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1. ส่ิงแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในระยะ 50 ปที่ผานมา  การเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นอยางรุนแรงและรวดเร็ว  ไดมีการศึกษา

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงนี้มากมาย  แตสวนมากไดมุงไปที่การสูญเสียปา  นํ้าเหือดแหงไปไม
พอเพียงแกการเกษตร  แมนํ้าลําคลองเกิดการเนาเสีย  หมักหมมไปดวยเศษขยะและสารพิษที่
ปลอยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากชุมชน  อากาศในเมืองเจือปนไปดวยควันพิษ  ทั้งส้ินทั้ง
ปวงนี้เกิดขึ้นเพราะสังคมกําลังจะเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรม 

การพัฒนาตามรูปแบบของตะวันตก  ที่ไดเริ่มดําเนินการอยางจริงจังตั้งแตประมาณ พ.ศ.2500 
โดยการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานอันมีเขื่อนยักษผลิตกระแสไฟฟา ถนนหนทางที่เชื่อมตอจังหวัด อําเภอ 
ตําบลตางๆกับกรุงเทพมหานครเพื่อการคมนาคม  ขนสงสินคาและวัตถุดิบสําหรับการอุตสาหกรรม  และ
แรงงานสําหรับโรงงานที่ผุดขึ้นเดียรดาษ 

 
 

                                                        
1  รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2  ปจจุบัน  ดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาดานชุมชน  สํานักงานทรัพย สินสวนพระมหากษัตริย 
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ไมไดมีที่อยูอาศัยเตรียมไวสําหรับใหเปนที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานยากจนที่แหกันเขามา
แออัดยัดเยียดกันอยูในเมือง  มีแตที่ดินวางเปลาที่อยูไมไกลสถานที่ เๆขาเขามาทํางาน  บางแหงเปนที่ๆ
ราชการไดมาจับจองไวแตยังไมไดใชประโยชน  บางแหงเปนที่ดินของเอกชนที่ยังไมมีราคาเพราะถนน     
ยังไมเขาไปถึง  ผูอพยพเขามาจึงปลูกบานเรือนที่พักอยูในที่ดินเหลานั้น  ส่ิงกอสรางเหลานี้ก็มีลักษณะ
ชั่วคราว  ใชวัสดุอุปกรณที่หาไดโดยงายและไมมีราคา  ปราศจากการวางผัง  ทั้งน้ีเพราะพวกเขาขาดทุน
ทรัพย  และไมมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย  ในสวนที่ที่เปนของราชการพวกเขาก็ถูกตราวาเปนผูบุกรุก  สวน
ที่ดินของเอกชนบางแหงเขาก็เปนผูบุกรุก  แตสวนมากเขามักเปนผูเชา  โดยราคาคาเชาจะถูกแตไมมี
กําหนดเวลาของการเชา เขาอาจถูกขับไลออกเมื่อใดก็ได  ความไมม่ันคงในที่อยูอาศัยทําใหไมมี การ
บํารุงรักษา  สถานที่อยูอาศัยก็ถูกปลอยใหเส่ือมโทรม  นอกจากนั้นแลว  เม่ือมีผูเขามาอยูอาศัยเพิ่ม       
กอตอเติมที่พักออกไป  จึงทําใหมีบานเรือนระเกะระกะ  แนนขนัดยัดเยียดไปหมด 

ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหสภาพแวดลอมของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพฯ
ไมถูกสุขลักษณะ  คือ การมีนํ้าทวมขังอยูใตบานเรือนอยูแทบตลอดทั้งป  ทั้งน้ีเพราะกรุงเทพฯเปนที่
ต่ํา  การจะสรางบานเรือนที่อยูอาศัยก็จะตองถมที่เสียกอน  ถาบริเวณใกลเคียงมีการถมที่แลว  ทีด่นิ
สวนที่ไมไดถมก็จะเปนแองนํ้าขัง  ผูอพยพเขามาเปนแรงงานก็ไมมีกําลังเงินที่จะถมที่ได  
นอกจากนั้นแลวที่ที่เขาเขามาอยูอาศัยก็ไมใชของเขา  แมบางแหงเจาของที่ดินจะสรางบานหรือเรือน
แถวใหเชาในราคาถูก  ที่ดินเหลานั้นก็ไมไดรับการถมที่  เม่ือมีคนมาอาศัยจํานวนมากและเมือง
ขยายใหญขึ้น  แองนํ้าเหลานี้ก็จะเนาเสียและเต็มไปดวยขยะ3 

บทความนี้  จะบรรยายและพยายามวิเคราะหวิวัฒนาการการจัดการสิ่งแวดลอมในสลัม
(ชุมชนแออัด) โดยอาศัยกรณีศึกษาในชวงเวลาตางๆ เทาที่ผูเขียนไดมีประสบการณ  ซึ่งเริ่มตนจากประมาณ 
พ.ศ.2511  ที่วัดญวนสะพานขาว  กรุงเทพฯ  และตอๆมาภายหลังที่ชุมชนบริเวณคลองสําโรงจังหวัดสงขลา  
ชุมชนริมคลองแมขาจังหวัดเชียงใหม  และชุมชนรวมสามัคคีเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยจะมี
ประสบการณและขอมูลเอกสารสอดแทรกเขามาเปนระยะๆ  ทายที่สุดผูเขียนจะพยายามวิเคราะหสรุปจาก
กรณีตางๆและขอมูลที่ไดจากเอกสาร  ปญหาที่ผานมาตลอดจนพยายามเสนอแนะแนวทางบางประการเพื่อ
ทําแผนสิ่งแวดลอมในภายหนา 

 
 
 
 
                                                        
3  โปรดดู Akin  Rabibhadana,1975, The  Organization  of a Bangkok  Slum, unpublished  PhD. Dissertation. Cornell  

University (หาไดที่หองสมุดคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, และ อคิน  รพีพัฒน ชีวิตและจุดจบของสลัม
กรุงเทพฯแหงหนึ่ง พิมพครั้งที่ 3 สมาคมวิจัยเชิงคุณภาพ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548,  ประเสริฐ  แยมกลิ่นฟุง 
Prasert  Yamklinfung  A Study  of  the Needs  and Youth  in Four  Slums  in Bangkok,  Chulalongkorn  University  Social  
Science  Research  Institute ,1973. 
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2. ชาวบาน-ชาวเมือง : หมูบานชาง  ตรอกใต  วัดญวนสะพานขาว(ราวประมาณ 
พ.ศ.2511-2512) 
เปนที่นาสังเกตวา  แมชุมชนตรอกใต-วัดญวนจะอยูเกือบใจกลางกรุงเทพฯ  ชาวบานที่น่ันเมื่อ 

38 ปมาแลวไดเรียกชุมชนวา “หมูบาน”  โดยบอกวาเปนหมูบานของชางกระเบื้อง (ชางปูกระเบื้อง      
พ้ืนและกําแพง)  การที่เขาเรียกวา “หมูบาน” น้ันมีความสําคัญเพราะ “หมูบาน” คือที่อยูของ “ชาวบาน” 
ในชนบท 

ในสมัยนั้นชาวชนบทจะอยูอาศัยในเรือนไมใตถุนสูง  ที่ใตถุนจะมีการเลี้ยงสัตวเชนสุกรไก
และสุนัข  ขยะซึ่งประกอบดวยเศษอาหารและวัสดุธรรมชาติที่สลายไดจะถูกทิ้งลงใตถุน เพื่อเปน
อาหารใหแกสัตวเลี้ยงเหลานี้  ดังน้ันขยะสวนใหญจึงถูกกําจัดไปโดยสิ่งมีชีวิตเหลานั้น  สวนใบไม
แหงหรือกิ่งไมเล็กที่หักหลนลงมาก็จะถูกกวาดกองไปรวมไวแหงหน่ึงแลวจุดไฟเผาทิ้งไป  สวน
อุจจาระนั้นอาจถูกกลบฝงไป  หรือ ถายไวในปา  หรือในทุงนา  สวนน้ํานั้นจะหาบมาจากบอน้ําตื้น
มาใสโองไวขางๆหรือใตถุนบาน 

เม่ือชาวชนบทอพยพเขามาอยูในเมือง  พวกเขาก็ยังคงมีพฤติกรรมเชนเดิมเรียกกลุมบานที่
พักอาศัยวา “หมูบาน”  และตัวเขาก็ยังเปนชาวบานเหมือนเดิมแตสภาพแวดลอมไดเปลี่ยนไปเสียแลว  บริเวณ
โดยรอบหมูบานแทนที่จะเปนทุงนาปาเขาเหมือนเดิม  กลับกลายเปนปาคอนกรีตซึ่งประกอบไปดวยตึกแถว
เรียงรายขายของ  หรือบานสวนตัวมีรั้วรอบขอบชิดที่ชาวบานจะเขาไปเตร็ดเตรทําธุระไมได  ใตถุนก็
มีนํ้าครําแทนสัตวเลี้ยงที่เหลือเพียงไกชนตัวสองตัวในสุมบนที่ดอน  หลายแหงกองขยะก็สุมอยูเหนือน้ํา  
ที่ขังเนาอยูกับขยะที่ลอยฟองอยูทั่วไป  มีแมบานหลายคนที่ขายอาหารอยูหนาบาน  และคนก็กินกัน
อยูไมไกลกองขยะนัก 

สมัยนั้นเทศบาลกรุงเทพฯไดเริ่มเลือกตั้งและ/หรือแตงตั้งคณะกรรมการชุมชนแลว  และ วัดญวน-    
ตรอกใตก็เปนชุมชนแหงแรกที่มีกรรมการชุมชน  โดยศูนยสาธารณสุขที่ 6 ดําเนินการ  งานสําคัญดาน
ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นก็คือการสรางสวม  เพราะไดมีการจัดการประกวดสวมสะอาดขึ้นในหมูบาน  ความจริงการ
ประกวดนี้ไดเกิดกอนที่ผมจะไดเขาไปศึกษาชุมชนนี้  เหตุที่ทําใหผมทราบถึงการประกวดเพราะผมไดไปเยี่ยม
สัมภาษณบานหลังหน่ึง  ซึ่งเจาของบานถามผมทุก 5 นาทีวา  ผมอยากเขาหองน้ําไหม  ผมเองก็ปฏิเสธอยูเรื่อยจน
ทนการรบเราของเขาไมไดจึงไปเขาหองน้ําของเขา  ผมก็พบวาหองน้ําของเขาใหญและสะอาดมากจนนาแปลกใจ     
ในการที่ไดพบของเชนนั้นในสลัม  ความจริงเขาเพิ่งชนะการประกวดหองสวมที่น่ันเมื่อไมนานมานี้เอง 

ความจริงในพ.ศ.2511  ก็ยังมีอีกหลายหลังคาเรือนที่ยังไมมีหองสวมในสลัมแหงน้ัน  และผูอาศัย
ตองไปขอใชของบานคนอื่น  แตการสงเสริมของสาธารณสุขและกทม. ในที่สุดกไ็ดทาํใหการมสีวมซมึใชเปน
ของปกติธรรมดา  สวนน้ํากินน้ําใชน้ันมีบางบานสักประมาณ 3-4 แหงใน110 หลังคาเรือน ที่มีนํ้าประปา       
คนอื่นจะมีโองอยูที่เฉลี่ยงหนาบาน  แลวซื้อน้ําจากบานที่มีกอกประปา โดยโยงสายยางมาใสโองหรือตุมที่
บานของตน  หรือไปหาบน้ําจากบานที่มีประปามาใสโองที่บาน  ราคาน้ําเขาคิดกันเปนโองหรือเปนปบ
สุดแตวาจะสงนํ้าตามสายยางหรือมาหาบเอาไป  สําหรับไฟฟาก็เชนเดียวกัน  สองสามหลังคาเรือนที่มี
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ไฟฟามิเตอรตอตรงจากการไฟฟานครหลวง  สวนคนอื่นก็รอสายพวงจากบานสองสามหลังคาเรือนนั้น  
แลวจายคาไฟตามจํานวนหลอด  และเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ4 

ในสมัยนั้นสลัมถูกเรียกวา “แหลงเส่ือมโทรม”  ซึ่งหมายถึงทองที่ๆมีสภาพสิ่งแวดลอมเส่ือม
ทรามอันเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูอยูอาศัย  และเปนสถานที่ที่ดูนารังเกียจไมงดงาม
สําหรับผูที่ไดมาเห็น  บอยครั้งมีการรวมเอาความคิดที่วาสลัมเปนที่รวมของอาชญากรและ
อาชญากรรมเขาไวดวย  ทั้งน้ีมีแนวคิดหลักอยูเบ้ืองหลังวาสลัมหรือแหลงเส่ือมโทรมนั้นเปนสถานที่
ไมพึงปรารถนา  เปนเสมือนโรครายที่พึงขจัด สภาพแวดลอมที่สกปรกรกรุงรังน้ันก็ถูกกลาวหาวา
เกิดแตพฤติกรรมของผูอยูอาศัย5  ซึ่งก็เปนจริงอยูบางสวนดังที่ไดกลาวมาแลว  แตก็เปนที่นาสังเกต
วาในขณะที่ใตถุนบานและบริเวณขางเคียงเต็มไปดวยขยะ  ในบานของชาวสลัมที่ตรอกใตพ้ืนไดรับ
การกวาดถูทําความสะอาดอยางเรียบรอย  นอกจากนั้นแลวทางเดินออกสูถนนใหญขามแองนํ้าครํา
ที่เด็กในหมูบานตองเดินไปโรงเรียนทุกวันนั้น  มีสะพานไมระแนงทอดยาวไปตลอดทางซึ่งชาวบาน
ไดสรางขึ้นและมีคนคอยบํารุงรักษา ซอมแซมอยูเปนระยะๆ 

3. การเคหะแหงชาติ : ความพยายามของรัฐในการจัดการสิ่งแวดลอม 
หากจะถามวาชาวเมืองมองชุมชนแออัดวาอยางไร  เราคงตองยอมรับวาเขาคงคิดวาเปนแหลงเส่ือมโทรม  

“เปนอัปลักษณขายหนาขายตาบานเมือง”6  ดังน้ัน ชุมชนแออัดเองก็เปนปญหาความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดลอมเมืองที่ตองแกไข  ในสมัยนั้นรัฐเองมองเห็นวาปญหาชุมชนแออัดนั้นเกิดขึ้นจากการ
ขาดแคลนที่อยูอาศัยสําหรับผูยากไร  ซึ่งเราจะเห็นไดตอไปภายหลังวาเปนเพียงสาเหตุสวนสําคัญ
สวนหน่ึงเทานั้น  วิธีการแกปญหาที่นํามาใชในขณะนั้น คือ  การกอสรางแฟลตสําหรับใหคนจนอยู
อาศัย  การเคหะแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งเม่ือ พ.ศ.2516  เพ่ือแกไขปญหานี้
โดยเฉพาะไดดําเนินการสรางแฟลตโดยมีเปาหมายที่จะสรางใหไดปละ 24,000 หนวย(ป พ.ศ.2518)7  แตการ
ทําเชนนั้นไมไดผล  เพราะคนจนที่ไดสิทธิขึ้นไปอยูบนตึกในแฟลตกลับขายสิทธิของตนใหแกผูที่มี
เงินมากกวาตน  สวนตนเองนั้นกลับยายลงมาอยูในสลัมหรือสรางสลัมใหม  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ
มีความขาดแคลนที่อยูอาศัยสําหรับประชากรกรุงเทพฯแทบทุกชนชั้น8   

                                                        
4  โปรดดู  Akin  Rabibhadana และ อคิน  รพีพัฒน  อางแลว 
5  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคกรมหาชน) เครือขายองคกรชุมชนเมือง 
แนวทางการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของคนจนในเมือง  คิดใหม  ทําใหม  บานมั่นคง  เอกสารประกอบการสัมมนา วันที่ 4  
มิถุนายน  2546. 

6  จิรา  สาครพันธ “คํานํา”  ใน อคิน  รพีพัฒน(บรรณาธิการ)  สลัม : ปญหาและแนวทางแกไข  สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ.2525 หนา (6) 

7  นลินี  ตันธุวนิตย  กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร” ใน อคิน  รพีพัฒน(บรรณาธิการ) ชุมชนแออัด : องคความรูกับความเปน
จริง กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  พ.ศ.2542 หนา 294.  

8 โปรดดู วิญู  วิจิตรวาทการและคณะ  การเติบโตของเขตชุมชนในกรุงเทพมหานคร  กรุงเทพฯ : หนวยวิจัย  สมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย  พ.ศ.2519  หนา  123 – 127. 
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เม่ือประมาณป 2522  ไดเกิดมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในทัศนคติของรัฐที่มีตอสลัม  น่ัน
คือการเห็นชอบที่วาชุมชนควรมีสวนรวมดวย  ไมใชรัฐทําการพัฒนาใหแตอยางเดียว  แนวทางใหม
น้ีคงไดรับมาจากการประชุมเรื่องที่อยูอาศัยโลกซึ่งจัดโดยธนาคารโลก  เม่ือ พ.ศ.2519  ที่ประชุมน้ี
เนนการมีสวนรวมของชุมชน  แลวธนาคารโลกไดใหเงินทุนแกการเคหะฯในการปรับปรุงที่อยูอาศัย
ในรูปแบบตางๆ  ส่ิงที่เห็นไดชัดและยังมีปรากฏอยูในชุมชนตางๆ คือ ทางเทาคอนกรีตซึ่งสรางขึ้น
แทนสะพานไมเกาๆที่ผุพัง  ตลอดจนทางระบายน้ําซึ่งจะชวยไมใหนํ้าขังในชุมชน 

มีเรื่องที่เกิดขึ้นที่ชุมชนบานครัวเมื่อเจาหนาที่ของการเคหะฯเขาไปอธิบายวาจะเขาไปสราง
ทางระบายน้ําให  โดยอธิบายวาการกอสรางนี้จะใชเงินที่กูมาจากธนาคารโลก  จึงจะตองขอให
ชาวบานในชุมชนชวยกันชดใชเงินคืนให  ไดมีชายชาวบานคนหนึ่งลุกขึ้นยืนถามเจาหนาที่วาทําไม
แถวสุขุมวิทอันเปนถ่ินที่อยูอาศัยของคนมีอันจะกิน  รัฐจึงไปสรางทางระบายน้ําใหเปลาๆโดยไม
คิดเงิน  แลวทีมาสรางในถิ่นที่อยูของผูยากจนรัฐจึงจะคิดเงิน  คําถามเชนนี้ทําใหเจาหนาที่งงไมรูวา
จะตอบวาอยางไร  แตแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  สวนหนึ่งที่ทําใหเกิดสลัมน้ันเกิดจากความอ
ยุติธรรม ความไมเทาเทียมในการปฏิบัติงานของรัฐ  นอกจากนั้นแลวนาจะแบงแยกใหชัดเจน
ระหวางรัฐและประชาชนวาอะไรเปนงานที่รัฐจะตองทําเปนการใหบริการแกประชาชน  อะไรเปน
หนาที่ของประชาชน  และอะไรที่เปนส่ิงที่ทั้งสองฝายตองรวมกันทํา 

งานปรับปรุงชุมชนที่การเคหะฯไดเริ่มตนทําในป 2522 น้ัน  แมวาจะไมประสบความสําเร็จ
เพราะหลายแหง  เจาของที่ดินไดทําการขับไลชาวชุมชนออกไปก็ตาม  แตงานนี้ก็ไดความสําเร็จในการทํา
ใหเจาหนาที่ของรัฐมีมุมมองใหมในการจัดการกับสลัม  ทําใหรูวาการมุงหนาทําลายลางขับไลสลัมน้ัน  
ไมใชการแกไขปญหาสลัม  เพราะสลัมจะไปผุดขึ้นในที่แหงอื่น  การแกไขปญหาอยางแทจริงน้ัน  จะตอง
อาศัยความรวมมือจากชาวสลัมเอง  ความจริงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติน้ีไดแสดงออกในการเรียกสลัมวา
เปนชุมชนแออัดในป พ.ศ.2525  การเปลี่ยนชื่อสลัมเปนชุมชนแออัดในครั้งน้ีจะสามารถเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของเจาหนาที่ของรัฐที่มีตอสลัมเพียงใดก็นาสงสัยอยู  ดังจะเห็นไดจากคําจํากัดความในราง   
พ.ร.บ.ชุมชนแออัดที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย9 ที่มีความแตกตางนอยมาก จากคําจํากัดความของแหลง
เส่ือมโทรม 

แตส่ิงสําคัญที่การปรับปรุงชุมชนไดสงเสริมใหเกิดขึ้นแลว คือ องคกรชุมชน  ซึ่งหลังจากการผานรอน
ผานหนาวมาหลายปไดเขมแข็งขึ้นเปนลําดับ  ความจริงองคกรชุมชนเปนส่ิงที่การเคหะฯจําเปนที่จะสรางขึ้นให
เปนผูแทนชุมชนในการเจรจาขอความรวมมือในการปรับปรุงชุมชน  แตในฐานะที่เปนผูแทนของชาวชุมชนยอมตอง
ประทวงและเรียกรองใหชุมชนดวย  ดังน้ันในชุมชนแหงหน่ึงในกรุงเทพฯเมื่อการเคหะฯไดไปสรางที่เก็บขยะให
ชุมชนที่บริเวณขางๆ ชุมชน  องคกรชุมชนจัดการใหมีคนเก็บขยะจากบานเรือนมารวมไวที่สถานที่เก็บขยะที่น้ัน  
จนขยะลนที่เก็บขยะกระจายไหลไปทั่วสงกลิ่นเหม็นตลบอบอวล  องคกรชุมชนก็ตองรองเรียนตอการเคหะฯให
ติดตอประสานกับกรุงเทพมหานครให 

                                                        
9 ดู  คณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา  ผสพ. พ.ศ. 2540  หนา 106. 
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ในชวงปลายทศวรรษที่ 2520  ตลอดถึงประมาณชวงกลางของทศวรรษที่ 2530  
เศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็ว  ทําใหที่ดินมีราคาแพง  จึงเกิดการไลที่อยางรุนแรงมากขึ้นเพื่อนําที
ดินที่เปนที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยมาพัฒนาเชิงธุรกิจ  ก็ไดเกิดมีการรวมตัวกันประทวงการไลรื้อ  
ทําใหเกิดการตอรอง  ซึ่งในที่สุดไดนํามาสูการพัฒนาแนวทางที่เปนทางออกของการไลรื้อ  ดวย
รูปแบบการประนีประนอมเพิ่มเติมโดยการซื้อหรือเชาที่ดินบางสวนจากเจาของที่ดิน  แลวสรางที่อยู
อาศัย  และระบบสาธารณูปโภคใหม  ทําใหชุมชนมีสภาพแวดลอมดีขึ้น  มีความมั่นคงในการอยู
อาศัยโดยไมกระทบตอวิถีชีวิต  ขณะที่เจาของที่ดินไดพ้ืนที่บางสวนไป  เพ่ือพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ  
วิธีการนี้เรียกวา  การประสานประโยชนที่ดิน(Land  Sharing)ชุมชนเองมีสวนในการตอรองกับ
เจาของที่ดินและในการวางผังบานเรือนที่อยูอาศัยใหมของตน 

 

4. สงขลา : ชุมชนริมคลองสําโรง  
คลองสําโรงเปนคลองที่เชื่อมระหวางทะเลสาบสงขลากับอาวไทย  อยูทางใตของเขตเมือง  มี

ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร  มีชุมชนตั้งอยูริมคลองถึง 5  ชุมชนดวยกัน  คือ ชุมชนบอหวา  ศาลาเหลือง
(บางสวน)  โรงเรียนพาณิชยการ(บางสวน)  สามแยกคลองสําโรง  และเกาเสง  ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชน        
ริมคลองสําโรงทั้งหมดมีประมาณ 10,000 ครัวเรือน  จํานวนประมาณ 6,000 คน 

ชุมชนบอหวาเปนชุมชนที่อยูทางปากคลองดานทะเลสาบสงขลา  ชุมชนนี้นาจะเปนชุมชนที่
เกาที่สุด  อายุประมาณ 40 ปมาแลวและทําประมงในทะเลสาบ  ภายหลังในทศวรรษที่ 2510  เริ่มมีการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่และมีผูคนอพยพเขามามาก  สวนปากคลองทางดานอาวไทยเปนที่ตั้ง
ของชุมชนเกาเสง  บทความนี้ขอบรรยายถึงชุมชนเกาเสงและบอหวามากกวาชุมชนอื่น 

เกาเสงเปนชุมชนที่เกิดจากการถูกไลรื้อมาจากที่อื่น  เดิมทีเดียวมีหมูบานประมงอยูที่แหลมสนออน  ซึ่ง
รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ  ธนะรัชตตองการพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวของสงขลา  จึงไลรื้อชุมชนประมง
พ้ืนบานที่น่ัน  แลวใหมาตั้งถ่ินฐานอยูที่ปากคลองสําโรงดานติดทะเลอาวไทย  เม่ือประมาณป พ.ศ.2502  เพราะ
ที่น่ีเปนที่เหมาะสมสําหรับจอดเรือหลบมรสุมของเรือประมงขนาดเล็ก  ตอมาเนื่องจากเกาเสงอยูใกลใจกลางเมือง
จึงสะดวกตอการประกอบอาชีพรับจางตางๆ รวมทั้งเปนแหลงขายปลา  อาหารทะเลสดและอาหารทะเลแหงแหลง
ใหญ  จึงทําใหประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  จากป พ.ศ.2522  ที่มีเพียง  50  ครัวเรือน  ปจจุบัน(ประมาณป
พ.ศ.2542) มีจํานวนทั้งส้ิน 450  ครัวเรือน10 เกาเสงมีทั้งชาวพุทธและมุสลิมอยูดวยกันดวยมิตรไมตรีที่ดียิ่ง  
ชาวมุสลิมก็ไดชวยสรางและบํารุงรักษาวัด  ชาวพุทธก็ไดชวยบํารุงรักษาสุเหราและเลิกเลี้ยงสุนัข  เพราะเปนที่
รังเกียจของชาวมุสลิม 

 

                                                        
10 พรรณงาม  เงาธรรมสาร  และพิชยา  แสงคง  “กรณีศึกษา  เทศบาลจังหวัดสงขลา”  ใน  อคิน  รพีพัฒน (บรรณาธิการ) ,2542  อางแลว หนา  216. 
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ความเปนชุมชนที่แข็งแกรงและเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั้นแสดงใหเห็นตั้งแตการยายมาจาก
แหลมสนออน  เพราะนอกจากตัวบุคคลแลว  ชาวบานยังไดขนไมพียงแตบานเทานั้น  แตยังไดชวย
กันขนสุเหราใสเรือสองลําแลนคูเคียงกันมาดวย  ส่ิงหน่ึงที่เปนตัวยึดเหน่ียวใหชุมชนมีการรวมมือกัน
อยางเหนียวแนนคือกระแสการไลรื้อซึ่งมีมาตลอด  ในป พ.ศ. 2530  เทศบาลโดยนโยบายจังหวัด
สงขลา  ไดมีแผนปรับปรุงที่ดินบริเวณชุมชนเกาเสงใหเปนที่ทองเที่ยว  และรื้อยายชุมชน  ครั้งน้ันจึง
มีการเดินขบวนเพื่อรองขออยูที่เดิมกับทางผูวาราชการจังหวัดสงขลา  มีคนจากชุมชนเกาเสงเขารวม
เดินขบวนครั้งน้ีทุกครอบครัวรวมประมาณ 1,000 ครอบครัว  ทําใหทางจังหวัดตองชะลอโครงการ
ออกไป  โดยยังไมมีการบอกยกเลิกจนปจจุบัน11  ในทัศนะของคนเกาเสงถึงแมวาเขาจะตั้งบานเรือน
อยูในที่ดินของราชพัสดุก็ตาม  เขามีความรูสึกวาเขาไมใชผูบุกรุก  ไมไดอยูชั่วคราวเพราะเขาไดรับ
อนุญาตใหเขามาอยูอาศัย  โดยจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต  ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  และมี
มัสยิดซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนถูกตองจากสํานักจุฬาราชมนตรี12  

ในดานความสัมพันธกับภายนอก  ชุมชนเกาเสงอาจเปนชุมชนแรกที่เทศบาลเมืองสงขลา
เขามารวมพัฒนา  ในป พ.ศ. 2527  ไดมีการเลือกตั้งผูนําชาวบาน  และไดมีกรรมการชุมชนดวย  
ผูนําระยะแรกๆมักเปนผูคุนเคยกันดีกับนายกเทศมนตรี  แตก็มักมีผูนําธรรมชาติเดิมอยูบางสวน
ดวย  ส่ิงที่นาสนใจคือพวกเขาสามารถทํางานเปนทีม  เคารพซึ่งกันและกัน  แบงงานกันตาม
ศักยภาพ  อาทิเชน  เม่ือเกิดเรื่องที่อยูอาศัยที่ตองเผชิญกับเทศบาลและเรียกรองจะอยูที่เดิม  จะมี
ผูนําอีกพวกหนึ่งซึ่งเปนคนหนุมเกิดขึ้น  สวนประธานกรรมการและอีกหลายคนที่สนิมสนมกับคณะ
บริหารเทศบาลจะไมแสดงตน  และไมขัดขวางการตอสูกับนโยบายของเทศบาล 

ในป พ.ศ.2531 โครงการปรับปรุงชุมชนแออัด  จังหวัดสงขลามูลนิธิท่ีอยูอาศัย ไดเขามา
สํารวจชุมชนสงขลารวมกับวิทยาลัยครูสงขลา(สถาบันราชภัฏสงขลาปจจุบัน)  และไดเลือกชุมชน
เกาเสงเปนเปาหมายหนึ่งในการพัฒนา  มูลนิธิที่อยูอาศัยไดสงเจาหนาที่ลงทํางานในพื้นที่โดยพัก
อยูในชุมชน  หลังจากที่ไดรับการยอมรับจากชาวชุมชนแลว  ไดทํากิจกรรมรวมกับชาวชุมชนหลาย
อยาง เชน การสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสรางสวมสาธารณะ  การตั้งกลุมเกลือ  การตั้งกลุม
ออมทรัพยและการปรับปรุงถนนและคูระบายน้ํา13 

 
 
 

                                                        
11 เลมเดิม  หนา 246-248  สําหรับการอพยพของชาวบานในรายละเอียด  โปรดดู รายงานโครงการวิจัยและปฏิบัติการเรื่อง  
พัฒนาชุมชนแออัดและองคกรชุมชนในเมืองระยะที่ 2-3  (สกว.) พ.ศ.2547 หนา 312-213. 

12 เลมเดิม  หนา 246-250. 
13 รายงานโครงการวิจัยและปฏิบัติการเรื่องพัฒนาชุมชนแออัดและองคกรชุมชนแออัดในเมือง(สกว.)  อางแลว  หนา 

323(mimeograph) 
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ทุกฝายในชุมชนรวมกันทําศูนยเด็กเล็กซึ่งเปนส่ิงจําเปนที่น่ีเพราะพอแมออกไปทํางานนอก
บานเด็กอยูกับคนแกประสบอุบัติเหตุบอยมาก  ความมุงม่ัน ยืนหยัดที่จะหาวิธีใหศูนยเด็กเล็กอยูได  
ทั้งที่มีอุปสรรคหลายๆประการ  ก็เปนบทพิสูจนอันหนึ่งของความรวมมือของคนเกาเสง14  ตอมา
เทศบาลไดนําเรื่องศูนยเด็กเล็กไปขยายผลตออีก  5  แหงและชุมชนอื่นๆตั้งขึ้นเองอีก 3   แหงการพัฒนาอีก
ประการหนึ่งซึ่งควรจะถือวาเปนความสําเร็จขององคกรเอกชนที่ไดเขาไปรวมดําเนินการกับชาว
ชุมชน คือ การสรางสวมสาธารณะ  ดังที่ทราบกันอยูทั่วไปชาวชุมชนเกาเสงไมชอบทําสวมจะถาย
กันตามชายหาด  ซึ่งเปนส่ิงที่หนวยงานราชการนํามาอางเปนเหตุผลในการที่จะไลรื้อดวย  องคกร
จึงชวยใหชุมชนไดรับเงินจากยูนิเชฟ  จํานวน 20,000 บาทมารวมกันสรางสวม 5 หอง และ
จัดระบบการใชสวม  มีคนดูแลทําความสะอาดเก็บเงินจากสมาชิกที่ใชสวมครอบครัวละ 20 บาท 

กลุมออมทรัพยของชุมชนนั้นตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2533  และขยายไปหลายชุมชน  นางใจดี  
สวางอารมณ  ประธานกลุมออมทรัพย  เลาวา  ชาวบานไดรวมตัวในเรื่องของกิจกรรมที่อยูอาศัย  
เพราะชาวชุมชนถูกกลาวหาวาอยูในที่บุกรุก  ไมมีความมั่นคง  เลยมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุมออม
ทรัพยขึ้น  เพ่ือเปนหลักประกันในเรื่องที่อยูอาศัย  และหลังจากนั้นก็คิดวานาจะรวมตัวกันในเรื่อง
ของการพัฒนาคลอง  เพราะหนวยงานราชการโจมตีวาชาวชุมชน  เปนตนเหตุของน้ําเสีย15  ในที่สุด
จึงไดเกิดเครือขายชุมชนเพื่อฟนฟูคลองสําโรง 

 

5. คลองสําโรง : เครือขายการฟนฟูคลอง 
ดังที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตน  คลองสําโรงเปนคลองธรรมชาติที่เชื่อมระหวางทะเลสาบสงขลากับอาว

ไทย  มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร  เดิมที่เดียวเมื่อสัก 50 ปกอนนี้  คลองกวาง 25-30 เมตร  และลึกถึง 1-3 
เมตร  มีนํ้าใสสะอาด  อุดมสมบูรณดวยสัตวนํ้านานาชนิด16  เปนเสนทางเดินเรือของพอคาชาวจีนและชาวประมง
โดยไมตองออมแหลมสมิหลา สองฝงคลองก็มีตนจาก  ตนแปง  โกงกาง  เปนที่วางไขของกุง ปู  ปลา 

กอน พ.ศ. 2515  คลองสําโรงยังอุดมสมบูรณมาก  แตตั้งแต พ.ศ. 2515 เปนตนมา  นายทุนตางถ่ิน
ไดมาลงทุนทําโรงงานแปรรูปทําอาหารทะเล  เชน  โรงงานทําปลากระปอง  โรงงานทํากุงแหง  และโรงงานทํา
ปลาหมึกแหง เปนตน  มีทั้งโรงงานขนาดใหญที่มีคนงานจํานวนมากหลายรอยคน  ไปจนถึงโรงงานขนาดเล็กเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ตลอดความยาวของคลองมีโรงงานอาหารทะเลทั้งขนาดเล็กและใหญอยูประมาณ         
10-20 โรง 

                                                        
14 นางใจดี  สวางอารมณ  “การฟนฟูพลังอํานาจชุมชน”  ใน ศุลีมาน  นฤมล  วงศสุภาพ (ผูประสานงาน)  และอรุณศรี  บัวแกว

(ผูชวย)  รายงานเบื้องตนการศึกษาการฟนฟูพลังและอํานาจชุมชน  กรณีศึกษาภาคใต(UNDP) วันที่ 24 พ.ค. 2544  
(mimeograph) 

15 ชุมชนริมคลองสําโรง  สิบปของการฟนฟูและรวมพัฒนาคลองสําโรงโดยองคกรชุมชน  สงขลา : โครงการพัฒนาชุมชน
แออัดภาคใต, 2542. 

16 เลมเดิม  หนา 11, 16-18. 
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โรงงานอุตสาหกรรมยอมดึงดูดคนใหเขามาทํางาน  การสงเสริมอุตสาหกรรมของรัฐ  โดย
ไมคํานึงถึงความเสียเปรียบ  ความยากจนของเกษตรกร  ทําใหคนจากพื้นที่ยากจนแถบนั้นเชน ปาก
พนัง และสทิงพระ  ไดชักชวนกันอพยพเขามาทํางานและตั้งหลักแหลงริมคลองสําโรง  คลองได
กลายเปนแหลงรับขยะ  และน้ําเสียจากชุมชนริมคลอง  โรงงานสูบน้ําขึ้นไปใชในโรงงานแลวระบาย
นํ้าเสียและขยะ  เชน เขง  ถานไฟ  ตลอดถึงกระดองและขี้ปลาหมึกลงสูคลอง  ตั้งแตหลัง พ.ศ. 2520  เปนตนมา  
สภาพธรรมชาติของคลองสําโรงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง  คลองเริ่มตื้นเขิน  นํ้าไหลไดนอยลง  คลอง
สกปรกเต็มไปดวยเขงไมผุ แๆละขยะ  ชาวบานที่อพยพมาอยูใหมปลูกบานรุกล้ําลงไปในเขตคลอง  นํ้าเปลี่ยนเปนสี
ดํา  กุงปลาตายลอยเปนแพ  นํ้ามีอาการเดือด  และสงกลิ่นเหม็นตลอดคลอง 

เม่ือประมาณ 10 ปที่แลวมา(ประมาณ พ.ศ.2532)  ความกวางของคลองเหลือไมเกิน 3-4 เมตร          
ลึกไมเกิน 1 เมตร  และเนาเสียอยางรุนแรง  “ชาวบานริมคลองเลาวาในชวงกลางคืนราวตี 2-3   
จะเปนชวงที่คลองสงกลิ่นเหม็นตลบอบอวลรุนแรงที่สุด”17 

ดังน้ันเมื่อหนวยงานของรัฐคิดจะพัฒนาคลอง  จะตองไลยายชาวบานออกไปกอน  แต
ชาวบานไมไดคิดอยางนั้น  ชาวบานคิดวาคนกับคลองนาจะอยูดวยกันได  ชาวบานจึงเสนอใหมีการขุดคลอง  
กอนที่จะมีการขุดคลองมีวัชพืชขึ้นเต็มคลอง  ตื้นเขินคนเดิมขามได  ถูกบุกรุกเหลือความกวางอยางมากเพียง
ประมาณ 10 เมตร 

 

6. การฟนฟูคลองสําโรง : การริเริ่มโดยชุมชน 
ประมาณป 2532-2533  ชาวชุมชนริมคลองเริ่มที่จะรักษาความสะอาดบริเวณที่อยูอาศัย

ของตนเอง  ไดมีการรณรงคใหชาวบานละเวนจากการทิ้งขยะมูลฝอยลงคลอง  ไมปลูกสราง
บานเรือนรุกล้ําเขตแนวคลอง  บริเวณชุมชนเกาเสง  สําโรง  และบอหวา  ไดมีการกําหนดการเก็บ
ขยะ  ลอกคลอง  ภายหลังชาวบานชุมชนอื่นริมคลองไดมารวมรักษาความสะอาดทั้งคลอง 

ในป 2534  มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัยสงขลา(โครงการพัฒนาชุมชนแออัดภาคใต ปจจุบัน)
รวมกับชาวบานประสานงานกับนักวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ทําการวิจัยคุณภาพน้ําในคลองสําโรง  ซึ่งผลปรากฏวาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานมาก  จึงไดจัดเสวนา
เรื่องมลพิษในคลองสําโรง  ซึ่งมีผลทําใหชุมชนตื่นตัวมากขึ้น  คนเขารวมรักษาคลองมากขึ้น  เชน  
ไมทําสวมลงคลอง  ไมเลี้ยงสัตว  ไมทิ้งขยะ18 

                                                        
17 นางใจดี  สวางอารมณ  และนางนงเยาว  สัมภาษณ    นายเลง  แซเอี้ยว  ประธานกลุมออมทรัพยบอหวา  เม่ือ วันที่ 26  
เมษายน  2544. 

18 ชุมชนริมคลองสําโรง  สิบปของการฟนฟูและรวมพัฒนาคลองสําโรงโดยองคกรชุมชน  สงขลา : โครงการพัฒนาชุมชนแออัด
ภาคใต, 2542  หนา 34 
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ในเครือขายกลุมออมทรัพยที่ขยายมาจากเกาเสง  มีชุมชนที่อยูติดคลองสําโรงอยูหลาย
ชุมชน  จึงเกิดคณะกรรมการฟนฟูคลองสําโรงขึ้นในป พ.ศ.2535  ซึ่งจะยึดเอาปญหาคลองสําโรง
เปนเรื่องหลัก  ตองการจะตอรองกับรัฐในแงที่วา  คนริมคลองเปนตนเหตุใหเกิดน้ําเสีย19   

นอกจากนั้นแลว  ในป 2535  ไดเริ่มมีโครงการปรับปรุงถนนและคูระบายน้ํา  ซึ่งใชเวลา
ปรับปรุง 4 ป  โดยมีอาสาสมัครสถาปนิกจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด  ประเทศอังกฤษ  มาชวยจัด
ผังชุมชน  หลังจากนั้นชุมชนก็เริ่มปรับปรุงบานเรือนใหเปนแถวเปนแนวมากขึ้น งบประมาณ
บางสวนไดจากชุมชน20  นอกจากนั้นในป พ.ศ.2536  ทางมูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัยไดติดตอ
โครงการ LIFE(โครงการสงเสริมส่ิงแวดลอมเมืองระดับทองถ่ิน)  ไดรับงบประมาณใหทําสะพานไม
เลียบคลองและปกไมกั้นเปนเขตยาว 400 เมตร  นอกจากนั้นยังไดใหชุมชนสําโรงปกไมกั้นขยะและ
กําหนดเขตแนวคลอง  สวนสําหรับชุมชนเกาเสงใหทําเขื่อนดวยกระสอบทราย21 

ชุมชนบอหวาตองการสะพานสองฝงคลองก็เพ่ือใหเขตคลองชัดเจน  พอสรางสะพานเสร็จ  
คณะกรรมการก็จะไมตองไประวังวาชาวบานจะสรางบานล้ําเขตคลอง  เพราะถาใครทําทาจะสราง  
ชาวบานเขาจะจัดการกันเอง  เพราะวาสะพานเปนสะพานสาธารณะ  ถาใครสรางบานล้ําออกมาก็
เทากับวาไปปดถนน22  ตรงไหนทําสะพานไมไดชาวบานจะปกปกไมเปนแนวเขื่อน  เพ่ือกั้นขยะ
ไมใหปลิวลงไปหลังจากเอาขยะขึ้นมาจากคลอง  ครั้งหน่ึงมีขาราชการผูใหญผานมา  คิดวาชาวบาน
เริ่มปกไมถมดินจะบุกรุกคลอง  มีการลงมาเจรจาใหรื้อ  “ชาวบานไดชี้แจงใหเขาฟง  แตเขาไมเชื่อ  
หนวยงานราชการติดตอกรมเจาทาใหลงมาโดยใชกฎหมายของกรมเจาทามาบังคับชาวบาน  
กฎหมายของกรมเจาทาบอกวาถาบุกรุกคลอง  หรือหนองน้ําจะตองถูกปรับตรม.ละ 500 ถึงรื้อก็ถูก
ปรับ  ถึงไมรื้อก็ถูกปรับ  แตการเจรจาตอนนี้  มีเฉพาะแกนนําไปเจรจา  เราเลยเรียกประชุมชาวบานวา  สมมติวา
เรายอมรื้อเขื่อนนี้  ตอไปกฎหมายนี้ตองออกมาใหรื้อบาน  ถาเรายอมครั้งแรกตอไปเราก็ตองยอม  ชาวบานก็เลย
ไมยอม  ถารื้อก็ใหเขารื้อเอง  แตถารื้อก็จะแจงความตํารวจวาทําลายทรัพยสิน  เลยมีการเจรจากัน  เขาบอกวา  ถา
ชาวบานคิดแบบนั้นจริงๆ   ทําไมไมปรึกษากับหนวยงานรัฐ  เพ่ือเอาซีเมนตลง  เราถามวา  ตอนนี้คุณมีไหมซีเมนต  
แรงงานเราพรอม  แตใหคุณหางบ หาของมา  ตอนหลังมีการนัดคุยกัน  ชวงนั้นนายอําเภอบอกวาจะลงมาในชุมชน  
ชาวบาน   ก็รอ  แตถึงเวลาก็ไมลงมา”23 

 

                                                        
19 ศุลีมาน  นฤมล  วงศสุภาพ(ผูประสานงาน) โครงการ รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย(UNDP)  พ.ศ.2544  อางแลว  
หนา 8. 

20 นางใจดี  สวางอารมณ เอกสารประกอบการสัมภาษณใน วันที่ 11  เมษายน  2544 , ใน เลมเดิม  หนา 1-2 
21 ชุมชนริมคลองสําโรง  สิบปของการฟนฟูและรวมพัฒนาคลองสําโรงโดยองคกรชุมชน  สงขลา : โครงการพัฒนาชุมชนแออัด
ภาคใต, 2542  หนา 35. 

22 นายเลง  แซเอี้ยว  26  เมษายน  2544  ใน ศุลีมาน  นฤมล  วงศสุภาพ(ผูประสานงาน) อางแลว หนา 9. 
23 เลมเดิม  หนา 17-18. 
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ในที่สุดคณะกรรมการก็ไดนําเรื่องถึงผูวาฯ  แทนที่จะรื้อยายชาวบานทั้งหมดไปพรุจูดซึ่ง
รองรับไดไมถึงครึ่งหน่ึงของจํานวนที่อยูริมคลองสําโรง  ชาวบานเสนอวา  ใหขยับขยายบานของ
ชาวบาน  ออกใหเหลือที่สําหรับคลองกวาง 10 เมตร  จังหวัดมีงบประมาณลานกวาสําหรับการขุดคลอง  ทาง
จังหวัดจึงตกลง  แตก็ยังมีขอถกเถียงกันอีกคือ ทางจังหวัดไดใหนักศึกษาลงมาสํารวจพื้นที่  ใชกลองแลวทํา
ออกมาเปนพิมพเขียว  บอกวาชาวบานตองรื้อถอน  101 ครัวเรือน  แตคณะกรรมการฟนฟูคลอง
สําโรงใหหนวยงานไปทําใหมพรอมกับชาวบาน 

“ชาวบานใชระบบลองคลอง  ใชเชือกวัด  ทั้งหมดตลอดสายคลอง  หางบประมาณซื้อไมไผ
ปกเขต  บานไหนออกมาเกิน 10 เมตร  ก็จะใชระบบการพนสีไวตามสวนที่เกิน  ทําหมดตลอดสาย
คลอง  มีที่ตองขยับขยายประมาณ 41 ครัวเรือน24 

ดังน้ันจึงมีการขุดคลองสําโรงในป 2538  โดยใชงบ 10 ลานบาท  ทางชุมชนริมคลองไดให
ความรวมมือ  โดยการรื้อบานที่กีดขวางการขุดคลองและอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

“หลังจากมีการขุดลอกคลองแลว  ชวงหลังน้ันก็มีการพัฒนากันอยูเรื่อย  นํ้าดีขึ้นแตเปนบาง
ชวง  เพราะโรงงานอุตสาหกรรมยังปลอยน้ําเสียอยู  แตวาตอนนั้นน้ําก็ทะลุเขาคลองแลว  เปนคลอง
ที่ชัดเจน คือ  มีนํ้าหมุนเวียน  โดยเฉพาะปากคลอง มันจะเปนทอใหญของน้ําในเขตเมืองที่มา
รวมกันอยูตรงนั้น  พอจังหวะน้ําขึ้น  ก็จะพาน้ําเสียลงไปในคลอง  แลวโรงงานอุตสาหกรรมก็จะใช
โอกาสนั้นปลอยน้ําเสียลงมาดวย  โดยเฉพาะกลางคืน ประมาณตี 1 ตี 2  หรือตอนฝนตก  อยาง
ตอนนี้ที่ไดกลิ่นน้ําในคลองอยู  นํ้าในคลองจะแหง  แดดจา  พอเรือวิ่งก็ตีใบพัด...ตอนนี้คลองก็ยังดํา
อยูเหมือนเดิม  ขยะก็ยังมี  แลวคนภายนอกยังโทษคนในชุมชนอยูเหมือนเดิม  หนวยงานรัฐตอนนี้ก็
เริ่มเขาใจกันมากขึ้น  หลังจากมีการประสานจากนายอําเภอชัยรัตน  ขึ้นมาเปนปลัดแลวมาเปนรอง
ผูวาฯ  ทานเคยพูดวา  คลองสําโรงเปนผลงานที่ทําใหคนรูจักและเลื่อนขึ้นจนไดเปนรองผูวาฯ  
ภายในเวลา 1 ป  บอกวาคนริมคลองไมใหความรวมมือ  หนวยงานราชการคงทํางานไมสําเร็จ  
เม่ือกอนทานยอมรับวา  คิดแบบราชการคือ พัฒนาตรงไหน  ตรงนั้นตองไมมีส่ิงกีดขวาง....
นายอําเภอชัยรัตนเปนขวัญใจของคนริมคลอง  เพราะทานเขาใจ  ถามีการประชุมหรือสัมมนาเรื่อง
คลอง  ทานจะไมขัด  แตทานเองก็ไมมีอํานาจ  เพราะจะมีหนวยงานตางๆรับผิดชอบ  เชนน้ําเสียลง
คลอง  อุตสาหกรรมจังหวัดตองรับผิดชอบ  อุตสาหกรรมจังหวัดบอกวาอํานาจของเขาไมสามารถสั่ง
ระงับโรงงานได  เพราะวามีอํานาจคุมแคโรงงานมีลูกนองรองเรียน  เขาก็ตองการหลักฐาน...”25 

ในป พ.ศ.2539  ทางจังหวัดไดจัดทําสะพานเลียบคลองทั้งสองฝง  โดยทําเปนทางเทากวาง
ขางละ 1.20  เมตรตลอดสายคลอง  นอกจากนี้ทางโครงการพัฒนาชุมนแออัดภาคใตไดประสานไป
ยังมูลนิธิศูนยที่อยูอาศัยเอเชียในการจัดทําผังชุมชนริมคลอง  ทางมูลนิธิฯไดสงนักวิชาการ 2 ทาน
มาจัดทําผังชุมชนรวมกับชาวชุมชน 

                                                        
24 เลมเดิม  หนา 7. 
25 เลมเดิม  หนา 10-11. 
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ในป พ.ศ.2540  การเคหะแหงชาติไดอนุมัติงบประมาณ 17 ลานบาทใหปรับปรุงชุมชน  3 
ชุมชน คือ ชุมชนสําโรง  ศาลาเหลือง และบอหวา  ตามผังการปรับปรุงชุมชนซึ่งมีการปรับปรุงได
ตามความตองการของชุมชน  ในดานการกอสรางชุมชนไมไดมีสวนรวมแตไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน  คลองสําโรงและชุมชนริมคลองไดกลายเปนพื้นที่ดูงานและถายทอด
ประสบการณใหแกชุมชนอื่นๆ  เชน  ชุมชนริมคลองแมขา  จังหวัดเชียงใหม26 

 
 
 
 
 
 

                                                        
26  นาสนใจวาชุมชนแออัดจังหวัดสงขลาไดรับความสนใจจากนักวิชาการตางประเทศ  มาตั้งแตประมาณป ค.ศ.1988-

1994(พ.ศ.2531-2537)  โดยไดมีงานของนักศึกษาฝกงานและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเดลฟเทคโนโลยี  และมหาวิทยาลัย
แอมสเตอรดัม(University of Ansterdam) ประเทศเนเธอแลนด  งานรุนแรกประกอบดวย 1)รายงานขอเสนอโครงการศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชนแออัดในจังหวัดสงขลา  2)รายงานรวบยอดความคิดเก่ียวกับชุมชนแออัดสงขลา 3)หนังสือวาดวยชุมชนรวมใจ
พัฒนาอยางละเอียด  4)เปนการรวมเอาผลงานทั้งหมดที่วาดวยตัวเมืองสงขลาในบริบทการพัฒนาทั้งหมดกับการวิเคราะห 
กรณีศึกษา ชุมชนรวมใจพัฒนา  นักศึกษาดัชทรุนที่สองไดรางแผนพัฒนาชุมชนรวมใจพัฒนา  โดยมีเปาหมายเพื่อใหแผนพัฒนา
น้ีสามารถใชเปนตัวอยางในการปรับปรุงชุมชนแออัดอื่นๆในสงขลา  และเพื่อใหชาวชุมชนแออัดในชุมชนที่ไดรับเลือกสรร
สามารถนําแผนนั้นไปใชตอรองกับเจาของที่ดินหรือรัฐบาลได  นักวิจัยไดวิเคราะหนโยบายของรัฐ  ของการรถไฟ  จนกระทั่ง
จังหวัดซ่ึงไมมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับชุมชนแออัดเลย  โดยจังหวัดถือวาเปนหนาที่ของเทศบาล  แตในสวนของทองถ่ินผูวิจัยพบวา
เทศบาลไมเคยมีนโยบายที่ชัดเจนวาจะแกปญหาชุมชนแออัดไดจริงๆอยางไร  และจะหางบประมาณมาจากไหน  นโยบายสวน
ใหญมาดวยการใหสัญญามากมายรับรองวาจะใหความชวยเหลือทางการเงิน  แตความชวยเหลือมีนอยมากหรือแทบไมมีจริง
ในทางปฏิบัติ   

   นอกจากหนวยงานของรัฐแลว  นักวิจัยไดใหความสนใจกับกลุมองคกรพัฒนาเอกชน  วาเปนผูมีบทบาทเพียงกลุมเดียวใน
สงขลาที่มุงความสนใจไปยังชาวชุมชนแออัด  แตมูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัยเปนองคกรเล็กความสามารถมีจํากัด  ในขณะที่ชาว
ชุมชนคาดหวังใหมูลนิธิฯเปนตัวแทนของตนในการประชุมและการเจรจากับผูมีอํานาจหรือเจาของที่ดินทั้งหลาย   

   งานศึกษาชุดที่สองเปนของนักศึกษาฝกงานของคณะวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเดลฟเทคโนโลยี  ประเทศเนเธอรแลนด  
ไดศึกษาชุมชนบริเวณคลองสําโรง  ไดวางแผนพัฒนา 4 ชุมชน  คือบอหวา  กูโบว  ศาลาเหลืองและสามแยกสําโรง  แผนพัฒนา
น้ีเนนการมีสวนรวมของชาวชุมชนในการตัดสินใจ  นําไปสูการปฏิบัติดูแลรักษาและพยายามประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้ง
รัฐและเอกชน  มีประเด็นปญหาทั้งดานองคกรและกายภาพ  การพัฒนาในขั้นตนของแผนเสนอเนนการสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกรชุมชน  มีขอเสนอใหเร่ิมเครือขายอยางไมเปนทางการสําหรับเร่ืองนํ้าประปา  และไฟฟา  รายทั้งการจัดระบบสวม  และ
การทิ้งขยะในพื้นที่  แผนระดับกลางเสนอการใชหลักการ Land  Sharing  งานชิ้นน้ีทายที่สุดเสนอ โดรงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
คลองสําโรงเพราะไดสังเกตเห็นคลองเนาเสียและน้ําไมไหล  ทีมวิจัยไดศึกษาขอมูลการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศของคลองนี้   

 นอกจากนี้ไดมีการวิจัย Environmental  Management  in  Thailand : With  Emphasis  on  water ซ่ึงทําโดยนักศึกษา
มหาวิทยาลัย Roskilde ประเทศเดนมารก (ค.ศ.1998 หรือ พ.ศ.2541)  และใชคลองสําโรงเปนตัวอยาง  ซ่ึงเสนอวาการ
พัฒนาแบบยั่งยืนไมสามารถใชกระบวนทัศนแบบ “คําส่ังควบคุม” เพราะกระบวนทัศนแบบนี้ไมเพียงพอที่จะเปนยุทธศาสตรเพื่อ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดังกรณีศึกษาจากคลองสําโรงแสดงใหเห็น(โปรดดู อคิน  รพีพัฒนและคณะ 
2542  อางแลว  หนา 221 – 235. 
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7. คลองแมขาจังหวัดเชียงใหม 
เม่ือประมาณ 700 กวาปกอน  พญาเม็งรายทรงพบชัยมงคล 7 ประการที่ทําใหพ้ืนที่น้ี

เหมาะแกการสรางเมืองเชียงใหม  หน่ึงในเจ็ดชัยมงคลนี้คือ ขุนแมขา สายน้ําจากดอยสุเทพ  ที่ไหล
ออมจากทิศเหนือไปสูทิศตะวันออก  แลวลงสูแมนํ้าปงทางตอนใต  มีความเชื่อวาชัยมงคล 7 
ประการนี้จะตองรักษาไวเพ่ือความเปนสิริมงคลของเมือง  และชีวิตที่ดีของชาวเชียงใหม27 เขาใจวา
เดิมทีเดียวคลองนี้คงใชเปนคูเมืองของเชียงใหมดวย  เพราะไดพบกําแพงดินขนานไปกับคลอง
ปจจุบันนี้มีชุมชนแออัดสามแหงตั้งอยูริมคลอง คือ ชุมชนกําแพงงาม  หัวฝายและระแกง 

ทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหมเคยมีบึงใหญ  ที่ถือวาเปนหนึ่งในชัย
มงคลและเปนตนน้ําที่สําคัญของคลองแมขา  ในชวงหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่หน่ึง  
ประมาณป พ.ศ.2506 ถึง พ.ศ.2509  ไดมีการสรางถนนเรียกเปนซูเปอรไฮเวยแลวไดถมบึงน้ีไป
สวนหน่ึง  แลวไดเปลี่ยนสภาพสวนใหญของบึงใหเปนที่ดินเอกชน  ตอมาใน พ.ศ. 2525 ก็ไดมีการ
สรางถนนรัตนโกสินทรทําใหมีการถมบึงจนหมดไป  นํ้าในคลองแมขาจึงน่ิงและเนา  เพราะน้ําที่ไหล
มาสูคลองก็มาจากทอระบายน้ําของเมืองและน้ําทิ้งจากชุมชน28  

 

8. สามชุมชน : ประวัติและวิวัฒนาการ 
ในอดีตบริเวณน้ีเปนแนวสันกําแพงดินเกาใกลวัดพวกชางและวัดหัวฝาย  บริเวณวัดหัวฝายมี

กลุมแขกปาทานและไทใหญ  แขกปาทานเลี้ยงวัวที่แถบทุงชางคลาน  สวนไทใหญมีอาชีพทํารองเทา
และเข็มขัดจากหนังวัวสงขายในเมือง  มีกลุมคนเมืองตั้งบานเรือนอยูแถบวัดพวกชาง 

ในป พ.ศ. 2498 ไดมีการยายโรงฆาสัตวจากถนนศรีดอนไชยมาอยูบริเวณคลองแมขา  
ชาวบานที่มีอาชีพชําแหละหมูไดยายตามมาดวย  บริเวณน้ีเริ่มมีผูคนหนาแนนขึ้น  เพราะอยูใกล
ตลาดถึง 2  แหง  คือ ตลาดประตูเชียงใหมและตลาดประตูกอม 

ตอมาในทศวรรษที่ 2500  ทางเทศบาลไดสรางสะพานขามคลองแมขาและไดไถกําแพงดิน
ลงบางสวนเพื่อตัดถนนเชื่อมระหวางเขตเมืองชั้นในกับนอกกําแพงเมือง  ทําใหพ้ืนที่บริเวณนี้
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  มีหนวยงานรัฐบาลมาตั้งสํานักงานเพิ่มขึ้น  ไดแก  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธและโรงพยาบาลแมและเด็ก  สงผลใหภาค
ธุรกิจการคา  อาคารพาณิชยขยายตัวตามมา  ผูคนอพยพเขามาบุกรุกพ้ืนที่ริมคลองแมขามากขึ้น29 

                                                        
27 โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนาอยู มูลนิธิชุมชนไท  พอช.และสสส.  คนแปงเมือง พ.ศ.2546  หนา 7. 
28 Akin  Rabibhadana  and Thavit  Jatuworapruk, Impact  of  Tourism upon Local Communities : Changes in an Urban Slum 

Area and  a Rural Village in Chiang  Mai. Social  Research Institute, Chiang  Mai pp. 3-4. 
29 รายงานโครงการวิจัยและปฏิบัติการ  เร่ือง  พัฒนาชุมชนแออัดและองคกรชุมชนแออัดในเมือง ระยะที่ 2-3  สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  หนา 37-38. 
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ในป พ.ศ.2503 เมืองเชียงใหมไดกลายเปนศูนยกลางการทองเที่ยว  และสิ่งหน่ึงที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวคือ การแสดงและผลิตภัณฑของชาวเขา  ศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม(Cultural  Centre)  
ไดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2513  และไนทบารซาร(Night  Bazaar) ก็ตั้งขึ้นมาไลๆกัน  ทั้งสองแหงเปนที่รูจัก
กันดีในฐานะเปนที่มีการแสดงของชาวเขาและแหลงขายผลิตภัณฑชาวเขา  ทั้งสองแหงอยูใกลชุมชน
ริมคลองแมขา  และประมาณ พ.ศ.2535 พวกชาวเขาที่ไดอพยพเขามาในเมืองเริ่มเขามาตั้งถ่ินฐาน
ในบริเวณคลองแมขาโดยเฉพาะอยางยิ่งที่หัวฝายและกําแพงงาม30 

มีปญหาการเมืองทองถ่ินเขามาสัมพันธกับความมั่นคงในที่อยูอาศัยของชาวชุมชนริมคลอง
แมขา  เพราะพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเปนเทศบาลนครเชียงใหม  ไมไดคะแนนเสียงจาก
ชุมชนเหลานี้ซึ่งเปนฐานเสียงของฝายตรงกันขาม  ทําใหชาวชุมชนทั้งสามกลัวถูกไลรื้อ  ยิ่งกวานั้น
ชาวเขาที่เคยถูกไลรื้อมาจากชุมชนอัษฎาธรและเทศบาลชุดกอนไดจัดใหมาอยูในบริเวณโรงฆาสัตว  
ก็ถูกขับไลใหออกไปจากพื้นที่  โดยกลาวหาวาบุกรุกที่ดินของรัฐ  ทําใหชาวชุมชนทั้งสามหวาดกลัววาจะถูกไลรื้อ
เชนกัน31 

 

9. เครือขายแขวงเม็งราย 
ดังที่ไดกลาวมาแลว  ชุมชนริมคลองแมขาไดติดตอกับเทศบาลมาตั้งแตตน  และตอมา

ประมาณทศวรรษที่ 2530  องคกรพัฒนาเอกชนก็ไดเขามารวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนทั้งสาม  
และไดมีการตั้งเครือขายองคกรชุมชนขึ้น  เทศบาลนครเชียงใหม  ไดแบงเขตการปกครองออกเปน 
4 แขวง(เวลานั้น) คือ แขวงศรีวิชัย  แขวงนครพิงค  แขวงกาวิละ  และแขวงเม็งราย  ชุมชนริมคลอง
แมขาอยูในแขวงเม็งรายทั้งส้ิน  สําหรับเทศบาลนครเชียงใหม  มีกองสวัสดิการทําหนาที่ในการดูแล
ชุมชน  ซึ่งแนวทางในการดําเนินงานสวนใหญของเทศบาลมักจะใหการสนับสนุนดานการพัฒนากับ
ชุมชนที่อยูอาศัยในที่ดินของตนเองมากกวา  รูปธรรมคือ การสนับสนุนงบประมาณการสรางที่ทํา
การชุมชนขนาดใหญใหกับชุมชนเมืองกาย  ในแขวงกาวิละ  และมีการพูดจาชื่นชมผูนําในแขวงนี้  
ขณะที่มีการเอยปากตําหนิผูนําชุมชนในแขวงเม็งรายในทํานองวาไมมีประสิทธิภาพ  เชน ชุมชนใน
แขวงเม็งรายไมเวิรก(work) 

 

 

 

 

                                                        
30 Akin  Rabibhadana  and  Thavit  Jatuworapruk  อางแลว  หนา 5. 
31 รายงานโครงการวิจัยและปฏิบัติการ  เร่ือง  พัฒนาชุมชนแออัดและองคกรชุมชนแออัดในเมือง ระยะที่ 2-3  อางแลว  หนา 38. 
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จากคําพูดเพียงประโยคเดียวของเทศบาล  ไดสงผลกระทบกับชุมชนในแขวงเม็งรายเปน
อยางมาก  และกอใหเกิดรูปธรรมการเคลื่อนไหวของชุมชน  ในเวทีการประชุมประจําเดือนของผูนํา
ชุมชนในแขวงเม็งรายไดมีการหารือเรื่องนี้อยางกวางขวาง  เจาหนาที่จากองคกรพัฒนาเอกชน  จึง
ไดใชโอกาสนี้แทรกแซงโดยชักชวนใหมีการพูดคุยถึงประเด็นที่ชุมชนทั้งหมดในแขวงเม็งรายจะ
รวมมือกันทํา  เพ่ือแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนวามีความสามารถและมีความเขมแข็งในการ
จัดการแกปญหาไดดวยตนเอง  ผูนําชุมชนไดชวยกันวิเคราะหปญหาตางๆอยางกวางขวาง  และ
สุดทายก็ไดขอสรุปตรงกัน คือ คลองแมขา  เพราะแทบทุกชุมชนก็ไดรับผลกระทบจากการเนาเสีย
ของคลอง  นอกจากนั้นแลว  ชาวชุมชนก็ไดทราบเรื่องของพื้นที่อื่นๆในเรื่องการทําความสะอาด
คลองและประสบความสําเร็จในการทํางานรวมกันจากนักพัฒนาและจากการเขารวมประชุมในเวที
ของสลัม  4 ภาค จึงทําใหผูนําชุมชนในเครือขายสนใจไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการคลอง และได
เรียนรูถึงกระบวนการการจัดการที่อยูอาศัยของชาวชุมชนแออัดดวย32 

10. คืนน้ําดีใหลําคูไหว คืนน้ําใสใหคลองแมขา 
หลังจากดูงาน  ก็ไดมีการประชุมสรุปส่ิงที่ไดเรียนรูรวมกัน  และไดวางแผนตําเนินงานพัฒนาคลองแมขา  

กําหนดทํากิจกรรมวันที่ 9 กันยายน 2540  และใชชื่อกิจกรรมนี้วา  คืนน้ําดีใหลําคูไหว  คืนน้ําใสใหคลองแมขา  
คณะทํางานทั้งหมด 12 คนไดออกรณรงคตามชุมชนทั้งหมดในแขวงเม็งรายใหมารวมทํางาน  ปรากฏวามีชาวบาน
จาก 10  ชุมชนในแขวงเม็งรายเขามารวมกิจกรรม  โดยรวมกันทําความสะอาดคลองเก็บของที่ทับถมกันอยู  มีทั้ง
เศษพลาสติก  ขวด  วัชพืชตางๆ ออกจนกระทั่ง  คลองแมขาสะอาด  และน้ําไหลสะดวก  นักพัฒนาผูเขียนรายงาน
สรุปวา :  

ในการทํางานครั้งน้ี  ไดรับความรวมมือรวมใจจากชาวชุมชนอยางมากเพราะปญหาคลอง
แมขา  เปนปญหาดานสิ่งแวดลอมที่อยูใกลตัวชาวบานมากที่สุด  ทุกคนไดรับผลกระทบจากปญหา
ดังกลาวเหมือนกัน  เปนปญหารวมกันของชาวชุมชนทั้ง 10 ชุมชน  จากการทํากิจกรรมรวมกันได
สงผลตอชุมชนที่สําคัญหลายประการ คือ  

1. คลองแมขาสะอาดขึ้น  กลิ่นเหม็นลดลง 
2. ชาวบานเริ่มมองเห็นพลังของการรวมกลุมกันแกปญหา 
3. เกิดการรวมมือกันระหวางกลุมคนชาวเขา  และคนเมือง 
4. เกิดการวางแผนงานการรักษาคลองอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
5. ไดรับความสนใจจากคนกลุมตางๆในเมืองเชียงใหมมากขึ้น33 

                                                        
32 ศรินพร  พุมมณี  และคณะ “กรณีศึกษาภาคเหนือ : วิถีชุมชนคลองแมขา  กับการสรางพื้นที่ของคนจน”  ใน  เอกสาร
ประกอบการสัมมนา  โครงการวิจัยและปฏิบัติการ  พัฒนาชุมชนแออัดและองคกรชุมชนแออัดในเมือง  จัดขึ้นเมื่อ  12 
พฤศจิกายน  2547  ณ  ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  หนา  147-148. 

33 เลมเดิม  หนา 148-149. 
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ถึงแมวาคลองจะไมสะอาดเหมือนเมื่อ 30 ปมาแลวก็ตาม  ชาวชุมชนก็ภูมิใจในผลงานและ
รวมใจกันดูแลรักษาดวยการไมทิ้งขยะลงคลอง  และจัดตั้งกลุมเยาวชนใหชวยกันดูแลรักษาคลอง
ดวยการเก็บขยะที่ลอยมาทุก 2 สัปดาห  นําขยะที่ไดมาคัดแยก  เอาไปขายนําเงินเขากลุมออม
ทรัพยของเยาวชนเพื่อใชจายในการศึกษา  นอกจากนี้ในการประชุมรวมกันของชุมชน  ชาวบานได
เสนอใหมีการจัดพิธีสืบชะตาคลองตามความเชื่อของคนลานนาดวย 

นักพัฒนาไดใหความเห็นวา “การพัฒนาคลองแมขา  จึงเปนการทํางานโดยใชกิจกรรมเปน
เครื่องมือ  ใหชาวบานไดตระหนักถึงกระบวนการในการรวมกันแกไขปญหาดวยการรวมกลุมอยาง
เปนรูปธรรม  เปนการเสนอแนวทางใหมใหกับชุมชนไดสามารถรวมกันทํางานในประเด็นทีเ่ปนเรือ่ง
สวนรวม  และเปนการแสดงออกอยางมีความหมายตอสาธารณะ  นอกจากนี้การใช “พิธีกรรม” ยัง
เปนกระบวนการสําคัญที่ชวยเขามาตอกย้ําใหเห็นถึงความสําคัญในการทํางานรวมกัน  การ
เชื่อมโยงงานพัฒนากับพิธีกรรมที่เปนความเชื่อของชาวบาน  เทากับเปนการตอกย้ําความสําเร็จของ
การรวมแรงรวมใจกันรักษาคลองแมขา”34 

11. คนกับคลอง : บทเรียนจากสองกรณีศึกษา 
บทความนี้เริ่มดวยกรณีศึกษาของตรอกใต  วัดญวนสะพานขาว  เม่ือประมาณ 36 ปมาแลว  

และไดพูดถึงหรืออยางนอยก็อางถึงความแตกตางระหวางชาวเมืองกับชาวบานวาชาวบานเคยชินตอ
การทิ้งขยะลงใตถุนใหสัตวเลี้ยงกิน  แตชาวเมืองทิ้งขยะใสถังขยะใหเทศบาลเก็บไปฝงหรือกองไวใน
ชนบท  แลวชาวบานก็มีคงพฤติกรรมนี้เม่ืออพยพเขามาอยูในเมือง  ผมเองคิดวาขอสรุปงายๆของผม
น้ีคงผิด  เพราะผมเองก็ไดใหขอสังเกตไววาภายในบานของพวกเขานั้นสะอาด  และสะพานไม
ทางเดินที่ผุพังก็มีคนมาซอม  เดี๋ยวนี้ผมอยากจะสรุปวาที่เขาทิ้งขยะเกลื่อนกลาด  ก็เพราะวาที่ดินที่
น่ันเปนของคนอื่น  บานชองปลูกชั่วคราวไมไดบํารุงรักษาก็เพราะวาไมรูวาตัวจะถูกไลรื้อเมื่อใด  แต
สะพานทางเดินตองซอม เพราะกลัวเด็กๆสะดุดหกลมเวลาเดินไปโรงเรียน” 

ชุมชนแออัดจึงถูกสาปใหเปนถ่ินที่ไมพึงปรารถนา  อาจารยอรรถจักร  สัตยานุรักษ  กลาว
วา เปนที่ซึ่งมีรหัสหมายแหงมลทินประทับอยู35  เม่ือเปนดังน้ันทุกส่ิงทุกอยางที่เลวทราม  เชน  
ความสกปรกของคลองชุมชนบานเรือนที่ตั้งอยู 2 ฝงก็จะเปนผูถูกกลาวหา  สวนฝายอื่นๆที่ไดรวมทําใหนํ้าเนาเสีย
สกปรกนั้น  คนเมืองก็ไมไดนึกถึงดังที่จะคงเห็นไดในสองกรณีที่ไดนํามาอางไวขางตน 

 

 

 

                                                        
34 เลมเดิม  หนา  149-150. 
35 อคิน  รพีพัฒน  ชุมชนแออัด : องคความรูและความเปนจริง  สกว.  2542  หนา 15-16.  
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ไดมีการอางงานวิจัยอยูเสมอๆวาน้ําเสียสวนมากมาจากชุมชน  ผมเองมีขอสงสัยใน
ผลงานวิจัยเหลานี้อยูสองประการ  คือ ประการที่หน่ึงเวลาแมนํ้าเกิดเนาเสีย  ปลาตายเปนพรวน
อยางที่นํ้าพองหรือที่แมนํ้าแมกลอง  ก็ปรากฏวาโรงงานอุตสาหกรรมเปนตนเหตุ  เม่ือเปนดังน้ี
ความรูสึกทั่วๆไปในฐานะสามัญชนจึงสงสัยในขอสรุปของผลงานวิจัยเหลานั้น  นอกจากนั้นแลว ผม
จําไดวาไดมีทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ลองเรือออกไปวัดระดับความ
ปนเปอนของน้ํา  ในบางเวลาเรือของนักวิจัยจะเขาใกลโรงงานไมไดเลย  เพราะมีเรือบรรทุกคน
พรอมอาวุธมาขวางไมใหเรือของนักวิจัยเขาไปใกลโรงงาน  จึงทําใหผมในฐานะนักวิจัยเกิดความ
สงสัยในวิธีการวิจัยการสุมตัวอยาง 

ประการที่สอง  เกี่ยวกับคําวาชุมชนวาหมายถึงอะไร  ผมคิดวาคนเมืองรวมทั้งขาราชการ
บางพวกนึกถึงชุมชนแออัด  บานเรือนที่อยูริมคลอง  แตบางทีงานวิจัยเหลานั้นอาจหมายรวมไปถึง
ตลาดบานเรือนที่ไมไดอยูริมนํ้าดวย  ที่คลองสําโรงครั้งหน่ึงเกิดไฟไหมที่ในคลอง  ทั้งน้ีเพราะเหตุที่
ทอระบายน้ําริมถนนในเมืองไหลผานปมนํ้ามันมาลงคลอง  เม่ือปมนํ้ามันเขาเอาน้ํามันเครื่องที่ใช
แลวเทลงทอขางถนน  นํ้ามันมาลอยฟองเหนือผิวน้ําในคลอง  จึงเกิดไฟไหมขึ้นในคลอง  ดังที่เราได
ทราบน้ําในคลองแมขา  น่ิงและเนาเพราะการถมบึงเพ่ือสรางถนนและศูนยการคา  ทานเจาอาวาส
วัดหัวฝาย กลาววา ชาวบาน(ที่อยูริมคลองแมขา) จะรักษาคลองไวไมใหเนาเสียนั้นไมสําเร็จหรอก   
เพราะทอระบายน้ําริมถนนของเทศบาลพาเอาน้ําเสียไหลลงคลองทุกวัน 

กระผมจึงใครขอเสนอวา  ความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของเขต  ของทองถ่ินและของ
จังหวัดกับชาวบานในชุมชนนั้นสําคัญยิ่ง  เม่ือชาวบานเขาลงมือทําความดี  เชน  การทําความ
สะอาดคลองแลว  ขอใหเจาหนาที่ทุกฝายชวยรักษาคลองใหสะอาด  โดยพิจารณาหาเหตุปจจัยให
ถวนทั่ว  อยาปกใจไปโทษอยางหนึ่งอยางใดเพราะไมชอบสิ่งน้ัน  แลวจัดการปฏิบัติดวยความ
ยุติธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  และควรฟงความคิดเห็นของชาวบานดวยและรวมกันพิจารณา  ทั้งน้ี
หมายความวานาจะใหชาวบานมีสวนรวมในการพิจารณาแกไขปญหา  การที่ทานรองผูวาฯ กลาววา 
“ถาคนริมคลองไมใหความรวมมือ  หนวยราชการคงทํางานไมสําเร็จ”  น้ันผมอยากกลาวดวยวา  
“ถาทางราชการไมฟงเสียงชาวบานและใหความรวมมือ  งานที่ชาวบานทําเพื่อบานเมือง  ก็คงไม
สําเร็จ”  การลดทิฐิและเพิ่มความสํานึกวายศศักดิ์  ตําแหนง  เปนเพียงหัวโขน  ทั้งขาราชการทุก
ระดับและชาวบานสามารถรวมทําประโยชนใหแกชาติบานเมืองไดรวมกัน 
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12. โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมเมือง 
โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมเมือง  เปนโครงการความรวมมือระหวาง DANCED แหง

ประเทศเดนมารก  กับสํานักงานพัฒนาชุมชนเมืองหรือ พชม. ในขณะนั้น(ปจจุบันเปน พอช. หรือ สํานักงาน
พัฒนาองคกรชุมชน) โดยมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาการกระจายอํานาจในการจัดการแกปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนแออัดในเมือง  น่ันคือการใหองคกรชุมชนเปนผูดําเนินการหลัก และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของเปนผูใหความ
รวมมือ  โครงการเริ่มดําเนินการกลางป พ.ศ.253336  

จําเปนตองจดไววาโครงการนี้ไดริเริ่มส่ิงใหมๆที่เอื้อใหชุมชนไดมีโอกาสที่จะไดแสดง
ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน  กอนอื่นเราตองระลึกวานี่เปนครั้งแรกที่ชุมชนได
ปรับปรุงส่ิงแวดลอม อาทิเชน สรางทางเทาคอนกรีต  ถนน  คูระบายน้ํา ฯลฯ  ดวยชางที่เปนสมาชิกของชุมชนเอง  
ธรรมดาหนวยงานราชการที่ทําอะไรใหชุมชนแมแตการสรางทางเทาคอนกรีตก็ตองจางผูรับเหมามาสราง         
ความจริงชุมชนแทบทุกชุมชนเต็มไปดวยชางกอสราง  การกอสรางที่ทําขึ้นดวยฝมือของคนในชุมชนเองยอมมี
ราคายอมเยากวาส่ิงที่ทําโดยผูรับเหมา  และชาวชุมชนเองก็พอใจมากกวาเพราะไดคุมงานการกอสรางเอง  และ
ผลงานก็ถูกใจเขามากกวา 

นอกจากนั้นแลว  ชาวชุมชนไดมีสวนรวมในการคนหาประเด็นปญหาตลอดจนไดวางแผน
งานปรับปรุง  โดยการประชุมรวมกันคิด  รวมกันปรึกษาและรวมกันเลือกวาจะวางแผนทําอะไร  
โครงการบีบบังคับใหมีการมีสวนรวมของชาวบานและถือการมีสวนรวมของชาวบานในการริเริ่ม
โครงการเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่ง  นอกจากนั้นแลวชาวบานทุกคนไดรวมทํากิจกรรม  ถาไมได
เปนชางในการสรางทางระบายน้ํา  ทอขางถนน  ทางเดิน  หรือถนน  ก็อาจชวยในการทําอาหาร
หรือสงอาหารใหชางในการตอประปา  ชาวบานก็จะรวมในการวางทอน้ําและตอสายในบานเขาเอง  
ดังน้ันชาวบานจึงรูสึกเปนเจาของในสิ่งเหลานั้นและรวมกันรักษา  นอกจากนั้นแลวโครงการยัง
พยายามใหชาวบานในแตละชุมชนไดประชุมกันโดยสม่ําเสมอเพื่อหาปญหาเรื่องส่ิงแวดลอม  และ
รวมกันรางโครงการขึ้นมาเพื่อแกไขปญหา 

ในการดําเนินงานของแตละโครงการปรับปรุงของชุมชน  ทางโครงการพัฒนา
สภาพแวดลอมเมืองขอใหมีสมาชิกจํานวนมากๆรวมโดยมีงานดานตางๆกันไป  เชน  ถาจะไปซื้อ
ซีเมนตหรืออะไรก็ตามก็ใหไดไปกันหลายคน  รวมกันจัดการการดําเนินงาน  ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดและ
รักษาความโปรงใส  ปองกันการทุจริต  การโกงโดยคนหนึ่งคนใด 

 

 

                                                        
36 Akin  Rabibhadana  and  others , The  Evaluation  of Urban  Community  Environmental  Activities Project  Urban  

Community  Development  Office, National  Housing  Authority and Danish Cooperation for Environment  and  
Development  1998  p.2 
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การริเริ่มอีกอยางหนึ่งที่สําคัญของโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองคือ  การกอตั้งและ
สงเสริมเครือขายชุมชนเมือง  ลักษณะของเครือขายอาจตางไป  เพราะหลายแหงมีอยูมากอนการ
เริ่มโครงการนี้แลว  แตหลายแหงเกิดขึ้นจากการที่ผูประสานงานของโครงการพัฒนาสภาพแวดลอม
เมืองรวมกับเจาหนาที่ของ พชม. และหรือหนวยงานเทศบาลชวยกันสรางความสัมพันธระหวางกลุม
ออมทรัพยของชุมชนในทองที่  โดยทั่วไปชุมชนแออัดในแตละจังหวัด  หรือทองที่ภายในจังหวัดเชน 
เขตหรือแขวงรวมตัวกันเปนเครือขาย  ผูแทนเครือขายรวมตัวกันขึ้นมาเปนคณะกรรมการโครงการ
พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองประจําทองถ่ิน(ทั่วๆไปเรียกกรรมการเครือขาย)  ประกอบดวยชาวบาน
จากชุมชนในเครือขาย 60% และ 40% จากหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ  หนาที่ของคณะกรรมการ
ชุดนี้  มีดังตอไปนี้ คือ 

1. เผยแพรขาวสารขอมูล : จัดการประชุมสัมมนา 
2. ตั้งเกณฑการพิจารณาโครงการรวมกับสมาชิกและพิจารณาโครงการที่เสนอขึ้นมาจากชุมชน 
3. ใหคําปรึกษา  สงเสริมและสนับสนุนชุมชนในการดําเนินงานพัฒนา 
4. ควบคุมดูแลการบริหารงาน  การจัดการ  และการดําเนินงานของโครงการของชุมชน 
5. รวมกับชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ  พัฒนากระบวนการปรับปรุงส่ิงแวดลอมชุมชน 
6. สงเสริมการบูรณาการโครงการของชุมชน  ขยายใหเปนกระบวนการพัฒนาเมือง  

โดยการสรางความรวมมือเปนหุนสวน  และการตัดสินใจรวมกัน 
7. เสนอแนวทางและนโยบายสําหรับระยะตอไปของการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน37. 

 
โดยสรุปส่ิงสําคัญที่โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมชุมชนเมืองไดสงเสริมใหเกิดขึ้นมี 4 

ประการคือ หน่ึง การใหชุมชนทํางานปรับปรุงส่ิงแวดลอมของชุมชนดวยตนเอง คืออาศัยแรงงาน
ของชาวชุมชนเอง สอง ใหคนในชุมชนริเริ่มโครงการดวยตนเอง  ใหคนในชุมชนรวมทําการคนหา
ปญหาและวิธีการแกไขปญหาตลอดจนเขียนโครงการดวยตนเอง  สาม ใหชุมชนที่อยูใกลเคียงกันได
ชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในการสรางโครงการและการทํางาน  ส่ี ไดพยายามสรางระบบการควบคมุ
และดูแลความโปรงใสและปราศจากการทุจริต  ทั้งจากดานลางคือจากชาวชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนเองและจากดานบนคือเครือขายชุมชน 

 
 

                                                        
37 เลมเดิม  หนา 5-10. 
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13. บานมั่นคง : ชุมชนรวมสามัคคี 
ถาจะเปรียบเทียบกับเกาเสงและหัวฝายสองชุมชนที่เราไดกลาวถึงมาแลว  เราคงตองถือวา

ชุมชนรวมสามัคคีเปนชุมชนที่ใหมมาก  ชุมชนนี้ตั้งอยูบนที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ในซอยรามคําแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา 13) ในกรุงเทพฯนี้เอง 

ในอดีตที่ดินบริเวณสองฝงของซอยเทพลีลานี้  เปนทองทุงอันกวางใหญเรียกวา “นาวัง
ทองหลาง”การตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงในป พ.ศ.2516  ดึงดูดผูคนใหเขามาตั้งถ่ินฐานบริเวณ
สองฝงของถนนรามคําแหงเพื่อหางานทําแลวขยายไปสูบริเวณใกลเคียง  ทําให นาวังทองหลาง เต็ม
ไปดวยผูคนที่อพยพมาจากที่ตางๆทั้งจากในกรุงเทพฯเองและจากตางจังหวัด  ตอมาในป พ.ศ. 
2528  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  ไดนําที่ดินบริเวณวังเพชรบูรณไปใหเอกชนเชา
สรางศูนยการคาเวิรลเทรดเซ็นเตอรจึงไดอพยพชาวบานจํานวน 100  กวาครอบครัวมาตั้งชุมชน
ใหมที่ซอยวัดเทพลีลาแหงน้ี  เรียกวา  ชุมชนทรัพยสินใหม  ดังน้ันจึงทําใหบริเวณขางถนนซอยราม 
39  มีชุมชนประมาณ 10 ชุมชน คือ ชุมชนทรัพยสินเกา  ชุมชนเกาพัฒนา  ชุมชนทรัพยสินใหม  
ชุมชนรวมสามัคคี  ชุมชนรุงมณีพัฒนา  และชุมชนนอมเกลา  เปนตน 

ชุมชนรวมสามัคคีตั้งอยูบริเวณ ส่ีแยกน้ําแฉะ ทิศตะวันออกติดกับชุมชนทรัพยสินใหม  ทิศ
ตะวันตกและไดติดลํารางสาธารณะซึ่งไหลเชื่อมตอไปลงคลองแสนแสบบริเวณชุมชนวัดเทพลีลา  
ชุมชนรวมสามัคคีมีคนเขามาอยูหนาแนนจนมีสภาพเปนชุมชนแออัดเมื่อประมาณป 2535  กลาว
กันวาคนสวนใหญอพยพมาจากหวยขวางและที่อื่นๆในกรุงเทพฯ  แตก็มีญาติๆในตางจังหวัดเขามา
อยูรวมดวย ประธานสหกรณที่อยูอาศัยของรวมสามัคคีบอกวามีประมาณ 131 ครอบครัว  สวนมาก
มาจากอีสาน38   

บางอยางชุมชนนี้มีลักษณะการรวมกลุมคลายตรอกใตวัดญวนสะพานขาว  เพราะมีการ
รวมกลุมในงานรับจางกอสราง  ชางปูน  ชางไม(ทําเฟอรนิเจอร)  และชางตกแตงภายใน(ติดวอลลเปเปอร)          
มีความสัมพันธแบบเพื่อนถึงลูกนอง  นอกจากนี้ยังมีกลุมของผูขายผลไมและลูกชิ้นปง  มีคนที่เปนหัวหนา    
ในการขาย คือเปนผูซื้อสินคามาใสมาเข็นจางญาติหรือคนรูจักมาเข็นขาย  มีการอุปการะลูกนองโดย
การแบงหองใหเชาในราคาถูก  ดังน้ันจึงเปนชุมชนที่มีการเกื้อกูลกันอยู  มีการเอื้ออาทรกัน 

เน่ืองดวยในซอยนี้  ชุมชนถูกถือวาเปนชุมชนบุกรุก  จึงไมมีทะเบียนบานและไมไดรับการ
บริการพื้นฐานเชน ไฟฟา  ประปา  จากรัฐ  ชาวบานตองซื้อน้ําไฟจากหองแถวที่อยูริมถนน  ชาวบานจึงไดรวมตัว
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  อีกปญหาหนึ่งที่ทําใหชาวบานรวมตัวชวยเหลือกันและกัน คือปญหากลัวการไลรื้อ  
ในป พ.ศ.2538 บริษัทแสนสุรัตนจํากัด ซึ่งไดรับมอบหมายจากสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยใหเปนผูจัดการกรรมสิทธ์ิในที่ดินจะเขาไปดําเนินการพัฒนาที่ดินดังกลาว 

                                                        
38 สุวัฒน  คงแปน  และอักขณิช  ศรีดารัตน  บานมั่นคงชุมชนรวมสามัคคี  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ,2548  หนา 7. 
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ชุมชนบนถนนรามคําแหง 39 ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
จึงรวมตัวกันเพื่อตอรองใหไดอยูอาศัยในที่ดินเดิม  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยก็ผอน
ปรนใหอาศัยอยูในที่ดินเดิมชั่วคราว  พรอมสงเจาหนาที่รวมหารือกับชาวชุมชนเพื่อหาทางออก  
ชุมชนไดประสานงานกับหนวยงานภายนอกเชน สถาบันวิจัยชุมชนเมือง สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ในขณะเดียวกันก็ไดมีการแตงตั้งกรรมการชุมชนขึ้นมาชุดหนึ่ง  เพ่ือทําหนาที่ใน
การประสานงานและรวมประชุมกับชุมชนใกลเคียง39 

ในป พ.ศ.2539  โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนเมือง  ที่ไดรับการสนับสนุนทุนจาก
ประเทศเดนมารก  ดังที่ไดกลาวถึงมาแลว  ไดเขามาภายในชุมชนไดมีการตั้งกลุมออมทรัพยขึ้นมา  
พรอมไดพาไปดูงานที่จังหวัดนครสวรรค  สําหรับโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนไดนําเสนอเรื่องตอประปา
สําหรับน้ํา และตอไฟฟา  ชุมชนไดความชวยเหลือในเรื่องการตอทอประปา  เม่ือไดรับทุนจากโครงการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมแลวก็เริ่มมีนักการเมืองเขามา  ในราวป พ.ศ.2541  ไดมีการออกทะเบียนบาน 

“ประสบการณจากการพัฒนาสภาพแวดลอม  นับเปนครั้งแรกที่ชาวชุมชนไดทํากิจกรรม
การพัฒนารวมกันอยางคอนขางเปนทางการ  กอใหเกิดความตื่นตัวของชาวชุมชนเปนอยางมาก  มี
การรวมไมรวมมือกันอยางกวางขวาง  ทั้งภายในชุมชนและชุมชนขางเคียงภายในเครือขาย  ซึ่งได
เชื่อมไปสูการรวมตัวกันอีกครั้งของชาวรวมสามัคคีในเรื่องการทํากลุมออมทรัพยกันอยางจริงจัง โดยสามารถตั้ง
กลุมออมทรัพยไดอยางเปนทางการในวันที่ 5 มกราคม  พ.ศ.2541  กระบวนการพัฒนาและชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในชุมชนไดเริ่มตนอยางจริงจังตั้งแตน้ันมา”40 

กิจกรรมหนึ่งที่สําคัญ  ก็มีกิจกรรมการขุดคลอง  มีการจัดการเรื่องจัดถังขยะ  และนําขยะไป
ทิ้งโดยจะมีการประสานกับเขตใหมาชวยเก็บ  และจายคาตอบแทนใหเขตดวย  การขุดคลองจะจัด
ขึ้นปละสองครั้ง  ส่ิงปฏิกูลในคลองก็จะใหเขตเอารถมาชวยนําไปทิ้งให  ขุดคลองครั้งหน่ึงรถตอง
นําไปทิ้งประมาณ 3-4 เที่ยว 

ชาวบานเลาวา  ที่พวกชุมชนตองทํา  เพราะอยากใหคลองสะอาด  กอนหนานี้จะมีขยะ
หมักหมมในคลองมาก  เวลาฝนตกก็จะมีกลิ่นเหม็นดวย  ก็ตองจัดการ “รื้อขยะ” การทําความสะอาดนี้เริ่มทําในป 
พ.ศ.2541-42  เม่ือผมถามวา ทําไมเมื่อกอนไมไดทํา  พ่ึงทําชวงนั้นก็ไดรับคําตอบวา 

“ที่ไมไดทําเพราะมีปญหา  อยางแรกนี้เพราะเขตไมพอใจ  เขตไมสนใจสนับสนุนเลย  เคย
ติดตอขอใหเขตมาชวยก็ไมมา  และประการที่สองนี้  ปญหาขยะเยอะมากทําใหมีกลิ่น  จงึไมมีใครมา
ชวยจัดการกันเลย”41 

                                                        
39 เลมเดิม  หนา  8-12  ผมจําไดวามีการเดินขบวนมาประทวงที่สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  นําโดยผูนําของชุมชน
นอมเกลา  ซ่ึงสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนไดสงผูแทนไปเจรจาดวย 

40 เลมเดิม  หนา 14. 
41 สัมภาษณชาวชุมชนรวมสามัคคี  เม่ือเดือนมีนาคม  2549. 
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การเริ่มตนกระบวนการทําความสะอาดคลอง  ก็ไดรวมกันหลายชุมชน  เชน ชุมชนทรัพยสินใหม-เกา  
รวมพัฒนา  วัดตึก  นอมเกลา  เทพลีลา  และรุงมณี  และการนัดทําความสะอาดคลองก็มักใชวันสําคัญจัดกิจกรรม  
หรือวันหยุดเสาร-อาทิตย  จะมีประชุมเครือขายสิ่งแวดลอมและมีประชุมเครือขายตอตานยาเสพติด  
ไดมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย42  แมวากลุมกิจกรรมตางๆจะตั้งขึ้นอยางไมเปนทางการ  ไมไดรับการ
รับรองจากทางการ  แตเปนกิจกรรมที่ชุมชนไดรวมตัวและดําเนินการอยางจริงๆจังๆจนผลงานเปน
ที่ยอมรับและไดรับงบประมาณสมทบอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  สํานักงานเขตวัง
ทองหลาง  และนักการเมืองทองถ่ิน  เริ่มมองเห็นความจริงจังและเขาใจชาวชุมชนมากขึ้น43  
ชาวบานบอกวาเดี๋ยวนี้ไดรับความรวมมือจากเขตอยางดียิ่ง 

เน่ืองจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยประสงคที่จะพัฒนาบริเวณน้ี  ชุมชนรวม
สามัคคีจึงเดือดรอนเรื่องความมั่นคงในที่อยูอาศัย  ชาวชุมชนไดดิ้นรนโดยไดไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่หลายแหง  แลวมาประชุมรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา  ไดสรุปมีความเห็นวาจะตองมีการ
ระดมเงินออมเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัย  แลวก็ไดมีการทํากิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง  เชน  การรักษา
ส่ิงแวดลอมรวมกับสํานักงานเขตวังทองหลาง  โดยทางเขต 1  ใหความรวมมือและสนับสนุนการทํา
กิจกรรมอยางดี44 

“ตนป พ.ศ.2546  รัฐบาลไดมีนโยบายแกไขปญหาความไมม่ันคงในการอยูอาศัยของคนจน
ใหกับชาวชุมชนแออัดตามแนวทางโครงการบานมั่นคง  โดยมอบหมายใหสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน(องคกรมหาชน)รับผิดชอบดําเนินการชุมชนรวมสามัคคีไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 10 
โครงการนํารอง  ทั้งน้ีเพราะชุมชนรวมสามัคคีมีการรวมกันทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบมาอยาง
ตอเนื่อง  ชาวชุมชนมีความสามัคคี  รวมทั้งอยูในระหวางคนหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาที่
อยูอาศัย”45  

 
 
 
 
 
 

                                                        
42 จากการสัมภาษณเชนเดิม 
43 สุวัฒน  คงแปน  และอักขณิช  ศรีดารัตน  พ.ศ. 2548  อางแลว  หนา 15-16. 
44 เลมเดิม  หนา 19. 
45 เลมเดิม  หนา 19  โปรดอานหนังสือของสุวัฒน  คงแปน  และอักขณิช  ศรีดารัตน  บานมั่นคงชุมชนรวมสามัคคี  สําหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนและแนวทางการปฏิบัติในโครงการบานมั่นคง 
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14. จากชาวบานสูชาวเมือง : การมีสวนรวมและการเปนเจาของ 
ในอดีตชาวบานชนบทเปนเจาของหมูบานของตน  แกบานและแกวัดก็เปนคนของพวกเขา  

ที่ดินเขามีของเขาเองซึ่งเขาเพาะปลูกดูแลรักษา  เรือนก็เปนของเขาเองซึ่งเขาจะรักษาซอมแซมอยู
เสมอ  วัดเปนสมบัติของสวนรวมเปนของชาวบานทุกคนที่จะชวยดูแลรักษา  เปนหนาเปนตาของ
หมูบานของเขา  พวกเขาจะชวยกันบํารุงเลี้ยงถวายภัตตาหารแดพระผูเคยเปนลูกบานของเขาเอง  
พวกเขาจะคอยชวยดูแลควบคุมพฤติกรรมของพระดวย   เพราะพระภิกษุก็เปนของพวกเขาดวย  คู
ขางบานที่เขาใชอาบน้ําอยูทุกวัน  เขาก็จะซอมคันคลองตลิ่งไมใหพัง  รักษาน้ําไวใหสะอาด  รักษา
สะพานขามคลองไวไมใหผุพังไป46 

แตเม่ือเขาตองอพยพมาตั้งถ่ินฐานเพื่อหางานทําในเมืองแลว  มีอะไรเหลือเปนของเขาที่
จะตองบํารุงรักษาบาง  พ้ืนที่ชุมชนแออัดที่เขามาสรางเรือนเล็กๆของเขาอยูก็เปนของผูอื่น(แมจะถูก
ทิ้งวางไวโดยไมไดทําอะไรก็ตาม)  พวกเขาชาวชุมชนถูกตราหนาวาเปน “ผูบุกรุก” เปนคนทําผิด
กฎหมาย  จะตองถูกไลรื้อ(แตจะไมถูกไลรื้อจนที่ดินมีราคาสูงขึ้น) หรือก็เปนผูเชาหองแถวหรือเรือน
ไมเกาๆ  ที่อาจถูกเลิกสัญญาเชาเมื่อใดก็ได  (มักจะเปนเวลาที่ที่ดินแถวนั้นมีราคาสูงขึ้น)47 รหัส
หมายหรือตราบาปที่รัฐและชาวเมืองใหแกชาวชุมชนแออัดนั้นทําใหแปลกแยกออกไปจากชาวเมือง
ทั่วๆไป  ทําใหเขาไมสามารถมีทะเบียนบานได(ซึ่งมีผลตอการสงบุตรหลานไปเขาโรงเรียน)  ไม
สามารถตอประปาไฟฟาโดยตรงจากการประปาและการไฟฟาได  นอกจากนั้นแลว  พวกเขาจะถูก
กลาวหาวาเปนสาเหตุแหงความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมในเมือง  ไมวาน้ําเนาในลําคลอง  
ขยะ  และอื่นๆรวมทั้งอาชญากรรมโดยชาวเมืองไมไดหวนคิดวา  พวกชาวชุมชนแออัดเปนที่พ่ึงของ
ชาวเมืองในฐานะเปนแรงงานราคาถูก  สําหรับอุตสาหกรรม  การคมนาคม  ตลอดจนอาหารราคา
ต่ําและสินคาราคาถูกใหชาวเมืองบริโภค 

จากกรณีศึกษาทั้ง 4 แหง ที่เราพิจารณามาแลว  ในทั่วทุกชุมชนความมั่นคงในที่อยูอาศัย
เปนปญหาที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเขา  การที่ตองรื้อยายจากแหงหน่ึงไปอีกแหงหน่ึงสรางภาระ
อยางใหญหลวง  การที่ตองยายบานจากแหงหน่ึงไปอีกแหงหน่ึงตามธรรมดาสําหรับคนชั้นกลาง  ที่
มีรถยนตก็เปนส่ิงที่ยุงยากอยางยิ่งอยูแลว  แตสําหรับคนยากจนยิ่งยุงยากทวีคูณ  เพราะโดยมากที่ๆ
ยังวางอยูสําหรับพวกเขามักอยูนอกเมือง  ไกลจากที่ทํางานซึ่งอาจทําใหเขาเสียงานไปหรือเสียคา
เดินทางสิ้นเปลืองมากมาย  นอกจากนั้นในฐานะที่เขาเปนผูแปลกแยกในเมือง  เพ่ือนๆพวกเดียวกัน
มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการหางานทําและคําปรึกษาในดานตางๆ  การที่ชุมชนแออัดแหงใด

                                                        
46 โปรดดู  เจิมศักดิ์  ปนทอง  และอคิน  รพีพัฒน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง ของทรัพยากรชนบท(ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบาน
ยากจน)  เอกสารหมายเลข 9  สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ.2527. 

47 โปรดดู อคิน  รพีพัฒน  “หลักกฎหมาย  หลักเศรษฐศาสตร  หลักรัฐศาสตร  ความยุติธรรม  และเมตตาธรรมในนานาทัศนะ
เก่ียวกับความสัมพันธระหวาง เจาที่ดินกับผูบุกรุก”  ใน  ชุมชนแออัด : องคความรูกับความเปนจริง  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.) 2542, หนา 393-412. 
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แหงหน่ึงถูกไลรื้อก็เสมือนผึ้งแตกรัง  ตางคนตางก็แยกกันไป  สายสัมพันธการติดตองานก็จะขาด
สะบั้นไป  คนในชุมชนแออัดจึงหวั่นไหวตอคําขูเรื่องการไลรื้อเปนอยางยิ่ง 

ปฏิกิริยาตอการไลรื้อมีส่ีประการดวยกัน  ประการที่หน่ึง  คือการรวมกลุมเดินขบวน  
ประทวง  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งมีผลทําใหการไลรื้อยากขึ้นและกินเวลานานขึ้น  ถาหากมีเรื่อง
การเมืองเขามาเกี่ยวของดวย  อาจทําใหการไลรื้อนั้นเปนไปไมไดเลย 

ประการที่สอง  คือหาทางตอรองประนีประนอมกัน  โดยการรื้อหรือเชาที่ดินบางสวนจาก
เจาของที่ดิน  สรางที่อยูอาศัยและระบบสาธารณูปโภคใหม  ทําใหชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น  
สวนเจาของที่ดินไดที่ดินบางสวนไปเพื่อทําธุรกิจ  น่ีคือการประสานประโยชนที่ดิน(Land  Sharing)  
การที่จะใชวิธีการนี้ได  ชุมชนจําเปนตองมีทุนทรัพยเพ่ือการตอรองจึงเกิดกลุมออมทรัพยขึ้น  และ
แพรหลายไปหลายชุมชน 

การสามารถสรางกลุมออมทรัพยที่ ม่ันคงและมีสมาชิกจํานวนมากขึ้นไดน้ันเปนการ
แสดงออกถึงความสามัคคี  รวมมือ  รวมใจ  และความสามารถของชุมชนซึ่งในที่สุดทําใหมีองคกร
ทั้ งของรัฐและเอกชนมาชวยเสริมทุนและทําใหชุมชนสามารถสรางกิจกรรมตางๆขึ้นได  
นอกเหนือจากการประสานประโยชนที่ดินแลว  ส่ิงหน่ึงที่บางชุมชนทําก็คือ 

ประสารที่สาม  เม่ือสรางกลุมออมทรัพยที่ม่ันคงขึ้นแลว  อาจไดยืมหรือไดเปลาทุนจาก
หนวยงานของเอกชนและของรัฐมาหนุนมาชวยเสริม  ทําใหสามารถไปซื้อที่ดินสําหรับปลูกสราง
บานอยูใหมได 

ประการที่ส่ี  การขูคุกคามวาจะไลรื้อประกอบกับการถูกกลาวหาจากชาวเมืองวาเปนผูที่ทํา
ใหส่ิงแวดลอมทรุดโทรม  อีกทั้งมีกระแสจากตางประเทศ  วงการวิชาการและนักพัฒนาเอกชนเรื่อง
การฟนฟูส่ิงแวดลอม  มากระตุนใหชาวชุมชนลุกขึ้นมาปรับปรุงส่ิงแวดลอมของเมืองในบริเวณที่อยู
อาศัยของตนเอง  ดังจะเห็นไดจากทั้งกรณีคลองสําโรง ที่สงขลาและกรณีคลองแมขาที่เชียงใหม 

สําหรับชาวชุมชนแออัด  การปรับปรุงสภาพแวดลอมดังกลาวเปนการพยายามสรางตัวตน
ของพวกเขาเองใหเปนที่ยอมรับของชาวเมือง  เปนการพยายามลบภาพของผูกอใหเกิดความเสื่อม
โทรมแกส่ิงแวดลอมของเมืองประการหนึ่ง  และเปนการแสดงวาพวกเขามีคุณคา  ทําประโยชนใหแก
เมือง  เปนชาวเมือง 

ความจริงส่ิงที่นาสนใจประการหนึ่งก็คือวาการที่ชุมชนลุกขึ้นปรับปรุงส่ิงแวดลอมเชน คลอง
ดวยตนเองนั้น  มีผลทําใหชุมชนเปนที่ยอมรับของหนวยงานของรัฐมากขึ้น  จากการละเลยที่ลอก
คลองสําโรง  ภายหลังก็มาชวยในการขุด  กรณีของคลองแมขาก็เชนเดียวกัน 

ครั้งหน่ึงองคกร UNICEF ไดใหทุนสนับสนุนใหทําประปาใหชุมชนหัวฝาย  แตใหผานเทศบาล  แทนที่จะ
ทําประปาหยอดเหรียญใหทั่วชุมชนดังองคกร  UNICEF ประสงค  เทศบาลกลับไปตั้งประปาไวที่หนาวัดหัวฝาย       
จึงทําใหคนในชุมชนไมสามารถใชบริการไดเพราะไกลจากชุมชน 
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ผมคิดวาการที่หนวยงานของรัฐไมกลาไปทําอะไรในชุมชนเพราะเจาของที่ดินไมยินยอมให  
หรือคิดวาจะไมยินยอมใหทํา  หรืออีกอยางหน่ึงเปนเพราะพื้นที่ชุมชนแออัดเปนที่นารังเกียจ  คนใน
ชุมชนไมเปนที่ยอมรับดวยคิดวาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมชาวชุมชนเปนผูกอขึ้น  เมื่อชาว
ชุมชนลุกขึ้นมาปรับปรุงส่ิงแวดลอม  จึงจําตองมาใหความรวมมือ 

สํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง(ปจจุบัน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน) โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองที่ไดรับการสนับสนุนจากประเทศเดนมารก  ไดริเริ่มการทํา
กิจกรรมโดยชุมชนเองและริเริ่มเอง  ไดมีการเรียนรูโดยการปฏิบัติการจัดการองคกรในการกระทํา
กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมหลายประการ  สํานักงานชุมชนเมืองไดพัฒนาการจัดการเรื่อง
การเงินโดยการจัดตั้งและเผยแพรกลุมออมทรัพย  นอกจากนั้นยังไดสงเสริมใหมีเครือขายชุมชนใน
เขตตางๆของกรุงเทพฯและในจังหวัดตางๆ  ไดชักจูงหนวยงานราชการใหเขามารวมมือเปน
กรรมการรวมในเครือขายทั้งหลายดวย  ทายที่สุดสถาบันพัฒนาองคกรไดเปนฝายปฏิบัติงานใน
โครงการบานมั่นคงของรัฐ  ซึ่งนอกจากจะใหชาวชุมชนไดรวมกันสรางบานและวางผังชุมชนของตนเอง(ดวยความ
รวมมือของสถาปนิกชุมชน)  จัดการดานการเงินโดยกลุมออมทรัพยหรือสหกรณเคหะสถาน  และรวมกันเปน
เจาของที่ดิน(โฉนดรวม)  หรือรวมกันเชา(โดยผานสหกรณเคหะสถาน)  โครงการนี้จะทําใหชุมชนแออัดกลายเปน
ชุมชนที่มีสาธารณูปโภคครบถวนและมีส่ิงแวดลอมที่ดี  และทั้งหมดทั้งส้ินนี้ทําไดดวยความคิดฝมือและกําลัง
ทรัพยของชาวชุมชนเอง  ซึ่งเทากับวาแปลงชาวบานใหเปนชาวเมือง  สวนความยั่งยืนของการพัฒนานั้น  
จะตองดูกันตอไป. 
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