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องค์ความรู้และกระบวนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนจนเมือง 1ในชุมชนแออัด 

เปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศเกาหลี มีประเด็นเปรียบเทียบ 4 ประเด็น คือ (1) 
สถานการณ์และลกัษณะของปัญหาที่คนจนเมืองในชมุชนแออดัหรือชมุชนบกุรุกเผชิญ พบวา่ โดย
ภาพรวม  คนจนเมืองในชุมชนแออดัหรือชุมชนบกุรุกในเมืองเผชิญปัญหาที่คล้ายคลงึกัน ได้แก่ 
ปัญหาคณุภาพชีวิต การเข้าไม่ถึงสวสัดิการของรัฐ ปัญหาเศรษฐกิจ การมีรายได้ต ่า และหนีส้ิน 
ปัญหาความไมม่ัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั และการถกูไลรื่อ้ (2) มมุมองตอ่คนจนเมือง พบวา่ มมุมองของ
ผู้คนในสงัคมรวมถึงภาครัฐของทัง้ 2 ประเทศ มีมมุมองต่อปัญหาการเกิดขึน้และด ารงอยู่ของคน
จนเมือง และชมุชนของคนจนเมืองในเชิงลบ เช่น ในประเทศเกาหลมีองวา่ เป็นสิง่กีดขวางท าลาย
กระบวนการเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่  (modernization) ในประเทศไทยมองว่า เป็นแหล่งของ
มลพิษ  เป็นแหลง่ปัญหาสงัคม  และเป็นแหล่งของอาชญากร (3) เหตุแห่งปัญหานัน้ พบว่า ใน

                                                 


 เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจยัเร่ือง การส ารวจข้อมลูและองค์ความรู้เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาคนชายขอบ  
กรณีคนจนเมืองในชุมชนแออัด เปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศเกาหลี สนับสนุนโดยสถาบันเอเชีย
ตะวนัออกศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  


 อาจารย์ประจ าคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 


 อาจารย์ประจ าโครงการศกึษาศลิปศาสตรบณัฑิตสหวิทยาการสงัคมศาสตร์ วิทยาลยัสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
1 ในบทความนี ้ “คนจนเมือง” หมายถึง คนจนเมืองในชมุชนแออดั หรือคนจนเมืองในชมุชนบกุรุกตา่งๆ นอกจากนี ้
การใช้ค าวา่ ชมุชนแออดั และสลมักลบัไปมา เป็นการเขียนโดยไมไ่ด้มีนยัยะในสื่อถึงอคติทางลบตอ่การเกิดขึน้
และด ารงอยูข่องคนจนเมืองแตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้ประเทศเกาหลี หมายถึง ประเทศเกาหลใีต้ หรือสาธารณะรัฐ
เกาหลีใต้ 

บทความวจิยั 
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ภาพรวมการเกิดขึน้และด ารงอยู่ของปัญหาคนจนเมืองในชุมชนแออดัหรือชุมชนบุกรุก เป็นผล
พวงของการพฒันาประเทศโดยเน้นเศรษฐกิจน า ซึง่น าไปสูก่ารพฒันาที่ไม่สมดลุระหวา่งเมืองและ
ชนบท และการอพยพย้ายถ่ินจากชนบทสู่เมือง เพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า (4) กระบวนการ
ขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในชมุชนแออดัหรือชมุชนบกุรุกทัง้ในประเทศไทยและเกาหล ี
มีแนวทางขบัเคลื่อน 2 แนวทางหลกั คือ การสร้างที่อยู่อาศยัส าหรับคนจนเมืองในชุมชนแออดั
หรือชุมชนบุกรุกโดย  การย้ายคนจากชุมชนแออดัหรือชุมชนบกุรุกไปสู่ที่อยู่อาศยัที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ขาดการค านึงถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้อย่างแท้จริง และ
การสร้างความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยัและในการด ารงชีวิตโดยให้ชมุชนเป็นศนูย์กลาง ทัง้ในไทยและ
เกาหลมีีกระบวนการประชาสงัคมที่ขบัเคลื่อนให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการสร้างความมัน่คงในที่อยู่
อาศยัและความมัน่คงในการด ารงชีวิตของคนจนเมืองเอง  

 
Abstract 

 
Knowledge and Movements of the Urban Poor in Slums: A Comparison 

Between Thailand and Korea has revealed 4 aspects as follows: (1) the situations and 
characteristics of the urban poor have some common problems, including low quality of 
life, inaccessibility to the welfare Services, economical problem, low income, debts, 
vulnerability for housing, and forced clearance of settlement; (2) other citizens and the 
government of both countries have negative views on the poor, i.e., the Korean view the 
urban poverty as the obstruction of modernization, and the Thai view it as the polluted 
origin, social problems and crimes; (3) The urban poverty is caused by the economic 
development of the country. This led to the unbalanced economic growth between the 
city and rural areas, so the labor migration to the city occurs; (4) the movements for the 
urban poverty consist of two parts: mobilization of the poor to the restricted areas 
provided by the state, and strengthening the security in life within their community. The 
former solution is claimed to be ineffective procedure due to the de-contextualization of 
the problem, while the latter is now practicing in both Thailand and Korea through the 
civil society movements. 
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บทน า 

ปัญหาคนจนเมือง (Urban Poor) โดยเฉพาะปัญหาชุมชนแออดั  เป็นปัญหาที่หลาย
ประเทศต้องเผชิญ  โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา  ที่มกัมีการพฒันาในลกัษณะเอกนคร  หรือ
เมืองโตเดี่ยว ที่ซึง่เมืองและชนบทมีความแตกตา่งกนัของความเจริญทางด้านตา่งๆอยา่งมาก  เกิด
ช่องว่างการพฒันาระหว่างเมืองและชนบทสง่ผลให้เมืองของประเทศก าลงัพฒันาต้องเผชิญกับ
ภาวะของการกลายเป็นเมืองเกินระดับ  คือ   มีประชากรจ านวนมากเกินกว่าที่จะอยู่ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพในระบบสงัคมและเศรษฐกิจของเมือง  สง่ผลให้เกิดกลุม่คนที่มีรายได้ต ่าเป็นจ านวน
มากในเมือง  รวมถึงปัญหาทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม  เช่น  ปัญหาจราจร  ปัญหาการขาดแคลน
สาธารณปูโภค และสาธารณปูการในเมือง   ปัญหาที่อยู่อาศยั   ปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพจิตของคน
ในเมือง  ปัญหาสิง่แวดล้อม ฯลฯ  การเกิดขึน้ของปัญหาเหลา่นี ้ได้สง่ผลกระทบตอ่ผู้คนที่อาศยัอยู่
ในเมืองอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่กลุม่คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สดุ  คือ  กลุม่คนที่มีรายได้ต ่าหรือ
คนจนในเมือง (Urban Poor) เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี  ้ ไม่มีทรัพยากร  หรือเข้าไม่ถึงแหล่ง
ทรัพยากรต่างๆที่ใช้แก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบจากปัญหาเหล่านีไ้ด้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะแตกต่าง
จากกลุ่มผู้มีรายได้ที่สงูกว่า  หรือมัน่คงกว่า  ผู้ซึ่งสามารถครอบครองทรัพยากร  และเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการกลายเป็นเมืองที่เกินระดบัได้ 

ปัญหาชุมชนแออัด  ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาของคนจนเมือง  และเป็นปัญหาที่เกิดจาก
กระบวนการกลายเป็นเมืองที่เกินระดบั  ในสงัคมไทยปัญหานีเ้ป็นปัญหาสงัคมที่เกิดขึน้มาอย่าง
ยาวนาน  และยังคงด ารงอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี  ้ ชุมชนแออัดมิใช่สิ่งที่เพิ่งเกิด  หากแต่เป็น
ปรากฏการณ์ทางสงัคมที่เกิดขึน้ควบคู่กับการพฒันาประเทศและเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ ชุมชน
แออัด  เป็นอีกภาพหนึ่งท่ามกลางภาพหลากหลายของเมือง   ไม่ว่าจะเป็นภาพของการเป็น
ศนูย์กลางของความเจริญทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ วฒันธรรม  การศึกษา  แต่เราปฏิเสธไม่ได้
ว่า  ภาพของคนจนเมืองและชุมชนแออดัเป็นอีกหนึ่งภาพวิถีชีวิตส าคญัของวิถีชีวิตแบบเมือง  /วิถี
ชีวิตนคร 

การศึกษาเรียนรู้และเปรียบเทียบการแก้ไขปัญหาชุมชนแออดัระหว่างประเทศไทยกับ
เกาหลี  ถือเป็นการขยายพรมแดนของการศึกษาในเร่ืองของการแก้ไขปัญหาชุมชนแออดัจาก
ตา่งประเทศ โดยเหตผุลส าคญัในการเลอืกเปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยและเกาหลนีัน้ มองวา่ 
เกาหลเีป็นประเทศในแถบเอเชียซึ่งอยู่ในบริบททางเศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรมร่วมกบัไทย  
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แม้วา่จะมีบริบททางสงัคมวฒันธรรมที่จะแตกตา่งกนั แตก็่ถือได้ว่าอยู่ท่ามกลางบริบททางสงัคม 
วฒันธรรมและการเมืองตามวิถีแหง่เอเชียร่วมกนั  นอกจากนีเ้กาหลถืีอเป็นอีกหนึง่ประเทศในแถบ
เอเชียที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ  โดยมีแนวการพัฒนาที่เน้นในเร่ืองของการพฒันา
อุตสาหกรรม  ซึ่งประเทศไทยก าลงัพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน  ฉะนัน้การศึกษาบทเรียนการ
แก้ไขปัญหาชุมชนแออดัจากประเทศเกาหลี  ย่อมเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพฒันากระบวนการ
แก้ไขปัญหาชมุชนแออดัในอนาคตของสงัคมไทยได้ 
 โดยในบทความนี ้มีประเด็นน าเสนอถึงการเปรียบเทียบองค์ความรู้และกระบวนการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในชุมชนแออัด ในประเทศไทยและเกาหลี 2 4 ประเด็น
กลา่วคือ  
 1. ประเด็นเปรียบเทียบแรก เป็นการเปรียบเทียบลักษณะของปัญหาที่คนจน
เมืองในแต่ละประเทศเผชิญ เพื่อเป็นการให้ภาพความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับสถานการณ์
ปัญหาของคนจนเมือง อนัจะเช่ือมโยงไปสูป่ระเด็นการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองของทัง้ 2 ประเทศ 
 2. การเปรียบเทียบมุมมองต่อคนจนเมือง โดยเฉพาะคนจนเมืองในชมุชนแออดั หรือ
ชุมชนบุกรุก เพื่อเปรียบเทียบว่าผู้คนในสงัคมของทัง้ 2 ประเทศมีมมุมองต่อปัญหาคนจนเมือง
อยา่งไรบ้าง 
 3. การเปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดปัญหาคนจนในเมืองของทัง้ 2 ประเทศ 
 4. เปรียบเทียบกระบวนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนจนเมืองของประเทศ
ไทยและประเทศเกาหล ี
 โดยแตล่ะประเด็นเปรียบเทียบมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ปัญหาของคนในชุมชนแออัด  

                                                 
2 องค์ความรู้เก่ียวกับคนจนเมืองในชมุชนแออดัหรือชมุชนบุกรุกในประเทศเกาหลี เป็นการรวบรวม  เรียบเรียง  
สรุปความจากบทความ  เร่ือง    IMF and the Crisis  of the Marginalized Urban Sector in Korea   ,The 
Urban Poor and Housing Regeneration  in Seoul   ,Housing the Urban Poor in Developing Countries: 
The Magnitude of Housing Deficiencies and the Failure of Conventional Strategies Are World-Wide 
Problems  ,“The Last Resort of Destitute Families in Korea”     , ประสบการณ์งานสลมัในต่างประเทศ  อภัยทุย์ 
จนัทรพา  และคณะ  กรุงเทพฯ    :  กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง, 2546. และการเก็บรวบรวมข้อมลูในโซล  ประเทศ
เกาหลี  
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ปัญหาที่คนจนเมืองในชุมชนแออัด หรือชุมชนบุกรุกในเขตเมืองในประเทศไทย และ
ประเทศเกาหล ีมีทัง้ลกัษณะร่วมกนั และลกัษณะที่ตา่งกนั กลา่วคือ จากการศึกษาพบว่า ปัญหา
ที่คนจนเมืองในชมุชนแออดั/ชมุชนบกุรุกในเขตเมืองทัง้ในประเทศไทยและประเทศเกาหลมีปัีญหา
ร่วมกนั คือ ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนที่อยูอ่าศยั และปัญหาความมัน่คงในที่อยู่อาศยั กลุม่คนจน
เมืองในทัง้ 2 ประเทศมีปัญหาความต้องการร่วมในเร่ืองของที่อยู่อาศยัที่เหมาะสม สอดคล้องกบั
การด าเนินวิถีชีวิต ในประเทศเกาหล ี โดยเฉพาะในกรุงโซล มีความต้องการเร่ืองที่อยูอ่าศยัเพิ่มขึน้
ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเร่ือยมาตัง้แต่ทศวรรษ  1980 สาเหตุหลกัที่ท าให้ราคาที่อยู่อาศยั
แพงและสงูขึน้ก็คือ ความขาดแคลนพืน้ท่ีส าหรับการสร้างที่อยู่อาศยัในกรุงโซล  เนื่องจากกรุงโซล
เป็นพืน้ที่ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การศึกษา ประมาณการได้ว่า  การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของชาติประมาณคร่ึงหนึง่นัน้กระจกุตวัอยูท่ี่โซล ปัญหาหลกัของคนจนเมืองในประเทศเกาหลี คือ 
ความยากจนในที่อยู่อาศยั (housing poverty) มากกว่าค าว่า  ความยากจนทางรายได้  (income 
poverty) ในขณะที่ประเทศไทยนัน้ จากสถิติของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 
หรือ พอช. ข้อมลูในปี พ.ศ. 2549 พบว่า มีชุมชนที่ต้องเผชิญกบัปัญหาความมัน่คงในที่อยู่อาศยั
ทัว่ประเทศ   จ านวน  3,750 ชุมชน  คิดเป็นจ านวนครัวเรือน 1,140,000 ครัวเรือน  หรือประมาณ 
5,130,000 คน เป็นกลุม่ที่อยูใ่นท่ีดินของรัฐ วดั เอกชน  หรือที่ผสม  มีปัญหาไลท่ี่ในระดบัต่างๆ ทัง้
ที่อยูใ่นระหวา่งการไลรื่อ้/มีขา่วไลรื่อ้ รวม 445 ชมุชน หรือประมาณ 200,000 ครัวเรือน 

นอกจากนีค้นจนเมืองในชมุชนแออดัหรือชุมชนบกุรุกของทัง้ 2 ประเทศยงัเผชิญปัญหา
พืน้ฐาน คือ ปัญหาในเร่ืองของคณุภาพชีวิตที่ต ่ากว่ามาตรฐาน ในประเทศเกาหลีคนจนเมืองต้อง
เผชิญปัญหาการด ารงชีวิตที่ต ่ากว่ามาตรฐาน เช่น กรณีของชุมชนหลงัคาผ้าใบ  (Vinyl House 
community)  อนัเป็นที่อยู่ของคนจนเมืองในลกัษณะหนึ่ง ผู้คนในชุมชนมีห้องน า้สว่นตวัใช้ในแต่
ละครอบครัว เพียง  42%  ส่วนอีกเกือบ 60% ไม่มีห้องน า้สว่นตวั  และไปใช้ห้องน า้สาธารณะที่
ชมุชน สร้างขึน้มาเอง  แตก็่ไมค่อ่ยได้รับการดแูลเร่ืองสขุอนามยั ดงันัน้บางคนจึงหนัไปใช้ห้องน า้ที่
อยูใ่กล้ ๆ เช่น ห้องน า้ที่สถานีรถไฟใต้ดิน  สว่นในประเทศไทย ปัญหานีถื้อเป็นปัญหาพืน้ฐานที่คน
จนเมืองในชุมชนแออดัต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็น “ปัญหาสามัญ” ที่คนจนเมืองต้อง
เผชิญ ไมว่า่จะเป็นน า้คร า ไมม่ีทางเท้า เพื่อความปลอดภยั ขาดสาธารณปูโภคพืน้ฐาน การต่อน า้
ตอ่ไฟเป็นไปอยา่งยากล าบาก เพราะส านกังานเขตไมรั่บรอง (เนื่องจากไม่มีบ้านเลขที่) หน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้องกบัสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน เช่น การไฟฟ้า หรือส านกังานประปา ไม่สามารถ
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ให้บริการได้3 (พงษ์อนนัต์ ช่วงธรรม, ออนไลน์, 2549) อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนจนเมืองในชุมชน
แออดั หรือชุมชนบุกรุกของทัง้ 2 ประเทศจะมีปัญหาด้านคุณภาพชีวิตคล้ายกัน แต่ในประเทศ
เกาหลี รัฐบาลเกาหลีใต้มีการจัดบริการพืน้ฐาน  เช่น  น า้ประปา  ไฟฟ้า  แก่ผู้อาศยัในพืน้ที่บุกรุก 
(Squatter Areas)แตใ่นประเทศไทยนัน้การสนบัสนนุของภาครัฐในประเด็นดงักลา่วไมส่ามารถท า
ได้ เพราะมองวา่การอยูร่วมกนัของชาวบ้านไมช่อบด้วยกฎหมาย จึงไมส่ามารถให้บริการได้ ฉะนัน้
การขวานขวยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณะพืน้ฐาน เช่น ไฟฟ้า น า้ประปา เป็นการหาแก้ไข
ปัญหา/หาทางออกของชาวบ้านเอง เช่น ชาวชุมชนกองขนะ ใช้วิธีการซือ้น า้ ซือ้ไฟฟ้าจากบ้าน
ประชาชนด้วยกันเอง ซึ่งต้องจ่ายค่าไฟสูงกว่าปกติ หรือการขายน า้ของคณะกรรมการชุมชน 
เพื่อให้ชาวบ้านได้ซือ้น า้ใช้ในราคาถกู และน าเงินซึง่เป็นผลก าไรไปใช้ในการท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของชมุชน 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมแล้ว ในเกาหลี รายได้ของคนจนเมืองต ่ากว่ารายได้
ของคนงานทัว่ไป   ซึ่งคนจนเมืองสว่นใหญ่จะติดหนี ้  บางครัง้ต้องจ่ายอตัราดอกเบีย้ระหว่าง  20-
30%  ต่อปี  เพราะเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้  (financial resources)  ได้อย่างมากมาย
หลากหลายและเหมาะสมกว่านีแ้ล้ว ปัญหาดังกล่าวในเกาหลีมีลกัษณะที่คล้ายคลึงกับคนจน
เมืองในชมุชนแออดัในประเทศไทย ที่มีปัญหาด้านหนีส้ิน เนื่องจากคนในชุมชนแออดัสว่นใหญ่มี
อาชีพท่ีหาเช้ากินค ่า  คือ หาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดไปในวนันัน้  เพราะฉะนัน้จึงไม่มีเงินออม  และไม่มี
เงินเก็บ เมื่อเกิดปัญหาในการท่ีจะต้องใช้เงินทองชาวบ้านสว่นใหญ่จะต้องไปกู้มา ซึง่ดอกเบีย้ที่กู้ ก็
จะมีอตัราส่วนที่แพง  เช่น กู้มา100บาท  ดอกเบีย้จะคิดเป็นร้อยละ   20  เมื่อกู้ ไป   100  บาทจะได้
เพียง   00 บาทเท่านัน้  อีก   20  บาทจะหกัเป็นดอกเบีย้ทนัที  และต้องจ่ายเงินต้นทกุวนั  วนัละ   20 
บาทจนกว่าจะครบ  การที่ตกเป็นทาสของเงินกู้นอกระบบท าให้คนในชุมชนจะต้องได้รับความ
ล าบากกบัการท่ีถกูติดตามทวงหนีก้รณีที่ไมม่ีเงินจ่าย  และจะต้องพบกบัปัญหารายได้ไม่เพียงพอ
กบัรายจ่าย ปัญหาเหลา่นีพ้บอยูม่ากเกือบทกุครัวเรือนในชมุชนแออดั  จึงท าให้คนในชุมชนแออดั
ประสบกบัปัญหาความยากจนอยูต่ลอดเวลา (อคิน รพีพฒัน์, 2525) 
 

2. มุมมองของคนในสังคมต่อคนจนเมืองในชุมชนแออัด 
  จากการศึกษาพบว่า มมุมองของผู้คนในสงัคม รวมทัง้รัฐของทัง้ 2 ประเทศ มีพืน้ฐาน
แนวคิด/มมุมองตอ่ปัญหาการเกิดขึน้และด ารงอยูข่อง “คนจนเมือง และชมุชนของคนจนเมือง” ใน

                                                 
3 ปัญหาดงักลา่วได้รับการเยียวยาให้ดขีึน้ เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2540 มีการรณรงค์ให้ออกทะเบียนบ้านให้กบัชมุชน
แออดั  
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เชิงลบ กรณีของประเทศเกาหลมีองวา่ คนจนเมืองเหลา่นีเ้ป็นสิง่กีดขวางท าลายกระบวนการเข้าสู่
ความเป็นสมยัใหม่  (modernization) เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการสร้างที่อยู่
อาศยัในเมือง กบัการสร้างระบบโครงสร้างพืน้ฐานและสวสัดิการตา่ง ๆ  ด้วยเหตนุีท้ี่อยู่ของคนจน
เมืองในชุมชนแออดัหรือชุมชนบกุรุก จึงถกูพูดถึงอย่างน่าร าคาญทุกๆครัง้ที่มีการพูดถึง     “การ
สร้างเมืองให้สวยงาม”  (city beautification) หรือเมื่อมีการพูดถึง  “การก าจัดสิ่งรก  ๆ  และไร้
ประโยชน์ของสงัคม”  (elimination of unproductive of social elements) นอกจากนีม้มุมอง
พืน้ฐานที่สดุของนโยบายรัฐ  ที่มองคนจนที่ไม่จดทะเบียนก็คือมุมมองที่ว่า  “ผิดกฎหมาย”   ซึ่งรัฐ
ไมไ่ด้จดัพวกเขาให้อยู่ในระบบ   ซึ่งหมายความว่า  รัฐมองพวกเขาเป็นกลุม่เป้าหมายที่ต้องก าจดั
ปราบปราม  ไล่รือ้  และเป็นกลุ่มท่ีไม่มีสิทธ์ิในการได้รับสวัสดิการต่าง  ๆ  เช่น  น า้และไฟฟ้า  
นอกจากนีย้ังบอกว่าพวกเขาเป็นปัญหาอย่างรุนแรงในด้านสุขอนามัย   เพราะยังอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ต ่ากว่ามาตรฐานอย่างยิ่งอีกด้วย   และยงัท าให้ภาพลกัษณ์ของเมืองเสียหาย 
และคนจนเหลา่นีย้งัไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้พืน้ที่ในเมือง  ดงันัน้วิธีที่ดีที่สดุในการจดัการกบั
คนจนที่ไมจ่ดทะเบียนบ้านก็คือ ควรก าจดัออกไปโดยเร็วที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้   มมุมองเช่นนีเ้ป็น
มมุมองที่คนสว่นใหญ่จะคิด   ไมว่า่จะเกิดขึน้ในประเทศที่ก าลงัพฒันาหรือประเทศที่พฒันาแล้วก็
ตาม 

ในขณะท่ีสงัคมไทย มมุมองหรือทศันคติที่มีตอ่คนจนเมืองในชุมชนแออดั หรือชุมชนบกุ
รุกก็เป็นไปในทิศทางลบ คือ ถกูมองวา่ ชุมชนแออดัเป็นแหลง่ของมลพิษ  เป็นแหลง่ปัญหาสงัคม 
และเป็นแหล่งของอาชญากร  เป็นท้องที่ที่น่ารังเกลียด  และน่าอับอาย เป็นแหล่งที่ท าให้เกิด
อาชญากรรม มิจฉาชีพ และยาเสพติด มายาคติเช่นนี ้เป็นเคร่ืองกีดกัน้ทางสงัคมที่ส าคญั มีการ
มองว่าชุมชนแออดัเป็นเพียง “กาฝากของสงัคม” (สิริลกัษณ์ แก้วคงยศ, 2532) ซึ่งสะท้อนนยัยะ
ของการไมม่ีประโยชน์ หรือไร้ประโยชน์ต่อสงัคม รวมทัง้เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กบัสงัคม มมุมอง
หรือทศันคติของคนในสงัคม และรัฐในลกัษณะดงักลา่ว น าไปสูก่ารมองคนจนเมืองเหลา่นีอ้ย่าง
แปลกแยก และสร้างให้เกิดความเป็นอื่น น าไปสูว่ิธีคิดในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการก าจดัผู้คน
เหลา่นีใ้ห้สิน้ไป ต้องก าจดัสลมัทิง้ให้หมด ไมว่า่จะเป็นการรือ้ ถอน เผา  หรือไลท่ี่ (อคิน   รพีพฒัน์ ,
2525) สง่ผลให้ทัง้ประเทศไทย และเกาหล ีปัญหาการถกูไร่ลือ้ของชมุชนของคนจนเมืองจึงเกิดขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง  

โดยเฉพาะในประเทศเกาหลี ที่การไล่รือ้เป็นเร่ืองที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง และค่อนข้าง
รุนแรง การไลรื่อ้สว่นมากจะกระท าต่อผู้ เช่าที่ปฏิเสธจะย้ายออกไปจากพืน้ที่ที่มีโครงการพฒันาที่
อยูอ่าศยั การไลรื่อ้ที่รุนแรงสว่นใหญ่จะกระท าโดยบริษัทก่อสร้างเอกชน แตอ่ยา่งไรก็ตามเมื่อเร็วๆ
นี ้ หน่วยงานของรัฐ  2 แห่ง  ได้ว่าจ้างแก๊งค์ /บริษัทไล่รือ้ท าให้การไล่รือ้ชุมชนที่อยู่ในพืน้ที่ของ
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โครงการพฒันาที่อยู่อาศยัใหม่  หน่วยงานที่ว่าได้แก่  การเคหะแห่งชาติ และกรมพฒันาที่ดินของ
เกาหลใีต้ (หนว่ยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการวางนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาที่อยู่อาศยัใหม่  คือ
กระทรวงการก่อสร้างและการคมนาคม) รัฐบาลท้องถ่ินก็มีบทบาทตอ่การไลรื่อ้เช่นกนั  โดยเฉพาะ
ในการไล่รือ้ขนาดเล็กๆ ในการไล่รือ้ผู้ เช่าที่ต่อต้าน  สมาคมเจ้าของบ้าน  และบริษัทก่อสร้างจะ
ว่าจ้าง  แก๊งค์ไล่รือ้ให้มารือ้ย้ายชุมชน  ในกรณีของโครงการเขตโดนาม (Donam) มีการว่าจ้าง
แก๊งค์ไลรื่อ้ให้รือ้บ้านจ านวน  477 หลงั  ในราคา  2.8 ล้าน  US$  )คิดค่าเฉลี่ยต่อหลงัเท่ากบั  2,500 
US$( ในขณะท่ีราคาประเมินบ้านทัง้ 477 หลงั รวมเทา่กบั 1 ล้าน US$ สว่นราคาคา่จ้างในการไล่
รือ้โดยเฉลีย่ของแก๊งค์เหลา่นี ้จะอยูท่ี่ราคา 2.5 ล้าน US$ การจ่ายเงินในราคาที่สงูเช่นนีเ้พื่อหวงัที่
จะให้ชาวบ้านย้ายออกไปโดยเร็ว ซึง่จะช่วยให้เจ้าของโครงการประหยดัต้นทนุในการท าโครงการ 
หากการไลรื่อ้ท าส าเร็จในระยะเวลา  1 เดือน  จะช่วยประหยดัเงินแก่บริษัทได้ถึง  620,000  US$ 
ส าหรับกรณีของเขตโดนาม บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไลรื่อ้ในช่วงเวลา  6 เดือน 
หลงัจากนัน้ทางแก๊งค์ไลรื่อ้จะต้องออกเองและถ้าหากภายใน 8 เดือน การไลรื่อ้ยงัไมแ่ล้วเสร็จทาง
แก๊งค์จะต้องเสยีคา่ปรับแก่บริษัทเป็นเงินวนัละ 0.1 เปอร์เซ็นต์ของคา่จ้างในการไลรื่อ้ ในกรุงโซลมี
แก๊งค์ไล่รือ้  6-7  แก๊งค์  แก๊งค์เหล่านีจ้ะจ้างพวกอนัธพาลมาท างาน  โดยเข้าไปข่มขู่ชาวบ้านใน
ชุมชนให้รือ้ย้าย  กลุ่มอนัธพาลเหล่านีไ้ด้ค่าแรงต่อวนัสงูกว่าคนงานก่อสร้างที่มีทกัษะฝีมือและ
ส าหรับพวกหวัโจกที่น าทพัไลรื่อ้ จะได้คา่แรงถึงวนัละ 1,200 US$ ระหวา่งปี พ.ศ. 2529-2539 มีผู้
เช่าที่ต่อต้านการไล่รือ้กว่า  20  คน  ที่ต้องเสียชีวิต  จ านวนหนึ่งตายในเหตุการณ์ปะทะกับแก๊งค์
อนัธพาลในขณะไลรื่อ้ บางสว่นตายโดยอบุตัิเหตทุี่เกิดจากการจงใจของเจ้าของโครงการ หลายคน
ฆ่าตวัตายเพราะการติดเหล้าและหมดหวงัในชีวิต  และอีกหลายคนต้องทกุข์ทรมานจากการถูก
จบักมุ (อภัยทุย์ จนัทรพา และคณะ, 2546) 

 
3. เหตุแห่งปัญหาคนจนเมืองในชุมชนแออดั 

 ในภาพรวมเหตแุหง่ปัญหาหรือสาเหตขุองการเกิดขึน้และด ารงอยูข่องปัญหาคนจนเมือง
ในชุมชนแออัดหรือชุมชนบุกรุก เป็นผลพวงของการพัฒนาประเทศโดยเน้นเศรษฐกิจน า อัน
น าไปสู่การพฒันาที่ไม่สมดุลย์ระหว่างเมืองและชนบท ผลจากการพฒันาประเทศที่สร้างให้เกิด
ความเหลือ่มล า้ในการพฒันาระหวา่งเมืองและชนบทดงักลา่วเป็นรากเหง้าของปัญหาคนจนเมือง  
 ในกรณีของประเทศเกาหลี แผนพฒันาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้  ในยุคทศวรรษ  1960s 
(2503-2513)   มีเป้าหมายอยู่ที่การพฒันาอุตสาหกรรมหนักและการส่งสินค้าออก  การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในเกาหลีในช่วงทศวรรษ  1960-1970  ที่เป็นการรวมทกุอย่างเข้ามาไว้ใน
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เมืองในหลากหลายด้าน เช่น กรณีของโซล  ซึง่เป็นพืน้ท่ีศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา 
 มีการประมาณการว่า  การเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติประมาณคร่ึงหนึ่งกระจุกตวัอยู่ที่เมืองนี ้
สง่ผลให้มีผู้คนจ านวนมหาศาลโยกย้ายถ่ินฐานจากต่างจงัหวดัเข้ามาสูเ่มืองหลวง    การหลัง่ไหล
ของผู้คนจ านวนมากมายนีไ้ด้สร้างภาวะขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยัและสร้างภาวะราคาทีอ่ยูอ่าศยัให้พุง่
สงูขึน้มาก   นอกจากนีย้งัมีการตัง้ชมุชนแออดัขึน้มากมาย ชมุชนแออดัปลกูสร้างขึน้มาท่ามกลาง
ความไมพ่อใจของหนว่ยงานรัฐภายในกรุงโซล โดยสดัสว่นของประชากรที่อาศยัในสลมัและชมุชน
แออดันัน้มีขนาดกว้างมาก และมีความเป็นอยูท่ี่ต ่ากวา่มาตรฐานอยา่งชดัเจน 
 ส่วนในกรณีของประเทศไทยนัน้เก่ียวข้องกับการย้ายถ่ินของผู้คนเข้าสู่เมือง เก่ียวกับ
ประเด็นนี ้อคิน  รพีพฒัน์  และคณะ (2525) ได้อธิบายถึง  สาเหตุของการอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน
ของประชากร วา่มี 2 ด้าน ซึง่มีความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัอย่างใกล้ชิด  คือ  ปัจจยัผลกัดนั (Push 
Factor)  ซึง่หมายถึงปัจจยัตา่งๆที่สง่ผลกระทบและมีแรงกระตุ้นให้ประชาชนย้ายถ่ินเดิมของตน 
ได้แก่  โครงสร้างเศรษฐกิจภายใต้โครงสร้างทางการตลาดที่เป็นอยู่ไม่เป็นธรรม  เกษตรกรใน
ท้องถ่ินชนบทขายผลผลิตทางการเกษตรของตนเองในราคาต ่า (เสน่ห์  จามริก  และคณะ  , 2523 
อ้างถึงใน  อคิน  รพีพัฒน์  และคณะ, 2525  ,น .1)  ความเลื่อมล ้าด้านการสาธารณสุข  โดยการ
สาธารณสขุในกรุงเทพมหานครนัน้ดีกว่าในต่างจังหวดั  ความไม่เท่าเทียม  ทัง้ในด้านโอกาสทาง
การศึกษาและอนาคตระหว่างเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะดี  และเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะ
ยากจนซึ่งส่วนใหญ่มกัจะอยู่ในเขตชนบทความเลื่อมล ้าด้านโครงสร้างการเมืองและการบริหาร 
จากการท่ีอ านาจในการตดัสินใจก าหนดนโยบายและสัง่การรวมศนูย์อยู่ที่สว่นกลาง  ซึ่งประกอบ
ไปด้วยระบบราชการและกลุม่ธุรกิจการเงินที่อยู่ในฐานะได้เปรียบทางเศรษฐกิจ  ผลอย่างหนึ่งคือ
การก่อให้เกิดความเลือ่มล า้ในการจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณไปยงัท้องที่ตา่งๆของประเทศ 
ซึง่ท าให้กรุงเทพฯได้รับสว่นแบ่งงบประมาณที่สงูขึน้  ในขณะที่ท้องถ่ินที่มีฐานะยากจนกลบัได้รับ
สว่นแบง่งบประมาณที่ต ่าสดุ ความลม้เหลวของนโยบายการกระจายอตุสาหกรรม รวมถึงการขาด
แคลนเงินทนุ  ที่จะน ามาพฒันาที่ดินของตนเอง  เนื่องด้วยพืน้ที่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือท า
การเพาะปลกูมีสภาพท่ีเสือ่มคณุภาพ  กลุม่เกษตรกรจึงต้องการท านบุ ารุงและฟืน้ฟูแหลง่ที่ดินท า
กินของตน  ซึ่งเกษตรกรบางกลุม่ไม่มีเงินทนุพอที่จะท าได้  จึงต้องพยายามแสวงหางานอื่นๆ  เพื่อ
ได้มาซึ่งทุนในการพัฒนาที่ดินดังกล่าว   การไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง   การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของประชาชนมกัจะอยู่ในรูปแบบของการเช่าที่ดินมากกว่ามีที่ดินเป็นของตนเอง  จึง
ท าให้ไมม่ีความผกูพนักบัถ่ินท่ีอยู่ เมื่อมีโอกาสก็จะหางานหรือโยกย้ายเพื่องานใหม่ที่ดีกว่าหรือไป
ในถ่ินท่ีตนคิดวา่ดีกวา่  
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สว่นปัจจยัดึงดูด (Pull Factors)   เป็นปัจจยัต่างๆที่มีผลดึงดดูให้แรงงานอพยพเข้ามา
อยู่ในถ่ินใหม่  ประกอบไปด้วย  ปัจจัยที่เก่ียวกับ  โครงสร้างเศรษฐกิจ  คือ  ระบบทางการเมืองของ
ประเทศมกัมีนโยบายต่างๆ  อนัเกิดจากรัฐบาล  ซึ่งนโยบายเหล่านัน้มกัมีลกัษณะเอนเอียงไปใน
ทิศทางที่มุ่งให้ประโยชน์กับคนใน  นอกจากนัน้โครงสร้างทางเศรษฐกิจยังส่งผลให้เกิดความ
แตกต่างของอตัราค่าจ้างและรายได้  โดยทัว่ไปนัน้จะเห็นได้ว่าในอาชีพภาคการเกษตรมกัจะมี
รายได้ที่ไมแ่นน่อนอยูเ่สมอ ซึง่ตรงกนัข้ามกบัภาคอตุสาหกรรมที่คอ่นข้างจะมีรายได้แนน่อน ยิ่งไป
กว่านัน้อัตราค่าจ้างก็ยังแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค  อัตราค่าจ้างจึงเป็นสาเหตุหนึ่งให้มีการ
อพยพจากถ่ินที่มีรายได้น้อยไปสู่ถ่ินที่รายได้สงูกว่า  ความเจริญด้านการเงินและเป็นศูนย์กลาง
ควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจ  ระบบธนาคารได้ดูดเงินจากชนบทเข้ามาในกรุงเทพฯ  รวมทัง้ระบบ
การเงินของเอกชนบางรายที่มีฐานะดียังน าเงินเข้ามาไว้ในกรุงเทพฯ  แทนที่จะไปลงทุนในเขต
ชนบท  ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ท าให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางควบคุมกลไกทาง
เศรษฐกิจและการตดัสินเก่ียวกบัการตลาดของภาคชนบทเกือบโดยสิน้เชิง การได้รับการชกัชวน
จากญาติพีน่อ้ง เพื่อนฝงู เป็นสาเหตทุี่ส าคญั กลา่วคือ ผู้ที่ได้เข้ามาอยูใ่นเขตตวัเมืองแล้วมีงานท า 
มีรายได้ มกัจะชกัชวนให้เพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาท างานในเมืองเพื่อที่จะได้มีรายได้ที่ดีขึน้ ความ
เป็นศูนย์กลางดา้นการศึกษา จะพบวา่ ในบริเวณเขตตวัเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่นบัว่า
เป็นศนูย์กลางการศกึษา ซึง่การศกึษานีจ้ะมีสว่นยกฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนให้สงูขึน้ 
ดงันัน้ประชาชนจ านวนมากจึงหลัง่ไหลเข้ามาในตวัเมือง  เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและยงัมี
ความเช่ือว่าระดบัความรู้ในกรุงเทพมหานครนัน้จะมีความเข้มข้นสงูกว่าในชนบทอีกด้วย  ความ
อยากรู้อยากเห็น  จากการสื่อสารต่างๆ  ท าให้คนในเขตชนบทมีความกระตือรือร้นอยากจะเห็น
ความเจริญในเขตตวัเมืองหรือเมืองหลวงวา่เป็นเช่นไร จึงหาโอกาสที่จะประกอบอาชีพในเขตเมือง
ดงักลา่ว  เก่ียวกบัประเด็นนี ้นิธิ เอียวศรีวงศ์ (ใน เอกสารประกอบการบรรยายวิชา มธ .111 อารย
ธรรมไทย  ) สงัคมและวฒันธรรมไทย มหาวิทยาลยั, มปพ, มปป.) มองวา่เป็นมิติเชิงวฒันธรรมของ
การอพยพย้ายถ่ิน คือ คนในชนบทเห็นภาพเมืองในฐานะ “เมืองฟ้า เมืองสวรรค์ เมืองแห่งความ
ทนัสมยั” อนัเป็นมิติเชิงวฒันธรรมท าให้ผู้คนไมน้่อยตดัสนิใจมาอยูอ่าศยัในเมือง 
 

4. การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในชุมชนแออัด  
 การแก้ไขปัญหาคนจนเมืองในชุมชนแออดัและหรือชุมชนบุกรุกในประเทศไทย และ
เกาหล ีโดยภาพรวมแล้วประกอบด้วย 2 แนวทาง กลา่วคือ  
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(1) การสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับคนจนเมืองในชุมชนแออัดหรือชุมชนบุกรุก
โดยรัฐ ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างที่อยู่อาศยัส าหรับคนจน
เมืองในชุมชนแออดัหรือชุมชนบกุรุกของรัฐ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความคิดที่มองว่า ชุมชนของคนจน
เมืองเหลา่นีเ้ป็นสิง่ที่ต้องก าจดัไปให้หมดไป โดยย้ายคนจากชุมชนแออดัหรือชุมชนที่บกุรุกไปสูท่ี่
อยู่อาศยัที่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยขาดการค านึงถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ ในกรณีของประเทศ
ไทย การแก้ไขปัญหาของรัฐที่มีการย้ายคนจากชุมชนแออัดไปอยู่บนแฟลต ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาของคนจนเมืองเหล่านัน้ เพราะท้ายที่สุดชาวบ้านไม่ได้อยู่แฟลต หากแต่ขายสิทธิของ
ตนเองให้กับผู้อื่นไป ในส่วนของประเด็นนี ้ดิเรก เต็งจ ารูญ (ในอคิน รพีพฒัน์, 2525) อธิบายว่า 
เพราะวา่อาคารที่อยู่อาศยัแแบบแฟลตไม่เหมาะกบัวิถีชีวิตของคนจนเมืองเหลา่นี ้หากเขาอาศยั
อยู่ในชุมชนแออัด เขาสามารถท าการค้าขายหน้าบ้านได้ แต่การอยู่บนแฟลตซึ่งเป็นตึกสูงไม่
สามารถท าได้ และโดยสว่นใหญ่การเกิดขึน้ของชุมชนแออดัมกัเกิดขึน้อย่างสอดคล้องกบัวิถีการ
ด ารงชีวิต เช่น ใกล้สถานที่ท างาน หรือมีแหลง่งานให้ท า การย้ายคนไปอยู่แฟลตสงูท าให้เขาไม่
สะดวกในการประกอบอาชีพ ประกอบกับท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มมากขึน้ เช่น ค่ารถใน
การเดินทาง (กรณีอยูไ่กลท่ีท างาน) เสยีคา่น า้ คา่ไฟฟ้าเพิ่ม เสยีคา่หงุต้มตา่งๆ อนัเป็นคา่ใช้จ่ายที่
อาจไม่เสีย หากอยู่ในชุมชนแออัด แม้ว่าการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างแฟลตของรัฐไทยจะ
เปลีย่นไปสูโ่ครงการบ้านเอือ้อาทร แตก็่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์วา่ ยงัคงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่
สร้างให้เกิดความมัน่คงในที่อยู่อาศยัและการด ารงชีวิต เป็นการแก้ปัญหาแบบเดิมโดยการสร้าง
แฟลตให้คนจนอยู่ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัวิถีชีวิต และการท ามาหากิน รวมทัง้ความสามารถในการ
ผอ่นบ้านก็ไมม่ี (เครือขา่ยสลมั 4 ภาค, 2546, ออนไลน์) 

กรณีของเกาหลี ภายหลังการไล่รือ้ผู้ บุกรุกอย่างรุนแรงในหลายๆครัง้ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1960s  

และกลางทศวรรษ  1970s รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนมาใช้แนวทางใหม่ในการขจัด
ปัญหาสลมั โดยปลายทศวรรษ 1970s การไลรื่อ้สลมักระท าไปภายใต้ช่ือใหมว่า่  “โครงการพฒันา
ที่อยู่อาศยัใหม่” (Urban redevelopment)   นบัตัง้แต่นัน้มาการไล่รือ้สลมัขนาดใหญ่ๆจะมา
พร้อมๆกบัรูปแบบการพฒันาที่อยูอ่าศยัใหมเ่รียกวา่ “โครงการความร่วมมือเพื่อพฒันาที่อยู่อาศยั
ใหม ่(Cooperative redevelopment) โครงการความร่วมมือเพื่อพฒันาที่อยู่อาศยัใหม่  มีพืน้ฐาน
อยูท่ี่การแสวงหาก าไรสงูสดุตามปรัชญาของระบบทนุนิยม  วิธีการก็คือย้ายชาวสลมัออกไปจากที่
เดิมเพื่อสร้างที่อยูใ่หม่/อพาร์ตเมนต์ให้แก่กลุม่  ชนชัน้กลาง  (อภัยทุย์  จนัทรพา  และคณะ, 2546)
ซึง่สดุท้ายที่อยูอ่าศยัที่สร้างขึน้ก็มีราคาแพงเกินกวา่ความสามารถของคนจนเมืองจะซือ้หาจบัจอง
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ได้ ในทางตรงกนัข้ามคนจนเหลา่นีจ้ะถกูเบียดขบัให้ออกไปตัง้ถ่ินฐานใหม่ เกิดเป็นชุมชนแออดั
หรือชมุชนบกุรุกแหง่ใหมใ่นพืน้ท่ีที่ไกลจากเมือง 

 
(2) การสร้างความม่ันคงในที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิตโดยให้ชุมชนเป็น 
ศูนย์กลาง จากข้อจ ากดัของการแก้ไขปัญหาในเร่ืองของที่อยู่อาศยัส าหรับคนใจเมือง

ของภาครัฐ สง่ผลให้มีกระบวนการประชาสงัคมทัง้ในประเทศเกาหลแีละไทยขบัเคลือ่นประเด็นให้
ชมุชนมีสว่นร่วมในการสร้างความมัน่คงในท่ีอยู่อาศยัและความมัน่คงในการด ารงชีวิตของคนจน
เมืองเอง ในประเทศไทย กระบวนการขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ ขบวนของบ้านมั่นคง โครงการ
ดงักลา่วมี สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน    ) องค์กรมหาชน ( หรือ พอช.เป็นพี่เลีย้งหลกั และมีชุมชน
เป็นศนูย์กลางในการขบัเคลือ่น 

โครงการบ้านมัน่คงเร่ิมด าเนินการในปี  2547 ซึ่งเป็นการขยายผลการด าเนินโครงการ
จากปี 2546 ในอีก 42 เมือง/เขตทัว่ประเทศ 15,016 ครัวเรือน 174 ชมุชน ซึง่โครงการดงักลา่วเป็น
โครงการส าคญัโครงการหนึง่ที่ตอบสนองนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนอยา่งบรูณาการของรัฐ 
เนื่องจากแนวทางในการด าเนินโครงการ “บ้านมัน่คง” เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมี
สว่นร่วมของชุมชนและท้องถ่ินอย่างจริงจังในทุกกระบวนการพฒันา โดยชุมชนที่เป็นเจ้าของ
ปัญหาเป็นตวัตัง้ และเป็นแกนหลกัในการพฒันา ชมุชนและท้องถ่ินจะร่วมมือกนัและเช่ือมโยงกบั
หนว่ยงาน/ภาคีพฒันาตา่ง ๆ ให้เกิดการแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบครอบคลมุในแตล่ะพืน้ท่ีเมือง/
เขต เป็นการพัฒนาอย่างบูรณาการที่ค านึงถึงมิติการพฒันาอย่างรอบด้านของชุมชนทัง้ทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ  สงัคม สภาพแวดล้อมและการจัดระบบสวสัดิการของชุมชนให้คนจนมี
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ เกิดระบบการดแูลคนจนที่จนที่สดุ  ผู้สงูอาย ุ เด็กที่ไม่มีผู้ดแูล  คนเร่ร่อน  โดย
ชมุชน ทัง้นีใ้นการด าเนินโครงการมุ่งให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนื่องและเป็นกระบวนการในการ
สร้างองค์ความรู้ เช่ือมโยงการเรียนรู้อยา่งกว้างขวางทัว่ประเทศ เพื่อสร้างก าลงัความสามารถและ
ความพร้อมในการแก้ปัญหาและการพฒันาโดยชมุชนและท้องถ่ินในแตล่ะพืน้ท่ี  

โครงการบ้านมัน่คง  ) 2548 – 2551) มีเป้าหมายรวมที่จะมุ่งแก้ปัญหาความยากจนด้าน
ที่อยูอ่าศยัของคนจนในเมือง โดยการสร้างความมัน่คงในการครอบครองที่ดินส าหรับการอยูอ่าศยั 
และสร้างการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศยั การพฒันาองค์กร และชุมชนด้านอื่นๆ ทัง้
เศรษฐกิจ สงัคม สวสัดิการ ให้เช่ือมโยงกนัในชมุชนแออดัเดิม โดยมีหลกัการส าคญัว่า องค์ชุมชน
เป็นแกนหลกั และเป็นผู้มีสว่นร่วมส าคญั  (สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน, 2546: 8) 



ปัญหาคนจนเมืองในชมุชนแออดั : องค์ความรู้และกระบวนการขบัเคลื่อนเปรียบเทียบประเทศไทย และประเทศเกาหลี 
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โครงการบ้านมัน่คงมีรูปแบบการพฒันาความมัน่คงในท่ีอยู่อาศยัของคนจนเมืองในหลาย
รูปแบบขึน้อยูก่บัความต้องการและเง่ือนไขตา่งๆของชมุชน เช่น  

1. การปรับปรุงชมุชนให้มัน่คงในท่ีดินเดิม (On-site Improvement) เป็นการปรับปรุง 
ชุมชนเดิมให้มีสภาพดีขึน้ เพื่อคงรูปแบบชุมชนเดิมต่อไป โดยปรับปรุงระบบ

สาธารณปูโภคทางเดินเท้าและสภาพแวดล้อมในชุมชน แต่ยงัขาดความมัน่คงในที่ดินเพื่อการอยู่
อาศยัระยะยาว 

2. การปรับผงัแปลงที่ดินใหมโ่ดยพยายามคงโครงสร้างเดิม (Reblocking)  เป็นการ 
ปรับปรุงรูปแบบชุมชนเดิมให้มีผงัและโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานที่ดีขึน้ โดยอาจมีการปรับ
หรือรือ้ย้ายบ้านบางสว่น และพฒันาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึน้ รูปแบบการพฒันานี ้ถือว่าไม่
สร้างความบอบช า้ให้ชมุชนมากนกั แตต้่องเสยีคา่ที่ดินในกรณีเช่าที่ระยะยาวหรือรือ้ชมุชนเดิม แต่
ชมุชนได้ความมัน่คงในการอยูอ่าศยั และสามารถพฒันาที่อยูอ่าศยัของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป 

3. การแบ่งปันที่ดิน  (Land-Sharing) ในกรณีที่เจ้าที่ดินต้องการน าที่ดินไปใช้ ก็เกิด
การประสานประโยชน์ระหว่างชุมชนและเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินให้เช่าหรือขายที่บางสว่น
ให้ชมุชนในราคาถกู แลกกบัการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่เหลือ ท าให้ชุมชนมีความมัน่คงระยะยาว
หรือมีกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 

4. การก่อสร้างรูปแบบใหม่ในที่ดินเดิม  (Reconstruction) เป็นการรือ้ย้ายภายใน
บริเวณเดิมจากจดุหนึง่ไปอีกจดุหนึง่ แล้วให้สญัญาเช่าระยะยาว เมื่อชมุชนมีโอกาส มีความมัน่คง
ชาวบ้านก็พร้อมที่จะลงทนุ การรือ้ย้าย/สร้างชุมชนใหม่ในที่ดินเดิมท าให้ชุมชนยงัคงสามารถอยู่
ใกล้บริเวณชุมชนเดิมและแหล่งงาน ไม่ต้องปรับตวัมาก โดยชุมชนต้องก่อสร้างที่อยู่อาศยัใหม่
ทัง้หมด และมีความมัน่คงโดยการเช่าที่ดินระยะยาว  

5. การรือ้ย้ายชมุชนออกไปอยูท่ี่ใหม ่มีข้อดีที่ชมุชนได้ความมัน่คง แต่ท าให้ชุมชนต้อง
อยูไ่กลจากชมุชนเดิม ไกลจากแหลง่งาน สถานศกึษา เสยีคา่เดินทางเพิ่ม ต้องสร้างชีวิตและสงัคม
ใหม่ เกิดภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงูในการซือ้ท่ีดินและก่อสร้างบ้าน แต่ชาวบ้านมีกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินและการอยูอ่าศยั สามารถพฒันาสภาพแวดล้อมชมุชนใหมไ่ด้เต็มที่ (ส านกังานพฒันาองค์กร
ชุมชน, 2546: 8-10) โครงการบ้านมั่นคง  จึงเป็นทัง้กระบวนการพัฒน (Process) และใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นเป้าหมายของการพฒันา (Ends) เพือ่ไปสูค่วามมัน่คงในที่อยู่อาศยั และความ
มัน่คงในการด ารงชีวิต  
 ในกรณีของเกาหล ีมีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการให้คนจนสร้างบ้านด้วย (self-help 
construction) ทัง้นีเ้พราะรัฐวิเคราะห์แล้วพบวา่ (1)  รัฐต้องจ่ายเงินจ านวนมากมายในสว่นที่เป็น
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คา่ทดแทนแก่เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของทรัพย์สนิท่ีถกูรือ้สร้าง และยงัต้องจ่ายคา่สร้างบ้านด้วย (2) 
ในความเป็นจริง  คนจนไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อการสร้างที่อยู่อาศยัมากนกั (3)  การแก้ไขปัญหา
สลมัแหง่หนึง่ ก็คือการสร้างความแออดัของสลมัแหง่อื่น ๆ เนื่องจากคนจนก็ต้องย้ายไปอยูใ่นสลมั
แหง่อื่น ๆ  ท าให้ชมุชนเกิดความหนาแนน่เพิ่มขึน้ไปอีก และ (4)  ล าพงัการแก้ปัญหาที่พกัอาศยันัน้ 
โดยเฉพาะการสร้างบ้าน เป็นสิง่ที่ใช้เงินสงูมาก ๆ และยงัอยูใ่นวงจ ากดัในอนัท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการของคนจนได้ นอกจากนีย้งัเกิดขบวนการคนจน เป็นการตอ่สู้ของคนจนตอ่ปัญหาถกูไลรื่อ้
ก็ยงัคงอยูใ่นแนวทางต่อต้านไม่ให้มีการไลรื่อ้จนกว่าจะมีหนทางในการแก้ปัญหา โดยใน  ปี  พ.ศ. 
2538-2539 Korean Coalition Housing Rights พึง่พายทุธศาสตร์ดงัตอ่ไปนีใ้นการท างานกบัคน
จนในเมือง ได้แก่  
 1. เน้นการอบรมการท างานจดัระบบชมุชนแก่นกัพฒันา 
 2.จดัโปรแกรมฝึกอบรมแบบผสมผสาน  และมองปัญหาระยะยาว  แก่ผู้น าชาวบ้านใน
ชมุชน 
 3. ขยาย  และยกระดบัการต่อสู้ เร่ืองไลรื่อ้ในชุมชนให้พฒันาเป็นกระบวนการต่อสู้ เร่ือง
สทิธิในท่ีอยูอ่าศยัของคนจนในเมือง 
 4. พฒันาความเข้มแข็งของชมุชนโดยผา่นกิจกรรมด้านออมทรัพย์สหกรณ์การผลิต  และ
การมีสว่นร่วมขององค์กรประชาชน ในการท างานของรัฐบาลท้องถ่ิน 
 5. ประสานงานกบัเครือขา่ยพนัธมิตรในระดบัภมูิภาค/นานาชาติ 
 จะเห็นได้ว่า แนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลของทัง้ 2 ประเทศที่ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยการสร้างแฟลตให้คนจน หรือการสร้างที่อยู่อาศยับนตึก หรือไกลจากแหลง่งาน หรือที่
อยู่อาศยัที่คนจนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสงู เป็นการแก้ไขปัญหาที่มองที่อยู่อาศยัแยกขาดจาก
มิติออื่นในชีวิตของผู้คน กลา่วคือ มองอย่างแยกขาดจากวิถีชีวิตด้านการท างานหรือการเลีย้งชีพ  
การมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนบ้าน การท ากิจกรรมเชิงชมุชนและสงัคม สิง่เหลา่นีเ้ป็นจิตวิญญาณของ
ผู้คนและชมุชน ฉะนัน้ในหลายกรณีแม้วา่จะสร้างให้เกิดความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั แตก็่ไมส่ามารถ
สร้างให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิตได้ ดงัข้อเสนอของ มณีรัตน์ มิตรปราสาท และคณะ 
(2547, หน้า 174) ที่เสนอว่า การสร้างความมัน่คงในที่อยู่อาศยัเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
น าไปสูก่ารมีความมัน่คงในการด ารงชีวิตได้ 
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บทส่งท้าย  
 บทเรียนส าคัญจากเกาหลีสะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคงทาง
เศรษฐกิจ การกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม และหรือการกลายเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว ไม่
สามารถท าให้ปัญหาความยากจนหมดไปได้ ไมว่า่จะเป็นความยากจนของคนในเมือง และความ
ยากจนของคนในชนบท นอกจากนีค้วามยากจนใน 2 พืน้ท่ีมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัอยา่งลกึซึง้ 
การพิจาณาปัญหาชมุชนแออดัหรือชุมชนบกุรุกในเมือง ไม่สามารถแยกขาดได้จากการพิจารณา
ปัญหาของคนในชนบท เพราะตราบเทา่ที่การพฒันาประเทศยงัขาดความสมดลุย์ และความเป็น
ธรรม ตราบนัน้คนจนเมือง และชุมชนของคนจนเมืองยังคงเป็นภาพที่อยู่คู่กับการเติบโต และ
พฒันา (โดยเฉพาะด้านกายภาพ) ของเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่ามลูค่าทางเศรษฐกิจของ
เมืองนัน้ๆจะพุง่ขึน้สงูอยา่งไรก็ตาม 

บทเรียนดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาประเทศที่เน้นไปสู่ความเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ และเน้นการพฒันาเมืองให้การพฒันาดงักลา่วขยายจากเมืองไปสูช่นบท ภายใต้วิธีคิด
แบบ Trickle Down Effect เป็นจริงได้ยาก เพราะท้ายที่สดุการพฒันาจะยงัคงกระจุกตวัอยู่ใน
เมือง และการกระจกุตวัของการพฒันาเฉพาะในเมือง เป็นแรงดงึดดูให้ผู้คนเคลือ่นย้ายจากชนบท
สู่เมือง พร้อมๆกับที่เมืองได้ดูดเอาทรัพยากรของท้องถ่ินหล่อเลีย้งเมืองจนผู้คนในชนบทต้อง
ตัดสินใจ “ไปตายเอาดาบหน้า” ฉะนัน้การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาของคนจนเมือง จึงไม่
สามารถละเลยการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองและชนบทได้ รวมทัง้ต้องไม่พิจารณาคน
จนเมืองอยา่งโดดเดี่ยว และเป็นไปในทางลบ เช่น เป็นคนจนที่น่ารังเกียจ เป็นสิ่งที่ขดัขวางความ
ทนัสมยั เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาเมืองให้สวยงาม เป็นคนไม่ดี เป็นอาชญากร เก่ียวกบัประเด็น
นี ้ประภาส ป่ินตกแต่ง (2541, น.103-104) เสนอว่าฐานคิดในการมองปัญหาสลมัในลกัษณะนี ้
เป็นกระแสคิดที่สอดคล้องกับทฤษฎีวฒันธรรมความยากจน ซึ่งแนวคิดดงักล่าวมองว่า สลมัมี
วฒันธรรมพิเศษที่เรียกว่า “วฒันธรรมความยากจน” กลา่วคือ เป็นวฒันธรรมพิเศษที่เกิดขึน้จาก
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ แนวคิดนีเ้ห็นว่า คนสลมัยากจน เพราะความประพฤติ
ของตนเอง โดยความประพฤติดงักลา่วนีท้ าให้ไมส่ามารถพฒันาตนเองให้หลดุพ้นความยากจนได้ 
วิธีคิดเช่นนีน้ าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาคนสลมัโดยการสร้างแฟลต และเน้นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า
ไม่ยัง่ยืน เช่น การแจกข้าวของ หรือการอบรมให้หลดุพ้นจากวฒันธรรมความยากจน เป็นต้นว่ า 
การอบรมให้รู้จักอดออม การดูแลสขุภาพอนามยั บทเรียนการต่อสู้ของคนจนทัง้ในเมืองและ
ชนบท สะท้อนให้เห็นวา่แนวทางการแก้ไขปัญหาของคนจนดงักลา่วไมเ่พียงพอ เพราะวิธีคิดในเชิง
ลบ หรือการประทีบตราเชิงลบดงักล่าว ไม่น าไปสู่การแก้ไขปัญหา นอกจากจะยิ่งมีส่วนท าให้
ปัญหาของคนจนเมืองซบัซ้อนและทวีความรุนแรงขึน้ 
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