นามะเฟองเมืองนิรมิต
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คำนิยม
ที่ปรึกษา
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
นพ.อุกฤษฏ มิลินทางกูร
อำนวยการ ประสานงาน
นิรชา อัศวธีรากุล
ณนุต มธุรพจน
จรินพร คงศรีจันทร
นวินดา จัดหงษา

บรรณาธิการ
ยุทธนา วรุณปติกุล
ผูเขียน
มหรรณพ โฉมเฉลา
ศิลปกรรม และรูปเลม
สำนักพิมพ Organic Books
พิสูจนอักษร
สมประสงค บุญผอง
ขนิษฐรัตน มัสพันธ
ภาพปก
อเนชา สุขเกษม

จัดพิมพ และเผยแพรโดย
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ชั้น 2 อาคาร 88/37 ติวานนท 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0-2590 -2304 โทรสาร 0-2590 -2311
เว็บไซต www.nationalhealth.or.th
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ถาถามวาหากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปสูโลกแหงการอยูรวมกันดวย
สันติระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติแลว อะไร
สำคัญที่สุด คำตอบอาจจะมีหลากหลาย แตคงจะไมลงตัวถาไมใชการมี
“หัวใจของความเปนมนุษย”
ไมมสี ตั วชนิดใดทีส่ ามารถทำลายโลกได เพราะสัตวอยูต ามธรรมชาติ
ธรรมชาติไมทำลายธรรมชาติ แตมนุษยเปนสัตวทผี่ ดิ ธรรมชาติได จึงทำลาย
โลกได มนุษยมีความโลภมากผิดธรรมชาติ และสามารถคิดเทคโนโลยีที่
ขยายความโลภใหมากอยางไมมที สี่ นิ้ สุด เทคโนโลยีทวี่ า นัน้ คือเงิน ในขณะที่
อาหารเปนของจริง แตเงินไมใชของจริง ลองนึกภาพดูวาจำนวนเงินนั้น
เราสามารถเติมตัวเลขเพิม่ เขาไปเทาไรก็ได เชน
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐...เติมไปจนสุดขอบฟาเลยก็ได แสดงวามันไมใช
ของจริง แตเปนมายาคติที่มาขยายความโลภออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
เมื่อมนุษยมาถือการพัฒนาที่เอาเงินเปนตัวตั้ง ก็เทากับเอาความ
โลภอันไมมีที่สิ้นสุดเปนตัวตั้ง การพัฒนาแบบนี้จึงไปทำลายทรัพยากร
นานาชนิดเพื่อเปลี่ยนใหเปนตัวเลขใหมากขึ้นๆ โลกจึงถูกทำลายมากขึ้น
รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยูรวมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด
จนไมมีทางออกดวยการ “พัฒนา”
แตมนุษยก็มีธรรมชาติที่วิเศษสุดอยูอยางหนึ่ง ตามคำวา“มนุษย”
นั้นเอง มนุษยแปลวาจิตใจสูง มนุษยตางจากสัตวตรงที่มีจิตใจสูง
-35/20/09 5:18:23 PM

คำนิยม
จิตใจสูง หมายถึง จิตใจที่เห็นแกคนอื่นและสิ่งอื่นอยางไมนาเชื่อ เพราะ
อยางนี้ มนุษยจึงมีความดีที่สามารถทำเรื่องดีดีไดอยางสูงสุด เนื่องจาก
ความดีสุดๆ นี้เปนศักยภาพในความเปนมนุษยเทานั้น เราจึงเรียกกันวา
“หัวใจของความเปนมนุษย” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเปนมนุษย
มาดวยกันทุกคนและรูวามันใหความรูสึกที่อบอุนและเปนสุขอยางล้ำลึก
เพียงใด
ในกระแสธารของอารยธรรมวัตถุนยิ ม บริโภคนิยม เงินนิยม ก็ยงั
มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเปนมนุษยอยูในทุกพื้นที่ เพราะมัน
เปนธรรมชาติอกี ดานหนึง่ ของมนุษย ถาเราบันทึกเรือ่ งราวดีดมี าเผยแพรกนั
มนุษยก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้น ความสุขและความดีเปนเรื่องที่
ระบาดได สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) พยายามเคลือ่ นไหว
“สังคมไทยหัวใจมนุษย” และพยายามสงเสริมใหมี “ธนาคารของเรือ่ งราวดีด”ี
หวังวาเรื่องราวดีดีเลมนี้ จะเขาไปสัมผัสสวนลึกในจิตใจของผูคนอยาง
กวางขวาง ดวยสัมผัสสวนลึกในจิตใจเทานั้น ที่จะชวยใหโลกงดงามนาอยู
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
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แมเราจะเพียรพยายามสรางและรณรงค สงเสริม “สังคมแหง
สุขภาวะ“ ในรูปแบบตางๆ มากมายเพียงใด แตสงั คมแหงสุขภาวะทีแ่ ทจริง
ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากมนุษยซึ่งเปนผูขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง
“หัวใจของความเปนมนุษย” หรืออาจสรุปคราวๆ ไดวา “คนที่มีคุณงาม
ความดีอยูในหัวใจ” ยอมมีจิตสำนึกหวงใยทั้งตอตนเอง ผูอื่น สรรพชีวิตทั้ง
มวล และสิ่งแวดลอม และเมื่อบุคคลผูนั้นลงมือกระทำการใดๆ เขาก็จะ
กระทำอยูบ นพืน้ ฐานของการไมสรางความเดือดรอนใหแกทกุ คนและทุกสิง่
เหลานั้น
เมื่อราวตนปที่ผานมา คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด
และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผลการวิจัยใน
วารสารการแพทยบริติช เมดิคัล มีเนื้อหาสำคัญสรุปไดวา จากการศึกษา
พฤติกรรมกลุม ตัวอยางกวา 4,700 คน เปนเวลา 20 ป พบวา “ความสุข“
สามารถติดตอแพรจากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ ได ดวยการไดรบั ทราบ
เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข และเมื่อบุคคลหนึ่งไดเขาไปอยูใน
เครือขายแหงความสุขแลว เขาก็จะทำใหเพือ่ นฝูง ญาติพนี่ อ ง และคนใกล
ชิด มีโอกาสที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปดวย เพราะภาวะทางอารมณของคน
เราไม ไดขึ้นอยูกับตัวเราเพียงคนเดียว แตยังเกี่ยวพันกับการกระทำ
และ ประสบการณของผูอื่นดวย ไมวาจะเปนบุคคลที่เราเกี่ยวของดวย
โดยตรง หรือไมไดรูจักเปนการสวนตัวก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา
ความสุขเปนโรคติดตออยางหนึ่ง
-55/20/09 5:18:23 PM

คำนำ
ดวยนัยเดียวกันนี้ “หัวใจของความเปนมนุษย“ ก็นาจะเปนโรค
ติดตอไดเชนกัน และเรือ่ งราวดีดที ส่ี ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(สช.) ไดรวบรวมมาไวในหนังสือเลมนี้ รวมถึงอีกหลายเรื่องราวที่รวบรวม
ไวในธนาคารเรื่องราวดีดีแหงชาติ ก็นาจะชวยทำให “หัวใจของความเปน
มนุษย“ ติดตอแพรขยายไปยังคนไทยทุกคนไดอยางกวางขวาง และเมื่อนั้น
ก็คงจะกลาวไดเต็มปากเต็มคำวา “สังคมไทยคือสังคมแหงสุขภาวะ”
นพ.มงคล ณ สงขลา

ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
การสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
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การเปลี่ยนแปลง - วลียอดฮิตแหงป 2551
แทจริงแลวการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาแหงการ
ดำรงอยูของมนุษยชาติ ภายใตนามที่อาจเรียกไดวา “การพัฒนา“
นับแตที่มีการพัฒนาเกิดขึ้น วิถีชีวิตของมนุษยยิ่งออกหางจาก
“ธรรมชาติ“ อันเปนตนกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากขึ้นทุกที จนทำให
“ธรรมชาติแหงหัวใจของความเปนมนุษย“ เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
…………………..
ธรรมชาติแหงความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณธรรมชาติ
เปลี่ยนไปเปนความมั่นใจและความอหังการที่จะเขาควบคุมธรรมชาติ
ธรรมชาติแหงความเอื้อเฟอเผื่อแผและชวยเหลือแบงปนระหวาง
เพื่อนมนุษย เปลี่ยนไปเปนการคากำไรและเอารัดเอาเปรียบ
ธรรมชาติแหงการดำรงอยูดวยความเรียบงาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว
พึ่งพิงและตางตอบแทนกับธรรมชาติ เปลี่ยนไปเปนการผลิตดวยเทคโนโลยี
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและสรรพชีวิต
ธรรมชาติแหงการมองเห็นความงามของภูเขา ปาไม ลำธาร ทองฟา
ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อสวนรวม เปลี่ยนไปเปนการครอบครองและ
ตีมูลคาในรูปของตัวเงิน
…………………..
ทายที่สุดแลว ความเปลี่ยนแปลงที่มีเศรษฐกิจและเงินเปนตัวตั้งกลับ
นำสังคมมนุษยไปสูผลกระทบมากมาย
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ปาไมที่ลดลง มลพิษที่เพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การขาดแคลน
อาหารและแหลงน้ำ
ความลมสลายของชุมชน ความเจ็บปวย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม
หนี้สินทวมหัว ฯลฯ
มนุษยทุกคนลวนไดรับผลกระทบนี้ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง
เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ทั้ง
ปวง
จึงมีผูคนกลุมเล็กๆ หลากหลายกลุม ไดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
อีกครั้ง บนแนวทางของการกลับคืนสูธรรมชาติใหมากที่สุด
เชนเดียวกับผูคนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยที่มีสวนรวมในการราง
“พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550” เพือ่ มุง หวังใหเปนกฎหมายทีเ่ ปน
เครือ่ งมือ กลไกในการเชือ่ มประสานและขับเคลือ่ นสังคมไทยไปสู “สังคมสุขภาวะ”
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดำเนิน “โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย”
ขึ้น โดยเล็งเห็นวา สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษยนั้นตองอาศัย
การพัฒนาประเทศอยางสมดุล ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป ภายใต
บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสรางการมีสวนรวมจาก
กัลยาณมิตรทุกภาคสวนในสังคม เขามารวมขับเคลื่อนดวยหัวใจของความเปน
มนุษยเปนพื้นฐาน
ดวยยุทธศาสตรของโครงการ ที่มุงเนนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
รวมกัน พัฒนากระบวนการสรางและจัดการความรูที่เนนในทางสรางสรรค
สิ่งดีงามใหเกิดขึน้ โดยผานกระบวนการสือ่ สารทางสังคมและนำไปสูคานิยมใหม
ของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการพัฒนาไปสูสังคมสุข
ภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
…………………..
-828.
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จากผูพยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปลี่ยนมาเปนผูเรียนรู เขาใจ
และยอมรับในความยิ่งใหญของธรรมชาติ
จากผูขาย จึงเปลี่ยนมาเปนผูให
จากมุงคากำไรสูงสุด จึงเปลี่ยนมาเปนการพึ่งพาบนรากฐานของ
ความหวงใยตอชีวิตและสังคม
จากทีเ่ คยทำงานเพือ่ เงินและการถีบตัวไปสูส ถานภาพที่ (คิดวา)สูงขึน้
จึงเปลี่ยนมาเปนความใสใจตอเพื่อนมนุษยและผูดอยโอกาสในสังคม เคารพกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย
…………………..
เมื่อการเปลี่ยนแปลงนำพาผูคนใหคืนกลับมาสูการเปน “มนุษยที่มี
หัวใจของความเปนมนุษย” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายที่กระจายตัวเกิดขึ้น
ณ มุมเล็กมุมนอย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏขึ้น
เรื่องราวดีดีสวนหนึ่งจะนำมาเก็บไว ใน “ธนาคารขอมูลเรื่องราวดี
ดีแหงชาติ” ซึ่งจะเปนฐานขอมูลเพื่อประโยชนของสาธารณะเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในวงกวาง เปนการสรางเสริมกำลังใจใหแกผูคนที่มุงมั่นใน
การสราง “สังคมที่ตองการ” และที่สำคัญ เปนแรงบันดาลใจใหผูคนอีก
กลุมหนึ่งที่กำลังมุงมั่นในสิ่งเดียวกัน
เมื่ออาน “เรื่องราวดีดี“ ในหนังสือเลมนี้จบลง คุณอาจคนพบวา …
ทายที่สุดแลว สุดทายของการเปลี่ยนแปลง จะนำพาผูคนกลับคืนสู
ธรรมชาติ
สูการมองเห็นคุณคาของทุกสรรพสิ่งดวยหัวใจ
อันเปนหัวใจที่แทจริงของความเปนมนุษย
และเปนความหมายที่แทจริงของการพัฒนา
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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แ

ตกอนนามะเฟองก็เหมือนชุมชนในชนบทสวนใหญ
ในประเทศของเราคือ มีปญหามากมายกายกองทับถมอยูทั้งที่มอง
เห็นเปนวิกฤติอยูตรงหนา และหลบรอที่จะปะทุขึ้นมา อาทิเชน
ปญหาหนี้สิน ปญหายาเสพติด เหลา ปญหาครอบครัว ฯลฯ
ชาวบานตองทนเผชิญกับปญหาตางๆ อยูในชีวิตประจำวัน
แตมองหาเจาภาพมาแกปญหาใหไมไดสักที
เชื่อหรือไมวาเจาลูกน้ำยุงลายตัวเล็กๆ ที่นำพาไขเลือดออก
มาใหคนนี่เอง กลับเปนตัวจุดประกายใหชุมชนคนหาตัวตนและหัน
มารวมมือกันอยางเขมแข็ง แกไขวิกฤตไขเลือดออกระบาดใหลุลวง
ไปไดอยางสรางสรรค ความรวมมือของชาวบานนามะเฟองยิ่งใช
กลับไมหมดไปอยางสิ่งของอื่น แตทวาไดตอยอดขยายผลไปสูการ
แกปญหาตางๆ ของชุมชนใหทุเลาเบาบางลง จนนามะเฟองกลาย
เปนเวทีของการเรียนรู การระดมความคิด ระดมความรวมมือ
แลวนำมาแกไขปญหาของชุมชนของตนเองไดอยางนาทึ่ง
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โดยพื้นฐานนามะเฟองไมไดมีอะไรแตกตางจากชนบทอื่นๆ แต
ชาวนามะเฟองไดชวยกันสรางตำบลนามะเฟองใหมีรูปลักษณใหม
ในการแกปญหาของตนเองไดอยางไร เปนสิ่งที่นาสนใจเราจะไปดู
เรื่องราวของพวกเขากันที่นามะเฟอง...
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วิกฤติไขเลือดออก
วิกฤติที่ผกผันเปนโอกาส

น

ามะเฟองเปนตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู ภูมปิ ระเทศเปนทีร่ าบลุม สลับกับทีร่ าบสูง ทางทิศตะวัน
ออก ติดกับเทือกเขาภูพานและทิศใตติดกับแนวเขาภูเกา ที่ดินเคย
เปนปาไมอุดมสมบูรณมากอน
ในชวงฤดูฝนของป 2545 เปนปทฝี่ นตกชุกปหนึง่ มีนำ้ ชุม ฉ่ำ
เหลือเฟอสำหรับพืชพันธุธัญญาหาร แตน้ำฝนสวนหนึ่งไมไดซึม
หายลงไปในดิน ทวากลับไปขังอยูตามแหลงน้ำตางๆ ในยางรถยนต
เกาๆ ที่ทิ้งไวกลางแจง ในกาบกลวยและแมกระทั่งในฝาเบียร
แหลงน้ำเหลานี้จะเปนแหลงที่ยุงมาไขทิ้งไว ยุงตัวเล็กๆ บาง
ชนิดกัดเรากอใหเกิดความรำคาญเทานั้น แตบางชนิดเปนพาหะ
นำโรคบางอยาง ยุงลายเปนยุงชนิดหนึง่ มันเปนพาหะนำเชือ้ ไข
เลือดออกมาสูม นุษย และโรคนี้ เปนโรคที่มีอันตรายถึงตายหากไม
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ไดรับการรักษาอยางทันทวงที
โดยเฉพาะในเด็ก องคการอนามัยโลกพยากรณไววา เขตรอนโดย
เฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ไขเลือดออกจะระบาดอยางหนัก
ผูคนกวา 1,800 ลานคนจะเปนกลุม เสีย่ งทีจ่ ะไดรบั เชือ้ มรณะนี้ อัน
เปนผลกระทบสืบเนื่องมาจากสภาวะโลกรอน ในฤดูฝนป 2545 นั้น
เอง ไขเลือดออกระบาดอยางหนักที่นามะเฟอง มีเด็กลมปวยถึง 42
คน อาจจะเรียกวาเปนวิกฤติก็คงไมผิด
ณัฎฐพัชร คงผดุง หรือที่ชาวบานเรียกวา “หมอแปน” อดีต
หัวหนาอนามัยตำบลนามะเฟอง เลาใหฟงถึงวิกฤติการณตอนนั้นวา
“...เทียบอัตราสวนตามเกณฑทกี่ ระทรวงสาธารณะสุขกำหนดมาวา คน
ปวยดวยไขเลือดออกไมควรเกิน 50 คน ตอประชากรหนึ่งแสนคน
แตทนี่ ามะเฟองมีอตั ราสวนคนปวยถึง 255 คนตอประชากรหนึง่ แสน
คน...” หมอแปนเปนเจาหนาที่สาธารณสุข เธอมาอยูนามะเฟองตั้ง
แตเปนเจาหนาทีฝ่ ก หัดในตำแหนงเจาหนาทีผ่ ดุงครรภ ไดบรรจุเปน
ขาราชการ ที่นี่ จนกระทั่งไดเลื่อนตำแหนงเปนหัวหนาสถานีอนามัย
แหงนี้ และเธอเองก็แตงงานมีบานมีครอบครัวอยูที่นามะเฟอง
สถานการณการ ระบาดของโรครายทำใหเธอวิตกกังวล
“...มีอยูเดือนหนึ่ง ที่โรงเรียนบานโนนสมบูรณพัฒนาถึงกับ
ตองปด นักเรียนหกสิบคน เปนไขสบิ เอ็ดสิบสองคน...เราคุมโรคไวไมอยู”
นอกจากตองดูแลรักษาพยาบาลผูปวยแลว การขาดแคลนกำลัง
คนก็เปนปญหาหนักของเธอ
“...เรามีเจาหนาที่ประจำสถานีอนามัยแค 3 คน ตัวแปน
เองและเจาหนาที่ผูชายที่เพิ่งเขามาทำงานใหมอีกสองคน ในขณะที่
ตองดูแลคนทั้งตำบล...”
- 16 28.
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สถานีอนามัยนามะเฟองถูก
กดดันอยางหนักจากผูใหญในจังหวัด
หมอแปนเลาวาทุกครั้งที่เขาไปรวม
ประชุมสรุปสถานการณไขเลือดออก
เธอจะถูกตำหนิตอวาเรื่องที่สถานี
อนามัยไมสามารถควบคุมการระบาด
ของไขเลือดออกได
“…แปนนอนสะดุงทุกคืน เวลา
ณัฎฐพัชร คงผดุง “หมอแปน”
มีวิทยุมาบอกวามีคนเปนไขกลางค่ำ
กลางคืนเราตองออกไปกับนองผูชายสองคนที่เปนเจาหนาที่อนามัย
หอบเอาถุงน้ำเกลือไปเคาะประตูบานถามวาบานไหนมีคนเปนไข
บาง…เราก็ทนไมไหวแลวในชวงนัน้ รองไหทกุ วัน…”
พอบุญสด สุวรรณศรี ซึ่งตอนนั้นเปนประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ า น(หรือเรียกยอๆ วา อสม.)ระดับตำบล เปนปแรกเลาวา
“...ผมเห็นหมออนามัยรองไห ผมเห็นชาวบานตื่นตระหนก
ตอพิษภัยของโรคไขเลือดออก แตมองไมเห็นความรวมมือที่จริงจัง
ในการควบคุมและปองกัน...บางบานลูกเปนหลานก็เปน บานเดียว
สามสี่คนก็มี...”
“...ในที่สุดเราก็มาคิดวา อยูอยางนี้ไมไดแลว ตองหามิตร
หาคนชวยขางในนี่แหละ จะไปหวังความชวยเหลือขางนอกไม
ได...” “หมอแปน” เลา
“...พวกเราอสม.ประชุมกันเห็นวาจะปลอยใหไขเลือดออก
ระบาดอยางนี้ ไม ไดแลว ตตอง
องทำอะไรสักอยาง...” พอบุญสดพูด
ถึงจุดเปลี่ยนในตอนนั้น
- 17 5/20/09 5:18:26 PM
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เหลา อสม.ผูแข็งขัน อาสาสมัครผูอุทศิ ตน

ามะเฟองเปนตำบลใหญมีประชากร 10,035 คน เจา
หนาทีอ่ นามัยมีอยูเ พียง 3 คนในป 2545 เพิม่ เปน 4 คนในปจจุบนั
ตองทำงานอยางหนัก และแทบจะเปนไปไมไดที่จะใหบริการ
ประชากรหมื่นเศษอยางทั่วถึง ผูชวยและมิตรแท ใกลตัวที่คุณ
ณัฏฐพัชรหรือ “หมอแปน” พูดถึงคือเหลาอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบาน หรือ อสม.
“...ตอนที่ไขเลือดออกระบาดนั้น เรามาไดคิดวาตองพัฒนา
องคกรของเรากอน เพื่อที่จะใหชาวบานศรัทธา ใหความรวมมือกับ
เรามากขึ้น เริ่มตั้งแตเจาหนาที่อนามัยไดพัฒนาการบริการของเรา
ใหดีขึ้น อสม.ที่เคยประชุมกันปละครั้ง เราเห็นวาควรจะตองกระตุน
ใหเกิดความรวมมือ เราหาทางให อสม.ไปอบรมพัฒนาความเปน
ผูนำ การทำงานรวมกันเปนทีมที่ระยอง กลับมาแลวไดผลเกินคาด
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พอแมอสม.เกิดความรักความสามัคคีกัน และกระตือรือรนที่จะ
ทำงาน...”
พอบุญสด สุววณศรี เปนชายรางทวมทาทางแข็งแรงบึกบึน
ผิวเกรียมกรานแดดอยางเกษตรกรทั่วไป แตกอนพอบุญสดจบแค
ประถม 4 เพิ่งมาเรียน กศน. จนจบมัธยม 6 มาเมื่อไมกี่ปมานี้เอง
พอบุญสดเปนชาวนามะเฟองโดยกำเนิด พอแมเปนชาวบานพวก
แรกๆ ที่เขามาหักรางถางปาใหเปนเรือกสวนไรนา พอสดจึงเปนผู
อาวุโสที่ชาวบานใหความนับถือ มีตำแหนงหนาทีใ่ นชุมชนมากมาย
หลายตำแหนง แตตำแหนงทีพ่ อ บุญสดไดทำงานอยางแข็งขันและมี
ผลสะเทือนตอชุมชนนามะเฟองเห็นจะเปนตำแหนงทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ
และอนามัยของชาวบาน คือ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบานระดับตำบล
“...ปแรก (ป 2540) ที่เขามาเปนอสม. ไดรับตำแหนงเปน
ประธาน อสม.ระดับหมูบานเลย เมื่อกอนนี้งานของ อสม.ไมมี
งานที่ประสบความสำเร็จที่ทำใหเราภูมิใจ ปหนึ่งๆ ประชุมกันไมกี่
ครั้ง เจาหนาที่อนามัยสั่งใหทำงานอะไร ก็ทำตามนั้นแลวก็จบ...”
“นามะเฟองเปนตำบลใหญ แบงการปกครองออกเปนสองเขต
คือเขตองคการบริหารสวนตำบล 7 หมูบาน และของเทศบาลตำบล
แบงออกเปนชุมชนอีก 5 ชุมชน ทัง้ หมด 1,953 หลังคาเรือน
ประชากร หนึ่งหมื่นเศษ ผมรับผิดชอบอยูในเขตเทศบาล แตการ
ทำงานดานสาธารณสุขนัน้ ไมแยกเขต อสม.ทุกคนยังรักกันสามัคคี
กันชวยเหลือกัน แมจะมีการแบงการปกครองระหวางเขตเทศบาล
กับเขต อบต.ในชวงป 2542 แตเรา อสม.ไมเคยแยกจากกัน”
ดวยการที่พอบุญสดเปนผูอาวุโส และเปนคนนามะเฟอง
โดยกำเนิดจึงทำใหไดรับความเคารพและรวมมือจากชาวบานเปน
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ในขณะที่ไดตำแหนงประธาน อสม.ระดับตำบล ตำแหนงซึ่ง
ไมมีคาตอบแทนอะไรเลยแตความรับผิดชอบตอชุมชนของพอบุญ
สดมีอยางเต็มเปยม
“...ผมเปนประธานในระดับตำบลแลว จึงถือเปนหนาที่
สำคัญที่จะตองหาทางออกจากปญหาโรคไขเลือดออกใหได เพราะ
ปญหาโรคไขเลือดออกเปนทุกขของประชาชน จำเปนตองใชหลาก
หลายวิธีการ ตองสรางผูน ำดานการเปลีย่ นแปลง ตองสรางแรงจูงใจ
และทำใหประชาชน เห็นโทษภัยของไขเลือดออกอยางชัดเจน และที่
สำคัญตองดำเนินการควบคุมปองกันอยางตอเนื่อง...”
ชาวอีสานเรียกลูกน้ำวาแมงงองแงง เจาแมงงองแงงจะออก
จากไขและแหวกวายอาศัยอยูในแหลงน้ำขังตางๆ และจะกลายเปน
ยุงหลังจากเจ็ดวัน การจะกำจัดยุงลายที่ไดผลที่สุดคือทำลายมัน
กอนจะกลายเปนยุงมีปกบินไปแพรเชื้อสูคน
หลังจากวิกฤตการณไขเลือดออกที่นามะเฟอง ปรุงขึ้น
2546 พอบุญสด และเจาหนาที่ประจำสถานีอนามัยตำบลนามะ
เฟอง ตองรีบเรงทำงานกอนที่ฤดูฝนจะมา กอนที่เจาแมงงองแงงจะ
กลายรางเปนยุงลายออกอาละวาดแพรไขเลือดออกมรณะใหกับชาว
บานนามะเฟองอีกคำรบหนึ่ง หมอแปนและทีมงานในสถานีอนามัย
คอยสนับสนุนเรื่องการอบรมการใหความรูแกบรรดา อสม. สวนพอ
บุญสดพัฒนาความรักความรวมมือรวมใจใหแกเหลา อสม. ในตำบล
มีการพาไปดูงาน ฝกอบรมสรางจิตสำนึกใหรกั ตนเอง รักผูอ นื่ และ
รักชุมชน ชาว อสม.ทั้งหลายใหความรวมมืออยางแข็งขัน ถึงตอน
นั้นพวกประธานอสม.หมูบานในเขต อบต.และประธานชุมชนใน
เขตเทศบาล ทั้งสิ้นจำนวน 12 คน ตองมาประชุมกันเดือนละสอง
ครั้ง เรงทำฐานขอมูลชุมชน และแบงเขตพืน้ ทีข่ อง อสม.แตละคน
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อยางชัดเจน ขณะเดียวกันก็คดิ คนหาวิธี กลยุทธในการกระตุนให
ชาวบานชวยกันกำจัดแมงงองแงง มีปฏิบัติการออกเดินสำรวจหา
ลูกน้ำยุงลายเดือนละสองครั้ง ใชวิธีการปกธงเขียวหนาบานที่ไมพบ
ลูกน้ำยุงลาย และธงแดงสำหรับบานที่ยังสำรวจพบอยู แตตอมาเลิก
ใชวิธีนี้เนื่องจากเปนการกดดันชาวบานเกินไป จึงหันมาใชวิธีการให
ผูมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปพูดคุยทำความเขาใจกับบานที่ไมคอยให
ความรวมมือทีละขั้น เริ่มดวย อสม.ที่อยูในพื้นที่รบั ผิดชอบ ตอมา
จึงเปนประธาน อสม.ในเขตนัน้ ถายังไมมคี วามรวมมืออีก ก็เชิญ
ผูใ หญบา นไปใหชว ยทำความเขาใจ ขัน้ สุดทายเจาหนาทีอ่ นามัย
ประจำตำบลอาจตองไปเอง นอกจากกลยุทธกดดันแลว ยังปรับ
เปลีย่ น เสริมแรงจูงใจชาวบานดวยการใหรางวัลประกาศเกียรติคุณ
แกบานที่สำรวจไมพบแมงงองแงงเลย
ทุกหมูบ า น ทุกชุมชน ทุกเดือน และเดือนละสองครัง้ ชาว
บาน ตำบลนามะเฟองจะเห็นกลุม คน 2 - 5 คนมีไฟฉายที่ใชสอ งกบ
สองเขียดสวมอยูบ นหนาผาก มีสมุดจดบันทึกและทีช่ อ นลูกน้ำอยูใน
มือ เดินออกลาดตระเวนไปตามบานแตละหลัง สำรวจคนหาตาม
แหลงน้ำตางๆ ตามยุทธวิธี คนหา ชี้เปา เขาตี ตัดไฟแตตนลม
ที่สถานีอนามัยเดือนละสองครั้งจะมีการประชุมสรุปผลและแกไข
ปญหาอุปสรรคกันอยางจริงจัง
ผลของการทำงานหนักของเหลา อสม.และสถานี
อนามัย ทำใหป 2547 ไมพบผูติดเชื้อไขเลือดออกเลยแมแตคนเดียว
ตอมาในป 2550 ในขณะที่ทั่วประเทศมีการระบาดของ
ไขเลือดออก ทีม่ อี ตั ราสวนผูป ว ยอยู ที่ 21.8 คนตอประชากรหนึง่ แสน
คน ทีน่ ามะเฟอง บรรดา อสม.เพิม่ ความถี่ในการออกตรวจหาแมง
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งองแงงเปนอาทิตยละหนึ่งครั้ง ผลปรากฏวานามะเฟองปราศจาก
ผูปวย ดวยไขเลือดออกเชนเดียวกับป 2547 และคาความชุกของ
ลูกน้ำยุงลายต่ำกวาเกณฑตลอดทั้งป ทำให ไดรับการคัดเลือก
เปนพื้นที่ตำบลปลอดลูกน้ำยุงลายระดับเขต 10, 11 ป 2550
ประเมินตามเกณฑ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน
สำหรับ “หมอแปน” และเจาหนาที่สถานีอนามัยนามะเฟอง
ทำงานควบคุมโรคไขเลือดออกไดสำเร็จอยางนาอัศจรรยภายใน
ไมกี่ป เพราะไดสรางมิตรภาพ และความไววางใจใหเกิดขึ้นระหวาง
ชาวบานกับเจาหนาที่ ใหเกียรติ และสงเสริมให อสม.เปนฝายนำ
ทำใหการทำงานของสถานีอนามัยเบาขึ้นและไดรับผลสำเร็จใน
ดานอื่นๆ ตามไปดวย สงผลใหสถานีอนามัยนามะเฟองไดรับ
รางวัลหลายรางวัลในเวลาตอมา ในสวนของ อสม.
พอบุญสด สุวรรณศรี อายุ 63 ป ทำงานอสม. มา 11 ป
ไดรับรางวัล อสม.ดีเดน ระดับจังหวัด ในสาขาควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออก ป พ.ศ. 2551
ผลพวงของหลายปแหงการสูรบกับเจาแมงงองแงงตัวเล็กๆ
ที่เปนพาหะของโรคไขเลือดออกมิไดสิ้นสุดอยูที่ไดรับรางวัลที่
จังหวัด หรือคนอื่นมอบให ทวาไดสงผลให อสม.เปนองคกรของ
ชาวบานที่เขมแข็ง มีการจัดตัง้ องคกรอยางเปนระบบแบบแผน มี
ประธาน อสม. ตำบล และประธานจากชุมชนและหมูบาน 12 คน
ประธานในแตละหมูบานและชุมชนก็มีลูกทีม อสม.เปนของตนเอง
มีการจดรายงานการประชุมทุกครั้งทั้งในระดับตำบล ในระดัมชุมชน
และหมูบาน ตองมีการสอบวัดความรูของ อสม.กันทุกป มีการ
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พอเคน ทนทาน และ พอบุญสด สุวรรณศรี

จัดอบรมสัมมนาใหความ
รูเ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
เพิ่มศักยภาพใหแก
อสม.ทุกป จัดตัง้ กองทุน
ฌาปนกิจของ อสม.ขึ้นมา
เองตัง้ ชมรมอสม.นามะ
เเฟองและสามารถหาความ
รรวมมือจากเทศบาลและ
อองคการบริหารสวนตำบล
ใในการจัดหางบประมาณ

มาทำงานตางๆ ได
และถึงแมวาจะไมมีคาตอบแทนจายให แต อสม.ทุกคนก็
ทำงานกันอยางขยันขันแข็งและสามัคคี ปจจุบันตำบลนามะเฟอง
มีสมาชิก อสม.จำนวน 169 คน พอบุญสดกลาวอยางภาคภูมิใจวา
“...เราทำนี่ไมไดหวังคาตอบแทน อสม.นี่เราทำดวยใจรัก...
อสม.นี่มีแตคนอยากเขาไมมีคนอยากออก ถึงไมคาตอบแทนเขา
ก็อยากจะทำกันอยูอยางนี้...”
พอบุญสด สุววณศรี ประธานอาสาสาธารณสุขหมูบาน
ตำบลนามะเฟอง ถูกยกใหเปนผูอำนวยการศูนยสุขภาพภาค
ประชาชนตำบลนามะเฟอง
และตอไปนี้ ตำบลนามะเฟองจะคอยๆ เปลี่ยนไป...
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รายชื่อทีมบริหารงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ตำบลนามะเฟอง 12 คน

1. นายบุญสด สุวรรณศรี
ประธานชมรม
2. นายสมควร ศรีกุล รองประธาน
3. นายเคน ทนทาน
เหรัญญิก
4. นายบุญกวาง ธรรมสุจริต
กรรมการ
5. นายเต็ม เนินชัด
กรรมการ
6. นายบุญจันทร ผิวสะอาด
กรรมการ
7. นางแดง อุปพงษ
กรรมการ
8. นายกองสิน สีหา
กรรมการ
9. นายเทียม ศรีหอน
กรรมการ
10. นายทองจันทร แสนบุดดา กรรมการ
11. นางบุญเรือน ฝากระบนกรรมการ
12. นายสุภาพ ระหาญสิน
กรรมการ
จากการที่ ไดรับการอบรม เสริมทักษะและความรู ทำให
เหลา อสม.และผูบ ริหารชมรม อสม.มีวสิ ยั ทัศนและความคิดกวางไกล
ขึน้ ไดมองเห็นปญหา เห็นความทุกขของชุมชนที่เปนอยู ใน
ขณะนั้น ที่
นามะเฟองยังมีปญหาที่สงผลกระทบถึงสุขภาวะชุมชนอีกหลาย
ประการ สังคมของนามะเฟ
ของนาม องยังรุมรอนและมีปญหานานาประการ
ที่รอรับการแกไข
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บานรอนเด็กก็ราย

ห

ลายสิบปกอนนั้น ภาพนามะเฟองก็เปนไปเชนเดียวกับ
ชนบทหางไกลความเจริญทั่วๆ ไปในประเทศไทย คือ ยากจน ไมมี
หมอ ไมมีการศึกษา ไมมีใครเหลียวแล คุณภาพชีวิตของชาวบาน
จึงอยูในระดับต่ำเตี้ยเรี่ยดิน วิถีชีวิตเปนไปอยางดั้งเดิม ไมขยับไกล
จากวิถีของบรรพบุรุษผูมาบุกเบิกหักรางถางพงเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบป
ที่แลว ไปกี่ ม ากน อ ย อี ก หลายป ต อ มาเมื่ อ ถนนและเสาไฟฟ า
เข า มาถึ ง นามะเฟองก็เริ่มไหลเขาสูความเปลี่ยนแปลง ชนบทขาง
ในถูกชักนำไปสูกระแสการพัฒนาทางวัตถุจากภายนอก ชาวบาน
กับชาวเมืองติดตอสัมพันธกันเขมขนขึ้น แตเมื่อชนบทขางในยัง
ออนแอลาหลัง ก็มิอาจตานโลกาภิวัฒนได ชนบทจึงถูกครอบงำ
โดยกระแสบริโภคนิยม
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นามะเฟองซึ่งอยูในเขตอำเภอเมืองไมไกลจากตัวจังหวัด
หนองบัวลำภูนัก เปนชายแดนประชิดระหวางเมืองกับชนบท
คานิยมบูชาเงินบูชาวัตถุก็ไหลพรูพรั่งเขามาไมขาดสาย ในขณะ
ที่การเกษตรแบบพึ่งตนเองและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไมอาจหลอเลี้ยง
หัวใจที่พองอัดแนนดวยความอยากไดใครมี จึงหันมาทำการเกษตร
แบบสมัยใหมที่ทุมปลูกพืชแตเพียงชนิดเดียว ซึ่งตองใชทุนและ
สารเคมีจำนวนมาก แตเวลาขายกลับไดราคาต่ำไมคุมทุนที่ลงไป
ตองเปนหนี้เปนสินพอกพูน ยากจน ต่ำศักดิ์ขาดแคลนยิ่งทำให้
เกิดแรงผลักดัน ชาวบ้านผู้ชายซึ่งเป็นแรงงานสำคัญในชุมชน
ออกจากบานเกิดเมืองนอนมุง ไปหาโอกาสใหมๆ ขางนอก การอพยพ
ของแรงงานออกไปหางานทำทั้งในประเทศและตางประเทศจึงมี
เพิ่มมากขึ้นๆ บาน ที่สวน ที่นาถูกทิ้งเอาไวใหผูหญิงเด็ก และผูเฒา
ผูแกเฝา มีบางบานประสบความสำเร็จทางการเงินกลับมาสรางบาน
หลังใหญหลังโตอวดโก บานอืน่ หลังนอยตองดิน้ รนขวนขวาย หาเงิน
มาสรางใหใหญเทาหรือใหญกวาไมใหนอยหนา บานนั้นมีรถ บาน
ฉันก็ตองมี พอแมกระเสือกกระสนรอนรนอยูในลูแหงการแขงขันทาง
วัตถุ แตมีนอยรายที่วิ่งเขาสูเสนชัย สวนใหญหมดแรงและพายแพ
เต็มไปดวยหนีส้ นิ ในขณะทีเ่ ด็กๆ ถูกทิง้ ใหวา เหวกอ ปญหาตีรนั ฟน
แทง กินเหลาเมายา ทองตัง้ แตเด็ก บานและเมืองก็รอ นรุม รุมเรา
ดวยปญหาสังคมนานาชนิด พอบุญสดและเหลา อสม. จัดเวทีขึ้นมา
พูดคุยกันถึงความเดือดรอน ความทุกขของชาวนามะเฟอง พบวา
ปญหาที่ทุกคนเห็นพองตองกันวา เปนความทุกขใหญเฉพาะหนาใน
ขณะนัน้ คือ ปญหาวัยรุนทะเลาะไลตีกัน ทุกครั้งที่มีงานบุญใหญใน
ตำบล ตามหมูบานและชุมชนตางๆ ก็เกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นมา
เชนเดียวกัน ยกตัวอยางจากบันทึกของเจาหนาที่หองอุบัติเหตุ
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สถานีอนามัยตำบลนามะเฟอง ตั้งแตเดือนมกราคม - มีนาคม
2548 วันที่ 25 มกราคม 2548
มีการดื่มสุราจากงานประจำปีจังหวัดหนองบัวลำภู
เวลาประมาณ 01.00 น. มีการทะเลาะวิวาทบริเวณริมถนน
หนองบัวลำภู-โนนสัง เปนเหตุใหนายกอเกียรติ อามาตยมนตรี
ถูกตีหัวสลบ และมีแผลยาวประมาณ 12 นิ้ว ลึก 1 ซม. เย็บถึง
40 เข็ม
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2548
เวลาประมาณ 00.30 น. มีวัยรุนตำบลนามะเฟองจับกลุม
ดื่มสุราบริเวณหนองฝายใหญ ทำใหมีการทะเลาะวิวาท โดยใชข
วดทุบเปนปากฉลามแทงคอนายสมนึก ดวงดี อายุ 20 ป เลือดพุง
เปนแผลยาว 14 นิ้ว เย็บประมาณ 40 เข็ม
วันที่ 22 มีนาคม 2548
เวลา 11.00 น. มีเด็กวัยรุนดื่มสุรานยกพวกตีกันในงานศพ
บานกุดเตา เปนเหตุใหนายอภิชาติ ทาบทา ถูกตีที่เบาตาขวา
แผลลึก 0.5 ซม. ยาว 1 นิ้ว
ฯลฯ
ชาว อสม.และชาวบานจึงคิดถึงวิธีการแกปญหาเดือดรอน
วาจะทำอยางไรใหเหตุการณทะเลาะวิวาทของวัยรุนตำบลนามะเฟอง
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2) แจงเจาหนาที่ตำรวจใหดำเนินคดี
3) จัดใหมีนโยบายสาธารณะคือหากมีมหรสพใหมีกรงขังไว
กักขังผูกอการทะเลาะวิวาท โดยใหผูกระทำความผิดเสียคาปรับเปน
คาจางมหรสพทั้งหมด
4) ใหมีอาสาสมัครตำรวจบานทุกหมูบานคอยสอดสองดูแล
มาตรการทั้ง 4 ขอของชุมชนนามะเฟอง ถูกใช
ใชมาระยะหนึ่ง แตยัง
ไมสามารถแกปญหาวัยรุนทะเลาะกันได

ใ

งานวิจัยที่ดอกเตอรทำไมได

นการประชุม อสม.ครั้งหนึ่ง “หมอแปน” เสนอวาควรจะ
หาความรูเรื่องการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุนเสียกอนจึงจะสามารถ
แกไขปญหาไดที่ตนเหตุ ถาชุมชนตองการก็จะเสนอโครงการวิจัย
ทองถิ่นเรื่องนี้สู สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
“แปนรูมาวาที่ สกว.มีทุนใหชาวบานทำวิจัยและยังมี
วิทยากรมาชวยใหความรูและมาเปนพี่เลี้ยงดวย...ครั้งแรกที่เสนอ
พวกพอๆ แมๆ อสม. ไมแนใจวาตัวเองจะทำกันไดหรอกนะ
เอะ...มันจะทำกันยังไงไองานวิจัยนี่นะ...ตัวเราก็กังวลเหมือนกัน ได
เลาใหฟงวาที่อื่นเขาก็มีที่ชาวบานทำงานวิจัยกันนะ...ถาไมลองก็
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ไมรู...” หมอแปนเลา
“พวกเราความรูแค ป.4 จะไป
ทำงานวิจัย ไดยินก็แตพวกดอกเตอร
เขาทำกัน เราจะทำกันไดหรือ” พอบุญ
สดที่ตอมาเปนหัวหนาโครงการวิจัย
ชุมชนเลาแลวหัวเราะ
ในทีส่ ดุ ชาวนามะเฟองก็ได
ทดลองทำอะไรใหม
ๆ โดยเหลา อสม.
การประชุมประจำเดือนของอ.ส.ม.ที่อนามัย
กลายเปนนักวิจยั หลัก ทำการวิจยั เรือ่ ง
“การจัดการปญหาการกอการทะเลาะวิวาทของวัยรุนตำบลนามะเฟอง”
โดยมีความมุงหมายเพื่อคนหาคำตอบโดยชุมชนและคาด
หวังวาผูป กครอง รวมทั้งชุมชนจะรวมกันทำความเขาใจและชวย
แกไขปญหา เพื่อใหเขตตำบลนามะเฟองเปนชุมชนที่สงบสุข
ปลอดภัย และนาอยูตลอดไป โดยตั้งประเด็นคำถามไววา
1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาการกอการทะเลาะวิวาทของ
วัยรุน
2. ชุมชนในเขตตำบลนามะเฟองจะมีแนวทาง และวิธีการ
จัดการกับปญหาการกอการทะเลาะวิวาทของวัยรุนโดยการมีสวน
รวมของชุมชนอยางไร
การทำงานวิจัยครั้งนี้มีเจาหนาที่ของ สกว. มาเปนพี่
เลี้ยง และชุมชนทั้งชุมชนก็เริ่มควานหาสาเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการทะเลาะวิวาทของวัยรุน เหมือนกับงมของในบอน้ำ แลวได
เศษแกวที่แตกแลวทีละชิ้นๆ โดยที่ยังไมรูแนวามันเปนขวด เปน
แกว หรือเปนจานกันแน
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“...สองสามเดือนผานไป เอะ ยังตีโจทยไมแตกซักกะที
มันอะไรกัน...ทำไปทำมาไดคำถามวาแลวพวกเด็กมันรูส กึ วาเปน
ความทุกขหรือเปลาเลา หรือวาพวกผูใหญรูสึกวาเปนทุกขอยูฝาย
เดียว... ก็เลยดึงพวกเด็กๆ เขามาเปนนักวิจัยรอง...พยายามดึงคำ
ตอบมาจากพวกเด็กๆ โดยการทำคายที่บานนาอาง ใหเอาพอแม
เด็กไปดวย...ปลอยใหเด็กไดพูดใหผูปกครองฟงถึงปญหา ปรากฏวา
เด็กตอบวา มันไมไดเปนความทุกขของพวกผม เปนปญหาของ
พวกผูใหญตางหาก...” หมอแปนเลาเรื่องงานวิจัยของชาวบาน
“...ตอนนั้นไดเคารางๆ ของคำตอบ...แลวก็ทำมาอีกสอง
สามคาย...”
เคารางๆ ที่ “หมอแปน” กลาวถึงพวกเด็กวัยรุนในชุมชน
นามะเฟองเปนผูชี้ใหเห็นผานคายอบรมทั้งสามคายคือ พอแมกับ
เด็ก ไมมีเวลาไดนั่งคุยกันอยางจริงจัง ไมมีโอกาสเปดใจใหกันและ
กัน ไมมีโอกาสที่จะไดแสดงความรักตอกัน ทำใหเด็กวัยรุนหันไปพึ่ง
กลุมเพื่อนและพากันไปในทางที่เสียหาย
งานวิจยั เรือ่ งนี้ ทำใหชาวบานทัง้ ชุมชนไดเห็นสาเหตุของ
ปญหาประจักษแกตาตนเองมากขึ้น แทนที่จะเอาแตโทษเด็กๆ ก็หัน
มาสูการใหเวลากับเด็กมากขึ้น เมื่อสิ้นสุดโครงการถึงแมจะไมไดสง
ผลใหเห็นทันตา ทวาไดเสริมความสัมพันธใหคนแตละรุนเชื่อมตอ
กันไดมากขึ้น ผลพวงของงานวิจัยนี้ยังกอใหเกิด สภาเด็กขึ้นเปน
ปากเปนเสียงใหกับเยาวชน
“พวกเด็กที่เขารวมงานวิจัย ผานขบวนการคายมาสามคาย
ก็บอกวาเขาอยากจะมีที่เอาไวประชุมพบปะ ทำกิจกรรมกันเหมือน
พวกผูใหญ เหมือนพวกพอ อสม. จึงเกิดสภาเด็กขึ้น...” หมอแปน
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เลาใหฟงถึงตอนทายของงานวิจัย
งานวิจัยปลายเปดที่ทำเสร็จแลวก็ไมเสร็จ ทวาไดเขาไปมี
ผลสงเสริมใหชุมชนเขมแข็งมากขึ้น เสริมใหชาวบานมีความมัน่ ใจ
มากขึ้นในการหาหนทางแกไขปญหาสังคมของตนเอง เปนงานวิจัย
ที่ไมไดไปอยูบ นหิง้ หนังสือใหฝนุ จับเหมือนของพวกดอกเตอรนกั วิชา
การเขาทำกัน และจากประสบการณงานวิจัยเรื่องนี้ยังไดตอยอดไป
ยังโครงการดีๆ อีกหลายโครงการ นอกจากนี้การที่ชาวบานมีสวน
รวมในการวิจัยครั้งนี้ยังไดเสริมสรางความมั่นใจใหเหลา อสม.
อสม.นามะเฟองนั้นสามารถประชุมกันเองโดยไมตอ งรอเจาหนาที่
อนามัยมานำการประชุม เหลาอสม. สามารถบอกกับเจาหนาทีซ่ งึ่ เปน
ขาราชการไดวา พวกเขาตองการอะไร อยางไร อำนาจของชาวบาน
ตองอยูในมือของชาวบ
ของชาว าน จึงจะสามารถสรางสังคมของชาวบาน
ไดอยางยั่งยืน
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สภาเด็กและเยาวชน
เด็กก็มีปากเสียง

ก

ารที่เด็กวัยรุนถูกชุมชนชี้นิ้ววากระทำตัวเปนปญหา
กอใหเกิดความทุกขตอ ชุมชน ทำใหเด็กๆ ที่ไดผา นกระบวนการ
ในคายมาแลว คิดวาพวกเขาควรจะมีที่ใหพูดคุยทำกิจกรรมเพื่อ
เปนการแสดงใหเห็นวาพวกเขาไมไดเปนปญหาอยางทีถ่ กู มองจาก
บรรดาผูใหญ นองวรจักร สมภารสิงห หรือพี่ยอดของนองๆ
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเลาวา
“สภาเด็กทำกิจกรรมที่พวกเขาอยากทำ ทำแลวมีความสุข
เทานั้น...เราเริ่มทำกิจกรรมแรกที่ไมใชงบประมาณคือ กิจกรรม
พี่สอนนอง ใหพๆี่ ไปสอนนองในโรงเรียน รับมารวมกันสอนการบาน
ใหเด็กๆ ตอมาถึงไดงบประมาณจากผูใหญ ทาง อบต.บางเทศบาล
บาง เอาไปจัดทำคายตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน...การเรียนรูต นเอง เมือ่ ไมนานมานีเ้ ราทำคาย ฮักบาน
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เกิด...” พีย่ อดประธานสภาเด็กตำบลนา
มะเฟอง ซึ่งเคยเปนหนึ่งในเยาวชนที่ได
รับเลือกใหไปในโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชนกับประเทศสวีเดนมาแลว
คายฮักแพงบานเกิดนั้นเปนคาย
ที่สอนใหเด็กๆ รูจ กั ตัวเอง รูจ กั ทองถิน่ ของ
ตัวมากขึน้ มีการทำผังเครือญาติ ใหเด็กๆ
เขียนชือ่ พอแมญาติพนี่ อ งทีร่ จู กั แลวชวย
กันตอเขาดวยกัน ปรากฏวาเด็กสวนใหญ
มีความสัมพันธเปนเครือญาติกัน นั่นทำให
ความเปนพีเ่ ปนนองในชุมชนไดกระชับแนน
มากขึ้น ซึ่งจะชวยลดการวิวาทที่มาจาก
การเขมนกันโดยไมมีเหตุผลใหนอยลงได
นอกจากนัน้ ยังมีการออกเดินคนหา
ประวัติศาสตรชุมชน เดินทำแผนที่ชุมชน
ทำใหเด็กๆ ไดเขาใจที่มาที่ไปของชุมชน
มากขึ้น กิจกรรมเยาวชนใกลวัด นำเด็กๆ
เขาไปชวยปดกวาดทำความสะอาดบริเวณวัด
สภาเด็กและเยาวชนบานนามะเฟอง
จะประชุ ม กั น เดื อ นละครั้ ง หรื อ สองครั้ ง
เพือ่ รวมกันคิด พูดคุย รวมกันทำกิจกรรมดีๆ
ใหเกิดขึ้นที่บานของตนเอง งบประมาณ
ที่ใชทำกิจกรรมนั้นมีจากเงินที่สมาชิกหาเขามาเอง อยางเชนทำ
กระทงขายในวันลอยกระทง ฯลฯ และเขย
และเขียนโครงการขอเงินสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนามะเฟอง
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โครงการสายใยรักครอบครัว
กอดกันไว ใหหัวใจอบอุน

สุ

ภาพ ระหาญสิน หรือพอเขียว เปนหนึ่งในบรรดา อสม.
ในชุมชนเหนือทานตะวัน พอเขียวเคยเดินทางออกไปขายแรงงาน
ยังตางประเทศมาแลวหลายหน หลายประเทศ ปจจุบันกลับมาทำ
ฟารมเลี้ยงไกและเปดรานจิ้มจุมที่บาน พอเขียวเลาถึงโครงการนี้วา
“พวกเราในชุมชนเหนือทานตะวันเคยเปดเวทีพูดคุย
เรื่องความทุกขของชาวบาน ที่อนามัยนี่...เรื่องเด็กวัยรุนทะเลาะ
วิวาทกันนี่แหละที่เปนทุกขที่สุดของเรา แลวเราพยายามคิดหาวา
เพราะอะไร จนไดคำตอบวาครอบครัวออนแอนี่แหละที่เปนสาเหตุ
ใหเด็กเกเร แลวทำยังไงละครอบครัวถึงจะอบอุน...”
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พอเขียวปรึกษากับหมอแปนซึ่ง
ตอนนั้นไดโอนจากการเปนหัวหนา
สถานีอนามัยมาทำงานในตำแหนง
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพของเทศบาล
ตำบลนามะเฟองแลว
“ป 49 ที่คิดจะทำคายสายใยรัก
ครอบครั ว ได เ อาโครงการไปเสนอที่
สุภาพ ระหาญสิน หรือพอเขียว. อนามัย เจาหนาที่อนามัยก็เห็นดวยกับ
โครงการนี้ เลยไดของบจากโครงการ
ของผูวาซีี.อีี.โโอ. ไไดเงิินมาก็ยังไมไดทำเพราะเจาหนาที่ยังไมวาง
ถึงป 50 จึงไดทำ....เราเอาครอบครัวที่มีปญหา 38 ครอบครัว คน
80 กวาคนไปอยู ไปทำกิจกรรรมรวมกัน ใหลูกเปดใจ ใหพอแม
เปดใจ เปดใจคนละที มีคณะวิทยากรที่เจาหนาที่อนามัยและหมอ
แปนเชิญมาชวยทำขบวนการ...พอแมเขียนใสกระดาษ ลูกเขียนใส
กระดาษ ปรากฏวามองตางมุม...พอเปดใจกันแลว วิทยากรจะให
คำแนะนำวาจะเขาหากันยังไง จะเขาใจกันอยางไง...
“ ...ในคายครั้งหนึ่ง พอดีฝนตกฟารองฟาผาดวย แทนที่จะ
พากันหยุดทำกิจกรรมก็เปลี่ยนเสียงฟารองใหเปนประโยชน
วิทยากรใหพอแมกอดลูกเอาไว ฟาผาทีก็กอดกันแนนที พอน้ำจาก
ฟาหยุด พอแมลูกก็น้ำตาซึมแทน พวกเขาไดกอดกัน ไดแสดง
ความรักตอกัน หัวใจมันก็เปด...” “หมอแปน” เลาใหฟงถีงคายหนึ่ง
ที่เคยจัดกัน
หลังจากคายแลวพอเขียวสังเกตติดตามผลครอบครัวทีม่ ี
ปญหา ก็พบวาเด็กๆ มีพฤติกรรมดีขึ้น พอแมก็เชนเดียวกัน
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“อายเขียว เมื่อใด เจาจะพาไปเฮ็ด
อีก ลูกขอยดี๊ดี ดีขึ้นหลาย” นี่เปนสิ่งที่พอ
เขียวไดรับการเรียกรองจากชาวบานใหทำ
คายอีก
“ถาถามวาพอใจหรือยัง ก็ตองตอบ
วายัง...ตองทำตอไปอีก” พอเขียวตอบ
ของกจก
คำถามวาพอใจในผลของกิ
จกรรมสายใยรัก
ครอบครัวแลวหรือยัง
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ชมรมแก ไขปญหาสังคมเหลา
เมื่อเหลาทำให ไดอาย…

ทศกาลงานบุญบั้งไฟของอีสานเปนงานบุญที่สนุกสนาน
รื่นเริงสุดเหวี่ยงงานหนึ่ง เสียงบั้งไฟพุงทะยานจากฐานไมไผ นาตื่น
ตา ตื่นใจ บางลูกแลนฉิวปลอยควันเปนทางขึ้นไปบนฟา ลับหายไป
จากสายตา แตบางลูกกลับแตกคาฐาน ผูทำบั้งไฟลูกที่ไมยอมขึ้นไป
บูชาพญาแถนลูกนั้นจะถูกหามลงไปคลุกในบอโคลน ถูกคนเอา
โคลนละเลงทัง้ ตัวตัง้ แตหวั ยันเทา สนุกสนานกันตัง้ แตเชาจรดเย็น
เปนธรรมเนียม ที่เทศกาลนี้จะชุมฉ่ำไปดวยเครื่องดองของเมา ทั้ง
เหลาโรง เหลาตม เหลาแดง และเบียร ที่นามะเฟองป 2548 มีการ
จัดประกวดขบวนแหบั้งไฟ ทุกหมูบานทุกชุมชนในนามะเฟอง ลวน
สงขบวนแหขบวนฟอนเขาประกวด
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พอสมศักดิ์ ประทัสสานัง ประธาน
ชุมชนตะวันสีทอง เปนหนึ่งในคณะ
กรรมการใหคะแนน หลังจากขบวน
ฟอนขบวนแหบั้งไฟออกมาโชวกัน
ครบหมดทุกหมูบานทุกชุมชนแลว
ถึงเวลาตองรวบรวมคะแนน โฆษกใน
งานประกาศเรียกหาพอสมศักดิ์อยู
หลายรอบเพื่อใหมาสงคะแนน จน
พอสมศักดิ์ ประทัสสานัง
กระทัง่ รอไมไหว ตอง รวมคะแนนโดย
ปราศจากคะแนนของพอสมศักดิ์
ผลปรากฏวาขบวนแหบงั้ ไฟ ของชุมชนตะวันสีทอง ไดแครางวัล
ชมเชย มีคนบอกวานาเสียดาย ถาไดคะแนนจากพอสมศักดิ์
ขบวนแหของชุมชนตะวันสีทองอาจไดที่หนึ่งก็เปนได แลวพอ
สมศักดิ์หายไปไหน ทำไมไมมาชวยชุมชนของตัวเอง มีแตคนถาม
หาและตามหาตัวกันจาละหวั่น จนไปพบวาพอสมศักดิ์ ประธาน
ชุมชนตะวันสีทอง เมาพับหลับไปเสียแลว เชาวันตอมา พอสมศักดิ์
แทบไมกลาออกจากบาน ละอายใจที่ทำใหชุมชนของตนเสียโอกาส
เพราะเหลาที่ทำใหตนเองตองอับอาย เสียผูเสียคน พอสมศักดิ์คิด
ตัวเขาเองชอบสนุกแลวก็หัดกินเหลามาตั้งแตหนุม ถึงแมจะไมติด
งอมแงมแตก็บอกตัวเองใหหยุดไมไดเมื่อน้ำเหลาเขาปากไปแลว
หลายครั้งที่ตองมีปากมีเสียงกับแมบาน หลายครั้งที่ตองเสีย- การ
เสียงานเพราะเหลา ครั้งนี้เขารูสึกเสียใจที่ทำตัวเหลวไหลจนมีผล
ตอชุมชนที่ตัวเองเปนประธานอยู พอสมศักดิ์ตัดใจเลิกเหลาในวัน
นั้น แลวไมแตะตองมันอีกเลย หลังจากนั้นเมื่อตัวเองไมเมา พอ
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สมศักดิ์ก็เห็นไดชัดเจนมากขึ้นวา เหลามีผลเสียแกคนที่กินเขาไป
แลวควบคุมตัวเองไมไดอยางไร
“ทุกครั้งที่มีเหลาเขาไป ชาวบานมักจะมีปากมีเสียง
ทะเลาะเบาะแวงกันแทบทุกงาน เฉพาะพวกวัยรุน ยิง่ รายใหญ ผมเลย
ไดสงั เกต ดูแลวพยายามคิดวาสังคมเรานี่จะลดเหลาลงไดยังไง...ผม
จดเอาไวในสมุดนี่...” พอสมศักดิ์พูดแลวเอาสมุดที่พอบันทึกไวออก
มาอาน ลายมือ บรรจงสวยงามในนั้นดูอานงาย พอสมศักดิ์มีการ
ศึกษาแค ป.4 แตสิ่งที่เขียนนั้นไมธรรมดาเลย ลองฟงพอสมศักดิ์อาน
“...ใครคือผูก อ ใหเกิดสังคม เดิมทีผสู รางสังคม ไมวา จะเปน
คนคนเดียวหรือหลายคน ผูนำและหนวยงานของรัฐลวนแตมีสวน
สรางสังคม ไมวาจะเปนสังคมดีหรือสังคมไมดี ลวนแตเปนผลงาน
ของคนทัง้ นัน้ สังคมเปนสิง่ ทีด่ งี าม หากคนไมสรางปญหาใหกบั สังคม
โดยเฉพาะ สังคมเหลา สังคมเหลาทุกคนตางมองวาเปนปญหาตอ
สังคมที่ดีงามอยางมาก สังคมเหลาเกิดมาจากไหน คนคือผูที่สราง
สังคมเหลา ผูนำ หนวยงานของรัฐ ลวนแตมสี ว นสรางสังคมเหลา
ดวยกันทัง้ นัน้ คนสรางสังคมเหลาอยางไร จัดงานวันเกิด จัดงาน
บุญประเพณี จัดงานบวช ผูนำสรางสังคมอยางไร จัดงานกินเลี้ยง
ขอบคุณผูสนับสนุน จัดงานกินเลีย้ งพบปะสังสรรค หนวยงานของรัฐ
สรางสังคมเหลาอยางไร จัดงานกินเลี้ยงจัดงานรับตำแหนง ศึกษา
ดูงาน ลวนแตมีสวนสรางสังคมเหลาดวยกันทัง้ นัน้ ...แนวทางแกไข
เริม่ จากตรงไหน หนวยงานของรัฐตองทำเปนแบบอยางและใหเปน
ประเพณี ปฏิบตั ิ เชนจัดงานกินเลีย้ ง ไมวา จะเปนเพือ่ ตอนรับหรือ
ทัศนศึกษา ไมควรนำเหลา เบียรเขาในงาน ผูนำเริ่มจากตรงไหน
ระดับเทศบาล เริ่มที่ทานนายกฯจัดงาน ไมวาจะเปนงานเลี้ยง
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งานประจำป งานบุญตางๆ ไมนำของมึนเมามาในงาน ผูนำระดับ
หมูบาน ตำบล เริ่มจากกำนัน ผูใหญบานจัดงาน ไมควรนำเหลา
และเบียรเขาในงาน ไมวาจะจัดงานอะไรก็ตาม ครอบครัวเริ่มที่ไหน
ครอบครัวเริม่ ทีห่ วั หนาครอบครัวจัดงานวันเกิด งานบุญ งานบวช งาน
แตง ไมเอาเหลาเขางาน ทำใหเปนตัวอยาง ผลที่ไดจากแนวทาง
แกไข ประหยัดรายจายภายในครอบครัว สรางสังคมที่ดีงามใหกับ
ชุมชนและหมูบาน เปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก และเยาวชน ทำวัน
นี้อยาไดหวังแควันพรุง ทำใหเปนประเพณีอีกสิบ ยี่สิบป ลูกหลาน
เกิดมาจะไดเห็นสังคมที่ดีงาม จิตสำนึกที่ดีจะนำเขาเหลานั้นไปสู
สังคมที่ดีอีกตอไป ชมรมแกปญหาสังคมเหลา เปาหมายคืออะไร
ลด ละ เลิก เปนแบบอยางทีด่ ขี องคนในชุมชน และสังคมทีด่ งี าม
เพื่อลูกหลานไดเอาเปนแบบอยาง...”
นี่คือการวิเคราะหปญหาของพอสมศักดิ์ มีแนวทางแกไขไว
เสร็จสรรพ แตวาจะทำไดหรือ? สังคมเหลาที่พอสมศักดิ์พูดถึงนั้น
ใหญกวาตัวพอสมศักดิ์หลายเทา และมีมานานจนเปนประเพณีหยั่ง
รากลึกลงไปในสังคมแลว
“มีคนวาเปนไปไมได ผมก็วาผมไมไดหมายใหเลิกกันเสียที
เดียว แตใหคอยๆ เลิกคอยๆ ลดไปก็ได...”
พอสมศักดิ์เองก็เปนสมาชิก อสม.คนหนึ่ง ผานกระบวนการ
อบรมฝกฝนใหเปนผูนำมาแลว พอสมศักดิ์ถือสมุดบันทึกของแกไป
ทุกที่ พูดถึงสังคมเหลา ปรึกษากับเพื่อนๆ จดรายชื่อผูที่เห็นดวย
สรางขอตกลงวา ผูที่มาลงชื่อ เวลาจัดงานตองไมใหมีเหลาเขาไป
ครั้งแรกไดคนเขารวม สิบยี่สิบคนเทานั้น พอสมศักดิ์คิดวายังไมพอ
แกจึงเขาไปหาผูใหญบาน อธิบายใหฟงวาสังคมเหลาทำอยางไรจะ
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แกไขได เพราะวาปญหาสังคมเหลามันฆาเด็กๆ เวลากินเหลาแลว
ก็ทะเลาะวิวาทกัน มีเรื่องมีราว กลอมจนผูใหญบานเห็นดวยแลว
ก็ไปหากำนันไปอธิบายความเชนเดียวกัน พอสมศักดิ์บอกวาเปา
หมายของแกอยูท่ผี ูนำกอน หากผูนำไมเริ่มทำใหชาวบานไดเห็น
แลวก็คงไมสำเร็จ
หลังจากนั้นเรื่องนี้ก็กลายเปนประเด็นใหสังคมไดถกเถียง
กัน ตอมาพอสมศักดิ์มีโอกาสไดเขารวมประชุมกับทางเทศบาลที่
ตอนนั้นมีคณะ อสม. กำนัน ผูใหญบา นรวมกันรอยกวาคน มีพอ
นายกฯ คำกองเปนประธานในที่ประชุม เมื่อพอสมศักดิ์เสนอ
โครงการนี้เขาที่ประชุม และไดอธิบายความเปนมาเปนไป ที่
ประชุมเห็นพองวาเปนเรื่องดี จึงมีการตกลงตั้งเปนชมรมแก
ปญหาสังคมเหลาขึ้น ยกใหพอคำกองเปนประธานชมรม พอกำนัน
และพอสมศักดิ์เปนรองประธาน ชมรมแกปญหาสังคมเหลาเปน
หลักเปนฐาน มีผูนำระดับตำบลเปนหัวขบวนอยางที่พอสมศักดิ์
ตองการ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปนรอยกวาคนในปจจุบัน มีกติกาที่ผาน
การพูดคุยถกเถียงกันมาแลว คือ หามมีเหลาในงานกฐิน ผาปา
ในงานบวช งานศพ เปนสี่งานหลัก ตัวสมาชิกเองไมจำเปน
จะตองหยุดกินเหลาก็ได แต ใหลด ละ เลิกเทาที่ทำได เพื่อใหเปน
แบบอยางแกเด็กๆ ผลดีทีเห็นไดชัดคือเจาภาพที่จัดงานบวช งาน
ศพ ประหยัดเงินคาเหลาไปไดหลายสตางค ไมมีคนเขามากินเหลา
ในวัดในงานกฐิน ผาปา วัยรุนตีกันนอยลง ขาราชการบางหนวย
งานที่อยูในพืน้ ทีต่ ำบลนามะเฟอง เคยตัง้ วงเหลากันอยางเปดเผย
ประเจิดประเจอ ก็ถูกสังคมเพงเล็ง และกดดันใหตองหลบไปกิน
กันเงียบๆ ไมเปนตัวอยางใหเด็กๆ เห็น “เปาหมายใหญของผม
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คืออยากทำใหเปนประเพณีสืบทอด
กันไปถึงลูกหลาน” พอสมศักดิ์บอก
ตบทาย
ที่สี่แยกนามะเฟองมีปาย
อยูปายหนึ่ง พอคำกอง นายกเทศมนตรีสองสมัยของนามะเฟอง
ชี้ใหดู
“ผมภูมิใจปายนี้มากเลย
ไมมีทีไหนนอกจากที่นี่นะ” มันเปน
ปายขนาดใหญ เปนปายของชมรม
แกไขสังคมเหลาของนามะเฟอง
เมื่อผูนำในนามะเฟองตางใหการ
สนับสนุนชมรมนี้ สมาชิกก็เพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ ประเพณีเลี้ยงเหลาใน
งานบุญตางๆ กำลังถูกสัน่ คลอนและ
จะถูกถอดถอนไปในทีส่ ดุ มันเริม่ ตน
จากคนเล็กๆ ทีเ่ หลาเคยทำใหไดดอาย
อาย
คนนี้ พอสมศักดิ์ ประทัสสานัง
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ชมรมผูสูงอายุ ควงไมพลอง
รำวงคองกา

เ

กือบทุกเย็น ชาวนามะเฟองจะเห็นคนเฒาคนแก ทั้งหญิง
ทั้งชาย แตงตัวทะมัดทะแมง มือถือไมพลอง พากันเดินอยางสบาย
อารมณ มุงหนาไปยังสถานีอนามัย ที่หลังสถานีอนามัยมีลาน
ซีเมนตกวางขวาง พวกผูสูงอายุทั้งหลายดูไมเหมือนคนแกที่อยู
ตามชนบท ทองไรทองนาที่เราเคยเห็นเมื่อสมัยกอนเลย พวกเขา
ใสเสื้อยืดคอปกสีบานเย็นกันทุกคน บางคนสวมกางเกงวอรมหรือ
กางเกงขาสัน้ บางคนก็สวมถุงเทารองเทาผาใบดวย เมื่อไดเวลา
พรอมแลว คุณตาคุณยายทั้งหลายก็ตั้งแถว มีระยะหางพอสมควร
มียายคนหนึ่งมาอยูหนาแถว แลวเอาไมพลองขึน้ มา นำออกทาออก
ทาง ยืดเสนยืดสายโดยเอาไมพลองเปนอุปกรณดัดตน บางวันผูสูง
อายุเหลานี้ใชจังหวะกลองและเสียงแคน รองและรำวงในจังหวะ
คองกาแทนการใช ไมพลอง ดูนาสนุกสนาน
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หนาตา ทาทางของตาและยายทั้งหลายดู
อิ่มเอิบ มีความสุข “แมเปนเบาหวาน เคย
ไปเขาคายเบาหวานที่เขาจัด ก็เลยจำเอา
วิธีรำพลองมาฝกกัน” แมพูลทรัพย โชต
วัน ประธานผูสูงอายุตำบลนามะเฟอง
พูดไปหัวเราะไปอยางคนอารมณดี ในแวว
ตามีประกายแจมใส ไมเหมือนคนแกเลย
สักนิด แมทองแดง จักนอวรรณ คูหูของ
แมพูลทรัพย เสริมวา “เฮาออกกำลังกาย
กันนี่บตองพึ่งยาหมอเลย “แตกอนผูสูง
อายุเฮานี่บคอยกลาแสดงออก เฮาเอา
กลองมาตีรองเพลงรำวงกัน พากันมวน
ออกมารำออกมาเตน มวนอีหลี...”
นอกจากรวมกันออกกำลังกายทุกเย็นแลว
ชมรมผูสูงอายุ ยังมีการประชุมพูดคุย
เสร็จแลวกินอาหารรวมกันเปนประจำทุก
เดือน และทุกเดือนอีกเชนกันที่ชมรมผูสูง
อายุจะออกไปเยี่ยมเยือนคนเฒาคนแกที่
อยูตามหมูบานและชุมชนตางๆ มียามีนม
ถั่วเหลืองและกำลังใจไปฝากกัน พอเฒา
แมเฒาที่มี อายุมากแลว ไปไหนมาไหนไม
ได หูตาฝาฟาง เมื่อมีเพื่อนๆ ไปเยี่ยมถึง
บาน ก็น้ำตาซึมน้ำตาไหล นอกจากไถถาม
สารทุกขสุขดิบกันแลว ยังใหคำปรึกษา
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เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีกดวย
“พวกพอแมชมรมผูสูงอายุนี่ เขานารักมาก ขอความรวม
มือใหทำอะไรไมเคยผิดหวัง เวลาในจังหวัดมีกิจกรรมอะไรให
เขารวม ชมรมผูสูงอายุนามะเฟองนี่แหละที่อยูหนาขบวน บอกวา
ขออยูหนาๆ จะไดยินเสียงดนตรี เตน รำวงกัน แดดรอนๆ ยังไม
เหนื่อยกันเลย...” พอคำกองนายกเทศมนตรีเลา
ชมรมผูสูงอายุชาวนามะเฟอง มีกิจกรรมที่คึกกคก
คัก กระฉั
ก บ
กระเฉง ที่คนหนุมสาวยังตองดูเอาไวเปนแบบอยาง
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ตลาดสดเทศบาล สะอาด
ปลอดภัย

แ

มดาหลา เจริญชัย เปนแมคา ขายผลไมอยูท หี่ นาตลาดสด
เทศบาลนามะเฟอง ดูเผินๆ แลวแมดาหลาก็คลายกับแมคาทั่วไป
แตผูหญิงตัวเล็กๆ คนนี้เปนผูนำใหตลาดที่เปรียบเสมือนทอง
ของชาวนามะเฟอง สะอาดสะอาน สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย
จนไดรบั รางวัลจากการประกวดตลาดในระดับจังหวัด
“ชีวิตลมลุกคลุกคลานมามากแลว หมดเนื้อหมดตัวเหลือ
ตังคไมกบี่ าทก็ม.ี ..เคยขนถวยชามจากตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ
ชายแดนเขมรมาขาย ระหวางทางรถคว่ำ จานชามแตกหมด โชคดี
ที่ยังมีชีวิตรอดมาได แตเราไมเคยถอย ชีวติ ลำบากเปนสิบป...แฟนเปน
คนนามะเฟอง เรากลับมาแลวก็เริ่มตนใหม มาขายของอยูที่นี่
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แหละ...”
ชีวิตตองสูของแมดาหลา บม
เพาะใหมคี วามอดทน ใจเย็นและเขม
แข็งอยูในตัว หลังจากที่มาอยูบาน
สามีที่
นามะเฟอง แมดาหลาก็จองที่ขายใน
ตลาดสด เก็บหอมรอมริบสงลูกเรียน
หนังสือจนลูกๆ โต ตลาดสดนามะเฟอง
แมดาหลา เจริญชัย
แตกอนก็เปนเหมือนกับตลาดใน
ตำบลเล็กๆ แหงอืน่ คือไมมรี ะเบียบ สกปรก ร า นเป น แคร ไ ม ย ก
ให พ น ดิ น ไม ม าก พื้นเปนโคลนเมื่อหนาฝน เปนฝุนเมื่อหนาแลง
แมคาทะเลาะเบาะแวงไมสามัคคี พอคาแมคา ยังตองเสียเงินเชาแผง
ในราคาแพง เพราะเทศบาลใชระบบประมูลใหเอกชนเชา พอคา
แมคาตองเสียคาเชาแผงตกเดือนละ 600 -700 บาท แมดาหลาม
องเห็นสภาพแบบนี้อยูเปนเวลานาน จนกระทั่งพอคำกองเขามารับ
ตำแหนงนายกเทศมนตรี เทศบาลจึงมาถามวา แมคา พอใจจะอยู
ในระบบใด จะใหเทศบาลจัดประมูลเหมือนเดิมหรือวาจะตัง้ คณะ
กรรมการขึน้ มาบริหารตลาดดี แมดาหลากับบรรดาผูคาทั้งหลายคิด
วา ในเมื่อตลาดเปนที่ที่เราตองทำงานอยูเปนเวลาหลายชั่วโมงตอ
วัน ทำไมแมคาพอคาไมบริหารกันเอง จึงตกลงวาจะตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมา ทางเทศบาลไดจัดใหกรรมการไปดูงานตามตลาดที่
ไดรับรางวัลจากการประกวดตลาด เมื่อกลับมาแลวแมดาหลาซึ่งได
รับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบล
นามะเฟอง ไดทำการประชุมรางระเบียบปฏิบตั แิ ละกฎเกณฑตา งๆ
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ขึ้นมา คณะกรรมการพัฒนาตลาดตองประชุมกันเดือนละสองครั้ง
กรรมการจะมีเวรสลับกันไปทำหนาที่เก็บคาเชาแผง มีการปฏิบตั ิ
งานโดยมีตารางแบงหนาทีก่ นั ชัดเจน หนาทีต่ อ งทำมีตงั้ แต
- การจัดระเบียบการจัดวางสินคา
- จัดระเบียบการจอดรถ
- เก็บเงินคาเชาแผงรายเดือน
- เก็บเงินคาเชาแผงรายวัน
- ตรวจความเรียบรอยการปด เปดไฟ
- ตรวจความสะอาดหองน้ำ
- ตรวจความสะอาดเรียบรอยของพื้นตลาด ทอระบายน้ำ
และรอบๆ บริเวณตลาด
- เฝาระวังสารปนเปอนในอาหาร และสินคาที่อาจกอใหเกิด
อันตรายตอผูบริโภค
- ตรวจสอบความเที่ยงตรงของตาชั่งกลาง และมุมสงเสริม
สุขภาพ
- ตรวจสอบเฝาระวังการปฏิบัติตามระเบียบของผูขายที่
ตลาดสดไดกำหนดไว
- จัดทำแผนพัฒนารายเดือน
- ประชุมประจำเดือน
- รณรงคทำความสะอาดเดือนละสองครั้ง
จะเห็นไดวาหนาที่ของกรรมการพัฒนาตลาดมีไมนอย ตอง
ใชความรวมมือรวมใจกันเปนอยางสูง รวมถึงบริหารจัดการตลาดให
อยูได โดยคาเชาแผงทีเ่ ก็บมานัน้ จะรวบรวมสงใหเทศบาล แตจะกัน
เงินบางสวน เอาไวใชในการซือ้ ของสวนรวม ในเดือนเดือนหนึง่ พอคา
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แมคา จะไดของใชใหมจากเงินสวนกลางนี้ เชน ไมกวาด เสื้อกัน
เปอน แปรงและน้ำยาลางหองน้ำ สิน้ ปใชเงินทีเ่ หลือจัดงานปใหมและ
จับฉลากแจกของขวัญกัน มีการปรับปรุงพืน้ ตลาด แผงขายของ
หองน้ำและชวยกันทำความสะอาด ถึงแมจะจางคนทำความสะอาดอยู
แลว จนกระทัง่ ตอมาตลาดสดเทศบาลนามะเฟองไดรับรางวัลชนะ
เลิศในการประกวดตลาดระดับจังหวัด ป 2550 ไดเงินรางวัลมาพัฒนา
ทำหองน้ำทำหลังคากันใหม ถึงแมเปนตลาดเล็กๆ แตตลาดสดตำบล
นามะเฟอง เปนตลาดทีช่ าวบานมาจับจายซือ้ ของไดอยางสบายใจ
ในเรือ่ งความสะอาด และความยุตธิ รรมในราคา ทางเทศบาลจะสง
เจาหนาที่ออกมาสุ
น
มาสุมตรวจความสะอาดของตลาดและอาหารเป
ต
ประจำอีกดวย
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“พ

พอคำกอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีที่ไม
ใชนักการเมืองและเทศบาลตำบลนามะเฟอง

อคำกองไมใชนกั การเมือง” หมอแปนพูดขึน้ มาใน
ระหวางใหสมั ภาษณเรือ่ งนายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟอง นาสงสัย
วา คนที่ไดรับตำแหนงนายกเทศมนตรี ผานการเลือกตั้งมาแลวสอง
สมัย ตองออกหาเสียง ตองมีปฏิสัมพันธใกลชิดกับชาวบานและ
นักการเมือง ในระดับสูงขึ้นไป ทำไมจึงไมใชนักการเมือง
“ผมเปนคนนามะเฟองโดยกำเนิด พอแมเปนคนรุนแรกๆ ที่มา
หักรางถางพงที่นี่” พอคำกองเริ่มตน “โตขึ้นก็ไดอาศัยวัด เปนเด็ก
วัดนั่นแหละ แลวออกไปเรียนเปนครูที่อุดรธานี แตกอนนี้เปน
วิทยาลัยครูอุดรธานี ไดวุฒิ ปกศ.สูง เริ่มเปนครูป 2513 สอนอยู
สองสามปแลวขอไปเรียนตอทีค่ ณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดลทีก่ รุงเทพฯ ไดปริญญาตรี ผมรูสึกจะเปนปริญญาตรีคน
แรกของนามะเฟองนะ สมัยนัน้ ...ในอำเภอหนองบัวลำภู (กอนที่
จะยกเปนจังหวัดในเวลาตอมา) ตอนนั้นมีสักหาคนเห็นจะได”
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พอคำกอง จบปริญญาตรีมาสอนอยูที่โรงเรียนนามะเฟอง
อีกหลายปตอ มา จึงไดไปเรียนตอปริญญาโทบริหารการศึกษาที่
มหาวิทยาลัย ขอนแกน ตำแหนงสุดทายเปนรองผูอำนวยการโรง
เรียนนามะเฟอง ขอจำกัดของกฎระเบียบในกระทรวงศึกษาธิการ
ทำใหพอคำกอง ซึ่งไมมีวุฒิทางดานคุรุศาสตรหรือศึกษาศาสตร
ไมสามารถจะกาวหนาในตำแหนงมากกวานี้ พอคำกองไดตัดสินใจ
เขาโปรแกรมเกษียณจากราชการกอนถึงอายุ 60 ป หันเหตัวเอง
มาสมัครเปนนายกเทศมนตรี
กอนหนานี้พอคำกองเคยผานการเลือกตั้งเปนผูแทน
ขาราชการครู ในตำแหนงตางๆ หลายตำแหนง มีฐานเสียงอยูใน
หมูครู และชาวบานอยูไมนอย ยังเคยชวยเปนฐานเสียงให สว. เมื่อ
ครั้งที่มีการเลือกตั้ง สว.เปนครั้งแรก พอออกจากราชการในเดือน
เมษายน 2547 อีกสองเดือนตอมาก็ชนะการเลือกตั้งเขารับตำแหนง
นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟอง ดวยเหตุนี้กระมังที่ “หมอแปน”
บอกวา พอคำกองไมใชนักการเมือง ครูคำกองไดกลายมาเปน
นายกฯคำกองในเวลาชั่วไมกี่เดือน พอคำกองจึงมีจิตวิญญาณของ
ครูมากกวานักการเมือง และหลายสิ่งหลายอยางที่พอคำกองได
สรางมาตลอดสมัยแรกของการไดรับตำแหนงพิสจู นวา วิสยั ทัศน
ของพอคำกองนัน้ กาวหนากวา นักการเมือง สวนใหญที่เรารูจักกัน
จุดเดนของพอคำกองนาจะเปนการสงเสริมศักยภาพของคน
มากกวามุง เนนทางการสรางวัตถุ ถนนหนทางตางๆ โครงการดีๆ
ที่เกิดขึ้นในนามะเฟองลวนแตไดรับการสนับสนุนไมมากก็นอยจาก
พอคำกอง พอคำกองและทีมงานเทศบาลเปรียบเสมือนหวงโซที่
เชื่อมรอยเอาโครงการดีๆ ของนามะเฟองเขาไว กอใหเกิดลูกโซที่
ชวยสรางใหนามะเฟองเปนชุมชนเขมแข็ง ภายใตหลักการ
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ใกลชิด ใหเกียรติ เปดโอกาส
พอคำกองยังไดแตงตัง้ สภาประชาชนขึน้ ใหมวี าระการ
ประชุมทุกสามเดือน คอยใหคำปรึกษาแกเทศบาลตำบลนามะเฟอง
ในเรื่องสังคม การจัดทำงบประมาณเพื่อตอบสนองชุมชนอยาง
แทจริง ซึ่งจะประกอบไปดวย
- ทีมบริหารของเทศบาล นายก รองนายก ฯลฯ
- ชาวบานผูม ปี ระสบการณ ผูอ าวุโส เปนทีน่ บั ถือของชาวบาน
อาทิเชน พอ เคน ทนทาน พอบุญสด สุวรรณศรี ฯลฯ
- กำนัน ผูใหญบาน
- กรรมการชุมชน
- สมาชิกสภาเทศบาล
- ประธานชมรมตางๆ ในนามะเฟอง
เทศบาลตำบลนามะเฟองยังเปรียบไดกับฐานที่แข็งแรงของ
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลนี้ คอยชวยเหลือสนับสนุนใหทุก
ภาคสวนเคลื่อนไปไดอยางไมติดขัด ทั้งทางดานงบประมาณ ความ
รวมมือ การแลกเปลีย่ นระหวางผูบ ริหารกับชุมชนเปนไปอยางใกลชดิ
เจาหนาที่หลายคนของเทศบาลยายโอนไปจากสถานีอนามัย ซึ่ง
ลวนแตเปนคนที่ทำงานใกลชดิ กับชาวบานอยูแ ลว เจาหนาทีอ่ ยาง
คุณณัฎฐพัชร คงผดุง หรือ “หมอแปน” ของชาวบานมีบทบาทอยาง
มาก ในการชวยสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของตำบลนามะเฟอง
ใหไดใชความสามารถของตนเองอยางเต็มที่
“...การทำงานกับชาวบาน เรื่องความรู เรื่องขอมูลเปน
แ นวาอยางที่อาจารยหมอ
เรื่องหลังสุด จะใหก็ตอเมื่อเขาตองการ แป
ประเวศวา หัวใจตองนำความรู...”
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ทุ

กภาคสวนของนามะเฟอง ลวนขับเคลือ่ นเรียนรูไปดวยกัน
ประสบการณจากวิกฤติไขเลือดออก ทำใหเกิดการพัฒนาบุคลากร
ของตำบล โดยเฉพาะอยางยิ่งเหลา อสม.ที่ไดพัฒนาความเปน
ผูนำในการทำงาน มีการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง ผลของงาน
วิจัยเรื่อง “การจัดการปญหาการกอการทะเลาะวิวาทของวัยรุน
ตำบลนามะเฟอง” ชวยทำใหชุมชนไดรับความรู ความเขาใจใน
ชุมชนของตนเองมากขึ้นกอใหเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่น และมี
ความมั่นใจในการหาทางแกไขปญหาในชุมชนของตนเอง เหลา
พันธมิตรของนามะเฟอง อยางเชนเจาหนาที่สาธารณสุข นักวิชา
การจาก สกว. ฯลฯ กาวเขามาชวยเหลือในดานที่ชุมชนยังขาด
อยางเชนความรูใ นการจัดกระบวนการ เรียนรูตางๆ
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ประสบการณเหลานี้เปน
พื้นฐานที่ดีของนามะเฟองที่กอใหเกิด
ผลสำเร็จในกิจกรรมตางๆ อยางงายดาย
ภายในไมกี่ป เจาหนาที่อนามัยไมจำเปน
ตองเขาไปรวมประชุมกับ อสม. บทบาท
การนำไดยา ยจากเจาหนาที่ของรัฐไปอยู
ยังมือของประชาชน ชาวบานธรรมดาๆ
ที่ไดรับการสงเสริมใหเกิดความมั่นใจ
พิสูจนใหเห็นวา พวกเขาทำงานที่เจาหนาที่อยูในระบบราชการ
ซึ่งมีขอจำกัดหลายดาน ทำไดยาก หรือแทบจะทำใหสำเร็จไม ได
เลย ใหกลายเปนเรื่องที่ทำได เทศบาลตำบลนามะเฟองและ
ทีมงานของพอคำกองมีบทบาทเปนผูสนับสนุน ใหคำแนะนำแก
กิจกรรมตางๆ ที่ริเริ่มมาจากชาวบาน จากชุมชน และกิจกรรม
แทบทุกอยางของเทศบาลก็เปดโอกาสใหชาวชุมชนเขารวม
โอกาสของนามะเฟองไมไดมมี ากกวาชุมชนอืน่ ๆ ในประเทศ
เลย แตทวาชาวนามะเฟองไดควาจับโอกาสเหลานัน้ ไวแนนและแปร
เปลีย่ นใหเปนสิ่งที่งอกงามได หลายปตอไปขางหนาดวยพื้นฐานที่ดี
ของชาวนามะเฟองจะทำใหเราเห็นความเจริญเติบโตทีเ่ ปนไปอยางยัง่
ยืน นามะเฟองจะเปนเมืองนิรมิตอยางแทจริง ไมใชโดยเทพเจาหรือ
เทวดาที่เหาะเหิรเดินอยูบ นฟา แตเปนไปโดยสองมือของชาวนามะ
เฟองเอง นามะเฟองจะเปนของชาวนามะเฟอง เพื่อชาวนามะ
เฟอง โดยชาวนามะเฟอง อยางแท
อยางแทจริง และทุกอยางที่เกิดขึ้นที่นี่
ลวนแตเกิดขึ้นไดดวยหัวใจ
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ขอขอบพระคุณ
ชาวนามะเฟองทุกทาน
พอคำกอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟอง
“หมอแปน” ของชาวบาน หรือคุณณัฎฐพัชร คงผดุง
พอบุญสด สุวรรณศรี
แมพูลทรัพย โชตวัน
พอสมศักดิ์ ประทัสสานัง
แมดาหลา เจริญชัย
พอสุภาพ ระหาญสิน
พอเคน ทนทาน
เจาหนาที่สถานีอนามัยตำบลนามะเฟองทุกทาน
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แหลงขอมูลอางอิง
สัมภาษณ

7. แมดาหลา เจริญชัย ประธานกรรมการตลาดสดเทศบาลตำบล
นามะเฟอง วันที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 10.39 น.

1. พอคำกอง อำมาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟอง
วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 11.30 น. และวันที่ 13 กันยายน
2551 เวลา 13.30 น.

8. ณัฎฐพัชร คงผดุง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพเทศบาลตำบล
นามะเฟอง รักษาการหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลตำบลนามะเฟอง
วันที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 15.40 น.

2. กลุม อสม.ตำบลนามะเฟอง
วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 12.30 น.

9. เยาวชนจากสภาเด็กตำบลนามะเฟอง
วันที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 19.40 น .

3. พอสมศักดิ์ ประทัสสานัง รองประธานชมรมแกปญหาสังคม
เหลา
วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 13.04 น.

10. พอบุญสด สุวรรณศรี ผูอำนวยการศูนยสุขภาพภาคประชาชน
ตำบลนามะเฟอง ประธาน อสม.ตำบลนามะเฟอง
และพอเคน ทนทาน ประธาน อสม.ชุมชนฟาประทานดาว
วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 10.11 น.

4. แมพูลทรัพย โชตวัน ประธานชมรมผูสูงอายุ
และแมทองแดง จักนอวรรณ
วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 14.26 น.
5. อุสาวดี จะระนิล เจาหนาที่สาธารณสุขอนามัยบานนามะเฟอง
วันที่ 12 กันยายน 2551 เวลา 15.30 น.
6. พอสุภาพ ระหาญสิน ประธานโครงการสายใยรักครอบครัว
วันที่ 13 กันยายน 2551 เวลา 09.08 น.
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