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บทคัดยอ
บทความนี้ตองการวิเคราะหถึงการพัฒนาชุมชนเมือง ที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษาชุมชนรุงมณีพัฒนา โดยใชระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ ซึ่งพบวา ชุมชนที่ศึกษาไดเปลี่ยน
จากชุมชนแออัด เปนชุ มชนที่มีความมั่นคงดานที่อยูอาศัย อันเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาโดยจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน การรวมกลุมผูสูงอายุและกลุมสตรี และศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน การศึกษา
ครั้งนี้พบวา สวัสดิการชุมชนเมืองแบบพอเพียงจะตองมีลักษณะสําคัญดังนี้: 1) สวัสดิการบนพื้นฐานของ
ชุมชน ที่มีเปาหมายเพื่อสรางชีวิตที่มั่นคงในอนาคต 2) สวัสดิการที่เนนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายไดและ
การออมเพื่อประโยชนระยะยาวของสมาชิก 3) สวัสดิการที่ตอบสนองตอปญหาและความตองการจําเปน
ตั้งแตเกิดจนตายของสมาชิกทุก ๆ กลุม และ 4) การบริหารจัดการสวัสดิการที่โปรงใสและรับผิดชอบ
นอกจากนี้ยังพบวา สวัสดิการชุมชนแบบพอเพียงมีความสัมพันธกับชุมชนเขมแข็ง ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่
จะตองพัฒนาทั้งสองดานไปพรอม ๆ กัน อันจะนําไปสูการบรรลุถึงคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน
คําสําคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดิการชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง
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Abstract
This article aims to analyze the urban community development according to the
sufficiency economy philosophy in the case of Rungmaniphathana. The methodology of
qualitative research is utilized. The study finds that change of Rungmaniphathana from
slum to a housing security community was a starting point for community development
programs; the organizing the community welfare funds, the setting up of the elderly and
women groups, as well as the preschool children development center. The study finds
that the core characteristics of the sufficiency urban community welfares are as follows:
1) community-based welfares for the creation of a secured life in the future; 2) welfares
emphasizing occupational development, the increase of income and savings for long-term
benefits; 3) welfares responding to all groups of residents’ problems and needs from birth
until death; and 4) a transparent and accountable welfare management. Owing to the
relations between a sufficiency community welfare and a strong society, it is necessary to
develop both of them concomitantly in order to obtain a balance and a sustainable
quality of life.

Keywords: Sufficiency Economy Philosophy, Community Welfare, Urban Community
Development
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บทนํา
ในหวงสองทศวรรษที่ผานมานี้ นักวิชาการไดหันมาให ความสนใจตอ ‘ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง’
(Sufficiency Economy Philosophy ตอไปจะเรียกยอ ๆ วา SEP) เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางเดนชัด จนกระทั่งขยาย
ความสนใจจากภายในประเทศไปสูระดับสากล (Pruetipibultham, 2010, p. 108; Piboolsravat, 2004, pp. 127133; Naipinit, Promsaka Na Sakolnakorn & Kroeksakul, 2014: 109; Avery & Bergsteiner, 2016: Editors’
Preface) โดยความสนใจในชวงตน ๆ มักเนนศึกษาเกี่ยวกับการดํารงชีพในชนบท ซึ่งจนถึงปจจุบันก็ยังคงมีใหเห็นเปน
จํ านวนมาก (Busaratanaphant, 1999; Senanarong, 1999; Chunaem, 2011, pp. 154-168; Jitsahuan, 2011,
pp. 229-248; Ubonsri & Pannun, 2013, pp. 976-983; Wanasilp & Tangvitoontham, 2015, pp. 87-95;
Kantamara, 2016; Petison, Prapha & Santiprabhob, 2016; Wiboonpongse & Sriboonchitta, 2016;
Sathirathai & Towprayoon, 2016) อั นทํ าให เข าใจผิ ดว า ‘SEP ใช ได เฉพาะในภาคชนบทที่ มี อาชี พเกษตรกรรม
เทานั้น’ (Walker, 2010, pp. 241-265; Seubsman, Kelly & Sleigh, 2013, pp. 63-64)
ในแวดวงวิชาการปจจุบันไดมีการพัฒนา SEP ออกไปอยางกวางขวาง (Sufficiency Economy Philosophy
and Sustainable Development Center, 2008; 2011; Phanthasen, 2003; Piboolsravut, 2004, pp. 127-134;
Avery & Bergsteiner, 2016: Editors’ Preface) อาทิ การนํา SEP ไปประยุกตใชกับองคการนอกภาคเกษตรกรรม
เชน การบริหารจัดการองคกรธุรกิจ (Kantabutra, 2011, pp. 169-200; Kantabutra & Winit, 2016, pp. 181-197;
Kantabutra, 2016, pp. 216-232; Khunthongjan & Wiboonpongse, 2010, pp. 177-181; Thongpoon, Ahmad
& Yahya, 2012, pp. 5-20; Buranapin & Ratthawatankul, 2015, pp. 115-140; Rungruang & Vathanophas
Ractham, 2016, pp. 198-215) การกําหนดโยบายสาธารณสุขแบบพอเพียง (Chaisumritchoke, 2007, pp. 235252) การบริหารโรงพยาบาล (Himathongkam & Vannapruegs, 2016, pp. 148-163;) การนําไปใชสอนและบริหาร
โรงเรียน (Treputtarat, Arirattana & Piasiri, 2013, pp. 856-860; Ariratana, Pimthong & Pitak, 2013, pp. 847852; Tungkasamit, Silanoi, Nethanomsak & Pimthong, 2014, pp. 541-546; Dharmapiya & Saratun, 2016:,
pp. 129-147) การใชพัฒนาผูตองขัง (Kaewpijit & Suriyankietkaew, 2016, pp. 164-178) การนําไปใชพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย (Pruetipibultham, 2010, pp. 99-110) และการดํ าเนิ นชี วิ ตของนั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยตามหลั ก SEP
(Choochom, 2015, pp. 260-264) เปนตน
แมวาการศึกษาเกี่ยวกับการนํา SEP ไปใชในภาคชนบทมีเปนจํานวนมาก ซึ่งตรงขามกับในชุมชนเมื องที่
ยังคงมีการวิจัยคอนขางนอย อาทิ งานของ Benjawan Ubonsri & Apaporn Pannun (2012)1 อันทําใหองคความรู
เกี่ยวกับการนํา SEP ไปประยุกตใชในชุมชนเมืองยังคงมีจํากัด นอกจากนี้ สภาพการดํารงชีพในสังคมเมืองมีความ

1

Benjawan Ubonsri & Apaporn Pannun (2012, pp. 976-983) พบวา ชาวชุมชนใน กทม. มีก ารนํา SEP ไปใช
เกี่ยวกับ การใชทรัพยากรที่เหมาะสม มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน การสรางเครือขายภายในชุมชน ใหความคุมครองแกสมาชิก
การบริโภคแบบพอเพียง การใหความสนใจตอสิ่งแวดลอมภายในชุมชน และนําความรูทองถิ่นไปใชในการพัฒนา เปนตน.
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แตกตางจากชุมชนเกษตรกรรมอยางมาก2 อันทําใหไมสามารถนําแนวทางการประยุกตใช SEP ในสังคมชนบทมาใชกับ
สังคมเมืองไดอยางงาย ๆ คําถามก็คือ ‘สามารถนํา SEP มาใชกับการพัฒนาชุมชนเมืองไดอยางไรบาง’ ซึ่งบทความนี้
พยายามตอบคําถามดังกลาว โดยผานการศึกษาชุมชนรุงมณีพัฒนา (เขตวังทองหลาง กทม.) ในอดีตชุมชนดังกลาวมี
สภาพเปนชุมชนแออัด แตปจจุบันไดพัฒนาจนกลายเปนชุมชนเขมแข็งและมีการจัดสวัสดิการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 3-4 ปที่ผานมานี้ชุมชนแหงนี้ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนจากหลาย
หนวยงาน และกลายเปนแหลงเรียนรูที่หนวยงานราชการและชุมชนตาง ๆ ใหความสนใจเขาไปศึกษาดูงานไมเวนในแต
ละสัปดาห
บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชหลัก SEP ในการพัฒนาชุมชนรุงมณีพัฒนา
โดยผานการพัฒนาสวัสดิการชุมชน และเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และ 2) การสรางตัวแบบสําหรับการนํา SEP มา
ประยุกตใชในชุมชนเมือง เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน
การศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเดินทางไปเก็บขอมูลในชุมชนนับจากกลางป 2548 เปนตน
มา จนถึงสิ้นป 2549 ทั้งเก็บขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ การเขารวมกิจกรรมกับชาวบาน การสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผู นํ าชุ มชน การสั มภาษณ เชิ งกลุ ม และการทํ า Workshop กั บผู นํ าชาวบ าน นอกจากนี้ ยั งมี การสํ ารวจโดยใช
แบบสอบถาม จากการสุมตัวอยาง 152 ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 36.19 จากทั้งหมด 420 ครัวเรือน)

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิ ด SEP มี ที่ ม าจากพระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ที่ไดพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยในโอกาสตาง ๆ และตอมานักวิชาการไดนําไปพัฒนาตอเพื่อใหเปนระบบที่
เชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกัน แนวคิดนี้วางอยูบนรากฐานของพุทธศาสนาที่เรียกวา ‘มัชฌิมาปฏิปทา’ หรือ ‘ทางสาย
กลาง’ (Phanthasen, 2015, p. 541; Piboolsravut, 2004, p. 128) หมายถึงการยึดหลักคิดและหลักปฏิบตั ิที่
เหมาะสม ไมสุดโตง เชน ไมเรงรีบเกินไป แตก็ไมชาเกินไป เพื่อรักษาจังหวะกาวในการขับเคลื่อนใหดําเนินไป
อยางมีสติ ใชปญญาไตรตรองอยางมีเหตุผลและมีขอมูล ไมสุมเสี่ยง และมีคุณธรรม
นั ก วิ ชาการโดยทั่ ว ไปต า งเห็ น พ อ งต อ งกั น ว า SEP ประกอบด ว ย 3 ห ว ง 2 เงื่ อ นไข คื อ 1) ความ
พอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดี ไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป (หลุดพนจากความโลภที่ชักนํา
ใหเกิดความตองการไมสิ้นสุด จนขาดสติและเบียดเบียนผูอื่น) 2) ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง
การตัดสินใจที่ผานการไตรตรองดวยเหตุผลและขอมูลอยางรอบคอบและรอบดาน เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดใน
ภายหลัง ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงผลระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผลที่เกิดกับตัวเองและกับผูเกี่ยวของ และ 3) การมี
ภูมิคุมกัน (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมพรอมที่จ ะเผชิญกับความเสี่ย งที่ จะเกิด ขึ้น ในอนาคต โดย
พยายามหาทางปองกันผลเชิงลบ การเสริมสรางพลังตานทานผลกระทบ การแสวงหาแนวทางลดผลกระทบ การ
2

ชาวชุมชนเมืองมีชีวิตที่แตกตางจากชนบทอยางเดนชัด อาทิ ชาวชุมชนเมืองสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนแออัด หรือเชา
ที่ดิน/เชาหองขนาดเล็ก (ประมาณ 15-20 ตารางวา) พวกเขาตองพึ่งพิงภายนอกทางดานรายไดและการบริโภคอยางเต็มที่ ในขณะที่
ชาวชนบทโดยทั่วไปอาศัยอยูบนที่ดินแปลงใหญ ที่สามารถเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวเพื่อตอบสนองตอการบริโภคภายในครัวเรือนได
มากกวา การดําเนินชีวิตของชาวชนบทจึงแตกตางจากชาวชุมชนเมืองที่มีความจําเปนตองใช ‘เงิน’ เพื่อซื้อทุกสิ่งทุกอยางในการ
อุปโภค/บริโภค นอกจากนี้การดําเนินชีวิตในสังคมเมืองที่ตองแขงขันตลอดเวลาไดสงผลใหความสัมพันธแบบเครือญาติและแรงยึด
เหนี่ยวทางจารีตประเพณีคอย ๆ หยอนยานลงอยางเดนชัด เปนตน.
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เปลี่ยนผลกระทบเปนโอกาส และการปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูไดในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป (Chunsom,
2011, pp. 140-141; Wanasilp & Tangvitoontham, 2015, p. 89)
สวน 2 เงื่อนไขนั้น เงื่อนไขแรก คือ ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูที่มีประโยชนตอการนําไป
ประยุกตใช ทั้งความรูที่มีอยูเดิม และการแสวงหาความรูใหม ๆ การทําสิ่งใดอยางรูจริงจะกอใหเกิดความมั่นใจ
และไมผิดพลาดโดยงาย ความรูจึงเปนเงื่อนไขสําคัญของความมีเหตุผลและมีภูมิคุมกัน รวมทั้งยังเปนเงื่อนไขของ
การพอประมาณอีกดวย (เนื่องจากผูมีปญญาจะทราบเปนอยางดีวาการรีบเรงตักตวงผลประโยชนระยะสั้นมาก
เกินไปจะกอใหเกิดการเบียดเบียนผูอื่นและเบียดเบียนธรรมชาติ อันจะซ้ําเติมใหเกิดผลลบในระยะยาวตอตนเอง)
เงื่อนไขที่สอง ไดแก คุณธรรม (Morality) หมายถึง การดํารงตนดวยความซื่อสัตย (Honest) รักษาเกียรติโดยยึด
มั่นในหลักการ (Integrity) พากเพียรบากบั่นอยางไมยอทอ (Perseverant) เปดใจกวาง (Open-minded) มี
ความอดกลั้ น (Tolerant) รั ก ความยุ ติ ธ รรม (Fair) ไม ยึ ด ติ ด ในความโลภ (Greed) มี ค วามเมตตาต อ ผู อื่ น
(Compassionate) และแบงปน (Sharing) คุณธรรมเปนเงื่อนไขสําคัญของความพอประมาณ (ไมยึดติดในความ
โลภ ทําใหมีสติที่จะใชปญญา และไมทําอะไรอยางสุดโตง) ความมีเหตุผล (มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน เพื่อสราง
ความไววางใจและความรวมมือ) และมีภูมิคุมกัน (ระมัดระวังไมสุมเสี่ยง คํานึงถึงผลระยะยาว มีความพากเพียร เปดใจ
กวาง อดกลั้น และไมยอทอ) (Bersteiner & Dharmapiya, 2016, pp. 33-34; Naipinit, Promsaka Na Sakolnakorn &
Kroeksakul, 2014, p. 106)
เงื่อนไขความรูและคุณธรรม เปนของคูกันและมีความสัมพันธตอกันอยางซับซอน โดยขาดเงื่อนไขใด
เงื่อนไขหนึ่งไมได เชน มีความรูแตขาดคุณธรรม จะสงผลใหความรูกลายเปน ‘วิชามาร’ ที่ใชเบียดเบียนผูอื่น
เพื่อใหตัวเองไดรับประโยชน ขณะเดียวกัน การมีคุณธรรมแตขาดความรู ก็จะทําใหกลายเปนคนขาดความมั่นใจ/
ไมกลาทําอะไร หรือถาลงมือทําก็จะกอใหเกิดความผิดพลาดไดงาย รวมทั้งคนที่ขาดความรูจะไมสามารถปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมได
ในบริบทของสังคมปจจุบันนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันสงผลกระทบดานลบตอมวลมนุษยที่
อาศัยอยูบนโลกใบนี้อยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ภายใตบริบทดังกลาวสงผลใหแนวคิด SEP กลายเปนสิ่งจําเปนและ
ไดรับความสนใจมากขึ้นตามลําดับ (Avery & Bergsteiner, 2016, editors’ preface; UNDP, 2007) เนื่องจาก
ขอเสนอของ SEP มีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ที่มองวา การยึดมั่นใน 3 หวง 2 เงื่อนไข ทั้งในระดับ
บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน ประเทศชาติ และประชาคมโลก จะส ง ผลให เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล และยั่ งยื น
(Thongpakde, Mongsawad & Bergsteiner, 2016, pp. 17-31; Bergsteiner & Dharmapiya, 2016, pp. 32-52;
Avery & Bergsteiner, 2016, pp. 235-247)
นักวิชาการกลุมหนึ่งไดนําแนวคิด SEP ไปพัฒนาตอไดอยางนาสนใจ (Avery & Bergsteiner, 2016,
pp. 235-247; Bergsteiner & Dharmapiya, 2016, pp. 32-52; Kantabutra, 2016, pp. 216-232) พวกเขา
มองวาแนวคิด SEP ที่อยูในรูปของ ‘3 หวง 2 เงื่อนไข’ มีความเปนนามธรรม ดังนั้นในการประยุกตใชจะตอง
แปลงใหเปนรูปธรรมเสียกอน ดังที่พวกเขาไดพยายามแปลง SEP ไปใชกับการบริหารจัดการองคการธุรกิจ จน
ออกมาเปนหลักปฏิบัติ 23 ขอ ของผูนําแบบผึ้ง (Avery & Bergsteiner, 2016, pp. 239-240) หรือหลักปฏิบัติ
10 ขอของภาวะผูนําแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะกอใหเกิดความยั่งยืนขององคการ (Kantabutra, 2016, p. 220)
ผูเขียนเห็นดวยอยางยิ่งกับขอเสนอของนักคิดกลุมนี้ ในบทความนี้จึงเปนความพยายามของผูเขียนที่
ตองการแปลง SEP ใหเปนรูปธรรม สําหรับนําไปประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนเมืองดังกลาว
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนรุงมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในสวนตอไปจะไดวิเคราะหขอมูลของกรณีศึกษา โดยในสวนแรกจะนําเสนอเกี่ยวกับประวัติของชุมชน
พอสังเขป หลังจากนั้นจะวิเคราะหถึงการพัฒนาชุมชนเมืองในมิติตาง ๆ ตามลําดับ

ประวัติความเปนมาของชุมชนรุงมณีพัฒนา
สภาพพื้นที่ของบริเวณชุมชนรุงมณีพัฒนาในชวงทศวรรษ 2500 โดยทั่วไปเปนหนองน้ํา บึงบัว และนา
ขาว มีชาวบานอยูอาศัยเบาบางในพื้นที่อันกวางใหญ นับรอยไร สวนใหญปลูกบานบริเวณริมคลอง เปนหยอม ๆ
บานทุกหลังตางมีเรือพายเพื่อใชในการสัญจร ในชวงนั้นน้ําในบึงและลําคลองยังคงใสสะอาด ชาวบานจึงสามารถ
ใชอาบ ซักผา ลางถวยชาม เปนตน นอกจากนี้ ในคลองยังมีปลาและพืชน้ําอุดมสมบูรณ (เชน ผักบุงน้ํา ผัก
กระเฉด ฯลฯ) ชาวบานโดยทั่วไปมีอาชีพทํานาขาว และสามารถหาอาหารจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีอยูเ ปน
จํานวนมากไดอยางไมขาดแคลน
ความเจริญเติบโตไดเขาสูชุมชนอยางรวดเร็วเมื่อมี การสรางถนนประชาอุทิศ (เขตหวยขวาง) และ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในชวงกลางทศวรรษ 2510 หลังจากนั้นการอพยพของผูคนเขามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นจนทํา
ใหทุงบางกะปมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนถึงทศวรรษ 2520 ชาวบานดั้งเดิมไมสามารถทํานาไดอีกตอไป
ภายในชุมชนมีชาวบานตางถิ่นอพยพเขามาปลูกบานในพื้นที่นารางและบึงบัว บานที่ปลูกมีลักษณะชั่วคราว โดย
ใชเสา 6 ตน ตอกลงในพื้นที่น้ําขัง ยกพื้นบานสูง มุงดวยสังกะสี และกั้นดวยไมอัดเกา เมื่ออาศัยไดระยะหนึ่งก็จะ
ชวนญาติ ๆ จากตางจังหวัดใหเขามาอยูดวย โดยปลูกบานเชื่อมตอกันเปนทอด ๆ มีผูเขามาจับจองเพื่อปลูกบาน
ใหมเพิ่มขึ้นเกือบทุกสัปดาห สวนทางเดินภายในชุมชนที่เชื่อมจากถนนไปยังบานแตละหลัง เปนสะพานไมแคบ ๆ
โดยบานที่ปลูกใหมซึ่งอยูลึกเขาไปก็จะตอสะพานไมจากที่มีอยูแลวใหเชื่อมไปยังบานของตน ผูอพยพเขามาอยู
ใหมก็จะตองจายเงินใหแกบานที่ปลูกอยูเดิมประมาณ 2,000-5,000 บาทตอหลัง เพื่อเปนการขออนุญาตใชพื้นที่
ในการปลูกบานใหมของตน ชาวบานสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป เปนพนักงานขายในหางสรรพสินคา และหาบ
เรแผงลอย ฯลฯ ซึ่งมีรายไดไมมากนัก
กลาวโดยสรุป การพัฒนาในชวงทศวรรษ 2520 ไดสงผลใหทุงนาที่เขียวขจีเปลี่ยนเปนชุมชนแออัด
ภายในเวลาเพียง 10 ปเศษ จนถึงตนทศวรรษ 2530 ภายในชุมชนจึงหนาแนนไปดวยบานที่ปลูกอยางงาย ๆ ใน
ลักษณะชั่วคราว จํานวนกวา 300 หลัง น้ําในบึงที่เคยใสสะอาดไดเปลี่ยนเปนน้ําครําอยางรวดเร็วเนื่องจากทุก
หลังคาเรือนตางทิ้งขยะลงใตถุนบาน นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีปญหาความขัดแยงเกิดขึ้นบอย ๆ รวมทั้งการ
แพรระบาดของยาเสพติดและการพนัน
จนถึงป 2534 สํานักงานเขตวังทองหลาง ไดแนะนําให จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้น เพื่อ ทําหนาที่
ประสานงานและรวมพัฒนาชุมชน อยางไรก็ตาม ในขณะนั้นบริบทโดยทั่วไปเปน ชุมชนแออัด ซึ่งมีสภาพทรุด
โทรม ไมถูกสุขลักษณะ และไมเหมาะสมตอการอยูอาศัย ดวยเหตุนี้ ในป 2547 ทางสํานักงานทรัพยสินส วน
พระมหากษัตริย ในฐานะเจาของที่ดิน ไดมีนโยบายในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางมีสวนรวมของชาวชุมชน
เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและมั่นคง โดยรวมมือกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทาง
โครงการบานมั่นคง โดยเริ่มดําเนินการอยางเปนรูปธรรมมาตั้งแตป 2549 เปนตนมา การกอสรางบานมั่นคงแบง
ออกเปน 3 เฟส รวมทั้งสิ้น 297 หลัง (โดยประมาณ)
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ตารางที่ 1 แสดงบานมั่นคงที่กอสรางในชุมชนรุงมณีพัฒนา (2552-2561)
เฟสที่

ปที่เริ่มกอสราง

ปที่สรางเสร็จ

จํานวนหลัง

1
2
3

2552
2557
2560

2555
2559
2561

50
117
130

ราคาบานแฝด/
บานแถว
280,000
320,000
NA

297

NA

รวม

ราคาบานเดี่ยว
310,000
350,000
NA
NA

ปจจุบันนี้ ชุมชนรุงมณีพัฒนามีบานเรือนและสิ่งปลูกสรางจํานวน 420 หลังคาเรือน โดยมีประชากรอยู
อาศัยทั้งสิ้น 1,500 คน จากการสํารวจพบวาสวนใหญมีอาชีพรับจาง (รอยละ 37.8) รองลงมามีอาชีพคาขายขนาด
เล็ก (รอยละ 33.7) และเปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 18.9) มองในภาพรวม ถือวาสภาวะทางเศรษฐกิจของชาว
ชุมชนอยูในเกณฑดี มีรายไดเฉลี่ย 21,526 บาทตอเดือน โดยมีผูวางงานเล็กนอยเทานั้น (รอยละ 1.1) นอกจากนี้ชาว
ชุมชนจํานวนหนึ่งมีการแบงหองใหเชา เพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว
ความสัมพันธทางสังคมภายในชุมชนปจจุบัน พบวามีลักษณะเปนความสัมพันธแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท
กลาวคือ ยังมีคนกลุมหนึ่งที่ใหความชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากชนบท แตอยางไรก็
ตาม ยังมีชาวบานอีกกลุมหนึ่งที่มีความเปนปจเจกชนนิยมสูง อาศัยอยูภายในบานของตนโดยไมผูกมิตรกับเพื่อนบาน
ซึ่งคนกลุมหลังนี้มักออกไปทํางานตั้งแตเชาตรู และกลับเขาบานในเวลามืดค่ํา โดยไมไดออกไปพบปะสังสรรคกับ
เพื่อนบาน อันเปนลักษณะของความสัมพันธทางสังคมในเมืองใหญ กระนั้นก็ตาม ในภาพรวมเมื่อชุมชนมีการจัด
กิจกรรม หรืองานประเพณีตางๆ ขึ้น ก็จะมีสมาชิกของชุมชนเขารวมกันคอนขางมาก เชน กิจกรรมในวันพอแหงชาติ
วันแมแหงชาติ กิจกรรมในวันเด็ก ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา และวันสงกรานต เปนตน

การจัดสวัสดิการชุมชน
ชุมชนรุงมณีพัฒนามีการจัดสวัสดิการชุมชนครั้งแรกในป 2546 ในรูปของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แตประสบความลมเหลวและมีปญหาหนี้เสียจํานวนมากจนตองเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหมเมื่อป 2549 นําโดยคุณ
กัลยาศรี หมอกมณี คณะกรรมการชุดใหมไดมีการจัดวางโครงสรางและระบบการทํางานใหม มีการจัดทําระบบขอมูล
และทํางบดุลยอนหลัง 3 ป เพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งชักจูงใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานและ
เสนอความคิดเห็น จนกระทั่งสามารถฟนกองทุนใหรอดพนจากวิกฤติไดสําเร็จ และไดรับการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ในป 2550 ตอมาในป 2553 กับ 2556 ไดรับเงินทุนเพิ่มจากรัฐบาลในระยะที่สองและสาม ครั้งละ 1,000,000 บาท
ในชวงนั้นธนาคารออมสินได ใหการสนับสนุนทั้งอุปกรณสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร และสอนการใช
โปรแกรมทางการเงินและบัญชีตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการกองทุนฯ จนกระทั่งมีความพรอม ทางคณะกรรมการกองทุนฯ
จึงมีมติใหเปดเปนสถาบันการเงินกองทุนชุมชนในป 2556 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนแหลงสินเชื่อในการพัฒนาอาชีพ
หรือสําหรับนําไปใชจายในสิ่งจําเปนตอการดํารงชีพ ปจจุบันสถาบันการเงินฯ มีสมาชิกทั้งหมด 697 คน โดยมีเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งแหลงเงินทุนของสถาบันฯ ไดมาจากหลายแหลง ไมวาจะเปนการระดมเงินหุนจาก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนรุงมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร

สมาชิก การรับฝากเงินจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป เงินสนับสนุนที่ไดรับจากสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ และการกูยืมจากธนาคารออมสิน ทําใหปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 8,200,000 บาท
สําหรับบริการที่สถาบันการเงินฯ จัดใหแกสมาชิก ประกอบดวยการฝากเงิน การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
และบริการอื่น ๆ (อาทิ บริการเติมเงินโทรศัพท รับชําระคาสาธารณูปโภค รับชําระคาบัตรเครดิต และการโอน
เงินทั้งในและตางประเทศ เปนตน) โดยผลกําไรจากการประกอบการที่ไดรับในแตละป จะจัดสรรใหประมาณรอย
ละ 5 สําหรับเปนสวัสดิการแกสมาชิกเกี่ยวกับการเกิด เจ็บปวย ชราภาพ และเสียชีวิต3
นอกจากนี้ชุมชนรุงมณีพัฒนา ยังจัดตั้ง ‘กลุมสัจจะสตรีฯ’ ขึ้นในป 2555 โดยไดรับแนวคิดในการจัดตั้ง
จากการไปดูงานที่วัดไผลอม จ.ตราด และวัดโพธิ์ทอง จ.จันทบุรี อันเปนการนําหลักพุทธศาสนามาประยุกตใชใน
การระดมเงินออมและการจัดการกองทุนสวัสดิการ กลุมสัจจะสตรีฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกสามารถเขาถึ ง
แหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา สมาชิกจะตองออมเงินประจําทุกเดือน ๆ ละ 100 บาท และกูได 3,500-5,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 2 ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 131 คน
กองทุนวันละบาท เปนอีกกองทุนหนึ่งที่มีความสําคัญ กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นในป 2555 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหสมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยกําหนดใหสมาชิกจะตองออมเงินปละ 360 บาท ปจจุบนั มีสมาชิก 120
คน กองทุนนี้จะไมมีการปลอยกู แตจะเนนจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกเปนสําคัญ คือ สวัสดิการดานการเกิด การ
รักษาพยาบาล และการเสียชีวิต4
กองทุนสุดทายที่จะกลาวถึง คือ กองทุนรักษาบานรักษาดิน ซึ่งกอตั้งเมื่อป 2555 โดยมีจุดเริ่มตนมา
จากการทําโครงการบานมั่นคงของชุมชนรุงมณีพัฒนา กองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อทําประกันภัย ในกรณี
เกิดภัยพิบัติ น้ําทวม ดินถลม ซึ่งบานที่ไดรับความเสียหาย จะไดรับการชดเชยตามมูลคาความเสียหาย สมาชิก
จะตองจายคากองทุนฯ ปละ 210 บาท ปจจุบันมีสมาชิก 152 คน

ชมรมผูสูงอายุ
ชมรมผูสูงอายุชุมชนรุงมณีพัฒนา กอตั้งเมื่อป 2558 ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยที่ดําเนินโครงการ ‘วงเดือนลําดวน’ 5 โดยมีกิจกรรมสําคัญไดแก การนําตัวแทนผูสูงอายุไปศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมของผูสูงอายุในชุมชนตาง ๆ ทั้งใน กทม. และตางจังหวัด หลังจากนั้นผูสูงอายุจากชุมชนรุง
3

1) การเกิดจะไดรับเงินทําขวั ญ 500 บาท พรอมกับคารักษาพยาบาลคืนละ 200 บาท 2) เจ็บปวยจะไดรับคานอน
โรงพยาบาลคืนละ 200 บาท ไมเกิน 5 คืน 3) ชรา ออมครบ 15 ป เมื่อครบอายุ 60 ป จะไดรับบํานาญเดือนละ 300 บาท และ 4)
เสียชีวิตจะไดรับคาทําศพ 3,000-10,000 บาท (ผันแปรตามระยะเวลาในการเปนสมาชิก).
4 1) คลอดบุตรจะไดคาทําขวัญ 500 บาท และคานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลคืนละ 100 บาท ไมเกิน 5 คืนตอครั้ง และ
ปละไมเกิน 2,000 บาท 2) เจ็บปวยจะไดรับคานอนโรงพยาบาลคืนละ 100 บาท ไมเกิน 10 คืนตอป 3) เสียชีวิตไดคาทําศพ อัตรา
ผันแปรตามระยะเวลาในการเปนสมาชิก สูงสุดไมเกิน 5,000 บาท.
5 โครงการวงเดื อ นลํ า ดวน เป น โครงการที่ สํ า นั ก งานทรั พ ย สิ นส ว นพระมหากษั ต ริ ย ไ ด จั ด ขึ้ น โดยร ว มมื อ กั บ มู ลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ คลินิกศูนยแพทยพัฒนา และกรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหผูสูงอายุ ดํารงชีพอยูในสังคมอยางมีคุณคาและมีความสุข ผานการพัฒนา 4 ดาน คือ 1) ดูแล
ระยะยาวตอผูสูงอายุกลุมพึ่งพิง 2) สรางงานอาชีพและรายได รวมทั้งกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุ 3) ปรับสภาพแวดลอมใหเปน
มิตรกับผูสูงอายุ และ 4) เตรียมความพรอมสูวัยผูสูงอายุ โครงการวงเดือนลําดวนถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อใหความรูและคนหาความตองการ
ของผู สู ง อายุ ผ า นเวที ก ารพู ด คุ ย ระหว า งผู สู ง อายุ อั น จะนํ า ไปสู กิ จ กรรมในการพั ฒ นาผู สู ง อายุ ด า นต า ง ๆ (อ า งจาก
http://www.crownproperty.or.th/ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย).
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มณีพัฒนาที่เขารวมโครงการไดปรึกษาหารือ กันจนนําไปสูการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2558 มี
สมาชิกชมรมเริ่มแรก 20 คน มีนายไตรภพ วงศมณี เปนประธานชมรม
สําหรับกิจกรรมสําคัญของชมรมผูสูงอายุที่ควรกลาวถึง ไดแก การรวมกลุมจัด ทําผลิตภัณฑเพื่อสราง
รายไดใหแกชมรม ไดแก น้ํายาลางจาน (ทําจากมะกรูด) ยาสระผม (จากดอกอัญชัน) ยาหมอง พิมเสนน้ํา และน้ํา
สมุนไพร ผลิตภัณฑเหลานี้จําหนายใหแกชาวชุมชนในราคาถูก โดยมีวัตถุประสงค ลดรายจายในครัวเรือนและหา
รายไดใหแกชมรมผูสูงอายุ สวนเครื่องดื่มสมุนไพรที่ชมรมผลิตขึ้น ประกอบดวย น้ํากระเจี๊ยบ น้ําแครอท น้ํา
ตะไคร น้ําขิง น้ําอัญชัน น้ําใบบัวบก และน้ําลําไย เปนตน โดยผลิตภัณฑสวนใหญจะเนนใชวัตถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาติ และสามารถหาได งายตามทอ งถิ่นและมีราคาถูก ในสวนของการผลิต นั้น สมาชิก ที่เปนตัว หลั ก มี
ประมาณ 15 คน และสมาชิกที่มาชวยเปนครั้งคราวอีกประมาณ 20 คน ทุกคนตางเสียสละแรงงานโดยไมไดรับ
คาจาง ผลิตภัณฑที่วางจําหนายใหแก ชาวบานในราคาถูกและเปนที่นิยมไดแก น้ํายาลางจาน ยาสระผม น้ํายา
ปรับผานุม ยาหมอง พิมเสนน้ํา และน้ํา สมุนไพร เปนตน เงินที่ไดจากการขายผลิตภัณฑถือเปนรายไดของชมรม
ผูสูงอายุสําหรับนําไปใชในกิจกรรมของชมรมตอไป และคาดวาจะสามารถนําสวนหนึ่งมาจัดสรรเปนสวัสดิก าร
ใหแกสมาชิกในอนาคตอันใกลนี้
กิจกรรมอื่น ๆ ของชมรมผูสูงอายุที่ควรนํามากลาวถึง ไดแก การออกกําลังกาย การเยี่ยมผูปวยติดเตียง
การพบปะสังสรรค และกิจกรรมลานธรรม ดังจะไดกลาวถึงพอสังเขป ตามลําดับ
ชมรมผูสูงอายุจัดใหมีการออกกําลังกาย ‘เตนแอโรบิกประกอบเพลง’ โดยมีนางวรรณภา สงาศรี (ปา
พร) สมาชิกของชมรมเปนอาสาสมัครนําผูสูงอายุเตน ซึ่งมีทั้งเพลงลูกทุงและหมอลํา โดยจัดขึ้นทุก ๆ วันจันทร
พุธ และศุกร เวลา 17.00-18.30 น. ณ ลานอาคารสถาบันการเงินชุมชน มีผูเขารวมโดยเฉลี่ยแตละครั้ง 15-20
คน ไมเสียคาใชจาย กิจกรรมดังกลาวนี้เริ่มจัดครัง้ แรกในเดือนพฤษภาคม 2558 จนถึงปจจุบันนี้ก็ยังคงดําเนินการ
อยางคึกคักเสมอมา
การเยี่ยมผูปวยติดเตียง กิจกรรมดังกลาวไดรับอิทธิพลทางความคิดจากคลินิกศูนยแพทยพัฒนาที่เดิน
ทางเขามาตรวจสุขภาพใหแกผูปวยเรื้อรังและผูสูงอายุในชุมชนที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป มีการตรวจความดัน การเตน
ของหัวใจ ตรวจเลือด ไขมันและน้ําตาล ผูรับบริการไมตองเสี ยคาใชจาย สวนชมรมผูสูงอายุไดใหการชวยเหลือ
คลินิกศูนยแพทยพัฒนาในการตรวจ จนกระทั่งพัฒนาเปนกิจกรรมของชมรมในการเดินตรวจเยี่ยมผูสูงอายุตาม
บานประมาณ 2 เดือนตอครั้ง เนนเยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่ติดเตียงและติดบานเปนสําคัญ 6 นอกจากนี้ทางชมรมยัง
สงเสริมสมาชิกในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอีกดวย อาทิ ในเดือนมิถุนายน 2559 มีการนํา
สมาชิกไปเขารวมอบรมเรื่อง ‘ภาวะสมองเสื่อม’ และ ‘ภาวะกลามเนื้อออนแรง’ ที่จัดขึ้นโดยสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ศูนยปฏิบัติการเรียนรู ‘บวร’ เขตวัง
ทองหลาง
กิ จ กรรมที่ น า สนใจต อ มา คื อ การรั บ ประทานอาหารร ว มกั น ประจํ า เดื อ น โดยจั ด ในวั น ประชุ ม
ประจําเดือนของชมรมผูสูงอายุ คือ วันอาทิตยที่ 3 ของเดือน ซึ่งในวันนั้นผูสูงอายุจะนําอาหารมารับประทาน
รวมกัน เพื่อสรางบรรยากาศใหผูสูงอายุไดพบปะและสนทนาระหวางกัน แตละครั้งจะมีผูเขารวม 15-20 คน
กิจกรรมดังกลาวเปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูสูงอายุดวยกัน
6

จากการสํารวจของชมรมผูสูงอายุ พบวา มีผูสูงอายุในชุมชนฯ ทั้งสิ้น 124 คน เปนประเภทติดบาน 6 คน และติดเตียง
2 คน นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุเปนโรคเบาหวาน 25 คน โรคความดัน 55 คน โรคไขมัน 12 คน โรคหัวใจ 18 คน โรคปวด
กลามเนื้อ 6 คน โรคขอเสื่อม 18 คน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทตา 5 คน และโรคหืดหอบ 5 คน ตามลําดับ.
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กิจกรรม “ลานธรรม” สวดมนตประจําเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง โดยมีสมาชิกเขารวมประมาณ 30 คน ในชวง
เชาจะมีการนิมนตพระมาทําพิธีสวดมนต ณ ลานอเนกประสงคของชุมชนฯ หลังจากนั้นจะจัดใหพระสงฆฉันเพล
และผูสูงอายุทานอาหารกลางวันรวมกัน นอกจากนี้ชมรมผูสูงอายุยังมีบทบาทสําคัญในการจัดงานประเพณี และ
วันสําคัญประจําปของชาติ อาทิ งานสรงน้ําพระและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา การทําพิธีจุดเทียนชัยและสดุดีถวายพระพรในวันแมแหงชาติและวันพอแหงชาติ เปนตน
ชมรมผูสูงอายุฯ มีแผนที่จะจัดตั้ง “กองทุนชมรมผูสูงอายุ” โดยพยายามเก็บรวบรวมเงินทุนเบื้องตน
จากการจัด กิจกรรมทอดผาปาผูสูงอายุ แต ในขณะนั้นกองทุนยังไมไดมีการจดทะเบียนหรือจัดตั้งอยางเป น
ทางการ นอกจากนี้กลุมออมทรัพยชุมชนรุงมณีพัฒนายัง ไดรวมบริจาคเงินสมทบเขาชมรมฯ เปนประจําทุกป ๆ
ละ 10,000 บาท ปจจุบันมียอดเงินบริจาคในกองทุนรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท
กลาวไดวาชมรมผูสูงอายุฯ มีการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จอยางมาก ทั้งนี้เกิดจากความเขมแข็ง
ของประธานชมรมและสมาชิกที่รวมกันทํางานเปนทีม ใหความไววางใจซึ่งกันและกัน อันนําไปสูความรวมมือกัน
ทํางานอยางแข็งขัน อันทําใหนับวันชมรมผูสูงอายุมีสมาชิกเพิ่มขึ้นและขยายเครือขายออกไปกวางขวาง ชื่อเสียง
ของชมรมผูสูงเริ่มเปนที่รูจัก จนกระทั่งมีกลุมผูสูงอายุจากชุมชนอื่น ๆ เขามาดูงานบอย ๆ รวมทั้งผูนําชมรมฯ ยัง
ไดรับเชิญเปนวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับการจัดการชมรมผูสู งอายุ มีสมาชิกบางคนไดรับเชิญเปนวิทยากรใน
การสาธิตการทําผลิตภัณฑน้ํายาลางจาน และน้ํายาสระผมใหกับสามเณร วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งถือ
เปนผลสําเร็จดานผลิตภัณฑที่เดนชัดของชมรม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนชุมชนรุงมณีพัฒนา
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ฯ จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อ ป 2543 โดยคณะกรรมการชุ ม ชนฯ ภายใต ก ารสนั บ สนุ น ของ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ที่เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนใหไดรับการดูแล
และอบรมอยางถูกวิธี อันเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูโรงเรียนประถม อีกทั้งเพื่อชวยเหลือผูปกครองใหมี
เวลาประกอบอาชีพไดมากขึ้น สวนดานงบประมาณการกอสรางไดรับ การสนับสนุนจาก ดร.สืบแสง พรหมบุญ
โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 504 ตารางเมตร จํานวนอาคารเรียน 2 หลัง และมีหองเรียน 5 หอง มี
สนามเด็กเลน และมีพื้นที่รับประทานอาหาร 50 ตารางเมตร พื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรม 80 ตารางเมตร และใช
หองเรียนเปนพื้นที่สําหรับใหเด็กนอนตอนกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ รับเด็กที่มีอายุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบ เปดทําการตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร เวลา
8.00-15.30 น. โดยแบงชั้นเรียนเปน 3 ระดับตามอายุของเด็ก มีครูพี่เลี้ยงทั้งสิ้น 6 คน และมีเด็ก 83 คน จําแนก
เปนเด็กในชุมชน 31 คน และเด็กนอกชุมชน 52 คน เด็กในชุมชนเสียคาบํารุงเดือนละ 500 บาท และเด็กนอก
ชุมชนเสียเดือนละ 700 บาท นอกจากนี้เด็กทุกคนยังตองจายคาลงทะเบียนแรกเขาอีกคนละ 3,000 บาท สําหรับ
เปนคาชุดนักเรียน หนังสือ ที่นอน และคาประกันอุบัติเหตุ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการชุมชนฯ โดยไดรับการสนับสนุน ดาน
เงิ น เดื อ นครู พี่ เ ลี้ ย งและนมผงสํ า หรั บ เด็ ก จากสํ า นั ก งานเขตวั ง ทองหลาง ส ว นสํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริยใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากวันสําคัญตาง ๆ นอกจากนี้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ยังไดเขารวมในกิจกรรมที่คณะกรรมการชุมชนฯ จัดขึ้น เชน กิจกรรมวันพอแหงชาติ และ
วันแมแหงชาติ เปนตน โดยศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ได สงการแสดงของเด็กเขารวม และนําเด็กเขารวมในกิจกรรม
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กับทางชุมชนที่จัดขึ้นทุก ๆ ป อันเปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ ดีระหวางสมาชิกในชุมชน จนกระทั่งปจจุบัน
ไดรับการยกยองจากชุมชนใกลเคียงวาชุมชนรุงมณีพัฒนาเปนชุมชนที่มีความเขมแข็ง และมีสวัสดิการครบทุก
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ‘ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ’ ไดกลายเปน ‘ตนแบบ’ สําหรับเปนแหลงเรียนรูใหแกชุมชนใน
ละแวกใกลเคียงและชุมชนอื่น ๆ ที่สนใจจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ไดเขามาศึกษาดูงาน เพื่อนําไปประยุกตใชให
เกิดการพัฒนาในชุมชนของตนตอไป
เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ควรคูไปกับการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน พบวาชุมชนรุง
มณีพัฒนาซึ่งในอดีตเปนชุมชนแออัด ชาวบานมักสรางบานแบบชั่วคราว เนื่องจากมีคาใชจายต่ําและยังสามารถ
รื้อยายออกไดงายหากมีการขอคืนพื้นที่ กระแสความคิดในการพัฒนาชุมชนในขณะนั้นจึงยังไมเกิดขึ้น โดย
ชาวบานใหความสนใจเกี่ยวกับปญหาปากทองและปญหาเฉพาะหนาของครอบครัวเปนหลัก จุดประกายทาง
ความคิดในการพัฒนาสวัสดิการชุมชนเริ่มตนขึ้นเมื่อชาวบานไดบรรลุถึงความมั่นคงดานที่อยูอาศัยจากการเขา
ร ว มในโครงการบ า นมั่ น คง โดยมี ป จ จั ย สํ า คั ญอี ก 3 ป จ จั ย ที่ ส งผลให ช าวบ า นมี ก ารรวมกลุม กั นเพื่ อ พั ฒ นา
สวัสดิการชุมชนรวมกัน คือ ภาวะผูนํา ทุนทางสังคม และการสนับสนุนจากภาคีเครือขาย (ซึ่งปจจัยทั้ง 3 นี้จะมี
การอธิบายในรายละเอียดตอไปอีก)

ความมั่นคง
ดานที่อยูอาศัย

เกิดความคิดที่จะมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

การรวมกลุมเพื่อ
พัฒนาสวัสดิการชุมชน

ภาวะผูน ําเชิงการเปลี่ยนแปลง ทุนทางสังคม และการสนับสนุนจากภาคีเครือขาย (บวร)
ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางความมั่นคงดานที่อยูอาศัย กับการพัฒนาสวัสดิการชุมชน

วิเคราะหการจัดสวัสดิการชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงลักษณะและรูปแบบในการจัดสวัสดิการของชุมชนรุงมณีพัฒนา
ในสวนตอไปนี้จะไดแสดงใหเห็นวาการจัดสวัสดิการชุมชนดังกลาวนี้ มีการดําเนินการที่สอดคลองกับหลักการของ
SEP อยางไรบาง โดยผลการวิเคราะหจะไดนําเสนอในตารางขางลางนี้
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ตารางที่ 2 การจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุงมณีพัฒนา ตามแนวทางของ SEP
3 หวง 2 เงื่อนไข

กิจกรรมที่พบในชุมชนรุงมณีพัฒนา

ความพอประมาณ

1. คณะกรรมการชุมชนฯ สงเสริมใหสมาชิกออมเงินกับกองทุนสวัสดิการชุมชน และมีการให
คําแนะนําแกสมาชิกเปนรายบุคคลมิใหมีการใชจายฟุมเฟอย
2. กองทุนสวัสดิการชุมชน กําหนดใหสมาชิกกูยืมเงินไดตามความจําเปนจํานวนจํากัด และมี
สิทธิก์ ูใหมตอเมื่อชําระคืนเงินกูที่คางทั้งหมดกอน
3.ชาวชุมชนยินดีจายเงินคาผอนรายงวดสําหรับเปนคากอสรางบานมั่นคง เพื่อใหไดมาซึ่ง
ความมั่นคงดานที่อยูอาศัย
1. การจัดระบบการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได จน
ไดรับความไววางใจจากสมาชิกอยางกวางขวาง
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ชุมชนจัดตั้งขึ้น ทําหนาที่แบงเบาภาระของผูปกครองในการดูแล
เด็กอยางถูกวิธี โดยเสียคาใชจายต่ํา
3. ชมรมผูสูงอายุรวมกันจัดทําผลิตภัณฑที่จําเปนเพื่อจําหนายใหแกชาวชุมชนในราคาต่ํา โดย
นําผลกําไรเขาชมรมเพื่อจัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิกตอไป
1. การสรางเครือขายกับองคกรภายนอก ทําใหเกิดความรวมมือและหนุนชวยซึ่งกันและกัน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
2. กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย พรอมกับจัดสวัสดิการแกสมาชิกดานการ
คลอดบุตร การเจ็บปวย การเสียชีวิต และใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ฯลฯ
3. กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพของชมรมผูสูงอายุ
1. กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการบันทึกขอมูลทางการเงิน และการบริหารจัดการกองทุนฯ
2. ชมรมผู สู ง อายุ ไ ด ส ง เสริ ม สมาชิ ก ที่ มี ค วามรู ด า นการอาชี พ ให เ ข า มานํ า ในการจั ด ทํ า
ผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย พรอมกับมีการอบรมอาชีพใหแกสมาชิกอื่น
3. ชมรมผูสูงอายุมีการสงสมาชิกไปเขารวมอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุที่จัด
ขึ้นโดย คลินิกศูนยแพทยพัฒนา ซึ่งจัดใหมีการอบรมบอย ๆ
1. คณะกรรมการชุมชนฯ มีความเสียสละและทุมเทในการทํางานเพื่อสวนรวม
2. ชมรมผูสูงอายุ ดําเนินโครงการเยี่ยมเยียนบานของผูสูงอายุติดเตียงทุกๆ 2 เดือน
3. ชมรมผูสูงอายุ มีการชักจูงผูสูงอายุติดบาน ใหออกมาเขารวมกิจกรรมของชมรม
4. ในป 2549 คณะกรรมการกองทุ นหมู บานและชุ มชนเมื องชุ ดที่ 2 ไดทํางานอย างหนัก จน
สามารถพลิกฟนกองทุนฯ ที่กําลังประสบวิกฤติใหกลับฟนขึ้นมาไดสําเร็จ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุมกัน

ความรู

คุณธรรม

จากตารางขางตน แสดงใหเห็นวาการจัดสวัสดิการของชุมชนรุงมณีพัฒนามีความสอดคลองกับหลัก SEP
กระนั้นก็ตาม การนํา SEP มาใชในการจัดสวัสดิการชุมชนนั้น มิไดปรากฏเปนนโยบายของคณะกรรมการชุมชนฯ
อยางชัดเจน แตความสอดคลองดังกลาว เกิดจากเหตุผล 4 ประการ คือ 1) ผูนําชุมชนไดรับการเรียนรูเกี่ยวกับหลัก
SEP จากการอบรม การอาน หรือการพูดคุยแลกเปลี่ยน อันเปนประสบการณที่แตละบุคคลไดรับมา 2) วิธีคิดและ
หลักปฏิบัติตามแนวทาง SEP วางอยูบนรากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งชาวชุมชนไดรับการสืบทอด
มาจากอดีต 3) การดํารงชีพตามแนวทาง SEP มีความสอดคลองกับสามัญสํานึกของคนที่มีปญญาโดยทั่วไปที่สามารถ
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ตั้งสติเพื่อคิดไตรตรองอยางรอบคอบและรอบดาน อันจะนําไปสูขอสรุปดังกลาวไดเอง และ 4) แทจริงแลวศาสนาทุก
ศาสนาตางมีหลักคําสอนที่สอดคลองกับแนวคิด 3 หวง 2 เงื่อนไข เพื่อการดํารงชีพที่สันติ เปนสุข และยั่งยืน
กลาวในภาพรวม สามารถสรุปไดวาการจัดการสวัสดิการชุมชนที่สอดคลองกับแนวคิด SEP จะตองมีรูป
แบบอยางนอย 4 ประการ ดังนี้ 1) สวัสดิการชุมชนจัดขึ้นจากความรวมมือของสมาชิกที่รวมตัวกันเปนกลุม เพื่อสราง
ความมั่นคงในการดํารงชีพในอนาคต 2) สวัสดิการชุมชนจะตองใหความสําคัญกับกิจกรรมการพัฒนาอาชีพ เพิ่ม
รายได และการออมเพื่อประโยชนในระยะยาวของสมาชิก มากกวาเพื่อการบริโภคระยะสั้น 3) สวัสดิการชุมชน
จะตองสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการที่จําเปนของสมาชิกทุกศาสนา ทุกชาติพันธุ ทุกเพศ และทุกวัย
(ตั้งแตเกิดจนตาย) และ 4) ดานการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนจะตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได เพื่อให
สมาชิกไววางใจและใหความรวมมือ เพื่อกอใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนตอไปในอนาคต

สวัสดิการชุมชนกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด แ สดงให เ ห็ น ว า การพั ฒ น าสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นั้ น
มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กลาวคือ เมื่อชุมชนมีความเขมแข็ง ก็จะ
ส งผลให ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนดํ า เนิ น ไปได โ ดยง า ย ในทางตรงข า ม เมื่ อ สามารถจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่ มี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก ก็จะทําใหสมาชิกไววางใจและใหความรวมมือกับชุมชน อันจะ
สงผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
‘ความเปนชุมชนเขมแข็ง ’ ประกอบดวย 5 ดาน (Samukkethum, 2011, pp. 68-73) คือ เขมแข็ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการเสริมสรางอํา นาจของชุมชน ในสวนนี้จะไดวิเคราะหความ
เขมแข็งของชุมชนรุงมณีพัฒนา ตามลําดับ
ประการแรก ดานเศรษฐกิจ (ในบริบทของสังคมเมือง หมายถึง การมีงานทํา มีรายไดเพียงพอตอการใช
จายที่จําเปน ไมเปนหนี้ และมีความมั่นคงดานอาชีพ) ซึ่งจากการสํารวจเบื้องตนของผูวิจัย พบวาชาวชุมชนมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนคอนขางสูง (21,526 บาทตอเดือน) ในขณะที่มีครัวเรือนยากจนคอนขางนอย (รายไดต่ํากวาเดือนละ 5,000 บาท
มีรอยละ 2.2 เทานั้น) แสดงวาชุมชนรุงมณีพัฒนามีปญหาดานการครองชีพทางเศรษฐกิจคอนขางต่ํา ชาวชุมชนโดยทั่วไปมี
งานทํา และพึง่ ตนเองไดในทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาชีพโดยทั่วไปมีทั้งหาบเรแผงลอย รับจาง คาขาย และปจจุบันคนรุนหลังเริ่ม
มีอาชีพรับราชการจํานวนหนึ่ง
ประการที่สอง ดานสังคม (หมายถึงความสัมพันธระหวางสมาชิกในชุมชน ความไวเนื้อเชื่อใจและถอยทีถอย
อาศัยตอกัน) ผลการศึกษาพบวา ชาวชุมชนที่อยูอาศัยดั้งเดิมโดยทั่วไปมักรูจักและสนิทสนมกัน แตเนื่องจากชุมชนรุง
มณีพัฒนาซึ่งอยูติดกับถนนใหญและใกลแหลงธุรกิจและสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ ชาวชุมชนจํานวนหนึ่งหันมา
สรางรายไดจากการแบงหองใหเชา ภายในชุมชนจึงมีคนแปลกหนาจํานวนไมนอย ซึ่งผูอยูอาศัยชั่วคราวเหลานี้ตางขาด
ความผูกพันกับชุมชนและไมสนใจที่จะมีความสัมพันธกับเพื่อนบาน กระนั้นก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะชาวชุมชนที่
อาศัยอยูเปนประจํา พวกเขามักจะรูจักคุนเคยกันเปนอยางดีเนื่องจากอาศัยอยูรวมกันในชุมชนมาเปนเวลานาน และมี
การทํากิจกรรมภายในชุมชนรวมกันบอย ๆ
ประการที่สาม ดานประเพณีวัฒนธรรม ชุมชนรุงมณีพัฒนามีอายุไมต่ํากวา 50-60 ป โดยชาวชุมชน
ดั้งเดิมเปนผูอพยพมาจากชนบทในตางจังหวัด ลักษณะของชาวชุมชนโดยทั่วไปจึงยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิม โดยอาจมีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมจากภูมิภาคตาง ๆ แตโดยภาพรวมก็คือ วัฒนธรรมของชาวไทย
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พุทธที่สืบทอดมาจากชนบท ดังจะเห็นไดจากความผูกพันกับวัด อาทิ การตักบาตรในตอนเชา ประเพณีการบวช
การจัดงานศพ การทําบุญในวันปใหม ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต การแหเทียนเขาพรรษา การ
จัดงานในวันลอยกระทง การถวายความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริยเนื่องในวาระตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้
ชาวชุมชนยังมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของพวกตนอยางเดนชัดอีกดวย ดังนั้นจึงถือวาชุมชนมี
ความเขมแข็งดานวัฒนธรรมในระดับสูง
ประการที่สี่ ดานสิ่งแวดลอม ชุมชนรุงมณีพัฒนาในปจจุบันนี้มีสภาพแวดลอมที่นาอยูอาศัยพอสมควร
ทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสภาพแวดลอมทางสังคม กลาวคือ มีถนนปูนที่กวางและพื้นผิวเรียบทอดยาว
เขาสูชุมชน สองขางทางมีบานเรือนปลูกเรียงเปนระเบียบ มีพื้นที่สําหรับจอดรถ บริเวณโดยทั่วไปดูสะอาด และมี
ตนไมรมรื่นพอสมควร ในขณะที่ผูอยูอาศัยมีทาทีเปนมิตร มีความปลอดภัย และการแพรระบาดของยาเสพติดที่
เคยเปนปญหารุนแรงในอดีตกลับลดลงจนเกือบจะไมปรากฏใหเห็นในปจจุบัน7
ประการที่ห า ด า นการเสริมสรางอํ านาจของชุ มชน หมายถึ ง การกระจายอํ านาจให ชุม ชนในการ
ตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางการยอมรับและยกระดับเกียรติภูมิของชุมชนเอง (Samukkhethum,
2011) ซึ่งผลการศึกษาพบวาชุมชนรุงมณีพัฒนามีการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนฯ ที่เขมแข็ง มีการบริหารจัดการ
ที่โปรงใส ไดรับการยอมรับจากสมาชิกอยางกวางขวาง สามารถสรางชื่อเสียงจนไดรับรางวัลจํานวนมากจากหลาย
หนวยงานติดตอกันเปนเวลา 3-4 ปมาแลว อันสงผลใหสถาบันการเงินชุมชนเปนที่ยอมรับจากภาคีภายนอก
โดยทั่วไป จนกระทั่งมีผูนําจากชุมชนอื่น ๆ เขามาศึกษาดูงานภายในชุมชนฯ กันบอย ๆ ไมขาดสาย อันแสดงให
เห็นถึงความสามารถ (Capability) ของชาวชุมชนที่สามารถพัฒนาตนเองและชุม ชนไดในระดับสูงอย า งน า
ภาคภูมิใจ
สําหรับปจจัยที่สงผลใหการจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุงมณีพัฒนาประสบความสําเร็จ นอกจากเกิด
จากความเขมแข็งของชุมชนแลว ยังเกิดจากปจจัยอื่น ๆ อีกอยางนอย 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก การมีภาวะผูนําสาธารณะ (Public Leadership) ซึ่งพบวาชุมชนรุงมณีพัฒนามีผูนําชุมชน
ที่โดดเดน ซึ่งนอกจากมีความเสียสละ และทุมเทการทํางานเพื่อสวนรวมแลว ยังพบอีกวามีการทํางานเปนทีมที่
เข า ขากั น และประสานงานกั น อย า งใกล ชิด ที ม งานต า งส ง เสริ ม กั น และกั น และเป น กํ า ลั ง ใจแก กั นและกัน
(Broussine, 2005) รวมทั้ งผู นํ า ยั งมี คุ ณ ลั ก ษณะของผู นํ า เชิ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ มี วิ สั ย ทั ศ น มี ก ารถ า ยทอด
วิสัยทัศนไปสูสมาชิก และสรางแรงบันดาลใจแกสมาชิกในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนไปขางหนาอยา ง
กระตือรือรน (Achua & Lussier, 2013)
ประการที่สอง การมีสวนรวมของสมาชิกภายในชุมชน แมวาสมาชิกของชุมชนรุงมณีพัฒนาที่เขารวมใน
กิจกรรมของชุมชนบอยๆ จะมีสัดสวนไมมากนัก แตผูนําชุมชนพยายามสรางกลไกใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการ
รับรูเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของชุมชน โดยมีการติดตั้งเสียงตามสายภายในชุมชน รวมทั้งการจัดตั้งกลไกการ
เคาะประตูบานไปตามเครือขายของละแวกบาน โดยมีสํานักงานของสถาบันการเงินฯ ทําหนาที่เปนศูนยกลาง ที่
สมาชิกสามารถเดินทางเขามาพูดคุยและเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยางไมขาดสาย การมีสวนรวมใน

7

ชาวบานที่ไมประสงคออกนามเลาใหฟงวา สภาพในปจจุบันนี้ แตกตางกับอดีตเมื่อประมาณ 8-9 ปกอนหนานี้ ซึ่ง
สภาพโดยทั่วไปยังคงเปนชุมชนแออัด บานปลูกกันแนนขาดระเบียบ ใตถุนบานเปนน้ําครํา มียาเสพติดแพรระบาดโดยทั่วไป และมี
การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นบอย ๆ.
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การรับทราบการเคลื่อนไหวของชุมชน จะสงผลใหสมาชิกตัดสินใจเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนไดมากขึ้น
(Creighton, 2005, pp. 89-101)
ประการที่สาม การไดรับการสนับสนุนจากภาคีเครือขาย (Acevedo & Common, 2010) อันทําให
การจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุงมณีพัฒนาสามารถพัฒนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํานองเดียวกับการ
เ ส ริ ม ส ร า ง ชุ ม ช น เ ข ม แ ข็ ง ซึ่ งไ ด รั บ แ ร ง ห นุ น จ า ก ภ า คี เ ค รื อข า ย อ ย างกว า ง ข ว า ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ
อยางยิ่ง ธนาคารออมสิน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สํานักงานเขตวังทองหลาง คลินิกศูนยแพทย
พัฒนา วัดเทพลีลา และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) (พอช.) เปนตน
จากผลการวิเคราะหและนําเสนอมาทั้งหมดขางตน สามารถสรุปเปนตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับการ
เสริมสรางสวัสดิการชุมชนตามแนวทาง SEP เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนได ดังปรากฏใน
แผนภาพขางลางนี้
ชุมชนเขมแข็ง
1. เขมแข็งดานเศรษฐกิจ (มีงานทํา รายไดเพียงพอ
ไมเปนหนี้ มีภูมิคุมกันดานอาชีพ)
2. เขมแข็งดานสังคม (ถอยทีถอยอาศัย ไววางใจ
กัน และมีเครือขายกวาง)
3. เข ม แข็ ง ด า นวั ฒ นธรรม (ภาคภู มิ ใ จในจารี ต
ประเพณี และมีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม)
4. เข ม แข็ ง ด า นสิ่ ง แวดล อ ม (ที่ อ ยู อ าศั ย มั่ น คง
สิ่งแวดลอมและสาธารณูปโภคดี)
5. เข ม แข็ ง ด า นการเสริ ม สร า งอํ า นาจ (ชุ ม ชนมี
อํานาจตัดสินใจ และไดรับการหนุนเสริมจากภาคี
ภายนอก)

การจัดสวัสดิการชุมชน (ตาม
แนวทาง SEP)
1. สวั ส ดิ ก ารเชิ ง กลุ ม ที่ ส ร า ง
ความมั่นคงในการดํารงชีพ
2. เนนพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได
และการออม
3. ตอบสนองต อ คนทุ ก เพศทุก
วัย (ตั้งแตเกิดจากตาย)
4. โปรงใส รับผิดชอบ ไววางใจ
& ใหความรวมมือ

การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตที่
สมดุลและ
ยั่งยืน

ภาวะผูนํา
การมีสวนรวมของชุมชน
ภาคีเครือขาย

ภาพที่ 2 ตัวแบบการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนเมือง

บทสรุป
บทความนี้ไดแสดงใหเห็นวา การพัฒนาชุมชนตามแนวทาง SEP ในเขตเมืองใหญ นั้นมิใชสิ่งเพอฝนเลื่อน
ลอย แตมีความเปนไปได ดังเชนชุมชนรุงมณีพัฒนา และอีกหลาย ๆ ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแนนอนที่สุด
การพัฒนาชุมชนตามแนวทาง SEP ในเขตเมืองมิอาจเกิดขึ้นไดทามกลางสุญญากาศ แตเกิดขึ้นภายใตบริบทที่แนนอน
บางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางความมั่นคงดานที่อยูอาศัย เปนเงื่อนไขที่สําคัญที่สุด ดังจะเห็นวาเมื่อความ
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ตองการดานที่อยูอาศัยไดรับการตอบสนองแลว หลังจากนั้นพวกเขาก็จะพยายามคนหาแนวทางการพัฒนาในขั้นตอนที่
กาวหนาตอไปอีก อันจะทําใหพวกเขาสามารถดํารงชีพรวมกันไดอยางสันติ และอยูดีมีสุข
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ แสดงให เ ห็ น ว า ชุ ม ชนรุ ง มณี พั ฒ นาสามารถเข า ถึ ง ความมั่ น คงด า นที่ อ ยู อ าศั ย
ภายหลังจากที่พวกเขาเขารวมในโครงการบ านมั่นคง ซึ่งสงผลใหสภาพของชุมชนที่เดิมเปนชุ มชนแออั ด ได
เปลี่ยนไปเปนชุมชนที่มีบานเรือนมั่นคงแข็งแรง รวมทั้งมีหลักประกันในการอยูอาศัยระยะยาว โครงการบาน
มั่นคงจึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา หลังจากนั้นจึงมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน การรวมกลุมผูสูงอายุ
และกลุมสตรีเพื่อทํากิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนรวมกัน การจัดทําวิสาหกิจชุมชน และการใหความสนใจตอ
สวัสดิภาพและสวัสดิการของผูอยูอาศัยอยางจริงจัง เปนตน
นอกจากนี้ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง พบว า ‘การพั ฒ นาสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนตามแนวทาง SEP’
มีความสัมพันธกับ ‘การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ’ อยางแยกจากกันไมออก เมื่อเปนเชนนี้จึงมีความจําเปนที่
จะตองดําเนินการสงเสริมสวัสดิการชุมชนตามแนวทาง SEP ไปพรอมๆ กับการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อันจะ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนของชาวชุมชนในทายที่สุด
อนึ่ ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ข อ จํ า กั ด อย า งน อ ย 2 ประการ คื อ 1) การศึ ก ษาครั้ งนี้ เ น น พิ จ ารณาการ
ประยุกตใช SEP ในการพัฒนาชุมชน หนวยในการวิเคราะหจึงเปน ‘ชุมชน’ อันทําใหละเลยการประยุกตใช SEP
ในระดับบุคคลและครัวเรือนที่มีความสําคัญเชนกัน และ 2) การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดสวัสดิการเพียงชุมชนเดียว อันทําใหมีขอจํากัดในการสรุปผล เนื่องจากขาดการเปรียบเทียบ
กับชุมชนอื่น ๆ ทั้งการเปรียบเทียบกับกรณีที่เหมือนกัน และกับกรณีที่แตกตางกัน
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