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การเดินทางของ FAM Nurse สู่พื้นทีส่ ุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิ กายน 2556 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ศูนย์วิจยั เพือ่ พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม
เล่าเรือ่ งโดย ผศ.วารุณี เพไร
ก้าวแรก ก่อนเริม่ ดาเนินงาน (การวางแผน) การเริม่ ต้นด้วยการพบกับแกนนาของชุมชน
ศรี ป ระดู่ และชุม ชนหลังมหาวิ ทยาลัย สยาม ในวัน ที่ 7 พฤศจิก ายน 2556 ในเวลาบ่ า ย ที่ห้อ ง
ประชุมของศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุ มชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มต้ นโดย ดร.กุลธิดา จันทร์
เจริญ ผู้อานวยการ ศวพช. การกล่าวต้ อนรับ และแนะนาโครงการ อธิบายกรอบแนวคิดของการสร้ าง
พื้นที่สุขภาวะในประเด็นของอาหาร การออกกาลังกาย และการจัดการขยะ เล่ าการดาเนินการใน
ระยะแรกที่มกี ารตอบรับจากหลายๆ ชุมชนในเขตภาษีเจริญจนสามารถเป็ นชุมชนนาร่องได้

เริ่มการประชุมกันอย่างพร้ อมเพรียง

จนกระทัง่ ในวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยเริม่ มีความพร้อม จึ งมองกลับมาที่พื้นที่บริเวณบ้านของ
ตนเอง คือชุมชนหลังมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย 2 ชุมชนหลัก คือชุมชนศรีประดู่ และชุมชน
หลังมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะของชุมชนที่แตกต่ างกัน โดยชุมชนศรีประดู่จะมีลักษณะครัวเรือนที่
ค่อนข้ างแออัด ในขณะที่ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามจะมีลักษณะของครอบครัวเป็ นบ้ านเดี่ยว และ
ประชาชนในชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามส่วนใหญ่เป็ นคนที่เกิด และโตมาในพื้นที่ ดังเช่น คุณลุงบุญ
เหลือ เครือไชย ที่กล่ าวว่ า “ตนเกิดและโตในพื้ นที่ รูส้ ึกดีใจที่มหาวิทยาลัยสยามมีแนวคิดที่จะ
พั ฒ นาถนนเส้น นี้ เนื่ อ งจาก ตนเอง และก านั น บุ ญ ช่ ว ย เป็ นคนที่ริ เ ริ่ ม ในการตั ด ถนน และ
ดาเนินงานมาอย่างยากลาบาก อยากเห็ นท้องถิ่นมีประโยชน์ มีพื้นทีส่ ุขภาวะ และไม่ อยากเห็ น
หมู่บา้ นเราถูกตาหนิ” เมื่อเริ่มที่จะพัฒนาบ้ านตนเองมหาวิทยาลัยสยามได้ จับมือกับสานักงานเขต
ภาษีเจริญจัดโครงการ Big Cleaning Day ขึ้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 และเกิดแนวคิดที่จะ
สร้ า งพื้ นที่สุข ภาวะให้ เ กิด ขึ้น กับ ชุ มชนหลั ง มหาวิ ทยาลั ย โดยการมีส่ ว นร่ ว มระหว่ า งชุ ม ชน คณะ
พยาบาลศาสตร์ สานักงานเขตภาษีเจริญ และศวพช.
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ดังนั้น จึงได้ มีการเชิญตัวแทนชุมชนทั้งที่มีหน้ าที่โดยตรงในการพัฒนาชุมชน และตัวแทนที่
เป็ นจิตอาสา ซึ่งเป็ นผู้นาชุมชนที่ประชาชนให้ ความเคารพนับถือ อันประกอบด้ วย กานันบุญช่ วย คุณ
ลุงบุ ญเหลือ เครือไชย คุณลุงอนุ ชาติ ทับเทศ คุณลุงรอง ทั้ง 4 ท่ านนี้ เป็ นข้าราชการบานาญวัย
กว่ า 70 ปี เกิดและโตในพื้ นที่ของชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม มีความผู กพันกับพื้ นที่มาก มี
ความต้อ งการเห็ นอนาคตของพื้ นที่นี้ เป็ นปอดเล็ ก ๆ ของเขตภาษี เ จริ ญ อยากที่จ ะฝากความ
สวยงามไว้ ให้ กับลูกหลานในรุ่นต่ อๆ ไป ในขณะที่ทางชุ มชนศรีประดู่มีทีมงานของคณะกรรมการ
ชุมชน นาโดยท่านประธานชุมชนคือ อาจารย์วิโรจน์ จั่นแย้ ม รองประธานชุมชน และ คุณป้ าสมศรี
กรรมการ และมีการเชิญคุ ณรื่ นฤดี ที่เป็ นประธานลานแอโรบิค มาร่ วมแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมครั้งนี้

สมาชิกผู้เข้ าร่วมประชุมต่างร่วมแสดงความคิดเห็น และวางแผนการดาเนินงานครั้งนี้

ผูอ้ านวยการ ศวพช. ได้เสนอแนวคิดการปรับพื้ นที่ให้เหมาะสมโดยดาเนินโครงการเรื่อง
ความสะอาด Big Cleaning Day ทุก 2 สัปดาห์ และการปรับหน้าบ้านหน้ามองโดยมีเยาวชน
นัก ศึ ก ษาพยาบาล และเยาวชนจิ ตอาสา อาสาเข้า ไปเป็ นสมาชิ ก ในแต่ ล ะบ้า น เพื่อ วางแผน
แก้ปัญหาด้านสุขภาพและหน้าบ้านน่ามอง และพบว่าทุกท่านที่มาร่ วมประชุมตอบรับและยินดีท่จี ะ
เกิดโครงการนี้ข้ นึ โดยมีการแลกเปลี่ยนและข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมคือ คุณสันติ ซึ่ง
เป็ นเลขาของชุมชนศรีประดู่ได้ เสนอให้ จัด Big Cleaning Day ให้ ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ของวัดประดู่
บางจาก ในขณะที่คุณมงคล ผู้นาชุมชนหลังมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องการจัดการขยะ โดยตั้งข้ อสังเกต
เรื่องการไม่มถี ังขยะอยู่ภายในซอยเลยทาให้ ประชาชนต้ องกองขยะไว้ ซึ่งคุณลัดดาวัลย์ เจ้ าหน้ าที่จาก
เขตได้ รับเรื่องไว้ เพื่อนาเสนอต่อไป คุณลุงกานันบุญช่ วย ได้ เสนอให้ มีการทาสีสะพานภายในชุมชน
เนื่ อ งจากสร้ า งมานาน สกปรก จึ ง เสนอกั น ว่ า จะมี ก ารระดมความช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า ง เยาวชน
นักศึกษา นักเรียน และเยาวชนในชุมชนให้มาเป็ นผูท้ าสีเพือ่ ให้เกิดความรูส้ ึกผูกพัน และมีความ
ภาคภูมิใจความเป็ นเจ้าของพื้ นที่ และคุณลุงบุญเหลือเสนอให้ มกี ารปรับพื้นที่ด้านหลังที่เป็ นที่รกร้ าง
ของมหาวิทยาลัยให้ เกิดเป็ นพื้นที่ท่ชี ุมชนและมหาวิทยาลัยสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกันได้
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เริ่มวางแผนและแบ่งหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ

ทั้งนี้ เมื่อมีความคิดเห็นตรงกันจึ งเกิดก้าวที่ 2 ตามมา ในวันนี้ มีการวางแผนการจัดเวที
ชาวบ้านขึ้ นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิ กายน 2556 เวลา 10.00–12.00น. ที่โรงเรียนวัดประดู่
บางจาก (พ่วง อุทศิ ) โดยผู้นาชุมชนทั้ง 2 ฝ่ ายร่ วมเป็ นแกนนาในการจัดเวทีชุมชน โดยอาจารย์
วิโรจน์ ประธานชุมชนศรีประดู่รับ จะประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อขอใช้ สถานที่และแกนนาแต่ละ
ท่านจะเป็ นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้ คนในชุมชนเข้ าร่ วมประชุมโดยเป็ นการบอกปากต่อ
ปาก แนะนาเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงให้ เข้ ามาร่ วมประชุม ในงานนี้แกนนาชุมชนเสนอให้ คุณลุงกมล จั่น
แย้ มผู้อาวุโสในชุมชน อดีตศึกษาธิการของเขตภาษีเจริญ เป็ นบุคคลที่คนในพื้นที่ให้ ความเคารพและ
นับถือมาก เป็ นประธานเปิ ดงาน กล่าวต้ อนรับ ทีมงานศวพช. และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์โดย
ทีมงาน FAM Nurse และเนื่องจากเป็ นการจัดงานที่กระชั้นชิด ทางทีมงาน FAM Nurse จึงรับเป็ น
ผู้ดูแลเรื่องการจัดสถานที่และการดาเนินงานทั่วๆไป เมื่อวางแผนแบ่งงานกันเรียบร้ อย ก็ถึงเวลาที่จะ
เฝ้ ารอเห็นพื้นที่สขุ ภาวะในบ้ านของเรากันซะที

แผนงานเป็ นรูปเป็ นร่างแล้ วพร้ อมดาเนินการตามแผน

