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 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการนําเสนอใหเห็นถึงบทบาทของการออกแบบกระบวนทาง

สถาปตยกรรมที่ดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการมีสวนรวม ระหวางชาวบานในชุมชนกับสถาปนิกในลักษณะของ
การรวมกันปฏิบัติงานจริง เพ่ือที่ชาวบานจะไดนําประสบการณที่ไดจากการเรียนรู ไปสรางความรูใหมดวยการผลิตซ้ํา
ทางความคิด ตามแนวทาง “การปรับปรุงที่อยูอาศัยใหมบนที่ดินเดิม”  

วิทยานิพนธแบงออกเปน 7 บท บทแรกคือบทนํา บทที่ 2 คือการศึกษาเบื้องตนถึงแนวคิดการพัฒนาที่อยู
อาศัยของผูมีรายไดนอย   แนวคิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน ทฤษฎีและแนวคิดทางสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ  

บทที่ 3 วิธีดําเนินกระบวนการศึกษา มุงเนนขั้นตอนของกระบวนการศึกษาที่สัมพันธกับสถานการณจริงซึ่ง 
กอนนําไปประยุกตใชในการออกแบบกระบวนการ  

บทที่ 4 การศึกษาชุมชนดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เพ่ือทําความเขาใจ
ในลักษณะความเปนอยู และกิจกรรมที่เกิดขึ้นของคนภายในชุมชนรวมถึงลักษณะทางกายภาพและที่ต้ังของชุมชน โดย
พบวาปจจัยทางสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชน เปนตนเหตุของปญหาทั้งหมดของชุมชนและที่พักอาศัยในชุมชน   

บทที่ 5 การสรางกระบวนการใหเกิดการมีสวนรวม เพ่ือใหคนในชุมชนเกิดความเขาใจในสถานการณของ
ชุมชนและรับรูถึงปญหา สาเหตุ และโอกาสของตนเองที่มีอยู    โดยที่สถาปนิกทําหนาที่สรางกระบวนการออกแบบทาง
สถาปตยกรรม และนําผลที่ไดจากกระบวนการออกแบบ เปนเครื่องมือกระตุนใหคนในชุมชนเล็งเห็นถึงปญหาและแนว 
ทางแกไขในลักษณะรูปธรรม โดยมีวิธีการปรับปรุงที่อยูอาศัย 3 รูปแบบ เปนทางเลือกสําหรับแกไขปญหาของชุมชน ตาม
แนวทางปรับปรุงที่อยูอาศัยบนที่ดินเดิม 

บทที่ 6 กระบวนการมีสวนรวม คือการดําเนินกิจกรรมที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนมีสวนรวมกันตัดสินใจ 
วางแผน ปฏิบัติงาน และติดตามผลดวยตนเอง โดยมีสถาปนิกทําหนาที่สงเสริมใหเกิดการทํางานและสรางสรรคกระบวน 
การเรียนรูที่สนับสนุนเทคนิคทางสถาปตยกรรมรวมกัน ซึ่งมี “บานตัวอยาง” เปนเครื่องมือทางสถาปตยกรรมที่ทําหนาที่
สรางกระบวนการมีสวนรวม รวมถึงกระตุนใหเกิดกิจกรรมภายในชุมชน และมี“โครงการรวมกันกอสรางบานตัวอยาง” 
เปนแนวทางปฏิบัติที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกันของคนในชุมชน  

ในบทสุดทาย คือการสรุปผลที่ไดจากการออกแบบกระบวนการ  ซึ่งพบวาชาวบานสามารถนําความรูใหมที่
ไดจากประสบการณการรวมกันกอสรางบานตัวอยาง  ไปใชใหเกิดประโยชนทั้งจากการคิดริเร่ิมสรางสรรควิธีการพัฒนา
ในรูปแบบใหมๆ การสรางวิธีสงเสริมและกระตุนใหเกิดการรวมกันทํากิจกรรมตางๆระหวางชาวบานดวยกันเอง  รวมถึง
การนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปสรางเปนความรูใหมเพ่ือปรับปรุงที่พักอาศัยของตนเอง ดังนั้นกระบวนการออกแบบนี้จึงถือเปน
เครื่องมือที่สามารถทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนดวยคนในชุมชน 
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    This thesis is aimed at presenting the role of architectural process design which mainly 

focused on people participation between dwellers and architects. In practical, from the concept of slum 
upgrading at Pak Klong Suan Community Case Study, dwellers will be able to employ learning experiences 
to repeatedly create new knowledge and especially to develop dwelling and community themselves.  

This thesis is divided into 7 chapters; chapter 1 is Introduction, chapter 2 is comprised of 
upgrading slum by low-income people, people participation, concepts and theories of architectural process 
design. 

Chapter 3 emphasizes the process of study which strongly related to the real situation, and that 
process is used in the application of design process. 

Chapter 4, generally known that physical environment can cause many serious problems to 
dwellers and dwelling. Therefore, participant observation is used in order to understand the existence of 
features, activities, physical characteristics, and location.  

Chapter 5, the advantage of participation is to make dwellers recognized their problems, 
causes, and opportunities. In this circumstance, architects were responsible for creating architectural design 
process, and use the results of this process as a tool to encourage dwellers to solve their problems. The 
slum upgrading consists of three approaches which are all alternative approaches for problem solving. 

Chapter 6, participation process is the activity that provide dwellers an opportunity for making 
decision, planning, involvement, cooperation, and following up the result. In this process, architectures 
facilitated work and as well as designed learning process to support architectural techniques. In terms of 
process design, there was an example house which is an architectural instrument supporting participation 
process, motivating activities among both dwellers and their community, and increasing collaboration among 
people. 

Final chapter is the conclusion, and it is about the outcomes of process design that dwellers 
have gained during Construction of an example house. From this real-life experience, dwellers will be able to 
improve their creativity and innovation, to encourage their neighbors in participating community activities, 
and to create new knowledge for upgrading their dwelling and community. Therefore, design process is a 
significant instrument that enables dwellers to improve and develop their community. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงได ดวยคําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง ชวยเหลือใหขอมูล 
และใหกําลังใจจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ และ
อาจารย ปฐมา หรุนรักวิทย รวมถึงรองศาสตราจารย วีระ อินพันทัง ที่กรุณาสละเวลามารวมเปน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธคร้ังนี้ ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งและภาคภูมิใจในความกรุณา
อนุเคราะหจากทานและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบคุณ คุณวรรณา แกวชาติ และคุณคํารณ บุญชู ตลอดจนชาวบานชุมชนปาก
คลองสวน ที่ไดใหความกรุณาสละเวลาใหขอมูลรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับชุมชนอยางเปนกันเอง 
รวมถึงมีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของการออกแบบกระบวนการปรับปรุงที่อยูอาศัยบนที่ดินเดิมคร้ังนี้ 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครัวลีลาพงศ และครอบครัวภูไทย ที่ชวยเปนแรง
สนับสนุนและผลักดันในการทําวิทยานิพนธตลอดเวลา 

ขอขอบคุณ คุณพัชชาลัย แยมประยูร  เพื่อนๆที่คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อนๆ ที่คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  พี่ๆที่บริษัท ดรีมเวอรค บางกอกและบุคคล 
ใกลชิด ที่คอยชวยเหลือใหแงคิด มุมมองใหมๆ และเปนกําลังใจในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้
เสมอมาจนเสร็จสมบูรณ 

สุดทายขอขอบพระคุณผูใหทุนสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ อันไดแกทุนสนับสนุนการ
ดําเนินการกอสรางบานตัวอยาง จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)    บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ และบริษัทวิบูลยวัฒนอุตสาหกรรม 
จํากัด มอบแผนวีวาบอรดสําหรับใชกอสรางบานตัวอยาง   โดยคุณคาและประโยชนอันพึงมีจาก
วิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทาน 

 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




