เรื่องเล่ า ชุมชนราชมนตรี ร่วมใจ
วัน เสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30-11.00 น.
ณ บ้ านประธานชุมชนราชมนตรีร่วมใจ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
เช้ าวันนี ้เป็ นเช้ าวันเสาร์ ทีมงานพี่เลี ้ยงแขวงได้ นดั กับคณะกรรมการพัฒนาพื ้นที่สร้ างสรรค์เพื่อสุข
ภาวะของชุมมชนราชมนตรี ร่วมใจ เพื่อมาร่วมกันเขียนโครงการ “ชุมชนราชมนตรี ร่วมใจพัฒนาพื ้นที่เพื่อสุข
ภาวะ”เช้ าวันนี ้พวกเรามาใช้ พื ้นที่หน้ าบ้ านพี่ตา่ ย สาหรับการนัดหมายคณะกรรมการก็มาพบกันตามเวลาที่
นัด หมายด้ ว ยสี ห น้ าที่ ยิ ม้ แย้ ม บรรยากาศของการ
พู ด คุ ย กั น เป็ นแบบสบายๆเพราะทั ง้ ที ม งานและ
คณะกรรมการเริ่ มคุ้นเคยกัน เพราะทุกคนมีเป้าหมาย
เดียวกันคือต้ องการพัฒ นาชุมชนแห่งนี ้ให้ เป็ นพืน้ ที่สุข
ภาวะ เพื่ อให้ ก รรมการทุก คนได้ ท บทวนถึง ประเด็น ที่
ต้ องการพัฒนาเพื่อพื ้นที่สขุ ภาวะ จากการประชุมกันใน
ครั ง้ ที่ แ ล้ ว อ.เอ (วิภ านัน ท์ ม่ ว งสกุล ) ได้ แ จ้ ง ประเด็ น
ได้ แก่ ปรับ ภูมิ ทัศ น์ ปรับ ปรุ งพื น้ ที่ ริม บ่อน า้ ปรับ พื น้ ที่
ด้ านการออกกาลังกายและปรับพื ้นที่ด้านอาหารซึง่ คณะกรรมการทุกคนก็เห็นด้ วยกับประเด็นดังกล่าว โดย
คุณกร (นายสหภัทร แสงสิงห์) ได้ นาโครงการที่ตนเองได้ เขียนไว้ บ้างแล้ ว พร้ อมกับนาข้ อมูลพื ้นฐานของ
ชุมชนมาให้ ทีมงานพี่เลี ้ยงแขวงได้ นามาเขียนโครงการเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ของข้ อมูล
เริ่ ม ต้ นด้ วยประเด็ น การปรั บ ภู มิ ทั ศ น์
ปรับปรุงพื ้นที่ริมบ่อน ้ากิจกรรมที่ต้องดาเนินการคือ
การขุดลอกบ่อนา้ เพื่ อให้ บ่อนา้ ใสสะอาดขึ ้น และ
เพื่อที่ จะนาดินในบ่อนา้ มาทาเป็ นแนวคันดินป้อง
น ้าทางฝั่ งริ มคลอง โดยทาท่อปูนซีเมนต์ที่มีอยู่รอบ
บ่อมาทาเป็ นทางระบายน ้า ระหว่างน ้าในบ่อกับน ้า
ในคลอง ซึ่งประเด็นนีค้ ณะกรรมการก็เห็นด้ วยกับ
การนาสิ่งของที่มีอยูใ่ นชุมชนมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
และมีการให้ ประชาชนในชุมชนมามีส่วนร่วมในการปรับปรุ งพืน้ ที่ เช่น การดายหญ้ า และการลอกบ่อนา้
โดยการนาพืชน ้าบางชนิดออกจากบ่อ เพื่อให้ บอ่ น ้าใสสะอาดมากขึ ้น
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กิ จ กรรมที่ 2 คื อ การสร้ างรั ว้ รอบบ่ อ น า้
โดยทางชุ ม ชน เห็ น ว่ า การไม่ มี รั ว้ นั น้ ก่ อ ให้ เกิ ด
อัน ตรายจากการพลั ด ตกลงไปในบ่ อ น า้ ได้ โดย
คณะกรรมการต้ องการที่จะให้ มีรัว้ แบบรัว้ เหล็กตาม
แนวริ มคลองต่างๆภายในเขตภาษี เจริ ญ ซึ่งประเด็น
นีท้ ีม งานพี่เลีย้ งได้ แจ้ งว่า ต้ องชัดเจนในขนาดของ
พื น้ ที่ และอาจมี ก ารใช้ วัส ดุ อื่ น ทดแทนเหล็ ก ได้
หรื อไม่ เพื่อที่จะให้ ชมุ ชนได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมนี ้
สาหรับกิจกรรมที่ 3 กิจกรรม ปลูกต้ นไม้ ยืนต้ นรอบบ่อนา้ ซึ่งพี่ ดา (นายดารง เดชกุล) ผู้มีความ
ชานาญในการปลูกต้ นไม้ ได้ แจ้ งความประสงค์ในสนับสนุนต้ นมะขามป้อม เพื่อใช้ ในการปลูกเป็ นไม้ ยืนต้ น
รอบบ่อน ้า และอาจขอสนับสนุนจากโครงการพันต้ นพันชื่อ ซึ่ง จะให้ ประชาชนในชุมชนมาร่วมปลูกต้ นไม้
และร่ วมกันดูแลต้ นไม้ ของตนเองต่อไปกิ จกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้ างทางเดินเท้ ารอบบ่อนา้ (ให้ เป็ นที่ออก
กาลังกาย) โดยใช้ การปูพื น้ กว้ างประมาณ 2 เมตร ด้ วยอิฐตัวหนอน โดยใช้ กาลังแรงงานของคนในชุ มชน
มาร่ วมด้ วยช่วยกันปูพื ้นทางเดิน และกิจกรรมสุดท้ าย คือกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปรับพืน้ ที่ด้านอาหาร เพื่อ
ปลูกผักสวนครัว รัว้ กิ นได้ โดยใช้ พื น้ ที่ ริมบ่อนา้ ด้ านริ ม คลอง เพื่ อทาเป็ นแปลงเกษตรของชุม ชน โดยขอ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช จากภาคีเครื อข่ายเมล็ดพันธุ์ และประชาชนมาร่วมกันปลูกผักสวนครัวร่วมกัน
สุดท้ ายก่อนแยกย้ าย พี่ดาได้ นาฝรั่งไทยที่ได้ ปลูกไว้ มาให้
ทีมงานพี่เลี ้ยงแขวง ได้ นาไปรับประทาน ซึ่งมีรสชาดหวาน กรอบ
อร่อย ซึ่งหาทานได้ ยากในปั จจุบนั โดยถือว่าเป็ นของดีของชุมชน
ราชมนตรี ร่วมใจ โดยพี่เลี ้ยงแขวงได้ แจ้ งว่าชุมชนราชมนตรี ร่วมใจ
อาจนาฝรั่งไทยนี ้ไปร่วมจาหน่ายในงานวันเปิ ดบ้ านของชุมชนเลิศ
สุขสม เพราะถือว่าเป็ นบ้ านใกล้ เรื อนเคียงกับชุมชนราชมนตรี ร่วม
ใจ เพื่อให้ ประชาชนเขตภาษีเจริญได้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่ง
ตอนนี ้ประเด็นการพัฒนาพื ้นที่สร้ างสรรค์เพื่อสุขภาวะของชุมมชน
ราชมนตรี ร่วมใจเริ่มชัดเจนมากขึ ้นแล้ วค่ะ
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สีหน้ าของป้าจุกวันนี ้มีแต่รอยยิม้ ก่อน
ปิ ด การประชุม ป้าจุก ได้ ฝ ากข้ อ ถ้ อยค าให้ กับ
คณะกรรมการ ไว้ ว่า “พวกเรามาจั บ มื อ กั น
เพื่ อให้ ลู ก หลานและคนในชุ ม ชนได้ ใช้
ประโยชน์ และเอาชนะคานินทาให้ ได้ ” ทาให้
สะท้ อนคิดได้ ว่าทุกชุม ชน ทุกสังคม มี ทัง้ คนที่
ต้ องการพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งแท้ จริ ง และผู้ ที่
ต้ องการรอดูผลงาน ดังนัน้ คานินทาใช้ อาจเป็ น
แรงผลักดันเพื่อให้ เกิดกาลังในการพัฒนา ก่อให้ เกิดความสามัคคีกันของคนในชุมชน และก่อให้ เกิดการมี
ส่วนร่วม ร่วมกันซึง่ ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาที่ความยัง่ ยืนต่อไป
By ดอกหญ้ า สีเขียว...
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