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บทคัดย่อ
 กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัย  สู่การจัดตั้งเชิงองค์กร: กรณีศึกษาเมือง     
ศรีสะเกษ เกิดขึ้นจากผลของงานวิจัย “โครงการจัดทำาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
จังหวัดศรีสะเกษ” สาระสำาคัญ คือ การวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพือ่
บริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยในระดับเมืองและชุมชน ทั้งนี้ การสร้างฉันทมติของผู้มีส่วนร่วมสำาคัญเหล่านี ้ จึงนับเป็น
ประเดน็สำาคญัตอ่กระบวนการวางแผนเพ่ือปอ้งกนัตอ่สถานการณค์วามขดัแยง้และการผลกัดนัแผนพัฒนาไปสู่การดำาเนนิ
การอยา่งเปน็รปูธรรม ดงัน้ัน การจัดทำาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและปอ้งกนั/แกไ้ขปญัหาชมุชนแออดัในเขตเมอืงศรสีะเกษ 
นอกจากจะนำาไปสู่การได้มาซึง่แผนพัฒนาแล้วนัน้ อีกสิ่งหนึง่ที่เกิดขึน้ คือ การก่อเกิดรูปแบบเชิงองค์กร รูปแบบเชิง
สถาบันของผู้มีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น

Abstract

 This  research investigates housing development with a focus on slum prevention and problem 

solving in Sisaket Province. The main concept of the study is residential planning and development by 

integrating participatory processes, with all stakeholders involved, in order to facilitate residential manage-

ment at the urban and community level. This creates an enabling context and drives the housing develop-

ment project to concrete action. Therefore, housing development planning for slum prevention and problem 

solving of Sisaket not only supports development plan but also provides an organization setting for 

participatory and sustainable local development. 
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1. ความเป็นมาและความสำาคัญ

 ภายใตก้ระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษยมี์การเคหะแห่งชาตเิปน็หน่วยงานที่มบีทบาท
และภารกิจในการเสรมิสรา้งความมั่นคงในการอยู่อาศัย
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมท้ัง
ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาชุมชน และเมืองของประเทศ 
ตลอดจนมีหนา้ที่ในการแก้ไขปัญหาที่อยูอ่าศัยให้สอด 
คล้องกับแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคม 
สงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที่ 4 ด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัย 
เพือ่ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง รวมถึงการฟืน้ฟูชุมชนให้มีระดับคุณภาพชีวิต
ที่ดีทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ นอกจากนี ้
ในการดำาเนินการมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนและภาครัฐ
ท้องถิน่เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพืน้ที่
ของตนเองและสามารถจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
ที่ประสบปัญหาได้อย่างทั่วถึง 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จังหวดั
นครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกให้มีบทบาทในการเป็น
ตัวแทนจากการเคหะแห่งชาติในการเป็นผู้สนับสนุน
และขับเคลื่อนเชิงกระบวนการทางด้านการจัดทำาแผน
พัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน
แออัด ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การดำาเนินการ 5 ข้อ กล่าวคือ 1) เพื่อจัดทำาแผนพัฒนา
ที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 
เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองอย่างยั่งยืน ให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของ
พืน้ที่เป้าหมาย รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อน แผน
พัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ไปสู่การปฏิบัตอิยา่งเปน็รปูธรรม  2) 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวางแผนป้องกัน/แก้ไข
ปัญหา และพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองให้แก่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และภาคทีี่เก่ียวข้องในพ้ืนที่
เป้าหมาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
ในกระบวนการจัดทำาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผน
ปอ้งกัน/แก้ไขปญัหาชุมชนแออดั (และ/หรอืปญัหาที่อยู่
อาศัยด้านอื่น ๆ ) รวมถึงการจัดกิจกรรมนำาร่องเพื่อการ
ป้องกัน/แก้ไข และพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองใน
พ้ืนที่เปา้หมาย 3) เพ่ือสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของ
ภาคีทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้องในการป้องกัน/แก้ไขและ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองในพื้นที่เป้าหมาย 4) 
เพือ่บูรณาการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/
แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด (และ/หรือปัญหาที่อยู่อาศัย

ด้านอื ่นๆ) ของพืน้ที ่เป้าหมายเข้ากับยุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผนงาน/โครงการ การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้ง
ระดับจังหวัด ระดับองค์กรส่วนท้องถิ่น และระดับชุมชน 
และ 5) เพือ่เสนอแนะบทบาทของการเคหะแห่งชาติ 
ภายใต้วิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ปัจจุบันรวมทั้ง
บทบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคีที่เกีย่ว 
ข้องในการป้องกัน/แก้ไขปัญหา และพัฒนาที่อยู่อาศัย 
ชุมชนและเมืองในพื้นที่เป้าหมาย
 ทั้งนี ้ กลุ่มผู้วิจัยเน้นกระบวนการวางแผนแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างบทบาทนักวางแผนกับกลุ่มชุมชน
และภาคส่วนที่เกีย่วข้อง โดยพยายามเป็นเพียงผู้ขับ
เคลื่อนเชิงกระบวนการและสนับสนุนทรพัยากรที่จำาเปน็
ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ เช่น องค์ความรู้ทาง
ดา้นการวางแผนและผงัระดบัเมอืงและระดบัชุมชน องค์
ความรู้ดา้นการบรหิารจัดการเชิงกระบวนการ และตลอด
จนการพาไปศึกษาดูงานทางด้านการวางแผนพัฒนา
ด้านที่อยู่อาศัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จาก
ที่กล่าวมาทั้งหมดมีเป้าหมายเพือ่ให้กลุ่มผู้มีส่วนร่วม
สำาคัญทั้งหลาย โดยเฉพาะชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำาคัญของการรวมกลุ่มเพ่ือวางแผน 
พัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเองด้วยตนเอง

2. กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมกับการ
 เกิดขึ้นขององค์กรหรือสถาบันใหม่

2.1	 ทฤษฎีการวางแผน
 ในเชงิทฤษฎีการวางแผนสามารถแบ่งกรอบ
แนวคดิไดเ้ปน็ 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) สาระในการวางแผน 
(substantive theory) ซ่ึงสนใจในปรากฏการณท์ี่เกิดข้ึน
ภายในเมืองที่จะนำามาซึง่เนือ้หาในการวางแผน เช่น 
ระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน หรือการต้ังถ่ินฐานของ
ชุมชน เป็นต้น และ 2) กระบวนการของการวางแผน 
(procedural theory) สนใจในกระบวนการวางแผนที่
จะนำาไปสู่วิธีการดำาเนินการ วิธีการตัดสินใจ ตลอดจน
บทบาทของนักวางแผน
 ทั้งนี้ สิ่งสำาคัญสำาหรับกระบวนการวางแผน คือ 
การจดัเรียงบทบาทและหน้าทีใ่หม่ให้มีความเหมาะสม
กับสาระที่ต้องการดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ซึง่ใน
กระบวนการวางแผน นักวางแผนจะมีการดำาเนินการ
ตดิตอ่กับผู้มสีว่นเก่ียวข้องที่จะสะทอ้นตอ่ศักยภาพของ
การวางแผน การติดต่อนีเ้องจะเป็นการออกแบบการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบขององค์กรที่จะมากำาหนดสาระ
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 การพัฒนาชุมชนและที ่อยู ่อาศ ัยต้องอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วม คือ การร่วมมือทำางาน ปรับปรุง
ความเปน็อยู่ของชุมชนไปในแนวทางที่ตอ้งการ การเริ่ม
งานครั้งแรกของชุมชนควรได้รับการช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการจากหนว่ยงานวิชาการหรือองค์กรอาสาสมัคร
อื่น ๆ  กระบวนการมส่ีวนรว่มภาคประชาชน จำาเปน็ตอ้ง
ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ  แก้ปัญหาชุมชน 
 การมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการ  ในการจัดทำาแผนแต่ละเรื่องแม้
ในการวางแผนเรื่องเดียวกันในแต่ละขัน้ตอนจะมีระดับ
ของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันขึน้อยู่กับสถานการณ์ 
ระดับการมีส่วนร่วม (Hamdi and Goethert, 1997) 
แบ่งเป็น
 (1)  ไม่มีส่วนร่วม 
 (2)  มีส่วนร่วมทางอ้อม 
 (3)  มีส่วนให้คำาปรึกษา 
 (4)  ควบคุมร่วมกัน
 (5)  ควบคุมโดยการมีส่วนร่วมเต็มที่ 
 ในกระบวนการ การมีส่วนร่วมชุมชนมักจะติด
กับการพึ่งพาจากภายนอก รวมทั้งพึ่งพาระบบราชการ 
ซึ่งผลที่เกิดขึ้น คือ เกิดผลลัพธ์ (output) อย่างรวดเร็ว 
ซึง่อาจเป็นผลที่เห็นได้ชัดในระยะสั้น แต่จะไม่ช่วยให้
เกิดการพัฒนาในระยะยาว นักพัฒนา หากวางตนเป็น
ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งบางครั้งมากเกินไปจะกลายเป็นผู้ควบคุม
กระบวนการการมสีว่นรว่ม และละเลยแนวทางการแลก
เปลี่ยนความรู้ นักพัฒนาจะกลายเปน็ “ผู้มบีทบาทหลกั” 
(dominate) แทนที่จะเป็น “ผู้ช่วย” (assistance) สิ่งที่
สำาคัญต่อกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัย คือ การทำาให้
เกิดความต่อเนือ่งของการพัฒนาที่อยู่อาศัย เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ในชุมชนมีการแปรเปลี ่ยนไม่หยุดนิ่ง 
การส่งเสรมิการมส่ีวนรว่มอยา่งยั่งยนืเกิดข้ึนไดค้อ่นขา้ง
ยาก “คนนอก” ได้แก่ นักพัฒนา: ผู้วางแผนไม่อาจอยู่
สนับสนุนชุมชนได้ตลอดไป ชุมชนต้องยืนหยัดด้วย
ความเข้มแข็งของตัวเองให้ได้ในทุกกิจกรรมของชุมชน 
จึงต้องมีการพิจารณา “ขั้นต่อไป” อยู่ด้วยทุกครั้ง และ
มีการกำาหนดว่า ใคร จะต้องทำาอะไร เมื่อไร สำาหรับขั้น
ต่อ ๆ  ไปด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมต้องก่อให้เกิดผลที่
เห็นได้ชัดเจนจับต้องได้ คือ ต้องมีการปฏิบัติจริงไม่ใช่
เป็นเพียงการทำาแผน เพราะชุมชนจะเกิดความท้อถอย 
และเลิกสนใจได้ง่ายถ้ารู้สึกว่าความพยายามของเขา
ไม่ได้เกิดผลใด ๆ

ในการวางแผน วิธีการติดต่อได้สะท้อนต่อพืน้ฐาน
แนวคิดของนักวางแผนว่ากลุ ่มผู ้เก ีย่วข้องในการ
วางแผนและกระบวนการควรจะมลัีกษณะเชน่ไร เปรยีบ
เสมือนนักวางแผนได้มีการสร้างสรรค์การดำาเนินการ
วางแผน และมีการจัดการโครงข่ายการตัดสินใจในการ
วางแผนจากผู้มีส่วนเกีย่วข้อง (Power, 1971; 1972 

cited in Faludi, 1973, p. 11)

2.2	 ความสัมพันธ์ของกระบวนการวางแผนกับ
	 การเกิดขึ้นขององค์กรหรือสถาบันใหม่
 ปัจจุบันกระบวนการวางแผนได้มีการเปลี่ยน 
แปลงกระบวนทัศน์จากการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ 
มาสู่การพัฒนาแบบมสีว่นรว่มของชาวเมอืง เพ่ือกำาหนด
รายละเอียดสาระของกระบวนการวางแผนและการ
ตดัสนิใจรว่มกัน ดงัน้ัน ในกระบวนการวางแผนกลุ่มหลกั
ในการขับเคลื่อนจึงจำาเป็นที่จะต้องมีทักษะการบริหาร
องค์กรผนวกเข้าไปด้วย เพือ่ที่จะมีการบริหารจัดการ
ทำาความเข้าใจของปัญหาและการสร้างทัศนคติใหม่ให้
เกิดขึน้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึง่ความเข้าใจร่วมกันที่
เกดิขึน้นีเ้องจะนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงได้อย่างชัดเจน 
ไม่เพียงแค่ในการวางแผนเท่านัน้แต่ยังเปลี่ยนแปลงไป
ถึงลักษณะเชิงองค์กรอีกด้วย (Faludi, 1984; Hamdi & 

Goethert, 1997)

2.3	 กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนกระบวนการ	
	 วางแผน
 แนวทางการพัฒนาในรูปแบบ รวมพลังเพือ่ขับ
เคลื่อนสงัคม เปน็การระดมการมสีว่นรว่มของหนว่ยงาน
ภาครัฐ (ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่) 
องค์กรธุรกิจ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า ภาคีการพัฒนา ใน
รปูแบบรว่มแรงรว่มใจ ช่วยกันคดิช่วยกันทำาและช่วยกัน
รับผิดชอบผลการพัฒนา โดยร่วมกันจัดทำาแผนงาน/
โครงการเมืองน่าอยู่ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและประชาชนในท้องถิน่ โดยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ ซึง่เป็นการสนับสนุนให้การพัฒนา
เมืองและชุมชนมีความน่าอยู่และยั่งยืน
 ในกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม คือ การ
ที่ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำา ได้มีโอกาสเรียนรู้ปัญหา
จากการรว่มมอืทำางาน เปน็การทำางานแบบพ่ึงพาตนเอง
เป็นหลัก
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 กระบวนการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้เกิดผลสำาเร็จใน
การดำาเนินงาน ได้แก่
 1) การจำากัดของบทบาทของ “คนนอก” ไม่ให้
กลายเป็น “ผู้มีบทบาทหลัก”
 2) การอบรมพร้อมการทำาจริง (learning by 

doing)

 3) การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้นำาชุมชน

3. ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 การดำาเนินกระบวนการวางแผนแบ่งเป็น 4 
ประเดน็ที่มกีารดำาเนินการคู่ขนาน ไดแ้ก่ 1) กระบวนการ
วางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง 2) กระบวนการ
เสริมศักยภาพ 3) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
และ 4) กระบวนการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัดระดับพื้นที่ สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 2

4. ผลการวิจัย

4.1	 กระบวนการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
 พืน้ที่ศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รปูแบบของกระบวนการศึกษาในครั้งน้ีไดม้าจากการลง
สำารวจพื้นที่  แบบสอบถาม และการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
แบบมสีว่นรว่มทกุภาคทีี่เก่ียวข้องในระดบัเมอืง สามารถ

ไม่จัดทำาโครงการ จัดทำาโครงการ
ท้องถิ่นขาดความสนใจ
ในแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย

สร้างความเข้าใจใน
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย

ปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นปัญหา
ของทุกคนในเมือง

ชาวบ้านไม่ได้เล็งเห็นว่าปัญหา
ที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาของตน

ความตระหนัก

ขาดองค์ความรู้ในการวางแผน เรียนรู้ที่จะวางแผนและปฏิบัติ

เรียนรู้ที่จะเป็นนักวางแผน

เรียนรู้ที่จะเป็นนักปฏิบัติขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติ

การเรียนรู้

วางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
และปฏิบัติจริง

ดึงท้องถิ่นให้เข้าร่วมวางแผน

ชาวบ้านต้องเป็นนักปฏิบัติ

ท้องถิ่นทำางานแบบแยกส่วน

รัฐวางแผนงานจากบนลงล่าง

ชาวบ้านรอความช่วยเหลือ

การมีส่วนร่วม

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดเชิงกระบวนการวางแผนพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยโครงการจัดทำาแผนพัฒนา
 ที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดศรีสะเกษ 

รูปที่ 2  แสดงกระบวนการดำาเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วม
 ทุกภาคส่วน  

สรุปสถานการณ์ที่อยู่อาศัย จำาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
 1. ที่อยู่อาศัยที่ตั้งในบริเวณเมืองเก่า (ตัวเมือง
ศรีสะเกษ) ซึ่งกิจกรรมทางการอยู่อาศัยจะเป็นกิจกรรม
รองจากการบริการ
 2. ที่อยู่อาศัยส่วนขยายนอกเมืองโดยส่วนมาก
เป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ราคาที่ดิน 
ระบบคมนาคมขนส่ง และนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ
 3. ที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อยโดยส่วน
มากจะตั้งถิ่นฐานบนที่ดินของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

การพัฒนาที่อยู่อาศัย
อย่างยั่งยืนเมืองศรีสะเกษ

ระดับจังหวัด
ระดับเมือง  ระดับพื้นที่

ร่วมทำา ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ   ร่วมรับผิดชอบ

ชาวบ้าน
หน่วยงานราชการจังหวัด

หน่วยงานท้องถิ่น
สถาบันการศึกษาในพื้นที่

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
การเคหะแห่งชาติและคณะวิจัย
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กฤษณะ ปินะพัง

ชื่อชุมชน สภาพปัญหา*
จำานวนหลังคาเรือน 
(ผู้มีรายได้น้อย)

ชุมชนหัวนา (บางส่วน) 1,5,6,10 25 หลัง

ชุมชนท่าเรือง (บางส่วน) 5,6,11 50 หลัง

ชุมชนโนนทรายทอง (บางส่วน) 1,5,6,10 65 หลัง

ชุมชนโนนสำานักมิตรภาพ (บางส่วน) 1,4,5,6,10 15 หลัง

ชุมชนพันทาน้อย (บางส่วน) 1,5,6,10 25 หลัง

ชุมชนพันทาใหญ่ (บางส่วน) 1,5,6,10 54 หลัง

ชื่อชุมชน

กลุ่มออม
ทรัพย์
เพื่อ

การสร้าง
บ้าน

การเช่า
สิทธิ์

พี่เลี้ยง
มีการ

วางผังผัง
ชุมชน

ปรับปรุง
สร้าง
บ้าน

กลุ่มชุมชนริมทางรถไฟ (ที่ดินรถไฟ)
1. ชุมชนพันทาน้อย
2. ชุมชนหัวนา
3. ชุมชนโดนสำานักมิตรภาพ

มี
มี
มี

ยังไม่เช่า
ยังไม่เช่า
ยังไม่เช่า

พอช
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

บางส่วน
บางส่วน

ไม่มี

กลุ่มชุมชนตั้งอยู่บนที่ดิน นสล.
1. ชุมชนท่าเรือ (คุ้มสนามเป้า)
2. ชุมชนท่าเรือ (โรงฆ่าสัตว์)
3. ชุมชนโนนทรายทอง
4. ชุมชนพันทาใหญ่ (คุ้มหนองหมู)

เคยมี
เคยมี
เคยมี
ยังไม่มี

ยังไม่เช่า
ยังไม่เช่า
ยังไม่เช่า
ยังไม่เช่า

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

กลุ่มชุมชนตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ
1. ชุมชนท่าเรือ (โรงฆ่าสัตว์) เคยมี ยังไม่เช่า ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ที่สงฆ์ ยังไม่มี ยังไม่เช่า ไม่มี ไม่มี ไม่มี

รูปที่ 3  แสดงย่านที่อยู่อาศัย เมืองศรีสะเกษ  

รูปที่ 4  ลักษณะที่อยู ่อาศัยย่านชุมชนผู้มีรายได้น้อยบนที่ดิน
 ของรัฐ  

ตารางที่ 1  ชุมชนแออัดและชุมชนผู้มีรายได้น้อยเมืองศรีสะเกษ  

ตารางที่ 2  แสดงการถือครองสิทธิ์ของชุมชนผู้มีรายได้น้อย  

 ลักษณะที่อยู่อาศัยของเมืองศรีสะเกษ มีสภาพ
ของที่อยู่อาศัยปานกลาง ไม่ถึงกับทรุดโทรมมาก จะมี
เพียงบางครัวเรือนมีที่อยู่อาศัยทรุดโทรมโดยส่วนใหญ่
เกิดจากปัจจัยด้านรายได้ของครัวเรือน และไม่มีความ
มั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมืองศรีสะเกษมีปัญหาชุมชน
ผู้มีรายได้น้อยหรือชุมชนแออัด ทั้งหมด 6 ชุมชน ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้ว เป็นชุมชนที่บุกรุกที่ดินของรัฐ และการ
รถไฟฯ สภาพของที่อยู่อาศัยค่อนข้างทรุดโทรม ขาด
การดแูลรกัษา และมรีะบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 
ไม่เพียงพอ อีกทั้งมีปัญหาด้านสุขลักษณะของที่อยู ่
อาศัยชุมชนทั้งหมดอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ

หมายเหตุ * สภาพปัญหา 
1 = ปัญหาปากท้อง/รายได้/อาชีพ     2 = สุขภาพอนามัย 
3 = มลภาวะ 4 = สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
5 = ที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม 6 = สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
7 = ปัญหาการไล่ที่/ความไม่มั่นคง  8 = คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้
9 = ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด  10 = ปัญหาหนี้สิน

ที่มา: ประชุมสรุปกิจกรรมศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ณ ร้านอาหารเลอของ อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ 29 
กรกฏคม 2554 ภายใต้โครงการจัดทำาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน / แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 
(2554) การเคหะแห่งชาติและสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (หมายเหตุ: 
พอช.  คือ สถาบันพัฒนาองค์กร พี่เลี้ยง คือ ผู้ช่วย ในการจัดทำาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย )

ย่านชุมชนผู้มีรายได้น้อยบนที่ดินของรัฐ

เขตผังเมืองรวม

เขตเทศบาล

ทางรถไฟ

แม่น้ำา คลอง

บ้าน อาคาร
ทางหลวงสายหลัก
ถนน

ย่านที่อยู่อาศัยพานิชยกรรมกลางเมือง

ย่านที่อยู่อาศัยพานิชยกรรมขยายตัว

ย่านที่อยู่อาศัยขยายตัว

ย่านบ้านจัดสรรและที่ดินจัดสรร

ย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง

ย่านที่อยู่อาศัยใกล้ศูนย์ราชการและสถาบันการศึกษา

ย่านหอพัก

ย่านที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

สัญลักษณ์

แผนที่

ย่านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองศรีสะเกษ

โครงการจัดทำาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
และแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
จังหวัดศรีสะเกษ

การเคหะแห่งชาติ
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สัญลักษณ์

ตำาแหน่งชุมชนผู้มีรายได้น้อย

ทางรรถไฟ

ทางหลวงแผ่นดิน และถนน

ขอบ

แหล่งน้ำา

ขอบเขตเทศบาล

ภาพรวมตำาแหน่งชุมชนใน
พื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก โดยแบ่งตามลำาดับความสำาคัญ

ของการเสรมิสรา้งกระบวนการ การสรา้งความเข้าใจรว่ม
กันทกุภาคสว่น และการนำาแผนสู่การปฏิบัต ิโดยมลีำาดบั
ขัน้และกิจกรรมย่อย จากกิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพ  และการสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่ม เกิดแรง
กระตุ้นในการจัดตั้งองคก์รพัฒนาที่อยู่อาศัย องคก์รการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองศรีสะเกษมีบทบาทหน้าที่ วาง 
แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองและการพัฒนา
แก้ไขปญัหาที่อยู่อาศัยระดบัพ้ืนที่ โดยอาศัยกระบวนการ
มส่ีวนรว่มเป็นรปูแบบการดำาเนินงาน เพ่ือบรหิารจัดการ
ดา้นที่อยู่อาศัยในระดบัเมอืง กระจายอำานาจหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของหน่วยงานทอ้งถ่ิน และการพัฒนาองคก์ร

4.2	 การเกิดขึ้นขององค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัย
	 จากกระบวนการวางแผนเมืองศรีสะเกษ
 กระบวนการศึกษาได้ดำาเนินงานด้านการเสริม
สร้างศักยภาพ ด้านการวางแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ชุมชน และพัฒนาที่อยู่อาศัย และการสร้างกระบวนการ
มสีว่นรว่มในการจัดทำาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ประกอบ

รูปที่ 5  แสดงตำาแหน่งชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

รูปที่ 6  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบระดมความคิดเห็น
 เพื่อนำาไปสู ่การตัดสินใจร่วมกันของผู ้มีส่วนได้ส่วน
 เสียระดับเมือง

รูปที่ 7  แนวคิดการก่อตั้งองค์กรเพือ่พัฒนาที่อยู่อาศัยของเมือง  
 ศรีสะเกษ

ที่มา: ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย, 2552

การพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมืองและชุมชน

วัตถุประสงค์
 - เพ่ือบริหารจัดการด้านท่ีอยู่อาศัยในระดับเมือง
 - เพือ่กระจายอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
  ของหน่วยงานท้องถิ่น
 - เพือ่การพัฒนาองค์กรการพัฒนาที่อยู่อาศัย
  ระดับเมืองและชุมชน
 
แนวทางการพัฒนา
 - เสริมสร้างความเข้าใจด้านที ่อยู ่อาศัยทุก
  ภาคส่วน
 - ใช้หลักกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
  องค์กรโดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นของทุก
  คนภายในเมือง
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4.3	 	 ระดับของการบริหารงานขององค์กร	
 แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
4.3.1	 ระดับจังหวัด	
 มบีทบาทหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในระดบัจังหวดัและระดบัเมอืง เพ่ือกำาหนดนโยบายการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับเมือง 
 -  กำาหนดแนวความคดิและนโยบายการพัฒนา
  ที่อยู่อาศัย
 - กำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
  อนาคต
 - พิจารณางบประมาณในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
  ในระดับจังหวัด
 -  คัดเลือกพื้นที่โครงการพัฒนา
 -  จัดเก็บฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยในระดับเมือง
 -  กำาหนดเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการเข้ามาอาศัย
  ของคนนอกพื้นที่

 เพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยนืขององคก์รระดบัเมอืง 
การจัดต้ังคณะทำางานน้ันมส่ีวนสำาคญัต่อการปฏบัิตงิาน 
เป็นแรงขับเคลื่อนทั้งงบประมาณและบุคลากร (ร่าง)
คณะทำางานองคก์รการพัฒนาดา้นที่อยู่อาศัยระดบัเมอืง
ประกอบไปด้วย 
 - สำานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 -  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 -  เทศบาลภายในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 22 แห่ง
 - สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ศรีสะเกษ
 -  สำานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 
 - สำานักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์สำานักงานจังหวัดศรีสะเกษ
 - สำานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
 -  หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
 -  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 - คณะผู้ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลอีสาน
 -  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 -  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  จังหวัดศรีสะเกษ 
 -  เคหะชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 
 -  ตัวแทนภาค ประชาชน                                         
 -  องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 8  การเสริมสร้างศักยภาพ และกระบวนการมีส่วนร่วมใน
 การจัดทำาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ประกอบไปด้วย 3 
 ขั้นตอน

รูปที่ 9  ระดับของการบริหารงานขององค์กร 

รูปที่ 10  ผังการปฏิบัติงานด้านที่อยู ่อาศัยระดับจังหวัดและ 
  ระดับเมือง 

1. ประชุมทำาความเข้าใจโครงการฯ จากการเคหะแห่งชาติ
2. การเข้าพบหน่วยงานท้องถิ่น (แนะนำาโครงการ)
3. ลงสำารวจข้อมูลทางกายภาพเบื้องต้นและชุมชนผู้มีรายได้น้อย
4. การประชุมชี้แจงโครงการฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

5. การศึกษา สำารวจ รวบรวมข้อมูล และการลงพื้นที่
6. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
7. การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 และการประชุมกลุ่มย่อย
8. การอบรมให้ความรู้ด้านที่อยู่อาศัย
9. การศึกษาดูงานครั้งที่ 2 และการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

10. กิจการโครงการนำาร่อง
11. การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3
12. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3
13. กิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย สรุปแผนนโยบายทางด้านเมืองและชุมชน
14. ส่งมอบงานให้ทางจังหวัดศรีสะเกษ

1
ขั้นต้น

2
ขั้นกลาง

3
ขั้นสรุป

คณะกรรมการระดับจังหวัด

คณะกรรมการระดับพื้นที่

ฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยรายชุมชน (GIS)
จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

ดำาเนินงานพัฒนามาตรฐานที่อยู่อาศัยและผังชุมชน
บริการปรึกษาให้ความรู้ด้านที่อยู่อาศัย

กำาหนดแนวความคิดและนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต

พิจารณางบประมาณในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด
คัดเลือกพื้นที่โครงการพัฒนา

จัดเก็บฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยในระดับเมือง
กำาหนดเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้ามาอาศัยของคนนอกพื้นที่

ที่ปรึกษา

การเคหะแห่งชาติ
มทร. อีสาน

ม. ราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ปรึกษา

การเคหะแห่งชาติ
มทร. อีสาน

ม. ราชภัฏศรีสะเกษ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

องค์กรการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองศรีสะเกษ

เป้าหมายขององค์กร
กำาหนดแนวความคิดและนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย

กำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต
พิจารณางบประมาณในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด

คัดเลือกพื้นที่โครงการพัฒนา
จัดเก็บฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยในระดับเมือง

กำาหนดเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้ามาอาศัยของคนนอกพื้นที่

ประสานงาน

ผู้แทนประชาชน- องค์กรบริหารส่วนจังหวัด

- เทศาลเมือง 22 แห่ง

- องค์กรบริหารส่วนตำาบล

   ทุกแห่ง

“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้า การท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ
เป็นเลิศด้านกีฬา นำาสินค้าเกษตรมาตรฐานปละปลอดภัยสู่ครัวโลก”

วิสัยทัศน์จังหวัด

ขอบเขตโครงการและการบริหารงาน

พี่เลี้ยง ผู้ช่วย

ระดับจังหวัด

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
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4.3.2	 ระดับพื้นที่	
         มีบทบาทหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในระดับพื้นที่และชุมชน เพื่อกำาหนดแผนการพัฒนาใน
ระดับพืน้ที่ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายระดับจังหวัด 
รวมถึงการเป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย 
 - ฐานข้อมูลที ่อยู ่อาศัยรายชุมชนในระบบ
  สารสนเทศ (GIS)

 - จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย
 - ดำาเนินงานพัฒนามาตาฐานที่อยู่และผงัชุมชน
 - บริการปรึกษาให้ความรู้ด้านที่อยู่อาศัย
 เพ่ือการพัฒนาอยา่งยงัยนืขององคก์รระดบัพ้ืนที่ 
การจดัตั้งคณะทำางานน้ัน มสีว่นสำาคญัตอ่การปฏิบัตงิาน 
เป็นแรงขับเคลื่อนทั้งงบประมาณและบุคลากร (ร่าง)
คณะทำางานองค์กรการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยระดับพืน้   
ที่ประกอบไปด้วย
 - ท้องถิน่ในเขตรับผิดชอบ (หมายถึง องค์กร
  บริหารงานท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เทศบาล 
  องค์การบริหารส่วนตำาบล)
 - สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ศรีสะเกษ 
 - สำานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 
 - สำานักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ  
 - คณะผู้ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลอีสาน
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 - พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์
  จังหวัดศรีสะเกษ 
 - เคหะชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  
 - ตัวแทนภาคประชาชน      
 - องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ข้อสรุปการวิจัย

 การวางแผนด้านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะลักษณะ
ของแผนฯ ที่มีการพยายามดำาเนินการเปลี่ยนแปลง
ระดับเชิงพืน้ที่ มีความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ เจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดิน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ทั้งนี้
การสร้างฉันทามติของผู้มีส่วนร่วมสำาคัญเหล่านีจ้ึงนับ
เป็นประเด็นสำาคัญต่อกระบวนการวางแผนเพือ่ป้องกัน
ตอ่สถานการณค์วามขัดแยง้และการผลกัดนัแผนพัฒนา
ไปสู่การดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การจัดทำา
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน
แออัดในเขตเมืองศรีสะเกษ นอกจากจะนำาไปสู่การได้
มาซึ่งแผนพัฒนาแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การ
ก่อเกิดรูปแบบเชิงองค์กร/เชิงสถาบันของผู้มีส่วนร่วม
สำาคัญจากกระบวนการวางแผนฯ ทางด้านนีเ้พือ่ความ
ยั่งยืนของท้องถิ่น                  
 การจัดตั ้งเชิงองค์กรพัฒนาที ่อยู ่อาศัยเมือง
ศรีสะเกษ  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำาแผนพัฒนา
ที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
จังหวดัศรสีะเกษ เปา้หมายของโครงการ คอื ให้ทอ้งถ่ิน
แตล่ะพ้ืนที่มคีวามสามารถในการบรหิารจัดการวางแผน
พัฒนาในพืน้ที ่ของตนเองได้อย่างยั ่งยืน ทำาให้เกิด
นโยบายการถ่ายโอนภารกิจทางดา้นการวางแผนพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัยไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามพระราช-
บัญญัติการกระจายอำานาจ ปี พ.ศ. 2542 ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที ่เก ีย่วข้องในการ
ป้องกัน/แก้ไขปัญหา และพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน และ
เมืองเพ ือ่สร้างความมั ่นคงในการอยู ่อาศ ัยให ้แก ่
ประชาชน
 ทั้งนี้ การดำาเนินกระบวนการวางแผนพัฒนาได้
พยายามดงึผู้มสีว่นรว่มสำาคญัของโครงการเข้ามามสีว่น
ร่วมในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการวางแผนทุก
ข้ันตอน สำาหรบัในกระบวนการวางแผนพยายามมุ่งเน้น
ต่อขัน้ตอนการเจรจาร่วมกันต่อประเด็นสาธารณะที่จะ
นำามาซึง่สาระของแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจากกิจกรรม
ต่าง ๆ กระบวนการมีส่วนร่วมมีส่วนสำาคัญในการเสริม
สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกีย่วกับการถือครอง
ที่ดนิในที่ดนิของรฐั มกีารจัดอบรมและจัดกิจกรรมศึกษา 
ดูงาน  และการสัมมนาระดมความคดิเห็นที่มเีน้ือหาสาระ
เกี่ยวกับอยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐ

รูปที่ 11  ผังการปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัยระดับพื้นที่ 

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม

ที่ปรึกษา

การเคหะแห่งชาติ
มทร. อีสาน

ม. ราชภัฏศรีสะเกษ

เครือข่ายชุมชน

ประธานชุมชน

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

องค์กรการพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองศรีสะเกษ

เป้าหมายขององค์กร
ฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยรายชุมชน (GIS)

จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ดำาเนินงานพัฒนามาตรฐานที่อยู่อาศัยและผังชุมชน

บริการปรึกษาให้ความรู้ด้านที่อยู่อาศัย

ประสานงาน

ผู้แทนประชาชนพี่เลี้ยง ผู้ช่วย
องค์กรบริการเมืองในระดับ

ต่าง ๆ เช่น อบจ. เทศบาล 

และอบต.

ระดับพื้นที่
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กฤษณะ ปินะพัง

 องค์กรฯ ที่เกิดขึ้นอาจจะสามารถกล่าวได้ว่านับ
เป็นกลไกเชิงสังคมหรือเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
กระบวนการวางแผนดา้นที่อยู่อาศัยที่สามารถขบัเคลื่อน
ได้ด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเองได้

กิตติกรรมประกาศ
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ขอกล่าวขอบคุณมา ณ ที่นี้
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