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คำนิยม
 

 ถ้าถามว่าหากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่โลกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วย
สันติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแล้ว อะไร 
สำคัญที่สุด คำตอบอาจจะมีหลากหลาย แต่คงจะไม่ลงตัวถ้าไม่ใช่การมี  
“หัวใจของความเป็นมนุษย”์ 

 ไมม่สีตัวช์นดิใดทีส่ามารถทำลายโลกได ้เพราะสตัวอ์ยูต่ามธรรมชาต ิ
ธรรมชาตไิมท่ำลายธรรมชาต ิแตม่นษุยเ์ปน็สตัวท์ีผ่ดิธรรมชาตไิด ้จงึทำลาย
โลกได้ มนุษย์มีความโลภมากผิดธรรมชาติ และสามารถคิดเทคโนโลยีที่
ขยายความโลภใหม้ากอยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุ เทคโนโลยทีีว่า่นัน้คอืเงนิ ในขณะที ่
อาหารเป็นของจริง แต่เงินไม่ใช่ของจริง ลองนึกภาพดูว่าจำนวนเงินนั้น
เราสามารถเตมิตวัเลขเพิม่เขา้ไปเทา่ไรก็ได ้เชน่  
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐...เติมไปจนสุดขอบฟ้าเลยก็ได้ แสดงว่ามันไม่ใช่
ของจริง แต่เป็นมายาคติที่มาขยายความโลภออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 เมื่อมนุษย์มาถือการพัฒนาที่เอาเงินเป็นตัวตั้ง ก็เท่ากับเอาความ
โลภอันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นตัวตั้ง การพัฒนาแบบนี้จึงไปทำลายทรัพยากร
นานาชนิดเพื่อเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขให้มากขึ้นๆ โลกจึงถูกทำลายมากขึ้น  
รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยู่ร่วมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด  
จนไม่มีทางออกด้วยการ “พัฒนา” 

 แต่มนุษย์ก็มีธรรมชาติที่วิเศษสุดอยู่อย่างหนึ่ง ตามคำว่า“มนุษย์”  
นั้นเอง มนุษย์แปลว่าจิตใจสูง มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มีจิตใจสูง   
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แม้เราจะเพียรพยายามสร้างและรณรงค์ ส่งเสริม “สังคมแห่ง  

สขุภาวะ“ ในรปูแบบตา่งๆ มากมายเพยีงใด แตส่งัคมแหง่สขุภาวะทีแ่ทจ้รงิ
ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง 
“หัวใจของความเป็นมนุษย์” หรืออาจสรุปคร่าวๆ ได้ว่า “คนที่มีคุณงาม
ความดีอยู่ในหัวใจ” ย่อมมีจิตสำนึกห่วงใยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น สรรพชีวิตทั้ง
มวล และสิ่งแวดล้อม และเมื่อบุคคลผู้นั้นลงมือกระทำการใดๆ เขาก็จะ
กระทำอยูบ่นพืน้ฐานของการไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหแ้กท่กุคนและทกุสิง่
เหล่านั้น 
 เมื่อราวต้นปีที่ผ่านมา คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ผลการวิจัยใน
วารสารการแพทย์บริติช เมดิคัล มีเนื้อหาสำคัญสรุปได้ว่า จากการศึกษา
พฤตกิรรมกลุม่ตวัอยา่งกวา่ 4,700 คน เปน็เวลา 20 ป ีพบวา่ “ความสขุ“ 
สามารถตดิตอ่แพรจ่ากบคุคลหนึง่ไปยงัอกีบคุคลหนึง่ได ้ดว้ยการไดร้บัทราบ 
เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข และเมื่อบุคคลหนึ่งได้เข้าไปอยู่ใน 
เครอืขา่ยแหง่ความสขุแลว้ เขากจ็ะทำใหเ้พือ่นฝงู ญาตพิีน่อ้ง และคนใกล้
ชดิ มีโอกาสที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปด้วย เพราะภาวะทางอารมณ์ของคน
เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียว แต่ยังเกี่ยวพันกับการกระทำ
และ ประสบการณ์ของผู้อื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วย
โดยตรง หรือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า 
ความสุขเป็นโรคติดต่ออย่างหนึ่ง 

จิตใจสูง หมายถึง จิตใจที่เห็นแก่คนอื่นและสิ่งอื่นอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะ
อย่างนี้ มนุษย์จึงมีความดีที่สามารถทำเรื่องดีดีได้อย่างสูงสุด เนื่องจาก
ความดีสุดๆ นี้เป็นศักยภาพในความเป็นมนุษย์เท่านั้น เราจึงเรียกกันว่า  
“หัวใจของความเป็นมนุษย์” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเป็นมนุษย์
มาด้วยกันทุกคนและรู้ว่ามันให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นสุขอย่างล้ำลึก
เพียงใด 

 ในกระแสธารของอารยธรรมวตัถนุยิม บรโิภคนยิม เงนินยิม กย็งั 
มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์อยู่ในทุกพื้นที่ เพราะมัน
เปน็ธรรมชาตอิกีดา้นหนึง่ของมนษุย ์ถา้เราบนัทกึเรือ่งราวดดีมีาเผยแพรก่นั  
มนุษย์ก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้น ความสุขและความดีเป็นเรื่องที่
ระบาดได ้สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ(สช.) พยายามเคลือ่นไหว 
“สงัคมไทยหวัใจมนษุย”์ และพยายามสง่เสรมิใหม้ ี“ธนาคารของเรือ่งราวดดี”ี  
หวังว่าเรื่องราวดีดีเล่มนี้ จะเข้าไปสัมผัสส่วนลึกในจิตใจของผู้คนอย่าง  
กวา้งขวาง ด้วยสัมผัสส่วนลึกในจิตใจเท่านั้น ที่จะช่วยให้โลกงดงามน่าอยู่ 

     ศ.นพ.ประเวศ วะสี
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การเปลี่ยนแปลง - วลียอดฮิตแห่งปี 2551 
แท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแห่งการ 

ดำรงอยู่ของมนุษยชาติ ภายใต้นามที่อาจเรียกได้ว่า “การพัฒนา“
นับแต่ที่มีการพัฒนาเกิดขึ้น วิถีชีวิตของมนุษย์ยิ่งออกห่างจาก 

“ธรรมชาติ“ อันเป็นต้นกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากขึ้นทุกที จนทำให้ 
“ธรรมชาติแห่งหัวใจของความเป็นมนุษย์“ เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

…………………..
ธรรมชาติแห่งความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

เปลี่ยนไปเป็นความมั่นใจและความอหังการที่จะเข้าควบคุมธรรมชาติ
ธรรมชาติแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือแบ่งปันระหว่าง 

เพื่อนมนุษย์ เปลี่ยนไปเป็นการค้ากำไรและเอารัดเอาเปรียบ
ธรรมชาติแห่งการดำรงอยู่ด้วยความเรียบง่าย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 

พึ่งพิงและต่างตอบแทนกับธรรมชาติ เปลี่ยนไปเป็นการผลิตด้วยเทคโนโลยี 
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกว่าคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสรรพชีวิต

ธรรมชาติแห่งการมองเห็นความงามของภูเขา ป่าไม้ ลำธาร ท้องฟ้า 
ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อส่วนรวม เปลี่ยนไปเป็นการครอบครองและ 
ตีมูลค่าในรูปของตัวเงิน

…………………..
ท้ายที่สุดแล้ว ความเปลี่ยนแปลงที่มีเศรษฐกิจและเงินเป็นตัวตั้งกลับ 

นำสังคมมนุษย์ไปสู่ผลกระทบมากมาย 

 ด้วยนัยเดียวกันนี้ “หัวใจของความเป็นมนุษย์“ ก็น่าจะเป็นโรค
ติดต่อได้เช่นกัน และเร่ืองราวดีดีท่ีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) ได้รวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ รวมถึงอีกหลายเรื่องราวที่รวบรวม 
ไว้ในธนาคารเรื่องราวดีดีแห่งชาติ ก็น่าจะช่วยทำให้ “หัวใจของความเป็น
มนุษย์“ ติดต่อแพร่ขยายไปยังคนไทยทุกคนได้อย่างกว้างขวาง และเมื่อนั้น 
ก็คงจะกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่า “สังคมไทยคือสังคมแห่งสุขภาวะ”
 
                                                                      
            นพ.มงคล  ณ สงขลา

     ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร ์
          การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
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จากผู้พยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้เรียนรู้ เข้าใจ 
และยอมรับในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ

จากผู้ขาย จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้ 
จากมุ่งค้ากำไรสูงสุด จึงเปลี่ยนมาเป็นการพึ่งพาบนรากฐานของ 

ความห่วงใยต่อชีวิตและสังคม
จากทีเ่คยทำงานเพือ่เงนิและการถบีตวัไปสูส่ถานภาพที ่(คดิวา่)สงูขึน้ 

จึงเปลี่ยนมาเป็นความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เคารพกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย์ 

………………….. 
เมื่อการเปลี่ยนแปลงนำพาผู้คนให้คืนกลับมาสู่การเป็น “มนุษย์ที่มี

หัวใจของความเป็นมนุษย์” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายที่กระจายตัวเกิดขึ้น 
ณ มุมเล็กมุมน้อย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏขึ้น   

เรื่องราวดีดีส่วนหนึ่งจะนำมาเก็บไว้ใน “ธนาคารข้อมูลเรื่องราวดี
ดีแห่งชาติ”  ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในวงกว้าง เป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้แก่ผู้คนที่มุ่งมั่นใน
การสร้าง “สังคมที่ต้องการ” และที่สำคัญ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีก  
กลุ่มหนึ่งที่กำลังมุ่งมั่นในสิ่งเดียวกัน 
 เมื่ออ่าน “เรื่องราวดีดี“ ในหนังสือเล่มนี้จบลง คุณอาจค้นพบว่า  … 
 ท้ายที่สุดแล้ว สุดท้ายของการเปลี่ยนแปลง จะนำพาผู้คนกลับคืนสู่
ธรรมชาติ  
 สู่การมองเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งด้วยหัวใจ  
 อันเป็นหัวใจที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์  
 และเป็นความหมายที่แท้จริงของการพัฒนา 
                                                                                    
         นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 
                                        เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ

 
 

 
 
 

ป่าไม้ที่ลดลง มลพิษที่เพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การขาดแคลน 
อาหารและแหล่งน้ำ 

ความล่มสลายของชุมชน  ความเจ็บป่วย  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
หนี้สินท่วมหัว ฯลฯ 

มนุษย์ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบนี้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  
เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ทั้ง

ปวง  
จึงมีผู้คนกลุ่มเล็กๆ หลากหลายกลุ่ม ได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง  

อีกครั้ง บนแนวทางของการกลับคืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุด 

  เช่นเดียวกับผู้คนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่มีส่วนร่วมในการร่าง 
“พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550”  เพือ่มุง่หวงัใหเ้ปน็กฎหมายทีเ่ปน็ 
เครือ่งมอื กลไกในการเชือ่มประสานและขบัเคลือ่นสงัคมไทยไปสู ่“สงัคมสขุภาวะ”    

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ดำเนิน “โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์” 
ขึ้น โดยเล็งเห็นว่า สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์นั้นต้องอาศัย 
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ภายใต้
บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
กลัยาณมติรทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามาร่วมขับเคลื่อนด้วยหัวใจของความเป็น
มนุษย์เป็นพื้นฐาน  

ด้วยยุทธศาสตร์ของโครงการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
ร่วมกัน พัฒนากระบวนการสร้างและจัดการความรู้ที่เน้นในทางสร้างสรรค์  
สิ่งดงีามใหเ้กดิขึน้ โดยผา่นกระบวนการสือ่สารทางสงัคมและนำไปสู่ค่านิยมใหม่
ของสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่สังคมสุข
ภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย ์

………………….. 
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โดยพื้นฐานนามะเฟืองไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากชนบทอื่นๆ แต่  
ชาวนามะเฟืองได้ช่วยกันสร้างตำบลนามะเฟืองให้มีรูปลักษณ์ใหม่
ในการแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างไร เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราจะไปดู
เรื่องราวของพวกเขากันที่นามะเฟือง... 

  แต่ก่อนนามะเฟืองก็เหมือนชุมชนในชนบทส่วนใหญ่  
ในประเทศของเราคือ มีปัญหามากมายก่ายกองทับถมอยู่ทั้งที่มอง
เห็นเป็นวิกฤติอยู่ตรงหน้า และหลบรอที่จะปะทุขึ้นมา อาทิเช่น 
ปัญหาหนี้สิน ปัญหายาเสพติด เหล้า ปัญหาครอบครัว ฯลฯ   
ชาวบ้านต้องทนเผชิญกับปัญหาต่างๆ อยู่ในชีวิตประจำวัน   
แต่มองหาเจ้าภาพมาแก้ปัญหาให้ไม่ได้สักที                                            
 เชื่อหรือไม่ว่าเจ้าลูกน้ำยุงลายตัวเล็กๆ ที่นำพาไข้เลือดออก
มาให้คนนี่เอง กลับเป็นตัวจุดประกายให้ชุมชนค้นหาตัวตนและหัน
มาร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง แก้ไขวิกฤตไข้เลือดออกระบาดให้ลุล่วง
ไปได้อย่างสร้างสรรค์ ความร่วมมือของชาวบ้านนามะเฟืองยิ่งใช้ 
กลับไม่หมดไปอย่างสิ่งของอื่น แต่ทว่าได้ต่อยอดขยายผลไปสู่การ
แก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนให้ทุเลาเบาบางลง จนนามะเฟืองกลาย
เป็นเวทีของการเรียนรู้ การระดมความคิด ระดมความร่วมมือ   
แล้วนำมาแก้ไขปัญหาของชุมชนของตนเองได้อย่างน่าทึ่ง 
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วิกฤติไข้เลือดออก 
วิกฤติที่ผกผันเป็นโอกาส

   นามะเฟืองเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัด 
หนองบวัลำภ ูภมูปิระเทศเปน็ทีร่าบลุม่สลบักบัทีร่าบสงู ทางทศิตะวนั
ออก ติดกับเทือกเขาภูพานและทิศใต้ติดกับแนวเขาภูเก้า ที่ดินเคย
เป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก่อน   

 ในชว่งฤดฝูนของป ี2545 เปน็ปทีีฝ่นตกชกุปหีนึง่ มนีำ้ชุม่ฉำ่ 
เหลือเฟือสำหรับพืชพันธุ์ธัญญาหาร แต่น้ำฝนส่วนหนึ่งไม่ได้ซึม
หายลงไปในดิน ทว่ากลับไปขังอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆ ในยางรถยนต์
เก่าๆ ที่ทิ้งไว้กลางแจ้ง ในกาบกล้วยและแม้กระทั่งในฝาเบียร์ 
แหล่งน้ำเหล่านีจ้ะเป็นแหล่งที่ยุงมาไข่ทิ้งไว้ ยุงตัวเล็กๆ บาง
ชนิดกัดเราก่อให้เกิดความรำคาญเท่านั้น แต่บางชนิดเป็นพาหะ
นำโรคบางอย่าง ยุงลายเปน็ยงุชนดิหนึง่ มนัเปน็พาหะนำเชือ้ไข้
เลอืดออกมาสูม่นษุย ์และโรคนี้ เป็นโรคที่มีอันตรายถึงตายหากไม่

28.��������� �����������.indd   14-15 5/20/09   5:18:25 PM



- �� - - 17 -

ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที   
โดยเฉพาะในเด็ก องค์การอนามัยโลกพยากรณ์ไว้ว่า เขตร้อนโดย
เฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ไข้เลือดออกจะระบาดอย่างหนัก 
ผู้คนกว่า 1,800 ลา้นคนจะเปน็กลุม่เสีย่งทีจ่ะไดร้บัเชือ้มรณะนี ้อนั
เปน็ผลกระทบสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ในฤดูฝนปี 2545 นั้น
เอง ไข้เลือดออกระบาดอย่างหนักที่นามะเฟือง มีเด็กล้มป่วยถึง 42 
คน อาจจะเรียกว่าเป็นวิกฤติก็คงไม่ผิด  

     ณัฎฐพัชร คงผดุง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หมอแป้น” อดีต
หัวหน้าอนามัยตำบลนามะเฟือง เล่าให้ฟังถึงวิกฤติการณ์ตอนนั้นว่า 

“...เทยีบอตัราสว่นตามเกณฑท์ีก่ระทรวงสาธารณะสขุกำหนดมาวา่ คน
ปว่ยด้วยไข้เลือดออกไม่ควรเกิน 50 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
แตท่ีน่ามะเฟอืงมอีตัราสว่นคนปว่ยถงึ 255 คนตอ่ประชากรหนึง่แสน
คน...” หมอแป้นเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เธอมาอยู่นามะเฟืองตั้ง
แต่เป็นเจา้หนา้ทีฝ่กึหดัในตำแหนง่เจา้หนา้ทีผ่ดงุครรภ ์ไดบ้รรจเุปน็
ขา้ราชการ ที่นี่ จนกระทั่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย
แห่งนี้ และเธอเองก็แต่งงานมีบ้านมีครอบครัวอยู่ที่นามะเฟือง 
สถานการณ์การ ระบาดของโรคร้ายทำให้เธอวิตกกังวล  

 “...มีอยู่เดือนหนึ่ง ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาถึงกับ
ตอ้งปดิ นกัเรยีนหกสบิคน เปน็ไขส้บิเอด็สบิสองคน...เราคมุโรคไว้ไมอ่ยู”่   

    นอกจากต้องดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว การขาดแคลนกำลัง
คนก็เป็นปัญหาหนักของเธอ  

 “...เรามีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยแค่ 3 คน ตัวแป้น
เองและเจ้าหน้าที่ผู้ชายที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่อีกสองคน ในขณะที่
ต้องดูแลคนทั้งตำบล...”   

ณัฎฐพัชร คงผดุง “หมอแป้น”

 สถานีอนามัยนามะเฟืองถูก
กดดันอยา่งหนกัจากผู้ใหญ่ในจงัหวดั 
หมอแปน้เล่าว่าทุกครั้งที่เข้าไปร่วม
ประชุมสรุปสถานการณ์ไขเ้ลอืดออก   
เธอจะถกูตำหนติ่อว่าเรื่องที่สถานี
อนามัยไม่สามารถควบคุมการระบาด
ของไข้เลือดออกได้  

 “…แป้นนอนสะดุ้งทุกคืน เวลา 
มีวิทยุมาบอกว่ามีคนเป็นไข้กลางค่ำ 
กลางคืนเราต้องออกไปกับน้องผู้ชายสองคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อนามัย 
หอบเอาถุงน้ำเกลือไปเคาะประตูบ้านถามว่าบ้านไหนมีคนเป็นไข ้
บ้าง…เราก็ทนไม่ไหวแล้วในช่วงน้ัน ร้องไห้ทุกวัน…”
 พ่อบุญสด สุวรรณศรี ซึ่งตอนนั้นเป็นประธานอาสาสมัคร
สาธารณสขุหมูบ่า้น (หรอืเรยีกยอ่ๆ วา่ อสม.)ระดบัตำบล เปน็ปแีรกเลา่วา่ 
 “...ผมเห็นหมออนามัยร้องไห้ ผมเห็นชาวบ้านตื่นตระหนก
ต่อพิษภัยของโรคไข้เลือดออก แต่มองไม่เห็นความร่วมมือที่จริงจัง
ในการควบคุมและป้องกัน...บางบ้านลูกเป็นหลานก็เป็น บ้านเดียว
สามสี่คนก็มี...”  
 “...ในที่สุดเราก็มาคิดว่า อยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว ต้องหามิตร 
หาคนช่วยข้างในนี่แหละ จะไปหวังความช่วยเหลือข้างนอกไม่
ได้...”  “หมอแป้น” เล่า 
 “...พวกเราอสม.ประชุมกันเห็นว่าจะปล่อยให้ไข้เลือดออก
ระบาดอย่างนี้ไม่ได้แล้ว ต้องทำอะไรสักอย่าง...” พ่อบุญสดพูด
ถึงจุดเปลี่ยนในตอนนั้น 
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เหล่า อสม.ผู้แข็งขัน อาสาสมัครผู้อุทศิตน      
        

  นามะเฟืองเป็นตำบลใหญ่มีประชากร 10,035 คน เจา้
หนา้ทีอ่นามยัมอียูเ่พยีง 3 คนในป ี2545 เพิม่เปน็ 4 คนในปจัจบุนั 
ต้องทำงานอย่างหนัก และแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้บริการ
ประชากรหมื่นเศษอย่างทั่วถึง ผู้ช่วยและมิตรแท้ใกล้ตัวที่คุณ
ณัฏฐพัชรหรือ “หมอแป้น” พูดถึงคือเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน หรือ อสม.                                                   

 “...ตอนที่ไข้เลือดออกระบาดนั้น เรามาได้คิดว่าต้องพัฒนา
องค์กรของเราก่อน เพื่อที่จะให้ชาวบ้านศรัทธา ให้ความร่วมมือกับ
เรามากขึ้น เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่อนามัยได้พัฒนาการบริการของเรา
ให้ดีขึ้น อสม.ที่เคยประชุมกันปีละครั้ง เราเห็นว่าควรจะต้องกระตุ้น
ให้เกิดความร่วมมือ เราหาทางให้ อสม.ไปอบรมพัฒนาความเป็น
ผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ระยอง กลับมาแล้วได้ผลเกินคาด 
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พ่อแม่อสม.เกิดความรักความสามัคคีกัน และกระตือรือร้นที่จะ
ทำงาน...”                 
 พอ่บญุสด สวุวณศร ีเปน็ชายรา่งทว้มทา่ทางแขง็แรงบกึบนึ 
ผวิเกรยีมกร้านแดดอย่างเกษตรกรทั่วไป แต่ก่อนพ่อบุญสดจบแค่
ประถม 4 เพิ่งมาเรียน กศน. จนจบมัธยม 6 มาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง 
พอ่บญุสดเปน็ชาวนามะเฟอืงโดยกำเนดิ พอ่แมเ่ปน็ชาวบา้นพวก
แรกๆ ที่เข้ามาหักร้างถางป่าให้เป็นเรือกสวนไร่นา พ่อสดจึงเป็นผู้
อาวุโสที่ชาวบ้านใหค้วามนบัถอื มตีำแหนง่หนา้ทีใ่นชมุชนมากมาย
หลายตำแหนง่ แตต่ำแหนง่ทีพ่อ่บญุสดไดท้ำงานอยา่งแขง็ขนัและมี
ผลสะเทอืนตอ่ชมุชนนามะเฟอืงเหน็จะเปน็ตำแหนง่ทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ
และอนามยัของชาวบา้น คือ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านระดับตำบล 

      “...ปีแรก (ปี 2540) ที่เข้ามาเป็นอสม. ได้รับตำแหน่งเป็น
ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้านเลย เมื่อก่อนนี้งานของ อสม.ไม่มี 
งานที่ประสบความสำเร็จที่ทำให้เราภูมิใจ ปีหนึ่งๆ ประชุมกันไม่กี่
ครั้ง  เจ้าหน้าที่อนามัยสั่งให้ทำงานอะไร ก็ทำตามนั้นแล้วก็จบ...” 

      “นามะเฟืองเป็นตำบลใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็นสองเขต 
คือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 7 หมู่บ้าน และของเทศบาลตำบล
แบง่ออกเปน็ชมุชนอกี 5 ชมุชน ทัง้หมด 1,953 หลงัคาเรอืน 
ประชากร หนึ่งหมื่นเศษ ผมรับผิดชอบอยู่ในเขตเทศบาล แต่การ
ทำงานด้านสาธารณสขุนัน้ไมแ่ยกเขต อสม.ทกุคนยงัรกักนัสามคัคี
กนัชว่ยเหลอืกนั แม้จะมีการแบ่งการปกครองระหว่างเขตเทศบาล
กับเขต อบต.ในช่วงปี 2542 แต่เรา อสม.ไม่เคยแยกจากกัน” 
  ด้วยการที่พ่อบุญสดเป็นผู้อาวุโส และเป็นคนนามะเฟือง
โดยกำเนิดจึงทำให้ได้รับความเคารพและร่วมมือจากชาวบ้านเป็น

      ในขณะที่ได้ตำแหน่งประธาน อสม.ระดับตำบล ตำแหน่งซึ่ง             
ไม่มีค่าตอบแทนอะไรเลยแต่ความรับผิดชอบต่อชุมชนของพ่อบุญ
สดมีอย่างเต็มเปี่ยม                                                       
 “...ผมเป็นประธานในระดับตำบลแล้ว จึงถือเป็นหน้าที่
สำคัญที่จะต้องหาทางออกจากปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ได้ เพราะ
ปัญหาโรคไข้เลือดออกเป็นทุกข์ของประชาชน จำเป็นต้องใช้หลาก
หลายวิธีการ ตอ้งสรา้งผูน้ำดา้นการเปลีย่นแปลง ตอ้งสรา้งแรงจงูใจ
และทำใหป้ระชาชน เห็นโทษภัยของไข้เลือดออกอย่างชัดเจน และที่
สำคัญต้องดำเนินการควบคุมป้องกันอย่างต่อเนื่อง...” 

       ชาวอีสานเรียกลูกน้ำว่าแมงง้องแง้ง เจ้าแมงง้องแง้งจะออก
จากไข่และแหวกว่ายอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำขังต่างๆ และจะกลายเป็น
ยุงหลังจากเจ็ดวัน การจะกำจัดยุงลายที่ได้ผลที่สุดคือทำลายมัน
ก่อนจะกลายเป็นยุงมีปีกบินไปแพร่เชื้อสู่คน                       
  หลังจากวิกฤตการณ์ไข้เลือดออกที่นามะเฟือง ปีรุ่งขึ้น 
2546 พ่อบุญสด และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยตำบลนามะ
เฟือง ต้องรีบเร่งทำงานก่อนที่ฤดูฝนจะมา ก่อนที่เจ้าแมงง้องแง้งจะ
กลายร่างเป็นยุงลายออกอาละวาดแพร่ไข้เลือดออกมรณะให้กับชาว
บ้านนามะเฟืองอีกคำรบหนึ่ง หมอแป้นและทีมงานในสถานีอนามัย
คอยสนับสนุนเรื่องการอบรมการให้ความรู้แก่บรรดา อสม. ส่วนพ่อ
บุญสดพัฒนาความรักความร่วมมือร่วมใจให้แก่เหล่า อสม. ในตำบล 
มีการพาไปดูงาน ฝกึอบรมสรา้งจติสำนกึใหร้กัตนเอง รกัผูอ้ืน่และ
รกัชมุชน ชาว อสม.ทั้งหลายให้ความร่วมมืออย่างแข็งขัน ถึงตอน
นั้นพวกประธานอสม.หมู่บ้านในเขต อบต.และประธานชุมชนใน
เขตเทศบาล ทั้งสิ้นจำนวน 12 คน ต้องมาประชุมกันเดือนละสอง
ครั้ง เร่งทำฐานข้อมูลชุมชน และแบง่เขตพืน้ทีข่อง อสม.แตล่ะคน
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อยา่งชดัเจน ขณะเดยีวกนักค็ดิคน้หาวิธี กลยุทธ์ในการกระตุ้นให้
ชาวบ้านช่วยกันกำจัดแมงง้องแง้ง มีปฏิบัติการออกเดินสำรวจหา
ลูกน้ำยุงลายเดือนละสองครั้ง ใช้วิธีการปักธงเขียวหน้าบ้านที่ไม่พบ
ลูกน้ำยุงลาย และธงแดงสำหรับบ้านที่ยังสำรวจพบอยู่ แต่ต่อมาเลิก
ใช้วิธีนี้เนื่องจากเป็นการกดดันชาวบ้านเกินไป จึงหันมาใช้วิธีการให้
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับบ้านที่ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือทีละขั้น เริ่มด้วย อสม.ที่อยู่ในพื้นท่ีรบัผดิชอบ ตอ่มา  
จงึเปน็ประธาน อสม.ในเขตนัน้ ถา้ยงัไมม่คีวามรว่มมอือกี กเ็ชญิ
ผูใ้หญบ่า้นไปใหช้ว่ยทำความเขา้ใจ ขัน้สดุทา้ยเจา้หนา้ทีอ่นามยั 
ประจำตำบลอาจตอ้งไปเอง นอกจากกลยทุธก์ดดนัแลว้ ยงัปรบั
เปลีย่น เสริมแรงจูงใจชาวบ้านด้วยการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ
แก่บ้านที่สำรวจไม่พบแมงง้องแง้งเลย 

 ทกุหมูบ่า้น ทกุชมุชน ทกุเดอืน และเดอืนละสองครัง้ ชาว
บา้น ตำบลนามะเฟอืงจะเหน็กลุม่คน 2 -5 คนมไีฟฉายที่ใชส้อ่งกบ
สอ่งเขยีดสวมอยูบ่นหนา้ผาก มสีมดุจดบนัทกึและทีช่อ้นลกูนำ้อยู่ใน
มอื เดนิออกลาดตระเวนไปตามบ้านแต่ละหลัง สำรวจค้นหาตาม
แหล่งน้ำต่างๆ  ตามยุทธวิธี ค้นหา ชี้เป้า เข้าตี ตัดไฟแต่ต้นลม 
ที่สถานีอนามัยเดือนละสองครั้งจะมีการประชุมสรุปผลและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคกันอย่างจริงจัง                                                  
 ผลของการทำงานหนักของเหล่า อสม.และสถานี
อนามัย ทำให้ปี 2547 ไม่พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเลยแม้แต่คนเดียว   

 ต่อมาในปี 2550 ในขณะที่ทั่วประเทศมีการระบาดของ
ไขเ้ลอืดออก ทีม่อีตัราสว่นผูป้ว่ยอยู ่ที ่21.8 คนตอ่ประชากรหนึง่แสน
คน ทีน่ามะเฟอืง บรรดา อสม.เพิม่ความถี่ในการออกตรวจหาแมง

งอ้งแง้งเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ผลปรากฏว่านามะเฟืองปราศจาก  
ผู้ป่วย ด้วยไข้เลือดออกเช่นเดียวกับปี 2547 และค่าความชุกของ
ลูกน้ำยุงลายต่ำกว่าเกณฑ์ตลอดทั้งปี ทำให้ได้รับการคัดเลือก
เป็นพื้นที่ตำบลปลอดลูกน้ำยุงลายระดับเขต 10, 11 ปี 2550 
ประเมินตามเกณฑ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  

 สำหรับ “หมอแป้น” และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยนามะเฟือง 
ทำงานควบคุมโรคไข้เลือดออกได้สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ภายใน
ไม่กี่ปี เพราะได้สร้างมิตรภาพ และความไว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่าง
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติ และส่งเสริมให้ อสม.เป็นฝ่ายนำ 
ทำให้การทำงานของสถานีอนามัยเบาขึ้นและได้รับผลสำเร็จใน
ด้านอื่นๆ ตามไปด้วย ส่งผลให้สถานีอนามัยนามะเฟืองได้รับ
รางวัลหลายรางวัลในเวลาต่อมา ในส่วนของ อสม. 

 พ่อบุญสด สุวรรณศรี อายุ 63 ปี ทำงานอสม. มา 11 ปี 
ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ในสาขาควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2551   

       ผลพวงของหลายปีแห่งการสู้รบกับเจ้าแมงง้องแง้งตัวเล็กๆ 
ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกมิได้สิ้นสุดอยู่ที่ได้รับรางวัลที่
จังหวัด หรือคนอื่นมอบให้ ทว่าได้ส่งผลให้ อสม.เป็นองค์กรของ
ชาวบ้านที่เขม้แขง็ มกีารจดัตัง้องคก์รอยา่งเปน็ระบบแบบแผน มี
ประธาน อสม. ตำบล และประธานจากชุมชนและหมู่บ้าน 12 คน 
ประธานในแต่ละหมู่บ้านและชุมชนก็มีลูกทีม อสม.เป็นของตนเอง 
มีการจดรายงานการประชุมทุกครั้งทั้งในระดับตำบล ในระดัมชุมชน
และหมู่บ้าน ต้องมีการสอบวัดความรู้ของ อสม.กันทุกปี  มีการ
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จัดอบรมสัมมนาให้ความ
รู้เรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ
เพิ่มศักยภาพให้แก่  
อสม.ทกุป ีจดัตัง้กองทนุ
ฌาปนกิจของ อสม.ขึ้นมา
เอง ตัง้ชมรม อสม.นามะ
เฟอืงและสามารถหาความ
รว่มมอืจากเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ในการจดัหางบประมาณ

มาทำงานต่างๆ ได้ 

     และถึงแม้ว่าจะไม่มีค่าตอบแทนจ่ายให้ แต่ อสม.ทุกคนก็
ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งและสามัคคี ปัจจุบันตำบลนามะเฟือง
มีสมาชิก อสม.จำนวน 169 คน พ่อบุญสดกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า 

     “...เราทำนี่ไม่ได้หวังค่าตอบแทน อสม.นี่เราทำด้วยใจรัก... 
อสม.นี่มีแต่คนอยากเข้าไม่มีคนอยากออก ถึงไม่ค่าตอบแทนเขา
ก็อยากจะทำกันอยู่อย่างนี้...”  

      พ่อบุญสด สุววณศรี ประธานอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน
ตำบลนามะเฟือง ถูกยกให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพภาค
ประชาชนตำบลนามะเฟือง  

      และต่อไปนี้ ตำบลนามะเฟืองจะค่อยๆ เปลี่ยนไป...   

       

 

รายชื่อทีมบริหารงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  

ตำบลนามะเฟือง 12 คน 

 1. นายบุญสด สุวรรณศรี  ประธานชมรม 

 2. นายสมควร ศรีกุล     รองประธาน 

 3. นายเคน ทนทาน  เหรัญญิก 

 4. นายบุญกว้าง ธรรมสุจริต กรรมการ 

 5. นายเต็ม เนินชัด  กรรมการ 

 6. นายบุญจันทร์ ผิวสะอาด  กรรมการ 

 7. นางแดง อุปพงษ์          กรรมการ 

 8. นายกองสิน สีหา  กรรมการ 

 9. นายเทียม ศรีหอน  กรรมการ 

      10. นายทองจันทร์  แสนบุดดา กรรมการ 

      11. นางบุญเรือน ฝากระบน กรรมการ 

 12. นายสุภาพ ระหาญสิน กรรมการ 

      

 จากการที่ได้รับการอบรม เสริมทักษะและความรู้ ทำให้  
เหลา่ อสม.และผูบ้รหิารชมรม อสม.มวีสิยัทศันแ์ละความคดิกวา้งไกล
ขึน้ ได้มองเห็นปัญหา เห็นความทุกข์ของชุมชนที่เป็นอยู่ใน
ขณะนั้น ที่  
นามะเฟืองยังมีปัญหาที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาวะชุมชนอีกหลาย
ประการ  สังคมของนามะเฟืองยังรุ่มร้อนและมีปัญหานานาประการ
ที่รอรับการแก้ไข 

 

พ่อเคน ทนทาน และ พ่อบุญสด สุวรรณศรี
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บ้านร้อนเด็กก็ร้าย

  หลายสิบปีก่อนนั้น ภาพนามะเฟืองก็เป็นไปเช่นเดียวกับ
ชนบทห่างไกลความเจริญทั่วๆ ไปในประเทศไทย คือ ยากจน ไม่มี
หมอ ไม่มีการศึกษา ไม่มีใครเหลียวแล คุณภาพชีวิตของชาวบ้าน
จึงอยู่ในระดับต่ำเตี้ยเรี่ยดิน วิถีชีวิตเป็นไปอย่างดั้งเดิม ไม่ขยับไกล
จากวิถีของบรรพบุรุษผู้มาบุกเบิกหักร้างถางพงเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปี
ที่แล้ว ไปกี่มากน้อย อีกหลายปีต่อมาเมื่อถนนและเสาไฟฟ้า
เข้ามาถึง นามะเฟืองก็เริ่มไหลเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง ชนบทข้าง
ในถูกชักนำไปสู่กระแสการพัฒนาทางวัตถุจากภายนอก ชาวบ้าน  
กับชาวเมืองติดต่อสัมพันธ์กันเข้มข้นขึ้น แต่เมื่อชนบทข้างในยัง
อ่อนแอล้าหลัง ก็มิอาจต้านโลกาภิวัฒน์ได้ ชนบทจึงถูกครอบงำ  
โดยกระแสบริโภคนิยม 
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 นามะเฟืองซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองไม่ไกลจากตัวจังหวัด 
หนองบัวลำภูนัก เป็นชายแดนประชิดระหว่างเมืองกับชนบท 
ค่านิยมบูชาเงินบูชาวัตถุก็ไหลพรูพรั่งเข้ามาไม่ขาดสาย ในขณะ 
ที่การเกษตรแบบพึ่งตนเองและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไม่อาจหล่อเลี้ยง 
หัวใจที่พองอัดแน่นด้วยความอยากได้ใคร่มี จึงหันมาทำการเกษตร 
แบบสมัยใหม่ที่ทุ่มปลูกพืชแต่เพียงชนิดเดียว ซึ่งต้องใช้ทุนและ 
สารเคมีจำนวนมาก แต่เวลาขายกลับได้ราคาต่ำไม่คุ้มทุนที่ลงไป 
ต้องเป็นหนี้เป็นสินพอกพูน ยากจน ต่ำศักดิ์ขาดแคลนยิ่งทำให ้
เกิดแรงผลักดัน ชาวบ้านผู้ชายซึ่งเป็นแรงงานสำคัญในชุมชน 
ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนมุ่งไปหาโอกาสใหม่ๆ ข้างนอก การอพยพ 
ของแรงงานออกไปหางานทำทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงม ี
เพิ่มมากขึ้นๆ บ้าน ที่สวน ที่นาถูกทิ้งเอาไว้ให้ผู้หญิงเด็ก และผู้เฒ่า 
ผู้แก่เฝ้า มีบางบ้านประสบความสำเร็จทางการเงินกลับมาสร้างบ้าน 
หลังใหญ่หลังโตอวดโก้ บ้านอ่ืนหลังน้อยต้องด้ินรนขวนขวาย หาเงิน 
มาสร้างให้ใหญ่เท่าหรือใหญ่กว่าไม่ให้น้อยหน้า บ้านนั้นมีรถ บ้าน 
ฉันก็ต้องมี พ่อแม่กระเสือกกระสนร้อนรนอยู่ในลู่แห่งการแข่งขันทาง
วัตถุ แต่มีน้อยรายที่วิ่งเข้าสู่เส้นชัย ส่วนใหญ่หมดแรงและพ่ายแพ้ 
เต็มไปด้วยหน้ีสิน ในขณะท่ีเด็กๆ ถูกท้ิงให้ว้าเหว่ก่อปัญหาตีรันฟัน 
แทง กินเหล้าเมายา ท้องต้ังแต่เด็ก บ้านและเมืองก็ร้อนรุ่มรุมเร้า 
ด้วยปัญหาสังคมนานาชนิด พ่อบุญสดและเหล่า อสม. จัดเวทีขึ้นมา
พูดคุยกันถึงความเดือดร้อน ความทุกข์ของชาวนามะเฟือง พบว่า 
ปัญหาที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นความทุกข์ใหญ่เฉพาะหน้าใน
ขณะน้ันคือ ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะไล่ตีกัน ทุกครั้งที่มีงานบุญใหญ่ใน 
ตำบล ตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา 
เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างจากบันทึกของเจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหต ุ

สถานีอนามัยตำบลนามะเฟือง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 
2548 วันที่ 25 มกราคม 2548 
 มีการดื่มสุราจากงานประจำปีจังหวัดหนองบัวลำภู 
เวลาประมาณ 01.00 น. มีการทะเลาะวิวาทบริเวณริมถนน 
หนองบัวลำภู-โนนสัง เป็นเหตุให้นายก่อเกียรติ อามาตย์มนตรี 
ถูกตีหัวสลบ และมีแผลยาวประมาณ 12 นิ้ว ลึก 1 ซม. เย็บถึง  
40 เข็ม 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 
 เวลาประมาณ 00.30 น. มีวัยรุ่นตำบลนามะเฟืองจับกลุ่ม 
ดื่มสุราบริเวณหนองฝายใหญ่ ทำให้มีการทะเลาะวิวาท โดยใช้ข
วดทุบเป็นปากฉลามแทงคอนายสมนึก ดวงดี อายุ 20 ปี เลือดพุ่ง 
เป็นแผลยาว 14 นิ้ว เย็บประมาณ 40 เข็ม

วันที่ 22 มีนาคม 2548 
 เวลา 11.00 น. มีเด็กวัยรุ่นดื่มสุรานยกพวกตีกันในงานศพ 
บ้านกุดเต่า เป็นเหตุให้นายอภิชาติ ทาบทา ถูกตีที่เบ้าตาขวา 
แผลลึก 0.5 ซม. ยาว 1 นิ้ว 
                                                 
 
    ฯลฯ
 
 ชาว อสม.และชาวบ้านจึงคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาเดือดร้อน 
ว่าจะทำอย่างไรให้เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นตำบลนามะเฟือง 
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งานวิจัยที่ดอกเตอร์ทำไม่ได้

 2) แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี  
 3) จัดให้มีนโยบายสาธารณะคือหากมีมหรสพให้มีกรงขังไว้
กักขังผู้ก่อการทะเลาะวิวาท โดยให้ผู้กระทำความผิดเสียค่าปรับเป็น
ค่าจ้างมหรสพทั้งหมด 
 4) ให้มีอาสาสมัครตำรวจบ้านทุกหมู่บ้านคอยสอดส่องดูแล  
มาตรการทั้ง 4 ข้อของชุมชนนามะเฟือง ถูกใช้มาระยะหนึ่ง แต่ยัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาวัยรุ่นทะเลาะกันได้    
 

  ในการประชุม อสม.ครั้งหนึ่ง “หมอแป้น” เสนอว่าควรจะ
หาความรู้เรื่องการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นเสียก่อนจึงจะสามารถ
แก้ไข้ปัญหาได้ที่ต้นเหตุ ถ้าชุมชนต้องการก็จะเสนอโครงการวิจัย
ท้องถิ่นเรื่องนี้สู่ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)  

 “แป้นรู้มาว่าที่ สกว.มีทุนให้ชาวบ้านทำวิจัยและยังมี
วิทยากรมาช่วยให้ความรู้และมาเป็นพี่เลี้ยงด้วย...ครั้งแรกที่เสนอ 
พวกพ่อๆ แม่ๆ อสม. ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำกันได้หรอกนะ 
เอ๊ะ...มันจะทำกันยังไงไอ้งานวิจัยนี่น่ะ...ตัวเราก็กังวลเหมือนกัน ได้
เล่าให้ฟังว่าที่อื่นเขากม็ีที่ชาวบ้านทำงานวิจัยกันนะ...ถ้าไม่ลองก็
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ไม่รู้...” หมอแป้นเล่า 

 “พวกเราความรู้แค่ ป.4 จะไป
ทำงานวิจัย ได้ยินก็แต่พวกดอกเตอร์
เขาทำกัน เราจะทำกันได้หรือ” พ่อบุญ
สดที่ต่อมาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
ชุมชนเล่าแล้วหัวเราะ 

 ในทีส่ดุชาวนามะเฟอืงกไ็ด้
ทดลองทำอะไรใหม่ๆ โดยเหล่า อสม.  
กลายเป็นนกัวจิยัหลกั ทำการวจิยัเรือ่ง 

“การจดัการปัญหาการก่อการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นตำบลนามะเฟือง”                                     
 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อค้นหาคำตอบโดยชมุชนและคาด
หวงัวา่ผูป้กครอง รวมทั้งชุมชนจะร่วมกันทำความเข้าใจและช่วย
แก้ไขปัญหา เพื่อให้เขตตำบลนามะเฟืองเป็นชุมชนที่สงบสุข 
ปลอดภัย และน่าอยู่ตลอดไป โดยตั้งประเด็นคำถามไว้ว่า 

 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อการทะเลาะวิวาทของ
วัยรุ่น  

      2. ชุมชนในเขตตำบลนามะเฟืองจะมีแนวทาง และวิธีการ
จัดการกับปัญหาการก่อการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างไร  

 การทำงานวิจัยครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของ สกว. มาเป็นพี่
เลี้ยง และชุมชนทั้งชุมชนก็เริ่มควานหาสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น เหมือนกับงมของในบ่อน้ำ แล้วได้
เศษแก้วที่แตกแล้วทีละชิ้นๆ โดยที่ยังไม่รู้แน่ว่ามันเป็นขวด เป็น
แก้ว หรือเป็นจานกันแน่ 

 “...สองสามเดือนผ่านไป เอ๊ะ ยังตีโจทย์ไม่แตกซักกะที   
มันอะไรกนั...ทำไปทำมาไดค้ำถามวา่แลว้พวกเดก็มนัรูส้กึวา่เปน็
ความทกุขห์รือเปล่าเล่า หรือว่าพวกผู้ใหญ่รู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่ฝ่าย
เดียว... ก็เลยดึงพวกเด็กๆ เข้ามาเป็นนักวิจัยรอง...พยายามดึงคำ
ตอบมาจากพวกเด็กๆ โดยการทำค่ายที่บ้านนาอ่าง ให้เอาพ่อแม่
เด็กไปด้วย...ปล่อยให้เด็กได้พูดให้ผู้ปกครองฟังถึงปัญหา ปรากฏว่า
เด็กตอบว่า มันไม่ได้เป็นความทุกข์ของพวกผม เป็นปัญหาของ
พวกผู้ใหญ่ต่างหาก...”  หมอแป้นเล่าเรื่องงานวิจัยของชาวบ้าน   

 “...ตอนนั้นได้เค้ารางๆ ของคำตอบ...แล้วก็ทำมาอีกสอง
สามค่าย...”  

 เค้ารางๆ ที่ “หมอแป้น” กล่าวถึงพวกเด็กวัยรุ่นในชุมชน  
นามะเฟืองเป็นผู้ชี้ให้เห็นผ่านค่ายอบรมทั้งสามค่ายคือ พ่อแม่กับ
เด็ก ไม่มีเวลาได้นั่งคุยกันอย่างจริงจัง ไม่มีโอกาสเปิดใจให้กันและ
กัน ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความรักต่อกัน ทำให้เด็กวัยรุ่นหันไปพึ่ง
กลุ่มเพื่อนและพากันไปในทางที่เสียหาย 

 งานวจิยัเรือ่งนี ้ทำใหช้าวบา้นทัง้ชมุชนไดเ้หน็สาเหตขุอง
ปญัหาประจักษ์แก่ตาตนเองมากขึ้น แทนที่จะเอาแต่โทษเด็กๆ ก็หัน
มาสู่การให้เวลากับเด็กมากขึ้น เมื่อสิ้นสุดโครงการถึงแม้จะไม่ได้ส่ง
ผลให้เห็นทันตา ทว่าได้เสริมความสัมพันธ์ให้คนแต่ละรุ่นเชื่อมต่อ
กันได้มากขึ้น ผลพวงของงานวิจัยนี้ยังก่อให้เกิด สภาเด็กขึ้นเป็น
ปากเป็นเสียงให้กับเยาวชน   

 “พวกเด็กที่เข้าร่วมงานวิจัย ผ่านขบวนการค่ายมาสามค่าย 
ก็บอกว่าเขาอยากจะมีที่เอาไว้ประชุมพบปะ ทำกิจกรรมกันเหมือน
พวกผู้ใหญ่ เหมือนพวกพ่อ อสม. จึงเกิดสภาเด็กขึ้น...”  หมอแป้น

การประชุมประจำเดือนของอ.ส.ม.ที่อนามัย
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เล่าให้ฟังถึงตอนท้ายของงานวิจัย  

 งานวิจัยปลายเปิดที่ทำเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จ ทว่าได้เข้าไปมี
ผลส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น เสริมให้ชาวบา้นมคีวามมัน่ใจ
มากขึ้นในการหาหนทางแก้ไขปัญหาสังคมของตนเอง เป็นงานวิจัย
ที่ไม่ได้ไปอยูบ่นหิง้หนงัสอืใหฝุ้น่จบัเหมอืนของพวกดอกเตอรน์กัวชิา
การเขาทำกนั และจากประสบการณ์งานวิจัยเรื่องนี้ยังได้ต่อยอดไป
ยังโครงการดีๆ อีกหลายโครงการ นอกจากนี้การที่ชาวบ้านมีส่วน
ร่วมในการวิจัยครั้งนี้ยังได้เสริมสร้างความมั่นใจให้เหล่า อสม.   
อสม.นามะเฟืองนั้นสามารถประชมุกนัเองโดยไมต่อ้งรอเจา้หนา้ที่
อนามยัมานำการประชมุ เหลา่อสม. สามารถบอกกบัเจา้หนา้ทีซ่ึง่เปน็
ขา้ราชการไดว้า่ พวกเขาตอ้งการอะไร อย่างไร อำนาจของชาวบ้าน
ต้องอยู่ในมือของชาวบ้าน จึงจะสามารถสร้างสังคมของชาวบ้าน  
ได้อย่างยั่งยืน 

 

 การที่เด็กวัยรุ่นถูกชุมชนชี้นิ้วว่ากระทำตัวเป็นปัญหา  
ก่อใหเ้กดิความทกุขต์อ่ชมุชน ทำใหเ้ดก็ๆ ที่ไดผ้า่นกระบวนการ  
ในคา่ยมาแลว้ คิดว่าพวกเขาควรจะมีที่ให้พูดคุยทำกิจกรรมเพื่อ
เป็นการแสดงให้เห็นวา่พวกเขาไม่ไดเ้ปน็ปญัหาอยา่งทีถ่กูมองจาก
บรรดาผู้ใหญ ่นอ้งวรจกัร สมภารสิงห์ หรือพี่ยอดของน้องๆ 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเล่าว่า  

 “สภาเด็กทำกิจกรรมที่พวกเขาอยากทำ ทำแล้วมีความสุข
เท่านั้น...เราเริ่มทำกิจกรรมแรกที่ไม่ใช้งบประมาณคือ กิจกรรม  
พี่สอนนอ้ง ใหพ้ี่ๆ  ไปสอนนอ้งในโรงเรยีน รบัมารวมกนัสอนการบา้น
ใหเ้ดก็ๆ ต่อมาถึงได้งบประมาณจากผู้ใหญ่ ทาง อบต.บ้างเทศบาล
บ้าง เอาไปจัดทำค่ายต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน...การเรยีนรูต้นเอง เมือ่ไมน่านมานีเ้ราทำคา่ย ฮกับา้น

สภาเด็กและเยาวชน 
เด็กก็มีปากเสียง
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เกดิ...” พีย่อดประธานสภาเด็กตำบลนา
มะเฟือง ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในเยาวชนที่ได้
รับเลือกให้ไปในโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับประเทศสวีเดนมาแล้ว                                                       
 ค่ายฮักแพงบ้านเกิดนั้นเป็นค่าย
ที่สอนใหเ้ดก็ๆ รูจ้กัตวัเอง รูจ้กัทอ้งถิน่ของ
ตวัมากขึน้ มีการทำผังเครือญาติ ให้เด็กๆ 
เขยีนชือ่พอ่แมญ่าตพิีน่อ้งทีรู่จ้กั แลว้ชว่ย
กนัต่อเข้าด้วยกัน ปรากฏว่าเด็กส่วนใหญ่
มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน นั่นทำให้
ความเปน็พีเ่ปน็นอ้งในชมุชนไดก้ระชบัแนน่
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการวิวาทที่มาจาก
การเขม่นกันโดยไม่มีเหตุผลให้น้อยลงได้     
 นอกจากนัน้ยงัมกีารออกเดนิคน้หา
ประวัติศาสตร์ชุมชน เดินทำแผนที่ชุมชน 
ทำให้เด็กๆ ได้เข้าใจที่มาที่ไปของชุมชน
มากขึ้น กิจกรรมเยาวชนใกล้วัด นำเด็กๆ 
เขา้ไปชว่ยปดักวาดทำความสะอาดบรเิวณวดั 

 สภาเดก็และเยาวชนบา้นนามะเฟอืง
จะประชุมกันเดือนละครั้งหรือสองครั้ง 
เพือ่รว่มกนัคดิ พดูคยุ รว่มกนัทำกจิกรรมดีๆ  
ให้เกิดขึ้นที่บ้านของตนเอง งบประมาณ

 

 

 

โครงการสายใยรักครอบครัว 
  กอดกันไว้ ให้หัวใจอบอุ่น

 สภุาพ ระหาญสิน หรือพ่อเขียว เป็นหนึ่งในบรรดา อสม. 
ในชุมชนเหนือทานตะวัน พ่อเขียวเคยเดินทางออกไปขายแรงงาน
ยังต่างประเทศมาแล้วหลายหน หลายประเทศ ปัจจุบันกลับมาทำ
ฟาร์มเลี้ยงไก่และเปิดร้านจิ้มจุ่มที่บ้าน พ่อเขียวเล่าถึงโครงการนี้ว่า  

 “พวกเราในชุมชนเหนือทานตะวันเคยเปิดเวทีพูดคุย
เรื่องความทุกข์ของชาวบ้าน ที่อนามัยนี่...เรื่องเด็กวัยรุ่นทะเลาะ
วิวาทกันนี่แหละที่เป็นทุกข์ที่สุดของเรา แล้วเราพยายามคิดหาว่า
เพราะอะไร จนได้คำตอบว่าครอบครัวอ่อนแอนี่แหละที่เป็นสาเหตุ
ให้เด็กเกเร แล้วทำยังไงล่ะครอบครัวถึงจะอบอุ่น...”  

ที่ใช้ทำกิจกรรมนั้นมีจากเงินที่สมาชิกหาเข้ามาเอง อย่างเช่นทำ
กระทงขายในวันลอยกระทง ฯลฯ และเขียนโครงการขอเงินสนับ-  
สนุนจากเทศบาลตำบลนามะเฟือง 
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     พ่อเขียวปรึกษากับหมอแป้นซึ่ง
ตอนนั้นได้โอนจากการเป็นหัวหน้า
สถานีอนามัยมาทำงานในตำแหน่ง   
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพของเทศบาล
ตำบลนามะเฟืองแล้ว 

     “ปี 49 ที่คิดจะทำค่ายสายใยรัก
ครอบครัว ได้เอาโครงการไปเสนอที่
อนามัย เจ้าหน้าที่อนามัยก็เห็นด้วยกับ
โครงการนี้ เลยได้ของบจากโครงการ

ของผู้ว่าซี.อี.โอ. ได้เงินมาก็ยังไม่ได้ทำเพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่ว่าง 
ถึงปี 50 จึงได้ทำ....เราเอาครอบครัวที่มีปัญหา 38 ครอบครัว คน 
80 กวา่คนไปอยู่ ไปทำกิจกรรรมร่วมกัน ให้ลูกเปิดใจ ให้พ่อแม่
เปิดใจ เปิดใจคนละที มีคณะวิทยากรที่เจ้าหน้าที่อนามัยและหมอ
แป้นเชิญมาช่วยทำขบวนการ...พ่อแม่เขียนใส่กระดาษ ลูกเขียนใส่
กระดาษ ปรากฏว่ามองต่างมุม...พอเปิดใจกันแล้ว วิทยากรจะให้
คำแนะนำว่าจะเข้าหากันยังไง จะเข้าใจกันอย่างไง... 

 “ ...ในค่ายครั้งหนึ่ง พอดีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วย แทนที่จะ 
พากันหยุดทำกิจกรรมก็เปลี่ยนเสียงฟ้าร้องให้เป็นประโยชน์ 
วิทยากรให้พ่อแม่กอดลูกเอาไว้ ฟ้าผ่าทีก็กอดกันแน่นที พอน้ำจาก
ฟ้าหยุด พ่อแม่ลูกก็น้ำตาซึมแทน พวกเขาได้กอดกัน ได้แสดง
ความรักต่อกัน หัวใจมันก็เปิด...” “หมอแป้น” เล่าให้ฟังถีงค่ายหนึ่ง
ที่เคยจัดกัน  

 หลงัจากคา่ยแลว้พอ่เขยีวสงัเกตตดิตามผลครอบครวัทีม่ี
ปญัหา     ก็พบว่าเด็กๆ มีพฤติกรรมดีขึ้น พ่อแม่ก็เช่นเดียวกัน  

 “อ้ายเขียว เมื่อใด เจ้าจะพาไปเฮ็ด
อีก ลูกข้อยดี๊ดี ดีขึ้นหลาย” นี่เป็นสิ่งที่พ่อ
เขียวได้รับการเรียกร้องจากชาวบ้านให้ทำ
ค่ายอีก  

 “ถ้าถามว่าพอใจหรือยัง ก็ต้องตอบ
ว่ายัง...ต้องทำต่อไปอีก” พ่อเขียวตอบ
คำถามว่าพอใจในผลของกิจกรรมสายใยรัก
ครอบครัวแล้วหรือยัง 

 

 

สุภาพ ระหาญสิน หรือพ่อเขียว.
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ชมรมแก้ไขปัญหาสังคมเหล้า 
เมื่อเหล้าทำให้ได้อาย...

  เทศกาลงานบุญบั้งไฟของอีสานเป็นงานบุญที่สนุกสนาน
รื่นเริงสุดเหวี่ยงงานหนึ่ง เสียงบั้งไฟพุ่งทะยานจากฐานไม้ไผ่ น่าตื่น
ตา ตื่นใจ บางลูกแล่นฉิวปล่อยควันเป็นทางขึ้นไปบนฟ้า ลับหายไป
จากสายตา แต่บางลูกกลับแตกคาฐาน ผู้ทำบั้งไฟลูกที่ไม่ยอมขึ้นไป
บูชาพญาแถนลูกนั้นจะถูกหามลงไปคลุกในบ่อโคลน ถูกคนเอา
โคลนละเลงทัง้ตวัตัง้แตห่วัยนัเทา้ สนกุสนานกนัตัง้แตเ่ชา้จรดเยน็ 
เปน็ธรรมเนยีม ที่เทศกาลนี้จะชุ่มฉ่ำไปด้วยเครื่องดองของเมา ทั้ง
เหล้าโรง เหล้าต้ม เหล้าแดง และเบียร์ ที่นามะเฟืองปี 2548 มีการ
จัดประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในนามะเฟือง ล้วน
ส่งขบวนแห่ขบวนฟ้อนเข้าประกวด                  
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พ่อสมศักดิ์ ประทัสสานัง ประธาน
ชุมชนตะวันสีทอง เป็นหนึ่งในคณะ
กรรมการใหค้ะแนน หลงัจากขบวน
ฟอ้นขบวนแห่บั้งไฟออกมาโชว์กัน
ครบหมดทุกหมู่บ้านทุกชุมชนแล้ว 
ถึงเวลาต้องรวบรวมคะแนน โฆษกใน
งานประกาศเรียกหาพ่อสมศักดิ์อยู่
หลายรอบเพื่อใหม้าสง่คะแนน จน
กระทัง่รอไม่ไหว ตอ้ง รวมคะแนนโดย
ปราศจากคะแนนของพอ่สมศกัดิ ์  

ผลปรากฏวา่ขบวนแหบ่ัง้ไฟ ของชุมชนตะวันสีทอง ได้แค่รางวัล
ชมเชย มีคนบอกว่าน่าเสียดาย ถ้าได้คะแนนจากพ่อสมศักดิ์ 
ขบวนแห่ของชุมชนตะวันสีทองอาจได้ที่หนึ่งก็เป็นได้ แล้วพ่อ  
สมศักดิ์หายไปไหน ทำไมไม่มาช่วยชุมชนของตัวเอง มีแต่คนถาม
หาและตามหาตัวกันจ้าละหวั่น จนไปพบว่าพ่อสมศักดิ์ ประธาน
ชุมชนตะวันสีทอง เมาพับหลับไปเสียแล้ว เช้าวันต่อมา พ่อสมศักด์ิ
แทบไม่กล้าออกจากบ้าน ละอายใจที่ทำให้ชุมชนของตนเสียโอกาส 
เพราะเหล้าที่ทำให้ตนเองต้องอับอาย เสียผู้เสียคน พ่อสมศักดิ์คิด
ตัวเขาเองชอบสนุกแล้วก็หัดกินเหล้ามาตั้งแต่หนุ่ม ถึงแม้จะไม่ติด
งอมแงมแต่ก็บอกตัวเองให้หยุดไม่ได้เมื่อน้ำเหล้าเข้าปากไปแล้ว 
หลายครั้งที่ต้องมีปากมีเสียงกับแม่บ้าน หลายครั้งที่ต้องเสีย- การ
เสียงานเพราะเหล้า ครั้งนี้เขารู้สึกเสียใจที่ทำตัวเหลวไหลจนมีผล
ต่อชุมชนที่ตัวเองเป็นประธานอยู่ พ่อสมศักดิ์ตัดใจเลิกเหล้าในวัน
นั้น แล้วไม่แตะต้องมันอีกเลย หลังจากนั้นเมื่อตัวเองไม่เมา พ่อ

สมศักดิ์ก็เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่า เหล้ามีผลเสียแก่คนที่กินเข้าไป
แล้วควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างไร            

 “ทุกครั้งที่มีเหล้าเข้าไป ชาวบ้านมักจะมีปากมีเสียง 
ทะเลาะเบาะแวง้กนัแทบทกุงาน เฉพาะพวกวยัรุน่ยิง่รา้ยใหญ ่ผมเลย
ไดส้งัเกต ดูแล้วพยายามคิดว่าสังคมเรานี่จะลดเหล้าลงได้ยังไง...ผม
จดเอาไว้ในสมุดนี่...” พ่อสมศักดิ์พูดแล้วเอาสมุดที่พ่อบันทึกไว้ออก
มาอ่าน ลายมือ บรรจงสวยงามในนั้นดูอ่านง่าย พ่อสมศักดิ์มีการ
ศึกษาแค่ ป.4 แต่สิ่งที่เขียนนั้นไม่ธรรมดาเลย ลองฟังพ่อสมศักดิ์อ่าน              

 “...ใครคอืผูก้อ่ใหเ้กดิสงัคม เดมิทผีูส้รา้งสงัคม ไมว่า่จะเปน็  
คนคนเดียวหรือหลายคน ผู้นำและหน่วยงานของรัฐล้วนแต่มีส่วน
สร้างสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมดีหรือสังคมไม่ดี ล้วนแต่เป็นผลงาน
ของคนทัง้นัน้ สงัคมเปน็สิง่ทีด่งีาม หากคนไมส่รา้งปญัหาใหก้บัสงัคม 
โดยเฉพาะ สังคมเหล้า สังคมเหล้าทุกคนต่างมองว่าเป็นปัญหาต่อ
สังคมที่ดีงามอย่างมาก สังคมเหล้าเกิดมาจากไหน คนคือผู้ที่สร้าง
สังคมเหล้า ผู้นำ หนว่ยงานของรฐั ลว้นแตม่สีว่นสรา้งสงัคมเหลา้
ดว้ยกนัทัง้นัน้ คนสรา้งสังคมเหล้าอย่างไร จัดงานวันเกิด จัดงาน
บุญประเพณี จัดงานบวช ผู้นำสร้างสังคมอย่างไร จัดงานกินเลี้ยง
ขอบคุณผู้สนับสนุน จดังานกนิเลีย้งพบปะสงัสรรค ์หนว่ยงานของรฐั
สรา้งสงัคมเหลา้อยา่งไร จดังานกินเลี้ยงจัดงานรับตำแหน่ง ศึกษา  
ดูงาน ล้วนแต่มีส่วนสร้างสงัคมเหลา้ดว้ยกนัทัง้นัน้ ...แนวทางแก้ไข 
เริม่จากตรงไหน หนว่ยงานของรฐัตอ้งทำเปน็แบบอยา่งและใหเ้ปน็
ประเพณ ีปฏบิตั ิเชน่จดังานกนิเลีย้ง ไมว่า่จะเปน็เพือ่ตอ้นรบัหรอื
ทศันศกึษา ไมค่วรนำเหลา้ เบยีรเ์ขา้ในงาน ผู้นำเริ่มจากตรงไหน 
ระดับเทศบาล เริ่มที่ท่านนายกฯจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยง   

พ่อสมศักดิ์ ประทัสสานัง
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งานประจำปี งานบุญต่างๆ ไม่นำของมึนเมามาในงาน ผู้นำระดับ
หมู่บ้าน ตำบล เริ่มจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจัดงาน ไม่ควรนำเหล้า
และเบียร์เข้าในงาน ไม่ว่าจะจัดงานอะไรก็ตาม ครอบครัวเริ่มที่ไหน 
ครอบครวัเริม่ทีห่วัหนา้ครอบครวัจดังานวนัเกดิ งานบญุ งานบวช งาน
แต่ง ไม่เอาเหล้าเข้างาน ทำให้เป็นตัวอย่าง ผลที่ได้จากแนวทาง
แก้ไข ประหยัดรายจ่ายภายในครอบครัว สร้างสังคมที่ดีงามให้กับ
ชุมชนและหมู่บ้าน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก และเยาวชน ทำวัน
นี้อย่าได้หวังแค่วันพรุ่ง ทำให้เป็นประเพณีอีกสิบ ยี่สิบปี ลูกหลาน
เกิดมาจะได้เห็นสังคมที่ดีงาม จิตสำนึกที่ดีจะนำเขาเหล่านั้นไปสู่
สังคมที่ดีอีกต่อไป ชมรมแก้ปัญหาสังคมเหล้า เป้าหมายคอือะไร 
ลด ละ เลกิ เปน็แบบอยา่งทีด่ขีองคนในชมุชน และสงัคมทีด่งีาม 
เพื่อลูกหลานได้เอาเป็นแบบอย่าง...”  

      นี่คือการวิเคราะห์ปัญหาของพ่อสมศักดิ์ มีแนวทางแก้ไขไว้
เสร็จสรรพ แต่ว่าจะทำได้หรือ? สังคมเหล้าที่พ่อสมศักดิ์พูดถึงนั้น
ใหญ่กว่าตัวพ่อสมศักดิ์หลายเท่า และมีมานานจนเป็นประเพณีหยั่ง
รากลึกลงไปในสังคมแล้ว  

      “มีคนว่าเป็นไปไม่ได้ ผมก็ว่าผมไม่ได้หมายให้เลิกกันเสียที
เดียว แต่ให้ค่อยๆ เลิกค่อยๆ ลดไปก็ได้...”    

      พ่อสมศักดิ์เองก็เป็นสมาชิก อสม.คนหนึ่ง ผ่านกระบวนการ
อบรมฝึกฝนให้เป็นผู้นำมาแล้ว พ่อสมศักดิ์ถือสมุดบันทึกของแกไป
ทุกที่ พูดถึงสังคมเหล้า ปรึกษากับเพื่อนๆ จดรายชื่อผู้ที่เห็นด้วย 
สร้างข้อตกลงว่า ผู้ที่มาลงชื่อ เวลาจัดงานต้องไม่ให้มีเหล้าเข้าไป 
ครั้งแรกได้คนเข้าร่วม สิบยี่สิบคนเท่านั้น พ่อสมศักดิ์คิดว่ายังไม่พอ 
แกจึงเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้าน อธิบายให้ฟังว่าสังคมเหล้าทำอย่างไรจะ

แก้ไขได้ เพราะว่าปัญหาสังคมเหล้ามันฆ่าเด็กๆ เวลากินเหล้าแล้ว
ก็ทะเลาะวิวาทกัน มีเรื่องมีราว กล่อมจนผู้ใหญ่บ้านเห็นด้วยแล้ว  
ก็ไปหากำนันไปอธิบายความเช่นเดียวกัน พ่อสมศักดิ์บอกว่าเป้า
หมายของแกอยู่ที่ผู้นำก่อน หากผู้นำไม่เริ่มทำให้ชาวบ้านได้เห็น
แล้วก็คงไม่สำเร็จ 

 หลังจากนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นให้สังคมได้ถกเถียง
กัน ต่อมาพ่อสมศักดิ์มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับทางเทศบาลที่
ตอนนั้นมคีณะ อสม. กำนนั ผู้ใหญบ่า้นรวมกนัรอ้ยกวา่คน มพีอ่
นายกฯ คำกองเป็นประธานในที่ประชุม เมื่อพ่อสมศักดิ์เสนอ
โครงการนี้เข้าที่ประชุม และได้อธิบายความเป็นมาเป็นไป ที่
ประชุมเห็นพ้องว่าเป็นเรื่องดี จึงมีการตกลงตั้งเป็นชมรมแก้
ปัญหาสังคมเหล้าขึ้น ยกให้พ่อคำกองเป็นประธานชมรม พ่อกำนัน
และพ่อสมศักดิ์เป็นรองประธาน ชมรมแก้ปัญหาสังคมเหล้าเป็น
หลักเป็นฐาน มีผู้นำระดับตำบลเป็นหัวขบวนอย่างที่พ่อสมศักดิ์
ตอ้งการ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยกว่าคนในปัจจุบัน  มีกติกาที่ผ่าน
การพูดคุยถกเถียงกันมาแล้ว คือ ห้ามมีเหล้าในงานกฐิน ผ้าป่า   
ในงานบวช งานศพ เป็นสี่งานหลัก ตัวสมาชิกเองไม่จำเป็น  
จะต้องหยุดกินเหล้าก็ได้ แต่ ให้ลด ละ เลิกเท่าที่ทำได้ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างแก่เด็กๆ ผลดีทีเห็นได้ชัดคือเจ้าภาพที่จัดงานบวช งาน
ศพ ประหยัดเงินค่าเหล้าไปได้หลายสตางค์ ไม่มีคนเข้ามากินเหล้า
ในวัดในงานกฐิน ผ้าป่า วัยรุ่นตีกันน้อยลง ข้าราชการบางหน่วย
งานที่อยู่ในพืน้ทีต่ำบลนามะเฟอืง เคยตัง้วงเหลา้กนัอยา่งเปดิเผย  
ประเจดิประเจอ้ ก็ถูกสังคมเพ่งเล็ง และกดดันให้ต้องหลบไปกิน
กันเงียบๆ ไม่เป็นตัวอย่างให้เด็กๆ เห็น  “เป้าหมายใหญ่ของผม
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คืออยากทำให้เป็นประเพณีสืบทอด
กันไปถึงลูกหลาน” พ่อสมศักดิ์บอก
ตบท้าย 

       ที่สี่แยกนามะเฟืองมีป้าย  
อยู่ป้ายหนึ่ง พ่อคำกอง นายก- 
เทศมนตรีสองสมัยของนามะเฟือง 
ชี้ให้ดู  

 “ผมภูมิใจป้ายนี้มากเลย 
ไม่มีทีไหนนอกจากที่นี่นะ” มันเป็น
ป้ายขนาดใหญ่ เป็นป้ายของชมรม
แก้ไขสังคมเหล้าของนามะเฟือง 
เมื่อผู้นำในนามะเฟืองต่างให้การ
สนับสนุนชมรมนี้ สมาชิกก็เพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ ประเพณีเลี้ยงเหล้าใน
งานบุญต่างๆ กำลงัถกูสัน่คลอนและ
จะถกูถอดถอนไปในทีส่ดุ มนัเริม่ตน้
จากคนเลก็ๆ ทีเ่หลา้เคยทำใหไ้ดอ้าย
คนนี ้พอ่สมศกัดิ ์ประทัสสานัง 

  

 

        

ชมรมผู้สูงอายุ ควงไม้พลอง  
รำวงคองก้า

  เกือบทุกเย็น ชาวนามะเฟืองจะเห็นคนเฒ่าคนแก่ ทั้งหญิง
ทั้งชาย แต่งตัวทะมัดทะแมง มือถือไม้พลอง พากันเดินอย่างสบาย
อารมณ์ มุ่งหน้าไปยังสถานีอนามัย ที่หลังสถานีอนามัยมีลาน
ซีเมนตก์ว้างขวาง พวกผู้สูงอายุทั้งหลายดูไม่เหมือนคนแก่ที่อยู่
ตามชนบท ท้องไร่ท้องนาที่เราเคยเห็นเมื่อสมัยก่อนเลย พวกเขา
ใส่เสื้อยืดคอปกสบีานเยน็กนัทกุคน บางคนสวมกางเกงวอรม์หรอื
กางเกงขาสัน้ บางคนก็สวมถุงเท้ารองเท้าผ้าใบด้วย เมื่อได้เวลา
พร้อมแล้ว คุณตาคุณยายทั้งหลายก็ตั้งแถว มีระยะห่างพอสมควร 
มียายคนหนึ่งมาอยู่หน้าแถว แลว้เอาไมพ้ลองขึน้มา นำออกทา่ออก
ทาง ยดืเสน้ยดืสายโดยเอาไมพ้ลองเป็นอุปกรณ์ดัดตน บางวันผู้สูง
อายุเหล่านี้ใช้จังหวะกลองและเสียงแคน ร้องและรำวงในจังหวะ
คองก้าแทนการใช้ไม้พลอง ดูน่าสนุกสนาน  
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หนา้ตา ท่าทางของตาและยายทั้งหลายดู
อิ่มเอิบ มีความสุข “แม่เป็นเบาหวาน เคย
ไปเข้าค่ายเบาหวานที่เขาจัด ก็เลยจำเอา
วิธีรำพลองมาฝึกกัน” แม่พูลทรัพย์ โชต
วัน ประธานผู้สูงอายุตำบลนามะเฟือง 
พูดไปหัวเราะไปอย่างคนอารมณ์ดี ในแวว
ตามีประกายแจ่มใส ไม่เหมอืนคนแก่เลย
สักนิด แม่ทองแดง จักนอวรรณ คู่หูของ
แม่พูลทรัพย์ เสริมว่า “เฮาออกกำลังกาย
กันนี่บ่ต้องพึ่งยาหมอเลย “แต่ก่อนผู้สูง
อายุเฮานี่บ่ค่อยกล้าแสดงออก เฮาเอา
กลองมาตีร้องเพลงรำวงกัน พากันม่วน
ออกมารำออกมาเต้น ม่วนอีหลี...”                               
นอกจากร่วมกันออกกำลังกายทุกเย็นแล้ว
ชมรมผู้สูงอายุ ยังมีการประชุมพูดคุย 
เสร็จแล้วกินอาหารร่วมกันเป็นประจำทุก
เดือน และทุกเดือนอีกเช่นกันที่ชมรมผู้สูง
อายุจะออกไปเยี่ยมเยือนคนเฒ่าคนแก่ที่
อยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ มียามีนม
ถั่วเหลืองและกำลังใจไปฝากกัน พ่อเฒ่า
แม่เฒ่าที่มี อายมุากแลว้ ไปไหนมาไหนไม่
ได ้หตูาฝา้ฟาง เมื่อมีเพื่อนๆ ไปเยี่ยมถึง
บ้าน ก็น้ำตาซึมน้ำตาไหล นอกจากไถ่ถาม  
สารทุกข์สุขดิบกันแล้ว ยังให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีกด้วย  
 “พวกพ่อแม่ชมรมผู้สูงอายุนี่ เขาน่ารักมาก ขอความร่วม
มือให้ทำอะไรไม่เคยผิดหวัง เวลาในจังหวัดมีกิจกรรมอะไรให้
เข้าร่วม ชมรมผู้สูงอายุนามะเฟืองนี่แหละที่อยู่หน้าขบวน บอกว่า
ขออยู่หน้าๆ จะได้ยินเสียงดนตรี เต้น รำวงกัน แดดร้อนๆ ยังไม่
เหนื่อยกันเลย...” พ่อคำกองนายกเทศมนตรีเล่า  
       ชมรมผู้สูงอายุชาวนามะเฟือง มีกิจกรรมที่คึกคัก กระฉับ 
กระเฉง ที่คนหนุ่มสาวยังต้องดูเอาไว้เป็นแบบอย่าง 
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ตลาดสดเทศบาล สะอาด 
ปลอดภัย

  แมด่าหลา เจรญิชยั เปน็แมค่า้ขายผลไมอ้ยูท่ีห่นา้ตลาดสด
เทศบาลนามะเฟือง ดูเผินๆ แล้วแม่ดาหลาก็คล้ายกับแม่ค้าทั่วไป 
แตผู่้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้เป็นผู้นำให้ตลาดที่เปรียบเสมือนท้อง
ของชาวนามะเฟอืง สะอาดสะอา้น สวยงาม เปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย 
จนไดร้บัรางวลัจากการประกวดตลาดในระดับจังหวัด 
 “ชีวิตล้มลุกคลุกคลานมามากแล้ว หมดเนื้อหมดตัวเหลือ
ตังค์ไมก่ีบ่าทกม็.ี..เคยขนถว้ยชามจากตลาดโรงเกลอื อรญัประเทศ 
ชายแดนเขมรมาขาย ระหว่างทางรถคว่ำ จานชามแตกหมด โชคดี
ที่ยังมีชีวิตรอดมาได ้แตเ่ราไมเ่คยถอย ชวีติลำบากเปน็สบิป.ี..แฟนเปน็
คนนามะเฟอืง เรากลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ มาขายของอยู่ที่นี่
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แหละ...”  
       ชีวิตต้องสู้ของแม่ดาหลา บ่ม
เพาะใหม้คีวามอดทน ใจเยน็และเขม้
แขง็อยู่ในตัว หลังจากที่มาอยู่บ้าน
สามีที่  
นามะเฟือง แม่ดาหลาก็จองที่ขายใน
ตลาดสด เก็บหอมรอมริบส่งลูกเรียน
หนังสือจนลูกๆ โต ตลาดสดนามะเฟือง 
แต่ก่อนก็เป็นเหมือนกับตลาดใน

ตำบลเลก็ๆ แหง่อืน่ คอืไมม่รีะเบยีบ สกปรก  ร้านเป็นแคร่ไม้ยก
ให้พ้นดินไม่มาก พื้นเป็นโคลนเมื่อหน้าฝน เป็นฝุ่นเมื่อหน้าแล้ง 
แม่ค้าทะเลาะเบาะแว้งไมส่ามคัค ีพอ่คา้แมค่า้ยงัตอ้งเสยีเงนิเชา่แผง
ในราคาแพง เพราะเทศบาลใช้ระบบประมูลให้เอกชนเช่า พ่อค้า
แม่ค้าต้องเสียค่าเช่าแผงตกเดือนละ 600 -700 บาท แม่ดาหลาม
องเห็นสภาพแบบนี้อยู่เป็นเวลานาน จนกระทั่งพ่อคำกองเข้ามารับ
ตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลจึงมาถามวา่ แมค่า้พอใจจะอยู ่ 
ในระบบใด จะใหเ้ทศบาลจดัประมลูเหมอืนเดมิหรอืวา่จะตัง้คณะ
กรรมการขึน้มาบรหิารตลาดด ีแมด่าหลากบับรรดาผู้ค้าทั้งหลายคิด
ว่า ในเมื่อตลาดเป็นที่ที่เราต้องทำงานอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อ
วัน ทำไมแม่ค้าพ่อค้าไม่บริหารกันเอง จึงตกลงว่าจะตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมา ทางเทศบาลได้จัดให้กรรมการไปดูงานตามตลาดที่
ได้รับรางวัลจากการประกวดตลาด เมื่อกลับมาแล้วแม่ดาหลาซึ่งได้
รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบล
นามะเฟอืง ไดท้ำการประชมุรา่งระเบยีบปฏบิตัแิละกฎเกณฑต์า่งๆ 

ขึ้นมา คณะกรรมการพัฒนาตลาดต้องประชุมกันเดือนละสองครั้ง 
กรรมการจะมีเวรสลับกันไปทำหน้าที่เก็บค่าเช่าแผง มกีารปฏบิตัิ
งานโดยมตีารางแบง่หนา้ทีก่นัชดัเจน หนา้ทีต่อ้งทำมตีัง้แต ่
 - การจัดระเบียบการจัดวางสินค้า 
 - จัดระเบียบการจอดรถ 
 - เก็บเงินค่าเช่าแผงรายเดือน 
 - เก็บเงินค่าเช่าแผงรายวัน 
 - ตรวจความเรียบร้อยการปิด เปิดไฟ 
 - ตรวจความสะอาดห้องน้ำ 
 - ตรวจความสะอาดเรียบร้อยของพื้นตลาด ท่อระบายน้ำ  
  และรอบๆ บริเวณตลาด 
 - เฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร และสินค้าที่อาจก่อให้เกิด  
  อันตรายต่อผู้บริโภค 
 - ตรวจสอบความเที่ยงตรงของตาชั่งกลาง และมุมส่งเสริม  
  สุขภาพ 
 - ตรวจสอบเฝ้าระวังการปฏิบัติตามระเบียบของผู้ขายที่  
  ตลาดสดได้กำหนดไว้ 
 - จัดทำแผนพัฒนารายเดือน 
 - ประชุมประจำเดือน 
 - รณรงค์ทำความสะอาดเดือนละสองครั้ง 
 จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของกรรมการพัฒนาตลาดมีไม่น้อย ต้อง
ใชค้วามรว่มมอืรว่มใจกนัเปน็อยา่งสงู รวมถงึบรหิารจดัการตลาดให้
อยู่ได ้ โดยคา่เชา่แผงทีเ่กบ็มานัน้จะรวบรวมสง่ใหเ้ทศบาล แตจ่ะกนั
เงนิบางสว่น เอาไว้ใช้ในการซือ้ของสว่นรวม ในเดอืนเดอืนหนึง่พอ่คา้ 

แม่ดาหลา เจริญชัย
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แมค่า้จะไดข้องใชใ้หม่จากเงินส่วนกลางนี้ เช่น ไม้กวาด เสื้อกัน
เปื้อน แปรงและน้ำยาลา้งหอ้งนำ้ สิน้ปีใชเ้งนิทีเ่หลอืจดังานปีใหมแ่ละ
จบัฉลากแจกของขวญักนั มกีารปรบัปรงุพืน้ตลาด แผงขายของ 
หอ้งนำ้และชว่ยกนัทำความสะอาด ถงึแมจ้ะจา้งคนทำความสะอาดอยู่
แลว้ จนกระทัง่ตอ่มาตลาดสดเทศบาลนามะเฟืองได้รับรางวัลชนะ
เลิศในการประกวดตลาดระดบัจงัหวดั ป ี2550 ไดเ้งนิรางวลัมาพฒันา
ทำหอ้งนำ้ทำหลงัคากนัใหม ่ถงึแมเ้ปน็ตลาดเลก็ๆ แตต่ลาดสดตำบล
นามะเฟอืง เปน็ตลาดทีช่าวบา้นมาจบัจา่ยซือ้ของไดอ้ยา่งสบายใจ   
ในเรือ่งความสะอาด และความยตุธิรรมในราคา ทางเทศบาลจะส่ง  
เจ้าหน้าที่ออกมาสุ่มตรวจความสะอาดของตลาดและอาหารเป็น
ประจำอีกด้วย 
 

พ่อคำกอง อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีที่ไม่
ใช่นักการเมืองและเทศบาลตำบลนามะเฟือง

 “พอ่คำกองไม่ใชน่กัการเมอืง” หมอแปน้พดูขึน้มาใน 
ระหวา่งใหส้มัภาษณเ์รือ่งนายกเทศมนตรตีำบลนามะเฟอืง นา่สงสยั
วา่ คนที่ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรี ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วสอง
สมัย ต้องออกหาเสียง ต้องมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้านและ
นักการเมือง ในระดับสูงขึ้นไป ทำไมจึงไม่ใช่นักการเมือง  

     “ผมเป็นคนนามะเฟืองโดยกำเนิด พ่อแม่เป็นคนรุ่นแรกๆ ที่มา
หักร้างถางพงที่นี่” พ่อคำกองเริ่มต้น “โตขึ้นก็ได้อาศัยวัด เป็นเด็ก
วัดนั่นแหละ แล้วออกไปเรียนเป็นครูที่อุดรธานี แต่ก่อนนี้เป็น
วิทยาลัยครูอุดรธานี ได้วุฒิ ปกศ.สูง เริ่มเป็นครูปี 2513 สอนอยู่
สองสามปีแล้วขอไปเรยีนตอ่ทีค่ณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหดิลทีก่รงุเทพฯ ได้ปริญญาตรี ผมรู้สึกจะเป็นปริญญาตรีคน
แรกของนามะเฟืองนะ สมยันัน้...ในอำเภอหนองบวัลำภ ู(กอ่นที ่ 
จะยกเปน็จงัหวดัในเวลาตอ่มา) ตอนนั้นมีสักห้าคนเห็นจะได้”  
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     พ่อคำกอง จบปริญญาตรีมาสอนอยู่ที่โรงเรียนนามะเฟือง   
อีกหลายปตีอ่มา จงึไดไ้ปเรยีนตอ่ปรญิญาโทบรหิารการศกึษาที่
มหาวทิยาลยั ขอนแก่น ตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองผู้อำนวยการโรง
เรียนนามะเฟือง ข้อจำกัดของกฎระเบียบในกระทรวงศึกษาธิการ 
ทำให้พ่อคำกอง ซึ่งไม่มีวุฒิทางด้านคุรุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 
ไม่สามารถจะก้าวหน้าในตำแหน่งมากกว่านี้ พ่อคำกองได้ตัดสินใจ
เข้าโปรแกรมเกษียณจากราชการก่อนถึงอายุ 60 ปี หันเหตัวเอง  
มาสมัครเป็นนายกเทศมนตรี 

     ก่อนหน้านี้พ่อคำกองเคยผ่านการเลือกตั้งเป็นผู้แทน
ข้าราชการครู ในตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่ง มีฐานเสียงอยู่ใน
หมู่ครู และชาวบ้านอยู่ไม่น้อย ยังเคยช่วยเป็นฐานเสียงให้ สว. เมื่อ
ครั้งที่มีการเลือกตั้ง สว.เป็นครั้งแรก พอออกจากราชการในเดือน
เมษายน 2547 อีกสองเดือนต่อมาก็ชนะการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง ด้วยเหตุนี้กระมังที่ “หมอแป้น” 
บอกว่า พ่อคำกองไม่ใช่นักการเมือง ครูคำกองได้กลายมาเป็น
นายกฯคำกองในเวลาชั่วไม่กี่เดือน พ่อคำกองจึงมีจิตวิญญาณของ
ครูมากกว่านักการเมือง และหลายสิ่งหลายอย่างที่พ่อคำกองได้
สร้างมาตลอดสมัยแรกของการได้รับตำแหนง่พสิจูนว์า่ วสิยัทศัน์
ของพอ่คำกองนัน้กา้วหนา้กวา่ นกัการเมอืง ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกัน 
จุดเด่นของพ่อคำกองน่าจะเป็นการส่งเสริมศกัยภาพของคน   
มากกวา่มุง่เนน้ทางการสรา้งวตัถ ุถนนหนทางตา่งๆ  โครงการดีๆ 
ที่เกิดขึ้นในนามะเฟืองล้วนแต่ได้รับการสนับสนุนไม่มากก็น้อยจาก
พ่อคำกอง พ่อคำกองและทีมงานเทศบาลเปรียบเสมือนห่วงโซ่ที่
เชื่อมร้อยเอาโครงการดีๆ ของนามะเฟืองเข้าไว้ ก่อให้เกิดลูกโซ่ที่
ช่วยสร้างให้นามะเฟืองเป็นชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักการ   

ใกล้ชิด ให้เกียรติ เปิดโอกาส 

 พอ่คำกองยงัไดแ้ตง่ตัง้สภาประชาชนขึน้ ใหม้วีาระการ
ประชมุทุกสามเดือน คอยให้คำปรึกษาแก่เทศบาลตำบลนามะเฟือง
ในเรื่องสังคม การจัดทำงบประมาณเพื่อตอบสนองชุมชนอย่าง
แท้จริง ซึ่งจะประกอบไปด้วย 

 - ทีมบริหารของเทศบาล นายก รองนายก ฯลฯ 

 - ชาวบา้นผูม้ปีระสบการณ ์ผูอ้าวโุส เปน็ทีน่บัถอืของชาวบา้น   
  อาทิเช่น พ่อ เคน ทนทาน พ่อบุญสด สุวรรณศรี ฯลฯ  

 - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 - กรรมการชุมชน 

 - สมาชิกสภาเทศบาล 

 - ประธานชมรมต่างๆ ในนามะเฟือง 

 เทศบาลตำบลนามะเฟืองยังเปรียบได้กับฐานที่แข็งแรงของ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลนี้ คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนเคลื่อนไปได้อย่างไม่ติดขัด ทั้งทางด้านงบประมาณ ความ
ร่วมมือ การแลกเปลีย่นระหวา่งผูบ้รหิารกบัชมุชนเปน็ไปอยา่งใกลช้ดิ 
เจา้หนา้ท่ีหลายคนของเทศบาลย้ายโอนไปจากสถานีอนามัย ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นคนทีท่ำงานใกลช้ดิกบัชาวบา้นอยูแ่ลว้ เจา้หนา้ทีอ่ยา่ง
คณุณฎัฐพชัร คงผดงุ หรอื “หมอแปน้” ของชาวบา้นมบีทบาทอยา่ง
มาก ในการชว่ยสง่เสรมิและพัฒนาบุคลากรของตำบลนามะเฟือง 
ให้ได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ 

 “...การทำงานกับชาวบ้าน เรื่องความรู้ เรื่องข้อมูลเป็น
เรื่องหลังสุด จะให้ก็ต่อเมื่อเขาต้องการ แป้นว่าอย่างที่อาจารย์หมอ
ประเวศว่า หัวใจต้องนำความรู้...” 
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นามะเฟืองเมืองนิรมิต

  ทุกภาคสว่นของนามะเฟอืง ลว้นขบัเคลือ่นเรยีนรู้ไปดว้ยกนั 
ประสบการณ์จากวิกฤติไข้เลือดออก ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากร
ของตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่า อสม.ที่ได้พัฒนาความเป็น
ผู้นำในการทำงาน มีการร่วมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ผลของงาน
วิจัยเรื่อง “การจัดการปัญหาการก่อการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น
ตำบลนามะเฟือง” ช่วยทำให้ชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
ชุมชนของตนเองมากขึ้นก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และมี
ความมั่นใจในการหาทางแก้ไข้ปัญหาในชุมชนของตนเอง เหล่า
พันธมิตรของนามะเฟือง อย่างเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชา
การจาก สกว. ฯลฯ ก้าวเข้ามาช่วยเหลือในด้านที่ชุมชนยงัขาด 
อยา่งเชน่ความรูใ้นการจดักระบวนการ เรียนรู้ต่างๆ    
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      ประสบการณ์เหล่านี้เป็น
พื้นฐานที่ดีของนามะเฟืองที่ก่อให้เกิด  
ผลสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ อย่างง่ายดาย 
ภายในไม่กี่ปี เจ้าหน้าที่อนามัยไม่จำเป็น
ต้องเข้าไปร่วมประชมุกบั อสม. บทบาท
การนำไดย้า้ยจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไปอยู่
ยังมือของประชาชน ชาวบ้านธรรมดาๆ 
ที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจ 

พิสูจน์ให้เห็นว่า พวกเขาทำงานที่เจ้าหน้าที่อยู่ในระบบราชการ  
ซึ่งมีข้อจำกัดหลายด้าน ทำได้ยาก หรือแทบจะทำให้สำเร็จไม่ได้
เลย ให้กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ เทศบาลตำบลนามะเฟืองและ  
ทีมงานของพ่อคำกองมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ให้คำแนะนำแก่
กิจกรรมต่างๆ ที่ริเริ่มมาจากชาวบ้าน จากชมุชน และกจิกรรม
แทบทกุอยา่งของเทศบาลก็เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนเข้าร่วม 
 โอกาสของนามะเฟอืงไมไ่ดม้มีากกวา่ชมุชนอืน่ๆ ในประเทศ
เลย แตท่วา่ชาวนามะเฟอืงไดค้วา้จบัโอกาสเหลา่นัน้ไวแ้นน่และแปร
เปลีย่นให้เป็นสิ่งที่งอกงามได้ หลายปีต่อไปข้างหน้าด้วยพื้นฐานที่ดี
ของชาวนามะเฟอืงจะทำใหเ้ราเหน็ความเจรญิเตบิโตทีเ่ปน็ไปอยา่งยัง่
ยนื นามะเฟอืงจะเปน็เมอืงนริมติอยา่งแทจ้รงิ ไม่ใช่โดยเทพเจา้หรอื
เทวดาที่เหาะเหิรเดนิอยูบ่นฟา้ แตเ่ปน็ไปโดยสองมอืของชาวนามะ
เฟอืงเอง นามะเฟอืงจะเป็นของชาวนามะเฟือง เพื่อชาวนามะ
เฟือง โดยชาวนามะเฟือง อย่างแท้จริง และทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่
ล้วนแต่เกิดขึ้นได้ด้วยหัวใจ 
 
 

ขอขอบพระคุณ 
ชาวนามะเฟืองทุกท่าน 

พ่อคำกอง อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง 
“หมอแป้น” ของชาวบ้าน หรือคุณณัฎฐพัชร คงผดุง 

พ่อบุญสด สุวรรณศรี 
แม่พูลทรัพย์ โชตวัน 

พ่อสมศักดิ์ ประทัสสานัง 
แม่ดาหลา เจริญชัย 
พ่อสุภาพ ระหาญสิน 

พ่อเคน ทนทาน 
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลนามะเฟืองทุกท่าน 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 
สัมภาษณ์    
 
1. พ่อคำกอง อำมาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง                                                      
 วนัที ่12 กนัยายน 2551 เวลา 11.30 น. และวนัที ่13 กนัยายน   
 2551 เวลา 13.30 น. 
                      
2. กลุ่ม อสม.ตำบลนามะเฟือง                                                                                 
 วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 12.30 น. 
   
3. พ่อสมศักดิ์ ประทัสสานัง รองประธานชมรมแก้ปัญหาสังคม
เหล้า                                            
 วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 13.04 น. 
                    
4. แม่พูลทรัพย์ โชตวัน ประธานชมรมผู้สูงอายุ   
 และแม่ทองแดง จักนอวรรณ                            
 วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 14.26 น. 
 
5. อุสาวดี จะระนิล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอนามัยบ้านนามะเฟือง                                                
 วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 15.30 น. 
          
6. พ่อสุภาพ ระหาญสิน ประธานโครงการสายใยรักครอบครัว                                                  
 วันที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 09.08 น.        

 
7. แม่ดาหลา เจริญชัย ประธานกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบล  
 นามะเฟือง วันที่ 13 กันยายน 2551  เวลา 10.39 น. 
 
8. ณัฎฐพัชร คงผดุง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบล  
 นามะเฟือง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนามะเฟือง                                              
 วันที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 15.40 น. 
 
9. เยาวชนจากสภาเด็กตำบลนามะเฟือง                                                         
  วันที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 19.40 น . 
           
�0. พ่อบุญสด สุวรรณศรี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพภาคประชาชน  
 ตำบลนามะเฟือง ประธาน อสม.ตำบลนามะเฟือง    
 และพ่อเคน ทนทาน ประธาน อสม.ชุมชนฟ้าประทานดาว     
 วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 10.11 น. 
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