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การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน : กรณีศึกษา ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี1
ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ2* เจด็จ คชฤทธิ3์
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ‘ศึกษาการสร้างตัวแบบการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทา
กิน ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ’ มีวัตถุประสงค์เฉพาะบทความ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลัง
และสภาพปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินของชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อ
ศึกษาการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินด้วยตนเองของชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 4 วิธี คือ 1) การรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) การสังเกตการณ์
ภาคสนาม 3) การสัมภาษณ์เชิง ลึก และ 4) การจัดเวทีประชาคม ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนตาบลพืชอุดม
อ าเภอล าลู ก กา จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ประสบปั ญ หาเรื่ อ งที่ อ ยู่ อ าศั ย และที่ ดิ น ท ากิ น มาตั้ ง แต่ ยุ ค เริ่ ม แรกของ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ราว รัชกาลที่ 5 คือ กรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณนี้ ส่วนใหญ่เป็นของเจ้านายเชื้อพระวงศ์ พ่อค้า
หรือนายทุน เกษตรกรไม่สามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เพราะมีราคาสูง ปัจจุบันเกษตรกรก็ยังเผชิญกับ
ปัญหาขาดแคลนที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยอยู่ โดยรวมแล้ว มีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน จานวนผู้
เดือดร้อน รวม 873 ราย ในด้านการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน นั้น พบว่า ชุมชนอาศัยการทางานแบบ
รวมกลุ่ม มีแกนนาและคณะกรรมการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดประสานกับนโยบายภาครัฐ
เปิดรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก มีกระบวนการทางานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ มีขั้นตอน เริ่มจากร่วมกันก่อตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน แล้วขับเคลื่อนผ่านการดาเนินงานของ
สภาองค์กรชุมชน ผลักดัน โครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน จนสามารถจัดตั้งกองทุนที่ดิน และการ
รวบรวมสมาชิกจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถาน จากัด เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างยั่งยืนจาก
ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน
คาสาคัญ : การจัดการ, ที่อยู่อาศัย, ที่ดินทากิน, จังหวัดปทุมธานี
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LIVING AND ARABLE LAND MANAGEMENT: THE CASE STUDY OF PHUETUDOM
SUBDISTRICT, LAMLUKKA DISTRICT, PATHUMTHANI PROVINCE1
Darunsuk Tatiyalapha2* Chaded Khotcharit3
Abstract
This article was part of the research project ‘the search for model on living and arable
land Phuetudom subdistrict, Lamlukka District, Pathumthani Province. The specific objectives of
this article were 1) to study background and problems related to living and arable land of
Phuetudom subdistrict, Lamlukka District, Pathumthani Province 2) to study community’s selfmanagement on living and arable land in Phuetudom subdistrict, Lamlukka District, Pathumthani
Province. Data were collected by 4 methods 1) reviewing of related literatures 2) field
observation 3) in-depth interviewing and 4) organizing the community meeting. The research
found that the community of Phuetudom subdistrict, Lamlukka District, Pathumthani Province
have experienced the problems related to living and arable land since the time of the King
Rama V, the problem was that most of the land belonged to the members of the royal family,
merchant, or capitalist, therefore the agriculturalist could not own the lands because they were
too expensive. In present, agriculturalists are still experiencing shortage of arable and living
lands. In the overall aspect, there are 9 villages that are experiencing problem, the total people
who were affected by this problem were 873. Regarding the management of living and arable
land, communities relied on group working, with leader and operating commission that is clearly
and concretely defined. By this mechanism, they can act along the public policy and accept
helps and supports from networks, both internal and external ones, establish their working
processes. These processes start with the foundation of community’s welfare fund, then
operate it through the community council, propose projects related to living and arable land
until they can found the land fund and can call together the members to found “the Habitat
Co-op Limited” in order to solve problem for themselves sustainably, through community’s
collaboration.
Keywords : Management, Living Land, Arable Land, Phathumthani Province
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บทนา
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย
ภาคส่วน สาหรับในภาคเกษตรกรรม อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาตามแผนดังกล่าว ก่อให้เกิดการผนวกรวม
ผลผลิตและการแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านการเกษตรให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลก หากพิจารณา
แม้ว่าประเทศไทยจะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยมโลกมาช้านาน แต่ประเทศไทยก็ยังไม่
สามารถเลื่อนตนเองจากประเทศที่อยู่ในฐานะทุนนิยมรอบนอกไปสู่ การเป็นประเทศทุนนิยมศูนย์กลางหรือเขต
แกนนาได้ อีกทั้งยังต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอยู่เนืองๆ ซึ่งขยายหยั่ง รากลึกลงไปถึงการล่มสลายทาง
เศรษฐกิจของครัวเรือน ประชาชนระดับรากหญ้าต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (เจด็จ คชฤทธิ์, 2552 : 74)วิถีการผลิต
แบบดั้งเดิมจากการผลิตเพื่อเลี้ยงชีพมาเป็นการผลิตเพื่อจาหน่าย ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยการผลิตทั้งทางด้านทุน
ที่ดิน แรงงาน และเครื่องจั กรกล สาหรับเกษตรกรไทยนั้น นับเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ยังประสบปัญหา
ขาดแคลนปัจจัยการผลิตทุกประเภท ยิ่งโดยเฉพาะทุนและที่ดิน ถือเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่สั่งสมมายาวนาน
ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินเป็นหนึ่งในปัญหาสาคัญ ถือเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติของรั ฐบาล
เกือบทุกสมัย กระนั้นสถานการณ์ของปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้คลี่คลายไปได้โดยสิ้นเชิง ดังสังเกตได้จาก
การรวมตัวกันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวจากภาคประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่
อาศัยและที่ดินทากิน ผู้สูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่นายทุน ได้พยายามรวมตัวกันต่อรองเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข
ปัญหานี้อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรมมากขึ้น บางกลุ่มเมื่อรวมตัวกันแล้วยังพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มไปสู่การ
บริหารจัดการปัญหาด้วยตนเอง โดยไม่รั้งรอกระบวนการช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่างๆ ก็ยัง
ไม่สามารถแก้ไขให้สาเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย อีกทั้งสถานการณ์ของปัญหากลับยิ่งทวีความซับซ้อนและรุนแรงมาก
ขึ้นด้วย
อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาเรื่องที่ดินในทุกมิติเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากสาหรับรัฐบาล แม้จะมีความ
พยายาม มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้สาเร็จ กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการที่แตกต่างหลากหลายเพื่อให้
ครอบคลุมกับปัญหา แต่ในเชิงหลักการแล้ว การแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอ คือ รัฐบาล
พุ่งเป้าการแก้ปัญหาไปที่การจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากไร้ ทั้งรูปแบบการให้เอกสารสิทธิ์ที่ดินแบบ
พิเศษ การให้สิทธิการใช้ที่ดินแบบมีเงื่อนไข เช่น สปก. สทก. การให้สิทธิเช่าที่ดินราคาถูก หรือการให้เช่าซื้อและ
ผ่อนส่งระยะยาว ทั้งนี้โดยนาที่ดินของรัฐทั้งที่เป็นป่าสงวนเสื่อมโทรม ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์มาจัดสรร
ให้แก่เกษตรกร แต่ถึงกระนั้นก็ยากที่ภาครัฐจะสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จหรือเข้าถึง
ต้นเหตุสาคัญของปัญหาได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการกระจุกตัวของที่ดินซึ่งมีผู้ถือครองน้อยราย และผู้ถือครอง
นั้นเป็นนายทุน กล่าวคือ นายทุนยังคงเป็นเจ้าที่ดิน ในขณะที่เกษตรกรยังตกเป็นผู้เช่าหรือแรงงานรับจ้างในที่ดิน
เฉกเช่นที่เคยเป็นมา เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี ยังคงมีทิศทางการแก้ไขปัญหาไม่ต่างจากเดิมมากนัก ดังปรากฏข่าวเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
สยามรัฐ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2557 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครั้งที่ 1 ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน 3 ด้าน ได้แก่ 1.อนุกรรมการจัดหาที่ดิน ที่
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีหน้าที่จัดหาที่ดินให้คนยากจนทา
กิน 2. อนุกรรมการจัดที่ดิน ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน มีหน้าที่จัดคนลงพื้นที่หลังจาก
คณะที่ 1 จัดหาพื้นที่แล้ว 3.อนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธาน มีหน้าที่ในการพิจารณาว่าพื้นที่ใดควรจะทาอาชีพอะไรจึงจะเหมาะสม และทาหน้าที่จัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยจะไม่มอบให้เป็นสิทธิรายบุคคล แต่จะมีการจัดหาระบบใหม่ เช่ น การใช้ระบบสหกรณ์หรือ

302 | ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560)

ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะและคณะ

ระบบอื่นจะเห็นได้ว่ารูปแบบการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินที่ผ่านมาของสังคมไทย ยังไม่ส ามารถก้าวข้ามการ
ปฏิรูปที่ดินด้วยวิธีดาเนินการนาที่ดินมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรบางกลุ่มบางพื้นที่ ซึ่งมีความยากไร้และมีปัญหา
เร่งด่วนเท่านั้น (อารีวรรณ คูสันเทียะ, 2557 : 1) อีกทั้งในทางปฏิบัติ การดาเนินงานตามขั้นตอนของภาครัฐที่มี
ระเบียบขั้นตอนมาก อาจทาให้การสนองนโยบายไม่เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ส่งผลให้ขบวนการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนเอง จึงค่อยๆ ก่อตัว เรียนรู้ และพัฒนารูปแบบของกลุ่ม
ตลอดจนวิธีการจัดการปัญหาด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลควรให้ความสนใจ ใส่ใจ และพิจารณาให้การสนับสนุน
ตามความเหมาะสม
กล่าวเฉพาะจังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานครทางด้านแกนเหนือ ซึ่งต้อง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายมิติ จากอดีตที่เป็นจังหวัดพื้นที่สาคัญทางด้านการเกษตร ต้องปรับตัวมาเป็ น
จังหวัดที่มีพื้นที่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งนี้เพราะผลกระทบจากการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครและเมืองปริมณฑลทั้งในด้านเศรษฐกิจและการคมนาคม หากพิจารณา
จังหวัดปทุมธานี ในช่วงเวลาปี พ.ศ.2532-2550 มีการเปลี่ยนแปลงของจานวนโรงงานเพิ่มขึ้น กล่าวคือ จากปี
พ.ศ. 2532 มีจานวนโรงงาน 706 โรงงาน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี จวบจนปี พ.ศ.2550 มีจานวนถึง 2,558
โรงงาน เฉลี่ยร้อยละ 15.02 ต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมลดลง (พลิกวิถี
ชาวนาจากข้านายเงินตาบลพืชอุดมสู่นายตนเอง, ม.ป.ป. : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปทุม ธานี สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ ท า
การเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร เกษตรกรส่วนใหญ่ทานาข้าว เฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง ส่วนที่ทานา
บัว มีทั้งบัวสายและบัวประดับ สาหรับเกษตรกรที่ทาไร่ทาสวน นอกจากการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้ว ยังมีการ
เพาะปลูกแบบไร่นาสวนผสมด้วย พืชที่ปลูก เช่น กล้วย ทุเรียน ผักสวนครัว เห็ดชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามี
การทาไร่หญ้าด้วย ส่วนในด้านปศุสัตว์ พบการเลี้ยงวัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็นต้น (พลิกวิถีชาวนาจากข้านายเงิน
ตาบลพืชอุดมสู่นายตนเอง,ม.ป.ป. : ไม่ปรากฏเลขหน้า) เมื่อสารวจถึงสภาพปัญหาหลักในพื้นที่ตาบลพืชอุดม
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เช่าที่ดินจากนายทุน ทั้งสาหรับทากินและที่อยู่อาศัย การพัฒนาด้านต่างๆ ของตาบล
ยังต้องการแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ มีความโดดเด่น ชัดเจน และเข้มแข็งมากขึ้น ประชาชนขาด
กาลังใจ ไม่สามารถต่อยอดการพัฒนาด้านอื่นๆ ได้ เนื่องจากต้องพะวงอยู่กั บการไม่มีที่ดิ นเป็น ของตนเอง
ประกอบกับมีฐานะยากจนและต้องเสียค่าเช่าที่ดินให้แก่นายทุน (โครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบล
พืชอุดม, ม.ป.ป. : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
จากปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยนี้ ก่อให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรและผู้
ประสบปัญหาดังกล่าว เพื่อต่อสู้ดิ้นรนในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมาตามลาดับ โดยมีผู้นาชุมชนที่
สาคัญในการขับเคลื่อนจานวนมาก เช่น นายรันทม แหสมุทร นางสุภาพ สิงห์สัตย์ และนางสาววัลภา ผลเจริญ
เป็นต้น การขับเคลื่อนดังกล่าวก่อให้เกิดโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคน
ในชุมชนมากขึ้น เช่น โครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืชอุดม กองทุนเงินออมที่อยู่อาศัย และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน เป็นต้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า ความพยายามดังกล่าวของผู้นาชุมชน ที่ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร และผู้ที่
ประสบปัญหา ได้แสดงให้เห็นถึงการพยายามแก้ไขและจัดการปัญหาด้วยตนเองอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และมี
พัฒนาการที่เด่นชัด ในลักษณะที่เรียกได้ว่า “ปัญหาตนเอง แก้ไขโดยตนเอง เพื่อตนเองและชุมชน” อย่างแท้จริง
สามารถนามาศึกษาเป็นตัวแบบของการจัดการที่ดิน ทากิ นและที่ อยู่อาศัยให้ แก่ผู้ประสบปัญหาในลั ก ษณะ
เดียวกันหรือชุมชนอื่นๆ ที่พยายามจะจัดการปัญหาตนเองและชุมชนให้สาเร็จดุจเดียวกัน สืบต่อไปได้
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สาหรับบทความนี้ จะนาเสนอเนื้อหาบางส่วนจากการศึกษาค้นคว้าตามโครงการวิจัย “ศึกษาการ
สร้างตัวแบบการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ” เพื่อตอบ
คาถามประเด็นปัญหาสาคัญ 2 ประการ คือ 1) ชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีภูมิหลัง
และสภาพปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน อย่างไร 2) ชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ดาเนินการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินด้วยตนเองอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภูมิหลังและสภาพปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินของชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินด้วยตนเองของชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
วิธดี าเนินการวิจัย
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1. ขั้ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล 4 วิ ธี คื อ 1) การรวบรวมและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ ตารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสารและนิตยสาร หนังสือพิมพ์
ภาพถ่าย ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ ดินทากินในจังหวัด
ปทุมธานี 2) การสังเกตการณ์ภาคสนาม โดยลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในชุมชน พูดคุยเสวนาแรกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อซึมซับ รับรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์3) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะใช้ชุด
คาถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับประเด็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินในพื้นที่ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ทั้งนี้จะดาเนินการภายใต้บรรยากาศการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม สร้างความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและควบคุม
ประเด็นการสัมภาษณ์ให้อยู่ในขอบเขต สาหรับเครื่องมือที่ใช้ ประกอบไปด้วย ชุดแนวคาถามสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เครื่องบันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก 4) การจัดเวทีประชาคม (Focus Groups) รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เช่น
ประชาชนและสมาชิกกองทุนเงินออมที่อยู่อาศัย ผู้นาชุมชน ตั วแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนสภาองค์กรชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ ประกอบไปด้วย ชุดแนวคาถาม
ปลายเปิด เครื่องบันทึกเสียงหรือกล้องวีดิทัศน์ และสมุดจดบันทึก
2. ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้วิธีการจัดระเบียบ ตีความ และวิเคราะห์ ข้อมูล ที่รวบรวมได้ โดยแบ่ง
ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น 3 ขั้ น ตอน คื อ 1) ขั้ น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการรวบรวมและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบความคิดที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาการสูญเสียที่
อยู่อาศัยและที่ดินทากินในจังหวัดปทุมธานี รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีการจัดการตนเองเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทา
กินอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสถานการณ์ของชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วย 2) ขั้น
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การจัดเวทีประชาคม ในขั้นตอนนี้จะวิเคราะห์ข้อมูล
เชิ งประจั กษ์ และจากการรวบรวมความคิดเห็น ของผู้ที่ มีส่ว นเกี่ ยวข้ องทั้ งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ผู้ น าชุ ม ชนที่
ขับเคลื่อนการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน รวมไปถึงประชาชนที่ประสบปัญหา 3) ขั้นการวิเคราะห์เชื่อมโยง
และตีความข้อมูลอย่างบูรณาการ ทั้งนี้โดยมุ่งวิเคราะห์สภาพปัญหา ปรากฏการณ์ และการจัดการที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินทากินเพื่อถอดบทเรียนการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สู่การสร้างตัวแบบการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินอย่างเป็นรูปธรรม
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3. ขั้นสรุปผลและนาเสนอรายงาน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะนาเสนอผลด้วยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ภูมิหลังและสภาพปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินของชุมชนตาบลพืชอุ ดม อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ตาบลพืชอุดม เป็นตาบลในเขตการปกครองของอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีอาณา
เขตพื้นที่ราว 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,000 ไร่ ทิศเหนือ ติดกับ ตาบลบึงคอไห อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี ทิศใต้ ติดกับ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออก ติดกับ อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และตาบลชุมพล อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้านทิศตะวันตก ติดกับตาบลลาไทร อาเภอลา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน 762 หลังคาเรือน จานวนประชากรรวม 4,766 คน
(ศูนย์ข้อมูลตาบลไทย ตาบลพืชอุดม, 2560 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ประชากรมีอาชีพที่หลากหลาย เช่น เกษตรกร
กสิกร แรงงานรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ฯลฯ ส่วนใหญ่ยังคงมีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตร สืบเนื่องมาแต่ครั้ง
บรรพชน
จากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครั้งที่
เริ่มมีการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย ประเทศไทยหรือสยามประเทศในขณะนั้น ได้เริ่มมีการขยายพื้นที่ทาง
การเกษตร โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าวเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ส่งผลให้มีการปรับปรุงการใช้พื้นที่
อย่างกว้างขวาง ดังตัวอย่าง พื้นที่ทุ่งหลวง ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา เดิมเป็นที่ราบลุ่ม กว้างใหญ่มีสัตว์
ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม จนเมื่อบริษัทเอกชนเข้ามาขอสัมปทานขุดคลองเพื่อทานา โครงการขุดคลองในพื้นที่ทุ่ง
หลวงจึงถือกาเนิดขึ้น ราวปี พ.ศ. 2433-2447 โดยบริษัทรายใหญ่นาม ‘บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม’ ซึ่งมี
เจ้านาย เชื้อพระวงศ์ ร่วมกับพ่อค้านายทุนและชาวต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวกันว่าการดาเนินโครงการ
ในครั้งนั้น ทาให้เกิดพื้นที่การเกษตรอันกว้างใหญ่ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า ‘ทุ่งรังสิต’ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิด
คลองสาคัญขนาดใหญ่ อีก 3 สาย ได้แก่ คลองรังสิตประยุรศักดิ์ มีความกว้าง 16 เมตร ลึก 3.20 เมตร ยาว
1,324 เส้นเศษ คลองหกวาสายล่างมีความกว้าง 12 เมตร ลึก 3.20 เมตร ยาว 1,527 เส้นเศษ และคลองหกวา
สายบน มีความกว้าง 12 เมตร ลึก 3.20 เมตร ยาว 977 เส้น ส่วนคลองซอยที่แยกจากคลองสายใหญ่ ยังมี
จานวนอีกไม่น้อย ราว 59 คลอง รวมเนื้อที่สองฝั่งคลองที่ต้องขุด ราว 1,337,000 ไร่ (สุนทรี อาสะไวย์, 2530 :
82-93) หากพิจารณา โครงการการขุดคลองของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามนั้น นอกจากจะได้คลองชลประทาน
เพื่อสนับสนุนการเกษตรและการคมนาคมแล้ว ยังทาให้เกิดพื้นที่ไร่นาตามมาอีกมาก กล่าวกันว่า เกิดกรรมสิทธิ์
ที่ดินในเขตทุ่งรังสิต ไม่ต่ากว่า 840,000 ไร่ แต่กรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่ตกเป็นของเจ้านาย เชื้อพระวงศ์ พ่อค้า
หรือนายทุน เกษตรกรผู้ทาไร่ทานาจริงๆ ไม่สามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ ในที่ดินได้ เป็นแต่เพียงผู้เช่าที่ดิน
เท่านั้น ในขณะที่การเช่าที่ดินเพื่อทานา โดยทั่วไปมักปรากฏผลผลิตที่ไม่สามารถขายได้ในราคาสูง เพราะราคา
ผลผลิตข้าวขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลแต่ละยุคสมัย (สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ 2557 : 48) ส่งผลให้ผู้เช่าที่ดินทานา
บางคนผันตัวเองไปเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป ทั้งนี้เพราะราคาที่ดินขายยกแปลงมีราคาสูง โดยเฉพาะพื้นที่ทาเลดี
หรือทีด่ ินที่สามารถทานาได้ดี ราคายิ่งขยับสูงขึ้นไปอีก ชาวนาซึ่งยากจนจึงไม่สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ได้ การถือครองที่ดินในเขตทุ่งรังสิต นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีการเปลี่ยนมือซื้อขายกันมาหลายทอด
แต่ที่ดินเกือบทั้งหมดก็ยังอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเจ้าที่ดินแปลงใหญ่ บ้างเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ หรือเชื้อสาย
เจ้านายเดิม โดยเฉพาะในช่วง 10-20 ปี ที่ผ่านมา ที่ดินมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ เจ้าของที่ดินจึงขายที่ดินให้แก่นัก
ธุรกิจเพื่อทาบ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรผู้เช่าที่ดินเดิมจึงยิ่งต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลน
ที่ดินทากินรวมทั้งที่อยู่อาศัย บางรายต้องกลายเป็นชาวนาเร่ร่อน บ้างต้องผันตัวไปสู่การเป็นกรรมกรรับจ้าง เป็น
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ลูกจ้างแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ถือกาเนิดขึ้นในบริเวณพื้นทีซ่ ึ่งเคยเป็นที่ดินผืนนาเดิมนั่นเอง (สุวัฒน์ คงแป้น,
2557 : 11-14)กล่าวสาหรับปัจจุบัน ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับคลอง
หกวาสายล่าง วิถีชีวิตของผู้คนจึงมีความผูกพันและสัมพันธ์ อย่างแนบแน่นกับคลองหกวาสายล่าง ดังนั้นความ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริเวณพื้นที่แห่งนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนโดยรอบอย่างยากที่จะ
หลีกเลี่ยง
จากรายงานข้อมูลตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่รวบรวมและนาเสนอโดยชุมชน
เอง สามารถสรุปปัญหาเกี่ยวกับที่ดินได้ ดังนี้ 1) ปัญหาใหญ่และสาคัญชาวบ้าน คือ การขาดแคลนที่ดิน ทั้งที่ทา
กินและที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะโดยการเช่าหรือการถือครองกรรมสิทธิ์ 2) ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่แออัดคับแคบ ทั้งนี้
เพราะครอบครัวส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นครอบครัวขยาย 3) ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการน้า
ของหน่วยงานภาครัฐ 4) ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งเรื่องวิถีชีวิต ภูมิ
ทัศน์ริมคลองที่ได้รับความเสียหาย มีขยะมูลฝอยและน้าเน่าเสียในชุมชน รวมไปถึงราคาที่ดินที่ขยับตัวสูงขึ้นจน
ยากต่อการครอบครองกรรมสิทธิ์ โดยสรุปแล้ว ตาบลพืชอุดม มีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทั้งสิ้น 9
หมู่บ้าน จานวนผู้เดือดร้อน รวม 873 คน (โครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืชอุดม, ม.ป.ป. : ไม่
ปรากฏเลขหน้า)
ตารางที่ 1 ข้อมูลหมู่บ้านที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดิน โครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืชอุดม
ปี พ.ศ.2556
หมู่ที่
1
2

ชื่อหมู่บ้าน
ธนารัตน์
อุดมสุข

จานวนครัวเรือน
100
80

จานวนผู้เดือดร้อน
96
78

3
4
5

ศิริพัฒนา
อุดมพัฒนา
คลองสิบสาม

45
44
20

42
40
22

6

นิเทศพัฒนา

165

144

7
8
9
รวม

คลองสิบสามพัฒนา
สมบูรณ์พัฒนา
พืชอุดม

280
96
130
961

270
58
112
873

แหล่งที่มา : โครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและทีด่ ินทากินตาบลพืชอุดม. (ม.ป.ป.). เอกสารอัดสาเนา. ปทุมธานี :
คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ที่อยูอ่ าศัยที่ดินทากินพืชอุดม.
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ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะและคณะ

หากพิจารณา ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมแล้ว นอกจากภูมิ
หลังทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่สั่งสมเรื้อรังมายาวนาน ส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการได้รับ
ผลกระทบด้านการพัฒนาและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภาวะความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลกระทบดังกล่าว นอกจากจะนาความเจริญเติบโตมาสู่จังหวัดปทุมธานี
ทาให้กลายเป็นเมืองที่ทันสมัย มีห้างสรรพสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากแล้ว อีกด้านหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานียังต้องเผชิญกับปัญหาทีม่ ีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นด้วยเช่นกัน สาหรับปัญหาการขาดแคลน
ที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน คือปัญหาสาคัญประการหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาค
ประชาชนที่ได้กาหนดปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยเป็นประเด็นสาคัญในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะศูนย์
ประสานงานภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคม
จังหวัดปทุมธานี ต่างพยายามแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้สถานการณ์ของปัญหาทุเลาเบาบางลง หรือคลี่คลายไปได้
บ้างในบางชุมชนท้องที่ (ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 2560 : 3-4 )
สถานการณ์ก ารจัดการที่ อ ยู่อ าศัย และที่ ดิน ท ากิ น ในจั งหวั ดปทุ มธานี หากพิ จ ารณาจากข้อมูล
โครงการบ้านมั่นคง สะท้อนให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินในจังหวัดปทุมธานีนั้น
ดาเนินการแบ่งประเภทที่ดินเพื่อการแก้ไขปัญหาออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้โดยมีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดพื้นที่เป้าหมายสาคัญ เพื่อการแก้ไขปัญหาไว้เป็นส่วนๆ ดังนี้ คือ 1) ที่ดิน
กรมธนารักษ์ 2) ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย 3) ที่ดินกรมชลประทาน 4) ที่ดินสาธารณะ และ 5) ที่ดินเอกชน
ทั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั้งเขตเมืองและชนบท เช่น รังสิต ธัญบุรี ลาลูกกา คลองหลวง คูคต บางพูน ท่าโขลง
และหลักหก เป็นต้น ส่วนหลักเกณฑ์พื้นที่ ในการจัดการนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ขยายและพื้นที่รูปธรรม
สาหรับพื้นที่ขยายสามารถแยกออกได้อีก 2 เภท คือ พื้นที่เริ่มต้นและพื้นที่พัฒนา ในส่วนของพื้นที่เริ่มต้นมี
หลักเกณฑ์พื้นที่ว่าต้องเป็นตาบลที่มีความเดือดร้อนเรื่องปัญหาที่ดินทากิน ซึ่งมีกลุ่มผู้ เดือดร้อนชัดเจนและเป็น
พื้นที่ใหม่ ไม่เคยได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนใดๆ มาก่อน ด้านพื้นที่พัฒนานั้นมีหลักเกณฑ์พื้นที่ว่า ต้องเป็น
พื้นที่ที่มีความเดือดร้อนเรื่องปัญหาที่ดินทากินซึ่งเคยมีการดาเนินงานแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ มาแล้วและต้องมี
คณะทางานที่ชัดเจนทีต่ ้องการจะดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแผนพัฒนาในระดับตาบล สาหรับพื้นที่ใน
การจัดการประเภทพื้นที่รูปธรรมมีหลักเกณฑ์พื้นที่ว่า ต้องเป็นพื้นที่ตาบลที่มีแผนเสนอการแก้ไขปัญหาที่ดินทา
กินอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อ นในทุกด้านของพื้นที่ จะเห็นได้ว่า ภายใต้
โครงการบ้านมั่นคงนั้น เน้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนหรือชุมชนมีโอกาสจัดการปัญหาของตนเอง
หรือมีส่วนร่วมในการดาเนินการมากขึ้น ปลูกฝังอุดมการณ์ ‘คนจนเป็นส่วนหนึ่งของเมือง ชาวบ้านเป็นเจ้าของ
โครงการ ปฏิวัติการใช้ที่ดิ นโดยชุมชน และชุมชนลุกขึ้นมาจัดการตนเอง’ โดยสร้างการมีจิตสานึกในการแก้ไข
ปัญหา การมีกลไกและแกนนาที่จะขับเคลื่อนงานในทุกระดับ พัฒนาศักยภาพแกนนาเพื่อสร้างสรรค์ประเด็นงาน
อั น มี ผ ลต่ อ การยกระดั บ องค์ ก รหรื อ ชุ ม ชน (สาขาวิ ช าการผั ง เมื อ งคณะสถาปั ต ยกรรมและการผั ง เมื อ ง
มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 2556 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
ส าหรั บ แนวคิ ด เป้ า หมายการจั ดการที่ ดิน โดยชุ ม ชนในบริ บ ทพื้ น ที่ จั งหวั ดปทุ ม ธานี นั้ น มุ่ งเน้ น
หลักการสาคัญ 4 ประเด็น คือ 1) สร้างความมั่นคงในที่ดินอย่างเป็นธรรม 2) จัดการที่ดินให้มีความยั่งยืน 3) เน้น
ระบบการบริหารจัดการที่ดินรวม และ 4) จัดการที่ดินให้เป็นปัจจัยการผลิตที่มีคุณค่า ทั้งนี้โดยอาศัยแนวคิดย่อย
หรือกลไกสนับสนุนกระตุ้นเตือนให้สามารถดาเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ให้คนในตาบลมีสิทธิ
จัดการที่ดินร่วมกันแบบเท่าเทียม สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่คนในครอบครัวได้ พยายามสนับสนุนการ
ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ไม่เป็นธรรมกับชุมชน สร้างจิตสานึกความหวงแหนที่ดิน มุ่งการจัดการ
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ทรัพยากร ดิน น้า ป่า สร้างสัมมาอาชีพและรายได้ ใช้โฉนดชุมชนร่วมในการจัดสรรที่ดิ น วางแผนพัฒนาหรือผัง
ตาบลร่วมกับท้องถิ่น ทาประโยชน์ในที่ดินให้มีคุณค่ามากกว่ามูลค่า สนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือทุนสาหรับการ
ดารงชีวิตแก่ชาวบ้าน (สาขาวิชาการผังเมืองคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองมหาวิทยาลัย รังสิต และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 2556 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) จากภูมิหลังและสภาพปัญหาที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินทากินของชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผนวกกับการแนวคิดและพลังสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มภายในชุมชน มีสมาชิก และแกนนา ร่วมเป็นคณะทางาน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินด้วยตนเอง อย่างเป็นระบบและยั่งยืนตามมา
การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินด้วยตนเองของชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
การรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินของชาวบ้านตาบลพืชอุดม อาเภอลา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี เริ่มก่อตัวขึ้นราว ปี พ.ศ. 2532 ในครั้งนั้นแม้จะเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่
ครอบคลุมผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมด ทั้งยังไม่มีกระบวนการและคณะทางานที่เป็นระบบต่อเนื่อง แต่ก็ถือ
ได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเองในระดับชุมชน
รันทม แหสมุทร (2560) แกนนาคนสาคัญ ผู้ริเริ่มและร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินทากินของชาวบ้านตาบลพืชอุดม กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลพืชอุดม
โดยความสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 และขยายความร่วมมือ
ไปยังกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในชุมชน จนสามารถจดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนตาบลพืชอุดม ในปี พ.ศ. 2553 ได้
แล้ว จึงเริ่มขับเคลื่อนขบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเริ่มจาก
การทาโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล มีการสารวจรวบรวมข้อมูล
ตาบล และสานต่อข้อมูลจนเกิดเป็น ‘โครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดนิ ทากินตาบลพืชอุดม’ ขึ้น ในปี พ.ศ. 2554
ครั้งนั้นได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จานวน 200,000 บาท และได้
มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ดินขึ้นมา ประกอบด้วยตัวแทนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากหมู่บ้านต่างๆ รวม 15 คน
หลังจากนั้นจึงทางานขับเคลื่อ นแก้ไขปัญหาโดยขยายความร่วมมื อเชื่ อมโยงกับหน่ วยงานภาคีภายนอกมา
ตามลาดับ
ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการโครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืชอุดม ได้ผลักดันให้
มีการจัดตั้ง ‘กองทุนที่ดิน’ ขึ้น มีเป้าหมายเพื่อระดมทุนซื้อที่ดินสาหรับจัดเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกที่ร่ วม
โครงการ ทั้งนี้สมาชิกต้องออมเงินเข้ากองทุนรายละ 1,040 บาท ต่อเดือน โดยแยกเป็นค่าออมเข้ากองทุนที่ดิน
จานวน 1,000 บาท และอีก จานวน 40 บาท เป็นค่าบริหารจัดการ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการจัดเก็บ
และดูแลเงิน แยกบัญชีเป็นรายหมู่บ้าน สาหรับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ลงทะเบียน
เป็นผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ดินทากิน 2) เป็นผู้ที่ไม่มีที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทากินเป็นของตนเอง 3)
เป็นผู้เช่าที่ดินเอกชนอยู่ 4) เป็นผู้ที่อาศัยญาติพี่น้องหรือเพื่อนอยู่ 5) เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกมาก มีที่อยู่อาศัย
แออัด คับแคบ 6) เป็นผู้อยู่อาศัยในตาบลพืชอุดมจริง (โครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืชอุดม,
ม.ป.ป. : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
หากพิจารณา กระบวนการทางานของกลุ่มผู้ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืช
อุดม จนสามารถรวมตัวเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลพืชอุดม ขับเคลื่อนผ่านสภาองค์กรชุมชนตาบลพืชอุดม
เกิดโครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืชอุดม จนสามารถจัดตั้งกองทุนที่ดินได้นั้น สมาชิก แกนนา
และคณะกรรมการโครงการ ต้องร่วมกันทางานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และสอดประสานกับนโยบายภาครัฐ
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ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะและคณะ

พร้อมทั้งยังต้องประสานความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก การทางานจึงจะสามารถเป็นรูปธรรมขึน้
ได้ ทั้งนี้โดยอาศัยแนวทางและหลักการทางานตามกระบวนการ บันได 9 ขั้น กล่าวโดยสรุป คือ 1) รวมกลุ่มหา
สมาชิก 2) ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความเข้าใจ 3) สารวจจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน 4) จัดทาแผนที่ทามือหมู่บ้าน 5)
วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน 6) นาข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GPS/GIS) 7) จัดทาผังวิเคราะห์ข้อมูลตาบล
8) ร่วมวางแผนพัฒนาตาบล และ 9) นาแผนสู่การปฏิบัติ (โครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืชอุดม,
ม.ป.ป. : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
9.นาแผนสู่การปฏิบตั ิ

8.ร่วมวางแผนพัฒนาตาบล
7.จัดทาผังวิเคราะห์ข้อมูลตาบล
6นาข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GPS/GIS)
5.วิเคราะห์ข้อมูลหมูบ่ ้าน
4.จัดทาแผนที่ทามือหมู่บา้ น
3.สารวจจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน
2.ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความเข้าใจ
1.รวมกลุ่มหาสมาชิก
ภาพที่ 1 หลักการทางานตามขั้นตอนกระบวนการ ‘บันได 9 ขั้น’
ก้าวย่างสาคัญต่อมาของการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินด้วยตนเองของชุมชนตาบล
พืชอุดม คือ การรวบรวมสมาชิกจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถาน จากัด เพื่อดาเนินการเรื่องขอใช้สินเชื่อจัดซื้อ
ที่ ดิ น รวมทั้ ง ขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ค่ า ก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภคจากองค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง นี้ ใ นระยะแรก
วางโครงการจัดซื้อที่ดินแปลงที่มีเนื้อที่ 25 ไร่ เป็นเบื้องต้นก่อน เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกก่อน
จานวน 100 ราย โดยจะจัดสรรที่ดินให้รายละ 100 ตารางวา สมาชิกจะต้องผ่อนชาระค่าที่ดินพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 6 บาท ต่อปี หรืออัตราเดือนละ 1,600 เศษ ในระยะเวลาผ่อนชาระ 15 ปี (สุวัฒน์ คงแป้น, 2557
: 25) สาหรับในขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถาน จากัด นั้น สานักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี ได้เข้ามาช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ จนทาให้ชาวบ้านในชุมชนตาบลพืชอุดม
มีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถาน จากัด อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามระเบียบแบบ
แผน ได้ กล่าวคือ 1) ติดต่อประสานงานแจ้งข่าวสารและขอความร่วมมือ 2) จัดประชุมผู้มีความประสงค์เข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 3) ดาเนินการจองชื่อสหกรณ์ 4) จัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ 5) ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก
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สหกรณ์ และ 6) ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์ (โครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืชอุดม, ม.ป.ป. :
ไม่ปรากฏเลขหน้า)
กล่าวได้วา่ การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินของชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เป็นการจัดการปัญหาด้วยตนเอง โดยอาศัยการรวมกลุม่ มีแกนนาและคณะกรรมการดาเนินงานต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ภายใต้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่ององค์ความรู้หรืองบประมาณ จากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งนี้โดยมีการทางาน
อย่างมีระบบ ระเบียบ กระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอน สามารถผลักดันให้การแก้ไขปัญหามีพัฒนาการ และ
คลี่คลายมาตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
ชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทา
กินมาเนินนาน นับตั้งแต่ ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ที่เริ่มมีการขยายพื้นที่ทางการเกษตร ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย
‘บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม’ ได้ดาเนินโครงการขุดคลองในพื้นที่ทุ่งหลวง ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา
หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า ‘ทุ่งรังสิต’ ราวปี พ.ศ. 2433-2447 ผลจากการขุดคลองก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ในที่ดินราว
840,000 ไร่ แต่กรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่ตกเป็นของเจ้านาย เชื้อพระวงศ์ พ่อค้าหรือ นายทุน ส่วนเกษตรกรไม่
สามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ ทั้งนี้เพราะราคาที่ดินขายยกแปลงมีราคาสูง แม้ปัจจุบันทีด่ ินจะมีการเปลี่ยนมือ
ซื้อขายกันมาหลายทอด แต่กรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็ยังตกอยู่ในมือของเจ้าที่ดินแปลงใหญ่ ประกอบกับที่ดินมีราคา
สูงขึ้นเรื่อยๆ เจ้าของที่ดิน บางรายจึ งขายที่ดิ นให้แ ก่นั กธุร กิจ เพื่อทาบ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรกรจึงยิ่งต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทากิน และที่อยู่อาศัยมากขึ้น จากรายงานสรุปข้อมูลตาบลพืช
อุดม เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาเรื่องที่ดิน ผลปรากฏว่า 1) ปัญหาใหญ่และสาคัญของชาวบ้านคือการขาดแคลน
ที่ทากินและที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะโดยการเช่าหรือการถือครองกรรมสิทธิ์ 2) ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยแออัดคับแคบ
ทั้งนี้เพราะครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย 3) ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการน้าของ
หน่วยงานภาครัฐ และ 4) ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งเรื่องวิถีชีวิต ภูมิ
ทัศน์ริมคลองที่ได้รับความเสียหาย มีขยะมูลฝอยและน้าเน่าเสียในชุมชน รวมไปถึงราคาที่ดินที่ขยับตัวสูงขึ้ นจน
ยากต่อการครอบครองกรรมสิทธิ์ โดยสรุปแล้ว หมู่บ้านที่ประสบปัญหาเรือ่ งที่ดินมีทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ผู้เดือดร้อนมี
จานวน รวม 873 คน
สาหรับ การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี นั้น
ชุมชนอาศัยการทางานแบบรวมกลุ่ม มีแกนนาและคณะกรรมการดาเนินงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม สอดประสานกับนโยบายภาครัฐ เปิดรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายภายในและ
ภายนอกชุมชน ทั้งในเรื่ององค์ความรู้และงบประมาณ ทั้งนี้โดยมี กระบวนการทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มี
ขั้นตอน สามารถรวมกันเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลพืชอุดม และขับเคลื่อนต่อผ่านการดาเนินงานของสภา
องค์กรชุมชนตาบลพืชอุดม เกิดโครงการที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินตาบลพืชอุดม จนสามารถจัดตั้งกองทุน
ที่ดิน และการรวบรวมสมาชิกจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถาน จากัด เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
จากการร่วมมือของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัญหาและการดาเนินการแก้ไขเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน นี้ แม้จะดู
ราวกับว่าประสบความสาเร็จ สามารถทุเลา เบาบาง ความเดือดร้อนทุกข์ยากลงไปได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ
ของเหล่าสมาชิกในชุมชน ภายใต้การทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ และมีกระบวนการที่ชัดเจน แต่หาก
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พิจารณาในเชิงระยะเวลา จะเห็นได้ว่าการต่อสู้ ดิ้นรนแก้ไขปัญหาตนเอง โดยตนเอง และเพื่อตนเองของเหล่า
สมาชิกผู้ได้รับความเดือดร้อน ในชุมชนตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี นี้ ใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ ค่อนข้างยาวนาน ราว 3 ทศวรรษ นับจากเริ่มมีการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหา ราว ปี พ.ศ. 2532 อีก
ทั้ง แม้จะมีองค์กรภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เอื้อมมือเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน แต่ก็ดูเหมือนว่า
ชาวบ้าน ชุมชนเอง รวมตัวกันก่อนอย่างเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ความช่วยเหลือ
สนับสนุนต่างๆ จึงค่อยคืบเข้าไปอย่างช้าๆ ดุจว่า ให้ประชาชนลุกเข้ามาก่อน หน่วยงานรัฐหรือองค์กรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องจึงรับและตั้งหลักประครอง ดังนั้น หากจะกล่าวได้ว่าชุมชนประสบความความสาเร็จในการแก้ไขปัญหา
เรื่องที่ดินและที่อยู่อาศัย คงต้องยกความดีให้แก่ประชาชนและแก่นนาผู้ริเริ่มขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเป็นสาคัญ
ก่อน นอกจากนี้ หากพิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ความสาเร็จที่น่าชื่นชม ยก
ย่อง ประการสาคัญ คือ ความสามารถในการรวมตัว สร้างพลังขับเคลื่อน เพื่อ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เคหสถาน
จากัด และสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ภาคภูมิแล้ว สิ่งที่สมาชิกหรือชุมชนควรจะ
พิจารณาร่วมกันดาเนินการแก้ไข หรือสร้างสรรค์ให้เกิดแก่ชุมชนอย่างยังยืนสืบต่ อไป คือ การดูแลวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และวัฒนธรรมชุมชน ที่ต้องสอดประสานกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่
เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา และมิอาจหลีกหนีได้
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากบทความนี้ เป็นเพียงการเสนอเนื้อหาบางส่วนจากการศึกษาค้นคว้าตามโครงการวิจัย
“ศึกษาการสร้างตัวแบบการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน ตาบลพืชอุดม อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ”
ซึ่ง คณะผู้วิจัยจะนาเสนอเนื้อหาที่เป็นผลจากการศึกษาค้นต่อในโอกาสไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถ
ศึกษาค้นคว้าต่อเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวข้องหรือขยายวัตถุประสงค์ การศึกษาค้นคว้าให้กว้างขวางออกไป เช่น
1) ศึกษาปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการในการทางานของชุมชนที่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่
อาศั ย และที่ ดิ น ท ากิ น ได้ ด้ ว ยตนเอง จากชุ ม ชนอื่ น ๆ ที่ มี ส ถานการณ์ ปั ญ หาและบริ บทชุ ม ชนที่ แ ตกต่ างกัน
2) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการในการทางานของชุมชนที่สามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องทีอ่ ยู่อาศัยและที่ดินทากินได้ด้วยตนเอง จากชุมชนที่มีสถานการณ์ปัญหาและบริบทชุมชนที่มีทั้งความ
เหมือนและความแตกต่างกัน เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมสาหรับชุมชนที่เพิ่งเริ่ม ขับเคลื่อนการจัดการที่อยู่อาศัย
และที่ดินทากินโดยตัวเองในโอกาสต่อไป
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