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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมือง โดยผ่าน
การส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาใช้วิธีการเชิง
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า สวัสดิการชุมชนเมืองที่ควรได้รับการส่งเสริมมีลักษณะ
ส�ำคัญคือ เป็นสวัสดิการเชิงกลุ่ม เน้นการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อ
ความมั่นคงในการด�ำรงชีพระยะยาว และตอบสนองต่อสมาชิกทุกกลุ่ม ส่วนลักษณะ
ส�ำคัญของชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วยความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิง่ แวดล้อม และอ�ำนาจการต่อรอง นอกจากนีย้ งั พบว่าสวัสดิการชุมชนและการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน โดยมีตวั แปรอืน่ ๆ อีก 3 ตัวทีส่ ง่ ผลต่อการ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง “สวัสดิการชุมชน การสร้างสังคมเข้มแข็ง และการพัฒนาที่
ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระ
มหากษัตริย์, มกราคม 2560.
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การจัดสวัสดิการชุมชน ได้แก่ ภาวะผูน้ ำ� เชิงการเปลีย่ นแปลง การมีสว่ นร่วมของชาวบ้าน
และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
ค�ำส�ำคัญ : สวัสดิการชุมชน; สังคมเข้มแข็ง; ภาวะผูน้ ำ� ; การมีสว่ นร่วมและภาคีเครือข่าย
Abstract
The purpose of this research is to study about the urban community
development through promoting community welfare and creating strong
society. The methods of qualitative research are utilized. The study
result shows that the important characteristics of urban community
welfare are as follows: be group-based, develop occupations, support
saving for long-term living security and respond to problems and needs
of all groups. The characteristics of strong society include economic,
social, cultural, environmental and bargaining dimensions. Additionally,
this study finds that community welfare and strong society are inseparable
related. Moreover, the other three variables influencing to community
welfare development are transformational leadership, villagers’
participation and support of external partners.
Keywords : Community Welfare; Strong Society; Leadership;
		
Participation and Partners     
บทที่ 7

เกริ่นนำ�
แนวคิดหนึง่ ทีเ่ ป็นหัวใจของการพัฒนาสังคม ก็คอื “การพัฒนาสวัสดิการชุมชน”
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
ดังที่มีการกล่าวกันว่า “การจัดสวัสดิการชุมชน” คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความ
มั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงการพึ่งตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
“การให้อย่างมีคุณค่า และรับอย่างมีศักดิ์ศรี” เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(องค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน, 2552) การจัดสวัสดิการสังคมตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การเคารพและการด�ำรงอยูร่ ว่ มกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่า
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บนฐานของศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยค�ำนึง
ถึงการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการและพหุลักษณ์ ตามความหลากหลายของสังคม
โดยเริ่มต้นที่ระบบสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน
ระบบสวัสดิการชุมชน มีรูปแบบที่หลากหลาย นับตั้งแต่กิจกรรมการลงแขก
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในชุมชน สวัสดิการส�ำหรับสมาชิกตัง้ แต่เกิดจนตาย กิจกรรมการ
สืบสานวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมร่วมกัน การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคง
ในชีวติ และการเพิม่ พลังอ�ำนาจในการต่อรองสิทธิอนั พึงมี นอกจากนีย้ งั รวมถึงองค์กร
การเงินชุมชนในรูปของกองทุนวันละบาท กองบุญสัจจะออมทรัพย์ การจัดสวัสดิการ
ชุมชนจากฐานศาสนา รวมทั้งกองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น สวัสดิการต่างๆ เหล่านี้ได้เอื้อ
อ�ำนวยให้ชาวชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมท�ำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสนิทสนม
และเสริมสร้างความไว้วางใจ ก่อให้เกิดผูน้ ำ 
� ขณะเดียวกัน สวัสดิการชุมชนยังสามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม อันท�ำให้เกิดสังคมเข้มแข็งในที่สุด
แนวคิดว่าด้วย “การสร้างสังคมเข้มแข็ง” เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่ง ในแวดวงวิชาการด้านการพัฒนาในปัจจุบันนี้ต่างให้การ
ยอมรับว่า จะต้องให้ความส�ำคัญต่อหน่วยของการพัฒนาที่เป็น “ชุมชน” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “การสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม (นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล และ สุรวุฒิ ปัดไธสง, 2550
; เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, 2550 ; บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ, 2550 ; ส�ำเริง
เสกขุนทด, 2553) “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นพื้นฐานส�ำคัญของการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตภายในชุมชน ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมภายนอก
และสามารถสร้างหลักประกันของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว
ส�ำหรับปริศนาส�ำคัญที่องค์การสหประชาชาติให้ความสนใจ คือ ความจ�ำเป็นที่
จะต้องพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (sustainable development) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“การพัฒนาสังคมเมือง” ที่นับวันจะมีประชากรเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการอพยพ
ของชาวชนบทเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะเมืองหลวงของประเทศก�ำลัง
พัฒนาต่างๆ เพื่อแสวงหางานและโอกาสในการด�ำรงชีพที่ดีกว่าเดิม อันก่อให้เกิด
ชุมชนแออัดแพร่กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นแหล่งที่รวมของปัญหาความยากจน ความ
ขัดแย้ง อาชญากรรม และยาเสพติด ปัญหาดังกล่าวจะมีการจัดการอย่างไร จึงจะ
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เหมาะสมและน�ำไปสู่พัฒนาที่ยั่งยืนได้ (Dempsey et al., 2011) การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในบริบทของชุมชนเมืองครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น เรื่องของที่อยู่อาศัย การ
ขจัดความยากจน การสร้างความเสมอภาคระหว่างคนกลุ่มต่างๆ การเข้าถึงบริการที่
เหมาะสมและครอบคลุม ฯลฯ ซึ่งการด�ำเนินการสู่เป้าหมายเหล่านี้ จะต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนและภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่สมาชิก
ชุมชนต้องได้รับการกระตุ้นให้เห็นความส�ำคัญของปัญหาและมีความปรารถนาที่จะ
ร่วมกันแก้ปญ
ั หา ซึง่ เป็นแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สามารถจัดการ
ปัญหาสังคมต่างๆ ที่ชุมชนประสบ ในลักษณะของการกระท�ำร่วมกันให้มากที่สุด
สวัสดิการต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นจากความพยายามในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็น
กระบวนการ (Griggs et al., 2013)
ปัจจุบนั ชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครหลายแห่งประสบความส�ำเร็จในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาสวัสดิการชุมชน (ประคอง สุคนธจิตต์ และ
คณะ, 2556 ; จินตนา กาศมณี, 2557) ความส�ำเร็จของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ดังกล่าว เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีส่ มดุลและยัง่ ยืนต่อไป ค�ำถาม
วิจัยที่ต้องการค้นหาค�ำตอบจากการศึกษาครั้งนี้ก็คือ มีขั้นตอน กระบวนการ และ
แนวทางอะไรบ้างในการพัฒนาชุมชนเมืองให้ประสบความส�ำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความส�ำเร็จในการพัฒนาสวัสดิการชุมชน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง
วัตถุประสงค์ในการศึกษาประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) เพือ่ ศึกษาถึงลักษณะ
ทัว่ ไปของการจัดสวัสดิการในชุมชนเมืองทีศ่ กึ ษา 2) เพือ่ ศึกษาถึงองค์ประกอบส�ำคัญ
ของชุมชนเข้มแข็งในบริบทของชุมชนเมือง 3) เพื่อศึกษาถึงการจัดสวัสดิการชุมชน
ในฐานะทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ในกรณีของชุมชนเมืองทีศ่ กึ ษา และ 4) เพื่อ
ค้ น หาตั ว แบบที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การจั ด การสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ในรู ป แบบของ
“การจัดการภาคีสาธารณะ” (New Public Governance)
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเลือกศึกษา 4 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนคลองพลับพลา ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นา และชุมชนทรัพย์สนิ
เก่า ซึ่งทีมผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2558 จนถึง
สิ้นเดือนธันวาคม 2559 มีการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ การเข้าร่วม
กิจกรรมกับชาวบ้าน การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น�ำชุมชน การสัมภาษณ์เชิงกลุ่ม และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้น�ำชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชน
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดส�ำคัญที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ “แนวคิดว่าด้วยสวัสดิการชุมชน”
องค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (2552)  กล่าวว่า “การจัดสวัสดิการชุมชน” คือ การ
สร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายถึงการพึ่งตนเองและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การจัดสวัสดิการชุมชนตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของการเคารพและการด�ำรงอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน และคนกับ
ธรรมชาติ โดยวางอยูบ่ นพืน้ ฐานของวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการมีสว่ นร่วม
ในทุกภาคส่วน
ระบบสวัสดิการชุมชน มีรูปแบบที่หลากหลาย นับตั้งแต่กิจกรรมการลงแขก
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในชุมชน การจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกตัง้ แต่เกิดจนตาย กิจกรรม
การสืบทอดสืบสานวิถชี วี ติ ประเพณีวฒ
ั นธรรมร่วมกัน การสร้างหลักประกันเพือ่ ความ
มั่นคงในชีวิตและการเพิ่มพลังอ�ำนาจในการต่อรองสิทธิอันพึงมี นอกจากนี้ยังรวมถึง
องค์กรการเงินชุมชนในรูปของกองทุนเงินออมวันละบาท กองบุญสัจจะวันละบาท
การจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานศาสนา รวมทั้งกองทุนผู้สูงอายุ เป็นต้น สวัสดิการ
ต่างๆ เหล่านี้ได้เอื้ออ�ำนวยให้ชาวชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมท�ำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้
เกิดความสนิทสนม และเสริมสร้างความไว้วางใจ ก่อให้เกิดผู้น�ำ  ขณะเดียวกัน
สวัสดิการชุมชนยังสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อันท�ำให้เกิดสังคมเข้มแข็งในที่สุด
แนวคิดที่ส�ำคัญอีกแนวคิดหนึ่ง คือ “ชุมชนเข้มแข็ง” การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้
แนวคิดของ นภาภรณ์ หะวานนท์ (2550) ที่เสมอชุมชนเข้มแข็ง 4 มิติ คือ มิติทาง
เศรษฐกิจ มิตทิ รัพยากรธรรมชาติ มิตทิ างสังคม และมิตทิ างวัฒนธรรม ยังมีนกั วิชาการ
ที่ส�ำคัญอีกท่านหนึ่ง คือ เพ็ญสิริ จีระเดชากุล (2550) ซึ่งได้เสนอชุมชนเข้มแข็ง 4 มิติ
เช่นเดียวกัน คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางการเมือง มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
และมิติด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดเหล่านี้เป็นพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้
กล่าวโดยสรุป สังคมเข้มแข็งจะต้องหมายถึง ความเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน ทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ และทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อท�ำให้ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้แก่สมาชิกให้ด�ำรงชีพได้ตาม
อัตภาพ เพื่อท�ำให้สังคมเกิดความสมดุลในการพัฒนา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้  
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ประวัติความเป็นมาของชุมชนที่ศึกษา
ชุมชนทัง้ 4 ทีศ่ กึ ษา ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
เขตวังทองหลาง ซึง่ ก่อนทศวรรษ 2510 พืน้ ทีแ่ ถบดังกล่าวเป็นพืน้ ทีล่ มุ่ ประกอบด้วย
คลอง บึงบัว และทุ่งนา โดยมีผู้คนอยู่อาศัยเบาบาง ส่วนใหญ่สร้างบ้านอยู่ริมคลอง
ซึ่งทุกบ้านต่างใช้เรือพายในการสัญจร
ในอดีตชาวชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท�ำนา
ข้าวและเปิดร้านค้า ลักษณะของบ้านยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน�ำ้ ท่วม ในขณะที่นำ�้ ในบึง
บัวและล�ำคลองยังคงใสสะอาด ชาวบ้านจึงสามารถใช้น�้ำในคลองเพื่ออาบ ซักผ้า
ล้างถ้วยชาม เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในคลองยังมีปลา และพืชน�้ำอุดมสมบูรณ์
(เช่น ผักบุง้ น�ำ 
้ ผักกระเฉด ฯลฯ) ชาวบ้านจึงสามารถหาอาหารจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
ที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากได้อย่างไม่ขาดแคลน
ความเจริญเติบโตได้เข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วเมื่อมีการสร้างถนนประชาอุทิศ
(เขตห้วยขวาง) และมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ซึ่งเริ่มก่อสร้างจนถึงเปิดด�ำเนินการใน
ช่วงต้นและกลางทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา หลังจากนั้นการอพยพของผู้คนเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานเพิ่มขึ้นจนท�ำให้พื้นที่หลายแห่งในช่วงทศวรรษ 2520 เริ่มกลายสภาพเป็น
ชุมชนแออัด โดยผู้อพยพเข้ามาอยู่ใหม่มักปลูกบ้านที่มีลักษณะชั่วคราว โดยตอก
เสาบ้านลงในพื้นที่น�้ำขัง ยกพื้นบ้านสูง มุงด้วยสังกะสี กั้นด้วยสังกะสีหรือไม้อัดเก่า
และปูพนื้ บ้านด้วยไม้กระดานเก่า และเมือ่ อาศัยอยูไ่ ปได้ระยะหนึง่ ก็จะไปชวนเพือ่ นๆ
ญาติๆ ให้เข้ามาปลูกบ้านอยู่ถัดไป การปลูกบ้านจึงเชื่อมต่อกัน โดยมีผู้เข้ามาจับจอง
เพื่อปลูกบ้านใหม่เพิ่มขึ้นเกือบทุกสัปดาห์ ผู้ที่อพยพเข้ามาในช่วงนี้ส่วนใหญ่มาจาก
ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ทางเดินภายในชุมชนเป็นสะพานไม้ โดยบ้านที่ปลูกใหม่ซึ่ง
อยู่ลึกเข้าไปจะต้องต่อสะพานไม้จากที่มีอยู่แล้วให้เชื่อมไปยังบ้านของตน ชาวบ้าน
เหล่านีส้ ว่ นใหญ่มอี าชีพรับจ้างทัว่ ไป เป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้า และหาบเร่
แผงลอย ฯลฯ ซึ่งมีรายได้ไม่มากนัก
กล่าวโดยสรุป บริบทของการพัฒนาในช่วงทศวรรษ 2520 ส่งผลให้สภาพของ
ทุ่งนาที่เขียวขจี เปลี่ยนเป็นชุมชนแออัดภายในเวลาเพียง 10 ปี จนถึงต้นทศวรรษ
2530 ภายในชุมชนจึงหนาแน่นไปด้วยบ้านที่ปลูกอย่างง่ายๆ ในลักษณะชั่วคราว
จ�ำนวน 300 หลัง น�ำ้ ในบึงทีเ่ คยใสสะอาดได้เปลีย่ นเป็นน�ำ้ คร�ำอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจาก
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ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

ทุกหลังคาเรือนต่างทิ้งขยะลงใต้ถุนบ้าน ในขณะที่ชาวบ้านมีปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกันบ่อยขึ้น เนื่องจากการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น อันท�ำให้เกิดการ
กระทบกระทั่งกันได้ง่าย รวมทั้งปัญหายาเสพติดและการพนันได้แพร่ระบาดเข้าสู่
ชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จนถึงปี พ.ศ.2534-2535 ส�ำนักงานเขตวังทองหลาง ได้แนะน�ำให้ชุมชนต่างๆ
ตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้น เพื่อจะได้มีผู้น�ำในการประสานงานและร่วมพัฒนาชุมชน
รวมทัง้ จะท�ำให้สมาชิกภายในชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชน และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างสมาชิก โดยมีการจัดประชุมชาวบ้านเพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการ
ชุมชน ส่วนชุมชนคลองพลับพลาต้องประสบกับปัญหาด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยในปี พ.ศ.2531
เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ขอคืนพื้นที่เพื่อสร้างทางด่วนยกระดับ
อาจณรงค์-รามอินทรา ทางส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในฐานะเจ้าของ
ที่ดินได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนผู้อยู่อาศัย จึงมีนโยบายในการพัฒนา
ชุมชนโดยใช้หลักการแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing)4 คือ การเวนคืนที่ดินส่วนหนึ่ง
เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาต่อไป ขณะเดียวกันก็น�ำที่ดินอีกส่วนหนึ่ง
จัดสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ชมุ ชน โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในชุมชน โครงการก่อสร้างบ้านในชุมชนคลองพลับพลาจึงเริม่ ขึน้ นับจากปี พ.ศ. 2535
เป็นต้นมาจนกระทั่งแล้วเสร็จใช้เวลากว่าสิบปี ปัจจุบันนี้สภาพของชุมชนคลอง
พลับพลามีลกั ษณะคล้ายกับหมูบ่ า้ นจัดสรร ซึง่ มีตน้ ไม้รม่ รืน่ น่าอยูอ่ าศัย แต่ละบ้านมี
รั้วรอบขอบชิด และมีความสะอาดพอสมควร
ส่วนที่เหลืออีก 3 ชุมชน คือ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ชุมชนร่วมสามัคคี และชุมชน
ทรัพย์สินเก่า ในช่วงต้นทศวรรษ 2540 ยังคงมีสภาพเป็นชุมชนแออัดที่ทรุดโทรม ไม่
ถูกสุขลักษณะ และไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้ทางส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริยจ์ งึ ได้มนี โยบายในการพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ในการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการบ้านมั่นคง
โดยเริม่ ด�ำเนินการก่อสร้างบ้านมัน่ คงในชุมชนร่วมสามัคคีปี พ.ศ.2547-2552 ส่วนชุมชน
การพัฒนาชุมชนในรูปแบบของการแบ่งปันทีด่ นิ (Land Sharing) เป็นการจัดแบ่งพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่
สำ�หรับปลูกสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ชมุ ชน และนำ�ทีด่ นิ ส่วนเหลือไปพัฒนาหรือจัดสรรประโยชน์ตาม
ความเหมาะสม เนือ่ งจากต้องการประสานประโยชน์รว่ มกันทัง้ เจ้าของทีด่ นิ และผูเ้ ช่า และต้องการ
ลดความแออัดของพื้นที่ (อ้างจาก ทิตยา พึ่งสุจริต, 2556: 2)
4
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รุ่งมณีพัฒนาเริ่มก่อสร้างใน ปี พ.ศ.2552 ปัจจุบันส�ำเร็จแล้วจ�ำนวน 2 เฟส และ
ชุมชนทรัพย์สนิ เก่าเริม่ ก่อสร้างในปี พ.ศ.2558 ซึง่ ในปัจจุบนั การก่อสร้างยังคงไม่แล้วเสร็จ
ปัจจุบนั นี้ ชุมชนทัง้ สีม่ คี รัวเรือนทัง้ หมด 1,383 ครัวเรือน ประกอบด้วยประชากร
5,987 คน โดยชุมชนทรัพย์สินเก่ามีขนาดใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยประชากรทั้งสิ้น
2,487 คน รองลงมาคือ รุ่งมณีพัฒนา คลองพลับพลา และร่วมสามัคคีมีประชากร
ประมาณ 2,000 คน 1,000 คน  และ 500 คน ตามล�ำดับ
ตารางที่ 1 : ชุมชนเขตวังทองหลาง 4 แห่ง ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
รวม

ชุมชน
คลองพลับพลา
ร่วมสามัคคี
รุ่งมณีพัฒนา
ทรัพย์สินเก่า

ครัวเรือน
277
126
430
550
1,383

ประชากร (คน)
1,000
500
2,000
2,487
5,987

ไร่ – งาน
47 – 3
4–3
31 – 2
49 – 0
133 – 0

บทที่ 7

ลักษณะการจัดสวัสดิการชุมชน
การก่อสร้างชุมชนคลองพลับพลาตามหลักการแบ่งปันที่ดิน และการก่อสร้าง
โครงการบ้านมั่นคงของชุมชนร่วมสามัคคี รุ่งมณีพัฒนา และทรัพย์สินเก่า ได้ท�ำให้
ชาวชุมชนเกิดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ส่งผลให้ชาวชุมชน
เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ของพวกตนให้ดียิ่งขึ้น ดังจะพบ
ว่าทั้ง 4 ชุมชนต่างมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนกันอย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้าง
ให้ชาวบ้านเกิดความร่วมมือในการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก นอกจากนี้ยังมีการรวม
กลุ่มภายในชุมชนเพื่อดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ ระหว่างสมาชิก
กล่าวในภาพรวม กองทุนสวัสดิการชุมชนต่างๆ ที่นิยมจัดตั้งกันใน 4 ชุมชน
ได้แก่ กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชน
เมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนออมทรัพย์วนั ละบาท กองทุนออมทรัพย์เยาวชน
กองทุนสัจจะผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยกองทุนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไม่มาก
นัก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ประการแรก กองทุนท� ำ หน้าที่ในการส่งเสริมการ
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ออมเงินของสมาชิก ประการที่สอง ท�ำหน้าที่จัดสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำให้แก่
สมาชิก ประการที่สาม ท�ำหน้าที่จัดสวัสดิการด้านต่างๆ (อาทิ การคลอดบุตร การ
ศึกษา การรักษาพยาบาล การชราภาพ และเสียชีวิต เป็นต้น) ให้แก่สมาชิก ประการ
ทีส่ ี่ ท�ำหน้าทีอ่ อมทรัพย์ส�ำหรับเป็นเงือ่ นไขในการก่อสร้างบ้านมัน่ คง ทัง้ การออมเพือ่
เป็นเงื่อนไขในการยื่นขอกู้ การออมเพื่อช�ำระเงินกู้ และการท�ำประกันวินาศภัยใน
กรณีบ้านได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ หรือกรณีสมาชิกเจ็บป่วย/ทุพลภาพไม่
สามารถช�ำระหนี้ได้
นอกจากนีภ้ ายในชุมชนยังมีการรวมกลุม่ เพือ่ ประกอบกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกและส่วนรวม อาทิ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่ม
สตรี ส่วนชุมชนคลองพลับพลา ชุมชนร่วมสามัคคี และชุมชนทรัพย์สินเก่ามีการรวม
กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน เป็นต้น โดยแต่ละกลุ่มต่างด�ำเนินกิจกรรมตามแต่
ความสนใจของสมาชิก
กลุม่ ผูส้ งู อายุ มักจัดกิจกรรมเกีย่ วกับการออกก�ำลังกายสัปดาห์ละ 1-3 วัน (แล้ว
แต่ชุมชน) การนิมนต์พระสงฆ์เข้ามาท�ำพิธีสวดมนต์ภายในชุมชน (ประมาณสัปดาห์
ละครัง้ ) กิจกรรมการน�ำอาหารมาทานร่วมกันของผูส้ งู อายุ (จัดเฉพาะในชุมชนรุง่ มณี
เดือนละครัง้ ) การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผสู้ นใจ (ด�ำเนินการในชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นาและ
คลองพลับพลา) การปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภคภายในชุมชน (ด�ำเนินการใน
ชุมชนคลองพลับพลา) การรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าส�ำหรับจ�ำหน่ายสร้างรายได้เสริม
ให้แก่กลุ่ม (ด�ำเนินการในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาและคลองพลับพลา) การแบ่งเป็นกลุ่ม
เพือ่ เยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุตดิ เตียง (ด�ำเนินการในชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นา และคลองพลับพลา)
เป็นต้น
ส่วนกลุม่ เยาวชนมีการจัดกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด
การแข่งกีฬาระหว่างชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การบ�ำเพ็ญประโยชน์ภายใน
ชุมชน (การรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อทาสีรั้วในชุมชนคลองพลับพลา การจัดกิจกรรมเก็บ
ขยะแลกไข่ของเยาวชนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา) การร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อการ
บริโภคของสมาชิกและจ�ำหน่ายให้แก่ชาวชุมชนในราคาต�่ำ  (ด�ำเนินการในชุมชน
ทรัพย์สนิ เก่า) การจัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์เยาวชนเพือ่ ส่งเสริมเยาวชนในการออมทรัพย์
และกู้ส�ำหรับใช้จ่ายทางการศึกษา) เป็นต้น
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การจัดสวัสดิการชุมชน กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
การจัดสวัสดิการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์กับ “การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง” อย่างใกล้ชิด (เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, 2550; ส�ำเริง เสกขุนทด, 2553) กล่าว
อีกแง่หนึ่งก็คือ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นเงื่อนไขที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการจัด
สวัสดิการชุมชนที่ดี ในทางตรงข้าม หากชุมชนตกอยู่ในสภาพอ่อนแอ จะท�ำให้ไม่
สามารถจัดสวัสดิการชุมชนที่ดีได้

บทที่ 7

นอกจากนี้ ภายในชุมชนยังมีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการดูแลเด็กขนาดเล็ก
โดยชุมชนรุง่ มณีพฒ
ั นามีการจัดตัง้ “ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ซึง่ รับดูแลเด็กทัง้
ภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง โดยคิดค่าบริการในราคาต�่ำ  กล่าวคือ กรณีที่เป็น
คนในชุมชนจ่ายเดือนละ 500 บาท และกรณีคนนอกชุมชนจ่ายเดือนละ 700 บาท
ปัจจุบันมีเด็กรวมทั้งสิ้น 83 คน ส่วนชุมชนคลองพลับพลานิยมน�ำเด็กไปฝากเลี้ยงที่
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านพลับพลา” ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน
ประมาณ 200-300 เมตร โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูประมาณเดือนละ 440 บาท
เท่านั้น ส�ำหรับชุมชนร่วมสามัคคีและทรัพย์สินเก่ามีชาวบ้านบางคนที่เปิดบริการรับ
เลี้ยงเด็กภายในบ้านของตน หรือที่เรียกว่า “บ้านร่วมพัฒนาเด็กอ่อนในสลัม” ซึ่งใน
ชุมชนทรัพย์สินเก่ามีบ้านดังกล่าวประมาณ 4 แห่ง แต่ละแห่งรับเลี้ยงเด็กประมาณ
15-20 คน โดยคิดค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 1,500 – 2,500 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ
ของเด็ก ส่วนบ้านรับเลี้ยงเด็กในชุมชนร่วมสามัคคีมีจ�ำนวน 1 แห่ง ซึ่งก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับที่ชุมชนทรัพย์สินเก่าดังที่กล่าวมา
การศึกษาครั้งนี้ได้พบว่า การจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมืองที่ควรได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงนั้น มีลักษณะส�ำคัญ
ดังนี้ 1) เป็นสวัสดิการเชิงกลุ่ม ที่สมาชิกเข้าร่วมในการออกแรง ออกเงิน และรับผล
ประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดการเสริมสร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีพร่วมกัน 2) ให้ความ
ส�ำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ 3) ส่งเสริมการออมทรัพย์
เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงในการด�ำเนินชีวติ ระยะยาว มากกว่าเพือ่ ตอบสนองต่อการ
บริโภคระยะสั้นเพียงอย่างเดียว 4) สวัสดิการชุมชนที่จัด ควรตอบสนองต่อสมาชิก
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา และทุกชาติพนั ธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความดูแลคนจน
คนพิการ คนชรา และผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น
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ส�ำหรับแนวคิดว่าด้วย “ชุมชนเข้มแข็ง” ที่สอดคล้องกันการพัฒนาชุมชนเมือง
นั้น หมายถึง ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย  5 ด้าน ดังนี้ ประการแรก
ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การที่สมาชิกของชุมชนมีงานท�ำ มีรายได้เพียง
พอต่อการด�ำรงชีพ มีการพัฒนาอาชีพ ไม่เป็นหนี้ มีภูมิคุ้มกันความมั่นคงด้านอาชีพ
ในระยะยาว ประการที่สอง ความเข้มแข็งด้านสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกภายในชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยต่อกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ไว้วางใจ
ต่อกัน และมีเครือข่ายทีย่ ดึ โยงระหว่างกันภายในชุมชน ประการทีส่ าม ความเข้มแข็ง
ด้านวัฒนธรรม หมายถึง สมาชิกของชุมชนมีความภาคภูมิใจในจารีตประเพณี และมี
การปฏิบัติการทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและด�ำรงรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาพื้นบ้านให้ด�ำรงอยู่ต่อไป ประการที่สี่ ความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม
หมายถึง ชุมชนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ กล่าวคือ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพดี สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และสาธารณูปโภคครบถ้วน และประการที่
ห้า ความเข้มแข็งด้านการเสริมสร้างอ�ำนาจการต่อรอง หมายถึง ชุมชนมีการรวมกลุม่
เพื่อด�ำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ จนได้รับการยอมรับจากสมาชิกภายในและภาคี
ภายนอก มีความขัดแย้งภายในน้อย เป็นแบบอย่างที่ดีที่ภาคีภายนอกให้การยอมรับ
และประสงค์ที่จะเข้ามาเรียนรู้และให้การสนับสนุน
ตัวแบบทีเ่ หมาะสมของการพัฒนาชุมชนเมือง วางอยูบ่ นพืน้ ฐานทางความคิดที่
ว่า “สวัสดิการชุมชน” กับ “ชุมชนเข้มแข็ง” มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยชุมชน
เข้มแข็งเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการจัดสวัสดิการชุมชนที่ดี และการจัด
สวัสดิการชุมชนทีด่ สี ง่ ผลให้ชมุ ชนมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ โดยกระบวนการดังกล่าว
ยังประกอบด้วยตัวแปรอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกอย่างน้อย 3 ตัว คือ 1) การมีภาวะ
ผู้น�ำเชิงการเปลี่ยนแปลง (Achua & Lussier, 2013) เนื่องจากสวัสดิการชุมชนเป็น
สิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ อย่างมีเจตจ�ำนงจากสมาชิกของชุมชน ดังนัน้ จะต้องมีผนู้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
ทุ่มเทการท�ำงานอย่างเอาจริงเอาจัง เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นที่ยอมรับของสมาชิก
ในชุมชน และมีความสามารถในการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ให้แก่ผอู้ นื่ พร้อมๆ กับกระตุน้
ให้เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลือ่ นกิจกรรมการพัฒนา 2) การมีสว่ นร่วมของสมาชิก
(Creighton, 2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวัสดิการชุมชนที่จะประสบความส�ำเร็จใน
ระดับสูง จะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสมาชิกภายในชุมชนระดับ
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สูงด้วย และ 3) การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย (Pestoff & Brandsen, 2010) อัน
ประกอบด้วย 3 ภาคส่วน (บวร) คือ 3.1) สมาชิกภายในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และ
ชุมชนเครือข่ายต่างๆ 3.2) ศาสนสถานต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัด มัสยิด และโบสถ์ที่ตั้งอยู่
ภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง และ 3.3) หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และ
องค์การไม่แสวงหาก�ำไร เป็นต้น ภาคีเครือข่ายท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา ให้ความรู้ที่
ส�ำคัญ และให้ปัจจัยสนับสนุนที่จำ� เป็นต่อการพัฒนาสวัสดิการชุมชน
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด สามารถประมวลเป็น “ตัวแบบทีเ่ หมาะสม” ส�ำหรับการ
พัฒนาสวัสดิการชุมชน และการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในเขตเมือง ได้ดงั นี  ้ ประการ
แรก “สวัสดิการชุมชน” และ “ชุมชนเข้มแข็ง” ต่างเป็นเงือ่ นไขของกันและกัน ดังนัน้
จึงมิอาจแยกออกจากกันได้ ประการทีส่ อง ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการพัฒนาสวัสดิการ
ชุมชน และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ภาวะผู้น�ำ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชน และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย และประการสุดท้าย การพัฒนาสวัสดิการ
ชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นเงือ่ นไขส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่ยั่งยืน
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แผนภาพที่ 1 แสดงตัวแบบที่เหมาะสมส�ำหรับการจัดสวัสดิการชุมชน
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้ ทีมวิจัยสามารถสรุปเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สวัสดิการชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ได้ดังต่อไปนี้
1. ให้การสนับสนุนการรวมกลุม่ อาชีพ โดยคณะกรรมการชุมชนร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการให้ความรู้ กระตุน้ และจูงใจเพือ่ ให้เกิดการรวมกลุม่ อาชีพหลายๆ กลุม่
ซึ่งจะท�ำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
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2. ให้การสนับสนุนเยาวชนท�ำงานบางเวลา หรือท�ำงานอิสระที่มีรายได้ โดยใช้
เวลาบางส่วนเพือ่ มิให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน อันจะท�ำให้เยาวชนได้ฝกึ ฝนการพึง่
พิงตนเองทางด้านเศรษฐกิจ ท�ำให้พวกเขาภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตัวเอง เป็นผู้ใหญ่มาก
ขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
3. การแสวงหาและพัฒนาผู้น�ำรุ่นใหม่ ทั้งผู้น�ำในกลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยท�ำงาน
กลุม่ สตรี และกลุม่ ผูส้ งู อายุ โดยจะต้องมีการขยายทัง้ ในแง่จ�ำนวนและคุณภาพ ซึง่ จะ
ต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้มีวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ มีความรอบรู้ มีความรู้และทักษะในการ
บริหารจัดการ การท�ำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในการท�ำงาน และมีจติ ส�ำนึกของ
การเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นต้น
4. ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมของชุ ม ชน โดยจะต้ อ งมี ก าร
ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินกิจกรรมของชุมชนให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้
ควรจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสมาชิกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ดึงดูดใจให้เข้าร่วม รวมทั้งผู้น�ำจะต้องเสริมสร้างตนเองให้เกิดการยอมรับ โดยการ
ท�ำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก
5. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนให้แก่สมาชิก โดยผ่านการ
อบรม และการปฏิบตั ิ อาทิ ในการจัดประชุมสมาชิกควรมีการพูดสอดแทรกเพือ่ เสริม
สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับความจ�ำเป็นทีส่ มาชิกจะต้องให้ความร่วมมือในการประกอบ
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการจัดสวัสดิการชุมชน
สมาชิกควรร่วมมืออย่างไรและจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสวัสดิการชุมชน
6. การพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการ โดยจัดระบบการบริหาร
จัดการทีด่ ี เพือ่ ท�ำให้กองทุนสวัสดิการได้รบั ความเชือ่ ถือ เป็นแหล่งออมทรัพย์ทสี่ ำ� คัญ
ของชุมชน มีการจัดสวัสดิการที่จ�ำเป็นแก่สมาชิก เป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำส�ำหรับ
น�ำไปใช้จา่ ยเมือ่ ยามจ�ำเป็น และเป็นแหล่งเงินกูเ้ พือ่ การพัฒนาอาชีพ รวมทัง้ เป็นแหล่ง
เงินออมระยะยาวส�ำหรับเสริมสร้างหลักประกันการด�ำรงชีพในช่วงวัยชราภาพ
7. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อบรม
ชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดการขยะ การรักษาความสะอาดในบริเวณชุมชน รวมทั้งมี
กิจกรรมการปลูกและบ�ำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณโดยรอบชุมชน นอกจากนี้ บริเวณใต้
ร่มไม้ภายในชุมชนควรจัดให้มโี ต๊ะและทีน่ งั่ ส�ำหรับให้สมาชิกได้พกั ผ่อน และนัง่ สนทนา
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกัน
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8. ส่งเสริมกิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ การจัดกิจกรรมออกก�ำลังกายร่วมกัน การท�ำอาหารทานร่วมกันในวันหยุด การ
เดินทางไปทัศนศึกษาร่วมกัน กิจกรรมสันทนาการ และการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
9. ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท�ำบุญ
ตักบาตร ท�ำบุญในวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีรดน�้ำด�ำหัวและขอพรจากผู้ใหญ่ในวัน
สงกรานต์ การแห่เทียนเข้าพรรษา การเข้าร่วมปั่นจักรยานในวันพ่อแห่งชาติและวัน
แม่แห่งชาติ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้สมาชิกของ
ชุมชนเกิดความส�ำนึกในเอกลักษณ์ไทย
10. การสนับสนุนกิจกรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่ควรได้รับการ
เอาใจใส่เพื่อให้ได้รับการเลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อจะได้เติบใหญ่เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติในอนาคตต่อไป ดังนั้นจึงควรให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
เยาวชนในการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ   
11. การสนับสนุนกิจกรรมส�ำหรับวัยผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัยท�ำงาน ซึ่งนอกจากจะ
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทางด้านอาชีพแล้ว ผู้ใหญ่ควรได้รับการส่งเสริมให้ด�ำรงชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ การเพิม่ พูนความรูค้ วบคูก่ บั คุณธรรม
การวางแผนค่าใช้จา่ ยและการออมทรัพย์ในระยะยาวเพือ่ เป็นหลักประกันความมัน่ คง
ส�ำหรับการด�ำรงชีพในยามชราภาพ การใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างการท�ำงาน การออก
ก�ำลังกาย และการพักผ่อน รวมทั้งความสมดุลระหว่างกิจกรรมส่วนตัวกับส่วนรวม
เป็นต้น
12. การส่งเสริมสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยแยกพิจารณาออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ 1) ผู้สูงอายุที่ยังท�ำงานได้ ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมให้ท�ำงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้
โดยอาจรวมกลุ่มในรูปของวิสาหกิจชุมชน การประกอบอาชีพที่มีรายได้จะท�ำให้ผู้สูง
อายุสามารถพึง่ พิงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ เกิดความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง และตระหนักใน
คุณค่าแห่งตน นอกจากนี้ ผูส้ งู อายุควรรวมกลุม่ เพือ่ ออกก�ำลังกายร่วมกัน ท�ำกิจกรรม
สันทนาการร่วมกัน และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระหว่างกัน
เป็นต้น 2) ผู้สูงอายุติดบ้าน เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอยู่ในบ้านเป็นหลัก
เลี้ยงหลาน และท�ำงานบ้านสารพัด ไม่ค่อยได้ออกไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านและไม่ได้
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เข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ควรได้รับการชักชวนให้ออกมาเข้าร่วม
กิจกรรมนอกบ้านกับชมรมผู้สูงอายุภายในชุมชน ทั้งร่วมท�ำวิสาหกิจชุมชน ร่วมออก
ก�ำลังกาย ร่วมสันทนาการ และร่วมแลกเปลีย่ นความรูก้ บั เพือ่ นๆ วัยเดียวกัน และ 3)
ผู้สูงอายุติดเตียง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในทุกๆ ชุมชน โดยแต่ละชุมชนมีผู้ติดเตียง
ประมาณ 2-6 คน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการก�ำลังใจและการดูแลใกล้ชิด ดังนั้นจึงควร
ได้รับการเอาใจใส่จากเพื่อนบ้าน ชมรมสตรี ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต่างๆ โดยแต่ละกลุ่มควรมีการจัดเวรเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
เยี่ยมเยียนผู้ติดเตียง การจัดเวรเยี่ยมผู้ติดเตียงอย่างเป็นระบบจะท�ำให้มีคนมาเยี่ยม
ผู้ติดเตียงอย่างต่อเนื่องทุกๆ สัปดาห์
13. การดูแลเอาใจใส่คนพิการ ชุมชนควรมีการส�ำรวจเพื่อจัดท�ำบัญชีรายชื่อ
และประวัติของคนพิการ มีการส่งเสริมคนพิการให้ได้รับการบ�ำบัด/ฟื้นฟูทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้เข้าถึงอุปกรณ์คนพิการ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอื้ออ�ำนวยให้คนพิการสามารถใช้อุปกรณ์ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง ส่วนคนพิการที่มีความพร้อมส�ำหรับท�ำงานที่มีรายได้ ควรได้รับการส่ง
เสริมจากชุมชนและภาคีเครือข่าย การพึง่ พิงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจจะเป็นพืน้ ฐาน
ให้คนพิการเกิดความมัน่ ใจ พร้อมๆ กับตระหนักในคุณค่าแห่งตน รวมทัง้ เป็นการเพิม่
รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
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ขั้นตอนและกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน
ส�ำหรับขั้นตอนและกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาสวัสดิการชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งนั้น สามารถกระท�ำได้ดัง
ต่อไปนี้
1. การสร้าง “กลุ่มแกนน�ำ” (ประมาณ 5 – 10 คน) ส�ำหรับเป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง โดยผ่านการพูดคุยและร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ อาจมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ในชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาสวัสดิการและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
การด�ำเนินกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มแกนน�ำ  นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและปรับความคิดเข้าหากัน รวมทั้งยังประชับความสัมพันธ์ เพิ่มความไว้
วางใจระหว่างกัน และส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม
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2. การพัฒนาวิสยั ทัศน์รว่ มกัน โดยพัฒนาขึน้ จากกลุม่ แกนน�ำ ผ่านกระบวนการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกันอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลานานพอสมควร ท�ำให้กลุม่
แกนน�ำมองเห็นปัญหาที่ไม่พึงปรารถนาภายในชุมชนที่แจ่มชัด พร้อมๆ กับพัฒนา
ความคิดที่อยากจะเปลีย่ นแปลงชุมชนเสียใหม่ จนกระทั่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
อันเป็นจินตภาพถึงชุมชนแห่งอนาคตที่พวกตนต้องการ วิสัยทัศน์มิใช่ความฝันอัน
เลื่อนลอย แต่สามารถผลักดันให้บรรลุเป็นจริงได้หากทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจัง
3. เผยแพร่วสิ ยั ทัศน์รว่ มออกไปสูส่ มาชิกในชุมชน ซึง่ กระท�ำผ่านรูปแบบทีห่ ลาก
หลาย อาทิ การพบปะพูดคุยกับชาวบ้านแต่ละบ้าน จนกระทั่งเมื่อชาวบ้านมีความรู้
ความเข้าใจและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างเด่นชัดแล้ว จึงจัด
ให้มีการประชุมชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ต่างๆ โดยในช่วง
แรกๆ อาจมีชาวบ้านให้การสนับสนุนแกนน�ำไม่มากนัก โดยปกติชาวบ้านส่วนใหญ่
มักวางตัวนิ่งเฉยเพื่อรอดูการเปลี่ยนแปลง ในช่วงนี้แกนน�ำจะต้องอดทนและด�ำเนิน
งานต่อไป ซึ่งจะท�ำให้ชาวบ้านหันมาให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
4. ชักจูงให้สมาชิกเข้าร่วมในการวางแผนการด�ำเนินงานของชุมชน ซึง่ ประกอบ
ด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ พร้อมๆ กับน�ำโครงการและกิจกรรมเหล่านั้นไป
ด�ำเนินการ เพือ่ พัฒนาสวัสดิการไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง หรืออาจ
เน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ โดยจะต้องมีการเสริมสร้างอ�ำนาจให้แก่สมาชิก เพื่อ
ให้สามารถตัดสินใจและด�ำเนินการได้เองเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่
ก�ำหนดร่วมกัน ซึ่งอาจเริ่มจากโครงการที่มุ่งตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอันเด่นชัด
และเป็นรูปธรรมของชุมชนก่อน อาทิ กิจกรรมการเก็บขยะในน�้ำคร�ำใต้ถุนบ้าน
เป็นต้น
5. การจัดการกับชาวบ้านที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการขับเคลื่อน
เพือ่ การเปลีย่ นแปลงชุมชนนัน้ มักจะมีชาวบ้านไม่มากก็นอ้ ยรวมกลุม่ กันซุบซิบนินทา
รวมทัง้ อาจมีการกระท�ำเพือ่ ต่อต้านการเปลีย่ นแปลง เมือ่ เป็นเช่นนี้ กลุม่ แกนน�ำจะต้อง
มีการประเมินสถานการณ์ภายในชุมชนอยู่เสมอ ส�ำหรับวิธีการจัดการกับผู้ต่อต้าน
การเปลีย่ นแปลงมีดงั นี้ 1) การประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับแผนงานของชุมชนให้ชาวบ้าน
รับทราบอย่างแจ่มชัดเพือ่ ให้พวกเขาหมดความวิตกกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงทีก่ ำ� ลัง
จะเกิดขึ้น 2) การเคาะประตูบ้านเพื่อพูดคุยท�ำความเข้าใจเป็นรายบุคคลถึงสาเหตุ
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และความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและเสริมสร้างชุมชนเข้ม
แข็ง 3) การชักชวนฝ่ายคัดค้านให้เข้าร่วมด�ำเนินกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้คัดค้าน
เปลีย่ นมาเป็นผูส้ นับสนุนโครงการในทีส่ ดุ และ 4) ในกรณีของชาวบ้านทีเ่ สียประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลง แกนน�ำจะต้องให้ความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลและ
ชดเชยอย่างเป็นธรรม
6. จัดให้มีการประเมินผลในช่วงสั้นๆ อาทิ ภายหลังจากด�ำเนินการเคลื่อนไหว
ไปได้ประมาณ 2 เดือน เพื่อแสดงให้สมาชิกได้เห็นว่า “พลังชาวบ้านสามารถ
เปลี่ยนแปลงชุมชนของพวกเขาเองท�ำได้” และมีการให้รางวัลกับความส�ำเร็จที่เกิด
ขึ้น (เช่น ท�ำอาหารกลางวันทานร่วมกัน) อันจะท�ำให้คณะท�ำงานมีก�ำลังใจ กล่าวโดย
ภาพรวม การประเมินความส�ำเร็จในช่วงสั้นๆ จะส่งผลให้คณะท�ำงานมองเห็นความ
ก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนงานไปสู่วิสัยทัศน์ได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ในการ
ประเมินผลยังท�ำให้เกิดผลสะท้อนกลับเพือ่ น�ำไปปรับปรุงแก้ไขส�ำหรับการท�ำงานต่อ
ไปในอนาคตอันใกล้อีกด้วย
7. จัดระบบงานเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาให้โครงการเปลีย่ นแปลงนัน้ เกิดผลเชิง
บวก พร้อมๆ กับหลีกเลี่ยงผลเชิงลบ อาทิ ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ จะต้องมี
การวางระบบการจัดเก็บเงินออมจากสมาชิกที่โปร่งใส การวางระบบการเงินที่ไม่
ซับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ระบบการช�ำระคืนเงินกู้ที่สะดวกและ
ไว้วางใจได้ และระบบสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก เป็นต้น
ซึง่ การวางระบบงานต่างๆ เหล่านี้ คณะท�ำงานสามารถเรียนรูไ้ ด้จากประสบการณ์ตรง
การอ่านหนังสือ และการไปศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จมาก่อน เป็นต้น
8. การท�ำให้การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตกผลึกกลายเป็นแบบแผนทีม่ กี ารด�ำเนิน
การต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หวนกลับคืนสู่สภาพเดิมอีก (Consolidate Change)
ซึง่ สามารถกระท�ำได้โดยการเสริมสร้างความรูแ้ ละปรับเปลีย่ นทัศนคติของผูร้ ว่ มงาน
และสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ควรท�ำอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่ การนั่ง
ปรึกษาหารือเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับทีมงานบ่อยๆ อันเป็นการเน้นย�ำ้ ถึงความ
ถูกต้องในงานที่ท�ำ  พร้อมๆ กับการทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อค้นหาแนวทางใน
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจะต้องให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการ
พัฒนาสวัสดิการชุมชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้โอกาสในการประชุม
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กองทุนต่างๆ การนัง่ พูดคุยเป็นกลุม่ ย่อย หรือการติดประกาศตามบอร์ดภายในชุมชน
นอกจากนี้ยังมีการเสริมแรงการเปลี่ยนแปลง โดยการแสดงให้เห็นว่าโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนได้ด�ำเนินการมา เป็นการด�ำเนินการพัฒนาสวัสดิการชุมชน
และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของชุมชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนได้อย่างไร ส่วนระบบงานต่างๆ ที่มีการ
คิดค้นขึ้น ก็จะต้องมีการด�ำเนินการและพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด อันจะส่งผลให้
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และวัฒนธรรม
ตลอดจนแบบแผนการท�ำงานของชุมชนอีกด้วย
บทส่งท้าย
ผลงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะทั่วไป กระบวนการ และขั้นตอน ของ
การพัฒนาชุมชนในเขตเมือง โดยผ่านการจัดสวัสดิการชุมชน และการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง นอกจากนีย้ งั แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาชุมชนในเขตเมือง มิอาจเกิดขึน้ ได้ทา่ ม
กลางสุญญากาศ แต่เกิดขึ้นภายใต้บริบทที่แน่นอนบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญ อันจะก่อให้เกิดความ
มัน่ ใจแก่ชาวชุมชน และหลังจากนัน้ พวกเขาก็จะพยายามแก้ไขปัญหาต่อไปว่าจะด�ำรง
ชีพอยู่ร่วมกันอย่างไร เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลและยั่งยืน
การศึกษาครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าชุมชนทีศ่ กึ ษาต่างสามารถเข้าถึงความมัน่ คงด้าน
ที่อยู่อาศัย ภายหลังจากที่เข้าร่วมในโครงการบ้านมั่นคง (กรณีของชุมชนร่วมสามัคคี
รุง่ มณีพฒ
ั นา และทรัพย์สนิ เก่า) และเข้าร่วมในโครงการแบ่งปันทีด่ นิ (กรณีของชุมชน
คลองพลับพลา) ซึ่งส่งผลให้สภาพของชุมชนที่เดิมเป็นชุมชนแออัดได้เปลี่ยนไปเป็น
ชุมชนทีม่ บี า้ นเรือนมัน่ คงแข็งแรง รวมทัง้ มีหลักประกันในการอยูอ่ าศัยได้ในระยะยาว
โครงการบ้านมั่นคงจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ชุมชนมีการจัดสวัสดิการประเภทอื่นๆ ประกอบด้วย อาทิ กองทุนสวัสดิการชุมชน
การรวมกลุม่ เพือ่ ท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การจัดท�ำวิสาหกิจชุมชน และการให้ความ
สนใจต่อสวัสดิภาพและสวัสดิการของผูส้ งู อายุอย่างจริงจัง เป็นต้น ซึง่ จะส่งผลเชิงบวก
ต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน
นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า “การพัฒนาสวัสดิการชุมชน” และ “การ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน เมือ่ เป็นเช่นนีจ้ งึ มีความจ�ำเป็น

บทที่ 7 สวัสดิการชุมชนกับการสร้างสังคมเข้มแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
Community Welfare and Creation of Strong Society in Bangkok Metropolitan

159

ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนในท้ายที่สุด
กรณีศึกษา 4 ชุมชนในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “การพัฒนา
สวัสดิการชุมชน” และ “การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” นั้น ยังเกิดจากปัจจัยส�ำคัญ
เพิม่ เติมอีก 3 ประการ คือ ประการแรก การมีภาวะผูน้ ำ� เชิงการเปลีย่ นแปลง ประการ
ที่สอง การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในชุมชน และประการที่สาม การได้รับการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค โดยทุกๆ ฝ่าย
ต่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในระดับกว้างและระดับลึก เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป
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