
วารสารเพ่ื่�อการพัื่ฒนาด้้วยม่ือของคนในชุุมืชุนอีสาน ปีีทีี่� 2วารสารเพ่ื่�อการพัื่ฒนาด้้วยม่ือของคนในชุุมืชุนอีสาน ปีีทีี่� 2
ปีลุุก ใจ เม่ือง #อีสานบ้้านเฮาม่ืวนสุข 5+1ปีลุุก ใจ เม่ือง #อีสานบ้้านเฮาม่ืวนสุข 5+1

ISSUE 3ISSUE 3“หยุ้้�ม”  “หยุ้้�ม”  
เดืือนพฤศจิิกายุ้น 2564เดืือนพฤศจิิกายุ้น 2564

“ เฮ็ด้ ฮัก ฮัก Head Hug Heart “ “ เฮ็ด้ ฮัก ฮัก Head Hug Heart “ 

Happiness   IssueHappiness   Issue



เสีียุ้งแผ่่นดิืนเลยุ้ : เสีียุ้งแผ่่นดิืนเลยุ้ : 

ปล้ก เปลี�ยุ้นเมืองขอนแก่นไร้�ขยุ้ะ : ปล้ก เปลี�ยุ้นเมืองขอนแก่นไร้�ขยุ้ะ : 

ปล้กใจิไทก้ลา : ผี่ตาแฮกไร้�สีาร้เคมี ปล้กใจิไทก้ลา : ผี่ตาแฮกไร้�สีาร้เคมี  

ท่าพร้ะวิิถีีสีะอาดื : มีคิดื เมื�อโควิิดื-นำ�าท่วิมมา ท่าพร้ะวิิถีีสีะอาดื : มีคิดื เมื�อโควิิดื-นำ�าท่วิมมา 

สีาวิะถีีวิิถีีสีะอาดื : ธร้ร้มชาติและใบตอง  : สีาวิะถีีวิิถีีสีะอาดื : ธร้ร้มชาติและใบตอง  : 

สีาร้บัญสีาร้บัญ

ทุุกทุุ�งนาต้้องมีีผีีต้าแฮก แต้�ยุุค 5G ผีีต้าแฮกหายุไป
พร้อ้มีกับสาร้เคมีทีุี�เข้้ามีา ผีตี้าแฮกกลััวสาร้เคมีเีร้่�อง
เลั�าจากเด็็กทุุ�งกลุัา ร้อ้ยุเอ็ด็

คนเคยุเจ็บ เร้่�องเลั�าพ่�นทุี�ปัญหาผีลักร้ะทุบจากเหม่ีอง
แร้�จากปากเสยีุงข้องคนเมี่องเลัยุแลัะเยุาวชนก�อการ้ด็ ี
“ทุุกพ่�นทุี�ควร้เป็นบ้านข้องเร้าไมี�ใช�ข้องนายุทุุน”

สานพลัังปร้ะชาสังคมีคนเมี่องข้อนแก�นดิ็นแด็นสมีาร้ท์ุ
ซิติ้ี�ทุี�ทุกุคนต้ร้ะหนักปัญหาข้ยุะกับปฏิิญญาปร้ะชาชนทุี�
จะลัด็ ข้ยุะด้็วยุมีอ่เร้า 

ถนนทุ�าพร้ะร้อ้ยุปีทุี�มีตี้ำานาน เร้่�องเลั�าเยุาวชนแลัะ ชุมีชน 
เลั�าการ้จัด็การ้ข้ยุะพร้อ้มีกับสถานการ้ณ์์โควิด็แลัะนำา
ทุ�วมี  

สาวะถเีมีอ่งสบ่สานวัฒนธร้ร้มีอสีานมีสีมิีงามี มีวัีด็สวยุ 
แลัะทุี�นี�ก็มีตี้ลัาด็ปลัอด็ข้ยุะทุี�เน้นบร้ร้จุภััณ์ฑ์์ใบต้องแลัะ
ข้องทุี�มีาจากธร้ร้มีชาติ้
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“กกบ�แหน�น  ปลัายุด็กหนากะต้ามีส�าง  ฮากบ�หยุั�ง
ฝังัเลิั�กพ่�น  บ�มีมีีั�นอยุ่�ได้็โด็น  ด็อกนา”

ผีญาอสีาน  แปลัความีหมีายุว�า  ต้้นไม้ีแม้ีจะด็แ่ข็้งแร้ง
ปลัายุแมีจ้ะด็กหนาก็ต้ามี   หากร้ากไมี�หยุั�งฝัังลึักลังไปในดิ็น

ไมี�มีวัีนทุี�จะยุน่ต้้นได้็อยุ�างคงทุน  
เช�นกันหากเร้าต้้องการ้ สร้า้งบา้นแปงเมีอ่ง 

หร้อ่ทุำาบา้นเม่ีองเร้าใหน้�าอยุ่� ถ้าเร้าไมี�ร้�วมีมีอ่ 
ร้�วมีแร้งกันทุำา ไมี�มีทีุางทุี�จะทุำาสำาเร้จ็

แปลว่ิา ห�อมล�อม แวิดืล�อม เช่นคนห�อมล�อมกันเรี้ยุ้กหยุ้้�มกันแปลว่ิา ห�อมล�อม แวิดืล�อม เช่นคนห�อมล�อมกันเรี้ยุ้กหยุ้้�มกัน
แปลว่ิา together in to a group or circle, surround, encircleแปลว่ิา together in to a group or circle, surround, encircle

เร้าต�องช่วิยุ้กันคิดืทำา(เฮ็ดื) Headเร้าต�องช่วิยุ้กันคิดืทำา(เฮ็ดื) Head

ช่วิยุ้กันดูืแล (ฮัก) Hugช่วิยุ้กันดูืแล (ฮัก) Hug

และทำาท้กอยุ่้างดื�วิยุ้หัวิใจิ (ฮัก)  Hearและทำาท้กอยุ่้างดื�วิยุ้หัวิใจิ (ฮัก)  Heartt

เพ่�อใหฐ้านร้ากแน�นหนาแล้ัวจะได้็ร้บัด็อกผีลัทุี�สวยุงามี มีาเฮามีา “หยุุม้ี” กัน

“หยุ้้�ม”  “หยุ้้�ม”  



  Spark-U ปลุุก-ใจ-เมืือง ปฏิิบติั้การ้ส่�อแลัะพ่�นทุี�สร้า้งสร้ร้ค์เพ่�อการ้เปลัี�ยุนแปลังกร้ะบวนการ้
ส่�อสร้า้งสร้ร้ค์แลัะสร้า้งวิถสีขุ้ภัาวะทุางปัญญา ข้องสำานักงานกองทุนุสนับสนุนการ้สร้า้งเสร้มิีสขุ้ภัาพ (สสส.) 
ทุี�ใชยุุ้ทุธศาสต้ร้เ์มีอ่ง 3 ด็ ี(ส่�อด็ ีพ่�นทุี�ด็ ีภัม่ีดิ็)ี แลัะการ้สร้า้งพลัเมีอ่งทุี�ต่้�นร่้ ้แลัะมีสี�วนร้�วมีเป็นทิุศทุางเชงิ
รุ้กทุี�ดึ็งพลัังเชิงบวกข้องเด็็กเยุาวชน   คร้อบคร้วั   แลัะทุุกฝั่ายุในชุมีชนมีาร้�วมีข้ับเคล่ั�อนงานในมีิติ้แลัะ
ปร้ะเด็็นต้�าง ๆ ได้็ด็ำาเนินการ้มีาตั้�งแต้�ปลัายุปีพทุุธศกัร้าช 2559  โด็ยุภัาคหีลััก 3 แผีนงาน ค่อ  1) แผีนงาน
ส่�อศิลัปวัฒนธร้ร้มีสร้า้งเสร้มิีสุข้ภัาพ  2) แผีนงานส่�อสร้า้งสุข้ภัาวะเด็็กแลัะเยุาวชน  3) แผีนงานการ้

สร้า้งเสร้มิีวัฒนธร้ร้มีการ้อ�าน ร้�วมีกันจัด็ทุำาข้ึ�นใน 3 ภัม่ีภิัาค ปร้ะกอบด้็วยุภัาคเหน่อ ภัาคอสีาน แลัะภัาคใต้้

 ทัุ�งนี�แผีนงานส่�อศลิัปวัฒนธร้ร้มีสร้า้งเสร้มิีสุข้ภัาพ 1 ในองค์กร้ร้�วมีจัด็แลัะเป็นผี่้ร้บัผีิด็ชอบหลััก 
ในการ้ด็ำาเนินงานในภัาคต้ะวันออกเฉียีุงเหน่อได้็เล่ัอกจังหวัด็ข้อนแก�นเป็นศ่นยุก์ลัางพ่�นทุี�ปฏิิบติั้การ้   เน่�อง
จากเป็นพ่�นทุี�ซิึ�งมีภีัาคเีคร้อ่ข้�ายุข้อง 3 แผีนงานในการ้ทุำางานแลัะมีภีัาคเีคร้อ่ข้�ายุใหมี� ๆ ทุี�มีคีวามีสนใจ
ในเร้่�องนี�  โด็ยุเชญิชวนปร้ะชาชนในเมีอ่งมีาร้�วมีคิด็ร้�วมีออกแบบ แลัะสร้า้งการ้เปลัี�ยุนพ่�นทุี�หร้อ่เมีอ่งตั้�ง
แต้�พ่�นทุี�เล็ัก ๆ ในชุมีชนเพ่�อสขุ้ภัาวะหาคณุ์ค�าความีหมีายุแลัะมีองไปส่�อนาคต้ร้�วมีกัน 
 โคร้งการ้ปฏิิบติั้การ้ ปลักุ - ใจ - เมี่อง #อสีานมี�วนสขุ้ 5+1 เป็นโคร้งการ้ทุี�ต้�อยุอด็เพ่�อสร้า้งความี 
ร้�วมีมีอ่แลัะการ้ร้วมีตั้วข้องภัาคเีคร้อ่ข้�ายุคนทุำางานด้็านการ้พฒันาชุมีชน  กลัุ�มีส่�อเพ่�อการ้เปลัี�ยุนแปลัง
กลัุ�มีส่�อศลิัปวัฒนธร้ร้มีเพ่�อการ้พฒันา นักวิชาการ้แลัะองค์กร้พัฒนาเอกชนด้็านสิ�งแวด็ล้ัอมี  กลัุ�มีคนทุำา
งานพัฒนาเม่ีองรุ้�นใหมี�  กลัุ�มีองค์กร้ภัาคร้ฐั  ภัาคปร้ะชาสังคมี แลัะเอกชน  โด็ยุมีเีป้าหมีายุแร้กเร้ิ�มีค่อ 
การ้สร้า้งพ่�นทุี�ร่้ปธร้ร้มีทุี�เป็นพ่�นทุี�สาธาร้ณ์ะหร้อ่พ่�นทุี�กลัางในชุมีชนทุ้องถิ�น ให้เป็นพ่�นทุี�เร้ยีุนร่้ข้้องคน 
อสีานทุกุเพศทุกุวัยุผี�านกร้ะบวน การ้ทุำางานอยุ�างมีสี�วนร้�วมีข้องคนในชุมีชนทุ้องถิ�นในการ้ฟื้้� นฟื้ ่พัฒนา 
แลัะออกแบบพ่�นทุี�สร้า้งสร้ร้ค์ทุี�มีอียุ่�ในชุมีชน ใหเ้ป็นพ่�นทุี�ทุี�สามีาร้ถสร้า้งการ้เร้ยีุนร่้ไ้ด้็อยุ�างต้�อเน่�องแลัะ
ยุั�งยุน่
 “หยุุ้มี” วาร้สาร้เพ่�อสร้า้งการ้เปลัี�ยุนแปลังด้็วยุปฏิิบัติ้การ้ ปลัุก - ใจ - เมี่อง #อสีานมี�วนสุข้ 5+1         
“ เฮ็ด็ ฮัก ฮัก Head Hug Heart ”  หนึ�งในส่�อสร้า้งสร้ร้ค์ทุี�เร้าตั้�งใจเปิด็ตั้วข้ึ�นเพ่�อเป็นปร้ะต้่ส่�พ่�นทุี�อีสาน 
บ้านเฮา จุด็ปร้ะกายุ ปลัุก เปลัี�ยุนเมี่อง เช่�อมีร้อ้ยุการ้แลักเปลัี�ยุนเร้ยีุนร่้ ้เพิ�มีพ่นภั่มิีปัญญาในวิถสีุข้ภัาวะ 
ร้ะหว�างพ่�นทุี�นำาร้�อง อาทิุ  เทุศบาลัต้ำาบลัทุ�าพร้ะ   อำาเภัอเมี่อง ชุมีชนสาวะถ ีแลัะเทุศบาลันคร้ข้อนแก�น
จังหวัด็ข้อนแก�น  บา้นนาหนองบง  อำาเภัอวังสะพงุ,  บา้นหว้ยุมี�วง, บา้นอุมีงุ  อำาเภัอเชยีุงคาน  จังหวัด็เลัยุ, 
อำาเภัอปทุมุีร้ตั้น์  จังหวัด็ร้อ้ยุเอ็ด็ ส่�สงัคมีในวงกว้างได้็เหน็ ได้็ร่้ ้แลัะร้�วมีสร้า้งความีเข้า้ใจในการ้สร้า้งพ่�น
ทุี�สร้า้งสร้ร้ค์แลัะการ้เร้ยีุนร่้ร้้�วมีกันอยุ�างเป็นร่้ปธร้ร้มี  จนนำาไปส่�ความีเป็นชุมีชนทุี�น�าอยุ่� ปลัอด็ภััยุเป็นมีติ้ร้
กับสิ�งแวด็ล้ัอมี  เป็นชุมีชนแห�งคณุ์ค�าข้องพหวัุฒนธร้ร้มี สร้า้งมีล่ัค�าเพิ�มีทัุ�งความีสขุ้  ร้ายุได้็จากทุร้พัยุากร้
ทุี�มีใีนพ่�นทุี� 

นายุด็นัยุ หวังบุญชยัุ
ผี่จั้ด็การ้แผีนงานส่�อศลิัปวัฒนธร้ร้มีสร้า้งเสร้มิีสขุ้ภัาพ

สำานักงานกองทุนุสนับสนุนการ้สร้า้งเสร้มิีสขุ้ภัาพ (สสส.)



   

         วาร้สาร้ “หยุุม้ี” เลั�มีนี�จัด็ทุำาข้ึ�นโด็ยุ โคร้งการ้ปฏิิบติั้การ้ส่�อแลัะพ่�นทุี�สร้า้งสร้ร้ค์ ปลักุ - ใจ - เมีอ่ง #อสีานมี�วน
สขุ้  5+1  ซิึ�งได้็ร้บัการ้สนับสนุนจากแผีนงานส่�อศลิัปวัฒนธร้ร้มีสร้า้งเสร้มิีสขุ้ภัาพ สำานักงานกองทุนุสนับสนุนการ้
สร้า้งเสร้มิีสขุ้ภัาพ (สสส.) เป็นปีทุี� 2 แลัะเป็นการ้ร้วมีกลัุ�มีกันข้องคนทุำางานพฒันาในอสีาน ภัายุใต้้โคร้งการ้ Spark U  
ภัาคอสีาน 5 พ่�นทุี�ปร้ะกอบด้็วยุ 

1)    โคร้งการ้เสียุงแผี�นดิ็นส่�อสาร้สุข้ไทุเลัยุใน
พ่�นทีุ� จ.เลัยุ  ทุี�นำาเสนอผีลักร้ะทุบจากโคร้งการ้ก�อ
สร้า้งเหมีอ่งแร้�ในพ่�นทุี� 3 แห�งปร้ะกอบด้็วยุเหมีอ่ง
ทุองแด็งในพ่�นทุี� อำาเภัอเมีอ่ง เหมีอ่งทุองคำาในพ่�น
ทุี�อำาเภัอวังสะพงุ แลัะเหมีอ่งเหล็ักในพ่�นทุี�อำาเภัอ
เชยีุงคานหลัายุคนอาจจะไมี�เคยุร่้ว้�าเมีอ่งทุี�ร้�าร้วยุ
ด้็วยุธร้ร้มีชาติ้จะมีปัีญหาด้็านสิ�งแวด็ล้ัอมี

2)   โคร้งการ้ปลักุ เปลัี�ยุนเมีอ่งข้อนแก�นไร้ข้้ยุะ ทุี� 
ร้วมีพลัังคนในชุมีชนเทุศบาลันคร้ข้อนแก�นทุุก
ภัาคส�วนใหร้้บัร่้ปั้ญหาข้ยุะล้ันเมีอ่งต้ร้ะหนักร่้เ้ร้่�อง
การ้แก้ไข้ปัญหาข้ยุะ ทัุ�งภัาคร้ฐั เอกชน ปร้ะชาชน
แลัะเยุาวชน จนเกิด็ปฏิิญญาปร้ะชาชน 3 ข้อ้เพ่�อ
ร้�วมีกันแก้ไข้ปัญหาข้ยุะโด็ยุเร้ิ�มีต้้นจากตั้วข้องทุกุ
คนเอง 5)   โคร้งการ้ทุ�าพร้ะวิถีสะอาด็กับการ้ข้ับเคล่ั�อน

ชุมีชน ทุ�าพร้ะ อำาเภัอเมีอ่ง จังหวัด็ข้อนแก�น หลััง
จากสบ่ค้นหาปร้ะวัติ้ชุมีชนแลัะนำาเอาสถานรี้ถไฟื้
เก�าอายุุเก่อบ 100 ปีทุี�ชาวชุมีชนภัาคภัมิ่ีใจมีาเป็น
ข้องชุมีชนพร้อ้มีกับมีตี้ลัาด็ทุ�าพร้ะร้อ้ยุปีจนโด็�ง
ดั็งไปทัุ�วปร้ะเทุศ  ปีนี�มีาข้ยุับแก้ปัญหาข้ยุะล้ัน
เมีอ่ง

4)   สปาร้ค์ลัั�นทุุ�ง ในพ่�นทุี�ทุุ�งกุลัาร้อ้งไห้  บ้านสำา
ร้าญหนองบาก ต้ำาบลัหนองแคน อำาเภัอปทุมุีร้ตั้น์  
จังหวัด็ร้อ้ยุเอ็ด็  พ่�นทุี�ทุี�เคยุอุด็มีสมีบ่ร้ณ์์ เป็นแหลั�ง
ปลั่กข้้าวหอมีมีะลิัช่�อดั็งแต้�กลัับมีกีาร้ใช้สาร้เคมีี
มีากมีายุจนปร้ะชาชนทุี�นี�หลังล่ัมี “ภัม่ีปัิญญาผีตี้า
แฮก” ซิึ�งเคยุเป็นภัมิ่ีปัญญาบร้ร้พชนทุี�เคยุสบ่ต้�อ
กันมีาเพ่�อใหข้้า้วกล้ัาอุด็มีสมีบ่ร้ณ์์ แต้�โคร้งการ้นี�
พาเด็็กแลัะเยุาวชนพร้อ้มีคนในชุมีชน ต้ามีหาฮตี้
ฮอยุบร้ร้พชนคนทุุ�งกลุัาใหทุ้วงค่น “ภัมิ่ีปัญญาผีี
ต้าแฮก”  ใหก้ลัับมีาส่�ชุมีชนอกีคร้ั�ง 

3)    โคร้งการ้สาวะถีวิถีสะอาด็  ในต้ำาบลัสาวะถ ี
อำาเภัอเมีอ่ง  จังหวัด็ข้อนแก�น ทุี�ข้บัเคล่ั�อนแก้ปัญ
หาข้ยุะในชุมีชนซิึ�งเป็นชุมีชนทุ�องเทุี�ยุว เพ่�อให้
เป็นต้้นแบบในการ้แก้ปัญหาข้ยุะทัุ�งในร้ะดั็บคร้วั
เร้อ่น โร้งเร้ยีุน วัด็ โด็ยุเฉีพาะต้ลัาด็  ซิึ�งถ่กมีอง
ว�าเปน็ต้้นกำาเนิด็ข้องการ้นำาข้ยุะเข้า้มีาส่�บา้นเร้อ่น  
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เสีียุ้งแผ่่นดิืนสืี�อสีาร้ส้ีขไทเลยุ้

            ปร้ิพนธ์ วัฒนข้ำา หร้่อคร่้ไฝัหัวหน้าโคร้งการ้
สปาร้ค์ยุ่  “เสยีุงแผี�นดิ็น  ส่�อสาร้สขุ้ไทุเลัยุ”  มีองเหน็
ปัญหาทุี�เกิด็ข้ึ�นจึงพาเด็็กเยุาวชนลังพ่�นทุี�สำาร้วจเก็บ
ข้อ้มีล่ั  แลัะเร้ยีุนร่้ปั้ญหาทุี�เกิด็ข้ึ�นในชุนชนทัุ�ง 3 พ่�นทุี�
ทุี�ได้็ร้บัผีลักร้ะทุบด้็านสิ�งแวด็ล้ัอมีจากการ้ปนเป้� อน
ข้องสาร้พิษทุี�เกิด็จากการ้ทุำาอุต้สาหกร้ร้มีเหมี่องแร้�  
ได้็แก� ชุมีชนบา้นหว้ยุมี�วง อำาเภัอเมีอ่ง ชุมีชนบา้นนา
หนองบง อำาเภัอวังสะพงุ แลัะชุมีชนบา้นอุมีงุ อำาเภัอ
เชยีุงคาน  เพ่�อใหเ้ยุาวชนนำาปัญหาทุี�เกิด็ข้ึ�นมีาสะทุ้อน
ผี�านร่้ปแบบข้องหนังสั�น ภัาพยุนต้ร้แ์ลัะภัาพถ�ายุ นำา
เสนอมีมุีมีองสะเทุ่อนใจ แลัะมีมุีมีองความีทุกุข้ข์้องคน
ในชุมีชน ทุี�ชี�ใหเ้หน็ความีสำาคัญข้องบา้นเกิด็เผียุแพร้�
ออกไปส่�สาธาร้ณ์ะเพ่�อส่�อสาร้ใหค้นไทุเลัยุได้็ต้ร้ะหนัก
ร่้ถึ้งปัญหาสิ�งแวด็ล้ัอมีด้็วยุกัน  โด็ยุภัายุหลัังการ้ลังเร้ยีุน
ร่้้พ่�นทุี�ได้็นำาเสนอข้้อมี่ลัให้คนเมี่องเลัยุได้็ร้ับร่้้  ณ์ 
ถนนคนเดิ็น ต้ลัาด็เลัาะเลัยุ เพ่�อหวังว�าเสยีุงเล็ัก ๆ ข้อง
พวกเข้าจะทุะลัถึุงหวัใจคนฟื้ังบ้าง  

“เมืองเลยุ้ฉัันรั้กเธอ”

          จังหวัด็เลัยุเป็นเมี่องทุี�ข้ึ�นช่�อในเร้่�องข้องแหลั�งทุ�อง
เทุี�ยุวธร้ร้มีชาติ้ภั่เข้า ป่าไมี้ทุี�สวยุงามีแลัะยุังเป็นเมี่องทุี�มีี
วัฒนธร้ร้มีวิถชีวิีต้  ทุี�เป็นเอกลัักษณ์์ดึ็งด็ด่็นักทุ�องเทุี�ยุวทัุ�ง
ในแลัะต้�างปร้ะเทุศ    แต้�ใคร้จะไปคิด็ว�าภั่เข้าป่าไมี้แลัะ
ทุร้พัยุากร้ธร้ร้มีชาติ้ทุี�ชาวเมี่องเลัยุต้้องการ้อนุร้กัษ์ไว้ให้
อยุ่�ค่�คนเมี่องเลัยุไปนาน ๆ กลัับเป็นทุี�หมีายุต้าข้องเหลั�า 
นายุทุุนทุี�จะเข้้ามีากว้านซิ่�อแลัะทุำาลัายุพ่�นป่าเพ่�อสร้า้ง 
เป็นอุต้สาหกร้ร้มีเหมีอ่งแร้� การ้มีอียุ่�ข้องเหมีอ่งแร้�ไมี�ได้็ช�วยุ
ให้คนในชุมีชนมีคีวามีเป็นอยุ่�ทุี�ด็ขี้ึ�นนักแลัะทุำาลัายุธร้ร้มี
ชาติ้  แหลั�งอาหาร้แลัะความีเป็นอยุ่�จนหมีด็สิ�น

จากการ้ลังพ่�นทุี�สำาร้วจข้องคร่้ไฝัแลัะกลัุ�มีเยุาวชนก�อการ้ด็ ี
พบว�า ปัญหาทุี�เกิด็ข้ึ�นกับทัุ�ง 3 พ่�นทุี� จะเป็นปัญหาคล้ัายุๆ 
กัน  ในเร้่�องข้องผีลักร้ะทุบจากสาร้พษิทุี�กร้ะทุบแหลั�งอาหาร้ 
แลัะป่าไมี้แหลั�งนำาข้องคนในชุมีชน อาทิุ บ้านนาหนองบง
เป็นพ่�นทุี�ทุี�สามีาร้ถต้�อต้้านเหมี่องแร้�ออกไปได้็สำาเร้จ็แแต้�
ไร้� นาข้า้ว พ่�นทุี�ไร้�สวน พช่ผีกัทุี�ปลัก่ไว้ไมี�สามีาร้ถร้บัปร้ะทุาน
ได้็  เน่�องจากผีลักร้ะทุบสาร้พษิทุี�ไหลัมีากับนำาทุำาให้นำาใน
ไร้�นามีสีนีำาต้าลัเหล่ัอง  คนในชุมีชนไมี�กล้ัานำาข้า้วทุี�ปลัก่ไว้
มีาร้บัปร้ะทุาน

บา้นอุมีงุ เป็นแหลั�งผีลิัต้ผีลัไมีส้�งออกข้องจังหวัด็เลัยุอยุ�าง
กล้ัวยุ มีะมี�วง แลัะผีลัไมีต้้�าง ๆ แต้�ได้็ร้บัผีลักร้ะทุบด้็านเสยีุง
ร้บกวนจากการ้สร้า้งเหมี่องแร้�  แลัะได้็ร้บัผีลักร้ะทุบจาก
การ้พบโลัหะหนัก แลัะแร้�ข้นาด็ใหญ�ในแหลั�งนำาในหมี่�บา้น
ไมี�สามีาร้ถนำานำามีาใช้ในการ้อุปโภัค บร้โิภัคได้็

“บ�าน
อ้มง”

“บ�าน
ห�วิยุ้ม่วิง”

เป็นแหลั�งทุ�องเทุี�ยุวด้็านอาร้ยุธร้ร้มีเก�าแก� มีทีุะเลัหมีอกสวยุ
งามี  ถำาภั่เข้า  แลัะป่าไมี้ทุี�อุด็มีไปด้็วยุแหลั�งอาหาร้อยุ�าง 
เหด็็ดิ็น เหด็็ป่า แต้�ข้ณ์ะนี�บ้านห้วยุมี�วง เป็นหมี่�บ้านทุี�นายุ
ทุนุเข้า้มีาสำาร้วจขุ้ด็เจาะ ทุำาเหมีอ่งแร้� แต้�ชาวบา้นไมี�อยุาก
ทุำาเพร้าะหวั�นผีลักร้ะทุบ

                “ “ เยุ้าวิชนไดื�ไปลงพื�นที�และไดื�เรี้ยุ้นรู้�ช้มชนในมิติที�เยุ้าวิชนไดื�ไปลงพื�นที�และไดื�เรี้ยุ้นรู้�ช้มชนในมิติที�
เขาไม่เคยุ้เห็นมาก่อนแล�วิเขาก็สีะเทือนใจิในม้มที�นึกไม่เขาไม่เคยุ้เห็นมาก่อนแล�วิเขาก็สีะเทือนใจิในม้มที�นึกไม่
ถึีงว่ิาในเมืองเลยุ้จิะมีพื�นที�ที�ไดื�รั้บผ่ลกร้ะทบมากมายุ้ขนาดืถึีงว่ิาในเมืองเลยุ้จิะมีพื�นที�ที�ไดื�รั้บผ่ลกร้ะทบมากมายุ้ขนาดื
นี�มีคนที�ไม่กล�ากินข�าวิกินผ่ลไม�ที�ปลูกเอาไวิ�เพร้าะกลัวินี�มีคนที�ไม่กล�ากินข�าวิกินผ่ลไม�ที�ปลูกเอาไวิ�เพร้าะกลัวิ
ปนเป้�อนสีาร้เคมีจิากเหมืองแร่้ ปนเป้�อนสีาร้เคมีจิากเหมืองแร่้ ””



  

“
“

“

         ขอบค้ณที�ทางโคร้งการ้ยืุ้�นมือเข�ามาช่วิยุ้เหลือมาเป็นขอบค้ณที�ทางโคร้งการ้ยืุ้�นมือเข�ามาช่วิยุ้เหลือมาเป็น
หัวิหน�าทีมเร้าในการ้ร้ณร้งค์  เร้าไม่อยุ้ากมีเหมืองเพร้าะมี หัวิหน�าทีมเร้าในการ้ร้ณร้งค์  เร้าไม่อยุ้ากมีเหมืองเพร้าะมี 
เหมืองแร้่  แล�วิช้มชนไม่สีามาร้ถีอยุู้่ไดื�มันสีร้�างควิามเสีียุ้ เหมืองแร้่  แล�วิช้มชนไม่สีามาร้ถีอยุู้่ไดื�มันสีร้�างควิามเสีียุ้ 
หายุ้เป็นวิงกวิ�าง ควิามเป็นอยูุ่้อาหาร้การ้กินสีาร้พิษซึึ่�งเร้าหายุ้เป็นวิงกวิ�าง ควิามเป็นอยูุ่้อาหาร้การ้กินสีาร้พิษซึึ่�งเร้า
มีตัวิอยุ่้างที�อยูุ่้ใกล� ๆ อยุ่้างบ�านนาหนองบง ให�ดูืแล�วิมีตัวิอยุ่้างที�อยูุ่้ใกล� ๆ อยุ่้างบ�านนาหนองบง ให�ดูืแล�วิ

“สายุสดุ็า ศร้จีำาปา ชาวบา้นหว้ยุมี�วง

ปิ� นเพชร้ ศร้สีรุ้งั  กลัุ�มีเยุาวชนก�อการ้ด็ี

“

“ณั์ฐชยัุ หลัักไชยุ   กลัุ�มีเยุาวชนก�อการ้ด็ี
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ตั้วแทุนชาวบา้นในชุมีชนหว้ยุมี�วงเผียุความีร่้ส้กึทุี�มีตี้�อการ้
สร้า้งเหมีอ่งแร้�ว�า “ถ้าเข้าเข้า้มีาทุำาเหมีอ่งแร้� เร้าร่้ส้กึเสยีุใจ
ไมี�อยุากใหเ้ข้าทุำาลัายุธร้ร้มีชาติ้ไปเพร้าะเคยุไปด็พ่่�นทุี�ทุี�เข้า
ทุำาเหมีอ่งแร้�มีาเหน็ความีเสยีุหายุแลัะเกิด็ผีลักร้ะทุบมีากมีายุ
ทุี�ใกล้ั ๆ  ค่อบ้านนาหนองบงแถวนั�นกลัายุเป็นชุมีชนร้า้ง
เพร้าะชาวบา้นอยุ่�ไมี�ได้็ต้้องยุา้ยุหนอีอกไปพวกเร้าจึงค้าน
หวัชนฝัาเพร้าะเร้าไมี�อยุากยุา้ยุออกจากชุมีชน ถ้าไมี�มีโีคร้ง
การ้นี�เร้าก็ไมี�ได้็ร้วมีตั้วคนในชุมีชนทุี�จะต้�อต้้านเหมี่องแร้�
แลัะไมี�ร่้จ้ะเร้ิ�มีต้้นอยุ�างไร้

ด้็านกลัุ�มีเยุาวชนก�อการ้ด็ ีแร้ก ๆ พวกเข้าก็ร่้ส้กึหวั�นแลัะ 
เกิด็คำาถามีในใจข้ึ�นมีาว�าเสยีุงเล็ัก ๆ  ข้องพวกเข้าจะสามีาร้ถ 
ทุำาเร้่�องใหญ�ข้นาด็นี�ได้็หร้อ่ หลัังจากพวกเข้าลังพ่�นทุี�ไป
ร้บัร่้ปั้ญหาจากปากข้องคนทัุ�ง 3 ชุมีชน ด้็วยุต้นเองทุำาให้
พวกเข้าได้็ร้บัร่้ว้�าเกิด็อะไร้ข้ึ�นกับพ่�นทุี�แลัะคนในชุมีชนบา้ง 
แลัะเกิด็คำาถามีว�าทุำาไมีเมีอ่งเลัยุทุี�ขึ้�นช่�อในเร้่�องเมีอ่งทุ�อง
เทุี�ยุวด้็านธร้ร้มีชาติ้ กลัับมีนีายุทุนุทุี�หวังจะเข้า้มีาทุำาลัายุ
ธร้ร้มีชาติ้บ้านเมี่อง จึงอยุากมีาช�วยุกันร้ณ์ร้งค์เป็นกร้ะ 
บอกเสยีุงในการ้ช�วยุเผียุแพร้�ปัญหาทุี�เกิด็ข้ึ�นกับชุมีชนให้
คนภัายุนอกได้็ร้บัร่้ ้

หลังจิากที�ผ่มไดื�ลงพื�นที�ไปทั�ง 3 หมู่บ�านช้มชนไดื�พูดืถึีงทรั้พยุ้ากร้หลังจิากที�ผ่มไดื�ลงพื�นที�ไปทั�ง 3 หมู่บ�านช้มชนไดื�พูดืถึีงทรั้พยุ้ากร้
ของเขาที�อยุ้ากให�ลูกหลานร้้่นหลังไดื�เห็นค้ณค่าของเขาที�ของเขาที�อยุ้ากให�ลูกหลานร้้่นหลังไดื�เห็นค้ณค่าของเขาที�
พยุ้ายุ้ามรั้กษาสิี�งเหล่านั�นไวิ� ผ่มก็เป็นคนหนึ�งที�รั้กธร้ร้มชาติ พยุ้ายุ้ามรั้กษาสิี�งเหล่านั�นไวิ� ผ่มก็เป็นคนหนึ�งที�รั้กธร้ร้มชาติ 
ผ่มอยุ้ากรั้กษาป่าและธร้ร้มชาติไวิ�ไม่อยุ้ากให�ใคร้มาทำาลายุ้สิี�งผ่มอยุ้ากรั้กษาป่าและธร้ร้มชาติไวิ�ไม่อยุ้ากให�ใคร้มาทำาลายุ้สิี�ง
ที�ผ่มรั้กที�ผ่มรั้ก

ด้็านอ้อมีนภัา ทุด็พิมีพ์  เยุาวชนก�อการ้ด็ี เลั�าว�าพอได้็ลังพ่�นทุี�
จร้งิ ๆ  ร่้ส้กึว�าทุำาไมีเมีอ่งเลัยุทุี�ข้ึ�นช่�อเร้่�องเมีอ่งทุ�องเทุี�ยุวด้็านธร้ร้มี
ชาติ้ข้องเร้า  ถึงมีนีายุทุุนเข้้ามีาสัมีปทุานแลัะเอาสาร้เคมีเีข้้ามีา
ทุำาลัายุพ่�นทุี�ได้็แบบนี� พอลังไปมัีนสะเทุ่อนใจ เอ๊ะ  เร้าอยุ่�เมี่อง 
เลัยุเร้าร่้ข้้�าวนะว�าจะมีกีาร้มีาสัมีปทุานเหมี่องแร้�แต้�เร้าก็ไมี�ร่้ส้ึก
อะไร้  แต้�พอลังมีาสัมีผีัสพ่�นทุี�ได้็ร่้ว้�ามีนัเด่็อด็ร้อ้น  ชาวบา้นส่ใ้น
แบบข้องเข้าร่้ส้กึว�าชาวบา้นเข้าส่จ้นตั้วต้ายุ เพ่�อทุี�จะร้กัษาวัฒน
ธร้ร้มีสิ�งแวด็ล้ัอมีทุร้พัยุากร้ข้องเข้า  ซิึ�งคนภัายุนอกไมี�ร้บัร่้เ้ลัยุ  เร้า
เป็นคนเมีอ่งเลัยุเองเร้ายุงัไมี�ร่้ ้ทุำาใหเ้ร้าร่้ส้กึว�าการ้ทุี�พวกเร้าร้�วมี
สะทุ้อนปัญหาความีเด่็อด็ร้อ้นออกมีาเป็นคลิัปวิด็โีอเป็นเร้่�องเลั�า
เป็นภัาพถ�ายุมีนัเป็นอะไร้ทุี�ยุิ�งใหญ�

แต้�เหมีอ่งแร้�ในจังหวัด็เลัยุมีมีีากกว�านี� แล้ัวปัญหาจะเยุอะแค�ไหน
คิด็ว�าเสยีุงเล็ัก ๆ ข้องพวกหน่จะสามีาร้ถข้ยุายุใหค้นในพ่�นทุี�แลัะ
คนในจังหวัด็เลัยุร้บัร่้ ้แล้ัวก็หนัมีาปกป้องแผี�นดิ็นปกป้องทุร้พัยุากร้
เมีอ่งเลัยุ

จากคร้ั�งแร้กทุี�คิด็ว�าเสยีุงเล็ัก ๆ ข้องพวกเร้าจะสามีาร้ถทุำา
ได้็หร้อ่  มีนัเป็นเร้่�องทุี�ยุากแลัะเกินตั้วเร้าเร้าจะสามีาร้ถชัก
จ่ง คนทุี�คิด็ต้�างใหห้นัมีาเข้า้ใจเร้า พอไปเหน็ปัญหาสามีาร้ถ 
นำามีาบอกเลั�าต้�อได้็ พบปัญหาทุร้พัยุากร้ ทุี�เคยุมีใีนหมี่�บา้น
มีนัหายุไปอยุากร้กัษาสิ�งทุี�เป็นแหลั�งทุ�องเทุี�ยุวในหมี่�บา้น
ไว้ใหร่้้ว้�าหมี่�บา้นเร้ายุงัมีดี็ี

ด้็านอร้นภัา พันพา กลั�าวว�าจะ
ข้อเป็นส�วนหนึ�งทุี�จะนำาความี
จร้งิอกีด้็านหนึ�งทุี�ไมี�มีใีคร้นำามีา
พด่็เป็นปร้ะเด็็นในการ้นำาเสนอ
คร้ั�งนี� ให้ทุุกคนได้็ร่้ว้�าปัญหาทุี� 
เกิด็ขึ้�นมีนัรุ้นแร้งมีาก พวกเร้า
ไปแค� 3 พ่�นทุี�แต้�กลัับพบปัญหา
เยุอะมีาก

นี�ค่อเสยีุงเล็ัก ๆทุี�สะทุ้อนจากกลัุ�มีคนทุี�พยุายุามีปกป้อง
ทุร้พัยุากร้ทุี�มีคี�าข้องพวกเข้า จากนายุทุนุสมัีปทุานเหมีอ่ง
แร้�ถึงแมี้จะเป็นสิ�งทุี�ยุากแลัะเกินตั้วข้องพวกเข้าแต้�พวก
เข้าพยุายุามีจะสะทุ้อนปัญหาทุี�เกิด็ขึ้�นออกไปให้คนภัายุ
นอกได้็ร้บัร่้แ้ลัะกึกก้องดั็�งเสยีุงทุี�ต้ะโกนบนภัเ่ข้าแลัะมีเีสยีุง
สะทุ้อนกลัับมีาว�า  “เมืองเลยุ้ ฉัันรั้กเธอ”“เมืองเลยุ้ ฉัันรั้กเธอ”

ณั์ฐชยัุ หลัักไชยุ เยุาวนกลัุ�มีนก�อการ้ด็ี
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โคร้งการ้ ปลักุ เปลัี�ยุนเมีอ่ง อ.เมีอ่ง จ.ข้อนแก�น เกิด็จากปัญหา
ข้ยุะล้ันเมีอ่ง เทุศบาลันคร้ข้อนแก�นมีขี้ยุะวันลัะ 160 ตั้น
ต้้องจ�ายุเงินค�าจัด็การ้ข้ยุะปีลัะ 21  ล้ัาน แม้ีจะมีโีร้งงานไฟื้
ฟื้า้ข้ยุะ แต้�ก็ไมี�พอทุี�จะเผีาข้ยุะทุี�กองเป็นภัเ่ข้าใหห้มีด็ได้็
แถมียุงัมีปัีญหาฝัุน่ควันพษิ พเีอ็มี 2.5 ทุี�เมีอ่งใหญ�ต้้องเผีชิญ
อกีโคร้งการ้ ปลักุ เปลัี�ยุนเมีอ่งเร้ิ�มีด็ำาเนินการ้ตั้�งแต้�เด่็อน
กุมีภัาพันธ์ 2563 โด็ยุมีพี่�นทุี�ปฏิิบัติ้การ้ค่อเทุศบาลันคร้
ข้อนแก�น เป็นความีร้�วมีมีอ่ข้องหน�วยุงาน ภัาคร้ฐั เอกชน 
ปร้ะชาชน  เยุาวชนในนามีเคร้อ่ข้�ายุ “สีปาร์้คยูุ้ ปล้ก เปลี�ยุ้น“สีปาร์้คยูุ้ ปล้ก เปลี�ยุ้น
เมือง” เมือง” 

ร้วิมพลังปร้ะชาสัีงคม แก�ปัญหาขยุ้ะ

“ปล้กเปลี�ยุ้นเมืองสีานพลัง
เปลี�ยุ้นเมืองไร้�ขยุ้ะ”

“ปล้กเปลี�ยุ้นเมืองสีานพลัง
เปลี�ยุ้นเมืองไร้�ขยุ้ะ”

ปร้ะกอบด้็วยุ  สำานักงานสิ�งแวด็ล้ัอมีภัาคทุี� 10  เทุศบาลันคร้ข้อนแก�น  คณ์ะสาธาร้ณ์สขุ้ศาสต้ร้ ์ มีหาวิทุยุาลััยุข้อนแก�น 
สมีาคมีไทุสกิข้า  โร้งเร้ยีุนข้อนแก�นวิทุยุายุน  สมีชัชาสขุ้ภัาพจังหวัด็ข้อนแก�น  โคร้งการ้อยุ่�ด็มีีสีขุ้ มีหาวิทุยุาลััยุข้อนแก�น 
หอการ้ค้า ต้ลัาด็ต้้นต้าลั ต้ลัาด็ถนนคนเดิ็น แลัะต้ลัาด็เปิด็ทุ้ายุหอกาญจนา ร้วมีถึงชมีร้มีหอพกัอพาร้ท์ุเมีน้ท์ุ  แลัะโร้งเร้ยีุน 
สงักัด็เทุศบาลันคร้ข้อนแก�น 11 แห�ง  โร้งเร้ยีุนกัลัยุาณ์วัต้ร้  โร้งเร้ยีุนสนามีบนิ แลัะโร้งเร้ยีุนมีหาไถ�ภัาคต้ะวันออกเฉียีุง
เหน่อด้็วยุ

โคร้งการ้ปลักุ เปลัี�ยุนเมีอ่ง  จัด็ทุำาข้ึ�นเพ่�อแก้ไข้ปัญหาสิ�ง
แวด็ล้ัอมีด้็วยุมีอ่ข้องปร้ะชาชนร้ณ์ร้งค์คัด็แยุกข้ยุะตั้�งแต้�
ต้้นทุาง ปลัุกพลัังเยุาวชนให้เห็นปัญหาข้ยุะแลัะร้�วมีมี่อ
กันแก้ไข้ การ้จัด็ปร้ะกวด็โร้งเร้ยีุนเร้าต้้องสะอาด็ปร้ะกวด็
คร้อบคร้วัลัด็โลักร้อ้น  ร้ณ์ร้งค์ในหอพกัอพาร้ท์ุเมีน้ท์ุใหร้้�วมี
กันแยุกข้ยุะก�อนทิุ�ง ข้บัเคล่ั�อนสงัคมี เยุาวชน จากชมีร้มี
อนุร้กัษ์สิ�งแวด็ล้ัอมีโร้งเร้ยีุนข้อนแก�นวิทุยุายุนเปิด็เวทุี
ร้ณ์ร้งค์  “ปล้กใจิคนขอนแก่น” “ปล้กใจิคนขอนแก่น”  ให้หันมีาใช้ถุงผี้าถ่อ
ต้ะกร้า้ไปต้ลัาด็ ปลัก่ผีกักินเองแลัะลัด็การ้ใช้พลัาสติ้กแลัะ
โฟื้มี  ร้วมีถึงคัด็แยุกข้ยุะก�อนทิุ�ง สำาร้วจต้ลัาด็ หลััก ๆ ใน
ข้อนแก�น ทัุ�งต้ลัาด็ต้้นต้าลั ถนนคนเดิ็น แลัะต้ลัาด็เปิด็ทุ้ายุ
ข้ายุข้องว�ามีกีาร้ใชบ้ร้ร้จุภััณ์ฑ์์ทุี�เป็นมีติ้ร้กับสิ�งแวด็ล้ัอมี
หร้อ่ไมี� 

ข้อ้มีล่ัการ้สำาร้วจต้ลัาด็หลััก 3 แห�งในเมีอ่งข้อนแก�น พบว�า
ต้ลัาด็ถนนคนเดิ็นไมี�มีกีาร้ใช้โฟื้มีในการ้บร้ร้จุอาหาร้แต้�
ต้ลัาด็อีกสองแห�งยุังพบมีกีาร้ใช้อยุ่�  แลัะมีขี้้อเสนอจาก
คณ์ะสาธาร้ณ์สขุ้ศาสต้ร้ ์ มีหาวิทุยุาลััยุข้อนแก�น ใหม้ีกีาร้
จัด็อบร้มีเร้่�องอาชวีอนามัียุใหกั้บผี่ป้ร้ะกอบการ้ทุี�สนใจเพ่�อ
สร้า้งความีเข้า้ใจเร้่�องการ้คัด็แยุกข้ยุะ

นอกจากนั�นยุังมีขี้้อเสนอจากการ้ทุำาปร้ะชาคมีข้องชาว
ข้อนแก�นในทุกุภัาคส�วน โด็ยุได้็เป็นปฏิิญญาข้องพวกเร้า
เพ่�อแก้ปัญหาข้ยุะด้็วยุการ้เร้ิ�มีต้้นทุี�ตั้วเร้าว�า



               อาจาร้ยุอั์งกร่้ พินพิสทิุธิ� จากโคร้งการ้กร้นีบอ๊ค

จังหวัด็ข้อนแก�น พ่ด็ถึงการ้เร้ิ�มีต้้นโคร้งการ้กร้นีบ๊อค

ว�า การ้ทุำางานให้นำาหนัก หร้อ่ให้ความีสำาคัญกับข้ยุะ

ทุี�ไมี�ค�อยุจะได้็ร้บัการ้จัด็การ้ โด็ยุเฉีพาะข้ยุะปร้ะเภัทุ

กลั�องเคร้่�องด่็�มี UHT ทุี�เร้าจะเหน็ว�ามัีนมีสีสีนัสวยุงามี

แต้�กลัับถ่กทิุ�งอยุ�างไมี�เห็นคุณ์ค�า ทุางชมีร้มีเร้าจึงได้็

เข้้าไปทุำาบทุบาทุหน้าทุี�ในการ้เก็บร้วบร้วมีข้ยุะปร้ะ

เภัทุกลั�องเคร้่�องด่็�มี UHT เพ่�อนำาไปสร้า้งมีล่ัค�าต้�อ 

             สิปปกร้ เด็ชสวัสดิ็� ตั้วแทุนนักเร้ยีุนโร้งเร้ยีุน
ข้อนแก�นวิทุยุายุน  บอกว�าจุด็เร้ิ�มีต้้นในการ้ทุำาเร้่�อง
การ้จัด็การ้ข้ยุะค่อ  โร้งเร้ยีุนมีขี้ยุะเยุอะแลัะได้็ไปด็บ่�อ
ข้ยุะทุี�บ้านคำาบอน  ทุำาให้เร้าเห็นภั่เข้าข้ยุะส่งเทุ�าตึ้ก
ปร้ะมีาณ์ 3-4 ชั�น แลัะ มีถีมีลึักลังไปใต้้ดิ็นอกีปร้ะมีาณ์ 
9 - 10 เมีต้ร้  ซิึ�งสิ�งทุี�เร้าเหน็ต้ร้งนั�นมีนัได้็ส�งผีลัใหเ้กิด็
การ้ Spark กับพวกเร้า เมี่�อกลัับมีาทุี�โร้งเร้ยีุนจึงทุำาให้
พวกเร้าได้็มีาช�วยุกันคิด็ว�า  จากปัญหาทุี�เร้าได้็ไปเจอ
มีามัีนจะสามีาร้ถแก้ไข้ได้็อยุ�างไร้?  จึงได้็เร้ิ�มีทุี�จะใช้
วัสด็ทุุี�สามีาร้ถใช้ซิำาได้็  ไมี�ซิ่�อนำาข้วด็ด่็�มีแต้�เอานำามีา
จากบา้นเอง  ไมี�ซิ่�ออาหาร้ทุี�ใส�จานชามีทุี�ต้้องทิุ�งแต้�เน้น
ใส�จานทุี�ใชซ้ิำาได้็ เร้ิ�มีทุี�ตั้วเร้าเอง   เพ่�อจะได้็เปลัี�ยุน 
แปลังสิ�งแวด็ล้ัอมีได้็ 

            จันทิุมีาพร้ ชวีะสวัสดิ็�   คร่้โร้งเร้ยีุนข้อนแก�น

วิทุยุายุน ซิึ�งเป็นคนหนึ�งทุี�มีใีจร้กัในการ้ร้กัษาสิ�งแวด็

ล้ัอมี บอกเลั�าถึงปัญหาข้ยุะทุี�ต้นเองพบตั้�งแต้�สมียัุเร้ยีุน

มีธัยุมี จนถึงปัจจุบนัได้็มีาเป็นคร่้ พบว�าปัญหาข้ยุะใน

ข้อนแก�นเป็นปัญหาสิ�งแวด็ล้ัอมีทุี�ใหญ�มีาก จึงชวนนัก

เร้ยีุนในโร้งเร้ยีุนก�อตั้�งชมีร้มีสิ�งแวด็ล้ัอมีขึ้�นแลัะพานัก

เร้ยีุนไปปีนภัเ่ข้าข้ยุะ เร้ยีุนร่้ปั้ญหาทุี�เกิด็ข้ึ�นแลัะสะทุ้อน

ออกมีาเป็นกิจกร้ร้มี Spark U ทุี�จัด็นิทุร้ร้ศการ้ภัาพถ�ายุ

แลัะปร้ะติ้มีากร้ร้มีแห เด่็อนลัะ 2 คร้ั�ง ในวันศุกร้แ์ลัะ

วันเสาร้ ์ ข้องเด่็อนทุี�ต้ลัาด็ต้้นแลัะต้ลัาด็ถนนคนเดิ็น

เพ่�อสะทุ้อน ใหค้นข้อนแก�น  ได้็เหน็ถึงปัญหาข้ยุะว�าสิ�ง

ทุี�พวกเข้าทิุ�งไปนั�น สดุ็ทุ้ายุมีนัไปร้วมีกันทุี�ไหน

            ก้องเกยีุร้ติ้  วิทุยุะร้ตั้นโกวิทุ  ปร้ะธานชมีร้มีหอ

พกัแลัะอพาร้ท์ุเมีน้ท์ุ บอกว�า ชมีร้มีหอพักแลัะอพาร้ท์ุ

เมีน้ท์ุพวกเร้าได้็เร้ิ�มีก�อตั้วกันมีาตั้�งแต้�ปี 2549 ปัจจุบนั

มีจีำานวนสมีาชิกกว�า  285 หอพักโด็ยุเร้าได้็เข้้ามีาร้�วมี

กับโคร้งการ้ Spark U เพ่�อช�วยุกันแยุกข้ยุะตั้�งแต้�ต้้น

ทุางแลัะเอาข้ยุะทุี�เหล่ัอใชไ้ปบร้จิาคต้�อสำาหร้บัคนทุี�ด้็อยุ

โอกาส
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        1.    ปร้ะชาชนคนข้อนแก�นจะคัด็แยุกข้ยุะทุี�ต้้นทุางสนับสนุนผี่ป้ร้ะกอบการ้ทุี�ใชภ้ัาชนะทุี�เป็นมีติ้ร้กับ    1.    ปร้ะชาชนคนข้อนแก�นจะคัด็แยุกข้ยุะทุี�ต้้นทุางสนับสนุนผี่ป้ร้ะกอบการ้ทุี�ใชภ้ัาชนะทุี�เป็นมีติ้ร้กับ    
            สิ�งแวด็ล้ัอมีส�งเสร้มิีวัฒนธร้ร้มี “หยุุด็กินเหล่ัอเพ่�อชาติ้”            สิ�งแวด็ล้ัอมีส�งเสร้มิีวัฒนธร้ร้มี “หยุุด็กินเหล่ัอเพ่�อชาติ้”
    2.    หอพักอพาร้ท์ุเมีน้ท์ุจะร้ณ์ร้งค์สร้า้งจิต้สำานึกใหเ้กิด็การ้ลัด็ข้ยุะ  จะร้�วมีกันเปลัี�ยุนข้ยุะเป็นบุญเพ่�อ    2.    หอพักอพาร้ท์ุเมีน้ท์ุจะร้ณ์ร้งค์สร้า้งจิต้สำานึกใหเ้กิด็การ้ลัด็ข้ยุะ  จะร้�วมีกันเปลัี�ยุนข้ยุะเป็นบุญเพ่�อ
            ช�วยุเหล่ัอเก่�อกล่ัผี่ยุ้ากไร้ ้ลัด็ความีเหล่ั�อมีลัำา            ช�วยุเหล่ัอเก่�อกล่ัผี่ยุ้ากไร้ ้ลัด็ความีเหล่ั�อมีลัำา
     3.   ต้ลัาด็จะสร้า้งเคร้อ่ข้�ายุคัด็แยุกข้ยุะจากผี่้ให้ถึงผี่้ร้บั  เพ่�อนำาไปใช้ปร้ะโยุชน์แลัะร้ณ์ร้งค์  ลัด็ ลัะ       3.   ต้ลัาด็จะสร้า้งเคร้อ่ข้�ายุคัด็แยุกข้ยุะจากผี่้ให้ถึงผี่้ร้บั  เพ่�อนำาไปใช้ปร้ะโยุชน์แลัะร้ณ์ร้งค์  ลัด็ ลัะ  
            เลิัก การ้ใชก้ลั�องโฟื้มี แลัะถงุพลัาสติ้ก            เลิัก การ้ใชก้ลั�องโฟื้มี แลัะถงุพลัาสติ้ก



“

“                  เร้าอยุ้ากทำาให�เด็ืกในเมืองเขาเห็นปัญหาขยุ้ะเร้าจึิงพาเร้าอยุ้ากทำาให�เด็ืกในเมืองเขาเห็นปัญหาขยุ้ะเร้าจึิงพา
เด็ืก ๆ ไปที�บ�านคำาบอนไปปีนภููเขาขยุ้ะและมาสีะท�อนว่ิาเขารู้�เด็ืก ๆ ไปที�บ�านคำาบอนไปปีนภููเขาขยุ้ะและมาสีะท�อนว่ิาเขารู้�
สึีกกับปัญหานี�ยัุ้งไงไดื�เรี้ยุ้นรู้�อะไร้ พอพวิกเขากลับมาก็ตร้ะหนักสึีกกับปัญหานี�ยัุ้งไงไดื�เรี้ยุ้นรู้�อะไร้ พอพวิกเขากลับมาก็ตร้ะหนัก
และเข�าใจิว่ิาขยุ้ะจิากมือเร้ามันไปกองร้วิมอยูุ่้ตร้งนั�น และเข�าใจิว่ิาขยุ้ะจิากมือเร้ามันไปกองร้วิมอยูุ่้ตร้งนั�น หากไม่มีหากไม่มี
ขยุ้ะจิากมือเร้าก็จิะไม่มีขยุ้ะไปกองสีร้�างปัญหาสิี�งแวิดืล�อมให�ขยุ้ะจิากมือเร้าก็จิะไม่มีขยุ้ะไปกองสีร้�างปัญหาสิี�งแวิดืล�อมให�
คนในพื�นที� นี�คือการ้สีปาร้์คกันจิร้ิง ๆ ที�เกิดืขึ�น สีปาร้์คที�ใจิ คนในพื�นที� นี�คือการ้สีปาร้์คกันจิร้ิง ๆ ที�เกิดืขึ�น สีปาร้์คที�ใจิ 
สีปาร้์คที�ตัวิ และนำาไปสีู่การ้สีปาร้์คสีังคมสีปาร้์คที�ตัวิ และนำาไปสีู่การ้สีปาร้์คสีังคม

จันทิุมีาพร้ ชวีะสวัสดิ็�

         ด้็านเนาวร้ตั้น์ วงศลิัป์กร้ร้มีการ้ต้ลัาด็ศร้เีมีอ่งทุอง 
ได้็แลักเปลัี�ยุนถึง  วิธกีาร้จัด็การ้ข้ยุะข้องต้ลัาด็ศร้เีม่ีองทุอง
เน่�องจากต้ลัาด็ศร้เีมีอ่งทุองเป็นต้ลัาด็ทุี�จำาหน�ายุสนิค้าปร้ะ 
เภัทุผีักผีลัไมี้  ข้ยุะส�วนใหญ�จึงเป็นเศษผีักผีลัไมี้ทุี�ถ่กคัด็
ออก แลัะเศษพลัาสติ้กห�อหุม้ีพบบางเป็นส�วนน้อยุ ต้ลัาด็
ศร้เีมีอ่งทุองมีจุีด็คัด็แยุกข้ยุะใหพ้�อค้าแมี�ค้านำาข้ยุะต้�าง ๆ  
แยุกทิุ�งใหถ้ก่ทุี�  ในส�วนข้องเศษผีกัผีลัไม้ีนั�น ต้ลัาด็ศร้เีมีอ่ง
ทุองจะนำาไปทุำาเป็นนำาหมีกัชวีภัาพ  มีาแจกจ�ายุใหพ้�อค้า
แมี�ค้าอกีทุ ี ส�วนข้ยุะปร้ะเภัทุอ่�นก็แยุกไว้ใหเ้ทุศบาลัมีาจัด็
เก็บ

“ขยุ้ะเป็นปัญหาใหญ่ไม่อยุ้ากให�เร้ามองข�ามและหันมาใส่ี “ขยุ้ะเป็นปัญหาใหญ่ไม่อยุ้ากให�เร้ามองข�ามและหันมาใส่ี 

ใจิเรื้�องเล็ก ๆ น�อยุ้ ๆ อยุ่้างการ้แยุ้กขยุ้ะโดืยุ้เริ้�มจิากตัวิเร้า”ใจิเรื้�องเล็ก ๆ น�อยุ้ ๆ อยุ่้างการ้แยุ้กขยุ้ะโดืยุ้เริ้�มจิากตัวิเร้า”

             ด้็านสำานักงานสิ�งแวด็ล้ัอมีภัาคทุี� 10  ศริ้ธิร้ จังโกฏิ  ได้็

ข้ึ�นมีาแลักเปลัี�ยุน   ในเร้่�องข้องการ้หมีนุเวยีุนข้ยุะโด็ยุมีโีคร้งการ้

ทุี�ทุำาร้�วมีกันกับภัาคเีคร้อ่ข้�ายุค่อโคร้งการ้วนด้็วยุการ้ร้บับร้จิาค

พลัาสติ้กยุด่็เพ่�อนำากลัับไปส่�กร้ะบวนการ้ร้ไีซิเคิลันำากลัับมีาหมีนุ

เวยีุนใช้ซิำาแลัะโคร้งการ้หลัังคาเข้ยีุวเปลัี�ยุนข้ยุะเป็นบุญเมี่�อคณุ์

หมีุนเวียุน ทุี�เปิด็ร้บับร้จิาคกลั�องเคร้่�องด่็�มี UHT เพ่�อนำาไปทุำา

เป็นหลัังคาเข้ยีุวกร้นีบล็ัอกไมีอั้ด็แข้ง็ แลัะกร้ะด็าษเพ่�อไปบร้จิาค

ให้ผี่้ยุากไร้ ้  โด็ยุจะเปิด็ร้บับร้จิาคทุุกวันศุกร้ท์ุี� 3 ข้องเด่็อน ทุี� 

สำานักงานสิ�งแวด็ล้ัอมีภัาคทุี� 10  “ เปลี�ยุ้นขยุ้ะเป็นบ้ญเมื�อค้ณ“ เปลี�ยุ้นขยุ้ะเป็นบ้ญเมื�อค้ณ
หม้นเวิียุ้น ”  หม้นเวิียุ้น ”  

คุณ์ศริ้ธิร้ จังโกฏิ 

สานพลุังคน
ขอนแก่นปลุุก 
เปลุ่�ยน เมืือง

ส่�งแวดลุ้อมื
ภาค 10

สมืัชชาสุขภาพ

คณะสาธารณสุข
มืข.

ชมืรมือนุรักษ์์
ขอนแก่นวิทยายน

เทศบาลุ
นครขอนแก่น

หอการค้า

 (เปลุ่�ยนขยะเป็นบุญ
/รับบริจาคกลุ่อง

นมืUHT)

 (เชื�อมืชุมืชน /คนทำา
งานขยะ)

(วิชาการ/
สำารวจตลุาด)

 (รณรงค์ลุด
แลุะคัดแยกขยะ)

 (ครอบครัวลุด
โลุกร้อน)

 (รณรงค์ผู้้้ประกอบการ
แยกขยะก่อนท้�ง)
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“ทวิงคืนผี่ตาแฮกคืนนาข�าวิปลาไร้�สีาร้เคมี”

ปล้กใจิไทก้ลาปล้กใจิไทก้ลา
“ทวิงคืนผี่ตาแฮกคืนนาข�าวิปลาไร้�สีาร้เคมี”

  สีาธ้ สีาธ้ สีาธ้เดื�อ  ปักกกนี�พ้ทธรั้กษา  ปักกกนี�ธร้ร้มะ สีาธ้ สีาธ้ สีาธ้เดื�อ  ปักกกนี�พ้ทธรั้กษา  ปักกกนี�ธร้ร้มะ 
รั้กษา ปักกกนี�สัีงฆรั้กษา ปักกกนี�เพิ�นเสีียุ้กูไดื� รั้กษา ปักกกนี�สัีงฆรั้กษา ปักกกนี�เพิ�นเสีียุ้กูไดื� ปักกกนี�ปักกกนี�
เพิ�นให�กูมี  ปักกกนี�ให�ไดื�หมื�นมาเยีุ้ยุ้ ปักกกนี�ให�ไดื� เพิ�นให�กูมี  ปักกกนี�ให�ไดื�หมื�นมาเยีุ้ยุ้ ปักกกนี�ให�ไดื� 

หมื�นมาเยีุ้ยุ้พันเล�า  ปักกกนี�ขวัิญข�าวิให�มาโฮมสีาธ้หมื�นมาเยีุ้ยุ้พันเล�า  ปักกกนี�ขวัิญข�าวิให�มาโฮมสีาธ้

“

“นี�ค่อคำาบ่ชาผีตี้าแฮกก�อนปักด็ำานาผีตี้าแฮกทุี�อยุ่�ใน
บทุกลัอนลัำาชุด็การ้แสด็งผีีต้าแฮกทุี�ถ่กถ�ายุทุอด็
ออกมีา  เป็นเหมี่อนมีนต์้สะกด็ทุี�ทุำาให้คนทุี�ฟื้ังจด็
จ�ออยุ่�กับการ้แสด็ง

โด็ยุการ้แสด็งชุด็ผีตี้าแฮกนี� เป็นการ้นำาเอาความีเช่�อเมี่�อ
คร้ั�งโบร้าณ์ข้องบร้ร้พบุรุ้ษเกี�ยุวกับการ้ทุำาไร้�  ทุำานา ทุี�ต้้อง
มีกีาร้บ่ชาผีปีร้ะจำา  บอกกลั�าวทุ้องไร้�ทุ้องนาถ่อกันว�าเป็น
ผีทีุี�ปกปักร้กัษาพช่สวนไร้�นาแลัะทุำาใหข้้า้วกล้ัาเจร้ญิงอก
งามี อุด็มีสมีบ่ร้ณ์์  การ้ทุำานาจะได้็ผีลัด็ ีจึงมีกีาร้เซิ�นไหว้ผี ี
ต้าแฮกทุุกปีก�อนลังมี่อปักด็ำา แลัะหลัังการ้เก็บเกี�ยุวในทุี�
นาข้องแต้�ลัะคน จะมีทีุี�ใหผ้ีตี้าแฮกอยุ่� ซิึ�งบางคนอาจปลัก่
กร้ะทุ�อมีหลัังเล็ัก ๆ บางคนจะปักเสาเป็นสัญลัักษณ์์ว�าทุี�
ต้ร้งนี�ค่อทุี�อยุ่�ข้องผีตี้าแฮก  ความีเช่�อนี�ถก่นำามีาปร้ะยุุกต์้
ใหเ้ข้า้กับการ้ร้ณ์ร้งค์ ใหเ้กษต้ร้กร้ทุี�ทุำาไร้�ทุำานาได้็ต้ร้ะหนัก
แลัะลัด็ลัะเลิักการ้ใชส้าร้เคมีแีลัะหนัมีาปลัก่ข้า้วแบบอินทุร้ยีุ์
วิถเีดิ็มี
จะทุำาอยุ�างไร้เมี่�อทุุ�งกลุัาร้อ้งไหทุ้ี�เข้าว�ากันว�ามีชี่�อเสยีุงเร้่�อง 
ข้า้วหอมีมีะลิัทุี�อร้�อยุทุี�สดุ็ แต้�กลัับเป็นพ่�นทุี�ทุี�ใชส้าร้เคมีใีน 
การ้ทุำาเกษต้ร้กร้ร้มีมีากทุี�สดุ็เช�นกัน ? เน่�องจากชาวบา้นใน
พ่�นทุี�ส�วนใหญ�ปร้ะกอบอาชพีเกษต้ร้กร้ร้มี  ด้็วยุเหต้นุี�กลัุ�มี
สปาร้ค์ลัั�นทุุ�งปลักุใจไทุกลุัา นำาทุมีีโด็ยุ สว�าง สขุ้แสง แลัะ
คร่้เซิียุง ปร้ชีา การุ้ณ์ ได้็พาเด็็ก ๆในชุมีชนบ้านสำาร้าญ
หนองบาก ต้.หนองแคน  อ.ปทุมุีร้ตั้น์ จ.ร้อ้ยุเอ็ด็ ร้�วมีกันทุำา
กิจกร้ร้มีส่�อสร้า้งสร้ร้ค์เพ่�อร้ณ์ร้งค์ลัด็การ้ใชส้าร้เคมีใีนการ้
ทุำาเกษต้ร้กร้ร้มี โด็ยุใช้หนังบักต่้�อส่�อดั็�งเดิ็มีในทุ้องถิ�นมีา
เป็นช�องทุางในการ้ส่�อสาร้  ซิึ�งใช้การ้ผีสมีผีสานร้ะหว�าง
เร้่�องร้าวความีเช่�อในอด็ตี้ทุี�สอด็คล้ัองกับการ้ทุำานาอินทุร้ยีุ์
แบบดั็�งเดิ็มีอยุ�าง ‘ผี่ตาแฮก’ ‘ผี่ตาแฮก’ มีาเลั�าเร้่�องร้าวผี�านการ้แสด็ง
เพ่�อให้คนในชุมีชนแลัะเด็็ก ๆ ได้็ต้ร้ะหนักถึงปัญหาข้อง
การ้ใชส้าร้เคมีเีพ่�อใหชุ้มีชนนี�มีชี่�อเสยีุงในเร้่�อง ‘ท่้งก้ลาปลอดื‘ท่้งก้ลาปลอดื
สีาร้เคมี’สีาร้เคมี’

เหต้ผุีลัทุี�กลัุ�มีสปาร้ค์ลัั�นทุุ�ง ปลักุใจไทุกลุัาใชเ้ร้่�องผีตี้า 
แฮกในการ้ร้ณ์ร้งค์เพร้าะ คร่้เซิยีุงแลัะคร่้สว�าง ผี่้ข้ับ
เคล่ั�อน โคร้งการ้มีองเหน็ว�าปัจจุบนัคนใช้สาร้เคมีเีพิ�มี
มีากข้ึ�นแลัะวัฒนธร้ร้มี  การ้บ่ชาผีตี้าแฮกลัด็น้อยุลัง  
ในทุกุวันนี�เด็็กรุ้�นใหมี�ไมี�มีใีคร้ร่้จั้กผีตี้าแฮก  จึงหยุบิยุก
เอาเร้่�องร้าวข้องผีตี้าแฮกมีาใช้เผียุแพร้� ในการ้แสด็ง
ผี�านบทุกลัอนลัำาเพ่�อเป็นการ้ฟื้้� นฟื้่วิถเีก�า 

“ลัะคร้ทุี�เร้าพด่็เร้่�องผีตี้าแฮกมีนัจะทุำาใหเ้ด็็กใชตั้้วลัะคร้
นี�เป็นเคร้่�องมีอ่ในการ้ส่�อสาร้เร้่�องการ้ใชส้าร้เคมีใีนพ่�น
ทุี�เร้าต้้องการ้ใหค้นในพ่�นทุี�เข้า้ใจในการ้ทุำาเกษต้ร้อิน-
ทุร้ยีุ ์  ซิึ�งเดิ็มีผีีต้าแฮกยุังคงอยุ่� เพร้าะเข้าทุำาเกษต้ร้
อินทุร้ยีุ ์ พอมีาสมัียุใหมี�ทุำาเกษต้ร้ทุี�มีสีาร้เคมีเียุอะขึ้�น
ต้าแฮกเลัยุหนไีป เพร้าะไมี�มีใีคร้เช่�อไมี�มีใีคร้บ่ชาไมี�เคยุ
มีกีาร้เลัี�ยุงผีตี้าแฮก  พอผีตี้าแฮกหนไีปไมี�มีใีคร้ปกปัก
ร้กัษา ทุุ�งนา ในไร้�นาก็ไมี�มีกีุ้งหอยุป่ปลัาคนทุี�ลังไปใน
ทุุ�งนาก็ยุัง ป่วยุเป็นแผีลัพุพองนี�ค่อการ้ทุี�ไมี�มีสีิ�งทุี�ยุึด็
เหนี�ยุวจิต้ใจค่อผีตี้าแฮกทุำาให้ต้้องกลัับมีาทุำาเกษต้ร้
อินทุร้ยีุ์เร้่�องเล็ัก ๆ ทุี�เด็็กพ่ด็มีันจะทุำาให้ตั้วเด็็กเข้้าใจ 
เองแลัะผี่้ใหญ�ทุี�ด็่เข้้าใจด้็วยุ”  คร่้สว�าง กลั�าว
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ส่�อทุี�ใชใ้นการ้ส่�อสาร้ข้องกลัุ�มีสปาร้ค์ลัั�นทุุ�ง ปลักุใจ
ไทุกลุัาไมี�ได้็มีแีค�หนังบกัต่้�อเพยีุงอยุ�างเด็ยีุวยุงัมีหีน้า
กากทุี�ทุำามีาจากหวด็นึ�งข้า้วทุี�มีสีไต้ล์ัคล้ัายุ ๆ ต้าโข้น
ทุี�คร่้เซิยีุง แลัะเด็็ก ๆ ได้็ร้�วมีกันออกแบบใหก้ลัายุเป็น
หนึ�งชิ�นงานศลิัปะทุี�มีชี่�อเสยีุง คร่้เซิยีุงแลัะคร่้สว�าง
พยุายุามีหากิจกร้ร้มีใหเ้ด็็ก ๆ ได้็มีสี�วนร้�วมีในทุกุ ๆ 
หน้าทุี�  ไมี�ว�าจะเป็นการ้ทุำาหุ�นฟื้างทุำาหน้ากาก แลัะ
ร้�วมีออกแบบบทุแสด็ง เข้ยีุนกลัอนลัำา เพ่�อใหน้้อง ๆ 
ได้็ซิมึีซิบัแลัะเร้ยีุนร่้ ้อกีทัุ�งยุงัมีกีาร้ทุำาแปลังปลัก่ผีกั
สาธิต้ใหพ้วกเข้าได้็ลังมีอ่ทุำาเร้่�องเกษต้ร้อินทุร้ยีุ ์เพ่�อ
เป็นการ้ทุด็ลัองว�าการ้ไมี�ใช้สาร้เคมีใีนการ้ปลั่กผีัก
มีนัจะเป็นอยุ�างไร้ ซิึ�งเด็็ก ๆ ตั้�งใจทุำากิจกร้ร้มี กร้ะต่้อ
ร้อ่ร้น้แลัะใชเ้วลัาว�างใหเ้กิด็ปร้ะโยุชน์สงัเกต้จากเสาร้์
อาทิุต้ยุ์  เป็นวันหยุุด็ทุี�เด็็กหลัายุคนใช้เวลัานี�ไปกับ
การ้เลั�นสนุก แต้�เด็็ก ๆ ทุี�เข้า้ร้�วมีโคร้งการ้กลัับไมี�ไป
เทุี�ยุวเต้ร้�แต้�กลัับมีาร้�วมีกันทุำากิจกร้ร้มี

“

“ ปีแร้กที�โคร้งการ้สีปาร์้คยูุ้มาลงบ�านสีำาร้าญก็ทำาเกี�ยุ้วิกับป่าหลัง ปีแร้กที�โคร้งการ้สีปาร์้คยูุ้มาลงบ�านสีำาร้าญก็ทำาเกี�ยุ้วิกับป่าหลัง 
จิากที�เร้าทำามาแล�วิก็มีเด็ืกสีนใจิ พ่อแม่ผู่�ปกคร้องก็เห็นว่ิากิจิจิากที�เร้าทำามาแล�วิก็มีเด็ืกสีนใจิ พ่อแม่ผู่�ปกคร้องก็เห็นว่ิากิจิ
กร้ร้มนี�มันมีปร้ะโยุ้ชน์ต่อลูกหลานเขา ร้ะหว่ิางช่วิงวัินว่ิางเสีาร์้ กร้ร้มนี�มันมีปร้ะโยุ้ชน์ต่อลูกหลานเขา ร้ะหว่ิางช่วิงวัินว่ิางเสีาร์้ 
อาทิตย์ุ้เขาก็ไมไดื�ไปเล่นที�ไหน ก็เอามาฝึึกเรื้�องของศิลปะท�องอาทิตย์ุ้เขาก็ไมไดื�ไปเล่นที�ไหน ก็เอามาฝึึกเรื้�องของศิลปะท�อง
ถิี�น  ไม่ว่ิาจิะเป็นหมอลำาหรื้อหนังบักตื�อเองก็เห็นการ้เปลี�ยุ้นถิี�น  ไม่ว่ิาจิะเป็นหมอลำาหรื้อหนังบักตื�อเองก็เห็นการ้เปลี�ยุ้น
แปลงวิ่า มาตอนแร้กอาจิจิะยุ้ังไม่รู้�จิักกับเดื็ก ๆ ช้มชนและ แปลงวิ่า มาตอนแร้กอาจิจิะยุ้ังไม่รู้�จิักกับเดื็ก ๆ ช้มชนและ 
ชาวิบ�านเท่าไหร่้ พอไดื�มาร่้วิมกิจิกร้ร้มแล�วิมันก็เกิดืปร้ะโยุ้ชน์  ชาวิบ�านเท่าไหร่้ พอไดื�มาร่้วิมกิจิกร้ร้มแล�วิมันก็เกิดืปร้ะโยุ้ชน์  
ไม่ว่ิาจิะเป็นผู่�ปกคร้องของเด็ืก ๆ บางคนก็เข�ามาช่วิยุ้ถี�าเขามีไม่ว่ิาจิะเป็นผู่�ปกคร้องของเด็ืก ๆ บางคนก็เข�ามาช่วิยุ้ถี�าเขามี
เวิลามันก็เกิดืการ้เปลี�ยุ้นแปลงไป ไม่ว่ิาตัวิเด็ืกเองข�อมูลต่าง ๆ เวิลามันก็เกิดืการ้เปลี�ยุ้นแปลงไป ไม่ว่ิาตัวิเด็ืกเองข�อมูลต่าง ๆ 
เกี�ยุ้วิกับการ้ทำาเกษตร้อินทรี้ย์ุ้เขาก็ยัุ้งไม่เข�าใจิว่ิามันเป็นอยุ่้างไร้เกี�ยุ้วิกับการ้ทำาเกษตร้อินทรี้ย์ุ้เขาก็ยัุ้งไม่เข�าใจิว่ิามันเป็นอยุ่้างไร้
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ครู้เซีึ่ยุ้ง ปรี้ชา การ้้ณ ครู้เซีึ่ยุ้ง ปรี้ชา การ้้ณ 
เล่าผ่ลที�ไดื�จิากการ้ทำาโคร้งการ้เล่าผ่ลที�ไดื�จิากการ้ทำาโคร้งการ้

เด็็กหญิงต้ร้ทิีุพยุ์  ยุภัา  เลั�าว�า ตั้�งแต้�เกิด็มีาไมี�เคยุได้็ยุิน
คำาว�าผีตี้าแฮกมีาก�อนจนได้็เข้า้มีาทุำากิจกร้ร้มีกับคร่้เซิยีุง
ทุำาหุ�นฟื้างแลัะแสด็งหนังบักต่้�อเร้ยีุนร้อ้งหมีอลัำา อีกทัุ�ง
เร้ยีุนร่้ก้าร้ปลัก่ผีกัอินทุร้ยีุไ์มี�ใชส้าร้เคมี ี  โด็ยุการ้ใชปุ้�ยุมีล่ั 
สตั้ว์ซิึ�งเป็นปร้ะโยุชน์ทุี�สามีาร้ถนำาไปใชไ้ด้็จร้งิในชวิีต้ปร้ะ
จำาวัน
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ส�วนแมี�จำาปี บุญสอน อาชพีเดิ็มีปร้ะกอบอาชพีหมีอลัำา ซิึ�ง

ได้็มีามีสี�วนร้�วมีในการ้สอนลัก่หลัานในการ้ร้อ้งหมีอลัำาแลัะ

ต้�อกลัอนลัำา แมี�จำาปีบอกว�าภัม่ีใิจทุี�ได้็สอนกลัอนลัำาทุี�ต้นเอง 

เร้ยีุนมีาถ�ายุทุอด็ออกไปใหล้ัก่ ๆ หลัาน ๆ  ได้็มีคีวามีร่้ติ้้ด็ตั้ว

เพ่�อสร้า้งร้ายุได้็  ซิึ�งเน่�อหาทุี�อยุ่�ในกลัอนลัำานอกจากจะเป็น

เน่�อหาข้องผีตี้าแฮกแลัะการ้ลัด็ใชส้าร้เคมีแีล้ัวยุงัมีสีอนเร้่�อง

บุญคณุ์คณุ์พ�อแมี�ทุำาใหส้ิ�งทุี�เด็็กได้็เร้ยีุนร่้ไ้ด้็ซิมึีซิบัเข้า้ไปใน

จิต้ใจข้องพวกเข้า 

การ้แสด็งหนังบกัต่้�อมีเีอกลัักษณ์์โด็ด็เด็�นค่อความีสนุกสนาน

ข้องการ้เชิด็หนัง การ้ร้อ้งหมีอลัำาผีสมีกับเน่�อหาต้ลักข้บข้ัน

ทุี�เพิ�มีเติ้มีลังไปในบทุกลัอนโด็ยุโคร้งการ้สปาร้ค์ลัั�นทุุ�งปลัุก 

ใจไทุกุลัา  ได้็ใช้การ้ผีสมีผีสานร้ะหว�างหนังบักต่้�อกับลัะคร้

หุ�น ในการ้แสด็งทุำาใหม้ีคีวามีสนุกสนานแลัะน�าสนใจไปอกี

แบบโด็ยุเด็็ก ๆ ได้็ร้�วมีกันทุำาทุกุหน้าทุี�ตั้�งแต้�ร้อ้งร้ำาเลั�นแสด็ง

พากยุ์เสยีุงเหม่ีอนได้็ด็่หมีอลัำาในร่้ปแบบหนังบักต่้�อในส�วน

ข้องเน่�อหาในเร้่�องผีตี้าแฮกทุี�อยุ่�ในบทุแสด็งนี�ก็แทุร้กเน่�อหา

เร้่�องพิษข้องสาร้เคมีแีลัะข้้อด็ขี้องการ้ทุำาเกษต้ร้อินทุร้ยีุ ์ทุำาให้

ใคร้ ๆ ด็แ่ล้ัวก็เข้า้ใจง�ายุ สามีาร้ถเอาไปปร้บัใชใ้นชวิีต้ได้็เช�น

กัน

“

“

ภููมิใจิที�เด็ืกสีนใจิอยุ้ากเรี้ยุ้นรู้�สิี�งเก่า ๆ ภููมิปัญญาตั�งแต่ภููมิใจิที�เด็ืกสีนใจิอยุ้ากเรี้ยุ้นรู้�สิี�งเก่า ๆ ภููมิปัญญาตั�งแต่
เก่า กลอนลำาที�เร้ามีกลัวิมันสูีญหายุ้ไปจึิงอยุ้ากสืีบทอดื เก่า กลอนลำาที�เร้ามีกลัวิมันสูีญหายุ้ไปจึิงอยุ้ากสืีบทอดื 
ให�ลูกหลาน 10 คน ไดื� 1 คน ก็ยัุ้งดีื จิากการ้สีังเกตเดื็กให�ลูกหลาน 10 คน ไดื� 1 คน ก็ยัุ้งดีื จิากการ้สีังเกตเดื็ก
เข�ามาสีนในกิจิกร้ร้ม ถึีง 50% ของหมู่บ�านทำาให�ตกใจิว่ิาเข�ามาสีนในกิจิกร้ร้ม ถึีง 50% ของหมู่บ�านทำาให�ตกใจิว่ิา
เด็ืกอายุ้้แค่นี�ทำาไมลำาไดื�เด็ืกอายุ้้แค่นี�ทำาไมลำาไดื�

เด็็กหญงิสดุ็า บางสร้อ้ยุ  นักเร้ยีุนทุี�เข้้าร้�วมีโคร้งการ้สปาร้ค์ 
ลัั�นทุุ�งปลักุใจไทุกลุัา บอกว�า ได้็เข้้ามีาเร้ยีุนร่้ทุ้ำากิจกร้ร้มีทุำา
หุ�นฟื้าง ทุำาหน้ากากแลัะแสด็งหนังบักต่้�อกับคร่้เซิยีุง ตั้�งแต้�
รุ้�นแร้ก ๆ ร่้้สึกชอบได้็เร้ยีุนร่้้ ได้็ปร้ะโยุชน์มีากมีายุ ไมี�ติ้ด็
เกมีสไ์มี�ติ้ด็โทุร้ศพัท์ุอยุากเชญิชวนน้อง ๆ  ใหม้ีาเข้า้ร้�วมีกิจ
กร้ร้มีด้็านการ้ถ�ายุทุอด็ความีร่้ ้ เกี�ยุวหนังบกัต่้�อแลัะการ้ร้อ้ง
หมีอลัำา  คร่้เซิยีุงแลัะ คร่้สว�างได้็ใหพ้�อคร่้แมี�คร่้ทุี�อยุ่�ในอำาเภัอ
ปทุมุีร้ตั้น์มีาเป็นผี่ถ้�ายุทุอด็ให ้
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ท่าพร้ะวัินนี�
“มีขยุ้ะล�นเมือง”

เมีอ่งทุ�าพร้ะแมีจ้ะเป็นชุมีชนเล็ัก ๆ ทุี�อยุ่�ห�างจากเมีอ่ง
ข้อนแก�นเพยีุง 10 กว�ากิโลัเมีต้ร้แต้�ปัญหาข้ยุะก็ไมี�ได้็
เล็ักลังเลัยุ ทุี�ผี�านมีาต้ำาบลัเล็ัก ๆ แห�งนี�มีขี้ยุะวันลัะ 7 - 8 
ตั้น แลัะโคร้งการ้สปาร้ค์ยุ่ทุ�าพร้ะวิถสีะอาด็ได้็ตั้�งเป้า
ลัด็ข้ยุะใหไ้ด้็ 5 เปอร้เ์ซิน็ต์้ในปีนี� โด็ยุเชญิหน�วยุงานใน
พ่�นทุี�ปร้ะกอบ ด้็วยุ โร้งเร้ยีุน 4 แห�ง ค่อ วิทุยุาลััยุเทุคนิค 
นคร้ข้อนแก�น โร้งเร้ยีุนชุมีชนทุ�าพร้ะ โร้งเร้ยีุนเทุศบาลั
บา้นทุ�าพร้ะ พร้อ้มีโร้งเร้ยีุนเต้ร้ยีุมีอุด็มีศกึษาพัฒนาการ้ 
ข้อนแก�นแลัะชุมีชนในพ่�นทุี�ร้�วมีลังนามีในการ้แก้ปัญหา
ข้ยุะ

              โด็ยุเน่�อหาการ้ลังนามีปร้ะกอบด้็วยุ การ้ทุำาแผีน  โด็ยุเน่�อหาการ้ลังนามีปร้ะกอบด้็วยุ การ้ทุำาแผีน
บร้ิหาร้จัด็การ้ข้ยุะม่ีลัฝัอยุข้องชุมีชนร้วบร้วมีข้้อมี่ลับร้ิหาร้จัด็การ้ข้ยุะม่ีลัฝัอยุข้องชุมีชนร้วบร้วมีข้้อมี่ลั
ปร้ิมีาณ์ข้ยุะทุี�เกิด็ในชุมีชน เพ่�อเป็นฐานข้้อมี่ลัข้ยุะปร้ิมีาณ์ข้ยุะทุี�เกิด็ในชุมีชน เพ่�อเป็นฐานข้้อมี่ลัข้ยุะ
แลัะต้้องลัด็ปร้มิีาณ์ข้ยุะลังให้ได้็ 5 เปอร้เ์ซิ็นต์้ในปีนี�แลัะต้้องลัด็ปร้มิีาณ์ข้ยุะลังให้ได้็ 5 เปอร้เ์ซิ็นต์้ในปีนี�
ปร้ะชาสัมีพันธ์ข้อความีร้�วมีมี่อจากโร้งเร้ยีุน ชุมีชนปร้ะชาสัมีพันธ์ข้อความีร้�วมีมี่อจากโร้งเร้ยีุน ชุมีชน
หน�วยุงานร้าชการ้ในพ่�นทุี�เพ่�อใหเ้ข้า้ถึงเข้า้ใจแลัะแก้หน�วยุงานร้าชการ้ในพ่�นทุี�เพ่�อใหเ้ข้า้ถึงเข้า้ใจแลัะแก้
ปัญหาข้ยุะร้�วมีกัน จัด็กิจกร้ร้มีข้บัเคล่ั�อนการ้บร้หิาร้จัด็ปัญหาข้ยุะร้�วมีกัน จัด็กิจกร้ร้มีข้บัเคล่ั�อนการ้บร้หิาร้จัด็
การ้แลัะแก้ปัญหาข้ยุะ ทัุ�งการ้ทุำาธนาคาร้ข้ยุะ ร้า้นค้าการ้แลัะแก้ปัญหาข้ยุะ ทัุ�งการ้ทุำาธนาคาร้ข้ยุะ ร้า้นค้า
ศน่ยุบ์าทุ กองทุนุฌาปนกิจข้ยุะ แลัะ การ้ร้ณ์ร้งค์ลัด็คัด็ศน่ยุบ์าทุ กองทุนุฌาปนกิจข้ยุะ แลัะ การ้ร้ณ์ร้งค์ลัด็คัด็
แยุกข้ยุะในชุมีชน นอกจากนั�นยุังมีกีาร้ปั� นนักส่�อสาร้แยุกข้ยุะในชุมีชน นอกจากนั�นยุังมีกีาร้ปั� นนักส่�อสาร้
สร้า้งสร้ร้ค์จัด็การ้ข้ยุะ  โด็ยุก�อนอบร้มีการ้ตั้ด็ต้�อทุำาคลิัปสร้า้งสร้ร้ค์จัด็การ้ข้ยุะ  โด็ยุก�อนอบร้มีการ้ตั้ด็ต้�อทุำาคลิัป
วิด็โีอ เทุศบาลัต้ำาบลัทุ�าพร้ะได้็นำาคร่้ นักเร้ยีุน จากโร้งวิด็โีอ เทุศบาลัต้ำาบลัทุ�าพร้ะได้็นำาคร่้ นักเร้ยีุน จากโร้ง
เร้ยีุนเทุศบาลัทุ�าพร้ะ โร้งเร้ยีุนชุมีชนทุ�าพร้ะ  โร้งเร้ยีุนเร้ยีุนเทุศบาลัทุ�าพร้ะ โร้งเร้ยีุนชุมีชนทุ�าพร้ะ  โร้งเร้ยีุน
เต้ร้ยีุมีอุด็มีศกึษาพฒันาการ้ข้อนแก�น วิทุยุาลััยุเทุคนิคเต้ร้ยีุมีอุด็มีศกึษาพฒันาการ้ข้อนแก�น วิทุยุาลััยุเทุคนิค
นคร้ข้อนแก�น เข้้าร้�วมีศกึษาด็่งาน การ้บร้หิาร้จัด็การ้นคร้ข้อนแก�น เข้้าร้�วมีศกึษาด็่งาน การ้บร้หิาร้จัด็การ้
ข้ยุะในโร้งเร้ยีุน (Zero Waste School) ณ์ โร้งเร้ยีุนข้ยุะในโร้งเร้ยีุน (Zero Waste School) ณ์ โร้งเร้ยีุน
เทุศบาลับ้านศร้ฐีาน  อำาเภัอเมี่องข้อนแก�น  ซิึ�งได้็ร้บัเทุศบาลับ้านศร้ฐีาน  อำาเภัอเมี่องข้อนแก�น  ซิึ�งได้็ร้บั
ร้างวัลัพร้ะร้าชทุานอันดั็บหนึ�งข้องปร้ะเทุศ ร้างวัลัพร้ะร้าชทุานอันดั็บหนึ�งข้องปร้ะเทุศ 

        โด็ยุทุกุคนได้็เร้ยีุนร่้ก้าร้จัด็ข้ยุะตั้�งแต้�ต้้นทุางโด็ยุ
ไมี�ใหนั้กเร้ยีุนนำาถงุพลัาสติ้กเข้า้มีาในโร้งเร้ยีุนร้วมีถึง
ไมี�ใหน้ำาข้นมีกรุ้บกร้อบเข้า้มีาด้็วยุนอกจากนั�นยุงัใหเ้ด็็ก
นักเร้ยีุนนำาภัาชนะทุี�สามีาร้ถใชซ้ิำานำานำาด่็�มีมีาด่็�มีทุี�โร้ง
เร้ยีุนแลัะสามีาร้ถเติ้มีนำาสะอาด็ได้็ในร้ะหว�างวัน

           นอกจากนั�นในโร้งเร้ยีุนยุังใช้ภัาชนะแบบทุี�ใช้
ซิำาในโร้งเร้ยีุนทัุ�งหมีด็  ไมี�ใช้ภัาชนะทุี�ใช้คร้ั�งเด็ียุวทิุ�ง 
เพ่�อจะได้็ไมี�มีขี้ยุะ   แลัะนำาเอาเศษอาหาร้ไปทุำาปุ�ยุหมัีก
ใชส้ำาหร้บัปลัก่พช่ผีกัในโร้งเร้ยีุน  ใบไม้ีเอาไปหมีกัทุำา
เป็นดิ็นใช้เองแลัะจำาหน�ายุ   ผีลัไมี้ร้สเปร้ี�ยุวใช้ทุำานำา
หมีกัร้กัษ์โลักใชล้้ัางจาน แลัะเป็นสบ่�เหลัวล้ัางมีอ่ได้็
            นอกจากการ้ลังนามีแล้ัวยุงัมีกีาร้จัด็ปร้ะกวด็คลิัป
วีด็ีโอเพ่�อร้�วมีแก้ไข้ปัญหาข้ยุะโด็ยุให้แต้�ลัะโร้งเร้ยีุน
แลัะชุมีชนทุำาคลิัปวีด็ีโอเข้้าร้�วมีปร้ะกวด็เพ่�อชิงเงิน
ร้างวัลั ผีลัปร้ากฎว�า   ชุมีชนบ้านสามัีคคีได้็ร้บัร้างวัลั
ชนะเลิัศ ร้องลังมีาค่อโร้งเร้ยีุนเต้ร้ยีุมีอุด็มีศกึษาแลัะ
ร้างวัลัทุี� 3 ค่อโร้งเร้ยีุนเทุศบาลัทุ�าพร้ะซิึ�งมีเีด็็ก ๆ ทุำา
คลิัปร้ณ์ร้งค์ออกมีาได้็น�าร้กัถก่ใจกร้ร้มีการ้ 
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“มีขยุ้ะล�นเมือง”
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                  ในวันนี�วันทุี�โควิด็มีาเยุอ่น ชุมีชนทุ�าพร้ะกลัายุเป็นพ่�นทุี�แพร้�ร้ะบาด็ เพร้าะมีโีร้งงานอุต้สาหกร้ร้มีพร้อ้มี
ทัุ�งศน่ยุก์ร้ะจายุสนิค้าจำานวนมีาก ร้วมีถึงได้็มีกีาร้ก�อตั้�งโร้งพยุาบาลัสนามี  ศ่นยุพ์กัพงิ ศ่นยุพ์กัคอยุเกิด็ข้ึ�น  ทุำาให้
ต้้องปร้บัแผีนมีาจัด็การ้ข้ยุะพษิแลัะข้ยุะติ้ด็เช่�อทุี�เพิ�มีมีากข้ึ�น  ทุำาใหม้ีถัีงข้ยุะสแีด็งไปตั้�งอยุ่�ในชุมีชน พร้อ้มีกับทุำา
แผีนร้ณ์ร้งค์ คัด็แยุกข้ยุะธร้ร้มีด็า แลัะข้ยุะติ้ด็เช่�อออกจากกัน  โด็ยุใหเ้ด็็กเยุาวชนลังพ่�นทุี�บอกเลั�า ด็ำาเนินการ้เพ่�อ
ปลั่กฝััง  เพร้าะเห็นว�าโควิด็อาจจะต้้องอยุ่�กับเร้าไปอกีนาน

นอกจากนั�นในช�วงทุี�โควิด็-19 ร้ะบาด็อยุ�างหนักหน�วงนอกจากนั�นในช�วงทุี�โควิด็-19 ร้ะบาด็อยุ�างหนักหน�วง
ปร้มิีาณ์ข้ยุะติ้ด็เช่�อข้องเทุศบาลัต้ำาบลัทุ�าพร้ะพบว�ามีีปร้มิีาณ์ข้ยุะติ้ด็เช่�อข้องเทุศบาลัต้ำาบลัทุ�าพร้ะพบว�ามีี
ปร้มิีาณ์สง่มีาก  โด็ยุนายุพสิทุุธิ�  อนุต้ร้อังกร่้  นายุกเทุศปร้มิีาณ์สง่มีาก  โด็ยุนายุพสิทุุธิ�  อนุต้ร้อังกร่้  นายุกเทุศ
มีนต้ร้ตี้ำาบลัทุ�าพร้ะ บอกว�า ต้ลัอด็ร้ะยุะเวลัาเด่็อนเศษมีนต้ร้ตี้ำาบลัทุ�าพร้ะ บอกว�า ต้ลัอด็ร้ะยุะเวลัาเด่็อนเศษ
ทุี�ทุ�าพร้ะต้้องเปิด็ศน่ยุพ์กัคอยุ ศน่ยุพ์กัพิง แลัะโร้งพยุาทุี�ทุ�าพร้ะต้้องเปิด็ศน่ยุพ์กัคอยุ ศน่ยุพ์กัพิง แลัะโร้งพยุา
บาลัสนามี แต้�ลัะวันคนมีาอยุ่�ทุี�นี�จะมีปีร้มิีาณ์ข้ยุะเฉีลัี�ยุบาลัสนามี แต้�ลัะวันคนมีาอยุ่�ทุี�นี�จะมีปีร้มิีาณ์ข้ยุะเฉีลัี�ยุ
คนลัะ 1 กิโลักร้มัีต้�อวัน  โด็ยุมีคีนมีาอยุ่�เฉีลัี�ยุ 150 คนคนลัะ 1 กิโลักร้มัีต้�อวัน  โด็ยุมีคีนมีาอยุ่�เฉีลัี�ยุ 150 คน
จะมีขี้ยุะติ้ด็เช่�อปร้ะมีาณ์  150 - 200 กิโลักร้มัีต้�อวันจะมีขี้ยุะติ้ด็เช่�อปร้ะมีาณ์  150 - 200 กิโลักร้มัีต้�อวัน
แลัะคิด็ร้ะยุะเวลัาเด่็อนเศษ  พบว�ามีขี้ยุะติ้ด็เช่�อร้วมีแลัะคิด็ร้ะยุะเวลัาเด่็อนเศษ  พบว�ามีขี้ยุะติ้ด็เช่�อร้วมี
ทัุ�งสิ�นกว�า 4,500  กิโลักร้มัีจ�ายุค�าข้นข้ยุะกิโลักร้มัีลัะทัุ�งสิ�นกว�า 4,500  กิโลักร้มัีจ�ายุค�าข้นข้ยุะกิโลักร้มัีลัะ
10 บาทุ ต้้องจ�ายุเงินค�าข้นยุ้ายุถึง 45,000 บาทุ แลัะ10 บาทุ ต้้องจ�ายุเงินค�าข้นยุ้ายุถึง 45,000 บาทุ แลัะ
ค�าจัด็การ้ทุำาลัายุอกีส�วนหนึ�งค�าจัด็การ้ทุำาลัายุอกีส�วนหนึ�ง

แต้�โชคด็ทีุี�ข้ยุะติ้ด็เช่�อทัุ�งหมีด็นั�นคนร้บัผีดิ็ชอบค่อโร้งแต้�โชคด็ทีุี�ข้ยุะติ้ด็เช่�อทัุ�งหมีด็นั�นคนร้บัผีดิ็ชอบค่อโร้ง
พยุาบาลัสิร้นิธร้ ทุำาให้เทุศบาลัไมี�ต้้องควักเงินจ�ายุซิึ�งพยุาบาลัสิร้นิธร้ ทุำาให้เทุศบาลัไมี�ต้้องควักเงินจ�ายุซิึ�ง
ถ้าหากต้้องจ�ายุจร้งิก็ไมี�ร่้ว้�าจะมีเีงินมีาจ�ายุค�าจัด็การ้ถ้าหากต้้องจ�ายุจร้งิก็ไมี�ร่้ว้�าจะมีเีงินมีาจ�ายุค�าจัด็การ้
ข้ยุะเหลั�านี�ไหมี แต้�ถ้าหากเร้าแยุกข้ยุะออกได้็ไมี�ทิุ�งข้ยุะเหลั�านี�ไหมี แต้�ถ้าหากเร้าแยุกข้ยุะออกได้็ไมี�ทิุ�ง
ข้ยุะทัุ�วไปร้วมีในถังข้ยุะสแีด็งหร้อ่ถุงแด็งก็จะทุำาให้ข้ยุะทัุ�วไปร้วมีในถังข้ยุะสแีด็งหร้อ่ถุงแด็งก็จะทุำาให้
ลัด็ปร้มิีาณ์ข้ยุะออกไปแลัะลัด็เงินทุี�จะลัด็ปร้มิีาณ์ข้ยุะออกไปแลัะลัด็เงินทุี�จะต้้องจ�ายุด้็วยุ ต้้องจ�ายุด้็วยุ 

นอกจากโควิด็รุ้มีเร้า้แล้ัวทุี�ทุ�าพร้ะยุงัปร้ะสบปัญหานำานอกจากโควิด็รุ้มีเร้า้แล้ัวทุี�ทุ�าพร้ะยุงัปร้ะสบปัญหานำา
ทุ�วมีหนักเก่อบทุกุพ่�นทุี�    ทุำาใหม้ีปีร้มิีาณ์ข้ยุะทุี�มีาจาก  ทุ�วมีหนักเก่อบทุกุพ่�นทุี�    ทุำาใหม้ีปีร้มิีาณ์ข้ยุะทุี�มีาจาก  
ข้า้วข้องเคร้่�องใชทุ้ี�ถก่นำาทุ�วมีต้้องทิุ�งร้วมีถึงอาหาร้การ้ข้า้วข้องเคร้่�องใชทุ้ี�ถก่นำาทุ�วมีต้้องทิุ�งร้วมีถึงอาหาร้การ้
กิน  แลัะสิ�งข้องทุี�มีคีนนำามีาบร้จิาคอีกมีากมีายุทุำาให้กิน  แลัะสิ�งข้องทุี�มีคีนนำามีาบร้จิาคอีกมีากมีายุทุำาให้
ข้ณ์ะนี�ทุ�าพร้ะมีีการ้เผีชิญปัญหาข้ยุะล้ันเมี่องในทุุกข้ณ์ะนี�ทุ�าพร้ะมีีการ้เผีชิญปัญหาข้ยุะล้ันเมี่องในทุุก
ด้็าน จนต้้องปร้ะสานมีอ่กับหลัายุภัาคส�วนเพ่�อแก้ปัญหาด้็าน จนต้้องปร้ะสานมีอ่กับหลัายุภัาคส�วนเพ่�อแก้ปัญหา
ข้ยุะ โด็ยุร้ณ์ร้งค์แยุกข้ยุะก�อนทิุ�งแลัะข้บัเคล่ั�อนชุมีชนข้ยุะ โด็ยุร้ณ์ร้งค์แยุกข้ยุะก�อนทิุ�งแลัะข้บัเคล่ั�อนชุมีชน
ด้็วยุการ้ปลักุพลัังใหทุ้กุคนมีาแก้ปัญหาข้ยุะด้็วยุตั้วเองด้็วยุการ้ปลักุพลัังใหทุ้กุคนมีาแก้ปัญหาข้ยุะด้็วยุตั้วเอง
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“ตลาดืธร้ร้มชาติและใบตอง”“ตลาดืธร้ร้มชาติและใบตอง”
สีาวิะถีีวิิถีีสีะอาดืสีาวิะถีีวิิถีีสีะอาดื

เพร้าะปร้ะกาศตั้วเป็นหมี่�บ้านวิถีสะอาด็ ทุำาให้ชาว
บ้านสาวะถีทัุ�ง 4 หมี่�ต้้องร้�วมีกันทุำาให้ชุมีชนสะอาด็
ปร้าศจากข้ยุะ  โด็ยุเฉีพาะพลัาสติ้กแลัะโฟื้มีแมีจ้ะยุงั
ไมี�หมีด็ 100% แต้�อยุ�างน้อยุเป็นการ้จุด็ปร้ะกายุปลัุก
พลัังเพ่�อลัด็ปร้มิีาณ์ข้ยุะให้น้อยุลัง
ชุมีชนปร้ะชุมีหาร้อ่แลัะอยุากแก้ปัญหาข้ยุะทุี�ต้้นทุาง
ค่อต้ลัาด็  จึงได้็จัด็กิจกร้ร้มีต้ลัาด็นัด็สาวะถสี่�วิถสีะอาด็
ข้ึ�น  โด็ยุเชญิชวนชาวชุมีชน นุ�งสิ�น นุ�งโสร้�ง ถ่อต้ะกร้า้ 
ถ่อถงุผีา้มีาต้ลัาด็

โด็ยุจัด็ทุุกวันอาทิุต้ยุ์สัปด็าห์สุด็ทุ้ายุข้องเด่็อน  เมี่�อวัน
ทุี� 25 ตุ้ลัาคมี 2563 ทุี�ผี�านมีาเป็นการ้จัด็คร้ั�งทุี� 3 นอก
จากเชญิชวนนุ�งผีา้พ่�นเมีอ่งมีาต้ลัาด็เพ่�อความีสวยุงามี
แลัะจัด็บร้ร้ยุากาศใหเ้หมีอ่นต้ลัาด็ยุอ้นยุุคแล้ัว ยุงัเชญิ
ชวนให้ชาวชุมีชนเอาสินค้าพ่�นบ้านมีาข้ายุ  ทัุ�งพ่ชผีัก 
อาหาร้ข้องกิน ข้องใช ้ทุี�มีอียุ่�ในพ่�นทุี�มีาจำาหน�ายุ  โด็ยุ
เน้นพช่ผีกั ผีลัไม้ีปลัอด็สาร้พษิ อาหาร้ก็ต้้องเป็นอาหาร้
ปลัอด็ภััยุไมี�ใส�ผีงช่ร้ส  ไมี�ใส�อะไร้ทุี�เป็นอันต้ร้ายุต้�อสขุ้
ภัาพ

ทุำาใหวั้นนี�มีขี้า้วจี�โบร้าณ์ทุี�ไมี�ใส�แป้ง แต้�เน้นโร้ยุเกล่ัอ
แลัะทุาไข้�ข้ายุดิ็บข้ายุด็ ีข้า้วเข้ยีุบโบร้าณ์ข้นมีพ่�นบา้น
ทุี�ชาวสาวะถภีัม่ีใิจนำาเสนอ เจ้านี�เจ้าดั็งยุี�หอ้แมี�สมุีณ์ฑ์า
การ้นัต้ไีด้็ ข้า้วแด็กงาข้นมีอ่�นๆอกีมีากมีายุ

ถนนสายุสั�น ๆ หน้าวัด็โพธิ�ชัยุแลัะอยุ่�หลัังต้ลัาด็ข้อง
หมี่�บ้านคึกคัก   คร้าคร้�าไปด้็วยุคนแต้�งตั้วสวยุงามีมีา
จับจ�ายุใช้สอยุ ไมี�ใช�แค�ในต้ลัาด็ทุี�ปร้าศจากพลัาสติ้ก
แลัะโฟื้มี ในชุมีชนทุกุคร้วัเร้อ่นก็มีกีาร้คัด็แยุกข้ยุะเพร้าะ
มีองว�าข้ยุะไมี�ใช�สิ�งไร้ค้�า แต้�เป็นสิ�งมีคี�าทุกุส�วนข้องเหล่ัอ
ใชส้ร้า้งปร้ะโยุชน์ได้็ทัุ�งหมีด็เร้่�องด็ ีๆ แบบนี� วิถดี็ ีๆ เก๋
ไก๋  ทุี�ควร้ใส�ใจแลัะเอาอยุ�างยุังมีใีห้เห็นทุี�นี�สาวะถีวิถี
สะอาด็ ไมี�ไปไมี�ได้็แล้ัว

คร่้มีาลัี เสาร้ส์ิงห์ ผี่้จัด็การ้โคร้งการ้สาวะถวิีถีสะอาด็ 
บอกว�า หลัังจากด็ำาเนินโคร้งการ้ไป พบว�าชุมีชนต่้�นตั้ว
แลัะต้ร้ะหนักเร้่�องปัญหาข้ยุะมีาก มีกีาร้จัด็การ้ปัญหา
ข้ยุะตั้�งแต้�ในคร้วัเร้อ่นจนเป็นนิสยัุ แต้�ลัะคร้วัเร้อ่นแทุบ
ไมี�มีขี้ยุะใหเ้หน็ตั้วเลัข้ปร้มิีาณ์ข้ยุะข้องเทุศบาลัก็ลัด็ลัง 
โด็ยุทุางโคร้งการ้ตั้�งใจลัด็ปร้มิีาณ์ข้ยุะให้ได้็ในปีนี�ให้
เหล่ัอ 3 ตั้นต้�อวันหลััง จากเมี่�อปี 2562ทุี�ผี�านมีาโคร้ง
การ้สปาร้ค์ยุ่ข้องเร้าสามีาร้ถร้ณ์ร้งค์แลัะจัด็การ้ปัญหา
ข้ยุะในคร้วัเร้อ่นจาก 6.7 ตั้นต้�อวันจนเหล่ัอเพยีุง 4 ตั้น
ในต้ำาบลัข้องเร้าแลัะในปีหน้าเทุศบาลัต้ำาบลัสาวะถจีะ
ปิด็บ�อข้ยุะทัุ�งหมีด็แล้ัวซิึ�งนั�นหมีายุถึงต้ำาบลัสาวะถ ี24 
หมี่�บ้านไมี�มีทีุี�ทิุ�งข้ยุะต้้องไปจ�ายุเงินค�าทิุ�งข้ยุะให้โร้ง
ไฟื้ฟื้้าพลัังงานข้ยุะข้องเทุศบาลันคร้ข้อนแก�น
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ปัญหาที�เกิดืขึ�น แม�ช้มชนจิะมองว่ิาไม่ใช่ปัญหาของเร้า เพร้าะการ้จัิดืการ้ปัญหาขยุ้ะคือหน�าที�ของหน่วิยุ้งาน ปัญหาที�เกิดืขึ�น แม�ช้มชนจิะมองว่ิาไม่ใช่ปัญหาของเร้า เพร้าะการ้จัิดืการ้ปัญหาขยุ้ะคือหน�าที�ของหน่วิยุ้งาน 
ภูาครั้ฐแต่ช้มชนของเร้าก็ร่้วิมมือกัน เพร้าะสีาวิะถีีเป็นช้มชนท่องเที�ยุ้วิวิิถีีวัิฒนธร้ร้ม หากเข�าหมู่บ�านมาเจิอภูาครั้ฐแต่ช้มชนของเร้าก็ร่้วิมมือกัน เพร้าะสีาวิะถีีเป็นช้มชนท่องเที�ยุ้วิวิิถีีวัิฒนธร้ร้ม หากเข�าหมู่บ�านมาเจิอ

แต่ขยุ้ะก็คงไม่มีใคร้อยุ้ากมาเที�ยุ้วิบ�านเร้าแน่นอน แต่ขยุ้ะก็คงไม่มีใคร้อยุ้ากมาเที�ยุ้วิบ�านเร้าแน่นอน 

””

””

เด็็กชายุภัานุวิชญ ์มีาพร้ะลัับ แกนนำาเยุาวชนคนสาวะถี
ทุี�เป็นนักส่�อสาร้สร้า้งสร้ร้ค์เร้่�องการ้จัด็การ้ปัญหาข้ยุะ
ข้องทุี�นี�บอกว�า ได้็ร้�วมีโคร้งการ้มีาหลัายุปี เหน็ผีลัการ้ทุำา
งานทุี�เกิด็ข้ึ�น  ชุมีชนสะอาด็ ข้ยุะลัด็ลังเด็็กนักเร้ยีุนทัุ�ง
ร้ะดั็บปร้ะถมี  แลัะมีัธยุมีก็เข้้าใจปัญหา ส�วนตั้วได้็ลัด็
การ้ใช้สิ�งข้องฟืุ้่มีเฟ้ื้อยุ ลัด็ข้ยุะ ไมี�ซิ่�อนำาอัด็ลัมีหร้อ่นำา
หวานด่็�มี ซิึ�งแก้ปัญหาเร้่�องการ้ใชแ้ก้วแบบคร้ั�งเด็ยีุวทิุ�ง 
ต้อนนี�พกแก้วนำาไปโร้งเร้ยีุนเอง  ไมี�ซิ่�อข้นมีกินเพร้าะ
ซิองข้นมีก็เป็นข้ยุะ  หากเร้าช�วยุกัน  แก้ปัญหาร้�วมีกัน
โด็ยุเฉีพาะต้ลัาด็ทุี�ไมี�มีพีลัาสติ้กแลัะโฟื้มีก็จะทุำาใหชุ้มี
ชนข้องเร้าน�าอยุ่� สะอาด็มีากยุิ�งข้ึ�น

นางสาวคณิ์ต้า  แสงสเีร้อ่ง  ตั้วแทุนนักเร้ยีุนโร้งเร้ยีุน
สาวะถพีทิุยุาสร้ร้พ์ เลั�าว�า “ในต้อนนี�โร้งเร้ยีุนสาวะถี
พทิุยุาสร้ร้พเ์ร้าก็มีกีาร้จัด็การ้ข้ยุะเกี�ยุวกับข้วด็นำาจาก
ทุี�เร้าไปด็ง่านทุี�โร้งเร้ยีุนชุมีชนศร้ฐีานแลัะก็ชุมีชนหวั
ถนนเร้าก็นำามีาปร้บัใช้กับโร้งเร้ยีุนเร้าอยุ�างเช�นการ้
สานต้ะกร้า้ข้ยุะทุี�ทุำาจากไมี้ไผี�เร้านำาไมี้ไผี�จากชาว
บา้นสาวะถมีีาสานเป็นต้ะกร้า้ไม้ีไผี�  ทุกุวันศกุร้ท์ุี�โร้ง
เร้ยีุนเร้าจะมีกีาร้ร้บัข้วด็นำาจากหอ้งเร้ยีุนต้�าง ๆ เพ่�อ
นำามีาข้ายุสร้า้งร้ายุได้็ใหห้อ้งเร้ยีุนต้�างๆ”

เด็็กชายุธันวา  คำามี ี  ตั้วแทุนนักเร้ยีุนโร้งเร้ยีุนบา้นสาวะ
ถ ี(สาวัต้ถรี้าษฎร้ร์้งัสฤษฏิิ�)บอกเลั�าวิธกีาร้จัด็การ้ข้ยุะ
ในโร้งเร้ยีุน   
“ ในโร้งเรี้ยุ้นของเร้าจิะมีการ้จัิดืการ้ขยุ้ะคือหนึ�งใน เวิลา 7:30 น. “ ในโร้งเรี้ยุ้นของเร้าจิะมีการ้จัิดืการ้ขยุ้ะคือหนึ�งใน เวิลา 7:30 น. 
ถึีง 8:00 น. นักเรี้ยุ้นท้กคนก็จิะไดื�ทำาควิามสีะอาดืในบริ้เวิณที�รั้บถึีง 8:00 น. นักเรี้ยุ้นท้กคนก็จิะไดื�ทำาควิามสีะอาดืในบริ้เวิณที�รั้บ
ผ่ิดืชอบจิากที�สีังเกตจิ้ดืร้ับผ่ิดืชอบต่าง ๆ จิะมีขยุ้ะอินทร้ียุ้์หร้ือผ่ิดืชอบจิากที�สีังเกตจิ้ดืร้ับผ่ิดืชอบต่าง ๆ จิะมีขยุ้ะอินทร้ียุ้์หร้ือ
ขยุ้ะปร้ะเภูทใบไม�เป็นส่ีวินมากเร้าจิะกวิาดืร้วิมกันไวิ�แล�วิเอาใส่ีขยุ้ะปร้ะเภูทใบไม�เป็นส่ีวินมากเร้าจิะกวิาดืร้วิมกันไวิ�แล�วิเอาใส่ี
ถัีงขยุ้ะ  ไวิ�ก่อนพอถัีงที�ใส่ีใบไม�เต็ม ภูาร้โร้งก็จิะนำาถัีงที�ใส่ีใบไม�ถัีงขยุ้ะ  ไวิ�ก่อนพอถัีงที�ใส่ีใบไม�เต็ม ภูาร้โร้งก็จิะนำาถัีงที�ใส่ีใบไม�
นั�นไปร้วิมกันเพื�อทำาเป็นป้�ยุ้ชีวิภูาพ แต่ถี�าเป็นขยุ้ะทั�วิไปจิะเกิดืนั�นไปร้วิมกันเพื�อทำาเป็นป้�ยุ้ชีวิภูาพ แต่ถี�าเป็นขยุ้ะทั�วิไปจิะเกิดื
ขึ�นที�บนห�องเรี้ยุ้นจิะเป็นขยุ้ะพวิกเศษกร้ะดืาษ เศษที�เหลาดิืนสีอ ขึ�นที�บนห�องเรี้ยุ้นจิะเป็นขยุ้ะพวิกเศษกร้ะดืาษ เศษที�เหลาดิืนสีอ 
ซึึ่�งขยุ้ะพวิกนี�พอถึีงวัินพฤหัสีบดีื จิะเอาลงมาร้วิมกันไวิ�เพื�อทำาส่ีงให�ซึึ่�งขยุ้ะพวิกนี�พอถึีงวัินพฤหัสีบดีื จิะเอาลงมาร้วิมกันไวิ�เพื�อทำาส่ีงให�
เทศบาลมาเก็บ ”เทศบาลมาเก็บ ”
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ปล้ก เปลี�ยุ้นเมืองขอนแก่นไร้�ขยุ้ะปล้ก เปลี�ยุ้นเมืองขอนแก่นไร้�ขยุ้ะ
สานพลัังปร้ะชาสงัคมีคนเมีอ่งข้อนแก�นแก้ปัญหาข้ยุะล้ันเมีอ่ง

ฟื้้� นภัมิ่ีปัญญาผีตี้าแฮกไร้ส้าร้เคมี ี

ท่าพร้ะวิิถีีสีะอาดืท่าพร้ะวิิถีีสีะอาดื
ถนนทุ�าพร้ะร้อ้ยุปีทุี�มีตี้ำานานเร้่�องเลั�าเร้าไมี�เอาข้ยุะ

สีาวิะถีีเมืองวิิถีีส้ีขสีาวิะถีีเมืองวิิถีีส้ีข
ในวันนี�ต้ลัาด็ต้้องมีแีต้�ธร้ร้มีชาติ้แลัะใบต้อง

เสีียุ้งแผ่่นดิืนสืี�อสีาร้ส้ีขไทเลยุ้เสีียุ้งแผ่่นดิืนสืี�อสีาร้ส้ีขไทเลยุ้
เสยีุงแผี�นดิ็นส่�อสาร้สขุ้ไทุเลัยุ เมีอ่งเลัยุฉัีนร้กัเธอ

ปล้กใจิไทก้ลา ปท้มรั้ตน์ ร้�อยุ้เอ็ดืปล้กใจิไทก้ลา ปท้มรั้ตน์ ร้�อยุ้เอ็ดื
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อาจาร้ยุด์็นัยุ หวังบุญชยัุ   ผี่จั้ด็การ้แผีนงานส่�อศลิัปวัฒนอาจาร้ยุด์็นัยุ หวังบุญชยัุ   ผี่จั้ด็การ้แผีนงานส่�อศลิัปวัฒน
ธร้ร้มีสร้า้งเสร้มิีสขุ้ภัาพ สสส. ธร้ร้มีสร้า้งเสร้มิีสขุ้ภัาพ สสส. บอกว�า โคร้งการ้ Spark U 
มีแีนวคิด็หลัักในการ้ทุำางาน ค่อการ้สร้า้งการ้มีสี�วนในการ้
ข้บัเคล่ั�อนงานร้�วมีกันข้อง 3 ภัาคส�วน ค่อ ภัาคร้ฐัปร้ะชา
สงัคมี ภัาควิชาการ้ เช�นปร้าชญ์ชาวบา้น สถานศกึษาหร้อ่ 
ภัาควิชาชพีทุี�มีอีงค์ความีร่้ซ้ิึ�งความีหมีายุข้องคำาว�า Spark 
ก็ค่อการ้จุด็ติ้ด็ จุด็ปร้ะกายุ 

พสิทุุธิ� อนุต้ร้อังกร่้   นายุกเทุศมีนต้ร้ตี้ำาบลัทุ�าพร้ะ  เมีอ่งพสิทุุธิ� อนุต้ร้อังกร่้   นายุกเทุศมีนต้ร้ตี้ำาบลัทุ�าพร้ะ  เมีอ่ง
ข้อนแก�นข้อนแก�น  บอกว�าต้ำาบลัทุ�าพร้ะมีคีนผี�านไปมีาเป็นจำานวน
มีาก ข้ยุะทุี�มีสี�วนหนึ�งเป็นข้ยุะจร้ทุี�คนข้า้งนอกพ่�นทุี�มีาทิุ�ง
แต้�ลัะวันทุ�าพร้ะมีขี้ยุะปร้ะมีาณ์ 7-8 ตั้น พอมีาเจอปัญหา
โควิด็ข้ยุะติ้ด็เช่�อเพิ�มีมีาอกี นำาทุ�วมีก็เป็นปัญหาหนักสปาร้ค์
ยุ่เข้า้มีาหนุนเสร้มิี เร้่�องการ้สร้า้งเคร้อ่ข้�ายุกิจกร้ร้มีร้ณ์ร้งค์
ใหค้นคัด็แยุกข้ยุะ  โด็ยุเฉีพาะเยุาวชนเพ่�อฝัึกให้เข้าร่้จั้ก
ปัญหาข้ยุะ

ปร้พินธ์ วัฒนข้ำา ผี่ป้ร้ะสานงาน “เสยีุงแผี�นดิ็น ส่�อสาร้สขุ้ปร้พินธ์ วัฒนข้ำา ผี่ป้ร้ะสานงาน “เสยีุงแผี�นดิ็น ส่�อสาร้สขุ้
ไทุเลัยุ” ไทุเลัยุ”  จังหวัด็เลัยุบอกว�าทุำาโคร้งการ้เสยีุงแผี�นดิ็นส่�อ
สาร้สขุ้ไทุเลัยุเพร้าะเหน็ปัญหาความีเด่็อด็ร้อ้นข้องชาวบา้น
ทุี�ต้้องทุนทุุกข้์กับผีลักร้ะทุบจากเหมี่องแร้� จึงได้็พาเยุาว
ชนลังพ่�นทุี�เร้ยีุนร่้แ้ลัะบอกเลั�าออกมีาเป็นหนังสั�น ภัาพถ�ายุ 
นำามีาส่�อสาร้กับคนเมี่องเลัยุเพ่�อให้ร่้ว้�าในอกีมีุมีหนึ�งยุงัมีี
คนเด่็อด็ร้อ้นจากโคร้งการ้เหมีอ่งแร้�อยุ่� 

ปร้ชีา การุ้ณ์ หร้อ่ คร่้เซิยีุงปร้ชีา การุ้ณ์ หร้อ่ คร่้เซิยีุง  ผี่ป้ร้ะสานงานโคร้งการ้ ผี่ป้ร้ะสานงานโคร้งการ้ 
ปลักุใจไทุกลุัา อ.ปทุมุีร้ตั้น์ จ.ร้อ้ยุเอ็ด็  ปลักุใจไทุกลุัา อ.ปทุมุีร้ตั้น์ จ.ร้อ้ยุเอ็ด็  บอกว�าทุุ�งกลุัา
ร้้องไห้ผีลิัต้ข้้าวหอมีมีะลิัส�งข้ายุทัุ�วโลัก แต้�พบว�า
เกษต้ร้กร้ใช้สาร้เคมีเียุอะมีาก จึงใช้ส่�อพ่�นบ้านดึ็ง
เอาวิถวัีฒนธร้ร้มีกลัับมีาด้็วยุการ้ทุำาเกษต้ร้พอเพยีุง 
ปลัอด็สาร้เคมี ี โด็ยุส่�อสาร้ผี�านทัุ�งลัะคร้ หนังบักต่้�อ

คร่้นงนุช ศริ้ภิัมิ่ี  คร่้นงนุช ศริ้ภิัมิ่ี  ผี่ป้ร้ะสานงานโคร้งการ้ ปลักุใจไทุผี่ป้ร้ะสานงานโคร้งการ้ ปลักุใจไทุ
สาวะถสี่�วิถสีะอาด็  ต้.สาวะถ ี เมีอ่งข้อนแก�น สาวะถสี่�วิถสีะอาด็  ต้.สาวะถ ี เมีอ่งข้อนแก�น บอก
ว�าบา้นสาวะถเีป็นหมี่�บา้นสวยุงามีแต้�ยุงัมีปัีญหาข้ยุะ
อยุ่� เร้าจึงได้็ร้�วมีกันคิด็ว�าจะแก้ปัญหาข้ยุะอยุ�างไร้ 
พอมีาร่้้ต้้นต้อปัญหาว�าข้ยุะมีาจากต้ลัาด็ไปอยุ่�ใน
บา้นเร้อ่น ในโร้งเร้ยีุน ในวัด็ จึงได้็ด็ำาเนินการ้ร้ณ์ร้งค์
แก้ข้ยุะทุี�ต้้นทุาง ทุำาโคร้งการ้ต้ลัาด็ปลัอด็ข้ยุะเน้น
ใชวั้สด็จุากธร้ร้มีชาติ้ เพ่�อใหเ้หล่ัอทิุ�งน้อยุทุี�สดุ็

สมุีาลั ีสวุร้ร้ณ์กร้ ผี่ป้ร้ะสานงานโคร้งการ้ ปลักุ เปลัี�ยุนสมุีาลั ีสวุร้ร้ณ์กร้ ผี่ป้ร้ะสานงานโคร้งการ้ ปลักุ เปลัี�ยุน
เมีอ่ง เทุศบาลันคร้ข้อนแก�น เมีอ่ง เทุศบาลันคร้ข้อนแก�น บอกว�า เหน็ปัญหาข้ยุะ
แลัะมีลัพษิเมีอ่งข้อนแก�นทุี�รุ้นแร้งข้ึ�นทุกุปี  จึงหาร้อ่
ภัาคเีคร้อ่ข้�ายุทุี�ทุำางานด้็านสิ�งแวด็ล้ัอมี พบว�ามีคีนทุำา
งานเร้่�องนี�เยุอะมีาก แต้�ไมี�ได้็มีกีาร้บ่ร้ณ์าการ้ร้�วมีกัน
จึงจับมีอ่สานพลัังเป็นปร้ะชาสงัคมีข้บัเคล่ั�อนใหเ้มีอ่ง
ข้อนแก�นแก้ข้ยุะร้�วมีกัน  จนเกิด็ปฏิิญญาปร้ะชาชน
คนข้อนแก�นทุี�จะแก้ข้ยุะด้็วยุตั้วเอง
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