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พัฒนาการการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนตามโครงการบ้านมั่นคง
ระยะที่ 1
พัฒนาการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยประเทศต่างๆในเอเชียเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อประเทศ
ต่างๆ ได้รับเอกราชมีแนวการแก้ไขปัญหา โดยรัฐเป็นหน่วยหลักประกอบกับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของ
ประเทศสิงคโปร์ด้วยการสร้างแฟลต ทาให้เกิดการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติขึ้นในหลายประเทศในช่วงปลายทศวรรษ 2510
เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ไทยศรีลังกา ฯลฯ นอกจากนี้บางประเทศเช่น ปากีสถาน ได้แก้ไขปัญหาด้วยการประกาศ
ให้คนจนมีสิทธิในที่ดิน ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ หรือในกรณีของอินเดีย ได้มีกฎหมายควบคุมการเช่าที่ดินซึ่งถือเป็นช่วงที่รัฐเข้ามา
มีบทบาทในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชน แต่ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจสังคมและระบบการจัดการที่ดินทาให้การ
แก้ไขปัญหาโดยรัฐในแนวทางนี้ทาได้ในระดับหนึ่ง มีการสร้างแฟลตและสร้างที่อยู่อาศัยสาเร็จรูปเกิดขึ้นจานวนหนึ่ง
สาหรับประเทศไทยแนวทางการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในช่วงแรกๆ คล้ายกับสิงคโปร์ แต่ก็ต้อง
ยกเลิ ก ปรั บ เปลี่ ย นแนวใหม่ ทั้งนี้ เนื่ องจากการสร้ างแฟลตมีข้อจากัดหลายประการเช่น ลงทุนสู งเข้าไม่ถึงคนจนไม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและไม่ทันกับปัญหาคนจนในเมืองที่ขยายตัวเร็วกว่า

ระยะที่ 2
ช่วง ปี พ.ศ. 2520 - 2530 หน่วยงานต่างประเทศเช่นธนาคารโลกสหประชาชาติได้ผลักดันแนวทางใหม่ในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยแทนการสร้างแฟลตด้วยวิธีปรับปรุงชุมชนในที่เดิม (Slum Upgrading) และการก่อสร้าง
บางส่วน (Site & service) ด้วยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบนที่ดินแปลงว่าง หรือสร้างโครงสร้างบางส่วนให้ เช่น
หลังคา ห้องน้า แล้วให้ผู้อยู่อาศัยต่อเติมหรือก่อสร้างบ้านเอง ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ได้มีการพัฒนาแนวทางปรับปรุงชุมชนในที่เดิมและดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแก้ไข
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ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคพื้นฐานได้อย่างกว้างขวางและมีการยอมรับสถานภาพของชุมชนที่มีอยู่ใน
ระดับหนึ่งขณะที่ชุมชนยังมีปัญหาเรื่องความมั่นคงในการอยู่อาศัย ประเทศไทยได้รับแนวทางปรับปรุงชุมชนแออัดมา
ดาเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค ด้วยการร่วมมือกับเทศบาลมาตั้งแต่ปี 2522 จนถึง
ปัจจุบัน
ในช่วงปลายทศวรรษ 2520 ตลอดถึงช่วงกลางทศวรรษ 2530 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจในเอเชียเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็ว
ระบบตลาดเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายตัวของภาคเอกชนซึ่ งสามารถเข้าถึงระบบ
การเงินในตลาดและมีความคล่องตัวในการจัดหาที่ดินรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอีกทาง
กรณีพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคเอกชนมีบทบาทในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ประมาณ 80% ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามที่อยู่
อาศัยในตลาดยังไม่สามารถสนองความต้องการของคนจนได้ เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วประมาณปีละ 10% ส่งผลให้
ที่ดินมีราคาแพงและเกิดการไล่ที่รุนแรงมากขึ้นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเกิด การรวมตัวต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหา แต่ยัง
เป็นไปอย่างกระจัดกระจาย

ระยะที่ 3
ในช่วงทศวรรษ 2530 (2530 - 2539) แนวความคิดเรื่องประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนแพร่หลาย
มากขึ้น ทาให้เกิดการรวมตัวกันของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและจัดการที่อยู่อาศัย โดยมีชุมชนเป็นแกน
หลักในการกาหนดความต้องการ รูปแบบที่อยู่อาศัย ผังชุมชนที่สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายและความเป็นอยู่ของ
ชุมชนโดยรัฐสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จาเป็นโดยการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ที่
ครอบคลุมถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ ของชุมชน เช่น การออมทรัพย์สวัสดิการ ธุรกิจชุมชน
จากองค์ ค วามรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มานั้ น มี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ การก่ อ เกิ ด ส านัก งานพั ฒ นาชุ ม ชนเมื อ ง หรื อ พชม. ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณเพื่อดาเนินงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้ โครงการบ้านมั่นคงได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14
มกราคม 2546 ในระยะแรก (ดาเนินการในปี 2546) 2 ส่วนคือ
1. ในช่วงปีแรกโครงการบ้านมั่งคงจะพัฒนาโครงการนาร่อง 10 ชุมชนซึ่งโครงการนาร่องทั้ง 10 ชุมชนนี้เลือกจาก
ชุมชนที่มีปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยจาเป็นต้องมีการปรั บปรุง มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้
น้อยมาก (ต่ากว่า10,000บาทต่อเดือน) ส่วนใหญ่เป็นโครงการในที่ดินของรัฐที่ มีข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ ไขปัญหาที่ดินมี
กระบวนการดาเนินงานต่อเนื่องและมี ความร่วมมือของหลายฝ่ายอยู่แล้ว มีความหลากหลายในรูปแบบการแก้ไขปัญหา มี
การกระจายตัวในภาคต่างๆ ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการนาร่อง10โครงการแรกดังนี้

ลาดับ

ชุมชน

จานวน หน่วย
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3
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โกลกวิลเลจ : นราธิวาส
เก้าเส้ง : สงขลา
เจริญชัยนิมิตใหม่ : กรุงเทพฯ
บ่อนไก่ (คลองเตย) : กรุงเทพฯ
บุ่งคุก : อุตรดิตถ์
คลองเตยล็อก 7 - 12 : กรุงเทพฯ
เก้าพัฒนา : กรุงเทพฯ
ร่วมสามัคคี : กรุงเทพฯ
คลองลานุ่น : กรุงเทพฯ
แหลมรุ่งเรือง : ระยอง
รวมทั้งสิ้น

310
450
89
202
124
115
29
90
49
67
1,525

หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย

ทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณรวม 126.63 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคการบริหารจัดการ
และชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย
ตารางเงินลงทุนรวมและแหล่งเงินในการจ่ายโครงการนาร่อง 10 โครงการ

หมายเหตุ *ชาวบ้านสมทบทุน 10% ของค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัย

4
2. อนุมัติงบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดขบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองต่างๆ โดยยึดถือ
แนวทางชุมชนเป็นแกนหลัก และหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งในเวลาต่อมา พชม. ได้รวมกับกองทุนพัฒนา
ชนบท และจัดตั้งเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ขอบคุณที่มาจาก: www.codi.or.th

