จึงทําใหรอยละ 60 มีรายรับและรายจายที่เหมาะสมและ
เหลือเก็บ
คาใชจาย แยกพิจารณาจากมากที่สุดไปนอยที่สุด ปรากฏวา รายจายที่มากเปน
อันดับที่ 1 คือ รายจายสําหรับคาใชจายเบ็ดเตล็ด ในที่นี้คือคาใชจายอื่น ๆเชน คาเลาเรียนบุตร
คาซือ้ เสือ้ ผา แตสําหรับชาวเกษตรกรแลวคือคาปุยและอาหารสัตวที่ตองลงทุนไปกอน รองลงมา
คือ คาทีอ่ ยูอ าศัย ในที่นี้คือคาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัยคือคาเชาบาน คานํ้า ไฟ และอันดับที่ 3
คือ คาอาหาร
แตในปจจุบันจํานวนผูมีรายไดในครอบครัวมีจํานวนลดลงคือ รอยละ 80 มี
จํานวน 1 คน ซึ่งก็แปรผันตามจํานวนรายไดที่ลดลงมาเปน 5,000 – 7,500 บาทตอเดือน และ
รายจายภายในครอบครัวก็สูงขึ้นเปน 1,000 – 1,500 บาทตอเดือน ซึ่ง รอยละ 80 ไมเพียงพอใน
การใชจา ยแตละเดือน รายจายอันดับที่ 1 คือ คาใชจายสําหรับคาอาหาร รองลงมาคือคาใชจาย
เพือ่ ที่อยูอาศัยและอันดับที่ 3 คือคาใชจายเบ็ดเตล็ด
ผูร บั ขอตกลงที่ 2 จํานวนผูมีรายไดในครอบครัวเดิมนั้นมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
57.6 มีรายไดรอ ยละ 70 มากกวา 10,000 บาทตอเดือน และมีรายจาย 500 – 1,000 บาทตอ
เดือนรอยละ ซึ่งรายรับและรายจายรอยละ 66.2 เพียงพอและเหลือเก็บ รายจายในครอบครัว
อันดับที่ 1 คือ คาใชจายเบ็ดเตล็ด อันดับที่ 2คือคาอาหารและอันดับที่ 3 คือคาที่อยูอาศัย แตใน
ปจจุบนั จํานวนผูมีรายไดในครอบครัวลดลงเหลือ 2 คนรอยละ 55.5 มีรายได 5,000 – 7,500
บาทตอเดือน รายจายสูงขึ้นเปน 500 – 1,000 บาทตอเดือน และ รอยละ 35.25 ตั้งแต 1,500 –
3,000 บาทตอเดือน เมื่อเปรียบเทียบจากเดิมจะเห็นวารายจายเพิ่มขึ้นในขณะที่รายไดก็ลดลง
เพราะฉะนัน้ ความเหมาะสมของรายรับกับรายจายรอยละ 69.1 ไมเพียงพอ รายจายมากเปน
อันดับที่ 1 คือ คาอาหาร อันดับที่ 2 คือคาใชจายเบ็ดเตล็ด อันดับที่ 3 คือ คาที่อยูอาศัย จะเห็น
ไดวา รายจายที่เกิดขึ้นของทั้งผูรับขอเสนอที่ 1 และ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับกอนยายและหลังยายจะ
มีความแตกตางกันคือ ในปจจุบันคาอาหารและคาที่อยูอาศัย
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แผนภูมทิ ี่ 5.15 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผูมีรายไดในครอบครัวกอนและหลัง
การยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1 และ 2
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ขอเสนอที่ 1
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ขอตกลงที่ 1
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4 คน

ขอตกลงที่ 2
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แผนภูมทิ ี่ 5.16 แสดงการเปรียบเทียบความเหมาะสมของรายรัยและรายจายกอน และหลัง
การยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1 และ 2

ขอตกลงที่ 2

ขอเสนอที่ 2

หลัง
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ขอตกลงที่ 1
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100%

ไมเพียงพอ
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แผนภูมิที่ 5.17 แสดงการเปรียบเทียบรายไดภายในครอบครัวกอนและ
หลังการยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1 และ 2
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แผนภูมทิ ี่ 5.18 แสดงการเปรียบเทียบรายจายภายในครอบครัวกอนและหลัง
การยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1 และ 2
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ตั้งแต 500 - 1,000 บาท
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มากกวา 3,000 บาท
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สวนที่ 3.2 สภาพทางสังคมจะพิจารณาในเรื่อง
• การประกอบกิจกรรมรวมกันภายในชุมชน
• การเขารวมกิจกรรมภายในชุมชน
• การจัดตัง้ หัวหนาและการรวมกลุมคณะกรรมการในชุมชน
• ปญหาทางดานสังคมในชุมชน
ผูรับขอตกลงที่ 1
สภาพ สังคมกอนการยายชุมชนภายในกลุมผูรับขอตกลงที่ 1 รอยละ 80 มีการจัดกิจ
กรรมภายในชุมชนและรอยละ 25 เขารวมกิจกรรมเปนบางครั้งอีก รอยละ 75 เขารวมกิจกรรมทุก
ครัง้ แตในปจจุบันรอยละ 20 เทานั้นที่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นผูอยูอาศัย
ภายในชุมชนจะไมไปรวม
กอนการยายภายในชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1 รอยละ 80 จะมีการจัดตั้งหัวหนาชุมชน
ทีท่ าหน
ํ าทีใ่ นการดูแลทุกข สุขของประชาชนในชุมชน และคอยเปนผูนําในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
รวมทัง้ รอยละ 60 มีการจัดตั้งกลุมคณะกรรมการขึ้นภายในชุมชนเชน กลุมอาชีพเกษตร เปนตน
ซึ่งในปจจุบันแมจะมีการจัดตั้งหัวหนาชุมชนแตก็ไมมีการจัดตั้งกลุมคณะทํางานภายบในชุมชน
ดังนัน้ จึงทําใหการจัดกิจกรรมภายในชุมชนในปจจุบันไมไดรับความสนใจเทาที่ควร
แผนภูมทิ ี่ 5.19 แสดงการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมภายในชุมชนกอนและหลัง
การยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1

หลัง
มี
ไมมี
ก อ น

0

20

40

60

80

100
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แผนภูมิที่ 5.20 แสดงการเปรียบเทียบการเขารวมกิจกรรมภายในชุมชน
กอนและหลังการยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1

100%
80%
60%
40%

เขารวมทุกครั้ง

20%

รวมเปนบางครั้ง
ไมเขารวม

0%
กอน

หลัง

แผนภูมทิ ี่ 5.21 แสดงการเปรียบเทียบการการมีหัวหนาชุมชนกอนและหลังการ
ยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1

100%
80%
60%
40%

ไมมี

20%

มี

0%
ก อ น

หลั ง

แผนภูมทิ ี่ 5.22 แสดงการเปรียบเทียบการการจัดตั้งคณะกรรมการภายในชุมชนกอนและ
หลังการยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1
100%
80%

ไมมี

60%

มี

40%
20%
0%
กอน

หลัง
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ผูรับขอตกลงที่ 2
กอนการยายชุมชนรอยละ 82.5 มีการจัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยที่รอยละ 71.5 ของชุมชน
ทีม่ กี จิ กรรมผูอยูในชุมชนจะเขารวมกิจกรรมทุกครั้งแตในปจจุบันรอยละ 64.3 ภายในชุมชนไมมี
การจัดกิจกรรมอีกทั้งในชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมรอย 55.25 เขารวมกิจกรรมเปนบางครั้งซึ่งแสดง
ใหเห็นความเปลีย่ แปลงในดานสังคม เนื่องจากสภาพแวดลอมการอยูอาศัยที่เปลี่ยนไป จึงทําให
ไมมคี วามสัมพันธภายในชุมชนมากนัก
นอกจากนีก้ อ นการยายชุมชน รอยละ 53.5 ของผูรับขอตกลงที่ 2 เปนชุมชนที่มีการจัดตั้งหัว
หนาภายในชุมชนซึง่ ถาพิจารณาเปรียบเทียบจะเห็นวา รอยละ 76.8 ของผูอยูอาศัยในที่วัดจะมีหัว
หนาชุมชนแตผทู อี่ ยูอ าศัยในที่เอกชนกอนการยายชุมชนรอยละ 16.25 เทานั้นที่มีการจัดตั้งหัวหนา
ในชุมชน
แผนภูมทิ ี่ 5.23 แสดงการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมภายในชุมชนกอนและหลัง
การยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 1
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แผนภูมทิ ี่ 5.25 แสดงการเปรียบเทียบการการมีหัวหนาชุมชนกอนและหลังการ
ยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 2
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แผนภูมทิ ี่ 5.26 แสดงการเปรียบเทียบการการจัดตั้งคณะกรรมการภายใน
ชุมชนกอนและหลังการยายชุมชนของผูรับขอตกลงที่ 2
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สวนที่ 4 ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
จะแยกพิจารณาเปน
• ปญหาเรื่องที่อยูอาศัย
• ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม
• ปญหาภายในชุมชน
ปญหาเรือ่ งทีอ่ ยูอาศัยของผูรับขอตกลงที่ 1 พบวาปญหาที่สําคัญของผูอยูอาศัย รอย
เปอรเซ็นตคอื ปญหาการหางไกลจากสิ่งอํานวยความสะดวกคือการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ
เชน โรงพยาบาล ตลาด และสถานศึกษาเนื่องจากระยะทางของที่ตั้งชุมชนหางไกลและเดินทางไม
สะดวก ดังนัน้ รอยละ 40 จึงมีปญหาเรื่องความหางไกลจากที่อยูอาศัยไปยังแหลงงาน แตผูอยู
อาศัยในกลุม นีม้ คี วามมั่นคงในการอยูอาศัยเปนอยางดี สวนรอยละ 40 มีปญหาในเรื่องขนาด
ของทีอ่ ยูอ าศัยซึง่ กลุมผูมีปญหานี้จะเปนผูที่ปลูกบานมากกวา 1 หลังอยูในพื้นที่ 1 แปลง
ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมพบวา รอยเปอรเซ็นตมีปญหาเรื่องความรูความรูความ
สามารถในการประกอบอาชีพ , ความไมมั่นคงในอาชีพ และการขาดแหงงาน แมวาผูอยูอาศัย
กลุมนี้จะมีอาชีพคาขายที่บานพักอาศัยแตจากการสัมภาษณทําใหทราบวาบางวันนั้นไมมีผูมาซื้อ
ของจากทีร่ า นเลย สาเหตุอาจเปนเพราะ จากจํานวนผูอยูอาศัย 18 หลังมีรายคาทั้งสิ้น 5 รานภาย
ในชุมชนซึ่งเปนจํานวนที่มากสาเหตุที่มีมากเปนเพราะไมรูจะไปทําอชีพอะไรจึงคาขายไปกอนซึ่ง
ทําให ไมมรี ายไดเพียงพอกับรายจายที่เกิดขึ้นในแตละเดือนนอกจกานี้ยังพบวา รอยละ 60 มีหนี้
สินซึง่ หนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ มาจากการปลูกบานที่ใชอยูอาศัยในปจจุบันนี้ โดยเปนการกูยืมจากคนรูจัก
ซึง่ เสียดอกเบี้ยแพงมาก
ทางดานสังคมรอยละ 60 มีความสามัคคีภายในชุมชนดีและมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เปนอยางดี
ปญหาทางภายในชุมชน ที่เปนปญหาสําคัญ รอยละ รอยคือปญหาเรื่องนํ้า , ขยะ ,
และไฟฟาถนน เนือ่ งจากโครงการมีจํานวนผูอยูอาศัยนอยจึงไมมีการดูแลรักษาอยางทั่วถึง ทําให
เกิดทัศนียภาพทีไ่ มดีภายในชุมชน และทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการอยูอาศัยเพราะรอยละ
40 เปนปญหาการลักขโมยจากคนนอกชุมชน ที่เขา - ออกภายในชุมชนไดสะดวก
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ปญหาทีอ่ ยูอ าศัยของผูรับขอตกลงที่ 2 ผูอยูอาศัยในที่วัดจะมีปญหาเรื่องความมั่นคงใน
การอยูอ าศัยรอยละ 50
สวนปญหาที่รองลงมาคือปญหาของขนาดพื้นที่ใชสอยในบานและ
ปญหารูปแบบทีอ่ ยูอาศัยซึ่งเกิดจากปญหาทางดานเศราฐกิจและรายไดที่ลดลง แตปญหาเรื่องที่
อยูอ าศัยของผูอ ยูอาศัยในที่ดินจัดสรรเอกชน คือปญหาการหางไกลจากสิ่งอํานวยความสะดวก
ซึง่ คลายกับผูร ับขอตกลงที่ 1 เนื่องจากที่อยูอาศัยที่จัดสรรโดยเอกชนจะตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับ
โครงการทีอ่ ยอาศัยของรัฐ ซึ่งมีปญหาในการเดินทาง แตผูอยูอาศัยนกลุมนี้จะไมมีปญหาเรื่อง
ความมัน่ คงในการอยูอาศัยเนื่องจากที่ดินเปนที่ของตนเอง
ปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจของผูรับขอตกลงที่ 2 ทั้งที่อยูในที่วัดและที่อยูในที่เอกชน
จะมีลกั ษณะเดียวกับผูรับขอตกลง1 คือปญหาเรื่อง อาชีพ รายได และแหลงงาน แมวาจะมีโรง
งานตั้งอยูบริเวณที่อยูอาศัยแตประชาชนไมมีความสามารถในการประกอบอาชีพเนื่องจากขาด
ความชํานาญ ดวนสังคมพบวาผูอยูอศัยในพืน้ ทีเ่ ชาที่วัดจะเปนชุมชนขนาดใหญ ผูอยูอาศัยใน
ชุมชนจะมาจากทีต่ าง ๆ กันลักษณะการอยูอาศัยจึงอยูอยางตัวใครตัวมันไมมีการชวยเหลือเกื้อกูล
กันเทาทีค่ วร กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนชุมชนที่อยูใกลที่วัดมากกวา

แผนภูมทิ ี่ 5.27 แสดงการเปรียบเทียบปญหาดานกายภาพที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
สําหรับผูรับขอตกลงที่ 1 และ 2
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อยูที่วัด อยูที่เอกชน รวม
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ขอตกลงที่ 2

รวม

หางไกลสิง่ อํานวยความสะดวก
ขนาดและพื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ
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แผนภูมทิ ี่ 5.28 แสดงการเปรียบเทียบปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันสําหรับผูรับขอตกลงที่ 1 และ 2
อื่น ๆ

100%

ขาดผู นํ า ชุ ม ชน

80%
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60%
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40%
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ในการประกอบอาชี พ
ขาดแหล ง งาน

2

แผนภูมทิ ี่ 5.29 แสดงการเปรียบเทียบปญหาในชุมชนที่อยูอาศัยใน
ปจจุบันสําหรับผูรับขอตกลงที่ 1 และ 2
อื่น ๆ
ถนน

100%

ไฟฟา
ยาเสพติด
การลักขโมย

50%

นํ้าเสีย

อยูที่รัฐ

0%

อยูที่วัด อยูที่เอกชน รวม

มลพิษทางกลิ่น
โทรศัพท

อยูที่รัฐ

ข อเสนอที่ 1ขอตกลงที่ 1

อยูที่วัด

อยูที่เอกชน

ข อ เสนอทีขอ่ 2ตกลงที่ 2

รวม

ประปา
อาชญากรรม
ขยะ
มลพิษทางเสียง
บรรยากาศในชุมชน
อื่น ๆ
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สวนที่ 5 สาเหตุในการเลือกรับขอเสนอและความพึงพอใจในการอยูอาศัยในปจจุบัน
สามารถแยกประเด็นไดดังนี้คือ
1. สาเหตุการเลือกรับขอตกลง
2. ความพึงพอใจในการอยูอาศัยในปจจุบัน
3. ขอเสนอแนะในการรื้อยาย
จากการสัมภาษณในสวนของรายละเอียดการรื้อยายชุมชนที่เกิดขึ้นทําให
ทราบวาประชากรสวนมากไมทราบขั้นตอนการดําเนินงานรื้อยายของทางการจึง ไม
สามารถเตรียมการในเรื่องตาง ๆ ได ทั้งในระดับของครอบครัวและระดับชุมชน เพราะ
นอกจากนีจ้ ากการสัมภาษณเรื่องการไดรับขาวการรื้อยายชุมชนวาทราบมาจากที่ใด
ประชากรจะตอบวาทราบจากการบอกตอ ๆ กันมา จึงไมรูวาจริงเท็จอยางไร มารูตัวอีก
ทีตอบมาติดปายเลขบาน ดังนั้นสามารถสรุปวาสาเหตุเนื่องมาจากการขาดการประชา
สัมพันธทดี่ แี ละนโยบายที่แนนอนของรัฐบาลในการรื้อยาย
1. สาเหตุในการเลือกรับขอตกลงตาง ๆมีดังนี้คือ
สาเหตุในการเลือกรับขอตกลงที่ 1 สามารถสรุปไดคือ
1. คิดวาการเขาอยูในที่ดินของรัฐจะมีความเปนระเบียบเรียบรอยและ
ความพรอมในการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมากกวา
2. เปนทีด่ นิ ซึง่ อยูไมไกลจากที่อยูอาศัยเดิมมากนัก คือ ไมไกล เกิน 1
กิโลเมตร
3. กลุม ผูน าในชุ
ํ มชนเดิมในการชักนําใหเลือกรับที่ดินของรัฐ
4. ครอบครัวเดิมเปนครอบครัวใหญเมื่อไดรับสิทธิจึงไดสิทธิมากกวา 1
ครอบครัวจึงแบงเปนรับเงินและรับที่ดินดวยแลวมาอาศัยอยูรวมกัน
5. เปนผูที่เลือกรับขอเสนอเปนครอบครัวแรกกอนจะมีขอตกลงที่ 2
สาเหตุในการเลือกรับขอตกลงที่ 2 คือรับเงินแลวจัดหาที่อยูอาศัยเอง
1. ถาเลือกรับที่ดินแลวจะไดรับเงินอีกเพียง 50,000 บาทตอหลังคาเรือน
ซึง่ ไมพอสําหรับการปลูกบานหลังใหมและยังตองเสียคารื้อถอนบาน
เกาอีกดวย
2. ทีด่ นิ ของวัดบางแหงอยูใกลเสนทางคมนาคามากกวา เชนชุมชนที่ตั้ง
อยูบ นถนนกิ่งแกว
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3. เมือ่ รับเงินทดแทนแลวสามารถหาที่ดินที่มีราคถูกวาที่ดินของโครงการ
รัฐทซึง่ เมือ่ คิดเปนเงินก็จะเทากับแปลงละ 750,000 บาทนับวาเปนที่
ดินราคาสูงถึงแมวาจะมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพรอมก็ตาม
4. ผูท เี่ ขามารับขอเสนอที่ 2 มักจะมีความคุนเคยกับเจาของที่ดินจัดสรรใน
แตละชุมชน
2. ความพึงพอใจในการอยูอาศัยในปจจุบัน
จากแนวความคิดของนายพิเชษฐ อังจันทรเพ็ญ1 และ Wasserman 2ที่จําแนก
ความพึงพอใจตอชุมชนที่อยูอาศัยในลักษณะตาง ๆสามารถสรุปไดคือ
1. ความพึงพอใจในสวนของสภาพกายภาพ หมายถึง ความพึงพอใจตอสิ่ง
แวดลอมทีส่ งั เกตเห็นได ของผูอยูอาศัยที่มีตอยานที่อยูอาศัย บานเรือน และชุมชนของตน
เองจําแนกเปน
1) ความพึงพอใจตอชุมชนโดยทั่วไป ไดแก ความพึงพอใจตอยานที่อยู
อาศัย และความพึงพอใจตอหนวยของที่อยูอาศัย
2) ความพึงพอใจตอการบริการภายในชุมชน รวมถึง ความพึงพอใจเกี่ยว
กับถนน การกําจัดขยะและตํารวจรักษาความปลอดภัย
3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชุมชน ไดแก เรื่องของอากาศ
สวนสาธารณะและภาษีของทองถิ่น
2. ความพึงพอใจในดานสังคม หมายถึง ความพึงพอใจในบทบาทสภาพทางสังคม
ของคนรวมทัง้ สภาพความสัมพันธของคนที่มีตอบุคคลอื่นๆ ในสังคม นอกจากนี้
ยังรวมไปถึงความพึงพอใจในกิจกรรมตางๆ
3. ความพึงพอใจในดานเศรษฐกิจ หมายถึง ความพึงพอใจในสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ เชน การเปนเจาของทรัพยสิน รายได และการทํางานที่กอใหเกิดราย
ได
1

พิเชษฐ อังวังเพญ ,” ลักษณะความพึงพอใจในชุมชน : กรณีศึกษากลุมอุตสาหกรรมเครือซีเมนตไทย ทาหลวง สระบุรี “
( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2528 )
2
Wasserman , Ira M “ Size of place in Relation to Community Attachment and Satisfaction with Community
Service “ ( 1982 ), p.421-436 อางในอําไพ หมื่นสิทธิ์ , “ ความพึงพอใจตอชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบานเจ็น จังหวัดพัทลุง
“ ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2540 )
, หนา 12
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จากการสัมภาษณทําใหทราบวาสภาพโดยรวมของชุมชนที่อยูอาศัยในปจจุบัน
ประชากรมีความพึงพอใจทางดานกายภาพในระดับหนึ่งเพราะลักษณะของบานที่อยู
อาศัยในปจจุบันมีรูปแบบและใชวัสถุที่มีความคงทนถาวรมากกวาเดิม แตปญหาดาน
สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนนั้นแยลงกวาเดิมเพราะประชากรในชุมชนไมมีอาชีพที่มั่น
คงและรายไดที่เพียงพอกับรายจายที่เพิ่มขึ้นยในปจจุบัน
3. ขอเสนอแนะในการรื้อยาย
จากการสัมภาษณพบวา ประชากรเสนอแนะวาการใหขอเสนอนั้นคือ
1. จัดทีด่ นิ ใหพรอมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและเปนการผอนระยะยาว หรือให
ฟรีและเงินในจํานวนที่มากกวา 50,000 บาท เพื่อจะไดเพียงพอในการปลูกบาน
2. ควรมีการจัดอาชีพให
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สวนที่ 6

กระบวนการในการยายชุมชนและปญหาที่เกิดขึ้น
ในสวนนีจ้ ะเปนขอมูลจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของในการรื้อยายชุมชนและ
จากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของสามารถสรุปเปนประเด็นดังนี้คือ
1. กระบวนการในการรื้อยายชุมชนหนองงูเหา
2. ปญหาและวิธีการในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการรื้อยาย

1. กระบวนการในการรื้อยายชุมชน
1.1 การจัดประชุมกํานัน ผูใหญบาน ผูเกี่ยวของ ณ ศาลาประชาคม ที่วา
การอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 การจัดเอกสารประชาสัมพันธ ประกอบดวย ประกาศเรื่องแจงใหราษฎร
ยืน่ คํารองขอรับความชวยเหลือ โดยบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพ
แหงใหม จํากัด โดยออกวารสาร “สื่อกลางโครงการสนามบินหนองงูเหา”
ฉบับพิเศษ แนะนําการเตรียมตัว เตรียมเอกสาร และการขอความชวย
เหลือกอนอพยพโยกยาย โดยการเคหะแหงชาติ และออกเอกสารแผน
ปลิว โปสเตอรผาประกาศแจงใหราษฎรไดทราบอีกหลายฉบับ และ
หลายรายการในระหวางที่ดําเนินการรับคํารอง
1.3 ปดประกาศผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองตามบัญชีการสํารวจในป 2536 โดยจําแนก
ตามบัญชีหมูบ าน มีประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการอพยพ
โยกยายฯ ลงนามกํากับบัญชีรายชื่อ เพื่อใหผูมีสิทธิ์ยื่นคํารองไดทราบ
1.4 การรับคํารอง เพื่อใหราษฎรไดแสดงหลักฐานการเปนเจาของบาน และ
แสดงความตองการขอรับความชวยเหลือวาจะขอรับความชวยเหลือแบบ
ใด (ขอเงินชวยเหลือหรือขอที่ดิน) พรอมทั้งใหแจงกําหนดวันรื้อถอน แจง
จํานวนพื้นที่ครอบครองเพื่อสงมอบที่ดินคืนไวดวย
1.5 การสรุปจําแนกบัญชีรายชื่อ เพื่อเสนอขออนุมัติตามตารางกําหนดการรื้อ
ถอน ซึง่ เจาของบานแจงความจํานงการรื้อถอนไว
1.6 ตรวจสอบสภาพลักษณะบาน ถายภาพกอนรื้อ – หลังรื้อ และมอบพื้นที่
คืน โดยออกหนังสือรับรองการรื้อถอนไวใหราษฎรเพื่อแสดงเปนหลักฐาน
กอนขอรับความชวยเหลือ
1.7 การใหความชวยเหลือภายหลังการรื้อถอน และสงมอบพื้นที่
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2. การแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการอพยพโยกยายและใหการชวยเหลือ
ราษฎรในพื้นที่โครงการ
1. การเคหะแหงชาติไดจัดสงเจาหนาที่ชุดแรกจํานวนหนึ่ง เขาประจําพื้นที่
โครงการ ตัง้ แตมิถุนายน 2536 มีการตอตานจากกลุมที่เรียกตนเองวา
กลุม คนหนุม ซึ่งมีสมาชิกราว 30-40 คน ไดแสดงปฏิกิริยาโดยแสดง
ออกใหรัฐบาลรับรูถึงความไมพอใจ โดยการรื้อถอนและเผาทําลายปาย
ประชาสัมพันธโครงการกอสรางสนามบินของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย (ทอท.) ซึง่ ไดนําไปติดตั้งไวกลางหมูบานในพื้นที่โครงการ
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อประมาณตนป 2536
คณะเจาหนาที่ชุดแรกที่เขาไปประจํา ณ สํานักงานชั่วคราวของ
โครงการ ไดติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบขาวสารของกลุม
ชาวบาน และกลุมคนหนุม ตลอดจนการติดตอกับผูนําชุมชน ซึ่ง
ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ครู อาจารย หัวหนาสถานีอนามัย
ตลอดจนเจาอาวาสวัดหนองปรือ ทําใหไดทราบความตองการที่แทจริง
และพบวามีการตอบโตรัฐดวยวิถีทางของคนกลุมนี้ คอนขางรุนแรง เปน
การสรางการตอรองหรือการเพิ่มดุลทางอํานาจแกชาวบาน เชน ความ
พยายามขัดขวางการลดกระแสชองวางระหวางรัฐบาลกับราษฎรในพื้น
ทีโ่ ครงการ โดยการทาอากาศยานแหงประเทศไทย รวมดวยการเคหะ
แหงชาติเสนองบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนเดิมภายในโครงการ (ธรณี
วิภาคและวัดคูวราราม) ซึ่งชํารุดทรุดโทรม โดยมอบใหกํานัน ผูใหญ
บาน ในพืน้ ที่ปรับปรุงกอสรางและไดดําเนินการไปไดบางสวนก็ไดรับ
การประทวงในระหวางวันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2537 บริเวณหมูที่ 7
ตําบลหนองปรือ โดยการปดถนน ยึดรถแทรกเตอร รถบด ไมใหทํางาน
ตอไป จึงถือเปนการทัดทานอํานาจการตัดสินใจของผูนําชุมชน (กํานัน)
หรือแมแตการกระทําของกลุมฯ ที่ยึดอุปกรณเครื่องมือที่ทดลองเจาะดิน
ของบริษัทที่ใชสํารวจ
คณะทํางานเพือ่ การรื้อยายชุมชนไดใชงานวิจัยของอาจารยวิลาสินี
พิพชิ กุล ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เรือ่ ง “กระบวนการสื่อสารของชาวหนองงูเหาภายใต
สถานการณความไมแนนอนของการอพยพโยกยาย” เพื่อนําเปนแบบ
อยางและคิดคนหารูปแบบเพื่อทําความเขาใจ เอาใจใสในความรูสึก
ความวิตกกังวลและเสียงสะทอนจากพวกเขาเหลานั้น เพื่อความสําเร็จ
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ของโครงการโดยหามาตรการแกไขมารองรับ อาจชวยระงับการขยาย
ตัวของปญหาจาง ๆที่เกิดขึ้น
2. การเคหะแหงชาติ ไดรวบรวมปญหาและอุปสรรคในระหวางที่มีการ
ดําเนินงาน เพื่อเตรียมการอพยพโยกยายไวหลายประเด็น เพื่อประกอบ
การพิจารณาและปองกันแกไข
2.1 ปญหาสภาพแวดลอมภายในโครงการ ประกอบดวย
- สภาพพืน้ ที่ มีขนาดใหญ เนื้อที่บริเวณกวางเกือบ 20,000 ไร มี
ความหนาแนนของประชากรจากตัวเลขของการสํ ารวจของการ
เคหะแหงชาติมีเพียงแค 0.09 หลังคาเรือน ตอพื้นที่ 1 ไร ซึ่งนับวา
ตํากว
่ าเมือ่ เทียบคามาตรฐานของชุมชนเมืองที่กําหนดไว 10 หลัง
คาเรือนตอ 1 ไร ทําใหการสอดสองดูแลเอาใจใสสื่อสาร ขาวสาร
ไมทวั่ ถึงทุกพื้นที่หมูบาน
- สภาพชุมชน เปนสังคมชนบท มีลักษณะการอยูอาศัยที่แวดลอม
ดวยพืน้ นา การทําบอเลี้ยงปลา และการปลูกมะมวง บอผักกะเฉด
เปนรายไดหลักของครอบครัว
ทําใหชาวบานหนองงูเหาซึ่งมี
พืน้ แพชีวติ ความเปนอยู แบบเดิมไมอยากใหมีการขาดสัมพันธกับ
วิถคี วามเปนอยูแบบเดิม ที่ฝงรากมาแลวแตรุนปู ยา ตา ยาย กอ
ใหเกิดเงื่อนไขตอรองตางๆ มากมาย ทั้งการจัดโครงการจัดหาที่อยู
อาศัยใหม
หรือการจัดหางานในสนามบินใหพวกเขาไดทําใน
อนาคต
2.2 ปญหาความไมแนนอนของนโยบายรัฐบาลในการจัดทําโครงการกอ
สรางสนามบิน
- ความชัดเจนของโครงการ ราษฎรในพื้นที่ดครงการตลอจน
ประชาชนทั่วไปไมมั่นใจวาสนามบินจะไดสรางจริงหรือไม
- รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง ทําใหโครงการที่เกี่ยวของ
อื่นๆ ชะงักงัน และตองเลื่อนลาชา ความลาชาในการตัดสินใจ
ของรั ฐบาลเพื่อกํ าหนดนโยบายจัดทํ าโครงการซึ่งลาชามาเปน
ระยะเวลา 30 ป ทําใหชาวหนองงูเหา เกิดความชินชา และไมตื่น
ตัวจริงเมือ่ มีกระแสขาว เกี่ยวกับการอนุมัติกอสรางหลายคนบอก
วา “ใหเขาลงมือใหเห็นดีกวาไมใชเอาปายมาแลวหายไป หรือเอา
เฮลิคอปเตอรมาบินลงจอดที่นี่แลวแวะคุยกับกํานัน ผูใหญบาน
แลวกลับ”
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2.3 ปญหาการรับรูสื่อสาร หรือการทําความเขาใจผิดจากขอเท็จจริงของ
สือ่ มวลชน ตลอดจนหนวยงานตางๆ
- การปฏิเสธขอมูลการศึกษา และความพยายามเคลื่อนไหวของ
หนวยงานองคการเอกชน โดยรูปแบบตางๆ เชน องคกรอนุรักษสิ่ง
แวดลอม ซึ่งมีความพยายามปฏิเสธการพัฒนาโครงการของรัฐ
บาลโดยเบีย่ วเบนใหความรูความเขาใจแกราษฎร เพื่อใหทําการ
ตอสูค ดั คาน ไมใหมีการกอสรางสนามบิน เชน ความพยายามเขา
รวมมือของนักศึกษาบางสถาบัน เพื่อรวมประทวง และคัดคาน
ขณะที่ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และคณะเขาเยี่ยมพื้นที่โครงการ
- ความเขาใจเรื่องของการจายเงินชดเชยคาเวนคืนใหม ใหกับ
ราษฎรในพื้ น ที่ก อสร างสนามบินซึ่งมีหลายหนวยงานเขาใจวา
ราษฎรเรียกรองคาเวนคืน ซึ่งโดยขอเท็จจริง เปนการเรียกรองขอ
ความชวยเหลือเพื่อทดแทนรายไดในการประกอบอาชีพเทานั้น
เพราะการเวนคืน จายคาชดเชย รัฐบาลไดออก พ.ร.บ.
เวนคืนโดยจายเงินใหกับราษฎรทั้งหมดไปแลวเมื่อ 30 ปมาแลว
2.4 ปญหา และอุปสรรคจากการเคลื่อนไหวคัดคาน ของราษฎรบาง
สวนบางกลุมทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา
- บุคคลบางกลุม (กลุมคนหนุม) ไดพยายามชักชวนใหราษฎรใน
พืน้ ทีโ่ ครงการมีความเกลียดชังเจาหนาที่ไมใหรับขอมูลขาวสาร ไม
ตองการใหฟงคําชี้แจงและเคยจัดทําประกาศ “หามเจาหนาที่การ
เคหะแหงชาติเขาในพื้นที่โครงการ
มิฉะนั้นจะไมรับรองความ
ปลอดภัย” ตลอดจนมีการจัดทําโลงศพ เพื่อมอบแดการเคหะแหง
ชาติ
- นักการเมืองและผูนําทองถิ่น ขาราชการบางคน และกลุมผล
ประโยชน ไดเคยจัดชุมชนราษฎรและจัดทําขอเรียกรอง พรอมทั้ง
กลาวโจมตี การเคหะแหงชาติ และการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย หลายครั้ง ซึ่งไดรับความรวมมือจากราษฎรพอสมควร
- การเคลือ่ นไหวเรียกรองของกลุมการเมือง กลุมผลประโยชนและ
บุคคลดังกลาวไดรับความรวมมือจากราษฎร เพราะผลจากการที่
ราษฎรลงทุนในการประกอบอาชีพในที่ดินจํ านวนมากและมีผล
ตอบแทนในแตละปคอนขางสูง และไมตองเสียภาษี ไมตองเสีย
เงินตนทุนเรื่องที่ดิน และบางครั้งไดรับการสนับสนุนจากบุคคล
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ภายนอก เชน พอคา แมคา ที่รับสินคาเกษตรกรจากพื้นที่โครงการ
หรือจากบรรดาเอเยนตสินคาจากตลาดใหญๆ อยางตลาดคลอง
เตย ตลาดหัวตะเข เปนตน
3. รูปแบบแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคของการเคหะแหง
ชาติ เพือ่ ดําเนินการ โครงการใหบรรลุเปาหมาย
3.1 การวางโครงการโครงงานตางๆ ไดคํานึงถึงความเขาใจ ความ
พึงพอใจตลอดจนความคิดเห็นของราษฎร ผานผูนําชุมชน
(กํานัน ผูใ หญบาน) เปนสําคัญ เพื่อใหมีสวนรวมในการตัด
สินใจ
3.2 สรางรูปแบบสัมพันธภาพระหวางหนวยงานกับราษฎรในพื้นที่
โครงการโครงการเคหะแหงชาติ มีเจาหนาที่ประจําโครงการ
เปนคนในพืน้ ที่ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการ เพื่อความไววางใจ
และมีสวนรวมของชุมชนตอโครงการนี้
3.3 การสรางรูปแบบนําเสนอขาวสารขอมูล เพื่อสื่อสารแบบสอบ
ทาง เชน การจัดทําโครงการประชาสัมพันธสัญจร ชี้แจง
ความจําเปนในการกอสรางสนามบินใหราษฎร ไดมีโอกาสซัก
– ถาม การประชุมชี้แจงหนวยงานและเจาหนาที่ กํานัน ผู
ใหญบานบอยครั้ง เปนตน
3.4การจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชน
ดวยความสมําเสมอ
่
เชน งานบวช งานแตงงาน การเปนเจา
ภาพทอดกฐิน รวมงานวันเด็กและอื่นๆ ตามโอกาสอันสมควร
3.5 การเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร และจัดทําวารสาร “สื่อ
กลาง” โครงการ สนามบินหนองงูเหา
3.6การแสดงความจริงใจและผูกมิตรของเจาหนาที่ประจํ าโครง
การตอบุคคลที่เปนผูนําในการเคลื่อนไหว
ชวยลดกระแส
ความขัดแยงและยุติไดในที่สุด
ทั้งนี้ปญหาทั้งสิ้นทั้งปวงหากเกิดแตในสวนของความไมเขาใจในโครง
การ ยอมแกไขไดดวยระบบการสื่อสารที่มีความเขาใจ และคํานึงถึงปจจัยทาง
สังคม และจิตวิทยาตลอดจนสภาพแวดลอมที่ผันแปร ไปตามเหตุการณ อันสนอง
ตอบตอความตองการของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นเอง

86

สรุปภาพรวมและปญหาของชุมชนที่ทําการศึกษา
ประกอบไปดวย
กลุม ทีร่ บั ขอตกลงที่ 1 จํานวน
19
หลังคาเรือน
กลุมที่รับขอตกลงที่ 2 แบงเปน
1. เชาที่วัด ประกอบไปดวย
9
ชุมชน คือ
1.1 ซอยแปดแสน
1.2 ซอยกิ่งแกว 48
1.3 ชุมชนหนาวัดกิ่ง
1.4 ชุมชนวัดกิ่งบริเวณที่ทําการ อบต ราชาเทวะ
1.5 ชุมชนหนาวัดหนองปรือใหม
1.6 ชุมชนวัดลําพระองค
1.7 ชุมชนวัดสุธาโพชน
1.8 ชุมชนหมูบานขุมทอง
1.9 ชุมชนประชารวมใจ ( วัดสามลาดกระบัง)
จํานวน 331 หลังคาเรือน
2. เชาทีด่ ินเอกชนประกอบไปดวย 7 ชุมชน คือ
2.1. ชุมชนที่ดินจัดสรรกํานันสุมล
2.2. ชุมชนที่ดินจัดสรรอบต สุชาติ
2.3. ชุมชนที่ดินจัดสรรผูใหญแอว
2.4. ชุมชนที่ดินจัดสรรกํานันเปย
2.5. ชุมชนบานดาน
2.6. ชุมชนที่ดินจัดสรรลุงจอย
2.7. ชุมชนซอยยายไทย
จํานวน 228
หลังคาเรือน

รูปภาพที่ 5.1 แสดงทีต่ งั้ และผังบริเวณชุมชนที่รัฐจัดหาให
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ชุมชนที่รัฐจัดหาให

ที่ตั้ง : ต. หนองปรือ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
สถานะภาพการครอบครอง : เปนเจาของเอง
จํานวนบาน : 19 หลังคาเรือน

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

พืน้ ที่ภายในโครงการที่มีการ
เขาอยูอาศัยมีเพียง 19 หลังคา
เรือน

โรงเรียนวัดหนองปรือ
สนามกีฬา
สวนสาธารณะ

88

รูปภาพที่ 5.2 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนซอยแปดแสนและซอยกิ่งแกว
ชุมชนซอยแปดแสน และซอยกิ่งแกว 48
ที่ตั้ง : ต. กิง่ แกว อ. บางพลี จ. กรุงเทพฯ
สถานะภาพการครอบครอง : เชาทีว่ ดั กิ่งแกว
จํานวนบาน : 42 หลังคาเรือน ( ชุมชนกิ่งแกว48 )
108 หลังคาเรือน ( ชุมชนแปดแสน )
พื้นที่กอสราง
สนามบิน

คลองลาดกระบัง

ทางเดินคอนกรีต
กวาง 1.20 ม.

ชุมชนซอยกิ่งแกว 48

บอเลี้ยง
ปลา
ชุมชนซอยแปดแสน

สภาพภายในชุมชนนํ้าทวมถึง

บอเลี้ยง
ปลา
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนซอย แปดแสนและ ซอยกิ่งแกว 48
เปนชุมชนทีต่ งั้ อยูต ิดถนนกิ่งแกวลาดกระบัง มี 2 ชุมชนติดกันคือ ชุมชนซอยกิ่งแกว 48
( ซอยผูใ หญเงิน ) และชุมชนซอยแปดแสน มีการเชื่อมตอถึงกันโดยมีทางเดินเชื่อมดานหลังชุม
ชนริมคลองลาดกระบัง พืน้ ที่ของชุมชนทั้งสองนี้เปนพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่กอสรางสนามบินหนองงูเหา
ทีส่ ดุ คือมีเพียงคลองลาดกระบังกั้นเทานั้น แมวาชุมชนทั้ง 2 จะอยูติดกันและเปนพื้นที่วัดเหมือน
กันแตลกั ษณะทางกายภาพของทั้ง 2 ชุมชนจะมีความแตกตางกันคอนขางมาก คือ
ซอยกิ่งแกว 48 ( ซอยผูใหญเงิน )
จะเปนชุมชนที่มีระเบียบเรียบรอยบานแตละหลังจะมีรั้วกั้นเปนสัดสวนลักษณะของ
บานโดยมากจะเปนบาน 2 ชั้นครึ่งไมครึ่งปูน ถนนภายในชุมชนจะเปนถนคอนกรีตอยางดี มีถัง
ขยะวางไวหนาบานแตละหลังเพื่อรอการจัดเก็บไปทําลายอยางเปนสัดสวน แตภายในชุมชนนี้จาก
จํานวนบาน 85 หลังคาเรือนภายในชุมชน จะมี อยูเพียง 42 หลังเทานั้นที่เปนครอบครัวที่ยายมา
จากหนองงูเหา ภายในชุมชนจะมีการจัดเรียงถังขยะหนาบานทุก ๆหลังไวอยางเปนระเบียบ แล
วจะมีคนมาเก็บไปทําลาย โดยเสียคาบริการเดือน ละ 20 บาทตอเดือน ตอ 1 บาน

ชุมชนซอยแปดแสน
รูปภาพที่ 5.2.1 สภาพภายในชุมชนซอยกิ่งแกว
48

รูปภาพที่ 5.2.2 สภาพบานภายในชุม

อาคารพาณิชยหนาชุมชน
ถนนกิ่งแกว

รูปภาพที่ 5.2.3 บรรยากาศภายในในชุมชน
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ซอยแปดแสน
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนจะเปนชุมชนที่ไมคอยมีระเบียบเรียบรอยนัก พื้นที่
ของชุมชนจะเปนที่ลุมเพราะเปนพื้นทีติดกับคลองลาดกระบังดังนั้นบานในชุมชนนี้จะมีเสาลอยยก
พืน้ เหนือนํา้ มีทางเดินหลัก ขนาดกวาง 1.2 เมตร เปนทางคอนกรีต และมีสะพานเชื่อมเพื่อเขา
บานแตละหลัง การกําจัดขยะในชุนจะเปนการนําขยะของแตละบานเดินออกไปทิ้งที่ถังขยะหนา
ถนนใหญเองไมมีการจัดใสถังเพราะผูอยูอาศัยไมตองการเสียคาบริการเดือนละ 20 บาทใหผู
บริการ

รูปที่ 5.2.4 สภาพบานภายในชุมชนที่ตองยกพื้นสูง
เนื่องจากนํ้าทวมถึงภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.2.5 ทางเดินภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.2.6 บรรยากาศภายในชุมชนซอยแปดแสน

การเขาถึงของทัง้ 2 ชุมชนนี้คือใชถนนกิ่งแกวลาดกระบังเปนเสนทางหลัก พื้นที่ของทั้ง 2
ชุมชนเปนพืน้ ทีธ่ รณีสงฆของวัดกิ่งแกว โดยที่ชุมชนซอย กิ่งแกว 48 เปนพื้นที่ซึ่งทางวัดทําการจัด
สรรไวนานแลวจึงมีการถมที่เรียบรอยสวนพื้นที่ในชุมชนซอยแปดแสน เปนชุมชนที่เกิดขึ้น ได 3 –
4 ปทผี่ า นมา ตอนที่มีการรื้อยายชุมชนเพื่อการกอสรางสนามบิน ทางวัดจึงไมมีการจัดสรรและ
เตรียมการไวลวงหนา ตลอดจนทางเขาของชุมชนซอยแปดแสนดานที่ติดถนนเปนซอยแคบ ๆ รถ
ถมดินไมสามรถเขาได ทําใหพื้นที่เปนที่นํ้าทวมถึงอยางเชนปจจุบัน
คาเชาทีด่ นิ ทางวัดกิ่งแกวคิดเปน ตารางวาละ 8 บาทตอ1 ป แตคาตองจายเงินแรกเขา
คิดตารางวาละ 1,500 บาท ซึ่งเปนราคาที่คอนขางสูง
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ปญหาภายในชุมชน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ภายในชุมชนทั้ง 2 มีความคลายคลึงกันในเรื่องของปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ และสังคม คือ ดานเศรษฐกิจจะเปนปญหาเรื่องรายได สวนอาชีพจะเห็นไดวาผูอยู
อาศัยภายในชุมชนทัง้ สองทีอ่ ยูในวัยทํางานจะมีอาชีพรับจางทํางานในโรงงาน เพราะเปนพื้นที่ที่
อยูใ นบริเวณทีต่ งั้ ของโรงงานหลาย ๆ แหง แตสําหรับผูอยูอาศัยที่มีอายุมาก ๆ จะไมมีงานทํา
เนือ่ งจากไมมคี วามสามารถในการประกอบอาชีพเพราะไมมีความรูความชํานาญ
เคยทําแต
เกษตรกรรมมาตลอด ปญหาทางดานสังคมของชุมชนทั้ง 2 คือ ความสามัคคีของผูอยูอาศัยภาย
ในชุมชนแมวาผูอยูอาศัยภายในชุมชนจะเปนกลุมเครือญาติกันแลวมารวมตัวกันอยูอาศัยแตก็เปน
เพียงกลุม เล็กหลาย ๆ กลุม จึงเกิดปญหามากมาย เชนการทะเลาะกัน ตลอดจนปญหา ยาเสพ
ติด การลักขโมย ซึ่งภายในชุมชนนี้จะมีมากกวาชุมชนอื่น ๆ
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รูปภาพที่ 5.3 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนหนาวัดกิ่งแกว

ชุมชนหนาวัดกิ่งแกว

ที่ตั้ง : ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
สถานะภาพการครอบครอง : เชาทีว่ ดั กิ่งแกว
จํานวนบาน : 30 หลังคาเรือน

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

วัดกิ่งแกว

พืน้ ที่จัดไวกิจกรรมและ
เปนตลาดนัดของชุมชน

ทางเขาชุมชน เปนถนนลาด
ยางมะตอย

อาคารพาณิชย
ถนนกิ่งแกว
หมายเหตุ : ผูอยูอาศัยที่ยายมาจากพื้นที่กอสราง
สนามบินสัญลักษณภายในผังจะระบายสีหลังคา
สวนที่ไมไดระบายเปนผูอยูอาศัยที่มาจากที่อื่น ๆ
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนหนาวัดกิ่งแกว
ชุมชนหนาวัดกิ่งแกวแหงนี้จัดวาเปนชุมชนขนาดใหญและมีการอยูอาศัยของผูที่มาจาก
หลาย ๆ ที่ แตผอู ยูอาศัยที่มากจากพื้นที่กอสรางสนามบินจากการสํารวจพบวามีอยู 30 หลังคา
เรือนจากจํานวน 200 หลังคาเรือน ประเภทของทีอ่ ยูอาศัยภายในชุมชนมีความหลากหลายคือมีทั้ง
บานเชา รานคา อาคารพาณิชยและ บานเดี่ยว สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชน
มีความพรอมทุกดาน คือมีทั้ง ไฟฟา นํ้าบาดาล โทรศัพท การเขาถึงของชุมชนจะใชถนนกิ่งแกว
ลาดกระบัง ถนนทางเขาหลักเปนถนนลาดยางอยางดีกวาง 5 เมตร และถนนซอยกวาง 3.5
เมตร การกําจัดขยะจะมีถังขยะวางตามจุดตาง ๆ และมีรถบริการมาจัดเก็บไปทิ้ง คาบริการเดือน
ละ 20 บาทตอเดือน ตอหลัง ภายในชุมชนมีการรวมกลุมคณะกรรมการและมีการจัดตั้งหัวหนา
ชุมชน เพราะเปนกลุมผูนําเดียวกับผูนําในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของวัดกิ่งแกว ดังนั้นภายในชุม
ชนจึงมีการจัดกิจกรรมตาง ๆรวมกันซึ่งโดยมากจะเปนกิจกรรมงานตางๆที่เกี่ยวกับวัด และการทํา
บุญ
ราคาคาเชาพื้นที่ คิด 10 บาทตอตารางวา ตอป คาบริการแรกเขาอยูอาศัยคิดเปน
40,000 บาท ตอ ตารางวา
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนโดยรวมจะเปนปญหาการลักขโมย เพราะเปนชุมชนขนาดใหญ
และมาจากทีต่ า ง ๆกัน ปญหาทางดานเศรษฐกิจของผูที่มาจากหนองงูเหา คืออาชีพ และรายได
ทีไ่ มเพียงพอกับคาใชจาย

รูปภาพที่ 5.3.1 แสดงบรรยากาศภายใน

รูปภาพที่ 5.3.2 แสดงสภาพบานเชาภาย

รูปภาพที่ 5.3.3 แสดงบรรยากาศภาย

รูปภาพที่ 5.3.4 แสดงสภาพบานภายใน
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รูปภาพที่ 5.4 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนวัดกิ่งแกวบริเวณที่ทําการอบต.ราชาเทวะ

ชุมชนวัดกิ่งแกวบริเวณที่ทําการ อบต.ราชาเทวะ

ที่ตั้ง : ต. ราชาเทวะ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
สถานะภาพการครอบครอง : เชาทีว่ ดั กิ่งแกว
จํานวนบาน : 12 หลังคาเรือน

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

พื้นที่กังปรับปรุง
เปนบอเลี้ยงปลา

อพารตเมนใหเชา
อพารตเมนใหเชา
ซอยทางเขาชุมชน กวาง 0.8
ทีทําการอบต.ราชาเทวะ

ถนนกิ่งแกว
ทางเขาชุมชน

อาคารพาณิชยหนา
ทางเขาชุมชน
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนวัดกิ่งที่ตั้งอยูบริเวณที่ทําการ อบต.ราชาเทวะ
เปนชุมชนทีต่ งั้ อยูทางดานหลังที่ทําการ อบต. ราชาเทวะ เปนพื้นที่ธรรีสงฆของวัดกิ่ง
แกว จากการสัมภาษณพบวาผูที่ยายมาจากพื้นที่กอสรางสนามบินจาก 12 หลังคาเรือนมีอยู 7
หลังคาเรือนทีเ่ คยกลับไปอยูตางจังหวัดตอนที่ไดรับเงินชดเชยในชวง 1- 2 ปแรก โดยกลับไปทํา
การเกษตรทีต่ า งจังหวัด แตแลวก็ตองกลับมาเพราะไมมีรายไดที่เพียงพอเคยคิดจะกลับมาหางาน
ทําในกรุงเทพฯ จึงไดเชาพื้นที่ดินวัดกิ่งแกวแลวปลูกบานเรือนดังเชนปจจุบัน แตรายไดมีอยูก็ยังไม
เพียงพอเชนเดิม เพราะไมรูวาจะไปประกอบอาชีพอะไรดี
การเขาถึงชุมชนจะใชทางเดินคอนกรีตขนาด 80 เซนติเมตรดานขางที่ทําการอบต. ฯ
เปนเสนทางหลัก แลวภายในชุมชนเปนทางเดินไมไมถาวรเชื่อตอบานแตละหลัง โดยพื้นที่เปนที่
นําท
้ วมถึง
สภาพบานภายในชุมชนเปนบานที่สรางอยางชั่วคราวคือใชวัสดุที่หางายเชนปาย
โฆษณาตาง ๆมาทําเปนฝาบาน เปนตน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ชุมชนไดรับคือ ไฟฟา และนํ้าบาดาล การกําจัด
ขยะจะมีเจาหนาที่มาจัดเก็บโดยคิดคาบริการหลังละ 20 บาทตอเดือน
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาทีพ่ บคือปญหาดานเศรษฐกิจและดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจคือรายไดและราย
จายไมสมดุลกัน เนื่องจากการไมมีอาชีพของประชาชน ปญหาดานกายภาพคือปญหาเรื่องสภาพ
ของทีอ่ ยูที่ไมมีความมั่นคงถาวร

รูปภาพที่ 5.4.1 แสดงสภาพบานภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.4.2 แสดงทางเดินเขาภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.4.3 แสดงสภาพบรรยากาศภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.5 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนหนาวัดกิ่งแกว

96

ชุมชนวัดหนองปรือ

ที่ตั้ง : อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
( ดานหนาโรงเรียนวัดหนองปรือใหม )
สถานะภาพการครอบครอง : เชาทีว่ ัดหนองปรือ
จํานวนบาน : 35 หลังคาเรือน

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

คลองบางนา

ถนนลุกรังกวาง 2.5 เมตร

พืน้ ที่จะกอสรางโรงเรียนวัดหนองปรือ

พื้นที่โครงการของการเคหะแหงชาติ

ที่ตั้งโรงเรียนวัดหนองปรือ
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สภาพทั่วไปของชุมชนวัดหนองปรือใหม
ลักษณะของชุมชนจะเปนแนวยาวตามพื้นที่ดานขางของโรงเรียนวัดหนองปรือใหม สามารถ
เดินทาง เขา - ออกโดยใชถนนเสนทางผานโครงการของการเคหะ ฯ ที่อยูติดกัน เพราะยังไมมีทาง
เขา ออกเปนของชุมชนเอง ดานหลังชุมชนจะติดกับคลองบางนา พื้นที่ของชุมชนเดิมเปนที่ลุมนํ้า
ทวมถึง ดังนัน้ บานที่อยูในชุมชนครอบครัวที่มีฐานะไมคอยดีจะไมมีเงินพอที่จะถมที่ดิน ลักษณะ
ของทีอ่ ยูอ าศัยจึงเปนบานยกพื้น อยูเหนือนํ้า มีสะพานเชื่อมตอไปยังบานแตละหลัง ถาเปนครอบ
ครัวที่ พอมีฐานะจะทําการถมดินใหสูงขึ้นแลวจึงปลูกบาน
สาธารณูปโภคภายในชุมชนประกอบไปดวย ไฟฟา และนํ้าบาดาล สวนโทรศัพทยังไมมี
สวนเรือ่ งขยะภายในชุมชนจากการสัมภาษณพบวา ทางองคการบริหารสวนตําบลไดเขามาเสนอ
การใหบริการจัดเก็บขยะของชุมชน แตตองจายคาบริการหลังละ 20 บาทตอเดือน ชาวบานจึงไม
ตองการรับบริการจึงจัดเก็บและทําลายโดยการเผาของแตละบานเอง ถนนหนาโครงการเปนถนน
ลูกรัง ขนาดกวาง 3 เมตร ไมมีไฟตามถนน ดังนี้พอตกคํ่า จะมืดมาก พื้นที่โลงสําหรับทํากิจกรรม
ของคนในชุมชน ปจจุบัน ใชพื้นที่วางของโครงการการเคหะฯที่อยูติดกันเพราะยังไมมีการเขาอยู
ของบานในโครงการบริเวณนั้น

รูปภาพที่ 5.5.1 แสดงสภาพบานที่ไมเปน
ระเบียบในชุมชน

รูปภาพที่ 5.5.3 แสดงสภาพบานภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.5.2 แสดงสภาพบานภายในชุม

รูปภาพที่ 5.5.4 แสดงสภาพถนนหนาชุมชนที่
เปนถนนลูกรัง
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เนือ่ งจากเปนชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ธรณีสงฆของ วัดหนองปรือ ดังนั้นสิทธิการครอบครองของที่
อยูอ าศัยจึงเปนลักษณะการเชาที่วัด คาเชาพื้นที่ราคา 10 บาท ตอตารางวาตอ1 ป แตตองเสีย
คาธรรมเนียมตอนแรกเขาอยูอาศัย เปนเงิน ประมาณ 4000 บาท
จากการสัมภาษณพบวาหลายครอบครัวในชุมชนนี้ไดเตรียมการเชาพื้นที่วัดไวเพื่อการอยู
อาศัย ตัง้ แตกอนการยายชุนที่เกิดขึ้นในป พ. ศ. 2539 ประมาณ 5 – 6 ป แตยังไมไดเขามาอยู
อาศัย การเชาพืน้ ที่เดิมทีนั้นทางวัดคิดราคา ถูกกวา ตารางวาละ 10 บาท แตมาเพิ่มราคาตอนมี
การรื้อยายอยางจริงจัง
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาโดยรวมทีเ่ กิดขึ้นในชุมชนนี้ทางดานกายภาพ ประกอบดวยการบริการทางดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไมพรอม การเขาถึงชุมชนไมสะดวก บรรยากาศรอบ ๆ ชุม
ชน เปนทีร่ กราง แมวาจะอยูติดกับโครงการของการเคหะ ก็ตาม ปญหาทางดานเศรษฐกิจเปน
เรือ่ งของอาชีพ และรายได ปญหาดานสังคม ในชุมชนจะไมมีเนื่องจากเปนชุมชนที่มีการรวม
กลุม คณะกรรมการและหัวหนาชุมชน ดังนั้นสภาพทางดานสังคมของชุมชนจึงเปนการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน
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รูปภาพที่ 5.6 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนลําพะอง

ชุมชนลําพะอง

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

ที่ตั้ง : ต. ลําปลาทิว อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพ ฯ
สถานะภาพการครอบครอง : เชาที่วัดลําผักชี
จํานวนบาน : 29 หลังคาเรือน

ถนนภายในชุมชนเปน
ถนนลูกรัง

บอเลี้ยงปลา

บอเลี้ยงปลา

ถนนฉลองกรุง
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สภาพทั่วไปของชุมชนลําพะองค
เปนชุมชนทีต่ งั้ อยูบ นถนนฉลองกรุง ซึ่งเปนชุมชนที่เชาที่ธรณีสงฆของวัดลําพะองค ใน
การปลูกสรางบานเรือนจากการสัมภาษณพบวาการเขามาอยูอาศัยของประชาชนที่ยายใาจากพื้น
ทีก่ อ สรางสนามบินนั้นมีอยูทั้งสิ้น 29 หลังคาเรือนซึ่งเปนกลุมประชาชนที่เคยอาศัยอยูในพื้นที่
เดียวกันและมีความสนิทสนมกันเปนอยางดี ดังนั้นจึงไมมีปญหาทางดานสังคมเพราะทุกคนชวย
เหลือเกื้อกูลกันเปนอยางดี
ลักษณะกายภาพโดยรวมของชุมชนยังไมเปนระเบียนเรียบรอยมากนักเพราะขาดหารดู
และจากหนวยงานตางๆ
บางพื้นที่มีนํ้าาทวมถึงจึงทําใหมีปญหาเรื่องกลิ่นของนํ้าและยังเปนที่
เพาะพันธของยุง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนประกอบไปดวย ไฟฟา นํ้า
บาดาล สวนโทรศัพทนั้นยังไมมี การกําจัดขยะภายในชุมชนผูอยูอาศัยจะทําการเผาทําลายกัน
เอง
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนคือปญหาทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก เพราะประชาชน
ไมมีอาชีพที่มั่นคงเปนรายไดกไมเพียงพอกับรายจายในแตละวันเงินชดเชยที่ไดรับมาก็เหลือนอย
หรือไมเหลือเลย ปญหารองลงมาของชุมชนนี้คือ ปญหาดานการเขาถึงชุมชนมีความลําบากมาก
เพราะรถทีว่ งิ่ เขามามีนอยและชุมชนตั้งอยุหางจากถนนฉลองกรุงประมาณ 3 กิโลเมตร ถนน
ตลอดเสนทางในชุมชนเปนถนนลูกรัง
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รูปภาพที่ 5.2 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนขุมทอง

ชุมชนขุมทอง ( วัดสามลาดกระบัง )

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

ที่ตั้ง : ต. ขุมทอง อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพฯ
สถานะภาพการครอบครอง : เชาทีว่ ัดสาม
จํานวนบาน : 25 หลังคาเรือน

ถนนทางเขาชุมชน ถนนลูกรัง

ทางรถไฟ

บอเลี้ยงปลา

ถนนทางเขาชุมชน

วัดขุมทอง
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สภาพทั่วไปของชุมชนขุมทอง

เปนชุมชนทีต่ งั้ อยูไ กลจากพื้นที่กอสรางสนามบินมากที่สุด( จากชุมชนทั้งหมดที่ทําการ
สํารวจ ) ทีต่ งั้ ชุมชนอยูหางจากถนน หลวงแพง ประมาณ 5 กิโลเมตร ชุมชนตั้งอยูใกลกับวัดขุม
ทอง แตเปนพืน้ ทีธ่ รณีสงฆของวัดสามลาดกระบัง การเขาถึงชุมชนจะทําไดลําบากมากเพราะไม
มีรถประจําทางวิง่ เขามา ถนนภายในชุมชนเปนถนนลุกรังขรุขระตลอดเสนทาง สภาพภายบาน
ในชุมชนจะตัง้ อยูห า ง ๆ กันกระจัดกระจายไปเปนทางยาวตามพื้นที่ธรณีสงฆ แตผูที่ยายมาจาก
พืน้ ทีก่ อ สรางสนามบินจะอยูในบริเวณที่ไมไกลจากกันมากนัก
ราคาคาเชาพื้นที่คิดเปนรายป ปละ10 บาทตอตารางเมตร แตตองเสียคาคาธรรม
เนียมแรกเชาหลังละ 5 หมื่นบาท
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนประกอบไปดวย นํ้า ไฟฟา และ
โทรศัพท แตไฟตามถนนภายในชุมชนยังไมมีทําใหมืดมากเวลาเดินทางในตอนกลางคืน การ
กําจัดขยะจะมีเจาหนาที่มาเก็บคิดคาบริการเดือนละ 30 บาทตอหลัง
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาการวางงานเปนปญหาหลักของชุมชนนี้เหมือนกับชุมชนอื่นๆ เพราะประชาชน
ไมมคี วามรูค วามสามารถที่จะประกอบอาชีพอื่น ๆนอกเหนือจากเกษตรกรรม ปญหาที่สองของ
ชุมชนคือปญหาการเขาถึงชุมชนเนื่องจากไมมีรถประจําทางวิ่งเขามา

รูปภาพที่ 5.7.1 แสดงสภาพถนนภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.7.3 แสดงสภาพภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.7.2 แสดงสภาพบานภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.7.4 แสดงสภาพบานภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.8 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนประชารวมใจ
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ชุมชนประชารวมใจ ( วัดสามลาดกระบัง )

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

ที่ตั้ง : อ. ลาดกระบัง จ. กรุงเทพฯ
สถานะภาพการครอบครอง : เชาทีว่ ัดสาม
จํานวนบาน : 22 หลังคาเรือน

หมายเหตุ : ผูอยูอาศัยที่ยายมาจากพื้นที่กอสราง
สนามบินสัญลักษณภายในผังจะระบายสีหลังคา
สวนที่ไมไดระบายเปนผูอยูอาศัยที่มาจากที่อื่น ๆ

ถนนภายในชุมชนเปน
ถนนลูกรัง

ถนนหลักภายในซอยเปนถนนลาดยาง

ถนนเลียบถนนรมเกลา
ถนนรมเกลา

ซอยรมเกลา 2 / 1
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนประชารวมใจ
เปนชุมชนทีต่ งั้ อยูบ ริเวณถนนรมเกลา ในซอยทางเขาวัดสาม ซึ่งบริเวณนั้นจะเปนที่ธรณีสงฆ
ของวัดสามทัง้ ซอย แตที่ตั้งของชุมชนอยูบริเวณกลางซอย ใชชื่อหนาซอยวาประชารวมใจ
( ตลาดสหกรณ ) ชุมชนนีต้ งั้ อยูทั้งฝงซายและ ขวาของซอย ถนนทางเขาหลักภายในซอยเปน
ถนนคอนกรีต กวาง 4 เมตรแตถนนเขาชุมชนเปนถนนลูกรังกวาง 2.5 เมตร สภาพที่อยูอาศัยของ
ชุมชนทัง้ 2 ฝง มีลักษณะที่แตกตางกันคือ ทางฝงขวามือสภาพที่อยูอาศัยจะเปนบานเรือนที่สราง
ชัว่ คราวไมมีระเบียบเรียบรอนแต ทางฝงซายมือจะเปนระเบียบเรียบรอยกวาและโดยมากที่อยู
อาศัยจะเปนอาคารปูน ชั้นเดียว และ 2 ชั้น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนประกอบไปดวย ไฟฟา , นํ้าบาดาล
โทรศัพท และมีไฟทาง ขยะภายในชุมชนจะมีถังวางหนาบานและมีการจัดเก็บโดยรถขยะ เสียคา
บริการเดือนละ 20 บาทตอเดือน ตอหลัง
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน คือปญหาดานเศรษฐกิจเปนปญหาหลัก เพราะอาชีพที่คนใน
ชุมชนทีย่ า ยมาจากหนองงูเหาประกอบคือ การรับจางเก็บของเกาไปขายซึ่งเปนอาชีพที่ไมมีความ
มัน่ คงและเสีย่ งตอโรคภัยไขเจ็บ รายไดที่ไดก็ไมเพียงพอกับคาใชจายภายในครอบครัว นอกจากนี้
ยังมีปญหาเรื่องยาเสพติดและ ขโมย

รูปภาพที่ 5.8.1 แสดงสภาพชุมชนในซอย
ทางขวามือของชุมชน

รูปภาพที่ 5.8.2 แสดงสภาพชุมชนในซอย
ทางซายมือของชุมชน

รูปภาพที่ 5.8.3 แสดงลักษณะบานภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.9 แสดงทีต่ ั้งและผังบริเวณชุมชนวัดสุธาโพชณ
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ชุมชนวัดสุธาโพชณ
ที่ตั้ง : ริมคลองเจก อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
สถานะภาพการครอบครอง : เชาที่วัดสุธาโพชณ
จํานวนบาน : 28 หลังคาเรือน

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

คลองเจ็ก

ถนนภายในชุมชน กวาง2.5เมตร
เปนถนนลูกรัง

พื้นที่ภายในชุมชนบางพื้น
ที่เปนที่ลุมนํ้าทวมถึง

หมายเหตุ : ผูอยูอาศัยที่ยายมาจากพื้นที่กอสราง
สนามบินสัญลักษณภายในผังจะระบายสีหลังคา
สวนที่ไมไดระบายเปนผูอยูอาศัยที่มาจากที่อื่น ๆ

ถนนหนาชุมชนกวาง 4เมตร เปนถนนลูกรัง
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สภาพทั่วไปของชุมชนวัดสุธาโพชน
เปนทีอ่ ยูห างไกลจากถนนใหญคือถนนออนนุช ( สุขุมวิท 77 ) ประมาณ 10 กิโลเมตร
การเขาถึงชุมชนโดยรถโดยสารประจําทาง ออนนุช – หัวตะเข วิ่งเขาถึงโครงการ ถนนตลอดเสน
ทางเปนลูกรัง กวาง 4 เมตร ตลอดขางทางกอนเขาชุมชนเปนที่นาและบอปลา และถนนภายในชุม
ชนเปนถนนลูกรังกวาง 2.5 เมตร เปนชุมชนขนาดใหญ 385 หลังคาเรือนแตผูอยูอาศัยที่ยายมา
จากหนองงูเหามีอยู 28 หลังคาเรือน ซึ่งเปนกลุมที่เปนเครือญาติกันและชวนกันยายมาอยูที่
บริเวณนี้ ลักษณะบานเรือนโดยทั่วไปของชุมชนนีจะเปนบานเรือนที่สรางอยางไมถาวรสรางเพื่อ
รอการตอเติมมากกวา พื้นที่เปนที่ลุมบางที่มีนํ้าขัง
สาธารณูปโภคภายในชุมชนประกอบไปดวย ไฟฟา นํ้าบาดาล แตภายในชุมชนไมมีไฟ
ทางพอตกคํา่ จะมืดและอันตรายมาก โทรศัพทยังเขาไมถึง การทิ้งขยะภายในชุมชนแตละบาน
จะทําการเผาขยะเอง
ภายในชุมชนมีการจัดตั้งหัวหนาชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเมื่อมีปญหาเดือนรอน
ผูอ ยูอาศัยสามารถแจงขอความชวยเหลือได
คาเชาพืน้ ทีค่ ดิ ราคา ตารางวาละ 12 บาทตอ 1 ป ไมมีการเสียคาแรกเขาอยูอาศัย
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาทางดานเศรษฐกิจเปนปญหาที่สําคัญเพราะไมมีอาชีพและรายได สงผลถึง
ปญหาทางดานกายภาพคือไมมีความสามารถในการสรางที่อยูอาศัยที่มีลักณะที่ดีและมั่นคงถาวร
ได ปญหาสังคมภายในชุมชน กลุมใหญนั้นมีปญหาเรื่องความแตกแยกของคนในชุมชน ปญหา
หาการลักขโมยและยาเสพติดซึ่งมีเยอะมาก

รูปภาพที่ 5.9.1 แสดงสภาพบานภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.9.2 แสดงบรรยากาศภายในชุม

รูปภาพที่ 5.9.3 แสดงสภาพทางเขาชุมชน

รูปภาพที่ 5.9.4 แสดงสภาพภายในชุมชน
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รูปภาพที่ 5.10 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนบานดาน

ชุมชนบานดาน

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

ที่ตั้ง : ต. กิง่ แกว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
สถานะภาพการครอบครอง : เปนเจาของเอง
จํานวนบาน : 30 หลังคาเรือน

บอปลูก
ั

ถนนลูกรังภายในชุมชน

บอปลูก
ั
ถนนวัดศรีวารีนอย

รูปภาพที่ 5.11 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนคลองบางนา
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ชุมชนบานคลองบางนา ( กํานันสุมล )

ที่ตั้ง : ต. ศรีษะจรเขนอย อ. บางเสาธง
จ. สมุทรปราการ
สถานะภาพการครอบครอง : เปนเจาของเอง
จํานวนบาน : 65 หลังคาเรือน

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

พื้นที่แปลงโลงที่ซื้อแลวแต
ไมมีเงินพอปลูกบาน

บอปลูกผัก
กระเฉด

ถนนหนาโครงการเปนถนน
คอนกรีตกวาง 4 เมตร

บอปลูกผัก
กระเฉด

ทางไปที่ทําการอบต.
ศรีษะจรเขนอย

ที่โลงภายใน
ชุมชน
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนบานคลองบางนา ( กํานันสุมล )
ชุมชนบานคลองบางนาเปนชุมชนที่เกิดขึ้นจากการที่เจาของที่ดินคือกํานันสุมลไดจัดแบง
แปลงที่ดินขายใหแกประชาชนที่ไดรับความเดือนรอนจากการรื้อยายชุมชนเพื่อสรางสนามบิน
หนองงูเหา โดยเปนแปลงที่ดินขนาด 50 ตารางวา ราคา แปลงละ 5 แสนบาท เปนที่ดินถมเรียบ
รอยแลว ถนนภายในชุมชนเปนถนนคอนกรีต ขนาด 2.5 เมตร ถนนหนาชุมชนเปนถนนคอนกรีต
กวาง 4 เมตร สภาพที่อยูอาศัยภายในชุมชนนี้โดยมากเปน บาน 2 ชั้นครึ่งไมครึ่งปูนบรรยากาศ
ภายในชุมชนดีการเขาถึงชุมชนจะเขาทางที่ทําการ อบต. ศรีษะจรเขนอย แลวขามสะพานขาม
คลองบางนาเขามา การสัญจรมีรถสองแถววิ่งเขามาถึงหนาชุมชน ชุมชนนี้มีการจัดแปลงที่ดินไว
ประมาณ 100 แปลง ผูที่มาจากพื้นที่กอสรางสนามบินจํานวนจริงมีอยูประมาณ 86 หลังแตมา
ปลูกบานเรือนอยูอาศัยจริงเพียง 65 หลัง จากการสัมภาษณพบวาอีกจํานวน 21 หลังที่ไมมาปลูก
บานเพราะไมมีเงินเหลือพอจึงปลอยที่วางเปลา แลวไปอาศัยอยูกับญาติที่อื่น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในชุมชนครบทุกอยางทั้ง นํ้าบาดาล ไฟฟา โทรศัพท
แตไมมไี ฟทางตามถนน การกําจัดขยะจะมีรถมารับไปกําจัดคิดราคา 30 บาทตอเดือน ตอหลัง
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาภายในชุมชน ทางดานกายภาพของชุมชนมีปญหาเรื่องไฟฟาตามถนน ปญหา
ทางดานเศรษฐกิจคือปญหาเรื่องอาชีพและรายไดที่ไมเพียงพอ อาชีพที่ผูอยูอาศัยภายในชุมชนทํา
กับมากคืออาชีพรับจางเก็บผักกระเฉด ซึ่งเปนอาชีพที่มีรายไดนอยและไมประจํา สวนผูสูงอายุ
ภายในชุมชนจากที่เคยทําเกษตรกรรมก็ไมมีอาชีพเพราะไมมีกําลังในการเดินทางไปรับจางเก็บผัก
ยังที่ตาง ๆได

รูปภาพที่ 5.11.1 แสดงสภาพบานภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.11.2 แสดงถนนคอนกรีตดาน
หนาชุมชน

รูปภาพที่ 5.11.3 แสดงบรรยากาศภายในชุมชน
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รูปภาพที่ 5.12 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนที่ดินจัดสรรอบต.สุชาติ
ชุมชนที่ดินจัดสรร อบต.สุชาติ
ที่ตั้ง : ต. หนองปรือ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
( บริเวณหนาวัดหนองปรือใหม )
สถานะภาพการครอบครอง : เปนเจาของเอง
จํานวนบาน : 45 หลังคาเรือน
พื้นที่กอสราง
สนามบิน

วัดหนองปรือใหม
ถนนกว า ง 4 เมตร

บ อ ปลู ก ผั ก
กระเฉด

ถนนภายในชุมชน กวาง 3 เมตร

บ อ ปลู ก ผั ก
กระเฉด

บ อ เลี้ ย งปลา
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนที่ดินจัดสรร อบต.สุชาติ
เปนทีด่ นิ ที่เกิดขึ้นจากการที่ บิดาของ อบต สุชาติซึ่งเดิมทีเคยอาศัยอยูในพื้นที่กอสราง
สนามบินและถูกเวนคืนที่ดินตั้งแตป 2506 แลวมาหาซื้อที่บริเวณใกลเคียงสนามบินเอาไว และ
ยายครอบครัวออกมาอยูอาศัยที่นี่ และแบงแปลงที่ดินใหกับลูก ๆเปนมรดก ตอมาเมื่อมีการรื้อ
ยายชุมชนเพื่อการกอสรางสนามบิน กลุมพี่นองของ อบต. สุชาติจึงรวมที่ดินและทําการจัดสรรขาย
ใหกับผูที่ไดรับความเดือนรอนซึ่งก็คือกลุมคนที่เคยสนิทสนมกันมาตั้งแตสมัยทํ ากินอยูในพื้นที่
สนามบิน ดังนัน้ ผูอ ยูอาศัยในชุมชนนี้จึงเปนกลุมเครือญาติพี่นองและคนคุนเคย ความสัมพันธ
ภายในชุมชนนีจ้ งึ มีความผูกพันและชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนอยางดี และเมื่อมีปญหาเดือนรอน
ในเรื่องการอยูอาศัยเจาของที่ดินก็จะดูแลจัดการใหเปนอยางดีเพราะเจาของที่เองก็อาศัยอยูในชุม
ชนเชนกัน แปลงที่ดินที่ทําการจัดสรรมีขนาด 50 ตารางวา ราคา แปลงละ 450,000 บาท พรอม
ถมดินให
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนประกอบไปดวย ไฟฟาและนํ้าบาดาล
สวนโทรศัพทยังไมมี การกําจัดขยะจะมีรถมาเก็บคิดคาบริการเดือนละ 30 บาท ตอเดือน ตอหลัง
การเขาถึงชุมชนใชถนนที่ตัดผานวัดหนองปรือใหมเปนถนนลาดยางอยางดีกวาง 4 เมตร สวน
ถนนภายในชุมชนเปนถนนกรวด กวาง 3 เมตร
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนนี้คลายกับชุมชนอื่น ๆ คือเปนปญหาทางดานเศรษฐกิจคือ
อาชีพ และรายได ปญหาทางดานสังคมในชุมชนนี้ไมมีเลยอีกทั้งยังเปนชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม
รวมกันเปนบางครั้งบางคราว เชนการนัดกันไปทําบุญที่วัดในโอกาสตาง ๆ

รูปภาพที่ 5.12.1 แสดงถนนภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.12.2 แสดง บานภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.12.3 แสดงบรรยากาศภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.13 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนซอยพิกุลแกว
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ชุมชนซอยพิกุลแกว ( ผูใหญแอว )

ที่ตั้ง : ซอย พิกลุ แกว ต. ศรีษะจรเขนอย อ. บางเสาธง
จ. สมุทรปราการ
สถานะภาพการครอบครอง : เปนเจาของเอง
จํานวนบาน : 35 หลังคาเรือน

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

ถนนทางเขาบานของครอบ
ครัวผูใหญแอว

ที่ โ ล ง ห น า ชุ ม ช น

บ อ ป ลู ก
ผั ก ก ร ะ เ ฉ ด

บ อ เ ลี้ ย ง ป ล า

พื้นที่เกษตรกรรมของครอบ
ครัวผูใหญแอว

ถนนภายในชุมชนกวาง 2.5
เมตรเปนถนนลูกรัง
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนซอยพิกุลแกว ( ผูใหญแอว )
เปนชุมชนที่ตั้งอยูในซอยพิกุลแกว เปนที่ดินจัดสรรของผูใหญแอวและญาติพี่นอง ที่ทํา
การจัดสรรแปลงที่ดินขนาด 50 ตารางวาพรอมถม ราคาแปลงละ 400,000 บาท ที่ตั้งของ
ชุมชนนีอ้ ยูต ดิ กับพืน้ ทีก่ อ สรางสนามบินหนองงูเหาแตถูกกั้นดวยคลองหนองงูเหา การเขาถึงชุมชน
นีส้ ามารถเขาทางถนนวัดศรีวารีนอย แลวเขาซอยพิกุลแกวซึ่งอยูติดกับสะพานขามคลองหนอง
คลองงูเหา ภายในซอยพิกุลแกวซึ่งเปนที่ดินของครอบครัวผูใหญแอวที่ยังประกอบอาชีพเกษตร
กรรมคือจะมีบอปลา บอผักกระเฉด และมีสวนผลไม อยูในพื้นที่หลายไร ที่ตั้งของชุมชนจะอยู
ดานหนาสุดของพื้นที่
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนประกอบไปดวย ไฟฟา
นํ้าบาดาล
ถนนภายในโครงการเปนถนนลูกรังกวาง 3 เมตร ไมมีไฟฟาตามทางเขาชุมชน โทรศัพทยังไมมี
ใหบริการในชุมชนนี้ การกําจัดขยะแตละบานจะรับผิดชอบทําการเผาเองไมมีรถมาจัดเก็บ
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ทางดานกายภาพนั้นจาการสัมภาษณพบวาเจาของที่ดินเมื่อ
ขายทีด่ นิ แลวก็ไมไดเขามาดูแลอยางจริงจังเมื่อมีปญ หาเรื่องนํ้าไฟติดขัด ผูอยูอาศัยตองทําการ
แจงเอง ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆไมมี ตามที่ตกลงไวตั้งแตกอนการซื้อที่ดิน เชนเรื่อง
ของถนนทางเขาชุมชน เพราะเมื่อถึงหนาฝนจะลําบากมาก สภาพสังคมภายในชุมชน จะตางคน
ตางอยูไ มสนิทสนมกันมากเพราะมาจากที่ตาง ๆ กัน และปญหาทางดานเศรษฐกิจของชุมชนมี
ลักษณะเดียวกับชุมชนอื่น ๆ คือ ไมมีอาชีพและรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย มีบานหลายหลัง
ภายในชุมชนนี้ที่ถูกยืดเพราะเอาที่ไปจํานองแลวนําเงินมาปลูกบานเพราะเงินที่ไดรับมาจากการรื้อ
ยายชุมชนตัง้ แตตน ไมเพียงพอในการปลุกบานจึงตองไปกูยืมจากที่ตาง ๆ และไมมีกําลังในการสง
จึงถูกยึด

รูปภาพที่ 5.13.1 แสดงมุมมองจากภายนอกชุมชน

รูปภาพที่ 5.13.2 แสดงบรรยากาศภายในชุมชน

รูปภาพที่ 5.14 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนที่ดินจัดสรรกํานันเปย
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ชุมชนที่ดินจัดสรร กํานันเปย

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

ชุมชนที่ดินจัดสรร
อบต. สุชาติ

ที่ตั้ง : ต. หนองปรือ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
( บริเวณหนาวัดหนองปรือใหม )
สถานะภาพการครอบครอง : เปนเจาของเอง
จํานวนบาน : 8 หลังคาเรือน

บอปลูกผัก
กระเฉด
บอปลูกผัก
กระเฉด

ถนนกวาง 4 เมตร
ที่ตั้งวัดหนองปรือใหม

ถนนภายในโครงการกวาง
2.5 เมตร เปนถนนลูกรัง
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนที่ดินจัดสรร กํานันเปย
ทีด่ นิ นีเ้ ปนทีด่ นิ ของกํานันเปยที่แบงขายใหกับคนรูจัก ซึ่งเปนชุมชนขนาดเล็กคือ มีเพียง
8 หลังคาเรือนเทานั้น ลักษณะโดยทั่วไปของชุมชนคลายคลึงกับที่ดินจัดสรรของอบต. สุชาติ คือ
มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนประกอบไปดวย ไฟฟา และนํ้าบาดาล สวน
โทรศัพทยงั ไมมี แตการกําจัดขยะภายในชุมชนนี้จะเผากันเองตามบานแตละหลัง
การเขาถึง
ชุมชนใชถนนทีต่ ดั ผานวัดหนองปรือใหมเปนถนนลาดยางอยางดีกวาง 4 เมตร สวนถนนภายใน
ชุมชนเปนถนนกรวด กวาง 3 เมตร
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ คือเปนปญหาทางดานเศรษฐกิจคืออาชีพ และรายไดของผูอยูอาศัยใน
ชุมชน ปญหาทางดานสังคมภายในชุมชนผูอยูอาศัยไมไดมาจากที่เดียวกันคือตางคนตางก็มาไมรู
จักสนิทสนมกันมากอนแตมีความคิดในการหาที่อยูอาศัยวา ตองการที่อยูอาศัยที่ไมไกลจากที่อยู
อาศัยเดิมในพืน้ ทีก่ อ สรางสนามบินเทานั้น ดังนั้นความสัมพันธของคนในชุมชนนี้จึงเปนลักษณะ
ตางคนตางอยู

รูปภาพที่ 5.14.1 แสดงสภาพบานภายในชุมชนโดยมากเปนบาน 2 ชั้น

รูปภาพที่ 5.14.2 แสดงบรรยากาศของชุมชน มีพื้นที่ทําการเกษตรอยูขาง ๆ

รูปภาพที่ 5.15 แสดงที่ตั้งและผังบริเวณชุมชนที่ดินลุงจอย
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ชุมชนที่ดินลุงจอย

ที่ตั้ง : ต. หนองปรือ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
สถานะภาพการครอบครอง : เปนเจาของเอง
จํานวนบาน : 23 หลังคาเรือน
พื้นที่กอสราง
สนามบิน

บอปลูกผัก
กระเฉด

ถนนหนาชุมชน เปนถนน
ลูกรังกวาง 2.5 เมตร

บอปลูกผัก
กระเฉด

ทีด่ นิ วาง
เปลา

บานคุณนาแปว
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนซอยยายไทย
พืน้ ทีภ่ ายในชุมชนซอยยายไทยเปนที่ดินซึ่งทําการจัดสรรโดยคุณกัญญาซึ่งเปน ผูที่ทํา
ธุรกิจทีอ่ ยูอ าศัยในบริเวณนี้โดยโครงการเดิมเปนโครงการทาวเฮาสขายและเชา จํานวน 70 ยูนิต
แตเมือ่ มีการรือ้ ยายชุมชน คุณกัญญาจึงจัดแปลงที่ดินโลง ขนาด 50 ตารางวา ราคาแปลงละ
450,000 บาท ขายใหแกผูตองการซื้อที่ดินเพื่อปลูกสรางบาน โดยที่จัดแบงแปลงนี้อยูขาง ๆโครง
การทาวเฮาสทที่ าเดิ
ํ ม ดังนั้นการเขาถึงโครงการจึงตองผานโครงการทาวเฮาสกอน แตลักษณะ
ทางกายภาพของชุมชนนี้กับโครงการทาวเฮาศจะแตกตางกันในเรื่องของถนนนโครงการที่จะเปน
ถนนลูกรังขนาดกวาง 2.5 เมตร แตในโครงการทาวเฮาสจะเปนถนนคอนกรีตอยางดี ความ
สัมพันธของกลุม ผูอ ยูอ าศัยที่ยายมาจากพื้นที่กอสรางสนามบินหนองงูเหา จะมีความสนิทสนมกัน
เปนอยางดี เพราะเปนกลุมผูอยูอาศัยที่เคยมีบานเรือนอยูติดกันและเปนญาติพี่นองกันมากอน อีก
ทัง้ ภายในชุมชนนีย้ งั มีพื้นที่โลงเพื่อใชพักผอนพบปะนั่งคุยกันทุก ๆ เย็น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนประกอบไปดวย ไฟฟา , นํ้าบาดาล
โทรศัพท คือมีความพรอมทุกอยาง เนื่องจากอยูติดกับโครงการทางเอาสจัดสรรเดิม การกําจัด
ขยะจะมีรถมารับไปทิ้ง
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาภายในชุมชนจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะรายไดไมเพียงพอ ไมมีความ
สามารถในการประกอบอาชีพ

รูปภาพที่ 5.16.1 แสดงถนนทางเขาชุม

รูปภาพที่ 5.12.3 แสดงที่โลงภายในชุมชนที่ใชเปนที่
พักผอน

รูปภาพที่ 5.16.2 แสดงสภาพบานภายในชุม

รูปภาพที่ 5.12.3 แสดงถนนภายในชุมชน
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รูปภาพที่ 5.16 แสดงทีต่ งั้ และผังบริเวณชุมชนซอยยายไทย

ชุมชนซอยยายไทย
ที่ตั้ง : ซอย ยายไทย ต. ศรีษะจรเขนอย อ. บางเสาธง
จ. สมุทรปราการ
สถานะภาพการครอบครอง : เปนเจาของเอง
จํานวนบาน : 22 หลังคาเรือน

พื้นที่กอสราง
สนามบิน

ทาวเฮาส
ทาวเฮาส

ทาวเฮาส

ทาวเฮาส
ทาวเฮาส
ทาวเฮาส
ที่วางสําหรับพักผอน
ในชุมชน

ถนนภายในโครงการทาวเฮาส
เปนถนนคอนกรีต

บอเลี้ยงปลา

ซอยยายไทย

ถนนวัดศรีวารีนอย

ถนนภายในชุมชน กวาง
3 เมตร เปนถนนลูกรัง
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สภาพทัว่ ไปของชุมชนซอยยายไทย
พืน้ ทีภ่ ายในชุมชนซอยยายไทยเปนที่ดินซึ่งทําการจัดสรรโดยคุณกัญญาซึ่งเปน ผูที่ทํา
ธุรกิจทีอ่ ยูอ าศัยในบริเวณนี้โดยโครงการเดิมเปนโครงการทาวเฮาสขายและเชา จํานวน 70 ยูนิต
แตเมือ่ มีการรือ้ ยายชุมชน คุณกัญญาจึงจัดแปลงที่ดินโลง ขนาด 50 ตารางวา ราคาแปลงละ
450,000 บาท ขายใหแกผูตองการซื้อที่ดินเพื่อปลูกสรางบาน โดยที่จัดแบงแปลงนี้อยูขาง ๆโครง
การทาวเฮาสทที่ าเดิ
ํ ม ดังนั้นการเขาถึงโครงการจึงตองผานโครงการทาวเฮาสกอน แตลักษณะ
ทางกายภาพของชุมชนนี้กับโครงการทาวเฮาศจะแตกตางกันในเรื่องของถนนนโครงการที่จะเปน
ถนนลูกรังขนาดกวาง 2.5 เมตร แตในโครงการทาวเฮาสจะเปนถนนคอนกรีตอยางดี ความ
สัมพันธของกลุม ผูอ ยูอ าศัยที่ยายมาจากพื้นที่กอสรางสนามบินหนองงูเหา จะมีความสนิทสนมกัน
เปนอยางดี เพราะเปนกลุมผูอยูอาศัยที่เคยมีบานเรือนอยูติดกันและเปนญาติพี่นองกันมากอน อีก
ทัง้ ภายในชุมชนนีย้ งั มีพื้นที่โลงเพื่อใชพักผอนพบปะนั่งคุยกันทุก ๆ เย็น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนประกอบไปดวย ไฟฟา , นํ้าบาดาล
โทรศัพท คือมีความพรอมทุกอยาง เนื่องจากอยูติดกับโครงการทางเอาสจัดสรรเดิม การกําจัด
ขยะจะมีรถมารับไปทิ้ง
ปญหาภายในชุมชน
ปญหาภายในชุมชนจะเปนเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะรายไดไมเพียงพอ ไมมีความ
สามารถในการประกอบอาชีพ

รูปภาพที่ 5.16.1 แสดงถนนทางเขาชุม

รูปภาพที่ 5.12.3 แสดงที่โลงภายในชุมชนที่ใชเปนที่
พักผอน

รูปภาพที่ 5.16.2 แสดงสภาพบานภายในชุม

รูปภาพที่ 5.12.3 แสดงถนนภายในชุมชน

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรือ่ ง “ การรื้อยายชุมชนเพื่อการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหง
ที่ 2 ( หนองงูเหา ) “ มีวัตถุประสงคการศึกษาคือ
1. เพือ่ ศึกษากระบวนการในการยายชุมชนเพื่อการกอสรางสนามบินหนองงูเหา
2. ศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพการอยูอาศัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและสภาพความเปนอยูของประชาชนกลุมที่รับขอตกลงที่ 1 ( อยูใน
ทีท่ รี่ ฐั จัดให ) และ ขอตกลงที่ 2 ( ไมไดอยูในที่ที่รัฐจัดให )
3. ปญหาการอยูอ าศัยหลังการรื้อยายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมที่รับขอตกลงที่ 1 ( อยูในที่ที่
รัฐจัดให ) และ ขอตกลงที่ 2 ( ไมไดอยูในที่ที่รัฐจัดให )
4. เพือ่ เสนอแนะแนวทางการรื้อยายชุมชน ไปอยูในที่ใหม สําหรับโครงการอื่นๆ
โดยกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาเปนผูที่เคยอาศัยอยูในพื้นที่กอสรางสนามบิน
ทีเ่ ลือกรับขอตกลงที่ 1 คือเขาอยูอาศัยในพื้นที่ที่รัฐจัดหาใหและรับเงิน 50,000 บาท ตอ
หลังคาเรือน และขอตกลงที่ 2 คือรับเงินจํานวน 800,000 บาทตอหลังคาเรือนแลวจัดหา
ทีอ่ ยูอ าศัยใหมเอง ซึ่งจํานวนประชากรที่ใชในการศึกษาจากจํานวน 578 หลังคาเรือน
เลือกทําการศึกษาคิดเปนรอยละ 20 ของประชากรทั้งสิ้นเปนอยางนอย ดังนั้นจึงใช กลุม
ตัวอยางจํานวน 118 ตัวอยาง ในการศึกษา ซึ่งเปนการสุมตัวอยางโดยใชเกณฑการ
จําแนกดวยรูปแบบของที่อยูอาศัยในปจจุบัน เปนเกณฑ เครื่องมือที่ใชในการสํารวจเปน
แบบสัมภาษณ ซึ่งคําถามสวนใหญเปนคําถามแบบปด ผลที่ไดจากการศึกษาและสํารวจ
นํามาวิเคราะหโดยคิดเปนรอยละ เพื่อบรรยายความสัมพันธตาง ๆที่เกิดขึ้น
จากการศึกษาสามารถจําแนกหัวขอการสรุปอภิปรายไดดังนี้คือ
1. สภาพรวมและปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันของผูรับขอตกลงที่1และขอตกลงที่ 2
2. แนวทางและขอเสนอแนะในการรื้อยายชุมชน
3. สรุปผลการศึกษา
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1. สภาพรวมและปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันของผูรับขอตกลงที่ 1 และขอตกลง
ที่ 2
1.1 ผูรับขอตกลงที่ 1
สภาพโดยรวม จากแปลงที่ดินที่รัฐจัดเตรียมไวเพื่อรองรับการรื้อยาย
ชุมชนเพือ่ การกอสรางสนามทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2
( หนองงูเหา ) มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ,387 แปลง ,มีผเู ขาอยูอาศัย 19 หลัง
คาเรือน จากจํานวนผูรับสิทธิ 29 ราย จากการศึกษาพบวา
• ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยในปจจุบันมีสภาพที่ดี
ขึน้ กวาทีอ่ ยูอ าศัยกอนการรื้อยายชุมชน คือ เปนบานกออิฐฉาบปูน
2 ชัน้ มีขนาดพื้นที่ใชสอย มากกวา 100 ตารางเมตร และมีการแบง
แยกการใชงานของพื้นที่ใชสอยอยางเปนสัดสวนรวมทั้งมีหองนํ้า –
หองสวม ที่ถูกสุขลักษณะ ลักษณะกายภาพของชุมชน แมวาจะมี
การจัดเตรียมสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่พรอมเพรียง แต
ในปจจุบันผูอยูอาศัยไดประสบปญหาเรื่องการบริการที่ไมดี
คือ
ปญหาเรือ่ งนํ้าบาดาลที่ไมไหล
ปญหาการกําจัดขยะที่ไมถูกสุข
ลักษณะ คือผูอยูอาศัยจะทําการกําจัดขยะภายในครัวเรือน โดยการ
เผาขยะเอง 2 บานตอ 1 กองเผาขยะ สวนถนนทางเขาภายในชุมชน
เปนหลุมเปนบอและไมมีไฟทางตามถนน การเขาถึงชุมชนคอนขาง
ลํ าบากเพราะระยะทางจากถนนใหญ เ ข า มาที่ ชุ ม ชนมี ร ะยะทาง
ประมาณ 6 กิโลเมตร มีรถสองแถววิ่งเขามาในโครงการวันละไมกี่รอบ
• สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูรับขอตกลงที่ 1 จากการ
ศึกษาพบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานการประกอบอาชีพที่แตเดิม
เปนการทําเกษตรกรรมในพื้นที่ตนเอง เปลี่ยนมาเปนอาชีพรับจางคือ
การรับจางเก็บผักและจับปลา ซึ่งเปนการรับจางที่ไมเปนรายไดประจํา
จึงทํ าใหไมเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพและสืบเนื่องใหราย
ไดทเี่ กิดขึ้นไมเพียงพอกับรายจาย แตผูอยูอาศัยกลุมนี้ก็มีอาชีพเสริม
คือการปลูกโหระพา กระเพรา ขายโดยปลูกในพื้นที่ดินโลงที่ยังไมมี
การอยูอ าศัย สวนสภาพทางสังคมของผูอยูอาศัยแมวาจะเปนกลุม
คนทีไ่ มมคี วามคุนเคยกันมากอน คือไมไดมาจากชุมชนเดิมที่อยูใน
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พืน้ ทีเ่ ดียวกันทุกหลังคาเรือนแตในปจจุบันพบวา ผูอยูอาศัยในชุมชน
จะมีความรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเชนการซอมแทงนํ้า
บาดาล ,การกําจัดขยะ การถางหญาในพื้นที่บางสวนเพื่อใชเปนที่ทํา
กิจกรรมในชุมชน นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีการจัดกิจกรรมรวมกัน
บางเปนครั้งคราวเชนการจัดงานทําบุญตาง ๆ
1.2 ผูรับขอตกลงที่ 2
ผูท เี่ ลือกรับขอตกลงที่ 2 คือการรับเงินชดเชย จํานวน
8000,000 บาทตอหลังคาเรือนแลวจัดหาที่อยูอาศัยเอง จากการ
ศึกษาพบวา ผูรับขอตกลงที่ 2 นี้สามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ
คือ กลุม ผูอยูอาศัยโดยการเชาพื้นที่ธรณีสงฆของวัดตาง ๆ และกลุม
ผูอ ยูอ าศัยในพื้นที่ดินจัดสรรของเอกชน ดังนั้นในการสรุปภาพรวมจะ
แยกพิจารณาดังนี้คือ
•ลักษณะทางกายภาพ
ผูร บั ขอตกลงที่ 2 กลุมผูอาศัยโดยการเชาพื้นที่ธรณี
สงฆของ วัดมีจานวนทั
ํ
้งสิ้น 9 ชุมชน จาการศึกษาพบวามีลักษณะที่
อยูอ าศัยเปนบานไมชั้นเดียว โดยสวนใหญสภาพของบานพักอาศัย
เปนการกอสรางเพื่อรอการตอเติมในอนาคต ซึ่งแตกตางจากที่อยู
อาศัยของผูรับขอตกลงที่ 2 แตอยูในที่ดินจัดสรรของเอกชนซึ่งมีทั้งสิ้น
7 ชุมชน จะมีรูปแบบที่อยูอาศัยเปนบาน 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม กอ
สรางดวยวัสดุที่ถาวร ซึ่งที่อยูอาศัยของประชากรกลุมที่รับขอเสนอที่ 2
ทัง้ 2 สภาพโดยรวมทางกายภาพของหนวยพักอาศัยสรุปไดวามี
ลักษณะทีด่ ขี นึ้ กวาเดิม แตสําหรับลักษณะ ทางกายภาพของชุมชน
ของผูร บั ขอเสนอที่ 2 จะมีความแตกตางกันไปในแตละชุมชน เชน
ชุมชนทีเ่ ชาพื้นที่ธรณีสงฆของวัดตาง ๆ ในการอยูอาศัยลักษณะโดย
รวมของชุมชน จะไมเปนระเบียบเรียบรอยนักเพราะมีการกอสราง
บานเรือนอยางกระจัดกระจายตลอดจนสภาพพื้นที่ไมอํานวยในการ
อยูอ าศัยในบางชุมชนเชน ชุมชนซอยแปดแสนนํ้าจะทวมถึงภายใน
ชุมชนอยูเสมอ , ชุมชนวัดสุธาโพชย ถนนทางเขาและระยะทางคอนขาง
ลําบากมากเปนตน แตที่อยูอาศัยในพื้นที่ดินจัดสรรของเอกชน

ปญหาทีเ่ กิดขึ้นในปจจุบันของโครงการที่อยูอาศัยที่รัฐจัดหาให

พานิชยกรรม
อุตสาหกรรม
อยูอาศัย

พื้นที่กอสราง
สนามบิน
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ที่ตั้งโครงการที่รัฐจัดหาการเขาถึงโครงการ
ไมดีเพราะมีระยะทางจากถนนใหญเขาโครงการ
7.1 กม. อีกทัง้ รถที่จะเขาไปในโครงการมีจํานวน
เกษตรกรรม นอยมา วันละ 1- 2 เที่ยวเทานั้น
ปจจุบนั พนที่โครงการทั้งสิ้น 2 ,000แปลงมี
ที่ตั้งโครงการที่รัฐจัดหา
ผูอ ยูอาศัยเพียง 19 แปลง

ระยะทาง 7.1 กม.

พื้นทีแปลงโลง ปจจุบันไมมีการเขาอยูอาศัย
ในโครงการ

พื้นที่ซึ่งมีการอยูอาศัยในโครงการมี
เพียง 19 แปลง

ตลอดเสนทางเขาภายในโครง
การไมมีไฟตามทาง

โรงเรียนปจจุบันสรางไปบางสวนเนื่องจาก
จํานวนนักเรียนมีไมมาก
ที่ตั้งสนามกีฬาแตปจจุบันกลาย
เปนที่รกรางวางเปลา
ที่ตั้งสวนสาธารณะในโครงการแต
ปจจุบันกลายเปนที่รกราง

ถนนหนาโครงการมีรถผานนอยมาก
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สบายมากกวา เพราะเจาของพื้นที่ดินจัดสรรจะรับผิดชอบดูแลและจัด
การอํานวยความสะดวกให
• สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สรุปสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผูอยูอาศัยในชุมชนเปรียบ
เทียบกอนและหลังการยายชุมชนพบวา เกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน
การประกอบอาชีพซึ่งแตเดิมเปนการทําเกษตรกรรมในพื้นที่ตนเองและ
เปลีย่ นมาเปนอาชีพรับจาง กลุมผูที่อาศัยอยูในที่จัดสรรของเอกชนซึ่ง
อยูใกลกับชุมชนเดิมประกอบอาชีพรับจางเก็บผักและรับจางจับปลา
ซึง่ เปนการรับจางรายวันที่ไมมีรายไดประจํา จึงไมเกิดความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพ สวนการรับจางของกลุมผูที่อยูอาศัยในที่ของวัดจะ
เปนการรับจางทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากที่ตั้งโรงงานและ
ชุมชนวัดมักจะอยูละแวกเดียวกัน เชน บริเวณชุมชนที่ตั้งอยูบนถนนกิ่ง
แกว ไดแก ชุมชนหนาวัดกิ่งแกว , ชุมชนวัดกิ่งแกวบริเวณที่ทําการอบต
ราชาเทวะ , ชุมชนซอยแปดแสน , ชุมชนซอยกิ่งแกว 48 เปนตน
จํ านวนผูประกอบอาชีพในปจจุบันมีจํานวนลดลงกวากอนการรื้อยาย
ชุมชน โดยเฉพาะผูสูงอายุจะไมมีอาชีพเลย เนื่องจากขาดความรูความ
สามารถในการประกอบอาชี พ และไม มี พื้ น ที่ ใ นการประกอบอาชี พ
สภาพสังคมของผูอยูอาศัยในชุมชนพบวากลุมผูที่อาศัยอยูในที่ดินจัด
สรรของเอกชนแตละชุมชนจะเปนกลุมผูที่มีความคุนเคยกันมากอนรวม
ตัวกันมาซือ้ ทีด่ นิ และในบางชุมชนจะเปนผูที่มีความรูจักคุนเคยกับผู
จัดสรรทีด่ นิ
ดังนั้นความสัมพันธภายในชุมชนจึงดีกวากลุมชุมชนที่
อาศัยอยูใ นพื้นที่ธรณีสงฆของวัด ซึ่งเปนชุมชนที่มีขนาดใหญและผูอยู
อาศัยในชุมชนจะมาจากที่ตาง ๆ มารวมกันจึงเกิดปญหาในการอยู
อาศัยมากกวากลุมชุมชนในที่ดินจัดสรรของเอกชน เขน ชุมชนวัด
สุธาโพชยทมี่ จี านวนผู
ํ
อยูอาศัยในชุมชนจํานวน 385 หลังคาเรือน แต
จํานวนผูท มี่ าจากพื้นที่กอสรางสนามบินนั้นมีเพียง 28 หลังคาเรือน
สวนในเรื่องกิจกรรมรวมกันภายในชุมชนของกลุมผูอาศัยอยูในพื้นที่
ธรณีสงฆของวัดจะจัดใหเกิดขึ้นที่วัดเปนสวนใหญ
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• สรุปสภาพปญหาที่เกิดขึ้นของผูเลือกรับขอตกลงที่ 2
• ปญหาทางดานกายภาพ
ปญหาทางดานกายภาพของกลุมผูอยูอาศัยโดยการเชาพื้นที่
ธรณีสงฆของวัด
1. ปญหาความมั่นคงในการอยูอาศัย
เนือ่ งจากไมมกี รรมสิทธในที่ดินอยางถาวร จึงเกิดความ
วิตกกังวลในการอยูอาศัยวาถาหากทางวัดตองการใชพื้นที่ดิน
ชุมชนก็จะตองยายออกไป เพราะการตอสัญญาเปนการตอ
สัญญารายปตัวอยางเชน ชุมชนซอยแปดแสน และซอยกิ่ง
แกว 48 ในปจจุบันมีความวิตกกังวลวาจะถูกไลรื้ออีกครั้ง
เพราะไดทราบขาววาจะมีการขยายคลองลาดกระบังซึ่งอยูทาง
ดานหลังของชุมชน เปนตน
2. ปญหารูปแบบของที่อยูอาศัย
เปนปญหาสืบเนื่องจากปญหาที่ 1 คือกรรมสิทธในการ
ครอบครองที่ดิน จึงทําใหไมกลามาที่จะปลูกสรางบานเรือน
อยางถาวรและถูกสุขลักษณะได
3. ปญหาทางดานกายภาพของชุมชน
เนือ่ งจากพืน้ ทีด่ นิ ของบางชุมชนเปนบริเวณที่นํ้าทวมถึง
ตลอดป จึงทําใหเกิดปญหาดานสุขอนามัยของผูอยูอาศัยเนื่อง
จากกลิน่ นําเน
้ าและกลายเปนที่เพาะพันธุของยุง
4. ปญหาการเขาถึงภายในชุมชน
บางชุมชนเชนชุมชนสุธาโพชย , ชุมชนขุมทองเปนตน
เปนชุมชนที่ตั้งอยูหางจากเสนทางการคมนาคมเสนทางหลัก
มากและนอกจากนี้รถโดยสารรับ – สง ที่เขาไปบริการในชุมชน
ก็ไมมหี รือมีนอยมากจึงเปนปญหาแกผูอยูอาศัย
5. ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ชุมชนไดรับเนื่อง
จากในบางชุมชนสภาพของถนนยังเปนถนนลูกรังและ ไมมีไฟ
ตามทางจึงทําใหลําบากในการคมนาคม และ นอกจากนี้บาง
ชุมชนไมมีการกําจัดขยะที่ถูกตอง
• ปญหาทางดานกายภาพของกลุมผูอยูอาศัยในพื้นที่ดินจัดสรรของเอกชน
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ปญหาที่เกิดขึ้นของผูอยูอาศัยในที่ดินจัดสรรเอกชนดานกาย
ภาพจะเปนปญหาดานกายถาพของชุมชน คือสภาพของถนน
ภายในชุมชนและไฟทางตามถนนภายในชุมชนสวนการบริการ
ดานอื่น ๆนั้นดีอยูแลว
• ปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของผูรับขอตกลงที่ 2
ปญหาดานเศรษฐกิจ
1. ปญหาการไมมีงานทําของผูอยูอาศัยในแตละชุมชน
เนื่ อ งจากไม มี ค วามรู  ค วามสามารถและความ
ชํานาญในการประกอบอาชีพในชุมชนใหม
2. ปญหาความไมมั่นคงในอาชีพ
เนื่องจากอาชีพที่เกิดขึ้นจะเปนอาชีพรับจางชั่วคาว
เปนการรับจางรายวัน
3. ปญหารายรับและรายจายไมเพียงพอ
เปนปญหาที่สืบเนื่องจากปญหาขอที่ 1 , 2
ประกอบกับคาใชจายในชุมชนใหมสูงกวากอนชุมชนเกา
4. ปญหาหนี้สิน
การใช เ งิ น ชดเชยที่ ไ ดจ ากการรื้ อย า ยชุมชนของ
กลุม ผูอ ยูอาศัยในที่วัด
จะใชจายหมดไปกับเรื่องฟุมเฟอย
ตาง ๆ เชน ซื้อรถยนต ซื้อโทรศัพทมือถือ จึงทําใหไมมีเงินพอ
ในการปลูกบานจึงตองกูยืมเงินจากเจาหนี้รายยอยในชุมชชน
ซึง่ คิดดอกเบี้ยในอัตรที่สูง
และกลุมผูอยูอาศัยในพื้นที่ดินจัดสรรของเอกชนหนี้
สิน้ ทีเ่ กิดขึน้ จะเปนเรื่องของการซื้อที่ดินและการปลูกบาน
• ปญหาดานสังคม
ผูที่อยูอาศัยในกลุมชุมชนที่เปนพื้นที่ธรณีสงฆของวัดจะ
เปนชุมชนทีม่ กี ารอยูอาศัยของผูที่มาจากที่ตาง ๆ กันและเปน
ชุมชนขนาดใหญ ปญหาภายในชุมชนจึงมีมากเชน ปญหาการ
ทะเลาะเบาะแวงกัน ปญหายาเสพติด และการลักขโมย
เปนตน แตผูที่อยูอาศัยในที่ดินจัดสรรของเอกชนจะไมมีปญหา
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ดานสังคมเนื่องจากเปนการอยูอาศัยของกลุมคนที่มีความคุน
เคยและสนิทสนมกันมาตั้งแตอยูอาศัยในชุมชนเดิมแลวมารวม
กันอยูในชุมชนจัดสรร
สรุป

จากสภาพและปญหาที่เกิดขึ้นของกลุมผูรับขอตกลงที่ 1 สามารถสังเกตุไดวา
ปญหาดานกายภาพนั้นเกิดจากการจัดการดูภายในโครงการที่ไมดีพอหรือไมมี
การจัดการดูแลเลย สาเหตุเนื่องจากเมื่อมีผูเขาอาศัยอยูในโครงการนอยทําใหสิ่ง
บริการตาง ๆ จัดเตรียมไวไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ประกอบ
กับเมือ่ ขอตกลงที่ 1 ไมไดรับความสนใจจากประชาชน ทําใหการพัฒนาโครง
การตาง ๆทีด่ าเนิ
ํ นการอยูในขณะนั้นไดหยุดชะงักลง จนถึงปจจุบันตัวอยางเชน
การสรางสนามกีฬา สรางสวนสาธารณะ การติดไฟฟาตามถนนในโครงการ
สวนปญหาดานอาชีพจากการศึกษาพบวา ทางราชการไดเคยจัดใหมีการฝกอบ
รมอาชีพในชุมชนนี้แตไมไดรับความสนใจจากประชาชน เนื่องจากมีประชาชนที่
อยูอ าศัยเปนกลุมที่มีอายุมากแลวจึงไมไดรับความสนใจ โครงการจึงเลิกไป ซึ่ง
เมื่อพิจารณาจะเห็นไดวาหากชุมชนนี้มีการเขาอยูอาศัยของประชาชนจํ านวน
มากพอจะทํ าใหเกิดการพัฒนาภายในตัวชุมชนเองและไดรับการชวยเหลือจาก
หนวยงานตาง ๆในหลาย ๆเรื่อง ซึ่งก็จะทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
ผูร บั ขอตกลงที่ 2 ทั้ง 2 กลุมมีความแตกตางกันทั้งลักษณะทางกาย
ภาพและปญหาที่เกิดขึ้นแตปญหาของกลุมผูอยูอาศัยในพั้นที่ธรณีสงฆ ปญหาที่
สําคัญคือปญหาดานกรรมสิทธในการครอบครองที่อยูอาศัย เพราะอยูอาศัยโดย
การเชาทีว่ ดั แสดงใหเห็นวา ผูอยูอาศัยในกลุมนี้ไมไดนําเงินชดเชยที่ไดจากการ
รื้อยายชุมชนมาใชในการจัดหาที่อยูอาศัยและจากการสัมภาษณพบวาไดนําเงิน
ทีไ่ ดไปซือ้ รถยนตและใชจายในเรื่องอื่น ๆ จนหมดแลว สวนปญหาดานอาชีพ
ทัง้ 2 กลุม มีปญหาที่คลายกันคือ ไมมีอาชีพที่มั่นคงและขาดรายไดประจํา

2.แนวทางและขอเสนอแนะในการรื้อยายชุมชน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง สามารถเสนอแนะแนวทางในการรื้ อ ย า ยชุ ม ชนโดย
สามารถแยกไดดังนี้คือ
1. กระบวนการในการรื้อยาย
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2. แนวทางในการเตรียมตัวกอนการรื้อยายชุมชน
3. แนวทางในการจัดการเรื่องขอเสนอในการรื้อยายชุมชน
4. แนวทางในการจัดหาที่อยูอาศัยแหงใหม
1. กระบวนการในการรื้อยายชุมชน
1.1 ระยะเวลาในการรื้อยายชุมชน
โครงการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 ใชระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการมากกวา 30 ป นับตั้งแตการเวนคืนที่ดินครั้งแรกในป พ.ศ.
2503 แลวมาเริม่ การกอสรางโครงการสนามบินอยางจริงจังในปพ.ศ. 2540 จึง
ทําใหตอ งดําเนินการรื้อยายชุมชนในป พ.ศ. 2539 จะเห็นไดวาระยะเวลาที่ยาว
นานนีท้ าให
ํ เกิดผลเสียในดานตาง ๆ ทั้งที่เกิดกับรัฐบาลและ ตัวผูอยูอาศัยใน
ชุมชนเอง สําหรับรัฐบาลเชน การตองเสียงบประมาณในการดําเนินการซํ้า
ซอน คือ ครั้งแรกเปนการเวนคืนที่ดิน ครั้งที่ 2 เปนการเวนคืนตนไม ครั้งที่ 3
เปนการจายเงินใหผูอยูอาศัยในพื้นที่กอสรางโครงการออกจากพื้นที่ ซึ่งกลุมผู
อยูอ าศัยกลุม นี้ก็เปนกลุมลูกหลานของผูที่ไดรับเงินจากการเวนคืนครั้งที่ 1 ที่
ขยายครอบครัวออกมาแลวทําการเกษตรอยูในพื้นที่ดินเดิม
นอกจากนี้การ
ดําเนินโครงการทีย่ าวนานยังทําใหมีกลุมผูบุกรุกเขามาในพื้นที่ ซึ่งตนเองไมได
เปนเจาของพื้นที่มากอนมาจับจองพื้นที่เพื่อทําการเกษตรและอยูอาศัยเชนกัน
ซึง่ ถาดําเนินการกอสรางโครงการนี้ อยางจริงจังตั้งแตหลังการเวนคืนครั้งที่ 1
รัฐบาลจะไมตองเสียงบประมาณสวนนี้ซึ่งเปนการลดตนทุนสํ าหรับโครงการ
สําหรับผูอยูอาศัยในพื้นที่ซึ่งเกิดความไมมั่นใจในการกอสรางโครงการสนามบิน
เนือ่ งจากกระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนาน จึงคิดวาเลิกลมโครงการจึงถือโอกาส
เขามาจับจองพืน้ ที่เพื่อทําการเกษตรโดยลงทุนทําการเกษตร ปลูกผัก ทําสวน
เลีย้ งปลา เพื่อหวังเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขาย
แตพอรัฐบาลประกาศโครงการ
อยางจริงจังผลผลิตที่กําลังเติบโตก็เปนอันศูนยเปลา นอกจากนี้ยังเกิดความไม
มั่นคงในการจัดหาที่อยูอาศัยในอนาคตเพราะไมมีการเตรียมการไวกอนเงินที่
เคยไดจากการเวนคืนก็นํามาลงทุนและใชจายจนหมดไปแลวประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ ปลี่ยนไปคาครองชีพสูงขึ้นคาเงินลดลง เหลานี้เปนผลที่เกิดจาก
กระบวนการที่ลาชาในการดําเนินการ
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ขอเสนอแนะ
ระยะเวลาในการดํ าเนินโครงการควรเปนไปอยางตอเนื่องและมีการ
ศึกษาผลกระทบดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและหาวิธีการในการปองกันกอน แลว
จึงดําเนินการ
1.2 ความจริงจังและมาตรการที่เด็ดขาดในการดําเนินการรื้อยาย
เนื่องจากการดําเนินโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงและไมแนนอนอันสืบ
เนือ่ งมาจากการคัดคานการเกิดโครงการจากหลาย ๆ ฝาย โดยเฉพาะการ
เปลีย่ นแปลงรัฐบาลที่เกิดขึ้นในชวงนั้นทําใหโครงการดําเนินไปอยางลาชา และ
ติดขัด จึงกอใหเกิดปญหาขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนปญหาการเขามาจับจองพื้น
ทีโ่ ดยพละการของกลุมผูอยูอาศัยจากที่ตาง ๆ และปญหาความไมแนนอนใน
ขอเสนอสําหรับผูอยุอาศัยในชุมชนที่เกิดขึ้นคือ จากเดิมที่มีการสํารวจความ
ตองการของผูอยูอาศัยในพื้นที่
เรื่องความตองการชวยเหลือดานที่อยูอาศัย
จากรัฐบาล ซึ่งผลออกมาวาผูอยูอาศัยตองการใหรัฐบาลจัดหาที่อยูใหมใหโดย
เปนไปตามเงื่อนไขของผูอยูอาศัยคือ ตองเปนที่อยูอาศัยที่ไมไกลจากที่เดิมเกิน
10 กิโลเมตร , มีระยะเวลาการผอนนาน 30 ป แตในสุดทายขอเสนอที่ใหก็
เปลีย่ นไป คือถาจะอยูในที่ที่รัฐจัดใหจะไดเงินชดเชยเพียง 50,000บาทและไดที่
อยูฟ รี สวนอีกขอเสนอหนึ่งคือรับเงิน 800,000 บาทแตหาที่อยูอาศัยใหมเอง
ดวยเหตุนผี้ อู ยูอาศัยจึงเลือกรับขอเสนอที่ 2 คือการรับเงินกอนแลวไปหาที่อยู
อาศัยใหมเอง สาเหตุเพราะเมื่อพิจารณาถึงราคาคาที่ดินในพื้นที่ของรัฐเทากับ
50 ตารางวาคิดเปนเงิน 750,000บาทซึ่งเปนราคาที่ดินที่แพงในขณะนั้น คลาย
กับเปนการจายเงินกอนเพื่อซื้อดินเพื่อปลูกสรางที่อยูอาศัย ซึ่งถาเลือกรับขอตก
ลงนี้จะตองเปนกลุมคนที่มีเงินเก็บออมที่มากพอสําหรับการปลูกสรางบานเรือน
ใหมได เพราะเงินที่ใหมาเพียง 50,000 บาทพรอมที่ดินนั้นจัดเปนคารื้อถอนที่อยู
อาศัยเดิมก็เกือบจะหมดแลว ซึ่งผูรับขอตกลงนี้มีเพียง 28 หลังคาเรือนเทานั้น
ผูอ ยูอ าศัยจึงเลือกรับเงินแลวไปหาซื้อที่ดินราคาที่ถูกกวา ไปดังนั้นผูอยูอาศัยจึง
ไมเขามาอยูในพื้นที่ที่จัดใหซึ่งมีผลเสียมากมายดังเชนทุกวันนี้
ขอเสนอแนะ
รัฐบาลควรมีความแนนอนในมาตรการและแนวทางการดํ าเนินการใน
การรือ้ ยาย เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูอยูอาศัย
เชนมีการประชุมหัวหนา
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หรือตัวแทนชุมชนเพื่อบอกกลาวความเคลื่อไหวในการดําเนินงาน และรับฟงขอ
เสนอแนะจากประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนเพื่อมาประกอบการพิจารณาในการ
นําเสนอใหเกิดขอตกลงตาง ๆ และยังเปนการลดการปะทะของกลุมผูอยูอาศัย
และเจาหนาที่ในการดําเนินงาน
1.3 การประชาสัมพันธที่ดีในการรื้อยายชุมชน
จากการสัมภาษณผูอยูอาศัยถึงขั้นตอนในการรื้อยายชุมชนครั้งนี้ทํา
ใหทราบวา ประชาชนไมทราบถึงหมายกําหนดการในแตละขั้นตอนของการ
รือ้ ยาย เชน วันเวลาในการเขามารื้อยาย เปนตน จึงทําใหบางครั้งไม
สามารถเตรียมตัวในการจัดหาที่อยูอาศัยใหมไดทัน เลยเปนผลพลอยไดของผู
จัดสรรทีด่ นิ รายตางๆ ซึ่งทําใหที่ดินในบริเวณนั้นราคาขึ้นสูงกวาความเปนจริง
แตกย็ งั ราคาถูกกวาที่ดินของโครงการที่รัฐจัดให
ขอเสนอแนะ
ควรมีการประชาสัมพันธถึงขั้นตอนของการดําเนินการตาง ๆ ใน
การรือ้ ยาย และมีการประชาสัมพันธถึงผลประโยชนและขอดีขอเสียในการกอ
สรางสนามบินครั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีใหกับประชาชนและ
เปนลดการปะทะระหวางประชาชนและผูดําเนินการอีกดวย

1.4

การมีสวนรวมของประชาชน
ในแตละขั้นตอนของการตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ประชานควรมี
สวนรวมซึ่งแบงออกเปน
1. การมีสวนรวมในการกําหนดความตองการและการตัดสิน
ใจ
2. มีสว นรวมในการดําเนินงาน
3. มีสว นรวมในการปฏิบัติการ ( ดําเนินการ )
4. มีสว นรวมในการติดตามและประเมินผล
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ซึง่ ตรงกับแนวความคิดของ นายสนิท ขาวสะอาด 1 เพราะการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาเปนแนวความคิดพื้นฐานของวิธีการพัฒนาชุม
ชน “ คือการชวยใหประชาชนชวยตนเองได “ และนอกจากนี้ ผูที่ไดรับผลจาก
การตัดสินใจแตละครั้งเปนอันดับแรกคือประชาชนที่ยายชุมชน การมีสวนรวม
ครัง้ นีเ้ ชน
การมีสวนรวมในการจัดหาที่อยูอาศัยใหม ซึ่งโครงการนี้ไดให
ประชาชนเปนผูเลือกที่ตั้งของชุมชนที่อยูอาศัยใหมเอง ในขั้นตอนการสํารวจ
ครั้งแรก
1.5 หนวยงานที่เกี่ยวในการรื้อยายชุมชน
สําหรับโครงการนี้เดิมทีการดําเนินการตาง ๆ รวมทั้งการรื้อยายชุมชน
เปนการดําเนินการโดยบริษัทการทาอากาศยานสากลกรุงเทพ แหงที่ 2 แตเกิด
ปญหาการตอตานจากประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นการเคหะแหงชาติจึงเขามา
ดํ าเนินการในสวนการรื้อยายและการจัดหาที่อยูอาศัยเพียงหนวยงานเดียว
โดยทีห่ นวยงานตาง ๆ ไมไดเขามามีสวนรวมจึงทําใหการตัดสินใจ หรือการ
ตอบสนองขอเรียกรองตาง ๆ จากประชาชน จึงไมสามารถทําไดอยางเต็มที่
ขอเสนอแนะ
ในการรือ้ ยายชุมชนหนวยงานที่ควรเขามามีสวนรวมประกอบไปดวย2
1. การเคหะแหงชาติ
ดูแลเรือ่ งการจัดหาที่อยูอาศัยใหม และการยายชุมชน
2. กระทรวงแรงงาน ฯ
ดูแลเรือ่ งการจัดหางาน , การจัดเตรียมแรงงาน และการฝก
อาชีพ
3. กรมประชาสงเคราะห , ประชาสงเคราะหจังหวัด
ดูแลเรื่องการเตรียมการดานสวัสดิการสังคมสําหรับประชากร
วัยตาง ๆ
4. กรมพัฒนาชุมชน , พัฒนาการจังหวัด อําเภอ
1

สนิท ขาวสะอาด, “ ปจจัยสําคัญตอการมีสวนรวมของประชานในระดับทองถิ่น “ ( วิทยานิพนธมหาบัญฑิต สาขาวิชา
ปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 ) ,
2

ธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา รายงานการวิจัย “ การเตรียมตัวดานอาชีพของประชาชนในพื้นที่เวนคืนเพื่อสรางสนาม
บิน ( หนองงูเหา ) “ 2538 หนา 55
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ทําหนาทีจ่ ดั การเตรียมการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นใหม
5. บริษทั การทาอากาศยานแหงใหม
กําหนดงานและคุณสมบัติของผูที่จะเขาทํางานในสนามบิน
6. หนวยงานราชการฝายปกครองสวนทองถิ่น (จังหวัด , อําเภอ )
พิจารณาการพัฒนาทองถิ่นตามความจําเปนโดยเฉพาะกรณีที่
ประชาชนไดรับความเดือดรอน
ในขบวนการรื้อยายครั้งนี้จากการดํ าเนินการที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นวาวัตถุประสงค
หลักเพียงเพื่อตองการใหประชาชนยายออกจากพื้นที่เทานั้นซึ่งในความเปนจริงนาจะมีการติดตาม
การใหความชวยเหลือเรื่องตาง ๆกอนการรื้อยายดังจะกลาวในขอตอไป
2. แนวทางในการเตรียมตัวกอนการรื้อยายชุมชน
2.1 การเตรียมตัวดานอาชีพ
จากปญหาทีเ่ กิดขึ้นจะเห็นไดวาแมสภาพที่อยูอาศัยของประชาชนจะดี
ขึน้
แตสภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนยังไมดีเทาที่ควร เนื่องจาก
การขาดอาชีพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนเคยทําอาชีพ
เกษตรกรรมแตเมื่อเกิดการยายชุมชนครั้งนี้วิธีชีวิตจึงเปลี่ยนไปเปนสังคม
เมืองมากขึน้ แตประชาชนไมมีความรูความสามาถในการประกอบอาชีพ
ขอเสนอแนะ
ในการเตรียมตัวกอนการรื้อยาย ควรมีการดําเนินการเรื่องการฝกอาชีพ
เพือ่ ใหประชาชนมีความชํานาญในสายอาชีพตางๆ เมื่อยายชุมชนไปแล
วจะไดสามารถมีรายไดจากการประกอบอาชีพและพึ่งตนเองไดดังที่ นาง
สาวธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา ไดจําแนกกลุมประชากรในการเตรียม
การดานอาชีพกอนการรื้อยายเปน 3 กลุมคือ
1. กลุม ทีไ่ มมีชองทางในการประกอบอาชีพ หรือกลุมผูสูงอายุ ซึ่งโดย
มากไมใชผูเปนหลักในการหารายไดใหแกครอบครัว และไมไดเปนหัว
หนาครอบครัว การเตรียมตัวดานอาชีพจึงควรเปนการเตรียมวิถีชีวิต
ในชุมชนใหม คือ การเตรียมกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ หรืออาชีพซึ่ง
ไมใชอาชีพหลัก แตสามารถทํารายไดใหแกครอบครัว ตัวอยางอาชีพ
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การแปรรูปการเกษตร เชนการทําปลาแหง หรือการถนอมอาหาร
ประเภทพืชผักตาง ๆ
2. กลุม เปลีย่ นอาชีพใหม ซึ่งเปนกลุมที่มีอายุนอย ซึ่งอยูในวัยทํางานมี
ความพรอมที่จะรับการเปลี่นแปลงในการศึกษาหาความรูดานการ
ประกอบอาชีพใหม ๆไดงาย โดยที่รัฐจะรวมมือกับหนวยงาน , บริษัท
หางรานตาง ๆ จัดหางานและจัดฝกอบรมความชํานาญ
3. กลุม ประกอบอาชีพเดิม ซึ่งเปนกลุมคนที่ประกอบอาชีพอื่น ๆที่ไมใช
การเกษตรกรรม อยูนอกชุมชน เชน รับจาง รับราชการ แมไมตองมี
การเตรียมตัวดานอาชีพมากเทาไรนัก
นอกจากนี้จากการที่รัฐมีนโยบายที่จะใหประชาชนเขาทํางานในสนามบิน
ตามความรูความสามารถ รัฐบาลควรระบุคุณสมบัติที่แนชัด เชน สาขาวิชาที่ตอง
ศึกษา ระดับความรูความสมารถ ฯ เพื่อที่จะไดเกิดการเตรียมตัวอยางจริงจังและ
มีความมัน่ ในในอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2 การออม
ขอเสนอแนะ
นอกจากอาชีพแลวยังเปนเรื่องการออมเงินเนื่องจากถามีการออมตั้ง
แตอยูอาศัยในชุมชนจะเปนการลดความเดือนรอนของประชาชนในเรื่อง
เงินคารือ้ ยาย เงินคาปลูกบาน ก็ตามเพื่อจะไดไมตองไปกูเจาหนี้รายยอยที่มี
ราคาดอกเบีย้ สูง เชนควรมีการวางแผน เชน ถารัฐมีโครงการในการดําเนิน
การรือ้ ยายชุมชนในป พ.ศ. 2539 ในชวงป 2535 ควรเขามาเตรียมการจัด
ตัง้ กลุม ออมทรัพยใหแกประชาชนโดย แนะนําถึงผลดีในการออมซึ่งถาเริ่ม
ตนโครงการกอนประมาณ 4- 5 ป จะทําใหประชาชนมีเงินออมจํานวนหนึ่ง
ซึง่ มาพอที่จะนํามาใชในอนาคตได
3. แนวทางในการจัดการเรื่องขอเสนอในการรื้อยายชุมชน
3.1

ขอตกลงทีเ่ กิดขึ้นระหวางรัฐบาลและประชาชน
ขอเสนอแนะ
ขอตกลงที่เกิดขึ้นจะตองมาจากความตองการของประชาชนทั้งหมดไม
ใชเพียงคนกลุมเดียวเพราะจากเดิมที่ผูอยูอาศัยตองการเขาอยูอาศัยในพื้นที่
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ทีร่ ฐั จัดหาให โดยมีระยะเวลาในการผอนเงิน 30 ป ก็นาจะปฏิบัติไปตาม
นัน้ เพือ่ ทีป่ ระชาชนจะไดมีความรูสึกผูกพันธในพื้นที่ซึ่งเปนที่ที่ตนเองเลือก
และมีการอยูร วมกันของกลุมประชาชนที่เปนกลุมเดิม ความเปนชุมชนเดิม
จะไมเกิดความแตกแยก และโครงการที่อยูอาศัยของรัฐเองก็จะไดรับการดู
แลจากกลุม คนที่รักในที่อยูอาศัย และไดรับความสนใจจากหนวยงานตาง ๆ
ในการจัดการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในการใหบริการที่ครบ
ครัน โรงเรียนที่สรางภายในโครงการก็จะมีนักเรียนเขาศึกษาในปริมาณที่
มากเชนเดิม สนามกีฬาที่จัดเตรียมไวก็จะมีการใชงานอยางจริงจัง ไมกลาย
เปนโครงการรางอยางเชนปจจุบัน
3.2 การพิจารณาการเลือกรับขอตกลง
ขอเสนอแนะ
จากขอตกลงในกรณีการรื้อยายชุมชนหนองงูเหาครั้งนี้ หากมองที่ขอ
ตกลงสุดทายที่เกิดขึ้นและสรุปเปนมติรัฐบาลยื่นใหกับประชาชนซึ่งประกอบ
ดวย ขอตกลงที่ 1 การเขาอาศัยอยูในพื้นที่ที่รัฐจัดหาใหและขอตกลงที่ 2 คือ
การรับเงินชดเชยแลวจัดหาที่อยูอาศัยเอง ซึ่งขอตกลงทั้ง 2 ที่ ควรที่จะตองมี
การพิจารณาความสามารถในการเลือกรับขอตกลงของประชาชนเชน ถารับ
ขอตกลงที่ 1 จะตองมีความสามารถในการปลูกบานอาศัยได ถาเลือกรับขอ
ตกลงที่ 2 ตองแสดงใหเห็นวาจะไปอยูที่ไหนอยางไร แลวรัฐบาลจึงอนุญาติ
ในการรับขอตกลงนั้น ๆ เพราะถาเปนอยางเชนที่ผานมาปญหาเรื่องที่อยู
อาศัยก็จะเกิดขึ้นอีกอยางไมรูจบจบเนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยูที่วัดจัด
เปนกลุมที่ไมมีความมั่นคงในการอยูอาศัยเพราะไมมีความเปนเจาของในผืน
ทีด่ นิ ทีอ่ ยูอ าศัย หรือเงื่อนไขและขั้นตอนในการรับเงินชดเชยไมควรที่จะให
เปนเงินกอน เนื่องจากประชาชนจะนําเงินที่ไดไปใชอยางอื่นที่ไมใชใชเพื่อ
การจัดหาทีอ่ ยูอ าศัยใหม ดังนั้นควรจัดกลุมตัวกลางในการเบิกจายเงิน เชน
ธนาคารอาคารสงเคราะห ,สหกรณ ฯ แลวใหประชาชนไปยื่นเบิกเงินได
เปน งวด ๆ ตามขั้นตอนในการจัดหาหรือกอสรางที่อยูอาศัยใหม
3.3 ขัน้ ตอนการรับเงินชดเชย
จากทีผ่ า นมาการรับเงินของผูเลือกรับขอตกลงที่ 2 คือรับเงิน ชดเชย
จํานวน 800,000 บาทนั้น ซึ่งปรากฏวาประชาชนนําเงินไปใชจายอยาง
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สุรยุ สุรา ย ในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับที่อยูอาศัย เชน นําเงินไปซื้อรถยนต
เปนตน ทําใหเงินที่ไดรับหมดไป
ขอเสนอแนะ
ขัน้ ตอนการจายเงินชดเชย ควรเปนการจายเงินเปนงวดโดย ในแต
ละงวดมีการแสดงใหเห็นวาในแตละงวดที่เบิดเงินไปไดมีการนําเงินไปใชเพื่อ
การจัดหาทีอ่ ยูอาศัยจริง ๆ โดยการแบงชําระเปนงวดอาจจะผานตัวกลาง
เชน ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนตน
4 แนวทางในการจัดหาที่อยูอาศัยแหงใหม
การจัดหาทีอ่ ยูอ าศัยใหมเพื่อรองรับการรื้อยายที่เกิดขึ้น
จากงานวิจัยของ
นางสาวกนกพร แสงแกว 3 ทีเ่ ปนการจัดหาที่อยูอาศัยใหมโดยยังใชพื้นที่ที่ใกลเคียงกับ
พืน้ ทีเ่ ดิมเพือ่ ลดปญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงดานอาชีพ แตจากการศึกษาการรื้อ
ยายชุมชนเพื่อการกอสรางสนามบินครั้งนี้นําแนวความคิดนี้มาใชอาจจะไมไดเพราะ
อาชีพเดิมของประชาชนคือเกษตรกรรมในพื้นที่ดินที่ตนเปนเจาของเองเมื่อมีการยาย
ชุมชนเกิดขึ้นแมจะเลือกที่อยูอาศัยใกลกับพื้นที่เดิมแตไมมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพก็
ไมจัดเปนการจัดหาที่อยูอาศัยที่เหมาะสมแมวาขอดีจะเปนการคงรูปแบบวิถีชีวิตเดิมที่
อยูไมไกลจากที่เกิดก็ตาม
ขอเสนอแนะ
การจัดหาที่อยูอาศัยใหม
ทางเลือกที่ 1 . คือ มีการจัดพื้นที่เพื่อการอยูอาศัยโดยรัฐเขามาดูแลอยางเต็มที่
ทางเลือกที่ 2. คือ หากตองการไปหาที่อยูอาศัยเอง ประชาชนอาจจะทําการรวมกลุม
กัน
แลวไปหาพื้นที่เพือการอยูอาศัยแลวใหรัฐหรือหนวยงานที่
เกีย่ วของชวยเหลือในการดําเนินการจัดซื้อแลวจัดสรรเปนแปลง ๆ
ให ในแตละพื้นที่ ที่ประชาชนตองการเปนชุมชนยอย ๆประมาณ

3

กนกพร แสงแกว , “ การเปลี่ยนแปลงชุมชนหลังการรื้อยาย :ชุมชนหมูบานพัฒนา 70 ไร คลองเตย “ ( วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2542 )
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200 - 300 หลังคาเรือนในแตละชุมชน และมีการจัดตั้งหัวหนาดู
และและติดตามผลการอยูอาศัยของประชาชนกลุมนี้อยางดี
การจัดหาทีอ่ ยูอาศัยที่เหมาะสม เมื่อแยกพิจารณารายละเอียดในแตละสวน
สามารถสรุปไดวาสิ่งที่ตองคํานึงถึงประกอบไปดวยดานกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
• การเขาถึง คือระยะทางในการเขาถึงโครงการและระยะทางจากโครงการไปยัง
สถานบริการตาง ๆไดสะดวก
• ใกลแหลงงาน ที่ตั้งของชุมชนตองมีพื้นที่แหลงงานอยูไมไกล ซึ่งถาเปนพื้นที่ที่รัฐ
จัดหาใหควรทีจ่ ะมีพื้นที่สําหรับทําการเกษตรเชนมีบอเลี้ยงปลา เพื่อใหคงรูป
แบบการประกอบอาชีพแบบเดิม
• การไดมาซึง่ ที่ตั้งของโครงการ ประชาชนจะมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือก
1.2 ผังบริเวณ
• มีการออกแบบผังที่มีการจัดกลุมผูอยูอาศัยเปนกลุม ๆ เพื่อความสัมพันธแบบเดิม
ๆ กอใหเกิดความสามัคคีชวยเหลือกันในชุมชนของเอง
• นอกจากนีย้ งั มีการจัดพื้นที่ทํากิจกรรมรวมกันของผูอยูอาศัยภายในโครงการ
ตัวอยางเชน
การจัดกลุมภายในชุมชนแบบกลุมยอย คือการจัดกลุมชุมชนขนาดใหญ
ออกเปนกลุมยอย ๆ เชนการแบงตามตําบลเดิมที่เคยอยู เพื่อใหในแตละกลุมยอย
มีการดูและชวยเหลือกันเอง มีการจัดกิจกรรมภายในกลุม โดยแตละกลุมยอยจะมี
พืน้ ทีส่ าหรั
ํ บใชเปนศูนยรวมหรือสถานที่พบปะกันเอง เชนสวนสาธารณะ ศาลา
ประชาคมเปนตน เพื่อเปนการสรางความสามัคคีภายในกลุมและเมื่อทุก ๆ กลุม
ยอยรวมกันเปนชุมชนขนาดใหญก็จะมีความเปนปกแผนมากขึ้น โดยมีการจัดสิ่ง
บริการขนาดใหญเชน สนามกีฬา โรงเรียน เปนตน ซึ่งเปนศูนยของชุมชนใหญ
ในการใหบริการแกชุมชน
อีกทั้งยังใชเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมรวมกันของ
ชุมชนไดดวย
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1.3 สิง่ บริการภายในโครงการ
•
สวนพักผอน เชน สวนสาธารณะ , สนามเด็กเลน , สนาม
กีฬา
•
สิง่ บริการดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน
1.4 รูปแบบที่อยูอาศัยใหม
• รูปแบบที่อยูอาศัยที่เกิดขึ้นนาที่จะเปนรูปแบบของผังที่ผูอยูอาศัยมีสวนรวมใน
การออกแบบ
• สําหรับการจัดพื้นทีในโครงการของรัฐ จากที่เปนแปลงโลงควรที่จะมีการเริ่มกอ
สรางเปนบางสวนเพื่อเชิญชวนใหผูอยูอาศัยเกิดความมั่นในในการครอบครอง
ทีอ่ ยูอ าศัยและมีความคิดที่จะพัฒนาที่อยูอาศัยของตนเอง โดยการนํารูปแบบ
ทีอ่ ยูอ าศัยแบบสรางบางสวนมาใช ซึ่งวิธีนี้จะชวยใหมีผูอยูอาศัยเขามาอยูใน
โครงการมากขึ้น
2. ดานเศรษฐกิจ
• แหลงงาน - อาชีพ – รายได ที่อยูอาศัยใหมตองอยูใกลแหลงงานเพื่อกอใหเกิด
อาชีพ และรายไดในกรณีชุมชนที่แตเดิมเคยเปนชุมชนเกษตรกรรมเชนนี้การจัดหา
ที่อยูอาศัยใหมควรมีการพื้นที่เพื่อทํ าการเกษตรอยูในพื้นที่ดวยเพื่อเปนการคงรูป
แบบสังคมและการดํารงชีวิตแบบเดิม ๆของประชาชน เพื่อใหประชาชนมีรายไดที่
เกิดจากความชํานาญที่มีอยูแตเดิม
3. ดานสังคม
• สภาพความเปนชุมชนที่มีความสัมพันธกันของผูอยูอาศัย โดยที่อยูอาศัยใหมจะ
เปนการอยูอาศัยในรูปแบบเดิม ๆที่เปนกลุมเครือญาติ
• มีการจัดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อเพิ่มคามสามัคคีภายในชุมชน
จากองคประกอบทั้ง 3 สวนจะเห็นไดวา สวนที่สําคัญในการจัดหาที่อยูอาศัยใหม จะ
เปนดานกายภาพ เพราะถามีการเลือกตําแหนงที่ตั้งที่ดีสามารถและแกปญหาดานเศรษฐกิจใหกับ
ผูอ ยูอ าศัยได
รวมทั้งถามีการออกแบบผังบริเวณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีก็จะเกิดการ
สามัคคีภายในชุมชนนั้น ๆ ได และสามารถทําใหผูอยูอาศัยภายในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
และมีความพึงพอใจในชุมชนที่เขามีสวนรวม
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3. สรุปผลการศึกษา
จากปญหาทีเ่ กิดขึน้ ของผูรับขอตกลงที่ 1 และ 2 ในปจจุบันแสดงใหเห็นวากระบวนการใน
การรือ้ ยายชุมชนครั้งนี้โดยการจัดขอตกลงใหกับประชาชนถึง 2 ขอตกลง โดยเฉพาะเมื่อมีเกิดขอ
ตกลงที่ 2 ทําใหกระบวบการจัดการรื้อยายที่วางแผนเตรียมการไวตั้งแตตนเปลี่ยนแปลงไปเพียง
เพราะเปนขอเรียกรองของกลุมคนเพียงกลุมหนึ่ง ที่ตองการผลตอบแทนจากการรื้อยายชุมชนเปน
เงินชดเชยจํานวนมาก
ประกอบกับรัฐบาลก็ยินยอมทําตามความตองการของกลุมคนนี้โดยไม
คํานึงถึงความตองการของประชาชนในขั้นแรกที่ไดทําการสํารวจและศึกษาไว ทําใหเกิดทางเลือก
ในการรับคาชดเชยการรื้อยายเปน 2 แนวทาง ( ขอตกลงที่ 1และ 2 ) ดังที่เปนอยู จากการศึกษา
พบวาการรือ้ ยายชุมชนครั้งนี้ยังไมสามารถแกปญหาในเรื่องที่อยูอาศัยเชน ดานสถานะภาพการ
ครอบครองทีอ่ ยูอาศัย , และคุณภาพชีวิต ใหกับประชาชนที่ถูกรื้อยายไดอยางเหมาะสม เนื่องจาก
จํานวนผูท เี่ ลือกรับขอตกลงที่ 2 มากกวาครึ่งหนึ่งไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองตองไปเชาที่ดินของ
วัดในการอยูอาศัยแสดงใหเห็นวาเงินชดเชยที่ไดรับไมไดนํามาใชเพื่อการจัดหาที่อยูอาศัยใหมให
กับตนเอง นอกจากนี้ยังพบวาสภาพการอยูอาศัยของประชาชนที่รับขอตกลงที่ 1 และขอตกลงที่
2 ไมดขี นึ้ กวาเดิมเทาที่ควรและอาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องที่อยูอาศัยตอไปในอนาคตได ขอ
เสนอแนะในการรื้อยายครั้งตอไปคือ ประชาชนจําเปนตองรูและเขาใจในกระบวนการรื้อยายถึง
ผลทีต่ นจะไดรับจากการตัดสินใจเลือกรับขอตกลงอยางครบถวนถูกตอง
ดังนั้นกระบวนการ
เตรียมการกอนการรื้อยายจึงมีความสําคัญมากทั้งในดานการสรางความเขาใจ , ความรวมมือของ
ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการเตรียมการดานอาชีพ และการออมทรัพย เพื่อ
สามารถชวยเหลือตนเองและ นอกจากนี้หากตองมีการจายคาชดเชยควรมีการปรับปรุงวิธีการใน
การจายเพือ่ ใหเงินที่ประชาชนไดรับถูกนําไปใชเฉพาะในเรื่องที่อยูอาศัยอยางเหมาะสมเทานั้น
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แบบสัมภาษณชุดที่ 1
สําหรับผูเกี่ยวของในการดําเนินการรื้อยายชุมชน
วิทยานิพนธ เรื่อง การยายชุมชนเพื่อการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 ( หนองงูเหา )
นิสิตภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่สัมภาษณ….……………………….
ขณะนี้เวลา………………………น.
สวนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสัมภาษณ
ชือ่ ………………………………………………………………………………….……………………..…………
ตําแหนงหนาที่ของทานในชวงเวลาดําเนินการรื้อยายชุมชน……………………….………………………………
ตําแหนงหนาที่ของทานในปจจุบัน…………………………………………….……………………………………
สวนที่ 2 ขอมูลการรื้อยายชุมชน
1. ประสบการณการรื้อยายในอดีตของทาน……………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. นโยบายในการรื้อยายการรื้อยายชุมชนหนองงูเหาประกอบดวย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. วิธีการในการดําเนินการรื้อยายประกอบดวย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการรื้อยายชุมชนหนองงูเหาประกอบดวยปญหาอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
5. ทานคิดวาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องใด
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอการรื้อยายชุมชน
6. ทานคิดอยางไรกับขอเสนอที่รัฐบาลเสนอใหกับผูอยูในชุมชนหนองงูเหา
( ) เห็นดวย
( ) ไมเห็นดวย
เพราะ …………………………...……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. ขอเสนอแนะในการดําเนินการรื้อยายชุมชนครั้งตอ ๆไป
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
8. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณชุดที่2
วิทยานิพนธ เรื่อง การยายชุมชนเพื่อการกอสรางทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่ 2 ( หนองงูเหา )
นิสิตภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่สัมภาษณ….……………………….
ขณะนี้เวลา………………………น.

สวนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะทางกายภาพะการครอบครองของที่อยูอาศัย เศรษฐกิจ และสังคมใน
ระดับชุมชนและ
ครอบครัวทั้งกอนและหลังการยายชุนชน
กอนยายชุมชน
1. ที่อยูเดิมของทาน ตั้งอยูที่
หมูที่………..คลอง…………..ตําบล………………….…..
2. ขนาดพื้นที่ใชสอยรวมโดยประมาณ………….……ตร.วา
3. ลักษณะที่อยูอาศัยโดยรวม
( ) บานไม 1 ชั้น
( ) บานไม 2 ชั้น
( ) กออิฐฉาบปูน 1ชั้น
( ) กออิฐฉาบปูน 2ชั้น
( ) บาน 2 ชั้นครึ่งไมครึ่งปูน
( ) อื่น ๆ ระบุ…………….…………….
4. ลักษณะผังที่อยูอาศัย ( มีรูปภาพประกอบ )
( ) แบบที่ 1 เปนพื้นที่โลง
( ) แบบที่ 2 เปนพื้นที่โลงกึ่งปด
( ) แบบที่ 3 คลายแบบที่ 2 แตมีครัวตางหาก
( ) แบบที่ 4 มีการกั้นหองนอนเปนสัดสวนแตใชพื้นที่
โลงประกอบอาหาร
( ) แบบที่ 5 มีการกั้นหองนอนเปนสัดสวน และมีการ
แยกครัวประกอบอาหาร
( ) แบบที่ 6 นอกจากมีหองนอนและหองครัวเปนสัดสวน
แลวยังมีพื้นที่สําหรับรับแขก
5. ลักษณะหองนํ้า หองสวมในที่พักอาศัย
( ) แบบที่ 1 แยกสวนอาบนํ้าและสวนขับถาย
( ) แบบที่ 2 มีสวนอาบนํ้าและขับถายอยูรวมกัน
( ) แบบที่ 3 มีสวนขับถายแตสวนอาบนํ้าใชรวมกับพื้นที่
อื่น ๆ เชน ที่ซักผา ระเบียง เปนตน
( ) แบบที่ 4 ใชหองนํ้าหองสวมรวมกับเพื่อนบาน

ปจจุบัน
1. ที่อยูปจจุบันของทาน ตั้งอยูที่
หมูที่………..คลอง…………..ตําบล………………….…..
2. ขนาดพื้นที่ใชสอยรวมโดยประมาณ………….……ตร.วา
3. ลักษณะที่อยูอาศัยโดยรวม ( สังเกต )
( ) บานไม 1 ชั้น
( ) บานไม 2 ชั้น
( ) กออิฐฉาบปูน 1ชั้น
( ) กออิฐฉาบปูน 2ชั้น
( ) บาน 2 ชั้นครึ่งไมครึ่งปูน
( ) อื่น ๆ ระบุ…………….…………….
4. ลักษณะผังที่อยูอาศัย ( สังเกต )
( ) แบบที่ 1 เปนพื้นที่โลง
( ) แบบที่ 2 เปนพื้นที่โลงกึ่งปด
( ) แบบที่ 3 คลายแบบที่ 2 แตมีครัวตางหาก
( ) แบบที่ 4 มีการกั้นหองนอนเปนสัดสวนแตใชพื้นที่
โลงประกอบอาหาร
( ) แบบที่ 5 มีการกั้นหองนอนเปนสัดสวน และมีการ
แยกครัวประกอบอาหาร
( ) แบบที่ 6 นอกจากมีหองนอนและหองครัวเปนสัด
สวน แลวยังมีพื้นที่สําหรับรับแขก
5. ลักษณะหองนํ้า หองสวมในที่พักอาศัย
( ) แบบที่ 1 แยกสวนอาบนํ้าและสวนขับถาย
( ) แบบที่ 2 มีสวนอาบนํ้าและขับถายอยูรวมกัน
( ) แบบที่ 3 มีสวนขับถายแตสวนอาบนํ้าใชรวมกับพื้นที่
อื่น ๆ เชน ที่ซักผา ระเบียง เปนตน
( ) แบบที่ 4 ใชหองนํ้าหองสวมรวมกับเพื่อนบาน
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6. ลักษณะโครงสรางและวัสดุอุปกรณที่ใช
วัสดุที่ใชทําเสาบาน
( ) เสาไม ( ) เสาเหล็ก ( ) เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัสดุที่ใชทําพื้นบาน
( ) ไม
( ) พื้นคสล. ( ) อื่น ๆ
วัสดุที่ใชทําผนังบาน
( ) ไม
( ) กออิฐบล็อก ( ) กระเบื้องแผนเรียบ
( ) สังกะสี ( ) กออิฐฉาบปูน( ) อื่น ๆ
วัสดุที่ใชทําหลังคาบาน
( ) กระเบื้องลอนคู
( ) สังกะสี
( ) กระเบื้องซีแพคโมเนีย
( ) อื่น ๆ
7. ขนาดพื้นที่ใชสอยรวมโดยประมาณ………….……ตร.วา.
8. ลักษณะการปลูกสราง
( ) สรางชั่วคราว
( ) สรางเพื่อตอเติม
( ) สรางถาวร
9. ลักษณะการใชงานที่อยูอาศัยเดิมของทาน
( ) อยูอาศัยอยางเดียว
( ) อยูอาศัยและประกอบธุรกิจ
( ) อื่นๆ………………………………
10 . ระยะเวลาการอยูอาศัยในบานหลังเดิม………….ป
11. สถานะการครอบครองที่อยูอาศัย
( ) บานและที่ดินเปนของตนเอง
( ) บานเปนของตนเองบนที่ เชาของ..……………….
( ) บาน / หอง เชา
( ) อาศัยอยูกับผูอื่น
( ) อื่น ๆ…………………………………………..
12. แรงงานที่ใชในการสรางบานหลังเดิมของทาน
( ) สรางเอง
( ) วาจางแรงงานในชุมชน
( ) จางแรงงานนอกชุมชน
( ) ชวยกันสรางโดยเพื่อนบาน
( ) อื่น ๆ………………………………………….

6.. ลักษณะโครงสรางและวัสดุอุปกรณที่ใช ( สังเกต )
วัสดุที่ใชทําเสาบาน
( ) เสาไม ( ) เสาเหล็ก ( ) เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัสดุที่ใชทําพื้นบาน
( ) ไม
( ) พื้นคสล. ( ) อื่น ๆ
วัสดุที่ใชทําผนังบาน
( ) ไม
( ) กออิฐบล็อก ( ) กระเบื้องแผนเรียบ
( ) สังกะสี ( ) กออิฐฉาบปูน( ) อื่น ๆ
วัสดุที่ใชทําหลังคาบาน
( ) กระเบื้องลอนคู
( ) สังกะสี
( ) กระเบื้องซีแพคโมเนีย
( ) อื่น ๆ
7. ขนาดพื้นที่ใชสอยรวมโดยประมาณ………….……ตร.วา.
8. ลักษณะการปลูกสราง ( สังเกต )
( ) สรางชั่วคราว
( ) สรางเพื่อตอเติม
( ) สรางถาวร
9. ลักษณะการใชงานที่อยูอาศัย ( สังเกต )
( ) อยูอาศัยอยางเดียว
( ) อยูอาศัยและประกอบธุรกิจ
( ) อื่นๆ………………………………
10. ระยะเวลาการอยูอาศัยในบานหลังปจจุบัน………….ป
11. สถานะการครอบครองที่อยูอาศัย
( ) บานและที่ดินเปนของตนเอง
( ) บานเปนของตนเองบนที่ เชาของ………………..
( ) บาน / หอง เชา
( ) อาศัยอยูกับผูอื่น
( ) อื่น ๆ…………………………………………..
12. แรงงานที่ใชในการสรางบานหลังปจจุบันของทาน
( ) สรางเอง
( ) วาจางแรงงานในชุมชน
( ) จางแรงงานนอกชุมชน
( ) ชวยกันสรางโดยเพื่อนบาน
( ) อื่น ๆ………………………………………….
13. คาใชจายในการสรางบานหลังนี้ประมาณ………….บาท
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14. แหลงที่มาของเงินที่ทานใชในการสรางบานหลังนี้
( ) เงินขดเชยจากการรื้อยายชุมชน
( ) เงินออม , เงินเก็บ
( ) เงินชวยเหลือจาก……………………….………..
( ) เงินกูจาก…………………………………………..
( ) อื่น ๆ………………………………………………
13.
(
(
(
(

อาชีพหลักของทานกอนยายที่อยูอาศัย
) เกษตรกร
) รับจางทั่วไป คาขาย
) รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
) อื่น ๆ ระบุ…………………………………
(
(
(
(

) ทําไร เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) ทํานา เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) ทําสวน เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) เลี้ยงปลา เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
(
(

) ในที่ดินตนเอง
) ในทีด่ ินเชา

15. อาชีพหลักของทานในปจจุบัน
( ) เกษตรกร
( ) รับจางทั่วไป คาขาย
( ) รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………………
(
(
(
(

) ทําไร เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) ทํานา เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) ทําสวน เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) เลี้ยงปลา เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
(
(

) ในที่ดินตนเอง
) ในทีด่ ินเชา

14. ทานใชเวลาเดินทางไปทํางานประมาณ
16. ทานใชเวลาเดินทางไปทํางานประมาณ
( ) นอยกวา 10 นาที
( ) 10 นาที
( ) นอยกวา 10 นาที
( ) 10 นาที
( ) 30 นาที ( ) 1 ชั่วโมง ( ) มากกวา1ชั่วโมง
( ) 30 นาที ( ) 1 ชั่วโมง ( ) มากกวา1ชั่วโมง
15. ระยะทางจากที่ทํางานหางจากที่พักประมาณ….……..กม. 17. ระยะทางจากที่ทํางานหางจากที่พักประมาณ….……..กม.
16 ทานเดินทางไปทํางานโดยวิธีใด
18. ทานเดินทางไปทํางานโดยวิธีใด
( ) เดินเทา
( ) เดินเทา
( ) พาหนะสวนตัว ( รถยนต , จักรยาน,จักรยานยนต )
( ) พาหนะสวนตัว ( รถยนต , จักรยาน,จักรยานยนต )
( ) รถประจําทาง
( ) รถประจําทาง
( ) อื่น ๆ………………………………………………..
( ) อื่น ๆ………………………………………………..
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17. ทานมีอาชีพเสริมหรือไม
( ) มี
( ) ไมมี
(
(
(
(

19. ทานมีอาชีพเสริมหรือไม
( ) มี
( ) ไมมี

)
)
)
)

เกษตรกร
รับจางทั่วไป คาขาย
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ ระบุ…………………………………

(
(
(
(

) ทําไร เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) ทํานา เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) ทําสวน เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) เลี้ยงปลา เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
(
(

) ในที่ดินตนเอง
) ในทีด่ ินเชา

(
(
(
(

)
)
)
)

เกษตรกร
รับจางทั่วไป คาขาย
รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ ระบุ…………………………………

(
(
(
(

) ทําไร เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) ทํานา เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) ทําสวน เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
) เลี้ยงปลา เนื้อที่ทํากินจํานวน…………….ไร
(
(

) ในที่ดินตนเอง
) ในทีด่ ินเชา

18. จํานวนครอบครัวในบานของทาน
20.จํานวนครอบครัวในบานของทาน
มีจํานวน………...ครอบครัว
มีจํานวน………...ครอบครัว
รวมจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีจํานวน……………...คน
รวมจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีจํานวน……………...คน
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีรายได มี ..……………คน
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีรายได มี ..……………คน
ประกอบดวย
ประกอบดวย
1………………………..อายุ………..อาชีพ…………….
1………………………..อายุ………..อาชีพ…………….
2………………………..อายุ………..อาชีพ…………….
2………………………..อายุ………..อาชีพ…………….
3………………………. .อายุ………..อาชีพ…………….
3………………………. .อายุ………..อาชีพ…………….
4………………………. .อายุ………..อาชีพ…………….
4………………………. .อายุ………..อาชีพ…………….
5……………………… .อายุ………..อาชีพ…………….
5……………………… .อายุ………..อาชีพ…………….
19. ครอบครัวของทานมีรายไดรวมประมาณ
( ) ตํ่ากวา 5,000 บาท / เดือน
( ) ตั้งแต 5,000 – 7,500 บาท / เดือน
( ) ตั้งแต 7,501 – 10,000 บาท / เดือน
( ) มากกวา 10,000 บาท / เดือน
20. ครอบครัวของทานมีรายจายรวมประมาณเทาใด
( ) นอยกวา 500 บาท / เดือน
( ) ตั้งแต 500 – 1,000 บาท / เดือน
( ) ตั้งแต 1,001 – 1,500 บาท / เดือน

21. ครอบครัวของทานมีรายไดรวมประมาณ
( ) ตํ่ากวา 5,000 บาท / เดือน
( ) ตั้งแต 5,000 – 7,500 บาท / เดือน
( ) ตั้งแต 7,501 – 10,000 บาท / เดือน
( ) มากกวา 10,000 บาท / เดือน
22. ครอบครัวของทานมีรายจายรวมประมาณเทาใด
( ) นอยกวา 500 บาท / เดือน
( ) ตั้งแต 500 – 1,000 บาท / เดือน
( ) ตั้งแต 1,001 – 1,500 บาท / เดือน
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( ) มากกวา 1,500 บาท / เดือน
รายจายในครอบครัวของทานสวนมากหมดไปกับเรื่องใด
มากที่สุด
( ) คาที่อยูอาศัย
( ) คาอาหาร
( ) คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ………………….
21. รายไดในครัวเรือนของทานเพียงพอกับคาใชจายหรือไม
( ) เพียงพอแตไมเหลือเก็บ
( ) เพียงพอเหลือเก็บ ประมาณเดือนละ……….….บาท
( ) ไมเพียงพอ
22. ภายในชุมชนเดิมของทานไดรับการบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการใดบาง
( ) ไฟฟา
( ) ประปา
( ) โทรศัพท
( ) ถนน
( ) อื่น ๆ………………………………………………
23. ภายในชุมชนของทานมีสถานที่ประกอบกิจกรรมรวมกัน
หรือไม
( ) ไมมี
( ) มี คือ………………………………………………..
………………………………………………..
24. ภายในชุมชนของทานมีหัวหนาชุมชนหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี คือ………………………………………..
25. ภายในชุมชนของทานมีการรวมกลุมคณะกรรมการหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี
26. ปจจุบันภายในชุมชนของทานมีกิจกรรมรวมกันหรือไม
( ) มี
( ) ไมมี
อะไรบาง……………………………………………………
…………………………………………………….………
27. ทานเขารวมกิจกรรมของชุมชนบางหรือไม
( ) ไมเขารวม
( ) เขารวมเปนบางครั้ง
( ) เขารวมทุกครั้ง

( ) มากกวา 1,500 บาท / เดือน
รายจายในครอบครัวของทานสวนมากหมดไปกับเรื่องใด
มากที่สุด
( ) คาที่อยูอาศัย
( ) คาอาหาร
( ) คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ…………………..
23.รายไดในครัวเรือนของทานเพียงพอกับคาใชจายหรือไม
( ) เพียงพอแตไมเหลือเก็บ
( ) เพียงพอเหลือเก็บ ประมาณเดือนละ……….….บาท
( ) ไมเพียงพอ
24. ภายในชุมชนปจจุบันของทานไดรับการบริการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการใดบาง
( ) ไฟฟา
( ) ประปา
( ) โทรศัพท
( ) ถนน
( ) อื่น ๆ………………………………………………
25.ภายในชุมชนของทานมีสถานที่ประกอบกิจกรรมรวมกันหรือ
ไม
( ) ไมมี
( ) มี คือ………………………………………………..
………………………………………………..
26.ภายในชุมชนของทานมีหัวหนาชุมชนหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี คือ………………………………………..
27.ภายในชุมชนของทานมีการรวมกลุมคณะกรรมการหรือไม
( ) ไมมี
( ) มี
28.ปจจุบันภายในชุมชนของทานมีกิจกรรมรวมกันหรือไม
( ) มี
( ) ไมมี
อะไรบาง……………………………………………………
…………………………………………………….………
29.ทานเขารวมกิจกรรมของชุมชนบางหรือไม
( ) ไมเขารวม
( ) เขารวมเปนบางครั้ง
( ) เขารวมทุกครั้ง
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สวนที่ 2 รายละเอียดการรื้อยายขุมชนสาเหตุและความพึงพอใจในการเลือกรับขอเสนอ
1. ทานไดยินขาวการกอสรางสนามบินหนองงูเหาเมื่อใดและจากใคร……………………...……………………
………………………………………………………………….………………………………………………
2. เมื่อทานไดยินขาวแลวทานรูสึกอยางไร
เห็นดวย เพราะ…………………………………………………………………………………………
ไมเห็นดวย เพราะ…………………………………………………………………………………………
3. เมื่อทราบขาวแลวทานไดเตรียมการอยางไรบาง
ระดับครอบครัว……………………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………
ระดับชุมชน…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….………………………………………
………………….……………….
4. รัฐไดเขามาดําเนินการอยางไรบางในการยายชุนชน.…………………………………………………………
….…….…………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……
5. ขอเสนอที่ทานเลือกคือ
อยูอาศัยในที่ทีรับจัดหาให และไดรับเงิน 5 หมื่นบาท
รับเงินชดเชย 8 แสนบาท แลวหาที่อยูอาศัยเอง
สาเหตุที่ทานเลือกขอเสนอนี้คือ

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………
………………………..…………………………………………………………………………
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6. ทานคิดเห็นอยางไรกับการดําเนินการและขอเสนอที่รัฐยื่นให
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
7. ในการรื้อยายชุมชนครั้งนี้ทานมีสวนรวมอยางไรบางอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
8. ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

สวนที่ 3 ปญหาที่เกิดขึ้นทางดาน กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ
1. ปญหาในเรื่องที่อยูอาศัย
ขนาดและพื้นที่ใชสอยไมเพียงพอ
หางไกลสิ่งอํานวยความสะดวก
หางไกลแหลงงาน
ความมั่นคงในการอยูอาศัย
รูปแบบที่อยูอาศัย
อื่น ๆ…………………………
2. ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม
ไมมีแหลงงาน
ไมมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ
ความมั่นคงในอาชีพ
รายไดไมเพียงพอ
หนี้สิน
ความสามัคคีในชุมชน
การชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน
ขาดผูนําในชุมชน
อื่น ๆ…………………………………………….
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3. ปญหาที่พบในชุมชนที่อยูปจจุบัน
บรรยากาศและสิ่งแวดลอม
เสียงรบกวน
มีขยะตกคาง / สกปรก
มีปญหาอาชญากรรม
ประปา
โทรศัพท
อื่น ๆ ………………………..

กลิ่นรบกวน
นํ้าเนาเสีย
มีขโมยชุกชุม
ปญหายาเสพติด
ไฟฟา
ถนน

สวนที่ 4 ขอมูลผูตอบแบบสัมภาษณ
ชือ่ ……………………………………………………………………………..
เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ……………………………………………………………………………
สถานภาพการอยูอาศัยในบานหลังนี้
เจาของ
ผูอยูอาศัย
ขณะนี้เวลา………………………น.
บันทึกเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

154

ประวัติผูเขียน
ชือ่
วัน / เดือน / ปเกิด
ทีอ่ ยู

การศึกษา

การทํางาน

นางสาวปยนุช หมัดนุรักษ
21 มีนาคม 2517
33 หมู 4 ต. วังทองหลาง อ. บางกะป กทม 10310
9352405 , 01-3740014,
Email Address : danubee99@ hotmail .com
2535 - มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานคร
2540 - ปริญญาตรี จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
2543 - ปริญญาโท คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชาเคหการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปจจุบัน N & A APPRISAL Co., Ltd
ตําแหนง พนักงานประเมิน

