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ชุมชนกับการจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษา ชุมชนอยู่เจริญ
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล)
Community With Flooding Management in 2011:
Case Study Yu-Chareon Community, Don Muang District, Bangkok.
(Yu-Chareon Model)
นายปรีชา ปิยจันทร์*

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องชุมชนกับการจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 กรณีศึกษา ชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์จากภาคีที่เกี่ยวข้อง 3 ภาคส่วน คือ
ประธานชุมชนหรือผู้น�ำชุมชน ตัวแทนกรรมการชุมชน และตัวเทนของประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยในชุมชน ผลการ
ศึกษาพบว่า ชุมชนอยูเ่ จริญ เป็นชุมชนเขตเมือง ทีเ่ ป็นชุมชนของผูม้ รี ายได้ระดับปานกลาง เป็นชุมชนทีผ่ อู้ าศัยอพยพ
มากจากต่างจังหวัดทุกภูมภิ าคเพือ่ มาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร จึงท�ำให้เป็นชุมชนทีม่ คี วามคล่องตัวสูงใน
การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชน เพราะวิถีชีวิตเดิมมีการเอื้ออาทร มีจิตอาสาสูง จึงเป็นทุนที่ส�ำคัญของชุมชน ดังนั้น
การกอบกู้วิกฤตอุทกภัยจึงมีปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นทุนที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ มีปัจจัยที่น�ำมาซึ่งความส�ำเร็จใน
การกอบกูว้ กิ ฤตน�ำ้ ท่วม โดยมีปจั จัยหลักจากการมีผนู้ ำ� ชุมชนทีเ่ ข็มแข็งเป็นนักบริหารจัดการ ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์หรือคนในชุมชนทีม่ กี ารศึกษาดี มีอาชีพหลากหลายทีน่ ำ� มาช่วยพัฒนาชุมชนในภาวะวิกฤต การมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วนในชุมชน การมีความสามัคคีมนี ำ�้ หนึง่ ใจเดียวกันของประชาชนในชุมชน การมีเครือข่ายทางสังคมทีด่ ที งั้
ภายในและภายนอกชุมชน ประชาชนในชุมชนมีรายได้ระดับปานกลางท�ำให้เกิดพลังกลุ่มได้ง่าย คณะกรรมการของ
ชุมชนมีการท�ำกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดรายได้ เพื่อเป็นทุนในการน�ำไปพัฒนาชุมชน นอกจากนี้การมีท�ำเลที่ตั้งที่เหมาะ
สมก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท�ำให้การกอบกู้วิกฤตที่สามารถจัดการได้ดีด้วย

ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the achieving factors for flooding
management of Yu-Chareon Community, Don Muang District, Bangkok. The researcher had
interviewed three groups of stakeholders, these were : the community leader; the representatives
of the community committee; and the representatives of community residents.
The results were as follow : Yu-Chareon Community was an urban community of average
income families. The majority of the residents were moved from all regions of Thailand to work
in Bangkok. It was, as a result, easy to from a collaborated group for community development.
อาจารย์ประจำ�คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
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As most of these residents’ traditional ways of living encouraged the spirit of helping each other
and of volunteerism. This became the community’s principle assets in rescuing the Great Flooding
Crisis. Other principle factors included: the community leadership-the leader himself was a capable
manager. Besides, the community residents were well-educated and carried on various career
fields which were useful for solving crisis. Moreover, the participation from all stakeholders in
the community and the community unity, including the strong and capable social networks both
inside and outside the community were also beneficial. The fact that the community consisted of
the average income residents, it helped strengthen the group power. Furthermore, the community
committee had arranged activities to yield income for the community development programs. Finally,
the community was situated on the suitable location that helped generate better management
during the crisis.

บทนำ�
อุ ท กภั ย ในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็ น
อุทกภัยที่นับว่าร้ายแรงที่สุดทั้งในแง่ของปริมาณน�้ำและ
จ� ำ นวนผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งฤดู ม รสุ ม
จากการรายงานของวิกิพีเดีย สารนุกรมเสรี (www.
th.wikipedia.org/wiki/อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.
2554, มี.ค. 55) ได้รายงานว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้เกิด
ผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น�้ำ
โขง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และสิ้นสุดเมื่อวัน
ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 (แต่การฟื้นฟูยังมีต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน) มีราษฎรที่ได้รับผลกระทบมากกว่า
12.8 ล้านคน โดยธนาคารโลกประเมินผลค่าความเสีย
หายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2554
และจัดให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเป็น
อันดับสี่ของโลกอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ท�ำให้
พื้นที่เสียหายกว่า 150 ล้านไร่ ซึ่งในจ�ำนวนดังกล่าวเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมใน 65 จังหวัด 684
อ�ำเภอ ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 4,086,138 ครัว
เรือน 13,595,192 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 2,329
หลัง บ้านเรือนเสียบางส่วน 96,833 หลัง พื้นที่เกษตร
คาดว่าจะได้รบั ความเสียหาย 11.20 ล้านไร่ ถนน 13,961
สาย ท่อระบายน�้ำ 777 แห่ง ฝาย 982 แห่ง ท�ำนบ 142

แห่ง สะพานและคอสะพาน 724 แห่ง บ่อปลา/กุ้ง/หอย
231,919 ไร่ ปศุสัตว์ 13.41 ล้านตัว มีผู้เสียชีวิต 813
ราย (44 จังหวัด) สูญหาย 3 คน (จ.แม่ฮ่องสอน 2 ราย
จ.อุตรดิตถ์ 1 ราย)ส�ำหรับกรุงเทพมหานคร น�้ำเริ่มท่วม
บริเวณถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถาน และพบเพิม่ เติม
ในพื้นที่อื่น ๆ อีก ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 โดยมี
การบันทึกไว้ว่า วันที่ 7 ตุลาคม 2554 กรุงเทพมหานคร
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 73 ชุมชน 3,384
ครัวเรือน และทางกรุงเทพมหานครพยายามเร่งระบาย
น�้ำผ่านประตูระบายน�้ำ ด้วยมีปริมาณน�้ำมากที่สุด นับ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 ประกอบกับการมีข้อมูลที่ขัดแย้ง
กัน ท�ำให้การบริหารจัดการน�้ำขาดเอกภาพ โดยเฉพาะ
มีการยืนยันจาก พลต�ำรวจเอกประชา พรหมนอก ผู้
อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เคยแถลงยืนยันก่อนหน้านี้ว่า กรุงเทพมหานครจะไม่
ประสบอุทกภัย แต่ในที่สุด วันที่ 22 ตุลาคม 2554 น�้ำ
ได้เอ่อท่วมตลาดรังสิตและบริเวณถนนพลโยธิน ซอย
พหลโยธิน 87 ซอยพหลโยธิน 85 ภาวะน�้ำท่วมได้เข้าสู่
พื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น โดยในวันที่ 31 ตุลาคม
2554 น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมาตรีมีค�ำสั่งให้
กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน�ำ้ คลองสามวา 1 เมตร
ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องการให้เปิดเพียง
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75-80 เซนติเมตร โดยทางผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร สร้างความขัดแย้งในสังคมมากมาย โดยเฉพาะในช่วง
อ้างเหตุผลว่า เพื่อป้องกันเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เกิดภาวะน�้ำท่วม มีหลายชุมชนที่มีการจัดการที่น�ำมา
ขณะที่ทางม็อบปิดถนนนิมิตใหม่เรียกร้องให้เปิดประตู ซึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน เช่น การ
ระบายน�ำ้ 1.5 เมตร จากนัน้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 รับบริจาคอาหารจากภายนอกชุมชนมีการกระจายไม่ทั่ว
เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง โดยประชาชนสองกลุ่มใน ถึงครอบคลุมชุมชน บางครัวเรือนมีการรับบริจาคอย่าง
เขตคลองสามวา และเขตมีนบุรีต่อการไม่พอใจ ในการ เหลือเฝือ แต่บางครัวเรือนไม่เคยได้รับสิ่งของช่วยเหลือ
ขอระบายน�้ำผ่านประตูคลองสามวา มีการบุกรุกท�ำลาย เลยชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นับ
ทรัพย์สินของทางราชการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. เป็นเขตที่ประสบอุทกภัยที่ประกาศให้เป็นพื้นที่อพยพ
2554 ผูว้ า่ กรุงเทพมหานคร ประกาศให้เขตคลองสามวา แต่จากการที่ผู้วิจัยได้ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะจากสื่อ
เป็นเขตอพยพทั้งเขต และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 โทรทัศน์พบว่า ชุมชนอยู่เจริญ นับเป็นชุมชนที่สามารถ
กรุงเทพมหานคร มีการประกาศเขตอพยพแล้ว 12 เขต บริหารจัดการชุมชนทีเ่ ป็นระบบ โดยอาศัยการมีสว่ นร่วม
ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตบางเขน ของสมาชิกในชุมชน จนเป็นชุมชนต้นแบบ “อยู่เจริญ
โมเดล”
่ต่อสู้องุทประสบกั
กภัยน�้ำท่วมบแม้อุวท่าในระยะแรก
เขตคลองสามวา
เขตบางพลัด เขตตลิ่งชันมเขตทวี
ที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะปริ
าณนํ้วาัฒทีนา่มากได้
ชุมทีชนจึ
กภัย แต่พๆบว่จะาแม้ชุม
เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม และเขตจตุจักร ช่วยกันป้องกันน�้ำท่วมชุมชนของตนเองได้ แต่ในที่สุด
ประสบกับอุที่กทล่กภั
ยที่เกินดได้ขึว้ น่า อุชุทมกภัชนได้
หารจัดการทีม่สาณน�
มาชิำ้ ทีกม่ ากได้
ในชุชมมุ ชนจึ
ชนมีงประสบ
ส่วนร่ วมเพ
ก็ไม่สามารถเอาชนะปริ
จากสถานการณ์
าวมาจะเห็
ยที่เกิดขึม้นีการบริ
นอกจากจะสร้
งความสู
ญเสีวยต่ยดี
อชีวิตและทรัพย์สินทั้ง
ดังกล่าวผ่าานพ้
นไปด้
ภาคราชการ เอกชนและประชาชนแล้ว ยังส่งผลต่อการ

กับอุทกภัย แต่พบว่าแม้ชุมชนจะประสบกับอุทกภัยที่เกิดขึ้น ชุมชนได้มีการบริหารจัดการที่สมาชิกในชุมชนมีส่วน
ร่วมเพื่อให้วิกฤตดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยดี
การค้ น หาค� ำ ตอบเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบของ
ภาพที่่ 11 น้นํ
ำ�ท่้ าวท่มภายในชุ
มชนอยูม
่เจริชนอยู
ญ เมื่อปีเ่ จริ
พ.ศ.
่ต่อสู2554
้อุทกภัยน�้ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 ในเขต
ภาพที
วมภายในชุ
ญ เมื่อชุปีมชนที
พ.ศ.
2554
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงมีค�ำถามการวิจัยเกิดขึ้นว่า
ชุมชนอยู่เจริญ มีระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นชุมชน

การค้นหาคําตอบเพื่อเป็ นต้นแบบของชุมชนที่ต่อสู อ้ ุทกภัยนํ้าท่วมในปี พ.ศ. 255
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ของคนสู้ภัยน�้ำท่วมได้อย่างไร มีปัจจัยหรือบริบทของ กรอบแนวคิดในการวิจัย
ชุมชนในด้านต่าง ๆ อะไรบ้างที่ท�ำให้ชุมชนเป็นชุมชนที่
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ชุ ม ชนกั บ การจั ด การ
มีพลังเพือ่ การต่อสูก้ บั ปัญหาทีไ่ ด้สง่ ผลกระทบทีร่ นุ แรงได้ อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 กรณีศึกษา ชุมชนอยู่เจริญ เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (อยูเ่ จริญโมเดล) ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
วัตถุประสงค์การศึกษา
กรอบแนวคิดในการจัดการชุมชนจากทฤษฎีของ David
(1) เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชน และทุนทางสังคม Easton (www.Slideshare.net/FishFly/systemของชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
theory) ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างปัจจัยน�ำเข้า24
ที่ส่ง
(2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการในการต่อสู้ ผลให้กระบวนการจัดการเกิดขึน้ แล้วเกิดเป็นผลลัพธ์ตอ่
อุทกภัเพืย่อปีการบริ
พ.ศ. 2554
ญ หรือ “อยูว้ เ่ จริ
ญ ทกภัยนํ้าท่วมของชุมชน โดยมีองค์ประกอบที่
หารจัของชุ
ดการชุมชนอยู
มชนต่เ่ จริอการกอบกู
กิ ฤตอุ
โมเดล”
เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 2

ปั จจัยนําเข้า
Input
 ปั ญหาอุทกภัย
 ทุน

กระบวนการ
Process

ผลลัพธ์
Output

 การมีส่วนร่ วมจากภาคีต่าง ๆ

 ความสําเร็ จของงาน

รวมทั้งประชาชนในชุมชน

 คุณภาพของงานดีข้ ึน

- ทุนทางสังคม

 กิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ

- ศักยภาพของผูน้ าํ ชุมชน

 Net work หรื อเครื อข่าย

- ทรัพยากรเพื่อการจัดการ

แลกเปลี่ยนทางสังคม

ชุมชน
 โครงการ
การจัดการปัญหา เพื่อการบริหารจัดการชุมชนต่อการกอบกู้วิกฤตอุทกภัยน�้ำท่วมของชุมชน โดยมีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้
อง ดั่ ง2ภาพที
่2
ภาพที
กรอบแนวคิ
ดในการวิจยั แสดงถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการชุมชน

เพื่อกอบกูอ้ ุทกภัยนํ้าท่วมปี พ.ศ.2554 ของชุมชนอยูเ่ จริ ญ

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจยั เรื่ องชุมชนกับการจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 กรณี ศึกษา ชุมชนอยูเ่ จริ ญ เขต
ดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร (อยูเ่ จริ ญโมเดล) ได้ศึกษาการดําเนินงานของภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อ
การจัดการชุมชนในกรณี เกิดเหตุวิบตั ิหรื อปัญหา ว่าชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการดําเนินการเพื่อฝ่ าฟัน
ปั ญหาและอุปสรรคให้ผา่ นพ้นไปได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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(2) คณะกรรมการชุ ม ชน ได้ สั ม ภาษณ์ ร อง
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงถึงองค์
ประกอบที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการชุมชน เพื่อกอบ ประธานชุมชนและตัวแทน คณะกรรมการชุมชน 1 คน
รวมทั้งหมด 2 คน
กู้อุทกภัยน้ำ�ท่วมปี พ.ศ.2554 ของชุมชนอยู่เจริญ
(3) สมาชิกชุมชน ได้สัมภาษณ์ตัวแทนจาก
วิธีการศึกษา
สมาชิกในชุมชนจ�ำนวน 2 คน
การศึกษาวิจัยเรื่องชุมชนกับการจัดการอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2554 กรณีศึกษา ชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง การวิเคราะห์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล) ได้ศึกษาการด�ำเนิน
ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการอธิบาย
งานของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อการจัดการชุมชนในกรณี เพือ่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพต่าง ๆ ของชุมชน อีกทัง้ การ
เกิดเหตุวิบัติหรือปัญหา ว่าชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
ด�ำเนินการเพื่อฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นไป การบริหารจัดการชุมชน เพื่อค้นหาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ต่อความส�ำเร็จในการบริหารจัดการชุมชนในภาวะวิกฤต
ประเภทของงานวิจัยและเครื่องมือเพื่อการวิจัย
เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยศึกษาการบริหารจัดการชุมชนในภาวะ
วิกฤตต่อการเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 โดยสัมภาษณ์
เชิงลึก (Indepth Interview) กับภาคีทเี่ กีย่ วข้องกับการ
จัดการชุมชน เพือ่ ให้ผา่ นพ้นวิกฤตไปได้ โดยใช้เครือ่ งมือ
คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และมีการศึกษาข้อมูล
หลักฐานต่าง ๆ ของชุมชนที่มีรวบรวมไว้ในชุมชน ทั้ง
เอกสาร หรือไฟล์อเิ ลคทรอนิคส์ (Database ของชุมชน)
ผู้ให้ข้อมูลเพื่อการศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
ก�ำหนดขึ้น ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth
Interview) กับผู้แทนทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ผู้น�ำชุมชน กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มที่ 3
กลุ่มสมาชิกชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ 2 และ 3 ได้มีการ
สัมภาษณ์กบั ตัวแทนทีไ่ ม่มกี ารเจาะจง แต่ใช้ความสะดวก
ของผู้ที่ให้ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
(1) ผู้น�ำหรือประธานชุมชน จะมีการสัมภาษณ์
นายทินกร จรรยา

สรุปการวิจัยและการอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง ชุมชนกับการจัดการอุทกภัย
ปี พ.ศ. 2554 กรณีศึกษาชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล) ผลการสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการชุมชนทั้ง ผู้น�ำ
ชุมชน ตัวแทนกรรมการชุมชน และตัวแทนลูกบ้าน หรือ
ประชาชนในชุมชน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
ชุมชนอยู่เจริญ เป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในเขต
เมืองหลวง เป็นชุมชนของผู้มีรายได้ระดับปานกลาง มี
จ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 993 ครัวเรือน โดยลักษณะ
บ้านพักอาศัยในชุมชนเป็นอาคารพาณิชย์และบ้านแบบ
ทาวน์เฮ้าส์
การบริหารจัดการชุมชนในช่วงการเกิดวิกฤตน�ำ้
ท่วม ปี พ.ศ. 2554 ชุมชนประสบผลส�ำเร็จในการกอบกู้
วิฤตของชุมชนได้นนั้ ในทัศนะของผูน้ ำ� ชุมชนชีใ้ ห้เห็นว่า
มีหลายปัจจัยที่ท�ำให้ชุมชนอยู่เจริญสามารถกอบกู้วิกฤต
เพื่อการแก้ไขปัญหาได้นั้น เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส�ำคัญคือ
1. ความเป็นชุมชนรายได้ระดับปานกลางหรือ
ครอบครัวแต่ละครัวเรือนมีรายได้ไม่แตกต่างกันมาก
ท�ำให้มีความคล่องตัวต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการปัญหา อีกทั้งประชาชนมีจิตอาสาสูง ซึ่ง
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นับเป็นทุนทีส่ ำ� คัญของชุมชน ประธานชุมชนชีใ้ ห้เห็นว่า
ชุมชนอยูเ่ จริญ เป็นชุมชนหมูบ่ า้ นจัดสรรทีม่ รี าคาซือ้ ขาย
ให้กับผู้อยู่อาศัยในราคาปานกลาง จึงท�ำให้ผู้ที่เข้ามาอยู่
อาศัยเป็นผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลางจนถึงสูงแต่ก็สูงไม่
มาก จากการเป็นชุมชนรายได้ปานกลาง จึงเปิดโอกาส
ให้ประชาชนต่างจังหวัดทั้งสี่ภาคที่เข้ามาประกอบอาชีพ
หรือมีครอบครัวในกรุงเทพมหานคร
จึงกลายเป็นชุมชนที่มี อัตลักษณ์ของคนทั้งสี่
ภาคอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีการเอื้ออาทรดูแลกันเหมือน
ชุมชนดั้งเดิมที่แต่ละครอบครัวที่เคยอยู่ในภูมิภาคของ
ตนเอง หรือความเป็นคนต่างจังหวัดยังติดอยู่ในวิถีการ
ด�ำรงชีวิตแม้จะมาอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวง ประธาน
ชุมชนจึงถือว่าการเป็นชุมชนดัง้ เดิมของผูค้ นต่างจังหวัด
ทีม่ คี วามผูกพัน เอือ้ อาทร ดูแลกันทีต่ ดิ มากับวิถชี วี ติ จึง
ท�ำให้ชมุ ชนอยูเ่ จริญเป็นชุมชนทีแ่ ตกต่างจากชุมชนเมือง
ในเขตพื้นที่อื่น ๆ ที่เป็นชุมชนที่เกิดจากเมืองอย่างเดียว
จึงนับเป็นทุนทางสังคมทีม่ ลี กั ษณะทีส่ ำ� คัญ เมือ่ ชุมชนทัง้
สี่ภาคมาอาศัยอยู่ด้วยกันจึงท�ำให้วัฒนธรรมต่างถิ่นต่าง
พื้นที่ที่ผู้คนน�ำมา ท�ำให้ในชุมชนมีวัฒนธรรมที่หลาก
หลาย แต่ทกุ คนเป็นแนวร่วมในการด�ำรงไว้เพือ่ วัฒนธรรม
แต่ละภูมิภาคในทัศนะของผู้น�ำชุมชนยังชี้ให้เห็นว่า การ
เป็นชุมชนระดับรายได้ปานกลางหรือมีรายได้ไม่แตกต่าง
กันมากการขอความร่วมมือใดๆ จากผู้คนของชุมชนใน
พื้นที่ ถือว่าได้รับความร่วมมือที่ดีกล่าวชุมชนอื่นๆ ที่
เป็นชุมชนหาเช้ากินค�่ำที่สมาชิกในชุมชนต้องค�ำนึงถึง
ปากท้อง การหารายได้มาดูแลครอบครัวในแต่ละวัน จึง
มักไม่สนใจที่จะดูแลคนอื่น ๆ ในชุมชนจึงขาดความร่วม
มือในการบริหารจัดการชุมชน ส่วนชุมชนที่มีรายได้สูง
มีบ้านราคาสูงๆ ชุมชนเหล่านั้นจะใช้เงินเป็นตัวตั้งทุก
อย่างจะว่าจ้างโดยใช้เงินเพื่อให้ส�ำเร็จตามตัวเองต้องการ
หรือทุกอย่างซือ้ หมดคนในบ้านเป็นเจ้านาย กระบวนการ
กลุ่มเกิดได้จากการใช้เงินอย่างเดียว ชุมชนลักษณะนี้
จะไม่ค่อยสนใจการร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ชุมชนมากนัก ต่างคนต่างอยู่ จึงนับได้ว่าชุมชนอยู่เจริญ

ที่เป็นชุมชนที่มีรายได้ปานกลางนี้จะมีศักดิ์ศรีของตน
ไม่ต้องซื้อคนมาร่วมกันท�ำงานทุกคนมี Spirit ที่จะร่วม
กันพัฒนาชุมชนของตนเอง จึงนับได้ว่าชุมชนอยู่เจริญ
เป็นชุมชนที่มีทุนทางสังคมที่แตกต่างจากชุมชนอื่นใน
เขตเมืองทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้อาจ
เกิดขึ้นเฉพาะชุมชนอยู่เจริญ ในชุมชนอื่นๆที่เป็นชุมชน
ของผู้มีรายได้สูงอีกทั้งชุมชนที่มีรายได้ต�่ำหรือชุมชนหา
เช้ากินค�ำ่ ซึง่ มีบริบททีแ่ ตกต่างจากชุมชนอยูเ่ จริญอาจไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ก็ได้
2. การมีทีมงานหรือกลุ่มแกนน�ำทั้งประธาน
ชุมชน กรรมการชุมชนที่มีความพร้อม อุทิศตน และมี
จิตอาสาสูง โดยประธานชุมชนให้ความเห็นว่า จะสร้าง
ภารกิจของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นภารกิจของสถาบัน
มากกว่าตัวบุคคล เนื่องจากบุคคลจะเปลี่ยนไปตามวาระ
แต่รูปแบบการบริหารโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนจะ
คงยังอยู่อย่างยั่งยืน คณะกรรมการชุมชนจึงเป็นหน่วย
ของสังคม ที่กลั่นกรองคนที่มีความรับผิดชอบในชุมชน
มาร่วมกันบริหารจัดการชุมชน คนที่เข้ามาอยู่จ�ำต้อง
พัฒนาตนเองให้ร่วมท�ำงานกับคนอื่นๆ ได้หากฝีมือไม่
ดีคนผู้นั้นจะต้องพิจารณาตัวเอง ว่าตนไม่ใช่มาอยู่ในที่
ที่ไม่เหมาะสมกับตนเองอีกต่อไป คณะกรรมการชุมชน
จึงเป็นหน่วยของสังคมที่มีความเข้มแข็ง เป็นสถาบัน
ที่ใครๆ ในชุมชนพูดถึงโดยไม่ยึดถือตัวบุคคล แต่หาก
คณะกรรมการชุมชนคนใดจะมีฝมี อื จนประชาชนยอมรับ
เฉพาะตัวก็ถือเป็นผลงานของส่วนตัวของตนเองไป
3. มีกระบวนการกลุ่มของประชาชนที่ร่วมกัน
ท�ำงานต่อการมีส่วนร่วมในการกอบกู้ปัญหาในภาวะ
วิกฤต ซึ่งในอดีตประธานชุมชนชี้แจงว่าชุมชนอยู่เจริญ
ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมตามลักษณะหรือ
ประเภทของกิจกรรม หากเป็นกิจกรรมเฉพาะ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนจะน้อย แต่หากเป็นกิจกรรมทาง
ศาสนา ความเชื่อ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระ
มหากษัตริย์ และกิจกรรมประเพณีของชุมชน (เช่น งาน
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ปีใหม่ งานท�ำบุญกลางบ้านช่วงเดือนกันยายนของทุกปี) ต่างๆ เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย (รปภ.) ค่าไฟฟ้า
สาธารณะ ค่าเก็บขยะ หรืออื่นๆ นอกจากนี้ส�ำนักงาน
ประชาชนจะมีส่วนร่วมมากกว่าปกติ
4. มีภาคีอื่นๆ ใกล้เคียงชุมชนหนุนเสริม หาก เขตได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000
เกิดปัญหาใดๆ ก็สามารถขอความร่วมมือหรือขอความ บาท หากชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ประธานชุมชนและ
สนับสนุนได้ แต่ทั้งนี้อยู่ที่ศักยภาพของชุมชนที่สามารถ คณะกรรมการชุมชนมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง โดย
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ด้วย ชุมชนอยู่เจริญจะมีการประชุมทุกเดือน อีกทั้งมีงบสภา
5. ความเป็นชุมชนที่มีน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือ กรุงเทพมหา-นคร ซึ่งเป็นงบประมาณเพื่อการพัฒนา
มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการกอบกู้ปัญหาของ ท้องถิ่นหากชุมชนประสบกับปัญหาใดๆ รวมทั้งปัญหา
ประชาชนในชุมชน โดยประธานชุมชนชี้ให้เห็นว่า การ โครงสร้างพื้นฐาน กรุงเทพมหานครก็จัดสรรงบประมาณ
เอื้ออาทรของคนในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนอยู่เจริญ ผู้ การตามความเหมาะสม ตามความจ�ำเป็นของแต่ละ
ที่มาอยู่อาศัยในชุมชน เป็นคนต่างจังหวัดหรือภูมิภาค ชุมชน โดยเกลี่ยตามความส�ำคัญในแต่ละชุมชนเป็นที่
ต่างๆ เป็นชุมชนของคนสี่ภาคที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันที่ น่าสังเกตว่า งบประมาณในการบริหารจัดการชุมชนของ
มีความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ท�ำให้เกิดวิถี ชุมชนอยู่เจริญบังเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่ท�ำให้
ชีวิตหรือวัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ เป็นวัฒนธรรม เกิดรายได้ โดยเกิดจากกองทุนขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะใน
28
บาท
สืบทอดในชุมชน ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตจากคนภูมิภาคสืบ ชุมชนเคยท�ำให้เกิดรายได้เฉลี่ยเดือนละ 30,000
ต่อคนเมืองทีย่ งั คงไว้ ซึง่ อัตลักษณ์ของการเอือ้ อาทร ดูแล และมีกองทุนสะสมประมาณ 100,000 บาท เพื่อน�ำไว้
นําไปใช้ในการกอบกูว้ ิกฤตนํ้าท่วมด้วยเช่นกัน
เพื่ออการบริ
หารจัดการชุมชนโดยกองทุนเดิมที่มีอยู่ก็
เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ประธานชุมชนยังอาศัยความเป็ใช้นเมื
งหรื อกรุ งเทพมหานครที่เป็ นศูนย์รวมของ
น�ำไปใช้ในการกอบกู้วิกฤตน�้ำท่วมด้วยเช่นกัน
ส่วนทรั
พยากรทางด้านงบประมาณ ซึ่งถือเป็น
หน่ วยงานต่าง ๆ แม้จะไม่เป็ นหน่ วยงานที่จะจัดสรรงบประมาณให้กบั ชุ มชนโดยตรง แต่ก็มีการ
้ ประธานชุ
มชนยังอาศั
ทรั พ ยากรเพื่ อเสนอโครงการและของบประมาณจากหน่
การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนที่ ส� ำ คั ญ อย่วยงานที
า ง ่เกี่ยวข้องนอกจากนี
เช่น กิจกรรมการต่
อต้านยาเสพติ
ด ขอยความเป็น
องหรือกรุงเทพมหานครทีดเ่ ป็สํนานัศูกนงานตํ
ย์รวมของหน่
หนึง่ ประธานชุงบสนั
มชนได้
ให้นรจากสํ
ายละเอี
ดว่า ค่งเสริ
าใช้มจคุา่ ณยเพื
อ่ ค่(สสส.)
า เมืและกองปราบปรามยาเสพติ
บสนุ
านักยงานส่
ภาพ
ารวจ วยงาน
ต่างๆ ่ นแม้ๆ จจากหน่
ะไม่เป็นว ยงานต่
หน่วยงานที
สาธารณูปโภคต่แห่างๆ
ในชุและของบประมาณสนั
มชน จะมีการเก็บค่าธรรมเนี
ยม จ กรรมอื
ง ชาติ
บ สนุ น ในกิ
า งๆ ที่จ่ เะจั
กี่ ยดวข้สรรงบประมาณให้
อ งกับ
กับาชุงมๆชนโดยตรง
แต่ก็มปีกกรณ์
ารเสนอโครงการและของบ
เป็นรายครอบครั
เดือนละ
100
กิ จวกรรม
โดยเฉลี
่ ยได้บาทต่
งบสนัอบครอบครั
สนุ นที่ เป็วนรูแต่
ปแบบต่
ทั้งที่เป็ นเงิ นและอุ
รวมเฉลี่ยปี ละ
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ว
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เ
่
กี
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่
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พ
อเพื
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า
ใช้
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า
ยส่
ว
นกลาง
5 แสนบาท

ต้านยาเสพติด ของบสนับสนุนจากส�ำนักงานส่งเสริมคุณภาพ (สสส.) และกองปราบปรามยาเสพติด ส�ำนักงานต�ำรวจ
ภาพที่ 3 พลังของคนในชุมชนเพื่อการช่วยเหลือในภาวะวิกฤตนํ้าท่วมเมื่อปี พ.ศ.2554
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แห่งชาติ และของบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆ
จากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม โดยเฉลีย่ ได้
งบสนับสนุนทีเ่ ป็นรูปแบบต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นเงินและอุปกรณ์
รวมเฉลี่ยปีละประมาณ 5 แสนบาท
ภาพที่ 3 พลังของคนในชุมชนเพื่อการช่วยเหลือใน
ภาวะวิกฤตน้ำ�ท่วมเมื่อปี พ.ศ.2554
การกอบกู้วิกฤตน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2554 ในทัศนะของรองประธานชุมชนและกรรมการ
ชุมชนได้ชี้ให้เห็นว่าชุมชนอยู่เจริญสามารถกอบกู้วิกฤต
ปัญหามาได้นั้นเกิดจากปัจจัยที่ส�ำคัญคือ
1. ผู้น�ำชุมชนมีความตั้งใจสูงในการเป็นผู้น�ำ
เพื่อการต่อสู้กับปัญหาหรือวิกฤต เป็นผู้รับผิดชอบงาน
สูง ปฏิบัติงานในช่วงเกิดภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถวางแผนจัดการเพื่อแก้ปัญหาในรายละเอียด
ของงานแต่ละด้านได้ โดยผู้น�ำมีหลักจิตวิทยาในการ
ปกครองที่ดี
2. ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยในชุมชน มีความ
ร่วมมือทั้งการร่วมแรงกาย แรงใจต่างๆ ทั้งการช่วยการ
บริจาคทรัพย์สิน เงินทอง เพื่อการดูแลชุมชน อีกทั้ง
น�ำศักยภาพของตนเองมาใช้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาใน
ด้านต่างๆ ให้ กับชุมชนโดยคนในชุมชนมีความรู้ ความ
สามารถในหลากหลายสาขา ท�ำให้เกิดศักยภาพในการ
แก้ปัญหาในแต่ละสาขา ตามความรู้ ความสามารถ เช่น
การออกแบบการป้องกันน�้ำท่วมชุมชน มีวิศวกรของ
หมู่บ้าน การดูแลปัญหาขยะมูลฝอย เป็นอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย เป็นต้น
3. ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี มีน�้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน
ส่วนทัศนะของลูกบ้านหรือประชาชนในชุมชน
ชี้ให้เห็นว่าการกอบกู้วิกฤตปัญหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554
ของชุ ม ชนประสบความส� ำ เร็ จ ได้ เ กิ ด ขึ้ น จากปั จ จั ย ที่
ส�ำคัญคือ
1. ประธานชุมชนมีความรับผิดชอบ ดูแลจัดการ
ปัญหาได้ดี

2. ลูกบ้านมีความเสียสละ ช่วยเหลือ ดูแลกัน
แบ่งปันสิ่งของ อาหารให้กันและกัน
จากผลการศึ ก ษาชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ชุ ม ชนอยู ่ เจริ ญ
สามารถจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ได้นั้นมีปัจจัยที่
ส�ำคัญที่สอดคล้องกันระหว่างผู้น�ำชุมชนคณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนหรือผู้อาศัยในชุมชนคือ
1. การมีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง รับผิดชอบ มีการ
สร้างเครือข่ายสังคมจากภายนอกชุมชนเพือ่ การช่วยเหลือ
ชุมชน และเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพความเป็นผู้น�ำ จาก
การสัมภาษณ์การเป็นผูน้ ำ� ชุมชนทีแ่ ตกต่างจากชุมชนอืน่
นั้น ประธานชุมชนให้ข้อมูลว่าตัวเอง ได้รับการเลือกตั้ง
จากลูกบ้านให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานชุมชน นับถึง
วาระปัจจุบันเป็นวาระที่ 4 (วาระละ 2 ปี) โดยพยายาม
ปฏิบตั ติ นทุกอย่างให้เป็นต้นแบบแก่ประชาชน ได้ปฏิบตั ิ
ตนตามมาตรฐานของประธานชุมชน ตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่มหรือ
กรรมการชุมชนที่ได้ก�ำหนดขึ้น ซึ่งได้พยายามท�ำให้เป็น
มาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนจนเป็นที่ยอมรับและ
การนับถือจากชุมชน โดยมีแนวคิดในการปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นผู้น�ำชุมชนโดย “ยึดมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
+ มาตรฐานของชาวบ้าน + มาตรฐานของตนเอง แล้ว
บูรนาการ” ซึ่งการบริหารจัดการชุมชน ประธานชุมชน
กล่าวว่า “งานบริหารจัดการชุมชนจะบังคับบัญชาโดยการ
ชี้นิ้วไม่ได้ ตัวเราเองต้องท�ำทุกอย่างตั้งแต่ภารโรงจนถึง
ครูใหญ่เพื่อให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันท�ำงาน” โดยเขา
บอกให้รู้ว่า “มุมมองในการบริหารจัดการชุมชนของผม
ต้องแตกต่างจากผู้น�ำอื่นๆ เช่นการมองเหรียญคนทั่วไป
อาจมองเหรียญ 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน คือด้านหัวหรือก้อย
แต่ตัวผมเองจะมองเหรียญเป็น 3 ด้าน ทั้งด้านหัว ด้าน
ก้อยและสันเหรียญ จึงท�ำให้มองปัญหาใด ๆ จะมองได้
ทะลุหรือครอบคลุมรายละเอียดได้มากกว่าซึ่งเมื่อมานั่ง
บริหารหัวโต๊ะจะมองด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เหมือนผู้น�ำ
ชุมชนคนเดิม ๆ อีกทัง้ หลักการบริหารจะใช้การรอมชอม
มากว่าจะใช้กฎเกณฑ์บังคับอย่างเดียว
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2. คนในชุมชนใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อการ
ช่วยเหลือชุมชนตามความถนัดหรืออาชีพของตนเอง
ทั้งการก�ำจัดขยะของชุมชน โดยลูกบ้านที่เป็นอาจารย์
จากมหาวิทยาลัย การออกแบบก�ำแพงกั้นน�้ำจากวิศวกร
ในชุมชน หรือการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้เจ็บป่วยเพื่อการ
เคลื่อนย้ายในช่วงน�้ำท่วม จากลูกบ้านผู้มีอาชีพเป็น
พยาบาล เป็นต้น
3. การมีส่วนร่วมของกลุ่มในการจัดการปัญหา
ทั้งระดับประธานชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชน
ในชุมชน
4. การมีความสามัคคีมีน�้ำหนึ่งใจเดียวกันของ
ประชาชนในชุมชน การแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ
ร่วมกันของคนในชุมชน
5. การมีเครือข่ายชุมชนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนที่ช่วยกันดูแลรับผิดชอบชุมชนร่วมกัน เช่น ผู้มี
อาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก็เป็นเครือข่ายภายในชุมชน
เพื่อสอดส่องดูแลระบบความปลอดภัยของชุมชน ส่วน
เครือข่ายสังคมภายนอกก็เป็นภาคีหนุนเสริมที่คอยช่วย
เหลือชุมชนในช่วงเกิดปัญหา
ซึ่งจากความส�ำเร็จในการกอบกู้วิฤตต้องอาศัย
ปั จ จั ย ข้ า งต้ น นี้ แ ล้ ว หากพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วยแล้ว พบว่าชุมชนอยู่เจริญยังมีปัจจัยที่เอื้อ
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ให้เป็นชุมชนตัวอย่างในการจัดการเพื่อการแก้ปัญหา
วิกฤตที่เกิดขึ้นได้นั้นมีปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญคือ
1. ทุนทางสังคมของชุมชน
โดยชุมชนอยู่เจริญเป็นชุมชนในเขตเมืองที่เป็น
ชุมชนรายได้ระดับกลาง ที่ผู้คนมาจากต่างถิ่นทั้งสี่ภาค
ท�ำให้มีวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดที่มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของการเอื้ออาทร การดูแลกันของคนในชุมชน เปรียบ
เสมือนเครือญาติ อีกทั้งชุมชนจะมีความเชื่อเรื่องศาสนา
มีพิธีการท�ำบุญเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ท�ำให้เกิด
การรวมกลุ่มของคนในชุมชนจากการเข้าร่วมพิธีกรรม
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
นอกจากนีใ้ นชุมชนประชาชนมีการศึกษาดี หรือ
เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ จึงสามารถน�ำศักยภาพ
มาช่วยเหลือชุมชน อีกทัง้ ในชุมชนก็มภี มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
หรือผู้อาวุโสทางชุมชนที่ได้ให้ค�ำปรึกษาในด้านต่างๆ
เพื่อการบริหารจัดการชุมชน
2. ทุนทรัพยากรของชุมชน
ชุ ม ชนอยู ่ เจริ ญ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตเมื อ งหลวงและมี
ท�ำเลทีต่ งั้ ทีด่ ี มีการจัดสรรงบประมาณมาจากภาครัฐหรือ
กรุงเทพมหานครบางส่วน แต่การบริหารจัดการชุมชน
โดยการพัฒนาโครงการที่ท�ำให้เกิดรายได้แก่ชุมชน เช่น
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ชุมชนมีรายได ้ระดับ
ปานกลางหรือมี
รายได ้ไม่แตกต่าง
กันมากทําให ้เกิด
พลังกลุม
่ ทีด
่ ี

พืน
้ ฐานของ
ประชาชนเป็ นสังคม
ชนบททีอ
่ พยพมา
อาศัยในเขตเมือง มี
วิถข
ี องการช่วยเหลือ
กัน

ผู ้นํ าชุมชนที่
เข ้มแข็งเป็ น
นักบริหารจัดการ

การมีความ
สามัคคีมน
ี ํ้ าหนึง่
ใจเดียวกันของ
ประชาชนใน
ชุมชน

การกอบกูว้ ก
ิ ฤต
นํา้ ท่วม ปี พ.ศ.
2554 ของชุมชน

ศักยภาพของ
ทรัพยากรในชุมชน
มีการศึกษาทีด
่ ี
มีอาชีพหลากหลาย
นํ าศักยภาพตัวเอง
มาพัฒนาชุมชน

อยูเ่ จริญ

การมีเครือข่าย
สงั คมทัง้ ภายใน
และภายนอก
ชุมชน

การมีสว่ นร่วมของ
กลุม
่ ในการ
ร่วมกันแก ้ปั ญหา

ทําเลทีต
่ งั ้ ของ
ชุมชนอยูใ่ นทําเล
ทีเ่ หมาะสม

โครงการขยะรี
เกิดรายได้
่ยเดือนละ ว้ 30,000
บาทยปีนัพ.ศ.2554
บเป็นกิจกรรมที
นเพืเ่ ่อจริเป็ญนทรัพยากรใน
ภาพที่ 2ไซเคิ
ปั จจัลยท�ทีำ่สให้่ งผลสํ
าเร็ จต่เฉลี
อการกอบกู
ิกฤตอุทกภั
ของชุ่สร้มางทุ
ชนอยู
การบริหารจัดการชุ
มชนได้อง กรุ งเทพมหานคร
เขตดอนเมื

หมายเหตุ

ปั จจัยหลัก

่ จริญญ
ภาพที่ 2 ปั จจัยที่ส่งผลสําเร็ จต่อการกอบกูว้ ิกฤตอุทกภัยปี พ.ศ.2554
พ.ศ.2554 ของชุ
ของชุมมชนอยู
ชนอยูเ่ เจริ
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
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หมายเหตุ
ปั จจัยไหลั
จากปัจจัยความส�ำเร็จในการแก้
ขปัญกหาอุทกภัย ท�ำให้ชมุ ชนของตนเองมีความสามารถ มีพลังชุมชนทีจ่ ะ
ปี พ.ศ. 2554 ของชุมชนอยู่เจริญปัปัจจสามารถเขี
เสริมม ยนโมเดล จัดการชุมชนของตนเองได้
จัจัยยเสริ

แสดงให้เห็นได้ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลสำ�เร็จต่อการกอบกู้วิกฤตอุทกภัย
ปี พ.ศ.2554 ของชุมชนอยู่เจริญ
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ
ปัจจัยหลัก
					
ปัจจัยเสริม
จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ชุมชนอยู่เจริญ มี
กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อกอบกู้วิกฤตที่
เกิดขึ้น ทั้งบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรชุมชนได้ใช้ศักยภาพ
หรือความสามารถเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงชุมชน โดยเมือ่ เกิดปัญหาอุทกภัย ชุมชนอยูเ่ จริญ
สามารถจัดการปัญหาได้ดี และเป็นรูปธรรมเหมาะสม
กับสภาพของชุมชน โดยมีปัจจัยที่ส�ำคัญ คือศักยภาพ
ของผู้น�ำชุมชนในการใช้แนวคิด เพื่อสร้างกระบวนการ
การจัดการปัญหา โดยใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
ชุมชน อีกทั้งมีการสร้างโครงการเพื่อให้เกิดกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการร่วมแก้ไขปัญหา
ในแต่ละเรื่อง ในแต่ละวัน หรือในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งใน
กระบวนการจัดการ ศักยภาพของผู้น�ำชุมชนมีการใช้
เครือข่ายของสังคมเพื่อให้การจัดการปัญหาบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งส่งผลต่อความส�ำเร็จของการกอบ
กู้วิกฤตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพรัตน์ เดชะรินทร์(2554)
ที่กล่าวว่า กระบวนการจัดการตนเองของชุมชน เป็น
คนในชุมชน กลุม่ องค์กรทีม่ กี ารกระท�ำร่วมกัน และมีสว่ น
ร่วมในการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนใน
การแก้ปัญหา หรือมีวิธีคิดพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อ
น�ำไปสู่ การพึ่งตนเองได้ด้วยก�ำลังความรู้พลังความคิด
และพลังความสามารถรวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน
ชุมชน หรืออาจใช้ทรัพยากรจากพลังภายนอกชุมชน เพือ่

โกวิทย์ พวงงาม (2551) ได้ชี้ให้เห็นว่า ความ
เจริญก้าวหน้าของการพัฒนานั้น ต้องอาศัยการรวม
กลุ่มและการท�ำงานในกลุ่ม การท�ำงานเป็นกลุ่มนั้นเป็น
ทักษะทีส่ ำ� คัญมากอย่างหนึง่ ซึง่ จ�ำเป็นต้องอาศัยการเรียน
รู้ เพราะกลุ่มจะได้ผลดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความ
เข้าใจในพฤติกรรมของคนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพราะ
แต่ละคนก็มคี วามคิดเห็น ประสบการณ์ทแี่ ตกต่างกัน เมือ่
รวมกลุ่มกันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ในการกอบกู้วิกฤตชุมชนอยู่เจริญ นับเป็น
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นที่เกิดจากพลังของคนในชุมชนทั้ง
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการป้องกันและการแก้ไขปัญหา บทบาท
ของภาครัฐไม่ได้มีส่วนต่อการจัดการปัญหาของชุมชน
แต่ในทางกลับกันเมื่อภาครัฐต้องการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาในเชิ ง ภาพรวมของพื้ น ที่ ก็ มี ก ารสั่ ง การให้ บ าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการปัญหาในพื้นที่ โดย
ขาดความมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
ซึ่งส่งผลต่อความขัดแย้งในการจัดการปัญหา ผู้วิจัยจึงมี
ความเห็นว่า การกอบกู้วิกฤตใด ๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชน
ต้องอาศัยภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จึงต้องสร้างเวทีของการ
แลกเปลี่ยน ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ร่วมกันจะท�ำให้การจัดการปัญหาของชุมชนเป็นที่พึง
ประสงค์ของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง
2. ในการบริหารจัดการชุมชน โดยเฉพาะใน
ภาวะวิกฤตใดๆ ย่อมขึน้ อยูก่ บั บริบทของชุมชน ทุนทาง
สังคม ทุนทรัพยากรของชุมชน แม้กระทัง่ งบประมาณเพือ่
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การจัดการทีแ่ ตกต่างกัน แต่ทำ� ให้เกิดบรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน การทีช่ มุ ชนอยูเ่ จริญประสบความส�ำเร็จเพราะมีปจั จัย
หลายอย่างทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนอยูเ่ จริญ แต่หลักการหลายๆ ประการ ชุมชนอืน่ ๆ ก็สามารถน�ำไป
ใช้ประยุกต์ใช้เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็ง และบรรลุเป้าหมายตามทีช่ มุ ชนนัน้ ๆ ต้องการได้เช่นกัน
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