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บทนำ�
 บ้านผาเดื่อ ตำาบลแม่สลองใน อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ดอย
สงูทีเ่ปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของชนเผ่าเยา้ จะใชภ้าษาเยา้กับภาษาไทยในการสือ่สาร ซึง่เมือ่ก่อนจะทำา
ไร่เลือ่นลอย มกีารตดัไมถ้างปา่เพือ่ทำาการเกษตร ซึง่ชาวบา้นไมไ่ดม้กีารคาดคดิถึงผลกระทบ

จิตติ กิจพงษ์ประพันธ์2

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน  2562

เรื่องเล่าจากครูดอย
โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 
อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย1

1โครงการความร่วมมือทางวิชาการของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงวัย จ.เชียงใหม่ กับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มข.
2นักวิชาการช่างศิลป์ ชำานาญการ ประจำาสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



2

ที่จะตามมา ทำาให้เกิดปัญหาดินสไลด์ น้ำาป่าไหลหลาก และยังมีเรื่องไฟป่า ยิ่งกว่านั้น ด้าน

ผลกระทบจากการทำาเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่าง
มาก ได้ส่งผลต่อน้ำาประปาภูเขาที่ชาวบ้าน และโรงเรียนใช้ในอุปโภคบริโภค รวมถึงสภาวะ
อากาศที่ปนเปื้อนด้วยฝุ่นละอองสารเคมีที่กระจายมา รวมถึงโรงเรียนบ้านผาเดื่อที่ได้รับผลก
ระทบเช่นกัน
  “... เมื่อก่อนพวกเราก็ถางป่า เผาไม้เพื่อใช้พื้นที่ทำาการเกษตร ไม่คิดอะไร ไม้ใหญ่
ก็เยอะ เราก็เผา ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทำาอะไร ต้องการพื้นที่ทำาเกษตรอย่างเดียว แล้วไม้ที่ใช้
สร้างบ้านก็ไม้ไผ่นะ ไม่ใช่ไม้ใหญ่ที่เราตัดแต่เผาเอามาทำาฟืนบ้าง... การทำาไร่เลื่อนลอยก็จะ
ปลูกพืชหมุนเวียนตามพื้นที่ที่เราถางไว้วนกันไป เพื่อให้ดินฟื้นตัว เราก็ไม่ใช่ว่าจะถางไปหมด
นะ เราก็ใช้เท่าที่เราจะทำาไหว...” นายไหนก๋วย แซ่ว่าง ผู้เฒ่าวัย 67 ปี บอกเล่าให้ฟัง

 ...เปาจ้อย มิ่ง หลอ เจี้ยว จ๋าว กะหยัง หล่ม ปั๊ว เต๋อว จุ่น เจี้ยว เต๋อว ลั่น เบ๋อว 
เจี่ย หล่ม  เปาจ้อย ไป หา ไข่ มดแดง ใน ป่า จุด ไฟ ไล่ มดแดง ไฟ ลุกลาม ไหม้ ป่า...
เสยีงนักเรียนชัน้อนุบาลกำาลงัอา่นหนังสอืภาพชดุภัยพบัิตใินชมุชน เรือ่ง ”เหตใุดไฟจึงไหมป้า่” 
(เจ๋อวฮะยู้เต๋ยวเจี่ยหล่ม) ซึ่งคุณครูเมธิญา ยะขาว หรือครูอ้อยเป็นผู้วาดและผู้แต่ง โดยมี
ผู้ปกครองนักเรียนช่วยแปลเป็นภาษาชนเผ่าเย้า (อิวเมี่ยน)... จัดทำาขึ้นมาให้เด็กได้เรียนรู้ถึง
ภัยพิบัติต่างๆ ในชุมชน

 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านผาเดื่อ ตั้งอยู่บนเนินเขา ล้อม
รอบไปด้วยพื้นที่การเกษตรของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสวนลิ้นจี่ สวนข้าวโพด สวนไผ่ตง และ
ภูเขา มีน้ำาประปาภูเขาใช้ตลอดทั้งปี เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถม
วัย (ระดับอนุบาล) ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 67 คน ครูผู้สอน 7 
คน โรงเรียนห่างจากชุมชนประมาณหนึ่งกิโลครึ่ง การเดินทางค่อนข้างสะดวก เพราะมีถนน
ลาดยาง และรถโดยสารผ่าน
 “ช่วงปี 2549 มาอยู่ที่นี่... เห็นเด็กนักเรียนป่วยเป็นไตอักเสบตั้งแต่ยังเด็ก ก็รู้สึก

เปน็ห่วง และสาเหตุก็มาจากการทีค่นในชมุชนใชน้้ำาประปาภูเขาในการดำารงชวีติ ซึง่น้ำาประปา
ภูเขาก็ปนเปือ้นสารเคมทีางการเกษตรทีช่าวบ้านใชใ้นการเพาะปลกูทัง้ลิน้จี ่ขา้วโพด ก็เร่ิมเปน็
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ห่วงเด็กมาก...” คุณครูเมธิญา ยะขาว หรือครูอ้อยได้เล่าถึงการเริ่มต้นการร่วมแก้ไขปัญหา
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ทำามากกว่าการเรียนการสอนที่เป็นหน้าที่ของครู
 จากผลกระทบด้านสารเคมีที่ส่งผลต่อเด็กๆ ทั้งน้ำาดื่ม และอากาศ ทำาให้ครูอ้อยได้
เริ่มที่จะหาทางแก้ปัญหา... ต่อมา ในช่วงปี 2556 “หอแว่น” จัดโครงการแด่น้องเข้ามาตัด
แว่นให้นักเรียนฟรี แต่ครูอ้อยเล่าว่า ไม่ค่อยได้อะไรมากนัก ซึ่งช่วงเวลานั้น ครูอ้อยกำาลังหา
ทุนเพื่อสร้างเครื่องกรองน้ำาประปาจากภูเขาอยู่พอดี จึงขอให้ทางหอแว่นช่วยบริจาคเคร่ือง
กรองน้ำาจากประปาภูเขาจะมีประโยชน์มากกวา่ เพราะจะชว่ยให้โรงเรียนและชมุชนมน้ีำาประปา
ทีส่ะอาด ปลอดจากการปนเปือ้นสารเคมทีางการเกษตรไวด้ืม่และใช ้ซึง่ทางหอแวน่ไดเ้ห็นวา่ 
เครื่องกรองน้ำาจะเป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของชุมชนมากกว่า จึงได้ติดตั้ง
เครื่องกรองน้ำาที่โรงเรียนผาเดื่อ เพื่อกรองน้ำาให้นักเรียนได้ดื่มน้ำาที่สะอาด แล้วต่อท่อเข้าไป
ใชใ้นชมุชน ทำาให้เกิดการเชือ่มประสานการชว่ยเหลอืระหวา่งทางหอแวน่กับทางครอูอ้ยในอกี
หลายโครงการต่อมา
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...สร้างความเข้าใจเรื่อง “ภัยพิบัติ” ในโรงเรียน
 บ้านผาเดื่อ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านภัยพิบัติที่หลากหลาย เช่น ดินสไลด์ น้ำาป่า
ไหลหลาก ไฟปา่ แผ่นดนิไหว ชว่งปกีารศกึษา 2556 ครูออ้ยไดจั้ดทำาหนังสอืชดุภัยพบิตัทิีเ่กิด
ขึ้นในชุมชนของหนู เป็นภาษาไทย และมีภาษาเย้าเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะให้เด็กๆ อ่าน  
(มีผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยแปลเป็นภาษาเย้า) นำาไปทดลองใช้กับระดับประถมวัย (ระดับ
อนุบาล) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษาปีที่ 1) ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี เด็กมีความรู้ 
และความเข้าใจเรื่องของ “ภัยพิบัติในชุมชนตนเอง” 
 และปี 2558 เริ่มจัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ เป็นการสร้างพื้นที่ให้เด็ก
แสดงออก โดยมีแกนนำานักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และการเตรียมรับมือการเกิดภัยพิบัติ
ในชุมชน ซึ่งจัดโดย องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Plan International 
Thailand) ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย 15 จังหวัดเชียงราย เป็นพี่เลี้ยงในการทำา
กิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินความเข้าใจ และความรู้ของเด็กด้วย 
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 นอกจากนี้ ยังจัดทำาห้องศูนย์เรียนรู้ภัยที่เกิดจากดินน้ำาลมไฟ ที่ใช้ห้องเรียนเดิมมา
ปรับปรุงทำาเป็นห้องเรียนรู้เรื่องภัยต่างๆ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจ 
และเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เข้าใจง่าย บรรยากาศน่าสนใจกว่า ศูนย์การเรียนรู้นี้ยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์ดี แต่ด้วยความตั้งใจของครูอ้อยที่จะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ และเปิด
ให้คนในชุมชน เครือข่ายสามารถมาใช้เรียนรู้ได้
 กิจกรรมอื่นๆ ที่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เช่น การ
ให้นักเรยีนร่วมสำารวจจุดเสีย่งภัย จุดรวมพลในโรงเรยีนแลว้นำาไปจัดทำาแผนทีไ่วใ้ชเ้มือ่เกิดภัย
พิบัติ ที่สำาคัญ มีการซ้อมแผนอพยพ โดยการจำาลองสถานการณ์จริง ได้รับความร่วมมือจาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 จังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้ด้านการป้องกัน และ
ซ้อมแผนการอพยพภาคเรียนละ 1 ครั้ง การซ่อมจะมีชาวบ้านในชุมชนเข้ามาร่วมด้วย

โรงเรียนสู่... ชุมชน
 จะเห็นไดว้า่ การนำาสถานการณป์ญัหาทีเ่กิดขึน้ในชมุชน และโรงเรยีน เชน่ ภัยพบิตั ิ
สารเคมี มาสรา้งการเรยีนรู้ โดยครูและนักเรยีนจะเป็นกลไกการขบัเคลือ่นทีส่ำาคญั เพือ่เชือ่ม
ต่อไปยังชุมชนที่มีทุนทางสังคมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา วัฒนธรรม กลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านตัวแทน
ชมุชนทีเ่ปน็คณะกรรมการโรงเรยีน และการประสานหน่วยงานรัฐในพืน้ที ่เชน่ องคก์ารบริหาร
สว่นตำาบลทีใ่ห้ความชว่ยเหลอืปัจจัยพืน้ฐานในการดำารงชวีติให้กับคนในชมุชนเมือ่เกิดภัยพบิตั ิ
รวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันและรับมือ เช่น รถดับเพลิง คลาด ไม้กวดดับไฟ ถังดับเพลิง 
เป็นต้น รวมทั้งการที่เด็กๆ ไปสื่อสารสร้างบอกเล่า และสร้างความตระหนักกับพ่อแม่ที่บ้าน 
ทำาให้เกิดความร่วมมือกับคนในชุมชนในหลายๆ เรื่องเช่น การวางแผนป้องกันและรับมือกับ
ภัยพิบัติ 
 นายไหนก๋วย แซ่ว่าง ผู้เฒ่าที่ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน และเป็นกรรมการ
โรงเรียน ยังใช้เวลาช่วงวันพฤหัสบดีมาเล่าเรื่องของชุมชนให้เด็กๆ ฟัง เช่น ประวัติศาสตร์
ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีเย้า รวมถึงเรื่องภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่า เช่น พิธีกำาลม กำา
ฟ้า จะเป็นวันที่จะมีเหตุการณ์ทางดินฟ้าอากาศเกิดขึ้น ทางชุมชนจะไม่มีการประกอบกิจกร
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รมใดๆ ทั้งสิ้น จะเก็บตัวอยู่ที่บ้าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของภาษาเย้ากับภาษา
ไทยระหว่างคนในชุมชนกับคณะครูของโรงเรียน ทำาให้ครูสามารถสื่อสารและเข้าใจชุมชนได้
มากขึ้น การนำาความรู้เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชนเผ่าเย้ามาทำาเป็นสื่อการ
เรียนการสอน รวมถึงการช่วยแปลภาษาเย้าก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี อีก
ทั้งยังเป็นการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ และสืบสานความดีงามของชุมชนไว้
 ทีส่ำาคญั... การทำางานของครอูอ้ยได้รบัการสนับสนุนเปน็อยา่งดจีากทางผู้บริหารของ
โรงเรียนบ้านผาเดื่อ และทางสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่
ไดใ้ห้โอกาสครอูอ้ยในการรว่มกิจกรรม และการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในเร่ืองของภัยพบิตักัิบทาง
เครือข่ายทางสังคม จนนำามาสู่การคิดสร้าง และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องภัยพิบัติใน
ชุมชนเข้ามาในการหลักสูตรของโรงเรียน และยังได้นำาชุดความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับเครือข่าย
ด้านภัยพิบัติ และการแบ่งปันความรู้ไปยังโรงเรียนอื่นๆ อีกด้วย



7

เชื่อมโยงภาคีองค์กรภายนอก
 มูลนิธิหอแวน่ สนับสนุนเคร่ืองกรองน้ำาขนาดใหญเ่พือ่กรองน้ำาประปาจากภูเขา เพือ่
ลดการปนเปื้อนของสารเคมีจากการเกษตร สามารถใช้ได้ทั้งหมู่บ้านและโรงเรียน ตลอดจน
การสนับสนุนการสร้างและซ่อมแซมอาคารให้กับโรงเรียนบ้านผาเดื่อ
 มูลนิธิ Save the Children Thailand ได้จัดอบรมครูพี่เลี้ยง ทำาหน้าที่เป็นครูแม่ 
ก.ไก่ (ครูต้นแบบ) ครูอ้อยได้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 หลังการอบรมได้ทำาหน้าที่จุดประกาย 
และเปน็วทิยากรให้ความรู้ดา้นภัยพบิตัใินโรงเรยีนในเครือขา่ย ทัง้ดา้นการเตรียมความพรอ้ม 
การให้ความรู ้การปอ้งกัน โดยนำาเอาประสบการณด์า้นการทำางานในโรงเรยีนบา้นผาเดือ่เปน็
ตัวอย่าง แต่สิ่งที่สำาคัญสำาหรับครูอ้อยที่ทำาหน้าที่เป็นครูแม่ ก.ไก่ (ครูต้นแบบ) คือ การได้
ไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์กับโรงเรียนในที่ต่างๆ และนำากลับมาพัฒนาตนเอง และ
โรงเรียนบ้านผาเดื่อให้ดียิ่งขึ้น
 องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Plan International Thailand) 
ที่สนับสนุนโครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน (Safe school Project) ทั้งนี้เพื่อ
มีความรู้ความตระหนักและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อนำาไปจัด
พืน้ทีป่ลอดภัยในโรงเรยีนและลดอนัตรายแก่เดก็นักเรยีน โดยกิจกรรมหลกัทีด่ำาเนินการไดแ้ก่ 
อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน จัดตั้งแกนนำานักเรียน คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติใน
โรงเรียน จัดทำาสือ่การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่นำาไปใชกั้บเดก็ในโรงเรยีนและ
ชมุชน เพือ่มุง่หวงัจะสร้างแกนนำานักเรียนเพือ่สามารถนำาไปประยกุตแ์ละปฏบิตัไิดใ้นโรงเรียน 
ตลอดจนเสริมสร้างการจัดการศึกษาเรื่อง การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา โดย
จัดการฝึกอบรมครูและบุคลากร ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการทำาแผนการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา เพื่อ
ให้ตระหนักถึงการลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ และยังให้ทุนกับทางโรงเรียนผาเดื่อใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนภัยพิบัติ เช่น วงล้อภัยพิบัติ ปฏิทินภัยพิบัติ ถุงนิรภัย เป็นต้น 
และการซ่อมแซมพื้นอาคารหน้าห้องศูนย์เรียนรู้ภัยที่เกิดจากดินน้ำาลมไฟของโรงเรียน
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 มูลนิธิ Prudential โดยมูลนิธิพัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาช่วยคิดและ
ยกระดับงานเชิงพัฒนา  โดยการขยายผลความรู้เร่ืองภัยพิบัติจากโรงเรียนสู่ชุมชน การ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการ การเข้าถึงทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำาบล รวมถึงการเชื่อมโยงผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูง
อายไุดม้สีว่นรว่ม ไมว่า่จะเปน็บทบาทในการชว่ยสอนเดก็นักเรียนทัง้ดา้นภูมปิญัญา ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต
 ด้านความร่วมมือกับทางสถาบันวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มา
ช่วยเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำา
องค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ BBL (Brain-based 
Learning) และชมรมอุ่นไอรัก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มาวางแผนร่วมกับคณะครูใน
โรงเรียนเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เตรียมรับมือและลดความเสี่ยง
 กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณะภัย 15 จังหวดัเชยีงราย ให้ความรูด้า้นการปอ้งกัน
สาธารณะภัย และรวมถึงการซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติในชุมชน และสถานีควบคุมไฟ
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ป่าเชียงราย ดอยแม่สลอง มาอบรมและซ้อมการดับไฟป่าปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ทางกรม
ปา่ไม ้ยงัให้ความร่วมมือให้ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มแก่นักเรยีน โดยมาสอนในโรงเรียนปลีะ 10 
ชั่วโมง อาทิตย์ละ 1 วัน 
 หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาให้การสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้าน
ความรู้ การฝึกทักษะด้านการเตรียมพร้อมภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ การให้ทุนเพื่อสนับสนุน
ดา้นการจัดทำาชดุการเรียนรู ้ทีส่ำาคญัคอื การสรา้งโอกาส และการเชือ่มโยงโรงเรยีนกับชมุชน 
โรงเรียนกับเครือข่ายในหลายภูมิภาค เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ให้กับครูอ้อยได้
พัฒนา และนำาไปสู่การจัดการตนเองของโรงเรียนและชุมชน

บทส่งท้าย
 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่มีคณะครูที่จิตวิญญาณ
ของความเปน็คร ูมีความรู ้ความมุง่มัน่ และมจิีตอาสาทีจ่ะทำาให้คนทัง้ชมุชนมชีวีติ และความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในขณะที่คนในชุมชนที่เป็นกำาลังสำาคัญที่มีทุนทางสังคมทั้งในเรื่องของความ
รู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และที่สำาคัญกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ ต่างมีความเสียสละให้
ร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
 “รักโรงเรียนให้เหมือนบ้าน รักลูกศิษย์ให้เหมือนลูก ปลูกจิตใจเราสัมพันธ์กับชุมชน 
และเครือข่าย” เป็นอุดมการณ์ในการทำางานที่ครูอ้อยได้ใช้เป็นแนวทางการทำางาน และปลูก
ฝังเพื่อนครูในโรงเรียน 
 ความท้าทาย... ความสำาเร็จไม่ได้เกิดจากภายนอกชุมชน แต่เกิดจากพลังของคน
ภายในชุมชน ที่จะร่วมมือกันคิด ร่วมมือกันสร้าง และร่วมมือกันสาน เพื่อให้ชุมชนความ
มั่นคงและยั่งยืน
 สุดท้าย... สิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านผาเดื่อ จะนำาไปสู่โรงเรียนต้นแบบไม่เฉพาะ
โรงเรียนด้วยกัน แต่จะเป็นพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนต่างๆ ในด้านการจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็น
กลไกในการขับเคลื่อน และสร้างความตระหนักถึงเรื่อง “ภัยพิบัติ” ต่อไป 
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องค์กรชาวบ้าน

10

 “เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อพึ่งตนเอง

ภายในหมูบ่า้น มกีารแบง่ปนัแลกเปล่ียน รวบรวมความคดิ ประสบการณ ์

ทรัพยากรรว่มกันของคนในหมูบ่า้น มกีารทำากิจกรรมตา่งๆ ในหมูบ่า้นและ
ภายนอก เพื่อให้เกิดอำานาจต่อรองอย่างยุติธรรม”

ข้อมูลจาก: หนังสือศัพท์พัฒนา เพื่อชุมชนและสังคม 

จัดพิมพ์และจำาหน่ายโดย: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มกราคม พ.ศ.2558
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ความหมาย

 การรวมตวักันของคนในชมุชนเพือ่เปน็กลไกในการทำางาน เปน็เวทกีารเรยีนรูแ้ละ
เปลีย่นและตดัสนิใจในระดบัรากหญา้ ทีม่รีะบบโครงสรา้งและมกิีจกรรมรว่มกันอยา่งตอ่

เนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาของชุมชน

 องค์กรชาวบ้านมี 3 ประเภท คือ 
 1.องค์กรภาครัฐที่จัดตั้งและดำาเนินกิจกรรมตามการสนับสนุนของรัฐ

 2.องค์กรที่ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนหรือจัดตั้ง
 3.องค์กรที่ภาคประชาชนเป็นผู้จัดตั้ง และดำาเนินการด้วยตนเอง้

ตัวอย่าง

 n	คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) อบต. สหกรณก์ารเกษตร คณะกรรมการกองทนุ

หมู่บ้าน (กองทุนล้านบาท)
 n	องค์กรชาวบ้านเพื่อการพัฒนาอิสาน

การประยุกต์ใช้

  n	มีแกนนำาด้านความคิด อุดมการณ์ และการปฏิบัติที่มีความสามารถในการก

ระตุน้ชาวบา้นจนเห็นความสำาคญัและความจำาเปน็ในการจัดต้ังองคก์ร เพือ่รวมพลงัชว่ย
เหลือซึ่งกันและกัน

 n	มีกระบวนการสร้างอุดมการณ์ให้กับสมาชิกชาวบ้านอย่างเป็นระบบและ    

ต่อเนื่อง
 n	ตอ้งมกีารจัดกระบวนการเรยีนรู้ของผู้นำาและสมาชกิในการพฒันาทัง้วธีิ ความ

รู้ ทักษะ การปฏิบัติ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
 n	ผู้นำาและสมาชกิต้องมีสว่นร่วมคดิคน้และเสรมิสร้างกิจกรรมทีต่อบสนองและ

แก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
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 n	การคัดเลือกผู้นำาหรือคณะกรรมการควรเลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถที่
สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ
 n	ควรมอีงคก์รพีเ่ลีย้งภาครัฐ NGOs นักวชิาการทอ้งถ่ินไปเสรมิสร้างศกัยภาพ

ให้องค์กรชาวบ้านเข้มแข็งขึ้น
 n	การจัดโครงสร้างองค์กร เน้นจากบทบาท ภารกิจ ใช้เนื้องานเป็นตัวกำาหนด
มากกว่าและมีการแบ่งบทบาท หน้าที่ของกรรมการแต่ละคนอย่างชัดเจน ไม่ใช่มีแค่ชื่อ
เป็นกรรมการเท่านั้น
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อดีตกษัตริย์กับ
ยุคเปลี่ยนผ่าน ร.๑๐

๑.             ข้าแต่..  พระท่อนไท   ผู้เป็นใหญ่  จอมกษัตริย์
ขัตติยะ..ฤานาม  กษัตริย์ไทย  ไกลกว้าง
ปวงหมู่ผอง  ไทยข้า  สวา-มี  ภักดีท่าน

องค์ภูบาล  ล้นเกล้า  ผองไทข่อย  จงเจริญ
กษัตริย์  เดินนำาหน้า ชาวประชา บ่เห็นต่าง
สร้างเขต   แคว้น   แดนด้าว  ทั่วแผ่นดิน

13

รูปภาพจาก : https://hilight.kapook.com/view/96716l
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๒. ขจัดทุกข์  อยู่บ่สูญสิ้น  แผ่นดินอุ่น  ด้วยภูมิธรรม
หลักธรรมา  ปกครอง  อยู่เย็น  เมืองบ้าน

สานสืบทอด  วิถีไทย ให้ผุดผ่อง
ตามครรลอง  เพิ่นว่าไว้  โคดมเจ้า  ผู้กล่าวสอนสั่ง

ให้สังวรณ์   แต่ก่อนกี้  ไทยเฮามี  ของดีอยู่ สามอย่าง
เป็นเครื่องหมาย  ยึดมั่น  ให้ไทยนั่น  เป็นหนึ่งเดียว

๓. ศาสนา  บ่พาเลี้ยว ไปข้องเกี่ยว  เมืองอบาย
สามัคคี  กะคือไทย   ฮักกัน  สัมพันธ์เกี้ยว
อีกหนึ่งเดียว กะคือฟ้า  กษัตรา  ผู้เป็นใหญ่

ปกครองไพร่  ถ้วนหน้า   มาคาวครั้ง  ก่อนกาล
ตกยุคหวาน  น้ำาเผิ่ง  คนบ่กิน  มอบให้ไก่
ไก่ตี  ได้กินแล้ว   บ่งึดง้อ   ผู้เจ้าของ 

๔. ฝ่าละออง  รองบาทท่าน  ช่วงเปลี่ยนผ่าน  ยุคสมัย
ขอคนไทย   มีสุข   อยู่เจริญ   ทุกคนท่าน

รัฐบาล  เพิ่นพ่วมเน้น  กลุ่มยากเห็น  รัฐไทยใหม่
คิดให้เป็น  เว้นบ่อนท้าย  อย่ามัวได้  แต่สิเอา

อย่ามัวฟัง   แต่คนเว้า  การเมืองใหม่ ดีเหลือหลาย
งานบ่ทำา  มือบ่พาย   แก่งตีน   ไปราน้ำา 
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๕. เมืองสยาม  แต่กกเค้า สามก้อนเสา ยังคงอยู่
 กษัตริย์คู่  ไพร่ฟ้า มาพร้อม ยุคสมัย

ศาสนา  เพิ่นว่าไว้ ในบทบาท  พระคำาภีร์
กะหากมี  คู่กัน  ผ่านมา  นานเนิ่น 

ขอเจริญ  เป็นสุขยิ่ง  พระภูบาล พระองค์ใหม่

ความหมาย คือ ในอดีตการปกครองแบบมีพระมหากษัตร์เป็นประมุข มิได้เลวร้าย
เหมือนกันคนไทยบางกลุ่มที่พยามสร้างวาทกรรมในทางการเมือง เพื่อเรียกคะแนน
นิยม โดยพยายาม ป่าวประกาศว่า การปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองมิ่นเมต่อโทษหมิ่นพระบรมเดชนุภาพ สถาบัน
กษัตรยิม์สีว่นครอบงำาระบบการเมืองการปกครอง ทำาให้มคีวามขดัแยง้ของคนในชาติ
เกิดขึ้น ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย ต้องไปดูการใช้พระราชอำานาจกษัตริย
วา่ใชอ้ำานาจเมือไร ใชอ้ยา่งไร เราคงไมป่ฏเิสธในเรือ่งของสถาบนัหลกัทัง้สามสถาบนั 
ที่พวกเราคนไทยได้ยึดถือยึดเหนี่ยวตลอดมาว่า สถาบันฯทั้งสามมีความสำาคัญ ใน
การทำาให้คนไทยรักสามัคคีกันและรอดพ้น เหตุการณ์วิกฤตต่างๆ มาได้ เป็นเพราะ
คนไทยเรามีสิ่งยึดเนหน่ียวด้านจิตใจที่มั่นคง แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนผ่านมานานสัก
ปานใดก็ตาม สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยังต้องอยู่คู่กันกับคน
ไทยอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าคนไทยุกคนจะมีความเห็นต่าง...
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 ได้รัฐบาลใหม่กันเป็นที่เรียบร้อย เห็นบรรยากาศการแถงนโยบายของรัฐบาล

และการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภากันไปแล้ว คงจะมีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนา
ในมิติต่างๆ ว่า จะเดินหน้ากันต่ออย่างไร อะไรที่เป็นปัญหาอยู่ก็ต้องเดินเครื่องแก้ไข

กันเต็มกำาลัง อะไรที่จะต่อยอดและพัฒนาให้ก้าวหน้า ก็ว่ากันไปในส่วนของการเมือง

ในระดับประเทศ แต่ทั้งนี้ ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ส่วน
แวดวงวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่นั้น ไม่ว่าการเมืองภาพใหญ่จะเป็นอย่างไร ก็คง

ต้องเดินหน้ากันอย่างต่อเน่ือง และที่สำาคัญอย่างยิ่งคือการปรับตัวขนานใหญ่กับหลัก
การ แนวคิดหรือทฤษฎีการพัฒนา บทเรียนความสำาเร็จในการพัฒนาในอดีต ที่จะต้อง

ตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital ที่มีอิทธิพลสูงมากต่อการเปลี่ยนแปลงที่

คาดไมถึ่ง วา่ จะเปน็ไปไดข้นาดน้ี กระบวนการจัดการให้เกิดการเรยีนรู้และการปรับตัว
ของชุมชนให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นสิ่งที่นักวิชาการ และนักพัฒนา 

รวมทัง้ชมุชน จะตอ้งรว่มกันแสวงหาคำาตอบโดยใชก้ารวจัิยเปน็ฐาน ผสมผสานกับความ
คดิสรา้งสรรค ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ทีส่ามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย (แต่ต้องสกัดความ

รู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรม เหลา่น้ัน ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับบรบิทและศกัยภาพ

ของแต่ละพื้นที่) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จะเดินหน้าร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาค
สว่น เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการจัดการความรู้ให้เทา่ทนัตอ่ความเปลีย่นแปลง และนำา

สู่ข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม อันเป็นเป้าหมายสำาคัญ อย่าง
ตอ่เน่ือง ตอ่ไป พบกับความเคลือ่นไหวในแวดวงวชิาการเพือ่การพฒันาชมุชนและสงัคม

ในฉบับหน้า สวัสดีครับ
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