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การเปล่ียนไปของคนจนเมืองสงขลาในสังคมเมืองท่ีกําลังเปล่ียนแปลง 
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กอแกว้ วงศพ์นัธ์ุ2  

 
บทคดัย่อ  
 

บทความช้ินน้ีเป็นการอธิบายการเปล่ียนแปลงของเมืองและชุมชนแออดัในเมืองสงขลา โดยเนน้
ความเป็นมา พฒันาการและการกลายเป็นเมือง พฒันาการชุมชนแออดัผ่านการศึกษาเชิงปริมาณ และการ
เล่ือนสถานะอนัเน่ืองมาจาการเปล่ียนแปลงโดยใช้กรณีศึกษาชุมชนกุโบร์ ในเขตเทศบาลนครสงขลา  
นบัตั้งแต่เศรษฐกิจและการพฒันาเมืองสงขลาขบัเคล่ือนไปอยา่งต่อเน่ือง ไดเ้กิดการอพยพโยกยา้ยถ่ินของ
คนจนท่ีอพยพเขา้มาเป็นแรงงานรับจา้งและปักหลกัอาศยัในเมืองจนเกิดเป็นชุมชนแออดัหนาแน่น กลุ่มคน
เหล่าน้ีเป็นแรงงานขบัเคล่ือนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในเมืองสงขลาเติบโต และท่ามกลางการ
เติบโตของเมือง ชีวิตคนจนเมืองสงขลาไดเ้คล่ือนจากจุดท่ีเคยเป็นคนจนในสลมัท่ีดอ้ยพฒันาทั้งดา้นกายภาพ
และส่ิงแวดลอ้มกลายเป็นชุมชนแออดัท่ีมีการรับรองชุมชนจากรัฐทอ้งถ่ิน เกิดรูปแบบการบริหารชุมชนและ
อยู่ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคมของรัฐทอ้งถ่ินไดเ้กิดการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มชุมชนและคุณภาพ
ชีวิตมากข้ึน และในอดีตอาชีพของคนจนเมืองจาํกดัอยูท่ี่การใชแ้รงงานหรือจบักงั แรงงานก่อสร้าง ปัจจุบนั
คนจนเมืองรุ่นใหม่ขยบัข้ึนมาประกอบอาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึน อาทิ หาบเร่ แผงลอย เปิดกิจการอย่าง
เสริมสวย ซักรีด ทาํอาชีพอิสระบนโซเชียล ทาํอาชีพท่ีเกิดจากวิถีชีวิตแบบใหม่อย่างบริการส่งอาหารดิลิ
เวอร์ร่ี การประกอบอาชีพหลากหลายของคนจนเมืองกลายเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากของเมืองมาก
ข้ึน ทาํใหส้ถานะของชุมชนและชุมชนแออดัเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัยะสาํคญั  
คาํสําคญั : คนจนเมือง, การเปล่ียนแปลง  
 
บทนํา  
 เน้ือความของบทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัประเด็น คนจนเมืองท่ีเปล่ียนไปในสังคมเมืองท่ี
กาํลงัเปล่ียนแปลง : กรณีศึกษาจงัหวดัสงขลา ท่ีมุ่งศึกษาการเปล่ียนไปของคนจนเมืองสงขลาภายใตพ้ลวติั
การพฒันาของเมือง ดว้ยการขยายตวัของความเป็นเมืองไดเ้กิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและส่งผลสําคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรมอยา่งลึกซ้ึง ซบัซ้อนตาม
สัดส่วน ประเทศไทยท่ีมีการขยายตวัของความเป็นเมืองมาอย่างต่อเน่ืองนับแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
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สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) ซ่ึงเป็นแผนฉบบัแรกท่ีไดร้ะบุสาระสาํคญัของการพฒันาเมืองไว้
อย่างชัดเจน โดยช้ีให้เห็นถึงลกัษณะของการกระจายตวัและการตั้ งถ่ินฐานท่ีก่อให้เกิดปัญหาและเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาเมือง จึงมีการกาํหนดแนวคิดแนวทางการพฒันาเมืองหลกัในภูมิภาค รวมถึงการ
กาํหนดแนวทางการพฒันาเมืองรองในภูมิภาคในแผนระยะต่อๆมาเพ่ือการกระจายความเจริญ ลดความ
เหล่ือมลํ้าระหว่างชนบท รวมไปถึงแนวคิดและวาทกรรมใหม่ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมือง ไม่ว่าจะเป็นวาท
กรรมเก่ียวเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDG) “การพฒันาเมืองน่าอยู่” “เมืองย ัง่ยืน” “เมืองสีเขียว” เมือง
อจัฉริยะ หรือ “Smart City” และการบริหารจดัการเมืองแนวใหม่ ทาํใหเ้มืองท่ีแทบจะเรียกไดว้่าเป็นรากฐาน
และศูนยก์ลางสาํคญัของการขบัเคล่ือนกิจกรรม การประกอบการทางการคา้ การลงทุน อุตสาหกรรม บริการ 
และการสะสมทุน เผชิญกบัความทา้ทายใหม่ๆ ทั้งในแง่การบริการจดัการและการควบคุมพ้ืนท่ีให้เป็นใน
วิสัยทศัน์ ทิศทางและยุทธศาสตร์ทั้ งจากรัฐส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน ท่ีทาํให้ทั้ งพ้ืนท่ีเมืองและผูค้น
โดยเฉพาะผูค้นระดบัล่างของเมืองต่างเผชิญปัญหาและผลกระทบอนัมากมาย ดงัในจงัหวดัสงขลาท่ีการ
เติบโตของเมืองมีมาอย่างต่อเน่ือง ภายหลงัถูกกาํหนดให้เป็นเมืองหลกัและเมืองศูนยก์ลางของพ้ืนท่ีใน
ภาคใต ้ภายใตแ้นวคิดการพฒันาเมืองหลกัในภูมิภาค ดว้ยการกาํหนดเป็นศูนยก์ลางของการเป็นเมืองท่าการ
ส่งออกสินคา้ การคมนาคมขนส่ง การคา้และบริการ และอุตสาหกรรมส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยางพารา ประมง และการขุดเจาะก๊าชและนํ้ ามนั นับแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 
เป็นตน้มา ทาํใหจ้งัหวดัสงขลามีการพฒันาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นลาํดบัหน่ึงของภาคใตม้าโดย
ตลอด 

ถึงปัจจุบนัจงัหวดัสงขลา ท่ีมีเมืองคู่ขนานการพฒันาอย่างหาดใหญ่-สงขลา เป็นฐานขบัเคล่ือน
สําคญัยงัถูกกาํหนดให้เป็นเมืองศูนยก์ลางดา้นการเงิน การลงทุน การคา้ การบริการ และการท่องเท่ียว  
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้านตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีทางภาคเหนือของ
ประเทศมาเลเซีย (Northern Corridor Economic Region : NCER)  รวมถึงโครงการใหม่ตามนโยบาย เช่น 
การจงัหวดัตน้แบบเมืองสีเขียว (Green City) ภายใตค้วามร่วมมือ IMT-GT นโยบายลงทุนดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การสร้างรถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย ์ท่ีเม่ือผสานเขา้กบั
นโยบายการพฒันาเมืองสงขลาท่ีมุ่งส่งเสริมการพฒันาเมืองเพ่ือการคา้ หรือ “การทําให้เมืองกลายเป็น
สินค้า” การรณรงคส่์งเสริมเมืองเก่าสงขลาเป็น “เมืองมรดกโลก”  และการดาํเนินนโยบาย “เมืองสีเขียวท่ี
ทันสมยั”  (Green and Smart)  แมเ้มืองจะเติบโตและกลายเป็นเมืองเพ่ิมมากข้ึนอนัส่งผลต่อวิถีชีวิตใหม่ การ
ดาํรงชีพแบบใหม่ๆ แต่ในดา้นหน่ึงโยบายดงักล่าวไดส่้งผลต่อชุมชนแออดัและคนจนเมืองเช่นกนั ดา้นหน่ึง
ของการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการพฒันา ผูค้นในชุมชนแออดัและ คนจนเมืองต่างปรับตวัรับมือกบั
การพฒันา พลวตัเมืองมาอยา่งต่อเน่ือง ชาวชุมชนจาํนวนไม่นอ้ยยงัตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบาก ยากจน ด้ิน
รนเอาตวัรอดอยา่งหนกัในทางเศรษฐกิจ แต่ท่ีสามารถใชโ้อกาสจากความทุกขย์ากใหส้ามารถยนืหยดั ตั้งตน
ชีวิตใหม่ดว้ยจินตนาการอนัหลากหลาย ส่วนหน่ึงสามารถสะสมทุน สร้างทางเลือก เครือข่ายทางสังคมแบบ
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ใหม่ๆ และกา้วสู่การเป็นผูป้ระกอบการในท่ามกลางความซับซ้อน หลากหลายของระบบเศรษฐกิจทั้งใน
และนอกระบบ สามารถเช่ือมต่อ ผนวกรวมเป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจเมืองมากข้ึน รวมถึงการใช้
พ้ืนท่ีชุมชนแออดัเป็นพ้ืนท่ีแสวงหาทางเลือกใหม่ของการอยู่รอดทางสังคมและทางเศรษฐกิจของ “ผูม้า
ใหม่” ในชุมชนกมี็ไม่นอ้ยเช่นกนั    
 การศึกษาชุมชนอดัและคนจนเมืองจงัหวดัสงขลาในคร้ังน้ี จึงเป็นโอกาสอนัสาํคญัในการทาํความ
เขา้ใจในพลวตั การดาํรงอยู่อนัซบัซ้อน ความเช่ือมโยงและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนแออดัและคนจนกบั 
“เมือง” ในท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้มและ
นโยบายการพฒันาเมือง อนัส่งผลต่อการแสวงหาแนวทางกาํหนดนโยบายการพฒันาเมืองท่ีสอดคลอ้งกบั
จินตนาการและการปฏิบติัการของผูค้นกลุ่มต่างๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการอยูร่่วมกนัอยา่งเสมอหนา้      
 
ความเป็นเมืองสงขลา  

ในอดีตสงขลาเป็นเมืองและเป็นเมืองท่าเรือท่ีมีชนชาติต่างๆ เขา้มาคา้ขายแลกเปล่ียน และเป็นจุด
พกัของเรือสินคา้ต่างๆ เพ่ือไปยงัท่าเรืออ่ืนๆ สงขลาในอดีตจึงเป็นฐานทางทะเล (sea-based) เพ่ือการคา้ขาย
ระหวา่งประเทศมาชา้นาน (ศุลีมาน นฤมล วงศสุ์ภาพ, 2547) แมว้า่ใน พ.ศ.2460 จะมีการสร้างเส้นทางรถไฟ
สายใตม้ายงัหาดใหญ่-สงขลาแลว้ แต่ช่วงนั้นท่าเรือเมืองสงขลายงัคึกคกัไปดว้ยเรือสินคา้จากต่างประเทศ
อย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดียขนส่งสินคา้ เช่น ปุ๋ย ขา้วเปลือก ขา้วโพด ปูนซีเมนต์ และอาหารสัตว์มา
คา้ขายยงัประเทศไทยรวมไปถึงการส่งสินคา้จากประเทศไทยไปยงัประเทศอ่ืนๆ ดว้ย ในแถบย่านท่าเรือ
เมืองสงขลาจึงเตม็ไปดว้ยจบักงั (แรงงานขนสินคา้) นบัร้อยชีวิตท่ีเขา้มาทาํงานเป็นแรงงานขนสินคา้ลงจาก
เรือข้ึนไปยงัรถบรรทุกสินคา้เพ่ือกระจายสินคา้ไปยงัอ่ืนๆ ในประเทศไทย รวมไปถึงกรุงเทพฯ ต่อมาใน
ทศวรรษ 2500 ธุรกิจประมงพาณิชยแ์ละประมงต่อเน่ืองเร่ิมเติบโต เป็นธุรกิจท่ีรัฐบาลให้การสนบัสนุนอยา่ง
มากไดรั้บการสนบัสนุนเทคโนโลยดีา้นเคร่ืองยนตเ์รือ เคร่ืองมือจบัสัตวน์ํ้ าทางทะเล รวมไปถึงการใหกู้เ้งิน
ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น โรงงานห้องเยน็ โรงงานผลิตนํ้ าแข็ง โรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ าเพื่อการ
รองรับธุรกิจประมงพาณิชย์3 นับเป็นอุตสาหกรรมประมงท่ีดึงดูดแรงงานทั้ งแรงงานจากภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและแรงงานจากเมืองรอบนอกสงขลาเขา้มาทาํงานในเมืองสงขลา เรือประมงในจงัหวดั
สงขลามีจาํนวนมากเป็นอนัดบัหน่ึงของภาคใต ้(กรมประมง, 2539) เม่ือ พ.ศ.2539-2540 มีจาํนวนเรือประมง
พาณิชยม์ากถึง 1,300 ลาํมีทั้งเรือขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ความเฟ่ืองฟูของธุรกิจประมงดึงดูดแรงงานเขา้
มาจาํนวนมาก ชาวบา้นในชุมชนแออดัจาํนวนไม่นอ้ยท่ีเคยเป็นแรงงานในเรือประมง และเป็นแรงงานของ
ธุรกิจประมงต่อเน่ือง-แล่ปลาหมึก ปอกกุง้ ขดู/คดัปลา ฯลฯ สงขลามีการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและมีการ
พฒันาเป็นเมืองมาอยา่งต่อเน่ือง หลงัจากถูกกาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลกัและเมืองศูนยก์ลางของพ้ืนท่ีในภาคใต ้
ภายใตแ้นวคิดการพฒันาเมืองหลกัในภูมิภาค ดว้ยการกาํหนดเป็นศูนยก์ลางของการเป็นเมืองท่าการส่งออก

                                                            
3 ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล (Marine Knowledge Hub) 
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สินคา้ การคมนาคมขนส่ง การคา้และบริการ และอุตสาหกรรมส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา 
ประมง และการขดุเจาะก๊าชและนํ้ ามนั นบัแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 เป็นตน้มา 
และในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7 สงขลาและหาดใหญ่ถูกกาํหนดใหเ้ป็นเมืองหลกัใน
การพฒันาเมืองบริการ การท่องเท่ียวและศูนยร์าชการทางภาคใต ้(ประพาพรรณ แกว้สิยา, 2557) ประกอบ
กบัจงัหวดัสงขลามีพ้ืนท่ีชายแดนติดกบัประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้สงขลาเป็นพ้ืนท่ีพฒันาเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ือง ในยคุของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดป้ระกาศนโยบายพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษข้ึน
เม่ือปี พ.ศ.2557 โดยสงขลาเป็นหน่ึงในสิบเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษระดบัประเทศ เพ่ือสร้างฐานการผลิต
เช่ือมโยงกบัอาเซียน 

นโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจสงขลา (Songkhla Special Economic Development Zone) จะไดรั้บการ
สนับสนุนในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริม
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ เป็นศูนยก์ารกระจายสินคา้ และมีการบริหารแรงงานต่างดา้วแบบไป-กลบั การ
ใหบ้ริการจุดเดียวแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service : OSS) องคป์ระกอบท่ีทาํใหส้งขลา พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลามีศกัยภาพ คือ 1. พ้ืนท่ีชายแดนติดกบัพ้ืนท่ีพฒันาเศรษฐกิจภาคเหนือของมาเลเซีย (NCER) เป็น
ฐานการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป เคมีภณัฑ์ และปิโตรเลียม 2. 
ด่านศุลกากรสะเดาเช่ือมโยงกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษบูกิตกายูฮิตมั เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต ์
และช้ินส่วนยานยนต ์3. ด่านศุลกากรบา้นประกอบเช่ือมโยงกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษโกตาปุตรา ซ่ึงเป็นเมือง
อุตสาหกรรมการเกษตร 4. เป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์ภาคใต ้มีระบบขนส่งทางถนน 
(ด่านศุลกากรสะเดา) ระบบราง (ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์) ท่าเรือนํ้ าลึกสงขลา ท่าเรือปีนัง ท่าเรือกลาง
มาเลเซีย และท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เช่ือมต่อกบัประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ 5. ตั้งอยู่
ใกล้นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวดัสงขลา (นิคมฉลุง) ท่ีใช้วตัถุดิบจากภาคใต้ อาทิ ยางพารา และ
ผลิตภณัฑ์ยางพาราแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมฮาลาล เพ่ือเป็นฐานการส่งออกและ
พฒันาอุตสาหกรรมสนบัสนุนเพื่อการผลิตทั้งในประเทศและประเทศมาเลเซีย 6. เป็นศูนยก์ลางการศึกษา
ระดบัภาคมีสถาบนัอุดมศึกษา (มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชนรวม 5 แห่ง) และอาชีวศึกษาท่ีมีศกัยภาพสูง มี
ความพร้อมสามารถรองรับการวิจยัและพฒันา และการผลิตแรงงานทกัษะรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 7. เมือง
สงขลา-หาดใหญ่เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวหลกัของภาคใตต้อนล่าง นอกจากน้ีจงัหวดัสงขลามีโรงงาน
อุตสาหกรรมจาํนวน 1,939 แห่ง มีจาํนวนแรงงานอุตสาหกรรม 83,316 คน มีการลงทุนสูงสุดใน 3 
อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้รองลงมาคือ
ภาคเกษตรกรรม ไดแ้ก่ยางพารา ปาลม์นํ้ามนั และกุง้เพาะเล้ียง (พลากร สตัยซ่ื์อ, 2560) 

จังหวดัสงขลาเป็นเมืองคู่ขนานการพฒันาหาดใหญ่-สงขลา เป็นฐานขบัเคล่ือนสําคัญ ยงัถูก
กาํหนดให้เป็นเมืองศูนยก์ลางดา้นการเงิน การลงทุน การคา้ การบริการ และการท่องเท่ียว  นอกจากเป็น
พ้ืนท่ีท่ีถูกกาํหนดให้พ้ืนท่ีเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบาย ยงัมีนโยบายการลงทุนในเร่ือง
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โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์  นโยบายพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานดบัประเทศ เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมพ้ืนฐาน ตามโครงการ One Transport for All 
ของกระทรวงคมนาคมคือ โครงการรถไฟทางคู่มีแผนในการสร้างเส้นทางในสงขลา 2 เส้นทางคือ 1. 
เส้นทางสุราษฎร์ธานี-สงขลา 2. เส้นทางหาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ จากนโยบายท่ีถูกกาํหนดไวใ้นยคุคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) (พ.ศ.2557-2562) ไดก้าํหนดให้สงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษและเมืองท่ี
เช่ือมต่อกบัอาเซียนดา้นเศรษฐกิจ โดยวางแผนการสร้างระบบโลจิสติกส์เช่ือมต่อกบัประเทศอาเซียน  

โครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคมส่งผลกระทบต่อชุมชนแออัดในเมืองสงขลา ซึ่งจะมี
การร้ือย้ายชุมชนออกไปจากพื้นท่ีพฒันาโครงการรถไฟทางคู่ไปยงัพื้นท่ีท่ีกระทรวงคมนาคมจัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการร้ือย้ายท่ีบริเวณบ้านบางดาน ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ .สงขลา ความเดือดร้อนท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของรถไฟทางคู่เป็นผลกระทบวงกว้างครอบคลุมชุมชนแออัดในเขตอําเภอเมืองสงขลาท้ังสองเขต
เทศบาลคือ เทศบาลนครสงขลา และเขตเทศบาลเขารูปช้าง มชุีมชนแออัดได้รับผลกระทบจํานวน 22 ชุมชน 
กว่า  1,584 ครัวเรือน นอกจากนโยบายระดบัชาติ เทศบาลนครสงขลาไดมี้นโยบายพฒันาท้องถ่ินให้
สอดคลอ้งกบัการแนวทางการพฒันาระดบัชาติ จึงมีนโยบายในการพฒันาหลายประการสอดคลอ้งกบั
แนวทางระดบัชาติ อาทิ (1) การศึกษาใหม่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการพฒันาส่งเสริมครูในดา้น
การสอนภาษาต่างประเทศ มีนโยบายสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ TK Park การสร้างอุทยานหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี (2) 
เศรษฐกิจใหม่ท่ีรองรับประชาคมอาเซียน เนน้การพฒันาการท่องเท่ียวแบบครบวงจร มีการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานใหม่ เพิ่มไฟฟ้าให้สว่างทัว่เมือง การสร้างเลนจกัรยาน ขยายฟรีอินเตอร์เน็ต ปรับปรุงภูมิทศัน์ใหม่ 
สร้างป่าในเมืองเตม็พ้ืนท่ี รณรงคล์ดโลกร้อน เป็นตน้  

การใชท่ี้ดินของเทศบาลนครสงขลา ซ่ึงท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีดินส่วนบุคคลประเภทท่ีมีโฉนดเป็นท่ี
อยูอ่าศยัและการพาณิชยร้์อยละ 41.50 ซ่ึงหนาแน่นอยูท่ี่ถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนวิเชียรชม ถนนไทร
บุรี และถนนหลวง พ้ืนท่ีแถบถนนนครนอก นครในเป็นย่านเมืองเก่า-เมืองมรดกโลก จุดพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของเทศบาลนครสงขลา การดาํเนินนโยบายดงักล่าวเพื่อสร้างภาพเมืองสงขลาใหเ้ป็นเมือง
แห่งการเรียนรู้และการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน นอกจากท่ีดินเพื่อการพาณิชย ์ยงัมีท่ีดินส่วนใหญ่เป็นท่ีดิน
ประเภทสถาบนัการศึกษา สถาบนัศาสนา สถานท่ีราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ร้อยละ 
44.304 จะเห็นไดว้า่ ท่ีดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครสงขลาเป็นท่ีดินของส่วนราชการ ท่ีดินทหารเรือ และ
การพาณิชย ์นอกเหนือจากนั้นเป็นท่ีดินของราชพสัดุ ท่ีการรถไฟ ท่ีเทศบาล ท่ีวดั ท่ีสาธารณประโยชน์ ซ่ึง
ชาวชุมชนแออดัส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นท่ีดินการรถไฟและท่ีดินวดั 

นโยบายเมืองท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนมีเป้าหมายพฒันาพ้ืนท่ีเมืองเก่าสงขลาเป็นมรดกโลกเพ่ือเป็น
แหล่งท่องเท่ียวสําคญัของจงัหวดัสงขลาและของภาคใต ้ตน้ทุนของเมืองเก่าสงขลาในอดีตเป็นเมืองท่าท่ี
เก่าแก่ของภาคใต้ เป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคญัในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ด้วย

                                                            
4 เทศบาลนครสงขลา 
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สถาปัตยกรรมหอ้งแถวและอาคารจีนท่ีประยกุตต์ามอิทธิพลตะวนัตก มีร่องรอยของศิลปะแนวอาร์ตเดคโค่ 
(Art Deco) และอาร์ตนูโว (Art Nouveau) รวมทั้งสถาปัตยกรรมจีนท่ีประยกุตร์วมกบัสถาปัตยกรรม
ตะวนัตก เป็นเสน่ห์ทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีบ่งบอกถึงยคุสมยัของการพฒันาและการครอบครอง
ประเทศในโลกตะวนัออกของโลกตะวนัตกในยคุอาณานิคม (Colonial) (ประพาพรรณ, 2557) ก่อนท่ีจะมี
นโยบายเมืองท่องเท่ียว ย่านน้ีเป็นเมืองเก่าท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ค่อนขา้งดี การอยู่อาศยัเป็นไปแบบเรียบง่าย ผูค้นรู้จกักนัทั้งชุมชน มีความหลากหลายทางวฒันธรรมมีคน
ไทยเช้ือสายจีน ไทยพุทธ และไทยมุสลิมอาศยัอยู่ร่วมกนัมาเป็นเวลายาวนาน เม่ือคนท่ีมีฐานะดียา้ยไปอยู่
กรุงเทพฯ ก็มีคนทอ้งถ่ินมาขอเช่าบา้นเพื่อประกอบอาชีพ เช่น ขายอาหารขายขนม ขายของชา ตดัผม ช่าง
ซ่อมต่างๆ ปัจจุบันย่านเมืองเก่าเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวมาเยือน บ้านเช่าท่ีค้าขายเล็ก  ๆน้อย  ๆ
ถูกเปล่ียนเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟทันสมัย โฮมสเตย์ เน่ืองจากรายได้จากการให้นักธุรกิจท่องเท่ียวเช่าเป็น
รายได้ท่ีมากกว่า หรือบ้านถูกเปล่ียนมือไปสู่นายทุนนักธุรกิจมากขึ้น การส่งเสริมย่านเมืองเก่าเป็นย่าน
ท่องเท่ียวจึงเป็นการเบียดกลุ่มคนจาํนวนหน่ึงท่ีเช่าบ้านค้าขายเล็ก  ๆน้อย  ๆออกไป 

การสร้างความเป็นเมืองท่ีทันสมัยด้วยแนวคิดการสร้างเมืองท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนโดยนําเอา
วฒันธรรมอยา่งเมืองเก่ามานาํเสนอ วฒันธรรมการกินบนรูปแบบของการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
ท่ีเรียกว่าถนนคนเดิน นอกจากนั้นแลว้มีการนาํเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นจุดขาย เช่น ชายหาด พร้อมกบั
สร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานท่ีอาํนวยความสะดวกสบายแก่นกัท่องเท่ียว มีถนนสองเลนพร้อมทาง
เทา้ท่ีสวยงาม และมีการจดัพ้ืนท่ีของร้านคา้ท่ีมีรูปแบบทนัสมยัตรงกบัไลฟ์สไตลข์องนกัท่องเท่ียวชนชั้น
กลางอยา่งคาเฟ่ ร้านกาแฟสด ลานเบียร์ มีลานจอดรถท่ีกวา้งขวางสะดวกสบาย ในพื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียว
มีพื้นท่ี (space) ของกลุ่มแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเป็นส่วนสําคญัสําหรับการบริการนักท่องเท่ียว ทว่าในมุมของ
เทศบาลกลับเห็นกลุ่มหาบเร่แผงลอยเป็นกลุ่มท่ีต้องจัดระเบียบเพื่อไม่ให้ไปลดทอนความสวยงามของแหล่ง
ท่องเท่ียว5 

 
พฒันาการความเป็นชุมชนแออัดในสงขลา  

นับตั้ งแต่ทศวรรษ 2500 เมืองสงขลาเร่ิมคนจนจากชนบทโยกยา้ยเขา้มาทาํงานในเมืองสงขลา
หนาแน่นข้ึน เน่ืองจากมีแรงจูงใจในเร่ืองการทาํงานและการเขา้มาสร้างชีวิตท่ีดีกวา่ รวมไปถึงความล่มสลาย
ของภาคชนบทท่ีมีปัญหาในการประกอบอาชีพทาํนา ประมงพ้ืนบา้น ในขณะท่ีเมืองสงขลาถูกกาํหนดให้
เป็นเมืองพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นยคุรุ่งเรืองในดา้นธุรกิจประมงพาณิชยแ์ละประมง
ต่อเน่ืองเร่ิมเติบโต เช่น โรงงานห้องเยน็ โรงงานผลิตนํ้ าแข็ง โรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ าเพ่ือการรองรับธุรกิจ
ประมงพาณิชย ์มีเรือจาํนวนมากกว่า 1000 ลาํท่ีเขา้มาใช้บริการขนถ่ายสินคา้ของทะเลท่ีท่าเรือในจงัหวดั
สงขลา  ทั้งเรือขนาดกลาง และขนาดใหญ่ คนจนเมืองในอดีตเขา้มาเป็นแรงงานประมง แรงงานรับจ้าง

                                                            
5 เชษฐา ชัยเสนา,สัมภาษณ์ 18 กันยายน 2562 
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ทัว่ไป และอาชีพอ่ืนๆ เช่น เกบ็ขยะ มอเตอร์ไซตรั์บจา้ง เม่ือเขา้มาทาํงานในเมือง ท่ีพกัอาศยัท่ีราคาถูกจึงเป็น
เป้าหมายหลกัของกลุ่มผูโ้ยกยา้ยมาคา้แรงงาน จึงไดล้งหลกัปักฐานในพ้ืนท่ีว่างของการรถไฟจากพ้ืนท่ีว่าง
เปล่าตลอดริมรางรถไฟ กลายเป็นชุมชนหนาแน่นดว้ยบา้นเรือน เช่น ชุมชนบ่อนววั ชุมชนร่วมใจพฒันา 
ชุมชนวดัชยัมงคล เป็นตน้ ทา้ยท่ีสุดกเ็กิดเป็นชุมชนแออดัข้ึนจาํนวนมากบนท่ีดินรถไฟ พ้ืนท่ีสาธารณะตาม
ลาํคลอง ซ่ึงในอดีตสภาพชุมชนแออดัในเมืองสงขลามีความทรุดโทรม บา้นเรือนปลูกสร้างระเกะระกะเป็น
เพิงไม ้สังกะสี หรือผา้ใบปลูกสร้างอย่างแออดั สภาพแวดลอ้มเต็มไปดว้ยนํ้ าครํ่ า ดินเลน ดินแดง และมี
ปัญหาขยะมูลฝอย ไม่มีระบบสาธารณูปโภคของรัฐมาใหบ้ริการเน่ืองจากเป็นชุมชนบุกรุกไม่สามารถพฒันา
ระบบสาธารณูปโภคใดๆ ในชุมชน การพว่งนํ้าพ่วงไฟฟ้าจากบา้นเรือนหลงัอ่ืนจึงเป็นส่ิงจาํเป็น คนจนเมือง
ในอดีตจึงแบกภาระค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราปกติสองถึงสามเท่า ในขณะท่ี
รายไดว้นัละ 200-300 บาท (ค่าแรงขั้นตํ่าเม่ือ 2540 คือ 162 บาท) ไม่มีสาธารณูปโภคอยา่งเช่น ถนน คูระบาย
นํ้า มีความยากลาํบากในการสญัจรไปมาโดยเฉพาะเม่ือถึงฤดูฝน  

ภาพลกัษณ์ของชุมชนแออดัในยคุนั้นจึงเป็นภาพลกัษณ์ในแง่ลบเป็นแหล่งชุมชนท่ีสกปรก ไม่มีการ
พฒันา และมีสถานะเป็นชุมชนบุกรุกท่ีดินรถไฟ จึงไม่ได้ถูกพฒันาหรือบรรจุอยู่ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
นอกจากไม่ไดรั้บการพฒันาจากทอ้งถ่ินแลว้ยงัมีการพยายามไล่ร้ือชุมชนออกไปจากพื้นท่ีรถไฟ เพราะ
ขดัขวางการพฒันาของเมือง ในทศวรรษ 2520-2530 มีการไล่ร้ือชาวบา้นมาตลอด ในช่วงระยะเวลานั้นยงัไม่
มีองคก์รใดเขา้มาทาํงานในประเดน็ความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั เม่ือเกิดการไล่ร้ือ ชาวบา้นจึงจาํยอมออกไปจาก
พ้ืนท่ีท่ีถูกไล่ร้ือ แต่ทา้ยท่ีสุดกลบัไปบุกเบิกในท่ีเดิมหรือในท่ีรถไฟแห่งใหม่ แต่มีจาํนวนไม่น้อยท่ียอมร้ือ
ยา้ย เพราะความกลวัโดยไม่ไดรั้บค่าชดเชยใดๆ ซ่ึงคนกลุ่มน้ีกลบักลายเป็นกลุ่มคนจนเมืองท่ีใชว้ิธีการเช่า
บา้นไปเร่ือยๆ ยดึหลกัท่ีท่ีใกลก้บัท่ีทาํงานและสภาพเศรษฐกิจเป็นองคป์ระกอบหลกั แต่ในขณะท่ีบางส่วน
ใชว้ิธีการด้ือแพ่งไม่ยอมยา้ยออกไปไหนแมร้ถไฟจะเขา้มาไล่ร้ือ หรือติดใบประกาศให้ร้ือยา้ยท่ีหนา้บา้นก็
ตาม อยา่งไรกต็าม ใน พ.ศ.2527 การรถไฟ เทศบาลนครสงขลาและจงัหวดัสงขลาประสบความสาํเร็จในการ
ไล่ร้ือชุมชนแออดัท่ีมีความหนาแน่นจาํนวน 3 ชุมชนคือ ชุมชนบ่อนววั ชุมชนร่วมใจพฒันา ชุมชนวดัชยั
มงคลยา้ยไปอยู่พ้ืนท่ีรถไฟแถบชานเมือง คือ ชุมชนกุโบร์ โดยจดัพ้ืนท่ีเป็นลอ้คขนาด 5*12 เมตรเพ่ือปลูก
สร้างบา้นเรือนโดยแต่ละลอ้คอยูห่่างจากรางรถไฟประมาณ 15 เมตร นบัว่าเป็นกรณีแรกท่ีทางการรถไฟ 
เทศบาลนครสงขลาและจงัหวดัทาํการทาํการร้ือยา้ยชุมชนแออดัเป็นผลสาํเร็จ โดยแลกกบัการใหช้าวบา้นทาํ
สัญญาเช่าท่ีดินกบัการรถไฟแบบหลงัต่อหลงัในราคาลอ้คละ 560-800 บาทต่อปี แต่การทาํสัญญาเช่าใน
ลกัษณะนั้นไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่การรถไฟจะไม่ไล่ร้ือชาวบา้น  

ในทศวรรษ 2530-2540 เป็นช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรืองของประเทศ ท่ีดินมีมูลค่าในการลงทุน เป็นยคุท่ี
ชาวชุมชนแออดัเผชิญกบัการไล่ร้ือท่ีรุนแรงและต่อเน่ือง อาทิ เทศบาลตอ้งการไล่ร้ือชาวชุมชนเกา้เส้งออก
จากพื้นท่ี ส่วนการรถไฟมีนโยบายพฒันารถไฟทางคู่และนาํท่ีดินให้เช่าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมี
หลกัการ 3 ขอ้ คือ 1.ท่ีดินในเขตเมืองใหเ้ช่าเพ่ือธุรกิจ 2. ท่ีดินชานเมืองใหเ้ช่าเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 3.ท่ีดินชนบทให้
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เช่าเพื่อการเกษตร จากนโยบายของการรถไฟดงักล่าว ชาวชุมชนแออดัในสงขลาไดรั้บผลกระทบจากการ
พยายามไล่ร้ือชาวบา้นออกจากพ้ืนท่ีการรถไฟ รวมทั้งชุมชนกโุบร์ 

ยุคแรกท่ีคนจนเมืองในชุมชนแออดัสงขลาลุกข้ึนต่อสู้เพ่ือท่ีอยู่อาศยั เพราะมีการไล่ร้ือท่ีเขม้ขน้ 
ตาํนานการต่อสู้พลิกภาพลกัษณ์และสร้างพ้ืนท่ีอาํนาจของคนจนเมืองสงขลาคือ ชุมชนเกา้เส้ง ชุมชนร่วมใจ
พฒันา ชุมชนหลงัวิทยาลยัอาชีวะ ชุมชนคลองสาํโรง ชุมชนกุโบร์ ซ่ึงเป็นกลุ่มชุมชนท่ีต่อมาไดเ้ป็นกลไก
เช่ือมกบัชุมชนอ่ืนๆ ท่ีเผชิญสถานการณ์ไล่ร้ือเขา้มาต่อสู้และร่วมขบวนการเรียกร้องสิทธิท่ีอยู่อาศยัอย่าง
ย ัง่ยืนอย่างเช่น ชุมชนศาลาเหลือง ชุมชนหัวป้อม ชุมชนสมหวงั ชุมชนบ่อหวา้ ชุมชนบ่อนหัว ชุมชนหัว
ป้อม ชุมชนพาณิชยส์าํโรง ชุมชนมิตรเมืองลุง ชุมชนภราดร ชุมชนบ่อนอก เป็นตน้ นอกจากชุมชนแออดัใน
เขตเทศบาลนครสงขลาแลว้ ชุมชนแออดัในเขตเทศบาลเมืองเขารูปชา้ง อาทิ ชุมชนเขารูปชา้ง 1 ชุมชนเขา
รูปชา้ง 2 ชุมชนเขารูปชา้ง 3 ชุมชนเขารูปชา้ง 6 และชุมชนเขารูปชา้งอิสระกไ็ดรั้บความเดือดร้อนจากการไล่
ร้ือและไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย ปัจจุบนัชุมชนแออดัเมืองสงขลามีประเดน็การต่อสู้ร่วมกนัคือ การ
เรียกร้องเร่ืองท่ีอยู่อาศยัทั้งในดา้นผลกัดนัเชิงนโยบาย รวมไปถึงการพฒันาองคก์รชุมชนแออดัและเครือข่ายใน
ระดบัพื้นท่ี เป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่างชาวบา้นในชุมชนแออดัสงขลากบัเครือข่ายดา้นที่อยูอ่าศยั
ระดบัชาติ 2 เครือข่ายคือ 1. เครือข่ายสลมัส่ีภาค 2. เครือข่ายสหพนัธ์พฒันาองคก์รชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ 
(สอช.)  และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือ ชุมชนแออัดมีสถานะในการเป็นผู้ เช่าที่ดินรถไฟเพื่อการอยู่อาศัย มี
ชุมชนท่ีเซ็นสัญญาเช่ากับรถไฟโดยมีสัญญาเช่า 30 ปีต่อสัญญาทุก 3 ปี ประกอบดว้ย ชุมชนกุโบร์ ชุมชน
สมหวงั ชุมชนมิตรเมืองลุง ชุมชนหวัป้อม 1-4 ชุมชนหวัป้อมโซน 2 ชุมชนศาลาหวัยาง ชุมชนภราดร ชุมชน
บ่อนววัเก่า ชุมชนร่วมใจพฒันา ชุมชนหลงัวิทยาลยัอาชีวะ ชุมชนพาณิชยส์ําโรง ชุมชนชุมชนเขารูปชา้ง 
1,2,3 และเขารูปชา้งอิสระ  
 ในยคุ 2530-ปัจจุบนั เครือข่ายชุมชนแออดัสงขลา มีมิติการต่อสู้เชิงลึกและกวา้ง ดงัน้ี 

 รูปแบบการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มออมทรัพย  ์กลุ่มอาชีพ กลุ่มกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
อนุรักษแ์ม่นํ้าลาํคลอง โรงขยะชุมชน  

 แนวคิดของการมีส่วนร่วม เช่น ประชาชนเป็นเจา้ของปัญหา ประชาชนตอ้งมีบทบาทหลกัใน
การตดัสินใจในปัญหาของตน มีความคิดเห็นต่อการพฒันาของรัฐเป็นการกาํหนดมาจากบนสู่ล่าง  

 การมีจิตสาธารณะ (Public spirited culture) มีการทาํงานเพ่ือส่วนรวม มีการวางแผนร่วมกนั 
สร้างกลไกการทาํงานร่วมกนั มีความเสียสละ มีความสามคัคีร่วมมือร่วมใจ มีการเมตตาเอ้ืออาทรต่อกนั การ
คาํนึงขบวนคนจนทั้ งประเทศ การร่วมต่อสู้แก้ไขปัญหาของคนจนระดบัประเทศ การร่วมผลกัดนัเชิง
นโยบายในการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัและแกไ้ขปัญหาคนจนทัว่ประเทศ 
 กระบวนการต่อสู้ของชุมชนแออดัจากพ้ืนท่ีดอ้ยค่ากลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอาํนาจต่อรองในสังคมมีองคก์รท่ีมา
ช่วยในกระบวนการทาํงานตั้งแต่ทศวรรษ 2530-2540 ดงัน้ี (อคิน รพีพฒันแ์ละอรรถจกัร สัตยานุรักษ,์ 2542) 

1. องคก์รพฒันาเอกชน  
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 โครงการปรับปรุงชุมชนแออดั มีกระบวนการทาํงานหนุนเสริมให้เกิดองค์กรชุมชน/กลุ่มท่ี
เขม้แขง็ 

 มูลนิธิศุภนิมิต เป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ีเขา้มาช่วยในการสนับสนุนการศึกษาเด็ก 
สนบัสนุนกลุ่มอาชีพ และการกระบวนการทาํใหเ้กิดกลุ่มองคก์รชุมชน 

2. องค์กรเครือข่าย ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีทาํงานโดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน หนุน
เสริมใหเ้กิดแกนนาํและคนทาํงานทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ดว้ยชุมชนเอง ไดแ้ก่ 

 เครือข่ายศูนยป์ระสานงานกลุ่มออมทรัพยชุ์มชนแออดัสงขลา 
 เครือข่ายสลมัภาคใต ้
 เครือข่ายสลมัส่ีภาค  

3. องค์กรแหล่งทุน ท่ีสนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ เช่น พฒันาส่ิงแวดล้อมชุมชน พฒันา
ศกัยภาพของคน พฒันาและหนุนเสริมใหเ้กิดกลุ่มหรือองคก์รชุมชนท่ีเขม้แขง็ 

 โครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มเมือง (LIFE) ให้การสนบัสนุนงบประมาณโครงการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มชุมชน สนับสนุนงบประมาณสร้างคูระบายนํ้ า สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สนบัสนุนงบในการอบรมสมัมนา 

 โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง (DANCED) มีเป้าหมายในการสร้าง
กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนโดยชุมชนเอง  

 กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ใหก้ารสนบัสนุนในการสร้างศูนยเ์ดก็ โครงการจดั
สวสัดิการสงัคม เช่น กองทุนผูย้ากไร้ กองทุนสนบัสนุนอาชีพ กองทุนการศึกษา 

 สํานักงานพฒันาชุมชนเมือง (ปัจจุบนัคือ พอช.-สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)) สนับสนุนให้เกิดกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือความมัน่คงดา้นท่ีอยู่อาศยั สนับสนุนการพฒันาคนและ
องคก์รชุมชนโดยชุมชนเอง และสนบัสนุนเงินกูแ้ละเงินอุดหนุนในการสร้างบา้น พฒันาสาธารณูปโภคใน
ชุมชน 
 นอกจากเหนือจากความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายแล้ว  จากการออก
แบบสอบถามสาํรวจคนจนเมืองสงขลาจาํนวน 365 ครอบครัวเก่ียวกบัสภาพและลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัพบวา่ ใน
ดา้นกายภาพของชุมชนคนจนเมืองมีการพฒันามากข้ึนทั้งในเร่ืองของสภาพท่ีอยู่อาศยัหรือบา้นท่ีมีความ
แข็งแรงมัน่คงข้ึน ไม่ใช่เพิงไมเ้ก่าๆ หรือเพิงสังกะสีเหมือนในอดีต นอกจากน้ียงัมีการออกแบบผงัเมือง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใชส้อยพ้ืนท่ีของชุมชนอย่างเต็มท่ีท่ีสุด มีการเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ถนน นํ้าประปา ไฟฟ้ามากข้ึนเกือบ 100% มีเพยีงบางส่วนท่ียงัยงัใชน้ํ้าบ่อและขดุเจาะนํ้าบาดาลเอง ส่วนการ
ใชไ้ฟฟ้ามีเพียงบางส่วนท่ีใชไ้ฟฟ้าต่อพว่งร่วมกบัญาติพ่ีนอ้ง 
 
แผนภูมิท่ี 1 ร้อยละของสภาพท่ีอยูอ่าศยัและร้อยละการเขา้ถึงบริการไฟฟ้า นํ้าประปา 
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 จากการสาํรวจเชิงปริมาณกบัคนจนเมืองสงขลาจาํนวนจาํนวน 365 แบบสอบถามเม่ือกมุภาพนัธ์ 
2563 แบ่งเป็นกลุ่มคนจนในชุมชนแออดั 203 ครอบครัว ชุมชนบา้นเช่าในชุมชนแออดัจาํนวน 33 ครอบครัว
และบา้นเช่านอกชุมชนแออดั 129 ครอบครัว พบคนจนเมืองสงขลาอยู่อาศยัดั้งเดิมในพ้ืนท่ีสงขลาในช่วง
อายขุองตนเองโดยไม่มีการยา้ยถ่ินฐานมีจาํนวนถึงร้อยละ 67.7 ส่วนการยา้ยถ่ินมาจากท่ีต่างๆ มีร้อยละ 32.3 
ในจาํนวนของการยา้ยถ่ินเขา้มาอยูใ่นเมืองสงขลานั้นประกอบดว้ยกลุ่มคนท่ียา้ยถ่ินฐานจากจงัหวดัต่างๆ ใน
ภาคใตม้ากท่ีสุดคือร้อยละ11.8 เช่น จงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลุง สุราษฎร์ธานี และอ่ืนๆ รองลงมาคือมาก
ชนบทภายในจงัหวดัสงขลาคือ มาจากอาํเภอระโนด สทิงพระ และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ10.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 2 ร้อยละของการยา้ยถ่ินฐานของคนจนเมืองสงขลาและร้อยละของการยา้ยถ่ินมาจากพ้ืนท่ีต่างๆ 

20.3

38.1

33.7

7.1

0.5 0.3

ร้อยละของสภาพท่ีอยู่อาศัย 

ก่อสร้างด้วยปูนมีการตกแต่ง

ก่อสร้างด้วยปูนไม่มีการ
ตกแต่ง

ครึ่งปูนคร่ึงไม้

ก่อสร้างด้วยไม้

มีสภาพคล้ายเพิง  
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จากการสํารวจเชิงปริมาณทาํให้เห็นการยา้ยถ่ินฐานของคนจนเมืองสงขลาจากถ่ินฐานเดิมมานาน
ท่ีสุดคือ 80 ปี แต่ระยะเวลาท่ียา้ยถ่ินฐานจากท่ีเดิมในจาํนวนมากท่ีสุดคือ ช่วงระหว่าง 21-30 ปีและใน
อตัราส่วนท่ีรองลงมาคือ 11-20 ปีกบั 31-40 ปี อาจกล่าวไดว้่า คนจนเมืองสงขลาส่วนใหญ่ดาํรงชีวิตทาํมาหา
กินในเมืองสงขลามานานตั้งแต่ช่วงระหว่าง 20-40 ปีแลว้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐานใน
สงขลาหลงัจากยา้ยมาจากภูมิลาํเดิม กลุ่มท่ีตั้งถ่ินฐานเกาะกลุ่มในช่วงระยะเวลา 21-40 ปีเป็นจาํนวนมาก
ท่ีสุดคือ และมีกลุ่มคนจนเมืองท่ีตั้งถ่ินฐานมามากกวา่ 40 ปี มีจาํนวนร้อยละ 20.3 
  
แผนภูมิ 3 ร้อยละของระยะเวลาท่ียา้ยถ่ินจากภูมิลาํเนาเดิมคร้ังแรกและร้อยละของระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่

  
 
การศึกษา อาชีพและรายได้ทีเ่ปล่ียนไปของคนจนเมืองสงขลา 
 ในดา้นการศึกษาพบว่า มีคนจบระดบัชั้นประถมศึกษาจาํนวนมากท่ีสุดร้อยละ 49.6 เรียนไม่จบ
ชั้นประถมศึกษาร้อยละ 3.3 และไม่ไดเ้รียนหนงัสือร้อยละ 4.4 ซ่ึงคนสามกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่น
ปู่ยา่ตายายท่ีมีการศึกษาไม่สูงนกั แต่อยา่งไรกต็ามพบว่า การศึกษาของคนจนเมืองมีการเปล่ียนแปลงไป คน
รุ่นใหม่ได้รับการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนกว่าคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย มีคนท่ีจบการศึกษาสูงกว่าระดบั
ประถมศึกษา โดยจบการศึกษาระดบัมธัยมตอนตน้ร้อยละ 11.0 ระดบัมธัยมปลายหรือเทียบเท่าร้อยละ 10.1 
จบการศึกษาระดบัสายอาชีพ ปวช. ปวส. ร้อยละ 8.8 ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 10.1 และสูงกว่าปริญญาตรี
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ร้อยละ 0.8 มีจาํนวนท่ีเรียนไม่จบในแต่ละดบัชั้นส่วนใหญ่มาจากปัญหาดา้นเศรษฐกิจจึงต้องหยุดเรียน
กลางคนั  
 
 
แผนภูมิ 4 ร้อยละของการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง    

 
   
แผนภูมิ 5 ร้อยละของรายไดร้วมของครอบครัว  

 
รายไดข้องคนจนเมืองหากเปรียบเทียบกบัเส้นความยากจน (poverty line คือ 26 บาทต่อคนต่อวนั 

ตวัเลขเส้นความยากจนของประเทศไทย 2,686 บาทต่อคนต่อเดือน) พบว่า มีคนจนมีรายไดต้ ํ่ากว่าเส้นความ
ยากจนคือ มีรายไดร้วมตํ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.3 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มท่ีมี
รายไดจ้ากเงินผูสู้งอาย ุเงินสาํหรับคนพิการ ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เกิดจากการสนบัสนุนขององคก์รภาครัฐ 2. กลุ่ม
ผูสู้งอายท่ีุประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไปเสริมไปดว้ยมีรายไดว้นัละ 100-150 บาทต่อวนั แต่กลุ่มน้ีไม่ไดมี้งาน
ทาํทุกวนั เฉล่ียไม่เกิน 10 วนัต่อเดือน 

นอกจากน้ียงัพบกลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจา้งทัว่ไปมีรายไดเ้ป็นรายวนั คนกลุ่มใหญ่ท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000-20,000 เป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุดคิดเป็นร้อย
ละ 30.7 กลุ่มท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 5,000-10,000 บาทร้อยละ 18.6 กลุ่มท่ีมีรายไดสู้งสุดคือ 50,001-90,000 มีเพียง
ร้อยละ 4.4  

3.3 8.2

18.6

30.7

20.3

14.5

4.4

ร้อยละของรายได้รวมของครอบครัว ต่ํากว่า 1000

1001-5000

5001-10000

10001-20000

20001-30000

30001-50000

50001-90000
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จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหล่ือมลํ้าของสาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเม่ือปี พ.ศ.25616 ขอ้มูลยอ้นหลงัไป 10 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2551-2560 
ตวัเลขของเส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน) ประมาณ 2 พนักว่าบาท และจาํนวนตวัเลขเพ่ิมข้ึนทุกปี ตํ่าสุด
อยูท่ี่ 2,172 บาทต่อเดือนใน พ.ศ.2551 และใน พ.ศ.2560 อยูท่ี่ 2,686 บาทต่อเดือน และรายไดข้องคนท่ีมี
การศึกษาระดบัประถมและตํ่ากวา่มีรายไดเ้ฉล่ียท่ี 8,126 บาท เม่ือดูจากแผนภูมิท่ี 5 พบว่า คนจนเมืองสงขลา
มีรายไดต้ ํ่ากว่า 1,000 บาทถึงร้อยละ 3.3 และมีรายไดเ้ฉล่ีย 1,001-5,000 บาทท่ีร้อยละ 8.2 อยา่งไรกต็าม โดย
ภาพรวมของคนจนเมืองสงขลามีรายไดสู้งกว่าค่าเฉล่ียเส้นความยากจนของประเทศ 2,686 คือ คนจนเมือง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.7 มีรายไดต้ั้งแต่ 5,001 บาทข้ึนไป  
 
แผนภูมิท่ี 6 อาชีพหลกัของคนจนเมืองสงขลา  

 
อาชีพส่วนใหญ่ของคนจนเมืองในสงขลาคือ เป็นเจา้ของกิจการขนาดเล็ก หมายถึงมีอาชีพคา้ขาย 

หาบเร่ แผงลอย ซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด รองลงมาคือ เปิดร้านเสริมสวย ร้านซกัรีดเส้ือผา้ ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ 
อาชีพท่ีพบมากอีกอาชีพหน่ึงก็คือ อาชีพรับจา้งรายวนั/รับจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นแรงงานประมงต่อเน่ือง 
(แรงงานคดัปลา แกะกุ้ง ปอกปลาหมึก) แรงงานก่อสร้าง แรงงานรับจ้างทาํความสะอาด แรงงานใน
ร้านอาหาร แรงงานรับจา้งขายของตามตลาดนัด เป็นตน้ อีกหน่ึงกลุ่มอาชีพคือ มอเตอร์ไซต์รับจา้ง ช่าง
อิสระต่างๆ เช่น ช่างทาสี ช่างเหลก็ และคนเกบ็ของเก่า  

กลุ่มอาชีพท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่วนใหญ่เป็นอาชีพของคนรุ่นเก่าคือ คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ท่ีมีอายุระหว่าง 
51-70 ปี และจากการสาํรวจอาชีพของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายรุะหว่าง 20-40 ปีพบว่า คนกลุ่มน้ีส่วน
ใหญ่มีอาชีพท่ีต่างออกไปจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ดว้ยการประกอบอาชีพรับจา้งรายเดือนท่ีมีเงินเดือนประจาํและ

                                                            
6 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ําในประเทศไทย 2560, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2561  

36.2

3.6

14.57.4

0.5
0.3

5.2
0.8
1.1
3.6

26.3

0.5
เจ้าของกิจการขนาดเล็ก เช่นค้าขาย หาบเร่ แผงลอย

รับจ้างรายเดือนในภาคท่ีไม่เป็นทางการ

รับจ้างรายวันในภาคที่ไม่เป็นทางการ

อาชีพอิสระ เช่น ช่างต่างๆ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง

คนเก็บของเก่า

อาชีพที่บนฐานแพลตฟอร์มออนไลน์

พนักงานบริการงานประจํา ในภาคทางการหรือในระบบ

พนักงานประจําที่ไม่ใช่พนักงานบริการ

หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ระดับล่าง เช่น ลูกจ้าง

หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ระดับสํานักงานขึ้นไป

ว่างงาน/ไม่มีงานทําในรอบสองเดือนที่ผ่านมา

อาสาสมัคร เช่น จิตอาสา อสม. 

วา่งงาน 
คา้ขาย หาบเร ่แผงลอย

รบัจา้งรายวนัพนกังานประจาํ อาชีพอิสระ
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มีสวสัดิการ ประกนัสังคม เช่น เป็นพนักงานบริษทั พนักงานโรงงาน พนกังานโรงแรม พนักงานขบัรถ 
พนกังานอตัราจา้งเทศบาล พนกังานรักษาความปลอดภยั เป็นตน้  เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมีการศึกษาสูงกว่าคน
รุ่นพ่อแม่ท่ีเรียนจบเพียงชั้นประถม อาชีพรองลงมาของคนรุ่นน้ีคือประกอบกิจการส่วนตวั เช่น ร้านนํ้ าชา
กาแฟ ร้านก๋วยเต๋ียว และอาชีพคา้ขายออนไลน์ นอกจากน้ียงัพบคนว่างงานในตวัเลขท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ 
26.3 คนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายแุละกลุ่มทาํงานรายเดือนท่ีกาํลงัมองหางานใหม่ 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ตามสงักดัท่ีบุตรหลานเรียนอยู ่(n =365) 

สังกัด โร ง เ รี ย นมั ธ ย ม 
(ร้อยละ) 

โร ง เ รี ย น ป ร ะ ถ ม 
(ร้อยละ) 

ไม่มีลูกหลาน 35.6 30.7 
โรงเรียนเอกชน 3.6 6.8 
โรงเรียนสงักดัหน่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน 34.0 35.9 
โรงเรียนสงักดัสาํนกังานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 21.1 19.5 
โรงเรียนนอกระบบ กศน. โรงเรียนปริยติัธรรม ฯลฯ 3.3 4.4 
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนนานาชาติ  - - 
โรงเรียนในลกัษณะอ่ืน ๆ  2.5 2.7 
รวม 365 100 

 จากการสาํรวจการศึกษาของบุตรหลาน คนจนเมืองสงขลาใหค้วามสาํคญักบัการศึกษา ส่วนใหญ่
ส่งบุตรหลานเรียนหนงัสือ แต่ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาท่ีสังกดัของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน มีจาํนวนนอ้ยมากท่ีจะมีกาํลงัทรัพยเ์ขา้เรียนในโรงเรียนเอกชน และมีจาํนวนเป็นศูนยใ์นการ
เขา้ถึงโรงเรียนสาธิต โรงเรียนนานาชาติ หากพิจารณาในมุมของเครือข่ายเพื่อนในโรงเรียนและส่ิงแวดลอ้ม
ตามหลกัการของ Atonia Kupfer (2015) ซ่ึงการศึกษาเป็นการอธิบายตาํแหน่งแห่งท่ีในสังคม และการ
สามารถดาํรงสถานะของคนของคนๆ หน่ึงในสังคม และมีการอธิบายถึงการไม่เท่าเทียมกนัทางด้าน
การศึกษาในสงัคม โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นผูใ้ชแ้รงงาน ในเร่ืองการเขา้ถึงโรงเรียน-โรงเรียนระดบัดีเลิศกบั
โรงเรียนรัฐบาล Kupfer พบว่า ความรู้สึกต่อการศึกษาท่ีสูงข้ึนเป็นการช่วยเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางวฒันธรรม หากพิจารณาตามหลกัการของ Kupfer และเช่ือว่าโรงเรียนสาธิต โรงเรียนนานาชาติ
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และโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนท่ีดีมีส่วนผลกัดนัให้นกัเรียนมีโอกาสดีกว่ามีเครือข่ายดีกว่าเพ่ือการเล่ือน
สถานะทางสงัคมแลว้ ขอ้มูลผลการเขา้ถึงการศึกษาในโรงเรียนท่ีดีมีโอกาสนอ้ยมาก สาํหรับลูกหลานคนจน
เมืองสงขลา  
 อยา่งไรก็ตามคนจนเมืองสงขลา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่เขา้ถึงเทคโนโลยแีละโซเชียล มีเดีย
มากข้ึน และใชเ้ทคโนโลย-ีอินเตอร์เน็ตในการติดตามข่าวสารบา้นเมือง หาความรู้ในการประกอบอาชีพ เช่น 
ดูวิธีการทาํอาหารจาก youtube การหาอาชีพใหม่จากโซเชียลมีเดีย 
 
ตาราง 2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง การใชแ้อพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ  (n = 365) 

แอพพลิเคช่ัน ร้อยละ 
เฟชบุค้ (Facebook) 47.4 
ไลน ์(Line) 51.8 
ทวิตเตอร์ (Twitter) 4.9 
Google map 16.7 
Grab สาํหรับเรียกรถประเภทต่างๆ 1.6 
Line man หรือ แอพ ส่ังอาหารอ่ืน ๆ 10.4 
แอพซ้ือของออนไลน์ เช่น Lazada 26.3 
เกม บนัเทิง 21.4 
V Chat - 
อ่ืน ๆ  (youtube, หาความรู้,หาอาชีพใหม่) 40.5 

 
 และจากการสาํรวจมีผูสู้งอายเุกิน 60 ปีในครอบครัวของคนจนเมืองสงขลาไดพ้บขอ้มูลว่า ยงัมี
ครอบครัวขยายท่ียงัอาศยักบัครอบครัวเดิมคือ พ่อแม่ปู่ยา่ตายายเกินคร่ึงหน่ึง อยา่งไรกต็าม จากการท่ียงัเป็น
ครอบครัวขยายพบวา่ สงัคมคนจนเมืองมีจาํนวนผูสู้งอายเุกิน 60 ปีจาํนวนมากดงัแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 60 ปีในครอบครัว (n = 365) 

ผู้ ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีใน
ครอบครัว 

จาํนวน (ครอบครัว) ร้อยละ 

ไม่มี 163 44.7 
1 คน 146 40.0 
2 คน 53 14.5 
3 คน 2 0.5 
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4 คน 1 0.3 
รวม 365 100 

จากการสาํรวจพบว่า มีผูสู้งอายเุกิน 60 ปีจาํนวน 1 คนพบใน 146 ครอบครัว (146 คน) คิดเป็นร้อย
ละ 40 และมีผูสู้งอายเุกิน 60 ปีจาํนวน 2 คนมีจาํนวน 53 ครอบครัว (53*2= 106 คน) คิดเป็นร้อยละ 14.5 มี
ผูสู้งอายเุกิน 60 ปีจาํนวน 3 คนมี 2 ครอบครัว (2*3=6 คน) คิดเป็นร้อยละ 0.5 มีผูสู้งอายเุกิน 60 ปีจาํนวน 4 
คนมีจาํนวน 1 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.3 การสํารวจคร้ังน้ีไดเ้ห็นว่า ในชุมชนคนจนเมืองสงขลามี
ผูสู้งอายเุกิน 60 ปีมากถึง 202 ครอบครัว หากรวมเป็นจาํนวนผูสู้งอายเุกิน 60 ปีจากครอบครัวดงักล่าวจะมี
ผูสู้งอายมุากถึง 262 คน แต่กมี็จาํนวนไม่นอ้ยท่ีอยูอ่าศยัตามลาํพงั หรืออาศยัอยูร่่วมกนัสองคนสามีภรรยา 
ส่วนใหญ่ว่างงานดาํรงชีพดว้ยเงินผูสู้งอายเุดือนละ 600 บาท และรับจา้งทาํงานทัว่ไปวนัละประมาณ 150-
200 บาท ทาํขนมไปวางขายตามร้าน และเกบ็ของเก่าขาย กลุ่มน้ีส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นบา้นเช่า พบผูสู้งอายทุั้ง
ในชุมชนแออดัและบา้นเช่านอกชุมชนแออดั ค่าเช่าตั้งแต่เดือนละ 700 – 2,500 บาท และมีบางคนท่ีลูกหลาน
อยู่ต่างจงัหวดัส่งเงินค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนมาให้ จากขอ้มูลสถิติการสํารวจขอ้มูลพ้ืนฐานครัวเรือนทัว่
ประเทศของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ7ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึง พ.ศ.2560 พบว่า สังคมไทยเร่ิมเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอาย ุ(Aged society) นบัตั้งแต่ พ.ศ.2548 เป็นตน้มาท่ีมีประชากรผูสู้งอายรุ้อยละ 10 และจากขอ้มูลสถิติ
ของผูสู้งอายทุัว่ประเทศเม่ือ พ.ศ.2537 คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากร พ.ศ.2545 เพ่ิมเป็นร้อยละ 9.4 พ.ศ.
2550 พบร้อยละ 10.5 และล่าสุดพ.ศ.2560 มีผูสู้งอายจุาํนวนร้อยละ 16.7 จากขอ้มูลของสาํนกังานสถิติ
แห่งชาติพบแหล่งรายได้หลักของผูสู้งอายุมาจากรายได้บุตรหลาน และการทาํงานของผูสู้งอายุเอง 
ส่วนขอ้มูลสถิติของเทศบาลนครสงขลา8 พบว่ามีจาํนวนผูสู้งอายเุกิน 60 ปีจาํนวนทั้งส้ิน 8,492 คน แบ่งเป็น
ชายจาํนวน 3,503 คน เป็นหญิงจาํนวน 4,979 คนจากประชากรในเขตเทศบาลนครสงขลาทั้งหมด 67,637 
คนในปีเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 13 เม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรวยัอ่อนกว่า 1 ปี-17 ปีท่ีมีจาํนวน 17,244 คน 
ผูสู้งอายุเกือบก่ึงหน่ึงของประชากรช่วงวยัเด็ก อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจคนจนเมืองสงขลาคร้ังน้ีพบ
สัดส่วนของผูสู้งอายใุนอตัราสูงกว่ากลุ่มอายอ่ืุนและมีฐานะยากจน มีสวสัดิการเพียงเบ้ียผูสู้งอายแุละสิทธิ
การรักษาพยาบาลตามสิทธิบตัรทองหรือบตัร 30 บาท มีบางส่วนไดร้ายไดจ้ากบุตรหลาน (ท่ีมีฐานะยากจน) 
และยงัคงทาํงานรับจา้งทัว่ไป 

จากขอ้มูลผูสู้งอายุท่ีพบขา้งตน้ อาจนาํมาเป็นขอ้พิจารณาไดว้่า ต่อไปในอนาคตอีก 30 ปี คนจน
เมืองท่ีเป็นคนชราจะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงไม่มีรายได ้ไม่มีสวสัดิการ และไม่มีท่ีอยูอ่าศยัท่ีมัน่คง เป็นเร่ืองน่ากงัวล
สาํหรับประเดน็คนจนเมืองในอนาคต ซ่ึงรายงานของ UN9 กล่าวถึงสังคมผูสู้งอายขุองโลกจะมีคนอาย ุ65 ปี
จาํนวนถึง 703 ลา้นคนในปี 2050 และส่วนใหญ่เป็นคนจน 
 

                                                            
7 รายงานการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 กองนโนบายและวิชาการสถิต ิสํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
8 งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครสงขลา ณ มีนาคม 2557  
9 https://www.un.org/development/desa/undesavoice/in-case-you-missed-it/2019/11#47505 
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แผนภูมิ 7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็แบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ 

 
แผนภูมิ 7 เป็นจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเกบ็แบบสอบถามจาํนวน 365 ครอบครัว แยก

เป็นกลุ่มอาย ุพบว่า กลุ่มอายุมีจาํนวนมากท่ีสุดคือกลุ่มอาย ุ51-60 ปีจาํนวน 93 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
25.5 รองลงมาคือกลุ่มอาย ุ61-70 ปีจาํนวน 88 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 24.1 กลุ่มอาย ุ41-50 ปีจาํนวน 63 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 17.3 กลุ่มอาย ุ31-40 ปีจาํนวน 53 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 14.5 กลุ่มอาย ุ21-30 ปี
จาํนวน 27 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 7.4 กลุ่มอาย ุ71-80 จาํนวน 25 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 6.8 กลุ่มอาย ุ
81-90 ปีจาํนวน 9 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 2.5 กลุ่มอาย ุ15-20 ปีจาํนวน 7 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 1.9  
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การเปล่ียนแปลงและการเล่ือนสถานะทางสังคมในชุมชนกุโบร์ 

กุโบร์ยุคป่าผกับุ้ง ป่าสน และทรายขาว  
เดิมทีชุมชนกุโบร์มีช่ือว่า “บา้นนาลึก” บา้นนาลึกเป็นชุมชนดั้งเดิมมีบา้นเรือนประมาณ 30 หลงัคาเรือน 

ท่ีตั้งชุมชนห่างจากรางรถไฟประมาณ 200 เมตร ปัจจุบนัเป็นบา้นเรือนท่ีมีโฉนดเป็นของตนเอง ในยคุนั้น
บา้นนาลึกเป็นป่าเสมด็ ทรายขาวและทุ่งผกับุง้เตม็พ้ืนท่ี มีเร่ืองเล่าวา่ คนในชุมชนเคยมีอาชีพทาํนาเกือบทุกครัวเรือน 
คาํว่านาลึกจึงหมายถึง หมู่บา้นท่ีมีการทาํนาและอยู่ห่างไกลหมายถึงอยู่ลึกออกไปจากเมืองมาก มีรูปแบบ
การปกครองแบบในลกัษณะการปกครองแบบผูใ้หญ่บา้น สมยัก่อนเรียกว่านายบา้น และสืบทอดการเป็นผูน้าํโดย
ตระกูลหน่ึงสืบทอดฐานะผูใ้หญ่บา้นจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนบา้นนาลึกเดิมเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทาง
ศาสนาท่ีมีการอยูอ่าศยัร่วมกนัระหว่างพุทธและมุสลิมร่วมกนัมายาวนาน และสถานท่ีสาํคญัคู่ชุมชนในแถบ
นั้นมาก็คือ สุสานหรือกุโบร์สาํหรับพ่ีนอ้งชาวมุสลิม ซ่ึงคาํว่ากุโบร์เป็นท่ีมาของการเปล่ียนช่ือจากชุมชนบา้น
นาลึกเป็นชุมชนกโุบร์   

ชุมชนนาลึกเดิมเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีไดเ้ห็นรถไฟว่ิงจากหาดใหญ่มาสถานีสงขลา ในช่วงเวลานั้นมี
พ้ืนท่ีว่างริมทางรถไฟ ชาวบา้นท่ีอพยพมาจากชนบทจึงไดเ้ขา้มาจบัจองพ้ืนท่ีปลูกบา้นอยู่อาศยัประปราย 
บางคนมาเป็นจบักงัท่ีท่าเรือแถบยา่นเมืองเก่า บางคนมาทาํฟาร์มเล้ียงเป็ดเพราะเป็นทุ่งนํ้าขงัมีผกับุง้กระจาย
เตม็พ้ืนท่ี บางคนมารับจา้งเล้ียงเป็ด และมีคนจาํนวนมากท่ีเขา้มารับจา้งเป็นแรงงานทัว่ไป 

 

สภาพพ้ืนท่ีริมทางรถไฟ หลังรถไฟหยุดว่ิง
เม่ือปี พ.ศ.2521 เป็นพ้ืนท่ีว่างเปล่ายังไม่มีชุมชน
หนาแน่น 
ท่ีมา : www.hatyaifocus.com  

 
 
สภาพชุมชกโุบร์และชุมชนแออัดริมทางรถไฟในปัจจุบัน 
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“พ่ีสาวมาเรียนโปลีเทคนิค (ปัจจุบันคือวิทยาลัยอาชีวะศึกษา) ท่ีสงขลา พ่อเลยตามมาปลูกบ้านอยู่ท่ีตรงนี้
แหละเพ่ือมาดูแลพ่ีสาวแล้วพ่อกห็างานทาํไปด้วย ทุกคนในครอบครัวกย้็ายมาอยู่ด้วยกันท่ีน่ีเลย ขายท่ีดินท่ี
ปาดังเบซาร์แล้วอพยพมาท้ังบ้าน”  

พรทิพย ์แม่คา้ขายขนมจากวยั 52 ปีแกนนาํชุมชนกโุบร์รุ่นแรกเล่าถึงความเป็นมาของชุมชนในยคุบุกเบิก 
ซ่ึงช่วงเวลาท่ีพ่อของเธอมาบุกเบิกสร้างบา้นเรือนในท่ีรถไฟนั้นรถไฟยงัทาํการเดินรถอยู่ และมีบา้นเรือน
ลกัษณะเดียวกนัอยูอี่ก 3-4 หลงัสร้างอยูฝ่ั่งตรงขา้มกนั แต่ช่วงนั้นรถไฟยงัไม่ใหค้วามสนใจในการไล่ร้ือคนท่ีมา
สร้างบา้นเรือนมากนกั เพราะบา้นเรือนท่ีสร้างไม่ไดป้ลูกสร้างแบบมัน่คงถาวร มีลกัษณะเป็นเพิงไมเ้หมือน
อาศยัอยู่ชัว่คราว บา้นเรือนริมทางรถไฟแถบกุโบร์ยงัเบาบางอยู่ แต่ความหนาแน่นของบา้นเรือนริมทาง
รถไฟกลบัไปหนาแน่นในบริเวณท่ีอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟ เช่น ชุมชนบ่อนววั ชุมชนร่วมใจพฒันา ชุมชนวดั
ชยัมงคล ซ่ึงมีเร่ิมมีบา้นเรือนเกิดข้ึนตั้งแต่ทศวรรษ 2500 ท่ีผูค้นเร่ิมหลัง่ไหลเขา้มาเป็นจบักงัหรือแรงงานขนขา้วสาร 
ขนขา้วโพด และขนสินคา้ต่างๆ จากเรือเดินทะเลท่ีมาจากกรุงเทพมหานคร จากปีนงั มาเลเซียและสิงคโปร์ 
เรือเหล่าน้ีจะมาส่งสินคา้ท่ีท่าเรือ ซ่ึงเป็นบริเวณโรงสีแดงยา่นเมืองเก่าในปัจจุบนั เป็นกลุ่มคนจากภาคชนบท
ท่ีเดินทางมาทางรถไฟมาลงสถานีสงขลา และทางเรือ ซ่ึงเส้นทางเดินเรือมาจากอาํเภอระโนด อาํเภอสทิง
พระ จากนั้นก็มาตั้งบา้นเรือนชัว่คราวท่ีแถบบ่อนววั ร่วมใจพฒันา วดัชยัมงคลจนกระทัง่ทศวรรษ 2520 
ชนบทเร่ิมวิกฤตจากนโยบายการพฒันาท่ีเนน้พฒันาเมืองมากกว่าชนบท อีกทั้งสภาวะภยัธรรมชาติ ฝนแลง้ 
นํ้าท่วม ชนบทเร่ิมยากจนลง ยิง่ทาํใหค้นอพยพเขา้มาสงขลาเป็นจบักงัมากยิง่ข้ึน 

แรงผลกัจากความขาดแคลนของชนบทประกอบกบัแรงดึงดูดของรายไดใ้นเมืองทาํให้ผูค้นอพยพ
เขา้มาในเมืองสงขลา ท่ีดินว่างเปล่าริมทางรถไฟจึงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีพกัพิงของคนจน มีการสร้างบา้น
ชัว่คราวข้ึนเรียงรายริมทางและบางส่วนสร้างอยูบ่นรางรถไฟ เม่ือเกิดความแออดัยดัเหยยีดในชุมชนบ่อนววั 
ชุมชนร่วมใจพฒันา และชุมชนวดัชยัมงคล ช่วงทศวรรษ 2520-2530 การรถไฟเร่ิมมีการไล่ร้ือชาวบา้น 
เน่ืองจากเกิดความหนาแน่นมากเกินไป ในช่วงนั้นมีการร่วมมือกบัเทศบาลนครสงขลามีแผนปรับปรุง
ชุมชนแออดัร่วมกบันกัการเมืองระดบัชาติ อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไตรรงค ์สุวรรณคีรี ไดร่้วมกนัยา้ย
ชาวชุมชนแออดัจากชุมชนทั้งสามแห่งมาอยูท่ี่ชุมชนกุโบร์ โดยมีการจดัสรรท่ีดินเป็นลอ้คขนาด 5*12 เมตร 
ใหก้บักลุ่มท่ียา้ยมาอยูท่ี่ใหม่ 

ชุมชนกโุบร์จากกลุ่มคนท่ีเขา้มาบุกเบิก 10-20 กว่าหลงั พื้นท่ีท่ีเคยรกร้างกเ็ตม็ไปดว้ยคนจนท่ีเขา้มา
ใหม่จากการไล่ร้ือมาจาก 3 ชุมชน ช่วงร้ือยา้ยชุมชนเป็นช่วงเวลาท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัท่ี 4 พฒันา
สงขลาให้เป็นเมืองหลกัและเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของภาคใต ้เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจของเมืองสงขลา
เจริญอยา่งต่อเน่ืองและพฒันามากข้ึนในช่วงทศวรรษ 2520 สงขลาถูกกาํหนดใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการเป็น
เมืองท่าการส่งออกสินคา้ การคมนาคมขนส่ง การคา้และบริการ และอุตสาหกรรมส่งออก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยางพารา ประมง และการขุดเจาะก๊าชและนํ้ ามนั ซ่ึงสงขลาเป็นแหล่งผลิตสินคา้อาหารทะเล
ส่งออกตั้งแต่ทศวรรษ 2510 เร่ิมมีโรงงานส่งออกอาหารทะเลอยา่งเช่น โรงงานคิง ฟิชเชอร์ ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ.
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2515 เป็นโรงงานอาหารแช่แขง็ท่ีมีการร่วมทุนกบัต่างประเทศระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-ฮ่องกง ต่อมาเม่ือปี 
พ.ศ.2532 มีบริษทัจากญ่ีปุ่นเขา้มาถือหุน้ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของสงขลา เม่ือนโยบายรัฐบาล
ส่งเสริมตลาดส่งออกอาหารทะเลแช่แขง็ โรงงานอาหารกระป๋องจาํนวนมากก็ผุดข้ึนมากมายตามถนนรอบ
นอกเมืองสงขลา เม่ือมีอาหารทะเลส่งออกก็มีตลาดรองรับเพ่ือป้อนวตัถุดิบสู่โรงงาน แพประมงขนาดใหญ่
ของเมืองสงขลามีเรือเขา้ออกวนัละหลายสิบลาํ ในช่วงเวลานั้นมีเรือประมงนบัพนัลาํในสงขลา แรงงานจากภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จากอาํเภอรอบนอกเมืองสงขลาและจงัหวดัต่างๆ จากนครศรีธรรมราช พทัลุงหลัง่ไหล
เขา้มาหาเป็นแรงงานประมง แรงงานในโรงงาน แรงงานรับจา้งทัว่ไป  

 
 “เกิดท่ีระโนด แม่มาอยู่ท่ีราชอุทิศก่อน แม่มาทาํงานรับจ้างท่ัวไป พอพ่ีจบ ป.6 อายุ 12 ปีกเ็ข้ามาหา
แม่มาทาํงานแกะกุ้ง ปอกหมึก ขูดปลาท่ีประมงกับแม่ เปลี่ยนอาชีพบ่อย ทาํงานโรงงานกเ็คยทาํ โ รงงานคิง 
ฟิชเชอร์  ทาํแคนน่ิงหลายโรงงาน โรงงานปลากระป๋อง อาหารหมา อาหารแมว อยู่แผนกสายพาน สมัยก่อน
ทาํงานโรงงานได้เป็นช่ัวโมง 15 วันเงินเดือนออกคร้ังประมาณ 3,000 บาทต่อวิก (15 วัน) หลังจากน้ันก็
แต่งงานแยกบ้านมาเช่าอยู่ท่ีกโุบร์ประมาณ 22 ปีแล้ว เจ้าของบ้านเป็นคนเก่าคนแก่ของท่ีกโุบร์ แกกลับไปอยู่
บ้านนอกแกเป็นคนระโนด แล้วปล่อยใ ห้เช่าเดือนละ 2,500 บาท”  

ขนิษฐา อาชีพแม่บา้นในโรงเรียนวยั 56 ปี คนรุ่นท่ีสองท่ีเขา้มาหางานทาํตามคนรุ่นแม่ และยงัไม่ได้
กลบัไปยงับา้นเกิดท่ีระโนด เพราะลงหลกัปักฐานอยูท่ี่น่ีเน่ืองจากลูกสองคนยงัอยูใ่นวยัเรียนและเคยชินกบั
การใชชี้วิตอยูใ่นเมืองใหญ่มากกว่าในชนบท ลูกคนโตเรียน กศน.ระดบัมธัยม ขณะท่ีลูกคนเลก็ยงัเรียนอยู่
ชั้นประถมศึกษา  

กุโบร์ยุคประชิดติดโรงงานและย่านธุรกิจ 
ชุมชนกุโบร์รายลอ้มไปดว้ยโรงงาน และแพปลา ยิ่งส่งผลให้ดึงดูดผูค้นและการลงทุนเขา้มาใน

บริเวณใกล้ๆ  กนักบัชุมชน บริเวณรอบชุมชนเร่ิมมีการพฒันาเป็นพ้ืนท่ีเชิงธุรกิจ มีโรงแรมกรีนเวิลด์เกิดข้ึน 
มีตึกและอาคารพาณิชยส์ร้างข้ึนเพ่ือขายและใหเ้ช่า และเม่ือประมาณปี พ.ศ.2543 มีเหตุการณ์ไล่ร้ือคร้ังใหญ่
ของชุมชนกุโบร์ ช่วงท่ีห้างสรรพสินคา้ท้องถ่ิน ลีวิวฒัน์ มีความประสงค์ท่ีจะเช่าท่ีดินรถไฟเพ่ือสร้าง
หา้งสรรพสินคา้สาขาใหม่ และประกอบกบัการรถไฟมีนโยบายในการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในเขตเมืองเพ่ือเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจ เร่ืองการเช่าท่ีดินของห้างสรรพสินคา้ลีวฒันาจึงสั่นสะเทือนชาวชุมชนกุโบร์อย่างมาก ซ่ึงใน
ขณะนั้นชุมชนกโุบร์ยงัเป็นชุมชนท่ีสภาพการอยูอ่าศยัอยูก่นัอยา่งแออดั มีสภาพแวดลอ้มท่ีผิดสุขอนามยัเตม็
ไปดว้ยนํ้ าคร่ําและขยะมูลฝอย บา้นมีลกัษณะเป็นเพิงไมเ้พิงสังกะสี ปลูกสร้างตามตาํแหน่งท่ีจบัจอง ไม่มี
การจดัวางผงัชุมชน ไม่มีนํ้าประปาและไฟฟ้าใชต้อ้งต่อนํ้าต่อไฟจากเพ่ือนบา้น ไม่มีทะเบียนบา้น ไม่มีระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานไม่มีถนนหนทาง ถนนในชุมชนยงัเป็นถนนดินแดง ไม่มีเครือข่ายไม่มีอาํนาจ
ต่อรอง เม่ือสถานการณ์ไล่ร้ือเขม้ขน้ข้ึน แกนนาํยคุบุกเบิกคือป้าส่องแสง และป้าพุดซอ้น ลุงสว่าง พ่ีแต๋วได้
ยินข่าวคราวการต่อสู้ของกระบวนการต่อสู้เพื่อท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนเกา้เส้ง ซ่ึงมีใจดี สว่างอารมณ์เป็นแกน
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นาํ จึงไดเ้ขา้ไปขอความช่วยเหลือและเขา้ร่วมกบัขบวนต่อสู้เพ่ือท่ีอยูอ่าศยักบัเครือข่ายสลมัภาคใต ้เรียกว่า
ยุคน้ีเป็นยุคท่ีชาวชุมชนกุโบร์เร่ิมสร้างพ้ืนท่ีและอาํนาจต่อรองดว้ยการหาเพ่ือนเพ่ือเช่ือมร้อยและหาความ
ช่วยเหลือ ในกระบวนการต่อสู้คนในชุมชนกุโบร์รับรู้และเรียนรู้ร่วมกนัทั้งชุมชน เพราะเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั
และมีผลกระทบต่อชีวิตมาก มีพ่ีเล้ียงทั้งองคก์รชาวบา้นและองคก์รพฒันาชุมชนท่ีเขา้มาสร้างองคก์รชุมชน
ใหเ้ขม้แขง็ เช่น LIFE, DANSAC, พชม. (ปัจจุบนัคือสถาบนัพฒันาองคก์ร), เครือข่ายสลมัภาคใต,้ เครือข่าย
สลมัส่ีภาค เป็นตน้ ชาวชุมชนกุโบร์ไดผ้่านการเรียนรู้กระบวนการจดัการชุมชน ระบบออมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยู่
อาศยั การจดัการผงัชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของชุมชน เช่น ถนน คูระบายนํ้า 
พลิกสภาพชุมชนจากแหล่งนํ้ าครํ่ าเป็นชุมชนท่ีมีการจัดการผงัชุมชนท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 
บา้นเรือนออกแบบมัน่คงแขง็แรงข้ึนเพ่ือขอบา้นเลขท่ีกบัหน่วยงานรัฐและทอ้งถ่ินในการขอบา้นเลขท่ีเพ่ือ
นาํไปสู่การจดัการไฟฟ้า นํ้าประปาใหก้บัชุมชน กระบวนการต่อสู้ร่วมกบัภาคีเครือข่ายคร้ังน้ีทาํใหชุ้มชนกุ
โบร์ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกบัการรถไฟไดส้าํเร็จเม่ือปี พ.ศ.2555 จากการผลกัดนัของเครือข่ายสลมัส่ีภาค ส่งผล
ใหก้ารไล่ร้ือชุมชนแออดักโุบร์เป็นไปไดย้ากข้ึนในช่วงเวลานั้น  

ความเป็นเมืองท่ีเขา้มาประชิดกุโบร์ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นตน้มา ประกอบกบัการพฒันาชุมชน
อนัเป็นผลจากการไล่ร้ือ ชุมชนกโุบร์เร่ิมมีกิจการบา้นเช่าจากท่ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของครอบครัวเท่านั้น มีการ
ขยบัขยายพื้นท่ีแบ่งเป็นห้องเช่า และมีนายทุนซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ีรับซ้ือสิทธิสัญญาเช่าของการรถไฟและ
นาํมาทาํห้องเช่า/บา้นเช่า ในชุมชนกุโบร์มีบา้นเช่าจาํนวนประมาณ 30 หลงั อาจกล่าวไดว้่าเป็นการ
สนองตอบการหลัง่ไหลเขา้มาของคนจนทั้งจากภาคชนบทและต่างจงัหวดัเพ่ือเขา้มาหางานทาํในเมือง
สงขลา และตอ้งการบา้นเช่าราคาถูก ซ่ึงราคาบา้นเช่าในชุมชนกโุบร์มีราคาตั้งแต่ 1500 – 3000 บาทข้ึนอยูก่บั
ขนาดและสภาพของบ้าน จากการสัมภาษณ์บ้านเช่าในชุมชนแออดัส่วนใหญ่เขา้มาประกอบอาชีพเป็น
แรงงานรับจา้งทัว่ไป แรงงานก่อสร้าง แม่บา้น มอเตอร์ไซต์รับจา้ง ตดัเยบ็เส้ือผา้ หาบเร่แผงลอยตามหน้า
โรงเรียนและตลาดนดั 

บา้นเช่าในชุมชนแออดัท่ีมีราคาถูกตั้งแต่ 1,500-3,000 บาทเป็นทางออกของคนจนเมืองท่ีมีปัญหา
ดา้นท่ีอยู่อาศยั กลุ่มบา้นเช่าเป็นกลุ่มคนจนท่ีเปราะบางกว่าคนจนเมืองท่ีบุกเบิกพ้ืนท่ีรถไฟ เพราะคนท่ี
บุกเบิกพื้นท่ีรถไฟเป็นเจา้ของสิทธิสัญญาเช่าท่ีกบัรถไฟ ซ่ึงมีราคาถูกกว่าการเช่าบา้น ค่าเช่าท่ีดินในชุมชน
แออดัจ่ายเป็นปีๆ ละ 700-5,000 บาทข้ึนอยูก่บัขนาดของพ้ืนท่ีในการเช่า กลุ่มบา้นเช่ามีอาชีพไม่แตกต่างกนั
มากนบัเป็นคนจนเมืองใหม่ท่ีเขา้มาอยูใ่นชุมชนแออดั อยา่งเช่น  จารีย ์ช่างเยบ็ผา้วยั 50 ปี ยา้ยมาจากอาํเภอ
หัวไทร จงัหวดันครศรีธรรมราชเม่ือ พ.ศ.2562 โยกยา้ยมาเพ่ือดูแลลูกสาวท่ีกาํลงัเรียนชั้นมธัยมปลายท่ี
โรงเรียนมหาวชิราวุธ และลูกชายท่ีกาํลงัเรียนวิทยาลยัอาชีวะสงขลา การยา้ยถ่ินฐานเป็นไปอย่างราบร่ืน
เน่ืองจากเธอมีญาติเขา้มาทาํงานในสงขลาเป็นเวลานานใหก้ารช่วยเหลือ และตั้งแต่เธอเขา้มาอยูเ่มืองสงขลา 
เธอยา้ยบา้นมาแลว้ 2 คร้ังดว้ยเหตุผลว่า บา้นเก่าราคาแพงเกินไป เกินกว่าท่ีรายไดจ้ากการเยบ็ผา้จะพอเพียง
กบัค่าใชจ่้ายทั้งหมดในบา้น บา้นเช่าท่ีกุโบร์เป็นแห่งท่ีสองสภาพบา้นดี อยูใ่กลเ้มือง ปลอดภยั และราคาถูก
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เป็นเหตุผลของการตดัสินใจสาํหรับเธอ กรณีของนาถยา แม่บา้นวยั 49 ปียา้ยมาจากยะลาเม่ือปี พ.ศ.2552 
โยกยา้ยบา้นมาหลายแห่ง บา้นเช่าท่ีกโุบร์หลงัน้ีราคาถูก มีขนาดเพียงพอสาํหรับ 3 ครอบครัวท่ีตอ้งอาศยัอยู่
ร่วมกนั คือ เธอกบัสามี ลูกสาวกบัหลาน และนอ้งชายท่ีเป็นโสดของเธอ เม่ือเทียบกบัราคาค่าเช่าเดือนละ 
2,500 บาท ทาํให้บา้นหลงัน้ีเป็นทางเลือกท่ีดีสาํหรับรายไดข้องคนในครอบครัวท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน สามี
ทาํอาชีพแรงงานก่อสร้างในหน่ึงเดือนมีงานทาํประมาณ 10-20 วนั รายไดว้นัละ 400 บาท ส่วนลูกสาว
รับจา้งทัว่ไปรายไดว้นัละ 300 บาท ส่วนนอ้งชายขบัรถแทก็ซ่ีรายไดว้นัละ 1,000 บาทมีงานว่าจา้งแทก็ซ่ีจาก
นกัท่องเท่ียวประมาณ 10-15 วนัในหน่ึงเดือน กรณีของดรุณี แม่บา้นวยั 51 ปี พ่อของเธอยา้ยมาจาก
นครศรีธรรมราชและบุกเบิกท่ีดินรถไฟท่ีชุมชนบ่อนววั เม่ือบ่อนววัหนาแน่นไปดว้ยบา้นเรือนจึงถูกการ
รถไฟไล่ร้ือให้มาอยู่ท่ีกุโบร์พร้อมกนักบัชุมชนวดัชยัมงคล ชุมชนร่วมใจพฒันา ครอบครัวของเธอไดสิ้ทธิ
ในสัญญาเช่าท่ีการรถไฟเพียง 1 ลอ้ค ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนัของพอ่ในวยั 88 ปี ส่วนเธอเม่ือออกเรือนจึง
ตอ้งขยบัขยายออกไปอยูก่บัครอบครัวโดยโยกยา้ยไปทาํงานท่ีจงัหวดัตรังหลายสิบปีจนกระทัง่วกกลบัมาสู่
เมืองสงขลาอีกคร้ังเม่ือสามีทาํงานกบัเรือประมงในสงขลา เธอจึงไดเ้ช่าบา้นในชุมชนกโุบร์เพ่ืออยูใ่กลชิ้ดกบั
พอ่ในวยัชราไปพร้อมกนั 

นอกจากบา้นเช่าของนายทุนแลว้ คนจนท่ีบุกเบิกชุมชนมาตั้งแต่ยคุแรกบางคนกย็า้ยออกไปอยูน่อก
ชุมชน กรณีป้าแตว้ อาศยัอยูท่ี่ชุมชนกุโบร์ 30 ปี ตนเองเป็นแม่บา้นสามีเป็นขา้ราชการ เม่ือลูก 3 คนจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 2 คน ระดบั ปวส. 1 คน เม่ือลูกๆ มีงานทาํกนัหมดแลว้ บา้นหลงัเลก็ขนาด 5*12 
เมตรไม่เพียงพอกบัคนในครอบครัว ลูกๆ จึงไดซ้ื้อท่ีดินปลูกบา้นนอกชุมชนกุโบร์ และนาํบา้นหลงัเดิมให้
เช่าในราคา 2000 บาทต่อเดือน ซ่ึงมีลกัษณะเช่นน้ีเกือบ 20 หลงั บางคนกลบัไปอยูบ่า้นเดิมท่ีระโนดให้
นอ้งสาวท่ียงัอยูใ่นชุมชนกุโบร์ดูแลเกบ็ค่าเช่าบา้นให ้บางคนกไ็หวว้านให้เพ่ือนท่ีสนิทสนมกนัเป็นคนดูแล
เกบ็ค่าเช่าให ้ 

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มคนดั้งเดิมท่ีบุกเบิกชุมชนกุโบร์ร้อยละ 80 ยงัคงอาศยัอยูท่ี่เดิมไม่ไดโ้ยกยา้ยถ่ิน
ฐานอีกเลยนบัตั้งแต่เขา้มาอยู่ท่ีกุโบร์ และทุกครอบครัวมีลูกหลานเติบโตและเม่ือจบการศึกษา หากไม่ไป
ทาํงานต่างอาํเภอหรือต่างจงัหวดั ลูกหลานกจ็ะกลบัมาอยู่บา้นท่ีกุโบร์ เม่ือมีครอบครัวขยาย คนในชุมชนกุ
โบร์ใชว้ิธีการบุกเบิกสร้างบา้นหลงัใหม่เพ่ิม (ยคุท่ีการรถไฟจดัสรรพ้ืนท่ีให้เป็นลอ้ค พ้ืนท่ีท่ีจดัสรรจะห่าง
จากรางรถไฟ 15 เมตร) โดยสร้างต่อจากบา้นหลงัเดิมเป็นแนวยาวข้ึนไปบนท่ีว่าง 15 เมตรแนวใกลก้บัสัน
รางหรือบางบา้นสร้างบนสนัรางรถไฟจนเตม็พ้ืนท่ีจนขยายต่อไปไม่ได ้ 

เม่ือชุมชนกุโบร์เร่ิมหนาแน่นข้ึนมีประชากรมากกว่า 10,000 คนทางเทศบาลนครสงขลาไดรั้บรอง
และจดัตั้งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ.2527 มีการจดัตั้งคณะกรรมการชุมชน มีรูปแบบการบริหาร
ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชน ประกอบดว้ย ประธานชุมชน รองประธาน กรรมการชุมชน และเลขานุการ
เพ่ือประสานงานการพฒันาชุมชนกบัเทศบาล และจากความหนาแน่นของประชากรท่ีมีจาํนวนนบัหม่ืนคน 
ทางเทศบาลไดจ้ดัตั้งชุมชนใหม่ข้ึนโดยแยกออกไปจากชุมชนกุโบร์ และมีรูปแบบการบริหารจดัการชุมชน
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ในรูปแบบเดียวกนั ดงัน้ี (1) พ.ศ. 2545 แยกออกเป็น 3 ชุมชนคือ ชุมชนมิตรเมืองลุง ชุมชนสมหวงั และ
ชุมชนภราดร (2) พ.ศ.2558 แยกชุมชนออกไปเป็น 3 ชุมชนคือ ชุมชนมิตรสัมพนัธ์ ชุมชนบ่อหวา้สามคัคี 
และชุมชนตน้โพธ์ิ10 การแยกชุมชนเป็นการง่ายต่อบริหารจดัการของเทศบาลในแต่ละชุมชนจะมีการเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลประจาํพ้ืนท่ีหรือเขตนั้น จาํนวนสมาชิกสภาเทศบาลมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนตามเขตพ้ืนท่ี 
ชุมชนกุโบร์ในปัจจุบนัมีประชากรจาํนวน 1,768 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนท่ีอยู่ในท่ีดินรถไฟจาํนวน 376 
ครัวเรือน ท่ีเหลือเป็นครัวเรือนท่ีมีโฉนดท่ีดินเป็นของตนเอง  

เทศบาลนครสงขลาไดใ้หค้วามสาํคญักบัแกนนาํของชุมชนกโุบร์มากข้ึน มีการประสานงานเพ่ือการ
บริหารจดัการชุมชนเป็นไปดว้ยดี แกนนาํของชุมชนกโุบร์จึงเร่ิมมีพื้นท่ีในการต่อรองกบัอาํนาจทอ้งถ่ิน เม่ือ
มีโครงการของเทศบาล เช่น โครงการของศูนยพ์ฒันาครอบครัวผูย้ากไร้ ไร้ท่ีพ่ึง กลุ่มเปราะบาง คนดอ้ย
โอกาสและคนพิการ แกนนาํชาวบา้นสามารถนาํความช่วยเหลือมาสู่คนในชุมชน ซ่ึงตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 
เน่ืองจากแกนนาํมีขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการความช่วยเหลือตรงกบัวตัถุประสงค์ของเทศบาล
ตอ้งการ และในช่วงวิกฤติโควิด-19 ท่ีผา่นมา ทางเทศบาลนครสงขลาไดเ้ขา้มาดูแลชาวชุมชนในเร่ืองการแจกถุง
ยงัชีพ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้กับคนในชุมชน นอกจากเทศบาลแล้ว แกนนําชุมชนได้รับการ
ประสานงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ผูป้ระกอบการ เจา้ของกิจการ รวมทั้งพระสงฆท่ี์มีความประสงคจ์ะ
ช่วยเหลือชาวบา้นหรือแจกส่ิงของ-ขา้วสาร อาหารแห้ง ไดเ้ขา้มาประสานแจกถุงยงัชีพ และส่ิงของจาํเป็น
ใหก้บัคนในชุมชนตลอดช่วงของการเกิดวิกฤติโควิด-19 

 
ช่วงวิกฤติโควิด-19 แกนนาํกบัการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ บริษทัเอกชนและสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรนาํข้าวสารอาหารแห้งและนํา้ด่ืมไปแจกจ่ายชาวบ้านในชุมชน  
 
การเปล่ียนแปลงสถานะทางสังคมของคนจนเมืองในกุโบร์ 
 

                                                            
10 เวปไซต์เทศบาลนครสงขลา www.songkhlacity.go.th  
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 “สมัยย่ากับพ่อน้ัน แถวนีเ้ป็นป่าไปหมด แต่พอตัวเองโตมากมี็ความเจริญพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะ 
มีถนนมีรถเมล์ว่ิงแล้ว รถเมล์หาดใหญ่-สงขลา มีหนังกลางแปลงโชคบันดาลเสนอฉาย ค่าดูผู้ใหญ่ 5 บาท 
เดก็ 2 บาท ถ้าสามเร่ืองกเ็พ่ิมเป็น 7 บาท เดก็ 3 บาท การใ ช้นํา้กม็าใ ช้ท่ีบ่อหว้า เป็นบ่อท่ีทุกคนมาอาบนํา้ท่ีน่ี
ใ ช้นํา้ท่ีน่ี แต่บ้านตัวเองมีการขุดบ่อส่วนตัว ตนเองเรียนจบ ม.3 โ รงเรียนวชิรานุกูล ไม่เรียนต่อเพราะไม่ค่อย
มีเงินเรียน พ่ีสาวจบ ป.6 ออกมาก็ทาํมาหากินกันรับจ้างสารพัด เป็นแรงงานประมงรับจ้างในแพ ทํา
ปลาหมึก ทาํปลา ทาํกุ้ง ทาํงานเป็นสาวโรงงานวันละ 320 บาท ทาํรับจ้างท่ัวไปล่าสุดได้วันละ 260 บาทก่อน
จะลาออกไปทาํงานท่ีร้านขนมแถวย่านเมืองเก่า เขาใ ห้เดือนละ 10,000 บาท แต่ถ้าลาหยุดกหั็กเงินเป็นวันๆ  
ไป ส่วนใหญ่กจ็ะหางานเอง เพ่ือนฝูงพ่ีน้องบอกแหล่งงานบ้าง แต่เราไม่เลือกงาน ทาํทุกอย่างท่ีทาํได้ เพราะ
ต้องเลีย้งดูลกู 2 คน คนโตเรียนจบ ม.3 ไม่เรียนต่อไปอยู่ กทม. ส่วนคนเลก็อายุ 12 ปีเรียนท่ี รร.แจ้งวิทยา ใ ห้
เขาเรียนใ ห้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะเรียนได้ เรากท็าํงานส่งเขาใ ห้มากท่ีสุด”  นิตยา อาชีพรับจา้งทัว่ไปวยั 38 ปี
กล่าวถึงวิถีในช่วงชีวิตของตนพร้อมกบัความหวงัในอนาคตของบุตรหลาน   

นิตยาเป็นคนรุ่นท่ี 2 นบัจากยคุบุกเบิกชุมชนกุโบร์ท่ียงัคงประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป แต่ลกัษณะ
ของการจา้งงานมีสถานภาพดีกวา่สมยัยคุของพอ่แม่ท่ีเป็นแรงงานประมง มีรายไดเ้ป็นรายวนั ไม่มีสวสัดิการ 
ส่วนนิตยารับจา้งทาํขนมเบ้ืองขายใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ียา่นเมืองเก่าท่ีตอ้งใชท้กัษะในการทาํขนมใหส้วยงาม 
ตกแต่งหนา้ขนมและบรรจุภณัฑใ์หดึ้งดูดลูกคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว ทกัษะท่ีมีทาํใหเ้ธอไดง้านท่ีเรียกรายไดไ้ด้
สูง 

เมืองท่ีเติบโตข้ึนส่งผลต่อการพฒันาตนเองใหมี้อาชีพหลากหลายข้ึน อาชีพการงานของคนรุ่นแรก
คือ รุ่นพ่อแม่ปู่ยา่ตายายท่ีมีอายรุะหว่าง 61-80 ปีโดยส่วนใหญ่เคยทาํอาชีพจบักงัไดส่้งต่อมาให้คนรุ่นพ่อแม่
อายรุะหว่าง 51-60 ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป มอเตอร์ไซตรั์บจา้ง เกบ็ของเก่า แรงงานประมง 
แรงงานก่อสร้าง แต่แรงงานก่อสร้างบางคนมีความชาํนาญพิเศษในงานไม ้งานปูนงานเหลก็ท่ีมีรายไดต่้อวนั
มากกว่าแรงงานก่อสร้างทัว่ไป ในขณะท่ีคนรุ่นอายรุะหว่าง 20-50 ปีพบว่า ประกอบอาชีพส่วนตวัเป็นส่วน
ใหญ่ อาทิ ประกอบอาชีพคา้ขาย หาบเร่ แผงลอยมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนเป็นอาชีพท่ีบริการความเป็นเมือง 
บริการผูท่ี้มีศกัยภาพในการจบัจ่ายแต่ไม่มีเวลาทาํเอง บริการกลุ่มสุขนิยมในการบริโภค  เปิดร้านซกัรีด ร้าน
เสริมสวย ร้านขายก๋วยเต๋ียว  และใชช่้องทางขายออนไลน์เป็นการเพ่ิมช่องทางขายสินคา้ท่ีมีอยูห่นา้ร้าน อีก
กลุ่มหน่ึงอายุระหว่าง 30-40 ปีท่ีจบการศึกษาระดบัมธัยมปลาย ปวช. ปวส. และระดบัปริญญาตรีจะ
ประกอบอาชีพพนกังานรายเดือน พนกังานบริษทั พนกังานห้าง ลูกจา้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็น
ขา้ราชการ เป็นอาจารย ์และทาํธุรกิจส่วนตวั เช่น เปิดสาํนกังานติวเตอร์ท่ีหาดใหญ่ เป็นอาชีพท่ีมีรายไดท่ี้
มัน่คงกวา่พอ่แม่ มีสวสัดิการรักษาพยาบาล และมีโอกาสกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน  

มีการให้ความสําคญักบัการศึกษาของบุตรหลานมากข้ึน มองว่าการศึกษาเป็นส่วนสําคญัต่อการ
ประกอบอาชีพท่ีดีกว่า พบว่า ทุกครอบครัวส่งบุตรหลานเรียนหนงัสือ 100% โรงเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นสังกดั
เทศบาล และสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) การเขา้ถึงโรงเรียนเอกชนมีไม่ถึง 
10% ในระดบัประถมศึกษาเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนเพยีงร้อยละ 6.8 ส่วนมธัยมเขา้เรียนเอกชนร้อยละ 3.6 
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ในขณะท่ีสามารถเขา้ถึงการเรียนในโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนนานาชาติร้อยละ 0 อยา่งไรกต็าม การเห็น
ความสําคญักบัการศึกษาท่ีจะนาํไปสู่การประกอบอาชีพท่ีดีกว่ารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และมุมมองในเร่ือง
ความมัน่คงทางอาชีพท่ีแตกต่างไปจากคนรุ่นพ่อแม่ ไม่ไดม้องเร่ืองความมัน่คงของอาชีพในมิติเดิม แมว้่าจะ
มีสัดส่วนตอ้งการให้ลูกเป็นขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจมากกว่าประกอบอาชีพดา้นอ่ืนๆ แต่ก็มีมิติ
ของการใหเ้สรีภาพหรือสิทธิในการเลือกอาชีพแก่บุตรหลาน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับว่า ยคุน้ีเดก็เก่งกว่า
ตนเองมีเคร่ืองมือเคร่ืองไมม้ากกว่ายคุของตนเอง และมีไม่นอ้ยท่ีตอ้งการให้ลูกทาํงานบริษทัเอกชน หรือทาํ
กิจการเป็นของตนเอง หากไม่สืบทอดอาชีพคา้ขายของพอ่แม่  

“เขาอยากเป็นอะไรกใ็ ห้เขาคิดเอง เราไม่ค่อยเข้าใจเร่ืองของคนสมัยใหม่แล้ว”  
“เด๋ียวนีข้้าราชการกไ็ม่ม่ันคง ไม่สบายเหมือนเม่ือก่อน เงินเดือนกน้็อยแล้วยังเป็นแค่อัตราจ้างอยู่” 
“ทาํงานบริษัทเอกชนเงินเดือนดีกว่า ถ้าออกจากงานกมี็ความรู้ประสบการณ์ติดตัวมา จะเอาไปทาํ

อะไรเป็นของตัวเองกไ็ด้”  
“สมัยนีเ้ดก็เก่งกว่าคนรุ่นเรา ส่ือโซเชียลเยอะ เราไม่ต้องไปบังคับเขา เขาคิดเองได้”  
ความเห็นขา้งตน้เป็นทศันคติของคนรุ่นพอ่แม่ท่ีอาย ุ30-50 ปีคือ เป็นกลุ่มคนจนเมืองท่ีมีโอกาสได้

เรียนหนงัสือ มีโอกาสทาํงานท่ีแตกต่างออกไปจากคนรุ่นพ่อแม่ปู่ยา่ตายาย คนรุ่นน้ีเป็นผลผลิตของคนรุ่น
ปู่ย่าตายายคนรุ่นแรกท่ีอพยพเขา้มาเป็นจบักงัแบกหามหรือรับจา้งทัว่ไป แมจ้ะมีบา้งเล็กนอ้ยท่ีมีโอกาสทาํ
การคา้ขาย เป็นกลุ่มท่ีจบการศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษา หรือเรียนไม่จบ และบางคนไม่ได้เรียนเลย 
ขอ้จาํกัดดังกล่าวประกอบกับแวดวงงานในยุคแรกคือ การใช้แรงงานเป็นหลกั แต่กลบัเป็นกลุ่มท่ีให้
ความสําคญักบัการศึกษากบับุตรหลานมาก เพราะตนเองมีการศึกษาน้อยจึงตอ้งการให้บุตรหลานไดเ้รียน
หนงัสือสูงท่ีสุด มุมมองของคนรุ่นแรกจึงทาํใหพ้อ่แม่ท่ีอยูใ่นระหวา่งวยั 30-50 ปีมีโอกาสไดรั้บการศึกษาใน
สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว จะเห็นวา่คนกลุ่มน้ีจบการศึกษาสูงกว่าพ่อ
แม่ การศึกษาขั้นตํ่าคือ มธัยมศึกษาตอนตน้-ปริญญาตรี ตวัอยา่งเช่น  ทรงคุณ วยั 49 จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ปัจจุบนัเป็นหวัหนา้ส่วนราชการสังกดัระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีจงัหวดัปัตตานี โดย
พอ่กบัแม่ของเขายา้ยมาจากอาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลามาทาํอาชีพคา้ขายเป็นกลุ่มท่ีบุกเบิกพ้ืนท่ีวดัชยัมงคล
จนกระทัง่ถูกไล่ร้ือมาท่ีกโุบร์ ส่วนผอ่ง อาชีพเกบ็ของเก่าขาย วยั 67 ปี ประกอบอาชีพเกบ็ของเก่าช่วยกนักบั
ภรรยาเก็บเล็กผสมนอ้ยส่งลูก 3 คนเรียนจนจบปริญญาตรี 2 คนและจบอาชีวะ 1 คน ทุกคนไดท้าํงาน
บริษทัเอกชน สองคนทาํงานในกรุงเทพ และอีกคนทาํงานบริษทัเอกชนท่ีอาํเภอหาดใหญ่ ขณะท่ีพรทิพย ์
แม่คา้ขนมจากวยั 52 ปีกบัสามี อาชีพไต๋เรือประมงช่วยกนัส่งลูกสาววยั 18 ปีเรียนท่ีคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 
สรุป 
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การเล่ือนสถานะทางสังคม  (social mobility) ของชาวชุมชนกุโบร์ ท่ีโดยส่วนใหญ่มีการเคล่ือนยา้ย
มาจากชนบทเน่ืองจากความล่มสลายทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนดั้งเดิม อาจกล่าวไดว้่า ชาวชุมชนแออดั-กโุบร์
มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นอาชีพท่ีหลากหลายและมีรายไดห้ลายทางมากข้ึนเป็นผลสะทอ้นมาจากการ
เติบโตของเมือง โดยส่วนใหญ่คนจนเมืองมีสถานะท่ีสูงข้ึน สามารถประกอบกิจการเป็นของตวัเอง เช่น 
คา้ขาย หาบเร่ แผงลอย ร้านคา้ ร้านซกัรีด และมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน การเติบโตของเมืองบีบใหต้อ้งมีการศึกษา
เพ่ือโอกาสในการเลือกงานท่ีดี การศึกษาเป็นองคป์ระกอบของการเล่ือนสถานะทางสังคมของคนในชุมชน 
จะเห็นความแตกต่างดา้นอาชีพระหว่างคนรุ่นแรกท่ีเขา้บุกเบิกชุมชน โดยส่วนใหญ่ทาํอาชีพท่ีใชแ้รงงาน
มากกว่าทกัษะดา้นอ่ืนๆ กลุ่มคนรุ่นน้ีจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ในขณะท่ีคนรุ่นหลงัมีโอกาสไดรั้บ
การศึกษาสูงข้ึน โอกาสในการแสวงหาอาชีพท่ีดีกว่า หลากหลายกว่าจึงมีมากกว่าคนรุ่นแรก เศรษฐกิจท่ี
เติบโตข้ึนของสงขลาสร้างความหลากหลายและสร้างระดบัของอาชีพดว้ย คนจนเมืองจึงเป็นฟันเฟืองผลกั
ให้เศรษฐกิจและการพฒันาของเมืองสงขลาเจริญเติบโตได ้ในทางกลบักนั การพฒันาและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของเมืองสัน่คลอนชีวิตคนจนเมืองในแง่ของความมัน่คงทางดา้นท่ีอยูอ่าศยัอยา่งมาก อยา่งไรกต็าม 
การสัน่คลอนน้ีกลบัส่งผลใหค้นจนเมืองพฒันามิติความสัมพนัธ์ระหวา่งเทศบาล หน่วยงานราชการในระดบั
ท่ีเท่าเทียมกนัและสามารถต่อรองผลประโยชน์กบัอาํนาจเหล่าน้ีได ้นาํมาซ่ึงการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชน คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่ีสูงข้ึนจากการ ดงันั้น การเล่ือนสถานะของคนในชุมชนแออดั-กุโบร์
ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือกลไกหลากหลาย อาทิ  ในเชิงปัจเจก ความรู้ ทกัษะคือเคร่ืองมือสําคญัในการเล่ือน
สถานะ ในมิติของชุมชน ตอ้งมีมิติความสัมพนัธ์กวา้งและลึกกบัเครือข่ายภายนอกเพ่ือสร้างอาํนาจในการ
ต่อรอง การออกไปสร้างพ้ืนท่ีใหก้บัตนเองและชุมชน  
 

 
 
 
 

 
บรรณานุกรม 

 
ฐานขอ้มูลความรู้ทางทะเล (Marine Knowledge Hub) http://www.mkh.in.th 
ณฐพงศ ์จิตรนิรัตน์. (2550).  การประเมินผลโครงการบา้นมัน่คงเชิงคุณภาพ “คนจนเมือง การเปล่ียนแปลง

โลกทศัน์และทศันะท่ีมีต่อตนเองและสังคม” กรณีศึกษาชุมชนเกา้เส้ง จงัหวดัสงขลา.  สงขลา : 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 



27 
 

ณฐพงศ ์จิตรนิรัตน์.  (2552).  อตัลกัษณ์และการเคล่ือนไหวทางสังคมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนเกา้เส้ง 
จงัหวดัสงขลา.  ดุษฎีนิพนธ์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยันเรศวร. 

ณฐพงศ ์จิตรนิรัตน์. (2556). การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมผา่นประวติัและประสบการณ์ชีวิตท่ี
หลากหลายของผูน้าํชุมชนในเขตชุมชนแออดั.  กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวิทยาสิริธร  

นฤมล  นิราทร .  (2547). หาบเร่แผงลอย  อาหาร  : ความสําเ ร็จและตัวบ่งช้ี .  วิทยานิพนธ์ . 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 

ประภาพรรณ แกว้สิยา. (2557).  การพฒันาเอกลกัษณ์ของถนนนางงามเพ่ือการท่องเท่ียวจงัหวดัสงขลา.  
สงขลา : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

ปิยนาถ บุนนาค. (2528) การวิเคราะห์โอกาสในการเล่ือนชั้นทางสังคมในสังคมไทยสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนตน้ พ.ศ.2325-2394. ฝ่ายวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ปก แกว้กาญจน์. (2534). การสร้างทางรถไฟสายใตก้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมือง. สถาบนัคดี
ศึกษา. มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวโรฒ 

พิชญ ์พงษส์วสัด์ิ. https://www.matichon.co.th/columnists/news_1720579 .   ออนไลน ์22 ตุลาคม 2562. 
พลากร สตัยซ่ื์อ,ปุรวิชญ ์พทิยาภินนัท.์(2560). การรับรู้ผลกระทบและการปรับตวัของเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราจากการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาจงัหวดั
สงขลา. สถาบนักองทุนสนบัสนุนงานวิจยั. 

รัชพร เล้ียงประเสริฐ.(2558).  การสร้างเมืองยติุธรรม :  กรณีศึกษาการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร. 
ดุษฎีนิพนธ์. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

รายงานการสํารวจขอ้มูลพ้ืนฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561, กองนโยบายและวิชาการสถิติ สาํนกังานสถิติ
แห่งชาติ, 2562 

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหล่ือมลํ้ าในประเทศไทย 2560, สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2561 

สมศกัด์ิ ตนัติเศรณี.  (2560) การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลนคร
สงขลา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 

สุนิสา มุนิเมธี.  (2555). ถนนนางงาม : พ้ืนท่ีย่านเมืองเก่าสู่การกลายเป็นสินคา้ในกระแสการท่องเท่ียว.  
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

สุภางค ์จนัทวนิช. (2534). การจดัช่วงชั้นทางสังคม : เกียรติภูมิของอาชีพต่างๆ ในสังคมไทย. สถาบนัวิจยั
สงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. กรุงเทพฯ.:  

ศุรีมาน นฤมล วงศสุ์ภาพ. (2547). เมืองหาดใหญ่ : คนจีนกบัการสร้างเมืองการคา้ในภาคใต.้ สาํนกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวิจยั  

อคิน รพีพฒัน ์(บรรรณาธิการ).  (2542). ชุมชนแออดั : องคค์วามรู้กบัความจริง.  กรุงเทพฯ : สกว.  



28 
 

อคิน รพีพฒัน.์  (2547).  พฒันาชุมชนแออดัและองคก์รชุมชนในเมือง.  กรุงเทพฯ : สกว.  
อคิน รพีพฒัน.์(2550). คนจนเมือง : การเปล่ียนแปลงโลกทศัน์และทศันคติท่ีมีต่อตนเองและสังคม. 

โครงการบา้นมัน่คง. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.  
อรรถจกัร์ สัตยานุรักษ.์  (2542).  วิวฒันาการของชุมชนแออดัและองคก์รชุมชนแออดัในเมือง : กรณีศึกษา

เมืองเชียงใหม่.  ใน  อคิน รพีพฒัน์ (บรรณาธิการ), ชุมชนแออัด : องค์ความรู้กับความเป็นจริง, 
(หนา้ 65-122).  กรุงเทพฯ : สกว.     

 
ภาษาอังกฤษ 
Asian Development Bank.   (2010).  Access to Justice for the Urban Poor Toward Inclusive Cities. 

Philippines.  
Brenner, Neil, Peter Marcus, & Margid Mayer, M. (Eds.). 2012. Cities for  people, not for  profit: 

Cr itical urban theory and the r ight to the city. London and New York : Routledge. 
Campbell. S. (2012). Green Cities, Growing Cities, Just Cities? : Urban Planning and the Contradictions 

of Sustainable Development. Readings in Planning Theory. Fainstein Susan S., Malden, MA : 
Wiley-Blackwell. 

Fainstein, S.(2012). Planning Theory and the City. Readings in Planning Theory. Fainstein Susan S., 
Malden, MA : Wiley-Blackwell. 

Fainstein, S.(2010). the Just City, United State of America : Cornell University Press. 
Harvey, D. (2003). The right to the city. International journal of urban and regional research. 27(4) : 

939-941. 
Harvey, D. (2008). The right to the city. New Left Review. 53 : 23-40. 
Kupfer Antonia. (2015) Educational Upward Mobility Practices of Social Changes. Palgrave Macmillan.  
Lefebvre, H. Translate and edited by Kofman, E., & Lebas, E. (1996). Wr itings on cities.  Oxford : 

Blackwell. 
Mayer, M. (2009). The ‘Right to the City’in the context of shifting mottos of urban social movements. 
City.  13(2-3) : 362-374.  
Mies van Niekerk. (2000). Creoles and Hindustanis Patterns of Social Mobility in Two Surinamese 

Immigrant Groups in the Netherlands. Immigrants, Schooling and 
Social Mobility : Does Culture Make a Difference? Hans Vermeulen and Joel Perlmann. 
Macmillan press Ltd. P.184-205 



29 
 

Sassen, S, (2012). Cities in a World Economy. United States of America. Pine Forge Press and Imprint of 
SagePublicatins. Inc. 

Svallfors. S. (2005). Analyzing Inequality : Life Chances and Social Mobility in Comparative Perspective. 
Stanford University Press. California.  

Thernstorm. S. (1980). Poverty and Progress : Social Mobility in a Nineteenth Century City. Harvard 
University. England.  

United Nation. (2018). The wor ld population projected to live in urban areas by 2050.  From 
www.un.org/development/desa/en/news2018 

Vermeulen, Han. (2000). Peasantry and Trading Diaspora : Differential Social Mobility of Italians and 
Greeks in the United States. Immigrants, Schooling and Social Mobility : Does Culture Make a 
Difference? Hans Vermeulen and Joel Perlmann. Macmillan press Ltd. P.124-143 

 
Website  
https://www.hatyaifocus.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%

E0%B8%A1/377-
%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B
8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%
E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-
%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B
8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3...%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B
8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2/ 

 

สัมภาษณ์ 
1. เทียนแข เพชรรัตน ์ 49 ละอองศรี สินสมุทร 
2. ฉตัรประกร เท่ียงธรรม 50 บุญณรงค ์นพรัตน์ 
3. เจริญศกัด์ิ คีรีรักษ ์ 51 นิวฒัน ์คาํสุข 
4. อุมากร หตัถาพนัธ์ุ 52 หนูนอ้ย จนัทร์คง 
5. สมพงษ ์เพชร์สุวรรณโณ 53 แกว้กลัยา บุตรหงษ ์
6. อาํพนั รัตนอุทยั 54 สุรัส ดว้งเอ ้
7. วนัเพญ็ พนูเพ่ิม  55 อมรรัตน ์วชัริยา 



30 
 

8. อาํไพ ผอมเก้ือ 56 ถ้ิน วุน่หนู 
9. วนัเพญ็ ปานคณิต 57 อมรา ทองสุข 
10. กมลวรรณ ปานคณิต 58 ยพุา คงทอง 
11. ชม พลูแกว้  59 อรทยั เอ้ือสลุง 
12. พรพรรณ พุธทว ี 60 วิเชียร มณีรัตน ์ 
13. อุษาทิพย ์แสงสนุ 61 เตชิต เกศาศรัย 
14. สมจิต ฟุ้งทศธรรม 62 วาสนา ดวงคะชาติ 
15. สมบูรณ์ วิจารณ์ 63 สุวรรณ พลูแกว้ 
16. สมพร สุวรรณชาตรี 64 พรทิพย ์จิตตนะ  
17. เชษฐา ชยัเสนา 65 พวงทิพย ์รักซงั 
18. ดรุณี ช่วยนุกูล 66 นิพล สุขสวสัด์ิ 
19. สุรัต วฒัธานนท ์ 67 ยพุา คงทอง 
20. ปรัชญา หนูคง 68  
21. ศรีฟ้า มากมูล   
22. พรทิพย ์ช่วยนวล   
23. จารีย ์เรืองแกว้   
24. นาถยา แซ่ท่าม   
25. อว้น เผอืกผอ่ง   
26. จาด ศรีอินทร์   
27. บุบผา เซงสาย   
28. ปรานี สุขมี   
29. ข่ิน สุขมี   
30. นงนุช วิชยัดิษฐ ์   
31. สวา่ง จนัทโก   
32. ดรุณี สุวรรณรักษา    
33. ธวชัชยั คาํทราย   
34. ทศพล กฎแกว้   
35. สุคนธ์ ธรยา   
36. รชลิน แสงงาม   
37. เจิม ปานคณิต    
38. ขนิษฐา คาํแกว้    



31 
 

39. สุจินต ์ทองประสิทธ์ิ   
40. ทรงคุณ ดาลดักวิน   
41. อารมณ์ จิตรบรรจง   
42. ณฐัพงศ ์สงัขแ์กว้    
43. นิตยา โค่ยสตัยา   
44. ปรานี จามิตร   
45. ภาสิทธ์ จนัทมณี   
46. สมบตัร สุริยะโวหาร   

47. กฤษดา กรองมณีกาญจน ์   
48. สุรินทร์ ศาลาคง   

 

 


