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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาใหเห็นถึงกระบวนการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยของเครือขายสลัมสี่ภาค 2) ศึกษาใหเห็นถึง
ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกเครือข ายสลัมสี่ภาคต อการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด านที่ อยู อาศั ย โดยงานวิ จั ยนี้ ใช เทคนิ ควิ ธี การวิ จั ยแบบผสมผสาน
(mixed method) ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหผลขอมูล ไดแก การคํานวณคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึ กษาพบว า
กระบวนการในการขั บ เคลื่ อนนโยบายสาธารณะของเครื อ ข า ยสลั ม สี่ ภ าค
มีแนวทางดังนี้ 1) รวมกลุมเพื่อตอรองเชิงนโยบาย คือ การประสานชุมชนตางๆ
ของเครือขายสลัมสี่ภาคเพื่อเปดการเจรจาตอรองทางนโยบายกับฝายการเมือง
หรื อหน วยงานต างๆ ที่ เกี่ ยวข อง โดยมี รูปแบบที่ สํ าคั ญ คื อ ใช การรวมตั วกั น
จั ดการชุ มนุ ม เดิ นขบวน ยื่ นข อเรี ยกร อง เพื่ อให เกิ ด การแก ไขป ญหา โดยมี
ขอเสนอคือจัดตั้งเปนคณะทํางานขึ้นมารวมกันระหวางตัวแทนเครือขายฯ ภาครัฐ
และผูที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการติดตามและใหมีการแกไขปญหา 2) การทํา
โครงการรู ปธรรมเพื่ อเสนอแนวทางเลื อกใหม ให รัฐ 3) การสร างพื้ นที่ ทาง
สาธารณะ 4) เข าร วมกั บขบวนการภาคประชาชน รณรงค ในประเด็ นต างๆ
รวมทั้งนโยบายสาธารณะที่สําคัญ ดานระดับการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย
สลัมสี่ภาคตอการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยพบวาระดับการมี
สวนรวมของสมาชิกเครือขายสลัมสี่ภาคตอการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่
อยูอาศัย ในภาพรวมอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อไปพิจารณาเปนรายขั้นและรายขอ คือ เมื่อพิจารณาในรายขั้นพบวา ขั้นที่กลุม
ตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุดคือ ขั้นพัฒนาประเด็นสาธารณะ รองลงมา
คือ ขั้นติดตามการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ และขั้นที่กลุมตัวอยาง
มีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคือ ขั้นจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย สําหรับในรายขอ
พบวาขอที่เครือขายสลัมสี่ภาคมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุดคือ นําเสนอประเด็น
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ปญหาดานที่อยูอาศัยในชุมชนของตัวเอง การเขารวมประชุมเพื่อหาขอสรุปใน
นโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยที่สมควรผลักดัน และการเขารวมเคลื่อนไหว
ชุมนุมเพื่อนําเสนอขอเรียกรองและติดตามการแกปญหา งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะ
ดังนี้ 1) ควรมีการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและวัดระดับการมีสวน
รวมของสมาชิกในองคกรภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อประโยชนในการขยาย
ขอบเขตนโยบายสาธารณะศึกษา และ 2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะขององคกรภาคประชาชนตางๆ และควรขยายมุมมอง
ในการศึกษาเพิ่มเติมถึงทัศนคติของรัฐที่มีตอการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของ
ประชาชนดวย
คําสําคัญ: นโยบายสาธารณะ, การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ, เครือขายสลัม
สี่ภาค
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Abstract
This research has the following aims: 1) to study and
elucidate the process of public policy advocacy on housing of
Four Regions Slum Network (FRSN); and 2) to study and elucidate
the level of participation of FRSN members in public policy
advocacy on housing. This research used mixed methods, including
quantitative and qualitative methods. The statistics applied to
analyze the data include percentage, mean, and standard
deviation. The study found that the public policy advocacy
process of FRSN had the following approaches: 1) forming a group
for bargaining on policy, meaning coordinating among various
member communities in order to open up policy negotiations with
political power holders or relevant state agencies, whereby the
important format is to use collective action in demonstrating,
marching, and submitting demands in order to solve problems
with the proposal of setting up a joint working group among
representatives of the network, the state sector, and other
relevant parties in order to implement the tracking and resolution
of the problem; 2) carrying out concrete projects in order to
propose new alternatives to the government; 3) creating public
space; 4) joining together with the people’s movement to
campaign on various issues, including important public policy. In
regard to the level of participation of FRSN members in public
policy advocacy on housing, the study found that overall, the
level of participation of FRSN members in public policy advocacy
on housing was high. This finding was in line with considerations of
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the individual stages and individual points. When individual stages
were considered, it was found that the stage in which the sample
group had the highest level of participation was developing public
issues. The sample group had the second highest level of
participation in the stage of following up on advocacy for policy
proposals as they were implemented in practice. The stage in
which the sample group had the lowest level of participation was
in drafting policy proposals. In regard to the individual points, it
was found that the points on which FRSN had the highest level of
participation were presenting housing problems in their own
communities, participating in meetings to come up with conclusions
on public policy relating to housing that were worth advocating for,
and joining in mobilizations/demonstrations in order to present
demands and follow up on solving problems. This research has the
following recommendations: 1) there should be further studies of
public policy advocacy and measurement of the level of participation
of members of people’s organizations for the purpose of expanding
the margins of public policy studies; and 2) there should be
comparative studies of public policy advocacy conducted by various
people’s organizations, and study perspectives should be expanded
to include state attitudes toward public policy advocacy undertaken
by the people.
Keywords: public policy, public policy advocacy, Four Regions Slum
Network
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บทนํา
งานการศึ กษาเกี่ ย วกั บนโยบายสาธารณะกระแสหลั กมั กจะมุ งเน น
การศึกษาไปที่ตัวของ “รัฐ” ในฐานะที่เปนผูกําหนดนโยบายของรัฐ โดยมองวา
“นโยบายสาธารณะ” เปนการกําหนดนโยบายของรัฐเพื่อสาธารณะ หรือเพื่อ
ประโยชน ข องสาธารณะ จึ งมุ งเน นไปที่ การศึ ก ษา และวิ เคราะห ว า รั ฐ และ
กระบวนการตัดสินใจของรัฐเปนอยางไร เลือกที่จะทําหรือไมทํานโยบายใดตาม
ความคิดของ Dye (2002: 1) ที่กลาวถึงการกําหนดนโยบายสาธารณะไววา
“นโยบายของรัฐ คือ สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา”
งานการศึกษาลักษณะดังกลาวจึงมีขอจํากัดและถูกวิพากษวิจารณวา
มีฐานความคิดอยูบนการรวมศูนยอํานาจ มีความสัมพันธแนวดิ่งจากบนลงลาง
ทําใหงานการศึกษาทางนโยบายสาธารณะมีลักษณะแข็งตัว คับแคบ ไมสามารถ
ที่จะครอบคลุมถึงพลวัตทางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
พลวั ต ทางสั ง คมไทยที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การขั บ เคลื่ อ นการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรมให เ ปลี่ ย นแปลงไปที่ สํ า คั ญ คื อ การเคลื่ อ นไหวของ
ขบวนการประชาชนหรือภาคประชาชน โดยเสกสรรค ประเสริฐกุล (2548)
ชี้ ให เห็ น ว า การเมื องภาคประชาชนของไทยเกิ ด ขึ้ น ในบริ บ ททางเศรษฐกิ จ การเมืองที่มีลักษณะสภาวะหนึ่งรัฐสองสังคม หรือสภาพความเหลื่อมล้ําในสังคม
การเมืองภาคประชาชนจึงเกิดขึ้นเพราะปญหาและขอจํากัดของประชาธิปไตย
แบบตัวแทนหรือการเมืองแบบปกติ ปญหาการใชอํานาจรัฐโดยขาดฉันทานุมัติ
จากประชาชน ปญหาประชาธิปไตยที่ไรประชาธิปไตย รวมทั้งการปรากฏตัว
ของรัฐตลาดที่มีผลใหรัฐไทยมีสภาพไรอธิปไตยในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
หรือตัดสินใจทางการเมืองบางดาน ลดฐานะการครอบงํา รวมทั้งเพื่อโอนอํานาจ
บางสวนมาใหประชาชนใชดูแลชีวิตตนเองโดยตรง ตอบโตการใชอํานาจรัฐ เพื่อ
ถ ว งดุ ล อํ า นาจการครอบงํ า ของระบบตลาดเสรี ใ นภาคประชาชน และเป น
กระบวนการใชอํานาจทางตรงของประชาชนที่มากไปกวาการเลือกตั้ง เพื่อเขา
ไปสูกระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน โดยมีจุดหมายสําคัญคือ การลดระดับ
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การปกครองโดยรัฐ จํากัดขอบเขตอํานาจรัฐ ใหสังคมดูแลตนเอง ถวงดุลอํานาจ
รัฐดวยประชาสังคมโดยไมมุงยึดอํานาจรัฐ
ผลจากการกํ า หนดนโยบายสาธารณะในอดี ต ของรั ฐ บาลไทยที่ มี
ลักษณะตัวแบบที่กําหนดโดยกลุมชนชั้นนํา (Elite Model) โดยเฉพาะการ
กํ า หนดนโยบายด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี ลั ก ษณะรวมศู น ย นํ า มาสู ก าร
ออกแบบนโยบายการพัฒนาประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเมืองและชนบท เกิดการอพยพเคลื่อนยาย
ถิ่นฐานของประชากรเขามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานคร และตามเมืองตางๆ
แตในขณะที่ที่ดินในเขตเมืองมีอยูอยางจํากัดและมีราคาแพงจึงทําใหเกิดการเขา
มาจับจองที่ดินวางเปลา และที่สาธารณประโยชนตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
และเมื่อมีประชากรเขามาอยูอาศัยเพิ่มมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ในการอยูอาศัยใน
เมืองมีพื้นที่จํากัดและตายตัว ปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยจึงเกิดขึ้นเป น
“สลัม” หรือ “ชุมชนแออัด” ขึ้นมา และประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนแออัด
เกิดปญหาในการเขาถึงสิทธิตางๆ ขั้นพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภค ขาดน้ํา
ไฟ ถนนเสนทางการเดินทางในชุมชน เกิดปญหาในเรื่องคุณภาพชีวิต ปญหา
เรื่องที่อยูอาศัย และการถูกไลรื้อ
แมวารัฐบาลจะไดมีการพยายามที่จะจัดการแกไขปญหาชุมชนแออัด
ซึ่งจะเห็นไดจากการตั้งการเคหะแหงชาติขึ้น ในป 2516 โดยการเคหะแหงชาติ
ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่อยูอาศัยของชาวสลัมเปนหลัก แตโครงการ
ตางๆ ของการเคหะแหงชาติสวนใหญ เปนการกระทําในแนวสังคมสงเคราะหที่
อยูภายใตมุมมองดานลบ คือ สลัมเปนแหลงเสื่อมโทรม ที่กอใหเกิดปญหาแก
สังคม จึงตองกําจัดสลัมใหหมดไป ดังเห็นไดจาก วิธีการแกปญหาดวยการไลรื้อ
สลัม เปนตน (อคิน รพีพัฒน, 2542)
เมื่อการแกไขปญหาและทัศนคติในการแกไขปญหาของภาครัฐยังไม
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเฉพาะชาวชุมชนแออัดซึ่ง
เปนกําลังแรงงานที่สําคัญในการหลอเลี้ยงเมืองใหขับเคลื่อนไปได จึงเกิดการ
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รวมตั ว กั น ของชาวชุ ม ชนแออั ด และได รับ การหนุ น เสริ ม จากองค กรพั ฒ นา
เอกชน ไดแสดงตัวตนและเกิดการรวมตัวกันของคนสลัมขึ้นเพื่อเรียกรองและ
ขับ เคลื่ อนให รั ฐ บาลแก ไ ขป ญ หาด า นที่ อยู อาศั ย ให พวกเขา และเคลื่ อนไหว
ผลั ก ดั น ให เ กิ ด เป น ประเด็ น สาธารณะเพื่ อ ให เกิ ด นโยบายที่ ต อบสนองและ
แกปญหาโดยคํานึงถึงสิทธิพลเมืองและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
เครือขายสลัมสี่ภาคกอตั้งขึ้นในป 2541 เปนเครือขายฯที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของกลุมผูคนในชุมชนแออัดจากการตระหนักถึงสิทธิและการมีสวน
รวมในระบบประชาธิปไตย ในการแกปญหาตางๆ ที่เปนผูเผชิญและประสบกับ
ปญหาดวยตัวเอง ทั้งเรื่องสิทธิในการเขาถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ปญหา
การถูกไลรื้อ การจัดการปญหาดานที่อยูอาศัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการขับเคลื่อนของเครือขายสลัมสี่ภาคเพื่อให
รัฐแกไขปญหาดานที่อยูอาศัย เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะใน
ดานสังคม และถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมพัฒนานโยบาย
สาธารณะ และเปนแนวทางการกอรูปนโยบายสาธารณะที่มีลักษณะแบบลางขึ้น
บน ซึ่งปฏิเสธไมไดวานโยบายสาธารณะนั้นมีผลตอชีวิตของประชาชนในทุกดาน
ดังนั้น ประชาชนจึงควรมีสวนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ หรือผลักดันให
เกิดนโยบายสาธารณะที่ควรจะสอดคลองกับความตองการของประชาชนและ
เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง
สมาชิกของเครือขายสลัมสี่ภาคประกอบไปดวยชุมชนประมาณ 81 ชุมชน
มีจํานวนประชากรกวา 7,000 ครอบครัว โดยมีที่มาจาก 8 ฐานเครือขายยอย
ไดแก 1) ศูนยรวมพัฒนาชุมชน 2) กลุมพัฒนาชุมชนใตสะพาน 3) เครือขาย
ชุมชนริมทางรถไฟสายใต-ตะวันตก 4) เครือขายสลัมพระราม3 5) เครือขาย
คนไร บ า น 6) เครื อ ข า ยชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นา 7) เครื อ ข า ยฟ น ฟู ป ระชา
สร า งสรรค 8) เครื อ ข า ยสิ ท ธิ ชุ ม ชนภาคใต และชุ ม ชนอื่ น ๆ ที่ ยั ง ไม สั ง กั ด
เครือขาย (เครือขายสลัมสี่ภาค, ม.ป.ป.) และอีกหนึ่งชุมชนคือ ชุมชนทับกฤช
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จังหวัดนครสวรรค รวมทั้งกลุมปญหาที่ประสบปญหาไลรื้อเรงดวนซึ่งเปนกลุม
ปญหาใหมที่เครือขายสลัมสี่ภาคไดขยายพื้นที่ทํางานมาไดราว 2 ป
เครือขายสลัมสี่ภาคปจจุบันเปนองคกรประชาชนที่มีการเคลื่อนไหวและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยมาโดยตลอดนับตั้งแตการกอตั้ง
เครือขายและพบวามีการขับเคลื่อนประเด็นที่ประสบผลสําเร็จดวย อาทิเชน
สิทธิการเชาที่การรถไฟ 30 ป ถือเปนเครือขายที่เขมแข็งและมีบทบาทสําคัญ
ตอเนื่องจนถึงปจจุบันในการผลักดันใหเกิดโฉนดชุมชน และรณรงคออกกฎหมาย
เพื่อคนจน 4 ฉบับรวมกับองคกรประชาชนอื่นๆ ถือเปนองคกรประชาชนที่มีความ
เคลื่ อนไหวอย างต อเนื่ องจากอดี ตมาจนถึ งป จจุ บั น ดั งนั้ นผู วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะ
ทํ า การศึ กษา กระบวนการและการมี ส ว นร ว มในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
สาธารณะดานที่อยูอาศัยของเครือขายสลัมสี่ภาค เพื่อที่ตองการศึกษาใหเห็นถึง
กระบวนการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มาจากฐานลาง (Bottom - Up)
และการมีสวนรวมของประชาชนตอกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะนํามาสู
การขยายพื้นที่ความรูดานนโยบายสาธารณะศึกษาที่สอดคลองและเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ตัวแสดงของนโยบายสาธารณะจะไมผูกขาดอยูที่
ภาครัฐเพียงฝายเดียวเชนในอดีตที่ผานมา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาใหเห็นถึงกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่
อยูอาศัยของเครือขายสลัมสี่ภาค
2. เพื่อศึกษาใหเห็นถึงระดับการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายสลัมสี่
ภาคตอการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก เครือขายสลัมสี่ภาค
- สํ า หรั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู วิ จั ย ได ทํ า การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) บุคคลากรที่มีบทบาทและการปฏิบัติหนาที่สําคัญใน
องคกร (Key Informants) ของเครือขายสลัมสี่ภาค จํานวน 5 คน ไดแก
ที่ป รึ กษาเครื อขา ยสลั ม สี่ ภ าค ประธานเครื อข า ยสลั ม สี่ ภ าค คณะกรรมการ
บริหารเครือขายสลัมสี่ภาค คณะทํางานเครือขายสลัมสี่ภาค และกองเลขานุการ
เครือขายสลัมสี่ภาค
- การวิ จัย เชิ ง ปริ มาณ ได มาจากการศึ กษาจากเอกสารและการ
สัมภาษณ ผูวิจัยพบวาในการเคลื่อนไหวเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่
อยูอาศัยของเครือขายสลัมสี่ภาค จะมีสมาชิกที่เขารวมประมาณ 2,000 คน
จึงนํ าตั วเลขประชากรนี้ มาใช เป นการกําหนดหากลุ มตั วอยาง โดยใช สู ตรการ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Daniel (1999: 180) ในกรณีที่ขนาดของประชากร
(N) มีขนาดใหญ และไดจํานวนกลุมตัวอยาง 130 คน ใชการเลือกกลุมตัวอยาง
โดยการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (non-probability sampling)
แบบจงใจ (purposive sampling)
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชคําถามแบบสัมภาษณแบบกึ่งมี
โครงสราง (semi-structured interview) เพื่อศึกษากระบวนการในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะของเครือขายสลัมสี่ภาค โดยสัมภาษณในประเด็นตางๆ ดังนี้
- เครื อ ข า ยสลั ม สี่ ภ าคเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ใด/ด ว ยเงื่ อ นไขใด และมี การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยในประเด็นใดบาง ประเด็นใดสําเร็จ
และประเด็นใดลมเหลว
- กระบวนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือขายสลัมสี่ภาค
ใน 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นพัฒนาประเด็นสาธารณะ 2) ขั้นจัดทําขอเสนอเชิง
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นโยบาย 3) ขั้ น ติ ด ตามการผลั ก ดั น ข อ เสนอเชิ ง นโยบายสู ก ารปฏิ บั ติ
มีกระบวนการเปนอยางไร และใชรูปแบบใดบางในการดําเนินงาน
- การมี ส ว นร ว มของสมาชิ กเครื อข า ยสลั ม สี่ ภ าค ในการขั บ เคลื่ อน
นโยบายสาธารณะใน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นพัฒนาประเด็นสาธารณะ 2) ขั้นจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบาย 3) ขั้นติดตามการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ
มีกระบวนการเปนอยางไร และใชรูปแบบใดบาง
- กลุมสมาชิกตางๆ ในเครือขายสลัมสี่ภาคแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
การขับเคลื่อนกันอยางไรในขั้นตอนตางๆ
- ปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยู
อาศัยคืออะไรบางและมีทางออกอยางไร
สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่คํานวณกลุม
ตัวอยางไดจํานวน 130 คน โดยแบงออกเปนสองสวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิหลังของสมาชิกเครือขายสลัมสี่ภาค
และสวนที่ 2 เปนคําถามเพื่อวัดระดับการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายสลัมสี่
ภาคต อ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะด า นที่ อ ยู อ าศั ย ใน 3 ขั้ น ตอนคื อ
1) ขั้นพัฒนาประเด็นสาธารณะ 2) ขั้นจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย 3) ขั้นติดตาม
การผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ จํานวน 11 ขอ โดยออกแบบเปนขอ
คําถามแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ ระดับมาก
ที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยที่สุด วิเคราะหคาสถิติ
เปนแบบคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
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นิยามเชิงปฏิบัติการ
นโยบายสาธารณะ หมายถึง นโยบายสาธารณะในความหมายที่กวางที่
ไม ไ ด ห มายความถึ ง แต รั ฐ เท า นั้ น ที่ เ ป น ผู กํ า หนดนโยบายแต ห มายรวมถึ ง
นโยบายสาธารณะเปนทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยภาพรวมเห็นวาสังคมควร
เดิ น ทางไปในแนวทางนั้ น ซึ่ ง อาจจะเกิ ด จากความคิ ด ริ เริ่ ม ของรั ฐ บาล ของ
ภาคเอกชน หรือของภาคประชาชน
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่เครือขาย
สลัมสี่ภาคผลักดัน เสนอ และดําเนินแผนงานและกิจกรรมในการนําเสนอ และ/
หรือที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัย
เครือขายสลัมสี่ภาค เปนการรวมตัวกันของชาวชุมชนแออัดจาก 8 ฐาน
เครือขายยอย ไดแก 1) ศูนยรวมพัฒนาชุมชน 2) กลุมพัฒนาชุมชนใตสะพาน
3) เครือขายชุมชนริมทางรถไฟสายใต-ตะวันตก 4) เครือขายสลัมพระราม 3
5) เครือขายคนไรบาน 6) เครือขายชุมชนเพื่อการพัฒนา 7) เครือขายฟนฟู
ประชาสรางสรรค 8) เครือขายสิทธิชุมชนภาคใต และชุมชนอื่นๆ ที่ยังไมสังกัด
เครือขาย โดยมีการกอตั้งในป 2541 และดําเนินกิจกรรมมาจนถึงปจจุบัน
แนวคิดและทฤษฎี
1. กระบวนการนโยบายสาธารณะ
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) แบงกระบวนการนโยบายสาธารณะเปน
3 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดนโยบาย รวมถึงการระบุประเด็นปญหา การพัฒนา
ทางเลือก และการเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อกําหนดเปนนโยบาย 2) การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงการแปลความนโยบายใหอยูในรูปที่วางแผนปฏิบัติได
การรวบรวมทรัพยากร การวางแผน การจัดองคการ และการดําเนินงาน
3) การประเมินผลนโยบาย รวมถึงการนําผลการประเมินไปใช ซึ่งอาจสงผลไปสู
การยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนนโยบายในที่สุด Easton (1965 อางถึงใน สมบัติ
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ธํารงธัญญวงศ, 2545) กลาววา นโยบายสาธารณะมีความสําคัญทั้งตอผูกําหนด
นโยบายและตอประชาชน ดังนี้
ความสําคัญตอผูกําหนดนโยบาย สวนใหญผูที่ตองรับผิดชอบตอการ
กําหนดนโยบายบริหารประเทศก็คือ รัฐบาล หากรัฐบาลกําหนดนโยบายที่
สอดคลองกับความตองการของประชาชน ทั้งในดานคานิยมของสังคมและการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชาชนจะทําใหรัฐบาลไดรับความศรัทธาเชื่อถือ
จากประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งถารัฐบาลสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติให
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ
(Efficiency) จะยิ่งทําใหรัฐบาลไดรับการยอมรับและความนิยมจากประชาชน
อยางกวางขวาง ผลดังกลาวจะสงเสริมใหรัฐบาลมีโอกาสดํารงอํานาจในการ
บริหารประเทศยาวนานขึ้น โดยอาจไดรับความไววางใจจากการเลือกตั้งใหทํา
หนาที่รัฐบาลบริหารประเทศตอไปอีก ในทางตรงกันขาม หากรัฐบาลกําหนด
นโยบายที่ไมสอดคลองกับคานิยมหรือความตองการของประชาชน ประชาชน
อาจรวมตัวกันคัดคานเพื่อกดดันใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรืออาจมีผล
รุนแรงถึงขั้นทําใหรัฐบาลตองหมดอํานาจไป หรือในบางกรณี ถึงแมวารัฐบาลจะ
ไดกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับคานิยมและความตองการของประชาชน แต
รัฐบาลไมสามารถจะนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย ปรากฏการณเชนนี้จะ
ทําใหประชาชนเสื่อมศรัทธาตอการบริหารงานของรัฐบาล และอาจสงผลใหรัฐบาล
หมดโอกาสที่จะบริหารประเทศตอไป ดังนั้นจึงกลาวไดวานโยบายสาธารณะมี
ผลตอการดํารงอยูของรัฐบาลอยางสําคัญ
ความสําคัญตอประชาชน เนื่องจากนโยบายสาธารณะเปนผลผลิตทาง
การเมืองเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงสามารถ
แสดงออกซึ่งความตองการของตนผานกลไกตางๆ ทางการเมือง อาทิเชน ผาน
พรรคการเมือง กลุมอิทธิ พลและผลประโยชน ระบบราชการนักการเมือง
ฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติ เปนตน ความตองการ (Demands) และการ
สนับสนุน (Supports) ของประชาชนจะถูกเขาสูการเมือง (Political System)
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ไปเปนนโยบายสาธารณะเมื่อนโยบายสาธารณะถูกนําไปปฏิบัติและปรากฏผลลัพธ
ตามเปาประสงคที่พึงปรารถนาจะทําใหประชาชนไดรับความพอใจ และสงผลตอ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (Feed Back) จะทําใหประชาชนเชื่อมั่นและ
ศรัทธาตอการบริหารงานของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันขาม หากผลลัพธ
และคุ ณ ภาพของการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ ไ ม เ ป น ไปตามเป า ประสงค ที่ พึ ง
ปรารถนาของประชาชน จะสงผลใหวิถีชีวิตของประชาชนตกต่ํา ปรากฏการณ
เชนนี้จะทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นและศรัทธาตอรัฐบาล รัฐบาลจะตอง
พยายามปรั บ เปลี่ ย นนโยบายหรื อ ปรั บ ปรุ ง การนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ ใ ห มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเรียกศรัทธาคืนจากประชาชน มิฉะนั้นประชาชน
อาจไมใหการสนับสนุนรัฐบาลอีกตอไป ความสัมพันธระหวางระบบการเมืองกับ
ประชาชนจึงเปนความสัมพันธแบบพลวัต (Dynamic System) ดังนั้นนโยบาย
สาธารณะในฐานะที่เปนผลผลิตของระบบการเมือง จึงสงผลอยางสําคัญตอวิถีและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ลักษณะของนโยบายสาธารณะที่ดี ประเวศ วะสี
(2549) ใหความหมายวา เปนนโยบายสาธารณะที่นําไปสูความถูกตองเปนธรรม
และประโยชนสุขของมหาชน
2. การมีสวนรวมของประชาชนตอนโยบายสาธารณะ
ความหมายการมีสวนรวมของประชาชนไดมีการกําหนดแตกตางกัน
ตามบริบททางสังคมและการเมือง คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ (2545 อางถึง
ใน ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2552: 17) ใหความหมายการมีสวนรวมของ
ประชาชน (Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้ง
การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนํา
ปรึกษารวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด กลาวคือ เปน
การสื่อสารสองทาง ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งประกอบไปดวย
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การแบงสรรขอมูลรวมกันระหวางผูมีส วนไดสวนเสียและเปนการเสริมสรา ง
ความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมของประชาชนเปนการเพิ่ม
คุณภาพของการตัดสินใจ การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลาเปนการสราง
ฉันทามติ และทําใหงายตอการนําไปปฏิบัติ อีกทั้งชวยหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา
ใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ชวยใหเกิดความนาเชื่อถือและความชอบธรรม และ
ชวยใหทราบความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชนรวมทั้ง
เปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสรางสรรคของสาธารณชน
ซึ่งเปนไปในทางเดียวกันกับอรทัย กกผล (2546 อางถึงใน ถวิลวดี
บุรีกุล และคณะ, 2552: 17) กลาววาการมีสวนรวมของประชาชน คือ
กระบวนการซึ่ งประชาชนหรื อผู มี ส วนได เสี ยได มี โอกาสแสดงทั ศนะ และ
แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตางๆ
เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควร
เข าร ว มในกระบวนการนี้ ตั้ง แต เริ่ม จนกระทั่ งถึ งการติ ด ตามและประเมิน ผล
เพื่อใหเกิดความเขาใจและการรับรู-เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอทุกฝาย
ทั้งนี้ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548 อางถึงใน ถวิลวดี
บุรีกุล และคณะ, 2552: 17) กลาวถึงการมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส วนร วมว าเป นการเป ดโอกาสให ประชาชนได แสดงทั ศนะและมี ส วนในการ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่จะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเอง นอกจากจะ
ชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับ
กับปญหาและความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้นแลว ยังเปนการควบคุมการ
บริหารงานของรัฐบาลใหมีความโปรงใส (transparency) ตอบสนองตอปญหาและ
ความตองการของประชาชน (responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือ
สามารถตอบคําถามของประชาชนได (accountability) อีกดวย ซึ่งเทากับเปนการ
ส งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยให สมบู รณ มากยิ่ งขึ้ นอี กด วยจาก
ความหมายดังกลาวอาจสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปด
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โอกาสใหประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในดานการใหและ
รับรูขอมูลขาวสาร การใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การรวมตัดสินใจ ทั้งใน
ขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น (ถวิลวดี บุรีกุล และ
คณะ, 2552: 17-18)
3. เครือขายทางสังคมและการมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย
ทางสังคม
ในชวงทศวรรษที่ 1970 เปนตนมา แนวคิดเรื่อง “เครือขาย” ไดรับ
ความนิยมและแพรหลายทั้งในภาคธุรกิจ มีสาเหตุ 3 ประการคือ การแขงขัน
ใหม ในยุคการคาใหม ทําใหไมสามารถใชโครงสรางและการบริหารจัดการแบบ
เกาซึ่งเปนแบบอํานาจลําดับชั้น ไดอีกตอไป ตองปรับความสัมพันธ ใหเปน
แนวนอน “เปนเครือขาย” ประการที่สอง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีขาวสาร
ทําใหองคกรสามารถปรับตัวเองและมีปฏิสัมพันธกับองคกรอื่นๆ ไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ประการสุดทาย ความกาวหนาทางวิชาการกอใหเกิด
เครื่องมือในการวิเคราะหโครงสรางสังคมในลักษณะที่เปนเครือขาย และองคกร
ตางๆ ลวนมีลักษณะเปนเครือขาย ทั้งภายในตัวมันเองและความสัมพันธกับ
องคกรภายนอก (เสรี พงศพิศ, 2548)
เครือขายจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการระดมทรัพยากรนําไปสูการแกไข
ปญหาหรือการพัฒนา เปนเหมือนพื้นที่ทางสังคม ที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรู
และความสัมพันธที่ดีของสมาชิกเครือขาย เครือขายจึงมีประโยชนตอสมาชิกทั้ง
เฉพาะหนาที่เห็นไดจากผลงานที่สมาชิกดําเนินการ เปนการประสานประโยชน
ใหกับสมาชิกเครือขายอยางเทาเทียมกัน และประโยชนระยะยาวคือเกิดระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดกระบวนการใหม และความรูใหมในการขับเคลื่อนงาน
ที่กอใหเกิดผลกระทบที่มากกวาระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ การ
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ทํางานแบบประสานพลัง นอกจากนั้นยังกอใหเกิดสมรรถนะการทํางานแบบใหม
วิธีการจัดการแบบใหมรวมทั้งมีคูมือใหมๆ สําหรับทํางาน แตในทางออมแลวเปน
การรื้อฟนจิตวิญญาณของชุมชนกลับมา เพราะเครือขายนั้นแทจริงก็คือรากฐาน
ชีวิตและวิถีชีวิตของชุมชน (ประภาพรรณ อุนอบ, 2552)
4. ความหมายของเครือขายทางสังคม
เสรี พงศพิศ (2546) ใหนิยาม “เครือขายทางสังคม” วามีอยู
2 ความหมายดวยกันคือ นัยยะแรก คือ ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมีเปาหมายรวมกัน
ดําเนินกิจกรรมบางอยาง โดยที่สมาชิกของเครือขายมีความอิสระ อีกนัยยะหนึ่ง
หมายถึง วัฒนธรรมองคกร ที่เปลี่ยนจากการจัดการแบบลําดับชั้น มาเปนการ
สรางเครือขาย ไมเนนการใชอํานาจในการบริหารจัดการ แตเนนการจัด
ความสัมพันธใหมในแนวราบ ในองคกรนั้นจน เกิดเปนความรวมมือเพื่อใหเกิด
ผลลัพธที่ดี และทํางานแบบประสานพลัง
ประเวศ วะสี (2538) ระบุวา ในอนาคตสังคมจะประกอบดวยกลุม
หรือชุมชนที่เชื่อมโยงกันเปนตาขายสังคม (Social Network) เชนเดียวกับ
โครงสรางของเซลลสมอง โดยในแตละชุมชน นอกจากจะประกอบดวยบุคคลที่
เปนบุคคลเรียนรู ชุมชนก็เปนชุมชนเรียนรู และแตละชุมชนก็เชื่อมโยงกับชุมชน
อื่น เกิดเปนตาขายการเรียนรู ที่มีพลังทางปญญาสูงยิ่ง เปนสิ่งใหมที่เกิดขึ้น คือ
โลกแหงความเปนชุมชน ที่ทุกคนมีความหมาย และรวมตัวกันเปนกลุมกอน
และเชื่อมโยงเปนตาขาย เปนโครงสรางใหมในโลก การเชื่อมโยงถักทอกันของ
ชุมชนเปนเครือขายจะเกิดพลังทางสังคม ที่จะแกไขปญหาที่ยากๆ ทําใหเศรษฐกิจ
เขมแข็ง สังคมเขมแข็ง เกิดการพัฒนาอยางแทจริงและยั่งยืน ฉัตรทิพย นาถสุภา
(2544) ระบุวา ภายในเขตดินแดนประเทศไทยปจจุบันเองก็มีเครือขายมีการ
แลกเปลี่ยนผลผลิตมากมายระหวางชุมชนหมูบานนับแตอดีตจนถึงปจจุบันในทุก
ภาค การ “เปลี่ยนกันกิน” เปนไปเพื่อความพอเพียง ตลาดมิไดขับเคลื่อนดวย
ระบบทุนนิยม ยังกลาวอีกวา ลักษณะสังคมไทย มีเครือขายโดยธรรมชาติ
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บนอาณาบริเวณที่กวางขวาง เปนทั้งในระบบชุมชน ระบบทองถิ่น และระบบชาติ
โดยชุมชนหมู บานมีเครือข ายเพื่อชวยเหลือกั นและกั นในทางเศรษฐกิจอยูแล ว
ในระดับชาติเนื่องดวยชนชาติทั้งหลายในดินแดนประเทศไทยและเอเชียอาคเนย
ตอนบนตางรับวัฒนธรรมและภาษาไทยเปนวัฒนธรรมและภาษารวมแกนกลาง
ในการรวมกันเปนเครือขายทางวัฒนธรรมอยูแลวดวยความสมัครใจ
สมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2548) ใหความหมายของเครือขายวา
หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธทางสังคมอยางหลวมของปจเจก บุคคล
กลุม องคกร หรือสถาบันซึ่งอาจอยูในพื้นที่ชุมชนเดียวกันหรือตางชุมชนโดยการ
มาเชื่อมโยงความสัมพันธกันนี้ยังคงรักษาอัตลักษณและปรัชญาการทํางานของ
ตนการเชื่อมโยงความสัมพันธกันนี้เปนการเชื่อมโยงทางความคิดและเชื่อมโยง
กิจกรรมตามความเหมาะสมภายใตกฎเกณฑหรือเปาหมายรวมกัน ซึ่งอาจมีทั้ง
การรวมงานเฉพาะกิจหรือการขับเคลื่อนประสานประโยชนระยะยาว ที่ขยาย
สมาชิกมากขึ้นจนพัฒนาขึ้นเปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
จากที่กลาวมาในขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไปใชในการวิจัยในครั้งนี้
ไดวา เครือขายทางสังคม หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธทางสังคม ระหวาง
บุคคล กลุม องคกร โดยเฉพาะผานรูปแบบของปฏิสัมพันธทางสังคม ในรูปแบบ
ตางๆ ที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งเปนปฏิสัมพันธที่มีโครงสรางและ
รูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน ซึ่งอาจมีทั้งการเชื่อมโยง
เฉพาะกิจหรือการขับเคลื่อนประสานประโยชนระยะยาว
5. ความเปนพลเมืองที่กาวหนา (Active citizenship)
Stivers (1990 อางถึงใน ชนกาญจน พันธุเดิมวงศ, 2559) ไดอธิบาย
ความเปน “Active Citizenship” ไวในงานเขียนเรื่อง “Active Citizenship
and Public Administration” ไววา พลเมืองที่กาวหนาคือพลเมืองที่เขาใจ
และตระหนักในหนาที่ บทบาท และใหความรวมมือตอรัฐบาล พลเมืองถือเปน
องคประกอบที่ สําคัญของการบริ หารรั ฐที่ มีประสิทธิภาพ การแชรคุ ณค า และ
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ผลประโยชนสาธารณะรวมกันของพลเมืองและรัฐเปนสิ่งจําเป น ผลประโยชน
สาธารณะเปนของประชาชนไมใชการกําหนดจากรัฐแตเพียงอยางเดียว สังคมตอง
เรี ยนรู ร วมกั นที่ จะพั ฒนา โดยตระหนั กถึ งการมี ส วนร วมของพลเมื อง ซึ่ งจะ
สามารถรับมือกับปญหาและความทาทายใหมๆ ที่เกิดขึ้นในหลังยุคอุตสาหกรรม
แนวทางของการเป นพลเมื องที่ ก าวหน า คื อ มี การสะท อนต อรั ฐและผู อื่ นใน
ประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และเปนมุมมองใหมๆ ที่เกี่ยวกับ เพศสภาพ การ
เหยียดผิว เพื่อกําหนดใหสังคม ชุมชน รัฐเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น การวิเคราะห
นโยบาย การบังคับ ใชน โยบาย การออกนโยบายและการทํางานของรั ฐเพื่ อ
ยกระดับสภาพสังคมใหดีขึ้น และมีพันธกิจตอกันในการใหเหตุผลตอบสนอง
กลั บ ต อ รั ฐ และสั ง คมในการกํ า หนดนโยบายที่ เ ป น ประโยชน ต อ ประชาชน
พลเมืองเองตองตระหนักถึงบทบาทการมีสวนรวมของตนใหมาก เชนเดียวกับที่
รัฐเองก็ตองตระหนักถึงบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนเชนกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข องและการสัมภาษณเชิงลึกกลุ ม
บุคคลผูใหขอมูลหลักของเครือขายสลัมสี่ภาค สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. กระบวนการขับเคลื่อ นนโยบายสาธารณะด านที่อยูอาศั ยของ
เครือขายสลัมสี่ภาค
เครือขายสลัมสี่ภาค ที่มาจาก 8 ฐานเครือขายยอย ไดแก 1) ศูนยรวม
พัฒนาชุมชน 2) กลุมพัฒนาชุมชนใตสะพาน 3) เครือขายชุมชนริมทางรถไฟ
สายใต -ตะวั น ตก 4) เครื อ ข า ยสลั ม พระราม 3 5) เครื อ ข า ยคนไร บ า น
6) เครื อ ข า ยชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นา 7) เครื อ ข า ยฟ น ฟู ป ระชาสร า งสรรค
8) เครือขายสิทธิชุมชนภาคใต และชุมชนอื่นๆ ที่ยังไมสังกัดเครือขาย โดยมี
พัฒนาการและจุดเริ่มตนมาจากปญหาการถูกไลรื้อ เกิดการรวมตัวระดับชุมชน
การเขามาหนุนเสริมและจัดตั้งองคกรโดยองคกรพัฒนาเอกชนดานการพัฒนา
สลัม และมีการจัดตั้งศูนยรวมพัฒนาชุมชนในป 2529 และในป 2532 ไดมีการ
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รวมตัวกันเพื่อผลักดัน พรบ.ชุมชนแออัด กอนที่จะออนตัวลงไปในป 2537 และ
มีการรื้อฟนขบวนการขึ้นมาใหมโดยการกอตั้งขึ้นเปน เครือขายสลัมสี่ภาค ในป
2541 โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ดานที่ดําเนินการควบคูกันไปคือ ดานที่หนึ่ง
เพื่อเปนเวทีเชื่อมประสานชุมชนในการผลักดันการแกไ ขปญหาชุมชนแออั ด
ระดับนโยบายโดยเสนอยุทธศาสตรเชิงรุก คือ สิทธิที่จะมีที่อยูอาศัยที่มั่นคงใน
เมือง โดยใชแนวทางแบงปนที่ดิน และดานที่สองคือ เปนสวนหนึ่งของขบวนการ
ภาคประชาชน ทั้งการเปนพันธมิตรสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนจน คนชาย
ขอบอื่นๆ และรวมเคลื่อนไหวในประเด็นที่เปนผลประโยชนสาธารณะ
เครือขายสลัมสี่ภาค รวมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย และกลุมปฏิบัติการณ
คนจนเมือง COPA มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยตั้งแตป
2541 - จนถึงปจจุบันดังนี้
1.1 ประเด็นในการขับเคลื่อน
1.1.1 ดานการแกปญหาที่อยูอาศัย
1. รณรงค ให มี พ.ร.บ. ชุ มชนแออั ด แต ไม สามารถที่ จะ
ลารายชื่อจํานวน 50,000 รายชื่อได ซึ่งไมไดเกิดจากความไมเขมแข็งของเครือขาย
ฯ แตเปนปญหาเนื่องจากในเวลานั้น สถานการณทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
บอย ความตอเนื่องในการผลักดันและเสนอนโยบายมีขอจํากัดที่ไมสามารถทําได
อยางตอเนื่อง และเนื้อหาราง พ.ร.บ. ชุมชนแออัดจะตองมีการแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของอีกหลายฉบับ เครือขายสลัมสี่ภาคจึงไดปรับเปลี่ยนแนวทางการแกไข
ปญหาดวยการขับเคลื่อนใหมีการแกไขปญหาแบบเปนกรณีปญหาแทน
2. ผลักดันใหมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายชุมชนแออัด
ผลที่เกิดคือ ใน 3 รัฐบาล จากพลเอกชวลิต – ชวน - ทักษิณ ยังไมมีการประชุม
คณะกรรมการ และคณะกรรมการถู กยกเลิ กไปเนื่ องจากกระทรวงมหาดไทย
ไมยืนยันตอนายกรัฐมนตรีวาคณะกรรมการชุดนี้มีความจําเปน
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ในปจจุบันเครือขายสลัมสี่ภาคไดปรับเปลี่ยนมาใชกลไกการ
แกไขปญหาผานทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมาเปน
กลไกในการติดตามการแกปญหาชุมชนแออัดในระดับนโยบาย
3. ผลักดันใหรัฐมีนโยบายแบงปนที่ดินในเมือง โดยเฉพาะ
ที่ดินเดิมที่ชุมชนอยูอาศัยเพื่อใหชาวสลัมเชาเปนระยะเวลา 30 ป รูปธรรมที่
สําเร็จแลวก็คือกรณีที่ดินการรถไฟฯ ที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายใหชุมชนเชา
ที่เปนระยะเวลา 30 ป โดยมีมติคณะกรรมการรถไฟฯเมื่อวันที่ 13 กันยายน
2543 ในหลักการยอมรับใหชุมชนที่อยูนอกเขตเดินรถไฟไดเชาระยะยาว 30 ป
สว นชุ ม ชนที่อยู ใกล รางและต องรื้ อย า ยไดจ ะหาที่ร องรั บ หา งจากเดิม ไมเกิ น
5 กม. ซึ่งปจจุบันมีชุมชนในพื้นที่เครือขายสลัม 4 ภาค ที่เซ็นสัญญาเชาที่ดินกับ
การรถไฟและกําลังทําโครงการที่อยูอาศัยแลวเปนจํานวน 24 ชุมชน 1,788
ครอบครัว
นอกจากที่ดินการรถไฟฯ แลว ที่ดินกรมศาสนา กรมธนารักษ ที่ดินการทาเรือ ก็เปนเปาหมายที่เครือขายสลัม 4 ภาค กําลังเคลื่อนไหว
ผลักดันใหหนวยงานเหลานั้นมีนโยบายใหชุมชนเชาที่ดินเดิมในระยะยาว
4. มี ป ฏิ บั ติ ก ารหยุ ด การไล รื้ อ ชุ ม ชนในที่ ดิ น ริ ม คลอง
และที่ดินเอกชน ที่ดินริมคูคลองเปนที่สาธารณะที่กรุงเทพมหานครดูแล ที่ผานมา
นโยบายของผู บริ หารมั ก เน น การขั บไล ชุ ม ชนโดยอ างว าชุ มชนเป น ผู ทํ า ลาย
สิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม เครือขายสลัม 4 ภาคไดเคลื่อนไหวรณรงคใหชุมชนริม
คลองมีกิจกรรมรักษาคูคลองและเจรจาตอรองกับผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ใหยุติการไลรื้อชุมชนริมคลองทั้งหมดไวกอน โดยตั้งกลไกการแกปญหารวมกับ
ทางกรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางการแกปญหารวมกัน โดยยึดถือเปาหมาย
สํ า คั ญ คื อ การปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู อ าศั ย ในที่ ดิ น เดิ ม ตามคํ า ขวั ญ ที่ ใ ช ร ณรงค ว า
“คนกับคลองตองอยูรวมกันได” รวมทั้งผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาความ
ขัดแยงเรื่องที่ดินตามแนวทางนโยบายโฉนดชุมชน ซึ่งขณะนี้ชุมชนยังอยูในที่เดิม
ไดและกําลังผลักดันใหเกิดการเชาที่ดินระยะยาว
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สวนกรณีที่ดินเอกชน การขับไลสวนใหญมักกระทําเพื่อ
วัตถุประสงคทางธุรกิจ ขณะนี้มี 44 ชุมชน 3,599 ครัวเรือนที่อยูในขายจะถูกไล
รื้อเรงดวน เครือขายสลัมสี่ภาค ใชยุทธวิธีนํามวลชนตอตานการไลรื้อและเจรจา
กับรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อใหเปน
ตัวกลางเจรจากับฝายเจาของที่ดิน
1.1.2 ดานการสนับสนุนใหเกิดความมั่นคงในที่อยูอาศัย
1. ใหรัฐบาลอนุมัติงบประมาณ สนับสนุนโครงการบาน
มั่ น คง ที่ ดํ า เนิ น การโดย สถาบั น พั ฒ นาองค ก รชุ ม ชน (องค ก ารมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อแกปญหาที่อยูอาศัย
ใหกับคนจนเมืองเปนงบสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ที่อยูระหวางการนําเสนอเขา
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรี จํานวน 3,000 ลานบาท เพื่อใหชุมชนไดดําเนินการ
แกปญหาใหเกิดความมั่นคงในที่อยูอาศัย ซึ่งเดิมเปนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อ 20 ตุลาคม 2555 จํานวน 6,000 ลานบาท และเบิกจาย
เพื่อแกปญหาไปแลว 3,000 ลานบาท
2. ใหอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินนโยบายที่อยูอาศัยคน
เร ร อ นไร บ า น ตามโครงการชุ ม ชนใหม ค นไร บ า น จํ า นวน 97 ล า นบาท
อยูระหวางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน นําเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
3. ใหอนุมัติงบประมาณสรางบานชั่วคราว เพื่อชวยเหลือ
ชุ ม ชนที่ ป ระสบป ญ หาเร ง ด ว น เช น ถู ก ไฟไหม ไล รื้ อ จํ า นวน 30 ล า นบาท
อยูระหวางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน นําเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4. รณรงคปฏิรูปที่ดินเมือง เพื่อสิทธิที่อยูอาศัยของคนจน
เนื่องในวันที่อยูอาศัยโลก 2544 โดยการเริ่มรณรงคขอเสนอใหมีการกระจาย
การถือครองที่ดินและจัดทํากิจกรรมรณรงคตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
5. รณรงค ใ ห มี ก ารกระจายการถื อครองที่ ดิ น โดยเข า
รวมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (P-move) ผลักดันใหรัฐบาล
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ผานกฎหมายภาคประชาชน 4 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน
อัตรากาวหนา พ.ร.บ. สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่ดิน และ พ.ร.บ.
กองทุนยุติธรรม โดยทําการขับเคลื่อนดวยการจัดทํารางกฎหมายภาคประชาชน
ทั้ง 4 ฉบับและรณรงคใหประชาชนรวมกันเขาชื่อเพื่อเสนอกฎหมายตอรัฐสภา
1.1.3 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสลัม
1. จัดตั้งกลุมสวัสดิการตางๆ ขึ้นภายในชุมชนสมาชิก เปน
ตนวากลุมออมทรัพยกูยืม กลุมแมบาน กลุมเด็ก – เยาวชน กลุมขยะรีไซเคิล
รวมถึงกองทุนสวัสดิการ
2. จัดตั้งศูนยประสานงานสุขภาพชุมชน เพื่อเปนหนวยรับ
เรื่องรองเรียนและติดตามการรักษาพยาบาลที่ละเมิดสิทธิคนจน
3. รณรงค ใ ห ก รุ ง เทพมหานครมี น โยบายการศึ กษาฟรี
สําหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6
4. รณรงคใหรัฐบาลหยุดขึ้นราคาคาโดยสารรถประจําทาง
และใหมีสวัสดิการฟรีสําหรับเด็กนักเรียนและผูสูงอายุ
1.1.4 ดานการเคลื่อนไหวผลักดันใหเกิดนโยบายเพื่อความเปน
ธรรมทางสังคม
1. เขารวมกับภาคประชาสังคมคัดคานตอตานลัทธิเสรี
นิยมใหม เชน การเซ็นสัญญา FTA กับประเทศมหาอํานาจ เชน อเมริกาและ
ญี่ปุนคัดคานการประชุม WTO ที่ฮองกง เพราะระบบการคาขามชาติเหลานี้ทํา
ใหเกษตรกร ผูใชแรงงาน และคนยากจนเสียเปรียบ
2. เข า ร ว มกั บ ขบวนการกรรมกรคั ด ค า นการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจดานไฟฟาและประปา
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3. เขารวมสนับสนุนการตอสูของพี่นองคนยากจน ไมวา
จะเปนขบวนชาวนา ชาวประมง ชาวบานที่ตอตานเขื่อน
4. เขารวมเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลทักษิณ ซึ่งมีพฤติกรรม
ในเชิงอํานาจนิยมและการคอรัปชั่นรวมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ในป 2549
5. เข า ร ว มเคลื่ อนไหวรณรงค ก ารร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ใหม
เพื่อใหมีเนื้อหาความเปนประชาธิปไตยไมใหนอยไปกวารัฐธรรมนูญป 2540
ที่ถูกคณะทหารยกเลิก (เอกสารรายงานสรุปการเคลื่อนไหวเครือขายสลัมสี่ภาค
2541-2544, ม.ป.ป.) (คมสันติ์ จันทรออน, สัมภาษณ, 10 พฤศจิกายน 2557)
1.2 กลยุทธในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือขายสลัมสี่
ภาค มีแนวทางดังนี้
1.2.1 รวมกลุมเพื่อตอรองเชิงนโยบาย คือ การประสานชุมชน
ต า งๆ ของตนเพื่ อ เป ด การเจรจาต อ รองทางนโยบายกั บ ฝ า ยการเมื อ งหรื อ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ ยวของ เชน กรณีชุ มชนริม ทางรถไฟ จะมีการรวมกลุ ม
รวมตัวกันของเครือขายและประสานงานเพื่อใหมีการเปดการเจรจากับกระทรวง
คมนาคม เพื่อขอเชาที่ดินกับการรถไฟในระยะยาวเพื่อความมั่นคงในที่อยูอาศัย
30 ป โดยมีรูปแบบที่สําคัญ คือ ใชการรวมตัวกันจัดการชุมนุม เดินขบวน ยื่นขอ
เรียกรอง เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาและมีขอเสนอคือ ตั้งเปนคณะทํางานขึ้นมา
รวมกันระหวางตัวแทนเครือขายฯ ภาครัฐ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการ
ติดตามและใหมีการแกไขปญหา
แนวทางหลั กของการเคลื่ อนไหวเครือข า ยสลั ม สี่ภ าค คื อการ
รวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรอง เพราะตระหนักดีวาการเปลี่ยนแปลงระดับ
นโยบายที่ตองกระทบกับกฎ จารีต อํานาจและผลประโยชนที่ขาราชการและ
นักการเมืองเคยยึ ดกุม ตางจากการแกไ ขปญหาเฉพาะกรณี ที่อาจใช วิธีการ
วิงวอนขอรองเปนกรณีพิเศษ การสรางแนวทางการเคลื่อนไหวของเครือขาย

98

ชนกาญจน พันธุเดิมวงศ

สลัมสี่ภาคจึงเปนการรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรอง รวมทั้งใชวาระที่สําคัญ
ทางสังคมไดแก การรณรงควันที่อยูอาศัยโลก ซึ่งเปนวันจันทรแรกของเดือน
ตุ ล าคมของทุ ก ป ได ถู ก ประกาศให เ ป น วั น ที่ อ ยู อ าศั ย โลกโดยองค ก าร
สหประชาชาติ ซึ่งทางเครือขายสลัมสี่ภาคไดจัดรณรงคและจัดกิจกรรมรวมตัว
กันเพื่อนําเสนอนโยบายดานที่อยูอาศัยเปนประจําตอเนื่องมาป 2544 จนถึง
ปจจุบัน ซึ่งเปนไปดังการใหสัมภาษณของนพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิ
พัฒนาที่อยูอาศัย และที่ปรึกษาเครือขายสลัมสี่ภาคได เนนใหเห็นความสําคัญ
ของแนวทางในการรวมกลุมเพื่อตอรองเชิงนโยบายวา
“การรวมกลุมเพื่อตอรองเชิงนโยบาย ไมวาจะเป น
การชุมนุม การเดินขบวน การยื่นหนังสือ การรวมตัวกันของ
หลายชุมชนเพื่อปองกันการไลรื้อ กระบวนการเหลานี้ถือเปน
กระบวนการขับเคลื่อนที่สําคัญของเครือขายสลัมสี่ภาค เพราะ
ชาวบานตระหนักดีวา การรวมตัวและรวมพลังกันของคนจน
คือ แนวทางที่เปนการสรางพลังและทําใหเครือขายฯเกิดความ
เขมแข็ง นอกจากนี้ การรวมตัว รวมกลุม การออกมาขับเคลื่อน
ด วยมาตรการต างๆ เช น การยื่ นหนั งสื อ การชุ มนุ มกดดั น
ถือเปนการทํางานในลักษณะการจัดตั้งความคิด ความรูของ
สมาชิกเครือขายสลัมสี่ภาคไปดวยกัน เมื่อออกมาเคลื่อนไหว
จะทําใหสมาชิกเครือขายสลัมสี่ภาค ไดเกิดกระบวนการเรียนรู
เกี่ยวกับโครงสรางอํานาจรัฐ สามารถเชื่อมโยงปญหาของตัวเอง
เขากับปญหาทางโครงสรางได ถือเปนการจัดการศึกษาและ
สร างกระบวนการเรี ยนรู ไปพร อมๆ กั บการต อสู ขับเคลื่ อน
เพื่อใหเกิดการแกปญหา” (นพพรรณ พรหมศรี, สัมภาษณ,
30 เมษายน 2557)
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1.2.2 การทําโครงการรูปธรรมเพื่อเสนอแนวทางเลือกใหมใหรัฐ
คือการทําโครงการตัวอยางเปนรูปธรรมรายกรณี โดยไมตองรอใหรัฐเห็นดวยใน
เชิงนโยบาย เชน ชุมชนที่อยูริมคูคลอง ที่มีขอเสนอตอกรุงเทพมหานครวาชุมชน
สามารถที่จะอยูรวมและดูแลรักษาคูคลองได ซึ่งทางกรุงเทพมหานครยังไมตอบ
รับหรือปฏิเสธขอเสนอเครือขาย แตเครือขายฯ ไดเริ่มปรับปรุงบานเรือนให
สวยงาม จั ด ทางเทา เป น ระเบี ย บ พั ฒ นาสภาพแวดล อมขุ ด ลอกคู ค ลองเพื่ อ
ยืนยันใหเห็นวา ชุมชนสามารถพัฒนาสภาพแวดลอมและอยูรวมกับคลองได
1.2.3 การสร างพื้ นที่ ทางสาธารณะ โดยการตระหนั กว า การ
เคลื่อนไหวของเครือขายสลัมสี่ภาคจําเปนตองสรางแนวรวมและยกประเด็นปญหา
ของเครือขายสลัมสี่ภาคใหสังคมเห็นความสําคัญ และเห็นดวยกับขอเสนอของ
เครือขายสลัมสี่ภาค และรวมเปนสวนหนึ่งเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ดวย เชน การประสานงานกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อจัดเวทีทาง
วิชาการ และมีการนํานักวิชาการมาลงพื้นที่กรณีศึกษาคนไรบานซึ่งเปนหนึ่งใน
สมาชิกเครือขายสลัมสี่ภาค รวมถึงการประสานกับสื่อมวลชน นําเสนอประเด็นใน
ชองทางตางๆ ที่จะเปนเครื่องมือในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ปญหาและความ
เดือดรอนของเครือขายสลัมสี่ภาคตอสาธารณะ
1.2.4 เขารวมกับขบวนการภาคประชาชน รณรงคในประเด็นตางๆ
รวมทั้ งนโยบายสาธารณะที่ สํ าคั ญ อาทิ เชน การสนั บสนุ นการเคลื่ อนไหวของ
สมัชชาคนจน ในลักษณะของการหนุนเสริมใหกําลังใจ จัดหาเสบียง ทําอาหารในที่
ชุมนุมของชาวบาน สนับสนุนการเคลื่อนไหวของชาวบานผูคัดคานโรงไฟฟาบาน
กรู ด-บ อนอก ร วมคั ดคานการขึ้ นคา FT เข าร วมขบวนการตอต านโลกาภิวั ตน
และได เ ข า ร ว มเป น สมาชิ ก ของขบวนการประชาชนเพื่ อ สั ง คมที่ เ ป น ธรรม
(P-Move) ซึ่ งเป น ขบวนการประชาชนที่ ประกอบไปด วย ประชาชนยากจน
9 เครือขาย คือ 1) สมาพันธเกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) 2) เครือขายสลัมสี่ภาค
3) เครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมการเมือง (คปสม.) 4) เครือขายปฏิรูปที่ดิน
เทือกเขาบรรทัด (คปบ.) 5) สหพันธ เกษตรกรภาคใต (สกต.) 6) เครือขา ย
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ปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) 7) สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูน 8) เครือขาย
เกษตรพันธสัญญา 9) เครือขายโรงไฟฟาชีวมวลและเหมือง และรวมเคลื่อนไหว
มาจนถึงปจจุบัน
2. ระดั บ การมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก เครื อ ข า ยสลั ม สี่ ภ าคต อ การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัย
จากการทํ าวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพด วยการสั มภาษณ บุ คคลที่ มี บทบาท
สําคัญในเครือขายสลัมสี่ภาคจํานวน 5 คนรวมกับการวิเคราะหเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามซึ่งสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีคุณสมบัติ
คือเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุเฉลี่ยที่ 41 - 50 ป จบการศึกษาระดับ
ประถมศึ กษา โดยส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ รั บจ า ง อาศั ย อยู ใ นชุ ม ชนตั้ ง แต
ระยะเวลา 10 - 15 ปขึ้นไป และทั้งหมดเปนสมาชิกเครือขายสลัมสี่ภาคมากกวา
1 ปขึ้นไป
จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพรวมกับเชิงปริมาณ สามารถ
สรุปผลไดวาเครือขายสลัมสี่ภาคมีความพยายามที่จะดําเนินการใหเกิดการมี
สวนรวมของสมาชิกในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยใหเกิดขึ้น
ในระดับ มากที่สุ ด กลา วคือ พบวา การมีส วนร วมของสมาชิกเครื อข ายอยูใน
ระดับสูง โดยนพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย และที่
ปรึกษาเครือขายสลัมสี่ภาค ไดใหสัมภาษณวา
“....เครือขายสลัมสี่ภาคเราจัดระบบองคกรกันโดยมี
การขั บ เคลื่ อ นของที ม งานที่ แ บ ง เป น ที ม งานด า นต า งๆ
ในที ม งานจะเป น สมาชิ กที่ ชุ มชนย อยของแต ล ะเครื อข า ย
8 กลุมยอยของเครือขายสลัมสี่ภาคสงคนที่สมาชิกคัดเลือกกัน
เขามาเปนทีมทํางาน รวมทั้งกรรมการบริหารเครือขายฯ ดวย
ในการลงมติแตละครั้ง หรือในการตัดสินใจวาจะขับเคลื่อนใน
ประเด็ นต างๆ หรื อไม อย างไร จะต องผ านการประชุ ม ใหญ
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ประจําเดือนของเครือขายสลัมสี่ภาค จะไมมีการดําเนินการ
โดยพลการ หรื อ เป น การตั ด สิ น ใจของคนคนเดี ย ว
กระบวนการในการตัดสินใจตั้งแตจะขับเคลื่อนในประเด็นใด
จะใชรูปแบบใด การจัดการชุมนุม จัดการประชุม การหนุน
ชว ยกัน ในการเจอป ญ หา จะนํ า เขา มาประชุ มในที่ ประชุ ม
ประจําเดือน และจะมาขอมติในที่ประชุม ในขณะที่เครือขาย
ยอยๆเองก็จะมีการจัดประชุมของพวกเขาเอง รวมทั้งการ
ประชุมในระดับชุมชนยอยๆ ดวย” (นพพรรณ พรหมศรี,
สัมภาษณ, 30 เมษายน 2557)
ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ที่ไดจากแบบสอบถามที่พบวาระดับการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายสลัมสี่ภาค
ตอการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก
( Χ = 4.50) ซึ่งสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันเมื่อไปพิจารณาเปนราย
ขั้น และรายขอ คือ เมื่อพิจารณาในรายขั้นพบวา ขั้นที่กลุมตัวอยางมีระดับการมี
สวนรวมมากที่สุดคือ ขั้นพัฒนาประเด็นสาธารณะ ( Χ = 4.54) รองลงมาคือ
ขั้นติดตามการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ ( Χ = 4.51) และขั้นที่
กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคือ ขั้นจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
( Χ = 4.46)
สําหรับระดับการมีสวนรวมขั้นพัฒนาประเด็นสาธารณะเพื่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานทีอ่ ยูอาศัยในรายขอพบวา ขอที่เครือขายสลัมสี่
ภาคมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุดคือ นําเสนอประเด็นปญหาดานที่อยูอาศัยใน
ชุมชนของตัวเอง ( Χ = 4.57) รองลงมาคือ นําเสนอประเด็นปญหาที่อยูอาศัย
ตอเครือขายสลัมสี่ภาค ( Χ = 4.56) ถัดไปเปนเขารวมประชุมประจําเดือน
แลกเปลี่ยนสภาพปญหา/กําหนดประเด็นปญหาดานที่อยูอาศัย ( Χ = 4.52)
และขอที่กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคือ นําเสนอขอมูลสําคัญๆ
เพื่อประกอบการตัดสินใจของเครือขายสลัมสี่ภาค ( Χ = 4.50)
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สําหรับประเด็นการมีสวนรวมในการประชุมและการลงมติในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยของเครือขายสลัมสี่ภาคนั้นนุชนารถ
แทนทอง ไดใหสัมภาษณวา
“…..ในเรื่ อ งของการมี ส ว นร ว มของสมาชิ ก
ทุกชุมชนจะมีตัวแทนเขารวมประชุม การที่เครือขายสลัมสี่
ภาคจะมีมติในเรื่องใด เราจะมีการประชุมรวมกันทุกครั้งเพื่อ
ลงมติรวมกันในการตัดสินใจวา จะทําอะไร ไมวาจะดําเนิน
กิจกรรมอะไร และเราจะใชที่ประชุมใหญของเครือขายสลัมสี่
ภาคในการตัดสินใจวาจะขับเคลื่อนนโยบายใด และวางแผน
กําหนดทิศทาง กิจกรรมที่เราจะกาวเดิน หรือแมแตจะเปน
เรื่องที่เรงดวน ที่ตองตัดสินใจกอนเราก็จะตองใชการตัดสินใจ
ร ว มกั น ไม มี ก ารตั ด สิ น ใจพลการด ว ยคนใดคนหนึ่ ง ….”
(นุชนารถ แทนทอง, สัมภาษณ, 15 พฤศจิกายน 2557)
ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการวัดระดับการมีสวนรวมขั้นจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยในราย
ขอที่พบวา ขอที่กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุดคือ เขารวมประชุม
เพื่ อ หาข อ สรุ ป ในนโยบายสาธารณะด า นที่ อ ยู อ าศั ย ที่ ส มควรผลั ก ดั น
( Χ = 4.48) รองลงมาคือ อภิปราย/ประชุมเพื่อนําเสนอปญหาดานที่อยูอาศัย
ให ย กระดั บ เป น การเสนอเป น ทางเลื อ กหรื อ ทางออกในการแก ไ ขป ญ หา
( Χ = 4.47) สนทนา/ประชุมแลกเปลี่ยนปญหาระหวางสมาชิกเพี่อหาประเด็น
รวมและพัฒนาเปนนโยบายรวมกันของเครือขายสลัมสี่ภาค ( Χ = 4.46) และ
ขอที่กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคือ เขารวมประชุมประจําเดือน
เพื่ อ นํ า เสนอประเด็ น นโยบายเพื่ อ ให มี ก ารแก ไ ขป ญ หาในระดั บ ประเทศ
( Χ = 4.45)
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สํา หรั บ การมี ส ว นรว มในการผลั ก ดั นข อเสนอเชิ ง นโยบายสู การ
ปฏิบัตินั้นในรายขอพบวา ขอที่กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมมากที่สุดคือ
เขารวมเคลื่อนไหว/ชุมนุมเพื่อนําเสนอขอเรียกรองและติดตามการแกปญหา
( Χ = 4.56) รองลงมาคือ เขารวมประชุมประจําเดือนเพื่อติดตามการแกไข
ปญหาและความคืบหนาของขอเรียกรองที่นําไปปฏิบัติ ( Χ = 4.53) และขอที่
กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคือ กําหนดแผนกิจกรรมและเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ของเครือขายสลัมสี่ภาค ( Χ = 4.46) โดย ทองเชื้อ วรชุน
กรรมการเครือขายสลัมสี่ภาค ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา “…..ในเรื่องการมีสวนรวม
ถาประเด็นไหนที่เปนมติรวมกันของเครือขายสลัมสี่ภาค สมาชิกของเครือขาย
สลัมสี่ภาค อยางนอยครอบครัวละ 1 คนตองออกมารวมในการติดตามผลักดัน
นโยบายตางๆ ใหเปนจริง….” (ทองเชื้อ วรชุน, สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน
2557)
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องกระบวนการและการมีสวนรวมใน
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยของเครือขายสลัมสี่ภาค ซึ่งเปน
งานวิ จั ย ที่ มุ ง เน น ให เ ห็ น ถึ ง กระบวนการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะซึ่ ง มี
ลักษณะลางขึ้นบน (Bottom up approach) ไมใชจากบนลงลางอันเปนงาน
การศึกษาที่มุงไปศึกษารัฐ และภาครัฐในการกําหนดนโยบายสาธารณะเปนหลัก
เครื อ ข า ยสลั ม สี่ ภ าคเป น ตั ว แสดงทางสั ง คมที่ สํ า คั ญ อี ก องค ก รหนึ่ ง ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัยซึ่งมีการกอตัวจากสภาพปญหาของ
ชาวสลัมที่ถูกไลรื้อ ทําใหเกิดการรวมตัวรวมกลุมกันเพื่อลุกขึ้นมาตอสูกับปญหา
ที่ประสบ และจากการหนุนเสริมขององคกรพัฒนาเอกชนกอตั้งเปนเครือขาย
สลัมสี่ภาคและไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัย เพื่อให
เกิดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกโดยมีบทบาทในการขับเคลื่อนมาตั้งแตป
2541 จนถึงปจจุบัน ประเด็นปญหาที่เครือขายสลัมสี่ภาคขับเคลื่อนมีลักษณะ
ครอบคลุมสภาพปญหาที่เผชิญอยู รวมทั้งเปนการขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการสราง
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ความเปนธรรมตอสังคมโดยรวมดวย โดยมีกลยุทธที่สําคัญคือ การรวมกลุมเพื่อ
สรางอํานาจตอรอง และสรางทางเลือกเองโดยการทําโครงการรูปธรรมเพื่ อ
เสนอแนวทางเลือกใหมใหรัฐ เชน การทําโครงการตัวอยางเปนรูปธรรมรายกรณี
โดยไม ต อ งรอให รั ฐ เห็ น ด ว ยในเชิ ง นโยบาย เช น ชุ ม ชนที่ อ ยู ริ ม คู ค ลอง ที่ มี
ขอเสนอตอกรุงเทพมหานครวาชุมชนสามารถที่จะอยูรวมและดูแลรักษาคูคลอง
ได รวมทั้งตระหนักดีวาเคลื่อนไหวของเครือขายสลัมสี่ภาคจําเปนตองสรางแนว
รวมและยกประเด็นปญหาของเครือขายสลัมสี่ภาคใหสังคมเห็นความสําคัญ และ
เห็นดวยกับขอเสนอของเครือขายสลัมสี่ภาค และรวมเปนสวนหนึ่งเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ ยนแปลงเชิ งนโยบายด วย นอกจากนี้ ในทั ศนะของผู วิ จั ยเห็ นว า สมาชิ ก
เครื อ ข า ยสลั ม สี่ ภ าค มี ค วามเป น “Active
Citizenship” พลเมื อ งที่ มี
ความกาวหนา ตามการใหความหมายของ Stivers และเครือขายสลัมสี่ภาคเปน
เครือขายทางสังคมที่มีพลังและเปนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มีลักษณะ
ลางขึ้นบน (Bottom up Approach) ซึ่งจะเห็นไดจากยุทธวิธีที่เนนการจัดตั้ง
เนนการรวมกลุม รวมตัวเพื่อสรางพลัง และคํานึงถึงการมีสวนรวมของสมาชิกใน
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัย
แตอยา งไรก็ต าม เมื่อพิ จารณาจากการวัด ระดั บการมีสว นร วมของ
สมาชิกเครือขายสลัมสี่ภาคตอการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานที่อยูอาศัย
ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมสมาชิกเครือขายสลัมสี่ภาคมีสวนรวมอยูใน
ระดับมากโดยภาพรวม ทั้งในรายขอและในรายขั้น และพบการมีสวนรวมนอย
ที่สุดในขั้นจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย มีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดในนําเสนอ
ขอมูลสําคัญๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของเครือขายสลัมสี่ภาคและมีระดับสวน
รวมนอยที่สุดในเขารวมประชุมประจําเดือนเพื่อนําเสนอประเด็นนโยบายเพื่อให
มีการแกไขปญหาในระดับประเทศ รวมทั้งกําหนดแผนกิจกรรมและเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของเครือขายสลัม ซึ่งผูศึกษาเห็นวา อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการผลักดันประเด็น
ป ญ หาของตนที่ ป ระสบอยู เพื่ อ ให เกิ ด การแก ไ ขป ญ หา และเข า ร ว มผลั กดั น
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เพื่อใหเกิดการแกไขปญหามากกวาการสนใจการยกระดับใหเปนประเด็นเชิง
นโยบายระดับประเทศ ซึ่งอาจจะเปนขอจํากัด ทางดานของเวลาที่จะตองเลือก
วาจะสามารถเขารวมในกิจกรรมใดบาง รวมทั้งเครือขายสลัมสี่ภาคอาจจะตอง
เพิ่มเติมการทํางานในลักษณะของการหนุนเสริมตอสมาชิกเพื่อสรางการมีสวน
รวมใหเพิ่มมากขึ้นทางดานการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และอื่นๆ ตามผล
การศึกษาที่วัดระดับการมีสวนรวมไดนอยที่สุด
ทั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้
1. ควรมีการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและวัดระดับการมี
สวนรวมของสมาชิกในองคกรภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อประโยชนในการ
ขยายขอบเขตนโยบายสาธารณะศึกษา
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของ
องค กรภาคประชาชนต า งๆ และควรขยายมุ ม มองในการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
ทัศนคติของรัฐที่มีตอการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของประชาชนดวย
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