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บทคัดยอ  
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการเมืองในกระบวนการการมีสวนรวมในการขับเคลื่อน

โครงการบานมั่นคง โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 15 คน ผล

การศึกษาพบวา ชุมชนสรางสรางสรรคนครรังสิต มีโครงสรางอำนาจในลักษณะของพหุนิยม โดยผูอาวุโส

เปนผูมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน และมีลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาผสมแบบมี

สวนรวม นอกจากนี้กลุ มผลประโยชนยังแบงผลประโยชนกันในลักษณะของ Sharing Profits ทั้งนี้ 

กระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง เพื่อเรียกรองผลประโยชนและนำไปสูการจัดตั้ง “ชุมชนสรางสรรค

นครรังสิต” แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก  ขั้นตอนแรก การหารือรวมกันเพื่อกำหนดวัตถุประสงคในการ

จัดตั้งกลุม ขั้นตอนที่สอง การนำเสนอแผนงานไปยังหนวยงานภาครัฐ ขั้นตอนที่สาม ดำเนินการจัดสรร

โควตาในลักษณะหมุนเวียนของกลุมในการเปน “คณะกรรมการสหกรณ” เพื่อทำใหการบริหารงาน

คอนขางเปนทีมงานที่มีลักษณะที่เปนทางการ  ประเด็นที่สองเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

ในการขับเคลื่อนโครงการบานมั่นคง ผลการศึกษาพบวา ปญหาอุปสรรคประกอบไปดวย 2 สวน คือ 

ความขัดแยงในการจัดการผลประโยชนและความขัดแยงในเชิงโครงสราง  
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Abstract 
The objective of this article is to study politics of participation process for the driving of 

Baan Mun Kong. The research employed the qualitative research methods through in-depth 

interviews of 15 key informants. The result reveals that Sangsan Nakhon Rangsit community has 

a power structure in the form of pluralism with the elderly having the most roles and this 

community has the characteristics of civil society mixed with participation. In addition, the 

interest groups share their benefits in the form of sharing profits. The political participation 

process that led to the establishing of the Sangsan Nakhon Rangsit Community comprises of 

three steps. The first step is the consultation for identifying the community’s objectives.  The 

second step is to get their plans and proposals on the government agenda.  The third step is 

the allocation of the cooperative committee quota in which it is done through the rotational 

process.  As a result, they ultimately are able to work together as a formal team. Second, 

studying problems, obstacles, and searching for suggestions to drive Baan Mun Kong. For the 

obstacles, there are 2 parts which are conflict of interest management and structural conflict. 
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บทนำ 

การมีสวนรวมใหประชาชนไดเปนผูดำเนินงานนั้นเปนการยกระดับของการพัฒนาศักยภาพของ

ประชาธิปไตยทองถิ่นใหเกิดขึ้น ซึ่งเปนการยกระดับของการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองใหอยูใน

รูปแบบของการมีสวนรวมมากขึ้นอกีดวย โดยเฉพาะการพัฒนาระดับฐานรากซึ่งตองเริ่มตัง้แตระดับชุมชน 

 อยางไรก็ตาม Leelaveerakoola, P. (2016) ใหทัศนะวา ปจจุบัน สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำ

ระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบททำใหประชาชนอพยพจากชนบทเขาสู เมืองจำนวนมาก เกิดการ

ขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วไมมีแบบแผน บางสวนไมมีที่อยูอาศัยอยางมั่นคงและถูกกฎหมาย เกิด

ชุมชนแออัด ทรุดโทรมขาดการจัดการที่ดินทำกินอยางถูกฎหมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายโครงการบานมั่นคง

ขึ้นมา เพื่อใหกระบวนการมีที่ดินทำกินเกิดขึ้นอยางถูกกฎหมาย 

 Boonyapanya, S. (2005) อธิบายวา โครงการบานมั่นคง เปนโครงการที่รัฐบาลมอบใหสถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ดำเนินงาน เพื่อแกไขปญหาการขาดที่ดินทำกินและการเปนสลัม ซึ่งการ

จัดการตนเองของชุมชนบานมั่นคงสงผลในเชิงสังคม 3 ประการไดแก 1.เกิดการรวมตวักันในมิติสังคมและ

การเมือง เชนการประชุมกัน การปรึกษา เกิดการอภิปราย และเกิดการบริหารจัดการรวมกันในชุมชน  

2.มีโครงการพัฒนาตอเนื่องหลายโครงการ อาทิ การพัฒนารายได เกิดการสงเสริมสวัสดิการชุมชนตั้งแต

เกิดจนส้ินชีวิต และ 3.ทำใหเกิดการส่ังสมทุน เปนทุนออมทรัพยเกิดการพัฒนาอาชีพในชุมชน 

 โดยโครงการบานมั่นคงมีผลสำเร็จในการจัดการปญหาในชุมชนอยางยั่งยืนมาแลว ดังจะเห็นได

จาก ผลการดำเนินงานของโครงการชุมชนบานมั่นคงในป 2546-2547 บงชี้วา มีครอบครัวที่เขารวม 

14,642 ครอบครัว สามารถแกไขปญหาการบุกรุกที่ ไลที ่ได 9,300 ครอบครัว ประมาณ 46,000 คน 

นอกจากนี้ทำใหผูมีรายไดนอยที่ขาดรายไดมีที่ดินเปนของตนประมาณ 12,500 ครอบครัว เกิดระบบ

ชุมชนจัดการตนเอง คือ ชุมชนมีกลไกในการบริหารงานรวมกัน เชน กลุมออมทรัพย โดยเฉพาะปรากฏวา

มีสตรีเขามีสวนรวมในการจัดการตนเองเปนจำนวนมาก และตางประเทศใหความสนใจเขามาดูงานเสมอ 

อาทิ สำนักงานพัฒนาที่อยูอาศัยแหงสหประชาชาติ เปนตน (Community Organizations Development 

Institute, 2005) 

จะเห็นไดวา โครงการบานมั่นคง เปนโครงการที่มีศักยภาพสงเสริมกระบวนการแกไขปญหา

ความยากจนภายในทองถิ่น นอกจากนี้ยังสงเสริมประชาธิปไตยทองถิ่นทำใหคนภายในชุมชนสามารถรู

วิธีการบริหารจัดการตนเองอยางเปนระบบ โดยเฉพาะสตรีที่เขามามีบทบาทเปนจำนวนในการจัดการ

ตนเอง ซึ่งปรากฏวามีหลายชุมชนที่ประสบกับผลสำเร็จในการจัดการตนเอง 

ชุมชมสรางสรรคนครรังสิตเปนอีกชุมชนหนึ่งที่มีผลการดำเนินงานตามโครงการบานมั่นคง แต

นาสนใจมากกวาชุมชนอื่นที่ปรากฏออกมา เพราะเปนการรวมกลุมของ ชุมชนที่แตกตางกัน 4 กลุมเปน

 

ชุมชนเดียวกัน ในขณะที่ชุมชนอื่นๆมักเปนชุมชนเดยีว ซึ่งมีปจจัย 2 ประการที่เปนเงื่อนไขตางจากชุมชน

อื่น คือ 1.การรวมชุมชนจากสลัม 4 ชุมชนใหเปนชุมชนเดียว เพราะคนมาจากหลายทิศทางระยะแรก

รวมกันถึง 50 จังหวัด ตอมาเหลือเพียง 199 ครอบครัว ประมาณ 20 จังหวัดเทานั้น 2.สวนใหญเปน

ครอบครัวที่มีรายไดต่ำ และตองกระตุนใหทุกครัวเรือนเกิดการออมอยางสม่ำเสมอ จึงเปนกระบวนการ

รวมตัวที่ยากมาก (Health Information System Development Office, 2014) 

นอกจากนี้ ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต ยังเปนแบบอยางการดำเนินงานอยางมีประสิทธิผล โดย 

Rangsit Multicipalty. (2013) ใหขอมูลวา “ชุมชนสรางสรรคนครรังสิตเปนชุมชนตัวอยางที่เริ่มจากการ

เปนชุมชนที่บุกรุกพื้นที่เอกชนและสาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิตสามารถรวมกลุมในลักษณะออม

ทรัพย เพื่อจัดหาที่อยูอยางถูกกฎหมาย” 

 ดังนั้น การศึกษาเรื่อง การเมืองในกระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการบานมั่นคง 

จะทำใหเขาใจวิธีการขับเคลื่อนการจัดตั้งโครงการบานมั่นคงอยางเปนระบบ อาทิ การบริหารงาน การ

จัดตั้งกลุม การตอรองผลประโยชนทางการเมือง เปนตน โดยจะทำการศึกษา ณ ชุมชนสรางสรรคนคร

รังสิต เพราะมีรูปแบบการรวมกลุมที่หลากหลายซึ่งเปนการวมตัวที่ยากกวา เพราะเปนกลุมที่ตางกัน อาทิ 

ภูมิลำเนา ตางจากชุมชนอื่นที่มักเปนชุมชมเดิมอยูแลว บางสวนอาจบุกรุกพื้นที่เหมือนกันแตไมไดเปนผูมี

รายไดต่ำมีศักยภาพในการออมทรัพยมากกวา เปนตน 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการเมืองในกระบวนการการมีสวนรวมในการขับเคล่ือนโครงการบานมั่นคง  

2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการขับเคล่ือนโครงการบานมั่นคง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้  

 1. แนวคิดทางการเมือง คือ 1) แนวคิดโครงสรางอำนาจ 2) วัฒนธรรมทางการเมือง และ  

3) กลุมผลประโยชน 

 แนวคิดทางการเมือง เปนแนวคิดที่พยายามอธิบายปรากฏการณทางการเมือง โดยมีจุดมุงหมาย

อธิบายความสัมพันธเชิงอำนาจ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ มีแนวคิดที่สำคัญ คือ แนวคิดโครงสรางอำนาจ 

Samukkhethum, S. (2011) ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางอำนาจคือ ไมใชเพียงชนชั้นนำแคกลุม

เดียวที่มีอำนาจในการตัดสินใจในนโยบายตางๆหากจะประกอบดวยกลุมที่มีหลากหลายบทบาทแตกตาง

กันไปในแตละนโยบายเนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจจะกระจายไปตามฐานทรัพยากรที่มีไมเทากันไมวา

จะทรัพยากรเงินการจางงาน ความเชี่ยวชาญตำแหนงหรือสถานภาพทางสังคม แนวคิดพหุนิยมมีความ
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Rangsit Multicipalty. (2013) ใหขอมูลวา “ชุมชนสรางสรรคนครรังสิตเปนชุมชนตัวอยางที่เริ่มจากการ

เปนชุมชนที่บุกรุกพื้นที่เอกชนและสาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิตสามารถรวมกลุมในลักษณะออม

ทรัพย เพื่อจัดหาที่อยูอยางถูกกฎหมาย” 

 ดังนั้น การศึกษาเรื่อง การเมืองในกระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการบานมั่นคง 

จะทำใหเขาใจวิธีการขับเคลื่อนการจัดตั้งโครงการบานมั่นคงอยางเปนระบบ อาทิ การบริหารงาน การ

จัดตั้งกลุม การตอรองผลประโยชนทางการเมือง เปนตน โดยจะทำการศึกษา ณ ชุมชนสรางสรรคนคร

รังสิต เพราะมีรูปแบบการรวมกลุมที่หลากหลายซึ่งเปนการวมตัวที่ยากกวา เพราะเปนกลุมที่ตางกัน อาทิ 

ภูมิลำเนา ตางจากชุมชนอื่นที่มักเปนชุมชมเดิมอยูแลว บางสวนอาจบุกรุกพื้นที่เหมือนกันแตไมไดเปนผูมี

รายไดต่ำมีศักยภาพในการออมทรัพยมากกวา เปนตน 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการเมืองในกระบวนการการมีสวนรวมในการขับเคล่ือนโครงการบานมั่นคง  

2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการขับเคล่ือนโครงการบานมั่นคง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาในครั้งนี้มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้  

 1. แนวคิดทางการเมือง คือ 1) แนวคิดโครงสรางอำนาจ 2) วัฒนธรรมทางการเมือง และ  

3) กลุมผลประโยชน 

 แนวคิดทางการเมือง เปนแนวคิดที่พยายามอธิบายปรากฏการณทางการเมือง โดยมีจุดมุงหมาย

อธิบายความสัมพันธเชิงอำนาจ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ มีแนวคิดที่สำคัญ คือ แนวคิดโครงสรางอำนาจ 

Samukkhethum, S. (2011) ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางอำนาจคือ ไมใชเพียงชนชั้นนำแคกลุม

เดียวที่มีอำนาจในการตัดสินใจในนโยบายตางๆหากจะประกอบดวยกลุมที่มีหลากหลายบทบาทแตกตาง

กันไปในแตละนโยบายเนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจจะกระจายไปตามฐานทรัพยากรที่มีไมเทากันไมวา

จะทรัพยากรเงินการจางงาน ความเชี่ยวชาญตำแหนงหรือสถานภาพทางสังคม แนวคิดพหุนิยมมีความ
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กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .23 No.1 /  2021

 

เชื่อวาลักษณะปจเจกชนสุดโตงเปนอันตรายพอๆกับรัฐมีอำนาจครอบงำสังคมมากเกินไปดังนั้นแนวคิด 

พหุนิยมจึงหันมาเดินสายกลางโดยใหความสำคัญกับบทบาททางการเมืองของกลุ มตาง ๆ แนวคิด

โครงสรางอำนาจทำใหการวิจัยในครั้งนี้ทราบถึงการจัดการอำนาจตามความสัมพันธระหวางผูนำชุมชน 

กับประชาชนในทองถิ่นนั้นๆวามีกระบวนการเกิดขึ้นไดอยางไร 

 สำหรับแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมือง Jumbala, P. (2003) ไดจำแนกวัฒนธรรมทางการเมือง

ไว 3 รูปแบบ คือ 1. แบบคับแคบ คือ ประชาชนมีความโนมเอียงทางการเมืองนอย ประชาชนไมคอยรูสึก

วาตนไดรับผลกระทบจากกิจกรรมทางการเมือง 2. แบบไพรฟา ซึ่งมีระดับความโนมเอียงที่สูงกวาแบบคับ

แคบ แตยังขาดการมีสวนรวมทางการเมือง และ 3. แบบมีสวนรวม ซึ่งประชาชนสวนใหญเขาไปมีบทบาท

ทางการเมืองอยางกวางขวาง แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมอืงทำใหทราบถึงสภาพของวัฒนธรรมในชุมชน

ที่สงผลตอระดับในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถิ่น 

 แนวคิดกลุ มผลประโยชน Almond A. G. & Powell G.B. (1966)ซึ ่งเปนแนวคิดที ่พยายาม

อธิบายปรากฏการณ วากลุมคนที่เชื่อมโยงกันไดอธิบายวากลุมผลประโยชนคือกลุมคนที่เชื่อมโยงกันโดยมี

ความสนใจหรือหวงใยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือนี่ผลประโยชนรวมกันและมีความสำนึกอยูไมมากก็นอยวาเขามี

ความเชื่อมโยงดงักลาว เชน กลุมผลประโยชนที่ไมมีการจัดตั้งหมายถึง กลุมเครือญาติ กลุมเชื้อชาติ กลุม

ภูมิภาค กลุมสถานภาพ กลุมชนชั้น ซึ่งก็คือกลุมคนที่อาจไมไดพบปะกันอยางสม่ำเสมอแตมีความรูสึก

รวมกันมีความเชื่อมโยงกันทางดานจิตใจทางวัฒนธรรมรูใจกันพอสมควร หรือ กลุมผลประโยชนที่เปน

สถาบันกลาวคือองคกรที่เปนทางการเชนพรรคการเมืองสถาบันนิติบัญญัติกองทัพศาสนาหนวยงานรัช

การอื่น ๆ ซึ่งมีหนาที่เฉพาะอยางอื่นที่ไมใชการเรียกรองผลประโยชน ทั้งนี้กลุมเหลานี้อาจเรียกรอง

ผลประโยชนของกลุมเองหรือทำหนาที่เปนตัวแทนผลประโยชนของกลุมอื่นในสังคมโดยอาศัยความ

ยอมรับนับถือในสถาบันที่สังกัดอยูเปนทรัพยากรในการจะไดมาซึ่งผลประโยชนของกลุมตนเอง เปนตน 

แนวคิดนี้นำไปสูการอธิบายปรากฏการณในชุมชนถึงการตอรองผลประโยชนในทางการเมือง และปจจัย

สำคัญที่ทำใหเกิดกลุมทางการเมือง และนำไปสูการดำเนินงานบานมั่นคงในที่สุด 

2. แนวคิดการมีสวนรวม 

 Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. (1980). ไดใหทัศนะในการมีสวนรวมทางการเมือง ไว 4 ประการ 

ไดแก 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจ โดยเฉพาะ

เริ ่มกอตั ้ง เชน การปรึกษา 2) การมีสวนรวมในการดำเนินงาน (Implementation) ในสวนที ่เปน

องคประกอบของการดำเนินงานตามโครงการนั้นจะไดมาจากคำถามที่วาใครจะทำประโยชนใหแก

โครงการไดบางและจะทำประโยชนไดโดยวิธีใดเชนการสนับสนุนดานทรัพยากรการบริหารงานการ

ประสานงาน 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) และ 4) การมีสวนรวมในการ

 

ประเมินผล (Evaluation) สิ่งสำคัญที่จะตองสังเกตคือความเห็นความชอบและความคาดหวังซึ่งจะมี

อิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆได 

 แนวคิดการมีสวนรวมชวยอธิบายปรากฏการณในชุมชนใหทราบถึง ระดับการมีสวนรวมที่

แตกตางกันวาเกิดจากปจจัยใดบาง นอกจากนี้ยังอธิบายขั้นตอนการมีสวนรวมตั้งแตระดับปฐมภูมิ เชน 

ปรึกษาหารือ จนในที่สุดเปนการจัดตั้งกลุมเพื่อผลประโยชนทางการเมือง เปนตน 

3. แนวคิดการขับเคลื่อนชมุชน 

แนวคิดการขับเคลื่อนชุมชน เปนการอธิบายปรากฏการณถึงความโอมเอียงในทางการเมือง 

ตลอดจนลักษณะพลวัติทางการเมืองในชุมชนวามีกระบวนการเกิดขึ้นอยางใดบาง อาทิ Tiangtham, W. 

(2015)ไดอธิบายองคประกอบของแนวคิดการขับเคลื่อนชุมชน พบวามีแนวคิดที่มีเกี่ยวเนื่องกันอยู เชน 

การเสริมสรางพลังอำนาจ แรงสนับสนุนทางสังคม การมีสวนรวมของชุมชน การเปนหุนสวนและภาคี

เครือขาย ซึ่งถือวาแนวคิดเหลานี้เปนกระบวนการที่เหนี่ยวนำใหเกิดการขับเคล่ือนชุมชน เปนตน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาในครั ้งนี ้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และมีกระบวนการแสวงหาขอมูล 

ดังตอไปนี้ 

 การสังเกต (Observation) เปนการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และ

แบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการเขาไปคลุกคลีกับ 

ผูที่มีสวนรวมหรือเกี่ยวของกับการเมืองในกระบวนการมีสวนรวมโดยการสังเกตซักถามจดบันทึกขอมูล 

 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยใชวิธีสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่สำคัญ (Key 

Informant) ในการศึกษานี้สัมภาษณกับเปนผูเกี่ยวของคือการสัมภาษณโดยการสัมภาษณเปนลักษณะ

การพูดคุยแบบธรรมชาติมากกวาการตั้งใจถามคำถามแบบเครงเครียดเพื่อตองการคำตอบ เปดโอกาสให

ผู ถูกสัมภาษณพูดเนื ้อหาที่เกี ่ยวและไมเกี ่ยวของในการสัมภาษณ  คำถามบางประเด็นมีความ

ละเอียดออนจึงตองสรางบรรยากาศที่งายตอการพูดคุย  

  การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary data) ที ่เกี ่ยวของไดแกเอกสารทางวิชาการ

หนังสือวิทยานิพนธงานวิจัยตางๆรวมทั้งขอมูลที่ไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของเชนขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

 ผูใหขอมูลที่สำคัญทำการคัดเลือกผูใหขอมูลที่สำคัญโดยยึดหลักเกณฑคือตองเปนคนในทองถิ่น 

ทราบปรากฏการณความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งนี้ผูใหขอมูลสำคัญไดแกผูนำของ

ชุมชน อีกทั้งสมาชิกในชุมชนสรางสรรคนครรังสิตตองเปนผูที่อยูอาศัยในชุมชนแหงนี้ไมต่ำกวา 5 ปและ
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ประเมินผล (Evaluation) สิ่งสำคัญที่จะตองสังเกตคือความเห็นความชอบและความคาดหวังซึ่งจะมี

อิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆได 

 แนวคิดการมีสวนรวมชวยอธิบายปรากฏการณในชุมชนใหทราบถึง ระดับการมีสวนรวมที่

แตกตางกันวาเกิดจากปจจัยใดบาง นอกจากนี้ยังอธิบายขั้นตอนการมีสวนรวมตั้งแตระดับปฐมภูมิ เชน 

ปรึกษาหารือ จนในที่สุดเปนการจัดตั้งกลุมเพื่อผลประโยชนทางการเมือง เปนตน 

3. แนวคิดการขับเคลื่อนชมุชน 

แนวคิดการขับเคลื่อนชุมชน เปนการอธิบายปรากฏการณถึงความโอมเอียงในทางการเมือง 

ตลอดจนลักษณะพลวัติทางการเมืองในชุมชนวามีกระบวนการเกิดขึ้นอยางใดบาง อาทิ Tiangtham, W. 

(2015)ไดอธิบายองคประกอบของแนวคิดการขับเคลื่อนชุมชน พบวามีแนวคิดที่มีเกี่ยวเนื่องกันอยู เชน 

การเสริมสรางพลังอำนาจ แรงสนับสนุนทางสังคม การมีสวนรวมของชุมชน การเปนหุนสวนและภาคี

เครือขาย ซึ่งถือวาแนวคิดเหลานี้เปนกระบวนการที่เหนี่ยวนำใหเกิดการขับเคล่ือนชุมชน เปนตน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาในครั ้งนี ้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และมีกระบวนการแสวงหาขอมูล 

ดังตอไปนี้ 

 การสังเกต (Observation) เปนการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) และ

แบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการเขาไปคลุกคลีกับ 

ผูที่มีสวนรวมหรือเกี่ยวของกับการเมืองในกระบวนการมีสวนรวมโดยการสังเกตซักถามจดบันทึกขอมูล 

 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยใชวิธีสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่สำคัญ (Key 

Informant) ในการศึกษานี้สัมภาษณกับเปนผูเกี่ยวของคือการสัมภาษณโดยการสัมภาษณเปนลักษณะ

การพูดคุยแบบธรรมชาติมากกวาการตั้งใจถามคำถามแบบเครงเครียดเพื่อตองการคำตอบ เปดโอกาสให

ผู ถูกสัมภาษณพูดเนื ้อหาที่เกี ่ยวและไมเกี ่ยวของในการสัมภาษณ  คำถามบางประเด็นมีความ

ละเอยีดออนจึงตองสรางบรรยากาศที่งายตอการพูดคุย  

  การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary data) ที ่เกี ่ยวของไดแกเอกสารทางวิชาการ

หนังสือวิทยานิพนธงานวิจัยตางๆรวมทั้งขอมูลที่ไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของเชนขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

 ผูใหขอมูลที่สำคัญทำการคัดเลือกผูใหขอมูลที่สำคัญโดยยึดหลักเกณฑคือตองเปนคนในทองถิ่น 

ทราบปรากฏการณความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งนี้ผูใหขอมูลสำคัญไดแกผูนำของ

ชุมชน อีกทั้งสมาชิกในชุมชนสรางสรรคนครรังสิตตองเปนผูที่อยูอาศัยในชุมชนแหงนี้ไมต่ำกวา 5 ปและ



72 การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง: 

กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .23 No.1 /  2021

 

เปนผูที่ทำกิจกรรมรวมกับชุมชนตั้งแต 1 ปขึ้นไปโดยสามารถใหขอมูลไดและมีความเต็มใจที่จะใหขอมูล 

ทั้งนี้ทำการเก็บขอมูลจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบไปดวย 

 1. ผูนำที่เปนทางการ   จำนวน  2 คน 

เพื่อใหไดขอมูลจากทั้งตัวราชการ และประชาชนทั่วไป จึงตองมีการเก็บขอมูลผูนำที่เปนทางการไดแก 

ผูนำชุมชนที่มีตำแหนงทางราชการ เชน กำนัน ผูใหญบาน ปลัด เปนตน 

 2. ผูนำไมเปนทางการ   จำนวน  5 คน 

คือผูนำที่มีความรู ความเขาใจในการมีสวนรวมภายในชุมชน ทราบถึงประวัติศาสตรในชุมชนและอาศัยอยู

ในชุมชนไมต่ำกวา 5 ป เชน ปราชญชาวบาน  เปนตน 

 3. สมาชิกในชุมชน   จำนวน  4 คน 

ผูอาวุโสในชุมชนตองอาศัยอยูในชุมชนไมต่ำกวา 5 ป หรืออาจมากกวานั้น และเห็นความเปลี่ยนแปลง

ภายในชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 4. ผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน  4 คน 
 

ผลการวิจัย 
การเมืองในกระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนโครงการบานม่ันคง 

 การเมืองในกระบวนการมีสวนรวมในการขับเคลื ่อนในการขับเคลื ่อนโครงการบานมั ่นคง 

สามารถจำแนกปรากฏการณไดออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 1. โครงสรางอำนาจ  2. วัฒนธรรมทาง

การเมือง 3. กลุมผลประโยชนทางการเมือง 4. การเมืองในกระบวนการมีสวนรวม มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงสรางอำนาจ 

1.1 โครงสรางอำนาจเดิมของชุมชนสรางสรรคนครรังสิต  

ชุมชนสรางสรรคนครรังสิตเกิดจากการรวมตัวหลากหลายที่มาที่มีภูมิหลังที่ตางกัน ซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากนโยบายจาภาครัฐ  มีปญหาหาที่อยูอาศัยเหมือนกัน อีกทั้งยังเปนการรวมตัวของผูมีรายได

นอยจึงประสบความสำเร็จในการสรางชุมชนใหมตามโครงการบานมั่นคงไดยาก ซึ่งเดิมกอนจะสามารถรวม

ชุมชนไดตางมีชุมชนประกอบดวย 4 กลุม ไดแก 1. บานชายคลอง 2. สะพานคู 3. STI 4. หลัง Makro  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 แสดง กลุม/จำนวนครัวเรือน/ผูนำกลุม 

กลุม จำนวนครัวเรือน ผูนำกลุม 

บานชายคลอง 38 นางกนกพร พิมโพธ 

สะพานคู 61 นางสาวบูรณี ขอมีกลาง 

STI (โรงงาน) 70 นายสำราญ สัญวิลาศ 

วิเชียร ศรีสวัสดิ ์

หลัง Makro 30 นางดวงดี ถาวรทอง 

นิเวศ มอญด ี

รวม 199 - 

ที่มา : ขอมูลสรุปจากการสัมภาษณ และเอกสารจากภาคผนวก 
  

 จากขอมูลพบวา กลุม STI มีจำนวนครัวเรือนสูงสุดทำใหเปนกลุมที่มีอัตราการตอรองสูงมาก

ที่สุดดวย ลำดับที่สอง คือ กลุมสะพานคู ลำดับที่สาม คือ บานชายคลอง และลำดับที่สี่ คือ หลัง Makro 

เปนครัวเรือนที่มีสมาชิกนอยที่สุดสมาชิกสวนใหญเปนผูมีรายไดนอย  

 ปจจุบันสามารถสำรวจไดประมาณ 95 ครัวเรือนจาก 199 ครัวเรือน สาเหตุจากขณะนี้ยังสราง

ไมครบจำนวนที่แจงไว อีกทั้งบางครัวเรือนไดทำการยายออกไปไมสามารถติดตามได นอกจากนี้ผล

การศึกษา พบวาสามารถจำแนกตามภูมิลำเนาเดิมของกลุม พบวามีพื้นเพสวนใหญ ลำดับแรกมาจาก 

ภาคอีสาน ลำดับที่สอง มาจากบริเวณเดิมอยูแลว คือ เขตปทุมธานี ลำดับที่สาม ไดแก กรุงเทพมหานคร 

ภาคเหนือและภาคใต ซึ่งคละกันไป และพบวาสวนใหญมีระดับการศึกษาที่ระดับประถมศึกษา สวนใหญ

สมาชิกมีรายไดคอนขางนอยจนถึงระดับปานกลาง และมีอาชีพที่คอนขางหลากหลาย คือ ในครอบครัว

หนึ่งๆอาจประกอบอาชีพมากกวาหนึ่งอยางและนำรายไดมาถัวเฉล่ียกัน สวนใหญมีรายไดไมแนนอนในแต

ละเดือน อยางไรก็ตามยังมีบางสวนที่คอนขางมีฐานะคอนขางดี แตมาเขารวมในโครงการนี้ดวย เพราะไม

มีที่ดินและบานเปนของตนเอง  

  กลาวโดยสรุป จากขอมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตรทำใหทราบวา กลุมที่มีอำนาจในการตอรอง

ผลประโยชนมากที่สุด คือ กลุม STI จาก ทั้งหมด 4 กลุม ดวยมีสมาชิกในกลุมสูงที่สุด โครงสรางอำนาจ

เปนรูปแบบอำนาจแบบพหุนิยม คือ อำนาจกระจายไปยังผู นำของแตละชุมชน  ในชวงระยะการ

ดำเนินการติดตอกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเพื่อเรียนรูขั้นตอนการจัดตั้งชุมชนนั้น ผูนำแตละชุมชน

ตางมีหนาที่ในการตัดสินใจวาจะใหชุมชนตนเองดำเนินการเรื่องใดบาง ทั้งการกระจายขาวสารสราง

ความรูความเขาใจภายในชุมชนของตนเอง การจัดตั้งคณะดำเนินงาน การสำรวจรายไดคนภายในชุมชน 

นอกจากนี้ยังพบวา สวนใหญมีภูมิลำเนาเดิมจากภาคอีสาน อพยพเขามาทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1 แสดง กลุม/จำนวนครัวเรือน/ผูนำกลุม 

กลุม จำนวนครัวเรือน ผูนำกลุม 

บานชายคลอง 38 นางกนกพร พิมโพธ 

สะพานคู 61 นางสาวบูรณี ขอมีกลาง 

STI (โรงงาน) 70 นายสำราญ สัญวิลาศ 

วิเชียร ศรีสวัสดิ ์

หลัง Makro 30 นางดวงดี ถาวรทอง 

นิเวศ มอญด ี

รวม 199 - 

ที่มา : ขอมูลสรุปจากการสัมภาษณ และเอกสารจากภาคผนวก 
  

 จากขอมูลพบวา กลุม STI มีจำนวนครัวเรือนสูงสุดทำใหเปนกลุมที่มีอัตราการตอรองสูงมาก

ที่สุดดวย ลำดับที่สอง คือ กลุมสะพานคู ลำดับที่สาม คือ บานชายคลอง และลำดับที่สี่ คือ หลัง Makro 

เปนครัวเรือนที่มีสมาชิกนอยที่สุดสมาชิกสวนใหญเปนผูมีรายไดนอย  

 ปจจุบันสามารถสำรวจไดประมาณ 95 ครัวเรือนจาก 199 ครัวเรือน สาเหตุจากขณะนี้ยังสราง

ไมครบจำนวนที่แจงไว อีกทั้งบางครัวเรือนไดทำการยายออกไปไมสามารถติดตามได นอกจากนี้ผล

การศึกษา พบวาสามารถจำแนกตามภูมิลำเนาเดิมของกลุม พบวามีพื้นเพสวนใหญ ลำดับแรกมาจาก 

ภาคอีสาน ลำดับที่สอง มาจากบริเวณเดิมอยูแลว คือ เขตปทุมธานี ลำดับที่สาม ไดแก กรุงเทพมหานคร 

ภาคเหนือและภาคใต ซึ่งคละกันไป และพบวาสวนใหญมีระดับการศึกษาที่ระดับประถมศึกษา สวนใหญ

สมาชิกมีรายไดคอนขางนอยจนถึงระดับปานกลาง และมีอาชีพที่คอนขางหลากหลาย คือ ในครอบครัว

หนึ่งๆอาจประกอบอาชีพมากกวาหนึ่งอยางและนำรายไดมาถัวเฉล่ียกัน สวนใหญมีรายไดไมแนนอนในแต

ละเดือน อยางไรก็ตามยังมีบางสวนที่คอนขางมีฐานะคอนขางดี แตมาเขารวมในโครงการนี้ดวย เพราะไม

มีที่ดินและบานเปนของตนเอง  

  กลาวโดยสรุป จากขอมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตรทำใหทราบวา กลุมที่มีอำนาจในการตอรอง

ผลประโยชนมากที่สุด คือ กลุม STI จาก ทั้งหมด 4 กลุม ดวยมีสมาชิกในกลุมสูงที่สุด โครงสรางอำนาจ

เปนรูปแบบอำนาจแบบพหุนิยม คือ อำนาจกระจายไปยังผู นำของแตละชุมชน  ในชวงระยะการ

ดำเนินการติดตอกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเพื่อเรียนรูขั้นตอนการจัดตั้งชุมชนนั้น ผูนำแตละชุมชน

ตางมีหนาที่ในการตัดสินใจวาจะใหชุมชนตนเองดำเนินการเรื่องใดบาง ทั้งการกระจายขาวสารสราง

ความรูความเขาใจภายในชุมชนของตนเอง การจัดตั้งคณะดำเนินงาน การสำรวจรายไดคนภายในชุมชน 

นอกจากนี้ยังพบวา สวนใหญมีภูมิลำเนาเดิมจากภาคอีสาน อพยพเขามาทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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และปทุมธานี และบางสวนอยูในบริเวณนั้นอยูแลวแตไมที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เนื่องจากที่ดินมีราคา

แพงทำใหตองบุกรุกพื้นที่ โดยพบวาสวนใหญสมาชิกในกลุมทำงานคอนขางหลากหลาย คือ คาขาย เย็บ

ผา รับจาง เปนตน ขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ ดวยความที่ทั้ง 4 ชุมชนมีความแตกตางทั้งภูมิลำเนา ผูนำ

ชุมชน รายได แตยังสามารถรวมกลุมสรางชุมชนใหม ทั้งยังเปนชุมชนตนแบบใหชุมชนอื่นๆเขามาศึกษา

กระบวนการจึงเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ  

 1.2 โครงสรางอำนาจปจจุบันของชุมชนสรางสรรคนครรังสิต 

 จากเดิมชุมชน 4 ชุมชนแยกกันบริหาร แตพอจะรวมตัวสรางชุมชนใหมก็มาบริหารรวมกัน แลว

มาแบงบทบาทหนาที ่กันใหม ทำใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางอำนาจจากพหุนิยม กลายเปน

โครงสรางอำนาจที่มีความเปนชนชั้นนำมากขึ้น เนื ่องจากตองรวมชุมชน 4 ชุมชนเขาดวยกัน จึงไม

สามารถแยกกันบริหาร แตตองอาศัยการตัดสินใจจากผูนำและคณะกรรมการของชุมชนสรางสรรคนคร

รังสิตไมใชผูนำและคณะกรรมการจากชุมชน 4 ชุมชน  การรวมชุมชนมีการปรับตัวระหวาง 4 ชุมชน มี

การเลือกผูนำชุมชนและคณะกรรมการใหมโดยปจจุบันโครงสรางอำนาจของชุมชนประกอบไปดวย 

2 สวน คือ ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต กับ สหกรณ ความแตกตางของ 2 องคกรนี้ คือ ชุมชนสรางสรรค

นครรังสิตเปนหนวยทางการเมืองและการปกครองภายในชุมชน ทำใหชุมชนเกิดความเรียบรอยขึ้นมา 

สวนสหกรณมีหนาที่ในการระดมทุน และหนาที่ในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนภายในชุมชนใหมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ปกติสมาชิก ของ 2 องคกรนี้จะสลับสับเปล่ียนตามวาระไปเรื่อย ๆ แตในภาพรวม

เปนกลุมกอนเดียวกัน คือ อาจสลับจากการดูแลชุมชนสรางสรรคนครรังสิตไปเปนกรรมการสหกรณ หรือ

สลับจากสหกรณไปเปนกรรมการในชุมชนสรางสรรคนครรังสิตได 

 สำหรับความแตกตางในสวนโครงสรางอำนาจนั้น มีสาระสำคัญ คือ ความแตกตางกันในสวน

ของ Generation จากขอมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตร ที่บงชี้วา คนภายในชุมชนที่อยูสวนใหญเปน

แมบาน กับผูสูงอายุเสียมากในขณะเดียวกับจากการสังเกตแบบมีสวนของผูวิจัย ทำใหทราบวา บุคคล

สวนใหญที่อยูอาศัย สามารถจัดกลุมได อออกเปน 3 จำพวก ตามแนวทางของ  Strauss, W. & Howe, 

N. (2007) ซึ่งบงชี้วา Baby Boomer (2489-2507) คนกลุมนี้จะเปนคนที่จริงจัง เปนทางการสูงอนุรักษ

นิยม มักมองปญหารวมกนัที่เปนสาธารณะมากอน ปญหาของตนเอง ตางกับพวก Generation x (2508-

2522) คือ ไมเน นความเปนทางการเหมือนพวก Baby Boomer เป นปจเจกชนมากขึ ้น ขณะที่  

Generation y (2523-2540) รักความสบาย หวังคำชม แตไมอดทน เปล่ียนงานบอย ๆ ดังนี้ 

 1. Baby Boomer (2489-2507) สวนใหญเปนผูสูงอายุ เปนผูอาวุโสในชุมชน มีนิสัยคอนขาง

ประหยัด อดออม มักเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนโดยตลอด พวกนี้เปนกลุมที่มีบทบาทสูง

สมาชิกในชุมชนชนใหความเกรงใจ  

 

 2. Generation x (2508-2522) วัยทำงานของชุมชน สวนใหญเปนแมบาน และบางสวนผูชาย

ออกไปทำงานขางนอก อาทิ รับจางทั่วไป จึงทำใหการเขารวมของสมาชิกมีคละกันไป คือ มีสวนรวมบาง

ไมมีสวนรวมบางตามแตโอกาส เพราะสวนใหญอยูในชวงทำมาหากิน ผิดกับผูสูงอายุในชุมชนที่คอนขาง

ใหความรวมมือมากกวาเพราะความเกรงใจกัน สมาชิกในกลุมนี้สวนมากเปนทั้งกรรมการสหกรณ และ

กรรมการชุมชนมีสัดสวนที่สูงสุด 

 3. Generation y (2523-2540) โดยมากเปนวัยทำงานที่ยังไมถึงวัยกลางคน ใหความรวมมือ

นอยกวาทุกกลุม ดวยที่วากลุมนี้สวนมากไมใชกลุมที่ตอสูกับชุมชนมาแตแรกเพื่อจัดตั้งชุมชน จึงทำให

ความผูกพันในชุมชนมีนอยกวากลุมอื่นอีก 2 กลุม ซึ่งสามารถพิจารณาการมีสวนรวมไดใน 4 ระดับตาม

ทัศนะของ Cohen & Uphoff (1980) ดังนี ้ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)  

2) การมีสวนรวมในการดำเนินงาน (Implementation) 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

(Benefits) และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)  

 นอกจากนี้ผลการศึกษายังบงชี้วา ชุมชนสรางสรรคนครรังสิตมีกระบวนการตั้งแตการตัดสินใจใน

การจัดตั้งกลุมออมทรัพยรวมกนั สำหรับการมีสวนรวมในการดำเนินงานนั้น จะมีคณะกรรมการหมุนเวยีน

ไปทุก 4 ป ทั้งชุมชนและสหกรณเพื่อใหมีการหมุนเวียนตำแหนงกัน สำหรับการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน เปนลักษณะแบบ Profits Sharing คือมีผลประโยชนรวมกัน คือ ที ่อยู อาศัย สำหรับ

ผลประโยชนจากสหกรณ คือ เงินปนผลของสมาชิก  

กลาวโดยสรุป โครงสรางอำนาจของชุมชนสรางสรรคนครรังสิต ชวงแรกเปนรูปแบบอำนาจพหุ

นิยม คือ อำนาจกระจายไปยังผู นำของแตละชุมชนไมไดจำกัดอยูบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตเมื ่อมีการ

รวมกลุมกันโครงสรางอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงมีความเปนชนชั้นนำมากขึ้นจากผูนำ4กลุมกลายมาเปนมี

ผูนำคนเดียวกัน กลุมเดียวกัน มีการรวมศูนยอำนาจซึ่งผูมีอำนาจเปนคนสวนนอยในชุมชนที่สามารถ

ตัดสินใจแทนกลุม แสดงใหเห็นวาเดิมสมาชิกในชุมชนมาจากตางชุมชนแลวตองมารวมตัวเปนชุมชนใหม 

ดวยสภาพปญหาและความไมมั่นคงสมาชิกตางคำนึงถึงผลประโยชนของตนเองเปนหลัก จึงตองอาศัยผูนำ

ที่สรางความนาเชื่อถือและจูงใจใหสมาชิกใหความรวมมือและมีกลุมบริหารเพียงกลุมสหกรณและกลุม

ชุมชนสรางสรรคนครรังสิตเทานั้น นอกจากนี้จะเห็นไดวา กลุม Generation ทั้ง 3 ในชุมชนตางมีการ

ผสานอำนาจตอรองระหวางกลุมเอง แมวากลุมที่เปนผูสูงอายุ จะมีบทบาทมากที่สุดภายในกลุม แตกลุม

อื่นๆอีก 2 กลุมก็มีบทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองดวยเชนกัน 

2. วัฒนธรรมทางการเมือง 

 วัฒนธรรมทางการเมือง มีความสำคัญเปนอยางมากในการมีสวนรวมทางการเมือง สำหรับชุมชน

สรางสรรคนครรังสิต มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาผสมมีสวนรวม เนื่องจากเปนชุมชนที่มีการ
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 2. Generation x (2508-2522) วัยทำงานของชุมชน สวนใหญเปนแมบาน และบางสวนผูชาย

ออกไปทำงานขางนอก อาทิ รับจางทั่วไป จึงทำใหการเขารวมของสมาชิกมีคละกันไป คือ มีสวนรวมบาง

ไมมีสวนรวมบางตามแตโอกาส เพราะสวนใหญอยูในชวงทำมาหากิน ผิดกับผูสูงอายุในชุมชนที่คอนขาง

ใหความรวมมือมากกวาเพราะความเกรงใจกัน สมาชิกในกลุมนี้สวนมากเปนทั้งกรรมการสหกรณ และ

กรรมการชุมชนมีสัดสวนที่สูงสุด 

 3. Generation y (2523-2540) โดยมากเปนวัยทำงานที่ยังไมถึงวัยกลางคน ใหความรวมมือ

นอยกวาทุกกลุม ดวยที่วากลุมนี้สวนมากไมใชกลุมที่ตอสูกับชุมชนมาแตแรกเพื่อจัดตั้งชุมชน จึงทำให

ความผูกพันในชุมชนมีนอยกวากลุมอื่นอีก 2 กลุม ซึ่งสามารถพิจารณาการมีสวนรวมไดใน 4 ระดับตาม

ทัศนะของ Cohen & Uphoff (1980) ดังนี ้ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)  

2) การมีสวนรวมในการดำเนินงาน (Implementation) 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

(Benefits) และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)  

 นอกจากนี้ผลการศึกษายังบงชี้วา ชุมชนสรางสรรคนครรังสิตมีกระบวนการตั้งแตการตัดสินใจใน

การจัดตั้งกลุมออมทรัพยรวมกนั สำหรับการมีสวนรวมในการดำเนินงานนั้น จะมีคณะกรรมการหมุนเวยีน

ไปทุก 4 ป ทั้งชุมชนและสหกรณเพื่อใหมีการหมุนเวียนตำแหนงกัน สำหรับการมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน เปนลักษณะแบบ Profits Sharing คือมีผลประโยชนรวมกัน คือ ที ่อยู อาศัย สำหรับ

ผลประโยชนจากสหกรณ คือ เงินปนผลของสมาชิก  

กลาวโดยสรุป โครงสรางอำนาจของชุมชนสรางสรรคนครรังสิต ชวงแรกเปนรูปแบบอำนาจพหุ

นิยม คือ อำนาจกระจายไปยังผู นำของแตละชุมชนไมไดจำกัดอยูบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตเมื ่อมีการ

รวมกลุมกันโครงสรางอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงมีความเปนชนชั้นนำมากขึ้นจากผูนำ4กลุมกลายมาเปนมี

ผูนำคนเดียวกัน กลุมเดียวกัน มีการรวมศูนยอำนาจซึ่งผูมีอำนาจเปนคนสวนนอยในชุมชนที่สามารถ

ตัดสินใจแทนกลุม แสดงใหเห็นวาเดิมสมาชิกในชุมชนมาจากตางชุมชนแลวตองมารวมตัวเปนชุมชนใหม 

ดวยสภาพปญหาและความไมมั่นคงสมาชิกตางคำนึงถึงผลประโยชนของตนเองเปนหลัก จึงตองอาศัยผูนำ

ที่สรางความนาเชื่อถือและจูงใจใหสมาชิกใหความรวมมือและมีกลุมบริหารเพียงกลุมสหกรณและกลุม

ชุมชนสรางสรรคนครรังสิตเทานั้น นอกจากนี้จะเห็นไดวา กลุม Generation ทั้ง 3 ในชุมชนตางมีการ

ผสานอำนาจตอรองระหวางกลุมเอง แมวากลุมที่เปนผูสูงอายุ จะมีบทบาทมากที่สุดภายในกลุม แตกลุม

อื่นๆอีก 2 กลุมก็มีบทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองดวยเชนกัน 

2. วัฒนธรรมทางการเมือง 

 วัฒนธรรมทางการเมือง มีความสำคัญเปนอยางมากในการมีสวนรวมทางการเมือง สำหรับชุมชน

สรางสรรคนครรังสิต มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาผสมมีสวนรวม เนื่องจากเปนชุมชนที่มีการ
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รวมตัวมาจากหลายชุมชน วัฒนธรรมการเมืองก็มีความแตกตางกัน มีความเปนพหุนิยม อำนาจกระจาย

ในหลาย ๆ กลุม กลุ มที ่มีบทบาทและเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมภายในชุมชนก็จะมี

วัฒนธรรมการมีสวนรวมสูง แตสำหรับกลุมที่ไมรูสึกความเปนเจาของชุมชน มีบทบาทภายในชุมชนนอยก็

จะไมสนใจการเมืองภายในชุมชน ปจจุบันชุมชนสรางสรรคนครรังสิตมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร

ฟาผสมมีสวนรวม เปนผลลัพธจากอิทธิพลของผูนำโดยตรงที่ทำใหเกิดกระบวนการรวมกลุมขึ้นมา ซ่ึงมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต เปนชุมชนที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมโดยสมบูรณ แต

ยังคงแฝงไวซึ่งวัฒนธรรมแบบไพรฟาอยู จะเห็นไดวา ชุมชนสรางสรรคนครรังสิตนั้น มีอุดมการณ และ

เปาหมายเดียวกันที่จะมีที่อยูอาศัย เกิดพลวัติในการขับเคลื่อนรวมกัน แตสภาพปญหา คือ ยังเปนการ

รวมตัวที่มีลักษณะเปนองคกรเฉพาะกิจไมไดผสานผลประโยชนตลอดไป สภาพปญหาสำคัญอยางหนึ่ง

ของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาผสมแบบมีสวนรวมก็คือ สมาชิกในกลุมสวนหนึ่งมองผลประโยชน

ในลักษณะเฉพาะกิจ พอกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคของกลุมสวนหนึ่ง หรือฝายตนไดรับผลประโยชนแลว

มิไดมีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง ผูนำจึงคอนขางมีบทบาทในการกำหนดนโยบายของกลุม แทนที่จะ

เกิดขึ้นจากพลวัติของสมาชิกในกลุมเปนสวนใหญ 

สอดรับกับ แนวคิดวาดวยโครงสรางอำนาจชนชั้นนำ Gaetano, M. (1939) มองวาทุก ๆ สังคม

จะปกครองดวยชนชั ้นนำสวนนอยแตม ีบ ุคลิกภาพที ่โดดเดนกวาคนทั ่ว ๆ ไปเชนเฉลียวฉลาด

ทะเยอทะยานมีแรงขับสูความสำเร็จสูงนอกจากนี้พื้นฐานทางครอบครัวยังเปนปจจัยสำคัญที่นำไปสู

อำนาจโดยชนชั้นนำมี 2 ประเภทคือ ชนชั้นนำสูงสุดและชนชั้นนำรองชนชั้นนำสูงสุดทำหนาที ่วาง

นโยบายและเปนผูใชอำนาจทางสังคมอยางแทจริงสวนชนชั้นนำรองทำหนาที่นำผลการตัดสินใจของชน

ชั้นนำสูงสุดไปดำเนินการ 

 โดย วัฒนธรรมการเมืองแบบไพรฟารวมกับวัฒนธรรมการเมืองแบบมีสวนรวมนั้นมักพบไดใน

กลุมสังคม เชน ประเทศไทย ปจจัยสำคัญที่ทำใหวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ยังคงอยูไมเปลี่ยนบริบท

เขาสู วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย คือ การที่ประชาชนมองเห็นประโยชนสวนตนมากกวา

ประโยชนของชุมชน ตองยอมรับวาการแกไขปญหาของชุมชนสรางสรรคนครรังสิตนั้น ในขั้นแรกแสดงให

เห็นถึงวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะของปจเจกชนนิยมเปนอยางมาก กลาวคือ บุกรุกที่ดินไปเรื่อย ๆ

แมจะรู ว าการกระทำดังกลาวผิดกฎหมายก็ตาม เปนความจริงที ่ช ุมชนสรางสรรคนครรังสิตถูก

กระบวนการทำใหเปนชายขอบทั้งทางการเมือง และทรัพยากร แตวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนในขั้นแรก

ของชุมชนก็สะทอนภาพลักษณทางความคิดออกมาเชนกัน วาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟายังคงฝง

 

รากลึกในสังคมไทย และเมื่อเปลี่ยนวิธีเปนการรอมชอมจึงทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง

การเมืองในบางสวน คือ ผสมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมเขาไปดวย 

3. กลุมผลประโยชนทางการเมือง  

 กลุมผลประโยชนในชุมชน เปนผลสืบเนื่องจากการมีอุดมการณทางการเมืองรวมกัน จนกระทั่ง

เกิดพลวัตในการรวมตัวของกลุม เพื่อผลักดันผลประโยชนขึ้นมา การมีอุดมการณเดียวกันเปนปจจัยหลัก

ในการมีสวนรวม 

 อาจกลาวไดวา กลุมผลประโยชนตองมีปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก 1.วัตถุประสงคในที่นี้ก็คือ 

อุดมการณนั่นเอง 2. เปาหมาย หรือผลลัพธของการกระทำ อาจเปนประโยชนที่คาดวาจะไดรับก็ได และ 

3. มีบุคคลเปนผูดำเนินงาน ในสวนของชุมชนสรางสรรคนครรังสิตนั้น มีครบทั้ง 3 ประการ แตปจจัยหลัก

ที่ทำใหทั้ง 4. กลุมนั้นมารวมตัวกันได เพราะเห็นปญหารวมกัน หรือการมีอุดมการณรวมกันนั่นเอง 

 สำหรับชุมชนสรางสรรคนครรังสิต เปนผลสืบเนื่องจากกลุมแตละกลุมไมมีพลังทางการเมือง จึง

เกิดการตอรองผลประโยชนในทางการเมืองขึ้นมา โดยเฉพาะพยายามกำหนดวัตถุประสงคองคกร และ

อุดมการณทางการเมืองใหอยูระนาบเดียวกันการเจรจาตอรองทางการเมืองเพื่อจัดตั้งกลุมจึงถือกำเนิดขึ้น 

 ปจจัยหลักทีท่ำใหชุมชนสรางสรรคนครรังสิตสามารถรวมตัวกันไดทั้ง 4 กลุม ลวนเกิดจากการมี

อุดมการณเดียวกันของสมาชิกทั้ง 4 กลุมที่เห็นพองกันวา อยากมีที่พักอาศัยเปนของตนเอง ซึ่งผูที่ไมมี

วินัยในการออมเงินก็จะถูกขับออกไปจากระบบ เพราะเปนกระบวนการที่ใชระยะเวลานาน และมีความ

ตอเนื่องในการทำงานสูง ซึ่งถามองใหดีแลวแทจรงิทีม่ารวมตัวกนันั้นก็เพือ่รางวัล เปนรางวัลที่มีขนาดใหญ

ทำใหเกิดพลวัตในการรวมตัวคอนขางสูง เพราะที่อยูอาศัยเปนปจจัย 4 ที่สำคัญในการดำรงชีพ ซ่ึง

สอดคลองกับทัศนะของ French, J & Raven, B. (1959) ไดจำแนกแหลงที่มาของพลังอำนาจไว คือพลัง

อำนาจจากการใหรางวัล (reward power) เปนพลังอำนาจที่เกิดขึ้นจากการที่ผูบริหารสามารถใหคุณให

รางวัลใหตำแหนงหรือผลประโยชนแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติภารกิจหรือ

แสดงพฤติกรรมทีพ่ึงปรารถนา 

 สวนของการรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) นั้นทำใหเกิดพลวัติในการขับเคลื่อนกลุม

ขึ้นมา อันมีลักษณะของ Profits Sharing คือ การแบงผลกำไรที่ไดจากการดำเนินกิจกรรมอยางเทาเทียม 

การแบงผลประโยชนเชนนี้ทำใหสมาชิกในกลุมเกิดความคาดหวังรวมกันวามีความเปนไดไดที่จะไดรับ

ผลประโยชน และเกิดแรงบันดาลใจในการสรางกำลังขึ้นมาตอรอง กลุมชุมชนสรางสรรคนครรังสิตมี

เปาหมายที่ชัดเจน คือ ตองการมีที่อยูอาศัย โดยผลประโยชนที่เขาจะไดรับ คือ ที่อยูอาศัย ซึ่งปจจุบันมี

ราคาคอนขางสูง เมื่อมีกลไกบางอยางในการจัดการกับผลประโยชนของกลุมที่แตกตางกันได การรวมตัว

ของกลุมที่หลากหลายทั้ง 4 กลุมจึงคอนขางประสบกับความสำเร็จ 
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รากลึกในสังคมไทย และเมื่อเปลี่ยนวิธีเปนการรอมชอมจึงทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง

การเมืองในบางสวน คือ ผสมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมเขาไปดวย 

3. กลุมผลประโยชนทางการเมือง  

 กลุมผลประโยชนในชุมชน เปนผลสืบเนื่องจากการมีอุดมการณทางการเมืองรวมกัน จนกระทั่ง

เกิดพลวัตในการรวมตัวของกลุม เพื่อผลักดันผลประโยชนขึ้นมา การมีอุดมการณเดียวกันเปนปจจัยหลัก

ในการมีสวนรวม 

 อาจกลาวไดวา กลุมผลประโยชนตองมีปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก 1.วัตถุประสงคในที่นี้ก็คือ 

อุดมการณนั่นเอง 2. เปาหมาย หรือผลลัพธของการกระทำ อาจเปนประโยชนที่คาดวาจะไดรับก็ได และ 

3. มีบุคคลเปนผูดำเนินงาน ในสวนของชุมชนสรางสรรคนครรังสิตนั้น มีครบทั้ง 3 ประการ แตปจจัยหลัก

ที่ทำใหทั้ง 4. กลุมนั้นมารวมตัวกันได เพราะเห็นปญหารวมกัน หรือการมีอุดมการณรวมกันนั่นเอง 

 สำหรับชุมชนสรางสรรคนครรังสิต เปนผลสืบเนื่องจากกลุมแตละกลุมไมมีพลังทางการเมือง จึง

เกิดการตอรองผลประโยชนในทางการเมืองขึ้นมา โดยเฉพาะพยายามกำหนดวัตถุประสงคองคกร และ

อุดมการณทางการเมืองใหอยูระนาบเดียวกันการเจรจาตอรองทางการเมืองเพื่อจัดตั้งกลุมจึงถือกำเนิดขึ้น 

 ปจจัยหลักที่ทำใหชุมชนสรางสรรคนครรังสิตสามารถรวมตัวกันไดทั้ง 4 กลุม ลวนเกิดจากการมี

อุดมการณเดียวกันของสมาชิกทั้ง 4 กลุมที่เห็นพองกันวา อยากมีที่พักอาศัยเปนของตนเอง ซึ่งผูที่ไมมี

วินัยในการออมเงินก็จะถูกขับออกไปจากระบบ เพราะเปนกระบวนการที่ใชระยะเวลานาน และมีความ

ตอเนื่องในการทำงานสูง ซึ่งถามองใหดีแลวแทจรงิทีม่ารวมตัวกนันั้นก็เพือ่รางวัล เปนรางวัลที่มีขนาดใหญ

ทำใหเกิดพลวัตในการรวมตัวคอนขางสูง เพราะที่อยูอาศัยเปนปจจัย 4 ที่สำคัญในการดำรงชีพ ซึ่ง

สอดคลองกับทัศนะของ French, J & Raven, B. (1959) ไดจำแนกแหลงที่มาของพลังอำนาจไว คือพลัง

อำนาจจากการใหรางวัล (reward power) เปนพลังอำนาจที่เกิดขึ้นจากการที่ผูบริหารสามารถใหคุณให

รางวัลใหตำแหนงหรือผลประโยชนแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติภารกิจหรือ

แสดงพฤติกรรมทีพ่ึงปรารถนา 

 สวนของการรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) นั้นทำใหเกิดพลวัติในการขับเคลื่อนกลุม

ขึ้นมา อันมีลักษณะของ Profits Sharing คือ การแบงผลกำไรที่ไดจากการดำเนินกิจกรรมอยางเทาเทียม 

การแบงผลประโยชนเชนนี้ทำใหสมาชิกในกลุมเกิดความคาดหวังรวมกันวามีความเปนไดไดที่จะไดรับ

ผลประโยชน และเกิดแรงบันดาลใจในการสรางกำลังขึ้นมาตอรอง กลุมชุมชนสรางสรรคนครรังสิตมี

เปาหมายที่ชัดเจน คือ ตองการมีที่อยูอาศัย โดยผลประโยชนที่เขาจะไดรับ คือ ที่อยูอาศัย ซึ่งปจจุบันมี

ราคาคอนขางสูง เมื่อมีกลไกบางอยางในการจัดการกับผลประโยชนของกลุมที่แตกตางกันได การรวมตัว

ของกลุมที่หลากหลายทั้ง 4 กลุมจึงคอนขางประสบกับความสำเร็จ 
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 กลาวโดยสรุป การมีอุดมการณรวมกันเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดความโนมเอียงทางการเมือง 

ขึ้นมา และรวมตัวเปนกลุมผลประโยชนขึ้นมา กลาวคือเมื่อสมาชิกเล็งเห็นเห็นปญหารวมกัน และเล็งเห็นถึง

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีลักษณะของ Profits Sharing สมาชิกในกลุมจึงรวมตัวกันเปนผลสำเร็จ 

3. การเมืองในกระบวนการมีสวนรวม  

 สามารถจำแนกระดบัการมีสวนรวมทางการเมืองในการขับเคล่ือนโครงการบานมั่นคงเปน 7 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่1 ระดับการใหขอมูล 

 จากนโยบายเรงดวนของของรัฐบาลในเรื่องการแกไขปญหาน้ำทวมและประชาชนปลูกสราง

บานเรือนรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทมุธานี โดยเฉพาะบริเวณคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี จากนโยบายของสวนกลางในขางตน ทำใหสวนทองถิ่น คือ เทศบาลนครรังสิต ดำเนินการติด

ปายประกาศเพื่อแจงใหชุมชนที่บุกรุกยายออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ไดมีการแจงมาตรการรองรับประชาชนที่

ตองยายออกจากพื้นที่ในรูปแบบของโครงการบานมั่นคง ซึ่งเปนการดำเนินการของสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (พอช.) ในขณะนั้นชุมชนที่ไดรับผลกระทบมีหลายชุมชนโครงสรางอำนาจยังเปนพหุนิยมมี

หลากหลายกลุม และยังไมมีการมีสวนรวมหรือมีเปาหมายใดรวมกัน ผูนำแตละกลุมก็ตองมีหนาที่ในการ

กระจายขอมูลจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(พอช.)และเทศบาลไปยังสมาชิกในชุมชน เริ่มมีการแสดง

ความสนใจตอกิจการทางการเมือง ปจจัยสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ชวยกระตุนความ

สนใจตอกิจกรรมทางการเมืองของบุคคล ทั้งนี้จากการที่มีอุมการณเดี่ยวกัน คือ ตองการมีที่พักอาศัย 

ทำใหเกิดกลุมผลประโยชนในลักษณะผสานผลประโยชน ทั้ง 4 กลุมขึ้นมาในภายหลัง 

ระดับที ่2 เปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 การสอบถามความคิดเห็นของชุมชนตาง ๆ ที่ถูกไลรื ้อวาจะเขารวมโครงการบานมั่นคงของ

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) หรือไม มีการจัดประชุมของประชาชนที่ไดรับผลกระทบพูดคุยถึง

ผลกระทบและเริ่มรูสึกตื่นตัวกับปญหา สมาชิกในชุมชนจึงเปดรับขอมูลอันเปนประโยชนตอตนเองไดงาย

ขึ้น พรอมๆกับศึกษาโครงการบานมั่งคงเมืองรังสิต 

 จากการรับฟงความคิดเห็นการตอบสนองของประชาชนจึงเริ่มมีความตระหนักถึงปญหาและเหน็

ประโยชนรวมกัน เริ่มมีเปาหมายในการรวมกลุมเปนกลุมผลประโยชน กอเกิดกระบวนการทางการเมือง 

และการเขามามีสวนรวม เริ่มมีปฏิสัมพันธ ทั้งระหวางคนในชุมชนและระหวางชุมชนเอง    

ระดับที่ 3 การใหคำปรึกษาหารือ 

 ประชาชนที่ไดรับผลกระทบหลังจากรับฟงโครงการบานมั่นคงจึงเริ่มมีการรวมกลุมประชาชนที่มี

ความสนใจ เริ ่มดำเนินการพูดคุยและหาปรึกษาหารือรวมกัน การริเริ ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง

ธรรมชาติของมนุษยจะใหความสนใจกับผลประโยชนของตนเองบุคคลที่เขาใจวาการเมืองมีความสำคัญ

 

กับตนอยางไรและจะสามารถใหผลประโยชนกับตนอยางไร มีการนำหัวหนากลุมทั้ง 4 กลุม มาหารือกัน

ในกลุมยอยกอน กำหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมขึ้นมา คือ ตองการมีบานและที่ดินเปนของตนเอง 

การที่ทำใหกลุมมีขนาดใหญขึ้นอาจสงผลใหขอเรียกรองไดรับการตอบสนองเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม  

ระดับที่ 4 การวางแผนรวมกัน 

เนื่องจากชุมชนเล็กๆหลายชุมชนความตองการที่จะไดรับผลประโยชนรวมกัน คือการมีที่อยู

อาศัยที่ถาวร ชุมชนทั้ง 4 ชุมชนที่มีจำนวนคนไมมากนัก จึงตองรวมกลุมกัน เพราะขอจำกัดในเรื่องการ

ยื่นเงินกู เพื่อจัดซื้อที่ดินกับ พอช.  โดยตองการเก็บออมเงินเริ่มตนใหไดขั้นแรก คือ 10% ของสินทรัพย 

ดวยเหตุนี้ 4 ชุมชนจึงตองวางแผนรวมกัน เปนการรวมตัวกันของกลุมผลประโยชน 4 กลุมที่มีเปาหมาย

เดียวกัน ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 2-3 ครั้ง เปนการพัฒนาชุมชนและที่อยูอาศัยโดยชุมชน

ตางมีสวนรวมในการกำหนดรูปแบบ การวางผังการพัฒนาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของ

ตนเอง ทั้งน้ี การพัฒนาที่อยูอาศัยเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาชุมชนที่เช่ือมโยงชวยเหลือกันในดาน

อื่นๆ เชน การออมทรัพย การจัดสวัสดิการของชุมชน การประกอบอาชีพ ฯลฯ เปนตน ชุมชนมี

สวนรวมในการตัดสินใจในการเลือกที่ต้ังของชุมชน กำหนดความตองการเกี่ยวกับรูปธรรม การ

กอสรางการจัดการดานการเงิน การกำหนดการอยูอาศัยที่สอดคลองกับความสามารถในการ

จัดการดานการเงิน มีการรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ที่ตนเห็นวาสำคัญ 

ตลอดจนกาวเขามามีบทบาทในการใหขอคิดเห็นและนำเสนอขอมูลตางๆ จากมุมมองและจุดยืนของ

ตนเองเพื่อวางแผนในการดำเนินการตางๆทั้งการสำรวจรายไดของสมาชิก การวางแผนการออม  วางแผน

ที่จะจัดหาที่ดิน นอกจากนี้การสำรวจและสรุปขอมูลของชุมชนซึ่งถือเปนขั้นตอนสำคัญเสมือนเปนการ

ลงทะเบียนจำนวนคนจนที่อาศัยอยูในชุมชนทั้งหมด ขอมูลนี้จึงควรมีการตรวจสอบอยางรอบคอบ ทั้งนี้

การจัดการของแตละกลุมผลประโยชนยังมีการแยกการดำเนินงานในบางเรื่อง ยังไมไดมีความเปนชุมชน

เดียวกันอยางเต็มรูปแบบ เห็นไดจากการแยกกันสำรวจขอมูลของแตละชุมชน การเก็บรวบรวมเงินออม

ยังตองรวมผานผูนำของแตละชุมชน เห็นไดวาในการดำเนินงานของกลุม เดิมมีกระบวนการดำเนินการ

แบบพหุอำนาจนิยมที่สำคัญคือ 1.กำหนดวัตถุประสงคและจัดตั้งกลุมขึ้น 2.เคลื่อนไหวทางการเมือง 

มีการแบงงานกันเปนทีม 3.บรรลุขอตกลงและรักษาผลประโยชนของกลุมตอไป ซึ่งจะเห็นไดวา ลักษณะ

ของการประสานงานของกลุม โดยเฉพาะการดำเนินงานนั้นเกิดขึ้นจากความเปนอิสระของกลุมไมไดถูก

ซอนทับกับอำนาจรัฐ สงผลดี คือ กลุมมีความคลองตัวในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการรวมกันจัดตั้งเปน

กลุมออมทรัพยขึ ้นมา ทำใหมีองคกรที่ทำหนาที่เฉพาะชัดเจนดำเนินงาน มีแบบแผนและความเปน

ทางการสูงขึ้น 
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กับตนอยางไรและจะสามารถใหผลประโยชนกับตนอยางไร มีการนำหัวหนากลุมทั้ง 4 กลุม มาหารือกัน

ในกลุมยอยกอน กำหนดวัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมขึ้นมา คือ ตองการมีบานและที่ดินเปนของตนเอง 

การที่ทำใหกลุมมีขนาดใหญขึ้นอาจสงผลใหขอเรียกรองไดรับการตอบสนองเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม  

ระดับที่ 4 การวางแผนรวมกัน 

เนื่องจากชุมชนเล็กๆหลายชุมชนความตองการที่จะไดรับผลประโยชนรวมกัน คือการมีที่อยู

อาศัยที่ถาวร ชุมชนทั้ง 4 ชุมชนที่มีจำนวนคนไมมากนัก จึงตองรวมกลุมกัน เพราะขอจำกัดในเรื่องการ

ยื่นเงินกู เพื่อจัดซื้อที่ดินกับ พอช.  โดยตองการเก็บออมเงินเริ่มตนใหไดขั้นแรก คือ 10% ของสินทรัพย 

ดวยเหตุนี้ 4 ชุมชนจึงตองวางแผนรวมกัน เปนการรวมตัวกันของกลุมผลประโยชน 4 กลุมที่มีเปาหมาย

เดียวกัน ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 2-3 ครั้ง เปนการพัฒนาชุมชนและที่อยูอาศัยโดยชุมชน

ตางมีสวนรวมในการกำหนดรูปแบบ การวางผังการพัฒนาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของ

ตนเอง ทั้งน้ี การพัฒนาที่อยูอาศัยเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาชุมชนที่เช่ือมโยงชวยเหลือกันในดาน

อื่นๆ เชน การออมทรัพย การจัดสวัสดิการของชุมชน การประกอบอาชีพ ฯลฯ เปนตน ชุมชนมี

สวนรวมในการตัดสินใจในการเลือกที่ต้ังของชุมชน กำหนดความตองการเกี่ยวกับรูปธรรม การ

กอสรางการจัดการดานการเงิน การกำหนดการอยูอาศัยที่สอดคลองกับความสามารถในการ

จัดการดานการเงิน มีการรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ที่ตนเห็นวาสำคัญ 

ตลอดจนกาวเขามามีบทบาทในการใหขอคิดเห็นและนำเสนอขอมูลตางๆ จากมุมมองและจุดยืนของ

ตนเองเพื่อวางแผนในการดำเนินการตางๆทั้งการสำรวจรายไดของสมาชิก การวางแผนการออม  วางแผน

ที่จะจัดหาที่ดิน นอกจากนี้การสำรวจและสรุปขอมูลของชุมชนซึ่งถือเปนขั้นตอนสำคัญเสมือนเปนการ

ลงทะเบียนจำนวนคนจนที่อาศัยอยูในชุมชนทั้งหมด ขอมูลนี้จึงควรมีการตรวจสอบอยางรอบคอบ ทั้งนี้

การจัดการของแตละกลุมผลประโยชนยังมีการแยกการดำเนินงานในบางเรื่อง ยังไมไดมีความเปนชุมชน

เดียวกันอยางเต็มรูปแบบ เห็นไดจากการแยกกันสำรวจขอมูลของแตละชุมชน การเก็บรวบรวมเงินออม

ยังตองรวมผานผูนำของแตละชุมชน เห็นไดวาในการดำเนินงานของกลุม เดิมมีกระบวนการดำเนินการ

แบบพหุอำนาจนิยมที่สำคัญคือ 1.กำหนดวัตถุประสงคและจัดตั้งกลุมขึ้น 2.เคลื่อนไหวทางการเมือง 

มีการแบงงานกันเปนทีม 3.บรรลุขอตกลงและรักษาผลประโยชนของกลุมตอไป ซึ่งจะเห็นไดวา ลักษณะ

ของการประสานงานของกลุม โดยเฉพาะการดำเนินงานนั้นเกิดขึ้นจากความเปนอิสระของกลุมไมไดถูก

ซอนทับกับอำนาจรัฐ สงผลดี คือ กลุมมีความคลองตัวในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการรวมกันจัดตั้งเปน

กลุมออมทรัพยขึ ้นมา ทำใหมีองคกรที่ทำหนาที่เฉพาะชัดเจนดำเนินงาน มีแบบแผนและความเปน

ทางการสูงขึ้น 

 



80 การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง: 

กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .23 No.1 /  2021

 

ระดับที่ 5 การรวมปฏิบัติ 

 การรวมกันทำงานและไดทำความรูจักชุมชนอื่นๆโดยมีเปาหมายรวมกันเปนเวลานานจึงเริ่มเกิด

การสลาย 4 กลุมเดิมออกไปจัดตั้งเปนชุมชนใหมเขามาแทนที่ ผูนำกลุมชักจูงใหสมาชิกในกลุมทราบถึง

ผลดีในการรวมกลุมกัน แทนที่จะตอสูเพียงกลุมเดียวซึ่งจะทำใหประสบกับความสำเร็จนอยกวา ปจจัย

สำคัญ คือ การเผยแพรขอมูลขาวสาร มีการจัดตั้งสหกรณเขามาดำเนินงานในสวนของการผอนจาย

สินทรัพย การรวมระดมทุนในการจัดตั้งสหกรณขึ้นมา ทำใหสมาชิกมีวินัยในการจัดสรรเงินเพื่อซื้อบาน 

และทำใหกลุมมีภาวะจัดตั้งเปนองคการมากขึ้น มีลักษณะของความเปนแบบแผนและทางการสูงขึ้น

ตัวแทนชุมชนมีการดำเนินการยื่นเรื่องเสนอโครงการ การสัมมนา นำเสนอขอมูล หรือแมกระทั้งการจัดหา

ที่ดินเพื่อให สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) อนุมัติเงินกูเพื่อสรางชุมชน  

“เมื่อกอนบานมั่นคงเรียกไดวาตองดำเนินการดวยตนเอง แมกระทั้งการจัดหาที่ดิน 3 แหงมาเปรียบเทียบ

เสนอขอมูลแก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เพื่อกูเงินสรางบานก็มาจากประชาชนเอง” 

ระดับที ่6 การรวมตรวจสอบ 

 เปนไปในรูปแบบของการจัดตั ้งกลุ มบุคคลเขามาทำหนาที ่คณะกรรมการสหกรณ และ

คณะกรรมการชุมชนสรางสรรคนครรังสิต เพื่อรวมตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชน เชน การ

ดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย อีกทั้งมีการรวมตรวจสอบจากองคกรภายนอก เชน ตัวแทนจาก พอช. 

หรือการตรวจสอบจากชุมชนอื่น 

ระดับที่ 7 การควบคุมโดยประชาชน  

 ชุมชนมีการบริหารจัดการชำระหนี้คืนแก พอช. โดยชุมชนเอง  อีกทั้งมีการบริหารจัดการเรื่อง

ทั่วไปภายในชุมชนเอง เชน การวางกฎระเบียบในการอยูรวมกัน การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ

มีการจัดสรรโควตาในลักษณะหมุนเวียนของกลุ มในการเปนคณะกรรมการสหกรณ เพื ่อทำใหการ

บริหารงานคอนขางเปนทีม จัดสรรผลประโยชนลงตัว ซึ่งขั้นตอนนี้เปนกระบวนการขั้นที่ 6 คือ กลุม

สามารถผลักดันนโยบายของตนเปนผลสำเร็จ และขั้นที่ 7 รัฐมีความเปนกลางในการดำเนินผลประโยชน

และบรรลุขอตกลงของกลุม มีการควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง อำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดอยูใน

มือประชาชน โดยหนวยงานตางๆมักทำหนาที่ดานการสนับสนุนขอมูลขาวสารประกอบการตัดสินใจของ

ประชาชน ในสวนนี้แมชุมชนสรางสรรคนครรังสิตจะดำเนินการถึงกระบวนการในสวนนี้แลว แตยังไมสุด

ปลายทาง เพราะดวยที่ยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาผสมวัฒนธรรมการเมืองแบบมีสวนรวม

อยู สมาชิกในกลุมบางสวนเลยขาดความรวมมือในสวนนี้ไป คงปลอยใหผูอาวุโสในชุมชน โดยเฉพาะใน

สวนของ สมาชิกสวนใหญที่อยู Generation x เปนผูดำเนินการเสียมากกวา ซึ่งเปนการสะทอนใหเหน็วา 

ชุมชนยังยึดติดกับระบบอาวุโสของชุมชนอยูมาก หากเปนผูสูงอายุพูดมักเปนที่เกรงใจมากกวา  

 

 กลาวโดยสรุป 1. การแสดงความสนใจตอกิจการทางการเมือง ปจจัยส่ิงแวดลอมเปนปจจัย

สำคัญประการหนึ่งที ่ชวยกระตุ นความสนใจตอกิจกรรมทางการเมืองของบุคคล ทั ้งนี ้จากการที ่มี

อุดมการณเดียวกันของทั ้ง 4 ชุมชนที ่ไดร ับผลกระทบ คือ ตองการมีที ่พักอาศัย ทำใหเกิดกลุม

ผลประโยชนในลักษณะผสานผลประโยชน ทั้ง 4 กลุมขึ้นมา 

 2. การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง โดยธรรมชาติของมนุษยจะใหความสนใจกับ

ผลประโยชนของตนเอง บุคคลที ่เขาใจวาการเมืองมีความสำคัญกับตนอยางไรและจะสามารถให

ผลประโยชนกับตนอยางไรจึงสนใจที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมือง อยางไรก็ตามบุคคลใดไมเห็นถึง

ประโยชนของตนที่จะไดรับก็จะไมเขามามีสวนรวมทางการเมือง เชน การเห็นประโยชนของการเขารวม

โครงการบานมั่นคงก็สงผลใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบมีความยินยอม และกระตือรือรนในการมีสวน

รวมดำเนินกิจกรรมตางๆ แตสำหรับประชาชนที่ไมเห็นถึงผลประโยชนที่จะไดรับก็ไมเขารวมโครงการบาน

มั่นคง หรืออาจเขารวมในชวงแรกเทานั้น  

 3. ผูนำกลุมชักจูงใหสมาชิกในกลุมทราบถึงผลดีในการรวมกลุมกัน แทนที่จะตอสูเพียงกลุมเดียว

ซึ่งจะทำใหประสบกับความสำเร็จนอยกวา ปจจัยสำคัญ คือ การเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 4. การติดตอประสานงานกับภาครัฐ คือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

ทำการศึกษาความเปนไปได  

 5. การรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง การเขารวมประชุมและการเขารวมชุมนุมยอมเปน

การแสดงออกซึ่งการสนับสนุนทางกายและจิตใจเพื่อรวมใหกำลังใจแกผูที่มีความเห็นทางการเมืองที่ตรงกัน  

 6. การรวมระดมทุนในการจัดตั้งสหกรณขึ้นมา ทำใหสมาชิกมีวินัยในการจัดสรรเงินเพื่อซื้อบาน 

และทำใหกลุมมีภาวะจัดตั้งเปนองคการมากขึ้น มีลักษณะของความเปนแบบแผนและทางการสูงขึ้น 

 7. ผูนำกลุมสามารถที่จะโนมนาวสมาชิกใหเชื่อมั่นไดวาจะสามารถนำไปสูความสำเร็จนำไปสูการ

นำแผนการที่วางไวสูการปฏิบัติจริง 

จะเห็นไดวาความโนมเอียงทางการเมืองในการขับเคล่ือนของกลุมชุมชนสรางสรรคนครรังสิตนั้น 

มีกระบวนการเกิดขึ้นไดจาก การรวมกลุมของหลายกลุมที่มีปญหาคลาย ๆ กัน การเขามารวมตัวกันทำให

กลุมมีอิทธิพลมากขึ้นในการสรางพื้นที่การตอรอง คือ จำนวนคน และสินทรัพย ทำใหอำนาจในการ

ตอรองผลประโยชนสูงขึ้น  

อยางไรก็ตาม กลุมผลประโยชนคือกลุมคนที่เชื่อมโยงกันโดยมีความสนใจหรือหวงใยในสิ่งใดส่ิง

หนึ่งหรือนี่ผลประโยชนรวมกันและมีความสำนึกอยูไมมากก็นอยวาเขามีความเชื่อมโยงดังกลาวอยู ซึ่ง

กลุมผลประโยชนที่เปนทางการหมายถึงมีการจัดตั้งมีสมาชิกเปนการแนนอน แตก็ไมไดหมายความถึงวา

เปนทางราชการ ตัวอยางเชนสหภาพแรงงานสมาคมนักธุรกิจสมาคมชาติพันธุและกลุมประชาชนประจำ
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 กลาวโดยสรุป 1. การแสดงความสนใจตอกิจการทางการเมือง ปจจัยส่ิงแวดลอมเปนปจจัย

สำคัญประการหนึ่งที ่ชวยกระตุ นความสนใจตอกิจกรรมทางการเมืองของบุคคล ทั ้งนี ้จากการที ่มี

อุดมการณเดียวกันของทั ้ง 4 ชุมชนที ่ไดร ับผลกระทบ คือ ตองการมีที ่พักอาศัย ทำใหเกิดกลุม

ผลประโยชนในลักษณะผสานผลประโยชน ทั้ง 4 กลุมขึ้นมา 

 2. การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง โดยธรรมชาติของมนุษยจะใหความสนใจกับ

ผลประโยชนของตนเอง บุคคลที ่เขาใจวาการเมืองมีความสำคัญกับตนอยางไรและจะสามารถให

ผลประโยชนกับตนอยางไรจึงสนใจที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมือง อยางไรก็ตามบุคคลใดไมเห็นถึง

ประโยชนของตนที่จะไดรับก็จะไมเขามามีสวนรวมทางการเมือง เชน การเห็นประโยชนของการเขารวม

โครงการบานมั่นคงก็สงผลใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบมีความยินยอม และกระตือรือรนในการมีสวน

รวมดำเนินกิจกรรมตางๆ แตสำหรับประชาชนที่ไมเห็นถึงผลประโยชนที่จะไดรับก็ไมเขารวมโครงการบาน

มั่นคง หรืออาจเขารวมในชวงแรกเทานั้น  

 3. ผูนำกลุมชักจูงใหสมาชิกในกลุมทราบถึงผลดีในการรวมกลุมกัน แทนที่จะตอสูเพียงกลุมเดียว

ซึ่งจะทำใหประสบกับความสำเร็จนอยกวา ปจจัยสำคัญ คือ การเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 4. การติดตอประสานงานกับภาครัฐ คือ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

ทำการศึกษาความเปนไปได  

 5. การรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง การเขารวมประชุมและการเขารวมชุมนุมยอมเปน

การแสดงออกซึ่งการสนับสนุนทางกายและจิตใจเพื่อรวมใหกำลังใจแกผูที่มีความเห็นทางการเมืองที่ตรงกัน  

 6. การรวมระดมทุนในการจัดตั้งสหกรณขึ้นมา ทำใหสมาชิกมีวินัยในการจัดสรรเงินเพื่อซื้อบาน 

และทำใหกลุมมีภาวะจัดตั้งเปนองคการมากขึ้น มีลักษณะของความเปนแบบแผนและทางการสูงขึ้น 

 7. ผูนำกลุมสามารถที่จะโนมนาวสมาชิกใหเชื่อมั่นไดวาจะสามารถนำไปสูความสำเร็จนำไปสูการ

นำแผนการที่วางไวสูการปฏิบัติจริง 

จะเห็นไดวาความโนมเอียงทางการเมืองในการขับเคล่ือนของกลุมชุมชนสรางสรรคนครรังสิตนั้น 

มีกระบวนการเกิดขึ้นไดจาก การรวมกลุมของหลายกลุมที่มีปญหาคลาย ๆ กัน การเขามารวมตัวกันทำให

กลุมมีอิทธิพลมากขึ้นในการสรางพื้นที่การตอรอง คือ จำนวนคน และสินทรัพย ทำใหอำนาจในการ

ตอรองผลประโยชนสูงขึ้น  

อยางไรก็ตาม กลุมผลประโยชนคือกลุมคนที่เชื่อมโยงกันโดยมีความสนใจหรือหวงใยในสิ่งใดส่ิง

หนึ่งหรือนี่ผลประโยชนรวมกันและมีความสำนึกอยูไมมากก็นอยวาเขามีความเชื่อมโยงดังกลาวอยู ซึ่ง

กลุมผลประโยชนที่เปนทางการหมายถึงมีการจัดตั้งมีสมาชิกเปนการแนนอน แตก็ไมไดหมายความถึงวา

เปนทางราชการ ตัวอยางเชนสหภาพแรงงานสมาคมนักธุรกิจสมาคมชาติพันธุและกลุมประชาชนประจำ
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ทองถิ่นตาง ๆ เหลานี้เปนกลุมที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนปากเสียงแทนผลประโยชนของกลุมชนกลุมหนึ่งกลุมใด

โดยเฉพาะ มักมีระเบียบวิธีการเรียกรองผลประโยชนและนำขอเสนอเรียกรองเสนอตอรัฐบาล จะเห็นได

วา ในกรณีของชุมชนสรางสรรคนครรังสิต คอนขางมีสำนึกความเปนกลุมในการรวมตัวในระดับหนึ่ง แต

ไมเหมือนกับกลุมที่มีลักษณะการจัดตั้งเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนทีเดียว อยางกลุมของสหภาพ

แรงงานตาง ๆ  

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการในการขับเคลื่อนโครงการบานม่ันคง  

จากการศึกษาชุมชนสรางสรรคนครรังสิตทำใหทราบปญหาอันเปนที่มาของความขัดแยงในชุมชน 

และขอเสนอแนะในการจัดการปญหาดังกลาวของชุมชน โดยพบวาสภาพปญหาจากสหกรณเปนปจจัยหลัก 

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสภาพความขัดแยงที่เกิดขึ้นแลวสามารถพิจารณาปรากฏการณดังกลาว  

2 ประเภทคือ 1. ความขัดแยงจากผลประโยชน เปนการแยงชิงผลประโยชนของบุคคลในส่ิงที่ดูจะมีหรือไมมี

เพียงพอตอความตองการ ตางคนตางเห็นประโยชนสวนตนจึงตองมีการไกลเกล่ียขอตกลงใหลงตัว  

 2. ความขัดแยงดานโครงสราง เปนเรื่องของอำนาจ มีการแยงชิงอำนาจ พยายามมีอำนาจหรือมี

อิทธิพลเหนือผูอื ่น มีปญหาการกระจายอำนาจ และปญหาโครงสรางรวมไปถึงกฎระเบียบ บทบาท 

ภูมิศาสตร ระยะเวลาและระบบ ทั้งนี้ ชุมชนสรางสรรคนครรังสิตกำลังประสบกับสภาพปญหาความ

ขัดแยง ทั้ง 2 สวนคือ ความขัดแยงจากผลประโยชน กับความขัดแยงดานโครงสราง ที่เปนปญหาเรื่องการ

กระจายอำนาจทางการบริหาร อาจพิจารณาได ดังนี้ 

 ประการแรก ความขัดแยงจากผลประโยชน เปนผลสืบเนื่องมากจากการทุจริตในกรรมการ

สหกรณ โดยผูใหขอมูลสำคัญที่อาศัยอยูในชุมชนรายหนึ่งกลาววา “มีการทุจริตภายในสหกรณ จนจับได

คนที่นำเงินไปเปนคนภายในสหกรณแตภายหลังเขานำเงินคืนมา” ทำใหสมาชิกขาดความเชื่อมั่นในเวลา

ตอมา กระบวนการดำเนินงานทางการบัญชีขาดความตรงไปตรงมา เมื่อผลประโยชนที่สมาชิกควรไดกลับ

ไดรับการตอบสนองไมเต็มที่จึงนำไปสูความขัดแยง 

 ประการที่สอง ความขัดแยงดานโครงสราง เปนผลสืบเนื ่องมาจาก กลุ มทั ้ง 4 มีสภาพความ

แปรปรวนในกลุมสูง จากขอมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตร ทำใหทราบวา กลุมที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ กลุม STI 

กลุมนี้มีอิทธิพลมากสุด และโดยมากเปนพนักงานในชุมชนแถบนั้นอยูแลว ระดับการรวมตัวกัน และการมี

ความสัมพันธเครือขายทางสังคมคอนขางมีสูงมากกวากลุมอื่นๆ และเมื่อถึงการเลือกผูนำก็ดี ไมวาจะเปน

ผูนำชุมชนหรือผูนำสหกรณ กลุมนี้มักมีบทบาทสูงที่สุดที่จะไดรับเลือก หรือไดรับโควตามากกวากลุมอื่น ๆ 

ทำใหกลุมที่รองลงมาเกิดขาดความเชื่อมั่น เพราะจัดสรรผลประโยชนในสวนนี้ไมลงตัว โดยผูใหขอมูลสำคัญ

ที่อาศัยอยูในชุมชนรายหนึ่งกลาววา “ปดบัญชีไมไดมาหลายป ในขณะเดียวกันกรรมการบริหารสหกรณ

เปลี่ยนบอย นอกจากนี้คนตรวจบัญชีกำลังคนนอย ปดงบไมไดประมาณ 5 ปแลว ทำใหสมาชิกในกลุมเริ่มไม

 

มั่นใจ ทำใหไมสามารถใหเงินปนผลได” แสดงถึงผลการดำเนินงานของชุมชนสรางสรรคนครรังสิต กำลัง

ประสบกับสภาวะปญหาในดานการบริการจัดการ 

 วิธีแกปญหาในชุมชน เนนการเจรจาเปนหลัก คือ การเจรจาระหวางผูขัดแยงหรือผูที่มีอำนาจใน

การตัดสินใจ นอกจากนี้การเจรจามีความแตกตางจากการไกลเกลี่ยอยางชัดเจน เปนการเจรจาโดยไมพึ่ง

บุคคลที่สามแตใชผูขัดแยงหรือผูมีอำนาจในการตัดสินใจมาไกลเกลี่ยเพื่อหาขอยุติปญหา การเจรจามัก

เปนทางเลือกแรกๆในการแกไขความขัดแยง นอกเสียจากปญหาเปนปญหาที่มีระดับความรุนแรงมาก 

โดยเฉพาะในชุมชน เชนนี้ การเจรจาเปนทางเลือกหลักมากกวา การจะปะทะกันโดยตรง เพราะลวนเคย

ผูกพันกันมาตั้งแตสมัยสูเพื่อการแสวงหาที่อยูอาศัยทั้งส้ิน 

ประเด็นสำคัญที่ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต ใชเปนมาตรการในการจัดการความขัดแยงภายใน

ชุมชน คือ การใชวิธีเจรจาเปนหลัก วิธีการเชนนี้เปนหนึ่งในวิธีที่พื้นฐานที่สุดในการผสานผลประโยชน

รวมกันระหวาง 2 ฝาย จะเห็นไดวาแมแตการเจรจาบทบาทสำคัญก็ยังอยูที่ตัวผูนำอยูนั่นเอง การใหผูนำ

ซึ่งเปนบุคคลที่มีวุฒิภาวะ และไดรับการยอมรับในชุมชนระดับหนึ่งนั้นเปนสิ่งที่ดี เพราะถือวาเปนผูที่มี

ความคุมเคยกัน ยอมมีความเกรงใจกันนั่นเอง  

อยางไรก็ตาม การยึดติดในตัวผูนำมากเกนิไปก็อาจสงผลตอการการจัดการความขัดแยงในชุมชน

ไดเชนกัน เพราะผูนำที่เปนแกนนำชุดจัดตั้งไมไดดำรงสถานภาพ เหมือนอยางองคกร คือดำรงอยูตลอดไป 

แตมีลักษณะเฉพาะกิจเปนครั้งคราวเสียมากวา เมื่อมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา

ผสมแบบมีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้นแลว หากเจรจากันโดยอาศัยวิธีของการใหเหตุผลที่ดี การผสาน

ผลประโยชนอยางลงตัวในกลุมสมาชิก การมีวินัยทางการเงินโดยเฉพาะความโปรงใสในการดำเนินงาน 

อยางสหกรณนาจะสงผลดีมากกวามากกวาที่จะตองมาเจรจากันทุกคราวไป 

กลาวโดยสรุป ความขัดแยงตามธรรมชาติสวนบุคคลใชวิธีการไกลเกลี่ยตามปกติ สวนความ

ขัดแยงของชุมชนในดานการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว นอกจากผูนำประชุมกันแลวในการแกไขปญหา 

ตองใหสมาชิกสวนมากรบัรูปญหาและรวมแกไขดวย เพื่อที่จะสามารถผลิตผูนำรุนใหมๆออกมาไดในที่สุด 

เปนกระบวนการทดแทนจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง การเมืองในกระบวนการการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการบานมั่นคง 

กรณีศึกษา ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เดิมมีลักษณะเปนชุมชนพหุสังคม กลาวคือ ไมได

อยูในพื้นที่นี้โดยตรง แตมีการอพยพยายถิ่นมาจากชุมชนอื่น เมื่อไดรับผลกระทบจากนโยบายรื้อที่อยู
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มั่นใจ ทำใหไมสามารถใหเงินปนผลได” แสดงถึงผลการดำเนินงานของชุมชนสรางสรรคนครรังสิต กำลัง

ประสบกับสภาวะปญหาในดานการบริการจัดการ 

 วิธีแกปญหาในชุมชน เนนการเจรจาเปนหลัก คือ การเจรจาระหวางผูขัดแยงหรือผูที่มีอำนาจใน

การตัดสินใจ นอกจากนี้การเจรจามีความแตกตางจากการไกลเกลี่ยอยางชัดเจน เปนการเจรจาโดยไมพึ่ง

บุคคลที่สามแตใชผูขัดแยงหรือผูมีอำนาจในการตัดสินใจมาไกลเกลี่ยเพื่อหาขอยุติปญหา การเจรจามัก

เปนทางเลือกแรกๆในการแกไขความขัดแยง นอกเสียจากปญหาเปนปญหาที่มีระดับความรุนแรงมาก 

โดยเฉพาะในชุมชน เชนนี้ การเจรจาเปนทางเลือกหลักมากกวา การจะปะทะกันโดยตรง เพราะลวนเคย

ผูกพันกันมาตั้งแตสมัยสูเพื่อการแสวงหาที่อยูอาศัยทั้งส้ิน 

ประเด็นสำคัญที่ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต ใชเปนมาตรการในการจัดการความขัดแยงภายใน

ชุมชน คือ การใชวิธีเจรจาเปนหลัก วิธีการเชนนี้เปนหนึ่งในวิธีที่พื้นฐานที่สุดในการผสานผลประโยชน

รวมกันระหวาง 2 ฝาย จะเห็นไดวาแมแตการเจรจาบทบาทสำคัญก็ยังอยูที่ตัวผูนำอยูนั่นเอง การใหผูนำ

ซึ่งเปนบุคคลที่มีวุฒิภาวะ และไดรับการยอมรับในชุมชนระดับหนึ่งนั้นเปนสิ่งที่ดี เพราะถือวาเปนผูที่มี

ความคุมเคยกัน ยอมมีความเกรงใจกันนั่นเอง  

อยางไรก็ตาม การยึดติดในตัวผูนำมากเกนิไปก็อาจสงผลตอการการจัดการความขัดแยงในชุมชน

ไดเชนกัน เพราะผูนำที่เปนแกนนำชุดจัดตั้งไมไดดำรงสถานภาพ เหมือนอยางองคกร คือดำรงอยูตลอดไป 

แตมีลักษณะเฉพาะกิจเปนครั้งคราวเสียมากวา เมื่อมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา

ผสมแบบมีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้นแลว หากเจรจากันโดยอาศัยวิธีของการใหเหตุผลที่ดี การผสาน

ผลประโยชนอยางลงตัวในกลุมสมาชิก การมีวินัยทางการเงินโดยเฉพาะความโปรงใสในการดำเนินงาน 

อยางสหกรณนาจะสงผลดีมากกวามากกวาที่จะตองมาเจรจากันทุกคราวไป 

กลาวโดยสรุป ความขัดแยงตามธรรมชาติสวนบุคคลใชวิธีการไกลเกลี่ยตามปกติ สวนความ

ขัดแยงของชุมชนในดานการจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว นอกจากผูนำประชุมกันแลวในการแกไขปญหา 

ตองใหสมาชิกสวนมากรบัรูปญหาและรวมแกไขดวย เพื่อที่จะสามารถผลิตผูนำรุนใหมๆออกมาไดในที่สุด 

เปนกระบวนการทดแทนจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง การเมืองในกระบวนการการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการบานมั่นคง 

กรณีศึกษา ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เดิมมีลักษณะเปนชุมชนพหุสังคม กลาวคือ ไมได

อยูในพื้นที่นี้โดยตรง แตมีการอพยพยายถิ่นมาจากชุมชนอื่น เมื่อไดรับผลกระทบจากนโยบายรื้อที่อยู
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อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อปรับปรุงพื้นที่ชายคลอง สงผลใหมีการรวมตัวของชุมชนตางๆเพื่อสรางชุมชนใหม

ตามโครงการบานมั่นคง  

จากผลการศึกษา สามารถสรุปได 4 ประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้  

1. ขอมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตร บงชี้วา ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต มีลักษณะเปนชุมชนพหุ

สังคม กลาวคือ ไมไดอยูในพื้นที่นี้โดยตรง แตมีการอพยพยายถิ่นมาจากชุมชนอื่น โดยเฉพาะในสวนของ

ภาคอีสานมีจำนวนมากที่สุด เหตุผล คือ ชาวอีสานจำนวนมากอาจอพยพมาหาความกาวหนาในการงาน 

โดยเปนผลสืบเนื่องจากความตองการแรงงานเพื่อการเพาะปลูก และการตอเรือในอดีตของจังหวัด

ปทุมธานี จึงมีการอพยพจากแรงงานของภาคอีสานจำนวนมากเขาสูเขตปทุมธานี และเมื่อชุมชนเมือง

เจริญขึ้นคนในแถบนี้จึงตกคางไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง สวนภาคอื่น ๆ คือ อพยพเพื่อประกอบ

อาชีพ บางสวนอพยพตามคูสมรส เปนตน 

 2. โครงสรางอำนาจของชุมชนสรางสรรคนครรังสิต พบวา มีการรวมมือทางการเมืองเพื่อจัดตั้ง 

2 องคกร คือ หนึ่ง ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต และสอง สหกรณ เปนเสมือนเครื่องมือสำคัญในการระดม

ทรัพยากรจากทั้งสมาชิกภายในชุมชนและหุนสวนภายนอกชุมชน ทั้งสององคการถือเปนหนวยวิเคราะห 

(Unit of Analysis) ที่เปนผูผลิตจากกระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง 

 3. วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนสรางสรรคนครรังสิต เนื่องจากชุมชนสรางสรรคนครรังสิต

ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาผสมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมอยูมาก 

ประกอบกับอำนาจในการตัดสินใจยังกระจุกตัวอยูที่ตัวผูนำอยูสูง แมผูนำจะมาจากการเลือกตั้งก็จริงอยู

ทั้งจากโครงการบานมั่นคง และจากสหกรณก็ตาม แตยังติดสภาพปญหาในการบริหารงานอันเนื่องมาจาก 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ระดับชุมชนสรางสรรคเทศบาลนครรังสิต ควรเพิ่มกระบวนการมีสวนรวมในการประเมินผล

การดำเนินงานของสมาชิกของสหกรณ รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมการยกระดับการพัฒนาดานรายได

ของสมาชิกในชุมชนและสมาชิกบางสวนที่ยังขาดศักยภาพในการสงเงินใหกับสหกรณ ซึ่งสามารถทำได

เชนเดียวกับการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย คือ การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่มีอำนาจ

หนาที่โดยตรง เชน กรมการจัดหางาน  

 2. ระดับองคกรสนับสนุนดานที่อยูอาศัยของชุมชน เชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) และสถาบันทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ควรนำบทเรียนที่ไดจากความสำเร็จจากกรณีชุมชน

สรางสรรคนครรังสิต ไปยกระดับกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองในชุมชนบุกรุก ทั้งในแงของการ

สรางผูนำ การรวมควบรวมชุมชนขนาดเล็ก 

 3. ระดับปฏิบัติ กลุมออมทรัพยและสหกรณเคหะสถานสรางสรรคนครรังสิต  ควรมีการทบทวน

โครงสราง การใหไดมาซึ่งผูดำรงตำแหนงในคณะกรรมการฯ และอำนาจในการบริหารจัดการโครงการ

บานมั่นคงของชุมขน โดยเฉพาะสิทธิอำนาจ (Authority) ของตัวแทนในคณะกรรมการฯ ที่มาจากแตละ

ชุมชนใหมีลักษณะที่ถวงดุลซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น โดยจะตองลดบทบาทของผูนำที่โดดเดนลง สรางผูนำ

ที่หลากหลายภายใตหลักความเปนพหุนิยม (Pluralism) มากขึ้น พรอมกับเตรียมความพรอมสรางผูนำรุน

ถัดไปใหเกิดความตอเนื่อง รวมทั้งจะตองสรางกลไกจัดการความขัดแยงระหวางสมาชิกที่ไดรับการยอมรับ 

 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 

 1. การศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการสรางการมีสวนรวมเพื่อการ

แกปญหาดานที่อยูอาศัยในชุมชนบุกรุกในเขตเมือง ดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 2. การถอดบทเรยีน “ภาวะผูนำ (Leadership)” ที่มีประสิทธิผลตอการสรางความสำเร็จในการ

แกไขปญหาที่รุนแรงของชุมชน ทั้งในดานองคความรู ทักษะ คุณลักษณะ และกลยุทธ 

 3. บทบาทของหนวยงานตางๆ ที่เหมาะสมและสามารถสงผลตอความสำเร็จในการแกไขปญหา

การบุกรุกที่ดินเพื่อการสรางที่อยูอาศัยในพื้นที่เขตเมือง เชน บทบาทของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห การเคหะแหงชาติ สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

กรุงเทพมหานคร เปนตน 
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