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การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ชุมชนบ่อบัวมีรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบประชาสังคมขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่หรือ New Social Movement เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างความสามารถในการต้านอ านาจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และกลุ่มนายทุน 

หาพิจารณาถึงผลลัพธ์ของ “การเมืองภาคประชาชน” ในชุมชนตลาดบ่อบัว เราจะเห็นได้ว่า 
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือให้สามารถบรรลุผลตามที่คาดหวังได้  โดยปัจจัยส าคัญ 
ที่ก่อให้เกิดความไม่ส าเร็จดังกล่าวสืบเนื่องมาจากความแตกต่างเชิงอุดมการณ์ของสมาชิกกลุ่ม  ส่งผลให้
เกิดการแบ่งกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้กลุ่มที่ยอมจ านนต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นปัจจัยก าหนดศักยภาพการ
รวมตัวของกลุ่ม ความสามารถในการต่อรองจากภาครัฐลดลง ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงต้องเผชิญกับ
สภาพปัญหาภายในพ้ืนที่ และการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนตลาดบ่อบัวยังคง
ด าเนิ นต่อไป  ด้ านข้อ เสนอแนะ  หน่ วยงานที่ มี ความ เกี่ ยวข้องภายใน พ้ืนที่ ควรรับผิ ดชอบ 
และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในฐานะผู้เสียหาย รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงอ านาจหน้าที่ และขอบข่าย 
ใน ก าร ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระช าช น อย่ า งทั่ ว ถึ ง  น อกจ าก นี้ ก ลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ใน พ้ื น ที ่
ควรมี ก ารป ระนี ป ระน อมและตกล งผลป ระ โยชน์ เ พ่ื อ ให้ เกิ ด ค วามยุ ติ ธ ร รม แก่ ทุ ก ฝ่ าย 
ตามขอบข่ายอ านาจหน้าที่ และสิทธิของรัฐ และประชาชน 
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          This research reviews “civil politics” for a resolution of an overlapping 

area, in Tarad Bo Bua community (Bo Bua Market community) of Muang district in 

Chachoengsao province, in which Bo Bua Pattana limited company brought a case into 

a court for evicting people in 2001. The main purpose of this study were (1) to delve 

into the resolution of superimposed zone by means of civil politics, and (2) to examine 

its consequences between 2001 and 2017. 

          This paper was a qualitative research which collected data from 

documents (on desk research), followed by carrying out informal and in-depth 

interview from municipal officials, community leaders as well as a sample of people in 

that area. 

          The results of the study indicated that people’s opinions have an 

overriding concern about conflict area emanating from the State Railway of Thailand 

and other competent authorities which have neglected to tackle the problems 

conspicuously, bringing about loss of people’s property right to reside to a group of 

 



 ง 

investors. The dilemma over the boundary together with intimate relationship between 

the investors and the competent officer were the main determinants of quiescence. 

The mentioned problem brought about “Civil Politics” in the Bo Bua community 

in which people assembled to outcry against the state agency, including the 

competent authorities. In the first place, it was not successful as expected which 

undermined confidence among the group in deprecation. Nonetheless, some people 

have kept movement, which is known as “new social movement” that the movement 

base on identity of group for politics, profits or culture, in order to safeguard their 

interest and come to bargaining power against the state as well as the investors. 

The research found that the major causes of failure in the light of civil politics in 

Tarad Bo Bua community (Bo Bua Market community) were that they had diverse 

believes and ideologies which resulted in going separate ways, whilst some of them 

agreed to surrender their claim to the conflict area voluntarily. These discouraged 

group integration, leading to cutting off the power of bargain. The people have 

therefore faced the problem and continued their absorptive activities difficultly. 

The research suggested that the competent authorities must be serviceable and 

administer justice to Bo Bua people as a victim, and should declare duties and 

responsibilities to people virtually. Furthermore, the stakeholders, namely the people 

and the investors in problematic area ought to compromise and concur mutual 

benefits justly, along with understanding rights and duties of each other. 
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ก าลังใจข้าพเจ้า จนส าเร็จการศึกษา 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 เป็นที่ทราบกันดีว่ารูปแบบการปกครองที่มีความแพร่หลายมากท่ีสุดรูปแบบหนึ่งในสังคมโลก
ปัจจุบันคือ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้มี  
การริเริ่มและมีความรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ แต่ภายหลังการล่มสลายอารยธรรมของ  
อาณาจักรกรีกโบราณได้ส่งผลให้ เกิดความเสื่อมถอยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
โดยในช่วงเวลาเดียวกันคริสตจักรมี อิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบการปกครองในสมัยกลาง  
เนื่องจากคริสตจักรเป็นศูนย์รวมของความรู้และความศรัทธา ด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นรากฐานส าคัญ
ของการพัฒนาการปกครองในเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีและค่าเช่าที่ดินจากชาวบ้าน 
อันเป็นหนึ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบอบฟิวดัล หรือการที่ เจ้าผู้ปกครองบางแห่ง  
ได้ใช้ความเข้มแข็งของสถาบันศาสนามาส่งเสริมอ านาจของตนผ่านการอ้างตนเป็นตัวแทน  
ของพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพระของคริสตจักรโดยเจ้าผู้ปกครองเหล่านั้นได้อ้างตนในนามพระเจ้า
เพ่ืออ้างความชอบธรรมในการปกครองประชาชน เมื่อสถาบันกษัตริย์มีอ านาจมากยิ่งข้ึนการเสื่อมถอย
ทั้งระบอบฟิวดัลและสถาบันศาสนาจึงเกิดขึ้นมาตามล าดับ จนเป็นที่มาของการสถาปนาการปกครอง
ในระบอบราชาธิปไตย และในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทั่วภาคพ้ืนยุโรป (อุดม ทุมโฆสิต, 2553)  
 แต่อย่างไรก็ตามต่อมา ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ได้เสื่อมความนิยมลงเช่นเดียวกับ
ระบอบและสถาบันอ่ืน ๆ ในอดีต อันเป็นผลพวงมาจากการต่อต้านการปกครองอย่างไม่เป็นธรรม
ภายใต้การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของยุโรป โดยตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ
อันแสดงให้ เห็นถึงกระแสการต่อต้านดังกล่าว เช่น การปฏิวัติ อันรุ่งโรจน์ในประเทศอังกฤษ  
และการโค่นล้มราชวงศ์บูร์บงในประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น ท าให้แนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตย
ได้มีการหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้งในภาคพ้ืนยุโรป ที่น่าสนใจคือ แนวคิดประชาธิปไตยไม่ได้หยุดอยู่เพียง
แค่ภาคพ้ืนทวีปยุโรปเพียงเท่านั้น ผลพวงจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและแนวคิด  
การล่าอาณานิคมได้ส่งผลให้แนวคิดประชาธิปไตยได้แผ่ขยายไปทั่วโลก (กิตติ สมศิริวงศ์, 2532; ลิขิต 
ธีรเวคิน, 2530) 
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ประเทศไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับแนวคิดการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
เป็นเวลาช้านาน แต่การแผ่ขยายการอ านาจของชาติยุโรปได้ส่งผลต่อการเกิด การเปลี่ยนแปลง  
ต่อประเทศไทย (สยามประเทศในขณะนั้น) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ท าการสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอันเป็นมหาอ านาจต่าง  ๆ  
เพ่ือสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และเพ่ิมความกว้างขวางในการติดต่อสื่อสารกับประเทศอ่ืน  ๆ  
เห็นได้จาก สนธิสัญญาเบาว์ริง ที่ประเทศอังกฤษได้สร้างสนธิสัญญากับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2398 
โดยสาระส าคัญในสนธิสัญญาได้สร้างข้อเสียเปรียบบางอย่างกับประเทศไทย แต่ถึงกระนั้นด้วยการท า
สนธิสัญญาเบาว์ริง จึงส่งผลให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นประเทศอาณานิคมของประเทศอังกฤษ  
อีกทั้งยังส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น รวมถึงการได้รับอิทธิพลอ่ืน  ๆ จากต่างชาติเข้ามาสู่
สังคมไทย นอกเหนือจากสนธิสัญญาดังกล่าว ยังมีการท าสนธิสัญญาเพ่ิมเติมระหว่างประเทศไทยและ
อีกหลายประเทศมหาอ านาจในขณะนั้น จึงถือได้ว่าเป็นรัชสมัยแห่งการเปิดประเทศเข้าสู่  
การติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศ (กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์, 2556) 
 เมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเพ่ิมขึ้นของจ านวนชาติ
ตะวันตกที่เข้ามาภายในประเทศส่งผลโดยตรงต่อการแพร่ขยายแนวคิด และวิทยาการด้านต่าง  ๆ  
ในประเทศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงตระหนักถึงคุณค่าของแนวคิด และวิทยาการ  
ของชาติตะวันตกผลพวงจากพระราชวิสัยทัศน์ดังกล่าว รวมไปถึงจ านวนของชนชั้นน าที่เลือกศึกษาต่อ
ในต่างประเทศตามแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือระบบการบริหารประเทศของรัชกาลที่ 5  
ด้วยเหตุนี้ปัจจัยในข้างจ้นส่งผลต่อฐานความเชื่อ ความคิด และการยอมรับชาติตะวันตก  
ของประชาชนในประเทศ อันน ามาสู่ภาวะความเป็น  “สมัยใหม่” (Modernization) และ 
ความเป็นสมัยใหม่ในประเทศไทยนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีถึงความเป็น “โลกาภิวัตน์” 
(Globalization) ในสังคมโลก ณ ขณะนั้น ด้วยเหตุนี้การปฏิรูประเบียบวิธีการบริหารงานแผ่นดิน 
ในรัชสมัยนั้น ได้ปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงานขึ้น เป็นการบริหารงานส่วนกลาง  
การบริหารงานส่วนภูมิภาค และการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนท้องถิ่นที่รู้จักกันดีอันเป็น
จุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจคือ สุขาภิบาลกรุงเทพฯ อันนับเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่น  
แห่งแรกของไทย (ประภัสสร อินธิแสน, 2523) 
 ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ริเริ่มให้มีการสร้างเมือง
จ าลองเพ่ือทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันรู้จักกันในชื่อ ดุสิตธานี โดยน ารูปแบบมาจาก
ลักษณะบ้านเมืองในประเทศอังกฤษจากที่  รัชการที่  6 ได้ทรงไปพ านักและทรงศึกษาอยู่  
โดยการทดลองได้ก าหนดให้นครชื่อ จังหวัดดุสิตธานี ตามธรรมนูณลักษณะปกครองฯ และจัดให้มี
รัฐบาลกลาง มีผู้ปกครองอันเรียกว่า นคราภิบาล มีประชาชนภายในจังหวัด จัดให้มีการเลือกตั้ง  
ทั้งนี้นครดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามลักษณะของ เทศบาล (Municipality) ตามการกระจายอ านาจ 
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ของต่างประเทศ เพ่ือให้ เกิดเป็นการเรียนรู้รูปแบบการปกครองตามอารยะประเทศ  (นรนิติ  
เศรษฐบุตร, 2550)  
 จากที่กล่าวมาในข้างต้นเราจะเห็นได้ว่า “โลกาภิวัตน์” ส่งผลนานาประเทศรวมไปถึงประเทศ
ไทยเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงแนวคิดการบริหาร
และการปกครอง อย่างที่เราทราบกันดีว่าชาติตะวันตกส่วนใหญ่ยึดถือระบอบประชาธิปไตย 
ในการปกครองประเทศของตน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยหากประเทศไทยจะได้รับอิทธิพล  
เรื่องแนวคิดการบริหารและการปกครองมาจากชาติตะวันตก เมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านรัชสมัย  
ชนชั้นน าในรัชสมัยของรัชกาลที่  7 ถือเป็นพลวัตรส าคัญในการขับเคลื่อนการเมืองและการบริหาร
ประเทศ เนื่องจากชนชั้นน าเหล่านั้นเป็นผู้มีความสามารถอันเกิดจากการการได้รับการศึกษา  
จากชาติตะวันตกตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่  5 ในขณะเดียวกันช่วงเวลาดังกล่าว  
เป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  
กลุ่มชนชั้นน าในประเทศมีความต้องการสร้างความเป็นสมัยใหม่เพ่ือความทัดเทียมตะวันตก  
ให้กับประเทศไทย ความคิดแบบสมัยใหม่นี้ได้ส่งผลให้คนกลุ่มดังกล่าว ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองโดยมุ่งหวังที่จะลดบทบาททางด้านการปกครองของสถาบันพระมหากษัตริย์  
และมุ่งเน้นแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่เป็นการปกครองประชาชน โดยประชาชน 
และเพ่ือประชาชน จนน ามาสู่ เหตุการณ์ เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475  (อรณิช  
รุ่งธิปานนท์, 2558) 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้อ านาจการปกครองไม่ได้เกิดการรวมศูนย์ไว้เพียงที่เดียว 
แนวคิดการกระจายอ านาจไปยังภาคส่วนต่าง  ๆ ในระดับรากหญ้ าถือเป็น พ้ืนฐานส าคัญ 
ของการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยแนวคิดการกระจายอ านาจได้ถูกหยิบยกมาใช้
ผ่านรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งรูปแบบการกระจายอ านาจนั้นมีรากศัพท์มาจาก 
ภาษาฝรั่งเศษที่มีความหมายถึงการเอาอ านาจออกไปจากศูนย์กลาง (โภคิน พลกุล, 2528: 4, 7 และ 
อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ , 2533: 1 อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ , ม.ป.ป.) โดยอ านาจนั้น 
เป็นอ านาจอธิปไตย ซึ่งเป็นอ านาจการตัดสินใจ สามารถอธิบายสรุปโดย จรัส สุวรรณมาลา (2538:  
9-10 อ้างถึงใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ม.ป.ป.) ได้ดังนี้ “ค าว่า Decentralization จึงควรจะหมายถึง
การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ มิใช่การแบ่งอ านาจอธิปไตยของชาติ การกระจายอ านาจสู่ภูมิภาค
และท้องถิ่นมิใช่การสร้างอธิปไตย หากแต่เป็นการให้ (ยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเองของชุมชน
และภูมิภาคภายใต้อธิปไตยของชาติหนึ่งๆ ร่วมกัน”  การกระจายอ านาจของไทย เป็นลักษณะ 
ของ อ านาจส่วนกลาง อ านาจส่วนภูมิภาค และอ านาจส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้มิใช่เพ่ือให้เกิดการทัดเทียม
ระบบการปกครองต่ออารยะประเทศ แต่ เป็นการสร้างการเรียนรู้ระบอบประชาธิป ไตย 
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงให้เกิดการเข้าถึงและความรวดเร็วของการท างาน ในปั จจุบัน
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ประเทศไทยได้มีการแบ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้จ าแนกไว้ในหลักการบริหาร  
ราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553) ทั้งหมด 4 ลักษณะ อันประกอบไปด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
เนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  
จึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไม่น้อยกว่าการปกครองในระดับชาติ ด้วยเหตุนี้  
การบริหารในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญอย่างมาก 
 อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หลักการส าคัญประการหนึ่งของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยคือ  การให้ความส าคัญแก่  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของรัฐ  
ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยสามารถแสดงออกได้หลากหลายวิธี 
ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอ้อมผ่านการเลือกตั้งเลือกผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าที่
ทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามแล้วในปัจจุบันแนวโน้มของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ไม่ ได้ยุติบทบาทอยู่ เพียงแค่การเลือกตั้ งและรอรับสิ่ งที่ภาครัฐหยิบยื่น ให้ เพียงอย่าง เดียว  
แต่ยังหมายรวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการติดตามและมีส่วนร่วมกับการก าหนดนโยบาย  
ของภาครัฐ โดยเราสามารถเรียกแนวทางดังกล่าวได้ว่าประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่ 
 แนวคิดประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่ เกิดขึ้นจากปัญหาความเชื่อมั่นในแนวทาง
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ได้รับความเชื่อมั่นจากภาคประชาชนน้อยลง อันเป็นผลพวงมาจาก
ตัวแทนของประชาชนที่ท าหน้าที่ เป็นผู้บริหารซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่  
อย่างจ ากัดในสังคมได้ใช้อ านาจหน้าที่ อย่างไม่ เป็นธรรม หรือไม่ เป็นไปตามความต้องการ  
ของภาคประชาชน ภาคประชาชนมีแนวโน้มที่ต้องการหาแนวทางการแก้ปัญหาผ่านการพ่ึงพาตนเอง 
รวมไปถึงผลักดันให้ภาครัฐใช้อ านาจทางการบริหารให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์  
ต่อสาธารณะ ผ่านการรวมตัวกันเพ่ือการกดดันทางการเมือง (อรณิช รุ่งธิปานนท์ , 2559)  
โดยการสร้างแรงกดดันทางการเมืองให้เกิดขึ้นได้นั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างพลังจากการรวมตัว
ของภาคประชาชน ซึ่งหากพิจาราณาตามแนวคิดของ “ทฤษฎีพหุนิยม” (Pluralism) การรวมกลุ่ม 
สมาคมควรมีการด าเนินการอย่ างเสรีและสมัครใจ เพ่ื อ เป็ นรากฐานที่ สร้างความมั่ นคง  
ของระบอบประชาธิปไตย โดยแนวคิดดังกล่าวได้ให้ความส าคัญแก่กลุ่มต่อไปนี้คือ กลุ่มผลักดัน  
กลุ่มผลประโยชน์ และภาคประชาสังคม (จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ , 2540) การเมือง 
ภาคประชาชนจึงเป็นการรวมตัวกัน อันเนื่องจากความล้มเหลวของภาครัฐ หรือเกิดความเหลื่อมล้ า  
ในสั งคม  การ เข้ าถึ งและการใช้ท รัพยากรของประชาชน ไม่ เป็ น ไปตามความต้ อ งการ  
จึงเกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือหาทางแก้ปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ ด้วยตัวของ 
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ประชาชนเอง นับว่าเป็นรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือเรียกร้อง 
และถ่วงดุลอ านาจของรัฐ (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2547) 

ชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากจาก
ความพยายามแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ ก่อให้เกิดเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชน 
โดยแต่เดิมคนในชุมชนได้อยู่อาศัยติดกับสถานีรถไฟแปดริ้วและตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในเขตของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและเป็นผู้เช่าที่อยู่
อาศัยโดยตรงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลงก่อให้เกิดการขาดทุน 
รวมถึงภาระหนี้สินในการด าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นการลดภาระหนี้สินจึงได้
เปิดประมูลให้เอกชนจัดท าอาคารพาณิชย์ และห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2539  โดยสถานีรถไฟแปดริ้วถือเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่ถูกการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้
ประมูลเช่าพ้ืนที่ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้ประมูลถือครองพ้ืนที่ในเขตสถานีรถไฟแปดริ้ว
ทั้งหมด เนื่องด้วยสิทธิในการถือครองพ้ืนที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา จึงได้ท าการขับไล่ชุมชนใน
พ้ืนที่เพ่ือท าการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ มีการฟ้องร้องชาวบ้านในเขตที่อยู่อาศัยชุมชนตลาดบ่อบัวใน
ข้อหาบุกรุกพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมต่อการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย แต่ไม่เกิดผล จึงได้เข้ายื่นฎีกาต่อส านักราชเลขาธิการ (รล.) เรื่องของการขอพระราชทาน
ความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2539 จึงเกิดการประชุมเพ่ือหา
ข้อตกลงร่วมกันในการยุติและคลี่คลายปัญหาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อ
บัวพัฒนา และชุมชนตลาดบ่อบัว ต่อมาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2543 ได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน
เพ่ือปลูกสร้างอาคารเขตสถานีรถไฟแปดริ้ว ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด
บ่อบัวพัฒนา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพ้ืนที่ โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย  
เป็นผู้ดูแลพ้ืนที่ และให้ชุมชนตลาดบ่อบัวได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นชุมชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา
ชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามมติของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยที่จะแบ่งสรรที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตลาดบ่อบัวที่ได้ท าการ
เช่าที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยเดิมแล้วท าการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 แต่ก็
ไม่ได้ด าเนินการในการจัดสรรพ้ืนที่ให้แก่ชาวชุมชนตลาดบ่อบัว สืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2547  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้เข้าขอความเป็นธรรมเพ่ือได้รับโอกาสสิทธิในการเช่าที่ดินต่อไป  
การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ่อบัวพัฒนา ได้สิทธิเช่าที่ดินเหลือจากเทศบาลเช่าเพ่ือจัดท าตลาด พร้อมให้ช าระเงินค้างกับสัญญา
เช่าให้ครบถ้วน รวมถึงให้ท าการถอนฟ้องในคดีบุกรุกพ้ืนที่ที่อยู่ในศาลทั้งหมด ในวันที่ 11 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2547 (ประชาไทย, 2558ก) 
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 กระทั่ง ปี พ.ศ. 2557 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้ท าการขอต่อสัญญาเช่าที่ดิน  
การรถไฟแห่งประเทศไทยบนพ้ืนที่เขตสถานีรถไฟแปดริ้ว พร้อมกับรื้อคดีฟ้องการบุกรุก ใช้เครื่องจักร
หนักเข้าปรับพ้ืนที่ ถมดินล้อมบ้านเรือนเพื่อกดดัน ดังนั้นชาวบ้านจึงได้เกิดการรวมตัวอีกครั้งเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัย โดยประสานงานกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค เพ่ือขอค าแนะน า คิดค้นแนวทาง 
การต่อต้านกลุ่มขับไล่ตน โดยมีการเจรจาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมอีก
หลายครั้ง จนสามารถชะลอห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา จากการไล่รื้อถอนได้ในระดับหนึ่ง  
รวมถึงมีการประชุมระดับกระทรวงของกระทรวงคมนาคม โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทย  
และห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ซึ่งเป็นโจทย์ร่วม ต้องท าการชะลอการบังคับคดี และให้มี 
การประชุมร่วมกันระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนชาวบ้าน 
และเทศบาล เพ่ือหาทางแก้ ไขร่วมกัน แต่ ในท้ ายที่ สุ ดในวันที่  6 กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2558  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร เข้ารื้อถอนบ้านเรือน 
ในชุมชนตลาดบ่อบั วโดย ไม่ ได้ สนใจต่อค าร้องขอให้ชะลอการบั งคับคดีและการประชุม 
เพ่ือหาทางออกร่วมกัน (ประชาไทย, 2558ข) 
 ปัญหาในการถือสิทธิในพ้ืนที่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้ทวีความรุนแรงขึ้น 
โดยไม่มีทีท่าว่าจะมีการยอมความหรืออย่างใด รวมถึงได้มีกลุ่มที่ อ้างตนว่าเป็นผู้แทนมาจาก  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้เข้ามาลอบท าร้ายผู้น าชุมชนในบริเวนของชุมชนตลาดบ่อบัว  
และได้ท าการขับไล่ประชาชนในพ้ืนที่ตลาดสดบ่อบัว เพ่ือจะท าการปรับปรุงตลาดสดและเพ่ิมค่าเช่า
พ้ืนที่รวมถึงเก็บค่าแรกเข้าอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การรวมกลุ่มของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว  
จึงเกิดขึ้นอีกครั้งเพ่ือเรียกร้องสิทธิในการใช้พ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ ก่อให้เกิดเป็นกระบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของภาคประชาสังคม (Civil Society) ดังนั้นสภาวะความทับซ้อนของพ้ืนที่ 
ที่ก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้ง ผันตัวเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือกลุ่มของตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงมีความน่าสนใจที่จะท าการศึกษาถึงปัญหาความทับซ้อน  
ในพ้ืนที่  การมีส่วนร่วมของประชาชน  และรวมถึ งการศึกษาการเมืองภาคประชาชนในพ้ืนที่ 
ชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ที่มีต่อชุมชนตลาดบ่อบัวอ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
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1.2.2 เพ่ือศึกษาการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.2.3 เพ่ือศึกษาผลจากการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในพ้ืนที่ชุมชน
ตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 
1.3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา เพ่ือศึกษาการเมืองในภาคประชาชนและการทับซ้อนของพ้ืนที่ต่อ

ประชาชนในชุมชน รวมถึงเพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการทับซ้อน ของประชาชนในชุมชน
ตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ศึกษา เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เมื่อบริษัทบ่อบัวพัฒนา 
ได้ท าการน าคดีกลับมาฟ้องร้องเพ่ือการไล่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ จนถึงปี พ.ศ. 2560 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของการทับซ้อนของพ้ืนที่รวมถึงการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และผลจากการด าเนินการของการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา  
พ้ืนที่ทับซ้อนของประชาชนในชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5 .1 ระบอบประชาธิป ไตย คือ  ระบอบที่ ป ระเทศไทยน ามาปรับ ใช้  โดย เริ่มต้น 
ในปี พ.ศ. 2475 โดยอ านาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชน ซึ่งมีสิทธิและเสรีภาพอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย 
โดยหลักการบริหารเกิดจากตัวแทนภาคประชาชนผ่านกระบวนการ การเลือกตั้งเพ่ือเข้าไปใช้อ านาจ
อธิไตยของส่วนรวม 

1.5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
ในการตัดสินใจ ตรวจสอบ โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการด าเนินการ ซึ่งผลประโยชน์  
ตกอยู่กับประชาชน 
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1.5.3 การเมืองภาคประชาชน คือ การที่ประชาชนมีลักษณะของความเป็นพลเมือง กล่าวคือ
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง มีส่วนร่วมทางการเมือง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ภายใต้
สิทธิความเป็นพลเมือง เช่น  การได้รับข้อมูลข่ าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง  
การแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ทางการเมือง การเรียกร้อง 
อันเนื่องมาจากความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง เกิดการถ่วงดุลอ านาจ
ระหว่างรัฐและประชาชน 

1.5.4 ประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่ คือ การพ่ึงพาตนเองของประชาชนต่อการเรียกร้อง 
โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ เช่น การลงประชามติ การลงชื่อ 
ถอดถอนตัวแทนในสภา การเสนอข้อกฎหมาย โดยทั้งหมดเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิความเป็นพลเมือง
ของรัฐจากประชาชนภายในรัฐ 

1.5.5 กลุ่มผลักดัน คือ การรวมตัวของกลุ่มคนเพ่ือรักษาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มชน  
ผ่านการที่สมาชิกได้ มีส่วนร่วมในทัศนะ มีเป้าหมาย และกิจการตามโครงการของกลุ่มในอันส่ งผล 
ให้เกิดการสร้างอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ อันก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการด าเนินนโยบาย 
ของรัฐบาล 

1.5.6 กลุ่มผลประโยชน์ คือ กลุ่มที่รวมตัวกันคือเพื่อมุ่งหมายที่จะสร้างอิทธิพลต่อการปกครอง
ของภาครัฐที่ส่งผลต่อการเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มของตน โดยไม่ได้มีความมุ่งหมายที่น ากลุ่มของตน  
เข้าไปมีบทบาททางการบริหาร 
 1.5.7 ภาคประชาสังคม คือ องค์กรทางสังคมของพลเมือง เป็นการรวมตัวกันของปัจเจก
บุคคล องค์การ หรือ สถาบันที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล การควบคุมโดยภาครัฐเพ่ือแสดงออก  
ถึงเจตจ านงของพลเมือง ผ่านการใช้เสรีภาพที่มุ่งหวังสร้างสังคมประชาธิปไตย เพ่ือให้ได้มา  
ซ่ึงการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนภายในรัฐ 
 1.5.8 ผลกระทบ คือผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุ ซึ่งสามารถเกิดเป็นผลกระทบทางลบและ
ผลกระทบทางบวก ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบสามารถเกิดขึ้นต่อสิ่งของและไม่ใช่สิ่งของ 
โดยหมายถึงสามารถเกิดต่อเศรษฐกิจ เกิดต่อการเมือง เกิดต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดต่อสังคม 

1.5.9 พ้ืนที่ทับซ้อน คือ พ้ืนที่อันมีสิทธิในการครอบครองที่มีมากกว่า 1 สิทธิขึ้นไป โดยพ้ืนที่
ทับซ้อนเกิดจากการอ้างสิทธิเหนือพ้ืนที่ดังกล่าวอันเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมา ความเชื่อ 
พ้ืนที่ในอ านาจการดูแลหรือครอบครอง เป็นต้น 

1.5.10 ชุมชนตลาดบ่อบัว คือ ชุมชนที่อยู่บนพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และตั้งอยู่ 
ในพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เช่าอาศัยในพ้ืนที่โดยตรงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2478  
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1.5.11 พ้ืนที่ในการครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทย คือ บริเวรติดกับสถานีรถไฟ
แปดริ้วโดยเป็นพ้ืนที่ ในการครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดให้ประชาชนเช่า 
เพ่ือการค้าขายและอยู่อาศัยในพ้ืนที่ ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจเกิดการยุบตัว จึงเกิดการประมูลพ้ืนที่  
เพ่ือให้นายทุนจัดท าอาคารพาณิชย์และห้างสรรพสินค้า จึงเกิดการเวรคืนพ้ืนที่จากประชาชน 
 



 
 

บทท่ี 2  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง “การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชน 
ตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ในครั้งนี้ ได้น าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องมาศึกษา โดยแบ่งสาระส าคัญในการน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการเมืองภาคประชาชน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการเมืองในการพัฒนา 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบ 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาชน 

2.1.1 ความเป็นพลเมือง 
พลเมือง หมายถึง ประชาชนภายในรัฐผู้ที่มีส่วนร่วม มีความกระตือรือร้น รวมไปถึง 

มีความสนใจในประเด็นของการเมือง รวมไปถึงการมีบทบาททางและส่วนร่วมการเมือง  
เพ่ือพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น สมาชิกของรัฐที่มีส่วนร่วมกับชุมชนทางการเมือง โดยเงื่อนไขของ  
ความเป็นพลเมืองนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นประชากรที่อยู่ภายในอาณาเขตของรัฐ เท่านั้น แต่ประชากร
เหล่านั้นจ าต้องมีสิทธิ สิทธิประโยชน์ และหน้าที่ของพลเมืองอีกด้วย (สมพันธ์ เตชะอธิก, 2559) 

สิทธิพลเมือง หมายถึง สิทธิที่พลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่งสามารถกระท าได้ภายใต้บรรทัดฐาน 
กรอบ กฎหมายของรัฐ และกฎเกณฑ์ทางสังคม โดยค าว่า สิทธิพลเมือง มีความคล้ายคลึงกับค าว่า 
สิทธิมนุษยชน ซึ่งเราอาจให้ค าความหมายของสิทธิพลเมืองนั้นมีขอบเขตด้านความหมายและ 
ค าจ ากัดความในเชิงแคบกว่าค าว่าสิทธิมนุษยชน เนื่องด้วยสิทธิมนุษยชนเปรียบเสมือนสิทธิขั้น
พ้ืนฐานที่ทุกคนบนโลก เพราะเป็นสิทธิที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ในส่วนของสิทธิพลเมือง  
จะมีความหมายเพียงสิทธิพื้นฐานของสังคมใดสังคมหนึ่งเท่านั้น  
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการระบุ ถึง “สิทธิพลเมือง”  
ในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) สามารถกระท าการใด ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การเลือกถิ่นที่อยู่ รวมไปถึง
การประกอบอาชีพอย่างเสรี หากการกระท านั้นเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ศีลธรรม 
ปราศจากอันตรายและผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ด้วยความความสงบเรียบร้อย  
ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น 

2) สามารถกระท าการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสามารถกระท า
การฟ้องหน่วยงานภาครัฐหากบุคคล หรือชุมชนย่อมได้รับผลกระทบจากการกระท า  
หรือการละเว้นการกระท าของ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 

3) สามารถกระท าการจัดการ อนุรักษ์ บ ารุงรักษา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม  
รวมไปถึงทรัพยากรทางธรรมชาติภายในถิ่นฐาน หรือชุมชนของตนเองได้  เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตความเป็นอยู่ตามวิถีของแต่ละชุมชนอย่างเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อหลักทางกฎหมาย 

4) สามารถกระท าการรวมกันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาคม สหกรณ์ 
สหภาพ องค์กร ชุมชน รวมไปถึงการชุมนุม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ศีลธรรมอันดี 
ปราศจากอาวุธ เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และ
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  

5) สามารถหยิบยกบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้ในการต่อสู้คดีในศาลในกรณีที่ถูก
ละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพ นอกจากนี้ความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ เสรีภาพย่อม
มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา การช่วยเหลือจากภาครัฐ 

การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Participation) ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในจิตส านึกความ
เป็นพลเมือง โดยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างรัฐและประชาชนเพ่ือการพัฒนาทางสังคม โดยสามารถ
แบ่งการมีส่วนร่วมของพลเมืองได้ ดังนี้ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2550) 

1) การมีส่วนร่วมทางการปกครอง ถือเป็นสิทธิพ้ืนฐานของพลเมืองซึ่งพลเมืองผู้มี
คุณสมบัติสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานแรกสุดคือการมีสิทธิ
ในการเลือกตั้งตัวแทนทางการเมืองการปกครอง 

2) แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมองเป็นผลตอบแทนซึ่งมีขึ้นมากน้อย
ล้วนแต่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม ทั้งรูปแบบวัตถุและไม่ใช่วัตถุ  

3) การริเริ่มเสนอนโยบายและประชามติ เป็นการรวมกลุ่มกันของพลเมืองเพ่ือการ
เรียกร้องเสนอแนะนโยบาย หรือกฎหมายต่าง ๆ ตามความต้องการ โดยเป็นกระบวนการที่
แสดงถึงความมีส่วนร่วมในการปกครอง รวมถึงประชามติซึ่งนับเป็นการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ เป็นการแสดงออกถึงความคิดและท าหน้าที่ความเป็นพลเมือง 
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4) การกระจายอ านาจสร้างเสริมความเป็นพลเมือง โดยการกระจายอ านาจถือเป็น
รูปแบบที่ก่อให้เกิดความใกล้ชิดของพลเมืองเมืองและหน่วยงานของรัฐ ก่อให้เกิดความเอาใจ
ใส่การเข้าถึง และรู้สึกมีส่วนร่วมทางการปกครอง 

5) ความร่วมมือและผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมของพลเมืองเพ่ือการด าเนินการใน
เป้าประสงค์หนึ่ งเดียวกันก่อให้ เกิดความเข้มแข็งและทานอ านาจ ก่อให้ เกิดเป็นการ
เคลื่อนไหวของพลเมือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของพลเมือง 

 
2.1.2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การกระท าใด ๆ ที่มุ่งหวังให้เกิดผลต่อการตัดสินใจเลือก 

หรือด าเนินนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่น หรือในระดับชาติ โดยการกระท านั้น 
อาจเกิดขึ้นแล้วประสบผลส าเร็จหรือไม่ก็ได้ โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นอาจจะมีรูปแบบที่
แน่นอนหรือไม่แน่นอน มีความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมก็ได้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย คือ ท าให้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้มีโอกาสทราบความต้องการ  
ของกันและกันอย่างแท้จริงท าให้การด าเนินนโยบายของรัฐตอบสนองต่อผู้เป็นเจ้าของประเทศ  
ในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2550) 

การจ าแนกรูปแบบการมีส่ วนร่วมทางการเมืองผ่ านความเข้มข้น ในการมีส่วนร่วม  
โดยการจ าแนกในลักษณะดังกล่าว (ณรงค์ สินสวัสดิ์, 2527) ได้จ าแนกออกเป็น 6 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง หมายถึง การไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
แม้กระทั่ งในการเข้ าร่วมกระบวนการการเลือกตั้ ง อัน เป็นการสะท้อนให้ เห็นถึ ง 
ความไม่ตระหนักทางการเมือง 

2) เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่าน 
การเลือกตั้ง ระดับนี้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะผู้ที่ใช้อ านาจของตน
เลือกผู้แทนที่เข้าไปใช้อ านาจทางการเมืองในการก าหนดและน านโยบายไปปฏิบัติใช้ 

3) การเข้าร่วมโดยทางอ้อมนอกเหนือจากการเลือกตั้ง หมายถึง การมีส่วนร่วมใน
ลักษณะดังกล่าว เป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในฐานผู้ที่ตระหนักเท่าทันเหตุการณ์
ความเคลื่ อนไหวของทิ ศทางทางการเมืองไม่ ว่ าจะเป็ น  การติดตามข่าวสารผ่ าน 
หน้าหนังสือพิมพ์ การพูดคุยถกเถียงสถานการณ์รวมไปถึงปัญหาทางการเมือง  

4) การช่วยโฆษณาหาเสี ยง หมายถึ ง การมีส่ วนร่วมในลักษณะดั งกล่ าว 
เป็นการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้สนับสนุนพรรคการเมืองอันเป็นสถาบันที่มีความส าคัญ 
ในฐานะตัวกลางระหว่างผู้น าทางการเมืองและภาคประชาชนผ่านการท าหน้าที่รวบรวม  
ความต้องการหรือผู้ประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มในสังคมเข้าไปยังระบบการเมือง 
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ซึ่งการช่วยโฆษณาหาเสียงอาจสามารถท าได้ผ่านการ รณรงค์การเลือกตั้ง การวางแผน
เลือกตั้ง เป็นต้น 

5) ผู้สมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งทางการเมืองในนามของพรรคการเมือง หมายถึง 
ประชาชนต้องการเข้ามามีบทบาทในฐานะของผู้ต้องการเป็นตัวแทนในการใช้อ านาจ  
ของประชาชน จากที่ได้กล่าวมาในส่วนก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าพรรคการเมืองมีบทบาท
ส าคัญในฐานะตัวกลางระหว่างน าทางการเมืองและภาคประชาชน โดยการผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในฐานะตัวแทนพรรคนั้นเป็นการมีส่วนร่วมในฐานะตัวแทนของกลุ่มคนของมีความเห็นทาง
สังคมเศรษฐกิจ และการเมืองที่มีทิศทางไปด้านเดียวกันโดยเป็นการรวมตัวอย่างมีหลักเกณฑ์  

6) การเป็นผู้มีต าแหน่งทางการเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับ
ดังกล่าวถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที่สูงสุด เนื่องจากการที่เป็นผู้มีต าแหน่ง
ทางการเมืองเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน อันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้มีต าแหน่ง 
ทางการเมืองได้ใช้อ านาจที่ได้รับจากประชาชน  
ด้วยเหตุนี้ผู้มีต าแหน่งทางการเมืองเหล่านี้ จึ งมีภาระรับผิดชอบในฐานะผู้ถือครอง 

และใช้อ านาจที่ได้รับมอบจากประชาชน นอกจากการจ าแนกในลักษณะดังกล่าวแล้ว การน า  
ความเป็นทางการของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาเป็นมาตรฐานในการจ าแนกประเภทของ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจันทนา สุทธิจารี (2544) ได้จ าแนกตามแนวทางดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในลักษณะดังกล่าวเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ได้มีกฎหมายช่วยสร้างความชอบธรรม
ในการกระท าได้ โดยเราสามารถเห็นตัวอย่างของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองแบบ 
เป็นทางการผ่าน การเลือกตั้ง การจัดตั้งพรรคการเมือง หรือการเข้าเป็นสมาชิกของ 
พรรคการเมือง เป็นต้น 

2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในลักษณะดังกล่าวเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่มีกฎหมายรองรับความชอบธรรม 
ในการกระท าได้ โดยเราสามารถเห็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ 
ไม่เป็นทางการผ่านการก่อความไม่สงบทางการเมือง การชุมนุมหรือประท้วงที่อยู่นอกเหนือ
การรองรับของกฎหมาย 
อีกแนวทางในการจ าแนกการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ แนวทางการจ าแนกผ่านบทบาท

ของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม ซึ่ง Barber J. David (1972: 3 อ้างถึงใน สัญญา เคนาภูมิ , 
2559) ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วม ทางการเมืองไว้โดยสังเขป 2 ประการ อันประกอบไปด้วย
รูปแบบดังต่อไปนี้ 



14 
 

1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง การมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวนี้ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ด าเนินการปกครองด้วยตนเองโดยตรง กล่าวคือ  
การที่ ภาคประชาชนได้ เข้ ามามีส่ วนร่วมทางการเมืองในฐานะผู้ ถื อครองอ านาจ  
และผู้ใช้อ านาจ  

2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอ้อม การมีส่ วนร่วมในลักษณะดังกล่าวนี้ 
เป็นลักษณะที่ ประชาชนเข้ามีส่ วนร่วมแต่ภาคประชาชน ไม่ ได้มีบทบาทในฐานะ 
ผู้ด าเนินการปกครองด้วยตนเองโดยตรง แต่เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในฐานะ 
ผู้ที่เลือกผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่ทางการเมืองผ่านวิธีการเลือกตั้งโดยกลไกการเลือกตั้งนั้น
เป็นไปภายใต้ความคาดหวังให้ประชาชนสามารถมีบทบาทควบคุมการบริหารงานผู้ใช้อ านาจ
ทางการเมือง ให้เป็นไปตามความต้องการ และผลประโยชน์โดยรวมของสังคม  
การที่ภาคประชาชนมีจะมีศักยภาพในการต่อรองกับภาครัฐ เพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์  

จะไม่สามารถเริ่มต้นได้จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงเท่านั้น ดังนั้นการต่อรองอ านาจภาครัฐประชาชน
จึงมีความจ าเป็นในการรวมกลุ่มเพ่ือความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นในการทานอ านาจภาครัฐเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลส าเร็จในเป้าประสงค์ของกลุ่ม 

 
2.1.3 การรวมกลุ่ม 
ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องใช้ชีวิตอยู่รวมกัน เป็นเผ่าพันธ์ ชาติ โดยเริ่มต้นตั้งแต่

ครอบครัว กลุ่มเครือญาติ มิตร สังคม ไปจนถึงการรวมกลุ่มความสนใจ อาชีพ ซึ่งปัจจัยมาจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคม สถานการณ์ท่ีมีบทบาทต่อตัวบุคคล ก่อให้เกิดเป็นการรวมกลุ่มขึ้น 

กลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์หรือการกระท าต่อกัน โดยรูปแบบของกลุ่มมีทั้งแบบ
ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สมาชิกของกลุ่มสามารถถูกพิสูจน์ความเป็นสมาชิก
โดยสมาชิกของกลุ่มหรือโดยคนอ่ืนได้ กลุ่มต้องจะมีโครงสร้างทางสังคม สมาชิกภายในกลุ่มมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการติดต่อกันในระหว่างสมาชิกของกลุ่ม กลุ่มมีบรรทัดฐาน (Norm) ใน
การปฏิบัติของทุกกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มมีความสนใจ หรือมีค่านิยมบางอย่างร่วมกัน กิจกรรมของกลุ่ม
เกิดขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่ม และมีระยะเวลาในการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม ทั้งนี้กลุ่ ม 
คือ การรวมกันคนคนเพ่ือกระท าวัตถุประสงค์เดียวกัน ที่มีพลั งร่วมกัน มีผู้น ากลุ่ม มีกฎระเบียบ
ร่วมกัน มีทรัพยากร และทุน ในการด าเนินการของกลุ่ม (สีดา สอนศรี, 2527) 

การรวมกลุ่ มตามแนวคิด Karl W. Deutsch (1953 อ้างถึ งใน  สีดา สอนศรี , 2527)  
ที่มีความม่ันคงต้องมีลักษณะของกลุ่ม ดังนี้ 

1) ค่านิยมมีความสอดคล้องกัน หมายถึง สมาชิกภายในกลุ่มต้องมีความคิดเห็น 
ความเชื่อ การเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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2) การด าเนินชีวิตเป็นทิศทางเดียวกัน หมายถึง สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องมีลักษณะ
ของการด าเนินวิถีชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกัน หรือมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน 

3) มีเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง สมาชิกต้องมีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์
ในทิศทางเดียวกันหรือเหมือนกัน ในการรวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

4) มีความสามารถ หมายถึง เมื่อมีการรวมตัวกันเกิดขึ้น สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องมี
ความสามารถที่เหมาะสมต่อเป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนทิศทาง
ของกลุ่ม 

5) มีการพัฒนา หมายถึง เมื่อมีการรวมตัวเกิดขึ้นแล้ว ผลของการรวมตัว 
จะต้องก่อให้เกิดผลดีที่มีการพัฒนาของกลุ่มและสมาชิกของกลุ่ม 

6) มีการติดต่อซึ่งกันและกัน หมายถึง สมาชิกภายในกลุ่มจ าเป็นต้องมีการติดต่อ 
ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ ในทุก ๆ ด้านของกลุ่ม 

7) มีผู้น าของกลุ่ม หมายถึง กลุ่มควรมีผู้น าที่ เป็นหลักในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกลุ่ม เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์และการบริหารที่ดีภายในกลุ่ม 

8) มีความเคลื่อนไหวเสมอ หมายถึง สมาชิกภายในกลุ่มควรมีปฏิสัมพันธ์กันและ 
เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเพ่ือการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีคุณภาพและก่อให้เกิด  
การพัฒนาของสมาชิกและกลุ่ม 
กลุ่มคนประกอบไปด้วย สองคนขึ้นไป เมื่อแบ่งตามโครงสร้าง หรือกฎระเบียบสามารถ 

แบ่งได้ 2 ประเภท (กิตติ สมศิริวงศ์, 2532) ได้แก่ 
1) กลุ่มเป็นทางการ กลุ่มประเภทนี้มักได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หรือหน่วยงาน

ราชการ กลุ่มอาจมีการแต่งตั้งขึ้นโดยอ านาจขององค์การ มีการตั้งระเบียบแบบแผน  
การด าเนินงานของกลุ่มไว้ชัดเจน มีโครงสร้างภายในกลุ่มอย่างเป็นแบบแผน มี 2 ลักษณะ 
คือ กลุ่มตามสายบังคับบัญชา และกลุ่มท างานเฉพาะ 

2) กลุ่มไม่เป็นทางการ กลุ่มประเภทนี้มักเกิดจากการริเริ่ม และความสนใจร่วมกัน
ของสมาชิกกลุ่มเกิดการจัดตั้งรวมตัวขึ้นเองของกลุ่ม รวมถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกัน   
อาจไม่ได้มีกฎระเบียบ ข้อบังคับภายในกลุ่มที่เป็นทางการอย่างชัดเจน และกลุ่มประเภทนี้
สามารถเปลี่ยนเป็นกลุ่มเป็นทางการได้ตามระยะเวลาหรือสถานการณ์ มี 2 ลักษณะ คือ 
กลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกัน  และกลุ่มมิตรภาพ 

 การรวมกลุ่มนั้นเกิดขึ้นได้อยากกการมีบางสิ่งร่วมกันของสมาชิก เพ่ือการแสวงหาผลลัพธ์
หรือเป้าหมาย ที่มีความคิดหรือความสนใจร่วมกัน ซึ่งเหตุที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มมีดังต่อไปนี้  
(วิศิษฐ์ ไทยทอง, 2528) ได้แก่ บุคคลที่ถูกดึงเข้ากลุ่มจากบุคคลที่เป็นสมาชิกเดิม บุคคลต้องการได้รับ
คุณค่าจากการเข้าร่วมกลุ่ม โดยคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมกลุ่ม บุคคลเข้าร่วมกลุ่ม
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จากความพึงพอใจในสมาชิกในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน บุคคลถูกดึงดูดใจด้วยกิจกรรม
ของกลุ่ม และการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อผลลัพธ์โดยอ้อม รวมถึงมีเหตุที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มได้ 6 ประเภท 
ดังนี้ 

1) ด้านความปลอดภัย เป็นการรวมกลุ่มจากความต้องการพ้ืนฐาน โดยเป็น 
ความปลอดภัยทั้ งในด้านร่างกาย ความปลอดภัยในด้านจิตใจ และความปลอดภัย 
ในด้านเศรษฐกิจ 

2) ด้านสถานะ เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือการสะท้อนภาพลักษณ์ หรือสถานะทางสังคม
ของสมาชิก เช่น การเข้าร่วมสโมสร เป็นต้น 

3) ด้านการได้รับการนับถือ เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ขั้นสูงในตัวบุคคล เกิดเป็นความภาคภูมิใจและได้รับการนับถือจากบุคคลอื่น ๆ 

4) ด้านการมีส่วนร่วม เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ทั้งปฏิสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อม เช่น การเข้าร่วมสมาชิกหมู่บ้าน เป็นต้น 

5) ด้านอ านาจ เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอ านาจ ควบคุม ต่อรอง เจรจา ถ่วงดุล 
เพ่ือทานอ านาจกลุ่มอ่ืน บุคคลอื่น หรือสถาบันใด ๆ เช่น สหภาพแรงงาน เป็นต้น 

6) ด้ านความก้าวหน้ า เป็นการรวมกลุ่ ม เพ่ือเสริมพลั งและเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพ โดยเป็นด้านที่ครอบคลุมความก้าวหน้าของสมาชิกและองค์กร 

 กลุ่มจึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นการรวมอ านาจ สร้างอ านาจให้เกิดขึ้นจากประชาชนในสังคมเพ่ือให้
สามารถเกิดการเจรจา ต่อรอง ถ่วงดุล ที่มีอ านาจมากขึ้น และเมื่อกลุ่มมีความต้องการเปลี่ยนแปลง
สังคมในด้านต่าง ๆ อันเป็นจุดหมายร่วม จึงท าให้กลุ่มมีบทบาททางสังคมในการเข้ามาเคลื่อนไหว
เพ่ือให้ได้ตามจุดประสงค์ของกลุ่ม เกิดเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคม 

การเคลื่ อน ไหวทางสั งคม  คือขบวนการเรียกร้องของกลุ่ มคนที่ มี ความต้ องการ 
ในการเปลี่ยนแปลงสังคมในความต้องการของกลุ่มตน โดยมีลักษณะของการรวมกลุ่มในโครงสร้าง
หลวม ๆ มีโครงสร้างแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยสมาชิกมีความต้องการที่มีลักษณะร่วมกัน 
บางประการที่ก่อให้เกิดเป็นความร่วมมือ ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความเคลื่อนไหวของกลุ่ม  
ซึ่งสมาชิกมีความตั้งใจอย่างชัดเจนในการเข้าร่วมรวมถึงความชัดเจนในความต้องการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม โดยนับเป็นอุดมการณ์ ร่วมของสมาชิกที่ ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไปดังเป้ าหมาย 
ที่กลุ่มต้องการ ซึ่งความต้องการของประชาชนที่มีผลต่อการเข้าร่วมกลุ่มนั้นอาจเริ่มขึ้นตั้งแต่ขั้น  
คับแค้น (Strains) ความเชื่อ (Beliefs) การสนับสนุน (Support) การระดมพล (Mobilization) 
รวมถึงการจัดระเบียบองค์กรที่เกิดข้ึนภายในการรวมกลุ่ม (สุวิดา ธรรมมณีวงศ์, 2554)  

การเคลื่อนไหวทางสังคมแต่ เดิมเป็นเรื่องเพียงชนชั้นเดียวเพียงเท่านั้น และมุ่งเน้น  
การควบคุมอ านาจ หรือแทรกแซงอ านาจของรัฐผ่าน กลุ่มผลักดัน กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
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อิทธิพลและอ านาจ เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารของรัฐให้ เอ้ือต่อผลประโยชน์ของตน  
หากแต่ในปัจจุบันการเคลื่อนไหวทางสังคมได้เปลี่ยนเป็นแนวใหม่ (New Social Movement)  
ที่ไม่ได้มุ่งเน้นผลต่ออ านาจรัฐโดยตรง เน้นการแสดงสัญลักษณ์ จุดยืน มีลักษณะเป็นขบวนการ 
ทางสังคมที่มีผลต่อสังคมมากกว่าผลต่อการเมืองและมีความต้องการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางอ านาจการเมือง (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2546) 

บริบทของการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ ตามแนวคิดของ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 
(2540) ได้แบ่งออกเป็น 3 บริบท คือ 

1) กลุ่มของการเคลื่อนไหว หรือขบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคม ไม่ได้มีเพียง 
ชนชั้นใด ชนชั้นหนึ่งเพียงเท่านั้น เป็นขบวนการที่มีจุดยืนร่วมกันของทุกชนชั้นในสังคม 

2) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ไม่สนใจและพ่ึงพาระบบกลไกของรัฐ  
มองว่าอ านาจของรัฐไม่สามารถช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการได้ 

3) ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ให้เกิดเฉพาะในกลุ่มตน แต่เพ่ือให้เกิดกฎ กติกาใหม่ 
ในสังคมให้เกิดข้ึน 

 
2.1.4 กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดัน  
ตัวแบบกลุ่มตามแนวคิดของ Arthur F. Bentley และ David B. Truman (1971 อ้างถึง 

ใน มยุรี อนุมานราชธน , 2547) โดยกล่าวว่ากลุ่มเกิดขึ้นเพ่ือผลักดันผลลัพธ์ของการจัดตั้งเป็นไป 
เพ่ือการก าหนดนโยบายของรัฐที่ส่งผลประประโยชน์ของประชาชนภายในรัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย  
กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลักดัน โดยกลุ่มดังกล่าวท าหน้าที่เชื่อมระหว่างรัฐบาลและประชาชน  
ในการก าหนดนโยบายที่มีความต้องการของกลุ่มเป็นผลลัพธ์ ซึ่งมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม โดยรัฐ
จะต้องท าการประณีประนอม เจรจาต่อรอง เพ่ือสนองความต้องการของแต่ละกลุ่ม โดยอิทธิพล  
ของกลุ่มถือเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อการโน้มเอียงในการก าหนดนโยบายของรัฐ 

กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความเฉพาะร่วมกัน อาจจะเป็นสาขา
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา โดยมีการรวมตัวกันเพ่ือภารกิจหรือผลประโยชน์ เฉพาะอย่าง  
ซึ่งการรวมกลุ่มนั้นไม่ได้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ร่วมกันเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการมีทัศนะคติ
ร่วมกันด้ วย  โดย เมื่ อกลุ่ มผลประโยชน์นั้ น รวมตั วกัน  ก็ เพ่ื อแสวงหาหรือการมี อิทธิพล  
ต่อนโยบายสาธารณะ อันคือผลประโยชน์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

กลุ่มผลประโยชน์ ตามแนวคิดของ Wyn Grant (1989 อ้างถึงใน วิสุทธิ์ โพธิแท่น , 2550)  
ได้กล่าวว่า กลุ่มผลประโยชน์ เป็นกลุ่มองค์กรที่ ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ เฉพาะเรื่อง 
หรือแสวงหาเหตุ โดยไมต่้องการที่จะจัดตั้งชุดรัฐบาลหรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล 
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ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ตามแนวคิดของ Gabriel A. Almond และ G. Bingham 
Powell. Jr. (1978 อ้างถึงใน วิสุทธิ์  โพธิแท่น , 2550) โดยอัลมอนด์และคณะได้จัดประเภท 
ของกลุ่มผลประโยชน์ตามลักษณะโครงสร้าง การจัดตั้ง วิธีการด าเนินงาน การได้รับการสนับสนุน 
และการเงิน เป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1) กลุ่มฉับพลัน  (Anomic Interest Group) เป็นกลุ่ มที่ เกิดขึ้นหลั งจากเกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความผิดหวัง คับข้องใจหรือกระทบอย่างรุนแรงต่ออารมณ์โดยฉับพลัน
อย่างไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าและสามารถสลายกลุ่มได้อย่างรวดเร็วไม่มีความผูกพัน  
ในด้านอ่ืน ๆ ของคนในกลุ่มมาก เช่นเหตุประท้วง หรือการก่อจลาจล 

2) กลุ่ม โครงสร้างหลวม (Non-associational Interest Group) เป็นกลุ่มที่ มี 
ความผูกพันอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงสร้างหลวมๆในด้านของสิ่งพ้ืนฐาน เช่น ความเชื่อ  
เชื้อชาติ ศาสนา ความชื่นชอบ อาชีพ ภูมิภาค เครือญาติ ซึ่งกลุ่มประเภทนี้ไม่ได้จัดโครงสร้าง
อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 

3) กลุ่มสถาบัน (Institution Interest Group) กลุ่มประเภทนี้สามารถแบ่งออก 
ได้เป็น 2 ชนิดคือ รูปแบบกลุ่มที่เป็นสถาบันตั้งตนเป็นกลุ่มผลประโยชน์ผลักดันและเรียกร้อง
ในด้านของสิ่งที่กระทบต่อสถาบันของตนโดยท าการเรียกร้องต่อรัฐบาล และรูปแบบ 
กลุ่มที่เกิดขึ้นภายในสถาบันที่มีการด ารงอยู่แล้ว โดยแฝงอยู่ภายใต้สถาบันด าเนินการ 
ด้วยบุคลากรของสถาบันรวมถึงอุปกรณ์ของสถาบัน เพ่ือการบรรลุเป้าประสงค์ของกลุ่ม  
เช่น กลุ่มภายในพรรคการเมือง กลุ่มภายในระบบราชการ เป็นต้น 

4) กลุ่มสมาคม (Associational Interest Group) เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง มีรูปแบบการด าเนินงาน มีโครงสร้า งชัดเจน และบุคลากร 
ภายในกลุ่มได้รับเงินเดือนและสวัสดิการณ์ เช่น UN เป็นต้น 
รวมถึงประเภทของกลุ่มตามแนวคิดของ Robert H. Salisbury (1975 อ้างถึงในวิสุทธิ์  

โพธิแท่น, 2550) โดยเป็นการจัดประเภทจากการพิจารณาเนื้อหาของผลประโยชน์ รูปแบบการจัด
องค์กร และประเภทของสมาชิก ดังนี้ 

1) พิจารณาเนื้อหาผลประโยชน์ โดยผลประโยชน์ประกอบไปด้วย ผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ ผลประโยชน์ทางสังคม ผลประโยชน์ทางสภาพแวดล้อม ผลประโยชน์ 
ทางนโยบาย ผลประโยชน์ทางวัตถุ ผลประโยชน์ทางอุดมการ เป็นต้น 

2) พิจารณารูปแบบการจัดองค์กร โดยการจัดองค์กรประกอบไปด้วย องค์กร
รูปแบบสหพันธรัฐ องค์กรรูปแบบเอกรัฐ องค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดกลาง และองค์กร
ขนาดใหญ่ 
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3) พิจารณาประเภทของสมาชิก โดยสามารถจัดล าดับได้ดังนี้ กลุ่มระดับท้องถิ่น 
กลุ่มระดับกลาง และกลุ่มระดับชาติ 
กลุ่มผลักดัน หรือ กลุ่มอิทธิพล หมายถึง กลุ่มผลประโยชน์หลายๆกลุ่ม ที่รวมตัวกัน 

ด้วยความสมัครใจ เป็นองค์การผลประโยชน์ที่ได้มีการรวมตัวกันภายใต้การมีทัศนะ เป้าหมายรวม  
ไปถึงภารกิจร่วม โดยมีความมุ่งหวังในการรวมตัวเพ่ือให้ เกิดการสร้างอิทธิพลเหนือภาครัฐ  
อันส่งผลต่อการก าหนดและการด าเนินนโยบายของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มผลักดันนั้นมีลักษณะคล้ายกับ 
พรรคการเมือง แต่พรรคการเมืองเป็นกลุ่มคนที่ร่วมตัวกันโดยมุ่งหวังที่จะสามารถเข้าไปมีบทบาท
โดยตรงในการใช้อ านาจทางการเมือง แต่กลุ่มผลักดันนั้นไม่ได้มุ่งเน้นไปยังประเด็นดังกล่าว  
แต่เรียกร้องเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อกลุ่มโดยอาจมีส่วนเกี่ยวกับข้องกับการเมือง และนโยบาย  
(มยุรี อนุมานราชธน, 2547) 

กลุ่มผลักดันตามแนวคิดของ David B. Truman (1951 อ้างถึงใน มยุรี อนุมานราชธน , 
2547) กล่าวว่ากลุ่มผลักดันเกิดจากการด าเนินการเรียกร้องของกลุ่มต่อรัฐหรือสถาบันของรัฐ  
โดยกลุ่มเหล่านี้ต้องการมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายสาธรณะของรัฐเพ่ื อให้เกิดผลประโยชน์ 
ต่อกลุ่มซึ่งกลุ่มผลักดันหรือกลุ่มอิทธิพล จ าเป็นจะต้องมีการแข่งขันเพ่ือผลักดันอ านาจผ่านอ านาจ
เงินทุน อ านาจสถานภาพทางสังคม อ านาจของผู้น า อ านาจของประชากรกลุ่ม เป็นต้น ต่อรัฐบาล 
โดยรัฐจ าเป็นต้องท าการประณีประนอม เจรจาต่อรองต่อกลุ่ม เพ่ือผลประโยชน์ที่ลงตัวของกลุ่ม  
โดยอาจไมไ่ด้เท่าเทียมแต่สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อกลุ่มแต่ละกลุ่มให้เกิดข้ึน 

 
2.1.5 ภาคประชาสังคม 
ภาคประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง องค์กรทางสังคมของพลเมือง เป็นการรวมตัวกัน

ของปัจเจกบุคคล องค์การ หรือ สถาบันที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล การควบคุมโดยภาครัฐ  
เพ่ือแสดงออกถึงเจตจ านงของพลเมือง ผ่านการใช้เสรีภาพที่มุ่งหวังสร้างสังคมประชาธิปไตย  
เพ่ือให้ได้มาซึ่งในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชนภายในรัฐ ภาคประชาสังคม 
ถือเป็นมโนทัศน์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Concept)โดยเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตย มีความหมาย
ทั้งสิ้น 5 มิติ (ชลธิศ ธีระฐิติ, 2546) 

1) ความเป็นพลเมือง (Citizen) โดยเป็นประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ภายใต้อยู่ในสังคม
หรือรัฐที่มีความตระรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ 

2) ความเป็นเมือง (City) มีขอบเขตที่แน่นอนอันเป็นภูมิที่อาศัยของพลเมือง 
3) ความเจริญทางอารยะธรรม โดยเกิดขึ้นกับสังคมที่มีความเป็นสังคมสมัยใหม่ 

อันเกิดจากการพัฒนา และความเจริญทางอารยะธรรมจะเกิดขึ้นคู่กับความเป็นเมือง 
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4) วัฒนธรรม โดยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานในสังคม เป็นสิ่งที่เรียกว่า
วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคมสมัยใหม่ที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างอารยะชน 

5) กฎหมาย เป็นพ้ืนฐานของสังคมที่เป็นรูปแบบของกรอบที่ก าหนดเพ่ือการบังคับ
ใช้ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของสังคมและพลเมืองในสังคม 
แนวคิด “ประชาสังคม” ไม่ใช่แนวคิดที่เพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่แนวคิดดังกล่าว 

ได้ มี ก ารกล่ าวถึ งม าตั้ งแต่ ใน สมั ย โรมั น  และ  กรี ก โบ ราณ  ซึ่ งแน วคิ ดป ระชาสั งคมนั้ น 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านตามแต่ละยุค แต่ละสมัย ซึ่งหากท าการแบ่งช่วงเวลา  
และพัฒนาการของแนวคิดประชาสังคมอาจสามารถอธิบายถึงพัฒนาการได้ดังต่อไปนี้ 

1) แนวคิดประชาสังคมในยุโรปยุคโบราณ แนวคิดประชาสังคมได้ถูกริเริ่มขึ้ น 
ในยุคกรีกและโรมันรุ่งเรือง โดยที่ เรารู้จักยุคดังกล่าวกันดีในชื่อของ “ยุคคลาสสิค”  
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นค าว่าประชาสังคม มีแนวโน้มในการให้ความหมายไปในท านองที่ว่า 
การเป็นสังคมที่ดี  และมีความเชื่อว่ารัฐและภาคประชาสังคมเป็นอะไรที่ ไม่สามารถ 
แยกออกจากกันได้ นักคิดในยุคดังกล่าวมีความเห็นสอดคล้องกันในการนิยาม ประชาสังคม
จะสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการที่ภาคเอาใจใส่ต่อดินแดนอันเป็นการแสดงให้ เห็นถึง 
ความกระตือรือร้นในการแสดงออกของคุณความดีในฐานะพลเมืองของรัฐ  

2) แนวคิดประชาสังคมในยุคก่อนสมัยใหม่ เป็นแนวคิดที่กล่าวว่าการอยู่ร่วมกัน 
มีเป้าหมายเพ่ือความมั่นคงในชีวิตและเสรีภาพ เพ่ือความสุขสงบในชีวิต รวมถึงการต้านทาน
ต่ออ านาจรัฐอันขัดต่อผลประโยชน์ของสังคม โดยนักคิดในยุคดังกล่าวได้มีความเห็นว่าภาวะ
ของมนุษย์ตามธรรมชาติ เป็นภาวะของความสันติและมีคุณธรรมสูงสุด มีความเรียบง่าย  
ในการด ารงชีวิต รวมถึงมีความพึงพอใจในชีวิต  

3) แนวคิดประชาสังคมในยุคสมัยใหม่ Adam Ferguson นักคิดในยุคประชาสังคม
สมัยใหม่ ได้กล่าวไว้ว่า ประชาสังคมไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่แนวคิดประชา
สังคมได้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและแพร่หลาย โดยในแนวคิดประชาสังคมยุคใหม่นั้น ปัจเจก
ชนในสังคมจ าต้องมีความพึงพอใจในเสรีภาพของพลเมืองในสังคมภายใต้การปกป้องดูแล  
ซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือสิทธิ์บางประการโดยภาครัฐ อาจจะกล่าวได้ว่า เสรีภาพ ทางการเมือง
ของพลเมืองและเสรีภาพของชาวประชาจึงเป็น ลักษณะส าคัญของประชาสังคม 
ในยุคสมัยใหม่ 
ในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ ภายในประเทศ

ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษ ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาความเสื่อมโทรม 
ทางศาสนา ซึ่ งปัญหาเหล่านี้ เป็นเครื่องบ่งชี้ที่สะท้อนให้ เห็นถึงความหลากหลายที่ เพ่ิมขึ้น  
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ของป ระชากรรวม ไปถึ งกลุ่ ม ก้ อนความต้ อ งการของประชากรในประเทศ  ด้ วย เหตุ นี้ 
ส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการเพ่ิมข้ึนได้ทั้งหมด 

เมื่อกล่าวถึงกลุ่มการเคลื่อนไหวของประชาชนภายในประเทศไทย เราสามารถแบ่งได้ 
อย่างชัดเจนออกเป็น 2 กลุ่มอันประกอบไปด้วย กลุ่มชนชั้นกลาง และ กลุ่มคนจนในชนบท  
ซึ่ งทั้ ง  2  กลุ่ มนี้ นั้ นมี ความสนใจการเคลื่ อน ไหวในบริบทที่ แตกต่ างกัน  โดยในส่ วนของ  
กลุ่มชนชั้นกลางนั้นมุ่งเน้นไปประเด็นสิทธิของพลเมืองในรัฐ แต่ในส่วนของกลุ่มคนจนในชนบท 
มุ่งเน้นการรวมตัวเพื่อคัดค้านการท างานของระบอบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (จามะรี เชียงทอง, 2543) 

ผลพวงที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งและแพร่หลายของการเคลื่อนไหวภาคประชาชน  
ในไทยเกิดจากนานาปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเราสามารถจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญ ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
(เสกสรร ประเสริฐกุล, 2552)   

1) บริบททางสั งคม เช่น  ประเด็นของความเหลื่ อมล้ าในการเข้าถึง หรือ  
ถือครองทรัพยากร 

2) บริบททางการเมือง เช่น ปัญหาการใช้อ านาจโดย ตัวแทนตามระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของอ านาจที่แท้จริง 

3) บริบททางเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ 
ประ เทศ ไทยภ ายหลั งช่ ว งปี  พ .ศ . 2540  ป ระชาชนรวม ไปถึ งกลุ่ มต่ า ง  ๆ  ได้ มี 

การตื่นตัวทางการเมืองเป็นอย่ างมาก อัน เป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้ งส าคัญ  
ของระบอบกฎหมายในประเทศอันได้แก่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2540 การตื่นตัวดังกล่าว  
ได้ส่งผลให้ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงการแสดงออกและเสรีภาพทางความคิด องค์การ  
ภาคประชาสังคมก็ได้ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งปริมาณและรูปแบบ (เสกสรร ประเสริฐกุล, 
2552) ซึ่งจ าแนกประเภทขององค์การภาคประชาสังคมได้ 5 รูปแบบต่อไปนี้ 

1) ประชาสั งคมรูปแบบรัฐนิ ยม โดยรูปแบบดั งกล่ าวได้ เป็ นที่ แพร่หลาย 
ในประเทศโลกที่สาม แนวทางของประชาสังคมรูปแบบดังกล่าวได้แก่การเปิดโอกาส 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนรวมในการตัดสินใจในระดับที่ต่ า ซึ่งส่งผลให้ลดแรงเสียดทาน 
ของภาคประชาสังคมที่มีต่อรัฐ โดยรัฐจะยังคงสามารถรักษาสถานภาพมิติด้านอ านาจไว้  
ผ่านการกระจายการมีส่วนร่วมในเชิงทฤษฎีแก่ภาคประชาชน 

2 ) ป ระช าสั งคมแบ บ ทุ น นิ ยม  ภ าคป ระช าสั งคม ใน รูป แบ บ ดั งกล่ าวนี้ 
เป็นภาคประชาสังคมที่ เกิดขึ้น เพ่ือลดทอนบทบาทของรัฐด้านเศรษฐกิจและสังคม  
รวมไปถึงการแทรกแซงตลาดเพ่ือสร้างเสถียรภาพ โดยมากนั้นมักใช้วิธีการแปรรูปกิจการ  
ของภาครัฐเปลี่ยนมือมาให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขัน
และประสิทธิภาพของกลไกตลาด ภาคประชาสังคมรูปแบบนี้ชนชั้นกลางและชนชั้นนายทุน
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เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการรวมตัวภายใต้ความมุ่งหวังให้กลไกตลาดปลอด 
จากการควบคุม ในทางกลับกันให้แรงขับเคลื่อนของกลไกตลาดเป็นเครื่องมือในการควบคุม
การก าหนดและด าเนินนโยบายของภาครัฐ  

3) ประชาสังคมแบบเสรีนิยม ภาคประชาสังคมรูปแบบดังกล่าวได้ให้ความส าคัญแก่ 
ประชาชนที่มีความตระหนักและมีจิตส านึกทางการเมืองภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยชนชั้นกลางเป็นตัวแสดงส าคัญของภาคประชาสังคมรูปแบบดังกล่าว 
ผ่านการด าเนินกิจกรรม อาสาสมัคร กลุ่ม รวมไปถึงสมาคมอิสระ เพ่ือเป็นการลดทอน
บทบาทของภาครัฐที่มีต่อกิจกรรมสาธารณะ โดยภาคประชาสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐ 
แต่ ในฐานะเป็นคนกลางผู้สนับสนุนการตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ 
ของประชาชน  

4) ประชาสังคมแบบชุมชนนิยม เป็นภาคประชาสังคมที่มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิด
ชุมชนนิยม โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีสามารถขยายความเป็นชุมชนออกไปในวงกว้างทั้งในเชิงลึก
และเชิงกว้าง เพ่ือสร้างสังคมรูปแบบต่าง ๆ ที่  เน้นความร่วมมือ และความช่วยเหลือ 
ซึ่ งกันและกัน ที่ สามารถส่งผลให้ เกิดการก่ออ านาจของภ าคประชาชน โครงสร้าง 
ของภาคประชาสังคมรูปแบบนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชุมชนเองโดยตรง รัฐมีบทบาท 
เพียงคนกลางผู้สนับสนุนการตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชน  

5) ประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ หรือ New Social 
Movement ภาคประชาสังคมในรูปแบบดังกล่าวนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการเคลื่อนไหว 
ใน พ้ื น ที่ ส าธ ารณ ะท างก าร เมื อ ง  ผ่ าน ขบ วน การภ าค ป ระช าชน  โด ย มุ่ งห วั ง 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรอบกติกา หรือบรรทัดฐานต่าง ๆ ของสังคม จุดประสงค์
หลักของการเคลื่อนไหวไม่ใช่การยึดครองอ านาจอธิปไตยของรัฐ แต่มีความต้ องการให้เกิด
ปรับเปลี่ยนการถ่วงดุลความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน พ้ืนที่
สาธารณะทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวของภาคประชา
สังคมรูปแบบดังกล่าว ในฐานะการเป็นพ้ืนที่การแสดงออกของความคิดและวาทกรรมที่
สามารถน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของสังคมโดยรวมได้ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น  

2.2.1 ความหมายของการพัฒนาท้องถิ่น 
ท้องถิ่นในรูปแบบเดิม คือ ชุมชนที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองตนเอง จะต้องจัดการ

ดูแลตน เอง (Community Business) ทั้ งด้ านการศึ กษา สาธารณ สุข  การค้ า เป็ นต้ น  แต่ 
ในด้านความสงบเรียบร้อย จะได้รับการดูแลจากเหล่าขุนนาง (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2538) 

การพัฒนาท้องถิ่นที่ เป็นพ้ืนที่ เฉพาะ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ตามบริบทของ 
ความล้าหลังในท้องที่ ทั้งในด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง 
ๆ (สุธี ศรสวรรค์, 2538: 16 -17 อ้างถึงใน แสงนภา ทองวิทยา, 2544) 

1) การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรรมวิธีมุ่ งเสริมความเป็นอยู่ประชาชนให้ดีขึ้น 
โดยความร่วมมืออย่างจริงจังของประชาชนในท้องถิ่น และควรจะเป็นความคิดริเริ่ม 
ของประชาชนในท้องถิ่นเองด้วย แต่ถ้าประชาชนในท้องถิ่นไม่รู้จักริเริ่ม ก็ให้ใช้เทคนิค  
กระตุ้นเตือนให้เกิดความคิดริเริ่ม ทั้งนี้ เพ่ือให้วิธีนี้ด้วยรับการตอบสนองจากประชาชน  
ในท้องถิ่นด้วยความกระตือรือร้นอย่างจริงจัง ซึ่งวิธีนี้องค์การสหประชาชาติได้ ยึดถือเป็น
แนวทางมาตรฐาน 

2) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นขบวนการซึ่งด าเนินไปด้วยการรวมก าลังของราษฎรเองกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ 
ให้เจริญยิ่งขึ้น และผสมผสานชุมชนเหล่านั้นเข้าเป็นชีวิต และเพ่ือท าให้ราษฎรสามารถ  
อุทิศตนเองเพ่ือความก้าวหน้าของประเทศชาติให้เต็มที่ 

3) การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง เทคนิคและวิธีด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นโครงการ
อันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะส่งเสริมปรับปรุงชุมชน โดยพยายามที่จะรวมเอาความ
ช่วยเหลือจากภายนอกมาร่วมผสมผสานกับความมานะพยายามของชาวบ้านเอง และ
พยายามกระตุ้นความคิดริเริ่มจากท้องถิ่นและลักษณะผู้น าไปด้วยในตัว และถือว่าเป็น  
ส่วนส าคัญยิ่งในการน าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านนี้  องค์การสหประชาชาติ 
ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า หมายถึง กระบวนการซึ่งรวมเอาความมานะพยายามของประชาชน
กับฝ่ายรัฐบาลเข้าด้วยกันในการช่วยส่งเสริม สภาพชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพ่ือให้ชุมชนเหล่านั้น  ได้มีบทบาทเข้ามาร่วมในชีวิต อันหนึ่ งอันเดียว  
ของประเทศชาติ และเพ่ือให้มีส่วนร่วม สนับสนุนความเจริญของประเทศด้วย กรรมวิธีนี้  
จึงมีสาระส าคัญ คือ ความร่วมมือของประชาชนด้วยศรัทธาที่จะสร้างเสริมระดับความเป็นอยู่
ของตนให้ดีขึ้น โดยอาศัยความคิดริเริ่มของตนเองเป็นส าคัญ การก าหนดให้มีหน่วยองค์การ
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รัฐบาลเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิค และวิชาการ เพ่ือช่วยให้ความคิดริเริ่ม 
การช่วยตัวเองและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การพัฒนาท้องถิ่น เป็นขบวนการแห่ งการกระท าทางสั งคม ซึ่ งราษฎร 
ในชุมชนนั้น ๆ ร่วมกันจัดวางและลงมือกระท าเอง ก าหนดว่ากลุ่มของตนแต่ละบุคคล 
มีความต้องการอย่างไร และปัญหาร่วมกันมีอะไรบ้าง แล้วจัดท าแผนการของกลุ่มและ 
ของเอกชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยพยายาม 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั้น  ๆ ให้มากที่สุด และถ้าจ าเป็นอาจขอความช่วยเหลือ 
ทั้งด้านบริการ และวัสดุจากองค์การรัฐบาล และที่ไม่ใช่ของรัฐบาลได้การพัฒนาชุมชนนั้น 
เราไม่อาจจะตีความหมายให้เป็นที่พอใจได้ ถ้าพูดในด้านเนื้อหาของค าเพราะว่าเป็นปัญหา 
ที่เกี่ยวกับวิธีการกระท ามากกว่าตัวอย่างที่กระท าจริง  ๆ เช่น การสร้างถนน โรงพยาบาล 
หรือโรงพยาบาลนั้นอาจจะเป็นการพัฒนาชุมชน หรือไม่ใช่ก็ได้ 

5) การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การร่วมก าลังด าเนินงานปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่
ของชุมชนให้ชุมชนมีความเป็นปึกแผ่น และด าเนินงานไปในแนวทางที่ต้องการ การท างาน
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ในขั้นแรกจะต้องอาศัยความร่วมก าลังกันของราษฎรในชุมชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ในการช่วยตัวเอง และร่วมมือกันด าเนินงาน แต่มักจะได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการด้วยจากหน่วยราชการ หรือองค์การอาสาสมัครอ่ืน ๆ การพัฒนาชุมชน 
เป็นโครงการ ซึ่งช่วยให้ราษฎรในหมู่บ้านสามารถยื่นมือออกมารับเองบริการต่าง ๆ  
ของรัฐบาลซึ่งมีอยู่แล้วไปใช้ประโยชน์ 

6) การพัฒนาท้องถิ่น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของขบวนการที่ใช้ในการสร้างความเจริญ
ให้ท้องถิ่นเป็นส่วนที่มีลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนแตกต่างออกไปโดยประกอบด้วย 

    6.1) การช่วยเหลือและพ่ึงพาตัวเองได้ 
6.2) การพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
6.3) การพิจารณาถึงลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และลักษณะ
อ่ืน ๆ ของชุมชนนั้นเป็นส่วนรวม 

7) การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง ขบวนการอย่างหนึ่งที่รัฐบาลน ามาใช้เพ่ือเป็น 
การกระตุ้นยั่วยุ และส่งเสริมประชาชนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น และเข้าร่วมมือใน
การด าเนินการปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนเอง และเสริมสร้างท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  
ทั้งในทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

8) การพัฒนาท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่มุ่ งจะชักจูง และส่งเสริมประชาชน 
ให้มีความรู้สึกกระตือรือร้น สนใจที่จะเข้าร่วมมือด าเนินการปรับปรุงการท ามาหากิน  
และสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น 
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9) การพัฒนาท้องถิ่นย่อมมีผลต่อการมีส่วนร่วม เพราะการที่บุคคลมีความเห็น
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา หรือการที่ต้องน าตัวเองเข้า
ไปพัวพันกับงานของส่วนรวมย่อมมีผลให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกันไป 
โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2536: 13 -15 อ้างถึงใน แสงนภา ทองวิทยา , 2544) กล่าวถึง 

การพัฒนา อันหมายถึง กระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนส่วนใหญ่ใน 3 ลักษณะ 
1) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่ งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ก็ เรียกว่า 

ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ถ้าทางสังคมก็เป็นเรื่องของการมีเหตุผล ตลอดจนระบบ
และกลไก ซึ่งเอ้ืออ านวยให้สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และขจัดความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี 

2) การพัฒนามีความหมายรวมถึง ความม่ันคง ในทางเศรษฐกิจ หมายถึงเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ คือ ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ เงินฝืด ในทางสังคมความมั่นคง  หมายถึง  
สั งคมที่ มี ความสุ ขสามารถปรับตั ว ให้ สอดคล้องกับสถ านการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลง 
โดยปราศจากความรุนแรง 

3) การพัฒนานอกจากจะหมายถึงความก้าวหน้า และความมั่นคงแล้วยังหมายถึง
ความเป็นธรรมอีกด้วย ในลักษณะที่ว่าประชาชนทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกในสังคม  
ได้เข้ามามีส่วนร่วม และได้รับผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามสมควร 
จากความหมายของการพัฒนาข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลง  
ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพที่ท าให้คุณภาพชีวิตพัฒนาดีขึ้น โดยมีการวางแผนล่วงหน้า  
ในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ และต้องได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้การพัฒนานั้นไปสู่ความส าเร็จในเรื่องนั้น ๆ  
การพัฒนาท้องถิ่นเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และความร่วมมือ 
จากประชาชนทุกภาคส่วนในการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ทุกคนร่วมกันก าหนดไว้ 

 
2.2.2 วิวัฒนาการของการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาท้องถิ่นไทยเกิดขึ้นภายหลังการได้รับการกระจายอ านาจ โดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยของ

การปฏิรูประบบราชการในรัชกาลที่ 5 คือการจัดตั้งกฎหมายการจัดกิจการท้องถิ่นฉบับแรก หรือ 
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ซึ่งสุขาภิบาลมีหน้าที่ในการจัดการรักษาความสะอาด ป้องกันโรค และก าจัด  
ขยะมูลฝอยเป็นต้น โดนต่อมาได้จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นการก่อตั้ง
สุขาภิบาลในต่างจังหวัดเป็นแห่งแรก และปรับเปลี่ยนจนกระทั่งได้เป็นรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน  
โดยการแบ่งระยะของวิวัฒนาการของการพัฒนาท้องถิ่นจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน ดังนี้  
(ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555) 
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1) ช่วงแรกของการพัฒนาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
 ช่วงแรกของการพัฒนาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นี้ เป็น 
ช่วงของการพัฒนาในยุคราชาธิปไตยโดยกษัตริย์มีอ านาจในการปกครองดูแลสูงสุด  
ภายในรัฐ ต่อมาในปี พ.ศ. 2435 เป็นช่วงของการปฏิรูประบบราชการ ที่ส่วนภูมิภาค 
ได้รับการกระจายอ านาจในลักษณะที่เรียกว่าหัวเมือง โดยอ านาจอยู่ภายใต้การปกครอง  
ของเจ้าเมืองต่าง ๆ โดยก่อให้เกิดความเป็นรัฐชาติขึ้นในประเทศไทย (Arsa Meksawan, 
1961 อ้างถึงใน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ , 2555) ในปี พ.ศ. 2440 ได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาล
กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นครั้งแรกและได้ท าการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อปี พ.ศ. 2448 และ  
มีการจัดตั้งสุขาภิบาลเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทั้งสิ้น 35 แห่ง ซึ่งในยุคนี้ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า
เป็นยุคที่เน้นการปกครองจากรัฐ 

 
2) การพัฒนาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปี พ.ศ. 2535

 การพัฒนาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปี พ.ศ. 2535  
เป็ น ช่ ว งที่ เกิ ด ขึ้ น ภ ายหลั งการ เปลี่ ยนแปลงระบอบการป กครองราชาธิป ไตย  
สู่ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้การปกครอง 
ของรัฐธรรมนูญ โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเมือง และการบริหาราชการเพ่ือให้สอดรับกับ
ระบอบประชาธิปไตย (Tawat Wichadit, 1973 อ้างถึงใน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ , 2555)  
โดยการบริหารราชการแบ่งออกเป็น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ยกเลิกมณฑล
เทศาภิบาลและจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2476 โดยท าการยกฐานะของสุขาภิบาล 
เป็นเทศบาลขึ้นตามประสงค์ของคณะราษฎร และได้ท าการจัดตั้งเทศบาลเพ่ิมในไทย 
เป็นทั้งสิ้น 131 แห่ง และได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2498 
(ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2540 อ้างถึงใน ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์, 2555) ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 และเมืองพัทยา 
ในปีพ .ศ . 2521 โดยในยุคนี้ ยั งคงเป็ นยุคที่ การปกครองท้ องถิ่นยั งคงถูกควบคุม 
โดยรัฐส่วนกลาง แต่ได้รับการกระจายอ านาจและยกฐานะให้เป็นนิติบุคคลในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นมากข้ึน ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 

3) ช่วงของการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน   
 ช่วงของการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญที่มีผลต่อท้องถิ่นมากขึ้น โดยเริ่มที่รัฐไม่ได้มีลักษณะของอ านาจอ ามาตยาธิปไตย  
เข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยที่มีอ านาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่ผู้น า โดยท้องถิ่นมีบทบาท
ส าคัญที่ เข้าถึงประชาชนภายในรัฐได้ดียิ่งขึ้น การจัดบริการสาธรณะและการบริการ  
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ในด้านต่าง ๆ มีความรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการต่อประชาชนโดยตรง ซึ่งองค์กร
ปกครองท้ องถิ่ นมี อิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การดูแลการคลั ง  
การบริหารงานบุคคลและมีมีอ านาจมากขึ้น (รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540) ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นที่เห็นผล 
ได้ชัดเจน และขับเคลื่อนการกระจายอ านาจไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ดีต่อไป 

 
2.2.3 ปัญหาและแนวทางของการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาท้องถิ่นคือการที่ชุมชนสามารถกระท าได้เอง และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

โดยก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและประชาชนซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งของระบอบการปกครอง
ประชาธิป ไตย หากแต่การพัฒนาย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น โดยสามาร ถจ าแนก 
เหตุของปัญหาได้ ดังนี้ (นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2550) 

1) ความเป็นกึ่งเมือง หรือความเป็นเมืองของชุมชน หมายถึง ระบบของสังคมใน
ชุมชนมีความหลากหลาย ก่อให้เกิดความล่าช้าของการพัฒนาที่ต้องการให้มีความเท่าเทียม 
อันเนื่องจากความต้องการของแต่ละสังคมนั้นมีความต้องการที่ไม่เท่ากัน  

2) ประชาธิปไตยและการเข้าถึงสื่อ หมายถึง การเข้าถึงสื่อและการเรียนรู้สามารถ
กระท าได้ โดยง่าย อัน เนื่ องจากเทคโนโลยี ในปั จจุบั นที่ ส่ งผลให้ เกิดความเท่ าทัน 
ในการสื่อสาร แต่รูปแบบการรับสื่อของคนในสังคมย่อมมีหลายรูปแบบ และหลายมุมมอง 
จึงก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดได้โดยง่าย ซึ่งส่งผลเป็นความขัดแย้ง และขัดต่อ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

3) อิสระขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบันยังไม่ใช่การกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
ยังคงมีการสั่งการควบคุมดูแลจากส่วนกลางต่อท้องถิ่น อันขัดต่อทรัพยากรท้องถิ่น  
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่สามารถกระท าได้ในท้องถิ่น 

4) ประชาชนยังไม่มีจิตส านึกร่วม หมายถึง ประชาชนยังคงไม่มีความสนใจ 
ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการกระจายอ านาจ  
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการได้รับบริการจากรัฐอย่างง่าย ดังนั้นท้องถิ่นจึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตามสภาพสังคม และเทคโนโลยี ที่ต้องใช้ 

การปรับตัวและแสวงหาแนวทางท่ีส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป (นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2550) 
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1) ท้องถิ่นควรปรับรูปแบบการท างานเป็นแนวราบ หมายถึง การท างานของท้องถิ่น
ต้องมาจากการรับฟังความต้องการจากประชาชนโดยตรง และเปิดโอกาศให้ประชาชน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถด าเนินตนตามหลักการกระจายอ านาจได้ 

2) การบริการขององค์การปกครองท้องถิ่นต่อชุมชนต้องมีความรวดเร็ว 
และมีคุณภาพที่เพ่ิมขึ้น หมายถึง ในหน้าที่อันหลากหลายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น การศึกษา สังคม สวัสดิการ สาธารณสุข เป็นต้น นั้นนอกจากจะต้องมีความเท่าเทียม 
ในด้านการให้บริการแล้วจ าเป็นจะต้องมีคุณภาพที่เป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ต่อการด าเนินการบริการ 

3) ประชาชนควรเป็นพลเมืองมากขึ้น หมายถึง ประชาชนควรตระหนักรู้ในสิทธิ 
และหน้าที่ของตนในฐานะเป็นพลเมืองในสังคม ที่สามารถพ่ึงพา จัดการ และบริหารตนเอง  
ได้ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือเป็นการสนับสนุนองค์การปกครองท้องถิ่น  
อีกทางหนึ่ง 

 

2.3 การเมืองในการพัฒนา  

 การเมืองในการพัฒนา หมายถึง การเมืองรูปแบบใหม่อันเกิดจากความผุกร่อนของรูปแบบ
สถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันกษัตริย์ รัฐสภา พรรคการเมือง นักการเมือง เป็นต้น โดยการผุกร่อน
เหล่านี้ เกิดขึ้น เป็นปรากฏการณ์ ร่วมกัน ในประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศก าลั งพัฒนา  
โดยเรียกประเทศเหล่านี้ว่า ประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า ซึ่งมีลักษณะสังคมที่เน้นการค้าขาย  
ทุกสิ่งสามารถตีราคาเพ่ือการซื้อขายหรือบริการได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการผุกร่อนของสถาบัน 
เกิดขึ้นจากกลไกตลาดที่ เปลี่ ยนแปลง สังคมทุนนิยมเข้าครอบง าและด าเนินการเพ่ือก าไร  
หรือผลประโยชน์ ก่อให้เกิดเป็นการเสื่อมความเชื่อถือจากประชาชนต่อสถาบันต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก
สถาบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดการคิดค้น  
และแสวงหารูปแบบใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาของประชาชนจากตัวประชาชนเอง เช่น การเคลื่อนไหว 
หรือเรียกร้อง เพ่ือแก้ปัญหาของตน จึงเรียกรูปแบบนี้ว่าระบบการเมืองในสังคมรูปแบบใหม่  
หรือการเมืองในการพัฒนาได้ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554) 
 การเมืองในการพัฒนา ไม่ เชื่อ ในรูปแบบตัวแทนประชาชน หากแต่ต้องการใช้สิทธิ 
และเสรีภาพความเป็นพลเมืองของตนให้ได้อย่างเต็มที่  โดยเน้นรูปแบบของการเคลื่อนไหว  
จากประชาชนเป็นส าคัญ เช่นเดียวกับแนวคิดของ Michel Foucault (1991 อ้างถึงใน ธีรยุทธ บุญมี, 
2557) ที่ ได้กล่าวว่า ปัญญาชนหรือผู้ที่ เป็นชนชั้นน านั้น ย่อมมีสิทธิและเสียงเช่นเดียวกัน 
กับประชาชนทั่วไป โดยสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเป็นแรงขับที่ส่งงผลต่อการเคลื่อนไหว 
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สามารถสร้างการรวมกลุ่มและเป็นพลังในการเรียกร้องในความต้องการของตนได้ และไม่ใช่เพียง
ปัญญาชนจะเป็นผู้เคลื่อนไหวเพียงเท่านั้น ประชาชนทุก ๆ คนในสังคมย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
และสามารถใช้อ านาจของความเป็ นพลเมืองในก ารยอมรับ  แสดงออกและเรียกร้องได้  
ดังนั้นการเมืองในการพัฒนานี้อาจเรียกได้ว่าการเมืองใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบของการเมือง
ประชาธิปไตยท่ีเป็นการเมืองทางตรง อันเกิดจากประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อน 
 องค์ประกอบของการเมืองในการพัฒนานั้นมีสาระส าคัญทั้ งสิ้น 5 ประการ (สมบัติ  
ธ ารงค์ธัญวงศ์, 2539) ดังนี้ 

1) ความเท่าเทียม (Equality) หมายถึง ความเท่าเทียมกันในด้านของกฎหมาย สิทธิ
ทางการเมือง การได้รับบริการจากรัฐในด้านการศึกษา สาธารณสุข ความสงบเรียบร้อย  
และสิ่งอ านวยความสะดวกของประชาชนภายในรัฐ 

2) ความสามารถของการเมื อ ง (Capacity) หมายถึ ง ระบบการเมื อ งที่ มี
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตอบสนองใดใดของรัฐต้องก่อให้เกิด 
ความเสมอภาคของประชาชนในสังคมเกิดข้ึน 

3) โครงสร้างทางการเมืองมีลักษณะของการมีความสามารถ ความช านาญ และ
ความแตกต่างกันในโครงสร้าง (Differentiation and Specialization) หมายถึง โครงสร้าง
ทางการเมืองจ าเป็นต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของประชาชนได้ โดยตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนและมีประสิทธิภาพในการตอบสนอง เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ  
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ เป็นต้น 

4) เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล (Secularization of Political 
Culture) ซึ่งมีความแตกต่างจากลักษณะความเชื่อในสมัยเก่าที่ประชาชนเชื่ออย่างไร้เหตุผล 
เช่น ด้านโชคลาง จารีตต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งความมีบุญบารมีของผู้น า โดยการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลนั้นก่อให้เกิดการพัฒนาทางความคิดของประชาชน  
ให้มีเหตุมีผล ไตร่ตรอง พินิจได้ด้วยตนเอง 

5) ความเป็นอิสระของระบบย่อย (Subsystem Autonomy) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้น
จากการกระจายอ านาจจากรัฐส่วนกลางโดยให้อิสระ ปราศจากการควบคุม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยเสริมสร้างให้การพัฒนา  
และการเข้าถึงประชาชนเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ  

ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุในการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง 
สามารถเป็นผลกระทบทางบวกหรือทางลบได้ (เสถียร เหลืองอร่าม, 2527) ผลกระทบสามารถเกิดขึ้น
ได้ ในปัจจุบันและอนาคต โดยสามารถเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ าหมายหรือกลุ่มที่ ไม่ ใช่ เป้ าหมาย  
หรืออาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ ผลกระทบสามารถเกิดขึ้น 
ได้ตั้งแต่ขั้นปฐมภูมิไปจนถึงขั้นต่าง ๆ ต่อไปของการเปลี่ยนแปลง (บันลือ สุทธารมณ์ , 2527) 
ผลกระทบสามารเกิดจากผลของการผลิตทั้งสิ่งที่เป็นสิ่งของและไม่ใช่สิ่งของ เช่น ผลกระทบจาก
โครงการ ผลกระทบทางวัตถุประสงค์ของแผนงาน ผลกระทบจากการด าเนินนโยบาย 

ประเภทของผลกระทบ หมายถึงการจ าแนกผลกระทบ โดยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบ  
ในแต่ละด้านให้เกิดขึ้น โดยผลกระทบสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายนอกที่มีทั้งผลดีและผลเสีย เช่น 
ทางด้านกายภาพ และผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในที่มีทั้งผลดีผลเสีย เช่น ความคิด ความเชื่อ เป็นต้น  

ผลกระทบตามทัศนคติของ Dye  (1982: 345 อ้างถึงใน สุคนธา จันทรุปราคากุล , 2550)  
มีทั้งหมด 4 รูปแบบด้วยกัน ซึ่งแบ่งแยกตามมิติ (Dimension) ดังนี้  

1) การแบ่งผลกระทบตามเนื้อหา แบ่งเป็น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม 
ผลกระทบด้านการเมือง ผลกระทบด้านการบริหาร ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

2) การแบ่งผลกระทบตามความเป็นจริง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบเชิง
ภาวะวิสัย (Objective Impact) หมายถึง ผลกระทบที่ไม่ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดโดยตรง 
และผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) หมายถึง ผลกระทบที่ส่งผลต่อความรู้สึก
นึกคิดโดยตรง  

3) การแบ่งตามทิศทางของผลกระทบ (Impact) แบ่งเป็น ผลกระทบทางตรง 
(Direction Impact) และผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) 

4) การแบ่งตามคุณค่าของผลกระทบ (Value) แบ่งเป็น ผลกระทบทางบวก 
(Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ส่งผลดีและมีความต้องการให้
เกิดขึ้น และผลกระทบทางลบ (Negative Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่
ส่งผลเสียและไม่มีความต้องการให้เกิดข้ึน 
ในขณะที่ผลกระทบในงานของแสวง รัตนมงคลมาศ (แสวง รัตนมงคลมาศ , 2543)  

ได้เพ่ิมผลกระทบอีก 2 มิติด้วยกัน ได้แก่ 
1) การแบ่งผลกระทบตามช่วงเวลา (Time) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบ

ในช่วงเวลาสั้น (Short Run Impact) และผลกระทบในช่วงเวลายาว (Long Run Impact) 
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2) การแบ่งผลกระทบตามขอบเขต (Scope) แบ่งเป็นผลกระทบที่มีผลในขอบเขต
กว้าง และผลกระทบที่มีผลขอบเขตวงแคบ  
ประเภทของผลกระทบจึงสามารถสรุปได้ดังนี้ (อนันต์ เกตุวงศ์, 2532: 26 อ้างถึงใน ภาคภูมิ 

บูรณบุณย์, 2544) 
1) การแบ่งประเภทผลกระทบเชิงเนื้อหา หมายถึง การแบ่งประเภทของผลกระทบ

โดยยึดประเด็นที่ได้รับผลเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง โดย สามารถแบ่งได้ดังนี้  
(1) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หมายถึง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการ

ทางเศรษฐศาสตร์ในระดับต่ าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในระบบ
เศรษฐกิจนั้น 

(2) ผลกระทบทางการเมือง หมายถึง  ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการ
จัดการและจัดสรรผลประโยชน์  รวมไปถึ ง ผลกระทบต่ อการใช้อ านาจ 
ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง ที่ส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ในระบบ
การเมืองนัน้  

(3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลกระทบต่อวัตถุอันเกิดขึ้นเอง 
ตามธรรมชาติในเชิงนิ เวศวิทยา อันส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งมีชิตและ 
สิ่งไม่มีชีวีตในระบบนิเวศนั้น  

(4) ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลกระทบอันเกิดขึ้นต่อการด าเนิน 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในเชิงคุณค่าที่เกิดข้ึนต่อประชาชนภายในระบบสังคมนั้น 
2) การแบ่งผลกระทบตามความเป็นจริง หมายถึง การแบ่งประเภทของผลกระทบ

โดยใช้สิ่งที่รับผลกระทบเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
(1) ผลกระทบเชิงภาวะวิสัย หมายถึง ผลกระทบที่ ในเชิงกายภาพ  

อันเกิดข้ึนจากกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง 
(2) ผลกระทบเชิงอัตวิสัย หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความรู้สึกนึกคิด

ของปัจเจกชน อันเกิดข้ึนจาก การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม  
3) การแบ่งประเภทผลกระทบตามทิศทาง หมายถึง การใช้ทิศทางของผลกระทบ

เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท อันประกอบไปด้วย ผลกระทบทางตรง และผลกระทบ
ทางอ้อม 

 



32 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมพบว่า การจัดตั้งกลุ่มในการเคลื่อนไหว 
ทางสังคมเกิดจากการเล็งเห็นเป้าหมายของการเรียกร้องไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่ม โดยสามารถ
ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมได้ (ฮัสสัน ดูมาลี และจันทนา สุทธิจารี, 2555) ในขณะที่งานวิจัย
ของวิเชียร แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเกิดจากโครงการของภาครัฐที่ส่งผลต่อ  
กลุ่มก่อให้เกิดการรวมตัวขึ้น (วิเชียร บุราณรักษ์, 2548) ด้วยเหตุนี้จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมและบริบทในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  
มีผลต่อการรวมกลุ่มและการเคลื่อนไหวทางสังคม (ประภาส ปิ่นตบแต่ง และ อนุสรณ์ อุณโณ, 2543) 
โดยสิ่งที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่ มนั้นเกิดขึ้นจาก ยุทธศาสตร์ และการระบุเป้าหมาย  
โดยการเคลื่อนไหวจ าเป็นต้องมีความต่อเนื่องรวมถึงท าการขยายฐานของกลุ่มเพ่ือให้เกิดขนาดของ
กลุ่มในการเพ่ิมอ านาจการต่อรองต่อรัฐ (มณีรัตน์ มิตรปราสาท, 2545) รวมถึงการหาเครือข่ายสร้าง
พันธมิตรให้เกิดขึ้นเป็นการขยายฐานของกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง (วิเชียร บุราณรักษ์, 2548) 
นอกจากนี้ยุทธวิธีในการสร้างความเข้มแข็งยังรวมถึงการสร้างปัจจัยเพ่ือดึงประชาชนเข้าร่วมกลุ่ม  
โดยสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นกันเองของกลุ่ม มีมุมมองของการเข้าถึงง่าย ประจักษ์ 
ต่อสาธารณะผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ และอาจมีกลุ่มทางการเมืองเป็นตัวช่วยส าคัญในการขับเคลื่อน
กลุ่มดังกล่าว (วรวรรณ ทาระธรรม, 2554) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น พบว่า  
เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัย และการเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กรต่าง  ๆ ส่งผลต่อ 
ความแตกต่างกันของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในอีกด้านหนึ่ง
ระดับการศึกษา และรายได้เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความแตกต่างกันของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในเรื่องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์, 2554) โดยการรวมกลุ่มสามารถมีการน าแนวคิด
ชุมชนนิยมและแนวทางประชาธิปไตยมาปฏิบัติใช้ กล่าวคือ ประชาคมได้มีการรวมรวบสมาชิก 
ผ่านการรับสมาชิกโดยความสมัครใจ เพ่ือสร้างการรวมกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสมาชิก
ภายในชุมชนสมาชิกในลักษระความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ ภายในประชาคมนั้นมีการแสดง  
ความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผย ภายใต้บรรทัดฐานการรับฟังความเห็น และเคารพต่อสิทธิของผู้อ่ืน  
อันน ามาสู่ ความคิด เชิ งสร้างสรรค์ เพ่ื อ พัฒ นาสุขภาวะและสั งคมโดยรวมร่วมกัน  (วินั ย  
วงศ์อาสา, 2555) การรวมกลุ่มเพ่ือการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นเกิดขึ้นจากประชาชนมีความตระหนัก
ถึงสิทธิพลเมืองของตนเอง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านการแสดงออกหลายด้าน 
เช่น การเคารพสิทธิและเสรีภาพผู้อ่ืน การเคารพกติกาสูงสุดของสังคม รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยรวม แต่ทั้งนี้การตระหนักนั้นย่อมเกิดจากเพศ ภูมิล าเนา ผลการเรื่อง ชั้นปีการศึกษา  
รวมไปถึงการอบรมเลี้ยงดู ล้วนเป็นปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมือง 
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ในระบอบประชาธิปไตย (ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ , 2556) แต่ถึงกระนั้นความเป็นพลเมืองยังมี
วัฒนธรรมทางการเมืองอยู่ภายในโดยทั้งผลในเชิงบวกอันได้แก่ การมีส านึกแห่งการมีส่วนร่วม  
ทางการเมือง การมีส านึ กแห่ งการรักษาและเคารพซึ่ งกฎหมายและกฎกติกาของสั งคม  
การมีจิตสาธารณะ การรู้จักน าสันติวิธีรวมไปถึงแนวทางการประนีประนอมมาปฏิบัติใช้ การรับรู้ถึง
ขอบเขตสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้ อ่ืน การมองโลกในแง่ดี  และเชิงลบอันประกอบด้วย  
การขาดส านึกแห่งการมีส่วนร่วมทางการเมือง การขาดส านึกแห่งการรักษาและเคารพซึ่งกฎหมาย
และกฎกติกาของสังคม ไร้ซึ่งจิตสาธารณะ ไม่สามารถน าสันติวิธีรวมไปถึงแนวทางการประนีประนอม
มาปฏิบัติใช้ ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอในการรับรู้ถึงขอบเขตสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้ อ่ืน  
ที่ผลมีต่อพัฒนาประชาธิปไตย (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด , 2557) ซึ่งอุปสรรคต่อความส าเร็จของ
กระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นเกิดจากปัจจัยภายในของกลุ่ มเช่น มีสมาชิกน้อย  
การใช้ช่องทางการเมืองในการเรียกร้องที่ ไม่สามารถสร้างแรงกดดันไปยังภาครัฐ  และผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องได้ อีกด้านหนึ่งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลความไม่ส าเร็จของขบวนการได้แก่ความสามารถ
ในการรับมือและปรับตัวของภาครัฐที่มีศักยภาพสูงกว่าขบวนการ (สุภี ร์  สมอนา , 2557)  
โดยการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นย่อมเกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลของนโยบายรัฐ 
หรือจากหน่วยงานของรัฐ เกิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในพ้ืนที่  
ซึ่งท าให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา (ลักษณ์ เสงี่ยมจิตต์, 2543) เช่นเดียวกับงานวิจัยของปาริชาติ 
ที่พบว่าผลกระทบที่เกิดข้ึนส่งผลต่อ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ต่อพ้ืนที่จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเพ่ือการแก้ไขปัญหาและท าการเรียกร้อง (ปาริชาติ สังขทิพย์ , 2546) ในขณะที่ 
บางพ้ืนที่ เช่นการศึกษาวิจัยของ วันชัย นั้นได้ เห็นว่าผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
ของโครงการของรัฐจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีผลกระทบน้อยหากมีมาตรการป้องกัน การเสี่ยงภัยต่าง ๆ 
และการเยียวยาที่ เหมาะสม (วันชัย วัฒนศิริ , 2546) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การรวมกลุ่มนั้น 
เกิดขึ้นจากผลกระทบต่าง ๆ หรือการมีเป้าหมายในด้านเดียวกัน จึงก่อให้เกิดกลุ่ม และต้องมีกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม รวมถึงสมาชิกต้องมีความเป็ นพลเมือง
และตระหนักถึงสิทธิต่าง ๆ ในขณะที่การศึกษา การเมืองภาคประชาชนในการในการแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น เป็นการศึกษาการทับซ้อน
ของพ้ืนที่ ผลกระทบจากการทับซ้อนของพ้ืนที่ การเมืองภาคประชาชน รวมถึงผลจากการด าเนิ น
กิจกรรมของการเมืองภาคประชาชน  
 



 
 

บทท่ี 3  
 

วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาเรื่อง “การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาด
บ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ในครั้งนี้  ใช้วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีรายละเอียดสาระส าคัญในการศึกษา และการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
3.2 วิธีการศึกษา 
3.3 กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูล 
3.4 การตรวจสอบข้อมูล 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
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3.1 แนวคิดที่ใช้ในการศกึษา 

 

แผนภาพที่ 3.1 แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

การทับซ้อนของพ้ืนที่ชุมชนตลาด 
บ่อบัว 
 
การอาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ตลาดบ่อบัว 
ของการรถไฟโดยเป็นผู้เช่า 
 
ก า ร ไ ด้ สิ ท ธิ ถื อ ค ร อ ง พ้ื น ที่ 
เขตการรถไฟแปดริ้ว (รวมเขตตลาด
บ่อบั ว ) ของบริษัทบ่ อบั วพัฒนา  
จากการประมูลในปี พ.ศ. 2539 
 

การเมืองภาคประชาชน 
จัดตั้งกลุ่มเพ่ือเรียกร้องต่อการถไฟแห่งประเทศไทยความเป็นธรรมในที่อยู่อาศัย
ในฐานะผู้เช่า 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมการเมืองภาคประชาชน 

ผลจาการเมืองภาคประชาชนในการ
แก้ปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ชุมชน
ตลาดบ่อบัว 

ผลกระทบจากการทับซ้อนของพ้ืนที่ 
ด้านการเมือง 
ประชาชนตลาดบ่ อบั ว ไม่ ได้ รับการดูแล 
อย่างเป็นธรรมจากการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในฐานะผู้เช่าที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไม่สามารถดูแล
ประชาชนในพื้นท่ีทับซ้อนได้อย่างเต็มที ่
ด้านสังคม 
ชาวบ้านสูญเสียวิถีความเป็นอยู่ดั้งเดิม 
ด้านเศรษฐกิจ 
ป ร ะ ช า ช น ต ล า ด บ่ อ บั ว สู ญ เสี ย พ้ื น ที่ 
ในการประกอบอาชีพ 
ผู้ ช น ะการป ระมู ล ไม่ ส าม ารไม่ ส ามารถ 
เข้ามาท าประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
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3.2 วิธีการศึกษา 

เพ่ื อให้ ได้ ซึ่ งข้ อมูล ในครั้ งนี้  ใช้ วิ ธี ระเบี ยบวิจัย เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Research)  
ในการศึกษาเรื่อง “การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” มีดังนี้ 

 
3.2.1 การศึกษาจากเอกสาร (Document Study) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ สื่อสารสนเทศ ตลอดจน

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
3.2.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) 

รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) ผ่านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผู้น าชุมชน 
และกลุ่มประชากรตัวอย่างในชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นการณ์สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
กับกลุ่มประชากรตัวอย่างชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 13 คน  
เพ่ือทราบถึงปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ รวมถึงเพ่ือศึกษาการเมืองภาคประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน  
ตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านการใช้แนวค าถาม ( Interview Guidelines)  
เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ และใช้การบันทึกเสียงและการจดบันทึกในการรวบรวมข้อมูล  
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และผู้น าชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 2 คน 
เพ่ือทราบถึงปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ และเพ่ือศึกษาการเมืองภาคประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึง
แนวทางการแก้ ไขปัญหาการทับซ้อนในพ้ืนที่  ผ่ านเค้าโครง (Outline) หรือหัวข้อสนทนา 
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ครบถ้วนต่อการรวบรวมข้อมูล 

 

3.3 กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

3.3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
3.3.1.1 ประชาชนผู้อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมืองจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา  
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  3.3.1.2 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีการท างานที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
 

3.3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  3.3.2.1 ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว รวมถึงผู้ประกอบอาชีพ 
ในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมืองจังหวัด ฉะเชิงเทรา ไม่ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 13 คน 

3.3.2.2 ผู้น าชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 1 คน 
  3.3.2.3 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีการท างานที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ไม่ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 1 คน 
 

3.4 การตรวจสอบข้อมูล 

 ศึกษาวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบไม่ เป็นทางการ  
และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกัน  
ของข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล เพ่ือทราบถึงความชัดเจน
และถูกต้องของขอ้มูล 
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล โดยมีการแนะน าตัว 
กับผู้ให้ข้อมูล แจ้งสถานภาพ และวัตถุประสงค์ต่อผู้ให้ข้อมูล 
 

3.5.1 การศึกษาจากเอกสาร (Document Study)  
เป็นข้อมูลที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ สื่อสารสนเทศ  
 
3.5.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) 
เป็นการณ์สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับกลุ่มประชากรตัวอย่างชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 13 คน เพ่ือทราบถึงปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ รวมถึงเพ่ือศึกษา
การเมืองภาคประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านการใช้  
แนวค าถาม ( Interview Guidelines) เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์  และใช้การบันทึกเสียง 
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และการจด บั น ทึ ก ใน ก าร รวบ รวม ข้ อมู ล  ก ารสั ม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก  ( In-Depth Interview)  
เป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และผู้น าชุมชนตลาดบ่อบัว 
อ าเภอเมือง จั งหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 2 คน เพ่ือทราบถึงปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่  
และเพ่ือศึกษาการเมืองภาคประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในพ้ืนที่ 
ผ่านเค้าโครง (Outline) หรือหัวข้อสนทนาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ครบถ้วนต่อการรวบรวมข้อมูล 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

อาศัยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้รับ  
จากการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์เชิงลึกที่รวบรวมได้ 
มาจ าแนกตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ตีความแบบองค์รวม เทียบเคียงในแนวคิด 
ทฤษฎี ตีความควบคู่กับบริบททางสังคม เพ่ือสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน  
ของข้อมูล เพ่ือท าให้ทราบถึงปัญหาความทับซ้อนในพ้ืนที่ การทับซ้อนของพ้ืนที่ รวมถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และน าข้อมูลที่ได้มา  
ท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กันเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

3.7 แนวทางการสัมภาษณ์  

แนวค าถามในการสัมภาษณ์ เรื่อง “การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน
ของชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. ที่อยู่อาศัย 

ส่วนที่ 2 ที่มาของปัญหา 
1. การเช่าที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทย 
2. การเป็นประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
3. การด าเนินการของนายทุนต่อพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 

ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากปัญหา  
  1. การดูแลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้เช่าที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
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2. การดูแลจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
3. วิถีความเป็นอยู่ 
4. การประกอบอาชีพ 

ส่วนที่ 4 การเมืองภาคประชาชน 
1. เป้าหมายของการรวมกลุ่ม 

  2. ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
   2.1 ลักษณะการมีส่วนร่วม 
   2.2 บทบาทภายในกลุ่ม 
  3. กระบวนการด าเนินกิจกรรมการเมืองภาคประชาชน 

ส่วนที่ 5  ผลจากการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในพ้ืนที่ 
 



 
 

บทท่ี 4  
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชน 
ตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่  
และเพ่ือศึกษาการเมืองภาคประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในพ้ืนที่  
ที่มีต่อชุมชนตลาดบ่อบัวอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในการศึกษา ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง 
ของการทับซ้อนของพ้ืนที่รวมถึงการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และ 
ผลจากการด าเนินการของการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของประชาชน  
ในชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
สามารถแบ่งได้เป็น 5 ส่วน ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

4.1 พ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 
4.2 ผลกระทบจากปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 
4.3 การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว 
4.4 ผลจากการด าเนินการของการเมืองภาคประชาชนของชุมชนตลาดบ่อบัว 
4.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว 
 

4.1 พื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 

ชุมชนตลาดบ่อบัวตั้งอยู่ที่ ถนนชุมพล ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ 
ของชุมชนติดกับสถานีรถไฟแปดริ้ว โดยชุมชนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมถึ ง
เป็นเขตพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งชุมชนตลาดบ่อบัวนับเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่
ประกอบอาชีพค้าขาย ตลาดบ่อบัวซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับชุมชนตลาดบ่อบัวถือเป็นตลาดศูนย์กลางของ
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จึงนับเป็นแหล่งซื้อขาย กระจายสินค้า และจับจ่ายใช้สอยที่ส าคัญของอ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทราและเขตใกล้เคียง ประชาชนในเขตพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวมีจ านวน 300 ครัวเรือน 
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ประชากร 1,170 คน โดยมีทั้งชาวบ้านดั้งเดิม ผู้ย้ายเข้ามาใหม่ และประชากรแฝง ประชาชนในพ้ืนที่
ชุมชนตลาดบ่อบัวส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่ตลาดบ่อบัว 

 

ภาพที่ 4.1 ผังชุมชนตลาดบ่อบัว  
ที่มา: โดยผู้ศึกษา 
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ชุมชนตลาดบ่อบัวเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่สืบทอดมาหลายชั่วอายุ โดยชุมชนตลาดบ่อบัว
เป็นผู้เช่าอาศัยโดยตรงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจทรุดตัว
ลงก่อให้เกิดการขาดทุน รวมถึงภาระหนี้สินในการด าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
เพ่ือเป็นการลดภาระหนี้สินจึงได้เปิดประมูลให้เอกชนจัดท าอาคารพาณิชย์ และห้างสรรพสินค้า  
ในพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539  โดยสถานีรถไฟแปดริ้วถือเป็นหนึ่งในพ้ืนที่  
ที่ถูกการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้ประมูลเช่าพ้ืนที่ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้ประมูล  
ถื อ ค รอ ง พ้ื น ที่ ใน เข ต ส ถ านี ร ถ ไฟ แ ป ด ริ้ ว ทั้ ง ห ม ด  มี อ ายุ สั ญ ญ า เพ่ื อ ป ลู ก ส ร้ า ง  5  ปี  
ในช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2544 เนื่องด้วยสิทธิในการถือครองพ้ืนที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา  
จึงได้ท าการขับไล่ชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือท าการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ มีการฟ้องร้องชาวบ้าน  
ในเขตที่อยู่อาศัยชุมชนตลาดบ่อบัวในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชน 
เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ไม่เกิดผล จึงได้เข้ายื่นฎีกาต่อ 
ส านักราชเลขาธิการ (รล.) เรื่องของการขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย  
ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2539 จึงเกิดการประชุมเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการยุติแล ะคลี่คลาย
ปัญหาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา และชุมชนตลาดบ่อบัว 
ต่อมาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้มีการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินเพ่ือปลูกสร้างอาคารเขตสถานี
รถไฟแปดริ้ว ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ตามฎีกาที่ชุมชน
ตลาดบ่อบัวได้ยื่นเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมต่อส านักราชเลขาธิการ (รล.) และให้ประชาชนมี  
ส่วนร่วมในการปรับปรุง พ้ืนที่  โดยให้การรถไฟแห่ งประเทศไทยเป็นผู้ ดูแลพ้ืนที่  และให้ 
ชุมชนตลาดบ่อบัวได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นชุมชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดิน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามมติของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะแบ่งสรรที่ดิน  
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตลาดบ่อบัวที่ ได้ท าการเช่าที่ดินเพ่ือ  
การอยู่อาศัยเดิมแล้วท าการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 แต่ ก็ไม่ได้
ด าเนินการในการจัดสรรพื้นที่ให้แก่ชาวชุมชนตลาดบ่อบัว สืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2547 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้เข้าขอความเป็นธรรมเพ่ือได้รับโอกาสสิทธิในการเช่าที่ดินต่อไป การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้สิทธิ
เช่าที่ดินเหลือจากเทศบาล โดยที่ดินถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ถูกแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ
ชุมชนตลาดบ่อบัว ส่วนที่ 2 เป็นส่วนตลาดของชุมชนตลาดบ่อบัวหรือเรียกว่าตลาดบ่อบัว และส่วนที่ 
3 ให้เป็นที่ ให้บริษัทเข้ามาจัดการดูแล ซึ่งในส่วนที่  1 และ 2 ของพ้ืนที่ได้ยกให้เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราเข้ามาด าเนินการดูแล พร้อมให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ช าระเงินค้างกับสัญญาเช่า
ให้ครบถ้วน รวมถึงให้ท าการถอนฟ้องในคดีบุกรุกพ้ืนที่ที่อยู่ในศาลทั้งหมด ในวันที่ 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2547 (ประชาไทย, 2558ก) 
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กระทั่ง ปี พ.ศ. 2557 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้ท าการขอต่อสัญญาเช่าที่ดิน  
การรถไฟแห่งประเทศไทยบนพ้ืนที่เขตสถานีรถไฟแปดริ้ว ระยะเวลาของสัญญาเพ่ือปลูกสร้างจ านวน 
5 ปี  ตั้ งแต่ปี  พ .ศ. 2557 – 2562 และมีการท าสัญญาเพ่ือท าประโยชน์ระยะเวลา 20 ปี  
ในปี  พ.ศ. 2562 - 2592 พร้อมกับรื้อคดีฟ้องการบุกรุกพ้ืนที่  รวมถึงได้มีการข่มขู่  คุกคาม  
เพ่ื อให้ เกิดความหวาดกลัวและย้ ายหนี ไปของชาวบ้ าน  ใช้ เครื่องจักรหนัก เข้ าปรับ พ้ืนที่  
ถมดินล้อมบ้านเรือนเพ่ือกดดัน ดังนั้นชาวบ้านจึงได้เกิดการรวมตัวอีกครั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย 
โดยประสานงานกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค เพ่ือขอค าแนะน า คิดค้นแนวทางการต่อต้านกลุ่มขับไล่ตน 
โดยมีการเจรจาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมอีกหลายครั้ง จนสามารถ
ชะลอห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา จากการไล่รื้อถอนได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงมีการประชุมระดับ
กระทรวงของกระทรวงคมนาคม โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุม 
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัว
พัฒนา ซึ่งเป็นโจทย์ร่วม ต้องท าการชะลอการบังคับคดี และให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนชาวบ้าน และเทศบาล เพ่ือหาทางแก้ไข
ร่วมกัน แต่ในท้ายที่สุดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ่อบัวพัฒนา กรมบังคับ
คดี เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร เข้ารื้อถอนบ้านเรือนในชุมชนตลาดบ่อบัวโดยไม่ได้สนใจต่อค าร้อง
ขอให้ชะลอการบังคับคดีและการประชุมเพ่ือหาทางออกร่วมกัน (ประชาไทย, 2558ข) 
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ภาพที่ 4.2 ประกาศจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา 
ที่มา: โดยผู้ศึกษา 



45 
 

 

ภาพที่ 4.3 ประกาศจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา เรื่องใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร และรื้อถอนอาคาร 

ที่มา: โดยผู้ศึกษา 
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ปัญหาในการถือสิทธิในพ้ืนที่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้ทวีความรุนแรงขึ้น 
โดยไม่มีทีท่าว่าจะมีการยอมความหรืออย่างใด ได้มีการใช้ความรุนแรง ข่มขู่คุกคาม รวมถึง  
ได้มีกลุ่มที่อ้างตนว่าเป็นผู้แทนมาจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้เข้ามาลอบท าร้ายผู้น าชุมชน
ในบริ เวนของชุมชนตลาดบ่อบั ว และได้ท าการขับ ไล่ประชาชนใน พ้ืนที่ ตลาดสดบ่ อบั ว  
เพ่ือจะท าการปรับปรุงตลาดสดและเพ่ิมค่าเช่าพ้ืนที่รวมถึงเก็บค่าแรกเข้าอีกด้วย (นายเหลา , 
สัมภาษณ์ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) โดยปัญหาดังกล่าวยังคงยืดเยื้อถึงปัจจุบัน 

 

4.2 ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 

 พ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและทับซ้อนอยู่ในเขต
พ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากชุมชนตลาดบ่อบัวมีพ้ืนที่ติดกับสถานีรถไฟแปดริ้ว 
ด้วยเหตุนี้ พ้ืนที่การดูแลของเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงมี 
การทับซ้อนกันในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว จากการศึกษา พบว่าผลกระทบจากปัญหาการทับซ้อนของ
พ้ืนทีชุ่มชนตลาดบ่อบัวสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

จากการศึกษาพบว่าประชาชนในพ้ืนที่ พบกับปัญหาของการทับซ้อนในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราในด้านการ
จัดการผลประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ประชาชนกล่าวว่าเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราไม่เข้ามามีบทบาทในการจัดการใด ๆ ในพ้ืนที่ รวมถึงการรถไฟและหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องไม่เข้ามาจัดการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว อันเนื่องมาจากเบื้องหลังของผู้มี
อิทธิพลที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มนายทุนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา โดยกลุ่มดังกล่าวสามารถ
ก าหนดทิศทางและควบคุมหน่วยงานต่าง ๆ ในฉะเชิงเทราได้ ซึ่งสอดคล้องกันกับทฤษฎีกลุ่ม
ผลประโยชน์ และทฤษฎีกลุ่มผลักดัน ที่มีผลประโยชน์ในการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือผลักดันและสร้างอิทธิพลที่
เหนือต่อภาครัฐในการได้รับผลประโยชน์ต่อกลุ่มจากภาครัฐ รวมถึงจากนโยบายของรัฐให้เอ้ือต่อตน
และกลุ่มของตน โดยลุงเหลา หนึ่งในประชาชนที่ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า 

“...เขาเป็นพวกเดียวกันกับนายทุนนั่นแหละเทศบาลน่ะ เพราะนายทุนก็คือ 
นายกเอง เทศบาลเขาจะมาช่วยอะไรพวกเราในเมื่อเขาเป็นฝ่ายเดียวกัน เขาก็ต้อง
เข้ าข้ างพวกเดี ยวกันอยู่ แล้ ว  แล้ วทหาร  ต ารวจใน พ้ืนที่ ก็ เชื่ อ ฟั งเขาหมด 
เพราะเขาเป็นบ้านใหญ่ในพ้ืนที่ เขามีอิทธิพล เขาคุมได้หมดแหละ อย่างตอนที่
บริษัทมารื้อบ้านที่ชายน้ าเขาก็ เอาต ารวจทหารมากันประชาชนไม่ให้ ไปยุ่ ง  
เขาสั่งได้หมด เราไปขอความช่วยเหลือใครไม่ได้เลย...” 

(นายเหลา, สัมภาษณ์ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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เนื่องด้วยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราไม่สามารถเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือชาวบ้าน  
ในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวได้อย่างเต็มที่ อันเนื่องด้วยปัญหาขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของภาครัฐ แม้
ภายหลังพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวถูกถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัทบ่อบัวพัฒนา ที่ถือเป็นภาคเอกชน เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรายังคงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือต่อประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัวได้
เช่นเดิม โดยสอดคล้องกับทฤษฎีผลกระทบทางการเมือง ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการการจัดการ  
และการจัดสรรผลประโยชน์ รวมถึงการใช้อ านาจของบุคคลหรือกลุ่มๆใด ที่ก่อให้เกิดผลต่อประชาชน
ที่อยู่ภายใต้ระบบอ านาจนั้น 

ในด้านของโครงการต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ด าเนินการบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัวได้ ประชาชนในพ้ืนกลับไม่มีความต้องการ 
รับการช่วยเหลือในส่วนนั้น ๆ เนื่องจากมีความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา กล่าวคือ
ประชาชนไม่มีความเชื่อใจต่อภาครัฐในด้านการพัฒนา โดยพี่หนึ่ง (นามสมมุติ) ได้กล่าวว่า 

 
“...ทางเราก็มีต้องการช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนตลาดบ่อบัว แต่ประชาชน 
ขาดความเข้าใจ หมายถึงบทบาทการท างานและขอบข่ายอ านาจของภาครัฐ  
เพราะหน่วยงานภาครัฐทั้งหลายมีส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายหน่วย ดังนั้น 
การที่เราจะช่วยเหลือประชาชนต้องค านึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก...” 

(นายหนึ่ง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, สัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
 

ประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัวได้รับผลกระทบจากการทับซ้อนของพ้ืนที่  อัน
เนื่องมาจาก การถูกขับไล่จากพ้ืนที่ที่อยู่เดิม ดังนั้นในปัจจุบันชาวบ้านจึงต้องเรียกร้องต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือขอรับการช่วยเหลือ ติดต่อกับนายทุนเพ่ือผ่อนผันการย้ายออก รวมถึงการต้อง 
ประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้ภาระที่เพ่ิมขึ้นจึงเป็นอุปสรรคขัดขวางในการด าเนินชีวิตของชาวบ้านใน
ชุมชนเป็นอย่างมาก โดยพี่แมว ผู้ที่เคยอาศัยในพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัวและยังคงท าการค้าขายในพ้ืนที่
ตลาดบ่อบัวได้กล่าวว่า 

 
“...บ้านพ่ีเมื่อก่อนก็อยู่ตรงนี้แหละ ริมที่ริมคลองนั่นโดนรื้อไปแล้ว ได้มาสามหมื่น 
ตอนนี้ไปเช่าทาวน์เฮาส์อยู่ตรงตรอกข้าวหลาม เรายอมรับสภาพเพราะเขามาไล่ไป 
แต่สามหมื่นมันก็ไม่พอหรอก แต่ยังไงก็ต้องเอา เพราะเขาจะไล่ เงินที่ ได้มา  
ก็มาต่อเติมรถพ่วง จะได้เข็นออกมาขายของได้ เท่ากับว่าเงินเขาก็เอามาลงทุน 
ดีกว่าโดนไล่แบบไม่ได้อะไรเลย แต่เดี๋ยวพอย้ายฝั่งไปขายฝั่งนู้นก็จะไม่เกี่ยวข้อง 
กั บ ตล าดแล้ ว  ไม่ ยุ่ งย าก  เพ ราะคุ ยกั บ เจ้ าขอ งบ้ านฝั่ งต ร งข้ าม ไว้ แล้ ว  
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เดี๋ยวพอตึกอันนี้เสร็จก็ไปเลยแหละ สบายใจด้วย อยู่ยาวได้  เมื่อก่อนพ่ีก็เข้าร่วม
ประท้วงกับเขานะ แต่พอไปแล้วมันไม่ได้อะไร ก็ไม่รู้จะไปท าไม ของก็ต้องขาย  
ก็เลยตัดสินใจไม่ไปอีก ตอนนี้พ่ีก็ขายของตรงนี้จ่ายค่าที่ให้กับนายทุน ค่าที่ล็อกละ 
50 ต่อวัน รวมน้ าไฟก็ อีก 10 บาท เป็น 60 ถ้าไม่มาขายก็เสีย 50 บาท แต่เขาก าลัง
ปรับปรุงที่ เดี๋ยวก็คงย้าย เพราะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นบ้าน ก็จ่ายค่าที่ให้เจ้าของบ้าน 
แต่ตอนนี้ไม่ใช่ เป็นนายทุนนั่นแหละที่เก็บ...” 

(นางแมว, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
   

 

ภาพที่ 4.4 ตึกแถวที่ก าลังท าการก่อสร้างบนพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 
ที่มา: โดยผู้ศึกษา 
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 ในขณะเดียวกันป้าจ้อย (นามสมมติ) (ประชาชนผู้ค้าขายในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัว , 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560) ตนเป็นผู้ท าการค้าขายในตลาดบ่อบัวแต่ไม่ได้อาศัย 
อยู่ภายในเขตชุมชนตลาดบ่อบัว กล่าวว่า แม่ค้าในตลาดบางคนก็เป็นแบบเดียวกันกับตน คือ 
เป็นผู้ที่มาค้าขายแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ในสภาพปัจจุบันของตลาดยังไม่ได้ท าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ไปจากเดิม การค้าขายยังคงเป็นรูปแบบเดิม เมื่อถึงเวลาจะมีค นจากบริษัทบ่อบั วพัฒนา  
มาท าการเก็บค่าท าความสะอาดเป็นจ านวนเงิน 50 บาทต่อวัน และได้กล่าวอีกว่า ตอนนี้ยังไม่มี  
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ตนจึงไม่วิตกกังวลถึงการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดจริง  
ก็คงต้องหาทางต่อไป เพราะปัจจุบันในส่วนของผู้เดือดร้อนคือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนตลาดบ่อบัว 
ไม่ใช่ส่วนของตนเอง  

ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวได้แสดงความคิดเห็นต่อสภาพเศรษฐกิจ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มความคิดเห็นดังนี้ ในกลุ่มแรกมองว่าสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนตลาดบ่อบัว
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนในพ้ืนที่จ าเป็นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพที่เพ่ิมขึ้น โดย
พ่ีแมว (ประชาชนผู้ค้าขายในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560) 
กล่าวว่า สภาพเศรฐกิจของชุมชนตลาดบ่อบัวมันเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก แต่การมองจากภายนอก
อาจดูเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แต่ในชุมชนสามารถบอกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
มากและยังแย่ลงเรื่อย ๆ เพราะตนต้องจ่ายค่าเช่าบ้านจากเดิมที่เคยมีบ้านในพ้ืนที่แต่ได้ย้ายออกไป
แล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังตลาดสูงขึ้นก่อให้เกิดเป็นต้นทุนที่มีมากขึ้นจึงมองว่า  
เมื่อต้นทุนสูงขึ้นก าไรในการประกอบอาชีพในพื้นที่จึงลดลง รวมถึงความเห็นของพ่ีแอร์ (ประชาชนใน
พ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ) กล่าวว่า เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีเป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านในพื้นที่ต้องต่อสู้กับนายทุนที่ต้องการ
เข้ามาก่อกวน และไล่รื้อถอนบ้านในพ้ืนที่ รวมถึงการค้าขายที่มีรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะต้องจัดการกับปัญหาหลายอย่าง ทั้งทางนายทุนที่กลั่นแกล้ง และการใช้อุปโภคบริโภค  
ในชีวิตประจ าวัน 
 ใน ข ณ ะ ที่ มี ป ร ะ ช าช น ก ลุ่ ม ที่  2  ใน พ้ื น  ก ล่ า ว ว่ า  เศ ร ษ ฐ กิ จ ใน พ้ื น ที่ ไม่ ได้ มี 
การเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยป้าจ้อย (ประชาชนผู้ค้าขายในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว, สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560) ผู้ท าการค้าขายในพื้นที่ตลาดบ่อบัวแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ภายในเขตชุมชน 
ตลาดบ่อบัว ได้อธิบายถึงการความปกติในการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมไปถึ ง 
ระเบียบการเสียค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาดภายในพ้ืนที่ตลาด  ว่าปัจจุบันในพ้ืนที่ตลาด  
บ่อบัวที่ตนได้ท าการค้าขายนั้น ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเก็บค่าท าความสะอาด 
ใน พ้ืนที่ แผ งของตนนั้ น ราคาเท่ า เดิ ม  คื อ  50 บาท  เช่ น เดี ยวกันกับ ก่อนที่ กลุ่ มน ายทุ น  
(ห้ างหุ้ นส่ วนจ ากัดบ่ อบั วพัฒ นา) จะเข้ ามาท าการดูแล พ้ืนที่  อีกทั้ งยั งมองถึ งการเข้ ามา 
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ของกลุ่มนายทุนนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อระบบเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ตลาดบ่อบัวรวมถึง 
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขายเช่นเดียวกับตนในพ้ืนที่ตลาดบ่อบัว 
 

4.3 การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว 

เนื่องจากผลของการทับซ้อนของพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ประชาชนได้เรียนรู้การใช้การเมือง 
ในการรวมกลุ่ม เพ่ือการเรียกร้อง โดยการใช้สิทธิความเป็นพลเมืองของตนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ต่อตนและกลุ่มของตน และ 
การใช้สิทธิพลเมืองในการรวมกลุ่มชุมนุมและสมาคมเพ่ือสร้างกลุ่มเรียกร้อง และสร้างกลุ่มสหกรณ์
ชุมชนรวมถึงสร้างโครงการบ้ านมั่นคง โดยพ่ี อ๊อด(นามสมมติ )ผู้ ก่อตั้ งสหกรณ์ ชุมชนและ 
โครงการบ้านมั่นคงได้กล่าวว่า  

 
“...ผมเป็นคนก่อตั้งเองสหกรณ์ชุมชน แล้วก็บ้านมั่นคง เพราะว่าที่นี่น่ะมันเป็นที่ 
ไม่มีโฉนดถึงพวกเราสู้ไป รุ่นลูกก็ต้องสู้ต่อ แต่ถ้าเราไปอยู่บ้านมั่นคงที่นั่นมันมีโฉนด 
แล้วผมก็ท ามันโดยที่ให้ราคามันต่ า คนจะได้ไปอยู่ได้ ให้ผ่อนกับทางเรานี่แหละ  
จะไปแพงอะไร บ้านราคาไม่ถึงล้าน ถ้าท าดี ๆ ก็ไม่เดือดร้อน อีกอย่าง สหกรณ์ 
เรามันก็กู้ ได้ แต่ชาวบ้านในชุมชน ไม่เชื่อใจเรานะ บางคนเขาก็กลัวเราโกง  
แต่เขาก็โกงเรา เขาไม่ส่งเงิน บางคนก็กู้เงินเราไปแล้วไม่ส่งคืน บางคนก็ไม่เห็นด้วย
กับสหกรณ์ ผมก็ไม่รู้จะท าไง...” 

(นายอ๊อด, สัมภาษณ์ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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ภาพที่ 4.5 ผังชุมชนตลาดบ่อบัวในโครงการบ้านมั่นคง ออกโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ชื่อโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน “โครงการบ้านมั่นคงบ่อบัว” ที่ตั้ง ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดฉะเชิงเทรา  

ที่มา: โดยผู้ศึกษา 
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ภาพที่ 4.6 ประมวลภาพสหกรณ์ชุมชนตลาดบ่อบัว 
ที่มา: โดยผู้ศึกษา 
 

พ่ี อ๊อดยังได้กล่าวอีกว่า ชาวบ้านในชุมชนนั้นเป็นชาวบ้านที่ประกอบอาชีพค้าขาย  
ดังนั้นการรวมตัวนั้นเป็นเรื่องยาก รวมถึงชาวบ้านไม่มีความเชื่อมั่นในตัวผู้น าจึงท าให้การด าเนินการ
เป็นเรื่องยาก ซึ่งในการเรียกร้องในครั้งแรกชุมชนให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกัน แต่เมื่อเวลาต่อมา  
ผลของการเรียกร้องของชาวบ้านในชุมชนไม่เห็นผลจึงท าให้ชาวบ้านในชุมชนเริ่มทยอยหมดก าลังใจ
และล้มเลิกการเข้าร่วมไปในที่สุด ดังนั้นปัจจุบันกลุ่มที่เรียกร้องจึงมีแต่แกนน าและพรรคพวก 
เพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น 

จากการศึกษาพบว่า ประชาชนภายในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวมีการรวมกลุ่มทางการเมือง
เพ่ือผลักดันประเด็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัวให้เป็นประเด็นสาธารณะ อย่างไรก็ตาม
การรวมกลุ่มดังกล่าวขาดความต่อเนื่องอันเป็นผลพวงมาจากผลลัพธ์ในการรวมกลุ่มไม่ได้เป็นไปตามที่
กลุ่มและประชาชนที่สนับสนุนกลุ่มดังกล่าวคาดหวังไว้  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ประชาชนมองว่าสิทธิ 
เสรีภาพ และความเท่าเทียมของตนถูกลดทอนลง ความเป็นพลเมืองลดลง และไม่ได้รับการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานของรัฐในด้านใด ๆ จึงก่อให้เกิดการล้มเลิกในการเข้าร่วมจากประชาชนส่วนใหญ่ 
ในพ้ืนที่ ตามความเห็นของคุณพี (นามสมมุติ) ประชาชนผู้ค้าขายในพ้ืนที่ตลาดบ่อบัว  
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“...เมื่อก่อนผมก็เข้าร่วมนะในตอนแรกที่มีเรื่องขึ้นมา แต่พอไปแล้วมันไม่ได้อะไร  

ไปหาใครเขาก็ช่วยไม่ได้ ก็เลยไม่รู้จะไปท าไม ของก็ต้องขาย เลยไม่ไปดีกว่า...” 

(นายพี, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

ถึงกระนั้นในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวยังคงมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงด าเนินการมีส่วน
ร่วมในการเมืองภาคประชาชน โดยเป็นกลุ่มแกนน าในพ้ืนที่ เข้าเป็นตัวแทนในการรวมกลุ่ม  
การเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอรับการช่วยเหลือ และเยียวยาการเดือดร้อนจากเหตุการณ์  
ที่เกิดขึ้น 

ดังนั้นจึงสามารถมองได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวถือ 
เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ กล่าวคือเป็นรูปแบบที่ไม่ผ่านการรับรอง
ทางกฎหมาย เช่นการชุมนุม การเรียกร้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชน 
ตลาดบ่อบัวโดยเป็นการมีส่วนร่วมทางตรง เป็นการใช้อ านาจของตนจากการตระหนักถึงสิทธิ 
ของความเป็นพลเมือง 

ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว มีความสัมพันธ์กันในระดับครอบครัว เครือญาติ เพ่ือน 
อาชีพ และที่ตั้งของชุมชน โดยมีค่านิยมที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันคือปัญหาของการทับซ้อน
ของพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ที่มีผลต่อประชาชนในชุมชน รวมถึงการมีวิถีชีวิตที่เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีการติดต่อซึ่งกันและกัน มีผู้น าหรือแกนน าของกลุ่ม โดยกลุ่มมีลักษณะ
ที่ไม่เป็นทางการ กล่าวคือกลุ่มจะจัดตั้งขึ้นหรือมีการรวมตัวกันเมื่อเกิดปัญหาเพ่ือต้องการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนของตนเอง ซึ่งมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดกลุ่มขึ้นคือเพ่ือก่อให้เกิดอ านาจ 
ในการต่อรอง โน้มน้าว และต้านทานอ านาจจากนายทุน รวมถึงอ านาจต่อรองต่อหน่วยงาน  
ภาครัฐอ่ืน ๆ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์การรวมกลุ่มของชุมชนตลาดบ่อบัวนั้นมีลักษณะของการเคลื่อนไหว 
ทางสังคมอันเกิดจากความต้องการรวมกลุ่มหลายองค์ประกอบด้วยกันเช่น เกิดจากความคับแค้น 
และการระดมพล รวมถึงพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวได้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชนไว้เพ่ือเป็นการรวมตัว 
อีกรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะการรวมกลุ่มแบบเป็นทางการ โดยเป็นรูปแบบที่เกิดจากการน าของแกนน า
ชุมชน เพื่อให้มีการรวมตัวกันขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง โดยพี่อ๊อดได้กล่าวว่า 

“...ที่ก่อตั้ งสหกรณ์  เพ่ือให้ชาวบ้านอยู่ ได้  เพราะกู้ ได้มี เงินหมุนเวียนตลอด  

และก็เพ่ือให้มีการรวมตัวกัน เวลาเรียกรวมตัวก็จะได้พร้อมใจมา เพราะถ้าเรื่อง

ประท้วงอย่างเดียวก็ไม่มา ต้องใช้สหกรณ์ เรียกรวม ในการประชุม พาออก 

นอกสถานที่ไปดูงาน พาไปเที่ยว จะได้มีใจร่วมกัน มีอารมณ์ร่วมกัน...” 

(นายอ๊อด, สัมภาษณ์ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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ลักษณะการด าเนินการของการเมืองภาคประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวมีความเป็น 
ประชาสังคม กล่าวคือการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้รวมตัวกันในฐานะการก ากับดูแล หรือ 
ถูกควบคุมโดยรัฐ แต่เป็นลักษณะของการรวมตัวกับขึ้นเพ่ือแสดงเจตจ านงที่ต้องการแสดงออก  
ผ่านการใช้สิทธิความเป็นพลเมือง เพ่ือให้ ได้มาซึ่ งผลประโยชน์แก่ประชาชนภายในชุมชน  
โดยลักษณะของความเป็นประชาสังคมนั้นเป็นลักษณะของประชาสังคมในยุคก่อนสมัยใหม่  
ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับโดยมีอิสระภาพ ความมั่นคง และเสรีภาพในชีวิต ที่มุ่งเน้นให้เกิดการต้าน
อ านาจรัฐที่จะน ามาซึ่งการขัดต่อผลประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัว  
ซึ่งเหตุที่ก่อให้เกิดภาคประชาสังคมในพ้ืนที่คือ บริบททางสังคมที่เกิดการทับซ้อนกันของพ้ืนที่ 
ชุมชนตลาดบ่อบัว รวมถึงบริบททางการเมืองที่เกิดจากปัญหาการไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัวมีรูปแบบการเคลื่อนไหว 
แบบประชาสังคมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่หรือ New Social Movement  
ซึ่งเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคมจากประชาชนเพ่ือต้านอ านาจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นท่ีชุมชนตลาดบ่อบัว 

ปัญหาหลักทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่การทางรถไฟประมูลพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัว 
ให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนาจากการเข้ามามีกรรมสิทธิ์ ใน พ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัว 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวกลายเป็นผู้บุกรุกพ้ืนที่
ของบุคคลอ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันน ามาสู่กระบวนการฟ้องร้อง รวมไปถึงการขับไล่ชาวบ้าน 
ผู้ที่อาศัยอยู่แต่เดิม 

จากปัญหาในข้างต้น ชาวบ้านบางส่วนในชุมชนรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมในการฟ้องร้อง 
และขับไล่ของห้ างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนาจึงเกิดการรวมกลุ่มกัน เพ่ือสร้างแรงกดดัน  
ในการเรียกร้องความเป็นธรรมต่อการทางรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามแล้วการรวมกลุ่ม
ครั้งดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้  

วิธีการในแรกเริ่มนั้นการด าเนินงานของกลุ่มมีความเป็นเอกภาพค่อนข้างสูง ภายหลังจาก  
การด าเนินยุทธวิถีกดดันต่อการทางรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้ผล ทางกลุ่มจึงเปลี่ยนแนวทาง 
ในการเคลื่อนไหวเป็นการมุ่งเน้นการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นต้น และการผลักดันประเด็นดังกล่าวสู่การเป็นประเด็นสาธารณะ  
ทั้งนี้ยังมีการประสานความร่วมมือกับ กลุ่มการเมืองภาคประชาชนอื่น เช่น กลุ่มสลัมสี่ภาค เป็นต้น 
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โดยสามารถจ าแนกวิธีการเคลื่อนไหวของกลุ่มในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัวในช่วงแรกได้ 
ตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4.1 วิธีการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มก่อนการแบ่งกลุ่มภายในชุมชน 

การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความกดดันและ
ตระหนักรู้ 

การสร้างแนวร่วมภาคประชาชน 

ต่อหน่วยงานภาครัฐ - ป ระส าน ค วาม ร่ ว ม มื อ กั บ ก ลุ่ ม ก าร เมื อ ง 
ภาคประชาชนกลุ่ ม อ่ืน  ๆ ที่ ป ระสบปัญหา 
ในลักษณะเดียว หรือใกล้เคียงกัน เพ่ีอสร้าง 
ความหลากหลายในกระบวนการคิดเพ่ือจัดการ
ปัญหา สร้างความสามารถในการระดุมทุน  
รวมไปถึงเป็นการเพี่อความสามารถในการต่อรอง 
และกดดันต่อหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้อง 
กับประเด็นปัญหาของชุมชน 

- การเคลื่อนไหวผ่านการรวมตัวของผู้ที่
ประสบปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือสร้างแรงกดดัน 
หน่ วย งานภ าครั ฐ โดยมุ่ งห วั ง ให้ เกิ ด 
การตัดสินใจเชิงนโยบายเพ่ือแก้ปัญหา 
ของชุมชน 

ต่อสาธารณะ 
- การเคลื่อนไหวผ่านการน าประเด็นปัญหา 

ที่ เกิดขึ้ น ใน พ้ืนที่ เผยแพร่สู่ สาธารณ ะ 
ผ่านการใช้สื่อสาธารณะต่าง ๆ  โดยมุ่งหวัง
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนอ่ืน ๆ ทราบ
ถึ ง ปั ญ ห า  แ ล ะ เข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ในการจัดการปัญหา  

ที่มา: โดยผู้ศึกษา 
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อย่างไรก็ตามแล้ววิธีดังกล่าวในข้างต้นไม่ประสบผลตามที่กลุ่มได้ตั้งเป้าหมายไว้ในตอนแรก จากความล้มเหลวดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนใน ชุมชน 
ตลาดบ่อบัวแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงการแบ่งประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวออกเป็น 3 กลุ่ม 
 
 

กลุ่มลุงเหลา กลุ่มพี่อ๊อด กลุ่มที่ไม่สนใจการเมืองภาคประชาชน 

ฐานคติของกลุ่ม - สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกที่ยังเชื่อม่ัน
ในวิธีการเคลื่อนไหวแบบเดิมของกลุ่ม 

- เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่ ข า ด ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น 
ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มดั้งเดิม แต่ยังคง
เชื่อในเรื่องการรวมกลุ่มสามารถส่งผล 
ต่อการหาทางออกของปัญหาได้  

- เป็ น กลุ่ มที่ ข าดความ เชื่ อมั่ น ในการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มดั้งเดิม และไม่เชื่อใน
เรื่องการรวมกลุ่มสามารถส่งผลต่อการ
หาทางออกของปัญหาได้ หรือมีความเห็น
ว่าการเข้ามาของบริษัทบ่อบัวพัฒนาใน
พ้ืนที่ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ  

ลักษณะของประชากร - อายุมาก 
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ  
- เป็ น ผู้ อ าศั ย อ ยู่ ใน บ ริ เวณ ชุ ม ช น 
ตลาดบ่อบัว 

- วัยรุ่นจนถึงวัยกลางคน 
- มีงานประจ า (ค่อนข้างแตกต่างกัน) 
- เป็ น ผู้ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น บ ริ เว ณ ชุ ม ช น 
ตลาดบ่อบัว 

- วัยรุ่น วัยกลางคน สูงอายุ 
- ประกอบอาชีพค้าขายในตลาดบ่อบัว 
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กลุ่มลุงเหลา กลุ่มพี่อ๊อด กลุ่มที่ไม่สนใจการเมืองภาคประชาชน 

สถานะและการด าเนิน
ยุ ท ธ วิ ถี ข อ งก ลุ่ ม ใน
ปัจจุบัน 

 

- โดยหลักแล้ วยั งคงด าเนิ นยุท ธวิธี
แบบเดิม เพียงแต่ความเข้มแข็งและ
ความต่อเนื่องของกลุ่มลดน้อยลงอันเป็น
ผลพวงมาจากหลายปัจจัย 

- จ านวนของสมาชิกกลุ่มลดลงอันเป็น
ผลจากความไม่เชื่อมั่นในแนวทางของ
กลุ่ม 

- ขาดทุนทรัพย์ในการเคลื่อนไหว กลุ่มที่
เคยให้ทุนเริ่มไม่ให้ความส าคัญต่อการ
เคลื่อนไหวของกลุ่ม ประกอบกับสมาชิก
ของกลุ่มไม่ได้ประกอบอาชีพท าให้ไม่มี
รายได้จากสมาชิกในการสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวดัง 

 

- เนื่ องจากสมาชิ กของกลุ่ มดั งกล่ าว 
ประกอบอาชีพท าให้สมาชิกของกลุ่มนี้มี
รายได้ ซึ่งทางแกนน าของกลุ่มมุ่งเน้นให้
เกิดการระดมทุนของสมาชิกไม่ใช่เพ่ือใช้
เป็นค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนไหว แต่เป็น
การจัดตั้งสหกรณ์  

- วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มไม่ใช่ขับไล่
ห้างหุ้นส่วนบ่อบัวพัฒนาออกจากพ้ืนที่แต่
เป็นการหาที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกของ
กลุ่มที่ถูก หรือก าลังจะถูกไล่ออกจากพ้ืนที่
อยู่อาศัยเดิม ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 
บ้านมั่นคง เป็นต้น  

- เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ ไ ด้ มี ค ว า ม ส น ใ จ 
ในการรวมกลุ่มทางการเมืองอยู่แล้ว  

- พฤติกรรมของประชากรในประเภทนี้จึง
มุ่งเน้นไปที่ให้ความส าคัญในการประกอบ
อาชีพของตน  เนื่องจากมีประสบการณ์
ความล้มเหลวจากการเข้าร่วมกลุ่มการเมือง
ภาคประชาชน แต่ส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ 
และคุณภาพชีวิต 
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กลุ่มลุงเหลา กลุ่มพี่อ๊อด กลุ่มที่ไม่สนใจการเมืองภาคประชาชน 

สถานะและการด าเนิน
ยุ ท ธ วิ ถี ข อ งก ลุ่ ม ใน
ปัจจุบัน (ต่อ) 

- สภาพจิตใจและร่างกายของสมาชิก
กลุ่ม อายุเยอะความคล่องตัวน้อย แกน
น าเผชิญกับปัญหาการฟ้องร้องและยึดที่
อยู่อาศัย 

 - ในส่วนของผู้ที่ อยู่อาศัยใน พ้ืนที่ เลือก
ยอมรับเงินชดเชยจากห้างหุ้นส่วนบ่อบัว
พัฒนา เพ่ือให้ได้รับเงินก้อนส าหรับในการ
ย้ายที่อยู่อาศัย 

 
ที่มา: โดยผู้ศึกษา 
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หากพิจารณาจากพัฒนาการของกลุ่มเราจะเห็นได้ว่าการเมืองภาคประชาชนของ 
ชุมชนตลาดบ่อบัวยังคงมีอยู่ เพียงแต่ความเป็นแกภาพในการเคลื่อนไหวลดน้อยลง อันเป็นผลพวง 
มาจากการแตกออกเป็นสองกลุ่มเคลื่อนไหว และการเพิกเฉยต่อการรวมกลุ่มเพ่ือเรียกร้องความเป็น
ธรรมหรือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  

อย่างไรก็ตามแล้วผลลัพธ์ของการรวมกลุ่ มอาจจะสามารถมองแยกเป็น  2 กรณี  
ประกอบไปด้วย 

1) กลุ่มลุงเหลา ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลย คุณภาพชีวิตแย่ลงจากการรวมกลุ่ม
โดยไม่ได้ไปประกอบอาชีพ ทั้งนี้สมาชิกและแกนน ายังต้องเผชิญกับปัญหาการฟ้องร้อง 
ปัญหาไร้ที่อยู่อาศัย ปัญหาสภาพแวดล้อม  

2) กลุ่มพ่ี อ๊อด อาจเรียกได้ว่าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียกร้อง 
ความเป็นธรรม แต่ทางกลุ่มได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ผ่านการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน รวมไปถึงการบรรเทา/ป้องกันปัญหาการไร้ที่อยู่
อาศัยของสมาชิกชุมชน  
จากที่กล่าวมานั้นทั้งสองกลุ่ม รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่เพิกเฉยต่อการเคลื่อนไหวภาคประชาชน  

ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการรัยกร้องความชอบธรรมในกรรมสิทธิ์ของตนในพ้ืนที่ดังกล่าว  
รวมไปถึงยังต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ทั้ งสิ่ งแวดล้อม ความจ า เป็นในการเปลี่ยนวิถีชีวิต  
การถูกคุกคาม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามแล้ว กลุ่มพ่ีอ๊อดได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและเป้าหมาย  
ในการรวมกลุ่ ม ซึ่ งบ รรเท า/ป้ องกั นปั ญ ห าได้ ใน ระดับหนึ่ ง  แต่ ยั งค งต้ อ งเผชิญ ปัญ หา 
ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการถูกคุกคาม 

 

4.4 ผลจากการด าเนินการของการเมืองภาคประชาชนของชุมชนตลาดบ่อบัว  

จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ได้ใช้สิทธิในการเป็นประชาชน
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว โดยยึดตามรายละเอียดพื้นฐานที่ว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
ความเสมอภาคทางการเมือง ที่ทุกคนในพ้ืนที่มีสิทธิเท่าเทียมกันในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
มองถึงว่าการด าเนินการทางการเมืองของประชาชนเพ่ือให้ภาครัฐได้รับฟังความเห็นและสภาพปัญหา
ของประชาชน โดยการด าเนินการเป็นไปภายใต้พ้ืนฐานของกฎหมาย เป็นรูปแบบของประชาธิปไตย
ทางตรงที่ ป ระชาชนสามารถเข้าร่วมกับการด าเนิ นกิจกรรมทางการเมืองได้ด้ วยตน เอง  
ตามความสมัครใจ ตามหลักสิทธิพลเมืองที่พึงมี โดยเข้ายื่นเรื่องกับหน่วยงานรัฐ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม 
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การรถไฟแห่งประเทศไทย ส านักราชเลขาธิการ เป็นต้น รวมถึง เข้าเจรจาต่ อ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ่อบัวพัฒนา เพ่ือชะลอการรื้อถอน และยุติปัญหาดังกล่าว 

หากแต่การด าเนินการของการเมืองภาคประชาชนของชุมชนตลาดบ่อบัวไม่เป็นไปตาม 
ความต้องการของประชาชนในชุมชน เนื่องจากเหตุการณ์ ในปัจจุบันจากค ากล่าวของตาเริง  
(นามสมมุติ) (ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัว, สัมภาษณ์ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) กลุ่มนายทุน 
ยังคงด าเนินการรื้อถอนบ้านเรือนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ฟ้องร้องแกนน าชุมชนจ านวน 3 คน 
ในขณะที่นายทุนได้ยื่นข้อเสนอค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้าน เป็นจ านวนเงินบ้านหลังละ 30,000 บาท 
เพ่ือเยียวยาในเบื้องต้น แต่ทางชาวบ้านชุมชนตลาดบ่อบัวกล่าวว่าด้วยเงินจ านวนนั้น หากต้องไปหาที่
อยู่ใหม่อาจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในระยะยาว ประกอบด้วยการเดินทางมาประกอบอาชีพ  
ยังตลาดจะมีต้นทุนที่สูงขึ้น ท าให้เกิดความเดือดร้อน และภาระใหม่ของประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้
การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวยังคงด าเนินต่อเพ่ือให้เกิด
ข้อตกลงที่ต้องการ ขณะเดียวมีกลุ่มคนซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้ที่กลุ่มนายทุนส่งเข้ามายังชุมชน ได้เข้ามา
ข่มขู่และคุกคามประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อประชาชนในพ้ืนที่
เป็นอย่างมาก รวมถึงการน าสิ่งกีดขวางเพ่ือก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้ชีวิต และท าลาย
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี เหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัญหาต่อชุมชนเป็นอย่างมาก 

และเมื่อมองในมุมมองของการพัฒนาทางท้องถิ่นที่มีความหมายถึงการให้ชุมชนมีความ
รับผิดชอบดูแล และพัฒนาท้องถิ่นของตน เป็นการจัดการดูแลตนเองนั้น มองว่าชุมชนตลาดบ่อบัว 
ยังไม่มีการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเพียงการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเข้ามา 
ท าการช่วยเหลือ เพราะไม่ได้มีพัฒนาตนเองในบริบทต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว แต่สามารถมองได้ใน
รูป แบบของการเมื อ งในการพั ฒ นา อัน เนื่ อ งจากประชาชน ได้ มี การ เข้ ามามี ส่ วน ร่ วม 
ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มองว่ามีผลประโยชน์ต่อพ้ืนที่ของตน 
 ในมุมมองของประชาชนภายในชุมชนตลาดบ่อบัวมีความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐควรเป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนการเปิดการเจรจาเพ่ือประนีประนอมระหว่างห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา 
และประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางด้านเวลาและผลตอบแทน  
ในการย้ายออกอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ระบบเศรษฐกิจ และ
การด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  
 ในอีกด้านหนึ่งเทศบาลเห็น ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐ เนื่องจากการด าเนินงานของภาครัฐเป็นไปตามขอบเขตอ านาจของหน่วยงาน การด าเนินงาน
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนไม่สามารถกระท าได้หากมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย ทั้งนี้เทศบาลยังมุ่งหวังให้
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ภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นในการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการช่วยเหลือและพัฒนา  
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 อย่างไรก็ตามเมื่อมองในมุมมองภายนอก หน่วยงานของรัฐ ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ภาคเอกชนหรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่
ชุมชนตลาดบ่อบัว จ าเป็นต้องมีความเป็นธรรมและเป็นการในการตัดสินปัญหาและแก้ไขปัญหา 
เนื่องจากเดิมชุมชนเป็นชุมชนที่ได้เป็นผู้เช่าโดยตรงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้อยู่อาศัย 
ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงควรดูแลประชาชนในชุมชนเป็นอันดับแรก ถึงแม้จะมีการให้
กรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนาแล้ว แต่จ าเป็นต้องเยียวยา 
และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในฐานะผู้ เสียหายจากการได้รับประโยชน์ของการรถไฟ  
แห่งประเทศไทยในเรื่องนั้น รวมถึงนายทุนที่ต้องใช้การประณีประณอมในการไกล่เกลี่ย และจัดสรร
ผลประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านให้เกิดความลงตัวและเป็นที่พึงพอใจต่อทั้งสองฝ่าย และตัวประชาชน  
ในพ้ืนที่ต้องยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงและยอมรับการช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงเชื่อใจในระบบ  
การท างานของรัฐในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ต้องอาศัยหลักของการมีส่วนร่วมในการเมือง 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานของรัฐอีกทางหนึ่ง  

จากสถานการณ์ของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนของชุมชนตลาดบ่อบัวนั้นเห็นได้ว่าหาก 
น าประเด็นในความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มนั้น กลุ่มการเมืองภาคประชาชน 
ของชุมชนตลาดบ่อบัวถือว่าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของตนได้ อันเนื่องมาจาก เกิดการแยกตัว
ของกลุ่มในชุมชน ดังที่จะเห็นจากการแยกตัวออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มดั้งเดิมเชื่อมั่นในวิธีการเคลื่อนไหว
เพ่ือเรียกร้องต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ กลุ่มที่ขาดความเชื่อมั่นในการเคลื่อนไหว
เพ่ือเรียกร้องความต้องการแต่มีการรวมตัวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และกลุ่มที่ไม่มีความเชื่อมั่น
ในการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเรียกร้องและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บ่อบัวพัฒนา รวมถึงการขาดทรัพยากรด้านต่าง ๆ ทุนทรัพย์ บุคคล ความร่วมมือและความเชื่อมั่น 
ในตัวผู้น า 

หากพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของกลุ่มการเมืองภาคประชาชน 
ของชุมชนตลาดบ่อบัว เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านความเป็นเอกภาพในการเคลื่อนไหวของกลุ่ม  
เป็นปัจจัยที่ส าคัญเนื่องจากหากเกิดความขัดแย้งทั้งทางด้านผลประโยชน์ อุดมการณ์หรือเป้าหมาย
ของการเคลื่อนไหวแล้วนั้นย่อมส่งผลต่อการสร้างอ านาจการต่อรองต่อภาครัฐ ส่ งผลต่อ  
การความสามารถในการผลักดันให้เป็นประเด็นสาธารณะ ทั้งนี้ยังส่งผลทางอ้อมต่อความสามารถ  
ในการระดมทรัพยากร เงินทุน บุคคล ความร่วมมือและความเชื่อมั่นในตัวผู้น า ซึ่งหากกลุ่มการเมือง
ภาคประชาชนอ่ืนในประเทศไทยมีความคาดหวังในความส าเร็จของกลุ่ม ควรมุ่ งเน้นไปที่  
การสร้างความเป็นเอกภาพของกลุ่ม รวมไปถึงการสร้างแนวร่วมจากกลุ่มอ่ืนที่ได้รับปัญหาในลักษณะ



62 
 

 

เดียวกัน หรือลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกิดความสามารถในการผลักดันเข้าสู่การเป็นประเด็น
สาธารณะ และอ านาจในการต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้ งนี้ความสามารถในการจัดสรร  
และระดมทรัพยากรก็มีความส าคัญต่อความส าเร็จของกลุ่มเช่นกัน  

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มการเมืองภาคประชาชน หากเราพิจารณาในระดับกลุ่มย่อย
ของกลุ่มทางการเมืองของชุมชนตลาดบ่อบัว เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มของพ่ีอ๊อดและกลุ่มผู้ประกอบการ 
เลือกวิธีในการยอมรับความเสี่ยง โดยการยอมให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา เข้ามาในพ้ืนที่  
โดยแลกกับเงินชดเชยที่ได้รับ เพ่ือน าเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือเป็นต้นทุนส าหรับการด าเนินชีวิต 
ในภายภาคหน้า  

 

4.5 สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชน 
ตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 อัน เนื่ องมาจากพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่ อบั ว เป็ น พ้ืนที่ ที่ อยู่ ติ ดกับสถานี รถไฟแปดริ้ ว  
โดยชุมชนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รวมถึงเป็นเขตพ้ืนที่ของการรถไฟ  
แห่งประเทศไทย ซึ่งชุมชนตลาดบ่อบัวเป็นผู้ เช่าอาศัยโดยตรงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลงก่อให้เกิดการขาดทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
จึงได้มีการเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการพ้ืนที่ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บ่อบัวพัฒนา ได้ประมูลถือครองพ้ืนที่ในเขตสถานีรถไฟแปดริ้วทั้งหมด เนื่องด้วยสิทธิในการถือครอง
พ้ืนที่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา จึงได้ท าการขับไล่ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือท าการก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์ มีการฟ้องร้องชาวบ้านในเขตที่อยู่อาศัยชุมชนตลาดบ่อบัวในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่ ก่อให้เกิด  
การรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมต่อหน่วยงานของรัฐในส่วนต่ าง ๆ เช่น  
การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ไม่เกิดผล จึงได้เข้ายื่นฎีกาต่อส านักราชเลขาธิการ (รล.) เรื่องของ  
การขอพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2539 จึงเกิดการประชุม  
เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันในการยุติและคลี่คลายปัญหา พ.ศ. 2543 ได้มีการยกเลิกสัญญา และให้ชุมชน
ตลาดบ่อบัวได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นชุมชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดิน  
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามมติของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทั่ง พ.ศ. 2547 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้เข้าขอความเป็นธรรมเพ่ือได้รับโอกาสสิทธิในการเช่าที่ดินต่อไป  
การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ่อบัวพัฒนา ได้สิทธิเช่าที่ดินเหลือจากเทศบาลในการดูแล กระทั่ง ปี พ.ศ. 2557 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
บ่อบัวพัฒนา ได้ท าการขอต่อสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกับรื้อคดีฟ้องการบุกรุก
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พ้ืนที่ ใช้เครื่องจักรหนักเข้าปรับพ้ืนที่ ถมดินล้อมบ้านเรือนเพ่ือกดดัน ดังนั้นชาวบ้านจึงได้เกิด  
การรวมตัวอีกครั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยมีการเจรจาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย  และ
กระทรวงคมนาคมอีกหลายครั้ง ผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา 
ซึ่งเป็นโจทย์ร่วม ต้องท าการชะลอการบังคับคดี แต่ในท้ายที่สุดห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา  
กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร เข้ารื้อถอนบ้านเรือนในชุมชนตลาดบ่อบัวโดยไม่ได้สนใจต่อ
ค าร้องขอให้ชะลอการบังคับคดีและการประชุมเพ่ือหาทางออกร่วมกัน ใน พ.ศ. 2558 ปัญหา 
ความรุนแรงในการถือสิทธิในพ้ืนที่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้ทวีขึ้นโดยไม่มีทีท่าว่าจะมี
การยอมความหรืออย่างใด ได้มีการใช้ความรุนแรง ข่มขู่คุกคาม รวมถึงได้มีกลุ่มที่อ้างตนว่าเป็นผู้แทน
มาจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา ได้เข้ามาลอบท าร้ายผู้น าชุมชนในบริเวนของชุมชนตลาดบ่อบัว 
และได้ท าการขับไล่ประชาชนในพ้ืนที่ตลาดสดบ่อบัว เพ่ือจะท าการปรับปรุงตลาดสดและเพ่ิมค่าเช่า
พ้ืนที่รวมถึงเก็บค่าแรกเข้าอีกด้วย โดยปัญหาดังกล่าวยังคงยืดเยื้อถึงปัจจุบัน (ประชาไทย, 2558ก) 

ปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ตลาดบ่อบัวพบว่า ในด้านโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐ ประชาชนมองว่าการรถไฟและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่เข้ามาจัดการดูแลประชาชน 
ในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว อันเนื่องมาจากเบื้องหลังของผู้มีอิทธิพลที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มนายทุน
หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา โดยกลุ่มดังกล่าวสามารถก าหนดทิศทางและควบคุมหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในฉะเชิงเทราได้ ซึ่งสอดคล้องกันกับทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์ และทฤษฎีกลุ่มผลักดัน  
ที่มีผลประโยชน์ในการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือผลักดันและสร้างอิทธิพลที่ เหนือต่อภาครัฐในการได้รับ
ผลประโยชน์ต่อกลุ่มจากภาครัฐ รวมถึงจากนโยบายของรัฐให้เอ้ือต่อตนและกลุ่มของตน รวมถึง
ทฤษฎีผลกระทบทางการเมือง ที่กล่าวถึงผลของการที่บุคคลหรือกลุ่มที่มีอ านาจเหนือกว่าเพ่ือ  
การจัดการผลประโยชน์โดยใช้อ านาจให้ส่งผลต่อประชาชน โดยเทศบาลได้กล่าวถึงการที่ไม่สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวได้ตามความต้องการของประชาชนได้ อันเนื่องด้วย
ปัญหาขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของภาครัฐ แม้ภายหลังพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัวถูกถือกรรมสิทธิ์โดย
บริษัทบ่อบัวพัฒนาที่ถือเป็นภาคเอกชน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายังคงไม่สามารถเข้าไปด าเนินการ
ช่วยเหลือต่อประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวได้เช่นเดิม จึงเห็นได้ว่าผลกระทบทางการเมือง 
ในพ้ืนที่ไม่ใช่ผลกระทบเชิงบวก เกิดเป็นผลกระทบที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดเป็นผลเสียต่อ
ประชาชนและคนในพื้นท่ี 

ด้านสังคม พบว่าประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
อันเนื่องมาจาก การถูกขับไล่จากพ้ืนที่ที่อยู่เดิม ดังนั้นในปัจจุบันชาวบ้านจึงต้องเรียกร้องต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือขอรับการช่วยเหลือ ติดต่อกับนายทุนเพ่ือผ่อนผันการย้ายออก รวมถึงการต้องประกอบ
อาชีพ ด้วยเหตุนี้ภาระที่เพ่ิมขึ้นจึงเป็นอุปสรรคขัดขวางในการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชน  
เป็นอย่างมาก 
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ด้าน เศรษฐกิจ  พบว่าแบ่ งความคิด เห็ นออกเป็ น  2 กลุ่ มดั งนี้  ในกลุ่ มแรกมองว่ า 
สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนตลาดบ่อบัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนในพ้ืนที่จ าเป็นต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพที่เพ่ิมขึ้น  เดิมที่อาศัยในพ้ืนที่แต่เมื่อย้ายออกไปแล้วท าให้ค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังตลาดสูงขึ้นก่อให้เกิดเป็นต้นทุนที่มีมากขึ้นจึงมองว่า  
เมื่อต้นทุนสูงขึ้นก าไรในการประกอบอาชีพในพ้ืนที่จึงลดลง ในขณะที่มีประชาชนกลุ่มที่ 2 ในพ้ืน 
กล่าวว่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก มองว่าวิถีชีวิตเป็นไปในรูปแบบเดิม  
การประกอบอาชีพเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างไรก็ตามประชาชนภายในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวมีลักษณะความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัว
อย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัวเพียงในระยะแรกของการด าเนินการ
ด้านการเมืองภาคประชาชนเพียงเท่านั้น จากการตระหนักรู้ในสิทธิ หน้าที่พลเมืองของตน  
การรวมกลุ่มรวมถึงชุมนุม อันเนื่องจากผลของการเมืองภาคประชาชนในการเคลื่อนไหวครั้งแรก  
ไม่มีผลออกมาตามความต้องการของประชาชนจึงท าให้ความตระหนักของความเป็นพลเมืองลดลง 
โดยประชาชนมองว่าสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมของตนถูกลดทอนลง และไม่ได้รับ  
การช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในด้านใด ๆ จึงก่อให้เกิดการล้มเลิกในการเข้าร่วมจากประชาชน
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ ถึงกระนั้นในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวยังคงมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงด าเนินการ
มีส่วนร่วมในการเมืองภาคประชาชน โดยเป็นกลุ่มแกนน าในพ้ืนที่เข้าเป็นตัวแทนในการรวมกลุ่ม  
การเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอรับการช่วยเหลือ และเยียวยาการเดือดร้อนจากเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น 

ดังนั้นจึงสามารถมองได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัวถือ 
เป็นลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ กล่าวคือเป็นรูปแบบที่ไม่ผ่านการรับรอง
ทางกฎหมาย เช่นการชุมนุม การเรียกร้อง รวมถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน 
ตลาดบ่อบัวโดยเป็นการมีส่วนร่วมทางตรง เป็นการใช้อ านาจของตนจากการตระหนักถึงสิทธิ 
ของความเป็นพลเมือง 

ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว มีความสัมพันธ์กันในระดับครอบครัว เครือญาติ เพ่ือน 
อาชีพ และที่ตั้งของชุมชน โดยมีค่านิยมที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันคือปัญหาของการทับซ้อน
ของพ้ืนที่ ชุ มชนตลาดบ่ อบั ว ที่ มี ผลต่อประชาชนในชุมชน รวมถึงการมี วิถีชี วิตที่ เป็น ไป 
ในรูปแบบเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีการติดต่อซึ่งกันและกัน มีผู้น าหรือแกนน าของกลุ่ม  
โดยกลุ่มมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ กล่าวคือกลุ่มจะจัดตั้งขึ้นหรือมีการรวมตัวกันเมื่อเกิดปัญหา 
เพ่ือต้องการเรียกร้องผลประโยชน์ให้ เกิดแก่ชุมชนของตนเอง ซึ่งมีปัจจัยที่ก่อให้ เกิดกลุ่มขึ้น  
คือ เพ่ือก่อให้เกิดอ านาจในการต่อรอง โน้มน้าว และต้านทานอ านาจจากนายทุน รวมถึงอ านาจ
ต่อรองต่อหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์การรวมกลุ่มของชุมชนตลาดบ่อบัวนั้นมีลักษณะ 
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ของการเคลื่อนไหวทางสังคมอันเกิดจากความต้องการรวมกลุ่มหลายองค์ประกอบด้วยกันเช่น  
เกิดจากความคับแค้น และการระดมพล รวมถึงพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวได้จัดตั้งสหกรณ์ชุมชนไว้ 
เพ่ือเป็นการรวมตัวอีกรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะการรวมกลุ่มแบบเป็นทางการ โดยเป็นรูปแบบที่เกิดจาก
การน าของแกนน าชุมชน เพ่ือให้มีการรวมตัวกันขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง 
ลักษณะการด าเนินการของการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัวมีความเป็นประชาสังคม 
กล่าวคือการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ได้รวมตัวกันในฐานะการก ากับดูแล หรือถูกควบคุม 
โดยรัฐ แต่เป็นลักษณะของการรวมตัวกับขึ้นเพ่ือแสดงเจตจ านงที่ต้องการแสดงออกผ่านการใช้สิทธิ
ความเป็นพลเมือง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ประชาชนภายในชุมชน โดยลักษณะของความเป็น
ประชาสังคมนั้นเป็นลักษณะของประชาสังคมในยุคก่อนสมั ยใหม่  ที่มุ่ งเน้นการอยู่ร่วมกัน 
โดยมีอิสระภาพ ความมั่นคง และเสรีภาพในชีวิต ที่มุ่งเน้นให้เกิดการต้านอ านาจรัฐที่จะน ามาซึ่ง  
การขัดต่อผลประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัว ซึ่ งเหตุที่ ก่อให้ เกิด 
ภาคประชาสังคมในพื้นที่คือ บริบททางสังคมที่เกิดการทับซ้อนกันของพื้นที่ในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 
รวมถึงบริบททางการเมืองที่ เกิดจากปัญหาการไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัวมีรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบ 
ประชาสังคมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่หรือ New Social Movement ซึ่งเป็น
ลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคมจากประชาชนเพ่ือต้านอ านาจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นท่ีชุมชนตลาดบ่อบัว 

จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ได้ใช้สิทธิในการเป็นประชาชน
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว โดยยึดตามรายละเอียดพื้นฐานที่ว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
ความเสมอภาคทางการเมือง ที่ทุกคนในพ้ืนที่มีสิทธิเท่าเทียมกันในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
มองถึงว่าการด าเนินการทางการเมืองของประชาชนเพ่ือให้ภาครัฐได้รับฟังความเห็นและสภาพปัญหา
ของประชาชน โดยการด าเนินการเป็ น ไปภายใต้ พ้ืนฐานของกฎหมาย โดยเป็ นรูปแบบ  
ของประชาธิปไตยทางตรงที่ประชาชนเข้าร่วมกับการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ด้ วยตนเอง 
ตามความสมัครใจ ตามหลักสิทธิพลเมืองที่พึงมี โดยเข้ายื่นเรื่องกับหน่วยงานรัฐ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ส านักราชเลขาธิการ เป็นต้น รวมถึง เข้าเจรจาต่อ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บ่อบัวพัฒนา เพ่ือชะลอการรื้อถอน และยุติปัญหาดังกล่าว 

เนื่องจากผลของการทับซ้อนของพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ประชาชนได้เรียนรู้การใช้การเมือง
ในการรวมกลุ่ม เพ่ือการเรียกร้อง โดยการใช้สิทธิความเป็นพลเมืองของตนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ต่อตนและกลุ่มของตน และการใช้สิทธิ



66 
 

 

พลเมืองในการรวมกลุ่มชุมนุมและสมาคมเพ่ือสร้างกลุ่มเรียกร้อง และสร้างกลุ่มสหกรณ์ชุมชน รวมถึง
สร้างโครงการบ้านมั่นคง เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และจุดยืนในการรวมกลุ่ม 

หากแต่การด าเนิ นการของการเมืองภาคประชาชนของชุมชนตลาดบ่ อบั วกลับ 
ไม่ประสบความส าเร็จดังผลที่ต้องการของประชาชนในชุมชนกลุ่มนายทุนยังคงด าเนินการรื้อถอน
บ้านเรือนในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัว ฟ้องร้องแกนน าชุมชนจ านวน 3 คน ในขณะที่นายทุน 
ได้ยื่นข้อเสนอค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้าน เป็นจ านวนเงินบ้านหลังละ 30,000 บาท เพ่ือเยียวยา  
ในเบื้องต้น แต่ทางชาวบ้านชุมชนตลาดบ่อบัวกล่าวว่าด้วยเงินจ านวนนั้น หากต้องไปหาที่อยู่ใหม่ 
อาจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในระยะยาว ประกอบด้วยการเดินทางมาประกอบอาชีพยังตลาด  
จะมีต้นทุนที่ สู งขึ้น  ท าให้ เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้ อ่ืนที่ อยู่ ในชุมชน ด้วยเหตุนี้ 
การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวยังคงด าเนินต่อเพ่ือให้เกิด
ข้อตกลงที่ต้องการ ขณะเดียวมีกลุ่มนักเลงซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้ที่กลุ่มนายทุนส่งมาลงในชุมชน ได้เข้ามา
ข่มขู่และคุกคามประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อประชาชนในพ้ืนที่
เป็นอย่างมาก รวมถึงการน าสิ่งกีดขวางเพ่ือก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้ชีวิต และท าลาย
ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี เหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัญหาต่อชุมชนเป็นอย่างมาก 

และเมื่ อมองในมุมมองของการพัฒนาทางท้องถิ่นที่ มีความหมายถึงการให้ชุมชน 
มีความรับผิดชอบดูแล และพัฒนาท้องถิ่นของตน เป็นการจัดการดูแลตนเองนั้นมองว่าชุมชนตลาดบ่อ
บัวยังไม่มีการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเพียงการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาท า
การช่วยเหลือ เพราะไม่ได้มีการพัฒนาตนเองในบริบทต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว แต่สามารถมองได้ใน
รูปแบบของการเมืองในการพัฒนา อันเนื่องจากประชาชนได้มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองที่มองว่ามีผลประโยชน์ต่อพ้ืนที่ของตน 

ในมุมมองของชุมชนตลาดบ่อบัวมองว่า ประชาชนในชุมชนหากได้รับการดูแลที่ ดี 
จากหน่วยงานของรัฐและกลุ่มนายทุนยกเลิกการฟ้องร้องต่อแกนน าของชุมชนตลาดบ่อบัว และใช้ 
การประณีประณอมในการด าเนินการ รวมถึงตนเองและกลุ่มของตนได้ผลตอบแทนในการย้ายออก  
ที่มีเพียงพอต่อความต้องการและไม่เดือดร้อนต่อการประกอบอาชีพ จึงจะเป็นเหตุที่ให้กลุ่มของตนยุติ
การด าเนินกิจกรรมการเมืองภาคประชาชน  

ในขณะที่มุมมองของเทศบาลมองว่า ประชาชนในพ้ืนที่ต้องมีความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ 
ของหน่วยงานของรัฐ เพราะรัฐเป็นผู้ที่ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนแต่ต้องด าเนินภายใต้
ข้อก าหนดขอบเขตอ านาจของตน รวมถึงให้เชื่อมั่นในภาครัฐ และร่วมมือกับการพัฒนาทั้งในพ้ืนที่
ตนเองและกับพื้นท่ีอ่ืน ๆ ภายในท้องถิ่น  
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อย่างไรก็ตามเมื่อมองในมุมมองภายนอก หน่วยงานของรัฐ ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ภาคเอกชนหรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่
ชุมชนตลาดบ่อบัว จ าเป็นต้องมีความเป็นธรรมและเป็นการในการตัดสินปัญหาและแก้ไขปัญหา 
เนื่องจากเดิมชุมชนเป็นชุมชนที่ได้เป็นผู้เช่าโดยตรงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้อยู่อาศัย 
ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงควรดูแลประชาชนในชุมชนเป็นอันดับแรก ถึงแม้จะมี 
การให้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบ่อบัวพัฒนา แล้ว แต่จ าเป็นต้อง
เยียวยาและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในฐานะผู้เสียหายจากการได้รับประโยชน์ของการรถไฟ  
แห่ งประเทศไทยในเรื่องนั้ น  รวมถึงนายทุนที่ ต้องใช้การประณีประณอมในการไกล่ เกลี่ ย  
และจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านให้เกิดความลงตัวและเป็นที่พึงพอใจต่อทั้งสองฝ่าย และ 
ประชาชนในพ้ืนที่ต้องยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงและยอมรับการช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงเชื่อใจ  
ในระบบการท างานของรัฐในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของตน ทั้งนี้ต้องอาศัยหลักของการมีส่วนร่วม 
ในการเมือง เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานของรัฐอีกทางหนึ่ง  
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จากการสรุปและอภิปรายผลสามารถก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการศึกษาดังนี้ 
 

 

แผนภาพที่ 4.1 แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาหลังจากท าการศึกษาในพ้ืนที่จริง 

 

ผลลัพธ์ของการเมืองภาคประชาชนในชุมชนตลาดบ่อบัว 
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
- การได้รับการสนองความคาดหวังของกลุ่ม 
- การเรียนรู้ทางการของของคนในชุมชนถึงสิทธิของตนเองและชุมชน 
- การเจรจากับกลุ่มนายทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ความส าเร็จ และ ความล้มเหลว จากการรวมตัว เจรจา 

สภาพชุมชนตลาดบ่อบัวภายหลังจาก
บริษัทบ่อบัวพัฒนาได้สิทธิถือครองพ้ืนที่
จากการประมูล 
- การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย 
- การสูญเสียวิถีการประกอบอาชีพดั้งเดิม 
- สภาพสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษ 
- การถูกคุกคาม 
- ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
หน่วยงานภาครัฐ  
 

การเมืองภาคประชาชนในชุมชนตลาดบ่อ
บัว 
- การรวมกลุ่มในภาคประชาสังคม 
- การเรียกร้องจากภาคประชาสังคม 
- การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม 
- ความขัดแย้งภายในของ 
1) ชุมชน – นายทุน 
2) ชุมชน - เทศบาล 
3) ภายในชุมชน 
 



 

 

บทท่ี 5 
 

สรุป 

การศึกษาเรื่อง “การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชน 
ตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ 
เพ่ือศึกษาการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่  และเพ่ือศึกษาผลจากการเมือง 
ภาคประชาชนในการแก้ ไขปัญ หาการทับซ้อน ใน พ้ืนที่ ชุ มชนตลาดบ่ อบั ว  อ า เภอ เมือ ง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลที่จะได้รับจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของการทับซ้อน 
ของพ้ืนที่รวมถึงการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และผลจากการด าเนินการ
ของการเมื อ งภาคประชาชน ในการแก้ ไขปัญ ห าพ้ื นที่ ทั บ ซ้ อนของประชาชน ในชุ มชน 
ตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นข้อมูลที่ได้จากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ สื่อสารสนเทศ ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และการศึกษาภาคสนาม (Field Study) เป็นข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ 
แบบไม่ เป็นทางการ ( Informal Interview) รวมถึงการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Dept Interview)  
ผ่านเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผู้น าชุมชน และกลุ่มประชากรตัวอย่างในชุมชน  
ตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นขั้นตอนดังนี้ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) เป็นการณ์สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับกลุ่มประชากรตัวอย่างชุมชนตลาดบ่อบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 13 คน เพ่ือทราบถึงปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่ รวมถึงเพ่ือ
ศึกษาการเมืองภาคประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และผู้น าชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 2 คน 
เพ่ือทราบถึงปัญหาการทับซ้อนของพ้ืนที่  และเพ่ือศึกษาการเมืองภาคประชาชนในพ้ืนที่  
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในพ้ืนที่  
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5.1 ปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 

ประชาชนมองว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้ามาดูแล 
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว มีสาเหตุมาจากมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับกลุ่มนายทุนและหน่วยงานภาครัฐ โดยกลุ่มดังกล่าวสามารถก าหนดทิศทาง
และควบคุมหน่วยงานต่าง ๆ ในฉะเชิงเทราได้ ในอีกด้านหนึ่งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้กล่าวถึง 
การที่ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวได้ตามความต้องการของประชาชน
ได้ อันเนื่องด้วยปัญหาขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของภาครัฐ  แม้ภายหลังพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 
ถูกถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัทบ่อบัวพัฒนาที่ถือเป็นภาคเอกชน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรายังคงไม่สามารถ
เข้าไปด าเนินการช่วยเหลือต่อประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวได้เช่นเดิม ด้านสังคม ประชาชนมี
วิถี ชี วิต เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม อัน เนื่ องมาจาก  การถูกขับ ไล่ จาก พ้ืนที่ ที่ อยู่ เดิ ม  ดั งนั้ น 
ในปัจจุบันชาวบ้านจึงต้องเรียกร้องต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอรับการช่วยเหลือ ติดต่อกับนายทุน 
เพ่ือผ่อนผันการย้ายออก รวมถึงการต้องประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้ภาระที่เพ่ิมขึ้นจึงเป็นอุปสรรค
ขัดขวางในการด าเนินชีวิตของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมากด้านเศรษฐกิจ แบ่งความคิดเห็น
ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มแรกมองว่าสภาพเศรษฐกิจภายในชุมชนตลาดบ่อบัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ประชาชนในพ้ืนที่จ าเป็นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพที่เพ่ิมขึ้น  เดิมที่อาศัยในพ้ืนที่  
แต่เมื่อย้ายออกไปแล้วท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังตลาดสูงขึ้น
ก่อให้เกิดเป็นต้นทุนที่มีมากขึ้น กลุ่มที่ 2 ในพ้ืนกล่าวว่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก
นัก มองว่าวิถีชีวิตเป็นไปในรูปแบบเดิม การประกอบอาชีพเหมือนเดิม 

หากพิจารณาจากจุดดังกล่าวแล้วแม้ว่าประเด็นปัญหาและพ้ืนที่ผังเมืองจะเป็นจุดร่วมของคน
ในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว แต่ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ เกิดการแบ่งกลุ่มภายในกลุ่มการเมือง 
ภาคประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวเกิดขึ้นจากความแตกต่างด้านช่วงวัย พ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพ  รวมไปถึ งฐานะทางสั งคม ซึ่ งปั จจัย เหล่ าส่ งผลโดยตรงต่อรูปแบบการเคลื่ อนไหว 
และเป้าประสงค์ในการเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่ม หากท าการเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
การเมืองภาคประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัวกับกลุ่ มการเคลื่ อนไหวอ่ืนที่ มี พ้ืนฐาน 
ทางด้านการประกอบอาชีพหรือฐานะทางสังคมใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มสมัชชาคนจน หรือ  
กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมแบบวนเกษตร การเคลื่อนไหวของกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันของพ้ืนฐาน
การประกอบอาชีพและฐานะทางสังคมมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการรวมกลุ่มหรือ  
ประสบความส าเร็จในการสร้างอ านาจการต่อรองจากภาครัฐ 
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5.2 การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว 

การเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งแรก ไม่มีผลออกมาตามความต้องการของประชาชนจึง  
ท าให้ความตระหนักของความเป็นพลเมืองลดลง โดยประชาชนมองว่าสิทธิ เสรีภาพ และ  
ความเท่าเทียมของตนถูกลดทอนลง และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในด้านใด ๆ ถึง
กระนั้นในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวยังคงมีประชาชนอีกส่วนหนึ่ งที่ยังคงด าเนินการมีส่วนร่วม 
ในการเมืองภาคประชาชน โดยเป็นกลุ่มแกนน าในพ้ืนที่เข้าเป็นตัวแทนในการรวมกลุ่ม การเรียกร้อง
ต่อหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอรับการช่วยเหลือ และเยียวยาการเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ลักษณะการด าเนินการของการเมืองภาคประชาชนครั้งแรกในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัว 
มีความเป็นประชาสังคม แต่เป็นลักษณะของการรวมตัวกับขึ้นเพ่ือแสดงเจตจ านงที่ต้องการแสดงออก
ผ่านการใช้สิทธิความเป็นพลเมือง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ประชาชนภายในชุมชน โดยลักษณะ
ของความเป็นประชาสังคมนั้นเป็นลักษณะของประชาสังคมในยุคก่อนสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการอยู่
ร่วมกับโดยมีอิสระภาพ ความมั่นคง และเสรีภาพในชีวิต ที่มุ่งเน้นให้เกิดการต้านอ านาจรัฐที่จะน ามา
ซึ่งการขัดต่อผลประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัว ซึ่ งเหตุที่ก่อให้ เกิด 
ภาคประชาสังคมในพื้นที่คือ บริบททางสังคมที่เกิดการทับซ้อนกันของพื้นที่ในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 
รวมถึงบริบททางการเมืองที่ เกิดจากปัญหาการไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่ งการเคลื่ อนไหวภาคประชาสั งคมใน พ้ืนที่ ชุ มชนตลาดบ่อบั วมี รูปแบบการเคลื่ อนไหว 
แบบประชาสังคมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่หรือ New Social Movement  
ซึ่งเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคมจากประชาชนเพ่ือต้านอ านาจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในพ้ืนที่  เพ่ือให้ เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมต่อประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชนตลาดบ่อบัว  
ซึ่งไม่ได้เกิดจากชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งภายในสังคม แต่เป็นการเรียกร้องเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหา  
ในเชิงนโยบายอันส่งผลต่อประชาชน 

อย่างไรก็ตามเมื่อรูปแบบการด าเนินการเมืองภาคประชาชนในรูปแบบขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) ไม่ประสบผลดังที่คาดหวัง ความเข้มแข็ง 
และรูปแบบการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง 
ภาคประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัวมีการแตกออกเป็นกลุ่มย่อย ช่องว่างของสังคมเริ่มเป็นบริบท
ที่ท าให้กลุ่มเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดการแตกกลุ่มกัน ระยะเวลาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เป้าหมาย
ในการเคลื่อนไหวของคนในพ้ืนที่มีความแตกต่างกันไป บางส่วนมีความมุ่งหวังให้ภาครัฐสามารถ
แก้ปัญหาทวงคืนสิทธิในถิ่นที่อยู่อาศัยของตน บางกลุ่มมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์แล้วความสามารถ  
ในการด ารงชีวิตอยู่จึงมุ่งเน้นการรวมกลุ่มเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลพวงต่อการประกอบ
อาชีพมากกว่าประเด็นการได้สิทธิในถิ่นที่อยู่อาศัยคืนมา 
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5.3 ผลจากการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของชุมชนตลาด
บ่อบัว 

ประชาชนได้เรียนรู้การใช้การเมืองในการรวมกลุ่ม เพ่ือการเรี ยกร้อง โดยการใช้สิทธิ 
ความเป็นพลเมืองของตนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ต่อตนและกลุ่มของตน และการใช้สิทธิพลเมืองในการรวมกลุ่มชุมนุมและสมาคม  
เพ่ือสร้างกลุ่มเรียกร้อง และสร้างกลุ่มสหกรณ์ชุมชน รวมถึงสร้างโครงการบ้านมั่นคง เพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็ง และจุดยืนในการรวมกลุ่ม หากแต่การด าเนินการของการเมืองภาคประชาชนของชุมชน
ตลาดบ่อบัวกลับไม่ประสบความส าเร็จดังผลที่ต้องการของประชาชนในชุมชนกลุ่มนายทุนยังคง
ด าเนินการรื้อถอนบ้านเรือนในพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ด้วยเหตุนี้การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ของประชาชนในพื้นท่ีชุมชนตลาดบ่อบัวยังคงด าเนินต่อเพ่ือให้เกิดข้อตกลงที่ต้องการ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการศึกษาในครั้งนี้มีเสนอแนะผลการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 
 

5.4.1 ข้อเสนอแนะต่อการทับซ้อนของพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 
1. ทางเทศบาลจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้านการปรึกษาปัญหาต่อเทศบาล 

ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ได้รับรู้และเข้าใจถึงการท างาน อ านาจหน้าที่ และการเข้าถึง
หน่วยงานของรัฐ ให้แก่ประชาชน รวมถึงอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ให้แก่ประชาชน เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 

2. การรถไฟแห่งประเทศไทยจ าเป็นต้องเยียวยาและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ในฐานะผู้เสียหายจากการได้รับประโยชน์ของตน รวมถึงอ านวยความสะดวกและดูแล
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

3. นายทุนที่ต้องใช้การประณีประณอมในการไกล่เกลี่ย และจัดสรรผลประโยชน์
ให้แก่ชาวบ้านให้เกิดความลงตัวและเป็นที่พึงพอใจต่อทั้งสองฝ่าย 

4. ตัวประชาชนในพ้ืนที่ต้องยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงและยอมรับการช่วยเหลือ
จากภาครัฐรวมถึงเชื่อใจในระบบการท างานของรัฐในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของตน  
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ทั้งนี้ต้องอาศัยหลักของการมีส่วนร่วมในการเมือง เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างาน 
ของหน่วยงานของรัฐอีกทางหนึ่ง 

 
5.4.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการศึกษาครั้งต่อไป 

 จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาในประเด็นของโครงสร้างและรูปแบบ  
การเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชน ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่าโครงสร้างและรูปแบบดังกล่าว
ไม่ประสบผลเท่าที่ควรส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างยังคงเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาต่อไป ด้วยเหตุนี้ 
การด าเนินการศึกษาในครั้งต่อไปควรมุ่งไปยังประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของภาครัฐโดยมุ่งเน้นบริบทมุมมองของภาครัฐ 
จากการศึกษาเรื่องการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนของชุมชนตลาด
บ่อบัว อ าเภอเมื อง จั งหวัดฉะเชิงเทรา ท าให้ เห็น ได้ว่ามุมมองของกลุ่ มการเมือง 
ภาคประชาชนและมุมมองของภาครัฐมีความแตกต่างกัน ซึ่งจากการศึกษาจะพบว่าทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการรถไฟแห่งประเทศไทยมีข้อจ ากัดในด้านระบบราชการ 
และขอบข่ายอ านาจหน้าที่ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถช่วยเหลือ บรรเทา
หรือแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคประชาชนตามที่กลุ่มการเมืองภาคประชาชนคาดหวังไว้ได้  

2. จากการศึกษาเรื่องการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน 
ของชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความไม่ส าเร็จของกลุ่มนั้นไม่ได้เป็ น
ผลพวงมาจากภาครัฐเพียงปัจจัยเดียว รูปแบบ โครงสร้างและการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม  
ถือเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการรวมกลุ่ม โดยในส่วนนี้หากมีการต่อยอด
ในการศึกษา เราสามารถใช้การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study Approach) 
ในการพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความล้มเหลว หรือเกิดความส าเร็จในการเคลื่อนไหว
ภาคประชาชนจากกลุ่มการเมืองภาคประชาชนอื่น ๆ 
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ภาคผนวก 

แนวค าถามในการสัมภาษณ์ เรื่อง “การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน
ของชุมชนตลาดบ่อบัว อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. ที่อยู่อาศัย 

ส่วนที่ 2 ที่มาของปัญหา 
1. การเช่าที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทย 
2. การเป็นประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
3. การด าเนินการของนายทุนต่อพ้ืนที่ชุมชนตลาดบ่อบัว 

ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากปัญหา  
  1. การดูแลจากการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้เช่าที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

2. การดูแลจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
3. วิถีความเป็นอยู่ 
4. การประกอบอาชีพ 

ส่วนที่ 4 การเมืองภาคประชาชน 
1. เป้าหมายของการรวมกลุ่ม 

  2. ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
   2.1 ลักษณะการมีส่วนร่วม 
   2.2 บทบาทภายในกลุ่ม 
  3. กระบวนการด าเนินกิจกรรมการเมืองภาคประชาชน 

ส่วนที่ 5  ผลจากการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนในพ้ืนที่ 
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