ชุมชนราชทรัพย์

ต้นแบบชุมชนเมืองสานสามัคคี
วันนี้เมื่อเอ่ยถึงชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นที่รับรู้กันว่าเป็น
ชุมชนทีผ่ คู้ นมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกือ้ กูลอย่างแข็งขัน ทัง้ ในแง่เศรษฐกิจ และการร่วมกัน
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน จากความร่วมมือนี้ท�ำให้ชุมชนราชทรัพย์ ได้รับรางวัล
ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ของเขตบางซื่อ และได้รับรางวัลชุมชนเข้มแข็งสร้าง
กรุงเทพยั่งยืน (ภาคกรุงเทพเหนือ) รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุขของผู้คนในพื้นที่
ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายในครัวเรือน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่อาคาร
ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน ซึง่ สะท้อนถึงการช่วยเหลือเกือ้ กูลและเอือ้ อาทรระหว่างกันของคนใน
ชุมชน จนเป็นความสุขที่เกิดจากชุมชนอย่างแท้จริง

พลิกฟื้นชุมชนด้วยแรงสามัคคี

แม้ ก ารรวมตั ว กั น ของคนในชุ ม ชน
เมืองไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต่างมีวิถีชีวิตที่
เร่งรีบ แต่ชุมชนราชทรัพย์ท�ำให้เราเห็นว่า
สิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างชุมชน
ทีส่ งบสุข เพราะผูน้ �ำและชาวบ้านทีน่ ยี่ ดึ หลัก
คุณธรรมในการด�ำเนินชีวติ และน้อมน�ำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กบั ชุมชนของตน
จนสามารถแปรเปลีย่ นชุมชนทีเ่ คยเสือ่ มโทรม
ให้เป็นสวรรค์บนดินก็ว่าได้
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คุณรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์ ประธาน
ชุมชนราชทรัพย์ เล่าว่า พืน้ ทีข่ องชุมชนแห่งนี้
เป็นของส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษั ต ริ ย ์ ความสั ม พั น ธ์ ข องคนในชุ ม ชน
ช่วงแรกเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ แบ่งตามพืน้ ที่
ในซอย เป็นต้นซอย กลางซอย ท้ายซอย
ในปี 2539 ชาวชุมชนราชทรัพย์เตรียม
กระบวนการจัดตั้งชุมชนอย่างเป็นทางการ
เพื่ อ เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐ โดยตัง้ ต้นจากการท�ำแผนที่
ชุมชน จนกระทั่งได้รับการจัดตั้งเป็นชุมชน
ในปี 2542 ในอดีตมีเหตุการณ์น�้ำท่วมและ
ไฟไหม้ท�ำให้ชาวชุมชนราชทรัพย์เกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจในการปกป้องดูแลชุมชนของ
ตัวเอง ด้วยการท�ำสะพานไม้ใช้เดินทางใน
ชุมชน และร่วมกันท�ำแนวกันน�้ำจากแม่น�้ำ
“ชุมชนราชทรัพย์ตงั้ อยูย่ า่ นบางโพ เป็น
พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และนนทบุรี
ทิศเหนือติดคลองบางโพธิ์ขวาง ทิศใต้ติด

วัดบางโพโอมาวาส ทิศตะวันออกติดถนน
ประชาราษฎร์สาย 1 ส่วนทิศตะวันตกติด
แม่น�้ำเจ้าพระยา ผู้คนที่มาอาศัยที่นี่มีครบ
ทุกภาค รวมถึงมีแรงงานต่างชาติทมี่ าเช่าบ้าน
อยู่ที่นี่ด้วย เราก็ดูแลพวกเขาตั้งแต่การเกิด
การเรียนของลูกๆ การรักษาพยาบาลต่างๆ”
ประธานชุมชนอธิบายให้เห็นความแตกต่าง
หลากหลายของคนในชุมชน

แรงสนับสนุนจากภายนอก

ข้อดีของชุมชนแห่งนี้ นอกจากจะมี
ผู้น�ำที่เข้มแข็ง ชาวบ้านมีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาชีวิตของตนเอง ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ภาคีสนับสนุนเข้า
มาช่วยเหลือมากมายหลายหน่วยงาน เช่น วัด
โรงเรียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กศน. โดยเฉพาะส�ำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ที่เข้ามาพัฒนาชุมชน เริ่ม
ท�ำโครงการบ้านมั่นคงและกลุ่มออมทรัพย์
ส�ำนักงานเขตบางซื่อที่มาช่วยเหลือแนะน�ำ
วิธีคัดแยกขยะ ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
น�ำต้นเฟื่องฟ้ามาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
ริ ม คลอง ซึ่ ง เป็ น จุ ด เปลี่ ย นส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้
ชุมชนแห่งนี้เกิดความสะอาด สวยงาม

“เมื่ อ ก่ อ น ชุ ม ชนราชทรั พ ย์ ส กปรก
มาก มีถังขยะใบใหญ่ๆ วางหน้าบ้าน 38 ใบ
การมีถังขยะมากๆ นี่ไม่ใช่เรื่องดีนะคะ นั่น
หมายความว่าคนในชุมชนนั้นไม่รู้จักการคัด
แยกขยะ ที่ส�ำคัญมีถังขยะมาก ก็สกปรกมาก
มีของเสียกลิ่นเน่าเหม็นมากตามไปด้วย เมื่อ
ดิฉนั ได้รบั เลือกเป็นประธานชุมชนในปี 2551
ก็ได้ขอค�ำแนะน�ำจากส�ำนักงานเขตบางซื่อ
ในการจัดการปัญหานี้ ต้องบอกว่าส�ำนักงาน
เขตแห่งนี้ท�ำงานอย่างแข็งขันมาก ได้มาสอน
การคัดแยกขยะให้คนในชุมชน สอนให้เห็น
คุณค่าของขยะ เท่านั้นยังไม่พอยังมารับแลก
ขยะรีไซเคิลถึงในชุมชน เป็นแรงจูงใจส�ำคัญที่
ท�ำให้ชาวบ้านอยากคัดแยกขยะ
นอกจากนั้น ด้วยความที่ชุมชนของ
เราอยู่ติดคลองบางโพขวาง ซึ่งเป็นคลองที่
มีความยาวขนานไปกับพื้นที่ของชุมชน ทาง
ส�ำนักงานเขตก็จัดหาต้นเฟื่องฟ้ามาปลูกใน
กระถาง เรียงเป็นแถวยาว แต่ตรงนี้ก็ท�ำให้
เราได้เรียนรู้เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของ
ชาวบ้าน เพราะหลังจากส�ำนักงานเขตน�ำต้น
เฟื่องฟ้ามาปลูกได้ไม่นาน ชาวบ้านเริ่มคิด
ว่าแทนที่จะเป็นไม้ดอก ก็อยากจะปลูกพืช
ผักสวนครัวในกระถางแทน ดังนั้นทุกวันนี้
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ภาพของชุมชนราชทรัพย์จึงกลายเป็นชุมชน
สีเขียวมีทั้งมะกรูด ตะไคร้ มะนาว กะเพรา
พริ ก แตงกวา สารพั ด ผั ก ที่ ช ่ ว ยเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เหนียวแน่น
ยิ่งกว่าเดิม จากที่ไม่ค่อยได้คุยกัน ก็ได้คุยกัน
มากขึน้ เพราะได้แบ่งปันผักสวนครัวระหว่างกัน”
ประธานชุมชน หญิงเก่งที่อุทิศตัวท�ำงานเพื่อ
สังคม เล่าด้วยท่าทีเป็นกันเอง
พร้อมขยายความให้ฟังถึงเรื่องปัญหา
ปากท้องของคนในชุมชนทีส่ ว่ นใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์จึงได้พยายามช่วยเหลือส่งเสริมให้ไป
ศึกษาดูงาน เพื่อน�ำกลับมาเป็นแนวทางใน
การสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน
“ปกติประธานชุมชนจะได้รับคัดเลือก
ไปดูงาน แต่ของเรา เราเลือกคนในชุมชนทีม่ ใี จ
อยากเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเองไปด้วย เพราะ
เมื่ อ ไปแล้ ว เขาก็ จ ะน� ำ มาท� ำ จริ ง และสอน
คนอืน่ ได้ดว้ ย เราไปมาหลายทีม่ ากโดยเฉพาะ
ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
จนที่สุดก็เริ่มคิดกันว่าเราจะซื้อก้อนเชื้อเห็ด
มาเพาะขาย จึ ง มี ก ารรวมตั ว กั น ราว 7-8
คน โดยใช้เงินตั้งต้นจากเงินกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีที่มีเงินหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม
ได้ โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.33 บาทต่อปี
ก� ำ หนดคื น ปี ค รึ่ ง ” ประธานชุ ม ชนเล่ า ถึ ง
จุดเริม่ ต้นของการสร้างรายได้เพิม่ ให้กบั คนใน
ชุมชน พร้อมอธิบายกระบวนการท�ำงานว่า
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เมื่ อ ได้ เ งิ น ทุ น มาแล้ ว ก็ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ย
การสร้างโรงเพาะเห็ด โดยอาศัยไม้เหลือใช้
จากโรงไม้ใกล้บ้าน ส่วนการก่อสร้างก็อาศัย
ผูช้ ายในชุมชนช่วยกันสร้าง หลังจากนัน้ ก็แบ่ง
หน้าที่กันท�ำงาน ทั้งคนรดน�้ำ  คนเก็บเห็ดที่
ต้องใช้ความช�ำนาญ รวมถึงคนน�ำไปขาย ที่
ช่วงแรกๆ เป็นการน�ำไปขายหน้าโรงเรียนวัด
บางโพโอมาวาส
หลังจากนั้น ชุมชนแห่งนี้ก็ได้รับการ
สนั บ สนุ น จากธนาคารทหารไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้
ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน จึงมีการปรับปรุง
โรงเพาะเห็ด ส่งชาวบ้านไปเรียนรูก้ ารแปรรูป
เห็ดกับสมาคมเชฟกระทะเหล็ก สอนการ
ท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การท�ำการตลาด
รวมไปถึงวิธีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
สินค้า ท�ำให้สินค้าของที่นี่ได้รับความสนใจ
เช่น ข้าวเกรียบเห็ด ปั้นสิบไส้เห็ด ถุงทอง
น�้ำพริกเห็ด เฉาก๊วยเห็ด ฯลฯ รวมถึงสินค้า
อื่นๆ เช่น น�้ำยาล้างจาน กระเป๋าสาน จนทุก
วันนีม้ ชี าวบ้านเป็นสมาชิกเข้าร่วมถึง 25 ราย
สร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนนับหมื่นบาท
นอกจากนี้ ชุ ม ชนยั ง เกิ ด ความภาค
ภูมใิ จจากรางวัลสุขภาวะของ กทม.ทีท่ กุ คนมี
ส่ ว นร่ ว ม ท� ำ ให้ มี โ ครงหลั ง คาคลุ ม กั น ฝน
บังแดด สามารถท�ำกิจกรรมและรองรับคน
ได้ถึง 100 คน ถือเป็นชุมชนเดียวใน 50 เขต
ที่ท�ำการก่อสร้างได้

ความส�ำเร็จ มาจากจิตอาสาของคน
ในชุมชน

ประธานชุมชนแห่งนีเ้ ล่าว่า ก่อนทีช่ มุ ชน
ราชทรั พ ย์ จ ะประสบความส� ำ เร็ จ อย่ า ง
ทุกวันนีใ้ ช่เรือ่ งง่าย ความแตกต่างหลากหลาย
ของคนที่ใช้ชีวิตในสังคมเมือง ท�ำให้การรวม
กลุ่มท�ำได้ยาก แต่เหตุที่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นได้
ก็ เ พราะชาวบ้ า นเห็ น ร่ ว มกั น ว่ า เราต้ อ ง
ลุกขึ้นมาท�ำด้วยตัวเอง หลังจากนั้นเมื่อมี
หน่วยงานต่างๆ มาสนับสนุนจึงเป็นแรงผลัก
ดันให้เกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะมีจุดอ่อนที่ส�ำคัญ
คือ คนที่มาร่วมมักเป็นผู้สูงอายุและเยาวชน
เพราะคนในวัยท�ำงานไม่มเี วลา แต่อย่างน้อย
ก็ยังมีตัวเชื่อมให้แต่ละครอบครัวได้เข้าใจใน
สิ่งที่ชุมชนท�ำ 
“อุปสรรคของเราคือ การที่จะหลอม
รวมคนในชุมชนให้มาท�ำกิจกรรมด้วยกัน แต่
เราค่อยๆ ให้ชาวบ้านรับรู้ว่าสิ่งที่ท�ำจะเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างไร เมื่อมี
โครงการอะไร หรือต้องใช้เงินเรื่องใด เราจะ
ติดประกาศ มีเสียงตามสายบอกกล่าวเป็น
อาทิตย์ ส่วนหนึ่งเราอยากท�ำให้เกิดความ
โปร่งใส สองเราอยากให้เกิดความร่วมมือ
อีกอย่างเราอยากให้เกิดความยัง่ ยืนในสิง่ ทีท่ ำ�
นอกจากคนในวั ย สู ง อายุ แ ล้ ว เราก็
ชักชวนคนรุน่ หลังมารับรูร้ บั ทราบการท�ำงาน

ด้วย โดยพยายามเสาะหาคนที่มีจิตอาสา
มีความเป็นผู้น�ำโดยธรรมชาติมาร่วมกันคิด
เพราะต่ อ ไปพวกเขาต้ อ งเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ
ในการดูแลชุมชน เรามีศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางชุมชน มีพื้นที่ 108
ตารางวา มีลานที่เราท�ำเป็นลานประชุม มี
อาคาร 2 ชั้น เป็นที่ท�ำการชุมชน และเป็นที่
ตั้งของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุน
สวัสดิการวันละบาท เมื่อจะคิดท�ำอะไรเราก็
มารวมกลุ่มกันที่นี่”
ประธานชุมชนราชทรัพย์เล่าว่า การ
ท�ำงานเพื่อชุมชนทั้งผู้น�ำและชาวบ้านต้อง
มี ใจอาสาเป็ น ตั ว ตั้ ง และพร้ อ มจะเรี ย นรู ้
เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลง ที่ส�ำคัญต้องยึดถือ
คุณธรรม ท�ำงานอย่างสุจริต เพราะความมี
คุณธรรมจะท�ำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ท�ำอะไร
ก็สามารถประสบความส�ำเร็จได้
ในอนาคตอั น ใกล้ เ มื่ อ รถไฟฟ้ า สาย
สีน�้ำเงินมาถึง ซึ่งจะอยู่ห่างจากชุมชนแค่
เพียง 300 เมตรเท่านั้น ชาวบ้านที่นี่มองเห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
ในหลากหลายด้ า น ทั้ ง ในด้ า นที่ เ ป็ น ข้ อ ดี
ท�ำให้การเดินทางสัญจรสะดวกมากขึ้น และ
ข้อด้อยที่อาจมาพร้อมกับความพลุกพล่าน
จอแจของสังคมเมือง
แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่นี่ก็พร้อม
รับมือกับสิ่งต่างๆ เพราะที่ผ่านมาพวกเขาได้
ผ่านบททดสอบมาหลากหลายรูปแบบ และ
พร้อมจับมือแก้ปัญหาไปด้วยกัน

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี
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