
 
 

บทที่ 3 
ขอมูลพืน้ฐานของชุมชน 

 
ที่ต้ังและอาณาเขต 

พิษณุโลกเปนจังหวัดขนาดใหญอยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 377 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 10,815.854 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,759 ไร 
คิดเปนพื้นที่ประมาณรอยละ 2 ของประเทศ แบงเปนพื้นที่เกษตรกรรม 3,804 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 2,577 ไร เปนพื้นที่ปาไม 5,424 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,504 ไร และเปน
พื้นที่อ่ืนๆ เชน ที่รกรางวางเปลา ที่อยูอาศัย และแหลงน้ํา 1,662 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้ง
จังหวัด 868,521 คน เปนชาย 430,217 คน และหญิง 438,304 คน ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 
42,456 บาทตอคนตอป  

จังหวัดพิษณุโลกอยูสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ย 800 เมตร ลักษณะภูมิประเทศทาง
ตอนเหนือและตอนกลาง เปน เทื อก เขาสลับที่ ร าบ สู ง  โดยมี ภู เ ขา สูงตั้ ง อยู ด านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอําเภอวังทอง อําเภอวัดโบสถ อําเภอเนินมะปราง อําเภอนครไทย 
และอําเภอชาติตระการ พื้นที่ตอนกลางลงมาถึงตอนใตเปนที่ราบลุมมีแมน้ําที่สําคัญไหลผานอยู 
2 สาย คือแมน้ํานานและแมน้ํายม  บริเวณที่ราบลุมแมน้ําทั้งสองนี้เปนแหลงเกษตรกรรมที่สําคัญ
ของจังหวัด ตั้งอยูในเขตอําเภอพรหมพิราม อําเภอเมือง อําเภอบางกระทุม อําเภอบางระกํา 
อําเภอวังทอง และอําเภอเนินมะปรางบางสวน    

ลักษณะเดนของจังหวัดพิษณุโลกคือการเปนเมืองอกแตก เกิดจากแมน้ํานานที่ไหล
จากทิศเหนือลงสูทิศใตผานที่ราบลุมใจกลางบริเวณตัวเมือง ซึ่งเปนเขตเทศบาลนครในปจจุบัน  
ดวยเหตุที่แมน้ํานานไหลผานยานตัวเมืองทําใหแบงพื้นที่เมืองออกเปนสองฝง ฝงแรกคือฝง
ตะวันออกของแมน้ํามีพื้นที่ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร สวนใหญเปนแหลงประกอบธุรกิจ
การคา ศูนยกลางการคมนาคม ศูนยกลางการติดตอส่ือสารและบริการ สวนอีกฝงคือฝงตะวันตก
ของแมน้ํามีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร สวนใหญจะเปนยานที่อยูอาศัยของประชาชน 
สถานที่ราชการ สถานศึกษาและเปนที่ตั้งของกองทัพภาคที่ 3 

ตามลักษณะทางภูมิศาสตรจังหวัดพิษณุโลกจัดอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง เพราะ
ปกคลุมไปดวยภูเขาสูงและปาไมคลายคลึงกับจังหวัดสวนใหญในภาคเหนือ แตหากพิจารณาใน
แงมุมทางสังคมวัฒนธรรมแลวพบวา มีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดบริเวณภาคกลางตอนบน
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มากกวา เนื่องจากมีความสัมพันธใกลชิดกับบานเมืองทางอีสานเหนือและที่ราบลุมแมน้ํา
เจาพระยามาตั้งแตโบราณ (สนิท สมัครการ 2521 : 1 - 2) ในเชิงประวัติศาสตรพิษณุโลกจัดเปน
เมืองที่มีความสําคัญและปรากฏอยูในหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรหลายชิ้น ทั้งนิทาน 
ตํานาน พงศาวดาร หรือจารึกตางๆ ในชื่อเรียกตางๆ กัน เชน สองแคว สองแควทวิสาขะ สระ
หลวง ไทยวนที เปนตน ในอดีตเคยเปนทั้งเมืองราชธานี เมืองลูกหลวงและเมืองหนาดานนับแต
สมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  

ในปจจุบันจังหวัดพิษณุโลกถูกผลักดันจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 6 และ 7 ที่กําหนดใหจังหวัดพิษณุโลกเปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาคเหนือ
ตอนลาง ประกอบไปดวย สุโขทัย กําแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ พิจิตร อุตรดิตถ รวมถึงเปน
ศูนยกลางทางอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร 
ไฟฟา และอิเล็กทรอนิค  รวมถึงเปนศูนยกลางการคาสงภาคเอกชนขนาดใหญ สงผลใหมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นในเขตอําเภอเมืองทั้งหมด 540 แหง สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เฉพาะโรงงานในเขตเทศบาลนครมีจํานวนถึง 243 แหง ไดแก โรงงานผลิตอาหาร
สัตว โรงงานน้ําแข็ง โรงสีขาว เปนตน 

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยูระหวาง เสนรุงที่ 16 องศา 18 ลิบดาเหนือ และเสนแวงที่ 100 
องศา 16 ลิบดาตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้  

ทิศเหนือ              ติดตอกับ          อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ 
ทิศใต             ติดตอกับ     อําเภอเมืองและอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันออก          ติดตอกับ     อําเภอหลมเกา จงัหวัดเพชรบูรณ  

      และอําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
ทิศตะวันตก            ติดตอกับ     อําเภอพรานกระตาย   จังหวัดกําแพงเพชร 
จังหวัดพิษณุโลกแบงเขตเลือกตั้งเปน 6 เขต มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 6คน 

มีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 3 คน จังหวัดพิษณุโลกแบงเขตพื้นที่การปกครองออกเปนอําเภอตางๆ 
จํานวน 9 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ อําเภอวัด
โบสถ อําเภอพรหมพิราม อําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุม และอําเภอเนินมะปราง ทั้ง 9 
อําเภอประกอบไปดวย 93 ตําบล 1010 หมูบาน 13 เทศบาล ซึ่งแยกเปนเทศบาลนคร 1 แหงและ
เทศบาลตําบล 12 แหง มีองคการบริหารสวนตําบลรวม 90 แหง และองคการบริหารสวนจังหวัด 
1 แหง  

ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเปนที่ตั้งของตําบลอรัญญิก สําหรับตําบล
อรัญญิกมีจํานวนประชากรทั้งหมด 29,138 คน เปนชาย 15,962 คน เปนหญิง 13,176 คน สวน
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ใหญประกอบอาชีพหลักรับจางทั่วไป มีอาชีพเสริมปลูกผักและทําสวน  มีอาณาเขตติดตอกับ
ตําบลใกลเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ         ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณ 
            คลองอีโอง 

ทิศใต     ติดตอกับ         ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณลํา 
            หวยคูณ 

ทิศตะวันออก   ติดตอกับ        ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บริเวณ 
            คลองโคกชาง 

 ทิศตะวันตก     ติดตอกับ        เขตเทศบาลนครพิษณุโลกและทางรถไฟ 
ชุมชนชาวแพในปจจุบันตั้งอยูในเขตหมูที่ 10 ตําบลอรัญญิก ในอดีตชุมชนชาวแพ

เคยรวมอยูกับหมูที่ 3 ของตําบลอรัญญิก แตเพราะหมูที่ 3 นั้นมีพื้นที่และประชากรเปนจํานวน
มาก ทางราชการเห็นวาควรจะแยกพื้นที่บางสวนที่มีประชากรหนาแนนมาจัดตั้งเปนหมูบานใหม 
ดังนั้นในชวงปลายป 2547 ชุมชนชาวแพจึงถูกทางราชการแยกตัวออกมาจากหมูที่ 3 มารวมอยู
ในเขตการปกครองของหมูที่ 10 ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นมาใหม ในขณะที่ชุมชนชาวแพยังรวมอยูกับ
หมูที่ 3 นั้น นอกจากชุมชนชาวแพแลวบริเวณหมูที่ 3 ตําบลอรัญญิกยังประกอบไปดวยบานเรือน
และชุมชนของชาวบานอื่นๆ อีกหลายแหง ประชากรในเขตหมูที่ 3 ตําบลอรัญญิกมีจํานวน
ประมาณ 20,000 คน สวนจํานวนชาวแพที่อาศัยอยูมีประมาณ 700 คน หรือประมาณ 237 
หลังคาเรือน บริเวณชุมชนต้ังอยูบนพื้นที่ริมคลองโคกชาง อยูทางทิศเหนือของทางหลวงแผนดิน
สายพิษณุโลก-หลมสัก ระหวางหลักกิโลเมตรที่ 3 – 4 ประมาณ 50 - 100 เมตร 

ชุนชนเรือนแพมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ           ติดตอกับ  ทางสาธารณประโยชนและโฉนดเลขที่24938 
 ทิศใต           ติดตอกับ ที่ราชพัสดุ 
 ทิศตะวันออก        ติดตอกับ คลองโคกชาง 
 ทิศตะวันตก          ติดตอกับ ทางสาธารณประโยชน โฉนดที่ดินเลขที่  

39927, 39928, 8172, 39963, 39942, 39902, 
55283, 55284 และ39912 

 
ลักษณะภูมปิระเทศ 

ชุมชนชาวแพมีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร ตั้งอยูบนพื้นที่ราบลุมริมคลองโคกชาง ในอดีต
บริเวณนี้เปนที่รกรางวางเปลาและจัดเปนที่ดินสาธารณะ ที่ไมมีผูใดเปนเจาของหรือนํามาใช
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ประโยชน มีเพียงชาวบานบริเวณนั้นจํานวนหนึ่งที่เขามาปลูกที่พักเปนเพิงอาศัยอยูเพียงชั่วคราว 
เมื่อมีการศึกษาความเปนไปไดในการเคลื่อนยายชาวแพจากบริเวณชุมชนเดิมที่อาศัยอยูในแมน้ํา
นานใหข้ึนมาอยูบนบก เพื่อแกไขปญหาทางดานมลภาวะในแมน้ํานั้น สํานักงานที่ดินจังหวัดได
เสนอใหที่ดินบริเวณนี้เปนสถานที่รองรับการจัดตั้งชุมชนใหมของชาวแพ เนื่องจากถือวาเปนที่ดิน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่อยูไมไกลจากบริเวณเดิมมากนัก ชุมชนใหมอยูหางตัวเมืองเพียง 4 - 
5 กิโลเมตร 

 

 
 
ภาพที่ 1 ลําคลองโคกชางทางทิศตะวันออกของชุมชนชาวแพ 

 
พื้นที่รอบขางของชุมชนดานทิศตะวันออกและทิศเหนือเปนที่โลงกวางปกคลุมไปดวย

ตนหญา ตนพง มีตนไมยืนตนประเภทพุทรา ตะขบ ข้ึนสลับกับตนตาลบาง พื้นที่ทางทิศเหนือ
บางสวนเปนผืนนาที่ชาวบานละแวกนั้นใชทํากินหรือปลอยใหคนอื่นเชารวมอยูดวย ในฤดูฝน
บริเวณนี้จะมีน้ําทวมขังในที่ลุม ทางทิศตะวันออกของชุมชนมีคลองโคกชางกั้นกลางระหวาง
ชุมชนกับพื้นที่รกราง แตเดิมคลองโคกชางเปนคลองธรรมชาติ ตอมามีการขุดขยายใหกวางขึ้น 
เพื่อประโยชนในการระบายน้ําในชวงฤดูฝน ซึ่งจะมีน้ําทวมไหลหลากมาจากยอดเขาและจังหวัด
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ใกลเคียง การวางผังบานเรือนของชุมชนขนานไปกับทิศตะวันตกของลําคลองเพียงดานหนึ่ง ดาน
ทิศตะวันตกเฉียงใตอยูติดกับหางสรรพสินคาเทสโก-โลตัส สวนทิศใตมีหอพัก รานคา และ
บานเรือนของชาวบานละแวกนั้นอาศัยอยู 
 

สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของชุมชนชาวแพมีลักษณะเหมือนกับที่ อ่ืนๆ ของภาคเหนือ

โดยทั่วไป กลาวคือ เปนภูมิอากาศแบบรอนชื้น มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูรอน
จะเริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ฤดูนี้จะมีอากาศรอนอบอาว อุณหภูมิ
คอนขางสูงประมาณ 30.54 - 32 องศาเซลเซียส และเคยรอนสูงสุดประมาณ 41.5 องศาเซลเซียส 
อากาศจะรอนมากที่สุดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน น้ําในแหลงน้ําธรรมชาติตามหวย
หนองคลองบึงรวมถึงแมน้ําตางๆ จะลดระดับลงมาก ในบางแหงแหลงน้ําอาจแหงขอดจน
ชาวบานสามารถเดินขามฝากได บางพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกอาจเกิดการขาดแคลนน้ํา เชน บาง
หมูบานในอําเภอชาติตระการและอําเภอพรหมพิราม  ชาวบานตองเดินทางไกลเพื่อไปตักน้ํา 
บางครั้งทางราชการจะนําน้ํามาแจกจายใหในบริเวณที่มีปญหาแหงแลงมาก ในฤดูฝนอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดมาจากทะเลจะนําความชุมชื้นมาบนพื้นแผนดินใหญ ทําใหมี
ฝนตกในชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝนจะตกหนักในระหวางเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกันยายน สวนเดือนตุลาคมยังมีฝนตกบางเปนระยะๆ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละ 1,375 
มิลลิเมตร สวนฤดูหนาวจะเริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจะนําอากาศเย็นและแหงแลงจากตอนบนของทวีปลงมา ทําใหมีอากาศ
หนาวเย็นและลมพัดแรง อากาศจะหนาวจัดในชวงพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ฤดูหนาวมี
อุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหวาง 19 – 26.46 องศาเซสเซียส อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 11.6 องศาเซส
เซียส  

ในฤดูฝนและฤดูหนาวที่มีลมพายุพัดแรง ชุมชนชาวแพซึ่งตั้งอยูในพื้นที่โลงโดยไมมี
แนวกันลมจากตนไมหรือเทือกเขา ชาวแพมักจะไดยินเสียงลมพัดเสียดสีกับสายสงไฟฟาของ
ชุมชนดังหวีดหวิว โดยเฉพาะบานเรือนที่อยูใกลกับลําคลองโคกชางที่ตองปะทะกับลมเปนที่แรก 
ชาวแพมักตองเปลี่ยนหรือซอมแซมเสาอากาศโทรทัศนที่เสียหายหรือเปล่ียนทิศทางเนื่องจากลม
พัดอยูเปนประจํา ในระยะแรกที่เขามาอยูในชุมชนใหมๆ ชวงที่มีอากาศรอน ชาวแพมักอาศัยที่
วางริมฝงคลองทํามานั่ง เพิงพัก หรือผูกเปลญวนไวใตตนไม เพื่อเปนที่นั่งหรือนอนพักผอนเพื่อ
คลายรอนจากอากาศที่รอนอบอาวภายในบานเรือน แตในปจจุบันทางราชการเขามาสรางมานั่ง
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และศาลาริมคลองขึ้นใหมแทนของเดิมที่ชาวแพสรางขึ้น สวนใหญคนที่เขามาใชศาลามักเปนเด็ก
วัยรุนผูชายมานั่งจับกลุมคุยกันในเวลาเย็น 

 
 
ภาพที่ 2 มานั่งใตซุมไมเลื้อยที่ทางราชการเขามาสรางไว 
 

ความเปนมาของชุมชน 
ความเปนมาของชุมชนชาวแพบริเวณริมคลองโคกชางในพื้นที่หมูที่ 10  ตําบล

อรัญญิก เร่ิมข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2534 ขณะที่ชุมชนยังตั้งอยูในแมน้ํานาน ในขณะนั้นฝายบริหารของ
จังหวัดพิษณุโลกเริ่มเล็งเห็นผลกระทบของการอยูอาศัยภายในเรือนแพ จากสาเหตุที่ชาวแพได
ขับถายของเสียและทิ้งขยะลงในแมน้ําโดยตรง ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาดานมลภาวะทางน้ําและ
อาจเปนแหลงแพรเชื้อโรคได เนื่องจากแมน้ํานานที่ชาวแพอยูอาศัยนั้นเปนแหลงทรัพยากรที่
สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง ซึ่งน้ําในแมน้ํานานถือเปนวัตถุดิบสําคัญในการ
ทําน้ําประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค ดังนั้นทางจังหวัดจึงไดตั้งคณะทํางานศึกษาความเปนไปได
ในการเคลื่อนยายเรือนแพเพื่อแกไขปญหาดานมลภาวะในแมน้ํา ใน พ.ศ. 2535 มีผลสรุปออกมา
วาการแกไขปญหาในระยะยาวจะตองทําการเคลื่อนยายชุมชนเรือนแพขึ้นมาอยูบนบกทั้งชุมชน 
โดยสํารวจแลววาสถานที่ที่เหมาะสมคือบริเวณริมคลองโคกชาง หมูที่ 10 (ในขณะนั้นเปนหมูที่ 3) 
ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยูหางจากชุมชนเดิมประมาณ 4 – 5 กิโลเมตร 
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พรอมกันนั้นก็ไดพยายามแกไขปญหาในระยะสั้นไปดวย โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาดูแล
โดยใชวิธีดังตอไปนี้ คือ ควบคุมจํานวนเรือนแพไมใหมีมากขึ้น  หามไมใหชาวแพตอเติมเรือนแพ
เปนที่ทําการคาอยางเชน รานอาหาร ขอความรวมมือจากชาวแพมิใหทิ้งขยะลงในแมน้ํา ใน พ.ศ. 
2537 สนับสนุนใหชาวแพจัดทําถังสุขาประจําเรือนแพโดยใชถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร ที่ไดรับ
บริจาคจากหนวยงานเอกชนมาเปนที่กักเก็บของเสีย โดยทางราชการไดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให
ชาวแพกูยืมเงินไปใชในการติดตั้งถังสุขา วิธีการติดตั้งตองดัดแปลงถังน้ํามันเขากับโถสวมและนํา
ถังที่ดัดแปลงเสร็จแลวไปติดตั้งบริเวณหองสวมของชาวแพ   การทําถังสุขานี้ไมประสบ
ความสําเร็จ เพราะมีปญหาดานกลิ่นเหม็นของของเสียที่สงกลิ่นอยูภายในเรือนแพที่อยูอาศัย 
รวมถึงอายุการใชงานของถังสุขาก็มีระยะสั้นเพียงประมาณ 1 ป นอกจากนี้ ในเวลาที่น้ําไหลเชี่ยว 
กระแสน้ําจะมีความแรงพอที่จะพัดพาถังสุขาลอยน้ําไป จากปญหาที่เกิดขึ้นนี้ทําใหมีชาวแพ
ติดตั้งถังสุขาเพียงบางสวนเทานั้น อยางไรก็ตาม จังหวัดพิษณุโลกหวังวาโครงการเคลื่อนยายชาว
แพจะเปนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวแพใหดีข้ึน ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และ
สาธารณสุขมูลฐาน 
 

 
 
ภาพที่ 3 เรือนแพที่รอการเคลื่อนยาย บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด 
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ใน พ.ศ. 2536 จังหวัดพิษณุโลกไดจัดทําโครงการเคลื่อนยายชาวแพริมแมน้ํานานขึ้น 
โดยไดถมที่ดินเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมคลองโคกชาง ซึ่งเปนที่ลุมน้ําทวมถึงใหสูงขึ้น เพื่อ
ปองกันปญหาน้ําทวม พรอมทั้งจัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตางๆ เชน ถนน ทางเทา บอบําบดั
น้ําเสีย ทางระบายน้ํา พรอมทั้งวางระบบไฟฟาและน้ําประปาโดยไดกอสรางเสร็จใน พ.ศ. 2540 

ในขณะที่โครงการเคลื่อนยายชุมชนเรือนแพเริ่มตนขึ้น ชาวแพไดรับคําแนะนําจาก
ทางจังหวัดใหรวมตัวกันเปนกลุมเตรียมจัดตั้งสหกรณ ชาวแพจึงไดเลือกคณะกรรมการกลุม
เตรียมจัดตั้งสหกรณข้ึนมาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเคลื่อนยายชุมชน การรวมตัวกันของ
ชาวแพในแมน้ํานานมีจุดประสงคเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและหาทางออกรวมกันในเรื่อง
ที่อยูอาศัย ชาวแพไดตั้งกลุมออมทรัพยข้ึน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 มีสมาชิกครั้งแรกจํานวน 93 
คน มีเงินออม 18,006 บาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 2541 กลุมออมทรัพยไดขอจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลในรูปแบบ "สหกรณบริการ" มีเงินออมทรัพยที่อยูอาศัย 1,154,630 บาท และเริ่มทําการ
กอสรางที่อยูอาศัยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 สําหรับสมาชิก 93 ราย และไดทําการกูเงินเพิ่มจาก
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเมือง (พอช.) เปนจํานวน 9,352,250 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 3%ตอป 
ระยะเวลาในการชําระเงินไมเกิน 15 ป และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2542 ไดรับการจดทะเบียนเปน 
สหกรณประเภทสหกรณบริการโดยใชชื่อวา "สหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลกจํากัด" 
เลขทะเบียนสหกรณที่ บ.004642  ในปจจุบันมีทุนหมุนเวียนในชุมชน 28,747,500 บาท และมี
สมาชิกจํานวน 247 คน สวนคณะกรรมการในปจจุบันนี้ถือเปน คณะกรรมการชุดที่ 5 นับจาก
จัดตั้งกลุมเตรียมจัดตั้งสหกรณ 

การอยูอาศัยในชุมชนชาวแพริมคลองโคกชางนั้น ชาวแพจะไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่
อยูอาศัย เพราะถือวาเปนที่ดินสาธารณะประโยชนที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดเปนดูแล ชาว
แพทําไดเพียงเชาอยูอาศัยในอัตราตารางวาละ 1 บาทตอเดือน โดยทางจังหวัดไดจัดสรรที่ดินขั้น
ต่ําใหชาวแพอยูอาศัยจํานวน 21 ตารางวา เพราะฉะนั้นคาเชาที่ดินที่ชาวแพตองจายใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดตอป คือ 252 บาท ทางจังหวัดอนุญาตใหชาวแพทําสัญญาเชาที่ดินเปน
ระยะเวลา 15 ป ชาวแพไดเร่ิมตนทําสัญญาเชาที่ดินกับองคการบริหารสวนจังหวัดเมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยเริ่มจายคาเชาตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เปนตนไป กําหนด
ส้ินสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งทางจังหวัดจะจัดใหมีการปรับปรุงอัตราเชาทุกๆ 3 
ป ตามสภาพเศรษฐกิจ สําหรับการกอสรางบานเรือน ชาวแพตองมาขอใชสิทธิสรางบานในที่ดินที่
ตนจะทําการเชา โดยจะตองสมัครเปนสมาชิกของสหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวเรือนแพ
พิษณุโลกจํากัด และผอนชําระคากอสรางบานเรือนใหกับทางสหกรณทุกเดือน โดยแยกตางหาก
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จากคาเชาที่ดิน เพื่อใหสหกรณนําเงินที่ไดรับจากชาวแพไปสงคืนใหกับสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนเมืองที่ไดไปกูยืมเงินมา 

อัตราการสงใชเงินกูจํานวน 180 งวดของชาวแพแตละคนนั้นไมเทากัน ข้ึนอยูกับ
ลักษณะแปลนบานที่ไดทําการกอสรางซึ่งมีราคาไมเทากัน โดยแบบแปลนบานที่จังหวัดออกแบบ
มาใหชาวแพเลือกมีอยู 4 แบบ ราคาตั้งแต 80,000 – 250,000 บาท สําหรับอัตราเงินกูที่ทาง 
สหกรณใหกูยืมและสงใชคืน คือ สมาชิกที่กูยืมเงินจํานวน 150,000 บาท สงใชเงินกูพรอม
ดอกเบี้ยเดือนละ 1,270 บาท สมาชิกที่กูเงินจํานวน 131,500 บาท สงใชเงินกูพรอมดอกเบี้ย
เดือนละ 1,000 บาท นอกจากนี้ชาวแพยังตองสงคาเงินออมของสมาชิกสหกรณคนละ 100 บาท
ตอเดือนดวย 
 

 
 
ภาพที่ 4 สภาพบานเรือนภายในชุมชนชาวแพ หมูที่10 ตําบลอรัญญิก 
 

คณะกรรมการกลุมเตรียมสหกรณไดกําหนดคุณสมบัติของชาวแพที่จะขอใชสิทธิ
สรางบานในที่ดินสาธารณะริมคลองโคกชางดังนี้ 

1 ตองเปนเจาของเรือนแพหรือทายาทที่ไดรับมอบสิทธิ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48

2 ตองเปนสมาชิกกลุมเตรียมสหกรณบริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก จํากัด 
และปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ 

3 ตองสรางบานตามแบบแปลนที่จังหวัดกําหนดไว 
4 ที่ดิน 1 แปลงตอเรือนแพ 1 หลัง 
5 เมื่อสรางบานเสร็จแลว และไดยายเขาไปอยูตองร้ือเรือนแพหลังนั้นทันที 
จากการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2541 ของเทศบาลนครพิษณุโลกและกรรมการกลุมเตรียม 

สหกรณฯ มีจํานวนเรือนแพริมแมน้ํานานทั้งหมด 241 แพ การเคลื่อนยายชุมชนจะทําเปน
โครงการโดยแบงเปนระยะดังนี้ ระยะแรกทําการเคลื่อนยายชุมชนเรือนแพรอยละ 50 ของผูที่
ตองการยายเขามาอยูในพื้นที่ริมคลองโคกชาง โดยใชวิธีจับฉลากเพื่อถือสิทธิเขาไปอยูอาศัย สิทธิ
ที่ไดเปนสิทธิการเชา ซึ่งสิทธินี้สามารถตกทอดถึงลูกหลานและผูมีสิทธิตามกฎหมายได แตไมมี
การอนุญาตใหขายสิทธิใหผูอ่ืน ในผูที่ตองการยายรอยละ 50 คร้ังแรกนี้ใหเคลื่อนยายเปน 2 ชวง 
ในชวงแรกในระยะเวลา 3 ปหลังจากเริ่มตนโครงการ ชวงที่ 2 ใหทําภายใน 2 ปนับจากมีการ
เคลื่อนยายชวงแรกเสร็จส้ิน ชุมชนสวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 50 ของผูตองการยายให
เคลื่อนยายภายในระยะเวลา 5 ป 
 

ลักษณะการเมืองการปกครอง 
เขตการปกครองของชุมชนชาวแพบริเวณคลองโคกชาง เปลี่ยนจากขึ้นตรงกับทาง

เทศบาลนครพิษณุโลกมาเปนขึ้นตรงกับองคการบริหารสวนตําบลอรัญญิก ชุมชนชาวแพตั้งอยูใน
ทองที่ หมูที่ 10 ตําบลอรัญญิก ในปจจุบันมีการปกครองแบบคณะกรรมการบริหารสหกรณและ
ถือเปนคณะกรรมการบริหารชุมชนไปดวย คณะกรรมการชุดหนึ่งมีจํานวน 11 คน ประกอบไป
ดวย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน และคณะกรรมการอื่นๆ 
คณะกรรมการดํารงตําแหนงโดยวิธีการเลือกตั้งมีวาระในการทํางาน 2 ป ถาเปนติดตอกัน 2 สมัย 
ตองหยุดพัก 1 สมัย เพื่อใหคนอื่นๆ ไดมีโอกาสเขามาทํางานบาง วาระของคณะกรรมการจะหมด
วาระไมพรอมกันทั้งคณะ ทําใหการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นไมพรอมกัน เชน ประธานกรรมการและ
เหรัญญิกจะมีการเลือกตั้งแยกออกมาตางหาก สวนใหญมักจะเลือกในชวงเดือนมีนาคม สาเหตุที่
คณะกรรมการหมดวาระไมพรอมกันนั้น เพราะตองการใหกรรมการเดิมที่มีประสบการณและมี
โอกาสเรียนรูงานมากอน ไดมีโอกาสสอนงานใหกับผูที่เขามารับตําแหนงใหม การทํางานของ
คณะกรรมการจะไดไมหยุดชะงักลงในชวงหลังการเลือกตั้ง และคนที่เขามารับหนาที่แทนจะไดไม
ตองเรียนรูงานใหมตั้งแตแรก โดยการถายทอดประสบการณของกรรมการคนกอนจะชวยใหคนที่
เพิ่งเขามารับตําแหนงเรียนรูงานไดงายขึ้น 
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คณะกรรมการบริหารสหกรณมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินคาผอนชําระที่อยูอาศัย
ของชาวแพที่กูยืมมาจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเมือง (พอช.) การเคหะแหงชาติ โดย
คณะกรรมการตองคอยติดตามจัดเก็บและทวงหนี้ส้ิน ซึ่งเปนคาผอนชําระบานของชาวแพ ซึ่งตอง
จายกับทางสหกรณทุกเดือน เพื่อใหทางสหกรณรวบรวมและจายคืนแกสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนเมือง เนื่องจากชาวแพทุกครัวเรือนที่อยูในชุมชนชาวแพตองเปนสมาชิกกับทางสหกรณ จึง
จะมีสิทธิกูยืมเงินมาสรางที่อยูอาศัยได ทําใหความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริหารสหกรณ
กับชาวแพใกลชิดกัน คณะกรรมการจึงตองรับหนาที่ในการดูแลทุกขสุขของชาวแพไปดวย เพราะ
ถาชาวแพมีปญหาเรื่องการเงินก็จะไมมีเงินมาจายคาผอนชําระบานใหกับทางสหกรณ 
คณะกรรมการก็ตองเขาไปชวยแกไขปญหาใหชาวแพ เพื่อใหชาวแพสามารถสงเงินคาผอนชําระ
บานไดทุกเดือน นอกจากนี้ประธานและคณะกรรมการบริหารสหกรณจะทําหนาที่เปนสื่อกลาง
ระหวางราชการกับชาวแพ เมื่อมีกิจกรรมหรือขาวสารใดๆ จากทางราชการชาวแพจะรูไดโดยผาน
ทางคณะกรรมการชุมชน เชน เร่ืองการแจกทรายอะเบสปองกันลูกน้ํายุงลาย การจัดกิจกรรมใน
วันขึ้นปใหมและวันสงกรานต การจัดแขงกีฬาเพื่อตอตานยาเสพติดใหกับเยาวชน เปนตน 

โดยปกติแลวจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสหกรณและชุมชนทุกเดือนอยาง
นอยเดือนละ 1 คร้ัง เปนการประชุมเพื่อปดงบประจําเดือน และในโอกาสนี้จะมีการเสนอขาวสาร
และเรื่องราวอื่นๆ แทรกเขามาดวย ซึ่งสวนใหญเปนขาวสารและกิจกรรมจากองคการบริหารสวน
ตําบลและเรื่องราวตางๆ ภายในชุมชน สถานที่ประชุมจะใชอาคารสหกรณเปนที่ประชุม ใน
บางครั้งจะมีขาราชการจากจังหวัดมารวมประชุม เพื่อดูแลการบริหารงานและรวมกิจกรรมภายใน
ชุมชน รวมทั้งจะมีขาราชการตรวจเงินแผนดินมาตรวจสอบรายรับรายจายในชุมชน และ
ตรวจสอบความโปรงใสในการเก็บเงินคาผอนชําระเงินกูที่อยูอาศัยดวย สวนการประชุมใหญจะมี
ปละ 1 คร้ัง เรียกวาการประชุมใหญสามัญประจําป ในโอกาสนี้จะมีขาราชการจากหลาย
หนวยงานภายในจังหวัดเขามารวมประชุมดวยเชน สหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบญัช ีองคการ
บริหารงานสวนจังหวัด องคการบริหารงานสวนตําบล กํานัน กลุมสงเสริมองคกรปกครองทองถิ่น 
เปนตน การประชุมใหญสามัญประจําปจะมีกิจกรรมสําคัญอีกอยางหนึ่งใหชาวแพมารวมทําดวย 
ก็คือการรวมวิพากษวิจารณการทํางานของคณะกรรมการบริหารสหกรณและชุมชน โดยจะมีการ
ปดถนนตั้งเต็นทบริเวณหนาสหกรณใหชาวแพมาชุมนุมกัน และมีขาราชการและบุคคลจาก
ภายนอกมารวมเปนสักขีพยาน  
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ระบบเศรษฐกิจ 
ชาวแพมีภูมิหลังเปนชาวบานในชนบท  ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพหลักทํา

เกษตรกรรมมากอน งานทางการเกษตรที่ชาวแพเคยทําก็จะเปนการทําไรทํานา ปลูกพืชผักสวน
ครัวหรือเลี้ยงสัตว ในอดีตเกษตรกรมักประสบปญหาในการเพาะปลูกจากปญหาทางสภาพ
ภูมิอากาศ เชน ฝนแลงฝนทิ้งชวงทําใหขาดแคลนน้ํา หรือเกิดปญหาน้ําทวมผลผลิตเสียหายจาก
การทําไรนาในที่ลุม และบางครั้งก็มีปญหาทางดานการตลาด ผลผลิตขายไดราคาต่ํา เพราะถูก
โกงราคาจากพอคาคนกลาง ทําใหชาวบานจํานวนหนึ่งตัดสินใจละทิ้งไรนาเขามาหางานทําในตัว
เมือง ในบางกรณีชาวบานที่ขาดแคลนแรงงานในการทําไรทํานา เพราะมีจํานวนผูชายใน
ครัวเรือนนอยหรือไมมีเลยอยางเชน กรณีครัวเรือนที่หัวหนาครอบครัวเสียชีวิต มีความจําเปนตอง
ขายที่ดินในชนบทแลวอพยพครอบครัว ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเปนผูหญิงจํานวนมาก เดินทางมา
หางานทําในเมือง การเขามาอยูอาศัยในเมืองใหญทําใหเกิดปญหาเรื่องที่พักอาศัย เพราะที่ดินมี
ราคาสูง ชาวบานจํานวนหนึ่งที่อพยพเขามาอยูในเมืองจึงตัดสินใจเขามาสรางหรือเชาแพเพื่อเปน
ที่พัก เนื่องจากเสียคาใชจายไมสูงมากนัก และการอยูอาศัยในเรือนแพมีความสะดวกสบาย 
เพราะอยูใกลกับแหลงทํามาหากินและแหลงน้ํา ชาวบานเหลานี้จึงกลายเปนชาวแพไปโดย
ปริยาย สวนใหญแลวชาวแพมักจะชวนเพื่อนบานในชนบทเขามาหางานทําดวย หรืออาจจะ
ชักชวนหลังจากพบวา การทํางานในเมืองมีลูทางที่จะไดเงินมากกวาการทํางานในภาค
เกษตรกรรม ในบางครั้งการอพยพเขามาอยูในเมืองมีจํานวนมากกวา 10 ครอบครัวภายในการ
อพยพเพียงครั้งเดียว 

ชาวแพมักมีฐานะยากจน เนื่องจากมีการศึกษานอยและรายไดไมสูง สวนใหญผูหญิง
มักทํางานเปนแมคาอยูในตลาดสด สวนมากผูชายมักจะถนัดทํางานรับจาง อาชีพคาขายของ
ผูหญิงมีทั้งขายผัก ปลา ขนมจีน เสนกวยเตี๋ยว ขาวราดแกง ขาวมันไก ฯลฯ สวนอาชีพรับจางของ
ผูชายไดแก ข่ีสามลอ ข่ีรถซาเลงขนของ เปนชางกลึง ชางแกะสลัก ชางกอสราง ชางถายรูป 
กรรมกร รับจางทั่วไป เลนลิเก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีชาวแพบางสวนที่ทํางานเปนลูกจางของบริษัท
หางราน หรือหนวยงานราชการ เชน เปนพนักงานรักษาความปลอดภัย  พนักงานสงนมรายวัน 
คนทําความสะอาด เปนแมบาน เปนภารโรง ฯลฯ ชาวแพบางสวนก็ทํางานอยูที่บานไดแก ผูที่ทํา
อาชีพขายของชํา รับจางซักเสื้อผา ซอมแซมเสื้อผา เล้ียงเด็ก เปนตน อยางไรก็ตาม มีชาวแพ
จํานวนเล็กนอยที่รับราชการเปนทหารและตํารวจดวย 
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ภาพที่ 5 ผูหญิงในชุมชนกําลังลางปลาเพื่อทําเปนปลาเกลือตากแหงขาย 

 
ชาวแพบางคนทําอาชีพคาขายจนร่ํารวยมีเงินใหคนในชุมชนกูยืม รวมไปถึงพอคา

แมคาในตลาดสดดวย  เนื่องจากชาวแพจํานวนมากมีฐานะยากจน แหลงเงินกูจึงเปนสิ่งจําเปน
เพื่อนํามาใชหมุนเวียนรายรับรายจายในครอบครัว ผูใหเงินกูในชุมชนคนหนึ่งมีตําแหนงเปนรอง
ประธานชุมชน เคยทําอาชีพขายปลาจนมีฐานะดี ในตอนนี้ไดเลิกอาชีพคาขายแลวหันมาออก
เงินกูแทน โดยจะมีลูกหนี้อยูตามตลาดสดตางๆ จํานวนหลายแหง รวมถึงชาวแพก็จะเปนลูกหนี้
ดวย การกูเงินแบบนี้มักมีดอกเบี้ยสูงรอยละ 10 หรือ 20 และมักจํากัดวงเงินกูไมใหเกิน 2,000 
บาท การชําระเงินลูกหนี้จะตองจายเงินทุกวันใหกับเจาหนี้ อาจเปนวันละ 100 หรือ 200 บาท 
การทําหลักฐานเจาหนี้จะถายรูปชาวแพที่มากูยืมเงินคูกับสรอยทองที่เจาหนี้สงใหดวยมือ เพื่อ
แสดงใหเห็นวาชาวแพที่มากูเงินนําเอาสรอยทองของคนที่ใหกูไป ซึ่งที่จริงแลวเปนการนําเอาเงิน
สดไปไมใชสรอยทองคํา เหตุผลที่ทําเชนนั้นเพราะวาสรอยทองมีราคาสูงกวาเงินที่กูยืม หากวา
ลูกหนี้ไมยอมใชเงินคืน เจาหนี้อาจนํารูปถายไปแจงความใหตํารวจมาจับแลวบังคับใหใชหนี้เปน
สรอยทอง ซึ่งจะทําใหลูกหนี้ตองเสียเงินมากกวาที่ตกลงกันไว ลูกหนี้สวนใหญจงึไมอยากเบีย้วหนี้
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ถาไมจําเปนจริงๆ รูปภาพที่เจาหนี้และลูกหนี้ถายดวยกันจึงเปนเสมือนคําขูไปในตัว เจาหนี้รายนี้
มีฐานะดีจนตอเติมบานทาสีสันสวยงามผิดกับบานเรือนชาวแพทั่วๆ ไป 

นอกจากกูเงินจากเจาหนี้แลว ชาวแพยังอาศัยหยิบยืมเงินจากเครือญาติ หรือเงินกู
จากการรวมกลุมสัจจะออมทรัพยของชุมชน ในชุมชนจะมีจํานวนชาวแพที่กูเงินจากแหลงเงินกู
ตางๆ เปนจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งของคนทั้งหมด 

 

 
 
ภาพที่ 6 ผูหญิงชาวแพที่มีอาชีพรับจางซักผา ซอมแซมเสื้อผา และรับจางเลี้ยงเด็ก 
 

ครอบครัวและเครือญาติ 
รูปแบบครอบครัวของชาวแพแบงเปนประเภทครอบครัวเดี่ยวเปนสวนมาก สมาชิกใน

ครอบครัวเดี่ยว  (nuclear  family) ประกอบไปดวย พอ แม และลูก หรือคน 2 รุนอาศัยอยูในบาน
หลังเดียวกัน สําหรับจํานวนของครอบครัวขยาย (extended  family) มีจํานวนรองลงมา ใน
ครอบครัวขยายจะประกอบไปดวยสมาชิกมากกวา 2 รุนขึ้นไปใชชีวิตอยูดวยกัน เชนอาจมีคนรุน
ปูยาตายาย คนรุนพอแม คนรุนลูก และคนรุนหลาน ใชชีวิตอยูในบานหลังเดียวกัน สวนใหญแลว
ชายหนุมและหญิงสาวชาวแพจะมีครอบครัวเร็ว เพราะตองการแรงงานมาชวยในการประกอบ
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อาชีพ บางคนอายุไมเกิน 20 ป ก็อาจแตงงานมีครอบครัวแลว สวนใหญผูหญิงจะมีครอบครวักอน
ผูชายในวัยไลเลี่ยกัน ผูชายรุนเดียวกันมักใชชีวิตไปกับเพื่อนฝูงมากกวาสนใจเรื่องของการ
แตงงาน  

ชาวแพสวนมากจะมีรูปแบบของการแตงงานที่เรียบงาย ยกเวนในบางรายที่มีฐานะ
รํ่ารวยอาจจัดงานแตงงานที่ใหญโต เชิญแขกเหรื่อมากมายมารวมงาน ทั้งจากภายในและ
ภายนอกชุมชน ญาติผูใหญของฝายหญิงอาจเรียกคาสินสอดจํานวนหลายหมื่นบาท รวมถึง
สรอยทองจํานวนหลายเสน แตในชาวแพที่มีฐานะไมดีคาสินสอดที่พอแมฝายหญิงเรียกรองอาจ
เปนเงินจํานวนไมกี่พัน หรือสรอยทองน้ําหนักไมกี่บาท หากชายหญิงชอบพอกนัและมคีวามพรอม
ญาติผูใหญของแตละฝายจะมาจัดพิธีผูกขอมือที่บานของฝายหญิง พรอมกับนําสินสอดจํานวน
เล็กนอยมาพอเปนพิธี ชายหนุมที่มีฐานะไมดีหรือไมมีหมูญาติคอยสนับสนุน จําเปนตอง
ตระเตรียมเก็บหอมรอมริบเงินคาสินสอดสักระยะเวลาหนึ่ง ในบางกรณีชายหญิงที่รักใครชอบ
พอกัน แตติดขัดที่ไมมีเงินพอที่จะแตงงาน หรือบางครั้งฝายชายอาจถูกญาติฝายหญิงกีดกัน 
เพราะมีฐานะยากจน อาจพากันหนีไปทํางานในตางจังหวัด เมื่อเวลาผานไปจนมีลูกแลวคนหนึ่ง
จึงพากันกลับมาขอขมาญาติผูใหญของฝายหญิง 
 

 
 
ภาพที่ 7 หญิงสาวชาวแพและนองชาย 
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การดูแลสมาชิกในครอบครัว สวนใหญข้ึนอยูกับวาใครมีเวลาอยูกับบานมากกวากัน 
ในครอบครัวที่มีคนรุนปูยาตายายอยูดวย ผูสูงอายุมักเปนฝายเลี้ยงดูบุตรหลาน ในขณะที่พอแม
เปนคนรับภาระสงเงินในการเลี้ยงดูใหใช ในครอบครัวที่ไมมีผูสูงอายุและพอแมตองทํางานนอก
บาน ถาหากมีลูกเล็กพอแมจะนําไปจางใหคนอื่นเลี้ยง ซึ่งอาจจะอยูภายในชุมชนหรือนอกชุมชนก็
ได หรืออาจนําไปฝากใหญาติพี่นองที่อยูที่อ่ืนเลี้ยงดูแทน หากอาชีพของแมสะดวกในการดูแล 
เชน เปนแมคาขายของอยูในตลาดสด แมก็จะนําลูกออนไปเลี้ยงดูในที่ทํางาน หากวาเปนเด็กโต
ข้ึนมาอีกนิด พี่ที่โตกวาจะเปนคนดูแลนอง สวนใหญภาระในการอบรมลูกมักตกเปนของแม 
เพราะแมมักมีเวลาอยูกับลูกมากกวาพอ เมื่อลูกกลับมาจากเลิกเรียนก็จะไปชวยแมขายของใน
ตลาดสด ในขณะที่พอตองทํางานรับจาง หากเกิดปญหาลูกไมเชื่อฟงแม ผูเปนพอจะเขามามี
บทบาทในการไกลเกลี่ย สวนใหญเด็กจะกลัวพอ แตพอและแมจะไมกาวกายหนาที่ในการอบรม
เล้ียงดูลูก หากฝายหนึ่งกําลังอบรมลูก อีกฝายจะไมเขาไปยุงเกี่ยว สวนใหญแลวเด็กผูหญิงที่
ทํางานจะสงรายไดสวนหนึ่งมาใหพอแมไดใช สวนเด็กผูชายก็จะสงเงินใหพอแมใชบางหาก
ครอบครัวนั้นไมมีลูกผูหญิง แตสวนมากเด็กผูชายมักใหเงินพอแมเปนกอนนานๆ ครั้ง หรือนําไป
ซื้อเปนสิ่งของมาใหแทน ในขณะที่ลูกผูหญิงจะรับภาระเรื่องการกินการอยูของพอแมอีกดวย 
 

ความสมัพันธของคนในชมุชน 
ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนชาวแพริมคลองโคกชางแบงออกไดเปนหลายกลุม ใน

การแบงประเภทยึดตามลักษณะของการเขามาอยูอาศัยซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้  
คนกลุมแรก คือ กลุมชาวแพดั้งเดิม หรือ “คนแพ“ คนกลุมนี้เปนคนกลุมใหญที่มี

จํานวนประชากรมากที่สุด ในอดีตชาวแพดั้งเดิมเคยอยูอาศัยในแมน้ํานานแลวไดสิทธิจากทาง
ราชการใหยายเขามาอยูในชุมชนชาวแพริมคลองโคกชาง 

คนกลุมที่ 2 ชาวแพเรียกวา “กลุมคนซื้อสิทธิ“ความจริงแลวคนกลุมนี้ไมสามารถเขา
มาอยูในชุมชนชาวแพได เพราะเปนการผิดขอตกลงที่คณะกรรมการกลุมเตรียมจัดตั้งสหกรณ (ซึง่
ก็คือคณะกรรมการชุมชน) กําหนดไววา ผูที่จะเขามาอยูอาศัยในชุมชนนี้จะตองเปนชาวแพที่เคย
อาศัยอยูในแมน้ําเทานั้น แตกลุมคนซื้อสิทธิกลับไมไดเปนคนแพมาแตเดิมเลย ความเปนมาของ
คนกลุมนี้ เกิดมาจากชาวแพดั้งเดิมที่อาศัยอยูริมแมน้ํา แตไมเต็มใจที่จะยายเขามาอยูในชุมชน
แหงใหมไดขายสิทธิในการอยูอาศัยใหกับบุคคลอื่นภายนอกชุมชน ซึ่งการขายสิทธินี้แลวแตจะทํา
การตกลงราคากัน สวนใหญแลวจะขายสิทธิกันในราคา 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท การซื้อ
ขายสิทธินี้ก็คือการซื้อขายเรือนแพในแมน้ําเพื่อใหคนบกไดเปนเจาของเรือนแพ และจะไดสิทธิใน
การเขามาอยูในชุมชนชาวแพคลองโคกชาง เหตุผลที่ชาวแพดั้งเดิมขายสิทธิเพราะไมมั่นใจวาจะ
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ไดครอบครองที่ดินในชุมชนใหม ซึ่งหมายถึงชาวแพที่ยายเขาไปอยูบริเวณคลองโคกชางจะไมมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีแตเพียงสิทธิในการเชาที่ดินเพื่อทําการปลูกบานพักอาศัยเทานั้น และ
เนื่องจากไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทําใหชาวแพไมสามารถซื้อขายบานของตนได ชาวแพที่พอมีฐานะ
หรือมีชองทางที่ดีกวาจึงไปซื้อที่ดินบริเวณอื่น เพื่อสรางที่อยูอาศัยแทนที่ดินที่ทางราชการจัดไวให  
สําหรับบานเรือนของกลุมคนที่ซื้อสิทธินี้ มีทั้งที่ปลอยใหคนอื่นมาเชาอยูและไดเขามาอยูอาศัยเอง
ในชุมชน ในกลุมผูซื้อสิทธิกับชาวแพดั้งเดิมสวนใหญมักไมคอยสนิทสนมกันมากนัก แตก็คง
พูดคุยกันไดตามปกติ สวนใหญแลวชาวแพมักชอบพูดคุยกับคนแพดวยกัน และชาวแพมักจะเปน
ผูมีบทบาทในชุมชนนี้มากกวาคนที่ซื้อสิทธิ 

กลุมคนกลุมที่ 3 ชาวแพเรียกตามทางราชการวา “ผูบุกรุก” ความจริงคนกลุมนี้อาศัย
อยูในที่ดินบริเวณคลองโคกชางกอนการมาถึงของชาวแพ และพวกเขาเองก็ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เชนเดียวกันกับชาวแพ ในระยะแรกพวกเขาเขามาจับจองพื้นที่วางแลวปลูกบานเปนเพิงพักอยู
อาศัย ตอมาเมื่อเกิดโครงการเคลื่อนยายชุมชนชาวแพ “ผูบุกรุก“ ก็ไดรับสิทธิเขามาอยูอาศัยใน
ชุมชนเหมือนกับชาวแพ หรือ “คนแพ“ เนื่องจากทางราชการตองการแกปญหาใหกับคนที่ขาด
แคลนที่อยู ดังนั้น “ผูบุกรุก“ จึงเปลี่ยนสถานภาพเขามาเปนสมาชิกในชุมชน ซึ่งทําใหมีภาระ
คาใชจายเพิ่มมากขึ้นเพราะตองผอนชําระคาบานดวย ความสัมพันธระหวางชาวแพกับผูบุกรุก
สวนใหญมักมีความเขาอกเขาใจกันเปนอยางดี เพราะวามีฐานะและลักษณะการใชชีวิตที่เรียบ
งายใกลเคียงกัน 

กลุมคนกลุมที่ 4 คนกลุมนี้สวนใหญเปนคนที่ทํางานในสถานที่ใกลเคียงกับชุมชนชาว
แพ แตไมมีที่อยูอาศัยจึงเขามาเชาบานพักอาศัยอยูในชุมชน บานที่เชาอยูก็คือบานที่มีผูซือ้สิทธไิว
แลวนํามาดัดแปลงเปนบานใหคนจากภายนอกมาเชา สวนใหญชีวิตประจําวันของคนกลุมนี้มัก
ไปทํางานตอนเชา และกลับมาตอนมืดค่ํา คนกลุมนี้มักเปนคนวัยทํางานหรือวัยรุน บางสวนก็เปน
นักเรียน นักศึกษา เชน นักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก บางครั้งเด็กภายนอกที่เขามาอยูก็
ดื่มสุราสงเสียงเอะอะโวยวายจนมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเด็กวัยรุนในชุมชนจนตองข้ึนโรงพักก็มี 
เราอาจเรียกคนกลุมนี้วา “คนนอก” ชุมชนก็ได 

เนื่องจากในอดีตชุมชนเรือนแพเคยอยูอาศัยในริมแมน้ํานาน การอยูอาศัยในแมน้ําทํา
ใหคนในชุมชนตองพึ่งพาเพื่อนบานในระดับสูง เพื่อคอยชวยเหลือกันในกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับที่
อยูอาศัย เชน ชวยปรับระดับเรือนแพขึ้นลงตามกระแสน้ํา ไหววานใหเพื่อนบานชวยดูแลลูกหลาน
ไมใหพลัดตกน้ําในเวลาที่พอแมไมอยูแพ ขอแรงเพื่อนบานใหมาชวยกันหนุนแพหรือเปลี่ยน
ลูกบวบ รวมถึงมีการรวมกลุมในหมูผูชายเพื่อออกไปจับปลากลางแมน้ําดวยกัน ฯลฯ จากสาเหตุ
ที่คนอยูเรือนแพใกลเคียงกันตองพึ่งพาอาศัยกัน ชาวแพจึงไมมีปญหาความขัดแยงกันมากนัก
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หรือถามีก็สามารถไกลเกลี่ยกันเองภายในกลุมได แตหลังจากชุมชนไดถูกเคลื่อนยายมาอยูบนบก 
เกิดปญหาทะเลาะเบาะแวงระหวางชาวแพมากขึ้น เนื่องจากการพึ่งพากันในดานทีอ่ยูอาศยัลดลง 
ประกอบกับชุมชนชาวแพเปนชุมชนเมือง ซึ่งไมไดมีพื้นฐานสังคมมาจากความสัมพันธทางเครือ
ญาติเหมือนชุมชนอ่ืนๆ ในชนบท รวมถึงพื้นที่ในการปลูกบานเรือนเพื่ออยูอาศัยก็มีลักษณะ
คอนขางจํากัด ทําใหมีลักษณะที่อาจสงเสริมใหเกิดความขัดแยงระหวางคนในละแวกบานขึ้นได
บอยๆ  

อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาชาวแพทุกหลังในชุมชนชาวแพจะมีการทะเลาะ
เบาะแวงกับเพื่อนบานอยางสม่ําเสมอ สวนใหญแลวความสัมพันธระหวางชาวแพกับเพื่อนบาน
มักจะเปนไปในลักษณะนี้ ชาวแพมักจะรูจักและคุนเคยกับเพื่อนบานในละแวกเดียวกัน 
โดยเฉพาะในหมูผูหญิงวัยกลางคนที่ทํางานอยูกับบานหรือผูหญิงที่หยุดจากการทํางานนอกบาน
มาเลี้ยงดูลูกออน รวมถึงผูหญิงสูงอายุที่ทํางานไมไดแลว ผูหญิงเหลานี้จะมารวมกลุมเพื่อพบปะ
พูดคุยกันในตอนเชาหลังจากทํางานบานเสร็จแลว และอีกครั้งในเวลาเย็นหลังจากพวกผูชายเลิก
งานกลับมาถึงบาน สวนใหญพวกผูหญิงมักจะมารวมกลุมนั่งพูดคุยกันตรงหนาบานที่มีมานั่งอยู
ใตรมไมหรือชายคาบาน ในเวลาเชาจะมีแตกลุมผูหญิงที่เขามารวมวงสนทนากนั สวนใหญจะเปน
ผูหญิงที่มีครอบครัวแลวและเปนผูสูงอายุ เร่ืองที่คุยกันมักเปนเรื่องเกี่ยวกับการทํางาน เร่ืองราว
ภายในชุมชน บางครั้งก็เปนการนินทาสามีของชาวแพคนอื่น หรือวิพากษวิจารณผูหญิงที่มัวแต
ปรนนิบัติเอาใจสามีมากเกินไป ผูหญิงบางคนชอบดุดาวากลาวผัวก็มักจะถูกนินทาดวย 
เหตุการณเหลานี้ดูเหมือนจะเปนภาพกิจวัตรประจําวันที่สามารถพบเห็นไดทั่วๆ ไปภายในชุมชน 

สวนใหญหากมีเหตุการณที่อาจนําไปสูปญหาความขัดแยง ชาวแพที่เปนผูใหญมักใช
วิธีพูดแบบกลับคําศัพทเพื่อใหอีกฝายหนึ่งฟงแลวรูสึกวาเปนคําพูดที่ออนลง มีอยูกรณีหนึ่งที่
ผูหญิงชาวแพนําชุดชั้นใน (กางเกงใน) ซึ่งชาวแพถือวาเปนของต่ําเปนของสวนตัวไปจางใหผูหญิง
ในชุมชนซัก ผูหญิงที่มีอาชีพรับจางซักผาคนนั้นพูดตอบผูที่มาวาจางดวยน้ําเสียงเรยีบๆ วา “ไอใน
กางเกงนี่ฉันไมซักนะ” แทนการพูดวา “กางเกงใน” หรือในขณะที่หญิงชาวแพสูงอายุเลาถึง
เร่ืองราวความเดือดรอนในชุมชนจากปญหาไฟฟาดับจนชาวบานตองไปหาผูนําชุมชนวา “ไปเรียน
รอง” แทนที่จะพูดวา “ไปรองเรียน” การพูดกลับคําศัพทในความหมายนี้ ชาวแพบางคนอธิบายวา
ใชพูดเพื่อบรรเทาความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชคําพูดแบบตรงไปตรงมา เนื่องจากชาว
แพถือวาคนที่อาศัยอยูในชุมชนเดียวกันเปนพวกเดียวกันไมควรมีเร่ืองทะเลาะเบาะแวงกันเอง 
รวมถึงการมีพื้นที่บริเวณบานคอนขางจํากัดทําใหมีโอกาสพบเจอกันไดงาย การพูดจาจึงมี
ลักษณะประนีประนอมเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดเรื่องผิดใจกันขึ้น เพราะอาจสงผลตอความสัมพันธ
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ทําให “เขาหนากันไมติด” แตในบางครั้งชาวแพที่มีบานอยูหางกันเชน อยูกันคนละซอยอาจพูดจา
วากลาวกันรุนแรงในเรื่องสวนตัว เนื่องจากไมเกิดความกดดันในดานความใกลชิดของตัวบาน 

 
 
ภาพที่ 8 การรวมกลุมพูดคุยกันของผูหญิงชาวแพ 

 
สําหรับผูชายมักไมคอยรวมกลุมพูดคุยกันในโอกาสปกติ แตเมื่อมีกิจกรรมภายใน

ชุมชน เชน งานวันปใหม งานวันสงกรานต หรือในวันเลือกตั้งคณะกรรมการประจําชุมชน ฯลฯ 
พวกผูชายมักมารวมกลุมพูดคุยกันในบริเวณงาน ในบางครั้งพวกผูชายมักจะมารวมวงดื่มสุรา
และพูดจาสรวลเสเฮฮากัน สวนใหญในวันปกติผูชายจะเขามาพูดคุยกันเปนการสวนตัวเพียงไมกี่
คน หรือบางครั้งหากตองการพูดคุยกันก็จะมาเดินเลนริมสนามฟุตบอล ซึ่งจะมีเด็กผูชายวัยรุนมา
จับกลุมเลนบอลกันเปนประจําทุกวัน สวนเด็กหนุมจะมาจับกลุมพูดคุยกันบริเวณศาลาพักผอน
ใกลกับสนามฟุตบอล ในกรณีของผูนําชุมชนมักจะมีผูชายทั้งที่เปนคนธรรมดาสามัญและเปน
สมาชิกคณะกรรมการชุมชนเขามาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงปรึกษาหารือกัน
เกี่ยวกับเร่ืองราวตางๆ ภายในชุมชน เชน ปญหาน้ําทวม การเลือกตั้งสมาชิกอบต. ฯลฯ รวมไปถึง
เร่ืองราวอื่นๆ ภายนอกชุมชน เชน การไปรวมงานศพ ส.ส.ในจังหวัด เปนตน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


