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เรื่องเลา ชุมชนศิรินทรและเพื่อน
วันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ สหกรณชุมชนศิรนิ ทรและเพื่อน แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
เที่ยงครึ่งของวันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2556 เปนเวลานัดหมายของเรากับทีมศิรินทรและ
เพื่อน ทีมงานของเรามี อ.เจี๊ยบ (นารี รมยนุกูล) นําทีม จามดวย หญิง (สมหญิง เหงามูล) และ
เปก (นรินทร ทีประวิภาต) มาถึงสหกรณชุมชนศิรินทรและเพื่อน ไดพูดคุยพี่ฉลอง(คุณฉลอง รัติ
โชติ)เปนคนแรก จากนั้นประธานคนเกงของเรา พี่ประมวล(คุณประมวล เศษกลาง) ก็เขามารวม
สนทนา อ.เจี๊ยบ สอบถามเรื่อง การเลือกตั้ง กรรมการชุมชนชุดใหมกอนเปนอันดับแรก ผลก็
ออกมาตามที่พวกเราคาดไวคือ พี่ประมวลไดเปนประธานอีก 1 วาระ สงรายชื่อแจงสํานักงานเขต
ภาษีเจริญอยางเปนทางการแลว ประกอบดวย พี่ประมวล เศษกลางเปนประธานชุมชน สวนรอง
ประธานมี 2 คน ไดแก นายสมเดช บรรดาศักด และนายสวัสดิ์ แกวหยก คุณเดือน เมืองถ้ําเปน
เลขานุการ เหรัญ ญิกคือ นายบุญ เสริม สงแจง ใหญ นายทะเบียน คือ นายวิโรจน มณีว งษ สว น
ประชาสัมพันธไดแก นายสวงค ภักดีจอหอ และฝายปฏิคมเปนนางสาวชนิสรา ละอองดี ตามลําดับ มี
วาระ 3 ป พอไดเวลาตามที่นัดหมายสมาชิกและกรรมการชุมชนเริ่มทะยอยกันเขามา ประชาสัมพันธ
คนใหมไฟแรงอยางพี่สวงคก็ควาไมคเชิญชวนสมาชิกใหเขารวมประชุมกัน

เตรียมตัวพบปะสมาชิกชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชนชุดใหม

เมื่ อ พี่ ส วงค ป ระชาสั ม พั น ธ โ ครงการเสร็ จ พี่ ประมวลก็ ไ ด แ จ ง รายละเอี ยดกิ จ กรรม
วัตถุประสงค และเปาหมายในการประชุม ซึ่งในวันนี้จะเปนการแบงกลุมยอยเพื่อปรึกษาหารือวาง
แผนการปฏิบัติงาน พรอมดวยแนะนําทีมงานจากมหาวิทยาลัยสยาม (อ.เจี๊ยบ นองหญิงและนอง
เปก) จากนั้น คุณเดือนไดอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการประกอบดวย
 ปรับพื้นที่ริมคลองหนาบาน ปลูกผักสวนครัว รั้วกิน ได ผูรับผิด ชอบคือ พี่ปุย
(สมบูรณ จิตมั่น) พี่สมเดช บรรดาศักดิ์ และพี่ประมวล เศษกลาง
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 ปรับปรุง พื้น ที่รกรางในชุมชน เปน แปลงเกษตรสาธิต ผูรับผิด ชอบคือ พี่ปุย
(สมบูรณ จิตมั่น) พี่สมเดช บรรดาศักดิ์ และพี่ประมวล เศษกลาง
 ฟน ฟูกลุมเพาะเห็ด กบคอนโด โครงการผักลอยฟากลุมเพาะเห็ด แบงเปน 2
แปลง โดยกําหนดผูรับผิดชอบคือ แปลงที่ 1 พื้นที่ขางสหกรณฯ ปลูกเห็ดและ
ผักลอยฟา ผูรับผิดชอบคือ พี่ฉลอง รัตติโชติและพี่สุวิช เจริญพันธ สวนแปลง
เห็ด จุดที่ 2 ขางบานพี่บุญ เสริม ผูรับผิดชอบคือ พี่บุญ เสริม สงแจง ใหญ พี่
ประมวล เศษกลาง พี่ประนอม แผนทอง
 ปรั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ การส ง เสริ ม การเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม ผู รั บ ผิ ด ชอบคื อ พี่ ปุ ย
(สมบู รณ จิ ต มั่ น ) พี่ สมเดช บรรดาศั ก ดิ์พี่ ศรี ด า อยู สบาย พี่ ฉ ลอง รั ติโ ชติ
พี่วัลภา แซไหว
 ปรับพื้นที่ลานองคพระพรหมเปนลานออกกําลังกายเอนกประสงค ปรับพื้นที่/
สงเสริมการทําจักรยานปนน้ําบริเวณริมคลองผูรับผิดชอบคือพี่ประมวลเศษกลาง
พี่สมเดช บรรดาศักดิ์ พี่เดือน เมืองถ้ํา พี่ประนอม แผนทอง พี่บุญเสริม สงแจง
ใหญ

ประธานชุมชนแจงรายละเอียดกิจกรรม

จากนั้น คุณเดือนไดแจงขั้นตอนกิจกรรมในวันนี้คือ ใหสมาชิกไดลงชื่อเพื่อเลือกโครงการ
ทีต่ นเองสนใจ สมาชิก 1 คนสามารถเขารวมไดมากกวา 1 โครงการ กลุมเปาหมายคือ สมาชิกใน
ชุมชน 153 ครัวเรือนผลที่ไดรับทําใหสมาชิกรับประทานผักปลอดสารพิษ มีคุณภาพชีวิต มี
รายไดเสริม เปนการปรับปรุงพื้นที่หนาบานเปนสุขภาวะ มีเงื่อนไขวาผูเขารวมโครงการตองเปน
สมาชิกในชุมชนศิรินทรและเพื่อนเทานั้น และสมาชิกตองทําบัญชีครัวเรือน รายไดสวนหนึ่งนําเขา
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สหกรณเพื่อลงทุนในครั้งตอไป เงื่อนไขของสมาชิกที่เขารวมโครงการเพาะเห็ด จะตองไมสูบ
บุหรี่ มีผูลงชื่อเขารวมแปลงเห็ด 1 จํานวน 11 คน และแปลงเห็ด 2 จํานวน 20 คน นอกจากนี้
สมาชิกไดปรึกษาหารือ และสรุปวา อาจตองมีการจัด อบรมโดยเชิญวิทยากรมาถายทอดความรู
เกี่ยวกับการเพาะเห็ด และการจัด อบรมโครงการนมแม ในชวงทายคุณเดือนไดนัดหมายการ
ประชุมเพื่อดําเนินการกิจกรรมขั้นตอไปในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ซึ่งนัดสมาชิกกลุมใหญเพื่อ
ปรับพื้นที่และกําหนดการลงเห็ดในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

การรวมตัวของสมาชิกชุมชนที่จะรวมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สรางสรรคเพื่อสุขภาวะ

พวกเราไดพูดคุยกับสมาชิกชุมชนที่จะรวมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สรางสรรคเพื่อสุขภาวะ 2
ทาน พบวา ทั้ง 2 ทาน ตองการเห็นความตอเนื่องของโครงการ ซึ่งโครงการดังกลาวเปนโครงการที่
จะทําใหชุมชนของเรามีอาชีพที่ไมตองเดินทางออกนอกชุมชน พวกเราจะมีแรงทํางานใหชุมชนมาก
ขึ้น นัน่ หมายถึงการมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต “ขอดีอีกประการหนึ่งคือการมีทีมเสริม
ศักยภาพจาก ศูนยวจิ ัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ทําใหพวกเรารูสึกวาเราไมตองคลําทาง
อยางไมมีจุดมุงหมาย พวกเราทําดวยตัวของเราเองมาโดยตลอด แตขาดตรงนี้จริง ๆ ” ซึ่งทีมงาน
ของศูนยวจิ ัย ไดพูดคุยตอวา หนาที่ของพวกเราคงเปนทีมที่ชวยประสานเครือขายตาง ๆ ที่กระจาย
อยูในเขตภาษีเจริญมีโอกาสไดทํางานรวมกัน ซึ่งพวกเราเชื่อวาทีมชุมชน และทีมสํานักงานเขต มีทุน
อยูในมืออยูแลว ทั้งทุนมนุษย ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากร และอื่นๆ เพียงเรามาชวยจัดการใหเกิด
ระบบมากขึ้น ชุมชนจะเกิดการทํางานที่ตอเนื่องและยัง่ ยืนตลอดไป โดยพวกเราจะเปนทีมหนุนเสริม
รอดูความสําเร็จอยูรอบนอก.

