
วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2554 หน้าที่ 17

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�าชุมชน ตัวแทนกรรมการชุมชน และตัวเทนของประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยในชุมชน ผลการ

ศกึษาพบว่า ชมุชนอยูเ่จรญิ เป็นชมุชนเขตเมอืง ทีเ่ป็นชมุชนของผูม้รีายได้ระดบัปานกลาง เป็นชมุชนท่ีผูอ้าศยัอพยพ

มากจากต่างจงัหวดัทกุภมิูภาคเพือ่มาประกอบอาชพีในกรงุเทพมหานคร จงึท�าให้เป็นชมุชนทีม่คีวามคล่องตวัสงูใน

การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชน เพราะวิถีชีวิตเดิมมีการเอื้ออาทร มีจิตอาสาสูง จึงเป็นทุนที่ส�าคัญของชุมชน ดังนั้น

การกอบกู้วิกฤตอุทกภัยจึงมีปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นทุนที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ มีปัจจัยที่น�ามาซึ่งความส�าเร็จใน

การกอบกูว้กิฤตน�า้ท่วม โดยมปัีจจัยหลกัจากการมผีูน้�าชมุชนท่ีเขม็แขง็เป็นนกับริหารจดัการ ศกัยภาพของทรัพยากร

มนษุย์หรอืคนในชุมชนท่ีมกีารศกึษาด ีมอีาชพีหลากหลายท่ีน�ามาช่วยพัฒนาชมุชนในภาวะวกิฤต การมส่ีวนร่วมของ

ทกุภาคส่วนในชุมชน การมคีวามสามคัคมีนี�า้หนึง่ใจเดยีวกนัของประชาชนในชมุชน การมเีครอืข่ายทางสงัคมทีด่ทีัง้

ภายในและภายนอกชุมชน ประชาชนในชุมชนมีรายได้ระดับปานกลางท�าให้เกิดพลังกลุ่มได้ง่าย คณะกรรมการของ

ชุมชนมีการท�ากิจกรรมที่ท�าให้เกิดรายได้ เพื่อเป็นทุนในการน�าไปพัฒนาชุมชน นอกจากนี้การมีท�าเลที่ตั้งที่เหมาะ

สมก็เป็นปัจจัยเสริมที่ท�าให้การกอบกู้วิกฤตที่สามารถจัดการได้ดีด้วย

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. 
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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.

บทน�า
อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็น

อุทกภัยที่นับว่าร้ายแรงที่สุดทั้งในแง่ของปริมาณน�้าและ

จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุม 

จากการรายงานของวิกิพีเดีย สารนุกรมเสรี (www.

th.wikipedia.org/wiki/อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.

2554, มี.ค. 55) ได้รายงานว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้เกิด

ผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาและลุ่มแม่น�้า

โขง เริ่มต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และสิ้นสุดเมื่อวัน

ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 (แต่การฟื้นฟูยังมีต่อเนื่อง

มาจนถึงปัจจุบัน) มีราษฎรที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 

12.8 ล้านคน โดยธนาคารโลกประเมินผลค่าความเสีย

หายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2554 

และจัดให้เป็นภัยพิบัติท่ีสร้างความเสียหายมากที่สุดเป็น

อันดับสี่ของโลกอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ท�าให้

พื้นที่เสียหายกว่า 150 ล้านไร่ ซึ่งในจ�านวนดังกล่าวเป็น

พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมใน 65 จังหวัด 684 

อ�าเภอ ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 4,086,138 ครัว

เรือน 13,595,192 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 2,329 

หลัง บ้านเรือนเสียบางส่วน 96,833 หลัง พื้นที่เกษตร

คาดว่าจะได้รบัความเสยีหาย 11.20 ล้านไร่ ถนน 13,961 

สาย ท่อระบายน�้า 777 แห่ง ฝาย 982 แห่ง ท�านบ 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�าหรับกรุงเทพมหานคร น�้าเริ่มท่วม

บริเวณถนนพหลโยธนิช่วงอนสุรณ์สถาน และพบเพ่ิมเตมิ

ในพื้นที่อื่น ๆ อีก ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 โดยมี

การบันทึกไว้ว่า วันที่ 7 ตุลาคม 2554 กรุงเทพมหานคร

มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 73 ชุมชน 3,384 

ครัวเรือน และทางกรุงเทพมหานครพยายามเร่งระบาย

น�้าผ่านประตูระบายน�้า ด้วยมีปริมาณน�้ามากที่สุด นับ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 ประกอบกับการมีข้อมูลท่ีขัดแย้ง

กัน ท�าให้การบริหารจัดการน�้าขาดเอกภาพ โดยเฉพาะ

มีการยืนยันจาก พลต�ารวจเอกประชา พรหมนอก ผู้

อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

เคยแถลงยืนยันก่อนหน้านี้ว่า กรุงเทพมหานครจะไม่

ประสบอุทกภัย แต่ในที่สุด วันที่ 22 ตุลาคม 2554 น�้า

ได้เอ่อท่วมตลาดรังสิตและบริเวณถนนพลโยธิน ซอย

พหลโยธิน 87 ซอยพหลโยธิน 85 ภาวะน�้าท่วมได้เข้าสู่

พื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 

2554 น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมาตรีมีค�าสั่งให้

กรุงเทพมหานครเปิดประตรูะบายน�า้คลองสามวา 1 เมตร 

ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องการให้เปิดเพียง 
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75-80 เซนตเิมตร โดยทางผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

อ้างเหตุผลว่า เพื่อป้องกันเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

ขณะที่ทางม็อบปิดถนนนิมิตใหม่เรียกร้องให้เปิดประตู

ระบายน�า้ 1.5 เมตร จากนัน้ในวันที ่1 พฤศจิกายน 2554 

เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง โดยประชาชนสองกลุ่มใน

เขตคลองสามวา และเขตมีนบุรีต่อการไม่พอใจ ในการ

ขอระบายน�้าผ่านประตูคลองสามวา มีการบุกรุกท�าลาย

ทรัพย์สินของทางราชการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2554 ผู้ว่ากรงุเทพมหานคร ประกาศให้เขตคลองสามวา 

เป็นเขตอพยพทั้งเขต และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 

กรุงเทพมหานคร มีการประกาศเขตอพยพแล้ว 12 เขต 

ได้แก่ เขตดอนเมอืง เขตสายไหม เขตหลกัสี ่เขตบางเขน 

เขตคลองสามวา เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา 

เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม และเขตจตุจักร

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้น

นอกจากจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้ง

ภาคราชการ เอกชนและประชาชนแล้ว ยังส่งผลต่อการ

สร้างความขัดแย้งในสังคมมากมาย โดยเฉพาะในช่วง

เกิดภาวะน�้าท่วม มีหลายชุมชนท่ีมีการจัดการท่ีน�ามา

ซึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน เช่น การ

รับบริจาคอาหารจากภายนอกชุมชนมีการกระจายไม่ท่ัว

ถึงครอบคลุมชุมชน บางครัวเรือนมีการรับบริจาคอย่าง

เหลือเฝือ แต่บางครัวเรือนไม่เคยได้รับสิ่งของช่วยเหลือ

เลยชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นับ

เป็นเขตท่ีประสบอุทกภัยท่ีประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีอพยพ 

แต่จากการท่ีผู้วิจัยได้ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะจากสื่อ

โทรทัศน์พบว่า ชุมชนอยู่เจริญ นับเป็นชุมชนที่สามารถ

บรหิารจดัการชมุชนท่ีเป็นระบบ โดยอาศยัการมส่ีวนร่วม

ของสมาชิกในชุมชน จนเป็นชุมชนต้นแบบ “อยู่เจริญ

โมเดล” ที่ต่อสู้อุทกภัยน�้าท่วม แม้ว่าในระยะแรก ๆ จะ

ช่วยกันป้องกันน�้าท่วมชุมชนของตนเองได้ แต่ในที่สุด

กไ็ม่สามารถเอาชนะปรมิาณน�า้ทีม่ากได้ชมุชนจงึประสบ

กับอุทกภัย แต่พบว่าแม้ชุมชนจะประสบกับอุทกภัยที่เกิดขึ้น ชุมชนได้มีการบริหารจัดการที่สมาชิกในชุมชนมีส่วน

ร่วมเพื่อให้วิกฤตดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยดี

ภาพที่ 1 น้�าท่วมภายในชุมชนอยู่เจริญ เมื่อปี พ.ศ. 

2554

การค ้นหาค� าตอบเ พ่ือ เป ็นต ้นแบบของ

ชุมชนท่ีต่อสู้อุทกภัยน�้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงมีค�าถามการวิจัยเกิดขึ้นว่า

ชุมชนอยู่เจริญ มีระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นชุมชน
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ท่ีสุดกไ็ม่สามารถเอาชนะปริมาณนํ้าท่ีมากไดชุ้มชนจึงประสบกบัอุทกภยั แต่พบวา่แมชุ้มชนจะ
ประสบกบัอุทกภยัท่ีเกิดข้ึน ชุมชนไดมี้การบริหารจดัการท่ีสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือใหว้กิฤต
ดงักล่าวผา่นพน้ไปดว้ยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  นํ้าท่วมภายในชุมชนอยูเ่จริญ เม่ือปี พ.ศ. 2554 
 
 การคน้หาคาํตอบเพ่ือเป็นตน้แบบของชุมชนท่ีต่อสูอุ้ทกภยันํ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554 ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัจึงมีคาํถามการวิจยัเกิดข้ึนวา่ชุมชนอยูเ่จริญ มีระบบการบริหารจดัการเพือ่
เป็นชุมชนของคนสูภ้ยันํ้ าท่วมไดอ้ยา่งไร  มีปัจจยัหรือบริบทของชุมชนในดา้นต่าง ๆ อะไรบา้ง 
ท่ีทาํใหชุ้มชนเป็นชุมชนท่ีมีพลงัเพื่อการต่อสูก้บัปัญหาท่ีไดส่้งผลกระทบท่ีรุนแรงได ้
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 (1) เพ่ือศึกษาขอ้มูลชุมชน  และทุนทางสงัคมของชุมชนอยูเ่จริญ  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 (2) เพื่อศึกษากระบวนการจดัการในการต่อสูอุ้ทกภยั ปี พ.ศ. 2554 ของชุมชนอยูเ่จริญ หรือ 
“อยูเ่จริญโมเดล” 
 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ชุมชนกบัการจดัการอุทกภยัปี พ.ศ. 2554  กรณีศึกษา ชุมชนอยูเ่จริญ 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (อยูเ่จริญโมเดล)  ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดในการจดัการชุมชนจาก
ทฤษฎีของ David Easton (www.Slideshare.net/FishFly/system-theory) ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั
ระหวา่งปัจจยันาํเขา้ท่ีส่งผลใหก้ระบวนการจดัการเกิดข้ึน แลว้เกิดเป็นผลลพัธ์ต่อการจดัการปัญหา 
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ของคนสู้ภัยน�้าท่วมได้อย่างไร มีปัจจัยหรือบริบทของ

ชุมชนในด้านต่าง ๆ  อะไรบ้างที่ท�าให้ชุมชนเป็นชุมชนที่

มพีลงัเพือ่การต่อสูก้บัปัญหาทีไ่ด้ส่งผลกระทบทีร่นุแรงได้

วัตถุประสงค์การศึกษา
(1) เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชน และทุนทางสังคม

ของชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

(2) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการในการต่อสู้

อทุกภยั ปี พ.ศ. 2554 ของชมุชนอยูเ่จรญิ หรอื “อยูเ่จรญิ

โมเดล”

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ชุมชนกับการจัดการ

อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 กรณีศึกษา ชุมชนอยู่เจริญ เขต

ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร (อยูเ่จรญิโมเดล) ผูว้จิยัได้ใช้

กรอบแนวคิดในการจัดการชุมชนจากทฤษฎีของ David 

Easton (www.Slideshare.net/FishFly/system-

theory) ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างปัจจัยน�าเข้าท่ีส่ง

ผลให้กระบวนการจดัการเกดิขึน้ แล้วเกดิเป็นผลลพัธ์ต่อ
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เพื่อการบริหารจดัการชุมชนต่อการกอบกูว้กิฤตอุทกภยันํ้าท่วมของชุมชน โดยมีองคป์ระกอบท่ี
เก่ียวขอ้ง  ดงัภาพท่ี  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงถึงองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อกระบวนการจดัการชุมชน  

  เพื่อกอบกูอุ้ทกภยันํ้าท่วมปี พ.ศ.2554 ของชุมชนอยูเ่จริญ 
 
วธีิการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัเร่ืองชุมชนกบัการจดัการอุทกภยัปี พ.ศ. 2554 กรณีศึกษา ชุมชนอยูเ่จริญ เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (อยูเ่จริญโมเดล) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อ
การจดัการชุมชนในกรณีเกิดเหตุวิบติัหรือปัญหา วา่ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการเพื่อฝ่าฟัน
ปัญหาและอุปสรรคใหผ้า่นพน้ไปได ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ประเภทของงานวจัิยและเคร่ืองมือเพือ่การวจัิย 
 เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยศึกษาการบริหารจดัการชุมชนใน
ภาวะวกิฤตต่อการเกิดอุทกภยั ปี พ.ศ.2554 โดยสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)  กบัภาคีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการชุมชน เพื่อใหผ้า่นพน้วกิฤตไปได ้ โดยใชเ้คร่ืองมือคือแบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง   และมีการศึกษาขอ้มูล หลกัฐานต่าง ๆ ของชุมชนท่ีมีรวบรวมไวใ้นชุมชน ทั้งเอกสาร 
หรือไฟลอิ์เลคทรอนิคส์ (Database ของชุมชน) 
 

ปัจจยันาํเขา้ 
Input 

กระบวนการ 
Process

ผลลพัธ์ 
Output 

 ปัญหาอุทกภยั 
 ทุน 

- ทุนทางสงัคม 
- ศกัยภาพของผูน้าํชุมชน 
- ทรัพยากรเพื่อการจดัการ
ชุมชน 

 โครงการ 

 การมีส่วนร่วมจากภาคีต่าง ๆ 
รวมทั้งประชาชนในชุมชน 

 กิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  
 Net work หรือเครือข่าย

แลกเปล่ียนทางสงัคม 
 

 ความสาํเร็จของงาน 
 คุณภาพของงานดีข้ึน 

การจัดการปัญหา เพื่อการบริหารจัดการชุมชนต่อการกอบกู้วิกฤตอุทกภัยน�้าท่วมของชุมชน โดยมีองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้อง ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงถึงองค์

ประกอบที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการชุมชน เพื่อกอบ

กู้อุทกภัยน้�าท่วมปี พ.ศ.2554 ของชุมชนอยู่เจริญ

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยเรื่องชุมชนกับการจัดการอุทกภัย

ปี พ.ศ. 2554 กรณีศึกษา ชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล) ได้ศึกษาการด�าเนิน

งานของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อการจัดการชมุชนในกรณี

เกิดเหตุวิบัติหรือปัญหา ว่าชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินการเพื่อฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นไป

ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของงานวิจัยและเครื่องมือเพื่อการวิจัย

เป ็นงานวิจัย เชิ งคุณภาพ (Qual i tat ive 

Research) โดยศึกษาการบริหารจัดการชุมชนในภาวะ

วิกฤตต่อการเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 โดยสัมภาษณ์

เชงิลึก (Indepth Interview) กบัภาคทีีเ่กีย่วข้องกบัการ

จดัการชุมชน เพือ่ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ โดยใช้เครือ่งมอื

คอืแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง และมกีารศกึษาข้อมลู 

หลักฐานต่าง ๆ ของชุมชนที่มีรวบรวมไว้ในชุมชน ทั้ง

เอกสาร หรอืไฟล์อิเลคทรอนคิส์ (Database ของชมุชน)

ผู้ให้ข้อมูลเพื่อการศึกษา

เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี

ก�าหนดขึ้น ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth 

Interview) กับผู้แทนทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กลุ่ม

ผู้น�าชุมชน กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มที่ 3 

กลุ่มสมาชิกชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ 2 และ 3 ได้มีการ

สมัภาษณ์กบัตัวแทนทีไ่ม่มกีารเจาะจง แต่ใช้ความสะดวก

ของผู้ที่ให้ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้น�าหรือประธานชุมชน จะมีการสัมภาษณ์ 

นายทินกร จรรยา 

(2) คณะกรรมการชุมชน ได้สัมภาษณ์รอง

ประธานชุมชนและตัวแทน คณะกรรมการชุมชน 1 คน 

รวมทั้งหมด 2 คน

(3) สมาชิกชุมชน ได้สัมภาษณ์ตัวแทนจาก

สมาชิกในชุมชนจ�านวน 2 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการอธิบาย

เพือ่แสดงให้เห็นถงึศกัยภาพต่าง ๆ  ของชุมชน อกีทัง้การ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ

การบริหารจัดการชุมชน เพื่อค้นหาปัจจัยต่าง ๆ  ที่ส่งผล

ต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการชุมชนในภาวะวิกฤต

สรุปการวิจัยและการอภิปรายผล
การศกึษาวจิยั เรือ่ง ชมุชนกับการจดัการอทุกภยั 

ปี พ.ศ. 2554 กรณีศึกษาชุมชนอยู่เจริญ เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร (อยู่เจริญโมเดล) ผลการสัมภาษณ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการชุมชนท้ัง ผู้น�า

ชมุชน ตวัแทนกรรมการชมุชน และตวัแทนลกูบ้าน หรอื

ประชาชนในชุมชน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้

ชุมชนอยู่เจริญ เป็นชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในเขต

เมืองหลวง เป็นชุมชนของผู้มีรายได้ระดับปานกลาง มี

จ�านวนครัวเรือนท้ังหมด 993 ครัวเรือน โดยลักษณะ

บ้านพักอาศัยในชุมชนเป็นอาคารพาณิชย์และบ้านแบบ

ทาวน์เฮ้าส์

การบรหิารจดัการชมุชนในช่วงการเกดิวกิฤตน�า้

ท่วม ปี พ.ศ. 2554 ชุมชนประสบผลส�าเร็จในการกอบกู้

วฤิตของชมุชนได้น้ันในทัศนะของผูน้�าชมุชนชีใ้ห้เหน็ว่า 

มีหลายปจัจัยที่ท�าให้ชุมชนอยู่เจริญสามารถกอบกู้วิกฤต

เพื่อการแก้ไขปัญหาได้นั้น เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส�าคัญคือ 

1. ความเป็นชุมชนรายได้ระดับปานกลางหรือ

ครอบครัวแต่ละครัวเรือนมีรายได้ไม่แตกต่างกันมาก

ท�าให้มีความคล่องตัวต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจัดการปัญหา อีกทั้งประชาชนมีจิตอาสาสูง ซึ่ง
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นบัเป็นทนุท่ีส�าคญัของชมุชน ประธานชมุชนชีใ้ห้เหน็ว่า 

ชมุชนอยู่เจรญิ เป็นชมุชนหมูบ้่านจัดสรรทีม่รีาคาซือ้ขาย

ให้กับผู้อยู่อาศัยในราคาปานกลาง จึงท�าให้ผู้ที่เข้ามาอยู่

อาศัยเป็นผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลางจนถึงสูงแต่ก็สูงไม่

มาก จากการเป็นชุมชนรายได้ปานกลาง จึงเปิดโอกาส

ให้ประชาชนต่างจังหวัดทั้งสี่ภาคที่เข้ามาประกอบอาชีพ 

หรือมีครอบครัวในกรุงเทพมหานคร 

จึงกลายเป็นชุมชนท่ีมี อัตลักษณ์ของคนทั้งส่ี

ภาคอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีการเอื้ออาทรดูแลกันเหมือน

ชุมชนดั้งเดิมที่แต่ละครอบครัวที่เคยอยู่ในภูมิภาคของ

ตนเอง หรือความเป็นคนต่างจังหวัดยังติดอยู่ในวิถีการ

ด�ารงชีวิตแม้จะมาอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวง ประธาน

ชมุชนจึงถอืว่าการเป็นชมุชนดัง้เดมิของผูค้นต่างจังหวัด

ทีม่คีวามผกูพนั เอ้ืออาทร ดแูลกนัทีต่ดิมากบัวิถชีวิีต จึง

ท�าให้ชมุชนอยู่เจรญิเป็นชมุชนทีแ่ตกต่างจากชมุชนเมอืง

ในเขตพื้นที่อื่น ๆ  ที่เป็นชุมชนที่เกิดจากเมืองอย่างเดียว 

จงึนบัเป็นทนุทางสงัคมทีม่ลีกัษณะทีส่�าคัญ เมือ่ชมุชนทัง้

ส่ีภาคมาอาศัยอยู่ด้วยกันจึงท�าให้วัฒนธรรมต่างถิ่นต่าง

พ้ืนที่ที่ผู้คนน�ามา ท�าให้ในชุมชนมีวัฒนธรรมที่หลาก

หลาย แต่ทกุคนเป็นแนวร่วมในการด�ารงไว้เพ่ือวัฒนธรรม

แต่ละภูมิภาคในทัศนะของผู้น�าชุมชนยังชี้ให้เห็นว่า การ

เป็นชุมชนระดบัรายได้ปานกลางหรอืมรีายได้ไม่แตกต่าง

กันมากการขอความร่วมมือใดๆ จากผู้คนของชุมชนใน

พื้นที่ ถือว่าได้รับความร่วมมือที่ดีกล่าวชุมชนอื่นๆ ที่

เป็นชุมชนหาเช้ากินค�่าที่สมาชิกในชุมชนต้องค�านึงถึง

ปากท้อง การหารายได้มาดูแลครอบครัวในแต่ละวัน จึง

มักไม่สนใจที่จะดูแลคนอื่น ๆ  ในชุมชนจึงขาดความร่วม

มือในการบริหารจัดการชุมชน ส่วนชุมชนที่มีรายได้สูง

มีบ้านราคาสูงๆ ชุมชนเหล่านั้นจะใช้เงินเป็นตัวตั้งทุก

อย่างจะว่าจ้างโดยใช้เงินเพื่อให้ส�าเร็จตามตัวเองต้องการ 

หรอืทกุอย่างซือ้หมดคนในบ้านเป็นเจ้านาย กระบวนการ

กลุ่มเกิดได้จากการใช้เงินอย่างเดียว ชุมชนลักษณะนี้

จะไม่ค่อยสนใจการร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ

ชุมชนมากนัก ต่างคนต่างอยู่ จึงนับได้ว่าชุมชนอยู่เจริญ

ท่ีเป็นชุมชนท่ีมีรายได้ปานกลางนี้จะมีศักด์ิศรีของตน 

ไม่ต้องซื้อคนมาร่วมกันท�างานทุกคนมี Spirit ที่จะร่วม

กันพัฒนาชุมชนของตนเอง จึงนับได้ว่าชุมชนอยู่เจริญ 

เป็นชุมชนท่ีมีทุนทางสังคมท่ีแตกต่างจากชุมชนอ่ืนใน

เขตเมืองท่ัวไป แต่อย่างไรก็ตามเง่ือนไขดังกล่าวนี้อาจ

เกิดขึ้นเฉพาะชุมชนอยู่เจริญ ในชุมชนอื่นๆที่เป็นชุมชน

ของผู้มีรายได้สูงอีกทั้งชุมชนที่มีรายได้ต�่าหรือชุมชนหา

เช้ากนิค�า่ซึง่มบีรบิททีแ่ตกต่างจากชมุชนอยู่เจรญิอาจไม่

เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ก็ได้

2. การมีทีมงานหรือกลุ่มแกนน�าท้ังประธาน

ชุมชน กรรมการชุมชนที่มีความพร้อม อุทิศตน และมี

จิตอาสาสูง โดยประธานชุมชนให้ความเห็นว่า จะสร้าง

ภารกจิของคณะกรรมการชมุชนให้เป็นภารกจิของสถาบนั

มากกว่าตัวบุคคล เนื่องจากบุคคลจะเปลี่ยนไปตามวาระ

แต่รูปแบบการบริหารโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนจะ

คงยังอยู่อย่างยั่งยืน คณะกรรมการชุมชนจึงเป็นหน่วย

ของสังคม ที่กลั่นกรองคนที่มีความรับผิดชอบในชุมชน 

มาร่วมกันบริหารจัดการชุมชน คนท่ีเข้ามาอยู่จ�าต้อง

พัฒนาตนเองให้ร่วมท�างานกับคนอื่นๆ ได้หากฝีมือไม่

ดีคนผู้นั้นจะต้องพิจารณาตัวเอง ว่าตนไม่ใช่มาอยู่ในท่ี

ที่ไม่เหมาะสมกับตนเองอีกต่อไป คณะกรรมการชุมชน

จึงเป็นหน่วยของสังคมที่มีความเข้มแข็ง เป็นสถาบัน

ท่ีใครๆ ในชุมชนพูดถึงโดยไม่ยึดถือตัวบุคคล แต่หาก

คณะกรรมการชมุชนคนใดจะมฝีีมอืจนประชาชนยอมรบั

เฉพาะตัวก็ถือเป็นผลงานของส่วนตัวของตนเองไป

3. มีกระบวนการกลุ่มของประชาชนท่ีร่วมกัน

ท�างานต่อการมีส่วนร่วมในการกอบกู้ปัญหาในภาวะ

วิกฤต ซ่ึงในอดีตประธานชุมชนช้ีแจงว่าชุมชนอยู่เจริญ 

ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมตามลักษณะหรือ

ประเภทของกิจกรรม หากเป็นกิจกรรมเฉพาะ การมี

ส่วนร่วมของประชาชนจะน้อย แต่หากเป็นกิจกรรมทาง

ศาสนา ความเชื่อ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระ

มหากษัตริย์ และกิจกรรมประเพณีของชุมชน (เช่น งาน
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ปีใหม่ งานท�าบญุกลางบ้านช่วงเดอืนกนัยายนของทกุปี) 

ประชาชนจะมีส่วนร่วมมากกว่าปกติ

4. มีภาคีอื่นๆ ใกล้เคียงชุมชนหนุนเสริม หาก

เกิดปัญหาใดๆ ก็สามารถขอความร่วมมือหรือขอความ

สนับสนุนได้ แต่ทั้งนี้อยู่ที่ศักยภาพของชุมชนที่สามารถ

ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ด้วย

5. ความเป็นชุมชนที่มีน�้าหนึ่งใจเดียวกัน หรือ

มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการกอบกู้ปัญหาของ

ประชาชนในชุมชน โดยประธานชุมชนชี้ให้เห็นว่า การ

เอื้ออาทรของคนในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนอยู่เจริญ ผู้

ที่มาอยู่อาศัยในชุมชน เป็นคนต่างจังหวัดหรือภูมิภาค

ต่างๆ เป็นชุมชนของคนสี่ภาคที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันที่

มีความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ท�าให้เกิดวิถี

ชีวิตหรือวัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ เป็นวัฒนธรรม

สืบทอดในชุมชน ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตจากคนภูมิภาคสืบ

ต่อคนเมอืงทีย่งัคงไว้ ซึง่อตัลกัษณ์ของการเอือ้อาทร ดแูล 

เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

ส่วนทรัพยากรทางด้านงบประมาณ ซ่ึงถือเป็น

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการชุมชนท่ีส�าคัญอย่าง

หนึง่ ประธานชมุชนได้ให้รายละเอยีดว่า ค่าใช้จ่ายเพือ่ค่า

สาธารณูปโภคต่างๆ ในชมุชน จะมกีารเกบ็ค่าธรรมเนยีม

เป็นรายครอบครัว เดือนละ 100 บาทต่อครอบครัว แต่

เงินส่วนนี้ก็ใช้จ่ายแทบไม่พอเพื่อค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

ต่างๆ เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย (รปภ.) ค่าไฟฟ้า

สาธารณะ ค่าเก็บขยะ หรืออื่นๆ นอกจากนี้ส�านักงาน

เขตได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 

บาท หากชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งที่ประธานชุมชนและ

คณะกรรมการชุมชนมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง โดย

ชุมชนอยู่เจริญจะมีการประชุมทุกเดือน อีกทั้งมีงบสภา

กรุงเทพมหา-นคร ซ่ึงเป็นงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นหากชุมชนประสบกับปัญหาใดๆ รวมท้ังปัญหา

โครงสร้างพื้นฐาน กรุงเทพมหานครก็จัดสรรงบประมาณ

การตามความเหมาะสม ตามความจ�าเป็นของแต่ละ

ชุมชน โดยเกลี่ยตามความส�าคัญในแต่ละชุมชนเป็นท่ี

น่าสังเกตว่า งบประมาณในการบริหารจัดการชุมชนของ

ชุมชนอยู่เจริญบังเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการที่ท�าให้

เกิดรายได้ โดยเกิดจากกองทุนขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะใน

ชุมชนเคยท�าให้เกิดรายได้เฉล่ียเดือนละ 30,000 บาท 

และมีกองทุนสะสมประมาณ 100,000 บาท เพื่อน�าไว้

ใช้เพื่อการบริหารจัดการชุมชนโดยกองทุนเดิมที่มีอยู่ก็

น�าไปใช้ในการกอบกู้วิกฤตน�้าท่วมด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ประธานชุมชนยังอาศัยความเป็น

เมอืงหรอืกรงุเทพมหานครทีเ่ป็นศนูย์รวมของหน่วยงาน

ต่างๆ แม้จะไม่เป็นหน่วยงานที่จะจัดสรรงบประมาณให้

กับชุมชนโดยตรง แต่ก็มีการเสนอโครงการและของบ

ประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมการต่อ
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นาํไปใชใ้นการกอบกูว้ิกฤตนํ้าท่วมดว้ยเช่นกนั 
 นอกจากน้ี  ประธานชุมชนยงัอาศยัความเป็นเมืองหรือกรุงเทพมหานครท่ีเป็นศูนยร์วมของ
หน่วยงานต่าง ๆ แมจ้ะไม่เป็นหน่วยงานท่ีจะจดัสรรงบประมาณให้กบัชุมชนโดยตรง แต่ก็มีการ
เสนอโครงการและของบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น กิจกรรมการต่อตา้นยาเสพติด ขอ
งบสนบัสนุนจากสาํนกังานส่งเสริมคุณภาพ (สสส.) และกองปราบปรามยาเสพติด สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ และของบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมอ่ืน ๆ จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กิจกรรม โดยเฉล่ียไดง้บสนับสนุนท่ีเป็นรูปแบบต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นเงินและอุปกรณ์รวมเฉล่ียปีละ
ประมาณ 5 แสนบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การกอบกูว้ิกฤตนํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2554 ในทศันะของรองประธานชุมชนและ
กรรมการชุมชนไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ชุมชนอยูเ่จริญสามารถกอบกูว้ิกฤตปัญหามาไดน้ั้นเกิดจากปัจจยัท่ี
สาํคญัคือ 
 1. ผูน้ําชุมชนมีความตั้ งใจสูงในการเป็นผูน้ําเพื่อการต่อสู้กับปัญหาหรือวิกฤต เป็น
ผูรั้บผดิชอบงานสูง  ปฏิบติังานในช่วงเกิดภาวะวิกฤตตลอด 24 ชัว่โมง  สามารถวางแผนจดัการเพื่อ
แกปั้ญหาในรายละเอียดของงานแต่ละดา้นได ้ โดยผูน้าํมีหลกัจิตวิทยาในการปกครองท่ีดี 
 2. ประชาชนหรือผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน มีความร่วมมือทั้งการร่วมแรงกาย  แรงใจต่าง ๆ ทั้ง
การช่วยการบริจาคทรัพยสิ์น  เงินทอง  เพ่ือการดูแลชุมชน อีกทั้งนาํศกัยภาพของตนเองมาใชเ้พ่ือ

 

ภาพท่ี 3  พลงัของคนในชุมชนเพื่อการช่วยเหลือในภาวะวกิฤตนํ้าท่วมเม่ือปี พ.ศ.2554
ต้านยาเสพตดิ ของบสนบัสนนุจากส�านกังานส่งเสรมิคณุภาพ (สสส.) และกองปราบปรามยาเสพตดิ ส�านกังานต�ารวจ
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แห่งชาติ และของบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆ 

จากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรม โดยเฉลีย่ได้

งบสนบัสนนุทีเ่ป็นรปูแบบต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นเงนิและอปุกรณ์

รวมเฉลี่ยปีละประมาณ 5 แสนบาท

ภาพที่ 3 พลังของคนในชุมชนเพื่อการช่วยเหลือใน

ภาวะวิกฤตน้�าท่วมเมื่อปี พ.ศ.2554

การกอบกู้วิกฤตน�้าท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.

2554 ในทัศนะของรองประธานชุมชนและกรรมการ

ชุมชนได้ชี้ให้เห็นว่าชุมชนอยู่เจริญสามารถกอบกู้วิกฤต

ปัญหามาได้นั้นเกิดจากปัจจัยที่ส�าคัญคือ

1. ผู้น�าชุมชนมีความตั้งใจสูงในการเป็นผู้น�า

เพื่อการต่อสู้กับปัญหาหรือวิกฤต เป็นผู้รับผิดชอบงาน

สูง ปฏิบัติงานในช่วงเกิดภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง 

สามารถวางแผนจัดการเพื่อแก้ปัญหาในรายละเอียด

ของงานแต่ละด้านได้ โดยผู้น�ามีหลักจิตวิทยาในการ

ปกครองที่ดี

2. ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยในชุมชน มีความ

ร่วมมือทั้งการร่วมแรงกาย แรงใจต่างๆ ทั้งการช่วยการ

บริจาคทรัพย์สิน เงินทอง เพื่อการดูแลชุมชน อีกทั้ง

น�าศักยภาพของตนเองมาใช้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาใน

ด้านต่างๆ ให้กับชุมชนโดยคนในชุมชนมีความรู้ ความ

สามารถในหลากหลายสาขา ท�าให้เกิดศักยภาพในการ

แก้ปัญหาในแต่ละสาขา ตามความรู้ ความสามารถ เช่น 

การออกแบบการป้องกันน�้าท่วมชุมชน มีวิศวกรของ

หมู่บ้าน การดูแลปัญหาขยะมูลฝอย เป็นอาจารย์จาก

มหาวิทยาลัย เป็นต้น

3. ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี มีน�้าหนึ่ง

ใจเดียวกัน

ส่วนทัศนะของลูกบ้านหรือประชาชนในชุมชน 

ชี้ให้เห็นว่าการกอบกู้วิกฤตปัญหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 

ของชุมชนประสบความส�าเร็จได้เกิดขึ้นจากปัจจัยที่

ส�าคัญคือ

1. ประธานชมุชนมคีวามรบัผดิชอบ ดแูลจัดการ

ปัญหาได้ดี

2. ลูกบ้านมีความเสียสละ ช่วยเหลือ ดูแลกัน 

แบ่งปันสิ่งของ อาหารให้กันและกัน

จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าชุมชนอยู ่เจริญ

สามารถจัดการอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ได้นั้นมีปัจจัยท่ี

ส�าคัญท่ีสอดคล้องกันระหว่างผู้น�าชุมชนคณะกรรมการ

ชุมชนและประชาชนหรือผู้อาศัยในชุมชนคือ

1. การมีผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง รับผิดชอบ มีการ

สร้างเครอืข่ายสงัคมจากภายนอกชมุชนเพือ่การช่วยเหลอื

ชุมชน และเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพความเป็นผู้น�า จาก

การสมัภาษณ์การเป็นผูน้�าชมุชนท่ีแตกต่างจากชมุชนอืน่

นั้น ประธานชุมชนให้ข้อมูลว่าตัวเอง ได้รับการเลือกตั้ง

จากลูกบ้านให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานชุมชน นับถึง

วาระปัจจุบันเป็นวาระที่ 4 (วาระละ 2 ปี) โดยพยายาม

ปฏบิตัตินทกุอย่างให้เป็นต้นแบบแก่ประชาชน ได้ปฏบิตัิ

ตนตามมาตรฐานของประธานชุมชน ตามนโยบายของ

กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่มหรือ

กรรมการชุมชนที่ได้ก�าหนดขึ้น ซึ่งได้พยายามท�าให้เป็น

มาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนจนเป็นท่ียอมรับและ

การนับถือจากชุมชน โดยมีแนวคิดในการปฏิบัติตนเพื่อ

เป็นผู้น�าชุมชนโดย “ยึดมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร 

+ มาตรฐานของชาวบ้าน + มาตรฐานของตนเอง แล้ว

บูรนาการ” ซ่ึงการบริหารจัดการชุมชน ประธานชุมชน 

กล่าวว่า “งานบริหารจดัการชุมชนจะบงัคับบญัชาโดยการ

ชี้นิ้วไม่ได้ ตัวเราเองต้องท�าทุกอย่างตั้งแต่ภารโรงจนถึง

ครูใหญ่เพ่ือให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันท�างาน” โดยเขา

บอกให้รู้ว่า “มุมมองในการบริหารจัดการชุมชนของผม

ต้องแตกต่างจากผู้น�าอื่นๆ เช่นการมองเหรียญคนทั่วไป

อาจมองเหรียญ 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน คือด้านหัวหรือก้อย 

แต่ตัวผมเองจะมองเหรียญเป็น 3 ด้าน ทั้งด้านหัว ด้าน

ก้อยและสันเหรียญ จึงท�าให้มองปัญหาใด ๆ จะมองได้

ทะลุหรือครอบคลุมรายละเอียดได้มากกว่าซึ่งเมื่อมานั่ง

บริหารหัวโต๊ะจะมองด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ เหมือนผู้น�า

ชมุชนคนเดมิ ๆ  อกีทัง้หลกัการบรหิารจะใช้การรอมชอม

มากว่าจะใช้กฎเกณฑ์บังคับอย่างเดียว
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2. คนในชุมชนใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อการ

ช่วยเหลือชุมชนตามความถนัดหรืออาชีพของตนเอง 

ทั้งการก�าจัดขยะของชุมชน โดยลูกบ้านที่เป็นอาจารย์

จากมหาวิทยาลัย การออกแบบก�าแพงกั้นน�้าจากวิศวกร

ในชุมชน หรือการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้เจ็บป่วยเพื่อการ

เคลื่อนย้ายในช่วงน�้าท่วม จากลูกบ้านผู้มีอาชีพเป็น

พยาบาล เป็นต้น

3. การมีส่วนร่วมของกลุ่มในการจัดการปัญหา

ทั้งระดับประธานชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชน

ในชุมชน

4. การมีความสามัคคีมีน�้าหนึ่งใจเดียวกันของ

ประชาชนในชุมชน การแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ

ร่วมกันของคนในชุมชน

5. การมีเครือข่ายชุมชนทั้งภายในและภายนอก

ชุมชนที่ช่วยกันดูแลรับผิดชอบชุมชนร่วมกัน เช่น ผู้มี

อาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก็เป็นเครือข่ายภายในชุมชน

เพื่อสอดส่องดูแลระบบความปลอดภัยของชุมชน ส่วน

เครือข่ายสังคมภายนอกก็เป็นภาคีหนุนเสริมที่คอยช่วย

เหลือชุมชนในช่วงเกิดปัญหา

ซ่ึงจากความส�าเร็จในการกอบกู้วิฤตต้องอาศัย

ปัจจัยข้างต้นนี้แล้ว หากพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องด้วยแล้ว พบว่าชุมชนอยู่เจริญยังมีปัจจัยที่เอื้อ

ให้เป็นชุมชนตัวอย่างในการจัดการเพื่อการแก้ปัญหา

วิกฤตที่เกิดขึ้นได้นั้นมีปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญคือ

1. ทุนทางสงัคมของชุมชน

โดยชุมชนอยู่เจริญเป็นชุมชนในเขตเมืองท่ีเป็น

ชุมชนรายได้ระดับกลาง ท่ีผู้คนมาจากต่างถิ่นท้ังส่ีภาค 

ท�าให้มีวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดที่มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต

ของการเอื้ออาทร การดูแลกันของคนในชุมชน เปรียบ

เสมือนเครือญาติ อีกทั้งชุมชนจะมีความเชื่อเรื่องศาสนา 

มีพิธีการท�าบุญเป็นเร่ืองยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ท�าให้เกิด

การรวมกลุ่มของคนในชุมชนจากการเข้าร่วมพิธีกรรม

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

นอกจากนีใ้นชมุชนประชาชนมีการศกึษาด ีหรอื

เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ จึงสามารถน�าศักยภาพ

มาช่วยเหลอืชมุชน อกีทัง้ในชมุชนกม็ภีมูปัิญญาท้องถิน่ 

หรือผู้อาวุโสทางชุมชนท่ีได้ให้ค�าปรึกษาในด้านต่างๆ 

เพื่อการบริหารจัดการชุมชน

2. ทุนทรัพยากรของชุมชน

ชุมชนอยู ่เจริญตั้งอยู ่ในเขตเมืองหลวงและมี

ท�าเลท่ีตัง้ท่ีด ีมกีารจดัสรรงบประมาณมาจากภาครฐัหรอื

กรุงเทพมหานครบางส่วน แต่การบริหารจัดการชุมชน

โดยการพัฒนาโครงการที่ท�าให้เกิดรายได้แก่ชุมชน เช่น 
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โครงการขยะรีไซเคิล ท�าให้เกิดรายได้เฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท นับเป็นกิจกรรมที่สร้างทุนเพื่อเป็นทรัพยากรใน

การบริหารจัดการชุมชนได้

 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2  ปัจจยัท่ีส่งผลสาํเร็จต่อการกอบกูว้ิกฤตอุทกภยัปี พ.ศ.2554  ของชุมชนอยูเ่จริญ  
  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
 
หมายเหตุ               ปัจจยัหลกั 
                    ปัจจยัเสริม 

การกอบกูว้กิฤต

นํา้ทว่ม ปี พ.ศ.

2554  ของชุมชน

อยูเ่จรญิ 

ศกัยภาพของ
ทรัพยากรในชมุชน    
มกีารศกึษาทีด่ ี     

มอีาชพีหลากหลาย 
นําศกัยภาพตวัเอง
มาพัฒนาชมุชน 

ผูนํ้าชมุชนที่
เขม้แข็งเป็น      

นักบรหิารจัดการ 
 

การมสีว่นรว่มของ
กลุม่ในการ

รว่มกนัแกปั้ญหา 
 

การมเีครอืขา่ย
สงัคมทัง้ภายใน
และภายนอก
ชมุชน 

 

การมคีวาม
สามัคคมีน้ํีาหนึง่
ใจเดยีวกนัของ
ประชาชนใน
ชมุชน 

พืน้ฐานของ
ประชาชนเป็นสงัคม
ชนบททีอ่พยพมา
อาศยัในเขตเมอืง  มี
วถิขีองการชว่ยเหลอื

กนั 

ทําเลทีต่ัง้ของ
ชมุชนอยูใ่นทําเล
ทีเ่หมาะสม 

 

ชมุชนมรีายไดร้ะดบั
ปานกลางหรอืมี
รายไดไ้มแ่ตกตา่ง
กนัมากทําใหเ้กดิ
พลงักลุม่ทีด่ ี
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จากปัจจยัความส�าเรจ็ในการแก้ไขปัญหาอทุกภยั 

ปี พ.ศ. 2554 ของชุมชนอยู่เจริญ สามารถเขียนโมเดล

แสดงให้เห็นได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลสำาเร็จต่อการกอบกู้วิกฤตอุทกภัย

ปี พ.ศ.2554 ของชุมชนอยู่เจริญ 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ    ปัจจัยหลัก

      ปัจจัยเสริม

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ชุมชนอยู่เจริญ มี

กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อกอบกู้วิกฤตที่

เกิดขึ้น ทั้งบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรชุมชนได้ใช้ศักยภาพ

หรือความสามารถเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ

ปรบัปรงุชมุชน โดยเมือ่เกิดปัญหาอทุกภัย ชมุชนอยู่เจรญิ 

สามารถจัดการปัญหาได้ดี และเป็นรูปธรรมเหมาะสม

กับสภาพของชุมชน โดยมีปัจจัยที่ส�าคัญ คือศักยภาพ

ของผู้น�าชุมชนในการใช้แนวคิด เพื่อสร้างกระบวนการ

การจัดการปัญหา โดยใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก

ชุมชน อีกทั้งมีการสร้างโครงการเพื่อให้เกิดกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในชมุชนต่อการร่วมแก้ไขปัญหา

ในแต่ละเรื่อง ในแต่ละวัน หรือในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งใน

กระบวนการจัดการ ศักยภาพของผู้น�าชุมชนมีการใช้

เครือข่ายของสังคมเพื่อให้การจัดการปัญหาบรรลุตาม

เป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึงส่งผลต่อความส�าเร็จของการกอบ

กู้วิกฤตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพรัตน์ เดชะรินทร์(2554) 

ที่กล่าวว่า กระบวนการจัดการตนเองของชุมชน เป็น

คนในชมุชน กลุม่องค์กรทีม่กีารกระท�าร่วมกัน และมส่ีวน

ร่วมในการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนใน

การแก้ปัญหา หรือมีวิธีคิดพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อ

น�าไปสู่ การพ่ึงตนเองได้ด้วยก�าลังความรู้พลังความคิด 

และพลังความสามารถรวมท้ังทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายใน

ชุมชน หรอือาจใช้ทรพัยากรจากพลงัภายนอกชมุชน เพือ่

ท�าให้ชมุชนของตนเองมคีวามสามารถ มพีลงัชมุชนทีจ่ะ

จัดการชุมชนของตนเองได้

โกวิทย์ พวงงาม (2551) ได้ชี้ให้เห็นว่า ความ

เจริญก้าวหน้าของการพัฒนานั้น ต้องอาศัยการรวม

กลุ่มและการท�างานในกลุ่ม การท�างานเป็นกลุ่มน้ันเป็น

ทกัษะทีส่�าคญัมากอย่างหนึง่ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัการเรยีน

รู้ เพราะกลุ่มจะได้ผลดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความ

เข้าใจในพฤติกรรมของคนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพราะ

แต่ละคนกม็คีวามคดิเหน็ ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั เมือ่

รวมกลุ่มกันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ในการกอบกู้วิกฤตชุมชนอยู่เจริญ นับเป็น

ความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้นท่ีเกิดจากพลังของคนในชุมชนท้ัง

ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการป้องกันและการแก้ไขปัญหา บทบาท

ของภาครัฐไม่ได้มีส่วนต่อการจัดการปัญหาของชุมชน 

แต่ในทางกลับกันเมื่อภาครัฐต้องการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในเชิงภาพรวมของพื้นที่ก็มีการสั่งการให้บาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการปัญหาในพื้นที่ โดย

ขาดความมส่ีวนร่วมจากภาคประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี 

ซึ่งส่งผลต่อความขัดแย้งในการจัดการปัญหา ผู้วิจัยจึงมี

ความเห็นว่า การกอบกู้วิกฤตใด ๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชน

ต้องอาศัยภาคีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และต้องอาศัยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จึงต้องสร้างเวทีของการ

แลกเปลี่ยน ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ร่วมกันจะท�าให้การจัดการปัญหาของชุมชนเป็นท่ีพึง

ประสงค์ของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง

2. ในการบริหารจัดการชุมชน โดยเฉพาะใน

ภาวะวกิฤตใดๆ ย่อมขึน้อยูก่บับริบทของชมุชน ทนุทาง

สงัคม ทนุทรพัยากรของชมุชน แม้กระทัง่งบประมาณเพือ่
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  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
 
หมายเหตุ               ปัจจยัหลกั 
                    ปัจจยัเสริม 

การกอบกูว้กิฤต

นํา้ทว่ม ปี พ.ศ.

2554  ของชุมชน

อยูเ่จรญิ 

ศกัยภาพของ
ทรัพยากรในชมุชน    
มกีารศกึษาทีด่ ี     

มอีาชพีหลากหลาย 
นําศกัยภาพตวัเอง
มาพัฒนาชมุชน 

ผูนํ้าชมุชนที่
เขม้แข็งเป็น      

นักบรหิารจัดการ 
 

การมสีว่นรว่มของ
กลุม่ในการ

รว่มกนัแกปั้ญหา 
 

การมเีครอืขา่ย
สงัคมทัง้ภายใน
และภายนอก
ชมุชน 

 

การมคีวาม
สามัคคมีน้ํีาหนึง่
ใจเดยีวกนัของ
ประชาชนใน
ชมุชน 

พืน้ฐานของ
ประชาชนเป็นสงัคม
ชนบททีอ่พยพมา
อาศยัในเขตเมอืง  มี
วถิขีองการชว่ยเหลอื

กนั 

ทําเลทีต่ัง้ของ
ชมุชนอยูใ่นทําเล
ทีเ่หมาะสม 

 

ชมุชนมรีายไดร้ะดบั
ปานกลางหรอืมี
รายไดไ้มแ่ตกตา่ง
กนัมากทําใหเ้กดิ
พลงักลุม่ทีด่ ี
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การกอบกูว้กิฤต
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2554  ของชุมชน

อยูเ่จรญิ 

ศกัยภาพของ
ทรัพยากรในชมุชน    
มกีารศกึษาทีด่ ี     

มอีาชพีหลากหลาย 
นําศกัยภาพตวัเอง
มาพัฒนาชมุชน 

ผูนํ้าชมุชนที่
เขม้แข็งเป็น      

นักบรหิารจัดการ 
 

การมสีว่นรว่มของ
กลุม่ในการ

รว่มกนัแกปั้ญหา 
 

การมเีครอืขา่ย
สงัคมทัง้ภายใน
และภายนอก
ชมุชน 

 

การมคีวาม
สามัคคมีน้ํีาหนึง่
ใจเดยีวกนัของ
ประชาชนใน
ชมุชน 

พืน้ฐานของ
ประชาชนเป็นสงัคม
ชนบททีอ่พยพมา
อาศยัในเขตเมอืง  มี
วถิขีองการชว่ยเหลอื

กนั 

ทําเลทีต่ัง้ของ
ชมุชนอยูใ่นทําเล
ทีเ่หมาะสม 

 

ชมุชนมรีายไดร้ะดบั
ปานกลางหรอืมี
รายไดไ้มแ่ตกตา่ง
กนัมากทําใหเ้กดิ
พลงักลุม่ทีด่ ี

 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 255428

การจดัการทีแ่ตกต่างกนั แต่ท�าให้เกดิบรรลเุป้าหมายได้เช่นกนั การทีช่มุชนอยูเ่จรญิประสบความส�าเรจ็เพราะมปัีจจยั 

หลายอย่างทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชมุชนอยูเ่จริญ แต่หลกัการหลายๆ ประการ ชมุชนอ่ืนๆ กส็ามารถน�าไป

ใช้ประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกดิการพฒันาชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ และบรรลเุป้าหมายตามท่ีชมุชนนัน้ๆ ต้องการได้เช่นกนั
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