
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง  ดร.ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ         คณะวิชา/หน่วยงาน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสติ 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทกึ มนต์ชยั บญุยะวิภากลุ        คณะวิชา/หน่วยงาน  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสติ 

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง  ประธานโครงการสถาปัตยกรรมเพื่อสงัคม (ศนูย์พกัคนไร้บ้าน จ.  

ปทมุธาน ี

4. เร่ืองที่เล่า  โครงการการออกแบบศนูย์ฟืน้ฟแูละพฒันาศกัยภาพคนไร้บ้าน จ.ปทมุธานี 
5. ความเป็นมาของเร่ืองที่เล่า 

เนื่องด้วย ดร.ศศิกาญจน์ ศรีโสภณได้รับการติดต่อจากตวัแทนสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการ

เป็นภาคที างานพฒันาที่อยู่อาศยัส าหรับคนไร้บ้านร่วมกบัสถาบนัฯ ประกอบกบัเล็งเห็นวา่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.

รังสิต เคยมีโอกาสท างานพัฒนาที่อยู่อาศัยกับทางสถาบนัฯ มาแล้วในโครงการก่อนหน้า จึงน ามาสู่ความร่วมมือทางด้าน

วิชาการและวิชาชีพร่วมกันระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต กับสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การ

มหาชน)  ในโครงการการออกแบบศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี  เพื่อท ากิจกรรมและปฏิบัติการ

แก้ปัญหาพฒันาที่อยู่อาศยัและเมืองทกุมิติผ่านกระบวนการมีสว่นร่วม รวมทัง้การบรูณาการการท างานท่ีครอบคลมุในทกุมิติ  

ซึ่งกิจกรรมและการปฏิบตัิการดงักล่าวนบัว่าสนบัสนุนให้นกัศึกษาและอาจารย์สร้างแรงขบัเคลื่อนทางวิชาการและงานวิจัย

นอกชัน้เรียน อันเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่มีคุณภาพเพื่อสังคมและ

สภาพแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคต  จากความส าคญัดงักล่าวท าให้ได้รับทุนสนบัสนุนจากทางมหาวิทยาลยับางส่วนในการ

ด าเนินการ อนัมีเป้าหมายเพื่อการท ากิจกรรมและปฏิบตัิการแก้ปัญหาพฒันาที่อยู่อาศยัและเมืองทุกมิติผ่านกระบวนการมี

สว่นร่วมโดยทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม. รังสติ อนัมีหลกัด าเนินการภายใต้วตัถปุระสงค์ดงันี ้เป็น 

1. เพื่อพฒันาศกัยภาพมมุมองการเรียนรู้ และกระตุ้นความคิดให้แก่นกัศกึษา รวมถึงขบัเคลือ่นความเข้าใจในองค์ 

ความรู้การออกแบบแบบกระบวนการมีสว่นร่วมผา่นการลงมือปฏิบตัิในพืน้ท่ีเปา้หมายจริง 

2. เพื่อสร้างเครือขา่ยความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพผา่นภาคีตา่ง ๆ รวมถงึคนไร้บ้านที่ท างานร่วมกนั 

3. เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบและงานวจิยัทีม่ีคณุคา่และเป็นประโยชน์กบัสว่นรวม 

 มีประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับคือ 

1. นกัศกึษาเกิดแรงบนัดาลใจในการคิดและสร้างสรรค์ผลงานตา่งๆ  ให้เกิดขึน้จริง 

2. นกัศกึษามมีีบคุลกิภาพทีด่ี และมีความกล้าแสดงออกในการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและการน าเสนอ 

ผลงานมากขึน้ 

3. เกิดการแลกเปลีย่นองค์ความรู้-ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนและการท างานในสายวชิาการ 

และวิชาชีพ 

4. สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีในอาจารย์และนกัศกึษา 

http://www.codi.or.th/
http://www.codi.or.th/
http://www.codi.or.th/


5. การใช้ความรู้ความสามารถในศาสตร์วิชาชีพท าประโยชน์ให้แก่สงัคมน ามาสูภ่าพลกัษณ์ที่ดแีก่องค์กร 

6. วิธีการ/ขัน้ตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานนัน้ประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผู้มีส่วนร่วม 

อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

ขัน้ตอนในการท างานทัง้หมดเป็นระยะเวลา 4 เดือนสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ชีแ้จงโครงการ    

ระยะเวลา   15 พ.ค. 61 

วตัถปุระสงค์    แตง่ตัง้คณะกรรมการโครงการและประชมุชีแ้จงรายละเอยีดโครงการ 

เทคนิคและกลยทุธ์ที่ใช้     การนดัประชมุผู้ที่เก่ียวข้องทกุทา่นประกอบด้วย กรรมการผู้ด าเนินการโครงการ ฯ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสติ หนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ตวัแทนคนไร้บ้าน 

อปุสรรค/ปัญหาในการท างาน   - 

แนวทางการแก้ไข  - 

 

2. วางแผนการด าเนินการโครงการ    

ระยะเวลา   16-20 พ.ค. 61 

วตัถปุระสงค์    สรุปเนือ้หาและระยะเวลาในการด าเนินการและวางระบบการท างานของทีมผู้ด าเนินการ 

เทคนิคและกลยทุธ์ที่ใช้     การนดัประชมุผู้ที่เก่ียวข้องทกุทา่นประกอบด้วย กรรมการผู้ด าเนินการโครงการ ฯ -

นกัศกึษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสติ หนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ตวัแทนคนไร้บ้าน  

อปุสรรค/ปัญหาในการท างาน   มีความเข้าใจคลาดเคลือ่นของผู้ด าเนินการในแผนการการด าเนินงาน 

แนวทางการแก้ไข    ท าเอกสารสรุปแผนการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

3. ศกึษาและเตรียมข้อมลูเบือ้งต้น 

ระยะเวลา   21-31 พ.ค. 61 

วตัถปุระสงค์    ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัคนไร้บ้านและศนูย์คนไร้บ้านในประเทศไทยเบือ้งต้น (วิถีชีวติคนไร้บ้าน

,นโยบายการบริหารจดัการของภาครัฐและท้องถ่ิน) 

เทคนิคและกลยทุธ์ที่ใช้     ศกึษาและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร  การลงพืน้ท่ีดกูรณีศกึษา การสมัภาษณ์พดูคยุ

เชิงลกึกบัคนไร้บ้านและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

อปุสรรค/ปัญหาในการท างาน  ไมส่ามารถลงพืน้ท่ีศกึษาดงูานครอบคลมุได้ทกุพืน้ท่ีรวมถึงสมัภาษณ์พดูคยุกบัคนไร้

บ้านได้ทกุคน 

แนวทางการแก้ไข    การสอบถามข้อมลูจากหนว่ยงานผู้ รับผิดชอบในพืน้ท่ีที่ไมม่ีโอกาสได้ศกึษาดงูานและหาข้อมลู

จากช่องทางอื่น ๆ เพิม่เตมิ รวมถงึการสมุสมัภาษณ์พดูคยุตวัแทนคนไร้บ้านแบบบคุคลและแบบกลุม่ 
 



 

4. วิเคราะห์-สรุปข้อมลูเบือ้งต้น 

ระยะเวลา   21-31 พ.ค. 61 

วตัถปุระสงค์   สรุปข้อมลูเพื่อน าไปใช้วเิคราะห์ในการออกแบบ 

เทคนิคและกลยทุธ์ที่ใช้     แยกชดุ-สรุปข้อมลูแยกเป็นหมวด และรวบรวมน าเสนอเป็นข้อความบรรยายและ

กราฟฟิก 

อปุสรรค/ปัญหาในการท างาน  - 

แนวทางการแก้ไข    - 
 

5. ลงพืน้ท่ีประชมุกบัเครือขา่ยและส ารวจข้อมลูที่ตัง้โครงการ 

ระยะเวลา   8-11 มิ.ย. 61 

วตัถปุระสงค์   ส ารวจที่ตัง้และสภาพแวดล้อม ความต้องการด้านพืน้ท่ีใช้สอย  ขนาดพืน้ท่ีรูปแบบอาคารศนูย์ฟืน้ฟ ู
และพฒันาศกัยภาพคนไร้บ้าน จ.ปทมุธาน ี
เทคนิคและกลยทุธ์ที่ใช้    ประชมุเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม ส ารวจและสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม การสงัเกต-จด

บนัทกึ 

อปุสรรค/ปัญหาในการท างาน   ความร่วมมือในการให้ข้อมลูของคนไร้บ้านยงัน้อย  นกัศกึษาผู้ ร่วมด าเนินการยงัไม่

กล้าพดูคยุ สอบถามข้อมลู 

แนวทางการแก้ไข   การแนะน าตวั  การพดูเปิดประชมุปฏิบตักิารดดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่  การสร้างความคุ้นเคย

ผา่นการรับประทานอาหารร่วมกนั  และการลงพืน้ท่ีเข้าไปเก็บข้อมลูมากกวา่หนึง่ครัง้ 

 
6. วิเคราะห์-สรุปข้อมลูและจดัท าแบบร่างโครงการเบือ้งต้น 

ระยะเวลา   12-30 มิ.ย. 61 

วตัถปุระสงค์   วิเคราะห์และสรุปข้อมลูและน าเสนอแบบร่างโครงการเบือ้งต้น 

เทคนิคและกลยทุธ์ที่ใช้    การแบง่กลุม่นกัศกึษาให้ลองน าเสนอแบบร่างโครงการเบือ้งต้นโดยมีอาจารย์ที่เป็น
กรรมการโครงการฯ เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าและสรุปจดัท าเป็นภาพและหุน่จ าลอง 
อปุสรรค/ปัญหาในการท างาน   ประสบการณ์ในการคิดและวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้ของนกัศกึษายงัไมค่รอบคลมุในทกุ

มิต ิ

แนวทางการแก้ไข    การให้แนะน าของอาจารย์ และการลงพืน้ท่ีเพื่อศกึษาพืน้ท่ีและพดูคยุกบัคนไร้บ้านให้เข้าใจมาก

ขึน้ 

 

 



7. การน าเสนอแบบร่างโครงการเบือ้งต้น 

ระยะเวลา   30 มิ.ย. 61 

วตัถปุระสงค์   น าเสนองานแบบร่างให้กบัเครือขา่ยคนไร้บ้านและหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องโดยนกัศกึษา รวมทัง้

แลกเปลีย่นองค์ความรู้ผา่นกิจกรรมการออกแบบร่วมกนั 

เทคนิคและกลยทุธ์ที่ใช้    การน าเสนอแบบร่าง 2 แบบผา่นงานเป็นภาพ 2  มิติ - 3  มิติ  และหุน่จ าลอง  และให้

เครือขา่ยคนไร้บ้านและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องแสดงความคิดเหน็และโหวตเลอืกแบบท่ีน าไปพฒันาตอ่ 

อปุสรรค/ปัญหาในการท างาน   - 

แนวทางการแก้ไข    - 

 

8. การพฒันาแบบ-น าเสนอแบบ ครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3  

ระยะเวลา   8 ก.ค- 25 ส.ค. 61 

วตัถปุระสงค์   น าเสนอแบบสถาปัตยกรรมโครงการ ฯ ให้กบัเครือขา่ยคนไร้บ้านและหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องโดย

นกัศกึษา รวมทัง้แลกเปลีย่นองค์ความรู้ผา่นกิจกรรมการออกแบบร่วมกนั 

เทคนิคและกลยทุธ์ที่ใช้    การน าเสนอแบบร่าง 2 แบบผา่นงานเป็นภาพ 2  มิติ - 3  มิติ  หุน่จ าลอง  และ Animation 

อปุสรรค/ปัญหาในการท างาน   ข้อมลูและความต้องการมีการเปลีย่นแปลงและเพิ่มเติมตลอดเวลา 

แนวทางการแก้ไข    การบนัทกึข้อสรุป-ความต้องการในแตล่ะครัง้ การชีแ้จงถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบ

ภายใต้เง่ือนไขของงบประมาณและระยะเวลา  การยดึข้อมลูกลางหรือข้อมลูจากเสยีงสว่นมากตลอดจนบทวิเคราะห์

ของผู้ออกแบบโดยค านงึถึงสขุภาวะที่ดใีนการใช้พืน้ท่ีเป็นส าคญั 

 
9. ระยะเวลา   26 ส.ค.- 8 ก.ย. 61 

วตัถปุระสงค์   จดัท าแบบและน าเสนอแบบสถาปัตยกรรมขัน้สดุท้ายให้กบัเครือขา่ยคนไร้บ้านและหนว่ยงานที่

เก่ียวข้องโดยนกัศกึษา 

เทคนิคและกลยทุธ์ที่ใช้    การน าเสนอแบบร่าง 2 แบบผา่นงานเป็นภาพ 2  มิติ - 3  มิติ  และ Animation 

อปุสรรค/ปัญหาในการท างาน   - 

แนวทางการแก้ไข    - 

 
 จากขัน้ตอนการด าเนินงานข้างต้นพบวา่มีปัจจยัส าคญัที่มีผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินการโครงการนีค้ือ 

- ระยะเวลาในการท างานแตล่ะขัน้ตอนท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมและการด าเนินการ 

- ผู้ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานภาคการศกึษาและคนไร้บ้านต้องประสานงานอยา่ตอ่เนื่องและมหีลกัฐานทาง

เอกสารก ากบั 



- ผู้ออกแบบควรมคีวามรู้และความเข้าใจในการรวบรวมข้อมลู คิด และวิเคราะห์ข้อมลูในการท างานออกแบบ

แบบมีสว่นร่วม 

- ผู้ ร่วมด าเนินการและผู้ รับผิดชอบโครงการต้องยอมรับในข้อผิดพลาดหรือปัญหาทีเ่กิดขึน้และหาวิธีแก้ไขปัญหา

ให้ได้โดยเร็ว 

 
7. ผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่เกิดขึน้และสิ่งที่ ผู้เล่าเร่ืองที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

1. แบบสถาปัตยกรรมที่ได้จากกระบวนการมีสว่นร่วมซึง่นบัเป็นการพฒันาทกัษะในการท างานออกแบบรวมทัง้ใช้ความรุ้

ในสาขาวิชาสร้างประโยชน์ให้แกส่งัคม 

2. แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์งานท่ีตอบรับกบัผู้ใช้สอยและสภาพแวดล้อมได้อยา่งแท้จริง 

3.  พฒันาทกัษะการน าเสนองานและบคุลกิภาพในการสือ่สารกบัหนว่ยงานและบคุคลภายนอก 

4. การแลกเปลีย่นองค์ความรู้-ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน และการท างานในสายวชิาการและ

วิชาชีพ 

5. สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีทางสงัคมระหวา่งบคุคลและกลุม่บคุคล รวมถึงหนว่ยงานภายนอก 

 


