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ทามกลาง กระแส วิกฤติ เศรษฐกิจ โลก ครั้ง ใหญ เปน 
ประวตักิารณ ใน รอบ หลาย สบิ ปทำให เกดิ การ ตัง้ คำถาม วา  
วิกฤติ นี้ จะ ใหญ ขึ้น อีก เพียง ใด จะ ยืด เยื้อ ขนาด ไหน และ 
วิกฤติ นี้ จะ สง ผลก ระ ทบ ตอ สังคม ไทย  ชุมชน หมูบาน ไทย 
มาก นอย เพียง ใด ความ วิตก ดัง กลาว อาจ จะ ไม เกิด ขึ้น 
เลย หาก ปจจุบัน ชุมชน หมูบาน ไทย ไม ถูก ลาก เขา สู ระบบ 
การ ผลิต เพื่อ ขาย 

นัก วิชา การ หลายๆ ทานได วิเคราะห ถึง ระบบ 
เศรษฐกจิ ของ ประเทศไทย วา  ใน ระบบ ทนุนยิม ยงั คง ม ีอกี 
ระบบ ดำรง อยู ใน ลักษณะ คู ขนาน นั่น คือ ระบบ เศรษฐกิจ 
ชุมชน  หรือ อาจ จะ กลาว เปน ศัพท สมัย ใหม ได วา ระบบ 
เศรษฐกิจ แบบ พอ เพียง

ใน อดีต ชุมชน หมูบาน จะ มี วิถี ชีวิต ที่ เรียบ งาย  เนน 
ความ พอ เพียง มี ครอบครัว เปน หนวย การ ผลิต การ ชวย 
เหลอื ซึง่ กนั และ กนั  ม ีนำ้ใจ เปน พืน้ ฐาน ของ ชวีติ ม ีพธิกีรรม
 ตางๆ เปน ระบบ การ จดัการ ใน ชมุชน  และ ให ความ สำคญั 
ตอ บรรพบุรุษ ผู เฒา ผู แก ครอบครัว 

ตอ มา หลัง จาก รัฐ และ ระบบ ทุนนิยม ได เขาไป มี 
อิทธิพล ตอ ชุมชน การ ผลิต เชิงเดี่ยว และ ลัทธิ บริโภค นิยม 
ทำให ชาว บาน ม ีราย จาย ที ่เปน ตวั เงนิ มาก ขึน้ เพยีง เทาน้ัน 
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ยัง ไม พอ  สิ่ง ที่ ทำลาย ความ เขม แข็ง ของ ชุมชน ที่ มาก ที่สุด 
คือ รัฐ และ ทุน เขาไป ถาย โอน ทรัพยากร จาก ระบบ ชุมชน 
หมูบาน 

ยิ่ง รัฐ และ ทุน เขาไป กอบโกย มาก เทาไร ชุมชน 
หมูบาน ไทย ยิ่ง ประสบ ความ ออนแอ คำ พูด ดัง กลาว ไมใช 
คำ พูด ลอยๆ ที่ ไมมี หลัก ฐาน รองรับ หาก แต เมื่อ กวาดตา 
ไป ทั่ว แผน ดิน ไทยหลัง การ ประกาศ แผน พัฒนา เศรษฐกิจ 
และ สังคม มากวา 40 ป จะ มี สัก กี่ ชุมชน ที่ คนใน ชุมชน ไม 
ประสบ ปญหา ความ ยากจน ไม ประสบ ปญหา สิง่ แวดลอม 
หรือ ไม ประสบ ปญหา สุขภาพ

จาก สถานการณ ดัง กลาว  ถึง เวลา แลว หรือ ยัง ที่ 
สังคม ไทย ควร กลับ มา เนน การ พัฒนา ที่ ไม มอง แต มิติ 
ประสิทธิภาพ การ สราง มูลคา และ กำไร  หรือ การ ตลาด 
ดาน เดียว แต ควร จะ เปน เพื่อ ประโยชน ของ ชุมชน และ 
สังคม

เรา ไม ควร ลด ทอน ผูคน ลง ไป เปน เพียง ตัวเลข หาก 
ควร เปน เพื่อ สง เสริม ศักยภาพ และ ศักดิ์ศรี ความ เปน 
มนุษย คำ ตอบ สำหรับ คำถาม ขาง ตน นี้คงจะ ตอง ชวย กัน 
คนหา ไม วา จะ ใช ระยะ เวลา นาน เทาไร

          คณะ ผู จัด ทำ
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ยาม เชา รมิ นำ้ โขง ขณะ แสง แรก แหง ดวงตะวัน กำลัง 
ผล ิแยม คน หนึง่ คน กบั กลอง หนึง่ ตวั กำลงั ซมึซบั ความ งาม 
รวม กัน ยอมรับ แต โดย ดี วา  ทุก ครั้ง ที่ ได มา เยือน น้ำ โขง 
ไม วา จะ บาน ไหน เมือง ไหน  ลำน้ำ แหง นี้ ก็ มัก มี แรงดึงดูด 
เฉพาะ ตัวอยาง ที่ ไม อาจ หา คำ มา อธิบาย ได

ท้ัง ใน แง ความ เปน สายน้ำ แหง เผา พันธุ   คน  วัฒนธรรม
 ไท-ลาว ความ เปน สายน้ำ ที่ ยิ่ง ใหญ ระดับ โลก หรือ ดวย 
ความ หลาก หลาย ทาง ชวีภาพ ไม วา อะไร กต็าม ลวน แลว แต 
เปน องค ประกอบ สำคัญ ท่ี ผลัก ดัน ให น้ำ โขง สาย น้ี กลาย เปน
 ลำน้ำ ท่ีมา เปน อันดับ หน่ึง ใน ใจ ผม ตลอด มา

จาก หมอชิต ใหม ผม ใช เวลา อยู บน รถ ทัวร สาย 
กรุงเทพฯ-ยโสธร-เขมราฐ กวา 8 ชั่วโมง ตลอด เสน ทาง
 ถา ไมมี แต ความ มืด ก็ จะ เจอ แต ดาน ตรวจ ของ เหลา 



เจา หนาที่ ผู พิทักษ สันติราษฎร ออก มา เรียง แถว ตอนรับ 
จะ วา เสียดาย ก็ เสียดาย ที่ อด เห็น วิว ทิวทัศน ขาง ทาง ทวา 
ดวย เวลา อัน นอย นิด ของ ผม คง ทำได เพียง เทา นี้ ไป กอน 
หาก มี โอกาส เหมาะ คราว ใดคง ได กลับ มา ซ้ำ รอย เสน ทาง 
แหง นี้ อยาง แนนอน

จริงๆ แลว  กอน เดิน ทาง ผม เกิด เอะใจ อะไร ขึ้น มา 
บาง อยาง ‘เขมราฐ’ แหง นี้ ใช ‘เขม ราช’ เดียว กับ ที่ ปรากฏ 
อยู ใน หนังสือ ความ เปน มา ของ คำ สยาม ไทย ลาว และ 
ขอม และ ลักษณะ ทาง สังคม ของ ชื่อ ชนชาติ ของ จิตร 
ภูมิ ศักดิ์ หรือ เปลา

เพราะ ทัง้ สอง เมอืง ตาง ก ็ตัง้ อยู รมิ นำ้ โขง เหมือน กนั 
ทวา เมื่อ พิจารณา ทั้ง จาก ชวง เวลา และ สถาน ที่ ตั้ง รวม ถึง 
เรื่อง ราว ทาง ประวัติศาสตร อะไร หลายๆ อยาง สะระตะ 
ด ูแลว เมือง ทัง้ สอง นี ้คง พอง กนั เพยีง เสยีง เรยีก อยาง เดยีว 
อีก อยาง เมือง ‘เขม ราช’ ของ จิตร นั้น เปน เมือง ที่ มีอายุ 
ยอน หลัง ไป กวา พันป ทั้ง ยัง ตั้ง อยู ใน บริเวณ เขต ทาง ตอน 
เหนือ ของ คาบสมุทร อิน โด จีน หาก ‘เขมราฐ’ ซึ่ง เปน 
จุด หมาย ปลาย ทาง ของ ผม มีอายุ เ พียง สมัย ตน 
รัตนโกสินทร เทานั้น 

พูด แลว อด ที่ จะ เลา ประวัติ ของ เขมราฐ แหง เมือง 
อุบลราชธานี นี้ ไม ได วา แลว ลอง ไป ฟง ที่มา พอ เปน สังเขป 
กัน ดู
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แรก ที เดียว ตั้งใจ วา ทริ ปนี้ จะ ลอง สืบ สาว แกะรอย 
ที่มา ประวัติศาสตร ทอง ถิ่น จาก กลุม ยุว วิจัย ของ ตำบล 
เขมราฐ เสีย หนอย หาก คิด ไป คิด มา แลว คง ตอง พยายาม 
คนควา หา ขอมูล ดวย ตัว เอง กอน ที่ จะ ออก เดิน ทาง ดี กวา

วา แลว ก็ เริ่ม สืบคน ทั้ง ใน เว็บไซต กู เกิล และ หนังสือ 
ประวัติศาสตร เอเชีย ตะวัน ออก เฉียง ใต ที่ ผม มี อยู เชื่อ 
ไหม ครบั วา  ใน สมยั หนึง่ ผม เคย คดิ วา ตวั เอง หมด เงนิ ไป กบั 
หนงัสอื พวก นี ้โดย เปลา ประโยชน หรอื เปลา ยิง่ ใน ประเทศ 
ที่ ผูคน ไม ใคร จะ สนใจ ประวัติศาสตร ดวย แลว หนังสือ 
ประเภท นี้ จะ มี ประโยชน ใน การ ดำรง ชีวิต ประจำ วัน 
สัก เทา ไหร เชียว

กระท่ัง เมื่อ ชีวิต ตอง มา คลุกคลี อยู กับ การ ทำงาน 
สารคดี ชุมชน บรรดา หนังสือ เหลา นี้ จึง ถูก หยิบ จับ ขึ้น มา 
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ปด ฝุน อีก ครั้ง เปรียบ ได ดั่ง ขุมทรัพย ทาง ปญญา ที่ นำ ไป สู 
การ คน พบ รอง รอย ประวัติศาสตร ชุมชน ได เปน อยาง ดี

ผม  นั่ ง  ค นคว า  หา  ข อมู ล  และ  กลั่ น  กรอ ง 
ประวัติศาสตร ออก มา บาง สวน ย้ำ นะ ครับ วา บาง สวน 
จริงๆ เพราะ ถา ขืน มากกวา นี้  สงสัย ทาน ผู อาน คง ได นั่ง 
สัปหงก กัน เปน แถว แนๆ 

จะ วา ไป แลว  เรื่อง ราว ของ เมือง เขมราฐ แหง นี้ ก็ มี 
เสนห ไม นอย คดิ ด ูนะ ครบั  หวั เมอืง ชายแดน ขนาด กลาง ซึง่ 
โดย ปกต ิจะ ขึน้ ตรง กบั หวั เมอืง ใหญ ใน ระดบั ภมูภิาค อยาง 
ใน กรณี เขมราฐ ก ็ควร ขึน้ อยู กบั เมอืง อบุล ทวา กลบั ไม เปน 
เชน นั้น เพราะ เมือง นี้ ไป ขึ้น ตรง กับ กรุงเทพมหานคร แบบ 
ไม ตอง รับคำ สั่ง ผาน เมือง ใดๆ ฟง ดู แค นี้ ก็ นา สนใจ ไม 
นอย ที เดียว และ ยิ่ง พอ มา รู วา ศักด์ิศรี ของ เมือง เขมราฐ นี้ 
นับ เปน หัว เมือง เอก รวม กับ เมือง อำนาจเจริญ และ เมือง 
คำเขือ่นแกว ดวย แลว ผม ยิง่ กระสนั ใคร รู ประวตั ิของ เมอืง นี ้
เขาไป ใหญ

ตาม พงศาวดาร กลาว วา ผู ตั้ง เมือง เขมราฐ นั้น สืบ 
เชื้อ สาย จาก เจา นคร เชียง รุง แสน หวี ฟา ของ เจา ปาง คำ 
พระ บิดา ของ เจา พระ ตา เจา พระ วอ ผู ที่ เปน ที่ รูจัก กัน ดี 
ใน ประวัติศาสตร อีสาน สมัย ใหม เพราะ ทาน ท้ัง สอง นี้ เอง 
คอื ผู ที ่พา ชน ชาว ลาว อพยพ ขาม ฝง แมนำ้ โขง มาส ราง เมอืง 
หลาย ตอ หลาย เมอืง ใน สมยั กรงุธนบุร ีตอ กรงุ รตันโกสินทร 
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ตอน ตน
ถาม วา ทำไม อยู ดีๆ ชาว ลาว ถึง ขาม น้ำ โขง มาส ราง 

เมือง ใน เขต ภาค อีสาน นั้น ไมใช วา อยู ดีๆ นึก จะ มา ก็ มา 
หรอื อยู ดีๆ  ไมม ีอะไร ทำ เลย นกึ ขยาย เมอืง เลน นะ ครบั ทกุ 
อยาง ยอม ม ีสาเหตุ และ การ อพยพ ผูคน ทัง้ ใน สมยั โบราณ 
และ ใน สมัย ปจจุบัน ก็ มี เพียง ไม กี่ สาเหตุ หรอก ครับ ไม วา 
จะ หนี ภัย สงคราม หนี ภัย การเมือง หนี ภัย พิบัติ หนี ความ 
อดอยาก สา เห ตุ หลักๆ ก็ นา จะ มี อยู เพียง เทา นี้

สำหรับ เจาพระ วอ เจาพระตา สาเหตุ ที่ ตอง 
อพยพ มาส ราง เมือง ใหม นั้น ไมมี อะไร ซับ ซอน แต เพียง 
เพราะ ทาน ทั้ง สอง ไป ขัด แยง กับ พระเจา ศิริ บุญ สาร เจา 
อาณาจักร ลาน ชาง รม ขาว เวียงจันทน เรื่อง จึง ตอง ลงเอย 
ดวย การ อพยพ ระ หก ระ เหิน
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เมื่อ เลา มา ถึง ตรง นี้ แลว ก็ อยาก จะ เลา ตอ พอ เปน 
เครื่อง เคียง เสริม ไป อีก หนอย สมัย พระเจา กรุงธนบุรี นั้น 
เมือง ลาว ไม ได รวม เปน อาณาจักร ใหญ อาณาจักร เดียว 
เหมือน อยาง อาณาจักร ศรี สัต นาค นหุต อีก ตอ ไป แลว 
เพราะ มี การ แกงแยง ราช สมบัติ กัน จน เปนตน เหตุ ให ตอง 
แตก ออก เปน 3 อาณาจกัร คอื อาณาจกัร ลาน ชาง รม ขาว 
หลวง พระ บาง อาณาจกัรลานชางรมขาวเวยีงจนัทน และ 
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อาณาจกัร นคร จำปา ศกัดิ ์เมือ่ แยก ออก เปน 3 อาณาจกัร 
แลว จะ มี ผล ตอ การ อพยพ ของ คน ลาว หรือ การ สราง เมือง 
หลายๆ เมือง ใน ภาค อีสาน ของ ไทย หรือ ไม นั้น คาด วา 
นา จะ มี ผล ไม มาก ก็ นอย 

อยาง กรณี ของ เจาพระ วอ เจา พระตา นั้น เมื่อ ทาน 
ทัง้ สอง ขดั แยง กบั เจา อาณาจักร ลาน ชาง รม ขาว เวยีงจันทน 
ทาน ก็ พา กัน อพยพ ขาม น้ำ โขง มา ต้ัง เมือง ท่ี เมือง หนอง บัว ลุม ภู 
ซึ่ง อยู ไม หาง จาก นครเวี ยง จันทน มาก นัก สวน ตัว ผม 
สันนิษฐาน วา  พระเจา ศิริ บุญ สาร กลัว วา ทาน ทั้ง สอง จะ 
ไป เขา กับ อาณาจักร ลาน ชาง รม ขาว หลวง พระ บาง หรือ 
อาณาจักร นคร จำปา ศักดิ์ ทาน จึง ตอง ยก ทัพ มา จัดการ 
กบฏ เพื่อ เปนการ ตัด ไฟ แต ตน ลม

ผลลัพธ เปน อยางไร คง ไม ตอง บอก เมื่อ ทัพ หลวง 
กับ ทัพ ชาว บาน ปะทะ กัน  อะไร จะ ไป เหลือ เจา พระตา 
ถึงแก ความ ตายในส นาม รบ สวน เจา พระวอ เจา คำ ผง 
และ เจา นอง อีก 2 องค ซึ่ง ไม ปรากฏ ชื่อ ตาง แตกทัพ 
หนี กระจาย กัน ไป คนละ ทิศ ละ ทาง โดย ขบวน ทัพ ของ 
เจา พระวอ ได เดิน ทาง ตาม ลุม น้ำ ชี มา พัก กับ เจา คำ สู ผู 
ปกครอง บาน สิงห ทา (ปจจุบัน คือ จังหวัด ยโสธร) เร่ือย 
มา จนถึง ลุม น้ำ มูล  และ สราง เมือง ใหม ที่ ดอน วัง กอง 
 เขต นคร จำปา ศักดิ์ ตาม รับสั่ง ของ พระเจา องค หลวง
 เจา นคร จำปา ศักดิ์ โดย เจา พระวอ ให ขุด คู สราง คาย ขึ้น 
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เรียก วา คาย บาน ดู บาน แก
ตลอดทาง นั้น  ผูคน ที่ อพยพ มา ดวย บาง สวน ก็ 

แยก ตวั ไป สราง ชมุชน ใหม บาง ไป รวม กบั ชมุชน ที ่ม ีอยู แลว 
จน กลาย เปน เมือง ใหม บาง จะ วา ไป  สมัย กรุงธนบุรี ตอ 
รัตน โกสินทร ตอน ตน น้ันนับ วา เปน ยุค ทอง แหง การ กอ ราง 
สราง หัว เมือง ของ ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ เลย ก็ วา ได

สวน เจา พระ วอ นั้น ชีวิต เหมือน ตอง คำ สาป แทนที่ 
จะ ได มี ชีวิต ที่ สุข สงบ มาตร วา หนี มา ไกล จาก นคร 
เวียงจันทน พอควร แลว หาก พระเจา ศิริ บุญ สาร ยัง ตาม 
จอง เวร ไม เลิก ราว ป พ.ศ. 2321 พระเจา ศิริ บุญ สาร
ท รง ยก ทัพ มา ปราบ อีก ครั้ง หมาย จะ ให ชุมชน นี้ ดับ สูญ 
กัน เลย ที เดียว 

ครา นี้ เจาพระวอ ถึง คราว สิ้น อายุขัย เหลือ แต เพยีง 
เจา คำ ผง และ บรวิาร บาง สวน  ซึง่ ทัง้หมด เห็น แลว วา คง อยู 
ที ่นี ่ตอ ไป ไม ได แน จงึ ได พา กนั อพยพ ตอ ไป ถงึ หวย แจ ระแม 
แลว มาส ราง เมือง ใหม ที่ ดง อู ผึ้ง ตอ มา ป พ.ศ. 2322 จึง 
มี หนังสือ กราบ บังคม ทูล ขอ ขึ้น อยู ใน ขอบ ขัณฑสีมา ของ 
สมเด็จ พระเจาตากสิน มหาราช พระองค จึง โปรด เกลาฯ 
พระราชทาน นาม เมอืง ที ่ตัง้ วา  ‘เมอืง อบุล’ จาก นัน้ เจา คำ ผง
 ได รับ โปรด เกลาฯ ให เปน เจา เมือง คน แรก และ ได รับ พระ 
ราชทินนาม วา ‘ พระ ปทุม สุร ราช’

เลน เอา เหน่ือย ไม นอย กวา คน กลุม นี้ จะ มี ตัว ตน ได 
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นี่ ถา ไม ตัดสิน ใจ เขา มา พึ่ง ใบบุญ พระเจาตาก ไมรู วา คน 
ชมุชน นี ้จะ อยู อยางไร จงั หวดั อบุล ราชธาน ีอนั แสน ใหญ โต
 อยาง ใน ปจจุบัน จะ ยัง คง มี ตัว ตน หรือ ไม อัน นี้ เดา ไม ออก 
จริงๆ

Å§ ËÅÑ¡ »˜¡ °Ò¹

ทั้งหมด ทั้ง หลาย ที่ ราย ยาว อาจ ฟง ดู นา เบื่อ หาก 
ประวัติศาสตร สวน ดัง กลาว เปน สิ่ง จำเปน ตอง นำ เสนอ 
เพราะ ถา เสนอ เรื่อง ราว แบบ ตัดตอน เกรง วา จะ ตอ ภาพ 
เจาพระตา เจาพระ วอ กับ เมือง เขมราฐ ไม ติด มาตร วา 
ไหนๆ ทาน เปน บรรพบุรุษ ของ ชาว เมือง นี้ แลว เรา ก็ ควร 
นำ เสนอ เรื่อง ราว ของ ทาน ให ครบ ถวน

ยอน กลับ มา ที่ เมือง อุบล สัก นดิ หนึ่ง หลัง จาก ที่ เจา 
คำ ผง เขา มา พึ่ง พระ บุญ ญาธิ การ กษัตริย ไทย แลว ตอ มา 
ใน สมัย พระพุทธ ยอด ฟา จุฬา โลก ทาน มี ความ ชอบ จาก 
การ ทำ ราชการ สงคราม ปราบ ขบถ เมือง นคร จำปา ศักด์ิ 
พระพุทธ ยอด ฟา จงึ ทรง โปรด เกลาฯ ให สถาปนา เมอืง อบุล 
ขึ้น เปน เมือง ประเทศราช แตง ตั้ง ให พระ ประทุม ราช วงศา 
เปน พระ ประ ทุม วร ราช สุริย วงศ (คำ ผง) เจา ครอง เมือง 
‘อบุลราชธาน ีศร ีวนา ไล ประเทศราช’ เปน อนั จบ เรื่ ิอง ราว 
ของ เมือง อุบล ใน หนา ประวัติศาสตร

ถึง ตรง นี้ หลาย ทาน อาจ กำลัง นึก สงสัย อยู ไม มาก ก็ 
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นอย เรื่อง ราว ผาน มา ตั้ง หลาย ยอหนา ยัง ไม เห็น บทบาท 
ของ เขมราฐ แต อยาง ใด เลย อยา เพิ่ง ใจรอน ไป ครับ ความ 
ขาง ตน ที่ เลา มา เปน เพียง การ ปู ฐาน ความ รู ให แก ทาน
 ผู อาน แต หลัง จาก บรรทัด นี้ จะ เปนการ เดิน ทาง เขา สู สิ่ง 
ที่ ทาน รอ คอย

เรื่อง ราว ของ เมือง เขมราฐ จะ วา ไป ก็ เหมือน วัฏจักร 
ที ่หมนุ วน กลับ มา ใน เมือ่ เจาพระวอ เจาพระตา บรรพบุรษุ 
ของ คน เมือง อุบล เคย ไม พอใจ เจา เมือง ลาน ชาง รม ขาว 
เวียงจันทน อยางไร ผู ที่ กอ ตั้ง เมือง นี้ ก็ คิด ไม แตก ตาง กัน 
ไป เชน กัน เรื่ิ อง ของ เรื่อง มี อยู วา  สมัย พระบาท สมเด็จ 
พระพุทธ เลิศ หลา นภาลัย อุปฮาด (ก่ำ) รอง เจา เมือง 
อบุลราชธาน ีไม พอใจ ที ่ทำ ราชการ กบั พระ พรหม ราช วงศา 
(ทาว ทิศ พรหม) เจา เมือง อุบลราชธานี คน ที่ 2 ทาน จึง 
อพยพ ไพรพล ไป หา ทำเล ที่ เหมาะ สม ตั้ง เมือง ขึ้น ใหม 
มาตร วา เปนการ สนอง พระบรม ราโชบาย ใน การ ตั้ง เมือง 
ขึ้น ใหม ดวย ใน คราว เดียวกัน

ประมาณ ป พ.ศ. 2357 พระบาท สมเด็จ พระพุทธ 
เลิศ หลา นภาลัย ทรง พระ กรุณา โปรด เกลาฯ ให ตั้ง บาน 
โศก กง พะเนียง ขึ้น เปน เมือง เขมราษฎร ธานี ขึ้น ตรง ตอ 
กรุงเทพมหานครเมือ่ ป พ.ศ. 2357 พรอม ทัง้ โปรด เกลาฯ 
แตง ตั้ง ให อุปฮาด (ก่ำ) เปน พระเจา เทพ วงศา เมือง 
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เลา มา ตัง้ นาน ยงั ไม ได พดู ถงึ เลย วา  เขมราฐ แปล วา
 อะไร อยาง เมือง เขม ราช ของ จิตร ภูมิ ศักดิ์ นั้นแปล วา 
เมือง ของ ชาว เขมร สวน สำหรับ เขมราฐ แหง นี้  ผม ไป พลิก 
หนงัสอื พงศาวดาร อสีาน ด ูได ความ วา ‘ดนิ แดน แหง ความ 
เกษม สุข’ ฟง แลว ชาง นา อยู เสีย นี่ กระไร 

สวน หาก จะ แปล ความ หมาย โดย ละเอียด หนอย ก็ 
พอ จะ แบง ได ดังนี้ คำ วา ‘ราษฎร’ เปน คำ ที่มา จาก ภาษา 
สันสกฤต  มี ความ หมาย ตรง กับ ‘รัฐ’ หรือ ‘รัฏฐ’ หมาย ถึง 
แวน แควน หรือ ดิน แดน สวน ‘เขม’ เปน คำ ภาษา บาลี 
หมาย ถึง ความ เกษม สุข (ที่มา: นามานุกรม ภูมิศาสตร 
จงัหวัด อบุลราชธานี สำนกั ศลิป วฒันธรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ อุบลราชธานี)

พูด ถึง ความ หมาย ของ ชื่อ ไป แลว หาก จะ ไม กลาว 
ถึง ความ สำคัญ ของ เมือง นี้ ตอ ระบบ การ ปกครอง ของ ไทย 
คงจะ ไม ครบ ถวน นับ จาก ที่ เมือง นี้ แยก ตัว เปน เอกเทศ 
จาก อุบลราชธานี เมือง เขมราฐ เปรียบ เสมือน ศูนยกลาง 
ของ ดิน แดน ริม น้ำ โขง ที่ เคย ขึ้น ตอ เมือง จำปาศักดิ์ อยาง 
เห็น ได ชัด

ตัวอยาง เชน สมัย พระบาท สมเด็จ พระ นั่ง เกลา 
เจา อยู หัว โปรด เกลาฯ ให เมือง โขงเจียม มา ขึ้น ตรง ตอ 
เมือง เขมราฐ หรือ อยาง ครั้ง เมื่อ โปรด เกลาฯ ให ตั้ง เมือง 
คำเขื่อนแกว ใน ป พ.ศ. 2388 และ เมือง อำนาจเจริญ
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ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน

ระบบเศรษฐกิจชุมชน

ระบบความปลอดภัยชุมชน

ระบบเรียนรูเพื่อเด็กและเยาวชน

ระบบภูมิปญญาชุมชน

ระบบกองทุนและสวัสดิการ

ระบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ระบบบริหารจัดการตำบล
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1 โรง พยาบาล 1,500 เตียง

2 กลุม อาสา สมัคร ดูแล ผู สูง อายุ ที่ บาน (อผส.)

3 กลุม อาสา สมัคร สาธารณสุข ประจำ หมูบาน (อสม.)

4 องคการ แชร ประเทศไทย (มิตรภาพ ริม โขง)

5 ชมรม ผู สูง อายุ ออก กำลัง กาย เพื่อ สุขภาพ

6 กลุม แม บาน เกษตรกร หนอง วิไล

7 กลุม เลี้ยง ปลา ใน กระชัง

8 กลุม ทำ ขนม ทอง พับ-ทอง มวน

9 กลุม เศรษฐกจิ พอ เพียง

10 กลุม ทำ แหนม ใบ มะยม

11 กลุม ทำไส กรอก

12 กลุม ผลิตภัณฑ ไมไผ

13 อาสา สมัคร กู ชีพ กูภัย (1669)

14 อาสา สมัคร ปองกัน ภัย ฝาย 

พลเรือน (อป พร.)

15 การ จัดการ สาร เสพ ติด ของ ชุมชน 

(หมูบาน สี ขาว)

16 สโมสร ป.ซิตี้

17 ศูนย พัฒนา เด็ก เล็ก เทศบาล 

ตำบล เขมราฐ

18 ยุว วิจยั

19 กลุม กลอง ยาว

20 รำวง ชาว บาน

21 ศูนย ศิลป วัฒนธรรม

22 Bamboo Bank (ธนาคาร 

กระบอก ไมไผ)

23 การ แขง เรือ ยาว นานาชาติ ชิง ถวย 

พระราชทาน

24 ไหว พระ 3 พี่ นอง

25 การ บริหาร จัดการ ตำบล

26 การ จัดการ ขอมูล ตำบล (TCNAP)
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 ใน ป พ.ศ. 2401 พระองค ก็ โปรด เกลาฯ ให ขึ้น ตรง ตอ 
เมือง เขมราฐ เชน กัน

ผม วา ตรง นี้ นา จะ มี เหตุ ผล หลายๆ ประการ รวม 
กัน อยาง แรก นา จะ มา จาก การ ถวง ดุลอำนาจ ของ เมือง 
อุบลราชธานี ศรี วนา ไล ไม ให มี อิทธิพล ใน เขต พื้นที่ นี้ มาก 
เกนิ ไป หรอื อาจ เปน หลกั การ แบง แยก แลว ปกครอง อนั นี ้
ผม เอง ยัง ไม สามารถ สรุป ได คง ตอง ศึกษา ขอมูล เพิ่ม เติม 
กัน ใน ภาย หลัง

ตอ มา ใน รัชกาล พระบาท สมเด็จ พระจอมเกลา เจา 
อยู หัว พระองค ทรง ปรับปรุง การ ปกครอง สวน ภูมิภาค 
ครั้ง ใหญ ทรง มี ‘พระ ราช บัญญัติ ลักษณะ ปกครอง ทอง ที่ 
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ร.ศ. 116’ โดย มณฑล อีสาน ถูก แบง ออก เปน 8 บริเวณ 
สำหรบั อบุลราชธาน ีที ่ม ีอยู 3 เมอืง คอื  เมอืง อบุลราชธาน ี
เมือง เขมราฐ และ เมือง ยโสธร แตละ เมือง มี พื้นที่ ขึ้น ตรง 
หลาย อำเภอ ดงั ที ่ปรากฏ วา  ใน ป พ.ศ. 2445 เมอืง เขมราฐ
 มี พระ เขม รัฐ เดช ธนี รักษ (คำ บุ) เปน ผู วา ราชการ เมือง 
และ มี อำนาจ ปกครอง 6 อำเภอ คือ อำเภอ อุทัย เขมราฐ 
ประจิม เขมราฐ อำนาจเจริญ คำเขื่อนแกว โขงเจียม และ 
วารินชำราบ อัน แสดง ให เห็น วา เมือง เขมราฐ ยัง เปน เมอืง 
ที่ มี ความ สำคัญ มาก

ป พ.ศ. 2452 ได ม ีการ ปรบัปรงุ การ ปกครอง ภายใน 
บรเิวณ เมอืง อบุลราชธานี อกี ครัง้ หนึง่ เมอืง เขมราฐ ถกู ลด 
ฐานะ เปน อำเภอ โดย รวม อำเภอ อุทัย เขมราฐ และ อำเภอ 
ประจมิ เขมราฐ เขา ดวย กนัเปน อำเภอ อทุยั เขมราฐ  ขึน้ กบั 
เมือง ยโสธร แต ก็ ยัง อยู บริเวณ อุบลราชธานี เหมือน เดิม

กระทั่ง ใน รัชกาล พระบาท 
สมเด็จ พระมงกุฎเกลา เจา อยู หัว
ได มี การ แยก มณฑล อีสาน ออก 
เปน 2 มณฑล คือ มณฑล 
อุบลราชธานี กับ มณฑล รอยเอ็ด 
เมื่อ วัน ที่ 9 เมษายน 2455 และ 
มี การ ปรับปรุง ให เหมาะ สม โดย 
เมือง ยโสธร ถูก ยกเลิก ไป สวน 
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อำเภอ อุทัย เขมราฐ ก็ ให ขึ้น กับ 
จังหวัด อุบลราชธานี ตลอด มา 
จนถึง ปจจุบัน
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“เมือง นี้ ไม ได มี ดี แต เรื่อง 
ประวัติศาสตร ไม เชื่อ ตอง ลง
พ้ืน ท่ี เอง ดู” เสียง ร่ำ ลือ จาก เฟ ซบุก 
ของ เครือ ขาย นัก พัฒนา กลาว ไว 
อยาง นั้น
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ผม เอง ยัง ไม ปกใจ เชื่อ เทาไร นัก จนกวา จะ ได เห็น 
กับ ตา วา ชุมชน ที่ เปน สังคม เมือง แหง นี้ จะ มี งาน พัฒนา 
ดาน ใด บาง ที ่โดด เดน จน เปน ที ่รำ่ ลอื ใน หมู คน ทำงาน ดาน 
การ พัฒนา ชุมชน 

จาก ทีพ่กั รมิ นำ้ โขง  ผม ลดั เลาะ ไป ตาม ทาง เดนิ รมิ นำ้ 
ทาง เดิน ดัง กลาว แม จะ มี บาง จุด ที่ มี หญา ขึ้น รก ครึ้ม แล ดู 
ไม เปน ระเบียบ อยู บาง หาก ดวย ความ งาม ของ ธรรมชาติ 
และ บรรยากาศ ริม น้ำ โขง สาย นี้ กลับ ชดเชย สิ่ง ดัง กลาว 
ไป ได อยาง หมดจด 

ผม เดนิ จาก ทิศ เหนือ สู ทิศ ใต โดย มี ลำน้ำ โขง ขนาบ 
อยู ดาน ซาย มือ ใช เวลา ประมาณ 15 นาที ไม ขาด ไม เกิน
 ไป จาก นี้  ก็ จะ พบ ที่ทำการ ทาเรือ จุด ผอน ปรน การ คา 
ไทย-ลาว บริเวณ ตล่ิง ดาน ลาง จะ เปน ทาเรือ คอย รับ สง
 ผู โดยสาร ที่ เดิน ทาง ขาม ไป มาระ หวาง ดิน แดน สอง ฝง โขง 

ถดั จาก ทีท่ำการ ทาเรอื จดุ ผอน ปรน การ คา ไทย-ลาว 
จะ มี แผน หิน ขนาด ไม เล็ก ไม ใหญ เขียน ไว วา ‘ตะวัน ออก 
สุด เขตแดน สยาม อำเภอ เขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี’ 
เมื่อ ขาม ถนน สาย เล็กๆ ก็ จะ พบ ลาน อเนกประสงค 
สำหรับ จัด งาน กิจกรรม ตางๆ ของ คน เขมราฐ

ออ ผม ลืม บอก ไป อยาง หนึ่ง บริเวณ เดียวกัน นั้น 
จะ มี รถ สกา ย แล็บ (มอเตอรไซค สามลอ เครื่อง) ไว คอย 
บรกิาร ชาว ลาว ที ่ขาม ฝง มา ทำ มา หากิน หรอื ขาม มา ซือ้ ขาย 
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สินคา จอด กัน ละลาน ตา จน กลาย เปน อีก หนึ่ง สัญลักษณ 
ของ เมือง ริม โขง แหง นี้ ก็ วา ได

หลัง เดิน ชื่นชม บรรยากาศ เขมราฐ อยู พัก ใหญ มา 
รูสึก ตัว อีก ที เมื่อ กม มอง ดู นาิกา ก็ พบ วา ลวง เลย เวลา 
นัด กับ ผู บริหาร เทศบาล ตำบล เขมราฐ มา เกือบ 10 นาที 
เห็น ที คง ตองหา โอกาส มา ใช บริการ เจา รถ สกา ย แล็บ 
ใน ชวง เย็น เสีย แลว

¤ÇÒÁ ÁÑè¹¤§ àÁ×Í§ ªÒÂá´¹

จาก ดาน ตรวจ คน เขา เมือง เดิน ตัด ลาน อเนกประสงค 
ไป ราว 50 เมตร จะ มี ถนน สาย เล็กๆ คั่น กลาง จาก นั้น 
จะ พบ อาคาร ที่ทำการ เทศบาล ตำบล เขมราฐ อาคาร หลัง 
นี้ มี ลักษณะ เฉพาะ ของ ตัว เอง จะ วา เกา ก็ ไมใช จะ วา ใหม 
ก็ ไม เชิง เหมือน มี กล่ิน อาย สถาปตยกรรม แบบ โค โล เนีย ล
อยู ไมนอย 

ผม เดิน ขึ้น ชั้น 2 ยืน หัน รี หัน ขวาง อยู พัก หนึ่ง นอง 
เจา หนาท่ี คน สวย สไตล คน อบุลฯ เดนิ เขา มา โอภา ปราศรยั 
จงึ ทราบ วา ตอน นี ้คณะ ผู บรหิาร กำลงั ประชมุ อยู คง ตอง รอ 
อกี สกั พกั ใหญ หาก ผม ดนั เปน คน ประเภท อยู เฉย ไม ได จงึ 
ขอ ลง ไป เดิน สำรวจ บริเวณ รอบๆ เทศบาล เสีย หนอย

นอกจาก หนวย งาน ตางๆ ของ เทศบาล แลว ผม 
พบ วา บริเวณ ชั้น 1 ดาน ซาย สุด เปน ที่ทำการ ดาน ตรวจ 
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คน เขา เมือง (ตม.) เขมราฐ ผม สังเกต เห็น เจา หนาที่ ตม. 
ทำงาน อยาง ขะมักเขมน ก็ อด ดีใจ แทน คน เขมราฐ ไม ไดที่ 
มี ขาราชการ ทำงาน ขยัน ขัน แข็ง แต เชื่อ หรือ ไม  ทามกลาง 
ความ ขยัน ขัน แข็ง อยาง นี้ กลับ ยัง มี ขบวนการ ลักลอบ ขน 
ยา เสพ ติด ที่ ดำเนิน การ กัน อยาง ไม เกรง กลัว กฎหมาย อยู 
หลาย กลุม เลย ที เดียว

ชวง ที ่กำลงั เดนิ สำรวจ บรรยากาศ อยู หนา ดาน ตม. 
นาย ตำรวจ ทาน หนึง่ ก ็เดนิ เขา มา ทกัทาย ถามไถ วา เปน ใคร 
มา จาก ไหน คุย กัน สัก พัก จึง ได ทราบ วา ตำรวจ นาย นี้ คือ 
หัวหนา ดาน เลย ขอ รบกวน ให เลา สภาพ ปญหา เกี่ยว กับ
 ยา เสพ ติด และ สินคา เถื่อน ให ฟง พอ เปน ความ รู

ร.ต.ต.สวรรค บุญ วงศ หัวหนา ดาน ตม.เขมราฐ 
เจาของ ใบหนา คมคาย จมูก เปน สัน โดง แวว ตา จริงจัง 
เลา ให ฟง วา

“เหน็ สงบๆ อยาง นี ้แต ที ่นี ่ก ็ยงั ม ีปญหา ที ่ยงั จดัการ 
ไม หมด ทั้ง ยา เสพ ติด ทั้ง สินคา เถื่อน เชื่อ หรือ ไม วาที่ 
เขมราฐ ม ีการ ลกัลอบ ขน ยา เสพ ตดิ จาก ประเทศ เพือ่น บาน 
ตดิ อนัดับ 1 ใน 3 ของ ประเทศ เลย นะ ผม ก ็พยายาม กำชบั 
ลกู นอง วา ให กวดขนั อยาง เตม็ ที ่โดย เฉพาะ ใน ชวง หนา แลง
 ที่ น้ำ ลด จน เกิด เปน สันดอน ชวง นี้ พวก ขบวนการ ขน
 ยา เสพ ติด จะ ลักลอบ ขาม ฝง ชุกชุม กวา ปกติ
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“เรื่อง ของ เถื่อน ก็ มี บาง แต ไม มาก สวน ใหญ จะ เปน 
เหลา ตม เหลา นอก หรอื บหุรี ่หน ีภาษ ีสาเหต ุที ่ของ พวก นี ้
ทะลัก เขา มา มาก นา จะ เกิด จาก ปญหา เศรษฐกิจ ชายแดน 
ซบเซา ทัง้ พชื ผล ทางการ เกษตร ก ็ยงั ราคา ตกต่ำ อกี ผม เอง
 ก็ ไมรู จะ ชวย อยางไร เพราะ ไมมี อำนาจ หนาที่ ที่ จะ ไป ทำ 
ตรง นั้น ได บาง ครั้ง ถามไถ พื้นเพ ของ คน ที่ ถูก จับ แลว ก็ 
นึก สงสาร แต เรา ก็ ตอง ทำ ตาม หนาที่ โชค ดี ที่ วา ตั้งแต มี 
นายก เทศมนตรี ทาน นี้ ตำบล เขมราฐ ของ เรา ก็ เริ่ม มี การ 
พัฒนา ที่ ดี ขึ้น มา บาง”

ระดบั หวัหนา ดาน ตม. พดู เอง ขนาด นี ้สงสยั นายก 
เทศมนตรี ของ ที่ นี่ คง มี ดี อยู ไม หยอก 
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ผม ปลอย ให พี่ หมวด สวรรค กลับ ไป ประจำ หนาที่ 
ตอ สวน ตัว เอง สวม วิญญาณ นัก สำรวจ เดิน ชม รอบๆ 
ที่ทำการ เทศบาล ตอ จาก ซาย สุด ของ อาคาร เทศบาล ซึ่ง 
เปน ที่ทำการ ตม.เขมราฐ อา คา รถัด ไป ดาน ขางๆ นั้น 
จะ เปน อาคาร อเนกประสงค ไว ใช จัดการ ประชุม สัมมนา 
ตางๆ พอ ชะโงก หนา เขาไป ด ูก ็พบ วา ม ีกลุม ผู สงู อาย ุกำลงั 
ซอม เตน แอโรบิก มวยไทย กัน อยู ดู แลว ก็ รูสึก สนุก คึกคัก 
ไป ดวย เสียดาย ที่ ยัง ไมมี โอกาส ได นั่ง พูด คุย กัน เปน เรื่อง 
เปน ราว มาก นัก 
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จาก อาคาร อเนกประสงค วก ไป ดาน หลัง ของ 
เทศบาล จะ เปน ที่ ตั้ง ของ ฝาย ปองกัน และ บรรเทา 
สาธารณภัย ฝาย สาธารณสุข รวม ถึง สถาน ที่ จัด เก็บ 
อุปกรณ ซอม บำรุง อะไร ตางๆ เมื่อ เดิน ตอ ไป เรื่อยๆ จะ 
พบ อาคาร สำนักงาน ปฏิรูป ที่ดิน ถัด ไป อีก ไม ไกล เปน 
สำนักงาน ประปา และ หนวย งาน ราชการ ตางๆ 

สวน ตัว คิด วาการ รวม สถาน ที่ ราชการ ตางๆ มา ไว 
ใน ที ่เดยีวกัน นัน้ เปน แนวทาง ที ่เหมาะ สม ด ีเพราะ เปนการ 
ชวย อำนวย ความ สะดวก แก ประชาชน ทีม่า ตดิตอ ราชการ 
ทำให ไม ตอง เสีย เวลา เดิน ทาง เรียก ได วา มา ที่ นี่ ที่ เดียว
 ก็ได รับ บริการ อยาง เบ็ดเสร็จ ครบ วงจร 
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ระหวาง ที่ เดิน ชม นก ชม ไม อยู นั้น ‘นอง สุ’ 

สุ นันทา เครือ สี ดา เจา หนาที่ ประสาน งาน ของ 
เทศบาล โทร มา ตาม พอดี ถึง เวลา ที่ จะ ได พบปะ 
กับ เจา บาน ตัว จริง เสียง จริง

‘4 »‚ 3 ÊÃŒÒ§’ 

á¹Ç¤ Ô´ ãËÁ‹ ̈Ò¡ ¹Ò Â¡Ï Ë¹Ø‹Á

“ครอบครัว อบอุน ชุมชน เขม แข็ง รวม แรง 
ประสาน ความ คิด เศรษฐกิจ รุด หนา ชาว ประชา
 มี คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี มี การ ศึกษา ทั่ว ถึง กาว ไกล มี 
จิตใจ เมตตาเอื้อ อาทร”

ฟง ประโยค ขาง ตน นี้ แลว นา จะ เปน คำ 
ประกาศ นโยบาย ของ นักการ เมือง ระดับ ชาติ 
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ใช ไหม ครบั ทวา แนว ความ คดิ ดงั กลาว นี ้เปน ของ ผู บรหิาร 
องคกร ปกครอง ทอง ถิ่น เล็กๆ องคกร หนึ่ง เทานั้น หาก 
แฝง ไว ดวย วิสัย ทัศน อัน กวาง ไกล ใน การ พัฒนา คุณภาพ 
ชีวิต ของ ประชาชน ที่ ตนเอง รับ ผิด ชอบ

วชิระ วิเศษ ชาติ นายก เทศมนตรี ตำบล เขมราฐ 
เจาของ แนวคิด ดัง กลาว และ ทีม งาน บริหาร มา กัน พรอม 
หนา ดวย ความ กระตือรือรน ที่ จะ บอก เลา เรื่อง ราว การ 
พัฒนา ตำบล เขมราฐ ให แขก ผู มา เยือน ได รับ ทราบ พรอม 
พูด คุย กัน อยาง เปด ใจ และ ตอบ ทกุ คำถาม ที่ สงสัย ใคร รู

“เม่ือ สกั ครู ได คยุ กบั หวัหนา ดาน ตม.เขมราฐ ไดยนิ 
วาที่ นี่ มี ปญหา เรื่อง การ ลักลอบ ขน ยา เสพ ติด และ สินคา 
เถื่อน อยู มาก อยาก ทราบ วา ทาน นา ยกฯ และ คณะ
 ผู บริหาร มี วิธี แกไข อยางไร หรือ มี แนวทาง พัฒนา ตรง จุด ไหน
 เพิ่ม เติม เพื่อ ที่ จะ ลด ปญหา เหลา นี้” ผม ยิง คำถาม ชุด ใหญ 
โดย ไม พูด พลาม ทำ เพลง

นา ยกฯ รูป หลอ วัย กลาง คน ขยับ แวน ครั้ง หนึ่ง กอน 
ตอบ ดวย น้ำ เสียง นุม เรียบ ทวา แฝง ไว ดวย ความ ตั้งใจ 
จริง

“เทศบาล ตำบล เขมราฐ มีน โย บาย เพื่อ การ พัฒนา 
ที่ เปน รูป ธรรม  คือ นโยบาย 4 ป 3 สราง ประกอบ ดวย 
การ สราง คน สราง งาน และ สราง เมือง น โบาย ทั้งหมด 
จะ ทำ ใน ลักษณะ บูรณ า การ โดย ให ทุก หนวย งาน มี การ 
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ทำงาน ที่ ประสาน สอดคลอง ใน ทิศทาง เดียวกัน เชน การ 
สราง คน จะ มี การ สง เสริม และ สนับสนุน การ ศึกษา ทั้ง ใน
 และ นอก ระบบ รวม ทัง้ ม ีการ ให ทนุ การ ศกึษา แก ลกู หลาน 
ของ คน พื้นท่ี โดย เมื่อ พวก เขา เหลา นั้น จบ การ ศึกษา 
กลับ มา  เรา จะ มี การ สราง งาน ไว รองรับ ไมใช เพียง เทา นี้ 
เรา ยัง สนับสนุน ให มี การ พัฒนา ฝมือ แรงงาน เพื่อ เปนการ 
สง เสรมิ ให ประชาชน ม ีราย ได และ สามารถ สราง มลูคา เพ่ิม 
จาก อาชีพ ของ ตน

“สวน นโยบาย การ สราง เมือง นั้น เรา จะ เนน การ 
พัฒนา ทาง ดาน สาธารณูปโภค พื้น ฐาน เพื่อ ให สามารถ 
รองรับ ความ เจริญ เติบโต ของ เมือง ใน อนาคต โดย จะ เนน 
แรงงาน และ ผู ประกอบ การ 
ใน พื้นที่ เปน คน รับ ผิด ชอบ 
เ พื่ อ  ใ ห  ง บ  ป ร ะ ม า ณ
หมุนเวียน อยู ใน ตำบล”

นา ยกฯ วชิระ แสดง 
วสิยั ทศัน ให เหน็ นโยบาย การ 
ทำงาน ใน ภาพ กวาง กอน 
จะ ลง ลึก ใน ราย ละเอียด ของ 
แผน ยุทธศาสตร การ พัฒนา 
ตำบล ใน บรรทัด ถัด ไป 

วชิระ วิเศษ ชาติ
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พูด แลว ไม พูด เปลา เพราะ เรื่อง อยาง นี้ เวลา หา 
เสียง ใครๆ ก็ อาจ พูด ได คณะ ผู บริหาร จึง บรรจุ นโยบาย 
‘4 ป 3 สราง’ ลง ใน แผน ยุทธศาสตร การ พัฒนา เทศบาล 
ตำบล ไว เปน ลาย ลักษณ อักษร เพื่อ สราง ความ เชื่อ มั่น ให 
แก ประชาชน 

จาก ประสบการณ การ ลงพื้น ที่ ที่ ผาน มาทำให ผม 
รู วา  ถา ผู บริหาร ใน ระดับ ทอง ถิ่น ไม รักษา คำ พูด สมัย 
หนา อยา ได คิด หวัง วา จะ ได รับ เลือก เขา มา ทำงาน อีก ครั้ง 
เลย ที เดียว ฉะน้ัน การ บรรจุ ลง ใน แผน ยุทธศาสตร ตำบล 
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จึง เปน เสมือน คำมั่น สัญญา ที่ ผู บริหาร ไม อาจ หนี ความ
 รับ ผิด ชอบ ได 

“เทศบาล เรา จะ ทำ แผน กำหนด ยุทธศาสตร การ 
พัฒนา ใน เดือน สิงหาคม ของ ทุกๆ ป โดย กำหนด เปน 
เทศบัญญัติ ของ เทศบาล เสร็จ แลว จึง ทำ หนังสือ แจง 
ผูใหญ บาน เพื่อ ประชาสัมพันธ ให ประชาชน ได รับ ทราบ 
หลัง จาก นั้น จะ มี การ จัด ทำ ประชาคม และ นำ ขอมูล ของ 
แตละ ชุมชน มา รวม กัน จัด ทำ แผน พัฒนา ตำบล 3 ป

“แมวา แผนการ พัฒนา ของ เรา นั้น ไม อาจ แก ปญหา 
เรื่อง ยา เสพ ติด และ สินคา เถื่อน ได 100 เปอรเซ็นต แต 
นับ จาก วัน ที่ ผม เขา มา ทำงาน และ ประกาศ ใช นโยบาย นี้ 
ปญหา ดัง กลาว ก็ ลด ลง ไป มาก คน ที่ ถูก จับกุม ได เดี๋ยว นี้ 
ก็ มัก เปน คนนอก พื้นที่ เสีย เปน สวน มาก เพราะ คนใน 
พืน้ที ่ตอน นี ้เขา รู วา ม ีที ่พึง่ ม ีงาน ให ทำ โดย ไม ตอง ไป เสีย่ง 
ทำงาน ผิด กฎหมาย อีก”

ตอง ปรบ มือ ให ดังๆ กับ ความ เปน นักปกครอง ของ 
นา ยกฯ วชริะ ที่ ีพยายาม หา ทาง แกไข ปญหา ทกุ อยาง ไม วา
 จะ ใน ทาง ตรง หรือ ทาง ออม ทุก บาน ทุก เมือง ตาง ลวน แต 
มี ปญหา สวน จะ มาก จะ นอย ก็ ขึ้น อยู กับ ความ เขม แข็ง 
ของ คนใน พืน้ที ่เอง การ รอ ให ม ีพระเอก ขี ่มา ขาว มา เสก ให 
ปญหา ทุก อยาง หมด ไป นั้น เปน อัน เลิก คิด ไป ได
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นา ยกฯ วชิระ พูด ทิ้ง ทาย ไว นา ฟง ที เดียว วา
“ผม อยาก ให ผู บริหาร สวน ทอง ถิ่น ทุก ทาน รวม ถึง 

นกัการ เมอืง ทกุ ทาน เลย ก ็วา ได อยาก ให ทกุ คน พงึ สงัวร วา  
ตนเอง รับ อาสา เขา มา ทำงาน เพื่อ สวน รวม ก็ ตอง คิด เพื่อ 
สวน รวม เปน อนัดบั แรก บาน เรา เปน ประเทศ กำลงั พฒันา 
ยงั ม ีความ เหลือ่ม ลำ้ อยู อกี มาก เรา ใน ฐานะ ผูรบั อาสา เขา 
มาบ ริ หาร บาน เมือง จึง ตอง ทำ หนาที่ ให ดี ที่สุด ตอง ทำให 
ประชาชน มี ชีวิต ที่ มี คุณภาพ ให มาก ที่สุด เทา ที่ จะ ทำได”
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หลัง นา ยกฯ เขมราฐ ตอง เดิน ทาง ไป ปฏิบัติ ภารกิจ 
ตางๆ ใน พื้นที่ คง เหลือ คณะ ผู บริหาร รับ หนาที่ พูด คุย ตอ 
ซึง่ แตละ ทาน นี ้เอง คอื มด งาน ตวั จรงิ ของ งาน พฒันา ตำบล 
เขมราฐ จะ จริง แท แค ไหน คง ตอง ลอง สนทนา ดู

แรง บนัดาล ใจ ใน การ พฒันา ตำบล เกดิ ขึน้ จาก อะไร 
นั้น ผู ที่ เหมาะ สม จะ เลา เรื่ิ อง ราว ได ดี ที่สุด เห็นจะ เปน 
พ.ต.ท.สุร ชัย เทศ วงศ วิทยากร ประจำ แหลง เรียน รู ของ 
ตำบล ศรี ฐาน นัก พัฒนา คน สำคัญ ทาน นี้ แม จะ 
มีอายุ อา นาม พอ สมควร หาก ท้ัง สีหนา และ แวว ตา
 ไร ซึ่ง ความ ออน ลา 

พ.ต.ท.สรุ ชยั เลา ให ฟง วา เมือ่ กอน นี ้

พ.ต.ท.สุร ชัย เทศ วงศ



ทั้ง เจา หนาที่ ภาค รัฐ และ คน เขมราฐ ไม ใคร จะ รู ปญหา 
และ ความ ตองการ ที่แท จริง ของ ชุมชน เทาไร นัก ยิ่ง เรื่อง 
จุด ออน จุด แข็ง ของ ชุมชน ดวย แลว ยิ่ง ไมมี ใคร รู เลย วา 
ชมุชน ตนเอง ม ีสิง่ ใด บาง ที ่ตอง พฒันา ปรบัปรงุ การ บรหิาร 
งาน ของ เทศบาล ใน ยุค กอน หนา นี้ จึง เปน ไป ใน ลักษณะ 
ไมม ีทศิทาง ไร หาง เสือ เมือ่ ทำ โครงการ พฒันา ใดๆ ขึน้ มา
 ก็ มัก จะ ไม ตรง ตาม ความ ตองการ ของ ชุมชน

คิด ตาม แลว เหน่ือย นะ ครับ หาก เปน ผู บริหาร ทอง ถ่ิน
 แลว ไมมี ขอมูล ท่ี จะ นำ มา ใช งาน เพียง พอ จน มา ถึง ยุค นา ยกฯ
 วชิระ จึง มี การนำ แนวคิด การ จัด เก็บ ขอมูล ชุมชน มา ใช ให 
เกดิ ประโยชน ทำให งาน พฒันา ของ ตำบล เขมราฐ โดด เดน 
ติด อันดับ ประเทศ เลย ที เดียว 

“เรา เริ่ม โครงการ พัฒนา ระบบ จัด เก็บ ขอมูล ชุมชน 
เทศบาล ตำบล เขมราฐ ใน ป 2552 ชวง เดยีว กบั ที ่เทศบาล 
สมคัร เขา โครงการ ชมุชน สขุ ภาวะ กบั ศูนยวจิยั และ พฒันา 
ระบบ สุขภาพ ชุมชน คณะ พยาบาล ศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน สาเหตุ ที่ เรา ตอง พัฒนา ระบบ นี้ ก็ เนื่อง มา จาก 
ตอน นัน้ เกอืบ ทัง้ ชมุชน ไมม ีใคร ที ่ม ีขอมลู พืน้ ฐาน ที ่ถกู ตอง 
อยาง แทจริง แมแต หนวย งาน เดียว

“นา ยกฯ ทาน เห็น วา หาก ปลอย ไว อยาง นี้ ไม ได 
แลว เพราะ ทาย ที่สุด หาก การ พัฒนา ไม เปน ไป ตาม ความ 
ตองการ ของ ชุมชน คน ที่ เดือด รอน ที่สุด ก็ คือ ประชาชน 
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ที่ อยู ใน เทศบาล นี้ เอง ไมใช ใคร อื่น เรา จึง จำเปน ตองหา 
กระบวนการ ตางๆ ใน การ จัด เก็บ ขอมูล ชุมชน ให มี ความ 
ถกู ตอง และ ทนั สมยั อยู ตลอด เวลา” พ.ต.ท.สรุ ชยั เลา ยอน 
ถึงที่ มา ของ โครงการ ให ฟง

สิง่ ที ่นา สนใจ ก ็คอื โปรแกรม จดัการ ขอมลู ชมุชน นัน้ 
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เปน มา อยางไร และ นำ มา ใช ใน ตำบล เขมราฐ ได อยางไร
“ใน ชวง ที ่ชมุชน เริม่ หนั มา ทำงาน ดาน นี ้สสส. ก ็เขา 

มาส นบั สน ุนพ อด ีประกอบ กบั ได ไป ด ูงาน ที ่ตำบล ปาก มลู 
จงัหวดั อบุลราชธาน ีจงึ ได รูจกั โปรแกรม Thailand Com-
munity Network Appraisal Program หรือ ที่ เรียก สั้นๆ 
วา TCNAP เทศบาล เรา ก ็คดิ วา โปรแกรม นี ้แหละ ที ่ใช และ 
นา จะ เปน คำ ตอบ ที่ เหมาะ สม ที่สุด ที่ จะ นำ มา ใช งาน”

ระหวาง ที่ พ.ต.ท.สุร ชัย กำลัง เลา อยาง ออกรส ก็ 
หยิบ จับ เอกสาร มากมาย มา ประกอบ คำ อธิบาย แต สิบ 
ปาก วา ไม เทา ตา เห็น พ.ต.ท.สุร ชัย จึง ชี้ ชวน ไป ดู ที่ทำการ 
แหลง เรียน รู ชุมชน ซึ่ง ตั้ง อยู บริเวณ ดาน หลัง ที่ทำการ 
เทศบาล และ เปน อาคาร หลัง เดียว กับ ที่ ผม เพิ่ง เดิน ไป 
สำรวจ เมื่อ ชวง เชา ที่ ผาน มา

เม่ือ ไป ถงึ หอง ที ่ใช เปน แหลง เรยีน รู ยิง่ รูสกึ วา ใช เลย 
แม ด ูภายนอก อาจ จะ เหมือน หอง ประชุม ธรรมดา ทัว่ไป แต 
เมือ่ หนั ไป ด ูแผนท่ี ที ่ตดิ อยู ขาง ฝา แลว จะ พบ วา หอง ประชุม 
แหง น้ี มี ท้ัง แผนท่ี มนุษย และ แผนท่ี ชุมชน อยาง ละเอียด ล ออ
 สม กับ เปน ชุมชน ตนแบบ ใน ดาน นี้ จริงๆ อีก ทั้ง เอกสาร 
ขอมูล ตางๆ ยัง ถูก จัด ที่ เก็บ เปน แฟม อยาง เปน ระบบ 
ระเบียบ สามารถ หยิบ จับ ขึ้น มา ใช งาน ได โดย สะดวก

พ.ต.ท.สุร ชัย พูด ถึง ขอดี ของ โปรแกรม TCNAP วา 
“จุด เดน ของ โปรแกรม นี้ คือ เมื่อ โปรแกรม วิเคราะห และ 
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ประมวล ผล จุด ออน จุด แข็ง ของ ตำบล เสร็จ แลว ขอมูล 
ทั้งหมด จะ ถูก นำ เขา สู ระบบ ออนไลน ผาน อินเทอรเน็ต 
เพื่อ ให คนใน พื้นที่ สามารถ เช่ือม ตอ ขอมูล และ นำ ไป 
ตอย อด ได รวม ถงึ คน ตาง พืน้ที ่ก ็สามารถ เขา มา แลก เปลีย่น
เรียน รู ได เชน กัน”

ใคร กัน นะ ที่ เปน คน คน คิด โปรแกรม นี้ ใน ใจ ผม นึก 
อยาก จะ ขอ คารวะ แทน คน ทำงาน ดาน ชุมชน สัก 10 ครั้ง 
ของ ดีๆ อยาง นี้ มา ถูก ที่ ถูก เวลา โดย เฉพาะ ใน ยุค ที่ การ 
จัดการ ตนเอง โดย ชุมชน กำลัง เฟอง ฟู เชน นี้
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ฟง ขอดี ของ โปรแกรม นี ้ไป เรยีบรอย แลว แต ก ็ยงั นกึ 
ภาพ ไม ออก วา กระบวนการ ที ่จะ นำ มา ประยกุต ใช กบั งาน 
พฒันา ชมุชน เปน อยางไร ผม เอง เคย ทำงาน เกีย่ว กบั ชมุชน 
มา หลาย ป ดีดัก ลงพื้น ที่ ก็ หลาย หน แต กลับ ไม เคย ไดยิน 
ชื่อ โปรแกรม TCNAP นี้ แมแต ครั้ง เดียว ถือวา มา คราว นี้ 
ได ทำความ รูจัก ไป กับ ทาน ผู อาน ไป พรอมๆ กัน

กอน อื่น เรา ไป ทำความ รูจัก เจา ตัว โปรแกรม TC-
NAP ที่ วา นี้ เปน อันดับ แรก 

“ตัว โปรแกรม นี้ จะ มี การ จัด เก็บ ขอมูล แบง ออก 
เปน 2 ขั้น ตอน ขั้น ตอน แรก จะ ให นัก วิชาการ เจา หนาที่ 
และ ชาว บาน ตำบล โดย เฉพาะ อาสา สมัคร สาธารณสุข 
ประจำ หมูบาน (อสม.) และ อาสา สมัคร ดูแล ผู สูง อายุ ที่ 
บาน (อผส.) รวม กันลง พื้นที่ ซึ่ง จะ มี แบบสอบถาม 2 
ชุด คือ แบบสอบถาม ใน ระดับ บุคคล และ ครอบครัว กับ 
แบบสอบถาม ระดับ กลุม และ ชุมชน โดย เรา จะ ใช ทั้ง วิธี 
กรอก แบบสอบถาม และ สัมภาษณ เปน ราย บุคคล

“จาก นั้น จะ เปน ขั้น ตอน ที่ 2 คือ  การนำ ขอมูล ที่ ได 
มา บนัทึก ลง ใน โปรแกรม TCNAP เพ่ือ เขา สู กระบวนการ 
จัด เก็บ ขอมูล ตรวจ สอบ ขอมูล จาก นั้น โปรแกรม จะ 
ทำการ วิเคราะห และ ประมวล ผล ศักยภาพ ใน ดาน ตางๆ 
ของ ชุมชน เพื่อ เก็บ เปน ฐาน ขอมูล ที่ พรอม สำหรับ การนำ 
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ไป ใช ประ โย ชน ตอ ไป”
ฟง พ.ต.ท.สุร ชัย เลา เหมือน งาย แต ใน ทาง ปฏิบัติ 

อาจ ไม งาย เหมือน ปอก กลวย เขา ปาก เพราะ ตอง เริ่ม 
ตั้งแต การ ตั้ง ทีม จัด เก็บ ขอมูล ทีม จัดการ ฐาน ขอมูล ทีม 
ตรวจ สอบ ทีม วิเคราะห อีก ทั้ง ยัง ทีม บันทึก ขอมูล อีก ซึ่ง 
ทีม หลัง นี้ ฟง ดู เหมือน จะ ไม สำคัญ แต พ.ต.ท.สุร ชัย ย้ำ วา 
ทีม นี้ ตอง มี ความ ละเอียด รอบคอบ มาก 

“กอน การ ทำงาน จริง ใน ทุก ขั้น ตอน เรา ตอง อบรม 
ทีม งาน ให เขาใจ เนื้อ งาน อยาง ถองแท เสีย กอนวา  เรา ทำ 
เพือ่ สวน รวม ไม ได ทำ เพ่ือ ใคร ขอมลู ที ่ได ก็ นำ มา ใช พฒันา 
ชุมชน ทั้ง สิ้น ที่ สำคัญ เจาของ ขอมูล เหลา นี้ ก็ คือ พวก เรา 
ประชาชน ชาว เขมราฐ นี่เอง ดัง นั้น ใน การ ทำงาน จึง หาม 
มั่ว ขอมูล เด็ด ขาด”

ขณะ ที่ ผม เอง ยัง นึก สงสัย อยู วา “เรา จะ แนใจ ได 
อยางไร ครับ วา ขอมูล ที่ ชาว บาน หรือ ทีม งาน เก็บ ขอมูล 
มา นั้น มี ความ ถูก ตอง ครบ ถวน”

พ.ต.ท.สุร ชัย ตอบ กลับ อยาง คลองแคลว “อยาง ที่ 
บอก ไป วา เรา ม ีทมี ตรวจ สอบ ขอมลู สวน นี ้จะ ประกอบ ไป 
ดวย ผูใหญ บาน ประธาน อสม. ประธาน อผส. ประธาน 
กรรมการ ชุมชน และ สมาชิก สภา เทศบาล ซ่ึง ผม เชื่อ วา 
ทาน เหลา นี้ อยู ใกล ชิด กับ ขอมูล มาก ที่สุด ยิ่ง ใน สวน ของ 
ทีม วิเคราะห ดวย แลว แตละ ทาน ลวน มี ความ รู ฉะน้ัน 
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โอกาส ที่ จะ มั่ว ขอมูล หรือ ทำ ขอมูล ผิด พลาด จึง เกิด ขึ้น ได 
นอย มาก”
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ทีนี้ เรา ก็ มา ทำความ รูจัก กับ ขอมูล ตางๆ ที่ ชุมชน 
ไป เก็บ รวบรวม มา ดี กวา นะ ครับ ตอน ที่ ผม หยิบ เอกสาร 
ขอมูล ขึ้น มา ดู นั้น ยอมรับ วา ถึง กับ ตอง ตก ตะลึง เพราะ 
แตละ ชุมชน ลวน มี ขอมูล แยก ยอย เปน แฟม ตางๆ จำนวน 
มหาศาล ชนดิ ที ่ตอง คดิ หนกั เลย วา ตอง ใช เวลา นาน เทาใด 
กวา จะ จัดการ ขอมูล เหลา นี้ ได หมด

พลิก แฟม ไป มา อยู หลาย ตลบ พ.ต.ท.สุร ชัย  จึง 
สรุป แนวทาง ใน การ จัด เก็บ ขอมูล ชุมชน ให ได ครบ ถวน วา 
จะ ตอง เก็บ ขอมูล ให ได ครบ 7 มิติ ไดแก 1.ขอมูล ดาน 
ทุน ที่ แสดง ถึง ศักยภาพ ของ พื้นที่ อาทิ แกน นำ คน เกง 
คน สำคัญ องคกร เงิน และ ทรัพยากร 2.ขอมูล ดาน การ 
ส่ือสาร หรือ ชอง ทางการ สื่อสาร 3.ขอมูล ดาน การ ดูแล 
สขุภาพ อาทิ พฤติกรรม เสีย่ง ปญหา การ เจบ็ ปวย 4.ขอมลู 
ดาน ประชากร อาทิ จำนวน ประชากร การ เกิด การ ตาย 
และ การ ศกึษา 5.ขอมลู ดาน สิง่ แวดลอม อาท ิการ จดัการ 
ขยะ การ ใช พลงังาน ทดแทน 6.ขอมลู ดาน เศรษฐกิจ ชมุชน 
อาทิ อาชีพ หลัก อาชีพ เสริม หนี้ สิน และ 7.ขอมูล ดาน 
การเมือง การ ปกครอง อาทิ การ มี สวน รวม ใน กิจกรรม 
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ชุมชน เปนตน
ไม ยาก ไม งาย ผม วา นะ  ทุก องคการ บริหาร สวน ทอง ถ่ิน

 ทำได อยู แลว  อัน นี้ ขึ้น อยู กับ ความ ตั้งใจ อยาง ที่ เขมราฐ นี่ 
พอ เก็บ ขอ มูล ได ครบ ถวน ผู บริหาร ก็ เอา ขอมูล ดัง กลาว นี้ 
ไป ใช ประกอบ การ ทำ แผนน โย บาย และ ยุทธศาสตร การ 
พัฒนา ทันที

ไหนๆ เจาของ พื้นที่ อุตสาห นำ เสนอ นวัตกรรม 
การนำ ขอมูล TCNAP ไป ใช ใน การ ทำ แผนน โย บาย และ 
ยุทธศาสตร แลว จึง ขอ ให พ.ต.ท.สุร ชัย เลา ตอ ไป วา มี 
โครงการ ใด บาง ที่ นำ ขอมูล ดัง กลาว ไป ใช ให เกิด ประโยชน 
เปน รูป ธรรม มาก ที่สุด

“ชัดเจน ที่สุด ก็ นา จะ เปน เรื่อง การ จัดการ ดาน 
สุข ภาวะ โดย เฉพาะ เรื่อง การ ดูแล ผู สูง อายุ ผู ปวย เรื้อรัง 
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และ ผู ปวย ตดิ เตยีง ซึง่ กอน ที ่จะ ม ีการ จดั เกบ็ ขอมลู  เรา ไมรู 
เลย วา มี จำนวน เทาใด ใคร อยู ตรง ไหน อยางไร บาง ทำให 
การ ดูแล ไม ทั่ว ถึง พอ เรา ทำ โครงการ นี้  เรา จึง รู วา ใคร อยู 
ที่ไหน ใน ชุมชน มี คน ที่ ตองการ ให เขาไป ดูแล จำนวน เทา 
ไหร แลว เรา ก็ เซต ทีม ออก ไป ดูแล ได ถูก ตอง ครบ ถวน”

ไม เพียง เทา นี้ ใน บรรดา เหลา ทีม งาน ที่ ลง ไป ดูแล 
ผู ปวย ผู สูง อายุ นั้น มิได มี เฉพาะ เจา หนาที่ จาก เทศบาล 
เพียง อยาง เดียว หาก ยัง ประกอบ ไป ดวย อาสา สมัคร อีก 
จำนวน หนึ่ง  ซึ่ง แตละ ชุมชน จะ มี อาสา สมัคร ลง ไป ดูแล 
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ชุมชน ละ 5 คน พวก เขา เหลา นั้น ทำงาน โดย อาศัย ขอมูล 
TCNAP นั่นเอง

เลา มา ถึง ตรง นี้ ถา ยัง นึก ภาพ ตาม ไม ออก คง ตอง 
แวะ ไป ดู ของ จริง ที่ แหลง เรียน รู แหลง ตอ ไป ซึ่ง มี การนำ 
ขอมูล TCNAP ไป ใช ใน การ จดัการ ดาน สาธารณสขุ อยาง 
เปน รูป ธรรม วา แลว จึง ขอ อำลา พ.ต.ท.สุร ชัย นัก พัฒนา 
คน เกง ของ เรา กอน ออก เดิน ทาง ตอ ไป 
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เมื่อ สัก ครู พูด คาง ไว ถึง เรื่อง การนำ ขอมูล TCNAP 
มา ใช ใน การ จัดการ ดาน สาธารณสุข เลย พาน นึก ไป ถึง 
เรือ่ง ราว ของ โรง พยาบาล สง เสรมิสขุ ภาพ ตำบล (รพ.สต.) 
หลาย ตอ หลาย แหง ที่ ผม มี โอกาส ได ไป สัมผัส และ แลก 
เปลี่ยน ความ รู กับ ผู อำนวย การ โรง พยาบาล หลาย ทาน
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เชือ่ หรอื ไม ครบั  จนถงึ ทกุ วนั นี ้ผม ก ็ยงั ไม คอย เขาใจ 
นโยบาย เกี่ยว กับ การ ให บริการ ดาน สาธารณสุข ของ บาน 
เรา อยูดี อยา หา วา บน เลย นะ ครับ แต อด ไม ได จริงๆ ยิ่ง 
มอง ไป ถึง ความ ไม เทา เทียม ที่ คนใน ภาค การ เกษตร หรือ 
ภาค ชนบท ได รับ แลว ยิ่ง ชวน ให รูสึก คับ ของใจ

คิด ดู นะ ครับ  ตาม หัว เมือง ใหญๆ หรือ อยาง ใน 
เมือง หลวง นั้น ทั้ง แพทย และ พยาบาล แทบ จะ เดิน ชน กัน 
ขวักไขว ไป หมด หาก แต ใน ชนบท  บุคลากร ดาน นี้ แทบ 
จะ นับ หัว ได เลย แมวา สมัย นี้ อาจ จะ ดี ขึ้น กวา แต กอน บาง 
เล็ก นอย จาก การ ขยาย สถาน บริการ ดาน สาธารณสุข ให 
กระจาย ตวั ใน ชนบท มาก ขึน้ กระนัน้ กต็าม บน ขอ เทจ็ จรงิ 
วัน นี้ ก็ ยัง พบ วา ความ ไม เปน ธรรม ใน การ เขา ถึง บริการ 
สาธารณสุข ยัง คง ดำรง อยู ทั้ง เรื่อง การก ระ จาย บุคลากร 
ไม เปน ธรรม ศักยภาพ ของ บุคลากร ที่ มี ขอ จำกัด อุปกรณ 
และ เครือ่ง มอื ทางการ แพทย ไม เพยีง พอ ปญหา เหลา นี ้ยงั 
รอ การ แกไข ผม กไ็ด แต หวงั วา ใน อนาคต อนั ใกล นี ้ ปญหา 
ตางๆ จะ ทุเลา เบาบาง ลง บางตางๆ จ ทุเลาเบาบางลงบา
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จาก ปญหา การ ให บริการ ดาน สาธารณสุข 
โดย ภาค รัฐ ที่ ยัง ไม สามารถ ตอบ สนอง ความ 
ตองการ ของ ประชาชน ให ครอบคลุม ทุก กลุม จึง 
เปน ที่มา ของ การ ให บริการ ดาน สาธารณสุข โดย 
ชุมชน สวน จะ มี ลักษณะ การ จัดการ อยางไร ใคร 
เปน คน รบั ผดิ ชอบ และ ม ีความ นา เชือ่ ถอื ขนาด ไหน 
นั้น เรา ลอง มา เปด มุม มอง ใน เรื่อง นี้ กัน ดู

54 à¢ÁÃÒ°



ºÃÔ¡ÒÃ ÊØ¢ÀÒ¾ ¶Ö§ ºŒÒ¹

จาก แหลง เรียน รู การ ใช โปรแกรม TCNAP ผม ใช 
เวลา เพียง พริบ ตา เดียว ก็ มา ถึง แหลง เรียน รู โรง พยาบาล 
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1,500 เตียง เพราะ อยู ติด กัน นี่เอง เดิน แค ไม กี่ กาว ก็ ถึง 
แต ไหน ละ เตียง พยาบาล 1,500 เตียง ที่ วา นั้น 

และ ผู ที่ ไขขอ สงสัย เรื่อง นี้ ให กระจาง ก็ ไมใช ใคร อื่น 
หาก แต เปน ‘นอง ส’ุ ส ุนนัทา เครอื ส ีดา นกัเรยีน ทนุ ภาย ใต 
โครงการ 4 ป 3 สราง  ของ ทาน นา ยกฯ วชิระ นี่เอง เธอ 
เลา ให ฟง วา

“แนวคิด เรื่อง โรง พยาบาล 1,500 เตียง เปน 
แนวคิด ที่ เกิด จาก ความ ตองการ ที่ จะ แกไข ปญหา คนไข 
ลน สถาน พยาบาล และ ปญหา การ ขาดแคลน บคุลากร ดาน 
สาธารณสุข จาก เดิม แทนท่ี ผู ปวย จะ ตอง เดิน ทาง ไป หา 
แพทย ที่ โรง พยาบาล ซึ่ง บาง ครั้ง ก็ ตอง ใช เวลา รอ คิว พบ 
หมอ ทัง้ วนั และ ยงั ตอง เสยี คา ใช จาย ใน การ เดนิ ทาง อกี ไม 
นอย ทาง เทศบาล  จงึ ม ีแนวคดิ วา ใน เมือ่ ม ีขอมลู TCNAP 
อยู ใน มือ แลว รู วา ผู ปวย คน ไหน อยู ที่ไหน จึง เริ่ม ทำ เปน 
โครงการ สราง ระบบ บรกิาร สาธารณสุข โดย ภาค ประชาชน 
ที ่สำคญั คน ปวย ก ็ไม ตอง เดนิ ทาง ไป ถงึ สถาน พยาบาล ดวย 
เพียง แค รอ อยู ที่ บาน เดี๋ยว ก็ มี คน ไป รักษา ถึงที่”

ฟง ด ูด ีแถม เปน แนวคิด ที ่สรางสรรค หาก คน ขี ้สงสยั 
อยาง ผม กลับ มี คำถาม ใน ใจ 

“เรา จะ เช่ือ มั่น ใน คุณภาพ ของ อาสา สมัคร ได มาก 
นอย แค ไหน บริการ ที่ ได รับ จะ เทียบ เทากับ โรง พยาบาล 
หรือ เปลา แลว ถา เกิด อะไร ผิด พลาด ขึ้น มา ใคร จะ รับ ผิด 
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ชอบ”
เหมือน นอง สุจะ เดา ใจ ออก เธอ อธิบาย ตอ ไป วา
“ขอ สงสัย เรื่อง คุณภาพ นั้น ตอง เขาใจ ใน เบื้อง ตน 

กอน อยาง แรก คอื  คน ทีม่า ทำงาน นี ้ได ตอง ผาน การ อบรม 
ดาน สาธารณสุข อยาง เขม งวด ซึ่ง อสม. ที่ ทำงาน รวม กัน
 เขา ก็ มี ความ รู ดาน นี้ ดี พอ อยาง ที่ สอง คือ  เรา เนน การ 
ทำงาน ใน เชงิ รกุ โดย การ เขาไป ตรวจ สขุภาพ ของ ประชาชน 
กอน ที ่จะ เกดิ โรค ภยั เชน ตรวจ โรค เบา หวาน โรค ความ ดนั 
โลหิต สูง สวน คน ที่ ปวย หนัก จน เกิน ความ สา มา รถ จริงๆ 
เรา ก็ จะ ประสาน สง ตอ ไป ยัง โรง พยาบาล ประจำ อำเภอ” 
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นอกจาก การ ทำงาน เชิง รุก ที่ เนน การ ปองกัน แทน 
การ รักษา อีก สวน หนึ่ง ที่ นา สนใจ ของ โครงการ นี้ คือ การ 
เขาไป ดูแล ผู สูง อายุ และ ผู ปวย เร้ือรัง ถึง ภายใน บาน ซ่ึง นอง สุ
 เลา แนวคิด ให ฟง วา

“อีก หนึ่ง ปญหา ใหญ ทาง ดาน สาธารณสุข ที่ พบ คือ 
ปญหา ผู สูง อายุ ที่ ปวย เรื้อรัง และ ไมมี คน ดูแล ซึ่ง กลุม ของ 
เรา เลง็ เหน็ แลว วา เรือ่ง นี ้เปน เรือ่ง ใหญ ประมาณ ป 2553 
จึง มี การ จัด ตั้ง กลุม ดูแล ผู สูง อายุ ขึ้น มา ทั้ง 8 ชุมชน มี 
ตัวแทน จาก ชุมชน 5 คน ประกอบ ดวย อสม. 3 คน คณะ 
กรรมการ หมูบาน 1 คน และ อป พร. 1 คน โดย คัด เลือก 
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จาก ผู ที่ มี จิต อาสา เปน หลัก ไมมี การ บังคับ กัน”
นอกจาก บริการ ดาน สาธารณสุข ที่ ผู สูง อายุ จะ ได 

รับ แลว ผลพลอยได อีก อยาง คือ ผู สูง อายุ จะ ได รับ ขอมูล 
ขาวสาร ของ ชุมชน อยาง ตอ เนื่อง โดย ทุก ครั้ง ที่ อสม. 
เขาไป บรกิาร ที ่บาน นัน้ จะ นำ ขอมลู ขาวสาร หรอื สวสัดกิาร 
ตางๆ ไป แจง แก ผู สูง อายุ และ ผู ที่ ดูแล ให ได รับ ทราบ ดวย 

ที่ สำคัญ นอง สุ ยัง ย้ำ ดวย วา ใน เรื่อง คุณภาพ การ 
ดแูล ผู สงู อาย ุนัน้ ไม ตอง เปน หวง จติ อาสา ทกุ คน ลวน ผาน 
การ อบรม เฉพาะ ดาน การ ดูแล ผู สูง อายุ มา เปน อยาง ดี 

“ขอมูล ผู สงู อายุ ที่ เรา ใช จะ มี อยู 2 สวน ทั้ง ขอมูล 
ทะเบียน ราย ชื่อ เอกสาร บันทึก ตางๆ ของ อสม. อผส. 
และ ขอมลู TCNAP ซึง่ สวน นี ้จะ ม ีความ สำคญั มาก เพราะ 
เปน ขอมูล ที่ จะ ทำให ทราบ สภาพ ปญหา ดาน สุขภาพ ของ
 ผู สูง อายุ ใน ชุมชน”

ประโยชน ของ ขอมลู TCNAP นบั วา ครอบคลุม และ 
ใช ประโยชน ได ด ีท ีเดยีว หาก ชมุชน ใด จะ นำ แนวคดิ นี ้ไป ใช 
บาง ก็ ไม ถือวา ผิดก ติ กา อะไร

สวน ปญหา การ ทำงาน เทา ที่ คุย กัน ตอน นี้ พบ วา 
ยัง คง เปน เรื่อง ของ จำ นว นบุคลา กร ที่ มี จำนวน จำกัด โดย 
เฉพาะ ใน สวน ของ พยาบาล วิชาชีพ ประจำ เทศบาล ซึ่ง 
ขณะ นี้ มี เพียง นอง สุ คน เดียว เทานั้น ทำให บาง ครั้ง ผู ปวย 
ตอง รอ รับ บริการ นาน พอ สมควร ปจจุบัน ทาง เทศบาล จึง 
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ได หา แนวทาง สง เสริม ดวย การ สง นักเรียน ทุน ไป เรียน ตอ 
คณะ พยาบาล ศาสตร มหาวิทยาลัย ขอนแกน เพื่อ เพิ่ม 
ศักยภาพ มาก ขึ้น

ขณะ เดียวกัน ใน ดาน อุปกรณ การ แพทย ตางๆ นั้น 
นอง สุ เลา วา ไมมี ปญหา อะไร เพราะ เทศบาล สนับสนุน 
เต็ม ที่ อีก ทั้ง โรง พยาบาล เขมราฐ ก็ ไม ปลอย ปละ ละเลย 
โดย ได เขา มา ชวย เหลือ ทั้ง กำลัง คน และ อุปกรณ ดาน การ 
แพทย อยู เสมอ

เห็น ความ เขม แข็ง ใน การ ทำงาน ของ ทอง ถิ่น เชน 
นี้ แลว นับ วา เปนการ ทุมเท เพื่อ สวน รวม อยาง แทจริง 
เหมือน กับ คำ พูด ที่ วา สามัคคี คือ พลัง เพราะ หาก แตละ 
หนวย งาน องคกร ทำงาน แบบ ตาง คน ตาง ทำ คนละ ทิศ
 ละ ทาง แลว ชาว บาน ตา ดำๆ จะ หัน หนา ไป พึ่ง ใคร
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ขณะ กำลัง จะ กลาว คำ อำลา นอง สุ กลาว เสริม มา 
อีก คำรบ

“โครงการ เรา ไม ได มี แต ผูใหญ เทานั้น ที่ เขา รวม แต 
ยงั ม ีกลุม เดก็ และ เยาวชน มา เปน อสม.นอย อกี ดวย ตรง นี ้
ทาน นา ยกฯ ตั้งใจ เลย วา จะ ปลูก ฝง จิตสำนึก ความ เปน 
เจาของ ชุมชน และ ความ กตัญู ตอ ผู หลัก ผูใหญ ให แก 
คน รุน ใหม”
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และ เชน เดียวกัน นอง สุ ยัง คง เนน ย้ำ ดวย วา อสม.
นอย เหลา นี้ ลวน ผาน การ อบรม ความ รู มา แลว ใน ระดับ 
หนึ่ง ทำให มั่นใจ ได วา มี ทักษะ ใน การ ดูแล ผู ปวย และ ผู สูง 
อายุ เพียง พอ

“เรือ่ง นี ้เปน อกี เรือ่ง ที ่อยาก ยำ้ เลย วา ไม ตอง หวง ทัง้ 
อสม.เด็ก และ อสม.ผูใหญ ทกุ คน ม ีความ รู ความ สามารถ 
ใน การ ดูแล ผู ปวย และ ผู สูง อายุ ทุก ครั้ง ที่ อสม.นอย 
ลงพื้น ที่ เรา ก็ ไม ได ปลอย ให ไป โดย ลำพัง แต จะ มี อสม. 
และ อผส. คอย เปน พี่ เลี้ยง ไป ดวย เสมอ

“โครงการ ที่ เกิด ขึ้น เปน ผล งาน ที่ สราง ความ ภูมิใจ 
แก เรา มาก เพราะ ผู สงู อาย ุได รบั การ ดแูล และ รูสกึ ม ีกำลงั 
ใจ ที ่เหน็ ลกู หลาน เปน หวง เปน ใย มา เยีย่มเยยีน เกดิ ความ 
สนั พนัธ อนั ด ีใน ชมุชน สวน เยาวชน เอง ม ีความ สขุ ที ่ได ชวย 
เหลอื ผู อืน่ เกดิ ความ รู และ ทกัษะ ใน การ ดแูล สขุภาพ ผู 
อื่น และ ตนเอง”

ไดยิน ได ฟง เชน นี้ แลว ก็ อด รูสึก ชื่น ใจ แทน 
ผู เฒา ผู แก บาน นี้ เมือง นี้ ไม ได จริงๆ ที่ ไมมี ใคร 
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ลืม ความ สำคัญ ของ พวก เขา และ ที่ สำคัญ ยัง มี เด็ก และ 
เยาวชน รุน ใหม เขา มา สาน ตอ การ ทำงาน สม กบั เปน ความ 
หวัง และ อนาคต ของ ตำบล เขมราฐ ตัว จริง
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เสร็จ จาก ภาค เชา ผม ขอตัว ไป เดิน เลน ใน ตัว เมือง 
พัก ใหญ เพราะ เกิด อาการ ติด อก ติดใจ เสนห ของ เมือง 
เล็กๆ ริม น้ำ โขง เมือง นี้ 

บรรยากาศ ภายใน เมอืง เทา ที ่เห็น นบั วา เปน เมอืง ที ่
ม ีความ สงบ รมเย็น นา อยู อาศัย ไม นอย ทัง้ ตกึ ราม บาน ชอง

62 à¢ÁÃÒ°



 ที่ ยัง ไมมี อา คา รสูงๆ มา บดบัง ทัศนียภาพ สัก เทาไร โดย 
เฉพาะ ตัว บาน สวน ใหญ ที่ ยัง คง มี ลักษณะ เปน บาน ไม 
สไตล โบราณ สวน ตึกแถว หรือ อาคาร สมัย ใหม ที่ ไม 
เขา พวก ก็ พอ มี ให เห็น บาง ประปราย ไม ได ผุด ขึ้น เปน 
ดอก เหด็ เหมือน อยาง หวั เมอืง ใหญๆ  ที ่ผม ตดิใจ ทีสุ่ด ก ็นา 
จะ เปน เรือ่ง ของ ผงัเมอืง ที ่ม ีการ วาง โครง ขาย ถนน เชือ่ม กนั 
อยาง ทัว่ ถงึ ที ่สำคญั ยงั พบ อกี ดวย วา  ผงัเมอืง ของ ที ่นี ่ไม ได 
ยุงเหยิง เสีย จน ไร ระเบียบ

ผม เดิน ชม นก ชม ไม ไป เรื่อยๆ จน ไป เจอ วัด โบราณ 
แหง หนึ่ง เมื่อ เงย หนา ขึ้น อาน ปาย ถึง ได ทราบ วา ที่ นี่ คือ 
วัด โพธ์ิ ซึ่ง ถือวา เปน อาราม ประจำ เมือง เขมราฐ ก็ วา ได 
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ตาม ประวัติ เลา กัน วา  แม ชี ขาว ผู สราง วัด นี้ ขึ้น มา ทาน 
หนี ภัย สงคราม มา จาก เมือง เวียงจันทน สมัย ประมาณ 
พระเจาตากสิน หรือ อาจ กลาว ได วา รวม ยุค สมัย เดียว กับ 
เจาพระวอ เจาพระตา ก็ ไม ผิด ประการ ใด 

ไหนๆ ก็ได มา เยือน ถึง วัด สำคัญ ขนาด นี้ จึง ถือ 
โอกาส เขาไป กราบ สัก กา ระ พระพุทธ รูป ประจำ เมือง 
สัก หนอย ตาม ธรรมเนียม ปฏิบัติ

สถาปตยกรรม ภายใน วัด มี กลิ่น อาย วัฒนธรรม
 ลาน ชาง รวม สมัย กับ ยุค อาณาจักร ลาน ชาง รม ขาว เวียงจันทน 
ภายใน อโุบสถ เปน ที ่ประดษิฐาน ของ พระเจา ใหญ องค แสน 
ซึ่ง เปน พระพุทธ รูป ปาง มาร วิชัย ขนาด หนา ตัก กวาง 
1.09 เมตร สูง 1.59 เมตร สราง ดวย อิฐ โบราณ ตาม 

64 à¢ÁÃÒ°



ประวัติ เลา กัน วา พระพุทธ รูป 
องค นี้ นับ เปน พระพุทธ รูป เกา 
แก ที่สุด องค หนึ่ง ของ จังหวัด 
อุบลราชธานี

ขณะ กำลัง เพลิดเพลิน 
อยู นัน้ พลนั นกึ ขึน้ มา ได วา ม ีนดั 
สำคญั กบั วทิยากร ประจำ แหลง 
เรียน รู ศูนย พัฒนา เด็ก เล็ก จึง 
เปน อัน ตอง กราบ ลา พระเจา 
ใหญ องค แสน อีก ครั้ง กอน จะ 

ออก เดิน ทาง ตอ ไป
ผม ไป ถึง ศูนย เด็ก เล็ก ราว บาย โมง เศษ อัน เปน 

เวลา ที่ เหลา หนู นอย วัย นา รัก เขา นอน กลาง วัน กัน เปน ที่ 
เรยีบรอย เสยีดาย ที ่ไม ได เห็น บรรยากาศ ขณะ เดก็ๆ วิง่ เลน
 สง เสียง เจี๊ยวจาว คง นา สนุก เหมือน จับ ปู ใส กระดง 

ภายใน ศนูย เดก็ เลก็ เทศบาล เขมราฐ มอง คราวๆ จะ 
พบ อาคาร ทัง้ สิน้ 3 หลงั ประกอบ ดวย อาคาร อำนวย การ
 ซ่ึง เปน อาคาร อเนกประสงค ไป ใน ตัว อาคาร หองเรียน เด็ก เล็ก 
3-4 ขวบ ถัด ไป ทาง ดาน หลัง จะ เปน โรง ครัว

สภาพ โดย รวม บอก ได เลย วา เปน ศูนย เด็ก เล็ก ของ 
ภาค รฐั ที ่ใคร มา เห็น เปน ตอง อจิฉา อยาง แนนอน ทัง้ อาคาร 
หลัง ใหม ที่ สีสัน สดใส สะอาด ตา บริเวณ โดย รอบ มี พื้นที่ 
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กวาง ขวาง เขียว ขจี และ สิ่ง ที่ เยา ยวน ใจ เด็กๆ มาก ที่สุด 
คือ สนาม เด็ก เลน ขนาด ใหญ เทียบ เทา โรงเรียน อนุบาล 
ชื่อ ดัง ใน กรุงเทพฯ เลย ที เดียว

คุณครู สาว ทาน หนึ่ีง เดิน มา ทัก ดวย รอย ยิ้ม สดใส 
แนะนำ ตัว กัน เสร็จ สรรพ จึง ทราบ วา เธอ เปน ชาว เขมราฐ 
โดย กำเนิด และ ดวย สำนึก รัก บาน เกิด จึง กลับ มา ทำงาน
 ที ่นี ่เพือ่ ดแูล ศนูย เดก็ เลก็ แหง นี ้‘คร ูจิง๋’ เจยีระไน สตุ เศวต 
ครู สาว ชาว เขมราฐ เลา ที่มา ของ ศูนย เด็ก เล็ก ให ฟง วา 

“กอน ที ่จะ ม ีศนูย แหง นี ้เดมิท ีเขมราฐ ม ีศนูย รบั เลีย้ง 
เด็ก เล็ก อยู แลว แต จะ ไป ตั้ง อยู ตาม วัด ตางๆ ตอน นั้น มี 
ทั้งหมด 3 แหง ปญหา คือ แตละ แหง มี คุณภาพ ที่ ไม ได 
มาตรฐาน เด็ก ที่ จบ ไป ก็ ไม ได รับ การ ยอมรับ จาก โรงเรียน 
ใน ระดับ ชั้น อนุบาล 

“ตอน นั้น ทุก คน รู ปญหา แต ก็ ยัง ไมมี คน เขา มา แก 
จน มา ถึง สมัย นา ยกฯ วชิระ ทาน เล็ง เห็น ความ สำคัญ ของ 
ปญหา ดาน นี้ ประกอบ กับ เทศบาล มีน โย บาย 4 ป 3 
สราง จงึ ได ม ีการ ทำ ประชาคม สอบถาม ความ ตองการ ของ 
คนใน พื้นที่ จน ได ขอ สรุป วา ชุมชน ตองการ ศูนย เด็ก เล็ก ที่ 
ได มาตรฐาน และ ให โอน งาน ท้ังหมด มา อยู ใน ความ รับ ผิด ชอบ
 ของ เทศบาล ศูนย เด็ก เล็ก แหง นี้ จึง ได ถือ กำเนิด ขึ้น ใน 
เดือน พฤษภาคม 2552” ครู สาว อธิบาย ฉะฉาน

ครู จิ๋ งบ อก อีก วา หลัง จาก ถาย โอน ศูนย รับ เล้ียง 
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เด็ก เล็ก ที่ มี อยู เดิม ให ขึ้น ตรง ตอ เทศบาล แลว ยิ่ง ทำให ครู 
พี่ เลี้ยง ใน แตละ พื้นที่ เกิด ความ พึง พอใจ ที่ ทอง ถิ่น เห็น 
ความ สำคัญ และ เอาใจ ใส

“สำหรับ ครู พี่ เลี้ยง ยิ่ง รูสึก ดีใจ มาก ที่ ผูใหญ ใน 
เทศบาล ให ความ สนใจ ใน เรือ่ง นี ้และ เมือ่ ได ทำงาน รวม กนั 
ก ็จะ ชวย ให เกดิ การ แลก เปลีย่น ความ รู ทำให การ ดแูล เดก็ 
ม ีคณุภาพ มาก ขึน้ เพราะ ที ่ผาน มา คร ูสวน ใหญ ม ีแต ความ รู 
ความ เชี่ยวชาญ ใน การ เลี้ยง ดู เด็ก แต ใน ดาน วิชาการ อาจ 
ยงั ไม เขม แขง็ มาก นกั ดงั นัน้ เมือ่ เปด ศนูย เดก็ เลก็ เทศบาล 
เขมราฐ ขึ้น มา ทำให ทาง สำนักงาน เขต การ ศึกษา ได เขา 
ชวย เสริม ดาน วิชาการ ดวย” ครู จิ๋ง เลา ดวย สีหนา ยิ้ม แยม 
สม กับ เปน ครู พี่ เลี้ยง เดก็
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ครู จิ๋ง ยอมรับ วา ที่ ผาน มา ศูนย เด็ก เล็ก อาจ ยัง 
ประสบ ปญหา เรื่อง ความ เขม ขน ทาง วิชาการ ทำให 
เทศบาล เล็ง เห็น วา ควร มี การ พัฒนา ให ได มาตรฐาน โดย 
อาศัย ความ รวม มือ จาก หนวย งาน ดาน การ ศึกษา ให เขา 
มา ชวย หนุน เสริม ใน จุด ออน เพื่อ ให เด็กๆ ชาว เขมราฐ ได 
เติบโต อยาง มี คุณภาพ ไม นอยห นา ตำบล อื่น

“การ พัฒนา ศูนย เด็ก เล็ก จำเปน ตอง ทำให ได ตาม 
เกณฑ มาตรฐาน ของ กรม อนามัย และ กรม สง เสริม การ 
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ปกครอง สวน ทอง ถิน่ อยางไร กต็าม ทกุ ครัง้ ที ่เรา ม ีปญหา 
ก็ จะ ได รับ ความ ชวย เหลือ จาก ผู หลัก ผูใหญ ใน ตำบล โดย 
เฉพาะ ผูทรง คุณวุฒิ ทางการ ศึกษา ที่ พรอม จะ เขา มา ชวย 
เสมอ” 

ครู จิ๋ งบ อก อีก วา โดย ทั่วไป ศูนย เด็ก เล็ก ใน ระดับ 
ทอง ถิ่น จะ ตอง มี หนวย งาน ภาค รัฐ เขา มา รวม ตรวจ สอบ 
มาตรฐาน ทัง้ ทาง ดาน วิชาการ และ คณุภาพ ใน การ ดแูล เดก็ 
ขณะ เดียวกัน ตัว ครู พี่ เลี้ยง เอง ก็ ตอง มี การ พัฒนา ความ รู 
ความ สามารถ รวม ถงึ เขยีน หลกัสตูร ให เหมาะ สม และ ตรง 
ตาม ความ ตองการ ของ ทอง ถิ่น

“จริงๆ แลว ครู ท่ี น่ี มี ความ สามารถ ทุก อยาง โดย เฉพาะ
 ใน เรื่อง การ พัฒนา เด็ก แต ปญหา ที่ ผาน มา คือ เมื่อ เรา จัด 
กิจกรรม การ เรียน การ สอน ขึ้น มา แลว ไมมี การ บันทึก ให 
เปน ระบบ เมื่อ หนวย งาน ภายนอก เขา มา ตรวจ ดู รายงาน 
ทำให เรา ไมมี หลัก ฐาน ยืนยัน วา ได สอน อะไร ไป บาง” 

ปญหา นี้ อาจ ไมใช เรื่อง ใหญ หาก แต ตอง ใช ระยะ 
เวลา ใน การ ปรบัปรงุ กระบวนการ เรยีน การ สอน ให เปน ไป 
ตาม เงือ่นไข และ กตกิา ของ การ ประเมนิ คณุภาพ การ ศกึษา 
ซึ่ง ครู ประจำ ศูนย เด็ก เล็ก ไม ได นิ่ง นอนใจ 

“ที่ ศูนย เด็ก เล็ก เรา จะ ใช หลักสูตร ที่ อิง กับ หลักสูตร 
ของกรมการปกครองสวนทองถิน่ เนน ไป ที ่การ พฒันาการ 
ของ เด็ก ทั้ง 4 ดาน ไดแก รางกาย อารมณ สังคม และ 
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สติ ปญญา ภาย ใต หลักสูตร การ สราง เสริม ประสบการณ 
เพื่อ เปนการ เตรียม ความ พรอม กอน เขา สู ระดับ อนุบาล”

สำหรับ ผม แลว สิ่ง ที่ โดด เดน ใน ศูนย เด็ก เล็ก 
เทศบาลตำบลเขมราฐ ก็ คือ การ เรียน การ สอน แบบ 2 
ภาษา คอื ภาษา กลาง และ ภาษา ถิน่ บง บอก ถงึ ความ ภมูใิจ 
ใน เอกลักษณ และ วัฒนธรรม ทอง ถิ่น ของ ตนเอง 

“ใน ดาน การ สอน จะ มี การ ใช ทั้ง ภาษา กลาง และ 
ภาษา อสีาน ควบคู กนั โดย ใน สวน ของ วชิาการ จะ ใช ภาษา 
กลาง เปน หลกั เพือ่ เปนการ เตรยีม ความ พรอม ให เดก็ เลก็ 
กอน เขา อนุบาล สวน ภาษา อีสาน นั้น จะ ใช สื่อสาร ใน ชีวิต 
ประจำ วัน ปกติ”

เรา คุย กัน ตอ ถึง เรื่อง เกณฑ การ วัด และ ประเมิน ผล 
วา เด็ก ตอง มี ความ พรอม ขนาด ไหน หรือ ตอง มี ทักษะ 
ดาน ใด บาง จึง จะ ผาน การ ประเมิน และ ได เขา เรียน ตอ 
ใน ระดับ อนุบาล

ครู จิ๋ง ให คำ ตอบ วา หลัก สำคัญ จะ เนน ให เด็ก เล็ก มี 
ความ พรอม ทั้ง 4 ดาน ดัง ที่ กลาว ไป แลว โดย จะ มี คณะ 
กรรมการ เปน ผู ประเมนิ จาก นัน้ จงึ จะ ออก ใบรบั รอง วา เดก็ 
มี พัฒนาการ ใน แตละ ดาน อยางไร บาง เพื่อ เปน หลัก ฐาน
 ยืนยัน กอน สง ตอ ไป ยัง โรงเรียน อนุบาล

อยางไร ก็ ดี สำหรับ เด็ก ที่ อายุ เกิน 5 ขวบ  อัน เปน
 เกณฑ สูงสุด ที่ จะ อยู ใน ศูนย เด็ก เล็ก หาก ไม ผาน การ 
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ประเมิน ทาง ศูนย เด็ก เล็ก ก็ พรอม จะ ดูแล ตอ ไป โดย 
ไม ปลอย ลอยแพ 
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คุย ออกรส กัน มา พัก ใหญ จน กระท่ัง ได ทราบ วา 
วัตถุประสงค ของ การ เปด ศูนย เด็ก เล็ก อีก ประการ หน่ึง 
ที่ สำคัญ ไม นอย ไป กวา เรื่อง ของ มาตรฐาน หลักสูตร ก็ คือ 
การ มี สวน รวม ของ คนใน ชุมชน เพราะ หาก กิจ กร รม ใดๆ 
กต็าม  ไม ได รบั การ ยอมรบั หรอื ไม ได รบั ความ รวม มอื จาก 
ชมุชน ผลลพัธ ใน ระยะ ยาว ที ่ได ก ็ไม นา จะ พน ไป จาก ความ 
ฉาบฉวย ที่ ไม ยั่งยืน คงทน 

“วัตถุประสงค อีก ดาน หนึ่ง ของ การ ตั้ง ศูนย เด็ก เล็ก
 แหง นี้ ก็ เพื่อ ตองการ แบง เบา ภาระ ผู ปกครอง ชวย ให 
ผู ปกครอง มี เวลา ไป ประกอบ อาชีพ และ เพื่อ ให ทุก คนใน 
ชมุชน ได เขา มา ม ีสวน รวม ใน การ สง เสรมิ พฒันาการ แก เดก็ 
โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง เรื่อง ของ การ มี สวน รวม ของ ชุมชน นั้น 
เปน สิ่ง ที่ เทศบาล เนน มาก เนื่องจาก คณะ ผู บริหาร อยาก 
ให เกิด ความ ตระหนัก วา ชุมชน นี้ เปน ของ เรา ทุก คน เรา
 ทุก คน มีหนา ที่ ตอง ใสใจ ดูแล รักษา เพื่อ ที่ จะ สราง ความ 
เปน ชุมชน นา อยู ประชาชน มี คุณภาพ ชีวิต ดี ไร ความ 
ทุกข ยาก” ครู จิ๋ งก ลา ว ดวย น้ำ เสียง จริงจัง และ หนัก แนน 

ขณะ เดียวกัน ครู จิ๋ง เลา ตอ ถึง กระบวนการ สราง 
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การ มี สวน รวม ของ คนใน ชุมชน ดวย วา 
เริ่ม จาก การ ตั้ง คณะ กรรมการ ศูนย 
เด็ก เล็ก ซึ่ง ประกอบ ดวย คน จาก หลาย 
ภาค สวน อาทิ เจา อาวาส วัด ที่ เคย 
อุปถัมภ ศูนย เด็ก เล็ก มา กอน ผูทรง 
คณุวฒุ ิทางการ ศกึษา ใน พืน้ที ่ตวัแทน 
ผู ปกครอง ตวัแทน กรรมการ ชมุชน เจา 
หนาที่ จาก เทศบาล และ ตัวแทน ครู พี่ 
เลีย้ง โดย ทกุ ครัง้ ที ่จะ ตอง มี การ ตดัสนิ 
ใจ ใน เรือ่ง ใด เรือ่ง หนึง่ ไม วา จะ เปนการ 
จัด กิจกรรม การ เขียน หลักสูตร การ 
ประเมิน ผล การ ศึกษา ทุก ฝาย จะ ตอง 
ตัดสิน ใจ รวม กัน เสมอ ไมมี การ ตัดสิน ใจ
 ใดๆ โดย พลการ เพื่อ ใหการ ทำงาน 
เกิด ความ โปรงใส ทุก ขั้น ตอน 

อีก เรื่อง หนึ่ง ที่ ชุมชน เขา มา มี 
บทบาท อยาง เหน็ ได ชดั คอื การ เขา รวม 
ทำ กิจกรรม ตางๆ ของ กลุม จิต อาสา 
โดย เฉพาะ กลุม ผู สูง อายุ ที่ จะ เขา มา 
สง เสริม การ ออก กำลัง กาย ให กับ เด็ก 
การ สอน ภาษา ถิ่น รวม ทั้ง การ อบรม 
วัฒนธรรม ทอง ถิ่น เปนตน





ได ฟง ครู จิ๋ง ยืนยัน เชน นี้ แลว ทำให ผม รูสึก ได ดวย 
หัวใจ เลย วา คน เขมราฐ ให ความ สำคัญ กับ ศูนย เด็ก เล็ก 
แหง นี้ มาก ขนาด ไหน

กอน จาก กัน  ผม ถาม ครู จิ๋ง วา แผน งาน ใน อนาคต 
ของ ศูนย เด็ก เล็ก คนใน ชุมชน วาด หวัง ไว อยางไร ครู จิ๋ง 
สรุป สั้นๆ ทิ้ง ทาย วา วัน ขาง หนา จะ เปน อยางไร อาจ 
ไม สำคัญ เทากับ ทำ วัน นี้ ให เต็ม กำลัง ที่สุด โดย เฉพาะ 
การ สราง ความ รู ความ เขาใจ ให กับ พอ แม และ ผู ปกครอง
 ใน การ ดูแล บุตร หลาน หรือ สาน ตอ กิจกรรม จาก ทาง 
โรงเรยีน เพราะ การ เรยีน รู จาก คนใน ครอบครวั คอื พืน้ ฐาน 
ที่ ดี ที่สุด สำหรับ เด็ก 
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ทุก ครั้ง ที่ ได ลงพื้น ที่ ไป เยี่ยม เยือน ชุมชน สุข ภาวะ 
หลาย ที่ หลาย แหง ผม รูสึก เหมือน ตัว เอง ได เปด โลก ทัศน 
ใหม ทุก ครั้ง อยาง เชน ครั้ง นี้ ที่ ได มา เยือน เขมราฐ  มี แหลง 
เรยีน รูมาก มาย ซึง่ ผม เอง ไม เคย ได เห็น ทีไ่หน มา กอน และ 
มี เสนห ที่ ไม ธรรมดา 

หลัง ร่ำ ลา ครู จิ๋ง ที่ ศูนย เด็ก เล็ก ผม เดิน ยอน กลับ ไป 
ที่ เทศบาล ตำบลเขมราฐ ทวา ทองฟา ที่ สดใส เมื่อ ชวง เชา 
กลับ ถูก แทนท่ี ดวย หยาด พระ พิรุณ เล็ก นอย ถึง ปาน กลาง 
แต ก็ ไม เปน อุปสรรค ใน การ เดิน ทาง อะไร นัก สวน ตัว ผม 
กลับ รูสึก วา ดี เสีย อีก วิว ทิวทัศน ตางๆ จะ ได ดู เขียว สดชื่น 
ขึ้น มา บาง

ผม เดิน ลัด เลาะ ไป ถึงที่ ทำการ เทศบาล ราว 4 โมง 
เย็น เมื่อ เดิน ขึ้น ไป ถึง หอง ประชุม ชั้น 2 ก็ พบ หนุม ใหญ 
ชาว ปกษ ใต นั่ง รอ ผม อยู กอน แลว

อาจารย สุร วุฒิ ยุทธ ชนะ ผู ประสาน งาน โครงการ 
ชุมชน สุข ภาวะ แนะนำ ตัว ดวย ทาที เปน กันเอง กอน จะ 
เอย เชือ้ เชญิ ให ผม แวะ ไป เยีย่ม ชม แหลง เรยีน รู ที ่สำคญั แหง 
หนึ่ง ของ เขมราฐ โดย รับ ประกัน วา จะ ตอง ทำให ผม ตื่น ตา 
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ตื่น ใจ อยาง แนนอน
“เดี๋ยว พี่ จะ พา ไป ดู แหลง เรียน รู พิเศษ สำหรับ วัน นี้ 

นะ เปน แหลง เรยีน รู ที ่ถอืวา สราง ชือ่ เสยีง ให คน ทัง้ ประเทศ 
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รูจกั เขมราฐ เลย ละ ยงั ไง ก ็เตรยีม ตวั ให พรอม นะ 6 โมง เยน็
 เจอ กัน”

ผม นึก สงสัย พี่ เขา จะ พา ผม ไป แหลง เรียน รู แบบ 
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ไหน นะ ใน ใจ ก็ ยิ่ง รูสึก ตื่น เตน ตาม ไป ดวย 
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18.00 น. ตาม เวลา นัด คน หนึ่ง คน กลอง หนึ่ง ตัว 
ยนื กลาง สนาม ฟตุบอล พรอม ความ ลุน ระทึก สวน เรือ่ง ราว
 จะ เปน อยางไร นั้น ลอง มา ติดตาม ดู

ผม ออก จาก ตัว เขต เทศบาล ตำบลเขมราฐ ไป ตาม 
เสน ทาง ที่ นั่ง รถ บัส มา เมื่อ เชา นี้  ผาน ทา รถ ผาน โรงเรียน 
เขมราฐ พิทยาคม ประมาณ 2-3 กิโลเมตร ซาย มือ เปน
 โรง พยาบาล ขวา มอื เปน โรงเรยีน บาน เหนอื หนา โรงเรยีน 
มี ปาย ขอความ ‘สโมสร ป.ซิตี้’ ตั้ง เดน ตระหงาน 

สภาพ ภายนอก เทา ที ่สงัเกต ด ูก ็เปน โรงเรยีน ประถม 
ประจำ ตำบล ธรรมดา ไม นา จะ มี อะไร พิเศษ พิสดาร แต 
พอก วาด สายตา ให ถวน ถี่ ก็ พบ วา สนาม ฟุตบอล โรงเรียน 
แหง น้ี เทียบ ช้ัน มาตรฐาน เดียว กับ สนาม ฟุตบอล ของ สถา บัน
 การ ศึกษา ดังๆ เลย ที เดียว

หลงั ลง จาก รถ ผม เริม่ สอบถาม นองๆ นกักฬีา ที ่ยนื 
อยู ขาง สนาม ทนัท ีวา ใคร เปน เจา ภาพ สโมสร ป.ซติี ้แหลง 
เรียน รู ระดับ ยักษ ใหญ แหง นี้

มอง ไป ตาม นิ้ว ของ นอง นักกีฬา ผม แทบ ไม เชื่อ 
สายตา ตัว เอง โคช คน เกง ประจำ สโมสร ป.ซิตี้ ไมใช ผูชาย 
รางกาย แข็ง แรง กำยำ อยาง ที่ คิด แต เปน ชาย ผู นั่ง เกาอี้ 
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รถ เข็น คัน นั้น
“พี่ จำ ได รางๆ วา  วัน นั้น เกิด อุบัติเหตุ รถ แหก โคง 

พอ ตื่น มา อีก ที พบ ตัว เอง นอน อยู บน เตียง โรง พยาบาล 
ขยับ ตัว ก็ ไม ได ที่ สำคัญ รางกาย ทอน ลาง ไมมี ความ รูสึก 
อะไร เลย พอ ถาม หมอ ถึง ได รู วา กระดูก สัน หลัง หัก” 
‘โคช แหง น’ ปริญญา เหล็ก ด ี เลา เรื่อง ราว แต หน หลัง 
ให ฟง

ซ้ำ ราย ที่สุด  คราว เคราะห ครั้ง นั้น ดัน มา เกิด ขึ้น ใน 
วนั ที ่โคช แหง นกำ ลงั จะ เดนิ ทาง ไป รบั ตำแหนง ปลดั อำเภอ 
ที่ แก อุตสาห มุมานะ เพียร พยายาม สอบ เขา ให ได

“แรกๆ ก็ ทำใจ ยอมรับ สภาพ ตัว เอง ไม ไดที่ ตอง 
เปน คน พิการ เดิน เหิน ก็ ไม ได ที่ไหน ที่ คน บอก วา มี หมอ ดี 
ทั้ง หมอผี หมอ บาน พี่ ไป หมด หมด เงิน ไป เปน แสนๆ แต 
ก็ ไมมี อะไร ดี ขึ้น เสีย ทั้ง เวลา เสีย ทั้ง เงิน ใน ที่สุด ก็ ตอง 
ยอมรับ ชะตา กรรม” โคช แหง น เลา

แต แลว จูๆ โชค ชะตา ก็ เลน ตลก ชีวิต ของ วาที่ ปลัด 
อำเภอ พลิก ผัน มา เปน โคช ให กับ นักกีฬา เยาวชน ของ 
เขมราฐ ตรง นี้ ตาง หาก ที่ นา ติดตาม

“ก ็ไมม ีอะไร มาก เมือ่ เลอืก ที ่จะ ม ีชวีติ อยู ก ็ตอง สู ตอ 
ไป จาก นัน้ พี ่ก ็หนั มา ประกอบ ธรุกจิ สวน ตวั พอ เริม่ ยงัชพี 
อยู ได เรา ก็ คิด แลว วา ตอง ทำ ใน สิ่ง ที่รัก นั่น คือ ฟุตบอล” 
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โคช แหง นบ อก ถึง จุด เปลี่ยน ครั้ง สำคัญ ใน ชีวิต
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กฬีา ฟตุบอล นัน้ สำคญั ตอ ชวีติ ของ เขา อยางไร และ 
เหต ุใด คน เขมราฐ จงึ มอบ ความ ไว วางใจ ให โคช แหง น นี ่คอื 
คำถาม ที่ ผม พรั่ง พรู ออก มา

“พี ่ชอบ ฟตุบอล มา ตัง้แต เดก็ เลน จน ตดิ ทมี เยาวชน 
ระดับ จังหวัด มา หลาย สมัย ผาน ศึก มา แลว หลาย สนาม 
หลัง จบ ม.6 จาก โรงเรียน เขมราฐ พิทยาคม เลย ลอง ไป 
สมัคร คัด ตัว นัก ฟุตบอล ที่ โรงเรียน จา อากาศ โรงเรียน ที่ 
นัก เตะ ไทย ใฝฝน ใน อดีต 

“แต ผล ที่ ออก มา ไม ได เปน อยาง หวัง พี่ ไม ผาน การ 
คัด ตัว จาก จุด นั้น มัน เหมือน ปม ที่ คาง คา ใจมา ตลอด วา 

ตัว เรา ไมมี โอกาส ได เปน
 นักกีฬา ก็ ไม เปนไร แต สัก วัน
 ตอง ปน เดก็ รุน ลกู รุน หลาน 
ใน เขมราฐ ให ขึ้น ไป ติด ทีม 
ชั้น นำ ใน กรุงเทพฯ ให ได”

ผม ลอง เลียบๆ เคียงๆ 
ถาม โคช แหง นวา ถา ไม 
ประสบ อุบัติเหตุ เสีย กอน 
แก ยงั จะ ม ีความ มุง มัน่ ปน ลกู 
หลาน ชาว เขมราฐ ให เปน นัก 

ตัว
นัก
ตอ
ใน
ช้ัน

ถาม
ประ
แกยั
หลา
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ฟุตบอล ชั้น นำ อยู หรือ ไม
โคช แหง น ตอบ ดวย ความ จริงใจ วา ไม วา จะ เจบ็ ปวย 

พิการ หรือ รางกาย ไม ครบ 32 ถึง อยางไร ก็ จะ ไม ละท้ิง 
ความ ตั้งใจ นี้ เปน แน

“สิ่ง เดียว ที่ พี่ คิด อยู เสมอ คือ จะ ตอง ผลัก ดัน ให 
เด็ก ที่รัก ฟุตบอล กาว ไป สู ระดับ ทีม ชาติ และ มีชื่อ เสียง 
ใน วงการ นี้ ให ได” 

จาก จุด เริ่ม ตน ใน ป 2543 โคช แหง น ตอง ใช ความ 
พยายาม อยาง แรง กลา กวา จะ ปลกุ ปน สโมสร ป.ซติี ้ขึน้ มา 
เริ่ม จาก การ คัด เลือก เด็ก 10 กวา คน ซึ่ง มี ทั้ง หลาน ชาย
 ของ ตัว เอง และ เพื่อนๆ ของ หลาน ที่ มี ใจ รัก ใน กีฬา 
ฟุตบอล 

“นัก กีฬา รุน แรก ของ เรา ตอง ฝก ซอม กัน อยาง หนัก 
ถา มี โปรแกรม แขงขัน ที่ไหน พี่ สง เขา สมัคร หมด ทั้ง ระดับ 
อำเภอ ระดบั จงัหวดั จน ใน ทีส่ดุ ทมี ของ เรา ก ็สามารถ ควา 
แชมป ประจำ อำเภอ เขมราฐ ใน ระดับ อายุ 10 ขวบ ตอน นัน้ 
คนใน เขมราฐ ตืน่ ตา ตืน่ ใจ กนั มาก เขา ไม คดิ มา กอน วา โคช 
พิการ ขา ลีบ อยาง พี่ จะ ทำได”

ความ สำเร็จ ที ่เกดิ ขึน้ นีต้อง ยอมรบั วา มา จาก ความ 
ตั้งใจ ของ เหลา นองๆ เยาวชน และ ความ เชื่อ มั่น ศรัทธา 
ใน ตัวผู นำ ทำให โคช แหง น สามารถ พา ทีม ป.ซิตี้ ไป ควา 
แชมป ระดับ อำเภอ มา ได และ จาก จุด นั้น เอง ได ทำให 
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บรรดา ผู ปกครอง ชาว เขมราฐ แหแหน กัน พา ลูก หลาน มา 
ฝากตัว เปน ศิษย โคช แหง น 

เม่ือ ได รับ ความ ไว วางใจ จาก คนใน ชุมชน อยาง 
ลนหลาม เชน นี้ ยิ่ง ทำให โคช แหง น เกิด กำลัง ใจ ใน การ 
สราง ทีม ให เขม แข็ง ยิ่ง ขึ้น นำ มา ซึ่ง การ จัด โครงการ ‘ป.ซิตี้ 
สัญจร’ ออก ตระเวน ไป ตาม ตำบล ตางๆ เพื่อ มอง หา 
นัก เตะ ฝเทา ดีๆ ที่ มี แวว เปน ดาว รุง สราง ชื่อ เสียง ให กับ 
สโมสร

ÍÑμ ¤Ñ´à§Ô¹ äÁ‹ ÍÑμ ¤Ñ´ ã¨

อุปสรรค สำคัญ อยาง หนึ่ง ใน การ จัด กิจ กร รม ใดๆ 
ก็ตาม ทุก อยาง ลวน ตอง มี ทอ น้ำ เลี้ยง จึง จะ สามารถ 
เดิน หนา ตอ ไป ได โคช แหง น ตอง ใช ทั้ง เงิน ทุน ของ ตัว เอง 
และ เงิน ที่ ผู มี จิต ศรัทธา บริจาค มา 

“พอ แม เดก็ เอง ก ็ไม คอย ม ีเงนิ สิง่ ที ่พอ แม เดก็ เหลา นี ้
พอ จะ สนับสนุน น้ำใจ ให กับ สโมสร ได ก็ เปน พวก ขาว ปลา 
อาหาร ซึ่ง ถือวา แค นี้ ก็ มาก พอแลว คน ที่ พา ลูก มา ฝาก 
กับ พี่ ก็ เพราะ อยาก ให เด็ก มี อนาคต อยาก ให ได ดี เมื่อ เรา 
รับ ลูก เขา มา แลว ก็ ตอง สง เสริม ให ถึงที่ สุด 

“เชื่อมั้ ย วา พี่ เคย พา เด็ก ไป แขง ที่ กรุงเทพฯ เงิน จะ 
ซือ้ ขาว กนิ ยงั ไมม ีสโมสร เรา อตั คดักนั มาก ไก ยาง ตวั หนึง่ 
ตอง ฉีก แบง กัน กิน ทั้ง ทีม ใน ขณะ ที่ ทีม อื่น เขา มี เงิน ทุน 
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สนับสนุน อยาก กิน อะไร ก็ได อยาก ซื้อ เสื้อผา รองเทา 
ฟุตบอล ดีๆ เขา ก็ ซื้อ ได หมด แต เรา ก็ สอน เด็ก วา อยา 
หมกมุน ใน เรื่อง สิ่งของ นอก กาย จน เกิน ไป ทุก อยาง ตอง 
ใช ความ พยายาม ถา เรา มี ความ พยายาม แลว สัก วัน หน่ึง 
เรา จะ ประสบ ความ สำเรจ็ ได ถา เรา ตัง้ใจ เลน ฟตุบอล ให ด ี
ผลลัพธ ท่ี ตาม มา ยอม ดี เอง สำคัญ ท่ีสุด  หาม หวัง รวย ทาง ลัด 
หาม ลม บอล และ หาม เลน พนัน บอล เด็ด ขาด”

ผม ฟง โคช แหง น เลา แลว ยิ่ง ทำให รูสึก ฮึกเหิม ตาม 
ไป ดวย แม สถานะ ของ สโมสร ป.ซติี ้จะ คอน ขาง ขดัสน เงนิ 
ทุน แต สำคัญ อยู ที่ หัวใจ ที่ กลา แกรง เกิน รอย 

ทุก วัน นี้ โคช แหง น ยัง คง ทำ หนาท่ี ฝก ซอม นักกีฬา 
เยาวชน ดวย ตนเอง ทุกๆ เชา เขา จะ หอบ ลูก ฟุตบอล ขึ้น 
รถ ตุก ตุก ไป ยัง สนาม ฝก ซอม อยาง ไมรู จัก เหน็ดเหนื่อย 
เมื่อ ซอม เสร็จ ก็ กลับ ไป ทำงาน ของ ตัว เอง ตก เย็น ก็ นั่ง รถ 
ออก ไป ซอม อกี รอบ เปน อยาง นี ้เสมอ ตน เสมอ ปลาย ตัง้แต 
เริ่ม ตน ฟอรม ทีม ป.ซิตี้

“พี่ ทำ ทุก อยาง เพราะ ใจ รัก ลำบาก นิด หนอย ไม 
เปนไร ทุก วัน นี้ มี เด็ก หลาย คน ที่ ไป ได ดี ใน วงการ ฟุตบอล 
เรา ก ็พลอย ชืน่ ใจ ไป ดวย ความ ฝน ที ่จะ ปน เดก็ เขมราฐ ให ม ี
ตัว ตน ใน วงการ ฟุตบอล ระดับ ชาติ ตอน นี้ ถือวา สำเร็จ 
ใน ระดบั หนึง่ ตอน นี ้นกั บอล ที ่ผาน การ บม เพาะ จาก สโมสร 
ป.ซิตี้ มี ไม ต่ำ กวา 40 คน กระจาย ตัว อยู ตาม สถาบัน การ 
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ศึกษา ชั้น นำ ใน กรุงเทพฯ บาง คน โดด เดน จนถึง ขั้น ติด 
ทีม ชาติ ก็ มี” โคช แหง น เลา ดวย ความ ตื้น ตัน ใจ

ทวา ใน ความ รุงโรจน ก ็ยอม ม ีความ รวง โรย เสมอ ใน 
ขณะ ที่ ลูก ศิษย ของ โคช แหง นกำ ลัง กาว สู รุงอรุณ ของ ชีวิต 
นัก ฟุตบอล สุขภาพ ของ โคช แหง นก ลับ คอยๆ ทรุด โทรม 
ลง โดย เฉพาะ ระบบ การ ขบั ถาย ที ่เริม่ ม ีปญหา ไม สามารถ 
ควบคุม ได ซึง่ โคช แหง น ยอมรบั ความ จรงิ ขอ นีด้ ีแต ก ็ไม เคย 
คิด ทอแท ตอ โชค ชะตา หาก วัน นี้ ยัง พอ มี เรี่ยว แรง ก็ พรอม 
จะ ฝก ซอม เยาวชน นัก ฟุตบอล ตอ ไป 

“ทกุ วนั นี ้เหนือ่ย นะ แต ถา พี ่ไม ทำ ก ็ไมม ีใคร ทำ ไมใช 
วา เขา ปลอย ปละ ละเลย เพยีง แต ไม มใีคร อดทน ได เหมอืน 
อยาง พี่ และ สิ่ง ที่ ชื่น ใจ ที่สุด ใน ตอน นี้ ก็ คือ ทุก ครั้ง ที่ มี เด็ก 
โทร มาบ อก วา ตัว เอง ทำได แลว พี่ นี่ น้ำตา ไหล เลย ก็ได 
แต หวัง วา พระเจา จะ ให เวลา เรา ได สราง คน รุน ใหม ตอ ไป 
อีก เรื่อยๆ”

สิ้น สดุ การ สนทนา ดวงตะวัน กำลัง อัสดง ดวงดาว 
เริ่ม เปลง แสง ระยิบ ระยับ ขึ้น มา แทนที่ คง ไม ตาง อะไร กับ 
เด็ก และ เยาวชน ที่ โคช แหง น ปลุก ปน ขึ้น มา สัก วัน หนึ่ง 
พวก เขา เหลา นั้น คง ได เปลง แสง สกาว เปน ดาว ดวง ใหม 
ประดับ วงการ ฟุตบอล ไทย สม ดัง ความ ฝน อัน สูงสุด ของ 
โคช แหง น 
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เร่ือง ราว ของ โคช แหง น
ทำ ให ค่ำคืน แรก ใน เขมราฐ 
ของ ผม เปยม ไป ดวย ความ 
อิ่ม เอม ใจ คืน นั้น ผม นอน 
ฟง เสียง ลำน้ำ โขง ที่ ไหล ริน 
เปน เพลง กลอม นอน อยาง 
มี ความ สุข

ผม ชื่น ชอบ เสน ห ของ เมือง ริม โขง ก็ เพราะ เหตุ นี้ 
ไม วา จะ เปน คนื เดือน หงาย หรอื คนื เดอืน มดื ก ็ลวน ม ีความ 
งดงาม ใน แบบ ที่ ตาง กัน ทั้ง แสง ดาว และ เงา จันทร ตาง ก็ 
ชวย กนั ขบั ความ งาม ของ ลำนำ้ แหง นี ้ให ผูคน ได รวม ดืม่ดำ่ 
ขอ เพียง แค เปด ตา เปด ใจ ก็ จะ พบ วา ความ งาม ของ โลก 
เรา นี้ อยู ใกล แค เอื้อม

ไมรู วา บรรยากาศ พา ไป หรือ เปน เพราะ ความ 
เหน็ดเหนื่อย มา ตลอด ทั้ง วัน คืน นั้น ผม นอน หลับ ฝน ดี 
อยาง มี ความ สุข มา รูสึก ตัว อีก ที ก็ เมื่อ เสียง โทรศัพท 
ดัง ขึ้น แต เชา มืด

“นอง ตืน่ หรอื ยงั เดีย๋ว พี ่จะ ให คน ไป รบั นะ เชา นี ้เรา 
จะ ไป ดู แหลง เรียน รู ของ ชมรม ผู สูง อายุ กัน”

หลัง วาง หู โทรศัพท แลว กม มอง ดู เวลา ตาย ละ สิ 



พี่ สุร วุฒิ นัด ไว ตี 5 ครึ่ง นี่ 
แลว ตอน น้ี ก่ี โมง แลว ละ วา แลว 
ก็ รีบ กระวีกระวาด อาบ น้ำ 
แตง ตัว เพื่อ จะ ไป ให ทัน 
กิจกรรม ออก กำลัง กาย ของ 
ผู สูง อายุ ที่ วา กัน วา นา ดู ชม

จะ โทษ ใคร ดี ละ เอา 
เปน วา โทษ ความ สวยงาม 

ของ ชมุชน แหง นี ้ก ็แลว กนั ที ่ทำให ผม นอน ฝน หวาน ไม ยอม 
ตื่น ลุก ขึ้น จาก เตียง
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หยาด น้ำคาง ยัง ไมทัน 
ระเหย หาย แสง ดาว ยงั ไมทนั สิน้ 
นก นอย เพิ่ง จะ ออก หากิน เปน 
เวลา เดียว กับ บรรดา ผู สูง วัย ของ 
เมือง ริม น้ำ โขง เตรียม ตัว ออก 
ไป ยืด เสน ยืด สาย ตอนรับ เชา 
วัน ใหม กัน อยาง พรอม เพรียง

เห็น เหลา คุณ ตา คุณ ยาย 
เตน กาย บรหิาร กนั แต เชา มดื แลว 
อด ละอาย ตัว เอง ไม ได ยิ่ง กม ลง 

ไ
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มอง รอบ เอว ตัว เอง แลว ยิ่ง สะทอน ใจ ขืน ปลอย ไว อยาง นี้ 
มี หวัง หวง ยาง ถาม หา แนๆ

รอบๆ บริเวณ ลาน ออก กำลัง กาย ของ ผู สูง อายุ นั้น 
เปน ที ่ตัง้ ของ สถาน ที ่สำคัญ หลาย แหง ของ เขมราฐ ไม วา จะ 
เปน อนุสาวรีย พระเจา เทพ วงศา เมือง หรือ อุปฮาด (ก่ำ) 
เจา เมือง คน แรก ถัด ไป เปน ศาลหลักเมือง สวน บริเวณ 
ดาน หลงั สดุ เปน ที ่ตัง้ ของ ศาล ดอน ปู ตา และ ใกลๆ  กนั นัน้ 
เปน ตึก ชมรม ผู สูง อายุ 

ผม เดิน ถาย ภาพ บรรยากาศ โดย รอบ ได สกั พกั แสง 
ตะวัน เริ่ม ออก มา ทักทาย สวน ทาง กับ แสง ดาว ที่ คอยๆ 
โบกมือ ลา จาก นั้น นัก กาย บริหาร สูง วัย ของ เรา ก็ พรอม 
จะ นั่ง พูด คุย ถึง กิจกรรม ที่ จัด ขึ้น ใน ทุกๆ เชา  ดวย สีหนา 
ชื่นมื่น

ยาย บุญ ยอ สม สิน ประธาน ชมรม ผู สูง อายุ ออก 
กำลัง กาย เพื่อ สุขภาพ ตำบล เขมราฐ เริ่ม ตน เลา ที่มา ของ 
ชมรม ให ฟง วา

“ชมรม ของ เรา เดิมที มี สมาชิก เพียง แค 3 คน เรา 
ตั้งใจ แค วา อยาก จะ มา ออก กำลัง เพื่อ ให รางกาย เข็ง แรง 
และ จะ ได ปราศจาก โรค ภัย ที แรก ก็ ไม ได คิด หรอก วา จะ 
มี คน มา รวม ดวย มาก ขนาด นี้ ทำ ไป ทำ มา ก็ มี การ ชักชวน 
ผู สูง อาย ุที่ รูจัก กัน และ อยู บาน ใกล กัน เขา มา รวม กิจกรรม 
จน ตอน นี้ มี สมาชิก อยู ราว 30 คน”
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เฉพาะ กิจกรรม 
การ  ออก  กำลั ง  กาย 
ของ คน แก คน เฒา อาจ 
ถือ ได วา เปน เรื่อง ปกติ 
ธรรมดา แต ที่ ไม ธรรมดา 
ยิ่ง ไป กวา นั้น ก็ คือ ชมรม 
ผู สูง อายุ กลุม นี้ เอง ยัง มี 
การ ประยุกต พลิก แพลง 
เปน กิจกรรม เตน แอโร บิ ก
มวย ไทย 

“กจิกรรม เตน แอโรบกิ 
มวยไทย ที่ หลาน เห็น นะ คือ 
การ ซอม เพื่อ เปน ตัวแทน ไป 
แขงขัน กับ ตำบล อื่นๆ” คุณ ยาย เลา ไป ยิ้ม ไป

นอกจาก จะ เนน หนัก ใน เรื่อง การ ออก กำลัง กาย 
และ สง เสริมสขุ ภาพ แลว ทาง ชมรม ผู สงู อายุ ยงั เขาไป หนุน 
เสริม ใน กิจกรรม ของ ศูนย เด็ก เล็ก เทศบาล ตำบล เขมราฐ 
อกี ดวย รวม ทัง้ ยงั ม ีกจิ กร รม อืน่ๆ ใน การ ชวย เหลอื สงัคม 
อีก มากมาย เชน การ ทอด ผาปา หาเงิน เขา วัด การ เขา 
วัด ฟง ธรรม มหกรรม กีฬา เครือ ขาย สัมพันธ การ ตรวจ 
สุขภาพ ผู สูง อายุ ฟรี รวม ทั้ง กิจกรรม การ กุศล  ทั่วไป

“เรา ไมใช กลุม ที่มา รวม ตัว กัน เพื่อ ออก กำลัง กาย 

ติ
า
ม
มี
ลง
บิก

รบกิ
คือ
นไป

 ไป ิ้ ไป
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อยาง เดียว หาก มี งาน อะไร ที่ เรา พอ จะ ชวย เหลือ ได ก็ 
พรอม จะ เขา รวม ดวย อยาง เชน  โครงการ คณุ ยาย เอ้ือเฟอ 
คณุ ตา เผือ่ แผ ซึง่ เรา ภมูใิจ มาก เพราะ สามารถ ทำให สงัคม 
เห็น วา คน แก อยาง เรา ก็ มี คุณคา ไมใช แก แลว แก เลย

“สวน กิจกรรม ที่ เขาไป ทำ นั้น เรา จะ เนน ไป ที่ การ 
ปลูกจิต สำนึก ให แก เด็กๆ ทั้ง การ สอน ศิลป วัฒนธรรม 
ประจำ ถิ่น การพา เขา วัด เพื่อ ฟง เทศน ฟง ธรรม ทำ สมาธิ 
เปนการ ปลูก ฝง คา นิยม คุณ งาม ความ ดี บาง ครั้ง ก็ เลา 
นิทาน พื้น บาน การ ละ เลน พื้น บาน และ เพลง กลอม 
เด็ก”

ยาย บุญ ยอ เลา เสีย จน เห็น ภาพ เลย วา ชมรม ผู สูง 
อายุ นั้น ทำงาน แบบ บูรณ า การ แค ไหน เชื่อ แลว วา ผู เฒา
 ผู แก เมือง เขมราฐ นี้ ทาน มี พลังงาน เหลือ เฟอ จริงๆ
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แม ชมรม ผู สูง อายุ จะ มี สมาชิก มากมาย และ มี 
กิจกรรม ชวย เหลือ สังคม อยาง ตอ เนื่อง แต สิ่ง หนึ่ง ที่
ไม อาจ หลกี เลีย่ง ได ก ็คอื การ เผชญิ กบั ปญหา และ อปุสรรค 
ตางๆ ลอง มา ฟง กัน วา กลุม ผู สูง อายุ มี ทางออก อยางไร 
เมื่อ ตอง เผชิญ หนา กับ ปญหา 

“ตอง ยอมรับ วา ธรรมชาติ อยาง หนึ่ง ของ ผู สูง อายุ 
ก็ คือ มัก จะ คิด วา ตัว เอง ถูก ทุก อยาง เถียง กัน ไม จบ เมื่อ 
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ถึงที่ สุด แลว หาก มี ความ คิด เห็น ขัด แยง กัน เรา ก็ จะ ตัดสิน 
ดวย การ โหวต เสียง ขาง มาก ซึ่ง ทุก คน ก็ ตอง ยอมรับ ใน กฎ 
กตกิา เรา ถอืวา กจิกรรม ทกุ อยาง ทำ ดวย ความ เตม็ใจ และ 
ทำ ดวย จิต อาสา ก็ เลย ไมรู วา จะ ทะเลาะ กัน ไป ทำไม 

“อีก เร่ือง ท่ี บอก ไป แลว ก็ อาจ จะ ขำ ก็ได นะ คือ พวก เรา
 คน แก ทำ เอกสาร ราชการ กนั ไม คอย เปน ตอง ให ลกู หลาน 
ทำให หรือ ถา จำ เปน จริงๆ ก็ ตอง ไป ขอ ให เจา หนาที่ 
เทศบาล มา ชวย จัด ทำ เอกสาร เพราะ เวลา เรา จะ เสนอ 
โครงการ อะไร นั้น จะ พูด แค ปาก เปลา ไม ได ตรง นี้ เปน สิ่ง 
ที่ เรา กำลัง หา ทาง แกไข อยู”

สุดทาย แลว  ชมรม ผู สูง อายุ ก็ สามารถ ดำเนิน 
กิจกรรม มา ได อยาง คอย เปน คอย ไป โดย กุญแจ สำคัญ ที่ 
ทำให การ ทำงาน สามารถ ขับ เคลื่อน ตอ ไป ได ก็ คือ ความ 
เขม แข็ง ของ เหลา สมาชิก ทุก คน ที่ มี จุด มุง หมาย เดียวกัน 
ใน การ ทำ ประโยชน เพื่อ ชุมชน 

“ชมรม ของ เรา ประสบ ความ สำเร็จ ได เพราะ สมาชิก 
และ คณะ กรรมการ เขม แข็ง ขณะ เดียวกัน ก็ ตอง จัด 
กจิกรรม ให ตอ เนือ่ง ไม เชน นัน้ ก ็ไม ยัง่ยนื เคลด็ ลบั ของ เรา 
ก็ มี เพียง เทา นี้ แหละ หลาน” ยาย บุญ ยอ เลา ไป ยิ้ม ไป 

ขณะ กำลัง นั่ง คุย กัน ออกรส ตาม ประสา ยาย กับ 
หลาน เวลา ก็ ลวง เลย ไป โดย ไมรู ตัว เหลือบ ดู หนา ปด 
นาิกา ก็ พบ วา เปน เวลา 7 โมง เชา แลว กลุม ผู สูง อายุ จึง 

97ÈÃÕÈÑ¡´Ôì ¾Ô¡ØÅá¡ŒÇ



คอยๆ ทยอย แยก ยาย กัน กลับ ไป พัก ผอน ตาม อัธยาศัย 
ผม ถือ โอกาส ร่ำ ลา คุณ ยาย พรอม เก็บ เอา ความ รู 

ที่ คุณ ยาย ถายทอด เปน วิทยาทาน บรรจุ ไว ใน กระเปา แหง 
ความ ทรง จำ 
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การ เดิน ทาง เยือน เขมราฐ ใน ครั้ง นี้ มี หลาย ปจจัย 
ที่ ผม เอง ควบคุม ไม ได โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง สภาพ ดิน ฟา 
อากาศ ที่ ไม คอย จะ เปนใจ นัก ทำให ผม ไม สามารถ เขาไป 
เยี่ยม ชม กิจกรรม ของ ชุมชน ได อยาง ทั่ว ถึง ทุก แหลง เรียน 
รู อีก ทั้ง ยัง คลาด กับ วิทยากร หลาย ทาน ที่ ติด ภารกิจ ตอง 
เดนิ ทาง ไป ตาง พืน้ท่ี หาก ทกุ แหลง เรยีน รู ที ่ผม ได พบพาน 
และ ได เจอะ เจอ ผูคน นั้น ผม จะ พยายาม เก็บ เกี่ยว ราย 
ละเอยีด กระบวนการ จดัการ แหลง เรยีน รู ให มาก ทีส่ดุ เทา ที ่
จะ ทำได

แหลง เรยีน รู แหลง สดุทาย ที ่ผม กำลงั จะ ไป เยือน น้ัน 
กลาว ได วา เปน แหลง เรียน รู ที่ ถูก จริต ผม มาก ที่สุด เพราะ 
เกี่ยวของ กับ เรื่อง ราว ทาง ประวัติศาสตร ที่ ผม คอน ขาง จะ 
ชื่น ชอบ เปน พิเศษ

ที่ โรงเรียน เขมราฐ พิทยาคม สถาน ที่ หยั่ง ราก ของ 
อาจารย สุร วุฒิ ยุทธ ชนะ ชาว ปกษ ใต โดย กำเนิด แต 
ผัน ชีวิต มา ปก หลัก อยู ที่ เขมราฐ และ เริ่ม ตน ลงมือ ทำ 
โครงการ วจิยั ทอง ถิน่ ภาค อสีาน เพือ่ ศกึษา ชวีติ ของ คน ถิน่ 
นี ้อยาง จรงิจัง พรอม กบั ปน เหลา ยวุ วจิยั ทอง ถิน่ ขึน้ มา เปน 
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ทีม งาน สำคัญ
“ผม เปน คน นครศรีธรรมราช ไมมี พื้น ฐาน ขอมูล 

ของ พื้นที่ มา กอน แมแต นอย แต เมื่อ ผม ได ฝาก ชีวิต ไว 
ที ่นี ่ก ็ตอง พยายาม หา ทาง ที ่จะ พฒันา เขมราฐ ให สดุ ความ 
สามารถ อีก อยาง เรื่อง ประวัติศาสตร เรา เรียน รู กัน ได 
โดย เฉพาะ กระบวนการ วิจัย สวน ใคร จะ ยอมรับ งาน ของ 
เดก็ๆ หรอื เปลา นัน้ ผม คดิ วา ถา เรา มวั แต กลวั ก ็คง ไม ตอง 
ทำ อะไร กัน พอดี”

งาน ประวัติศาสตร เปน งาน ที่ ตอง ใช ความ สามารถ 

สุรวุฒิ ยุทธชนะ
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เฉพาะ ทาง และ ตอง อาศัย ความ สนใจ เปนการ สวน ตัว จึง 
จะ เกิด แรง ผลัก ดัน ใน การ ทำงาน ทำให ผม นึก สงสัย วา 
หัวขอ วิจัย เกี่ยว กับ ประวัติศาสตร จะ ไม ทำ ให เด็กๆ รูสึก 
เบื่อ หนาย บาง หรือ 

“ที แรก ก็ กลัว เหมือน กัน วา เด็ก อาจ จะ เบ่ือ ก็ได 
เพราะ ตอน ที่ ผม บอก กับ เด็กๆ วา จะ ตั้ง กลุม ยุว วิจัย เพ่ือ 
ศกึษา วจิยั ประวตัศิาสตร ทอง ถิน่ เด็กๆ ก ็ทำ หนา เบ เลย แต 
พอ ทำ ไป ทำ มา ปรากฏ วา เด็กๆ กลับ ชอบ อยาง ไม นา เชื่อ 
อาจ เปน เพราะ ทำให พวก เขา ได รูจัก ตัว เอง มาก ขึ้น 
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รูจัก วา บรรพบุรุษ ของ ตัว เอง คือ ใคร รู วา เขมราฐ เคย มี 
เหตุการณ อะไร เกิด ขึ้น บาง ที่ สำคัญ นะ เด็ก พวก นี้ ยิ่ง รู 
ประวัติศาสตร ยิ่ง ภูมิใจ ใน ความ เปน คน เขมราฐ”

คิด ตาม ที่ อาจารย สุร วุฒิ เลา แลว ก็ นา จะ จริง ผม ใน 
ฐานะ คน อยธุยา พอได มา ศกึษา ประวตัศิาสตร ของ อยธุยา 
ดวย ตนเอง ก็ มี ความ รูสึก ภาค ภูมิใจ ไม ตาง ไป จาก นองๆ 
เชน กัน และ นั่น ก็ คือ เสนห ของ วิชา ประวัติศาสตร ที่ ทำให 
หลาย คน หลงใหล
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หลัง ทราบ แนวคิด และ ที่มา ของ โครงการ ยุว วิจัย 
พอ สมควร แลว ผม ถือ โอกาส หัน ไป คุย กับ เด็กๆ คน เกง 
ของ เรา กัน บาง

“มา ทำงาน วิจัย ประวัติศาสตร ทอง ถิ่น นี่ นอง คิด วา 
ตัว เอง ได อะไร มากที่ สุด”

ยัง ไมทัน สิ้น คำถาม เด็กๆ ตาง พา กัน ตอบ เสียง 
เจื้อย แจว

“หนู  ว า  อย า ง  แรก  เลย  ก็  คือ  ทำให  เ รา  ได  
รูจัก ประวัติศาสตร ทอง ถิ่น ของ ตนเอง โดย เฉพาะ 
ประวัติศาสตร ใน เรื่อง ที่ ไมมี คนนอก เขา มา ทำ อยาง เรื่อง 
สนาม บิน ลับ เรา เคย ไดยิน มา ตั้งแต เด็ก แต ก็ ไม เคย มี ใคร 
เขา มา ทำ วิจัย จะ หา หนังสือ อาน ก็ ไมมี
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เกศินี หิมะคุณ

ถิรชาพร เถาวโมลา

พลดนัย โพธิยา
กวินทิพย จงสีหา
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พิชญวิชช ยุทธชนะ ณิชาบูล ทองบอ
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“พอ เรา มา ทำ เรือ่ง นี ้เอง  ก ็ทำให เรา ได ประสบการณ 
และ คอยๆ เรียน รู ดวย ตัว เอง ถึง แม อาจ จะ ยัง ไม ถูก ตอง 
ตาม หลัก วิชาการ ทั้งหมด ก็ ตาม แต สำหรับ พวก หนู ถือวา 
ตรง นี้ เปน กาว แรก ที่ จะ ไป ทำงาน วิจัย ดีๆ ที่ เรา สนใจ ใน 
อนาคต”

นอง ครับ ตอน พี่ อยู ม.4-5 นี่ พี่ ยัง เที่ยว เลน ไป วันๆ 
เลย แต นอง เลน ไป ถึง ทำ วิจัย ทอง ถิ่น แลว พี่ ขอศิ โร ราบ 
ดวย ใจ จริงๆ 

เมื่อ ผม ถาม ถึง เรื่อง หัวขอ ที่ นองๆ ทำ วิจัย กัน นั้น 
แทบ ไม นา เช่ือ เลย วาจะ เปน หวัขอ ที ่เด็ก ระดับ มธัยม ปลาย 
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คิด กัน ขึ้น มา เพราะ ฟง ดู แลว เทียบ ได กับ หัวขอ วิจัย ของ 
นักศึกษา ปริญญา โท เลย ที เดียว 

หัวขอ วิจัย ที่ วา นั้น ก็ คือ เรื่อง ‘สนาม บนิ ลับ เขมราฐ 
กับ การ กู ชาติ รวม กับ เสรี ไทย’ สวน เรื่อง ของ คุณภาพ นั้น 
ไม ตอง สงสัย เพราะ ได รางวัล ยุว วิจัย ดี เดน ของ จังหวัด 
อุบลราชธานี มา เปน เครื่อง กา รัน ตี
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ยาม เยน็ รมิ นำ้ โขง ขณะ สาย ธาร แหง ดวงตะวนั กำลงั 
อสัดง คน หนึง่ คน กบั กลอง หนึง่ ตวั กำลงั ซมึซบั บรรยากาศ 
ความ งาม เหมือน ตอง มนตร สะกด แหง ลุม น้ำ โขง จะ วา ไป 
ก็ แปลก อยู ไม นอย ไมรู เพราะ เหตุ ใด หนุม ลุม เจาพระยา 
อยาง ผม จึง ยอม ศิโรราบ ฝาก หัวใจ ไว กับ สายน้ำ สาย นี้

เขมราฐ เปน หน่ึง ใน เมือง ริม น้ำ โขง ท่ี มี เสนห เฉพาะ ตัว
อยาง เหลือ หลาย ผม ได พบ ความ งาม ใน หลายๆ มิติ ทั้ง 
ความ งาม ของ อาคาร บาน เรือน วัดวา อาราม ธรรมชาติ 
สิ่ง แวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม

หาก สิ่ง ที่ เปน ความ งดงาม ที่สุด ที่ ผม สัมผัส ได จาก 
ชมุชน แหง นี ้นัน่ คอื ความ งาม ของ ผูคน ที ่ม ีปณธิาน รวม กนั 
วา จะ ทำให เมือง ริม โขง เล็กๆ แหง นี้ เปน ชุมชน นา อยู

บอก ตาม ตรง  เทา ที ่ได มา สมัผสั ครัง้ แรก ผม ไม แนใจ 
เลย วา ชุมชน เมือง เชน นี้ จะ มี ศักยภาพ ดาน ใด บาง ที่ จะ 
ดึงดูด ผูคน ให รวม ประสาน ใจ เปน หนึ่ง เดียวกัน ได เพราะ 
ตอง ยอมรับ วา  บน เสน ทาง แหง การ พัฒนา ประเทศไทย 
ใน หลาย ทศวรรษ ที่ ผาน มา เห็น ได ชัด วา ชุมชน เมือง
 หลาย แหง ตาง ก็ ประสบ ปญหา ใน การ จัดการ มาก ที่สุด

แต สำหรับ เขมราฐ อาจ เปน ขอ ยกเวน เพราะ เรื่อง 
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บาง เรือ่ง ที ่ไม นา เปน ไป ได กลบั เปน ไป ได อยาง เชน เรือ่ง ราว
 ของ โคช แหง นที่ สามารถ พลิก ชะตา กรรม ที่ แสน วิกฤติ 
ให กลับ มา เปน โอกาส จาก คน ที่ ควร จะ ตอง ได รับ การ
 ชวย เหลอื จาก คน อืน่ กลบั กลาย เปน ผู ให ผู สราง ผู บนัดาล 
ชีวิต ใหม ให แก เด็กๆ ใน ชุมชน

หรือ แมแต ผู สูง อายุ ที่ มัก ถูก มอง วา เปน ไม ใกล ฝง 
แต สำหรบั ผู สงูอาย ุที ่เขมราฐ กลบั เปน ผู ที ่ม ีบทบาท สำคญั 
ใน การ รวมพัฒนา ชุมชน ให ดี ขึ้น กวา เดิม

ทั้งหมด ยัง ไม เทากับ ที่ คนใน ชุมชน ทุก คน ตาง
 รู หนาที ่รู บทบาท ของ ตน ทกุคนลวนมสีวนรวมดแูลเมอืง
เขมราฐอันเปนที่รัก 

มอง ยอน กลับ มา ดู สังคม ไทย ณ ปจจุบัน ที่ เต็ม ไป 
ดวย ความ ขัด แยง ผม ไม ใคร แนใจ นัก วา จะ มี สัก กี่ คน ที่ 
มี จิตสำนึก รัก บาน เกิด อยาง แทจริง และ เมื่อ หัน กลับ ไป 
มอง ชุมชน เล็กๆ  แหง นั้น อีก ครั้ง แม ผูคน ใน ชุมชน จะ มี 
ความ แตก ตาง หลาก หลาย แต นั่น ก็ มิได กอ ให เกิด ความ 
แตกแยก หรือ ฉุด รั้ง ความ เจริญ กาวหนา ทุก ความ ขัด แยง 
ทกุ ความ ไม เขาใจ พวก เขา จะ แกไข ดวย การ หนั หนา เขาหา 
กัน พูด คุย ดวย หลัก เหตุ และ ผล ภาย ใต กติกา ใน ระบอบ 
ประชาธิปไตย เสียง ขาง มาก

ทวา การ ยึด หลัก เสียง ขาง มาก ของ คน เขมราฐก็ ยัง 
เคารพ และ รบั ฟง เสยีง ขาง นอย เปด โอกาส ให คน ที ่คดิ ตาง
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 ได รวม แสดง ความ คิด เห็น และ ที่ สำคัญ  เสียง ขาง นอย
 ก ็ไม ทำตวั เปน อนัธพาล ไป หกั ลาง เสยีง ขาง มาก เพราะ คน 
เขมราฐ รู วา การ แกไข ปญหา ความ ขดั แยง ดวย ความ รนุแรง 
ไมใช ทางออก ที่ ถูก ตอง

คน เขมราฐ คน หนึ่ง เคย บอก กับ ผม วา ถา เรา คิด 
ไม เหมือน คน อืน่ แลว จอง แต จะ ทำ ทกุ อยาง ตามใจ ตนเอง 
โดย ไม ฟง เสยีง คน รอบ ขาง สงัคม สวน รวม ก ็ยอม เกดิ ความ 
เสีย หาย 

ผม ไม อยาก ให เสยีง เลก็ๆ ของ คน เขมราฐ ลอย หาย 
ไป กับ สายลม 

ถึง เวลา หรือ ยัง ที่ คน ไทย ทุก คน ควร จะ รวม กัน หา 
ทางออก เพื่อ สรางสรรค สังคม นี้ ให นา อยู ยิ่ง ขึ้น เหมือน 
อยาง ที่ คน เขมราฐ กำลัง คิด และ ลงมือ ทำ
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ขอมูล พื้น ฐาน ตำบล เขมราฐ

เทศบาล ตำบล เขมราฐต้ัง อยู หาง จาก ที่ วาการ 
อำเภอ เมอืง อบุลราชธานี ตาม ทางหลวง แผน ดนิ หมายเลข 
2050 (อุบลราชธานี-เขมราฐ) ระยะ ทาง ประมาณ 102 
กิโลเมตร ได รับ การ จัด ตั้ง ตามพ ระ ราช บัญญัติ สุขาภิบาล 
เมื่อ วัน ที่ 8 พฤศจิกายน 2499 และ เปลี่ยน ฐานะ จาก 
สุขาภิบาล เปน เทศบาล ตำบลเม่ือ วัน ที่ 25 พฤษภาคม 
2542 ม ีพืน้ที ่ประมาณ 7.7 ตาราง กโิลเมตร หรอื 4,248 
ไร ครอบคลุม พื้นที่ 5 หมูบาน ไดแก 

หมู ที่ 1 บาน เหนือ เขมราฐ
หมู ที่ 7 บาน เขมราฐ 
หมู ที่ 8 บาน โนน นารี 
หมู ที่ 11 บาน หนอง วิไล
หมู ที่ 22 บาน แสนสุข
พรอม ทั้ง มี การ แบง พื้นที่ ใน การ ดูแล ออก เปน 8 

ชุมชน ไดแก ชุมชน บาน เหนือ เขมราฐ ชุมชน กง พะเนียง 
ชุมชน โนน นารี ชุมชน โนน สังข พัฒนา ชุมชน หนอง วิไล 
ชุมชน หลัง หมวด การ ทาง ชุมชน แสนสุข และ ชุมชน 
เทพ นิมิต



อาณาเขต

ทิศ เหนือ ติด กับ แมน้ำ โขง
ทิศ ตะวัน ออก ติด กับ แมน้ำ โขง
ทิศ ใต ติด กับ ตำบล นา แวง อำเภอ เขมราฐ และ 

อำเภอ นา ตาล
ทิศ ตะวัน ตก ติด กับ ตำบล ขาม ปอม ตำบล หนอง นก ทา 

ตำบล หน อง สิม อำเภอ เขมราฐ

ประชากร

เทศบาล ตำบล เขมราฐ มี ประชากร จำนวน 6,118 
คน ความ หนา แนน ของ ประชากร เฉล่ีย 949 คน ตอ
ตา ราง กโิลเมตร ม ีจำนวน ครวั เรอืน ทัง้ สิน้ 1,759 หลงัคา 
เรือน

ลักษณะ ภูมิประเทศ

สภาพ พื้นที่ โดย ทั่วไป เปน ที่ราบสูง และ ที่ราบ ต่ำ 
สลับ กับ พื้นที่ ลูก คลื่น ลอน ลาด ดาน เหนือ เปน แมน้ำ โขง 
ลาด เอียง ไป ทาง ดาน ทศิ ตะวัน ออก ม ีพืน้ที ่ตดิ เขต ชายแดน 
กบั ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชน ลาว โดย ม ี
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แมน้ำ โขง กั้น กลาง 
นอกจาก แมน้ำ โขง ซึ่ง เปน แหลง น้ำ ธรรมชาติ แลว 

ยัง มี ลำหวย บัง โกย อยู ทาง ทิศ ใต ใช เปน เสน แบง เขต การ 
ปกครอง ระหวาง เทศบาล ตำบล เขมราฐ กบั องคการ บรหิาร 
สวน ตำบล เขมราฐ ใน ชมุชน ม ีโครงการ ชลประทาน อยู ดวย 
สวน ทิศ ตะวัน ออก เฉียง เหนือ เปน อาง เก็บ น้ำ ขนาด กลาง 
สามารถ สง ไป ตาม คลอง สง น้ำ ตางๆ เพื่อ ให เกษตรกร 
เพาะ ปลูก ตลอด ป พื้นที่ โดย รอบ ชุมชน จะ เปน ทุง นา ซึ่ง มี 
การ ปลูก มะขาม หวาน กลวย การ ประมง และ เลี้ยง สัตว 
เปนตน

ลักษณะ ภูมิ อากาศ

โดย ทัว่ไป สภาพ อากาศ มกั จะ ไม รอน หรอื หนาว จดั 
เนื่องจาก ใกล แหลง น้ำ และ ปา ไม ชวย ปรับ สภาพ อากาศ 
ไม ให เปลี่ยนแปลง รวดเร็ว จน เกิน ไป นัก ใน รอบ ป จะ มี 
อุณหภูมิ โดย เฉลี่ย 28-32 องศา เซลเซียส

ฤดู ฝน เริ่ม ตั้งแต เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม 
และ มัก ปรากฏ เสมอ วา ฝน จะ ทิ้ง ชวง ใน เดือน มิถุนายน ถึง 
เดอืน กรกฎาคม แต ระยะ เวลา การ ทิง้ ชวง มกั จะ ไม ตรง กนั
 ใน แตละ ป และ ใน ชวง ปลาย ฤดู ฝน ฝน จะ ตก ชุก บาง ป 
อาจ มี ภาวะ น้ำ ทวม แต สถานการณ ไม รุนแรง นัก ปริมาณ 
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น้ำ ฝน ทั้ง ป อยู ที่ ระดับ 1,250 ลูก บาศก เมตร
ฤดู หนาว เนื่องจาก เทศบาล ตำบล เขมราฐ ตั้ง อยู 

ทาง ทิศ ตะวัน ออก สุด เขต ของ ประเทศไทย ทำให ได รับ 
อิทธิพล จาก ลม มรสุม ตะวัน ออก เฉียง เหนือ กอน ภูมิภาค 
อื่น อุณหภูมิ จะ เริ่ม ลด ต่ำ ตั้งแต เดือน ตุลาคม ถึง เดือน 
กุมภาพันธ และ จะ หนาว จัด ประมาณ เดือน มกราคม 
อุณหภูมิ เฉลี่ย ประมาณ 18 องศา เซลเซียส

ฤดู รอน เริ่ม ตั้งแต เดือน กุมภาพันธ ถึง เดือน 
พฤษภาคม อากาศ จะ เริ่ม รอน ขึ้น ตาม ลำดับ  และ อาจ มี 
ฝน ตก สลับ บาง แต ปริมาณ ไม มาก นัก และ ไม เพียง พอ ตอ 
การ เพาะ ปลูก ใน ฤดู นี้ มัก จะ มี พายุ ฤดู รอน เกิด ขึ้น ทำให 
เกิด พาย ุฝน ฟา คะนอง และ ลม กระโชก แรง อณุหภมู ิสงูสดุ 
เฉลี่ย ประมาณ 35 องศา เซลเซียส

การ คมนาคม

เสน ทาง เขา ถึง เทศบาล ตำบล เขมราฐ มี เสน ทาง 
คมนาคม สำคัญ ที่ สามารถ เชื่อม โยง กับ เทศบาล นคร 
อุบลราชธานี และ ชุมชน เทศบาล อื่น ได สะดวก โดย 
สามารถ เชื่อม ตอ กับ อำเภอ เมือง อุบล อำเภอ กุดขาวปุน 
และ อำเภอ ตระการพืชผล ตาม ทางหลวง แผน ดิน 
หมายเลข 2050 (อุบลราชธานี-เขมราฐ) อำเภอ นา ตาล 
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อำเภอ โพธิ์ ไทร อำเภอ ศรี เมือง ใหม และ อำเภอ โขงเจียม 
ตาม ทางหลวง แผน ดิน หมายเลข 2112 (เขมราฐ-
อำนาจเจริญ) สำหรับ ใน บริเวณ ชุมชน มี ถนน ตรอก ซอย 
ตางๆ และ สามารถ เชื่อม ตอ กับ ชุมชน อื่น ได โดย สะดวก

สภาพ สังคม

สภาพ สงัคม เปน สงัคม กึง่ เมอืง ฐานะ ทาง เศรษฐกิจ 
อยู ใน เกณฑ ปาน กลาง ถงึ ตำ่ ประชากร สวน ใหญ ม ีเช้ือ สาย
 ไทย นับถือ ศาสนา พุทธ และ มี ประเพณี วัฒนธรรม 
พื้น บาน ซึ่ง ยัง คง ปฏิบัติ สืบทอด ตอ กัน มา ไดแก ประเพณี 
การ ทำบุญ ใน วัน สำคัญ ทาง ศาสนา ประเพณี แห เทียน 
เขา พรรษา ประเพณี สงกรานต รวม ทั้ง เทศกาล แขง เรือ 
ประจำ ป

สภาพ เศรษฐกิจ

ประชากร สวน ใหญ ประกอบ อาชพี เกษตรกรรม คอื 
การ เพาะ ปลกู การ ประมง และ การ เลีย้ง สตัว พชื เศรษฐกจิ 
ที่ สำคัญ ไดแก ขาว มะขาม หวาน และ กลวย สำหรับ สัตว 
ทาง เศรษฐกิจ ไดแก โค กระบือ สุกร เปด และ ไก 

นอกจาก นี ้ประชากร ที ่อยู ใน เขต ชมุชน จะ ประกอบ 
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อาชีพ คาขาย สวน อาชีพ ดาน อุตสาหกรรม บริการ 
ประเภท เครือ่งยนต เลก็ จะ กระจาย อยู ทัว่ ชมุชน ม ีโรงงาน 
อุตสาหกรรม ขนาด กลาง ไดแก โรง สี ขาว จำนวน 2 แหง 
โรงงาน ผลิต คอนกรีต/ทอ จำนวน 1 แหง โรงงาน กลึง 
โลหะ จำนวน 2 แหง ฯลฯ สำหรับ สถาบัน การ เงิน มี อยู 
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3 แหง คือ ธนาคาร ออมสิน ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ 
สหกรณ การเกษตร และ ธนาคาร กรุงเทพ

แหลง เรียน รู ใน ชุมชน

1.ระบบ บรหิาร จดัการ ตำบล ประกอบ ดวย 2 แหลง 
เรยีน รู คอื การ บรหิาร จดัการ ตำบล และ การ จดัการ ขอมลู 
ตำบล 

2.ระบบ การ ดูแล สุขภาพ ชุมชน ประกอบ ดวย 7 
แหลง เรียน รู คือ โรง พยาบาล 1,500 เตียง กลุม อสม.
นอย กลุม อาสา สมัคร ดูแล ผู สูง อายุ ที่ บาน (อผส.) กลุม 
อสม. กลุม มิตรภาพ ริม โขง (องคการ แชร ประเทศไทย) 
ชมรม ผู สูง อายุ ออก กำลัง กาย เพื่อ สุขภาพ และ ชมรม 
แอโรบิก

3.ระบบ เศรษฐกจิ ชมุชน ประกอบ ดวย 1) เศรษฐกจิ 
ชมุชน ม ี2 แหลง เรยีน รู คอื กลุม แม บาน เกษตรกร หนอง วไิล 
และ กลุม เลี้ยง ปลา ใน กระชัง 2) เศรษฐกิจ พอ เพียง 
ประกอบ ดวย 8 แหลง เรียน รู คือ กลุม ทำ ขนม ทอง พับ-
ทอง มวน กลุม เลี้ยง ไก พื้น บาน กลุม เลี้ยง กบ กลุม 
เศรษฐกิจ พอ เพียง กลุม ทำ แหนม ใบ มะยม กลุม ทำ 
ไสกรอก กลุม อุตสาหกรรม ครัว เรือน (ทำ หมอน) และ 
กลุม ทำ เปล ไมไผ 
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4.ระบบ ความ ปลอดภัย ชุมชน ประกอบ ดวย 4 
แหลง เรียน รู คือ อาสา สมัคร กู ชีพ กูภัย (1669) อาสา 
สมัคร ปองกัน ภัย ฝาย พลเรือน (อป พร.) ชุด รักษา ความ 
ปลอดภัย ประจำ หมูบาน (ชรบ.) และ การ จดัการ สาร เสพ ตดิ
 ของ ชุมชน 

5.ระบบ การ เรียน รู เพื่อ เด็ก และ เยาวชน ประกอบ 
ดวย 3 แหลง เรยีน รู คอื สโมสร ป.ซติี ้ศนูย พฒันา เดก็ เลก็ 
เทศบาล ตำบล เขมราฐ และ ยุว วิจัย

6.ระบบ ภูมิปญญา ชุมชน ประกอบ ดวย 5 
แหลง เรียน รู คือ กลุม กลอง ยาว วง โปงลาง โรงเรียน 
เขมราฐ พิทยาคม รำวง ชาว บาน ครู ภูมิปญญา และ ศูนย 
ศิลป วัฒนธรรม 

7.ระบบ กองทุน และ สวัสดิการ ประกอบ ดวย 3 
แหลง เรียน รู คือ กองทุน หมูบาน และ ชุมชน เมือง แหง ชาติ 
กองทนุ ฌาปนกิจ ขาราชการ บำนาญ และ Bamboo Bank 
(ธนาคาร กระบอก ไมไผ) 

8.ระบบ การ ทอง เท่ียว เชิง วฒันธรรม ประกอบ ดวย 
2 แหลง เรียน รู คือ การ แขง เรือ ยาว นานาชาติ ชิง ถวย 
พระราชทาน และ ไหว พระ 3 พี่ นอง
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หนึ่ง สมอง สอง มือ ที่ มี รวม เปน หลาย ความ คิด ดีๆ 
ออก มา ยืน ตรง นี้ ทำ เพื่อ เมือง ไทย ดวย กัน

ไม วา จะ อยู ท่ีไหน เรา เปน คน ไทย เปยม ความ สามารถ 
เปน กำลัง ของ ประเทศ ชาติ พัฒนา บาน เมือง กาว ไกล 
เปน คน เหนือ อีสาน กลาง  ใต ก็ รัก เมือง ไทย ดวย กัน ท้ัง น้ัน

(สรอย) หาก เรา รวม มือ รวมใจ ทำ สิ่ง ไหน ก็ ไม เกิน แรง 
โครงสราง ชุมชน แข็งแกรง เพราะ เรา รวม แรง รวม มือ 
สรางสรรค จัดการ ทรัพยากร ชวย กัน ดวย มุม มอง ที่ เรา 
แบง ปน ใช ความ คิด สรางสรรค ให เต็ม ศักยภาพ

อยู ชนบท หาง ไกล ทำ นา ทำ ไร พอ เพียง เลี้ยง ตัว 
ใช ชมุชน ดแูล ครอบครัว  ใช ครอบครัว ดแูล ชมุชน ป ูพืน้ ฐาน 
จาก หมูบาน ตำบล สราง แปลง เมือง ไทย ให นา อยู ดัง ฝน
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คำรอง-ทำนอง วสุ หาวหาญ
เรียบ เรียง ดนตรี ศราวุธ ทุง ขี้ เหล็ก
ขับ รอง โดย ฟาง แกว พิชญา ภา, 
  ศราวุธ ทุง ขี้ เหล็ก, สมชาย ตรุ พิมาย



เขาไปฟงและดาวนโหลดเพลงศักยภาพชุมชนไดที่ 
www.punsook.org

ชมุชน ทอง ถิน่ บาน เรา เรยีน รู รวม กนั เพือ่ การ พฒันา 
ชุมชน ทอง ถิ่น บาน เรา เรียน รู รวม กัน ชวย กัน พัฒนา

อยู ตาม เมือง ใหญ เมือง หลวง หัวใจ ทุก ดวง ซอน ไฟ 
มุง มัน่ กาว ออก มา จาก รัว้ ที ่กัน้  จบั มอื กนั  ทำ เพือ่ เมอืง ไทย 
คนละ มือ สอง มือ คือ น้ำใจ โอบ กอด ชุมชน ไว ดวย ความ สุข
 ยืนนาน

หนึ่ง สมอง สอง มือ ที่ มี รวม เปน หลาย ความ คิด ดีๆ 
ออก มา ยืน ตรง นี้ ทำ เพื่อ เมือง ไทย ดวย กัน

หาก เรา รวม มือ รวมใจ ทำ สิ่ง ไหน ก็ ไม เกิน แรง 
โครงสราง ชุมชน แข็งแกรง เพราะ เรา รวม แรง รวม มือ 
สรางสรรค จัดการ ทรัพยากร ชวย กัน ดวย มุม มอง ที่ เรา 
แบง ปน ใช ความ คิด สรางสรรค ให เต็ม ศักยภาพ ดวย 
มุม มอง ที่ เรา แบง ปน ใช ความ คิด สรางสรรค ให เต็ม 
ศักยภาพ...




