เรือ่ งเล่า ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ
วัน อาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิ กายน 2556 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ บ้านประธานชุมชนราชมนตรีร่วมใจ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
By ดอกหญ้า สีเขียว...
แดดร่ ม ลมตก ณ ชุ ม ชนราชมนตรี ร่ ว มใจ วั น นี้ ทีม งานพี่ เ ลี้ ยงแขวงได้ ท าการนั ด หมายกั บ
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่สร้ างสรรค์เพื่อสุขภาวะของชุมชนราชมนตรีร่วมใจที่ได้ มาจากความสมัครใจของ
พี่น้องในชุมชน ที่อาสามาเป็ นแกนนาในการร่ วมพัฒนาชุมชนราชมนตรีร่วมใจให้ เป็ นพื้นสุขภาวะ วันนี้
พวกเราได้ นัดหมายกันที่ศาลาอเนกประสงค์ แต่ เนื่องจากอากาศร้ อน พี่ต่าย(คุณศิริพรรณ เจียมพิจิตร์)
จึ ง เอื้ อเฟื้ อสถานที่ บ ริ เ วณหน้ า บ้ า นให้ เป็ นที่ ป ระชุ ม ซึ่ ง มี ผ้ ู ใ ห้ ความสนใจมาร่ ว มฟั ง กั น ทั้ง ผู้ ท่ีเ ป็ น
คณะกรรมการพัฒนาฯ และไม่ใช่คณะกรรมการพัฒนาฯ ก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้

ด้ านคณะกรรมการพัฒนาฯ ของเราตรงต่ อเวลามากมาตรงตามเวลานัดหมาย มีเพียง 2 ท่านที่
ไม่ได้ มาร่วมประชุม เพราะติดงานศพญาติ เริ่มประชุมพวกเรามาทาความรู้จักกันอีกครั้งโดยการแนะนาตัว
พร้ อมทั้งร่ วมกันคัดเลือกประธานและคณะทางานในโครงการพัฒนาพื้นที่สร้ างสรรค์เพื่อสุขภาวะ ซึ่งผู้ท่ี
ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นประธานคือ ป้ าจุก (คุณอัมพร ทาชอบ) ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ นายสห
ภัทร แสนสิงห์ (รองประธาน 1) นายสมชาย กาลมีโย (รองประธาน 2) นางหนูกลั ย์ มะโน (เลขานุการ
1) น.ส.ธาริดา เฮ้ งประเสริฐ (เลขานุการ 2) และนางศิริพรรณ เจียมพิจิตร์ (เหรัญญิก)
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ภายหลังได้ คัดเลือกประธาน และกรรมการโครงการ ราชมนตรีร่วมใจพัฒนาพื้นที่เพื่อสุขภาวะ
เสร็จเรียบร้ อย อ.เอ (วิภานันท์ ม่วงสกุล) ได้ กล่ าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมกันในครั้งนี้ ว่ าจะมา
ร่วมกันช่วยเขียนโครงการฯ พร้ อมทั้งให้ คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันหาประเด็นที่ชุมชนมีความสนใจและ
ต้ องการพัฒนากันอย่างแท้ จริง อ.เล็ก (สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร) ได้ ขอให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมในทุกวัยได้
แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นปั ญหาที่เป็ นอยู่ ในปั จจุ บัน ความต้ องการที่จะพัฒนาพื้นที่ของชุมชน และ
จุดมุ่งหมายที่ชุมชนต้ องการ ซึ่งทุกวัยร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะให้ แก่กนั จึงทาให้ บรรยากาศใน
การพูดคุยมีความสุข เพราะทุกวัยก็ต้ังใจฟังซึ่งกันและกัน ประเด็นที่ทุกคนต้ องการพัฒนาคือปรับภูมิทศั น์
โดยต้ องการปรับปรุงพื้นที่ริมบ่อนา้ เนื่องจากปั จจุ บันเป็ นพื้นที่รกร้ างและมีสัตว์มีพิษมาอาศัย ปรับพื้นที่
ด้ านการออกกาลังกายให้ สามารถออกกาลังกายได้ กบั คนทุกวัย และปรับพื้นที่ด้านอาหารผักสวนครัวที่จะ
ให้ คนในชุมชนได้ ร่วมมือกันเพาะปลูกและมาเก็บเกี่ยวพืชผักไปใช้ เพื่อให้ เกิดกิจกรรมร่วมกันและเป็ นการ
เริ่มต้ นแนวคิดความยั่งยืนทางด้ านอาหารซึ่งทั้ง 3 ประเด็น อยู่ภายใต้ เงื่อนไขของประเด็นที่ควรคัดเลือก
เพื่อเป็ นพื้นที่สร้ างสรรค์สุขภาวะ ได้ แก่ 1. เป็ นพื้นที่ส่มุ เสี่ยงต่ อสุขภาวะ 2. มีความเป็ นไปได้ ในการ
ดาเนินงาน 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ เกิดความยั่งยืน และ 4. เป็ นนวัตกรรมไม่ควรซา้ ซ้ อนกับ
กิจกรรมที่ดาเนินอยู่ สาหรับการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่จะร่ วมกันพัฒนาในครั้งนี้น้ัน ผู้เข้ าร่ วมประชุมได้
ชี้แจงถึงประเด็นการร่วมกันลงมือในการปรับพื้นที่ริมบ่อนา้ เช่น ร่วมกันถางหญ้ าริมบ่อ ร่ วมกันปลูกต้ นไม้
และช่วยกันดูแลพื้นที่ส่วนกลางนี้อย่างต่อเนื่อง
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โดยเมื่อได้ ประเด็นที่ต้องการพัฒนาพื้นที่สร้ างสรรค์แล้ วนั้น อ.เอ ได้ เสนอให้ ทุกท่านได้ มองถึง
กิจกรรมในการดาเนินงานพร้ องทั้งงบประมาณที่ต้องใช้ ในการพัฒนา ตลอดจนความต้ องการให้ ภาคี
เครือข่ายต่างๆมาสนับสนุนในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ เกิดความเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ก่อนจบการประชุม
กันในวันนี้ พี่เลี้ยงแขวงทั้ง 2 ท่านได้ ขอข้ อมูลพื้นฐานของชุมชนราชมนตรีร่วมใจ ทั้งด้ านโครงสร้ างชุมชน
และข้ อมูลด้ านประชากร เพื่อนามาใช้ ในการเขียนโครงการราชมนตรีร่วมใจพัฒนาพื้นที่เพื่อสุขภาวะโดย
พวกเราจะติดต่อกับทาง e-mail address ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกลุ่มวัยรุ่น คื อ น.ส.
ธาริดา เฮ้ วประเสริฐ ซึ่งเป็ นเลขานุการของโครงการฯ จะดาเนินการส่งข้ อมูลมาให้ ในท้ ายนี้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่สร้ างสรรค์เพื่อสุขภาวะของชุมชนราชมนตรีร่วมใจที่ได้ ร่วมแสดงพลัง ร่ วมใจที่
จะพั ฒนาชุ มชนให้ เป็ นชุมชนที่น่าอยู่ สาหรับการประชุ มในครั้งต่ อไปพี่เลี้ยงแขวงจะลงรายละเอียดใน
กิจกรรม ที่แสดงถึงความร่วมมือของคนในชุมชน และงบประมาณที่ใช้ ในการดาเนินงาน
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รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาพื้ นที่สร้างสรรค์เพือ่ สุขภาวะของชุมชนราชมนตรีร่วมใจ
1. นางอัมพร ทาชอบ
2. นายสหภัทร แสงสิงห์
3. นายสมชาย กาลมีโย
4. นางหนูกลั ย์ มะโน
5. น.ส.ธาริดา เฮ้ วประเสริฐ
6. นางศิริพรรณ เจียมพิจิตร์
7. นายเจริญ บางโมรา
8. น.ส.นภาลัย ชนาพรพรรณ
9. น.ส.จันทรหอ ภิลัยวรรณ์
10. นางทองลา เคนตากแดด
11. นางเกตุมณี พลเสน
12. นายดารง เดชกุล
13. นายสุชาติ ทองอ่วม

ประธานโครงการ
รองประธาน 1
รองประธาน 2
เลขานุการ 1
เลขานุการ 2
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โทรศัพท์ 0814921143
โทรศัพท์ 0871014899
โทรศัพท์
โทรศัพท์ 0884596413
โทรศัพท์ 0803072885
โทรศัพท์ 0845311095
โทรศัพท์
โทรศัพท์ 0885076439
โทรศัพท์ 0843990120
โทรศัพท์ 0843864951
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
-

4

