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   ผมเชื่อว่ำกำรท�ำบุญกับมนุษย์เป็นกำรท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่  
ผมให้ที่นี่ชนิดหมดตัว ให้เวลำ ให้ควำมคิด ไม่เคยคิดมำหำผลประโยชน์  
ควำมตั้งใจจริงและเวลำเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดี 

ชุมชนขยะหนองแขม
ปลูกจิตอำสำจำกกำรแก้ปัญหำร่วมกัน

 คุณบรรจง แซ่อึ้ง	ชาวไทยเชื้อสายจีน	
ผู ้จัดการสหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะ
หนองแขม	 จ�ากัด	 เล่าให้ฟังถึงการท�างาน 
จิตอาสากับชุมชนที่ประกอบอาชีพเก็บขยะ
ขาย	 อยู ่อาศัยแบบชุมชนแออัด	 และไม่มี
ใครอยากเข้ามายุ่งเกี่ยวว่า	 เมื่อ	 25	ปีที่แล้ว	
เขาคิดสนุก	 อยากท�างานอาสาสมัครร่วมกับ
คนในชุมชนและคนจากภายนอก	 เพื่อท�าให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ดีขึ้น
 “ผมมีอาชีพท�าฟาร์มไก่ อาศัยอยู่ใน
ที่ดินฝั ่งตรงข้ามกับชุมชน เห็นชุมชนนี้มา 
ตั้งแต่เด็กๆ มีเพื่อนอยู่ในชุมชนนี้ด้วย พอจะ 
รู ้ จักคนในชุมชน และการที่ เป ็นคนไทย 
เชือ้สายจนีมาอาศยัในแผ่นดนิไทยกค็ดิอยาก
ท�าประโยชน์ให้ประเทศ”
	 จากจุ ด เริ่ มของความตั้ ง ใจนี้ เ อ ง	
นอกจากท�าให้คุณบรรจงได้รับการยอมรับ

จากชมุชนแล้ว	ยงัท�าให้คนในชุมชน	โดยเฉพาะ 
กลุ่มแกนน�า	 ผู้มีส่วนร่วมในการท�างานด้าน
ต่างๆ	 ได้เรียนรู ้แนวการท�างานจิตอาสา	 
ทั้งการแก้ไขปัญหาของชุมชน	 การท�างาน
แบบมส่ีวนร่วม	การประสานความร่วมมอืกบั 
หน่วยงานต่างๆ	ได้ตระหนักถึงคุณค่า	ความ
สามารถ	 และค้นพบศักยภาพของตนเอง	
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
	 จากจิตอาสาของคนคนหนึ่ง	แตกหน่อ
แตกกอ	กระจายเป็นส�านึกจิตอาสาให้คนอีก
มากมายได้อย่างไรน่าสนใจไม่น้อยเลยทเีดยีว	

กองขยะ ทีม่ำกบัปัญหำยำเสพตดิ 
	 แทบไม ่น ่าเช่ือว ่า	 ชุมชนกองขยะ
หนองแขม	 ที่มีแต่ปัญหามากมาย	 จะถูก
เปลีย่นให้กลายเป็นชมุชนทีน่่าอยูเ่หมอืนเช่น
ทุกวันนี้	
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	 เมื่อ	 25	 ป ีที่แล ้ว	 ชุมชนกองขยะ
หนองแขมเป็นชุมชนแออัด	 ต้ังอยู่บนถนน
พุทธมณฑลสาย	 3	 หรือเพชรเกษม	 104	
ชมุชนเกดิขึน้ปลายปี	พ.ศ.	2520	จากการย้าย
บริเวณที่ทิ้งขยะจากดินแดง	 มา	ณ	 สถานที ่
ปัจจุบัน	 ผู้ที่มีอาชีพเก็บขยะจึงย้ายตามมา
อยูอ่าศยัใกล้บริเวณโรงงานก�าจดัขยะมลูฝอย
หนองแขม	โดยในแต่ละวนัมกีารน�าขยะมาทิง้
ประมาณ	3,200	ตัน
	 ในระยะแรก	 ชาวบ ้านที่มาอาศัย 
ปลูกบ้านอยู่รอบกองขยะ	บุกรุกอาศัยอยู่บน 
ที่ดินของเอกชน	 และมูลนิธิเกษตราธิการ	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยคนในชมุชน
ปลูกบ้านชั้นเดียว	 ท�าจากเศษวัสดุ	 ไม้	 และ
สังกะสีเก่า	 สภาพชุมชนมีน�้าท่วมขัง	 มีกลิ่น
เน่าเหม็น	 กลายเป็นชุมชนแออัด	 ไม่มีไฟฟ้า	
ประปาเข้าถึง	คนในชุมชนมีปัญหายาเสพติด	
ปัญหาสุขภาพอนามัย	 เด็กและเยาวชนไม่ได้
รบัการศกึษา	นอกจากน้ี	คนในชมุชนยงัเผชญิ
กับปัญหาการถูกไล่รื้ออีกด้วย	
	 นี่คือสภาพปัญหาของชุมชนแห่งนี้ที่
คุณบรรจงพบพาน	 ปัญหาแรกที่เขาเข้ามา
ช่วยประสานงานคือ	 การช่วยแก้ไขปัญหา
เรื่องพิษสุนัขบ้า	 เมื่อคนในชุมชนเกิดความ 
ไว้วางใจแล้ว	 คุณบรรจงก็ท�างานช่วยเหลือ 
ในด้านอื่นตามมา	เริ่มจากขอความช่วยเหลือ 
ไปที่ ศูนย ์สั งคมพัฒนาอัครสั งฆมณฑล
กรุงเทพฯ	 สนับสนุนเงินทุนน�าไม้และวัสดุที่
จ�าเป็นมาสร้างศูนย์ชุมชน	เพื่อใช้จัดกิจกรรม

และเป็นพื้นที่ส่วนกลางพบปะประสานงาน
ในชุมชน	 พร้อมกับติดต่อไปที่คณะซิสเตอร์
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ	
(The	 congregation	 of	 the	 Sisters	 of	
the	Sacred	Heart	of	Jesus	of	Bangkok)	 
เพือ่ขอนกับวชหญงิหรอืซสิเตอร์มาสนบัสนนุ 
การพัฒนาเด็กเล็กและคนชราในชุมชน
	 เนื่องจากอาคารส�านักงานชุมชนสร้าง
อยู่บนพื้นท่ีเช่า	 จึงสามารถขอเลขท่ีท�าการ
ส�านักงานได้	 ศูนย์พัฒนาสังคมจึงสนับสนุน
งบประมาณเพือ่ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและประปา	
ต่อจากนั้นจึงจัดสรรให้คนในชุมชนใช้	 โดย
เก็บค่าน�้าประปาและค่าไฟฟ้าในราคาถูก
	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2545	 ชุมชนเริ่มให้
ความส�าคัญกับปัญหายาเสพติด	 โดยคณะ
กรรมการชุมชน	 และเครือข่ายองค์กรชุมชน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เขตหนองแขม	ร่วมกันจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหลายครั้ง	 ประกอบกับรัฐบาล
มีมาตรการปราบปรามอย่างจริงจัง	 แกนน�า
และสมาชิกบางส่วนของชุมชนจึงปรึกษา
หารือร่วมกัน	 คุณบรรจงเล่าว่าแนวทางของ
การจัดการปัญหาของที่นี่	 คือเน้นคืนคนดี
กลับสู่สังคม	 โดยไม่ใช้ความรุนแรง	 ส่งเสริม
ให้คนในชุมชนมีความรู้	 เรียนรู้เข้าใจสภาพ
ปัญหาต่างๆ	 ท่ีประสบอยู ่	 สนับสนุนให้ม ี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	 ท้ังผู ้ท่ีเคยต้องโทษจากการค้า 
ยาเสพติดหรือผู้เสพ
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 “ตอนน้ันคนในชมุชนจาก 176 ครวัเรอืน  
มีถึง 40 คน ที่ต้องโทษในคดียาเสพติดด้วย
ความยากจน คนที่ติดคุกก็ไม่มีใครไปเยี่ยม 
ผมเลยท�าโครงการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ�า 
ได้รับงบสนับสนุนจาก ปปส.(ส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 
นอกจากนัน้ ผมยงัท�าโครงการบ้านหลงัทีส่อง 
พาเด็กๆ ในชุมชนไปท�ากิจกรรมอื่นๆ เช่น  
ไปเที่ยวบ่อเลี้ยงปลาของผมที่นครไชยศรี  
ได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตการท�างาน พาเขาหนีไป
จากยาเสพติด รวมถึงได้ท�าโครงการกลุ่ม 
ผู้พ้นโทษ เพ่ืออบรมสร้างงานสร้างอาชพีหลงั
พ้นโทษ ท�าโครงการเครอืข่ายแม่ทีม่ลีกูตดิยา 
ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก สสส.(ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) เรา
จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับแม่เพื่อพา
ลูกเลิกยา ให้ลูกยอมรับการบ�าบัดในที่สุด” 
	 คณุบรรจงเล่าว่า	อปุสรรคปัญหาส�าคัญ
ของที่นี่คือ	 ขาดเงินทุน	 และขาดความรู้	 
มีแต่แรงงาน	 ดังน้ันการแก้ไขปัญหาของที่นี่
จึงยึดให้ความรู้และพูดคุย	 ช่วงแรกของการ
เข้าไปชุมชนแห่งนี้	 ชาวบ้านบางส่วนมองว่า 
คุณบรรจงเข้ามาท�างานเพื่อหาผลประโยชน์	
แต่เมื่อเวลาผ่านไป	 การท�างานที่จริงใจ	
ปราศจากการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง	 ท�าให้
คุณบรรจงและกลุ่มแกนน�าที่เข้ามาท�างาน 
ได้รับความไว้วางใจ	

 “เราต้องเข้าไปนั่งอยู่กลางใจเขาให้ได้ 
แล้วถงึจะท�างานได้ส�าเรจ็”	คณุบรรจงบอกว่า 
นอกจากความร่วมมือของคนในชุมชนแล้ว	
การแก้ไขปัญหาของที่นี่ให้ได้ผลดี	 เราต้อง
เข ้าใจถึงความต้องการของคนในชุมชน	 
ที่ส�าคัญต้องประสานงานขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานทีเ่หน็ความส�าคญัของปัญหาด้วย

มบ้ีำน มคีวำมมัน่คง มชีวีติทีด่ขีึน้ 
	 การด�าเนินงานต ่อมา	 คือการแก ้
ปัญหาถูกไล่ที่	 เนื่องจากบริเวณที่ชาวบ้าน 
เข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่นั้น	 บุกรุกทั้งที่ดินของ
ทางราชการและของเอกชน	 คุณบรรจงและ
ศูนย์สังคมพัฒนาได้ติดต่อกับมูลนิธิเกษตรา 
ธกิารและเอกชนเจ้าของทีด่นิ	เพือ่ขอเช่าและ
ซื้อที่ดิน	ให้คนในชุมชน	
	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2546	 รัฐบาลมี
โครงการบ้านมั่นคง	 ช่วยให้ชาวบ้านมีบ้าน
เป็นของตัวเอง	 โดยมีการด�าเนินงานตาม 
ขั้นตอนต่างๆ	 คือแกนน�าชุมชนเปิดประชุม
เวทีชุมชน	 เพื่อช้ีแจงให้คนในชุมชนทราบ
เกี่ยวกับโครงการบ้านมั่งคง	 ว่าเป็นโครงการ
พฒันาทีอ่ยูอ่าศยัคนจนในชมุชนแออดั	โดยมี
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	
หรือ	 พอช.	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	 โดย
ส่งเจ้าหน้าที่มาท�างานร่วมกับคนในชุมชน	
และเป็นแหล่งเงินทุนให้สหกรณ์ฯ	 กู้เงินเพื่อ
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ด�าเนินโครงการ	 จ�านวน	 33	 ล้านบาท	 ซึ่ง
สามารถสร้างบ้านได้	145	หลัง	
	 แกนน�าชุมชนได้พาคนในชุมชนไป
ดูงานโครงการบ้านมั่นคงในชุมชนต่างๆ	 
ต่อจากน้ัน	 มีภาคีเข้ามาร่วมงานกับชุมชน	
ในด้านการออกแบบผังระบบสาธารณูปโภค	 
บ้านพักอาศัย	 สนับสนุนข้อมูลและกิจกรรม
ต ่างๆ	 เช ่น 	 มูลนิธิคุณพุ ่ม 	 ภคินีคณะ 
พระหฤทัยฯ	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	
(องค์การมหาชน)	 ส�านักงานพัฒนาชุมชน 
เขตหนองแขม	มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์	ฯลฯ
 
	 ที่ส�าคัญ	 ยังมีหน่วยงานต่างๆ	 เข้ามา 
หนุนเสริมระบบการท�างานของชุมชน	 เช่น	
กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 สอนท�าบัญชีรายรับ-รายจ ่าย 
ครัวเรือน	 เพ่ือเป็นการสร้างวินัยในการ 
ออมเงิน	 มหาวิทยาลัยธนบุรี	 และการศึกษา
นอกโรงเรียน	 (กศน.)	 ได้ส่งเสริมความรู ้
เร่ืองการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้าน	 เช่น	 
การซ่อมกระเป๋า	ซ่อมรองเท้า	ซ่อมเครื่องใช้
ไฟฟ้า	รวมถงึมหาวทิยาลยัธนบรุ	ีมาประดษิฐ์
และตดิตัง้เคร่ืองซกัผ้าพลงังานแสงอาทติย์ให้
ชาวบ้าน	สามารถซกัผ้าได้ครัง้ละ	45	กโิลกรมั
	 ชาวบ้านทีน่ีไ่ด้เรยีนรูก้ารท�างานร่วมกนั	
โดยหลักๆ	แบ่งเป็น	กรรมการบ้านมั่นคง	กับ
กลุ่มออมทรัพย์	 จดทะเบียนเป็น	“สหกรณ์

เคหสถานชมุชนกองขยะหนองแขม จ�ากดั” 
มีการสร้างโรงขยะรีไซเคิลเป็นแหล่งรับซื้อ
ขยะจากชาวบ้าน	 แล้วน�าเงินท่ีได้ไปเป็น
ทุนหมุนเวียนอีกด้วย	
	 กล่าวได้ว่าปัจจบุนั	ชมุชนแห่งนีส้ามารถ
สร้างความเข้มแข็ง	 ยั่งยืน	 ในการจัดการ
ปัญหาร่วมกนั	ด้วยการสร้างระบบการท�างาน
ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต	 และโปร่งใส	 รักษา 
ผลประโยชน์ส ่วนรวม	 ความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน	การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	
	 มาวนันี	้ชุมชนขยะหนองแขมกลายเป็น 
องค์กรตัวอย่างที่ใครต่อใครต้องมาเรียนรู ้
วิธีการท�างาน	 และยังได้รับการยอมรับจาก
คนในสังคม	 ว ่าเป็นชุมชนที่มีระบบการ
ท�างานที่ดีจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย	เช่น	 
โล่เกยีรตยิศการประยกุต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง	 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์	 และ 
โล ่เกียรติยศชุมชนคุณธรรม	 จากมูลนิธ	ิ
ดร.เทียม	โชควัฒนา	อีกด้วย	
 
	 ท้ังหมดนี้	 เกิดข้ึนได้ด้วยใจอาสา	 แม้
จะตั้งต้นจากคนหนึ่งคน	 แต่หลังจากนั้น	 
จิตอาสาอีกหลายดวงก็เกิดข้ึน	 เพื่อท�าให้
ชุมชนแห่งนี้น ่าอยู ่ร ่วมกัน	 ทั้งชาวบ้าน 
ในชุมชนและคนภายนอกอีกมากมายท่ี 
อยากเห็นสังคมนี้มีความร่มเย็น




