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	 แม้การรวมตัวกันของคนในชุมชน
เมืองไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะต่างมีวิถีชีวิตที ่
เร่งรีบ	 แต่ชุมชนราชทรัพย์ท�าให้เราเห็นว่า	 
สิง่เหล่านีไ้ม่ได้เป็นอปุสรรคในการสร้างชมุชน
ท่ีสงบสขุ	เพราะผู้น�าและชาวบ้านทีน่ีย่ดึหลกั
คณุธรรมในการด�าเนนิชวีติ	และน้อมน�าหลกั
เศรษฐกจิพอเพียงมาปรบัใช้กบัชมุชนของตน	
จนสามารถแปรเปลีย่นชมุชนทีเ่คยเสือ่มโทรม
ให้เป็นสวรรค์บนดินก็ว่าได้	

 วันนี้เมื่อเอ่ยถึงชุมชนรำชทรัพย์ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร เป็นที่รับรู้กันว่ำเป็น
ชมุชนทีผู่ค้นมคีวำมสำมคัค ีช่วยเหลือเกือ้กลูอย่ำงแขง็ขนั ทัง้ในแง่เศรษฐกจิ และกำรร่วมกนั 
สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน จำกควำมร่วมมือน้ีท�ำให้ชุมชนรำชทรัพย์ ได้รับรำงวัล 
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของเขตบำงซื่อ และได้รับรำงวัลชุมชนเข้มแข็งสร้ำง 
กรุงเทพยั่งยืน (ภำคกรุงเทพเหนือ) รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมสุขของผู้คนในพื้นที่ 
ดว้ยกำรปลกูพืชผักสวนครวัรั้วกินได้ภำยในครัวเรือน และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่อำคำร
ศนูย์กำรเรยีนรู้ชมุชน ซึง่สะท้อนถงึกำรช่วยเหลอืเกือ้กูลและเอ้ืออำทรระหว่ำงกันของคนใน
ชุมชน จนเป็นควำมสุขที่เกิดจำกชุมชนอย่ำงแท้จริง

ชุมชนรำชทรัพย์
ต้นแบบชุมชนเมืองสำนสำมัคคี

พลิกฟื้นชุมชนด้วยแรงสำมัคค ี
 คุณรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์	ประธาน
ชมุชนราชทรพัย์	เล่าว่า	พืน้ท่ีของชุมชนแห่งนี้ 
เป็นของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย ์ 	 ความสัมพันธ ์ของคนในชุมชน 
ช่วงแรกเป็นแบบต่างคนต่างอยู	่แบ่งตามพืน้ที่
ในซอย	เป็นต้นซอย	กลางซอย	ท้ายซอย
	 ในปี	2539	ชาวชมุชนราชทรพัย์เตรยีม
กระบวนการจัดตั้งชุมชนอย่างเป็นทางการ	
เพื่อเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ	 จาก
หน่วยงานภาครฐั	โดยตัง้ต้นจากการท�าแผนที่
ชุมชน	 จนกระท่ังได้รับการจัดตั้งเป็นชุมชน
ในปี	 2542	 ในอดีตมีเหตุการณ์น�้าท่วมและ 
ไฟไหม้ท�าให้ชาวชุมชนราชทรัพย์เกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจในการปกป้องดูแลชุมชนของ
ตัวเอง	 ด้วยการท�าสะพานไม้ใช้เดินทางใน
ชุมชน	และร่วมกันท�าแนวกันน�้าจากแม่น�้า
 “ชุมชนราชทรพัย์ตัง้อยูย่่านบางโพ เป็น
พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และนนทบุรี 
ทิศเหนือติดคลองบางโพธิ์ขวาง ทิศใต้ติด



223องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

วัดบางโพโอมาวาส ทิศตะวันออกติดถนน
ประชาราษฎร์สาย 1 ส่วนทิศตะวันตกติด
แม่น�้าเจ้าพระยา ผู้คนที่มาอาศัยที่น่ีมีครบ
ทกุภาค รวมถงึมีแรงงานต่างชาติทีม่าเช่าบ้าน
อยู่ที่น่ีด้วย เราก็ดูแลพวกเขาตั้งแต่การเกิด 
การเรียนของลูกๆ การรักษาพยาบาลต่างๆ” 
ประธานชุมชนอธิบายให้เห็นความแตกต่าง
หลากหลายของคนในชุมชน	

แรงสนับสนุนจำกภำยนอก
	 ข้อดีของชุมชนแห่งนี้	 นอกจากจะมี
ผู ้น�าที่เข้มแข็ง	 ชาวบ้านมีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาชีวิตของตนเอง	 ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ยังได้ภาคีสนับสนุนเข้า
มาช่วยเหลอืมากมายหลายหน่วยงาน	เช่น	วดั	
โรงเรียน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
กศน.	 โดยเฉพาะส�านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ที่เข้ามาพัฒนาชุมชน	 เริ่ม
ท�าโครงการบ้านมั่นคงและกลุ่มออมทรัพย์	
ส�านักงานเขตบางซื่อที่มาช่วยเหลือแนะน�า
วิธีคัดแยกขยะ	 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม	
น�าต้นเฟื่องฟ้ามาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม 
ริมคลอง	 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้
ชุมชนแห่งนี้เกิดความสะอาด	สวยงาม	

 “เมื่อก่อน ชุมชนราชทรัพย์สกปรก
มาก มีถังขยะใบใหญ่ๆ วางหน้าบ้าน 38 ใบ 
การมีถังขยะมากๆ นี่ไม่ใช่เรื่องดีนะคะ นั่น
หมายความว่าคนในชุมชนนั้นไม่รู้จักการคัด
แยกขยะ ที่ส�าคัญมีถังขยะมาก ก็สกปรกมาก 
มีของเสียกลิ่นเน่าเหม็นมากตามไปด้วย เมื่อ
ดฉินัได้รบัเลอืกเป็นประธานชมุชนในปี 2551 
ก็ได้ขอค�าแนะน�าจากส�านักงานเขตบางซื่อ
ในการจัดการปัญหานี้ ต้องบอกว่าส�านักงาน
เขตแห่งนี้ท�างานอย่างแข็งขันมาก ได้มาสอน
การคัดแยกขยะให้คนในชุมชน สอนให้เห็น
คุณค่าของขยะ เท่านั้นยังไม่พอยังมารับแลก
ขยะรไีซเคลิถึงในชมุชน เป็นแรงจงูใจส�าคญัที่
ท�าให้ชาวบ้านอยากคัดแยกขยะ 
 นอกจากนั้น ด้วยความท่ีชุมชนของ
เราอยู่ติดคลองบางโพขวาง ซึ่งเป็นคลองที่
มีความยาวขนานไปกับพื้นที่ของชุมชน ทาง
ส�านักงานเขตก็จัดหาต้นเฟื่องฟ้ามาปลูกใน
กระถาง เรียงเป็นแถวยาว แต่ตรงนี้ก็ท�าให้
เราได้เรียนรู้เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของ
ชาวบ้าน เพราะหลังจากส�านักงานเขตน�าต้น
เฟื่องฟ้ามาปลูกได้ไม่นาน ชาวบ้านเริ่มคิด
ว่าแทนที่จะเป็นไม้ดอก ก็อยากจะปลูกพืช
ผักสวนครัวในกระถางแทน ดังนั้นทุกวันนี้
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ภาพของชุมชนราชทรัพย์จึงกลายเป็นชุมชน
สีเขียวมีทั้งมะกรูด ตะไคร้ มะนาว กะเพรา 
พริก แตงกวา สารพัดผักที่ช่วยเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เหนียวแน่น 
ยิ่งกว่าเดิม จากที่ไม่ค่อยได้คุยกัน ก็ได้คุยกัน 
มากขึน้เพราะได้แบ่งปันผกัสวนครวัระหว่างกนั”  
ประธานชุมชน	หญิงเก่งที่อุทิศตัวท�างานเพื่อ
สังคม	เล่าด้วยท่าทีเป็นกันเอง	
	 พร้อมขยายความให้ฟังถึงเรื่องปัญหา
ปากท้องของคนในชมุชนทีส่่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง	มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย	
ด้วยเหตุนี้	 ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์จึงได้พยายามช่วยเหลือส่งเสริมให้ไป
ศึกษาดูงาน	 เพื่อน�ากลับมาเป็นแนวทางใน
การสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน	
 “ปกติประธานชุมชนจะได้รับคัดเลือก
ไปดงูาน แต่ของเรา เราเลอืกคนในชมุชนทีม่ใีจ
อยากเรยีนรู ้อยากพฒันาตนเองไปด้วย เพราะ
เมื่อไปแล้วเขาก็จะน�ามาท�าจริงและสอน 
คนอ่ืนได้ด้วย เราไปมาหลายทีม่ากโดยเฉพาะ
ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
จนที่สุดก็เร่ิมคิดกันว่าเราจะซื้อก้อนเชื้อเห็ด
มาเพาะขาย จึงมีการรวมตัวกันราว 7-8 
คน โดยใช้เงินตั้งต้นจากเงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีที่มีเงินหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม
ได้ โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.33 บาทต่อปี  
ก�าหนดคืนปีครึ่ง”	 ประธานชุมชนเล่าถึง 
จดุเริม่ต้นของการสร้างรายได้เพิม่ให้กบัคนใน
ชุมชน	พร้อมอธิบายกระบวนการท�างานว่า

	 เมื่อได้เงินทุนมาแล้ว	 ก็เริ่มต้นด้วย
การสร้างโรงเพาะเห็ด	 โดยอาศัยไม้เหลือใช้
จากโรงไม้ใกล้บ้าน	 ส่วนการก่อสร้างก็อาศัย
ผูช้ายในชุมชนช่วยกนัสร้าง	หลงัจากนัน้กแ็บ่ง
หน้าที่กันท�างาน	 ทั้งคนรดน�้า	 คนเก็บเห็ดที่
ต้องใช้ความช�านาญ	 รวมถึงคนน�าไปขาย	 ท่ี
ช่วงแรกๆ	เป็นการน�าไปขายหน้าโรงเรียนวัด
บางโพโอมาวาส
	 หลังจากนั้น	 ชุมชนแห่งนี้ก็ได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารทหารไทย	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้
ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน	 จึงมีการปรับปรุง
โรงเพาะเหด็	ส่งชาวบ้านไปเรยีนรูก้ารแปรรปู
เห็ดกับสมาคมเชฟกระทะเหล็ก	 สอนการ
ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 การท�าการตลาด	
รวมไปถึงวิธีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
สินค้า	 ท�าให้สินค้าของท่ีนี่ได้รับความสนใจ	
เช่น	 ข้าวเกรียบเห็ด	 ปั้นสิบไส้เห็ด	 ถุงทอง	 
น�้าพริกเห็ด	 เฉาก๊วยเห็ด	ฯลฯ	 รวมถึงสินค้า
อื่นๆ	เช่น	น�้ายาล้างจาน	กระเป๋าสาน	จนทุก
วนันีมี้ชาวบ้านเป็นสมาชกิเข้าร่วมถงึ	25	ราย	
สร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนนับหมื่นบาท	
 
	 นอกจากนี้	 ชุมชนยังเกิดความภาค
ภมูใิจจากรางวลัสขุภาวะของ	กทม.ทีท่กุคนมี 
ส่วนร่วม	 ท�าให้มีโครงหลังคาคลุมกันฝน 
บังแดด	 สามารถท�ากิจกรรมและรองรับคน
ได้ถึง	100	คน	ถือเป็นชุมชนเดียวใน	50	เขต
ที่ท�าการก่อสร้างได้	
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ควำมส�ำเร็จ มำจำกจิตอำสำของคน 
ในชุมชน 
	 ประธานชมุชนแห่งนีเ้ล่าว่า	ก่อนทีช่มุชน 
ราชทรัพย ์จะประสบความส�าเร็จอย ่าง 
ทกุวนันีใ้ช่เรือ่งง่าย	ความแตกต่างหลากหลาย 
ของคนที่ใช้ชีวิตในสังคมเมือง	 ท�าให้การรวม
กลุ่มท�าได้ยาก	 แต่เหตุที่สิ่งดีๆ	 เกิดขึ้นได	้ 
ก็เพราะชาวบ้านเห็นร่วมกัน	 ว่าเราต้อง 
ลุกขึ้นมาท�าด้วยตัวเอง	 หลังจากนั้นเมื่อมี
หน่วยงานต่างๆ	มาสนับสนุนจึงเป็นแรงผลัก
ดันให้เกิดขึ้นได้	 แม้ว่าจะมีจุดอ่อนที่ส�าคัญ
คือ	 คนที่มาร่วมมักเป็นผู้สูงอายุและเยาวชน	
เพราะคนในวยัท�างานไม่มเีวลา	แต่อย่างน้อย
ก็ยังมีตัวเชื่อมให้แต่ละครอบครัวได้เข้าใจใน
สิ่งที่ชุมชนท�า	
 “อุปสรรคของเราคือ การที่จะหลอม
รวมคนในชุมชนให้มาท�ากิจกรรมด้วยกัน แต่
เราค่อยๆ ให้ชาวบ้านรับรู้ว่าสิ่งที่ท�าจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างไร เมื่อมี
โครงการอะไร หรือต้องใช้เงินเรื่องใด เราจะ
ติดประกาศ มีเสียงตามสายบอกกล่าวเป็น
อาทิตย์ ส่วนหนึ่งเราอยากท�าให้เกิดความ
โปร่งใส สองเราอยากให้เกิดความร่วมมือ  
อกีอย่างเราอยากให้เกดิความยัง่ยนืในสิง่ทีท่�า 
 นอกจากคนในวัยสูงอายุแล้ว เราก็
ชกัชวนคนรุ่นหลงัมารบัรูร้บัทราบการท�างาน

ด้วย โดยพยายามเสาะหาคนที่มีจิตอาสา  
มีความเป็นผู้น�าโดยธรรมชาติมาร่วมกันคิด 
เพราะต่อไปพวกเขาต้องเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการดูแลชุมชน เรามีศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางชุมชน มีพื้นที่ 108 
ตารางวา มีลานท่ีเราท�าเป็นลานประชุม มี
อาคาร 2 ชั้น เป็นที่ท�าการชุมชน และเป็นที่
ตั้งของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุน
สวัสดิการวันละบาท เมื่อจะคิดท�าอะไรเราก็
มารวมกลุ่มกันที่นี่” 
	 ประธานชุมชนราชทรัพย์เล่าว่า	 การ
ท�างานเพื่อชุมชนทั้งผู้น�าและชาวบ้านต้อง
มีใจอาสาเป็นตัวตั้ง	 และพร้อมจะเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลง	 ท่ีส�าคัญต้องยึดถือ
คุณธรรม	 ท�างานอย่างสุจริต	 เพราะความมี
คุณธรรมจะท�าให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน	 ท�าอะไร	
ก็สามารถประสบความส�าเร็จได้	
	 ในอนาคตอันใกล้เมื่อรถไฟฟ้าสาย
สีน�้าเงินมาถึง	 ซึ่งจะอยู ่ห่างจากชุมชนแค่
เพียง	300	เมตรเท่านั้น	ชาวบ้านที่นี่มองเห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
ในหลากหลายด้าน	 ท้ังในด้านท่ีเป็นข้อด	ี
ท�าให้การเดินทางสัญจรสะดวกมากขึ้น	และ 
ข้อด้อยท่ีอาจมาพร้อมกับความพลุกพล่าน
จอแจของสังคมเมือง	
	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ชาวบ้านที่นี่ก็พร้อม
รับมือกับสิ่งต่างๆ	เพราะที่ผ่านมาพวกเขาได้
ผ่านบททดสอบมาหลากหลายรูปแบบ	 และ
พร้อมจับมือแก้ปัญหาไปด้วยกัน




