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ท่ีตั้ง ขอมูลพ้ืนฐานและความเปนมาของชุมชน 

ชุมชนกองขยะหนองแขม  ตั้งอยูท่ีหมู 10 ถ.เพชรเกษม  51/3 หมูท่ี 10 ซ.เพชรเกษม 104 

ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  มีเนื้อท่ี 13 ไร  

อาณาเขต ทิศเหนือ          ติดท่ีดินวางเปลาของเอกชนซ่ึงเปนกองขยะเกา 

                                                       ของกรุงเทพมหานคร (เปนขยะจําพวกเศษวัสดุ 

                                                       จากโรงงานอุตสาหกรรม เศษตนไม ไมเกา บริเวณนี้เกิด   

                                                       ไฟไหมบอยครั้ง)  

            ทิศใต และ ทิศตะวันตก   ติดโรงงานกําจัดสิ่งปฏิกูลซ่ึงเคยเปนกองขยะเกาเชนกัน  

  ทิศตะวันออก               ติดถนนสาธารณะ ประกอบไปดวยชุมชนตางๆ  

                                            เปนบานถาวรและเพิงพักชั่วคราว  

จํานวนประชากร  ท้ังหมด 650 คน ชาย 313 คน หญิง 337 คน จําแนกเปนผูสูงอายุ 20  คน  

วัยกลางคน 420 คน เยาวชน  85  คน  เด็กแรกเกิด-อายุ 14 ป 125 คน  มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 

200 ครัวเรือน โดยมีบานจํานวน 176 หลัง (ขอมูลจากสํานักงานเขตหนองแขม ป 2562) ในจํานวน

บาน 176 หลังดังกลาว เปนสมาชิกโครงการบานม่ันคงจํานวน 145 หลัง ชุมชนกองขยะหนองแขม 

ประกาศเปนชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครเม่ือป 2550 ประเภทชุมชนแออัด มีคุณบรรจง แซอ้ึง  

เปนประธานชุมชน และมีกรรมการชุมชน 11 คน 
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กอนจะมีการประกาศจัดตั้งเปนชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ชุมชนแหงนี้เกิดข้ึนจากการอพยพ 

เขามาทํางานหาของเกาจากกองขยะของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต พ.ศ. 2510 เม่ือเทศบาลธนบุรีเริ่มนํา

ขยะเขามาเทท้ิงบริเวณกิโลเมตรท่ี 14 (หลังสถานีโทรทัศนสีชอง 3 หนองแขม) ประมาณ 2 - 3 สัปดาห

ตอครั้ง ตอมาเม่ือมีการกําจัดขยะท่ีดินแดงใหนําไปท้ิงท่ีออนนุชแทน แตรถขยะสวนใหญท้ังของธนบุรี 

และกรุงเทพฯ มักจะนําขยะมาเทท่ีหนองแขมบริเวณกิโลเมตร 18 ดวยเห็นวาเปนชานเมือง การจราจร 

ไมติดขัด ทางสํานักงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ส.ม.ส.) จึงไดซ้ือท่ีดินบริเวณนั้นเพ่ิมอีกประมาณ 

24  ไร    ในป พ.ศ. 2516 เพ่ือรองรับขยะท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว พรอมกับสรางโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย

เพ่ิมข้ึนอีก  4  โรง จากท่ีมีอยูเดิมเพียงหนึ่งโรงคือ  โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยดินแดง สวนท่ีสรางเพ่ิม ไดแก 

โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยออนนุช 2 โรง บนเนื้อท่ี 585 ไร แขวงประเวศ เขตพระโขนง โรงงานกําจัดขยะ

มูลฝอยรามอินทรา บนเนื้ อท่ี  59 ไร  ถนนพุทธมณฑลสาย 3  แยกถนนเพชรเกษม ตอน กม. 18  

แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม และโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยหนองแขม บนเนื้อท่ี 463 ไร ถนน 

พุทธมณฑลสาย 3 แยกถนนเพชรเกษม ตอน กม. 18 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม  

 ระหวางสรางโรงงานกําจัดขยะดังกลาว กทม.

จําเปนตองใชวิธีเทกองกลางแจงอยางเดียว ในชวงป 

พ.ศ. 2516 - 2517 กองขยะหนองแขมมีปริมาณ

ขยะมากถึง  464,000  ลูกบาศก เมตร (เดนดวง  

เยาวภัทรศิริ  2557) หรือประมาณ 3,200 ตัน/

วัน (เบญจพร ดีขุนทด สัมภาษณบรรจง แซอ้ึง เม่ือ

วันท่ี  5  กรกฎาคม  2561) กระท่ังชวงปลายป 

2520 โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยหนองแขมสามารถ

เปดดําเนินการกําจัดขยะไดในปริมาณ 160 ตัน/วัน 

แตขยะท่ีเทกลางแจงก็มิไดลดลงเนื่องจากในขณะนั้น กทม. ไดมีคําสั่งใหโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยดินแดง

หยุดทําการ ท้ังนี้เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีเปนท่ีพักอาศัย สวนสาธารณะ และศูนยเยาวชน ทําใหรถขยะ 

จากสํานักงานเขตตางๆ ท่ีเคยเขามาเทขยะท่ีโรงงานดินแดงเปลี่ยนไปเทท่ีโรงงานหนองแขมแทน สงผลให

ปริมาณขยะมีมากเกินขีดความสามารถท่ีโรงงานจะรับได ตองเทกลางแจงเพ่ือรอการยอยสลาย 

ตามธรรมชาติตอไป จุดนี้เองท่ีทําใหผูประกอบอาชีพเก็บของเกาจากกองขยะทยอยอพยพเขามามากข้ึน 

ประธานชุมชนเลาวาประมาณป พ.ศ. 2526 มีชาวบานมาประกอบอาชีพคุยขยะมากถึง 4,000 คน  

สวนหนึ่งมาอาศัยอยูท่ีนี่โดยปลูกสรางเพิงพักและ

บานเรือนชั่วคราวในบริเวณใกลเคียง เพ่ือความ

สะดวกในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงก็คือ พ้ืนท่ีวางเปลา

ของเอกชนและของมูลนิธิเกษตราธิการ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ซ่ึงจัดสรรใหกับขาราชการ 

แตเจาของท่ีดินไมไดเขามาใชประโยชนเนื่องจาก 

อยูใกลกองขยะ จนในท่ีสุดก็กลายเปนชุมชนบุกรุก 
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ประธานชุมชนเลาวา “สภาพของชุมชนในชวงเวลานั้นหนาฝนจะมีน้ําเจิ่งนองไปท่ัว บางแหงก็ทวมขัง 

เปนน้ําครํา สงกลิ่นเหม็น ถนนก็เปนดินลูกรัง ขยะครัวเรือนไมมีรถมาเก็บก็ท้ิงลงใตถุนอยางเดียว เปนท่ี 

นารังเกียจของคนท่ัวไป” สอดคลองกับคําบอกเลาของสมาชิกชุมชนคนหนึ่งวา “สมัยกอนชุมชนตองอยู

อยางแออัด สรางเพิงพักอาศัยบนกองขยะดวยเศษไมเศษขยะท่ีหาได เก็บขยะไดก็แยงกัน ตางคนตางเอาตัวรอด 

ไรระเบียบวินัยในการอยูรวมกัน ชุมชนจึงเปนแหลงปญหาและไมไดรับการยอมรับจากสังคม” (เดนดวง  

เยาวภัทรศิริ สมัภาษณฎามาศ  คลังชนะ เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม  2557) 

 สารพันปญหาและการหาทางรอด 

 การเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ อาศัยอยูในสภาพชุมชนท่ีแออัด สมาชิกชุมชนไรระเบียบวินัย 

ในการอยูรวมกันรวมท้ังการไมไดรับการยอมรับจากสังคมดังท่ีกลาวแลว อาจจะเรียกไดวาเปนปญหา 

ท่ีเกิดข้ึนท่ัวไปของ “คนจนเมือง” ในกรุงเทพมหานคร และมีองคกรเอกชนหลายหนวยงานพยายามเขามา

ชวยแกไข  แตก็ยังไมประสบผลสําเร็จ เปนเพียงการชวยทุเลาปญหาในบางดานเทานั้น ไมนานก็เกิดซํ้าอีก 

เนื่องจากสิ่ งท่ีชุมชนกองขยะเผชิญอยู ณ เวลานั้นเปนปญหาเชิงระบบท่ีเก่ียวพันกับโครงสราง 

การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ไดแก ปญหาการถูกไลรื้อท่ีอยูอาศัย  ปญหาสุขภาพและสุขภาวะ 

ของคนในชุมชน ขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐานโดยเฉพาะน้ําและไฟ การเขาถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเด็ก และปญหายาเสพติด ทําใหคุณบรรจง  แซอ้ึง ซ่ึงอาศัยอยูใกลชุมชนและ

มองเห็นปญหาตางๆ ตลอดมา อาสาเขามาชวยแกไขโดยเริ่มจากการรวมมือกับอารามพระหฤทัย มูลนิธ ิ

ศุภนิมิต และศูนยสังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิก ท่ีทํางานชวยเหลือชุมชนอยูกอนแลวในดานความเปนอยู  

ดานสุขภาพของสมาชิกในชุมชน  และการศึกษาของเยาวชน 

  

 

 

 

 

 

 

แนวทางท่ีชัดเจนของคุณบรรจง  แซอ้ึง คือ การทํางานเปนเครือขายเพ่ือสราง

พลังในการสื่อสาร การตอสูตอรอง ยิ่งโดยเฉพาะชุมชนกองขยะในขณะนั้น

ยังไมไดรับการประกาศแตงต้ังเปนชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 

“เสียง” ท่ีจะสื่อสารกับสังคมและตอรองกับหนวยงานรัฐหรือแมแต 

ตอสูเพ่ือสิทธิในการมีชีวิตอยู ในการประกอบอาชีพ ยิ่งเบาและไรพลัง

อยางยิ่ง ดังนั้นคุณบรรจงจึงรวมกับชุมชนในเขตหนองแขม จํานวน  

11 ชุมชน รวมตัวกันตั้ งเปน เครือขายทางสังคมหนองแขมข้ึน  

โดยไดรับการชวยเหลือและการพัฒนาจากคณะกรรมการคาทอลิก 

เพ่ือการพัฒนา ศูนยสังคมพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   
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เครือขายในครั้งนั้นประกอบดวย ชุมชนแสงศิริ ชุมชนซอยกํานันวิจิตร ชุมชนหมู 3 หนองคางพลู  ชุมชน

ซอยเพชรเกษม 108  ชุมชนรักเจริญ ชุมชนซอยตนสน ชุมชนสวัสดิการ ชุมชนกองขยะหนองแขม ชุมชน

สงวนคํา ชุมชนประดิษฐเจริญ  และชุมชนเลียบคลองมหาศร มีคุณบรรจง  แซอ้ึง เปนประธานเครือขาย  

ในฐานะของประธานเครือขายหนองแขมและแกนนําของชุมชนกองขยะ คุณบรรจงและคณะทํางาน 

ในครั้งนั้นไดเขาพบเอกชนเจาของท่ีดินและมูลนิธิเกษตราธิการเพ่ือเจรจาขอเชาท่ีใหชาวบานไดอาศัย 

ปลูกบานชั่วคราวไปกอนเพ่ือแกปญหาเรื่องการเปนชุมชนบุกรุกและการไลรื้อจากเจาของท่ีดิน จนในท่ีสุด

สามารถตกลงกันได จากนั้นจึงขยายเครือขายเพ่ือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานตางๆ ใหมาชวยเหลือ

ชุมชน โดยเริ่มจากปญหาเรงดวนกอน เปนตนวา  ปญหาโรคพิษสุนัขบาแพรระบาดในชุมชนไดติดตอ 

กับเขตหนองแขมใหสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขามาดําเนินการแกไขและดูแล แยกสุนัขบาออกไปจากชุมชน 

ตรวจรักษาสุนัขท่ียังอยู  และเพ่ือเปนการปองกันโรคพิษสุนัขบาในระยะยาวไดขอความรวมมือ 

จากโรงพยาบาลเซนตหลุยสเขามาตรวจรักษาและจายยาใหกับชาวบานในชุมชนดวย 

 ปญหาเรงดวนลําดับตอมาคือการมีน้ําทวมขังสงกลิ่นเหม็นและการสัญจรไปมาไมสะดวก  

คุณบรรจงกับคณะทํางานไดติดตอขอรับบริจาคหิน ดิน จากเขตหนองแขมและหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐ

และเอกชนเพ่ือถมและปรับท่ีในชุมชนใหสูงข้ึน  ทําถนนใหสะดวกแกการสัญจรไปมา ขอบริจาค ไมลังมาตอ

เปนบานชั่วคราว  เฉลี่ยบานหนึ่งหลังราคา 2,000 – 5,000 บาท  จากนั้นจึงแกปญหาเรื่องการจาย 

คาน้ําประปาในราคาสูงกวาความเปนจริงโดยขอใหศูนยสังคมและพัฒนาเปนผูดูแลเรื่องน้ํา ยายโอน 

จากเอกชนมาดําเนินการเองจากตุมละ 10 บาท มาเปนตุมละ 5 บาท เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน อีกท้ัง

สนับสนุนใหชาวบานพยายามมีบานเปนของตนเองเพ่ือจะสามารถเขาถึงสิทธิดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ไดจายคาน้ําคาไฟไดตามความเปนจริงพรอมกับ “เดินหนา” สรางเครือขายทางสังคมตอไปเพ่ือชวย

แกปญหารายวันท่ี ดู เหมือนจะไม มี วันหมด ตรงข ามกับซับซอนมากข้ึนเรื่อยๆ เฉพาะอยางยิ่ งปญหา 

ยาเสพติด 

บทสะทอนยอนคิดในการแกปญหาชุมชน 

 

 “ผมทํางานชวยเหลือชาวบานอยูสิบกวาป ปญหาก็ยัง

มากเหมือนเดิม ชาวบานก็ยังจนเหมือนเดิม หาไดเทาไรก็ใชจาย

เทานั้น ไมมีการออมเพ่ืออนาคต บางคนเปนหนี้นอกระบบ 

ยาเสพติดก็มากเพราะสภาพแวดลอมมันเอ้ือใหซุกซอน 

 ซ้ือขาย ชาวบานไดเงินมา ก็ไปซ้ือยาเสพติดเพ่ือจะได

ทํางาน ไดมากข้ึน ทนตอสภาพแวดลอมไดนานข้ึน ปวดเม่ือย

ก็ซ้ือเหลามาดื่มจนบางคนติดเหลา บานก็เชาท่ีเขาปลูก   

ไมรูเจาของท่ีจะเอาคืนวันไหน ความเปนเจาของชุมชน 

มันก็ไมมี มีแตคิดจะทํางานใหไดมากท่ีสุดเทานั้น (เก็บความ

จากบทสนทนาระหวางเบญจพร ดีขุนทดกับบรรจง แซ อ้ึง  

เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561)” 
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บทสนทนาขางตนคือการทบทวนตัวเอง ทบทวนชุมชนครั้งสําคัญวาควรจะเดินไปในทิศทางใดจึงจะสามารถ

แกปญหาไดอยางยั่งยืน และคําตอบมาลงตัวท่ีตองผลักดันใหสมาชิกมีบานเปนของตัวเอง เพ่ือจะได 

มีกรรมสิทธิ์ ในบ านและท่ีดิน  เขาถึงสิทธิ พ้ืนฐานท่ีประชาชนพึงได  เชน  ระบบสาธารณูปโภค  

การรักษาพยาบาล การศึกษา ท่ีสําคัญคือ เกิดสํานึกรวมกันในการท่ีจะดูแลชุมชนใหเขมแข็ง ดังนั้น

โครงการกอตั้งสหกรณเคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขมจํากัด จึงเกิดข้ึนและสําเร็จในป 2548  สามารถ

ยื่นกูจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พ.อ.ช.) ไดจํานวน 30 ลานบาท ภายใตโครงการบานม่ันคง  

และสรางเฟสแรกเสร็จในป 2550 จากนั้นจึงขยายเปนเฟสท่ี 2  ในป 2552 – 2553  และเฟสท่ี 3   

ในป  2554  เปลี่ยนสถานะชุมชนจาก “ผูบุกรุก” เปน “เจาของกรรมสิทธิ์” ไดรับการคัดเลือก 

เปนศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดินในป 2552  และทํางานรวมกับ ปปส.กทม. อยางตอเนื่อง  

  

 สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน  

 ดังไดกลาวแลววา สภาพแวดลอมของชุมชนกองขยะเอ้ือตอการแพรระบาดของยาเสพติด  

แตหลังจากสมาชิกมีบานเปนของตนเองแลวสถานการณก็เปลี่ยนไป ท้ังนี้  ไมไดหมายความวา “ยาเสพติด

หมดไปจากชุมชน” หากแตไดรับการแกไขและปรับไปตามบริบททางสังคมแตละชวงเวลา จําแนกเปน 

สองชวงคือ ชวงกอนมีโครงการบานม่ันคง  และชวงหลังจากมีโครงการบานม่ันคง 

 

 ชวงกอนมีโครงการบานม่ันคง (2526 - 2549) 

 ในชวงแรกนี้ เริ่มนับจากปท่ีมีผู เขามาประกอบอาชีพในกองขยะหนองแขมเปนจํานวนมาก  

และเริ่มมีการสรางเพิงพัก สรางบานชั่วคราวในลานขยะและในพ้ืนท่ีใกลเคียง ซ่ึงพบในงานศึกษา 

ของ เดนดวง  เยาวภัทรศิริ (2557) วา ชุมชนกองขยะหนองแขมมีผูเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดกวา 

ครึ่งชุมชนเพราะเห็นวายาเสพติดสามารถทําใหเขาทํางานไดนาน  ซ่ึงสัมพันธกับรายไดท่ีมากข้ึนกวาเดิม 

โดยไมไดสนใจวายาเสพติดจะทําลายสุขภาพของตนเองอยางไร หรือแมจะทราบวาทําลายสุขภาพแตก็ยังเสพ 

เพราะมีความจําเปนตองใชเงิน อยางเชน สมาชิกชุมชนคนหนึ่งท่ีบอกกับผูวิจัยวา “ตอนนั้นหนูมีลูกสองคน  

ตองใชเงิน ก็เลนไอซเพราะมันทําใหอึด ทํางานไมเหนื่อยเลย ทํางานแตเชายันรุงอีกวันก็เคย ชวงท่ีมี 

ขยะเยอะก็กินนอนในลานนั่นแหละ รายไดมันคุมเพราะเราไมรูสึกวาเหนื่อย” กรณีผู ท่ีไม มีปญหา 

เรื่องคาใชจายของลูกแตมีปญหาเรื่องอ่ืน เชน เขาใจวาพอแมไมรัก ขาดความอบอุน อยากลอง  

หรือตองการเงินมาซ้ือสิ่งของราคาแพงก็จะทําเชนเดียวกันคือเสพยาและทํางานในกองขยะติดตอกัน 

เปนเวลานาน 
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 เม่ือมีความตองการมาก ก็เปนโอกาสใหผูคาสงยาเขามาซุกซอนเพ่ือจําหนายไดมากข้ึนโดย  

“ซอนกันในขยะนั่นแหละท้ังท่ีลานและท่ีบาน ขยะมันเหม็นใครจะเขามาตรวจ และถาบังเอิญตรวจเจอ 

เราก็บอกวามันมากับขยะ” นอกจากนั้นผูเสพเดิมท่ีตองการเสพมากข้ึนโดยไมตองเสียเงินหรือเสียเงิน

นอยลง ก็จะพัฒนาตัวเองเปนคนสงยาบาง เปนผูคารายยอยบาง หลายคนท่ีตองโทษถูกจับดําเนินคดี   

เม่ือปลอยตัวแลวก็มีโอกาสกลับมาเสพใหมไดอีก   

 กลาวไดวาชุมชนกองขยะเปนชุมชนท่ีสมาชิกไมมีทางเลือกมากนัก สวนใหญจะเลือกทํางาน 

เพ่ือเลี้ยงปากทอง ขาดการศึกษาท่ีดี จึงเปนกลุมเปาหมายของผูคายาเสพติดรายใหญในการมอมเมาและ

สรางสถานการณท่ีเอ้ือใหสมาชิกในชุมชน หันมาเสพยาเสพติด ในขณะเดียวกันก็ผันตัวเปนผูคารายยอยอีกดวย 

บริบทเชนนี้ทําใหประธานชุมชนเลือกท่ีจะนําวิธีการคนหาผูเสพ/ผูติด ดวยสันติวิธีในการแกไขปญหา 

ท่ีเกิดข้ึน กระบวนการของชุมชนท่ีไดดําเนินการคือ ใหชุมชนมีเวทีเพ่ือแกปญหารวมกัน ดําเนินนโยบาย ไมจับ  

ไมปราบ ไมแจง แตสรางความเขาใจ คนหากลุมคนท่ีเปนเปาหมาย ยกยองคนดี เยี่ยมเยียนคนท่ีติดคุก

เพราะยาเสพติดและตอนรับกลับสูชุมชน  วิธีการตางๆ  เหลานี้ถือไดวาชนะใจผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

อยูมาก เพราะหลังจากนั้นหลายคนเลิกยุงเก่ียวกับยาเสพติดอยางเด็ดขาด และหันมาชวยงานสหกรณ 

ของชุมชนอยางแข็งขันแมจะมีรายไดนอยกวาตอนท่ีคาท่ีเสพก็ตาม แตสิ่งท่ีไดมากกวาคือความภูมิใจ 

ในตัวเอง  รูสึกวาตนเองมีคาตอครอบครัวและสังคม รวมท้ังมีสุขภาพดีข้ึนท้ังรางกายและจิตใจ 

 

 ชวงหลังจากมีโครงการบานม่ันคง (2550 – 2561) 

 สถานการณยาเสพติดในชวงนี้นับวาดี ข้ึนกวาในชวงแรกมาก เพราะหลังจากเสร็จโครงการ 

บานม่ันคงเฟสท่ี 1 ก็จะมีการจัดระเบียบท่ีพักอาศัย มีแผนผังและอาณาบริเวณท่ีชัดเจน  มีถนนในหมูบาน

ท่ีสะอาด มีหนวยงานภายนอกใหความสนใจมาศึกษาดูงาน และใหความชวยเหลือมากข้ึน พ้ืนท่ีชุมชน 

ซ่ึงเคยเปนเหมือนท่ีมืดไวซุกซอนยาเสพติดจึงกลายเปนพ้ืนท่ีสวางท้ังในทางกายภาพและในทางสังคม   

กลาวอีกอยางหนึ่งคือ เม่ือมีโครงการบานม่ันคงทําใหพ้ืนท่ีชุมชนมีความเปนสัดสวนมากข้ึน ลดพ้ืนท่ีเสี่ยง 

ในการม่ัวสุมยาเสพติด นอกจากนั้นชุมชนยังมีมาตรการวาหากใครของเก่ียวกับยาเสพติดจะถูกใหออกจาก

พ้ืนท่ีและไมตอสัญญาบานม่ันคง หลายคนจึงกลัววาจะไมมีท่ีอยู คนในชุมชนจึงไมอยากเสี่ยงท่ีจะยุงเก่ียวกับ

ยาเสพติดและไมนํายาเสพติดเขามาในชุมชน 

 อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาชุมชนกองขยะ 

จะปลอดจากยาเสพติดเพราะยังมีผูเสพอยู แมจะมีจํานวน

ลดลงไปจาก เดิ มมากแล ว ก็ตาม  เป น เหตุ ให ยั ง มี ผู ค า 

จากภายนอกสงยาใหกับคนในชุมชนดวยวิธีการท่ีแยบยลข้ึน 

เจาหนาท่ีตํารวจและ สํานักงาน ปปส.กทม. ยังคงลงตรวจ

เยี่ยมพ้ืนท่ีและทํากิจกรรมรวมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ  

กล าว ได ว าชุ มชนกองขยะยั งค งเป น เป าหมายสํ า คัญ 

เรื่องยาเสพติดในลําดับแรกๆ ท่ีคนจะนึกถึง 
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การเขารับพระราชทานกองทุนแมและการดําเนินงานของชุมชน 

 ชุ ม ชน กองขยะห นองแขม  ได รั บ

พระราชทานกองทุนแมของแผนดินเม่ือป พ.ศ. 

2549 ตั้ งแตครั้ งยั งทํ างานในรูป เครือขาย  

คุณบรรจง  แซอ้ึง ซ่ึงดํารงตําแหนงท้ังประธาน

เครือขายและประธานกองทุนแมในขณะนั้นได

ตระหนักถึงน้ําพระทัยของสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปหลวง วาทรงหวงใยตอปญหายาเสพติด   

จึงพยายาม “ตี โจทย” วาจะทําอยางไรให

เงินทุนตั้งตน 8,000 บาท ท่ีไดรับพระราชทาน

ผาน  สํานักงาน  ป.ป .ส . งอกเงย ข้ึนและมี

ประโยชนสูงสุดตอการแกไขปญหายาเสพติดรวมท้ังมีความยั่งยืนดวย  

 

 แนวคิดในการดําเนินงานชุมชนกองทุนแมของแผนดิน 

  การหาแนวทางเพ่ือตอบโจทยสําคัญดังกลาววางอยูบนตนทุนของชุมชน ณ ขณะนั้นคือชุมชน 

มีมูลคาทรัพยสินจากท่ีดินซ่ึงจะสามารถนําไปตอทุนได  แตขณะเดียวกันรายไดเฉลี่ยของชาวบานก็ยังถือวา

นอยและมีชีวิตความเปนอยูไมดีนัก  ดังนั้นแนวคิดสําคัญในการดําเนินงานกองทุนแมฯ ของชุมชนกองขยะ

จึงมุงสรางงานใหเปนรูปธรรมจากมูลคาทรัพยสินในชุมชนกอน  หลีกเลี่ยงการขอรับบริจาคจากชาวบาน  

เม่ือผลงานเปนท่ีประจักษแลวความชวยเหลือจากหลายฝายจะตามเขามาเอง 

         ควรตองกลาวดวยวาการดําเนินงานกองทุนแมฯ  

มีความสัมพั นธอย างยิ่ งกับโครงการบ านม่ันคง  

ท่ี กําลังดําเนินการอยูในขณะนั้น เพราะแกนนํา

ชุมชนเห็นวาปญหายาเสพติดไมสามารถแกเดี่ยวได

แตตองพ่ึงพาครอบครัวเปนหลัก และการจะมี

ครอบครัว ท่ี เข มแ ข็งก็ควรตอ งเริ่มจากการมี 

บานเปนของตัวเอง ดังนั้ นผลกําไรตางๆ ท่ีจะ 

เกิดข้ึนจากโครงการบานม่ันคงจึงถูกนํามาสมทบ

กองทุนแมฯ เพ่ือเปนทุนในการจัดกิจกรรมตอตาน

ยาเสพติด ตัวอยางเชน  ในชวงป 2547 - 2549  

มีการเจรจาซ้ือขายท่ีดินของเอกชนเพ่ือเปลี่ยนมือมา

เปนของชุมชนอยางตอเนื่อง เม่ือไดรับพระราชทาน

กองทุนแมในป 2549 แกนนําชุมชนจึงทําขอตกลง

กับสมาชิกวาในการซ้ือขายท่ีดินภายในชุมชนจะตอง

นํ ากําไรสวนต างหรือค านายหนามาสมทบเข ากองทุนแม   สมาชิกใหความรวมมือเปนอย างดี   
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ชุมชนไดเงินกวา  200,000  บาท สมทบเขากองทุนแม  นอกจากนั้น เงินรางวัลท่ีไดรับจากการ 

จัดกิจกรรมเก่ียวกับยาเสพติด และเงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ท่ีระบุวัตถุประสงคใหใช

เพ่ือโครงการเก่ียวกับยาเสพติด ชุมชนก็จะนํามาสมทบเขาในกองทุนแมฯ ดวย  

ขอตกลงอีกประการหนึ่ งท่ีสะทอนความสัมพันธระหวางโครงการบานม่ันคงกับกิจกรรม 

ในกองทุนแมฯ คือ ชุมชนกําหนดมาตรการวาหากใครของเก่ียวกับยาเสพติดจะถูกใหออกจากพ้ืนท่ีและ 

ไมตอสัญญาบานม่ันคง ขณะเดียวกันก็สรางภูมิคุมกันและแรงจูงใจโดยหาอาชีพใหกับคนท่ีกลับใจและ 

เลิกของเก่ียวกับยาเสพติดรวมท้ังสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ สงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมตางๆ  

ในชุมชน  เชน  กลุมผูสูงอายุ กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย เครือขายชุมชน และจัดเวรยามปองกัน ฯลฯ 

สําหรับผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดท่ีตองโทษดําเนินคดี หากไมมีเงินประกันตัว ประธาน 

ก็นําเงินกองทุนแม ไปใชเพ่ือประกันตัว แตเม่ือพนโทษตองนําเงินมาใชหนี้คืน 

 ด วยผลงาน ท่ี โดด เด น เป น ท่ี

ประจักษทําให ป.ป.ส.กทม. คัดเลือก

ชุมชนกองขยะใหเปนศูนยเรียนรูกองทุน

แมของแผนดินในป  2552  และในป

ถั ด ม านั้ น เอ ง  ป ระธาน ชุ ม ช น และ

ประธานกองทุนแมก็ไดรับรางวัล บุคคล

ยอดเยี่ยม ของ ป.ป.ส. ป 2553 
 

 

 

การวิเคราะหสถานการณชุมชนกอนการดําเนินงาน 

 ความจริงแลวปญหายาเสพติดเปนปญหาเรื้อรั งของชุมชนท่ี เกิด ข้ึนมานานกอนจะได 

รับพระราชทานกองทุนแมฯ และชุมชนก็พยายามจัดการปญหารวมกับเครือขายตางๆ มาโดยตลอด 

แตปญหาก็ไมเคยหมดไป  ตรงกันขามกลับมีพัฒนาการท่ีซับซอนข้ึนและสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 

ตอครอบครัวมากข้ึน  ทําใหคุณบรรจง  ประธานเครือขายในขณะนั้นหันมาทบทวนการทํางานของตนเอง

และไดคําตอบวาสําหรับชุมชนท่ีสมาชิกมาจากตางถ่ินแตมีจุดมุงหมายเดียวกันคือการหารายไดจากกองขยะ

ของ กทม. ตองเผชิญกับความเสี่ยง ความไมแนนอนของรายได ท่ีอยูอาศัย  ยาเสพติด  สุขภาพ การเขาถึง

สิทธิประโยชนตางๆ  และการดูถูกดูแคลนจากสังคมรวมกันเชนนี้ จําเปนตองเริ่มท่ีการมีบานเปนของตนเอง 

จึงมีกิจกรรมดําเนินงานดังนี้ 

   

 การดําเนินงานดานการปองกัน 

 1. โครงการออมเพ่ือบานม่ันคง สําหรับคนจนแลว การมีบานเปนของตนเองในกรุงเทพฯ  

แทบเปนไปไมไดเลยดวยวาเปนคน “ไรเครดิต” ไมสามารถยื่นกูกับสถาบันการเงินได เพ่ือแกปญหานี้ 

คุณบรรจง จึงนําเอาอุดมการณ หลักการ และวิธีการของสหกรณเขามาชวยในการบริหารจัดการชุมชน 
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“เปลี่ยนขยะ เพ่ิมโอกาส สรางอาชีพ ดวยวิธีการสหกรณ” เปาหมายคือการออมเงินเพ่ือทําโครงการบาน

ม่ันคง หรือกลาวใหตรงคือโครงการท่ีอยูอาศัยของคนจน โดย พอช. ใหการสนับสนุนงบประมาณเปนเงินกู 

และงบสาธารณูปโภค (ถมดิน - ถนน) ซ่ึงไดรับคําแนะนําและความชวยเหลืออยางดีจากกรมสงเสริม

สหกรณในการออกใหความรูและชี้แจงใหสมาชิกชุมชนเห็นประโยชนของการออมเงินในรูปสหกรณท่ีทุกคน

สามารถมีสิทธิ์ออกความคิดเห็น เขามาถือหุน เปนเจาของรวมกัน  ตัดสินใจรวมกัน และรับผิดชอบรวมกัน 

รวมถึงเขามาอบรมเรื่องบัญชีครัวเรือนใหกับชุมชน แลวประธานชุมชนคอยตอยอดดวยการสอนเปน

รายบุคคลสําหรับผูมีหนี้สินมาก โดยจะเขามาทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. เพ่ือติดตามครัวเรือนท่ีมี

หนี้สินมาก  เปาหมายคือมุงใหสมาชิกปรับปรุงตัวดานเศรษฐกิจเพ่ือใหสามารถผอนสงบานกับสหกรณได  

ลดรายจาย  เพ่ิมรายได เพ่ิมการเก็บออม ทําอยางตอเนื่องและมีความเพียร ประธานชุมชนย้ําวา “ท่ีนี่จะใช

วิธีคอยๆ ทํา และทํากับสมาชิกอยางตอเนื่องใหเขาเห็นวาแยกกันอยูไมรอดแน ตองรวมตัวกัน พอรวมตัวได 

ไปเชิญมหาวิทยาลัยเขาก็ยินดีมาสอนเรา มีมหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยเอเชีย สอนเรื่องการซอม

เครื่องใชไฟฟา ซอมกระเปา รองเทา  เสื้อผา จากกองขยะ นํามาซักลาง ซอมแซม กอนนําไปขาย  

นอกจากนั้นยังสอนภาษาดวย  เพราะเราเขาสูประชาคมอาเซียน  ชมรมคาทอลิกจึงจัดครูจาก YWCA  

มาสอนภาษาอังกฤษทุกวันพุธและเสาร ใชประโยชนไดเพราะเวลาไปขายของท่ีสนามหลวง 2 มีฝรั่งมาซ้ือ

เราก็สามารถสงภาษากันไดเล็กนอย” 

 สอดคลองกับขางตน อาจารยพิชัย บุญชวย ผอ.สํานักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี 

ใหสัมภาษณในรายการสหกรณยุคใหมกาวไกลพัฒนา (จัดโดยกรมสงเสริมสหกรณ เผยแพรออกอากาศ 

ครั้งแรกทางชอง 11 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2556) วาเขามาชวยเหลือชุมชนนี้ดวยการสรางมูลคา 

สรางอาชีพ สรางเศรษฐกิจชุมชน ปแรกๆ จะสอนเรื่องการซอมเครื่องใชไฟฟาท่ีทางชุมชนไปเก็บ 

จากกองขยะ ไมวาจะเปนหมอตมน้ํา เครื่องเลนซีดี หรืออุปกรณ อ่ืนๆ รวมท้ังสอนการซอมหลอดไฟ  

การเดินสายไฟภายในบาน ตอมาสอนซอมกระเปารองเทามือสองท่ีบางสวนไปรับซ้ือจากกองขยะ บางสวน

ไปเก็บเองจากกองขยะ เฉลี่ยตนทุนของกระเปาใบละ 10 - 50 บาท  รองเทาคูละ 10 บาท แตหลังจาก

นํามาซักลางและซอมแซมแลวสามารถขายได 100 - 300 บาท ตางจากสมัยกอนท่ีไมมีการซอมบํารุง 

ซ่ึงทําใหไดราคาท่ีไมสูงนัก 

 การดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังกลาว เห็นผลอยางชัดเจนและรวดเร็ว ทําใหมีผูเชื่อม่ันตอระบบ

สหกรณมากข้ึนเปนลําดับ ในเบื้องตนมีผูสนใจและมีความพรอมสมัครเขาเปนสมาชิกจํานวน 140 คน  

มารวมกันออมเงินเพียงรอยละ 10 ของทรัพยสินท่ีดินโดยใหผอนสงคนละ 45 บาทตอวันก็สามารถจัดตั้ง

เปนสหกรณไดสําเร็จในป 2548 โดยใชชื่อวา สหกรณเคหสถาน ชุมชนกองขยะหนองแขม จํากัด และยื่นกู

ตอ พอช. เพ่ือสรางบานม่ันคงท้ังสามเฟส ดังไดกลาวไปแลวในความเปนมาของชุมชน 

 2. จัดเวทีชุมชนเพ่ือใหความรูดานยาเสพติด  เปนการจัดเวทีเพ่ือใหคนในชุมชนตระหนักถึงพิษภัย

ของยาเสพติดตอตัวเองและครอบครัว  ใหทุกคนมีสวนรวมในการ

จัดการกับปญหายาเสพติดทุกกระบวนการ  ชี้ใหเห็นทัศนคติท่ีวา 

ยาเสพติดสามารถทําใหทํางานไดนาน หารายไดไดมากข้ึนกวาเดิม 

เปนสิ่งไมถูกตอง เพราะยิ่งนานวันยาเสพติดยิ่งทําลายสุขภาพรางกาย

และจิตใจมากข้ึนจนอาจถึงข้ันเกินเยียวยา ไมสามารถกลับมาเปน

ปกติได จากนั้นแกนนําไดชวยกันสํารวจวาครอบครัวใดท่ีเขาไป 
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เก่ียวของกับกระบวนการยาเสพติด คัดแยกผูกําลังจะเขาไปเก่ียวของหรือมีโอกาสสูงท่ีจะเขาไปเก่ียวของ 

กับยาเสพติดออกมาเพ่ือนํากลุมคนเหลานี้ไปอยูในสถานท่ีหางไกล จากสภาพแวดลอมเดิม นั่นคือบานสวน

ของประธานชุมชนท่ี จ.นครปฐม จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและใหความรูดานโทษภัยของยาเสพติด 

ท่ีประธานชุมชนและประธานกองทุนแมไดรับการอบรมจาก ป.ป.ส. จนทุกคนมีความเขาใจและรับรูถึง

ปญหายาเสพติดอยางจริงจัง สามารถกลับไปใหความรูแกครอบครัวและคนในชุมชนได 

3. กิจกรรมตรวจสารเสพติดโดยสมัครใจ เปนกิจกรรมตามนโยบายของ ป.ป.ส. รวมกับเขตทองท่ี

และสาธารณสุขเขตท่ีตองการสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจกันในชุมชน โดยผู ท่ีเขารับตรวจ 

สารเสพติด ดวยความสมัครใจจะไมตองถูกจับดําเนินคดี ไมเสียประวัติ และทรัพยสิน แตถาตรวจพบ 

ก็จะสงบําบัดตามเง่ือนไขเปนรายกรณี ไดรับความรวมมือจากสมาชิกชุมชนมากพอสมควร 

 4. ตั้งกลุมแมท่ีมีลูกติดยา  กิจกรรมนี้ตั้งอยูบนฐานความคิดท่ีวา คนท่ีมีปญหาเดียวกันยอมเขาใจ

และเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน โดยใหแมท่ีมีลูกติดยามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและหาแนวทางการแกปญหา

รวมกัน จากกลุมเล็กๆ นี้ หลายคนกลายเปนวิทยากรบอกเลาประสบการณการมีลูกติดยาใหกับเวทีตางๆ  

ตัวอยางเชน แมวัย 53 ป คนหนึ่งผูมีลูกสาวและลูกเขยติดยาอยางหนักแตปจจุบันสามารถเลิกเสพไดแลว 

จากประสบการณท่ีเห็นลูกไดรับความทรมาน รางกายทรุดโทรมและมีปญหากับครอบครัว ทําใหเธอ

ทบทวนตัวเองและยอมรับวาท่ีผานมาเธอเลี้ยงลูกดวยเงินเพราะเธอตองการชดเชยท่ีไมมีเวลาดูแลลูก 

ประกอบกับในชวงท่ีเขามาอยูแรกๆ อาชีพคุยขยะมีรายไดดีเพราะไมตองจายคา “หัวคิว” มากเหมือนปจจุบัน  

เธอพาลูกสาวและลูกเขยไปรักษาตัวท่ีตางจังหวัด แยกออกจากสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีสุมเสี่ยงตอการ

กลับไปเสพอีก ปจจุบันเธอมีหลานชายวัยนารักหนึ่งคนและตั้งปณิธานวาจะทําทุกวิถีทางเพ่ือไมให

หลานชายเขามาอยู ในวังวนของยาเสพติดเชนเดียวกับพอและแมของเขา สวนลูกสาวของเธอ 

ก็ยินดีท่ีจะแลกเปลี่ยนประสบการณ อยากเปนวิทยากรของชุมชนบอกเลาสิ่งท่ีตนเองเคยประสบและ 

ผานมาไดใหกับผูอ่ืนไดรับรูเพ่ือเปนอุทาหรณ 

 5. โครงการพาครอบครัวเยี่ยมผูตองขัง  เปนโครงการท่ีใชงบประมาณนอยแตไดผลมาก เพราะ

ผูตองขังหลายคนเหมือนถูกลืม ไมมีญาติไปเยี่ยม หรือทํานองกลับกัน ญาติอยากไปเยี่ยมแตไมมีความรู 

วาจะไปท่ีไหน อยางไร โครงการนี้จึงเกิดข้ึน เริ่มจากการสํารวจวาในชุมชนมีผูตองขังจํานวนเทาใด พบวา 

มีผูตองขังคดียาเสพติดประมาณ 40 คน ประธานชุมชนจึงเชารถตูสองคันดวยงบประมาณ เพียง 500 

บาทตอคัน พาญาติไปเยี่ยมผูตองขังท่ีเรือนจํา ทําอยางตอเนื่องตั้งแตป 2547 เปนตนมา ซ่ึงนอกจากจะ

เปนการใหกําลังใจแกผูตองขังแลวยังทําใหชุมชนไดตระหนักถึงโทษภัยและสรางการเรียนรูรวมกันในชุมชน 

ถึงโทษภัยยาเสพติด โครงการนี้ทําใหชุมชุนไดรับรางวัลจากอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และ 

ประธานชุมชนไดรับเกียรติไปออกรายการถายทอดสดอีกดวย 

 6. การสรางความรูแกชุมชนอยางตอเนื่อง  เปนกิจกรรมท่ีอาจเรียกไดวาเปนการเพ่ิมตนทุนชีวิต

ใหแกชุมชน เพ่ือสรางรายได สรางสินคาอยางมีคุณภาพ และหลีกเลี่ยงยาเสพติด เชน ความรูเรื่องการทํา

บัญชีครัวเรือนเพ่ือการออม ความรูเรื่องหลักการ วิธีการ และกระบวนการสหกรณท่ีถูกตองและไดผล  

การสรางองคความรูดานการคัดแยกขยะและเพ่ิมมูลคาใหกับขยะดวยการเรียนรูจากวิทยากรจนชํานาญ 

สามารถเปลี่ยนสถานะของคนในชุมชน จากเดิมเปนแรงงานคุยขยะมาเปนคนขายสินคา ไดกําไรจากธุรกิจ

มากข้ึน ดังตัวอยางคนในชุมชนคนหนึ่ง ท่ีบอกเลาถึงตัวเองวา 
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  “เม่ือกอนคุยขยะแลวก็ขายใหกับเถาแก แตตอนนี้ คุยไมไหว เราไปซ้ือ 

จากคนงานท่ีเขาเลือกไวแลว เราขายกระเปา รองเทามือสอง กางเกงยีนส  

โดยรับซ้ือมาจากกองขยะท้ังหมด ราคาตัวละ 10 บาท  คูละ 10 บาท 

จากนั้นนํามาซักหรือทําความสะอาด  ซอม (หรืออาจไมตองซอม) 

ไปขายคูละ 50 บาทตามสภาพ ตัวไหนใหมก็ราคาดีหนอย 

ประมาณ 100 - 200 บาท ท่ีตลาดสนามหลวง 2 ทุกวันเสาร 

(วันเดียว) จํานวนสินคา 5 - 6 กระสอบ ขายตั้งแต 6 โมงเชา 

 ไมถึงเท่ียงสินคาหมดเกลี้ยง  โดยรวม รองเทาประมาณ 70 - 80 คู 

กางเกงประมาณ 100 กวาตัวกระเปา 70 - 80  ใบ ไดเงินพอซ้ือ

ทองหยองใหตัวเอง” ทํานองเดียวกับคนในชุมชนอีกคนหนึ่ งท่ีบอกเลา 

ถึงพัฒนาการดานอาชีพของตนเองวา “หนูก็เคยกินนอนในลานขยะ ทํางานหนักแลวก็เสพยาก็หนักแตไมได

สรางความ เดือดรอนใหใคร อยากไดอะไรแพงๆ อยางโทรศัพทก็ทํางานเยอะข้ึน ตอนหลังมันไมไหวจะตายเอา 

ไดความรูในการคัดของเลือกของก็เลยซ้ือท่ีเขาคุยไวดีกวา เชาหองไวท่ีตลาดสนามหลวง 2 ไวสองล็อค  

ขายดี ฝรั่ง จีน ชอบซ้ือ เราก็ไดความรูจากท่ีเขาสอนพอพูดได เรียกลูกคาได” 

 

 การดําเนินงานดานการบําบัดและเยียวยา   

 1. โครงการบานหลังท่ีสอง เปนโครงการท่ีนําเด็กท่ีเคยติดยาและเด็กท่ีผูปกครองตองโทษ 

ในเรือนจํา ไปทํากิจกรรมท่ีบอปลาบานสวนของประธานชุมชนใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพ่ือใหเยาวชน

ไดทํากิจกรรมและสนุกสนานรวมกันในชวงเย็นวันศุกร เสาร อาทิตย ใหหางจากสภาพแวดลอมเดิมๆ  

ในชุมชน รวมท้ังเปนการทดแทนความรูสึกท่ีไมไดอยูรวมกันกับผูปกครอง โดยมีมูลนิธิพระหฤทัยอุปถัมภ 

ใหการสนับสนุน มีบุคลากรไปทํากิจกรรมใหเยาวชน และมีงบประมาณจาก ปปส.กทม. จํานวน 6,000 บาท  

ซ่ึงสามารถบริหารจัดการงบประมาณในสวนนั้นใหใชไดตลอดท้ังป โครงการบานท่ี 2 ของเด็ก ไดผลตอบรับ

เปนอยางดี มีผูมาศึกษาดูงานจากประเทศสิงคโปร รวมบริจาคเงินใหกับชุมชนจํานวน 200,000 บาท 

ผานทางซิสเตอรคุณแมพรรณี  

 2. กอตั้งกลุมผูพนโทษ เปนการรวบรวมกลุมผูพนโทษจํานวน 160 คน ในเขตหนองแขม มาเฝา

รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กิจกรรมกลุมผูพนโทษก็ทําตอมา 

อยางตอเนื่อง โดยมีสมาคมสตรีไทยคาทอลิก ชวยเขามาฝกอาชีพใหกับผูพนโทษ รวมถึงการขอความ

รวมมือจากสถานประกอบการใกลเคียง ในการใหงานทํา กระบวนการฝกอาชีพจะไมประสบความสําเร็จ

เทาท่ีควร หากไมขอความรวมมือจากสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการท่ีขอความอนุเคราะห 

ไดแก โรงงานชิ้นสวนรถยนต เปนตน  

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) เขามาศึกษาเพ่ือทําการถอดบทเรียน 

โดยขณะนั้น การดูแลพิทักษสิทธิ์ผูพนโทษหรือผูบําบัด ถือเปนวาระแหงชาติ และไดมีการจัดทําคูมือ 

เรื่องการดูแลพิทักษสิทธิ์ผูพนโทษข้ึนมา ไดรับทุนจาก ปปส.กทม. โดยมี ศ.สุริชัย หวันแกว เปนผูรวม 

ถอดบทเรียน นอกจากนี้ชุมชนไดมีการชักชวนชุมชนเครือขายใกลเคียงมาทําโครงการเก่ียวกับการเยี่ยม

ผูตองขังท่ีเรือนจํา และการชวยเหลือผูพนโทษใหมีงานทํา นิมนตพระมาเทศนใหตั้งตนชีวิตใหม และเชิญคน

เหลานี้มาฝกวิชาชีพใหกับผูพนโทษคนอ่ืนๆ ลาสุดมีการจัดงานเลี้ยงโตะจีนใหกับผูท่ีพนโทษออกจากเรือนจํา  
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จํานวน 30 คน เม่ือประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561 โดยไดงบประมาณจากซิสเตอร เนื่องจากเปน

โครงการพิเศษไมสามารถของบประมาณกับทางราชการได การจัดงานจะเวนระยะ 2 - 3 ป     

 

ลักษณะเดนของศูนยการเรียนรูกองทุนแมของแผนดินชุมชนกองขยะหนองแขม 

 หากจะนับจากอายุและท่ีมาของชุมชนกองขยะ ถือไดวาเปนชุมชนเกิดใหมตามระเบียบ

กรุงเทพมหานคร  สมาชิกในชุมชนสวนใหญไมไดมีความรูเก่ียวกับขยะหรือประกอบอาชีพเก็บขยะมากอน 

เม่ือตองมาอาศัยอยูรวมกันเพ่ือความอยูรอดภายใต เง่ือนไขและระเบียบกฎเกณฑของเมืองใหญ 

อยางกรุงเทพมหานคร  ทําใหคนเหลานี้จําเปนตองปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนผูมีความรูดานใดดานหนึ่ง 

หรือหลายดาน มากพอท่ีจะรับมือกับความเสี่ยง ความไมม่ันคงท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิต เริ่มจากการเปลี่ยนตนเอง

จากชาวไรชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเกษตรกรสวนยางจากภาคใตมาเปนแรงงานไรฝมือดานการ

เก็บขยะใหไดมากท่ีสุด คอยๆ เรียนรูวิธีการคัดแยกจากเพ่ือนดวยกันเอง และเรียนรูวิธีการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับขยะจากวิทยากรท่ีเขามาใหความรูในชุมชน  เรียนรูการออมอยางจริงจังเพ่ือจะมีบานเปนของตนเอง 

และยังตองเรียนรูตอไปอีกหลายเรื่องราวเพ่ือท่ีจะทําใหสามารถผูกพันตนเองใหเขากับเมืองหลวง ลักษณะ

เชนนี้คือสิ่งท่ีทานาเบ (Tanabe, 2008) เรียกวาการเปดพรมแดนอัตลักษณ (open- ended identity) 

หรือการพรอมท่ีจะสรางและเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของตนเองและอัตลักษณชุมชนนั่นเอง   

 สําหรับชุมชนกองขยะ อัตลักษณท่ีโดดเดนในฐานะการเปนศูนยการเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน

คือการมีองคความรูและอัตลักษณใหมท่ีชัดเจนพรอมเผชิญกับการพัฒนารูปแบบตางๆ และเปนเครื่องมือ

สําคัญในการจัดการกับปญหายาเสพติด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. การนําเอาอุดมการณ หลักการ และวิธีการของสหกรณเขามาชวยในการบริหารจัดการชุมชน 

ไดเปนอยางดี สามารถเปลี่ยนสถานะจากการเปนชุมชนบุกรุกมาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ มีรายไดและความ

เปนอยูดี ข้ึน มีมูลคาทรัพยสินของชุมชนเพ่ิมมากข้ึน มีบุคลากรท่ีพรอมจะใหขอมูลรายละเอียดของ

กระบวนการในแตละข้ันตอนได ในกรณีท่ีประธานชุมชนติดภารกิจไมสามารถใหความรูไดดวยตนเอง  

ปจจุบัน สหกรณชุมชนกองขยะหนองแขมถือวาเปนชุมชนท่ีมีเครดิต ไดรับความเชื่อถือ ไดรับรางวัลปราชญ

สหกรณจากองคการสหประชาชาติ (UN) หลังกอตั้งสหกรณได 5 ป จึงเปนตัวอยางท่ีดีสําหรับการถอด

บทเรียนวา “ยากจนแตสงบานได” 

 2. เปนชุมชนท่ีมีองคความรูดานการรีไซเคิลขยะ 

อยางเปนกระบวนการ เริ่มจากการเก็บ คัดแยก ตัด โม ซักลาง 

ซอมแซม ซ่ึงแตละเดือนจะไดขยะรีไซเคิล เชน พีวีซี เสื่อน้ํามัน 

ขวดแกว สายยาง พลาสติก เสื้อผา รองเทา กระเปา ประมาณ 

1,000 ตัน มีการตั้งรานขายท่ีตลาดสนามหลวง 2 และสง

ขายท่ัวท้ังภาคกลาง ภาคตะวันออก (โดยเฉพาะท่ีมาบตาพุด)  

และภาค เหนื อ  กิจการนี้ ส ามารถเลี้ ย งคน ได ท้ั งชุมชน  

สรางรายไดใหชาวบานอยางนอยวันละ 500 บาท/ตอคน 

ภายในชุมชนจึงเห็นบุคลิกของแตละบานอยางชัดเจน เชน บาน

สายยาง (ลาง ขัด จําพวกสายยาง) บานของเลน (ลางขัดของเลน) บานกระเปา บานรองเทา กลายเปน“ผูเชี่ยวชาญ” 

สําหรับสิ่งของหรือสินคาชนิดนั้นๆ ถือเปนอัตลักษณใหมท่ีเกิดจากการเรียนรู  นําความรูมายกระดับตนเอง 
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จากแรงงานไรฝมือมาเปนผูเชี่ยวชาญ มีสวนในการสรางรสนิยมใหกับผูชื่นชอบของเกา ซ่ึงแนนอนวาสถานะ

ทางสังคมของ “ผูเชี่ยวชาญ” เหลานี้ยอมดีข้ึนดวย  

 ตัวอยางท่ีสนับสนุนขางตนคือ มีลุงคนหนึ่ง ชํานาญในการ “จับของจากกองขยะ” เริ่มจาก 

ขวดพลาสติก มาเปนเสื้อผา คัดแยกและขายตอใหกับกลุมลูกคาท่ีตองการจนสามารถซ้ือรถยนตใหมดวยเงินสดได 

อาชีพหลักตอนนี้คือ “จับเสื้อ” นํามาซักแลวปลอยใหคนท่ีมารับซ้ือสวนหนึ่ง นําไปจําหนายเองสวนหนึ่ง  

รถท่ีออกใหมทําใหสามารถนําสินคาไปขายไดไกลข้ึนและมากข้ึน 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงานของชุมชน 

    1. ผูนําชุมชน  เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล เสียสละ และมีองคความรูดาน การประสานงาน 

กับหนวยงานและบุคคลระดับสูง ความรูเชิงธุรกิจ ความรูดานสหกรณ ความรูในการเจรจาตอรอง   

และพรอมท่ีจะนําเสนอหรือแลกเปลี่ยนความรูกับบุคคลอ่ืนอยางกระตือรือรนเสมอ คุณสมบัติดังกลาวนี้ 

ดึงดูดใหมีผูสนใจท่ีจะเขามาศึกษาดูงาน ใหความรวมมือในดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอชุมชนอยูเสมอ

ตัวอยางเชน การลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยธนบุรี ท่ีมาชวยเรื่องการทําเครื่องซักผาพลังงานแสงอาทิตย

ขนาดใหญเพ่ือใชในการซักผามือสองกอนสงขาย  เปนโครงงานของนักศึกษาในความดูแลของ ดร.ธนิต  

แตงศรี อาจารยประจําคณะวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องซักผานี้ สามารถลดเวลาการทํางานจาก 6 ชั่วโมง 

มาเหลือเพียง 30 นาที ชาวบานบอกวาพอมีเครื่องนี้แลวชีวิตดีข้ึน “ทุนเวลา ทองก็มีใส” 

 2. การสรางวินัยดานการเก็บออมเพ่ือโครงการบานม่ันคงโดยใชวิธีการของสหกรณ ถือเปน

เง่ือนไขหลักและเปนแรงจูงใจของคนในชุมชน ใหเห็นความจําเปนของการมีบานเพ่ือจะสามารถเขาถึงสิทธิ

พ้ืนฐานดานตางๆ ตลอดจนแกไขปญหายาเสพติด มีการนําสมาชิกไปศึกษาดูงานสหกรณตางๆ แลวนํามา

พิจารณารวมกันวาจะสรางกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสมาชิกของชุมชนอยางไร จากนั้นจึงเริ่มดําเนินการ

ตามกฎระเบียบท่ีเปนขอตกลงรวมกันของสมาชิก 

 3. การสรางความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง พรอมกับการกอตั้ งสหกรณ 

เพ่ือการออมและนําไปสูโครงการบานม่ันคง ไดมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือใหความรู 

แกชุมชนตามความจําเปนในแตละชวงเวลา เชน สอนทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือลดคาใชจายท่ีไมจําเปน สอนวิธี

คัดแยกขยะและวิธีเพ่ิมมูลคาใหสินคา สอนภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติได  

สอนการประกอบอาชีพเสริม เปนตน 

 4. มีเครือขายการทํางานอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพ หนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงาน

เขตหนองแขม สถานีตํารวจหนองแขม สํานักงาน ปปส.กทม. ฯลฯ หนวยงานอ่ืนๆ ไดแก ศูนยพระหฤทัย

หนองแขม มูลนิธิคุณพุม มูลนิธิศุภนิ มิต มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเอเชีย ฯลฯ ดังตัวอยางตอไปนี ้

 - มหาวิทยาลัยธนบุรี มอบเครื่องซักผาพลังงาน

แสงอาทิตยใหกับชุมชน มูลคา 600,000 บาท ชุมชน 

ไดนําเครื่องซักผาสวนนี้ไปตั้งไวท่ีหนาบานของครอบครัวท่ีมี

ผู ติ ด ย า เส พ ติ ด  ค รอ บ ค รั วนี้ มี ค ว าม เค รี ย ด ส ะส ม  

หมดตัวเพราะลูกติดยาเสพติด  
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ประธานจึงไดใหกําลังใจและคิดหาวิธีในการชวยเหลือ หลังจากนั้นครอบครัวนี้ก็เขารวมกิจกรรมของชุมชน

เปนอยางดี  เพียงระยะเวลา 2 ป สามารถซ้ือทองไดจํานวน 10 บาท และลูกของครอบครัวนั้นก็สามารถ

เลิกยาเสพติดได ชุมชนทํา MOU กับมหาวิทยาลัยธนบุรีเปนเวลา 5 ป ตั้งแต ป พ.ศ. 2554 ลาสุด 

มหาวิทยาลัยตอสัญญากับชุมชนอีก 5 ป นับจากป 2561 – 2566 เทคโนโลยีห มูบานครู มีอาจารย 

จากคณะบัญชี มาสอนเรื่องบัญชีครัวเรือน ทางชุมชนมีการแกปญหาหลายเรื่อง เชน ปญหาเรื่องหนี้ 

นอกระบบมีการกูยืมธนาคารออมสิน 3,000,000 บาท มาปลดหนี้นอกระบบ เง่ือนไขผูกูยืม คือตองมาเรียน 

เรื่องบัญชีครัวเรือนทุกวันพุธ จํานวน 1 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 3 เดือน มีอาจารยจากหลากหลายคณะ  

มาชวยในการฝกอบรมอาชีพใหกับคนในชุมชน ตามแตชุมชนมีความประสงค เชน การซอมกระเปา รองเทา 

เครื่องใชไฟฟา 

 ภายในชุมชนมีการทํางานรวมกับองคกรคริสเตียน คาทอลิก มีมูลนิธิศุภนิมิต เขามาชวยเหลือ 

ให ทุนการศึกษาจํานวน 240 ทุน จนจบชั้นมัธยมศึกษา มูลนิธิ  Enfant du Mekong ไดใหความ

อนุเคราะหชุมชนมาเปนเวลา 20 ป ปละ 20 ทุน เปนตน 

 5. เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับความสนใจ การท่ีชุมชนไดรับโอกาสดีและความชวยเหลือจากหลายฝาย  

เปนผลมาจากการทํางานหนักอยางตอเนื่อง ทําใหชุมชนเปนท่ีรูจัก มีรายการโทรทัศนมาถายทํา 

หลายรายการ รวมไปถึงการศึกษาดูงาน การคนควาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกท้ังในประเทศและตางประเทศ มีเจานายระดับเจาฟาและเชื้อพระวงศเสด็จมาเยี่ยมและทํากิจกรรม

รวมกันกับชุมชน เชน ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ มูลนิธิคุณพุม เปนตน 

 

ส่ิงท่ีจะพัฒนาในอนาคต 

 แมปจจุบันชุมชนกองขยะจะมีมูลคาทรัพยสินถึง 100 ลานบาท แตชุมชนก็ยังเห็นความจําเปน 

ท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือปากทองและเพ่ือแกปญหายาเสพติดตอไป ท้ังนี้ไดเจรจาขอเชาท่ีจากมูลนิธิ 

เกษตราธิการซ่ึงเปนท่ีวางติดกับชุมชนเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีธุรกิจสําหรับชุมชน ขณะนี้มูลนิธิฯ ตกลงใหเชา 

ระยะยาว 30 ป ชุมชนจึงอยูระวางการวางแผนรวมกันวาจะจัดการพ้ืนท่ีธุรกิจสวนนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด

อยางไร 
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