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บทนำ�
	 บ้านเกาะพระ	หมู่ที่	7	เป็นหนึ่งใน	14	หมู่บ้านภายใต้การดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนตำาบลบ้านโพ	อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือ
ศาสนาอิสลาม	มีจำานวน	116	ครัวเรือน	และกว่า	20	ครัวเรือนที่นับถือศาสนาพุทธ	พื้นที่

จิตติ	กิจพงษ์ประพันธ์2

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน  2562

บทเรียนคนอยู่กับน้ำ�ของ
ชุมชนเก�ะพระ
ต.บ้�นโพ อ.บ�งปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธย�1

1โครงการความร่วมมือทางวิชาการของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงวัย	จ.เชียงใหม่	กับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	มข.
2นักวิชาการช่างศิลป์	ชำานาญการ	ประจำาสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เป็นเกาะมีแม่น้ำาเจ้าพระยาล้อมรอบ	และน้ำาจะท่วมพื้นที่เกาะพระช่วงฤดูฝนทุกปี	 เนื่องจาก
การทำาถนนที่สูงกว่าบ้านคนในชุมชน	สังเกตได้จากสมัยก่อนเราจะตักหน้าดินขายได้ทุกปีหลัง
น้ำาลด	ดินจะมากับน้ำาทุกปี	 แต่เดี๋ยวนี้ถนนที่สูงขึ้นทำาให้กั้นดินที่จะไหลมา	และอีกสาเหตุคือ	
น้ำาจากแม่น้ำาเจ้าพระกับแม่น้ำาป่าสักที่ไหลมาบรรจบกัน	ทำาให้มีปริมาณน้ำามาก	โดยมีความสูง
เฉลี่ย	1-1.5	เมตร	เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนชุมชนจะคอยฟังข่าวสารการแจ้งเตือนฝนตกหนักในภาค
เหนือ	และการเฝ้าระวังสีน้ำาที่ไหลผ่าน	หากน้ำาเริ่มเปลี่ยนสีชุมชนจะเริ่มเตรียมพร้อมยกของ	
โดยบา้นบริเวณกลางเกาะจะเป็นพืน้ทีลุ่ม่ต่ำาจะไดร้บัผลกระทบจากคลองน้ำาดา้นหลงัเกาะทำาให้
เกิดน้ำาท่วมขังก่อนบริเวณอื่นๆ	
	 ในอดีตกว่าร้อยปีมาแล้ว...	 ชาวบ้านในชุมชนเกาะพระจะมีอาชีพหลักคือ	 การทำา
ประมงจับปลาจากแม่น้ำาเจ้าพระยาเป็นอาหารตามวิถีคนลุ่มน้ำา	 และทำานาปลูกข้าวกินเอง	
“สมัยที่เรายังเด็กๆ	 วิถีการดำารงชีวิตคนข้างล่าง	 (บนเกาะ)	 จะมีความสะดวกสบายกว่าคน
ข้างบน	(บนฝั่ง)	อยู่นี้หาอยู่หากินง่าย	น้ำาจะท่วมทุก	5-7	ปี	คนในชุมชนเรามีการช่วยเหลือ
กัน	มีงานแต่ง	งานบุญที่บ้านไหน	เราก็ไปช่วยกันทำาขนมบ้าง	อาหารบ้าง	เอาลูกเอาหลานไป
ร่วมกัน	ความผูกพันมีมากกว่าสมัยนี้...”	นางงามใจ	รุ่งอรุณ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	บอกเล่าให้ฟัง	
การคมนาคมสัญจรไปมาโดยเรือเป็นหลัก	ผู้คนในชุมชนจะมีความเอื้ออาทร	เกื้อกูล	แบ่งปัน
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กัน	ไม่ว่าจะเป็นชุมชนมุสลิมหรือชุมชนพุทธ	และคนในชุมชนบางส่วนได้เข้าไปรับจ้างทำางาน
ในกรุงเทพ	และต่างจังหวัด	หลากหลายอาชีพเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว	ซึ่งช่วงนั้น	
การดำารงชีวิตในชุมชนเกาะพระยังคงเป็นไปตามวิถีของคนลุ่มน้ำาเช่นเดิม	 รายจ่ายในการจับ
จ่ายใช้สอยยังไม่มีมากนัก	เพราะด้วยความเจริญยังเข้ามาไม่ถึง
	 ปี	 พ.ศ.2535	 เป็นปีวิกฤตการเมืองไทยเกิดเหตุการณ์	 “พฤษภาทมิฬ”	 และด้าน
นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจการเกษตรมาเป็น
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น	 การพยายามสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชน	 ทำาให้คนใน
ชนบทปรับตัวไปสู่ความเป็นคนเมืองมากขึ้น	 ช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอนิ	ตามนโยบายการพฒันาของรฐั	มกีารลงทนุดา้นอตุสาหกรรมของชาวตา่งชาตอิยา่ง
มากมาย	คนในชมุชนเกาะพระทีอ่อกไปรบัจ้างในกรุงเทพ	และตา่งจังหวดัตา่งเดนิทางกลบับา้น
เพื่อมาทำางานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจำานวนมาก	เหตุผลเพราะจะได้อยู่บ้าน	สามารถ
เดินทางไปกลับได้	มีบางคนที่รับงานมาทำาที่บ้าน	และในช่วงเวลา	4	ปีต่อมา	(2535-2539)	
เกิดนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ	นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า	(ไฮเทค)	และนิคมสหรัตนนครเพิ่ม
ขึ้นในพื้นที่	อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
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ผลกระทบจ�กก�รพัฒน�ของรัฐ
	 การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	และรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ	 ใน
พื้นที่อำาเภอบางปะอิน	 ทำาให้เกิดผลกระทบมากมายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึง
ชุมชนเกาะพระ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม	 กรณีของเสียจากโรงงาน	 ทำาให้ปลาบางชนิด
สูญหายไป	โดนเฉพาะอย่างยิ่ง	การใช้สารเคมีในการปลูกข้าวมากขึ้น	ซึ่งแต่เดิมชุมชนเกาะ
พระจะทำานาปลูกข้าวปีละครั้งคือ	การทำานาปี	เพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน	แต่หลังจาก
มีนิคมอุตสาหกรรมเข้ามามากขึ้น	จึงได้มีการปลูกข้าวนาปรังเพิ่มเป็นปีละ	2	ครั้งจนปัจจุบัน	
เน่ืองจากการมีการเพิม่ขึน้ของคนทีม่าทำางานในนิคม	ทำาให้ความตอ้งการมากขึน้	และยงัทำาให้
คนในชุมชนเกิดรายได้เพิ่มขึ้น	ทำาให้การดำารงชีวิตของคนเกาะพระเปลี่ยนไปจากเดิม	การทำา
มาหากินที่มุ่งเน้นไปสู่ความต้องการสิ่งอำานวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทีวี	ตู้เย็น	รถ	ทำาให้มี
ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเงาตามมา	
นางงามใจ	รุ่งอรุณ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า	“จำาได้ว่ามีโรงงานผลิตลูกปืนมาเปิดก่อนเป็นโรง
งานแรกๆ	ชื่อโรงงานมินิแบร์	ทำาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนล้อรถยนต์	ตอนนั้นค่าแรงงาน
วันละ	60-70	บาท	แต่เราก็อยู่ได้เพราะไม่ต้องซื้อกิน	เรายังมีวิถีการดำารงชีวิตแบบเดิมๆ	อยู่	
แต่มาประมาณปี	พ.ศ.2539	ค่าแรงขยับเป็น	100	บาทต่อวัน	แต่ช่วงนั้นค่าครองชีพเริ่มขยับ
ตาม	ทำาให้เกิดรายจ่ายเพิ่มขึ้น	 การสะดวกสบายต่างๆ	 เริ่มเข้ามา	 จนทุกวันนี้ค่าแรงวันละ	
300	บาทก็ไม่พอกิน...”	
	 “...หลังจากมีนคิมอุตสาหกรรมในเขตอำาเภอบางปะอิน	ทำาให้คนในชุมชนเกาะพระมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น	ทุกวันนี้...	มุ่งหาความสบาย	ทำาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น	และต้องเหนื่อย
มากขึ้น	เพราะต้องนำาเงินมาเป็นใช้จ่าย	อย่างทีวีเมื่อก่อนคนในชุมชนจะดูตามบ้านเพื่อนๆ	ที่
มี	แต่เดี๋ยวนี้ฉันต้องมีเอง	ชีวิตที่เคยอยู่แบบพอเพียงตามวิถีคนลุ่มน้ำาก็เปลี่ยนไป...”	นางงาม
ใจ	รุ่งอรุณ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	บอกเล่าให้ฟัง
	 “คนทุกวันนี้	จะเป็นลักษณะแบบอยู่ใครอยู่มัน	ไม่ค่อยมาช่วยเหลืออะไรกัน	เรื่องที่
จะให้มาช่วยเหลือ	หรือทำางานแบบจิตอาสา	เสียสละยากมาก	แต่จะทำาอย่างไรที่ตัวเองก็ได้
ประโยชน์ด้วย	...ดูอย่างช่วงปี	54	ที่มีน้ำาท่วมใหญ่	จะเห็นว่าทุกคนเดือดร้อน	ต่างคนต่างมา
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ช่วยกันทั้งเยาวชน	คนที่กำาลัง	แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว	จะทำาอะไร	ขับเคลื่อนอะไรก็มีแต่พวกผม
นี่แหละที่ช่วยกัน”	นายสมศักดิ์	ไวยจารา	ประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยใน
ชุมชนเกาะพระ	และเป็นสมาชิก	อบต.บ้านโพ	ได้บอกเล่า

โต๊ะอิหม่ามกับชุมชนเกาะพระ
	 “ศาสนาอสิลามเรามกีารอบรมทกุวนัศกุรช์ว่งเวลาเทีย่งจนถึงบา่ยโมง	อาทติยล์ะหน่ึง
ชั่วโมง	ทุกคนต้องมาที่สุเหราเพื่อรับฟังการอบรม	หลายเรื่อง	ทั้งเรื่องการทำาความดี	เวลา
มีปัญหาเรื่องต่างๆ	ในชุมชน	โต๊ะอิหม่ามก็จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ย	หรืออบรมเยาวชนที่ติดยาเสพ
ติด	เราจะมีหลักศีล	5	ของศาสนาอิสลามมานำาทางในการดำาเนินชีวิต	ซึ่งในหลักศีล	5	ข้อ	
เช่น	การเคารพในศาสดามุฮัมมัด	ผู้ที่เขียนคัมภีร์กุละอ่าน	การละหมาดวันละ	5	เวลา	โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ศาสนาอสิลามจะบอกวา่	“คนจน	คนรวย	ทกุคนเทา่กัน”	ทำาให้เกิดการอปุถัมภ์
กัน	คนมีต้องช่วยคนไม่มี	เป็นต้น	และเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำาท่วมก็จะประกาศขอความร่วม
มือทั้งกำาลังกาย	 กำาลังทรัพย์	 บางปีที่น้ำาท่วมมาก	 ก็จะทำาหนังสือไปขอความช่วยเหลือจาก
จุฬาราชมนตรี...”	 นายมณี	 เมืองฉาย	 โต๊ะอิหม่าม	 ผู้นำาศาสนาอิสลามของชุมชนเกาะพระ	
ได้เล่าถึงบทบาทของศาสนากับคนในชุมชน
	 นอกจากน้ีการใชเ้สยีงตามสายของสเุหลา่ในการสือ่สารกับคนในชมุชนนอกเหนือจาก
การใชใ้นกิจการทางศาสนา	ไมว่า่จะเปน็การายงานสถานการณน้์ำา	การเตอืนภัย	การประกาศ
เรียกให้มารับสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาค	รวมถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องอื่นๆ	ของชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านโพ
	 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นโพ	ไดก้ำาหนดยทุธศาสตรด์า้นการปอ้งกัน	และการเต
รียมความพร้อม	รวมถึงการช่วยเหลืออุทกภัยที่เกิดขึ้นพื้นที่เกาะพระ	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือคนในชุมชน	เช่น	การสนับสนุนไม้ยูคาลิปตัส	หรือไม้พื้นที่นำามาทำาพื้น	ที่นอน	
หรือครัวในช่วงน้ำาท่วม	เมื่อน้ำาลดทาง	อบต.ก็จะให้พนักงานมาทำาการเก็บไว้ใช้ในปีต่อไป	การ
สนับสนุนเรือสำารองในการบรรเทาภัย	เปน็ตน้	โดยผ่านการประสานงานทางนายสมศกัดิ	์ไวย
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จารา	ประธานศนูยเ์ตรียมความพรอ้มป้องกันอทุกภัยในชมุชนเกาะพระ	และเปน็สมาชกิ	อบต.
บ้านโพ	 ที่ทำางานจิตอาสาในชุมชน	 และร่วมมือกับทางกลุ่มผ้ึงหลวงด้วย	 แต่อย่างไรก็ตาม	
การทำางานที่ต้องเป็นไปตามระบบและระเบียบของทางราชการยังคงเป็นอุปสรรคในการเข้า
ร่วมในกิจกรรม	 และการมีส่วนร่วมต่างๆ	 ยังคงเป็นปัญหาที่จะต้องใช้เวลาในการปรับ	 และ
ลดช่องว่างให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการได้มากขึ้น
	 อยา่งไรก็ตาม	การคดิคน้หาวธีิการแก้ปญัหาเรือ่งบา้นเรือนทีอ่ยูอ่าศยัชว่งฤดนู้ำาทว่ม	
โดยการยกระดับบ้านให้สูงขึ้นกว่าเดิม	1	เมตร	แต่ต้องใช้งบประมาณในการจัดการ	โดยต้อง
ใช้เครื่องทุ่นแรงในการยกบ้านเพื่อหล่อเสาปูนจากฐานเพิ่มขึ้น	ซึ่งทาง	อบต.มีงบประมาณให้
ได้แค่จำานวนหนึ่ง	ทางชุมชนกำาลังคิดที่จะหาวิธีการที่จะใช้แรงงานภายในชุมชนช่วยเหลือกัน	
และให้ทาง	อบต.สนับสนุนดา้นเคร่ืองมอื	และอปุกรณ์	รวมถึงการประสานกับสถาบนัวชิาการ	
หรือองค์กรภาคีภายนอกมาให้ความรู้	และฝึกทักษะด้านการยกระดับ	และต่อเติมบ้านเรือน
ให้สูงขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำาท่วม

องค์กรภาคีภายนอก
	 ปี	 2559	 บ้านเกาะพระเข้าร่วม	 โครงการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย	
(Program	for	Reduction	of	Vulnerability	to	Floods	in	Thailand)	ดำาเนินการโดย
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	(Asian	Disaster	Preparedness	Center	
:	ADPC)	ก่อนเริ่มโครงการฯ	องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านโพ	ได้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
หลักสูตรมิสเตอร์เตือนภัยน้ำาล้นตลิ่ง	โดยมีผู้นำาชุมชนเข้าร่วมการฝึกอบรม	ต่อมา	เมื่อมีการ
ขยายผลเพื่อดำาเนินโครงการในชุมชน	โรงเรียน	ศาสนสถานและภาคเอกชน	จึงมีการดำาเนิน
การคัดเลือกชุมชนเพื่อให้เป็นพื้นที่นำาร่องของโครงการ	และเกิดกลุ่ม	 “ผึ้งหลวง”	ที่รวมคน
หนุ่มสาวที่มีจิตอาสาในการช่วยดูแลชุมชนในช่วงเกิดอุทกภัย
ADPC	มบีทบาทสำาคญัตอ่การเปลีย่นแปลงของชมุชนเกาะพระในเร่ืองของการจัดการอทุกภัย
ทีเ่กิดขึน้ซ้ำาซาก	ทัง้ยงัให้การสนับสนุน	สง่เสรมิ	และเปน็หน่วยงานแรกทีเ่ขา้มาจัดการลดความ
เสีย่งจากอทุกภัยของชมุชนเกาะพระ	(โครงการระหวา่งตุลาคม	2559–มถุินายน	2561)	ADPC	
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มาจัดกระบวนการให้ความรู้เร่ืองการประเมินความเสี่ยงของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	 การใช้
เครื่องมือในวิเคราะห์และประเมินผล	เช่น	การทำาปฏิทินภัย	ประวัติชุมชน	และประวัติการ
เกิดภัย	การทำาแผนทีจุ่ดเสีย่งอทุกภัย	การวเิคราะห์ขอ้จำากัด	และอปุสรรค	พรอ้มขอ้เสนอแนะ	
และแนวทางการแก้ปญัหา	รวมถึงการเตรยีมความพรอ้มและปอ้งกัน	การปฐมพยาบาลเบือ้ง
ต้น	การจัดตั้งคณะทำางานแต่ละฝ่าย	การกำาหนดบทบาทหน้าที่	รวมถึงการพัฒนาด้านเครือ
ข่ายความร่วมมือเพื่อการป้องกันอุทกภัย	รวมถึงการเชื่อมประสานกับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เพื่อขอการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ	เช่น	เสื้อชูชีพ	ถังดับเพลิง	เป็นต้น	
นอกจากน้ี	มูลนิธิพฒันางานผู้สงูอายจุงัหวดัเชยีงใหม	่ไดเ้ขา้มาเชญิชวนกลุม่ผ้ึงหลวงเขา้รว่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี	เครือข่ายภายนอกเรื่องภัยพิบัติ	เช่น	การเฝ้า	การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	 	 การร่วมเรียนรู้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลการกับทาง	 Social	
Tech	ในการใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็น	ฐานข้อมูล	Application	ต่างๆ	ในการจัดการ	และ
เฝ้าระวังภัยพิบัติ	เป็นต้น	รวมถึงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทาง	Social	
Media	รวมถึงสื่อ	Online	ต่างๆ

ผึ้งหลวง... กลุ่มคนหนุ่มสาวจิตอาสา
	 กลุ่มจิตอาสา	“ผึ้งหลวง”	เป็นการรวมตัวของคนหนุ่มสาว	7	คน	(หญิง	4	ชาย	3)	
ในพื้นที่เกาะพระ	ที่มาช่วยกันขับเคลื่อนการทำางานด้านการจัดการปัญหาด้านอุทกภัย	ซึ่งต่อ
มาได้มีภารกิจที่ไม่เพียงแค่ด้านการเฝ้าระวัง	และป้องกันด้านอุทกภัย	แต่ยังมีบทบาทในการ
เป็นตัวแทนของชุมชนเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ทั้ง
ด้านความรู้	การเตรียมความพร้อม	การป้องกัน	รวมถึงการจัดการเมื่อเกิดเหตุจากภัยต่างๆ	
ในพื้นที่	ซึ่งจัดโดย	ADPC	ที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรุงเทพมหานคร	
โดยอบรมทีว่ทิยาลยัปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย	วทิยาเขตปทมุธานี	และทาง	ADPC	ยงั
ให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการภัยต่างๆ		นอกจากนี้กลุ่มผึ้งหลวงยังทำางาน
จิตอาสาต่างๆ	ของชุมชน	ทั้งงานทางศาสนา	งานด้านการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ	ผู้ป่วย	
อื่นๆ	ภายใต้ความต้องการที่หลากหลายของคนในชุมชน
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	 “เราทำางานจิตอาสาตรงน้ี	 ไม่ได้หวังอะไร	 แต่บางทีเราก็ต้องเอาชนะจิตใจตนเอง	
ต้องเข้มแข็ง	 เพราะหลายคนก็ไม่เห็นความสำาคัญของการทำางานแบบนี้	และคนในชุมชนนี้ก็
หลากหลาย	ยากทีเ่ราจะชว่ยเหลอืไดห้มด	แตเ่ราก็ตอ้งทำาให้มากทีส่ดุ	บางทเีราแทบไมม่เีวลา
ต้องทำาเรื่องของตนเอง	ยิ่งตอนช่วงน้ำาท่วม	ต้องมาตรวจระดับน้ำาทุกสามเวลา	และรายงาน
ลงใน	Line	เพื่อให้ทุกคนรู้	เราก็ต้องมา...”	นาวสาววราภรณ์	ระดาพัฒน์	กลุ่มจิตอาสา	“ผึ้ง
หลวง”	ได้บอกเล่า
อย่างไรก็ตามด้านภาวะจิตใจ	และความกดดันต่างๆ	ที่	“ผึ้งหลวง”	จะต้องพิสูจน์ตัวเอง	มี
ความมุ่งมั่นที่จะทำางานเพื่อชุมชน	และขยายเครือข่ายจิตอาสาในชุมชนให้มากขึ้น	การสร้าง
ความตระหนักของคนในชุมชน	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมแผนการรับมือจากน้ำาท่วม	บางคน

ยังไม่เข้าใจแล้วไม่ให้ความร่วมมือ	 การทำางานท่ามกลางความหลากหลายทั้งเด็ก	 เยาวชน	
ผู้ใหญ่	 กระทั่งการซ้อมแผนอพยพยังแบ่งเป็นกลุ่ม	ทำาอย่างไรจะสามารถรวมกันซ้อมเพื่อให้
สามารถจำาลอง	และเข้าใจสถานการณ์จริงเมื่อเกิดเหตุ	รวมถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ยัง
ไม่ได้มีแผนการลดความเสี่ยง	ทาง	อบต.เองต้องทำาเป็นแผนของ	อบต.ด้วย
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ความพยายามของกลุ่มผ้ึงหลวงในการสร้างความรู้ในเร่ืองการเฝ้าระวังน้ำา	 การวัดระดับน้ำา	
การส่งต่อข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาใน	Line	กลุ่มของชุมชน	การใช้หลักการอธิบายอย่าง
ง่ายๆ	 ไม่เป็นวิชาการให้คนแต่ละกลุ่มในชุมชน	 ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน	 ผู้ใหญ่เข้าใจ	 เพื่อ
เป็นกำาลังช่วยกันเฝ้าระวัง	และดูแลชุมชนร่วมกัน	

บทส่งท้าย
	 บ้านเกาะพระ	 ตำาบลบ้านโพ	 อำาเภอบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ยังคง
มีกลุ่มจิตอาสา	 “ผ้ึงหลวง”	 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน	 การอาศัยเครือข่ายทั้งภายใน	
และภายนอกจะเป็นความร่วมมือด้านการเสริมสร้าง	 และพัฒนาความรู้	 การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่างๆ	เกี่ยวกบัเรื่องภยัพิบัติ	การป้องกนั	และด้านการใช้ข้อมูล	เครือมือสื่อสาร
ต่างๆ	ในการติดตาม	และรายงานผล	เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม	คนภายในชุมชนยังคงต้องเรียนรู้	และปรับตัวที่ต้องอยู่กับปัญหาอุทกภัย	และ
ภัยอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นในชุมชน	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำารงชีพของคนในชุมชน	เรื่องสุขภาวะ
ในกลุ่มผู้สูงอายุ	(ที่ยังไม่มีการรวมตัวหรือจัดตั้งกลุ่มเป็นรูปธรรม)	และการนำาเอาภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	มาจัดเป็นชุดความรู้	เช่น	การสังเกตสีของน้ำา	ถ้าสีน้ำาขุ่นแสดงว่า
น้ำาทางเหนือกำาลังมา	(ช่วงเดือน	ต.ค.-พ.ย.)	ถ้าน้ำามีสีแดงปกติแสดงว่ามีกุ้งแม่น้ำา	ชาวบ้าน
ก็จะออกไปวางลอบ	รวมถึงเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน	เป็นต้น	
	 การเรียนรู้	และเข้าถึงข้อมูลทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	ระบบ
นิเวศของแม่น้ำาเจ้าพระยา	การเตรยีมความพรอ้มเครือ่งมอือกุรณท์ีช่ว่ยในการจัดการเมือ่เกิด
อุทกภัย	 ที่จะช่วยลดความเสี่ยง	 ตลอดจนการขยายเครือข่ายจิตอาสา	 เพื่อเข้ามาช่วยการ
ทำางานของกลุม่ผึง้หลวง	เพือ่มาชว่ยแบง่เบา	และให้สมาชกิมเีวลาทีจ่ะไปประกอบภารกิจสว่น
ตวั	รวมถึงงบประมาณทีจ่ะมาหนุนเสริม	อยา่งไรก็ตาม	ดว้ยความมุง่มัน่ของคนในชมุชนเกาะ
พระ	และความเสียสละจะก่อให้เกิดพลังและความร่วมมือจากคนกลุ่มเล็กๆ	 จะไปขยับคนใน
ชุมชนให้ลุกขึ้นมาร่วมมือ	และสร้างความผาสุขให้ชุมชนเกาะพระต่อไป
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วิสัยทัศน์

10

 “การพฒันาจำาเปน็ตอ้งมทีศิทางอนาคตทีจ่ะนำาไปสู่การแก้ไขปญัหา

และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้บังเกิดขึ้นแก่บุคคลและชุมชน”

ข้อมูลจาก:	หนังสือศัพท์พัฒนา	เพื่อชุมชนและสังคม	

จัดพิมพ์และจำาหน่ายโดย:	สถาบันวิจัยและพัฒนา	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มกราคม	พ.ศ.2558
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ความหมาย

	 คอืความสามารถในการคาดการสิง่ตา่งๆ	ทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	การเมอืง	การ
ปกครองวา่จะเกิดขึน้ในอนาคตอยา่งแมน่ยำา	ทัง้น้ีโดยใชข้อ้มลูรอบดา้นมาวเิคราะห์อยา่ง

เป็นระบบ	และสามารถนำาผลมากำาหนดทิศทาง	เป้าหมายการพัฒนาทางเลือกที่นำาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า

	 ภาษาอีสาน	เรียกว่า	ส่องชอด	หมายถึง	มองสิ่งต่างๆ	ให้ทะลุปรุโปร่ง	กว้าง

ไกลแลลึกซึ้งถึงแก่นแท้

ตัวอย่าง

 n	น้ำาไหล	ไฟสว่าง	ทางดี	มีงานทำา

 n	เปิดประตูการค้าสู่อินโดจีน

 n	สิ่งแวดล้อมดี	ชีวีปลอดภัย	อนามัยถ้วนหน้า	ไม่มีอบายมุข
 n	ประสานเป็นหนึ่ง	รวมกันเป็นเอกภาพ	

 n	บริการเป็นเลิศ	จุดเดียวครบทุกขั้นตอน

 n	อยู่ดีมีแฮง	ฮักแพงสุขภาพ	(อยู่ดีมีแรง	รักษาสุขภาพ)

การประยุกต์ใช้

  n	ต้องมีการระบุตัวปัญหา	สาเหตุ	โดยมีข้อมูล	ข้อเท็จจริง	ที่ชัดเจนเป็น

	 	 เบื้องต้น

 n	กำาหนดความมุ่งหวังในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาและสาเหตุได้
 n	ต้องวางยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการต่อจากวิสัยทัศน์
 n	คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องมีส่วนร่วมกำาหนดร่วมกันและมีพันธะสัญญาต่อกัน

 n	ปัจจัยต่างๆ	มีผลต่อการกำาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา	ดังเช่น
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	 1.	สถานการณ์และสิง่แวดลอ้มตา่งๆมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจนและรวดเรว็
	 2.	การแข่งขันระหว่างหน่วยงาน	 องค์กร	 ระดับท้องถิ่นและสังคมโลกซึ่งเชื่อม

โยงและมีผลกระทบต่อกัน

	 3.	มีการเปลี่ยนแปลงความคิด	 ความเชื่อของมนุษย์เพื่อสร้างทางเลือกให้กับ
ตนเอง

	 4.	ยุคสมัยที่มีความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร	 เทคโนโลยี	 ผู้ที่สามารถควบคุม
และใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ชนะ	ได้เปรียบคนอื่นๆ

	 5.	 เปน็การปรบัตวัให้สอดคลอ้งและรู้เทา่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของระบบสงัคม

โลกและมีผลกระทบต่อกัน
	 จากเหตแุละปจัจัยของแนวคดิดงักลา่ว	จึงจำาเปน็ทีค่นทกุคน	องคก์รทกุแห่ง	ต้อง

มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อเป็นเข็มมุ่งในการเดินไปข้างหน้า
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สงกร�นต์ กับก�รเมือง

๑. ใกล้มื้อเข้า  ฮีตเก่า  วันสงกรานต์
เวียน  บรรจบ  ครบวัน  เนาน้ำา

ถามข่าว  เจ้าอยู่ดี  แน่ยุบ่
ข่าวและน้ำา  แม่นดีแท้  ซำาใด
ใจต่อตั้ง  ซิคืนเมือ  ยามอีพ่อ

อีกทั้งแม่เฒ่าๆ  ตนเจ้า  อยู่จังใด

13

รูปภาพจาก	:	https://esan108.com/เดือนห้า-บุญสงกรานต์.html
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๒. สิไปขอ  กราบก้ม  ประนมมือ  ถือโอกาส
อภิวาท  เคยลวงล้ำา  อย่าจำาข่อย  ซ่อยอภัย

อวยพรให้  ปีใหม่  วันสงกรานต์
สุขสำาราญ  สุขขี  ให้มั่งมี  เด้อท่าน

ทุกสายงาน  ทุกหน้าที่  เกษมศรี  ในปีใหม่
ขออวยชัย  ให้ซุ้มเจ้า  จนเข้า  มื้อเกษียณ

๓. ขอฝากเตือน  พวกพี่น้อง  คนไทยเฮา  ทำาหน้าที่
ยุคเสรี  เลิกทาสไซ้  ประกาศไว้  ทั่วแดน
ให้ฮักกัน  แน่นแฟ้น  ไทยมี  แผ่นดินเดียว

บ่-อาจซอย  แบ่งปัน  เขตขัน  ไผได้
การเมืองไทย  ในวันนี้  มันเต็มที  แล้วเด้อแม่

แข่งกัน  คักแท้ๆ  เถิงเป็นบ้า  ด่าแต่กัน 

๔. สารพัน  กลแกล้ง  ออกมา  ยืนแถลง
             ประกาศโม้  นโยบาย  ความคิดใหม่

จุดประสงค์  ว่าแต่ได้  ไปหน้า  ค่อยว่ากัน
สิให้ไทย  มุ่งหมั่น  ก้าวนำาทัน  ประเทศอื่น
ส่งเสริม  คนรากหญ้า  มีรายได้  ซำาหมู่เขา
นี้หากคือ  คำาเว้า  นักการเมือง  ยุคเก่า-ใหม่ 

๕. ให้คนไทย  ถี่ถ้วน  ประมวลเรื่อง  เบิ่งใส่กัน
โลกขายฝัน  มันเฟื่องฟุ้ง  พ่วมแจ้งฮุ่ง  สร้างความหวัง

ให้ระวัง  รักษา  หมู่มาร  ผลาญจ้อง
ฟ้าสีทอง  ผองไทยได้  ต้องออกไป  ทำาหน้าที่ 
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เลือกคนดี  ปกครองบ้าน   มารฮ้าย  ให้ไล่หนี
มีศักดิ์ศรี  อย่าเป็นข้า  ทาสเงินตรา  ให้เขาข่ม

๖. อย่าหลงลม  เป็นทาสไซ้   ให้เขาได้  ขี่หัว
คนขี้โกง  มันคิดชั่ว  เกลี้ยกล่อม  หาทางกิน

ใจถวิล  โหยหา  ช่องทาง   โกงแก้  
มวนกระแส  พ่วมวุ่น  ไผมีทุน  หนุนเพิ่ม  กะเสริมส่ง

ไผทุนน้อย  กะถอยลง  ขาดท่อตรง  ส่งน้ำาเลี้ยง
เป็นเพียงลู่  อยู่สนาม...  ถ่อนแหล่ว....

ความหมาย	 คือ	 ปีน้ีเป็นปีพิเศษ	 ประเทศไทยจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร	 ในฐานะ
ประชาชนคนไทยที่รักการปกครองแบบประชาธิปไตย	 โดยมี่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
ประชาชนคนไทยจำาเป็นต้องตัดสินใจและก็ต้องม่ันใจในคุณสมบัติของผู้แทน	 มั่นใจในการ
กำาหนดเป้าหมายและนโยบายของพรรคที่ตัวผู้แทนคนนั้นสังกัดอยู่ก่อนลงคะแนน	 เนื่องจาก
ในรอบน้ีมีพรรคการเมืองลงแข่งขันกันมากกว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา	
กลเม็ดการนำาเสนอนโยบายของแต่ละพรรคมีวิธีการและรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย	 เรา
ในฐานะประชาชนจะต้องรู้เท่ารู้ทันนักการเมืองเล่านั้น	 เสร็จจากกิจกรรมทางการเมืองก็เข้า
สู่ประเพณีสงกรานต์	ซึ่งคนไทยถือว่าเป็นวันที่สำาคัญเป็นวันครอบครัวของคนไทย	และขอให้
ประชาชนคนไทยที่อยู่ทุกหนแห่ง	ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีคุณ	ตลอดจนผู้ที่ให้
ความเคารพนับถือ	เพื่อสืบสานประเพณีวิถีไทยอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
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	 สวัสดีครับ	ท่านผู้อ่านทุกท่าน	จดหมายข่าย	RSDI	ฉบับประจำาเดือนเมษายน–มิถุนายน	
2562	เปน็ฉบบัทีอ่ยูท่า่มกลางการเมอืง	วา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	ตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2560	เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2562	ที่ผ่ามมา	ซึ่งก็ทราบผลกันอย่าง		

ไม่เป็นทางการแล้ว	 ว่า	 พรรคการเมืองใด	 ได้คะแนนนิยมจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้มี
สิทธ์ิเลือกตั้งกันเท่าไหร่	 บรรยากาศก็ยังตลบอบอวล	 ร้อนฉ่าเหมือนอากาศเดือนเมษา	 หน้าร้อน	

รอ	กกต.	ประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่	9	พฤษภาคม	2562	ก็จะเริ่มมองเห็นคณะรัฐบาล
ชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศกันต่อไป	 ว่าจะคลายความร้อนแรงทางการเมืองที่แข่งกับความ
รอ้นของอากาศบา้นเรา	ลงไดม้ากนอ้ยขนาดไหน	อย่างไรกต็าม	ถงึแมจ้ะเปน็รฐับาลโดยการรวมตวั

กันของพรรคการเมืองใดก็ตาม	สิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเดินหน้าสานต่อการพัฒนาประเทศ	ก็เพื่อ																																																																												
เป้าหมายของการบริหารและการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	 และความสามัคคี	

ปรองดองของคนในชาติเป็นที่ตั้ง	 การที่ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ได้น้ัน	 การรู้เท่าทันและการ
ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 นับว่ามีความสำาคัญ	 เพราะเป็นปัจจัยส่วนหน่ึงที่
จะสะทอ้นให้เห็นถึงความเขม้แขง็ของประชาชนและชมุชนโดยความสามารถในการพึง่ตนเอง	พึง่พา

กันและการจดัการตนเองให้มากทีส่ดุ	อนัเปน็พืน้ฐานทีส่ำาคญัในการพฒันา	ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอ

เพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	หรือในหลวง	ร.9												
	 จดหมายข่าวฉบับน้ี	 จึงนำาเสนอบทเรียนคนอยู่กับน้ำาของชุมชนเกาะพระ	 ตำาบลบ้านโพ	
อำาเภอบางประอินทร์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ที่บุคลกรของ	RSDI	ได้มีโอกาส	ไปร่วมถอดบท
เรียนถึงบริบทและพัฒนาการของคนชุมชนเกาะพระ	 ที่ปรับตัวให้เท่ากับกับความเปลี่ยนแปลงใน

หลายมิติ	ได้อย่างลงตัว	นอกจากนี้	เนื่องเทศกาลสงกรานต์	พ.ศ.2562	ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระ
หนึ่ง	 จึงส่งท้ายจดหมายข่าวด้วย	สืบสานผ่านผญา	 :	สงกรานต์กับการเมืองแซ่บๆ	คันๆ	กันพอ

หอมปากหอมคอ	เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศร้อนๆของการเมืองไทยในขณะนี้	พบกันฉบับหน้า	พร้อม
กับรัฐบาลชุดใหม่ที่รอคอย	สุขสันต์วันสงกรานต์	วันปีใหม่ไทยแท้ๆ	กันทุกท่าน	ครับ
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