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บทคดัยอ 
องคความรูและกระบวนการขับเคลื่อนการแกไขปญหาคนจนเมืองในชุมชนแออัด เปรียบเทียบประเทศ

ไทยและประเทศเกาหลี มีประเด็นเปรียบเทียบ 4 ประเด็น คือ (1) สถานการณและลักษณะของปญหาท่ีคนจนเมือง
ในชุมชนแออัดหรือชุมชนบุกรุกเผชิญ พบวา โดยภาพรวม  คนจนเมืองในชุมชนแออัดหรือชุมชนบุกรุกในเมือง
เผชิญปญหาท่ีคลายคลึงกัน ไดแก ปญหาคุณภาพชีวิต การเขาไมถึงสวัสดิการของรัฐ ปญหาเศรษฐกิจ การมี
รายไดต่ํา และหน้ีสิน ปญหาความไมมั่นคงในท่ีอยูอาศัย และการถูกไลรื้อ (2) มุมมองตอคนจนเมือง พบวา 
มุมมองของผูคนในสังคมรวมถึงภาครัฐของท้ัง 2 ประเทศ มีมุมมองตอปญหาการเกิดขึ้นและดํารงอยูของคนจน
เมือง และชุมชนของคนจนเมืองในเชิงลบ เชน ในประเทศเกาหลีมองวา เปนสิ่งกีดขวางทําลายกระบวนการเขาสู
ความเปนสมัยใหม  (modernization) ในไทยมองวา เปนแหลงของมลพิษ  เปนแหลงปญหาสังคม  และเปนแหลง
ของอาชญากร (3) เหตุแหงปญหาน้ัน พบวา ในภาพรวมการเกิดขึ้นและดํารงอยูของปญหาคนจนเมืองในชุมชน
แออัดหรือชุมชนบุกรุก เปนผลพวงของการพัฒนาประเทศโดยเนนเศรษฐกิจนํา ซึ่งนําไปสูการพัฒนาท่ีไมสมดุลย
ระหวางเมืองและชนบท และการอพยพยายถิ่นจากชนบทสูเมือง เพ่ือโอกาสในชีวิตท่ีดีกวา (4) กระบวนการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาคนจนเมืองในชุมชนแออัดหรือชุมชนบุกรุกท้ังในประเทศไทยและเกาหลี มีแนวทาง
ขับเคลื่อน 2 แนวทางหลัก คือ การสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับคนจนเมืองในชุมชนแออัดหรือชุมชนบุกรุกโดย  การ
ยายคนจากชุมชนแออัดหรือชุมชนท่ีบุกรุกไปสูท่ีอยูอาศัยท่ีเปนระเบียบเรียบรอย ขาดการคํานึงถึงบริบทแวดลอม
ตางๆ ไมสามารถคลี่คลายปญหาไดอยางแทจริง และการสรางความมั่นคงในที่อยูอาศัยและในการดํารงชีวิตโดย
ใหชุมชนเปนศูนยกลาง ท้ังในไทยและเกาหลีมีกระบวนการประชาสังคมท่ีขับเคลื่อนใหชุมชนมีสวนรวมในการ
สรางความมั่นคงในที่อยูอาศัยและความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนจนเมืองเอง  

 
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. 
 

                                                 
1 ในบทความน้ี  “คนจนเมือง” หมายถึง คนจนเมืองในชุมชนแออัด หรือคนจนเมืองในชุมชนบุกรุกตางๆ 

นอกจากน้ีการใชคําวา ชุมชนแออัด และสลัมกลับไปมา เปนการเขียนโดยไมไดมีนัยยะในสื่อถึงอคติทางลบตอการเกิดขึ้น
และดํารงอยูของคนจนเมืองแตอยางใด นอกจากน้ี ประเทศเกาหลี หมายถึง ประเทศเกาหลีใต หรือสาธารณะรัฐเกาหลีใต 
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