วารสารเพือ่ การปลุกพลังคนในชุมชน ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาบ้านเกิดตนเอง

รวมพลภาคประชาสังคม
ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา

ISSUE 1

ท่าพระ เปิดศูนย์เรียนรู้ “เปิดตาเปิดหูเฮียนฮูน้ �ำ กัน”
ศรีฐาน เปิดประตูเมืองโบราณ ศรีฐานบ้านเฮา
สาวะถี ปลุกใจไทสาวะถีวถิ สี ะอาดปราศจากขยะ

ปทุมรัตน์รอ
้ ยเอ็ด เปิดป่าแห่งการเรียนรู้

“ดอนหนองโจน”
เมืองเลย ฟังเสียงแผ่นดินถิน่ คนเลย

คำ�นำ�

สารบัญ

Sprak-U ปลุก-ใจ-เมือง ปฏิบัติสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง กระบวนการสื่อสร้างสรรค์และสร้างวิถีสุขภาวะทาง
ปัญญาของ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใช้
ยุทธศาสตร์เมือง 3 ดี (สือ่ ดี พืน้ ทีด่ ี ภูมดิ )ี และการสร้างพลเมืองทีต่ นื่ รูแ้ ละ
มีส่วนร่วม เป็นทิศทางเชิงรุกที่ดึงพลังเชิงบวกของเด็กเยาวชน ครอบครัว
และทุกฝ่ายในชุมชนมาร่วมขับเคลือ่ นงานในมิตแิ ละประเด็นต่างๆ ซึง่ เป็นรูป
แบบหนึง่ ของการขับเคลือ่ นงาน ได้ด�ำ เนินการมาตัง้ แต่ปลายปีพทุ ธศักราช
2559 โดยภาคีหลัก 3 แผนงาน คือ 1) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ 2) แผนงานสือ่ สร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน 3) แผนงานการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกันจัดทำ�ขึน้ ใน 3 ภูมภิ าค ประกอบด้วย
ด้วย ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ทัง้ นีแ้ ผนงานสือ่ สือ่ ศิลปวัฒนธรรม
สร้างเสริมสุขภาพ เป็น 1 ในองค์กรร่วมจัด จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการ
ดำ�เนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เลือกจังหวัดขอนแก่น เป็น
ศูนย์กลางพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีภาคีเครือข่ายของ 3 แผน
งานในการทำ�งานอยู่ และมีภาคีเครือข่ายใหม่ๆทีม่ คี วามสนใจในเรือ่ งนี้ โดย
จะเชิญชวนประชาชนในเมือง มาร่วมคิดร่วมออกแบบ และสร้างการเปลีย่ น
พืน้ ทีห่ รือเมือง ตัง้ แต่พนื้ ทีเ่ ล็กๆ ในชุมชนเพือ่ สุขภาวะ หาคุณค่าความหมาย
และพากันมองไปสู่อนาคตร่วมกัน

เปิดป่าแห่งการเรียนรู้

“บ้านหนองโจน”

3

ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง อีสานบ้านเฮา (Operation
“Spark-U” e-Sarn Baan-How) เป็นโครงการที่ต่อยอดเพื่อสร้าง

ความร่วมมือและการรวมตัวของภาคีเครือข่ายคนทำ�งานด้านการพัฒนา
ชุมชน กลุ่มสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนา นักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม กลุม่ คนทำ�งาน
พัฒนาเมืองรุ่นใหม่ กลุ่มองค์กรภาครัฐภาคประชาสังคมและเอกชน โดยมี
เป้าหมายแรกเริ่มคือ การสร้างพื้นที่รูปธรรม ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือ
พื้นที่กลางในชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนอีสานทุกเพศทุกวัย
ผ่านกระบวนการทำ�งานอย่างมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนท้องถิน่ ในการฟืน้ ฟู
พัฒนา และออกแบบพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ทมี่ อี ยูใ่ นชุมชน ให้เป็นพืน้ ทีท่ สี่ ามารถ
สร้างการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
“หยุ้ม” จุลสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยปฏิบัติการ ปลุกใจ-เมือง อีสานบ้านเฮา หนึ่งในสื่อสร้างสรรค์ที่เราตั้งใจเปิดตัวขึ้นเพื่อ
เปิดประตูสู่พื้นที่อีสานบ้านเฮา จุดประกาย ปลุก เปลี่ยน เมือง เชื่อมร้อย
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนภูมิปัญญาในวิถีสุขภาวะระหว่างพื้นที่
นำ�ร่อง อาทิ เทศบาลตำ�บลท่าพระ ศรีฐาน ชุมชนสาวะถี จังหวัดขอนแก่น,
บ้านนาหนองบง อำ�เภอวังสะพุง, บ้านนาห้วยม่วง, บ้านอุมงุ อำ�เภอเชียงคาน
จังหวัดเลย, อำ�เภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด, สูส่ งั คมในวงกว้างได้เห็น ได้
รู้ และร่วมสร้างความเข้าใจในการสร้างพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์และการเรียนรูร้ ว่ ม
กันอย่างเป็นรูปธรรม จนนำ�ไปสูค่ วามเป็นชุมชนทีน่ า่ อยู่ ปลอดภัย เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม เป็นชุมชนแห่งคุณค่าของพหุวฒ
ั นธรรม สร้างมูลค่าเพิม่ ทัง้
ความสุขและรายได้จากคุณค่าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจุลสาร “หยุ้ม” เล่มนี้ จะเป็นอีกสื่อที่จะมาร่วมสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันให้กับพื้นที่ต่างๆ และพร้อมจะขับเคลื่อนงานในมิติและประเด็นที่
น่าสนใจต่อไปได้เป็นอย่างดีสมตามความตั้งใจ...
นายดนัย หวังบุญชัย
ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เปิดประตูเมืองโบราณ ศรีฐานบ้านเฮา 5
เปิดบ้านหมอน้ำ�มนต์ รักษาคนด้วยคาถา 7
เปิดตาเปิดหู
เฮียนฮู้นำ�กัน
กับชาวท่าพระ

8

เสียงแผ่นดิน
11
EARTH TONE ...เลย

ปลุกใจเมืองสาวะถี 14
วิถีสะอาด

“หยุ้ม” แปลว่า ห้อมล้อม แวดล้อม เช่น คนห้อมล้อมกัน เรียก หยุ้มกัน.
หยุ้ม ภาษาอังกฤษ : to gather together into a group or circle,
surround, encircle.

เปิดป่าแห่งการเรียนรู้

“ดอนหนองโจน”

ป่าดอนหนองโจน เป็นป่าชุมชนผืนใหญ่
เนื้อที่กว่า 700 ไร่ของบ้านสำ�ราญหนองบาก
ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ที่ผ่านมา
ชาวบ้านร่วมกันปกป้องผืนป่าให้เป็นของชุมชน
มายาวนาน ฟื้นฟูสภาพให้อุดมสมบูรณ์ จน
กลายเป็นซุปเปอร์มาเก็ตของชุมชน มีผัก มีเห็ด
มีของป่าที่พอหาอยู่หากินได้
แต่พอความเจริญเข้ามามากขึ้น ผู้คนนิยม
กินอาหารแบบสะดวกซื้อ ขยะที่มากับอาหาร
การกินก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น ทำ�ให้มีคนมักง่าย
เป็ น จำ � นวนมากเอาขยะมาทิ้ ง ในป่ า แห่ ง นี้ จ น
กลายเป็นปัญหาใหญ่ รวมถึงขยะถูกทิ้งเกลื่อน
ในชุมชนโดยขาดจิตสำ�นึก
โครงการปลุกใจเมืองอีสาน กับกิจกรรม
ปลุกใจชาวบ้านสำ�ราญหนองบาก ให้หนั มาดูแล
เอาใจใส่ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบ้านตนเองได้ใช้
ละครหุ่น และหนังบักตื้อหรือหนังประโมทัย

ในการนำ�เสนอเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของ
ผืนป่าและปลุกพลังชาวสำ �ราญหนองบากให้
หันมาสนใจป่า สนใจสิ่งแวดล้อม
ตลอดเวลา 3-4 เดื อ นกั บ โครงการ
ปลุกใจเมือง หรือสปาร์คยู ปลุกใจชาวสำ�ราญ
หนองบากรักษาป่าดอนหนองโจนสำ�เร็ลุล่วง
จนกระทั่งนำ�มาสู่กิจกรรมถอดบทเรียน และ
พิธเี ปิด “ป่าแห่งการเรียนรูป
้ า่ ดอนหนอง

โจน” กิจกรรม Spark U : ปลุก + ใจ +
เมือง #อีสานบ้านเฮา ในวันที่ 5 กันยายน

2561 ที่ ผ่ า นมา ณ โรงเรี ย นบ้ า นสำ � ราญ

หนองบาก ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
งานครั้งนี้ นำ�เสนอผลการทำ�งาน พร้อมกับวิธี
การปฏิบัติให้สังคมได้รับรู้ว่าพลังชุมชนสำ�คัญ
แค่ไหน โดยเฉพาะงานนี้ นายอำ�เภอปทุมรัตน์
จังหวัดร้อยเอ็ด คือนายธนิต พันธุ์หินกอง มา
เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมพูดคุยแลก
เปลี่ยนกับชาวชุมชน รวมถึงนักวิชาการ นัก
ปฏิบัติ และภาคส่วนต่างๆ ที่พร้อมเข้ามาหนุน
เสริมกัน
คนสำ�คัญที่ขาดไม่ได้คือ ปรีชา การุณ
หรื อ ครู เ ซี ย งนั ก กิ จ กรรมและศิ ล ปิ น อิ ส ระ ผู้

ประสานงานโครงการฯ ที่ปลุกพลังชาวชุมชนให้
ลุกขึน้ มา โดยมีแกนนำ�ชุมชนอย่าง สว่าง สุขแสง
นักพัฒนาชุมชนมือรางวัลทีร่ ว่ มคิด ร่วมทำ� ร่วม
ผลักดันจนงานนี้สำ�เร็จ
ครูเซียง เล่าว่า ป่าที่นี่กำ�ลังจะถูกทำ�ลาย
จนกระทั่ ง กลุ่ ม พลั ง เล็ ก ๆ กลุ่ ม หนึ่ ง ในนาม
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ได้ร่วมกับชาวชุมชน
บ้านสำ�ราญ บ้านหนองบาก ตำ�บลหนองแคน
ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ป่าชุมชนแห่งนี้ ได้
ปลุกพลังคนในชุมชนให้หันมาดูแล รักษา และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เอาไว้ ตอนแรกใน
3

นักแสดงหนังประโมทัยคณะ “เด็กสำ�ราญศิลป์”

การดำ�เนินการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ทัง้ การฟืน้ ฟู ปลูกฝัง ถอดองค์กความรู้ เผยแพร่
แนวคิด แต่ก็ไม่ได้ผลมากนัก เพราะชุมชนไม่ได้
มีความตระหนักในเรื่องนี้มากนัก
จนกระทัง่ โครงการปลุกใจเมืองหรือ

สปาร์คยู โดยแผนงานสือ่ ศิลปวัฒนธรรม
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ สำ � นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้

เข้ า ไปหนุ น เสริ ม โดยมี ต นเป็ น ผู้ ป ระสานงาน
และใช้ สื่ อ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน
คือ หนังบักตื้อ หรือหนังประโมทัย และหมอลำ�
เพราะหมู่บ้านแถบนี้เป็นหมู่บ้านหมอลำ� โดย
ใช้เนื้อหาปลุกใจ และกระตุ้นเตือนคนในชุมชน
ให้หันมาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในบ้าน
ตนเอง มีตัวแสดงเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่เป็น
คนสะท้อน ปรากฎว่าได้ผลดีมาก เพราะตอน
นี้ชุมชนตื่นตัว พร้อมลุกขึ้นมาดูแลป่าของพวก
เขาแล้ว
การเล่าเรื่องของเด็กๆ ที่ใช้หนังประโมทัย
เป็นตัวบอกเล่า ผ่านหมอลำ�เรื่อง “ตำ�นาน
ทุ่งกุลาร้องไห้” โดยสื่อสารผ่านเด็กนักเรียน
ตัวน้อยๆ ของโรงเรียนบ้านสำ�ราญหนองบาก ซึง่
นอกจากจะทำ�ให้เด็กๆ ทีแ่ สดงเข้าถึงเนือ้ หาและ
อยากจะอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
บ้านตัวเองแล้ว ยังสามารถกระตุ้นและปลุก
คนในชุมชนให้หันมาสนใจป่าชุมชนของตนเอง
ด้วย
ครูเซียง เล่าถึงการนำ�เอาศิลปวัฒนธรรม
พืน้ บ้าน ออกมาเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารความเข้าใจ
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ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังค่านิยมให้กับการ
รักถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนว่า
การสอนเด็กๆ ร้องหมอลำ�นั้นมีพ่อครูแม่
ครูมาสอนให้ล�ำ สอนให้เชิดหนัง และออกแสดง
เพือ่ สือ่ สารกับคนในชุมชน เรือ่ งทีแ่ สดงคือเรือ่ ง
“ตำ � นานทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ ” ที่ เ คยอุ ดมสมบู ร ณ์
แต่ต้องมาแห้งแล้งเพราะคนทำ�ลายธรรมชาติ
รวมถึงมีการทำ�โครงการสายตรวจขยะ มีเด็กๆ
สวมบทเป็นตำ�รวจ เป็นสห. ออกตรวจตราขยะ
หากพบขยะอยูห่ น้าบ้านใคร หรืออยูท่ ี่ ไหน ก็จะ
เข้าไปคุยและขอปรับเป็นเงิน โดยหากพบขยะ 1
ชิ้นจะปรับ 1 บาท เพื่อเอาเงินเข้ามาเป็นกองทุน
ในการพัฒนาหนังประโมทัยของพวกเขาซึง่ ก็คอื
คณะ เด็กสำ�ราญศิลป์
รวมไปถึงล่าสุดมีคนเอาขยะเป็นเสือ้ ผ้าเก่า
มาทิ้งที่ป่าดอนหนองโจน เด็กๆ ก็ตามไปสืบว่า
เสือ้ ผ้านีน้ า่ จะเป็นของใคร ไปถามคนในชุมชนว่า
เคยเห็นใครใส่ จนกระทัง่ ไปตามเจอเจ้าของบ้าน
ทีเ่ อาเสือ้ ผ้าเก่ามาทิง้ เด็กๆ ก็ไปขอร้องให้มาเก็บ
กลับไป และขอปรับเป็นเงินด้วย

ปรีชา การุณ หรือครูเซียง

“การทำ � แบบนี้ ทำ � ให้ ผู้ ใ หญ่
ละอายใจ เพราะเด็ ก กั ด ไม่ ป ล่ อ ย
ตามไปถึงในบ้าน ไปขออนุญาตปรับ
เงิ น เพราะคุ ณ ทิ้ ง ขยะ และทำ � ให้
ชุมชนไม่นา่ อยู่ ซึง่ ผูใ้ หญ่กย
็ อมเพราะ
อายเด็ ก ตอนนี้ ใ นชุ ม ชนไม่ ค่ อ ยมี
ใครกล้าทิ้งขยะ เพราะอายเด็ก”
ครูเซียง บอก

แม้จะเจอฝนตก แต่ก็มีศรัทธายังหลั่งไหลและนั่งรอใส่บาตรไม่ลุกหนี

เปิดประตูเมืองโบราณ ศรีฐานบ้านเฮา
ชุมชนศรีฐาน เทศบาลขอนแก่น เป็น
ชุ ม ชนโบราณที่ มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาในการ
ก่อตั้งบ้านเรือนกว่า 167 ปีแล้ว แต่นอกจาก
นั้นยังพบหลักฐานว่า ชุมชนแห่งนี้เคยเป็นเมือง
โบราณสมัยทวารวดี อายุกว่า 2,000 ปี เพราะ
มีการขุดพบวัตถุโบราณมากมาย ทั้งใบเสมา
เครื่องปั้นดินเผา เศียรพระพุทธรูป และอื่นๆ
อีกมากมาย
จนเป็ น ที่ ม าทำ � ให้ โครงการปลุ ก ใจ
เมือง หรือสปาร์คยู ได้เข้าไปหนุนเสริมในการ

กระตุ้ น ให้ ช าวบ้ า นลุ ก ขึ้ น มาสื บ ค้ น หาความ
เป็นมาของตนเอง ทั้งประวัติ ของดี และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในชุมชน ตั้งแต่ปี 2560 ที่
ผ่านมา ในชื่อ “สืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรี
ฐาน” จนกระทั่งได้มีการรวบรวมข้อมูลเปิด
เป็นศูนย์ประวัตศิ าสตร์วดั ชุมชนคนศรีฐาน และ
เปิดไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
การเปิ ด ศู น ย์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ วั ด ชุ ม ชน
คนศรีฐานในครั้งนี้ มีนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน

ในพิธีเปิด และมีนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการ
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สสส. เป็นผูก้ ล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
Spark U ปลุกใจเมือง และมีนายสมเกียรติ
จันทร์โสม ประธานชุมชนศรีฐาน 1 ในฐานะ
ตัวแทนของชาวชุมชนศรีฐาน 1-4 เป็นผู้กล่าว
รายงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย โดย
เฉพาะชาวชุมชนศรีฐานที่มาร่วมงานกว่า 300
คน

5

ชาวชุมชนร่วมใจใส่บาตรพระ กำ�หนดใส่บาตรพระ
ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองขอนแก่น

ซึ่ ง ภายในศู น ย์ ฯ ได้ มี ก ารรวบรวมเอา
ประวั ติ ข องชุ ม ชนศรี ฐ าน ของดี ของฝากที่
สำ � คั ญ ทั้ ง ขนมครก เนื้ อ แดดเดี ย ว บุ ค คล
สำ � คั ญ ของชุ ม ชนทั้ ง หมอน้ำ � มนต์ หมอยาฝน
หมอนวดแผนโบราณและบ้ า นนั ก วิ ช าการที่
สะสมข้ อ มู ล ชุ ม ชนแห่ ง นี้ ม ายาวนาน รวมไป
ถึงสถานที่สำ�คัญที่มีในชุมชนทั้ง ศาลพ่อปู่ญา
ครูจัด ต้นไม้ยักษ์คือต้นกระเชาหรือต้นคิงคาว
ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ บึงบอน บึงนำ�ที่ชาวบ้าน
ได้ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โบสถ์

6

ภายในวั ด จอมศรี ที่ เ ก็ บ รวบรวมของเก่ า ของ
โบราณเอาไว้ โดยเฉพาะใบเสมาหินทรายที่มี
สภาพสมบูรณ์ที่สุด พร้อมกับต้นไม้บ้านฉันที่
อยู่บริเวณวัดจอมศรี ที่มีต้นไม้สำ�คัญๆ กว่า
100 ต้ น ซึ่ ง ล้ ว นแล้ ว แต่ มี ส รรพคุ ณ ทางยา
สมุนไพร โดยทั้งหมดนี้มีมัคคุเทศก์น้อยคอย
บอกเล่าเรื่องราวให้ได้รู้
จากนัน้ ได้มกี ารพาไปเทีย่ วในชุมชนศรีฐาน
ทั้งในบริเวณด้านหลังวัดที่มีต้นไม้โบราณ อายุ
กว่า 100 ปี และมีสรรพคุณทางยาเอาไว้ให้

เด็กเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ ก่อนออกไป
นอกวัดด้วยการไปเยีย่ มเยือนบ้านหมอน�ำ มนต์
ที่รักษาคนด้วยคาถาซึ่งมี พ่อสงวน สุริฉาย
ที่เป่ามนต์ให้หาย หากเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุที่
เกี่ยวกับกระดูกการันตีหายทุกราย และเลยไป
ถึงบ้านของ พ่อคำ�บ่าย สอนหลุย นักสะสม
วัตถุโบราณของชุมชนที่เก็บสะสมของเก่าเอา
ไว้ ใ ห้ ลู ก หลานดู ม ากมาย และต่ อ ด้ ว ยบ้ า น
อาจารย์สมพล จรรยากรณ์ นักวิชาการ
ชุมชนที่สะสมเรื่องราวชุมชนศรีฐานเอาไว้ทั้ง
จากภาพถ่ายทางดาวเทียม และใบเสมาทีข่ ดุ พบ
บริเวณหน้าบ้านของเขา
ก่อนจะเปิดศูนย์เรียนรูน้ นั้ ในช่วงเช้าเวลา
07.00 น. ได้มีกิจกรรมตักบาตรบนถนนหน้า
วัดจอมศรี โดยมีประชาชนชาวชุมชนศรีฐาน และ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมกับชาว
เมืองขอนแก่นมาร่วมกิจกรรมนี้กว่า 300 คน
ซึง่ ชาวชุมชนศรีฐานต้องการผลักดันให้กจิ กรรม
นุง่ ซิน่ นัง่ สาด ตักบาตรพระเกิดขึน้ ทุกวันอาทิตย์
ในสัปดาห์แรกของเดือน เพื่อแสดงพลังคนใน
ชุมชนให้ออกมารักษาฮีตคองประเพณีและร่วม
ทำ�บุญเพื่อแสดงความรักความสามัคคีต่อกัน
ด้วย

เปิดบ้าน
หมอน้ำ�มนต์

เยี่ยมชมบ้านหมอนำ�มนต์

รักษาคนด้วยคาถา
พ่อสงวน สุรฉ
ิ าย เกิดวันที่ 26 ตุลาคม
2487 เป็นชาวอำ�เภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
เริ่มเรียนคาถาเป่ามนต์รักษาคนเจ็บป่วย โดย
เฉพาะคนทีม่ ปี ญ
ั หากระดูกทัง้ กระดูกแขน ขา จาก
สาเหตุอุบัติเหตุรถชน ตกต้นไม้ หรืออื่นๆ โดย
พ่อสนนั้นเริ่มเรียนรู้วิธีเป่ามนต์ตังแต่เรียนอยู่
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3-4 โดยมีพอ่ คือนายพิมพา
สุรฉิ าย เป็นหมอน�ำ มนต์และมีลกู ศิษย์ลกู หามา
เรียนมากมายเพื่อสืบทอดวิชาแต่ไม่มีใครเรียน
ได้สักคน
ในขณะที่พ่อสนเองไม่ได้ไปเรียนโดยตรง
เพราะพ่ อ ไม่ ใ ห้ เ รี ย น เนื่ อ งจากเกรงว่ า จะมี
ปัญหากับลูกไม่อยากให้ลูกอายุสั้น เนื่องจากมี
ความเชื่อว่าหากหมอน้ำ�มนต์รักษาคนให้รอด
ชีวิตมากเท่าไหร่ก็เท่ากับทำ�ให้ตัวเองอายุสั้นลง
เท่านั้นพ่อของพ่อสนเลยไม่ยอมสอนวิชานี้ให้
ลูกชายตัวเอง แต่ตัวเขาคือพ่อสนกลับแอบไป
ท่องจำ�มาและกลับท่องได้ ในขณะที่บรรดาลูก
ศิษย์ทมี่ าเรียนกับพ่อกลับไม่มใี ครได้วชิ าไปเลย
สักคน
ส่วนการรักษานั้น หากใครเจ็บป่วยจะมา
รักษากับพ่อสนจะต้องเอาขันธ์ 5 มาไหว้ก่อน
โดยขันธ์ 5 ประกอบด้วย เทียนเล่มเล็ก 5 คู่
ดอกไม้ 5 คู่ ห้ามเอาดอกได้แดง เงินค่าคาย
เท่าไหร่กไ็ ด้แล้วแต่เขาจะให้เพราะพ่อหมอไม่ได้
เรียกร้องเอา บางคนให้ 50 บาท 100 บาทก็ได้
หมด แล้วแต่ศรัทธาเพราะเราไปเรียกร้องเอา

ไม่ได้ บางคนให้เยอะเพราะเขาดีใจที่เรารักษา
เขาหาย ก็สุดแล้วแต่เขา
“ครัง้ แรกทีผ่ มรักษาคนมีชาวบ้านทีอ่ �ำ เภอ
กระนวนมาขอร้องให้ไปรักษาให้ เพราะบ้านเดิม
ผมคือบ้านกระนวน อำ�เภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น พ่อผมคือคนที่เคยเป็นหมอเป่ามา
ก่อน แต่พอพ่อตายไป ชาวบ้านกระนวนรู้ว่าผม
ได้แอบเรียนวิชานี้และรู้ว่าผมมีคาถารักษาคน
ป่วยได้ เขาเลยมาตามให้ผมไปรักษาชาวบ้าน
ให้ ตอนนั้นมีชาวบ้านประสบอุบัติเหตุอยู่ห้อง
ฉุกเฉิน ผมไปถึงก็ไม่กล้ารักษาเพราะกลัวหมอที่
โรงพยาบาลเขาว่าเอา เพราะหมอเขากำ�ลังรักษา
อยู่ แต่พอดีคนป่วยไม่ฟื้น ไม่ได้สติเลย ผมถูก
อ้อนวอนเลยตัดสินใจเข้าไปท่องคาถา โดยดึง
เอาผ้าม่านของโรงพยาบาลที่เขามีไว้กั้นเตียง
เวลารักษาคนป่วย มาปิดคลุมเอาไว้แล้วท่อง
คาถา แต่มหี มอมาเห็นก็ถามว่าผมทำ�อะไร ผมก็
อายแต่ไม่รจู้ ะทำ�อย่างไร อยากจะลองวิชาด้วยก็
เลยตัดสินใจท่องคาถาไป และหมอก็มายืนดู พอ
ท่องคาคาเสร็จผมก็เดินออกมาให้หมอรักษาต่อ
ปรากฎว่าอีกไม่นานยายคนนัน้ ลุกขึน้ มาอ๊วกเป็น
เลือด อุจจาระเป็นเลือด เหมือนเลือดออกทวาร
ทั้ง 7 แล้วอาการก็ดีขึ้น ทำ�ให้ชาวบ้านไปร่ำ�ลือ
ว่าผมรักษาได้ มีคาถาดีทสี่ บื ทอดมาจากพ่อและ
ทำ�ให้เป็นที่รู้จัก มีคนให้ไปรักษาอีกหลายแห่ง
รวมเวลาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ 23 ปีแล้วที่ผม
รักษาคนด้วยมนต์เป่าให้หาย” พ่อสน บอกเล่า

ส่วนใหญ่โรคที่พ่อสนจะรักษาคือ อาการ
บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ แขนหัก ขาหัก หรือกระดูก
ไม่เข้าที่ พอเขามาหาและเราเป่ามนต์ไป อาการ
เขาดีขึ้นแต่การรักษาต้องมารักษาประมาณ 3
ครั้งต่อกันถึงจะครบกระบวนการและหายขาด
โดยจะมี ก ารท่ อ งคาถาเป่ า ลงไปบริ เ วณที่
บาดเจ็บ จากนั้นจะทำ�นำ�มนต์ให้เอาไปกิน เอา
ไปทา ห้ามไม่กนิ ครัง้ เดียวหมด  หากน�ำ หมดจะ
ต้องเริม่ รักษาใหม่ เป่าคาถาใหม่ ดืม่ น�ำ มนต์ใหม่  
การเป็ น หมอเป่ า นั้ น ตามธรรมเนี ย ม
ประเพณีที่อาจารย์บอกไว้เป็นข้อห้ามคือ ห้าม
กินงู ห้ามกินเต่า ห้ามกินหมา และต้องรักษาศีล
5 ให้เข้มข้น โดยเฉพาะห้ามไปผิดลูกผิดเมียคน
อื่น
สำ � หรั บ คนป่ ว ยที่ จ ะไปพบและรั ก ษา
สามารถไปพบได้ที่ บ้านเลขที่ 299 บ้านศรีฐาน
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทุกวันไม่มวี นั หยุด
“ตอนพ่อรู้ว่าเราท่องคาถาเป่ามนต์ได้
พ่อบอกไม่ให้ไปรักษาใคร
เพราะจะทำ�ให้อายุสั้น
พ่อบอกว่าให้อายุสัก 50ปี
ค่อยไปรักษาคน เพราะพ่อเอง
ท่องได้แต่คาถาแต่ไม่รู้วิธีรักษาอะไร
ไม่มีการไหว้ครู ไม่ได้บอก
ได้สืบทอดอะไร เพราะเป็นแบบครูพัก
ลักจำ�เอา หรือคนโบราณเรียกว่า
คาถาลอดป่อง คือไม่ได้เรียนโดยตรง
แต่ไปแอบเรียน ไปลักเรียน ลักจำ�เอา”
พ่อสน เล่าให้ฟังถึงที่มาก่อนจะมาเป็น
หมอนำ�มนต์ในปัจจุบัน
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เปิดตา เปิดหู
เฮียนฮู้ นำ�กัน กับชาวท่าพระ
ตำ�บลท่าพระ อำ�เภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น อีกหนึ่งพื้นที่ดีที่โครงการปลุกใจ
เมือง ได้เข้าไปหนุนเสริมตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่าน
มา โดยในปีแรกชาวชุมชนท่าพระรวมพลังกัน
ขอสถานีรถไฟเก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปี ที่ตั้งอยู่
ในชุมชนแต่จะถูกรื้อทิ้งหลังจากที่ทางการรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทย (รฟท.) จะก่ อ สร้ า งรถไฟ
ทางคู่ แ ละจำ � เป็ น จะต้ อ งขายพื้ น ที่ ส ถานี อ อก
โดยอาคารสถานี เ ดิ ม นั้ น เป็ น อาคารไม้ และ
เป็นสถาปัตยกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่
5 ทำ�ให้ชาวชุมชนเสียดายและหวงแหน พร้อม
กับร่วมใจกันเปิดตลาดท่าพระร้อยปี บริเวณ
ถนนพานิชเจริญ ซึ่งเป็นแหล่งการค้าเก่า และ
อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟท่าพระพอดี โดยเปิด
ไปเมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกลายเป็น
พื้นที่สร้างสรรค์ที่คนในชุมชนได้ออกมาร่วม
การแสดงบริเวณตลาดท่าพระร้อยปี ที่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของชุมชนนี้
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กิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น เพราะนอกจากมี
ข้าวของจำ�หน่ายแล้ว ตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาด
วัฒนธรรม นำ�เอาเรื่องราวดีๆ ของชุมชนมาจัด
แสดง ทัง้ รำ�ท่าพระ สรภัญญะ และรำ�วงย้อนยุค
โครงการปีแรกผ่านไปพ้น ชาวชุมชนได้
สถานีรถไฟมาไว้ในที่ดินของเทศบาล บริเวณ
อาคารที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์ หรือโรงยิม
ของเทศบาล จากนัน้ ได้ตกแต่งและซ่อมแซมใหม่
จนเป็นอาคารหลังสวย พร้อมกับจัดกิจกรรม
เรียนรู้ เพื่อให้คนรุ่นเก่าได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา
สู่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งการทำ� พานบายศรี
การทำ�ตุงใยแมงมุม การห่อข้าวต้ม ทอเสือ่ การ
ทำ�น�ำ สมุนไพร การร้องสรภัญญะ และอืน่ ๆ อีก
มากมาย พร้อมกับเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
ของชาวชุมชนร่วมด้วย โดยความร่วมมือของ
ชาวชุมชน โรงเรียนในพืน้ ที่ พร้อมครูภมู ปิ ญ
ั ญา
ในชุ ม ชน โดยมี เ ทศบาลตำ � บลท่ า พระเป็ น ผู้
ประสานกิจกรรม
ในวันเปิดศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มีนาย
มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากแผนงานสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มาเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โดยมี น ายพิ สุ ท ธิ์
อนุ ต รอั ง กู ร นายกเทศมนตรี เ ทศบาลตำ � บล
ท่าพระเป็นคนกล่าวรายงาน โดยภายในศูนย์
เรียนรู้มีหนังสือดีที่เตรียมไว้เพื่อให้คนสนใจ
เข้าไปอ่าน รวมถึงมีภาพถ่ายสถานที่สำ�คัญของ
ตำ�บลท่าพระ ทั้งพระใหญ่ หมีใหญ่ สถานีรถไฟ
ไก่ยา่ ง ตลาดท่าพระร้อยปี และอืน่ ๆ อีกมากมาย
นอกจากนั้นยังมีประวัติความเป็นมาของตำ�บล
ท่าพระ ประวัติสถานที่สำ�คัญต่างๆ และภาพ
เก่าๆ ของตำ�บลท่าพระจัดแสดงเพื่อให้ผู้สนใจ
ได้เข้าไปเยี่ยมชม
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นอกจากนั้นทุกวันพุธของสัปดาห์ยังมี
กิจกรรมถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา ลดเวลาเรียน เพิม่
เวลารู้ โดยให้เด็กเยาวชนในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมดีๆ ของชาวท่าพระ
ทั้งการทำ�พานบายศรี การทำ�ตุงใยแมงมุม การ
ทำ�ขนมครก การทอเสื่อ การจักสาน หรือรวม
ไปถึงการฟ้อนรำ�อีกด้วย
นอกจากการเปิ ด ศู น ย์ เ รี ย นรู้ แ ล้ ว ยั ง มี
การพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาล
ตำ � บลท่ า พระทั้ ง รู ป ปั้ น หมี ค วายใหญ่ ที่ สุ ด
ในโลก สูงประมาณ 15 เมตรที่บริเวณสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองบัวดีหมี
พระใหญ่ สี ช มพู ที่ อ ยู่ ริ ม แม่ น้ำ � ชี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
โปสเตอร์ ห นั ง ไทยที่ บ้ า น อาจารย์ เ จริ ญ
สาดา ซึ่งเป็นปราชญ์ชุมชนที่เก็บสะสมใบปิด
หนังกว่าพันแผ่นไว้ในบ้านตนเอง และท้ายสุดได้
ไปเยี่ยมชมตลาดท่าพระร้อยปี เพื่อรับประทาน
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อาหารพาแลงพร้อมกับร่วมสนุกกับชาวชุมชน
ด้วย
นอกจากเรื่ อ งราวดี ๆ ในชุ ม ชนแล้ ว ที่
ท่าพระแห่งนี้ยังมีมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน ที่
คอยบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนท่าพระในฐานะ
นักสื่อสารสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ
ได้รู้จักอีกด้วย อย่างน้องปิม หรือ ด.ญ. ปิม
จิตร์ แก้วตื่นแท่น นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียน
เทศบาลท่าพระ บอกว่า ดีใจที่ ได้มาร่วมนำ�
เสนอเรื่องราวของชุมชนท่าพระให้กับนักท่อง
เทีย่ วได้ฟงั ซึง่ เธอได้รบั ผิดชอบพาเทีย่ วทีห่ ลวง
พ่อโตโคตมะรัตนะมุณสี ชี มพูซงึ่ เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ของชุ ม ชน พอได้ ม าเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ น้ อ ยร่ ว ม
กับเพื่อนๆ ทำ�ให้มีความมั่นใจมากขึ้นและกล้า
แสดงออกมากขึ้น และทำ�ให้รู้เรื่องชุมชนท่าพระ
บ้านเกิดของตนเองมากขึ้น

เสียงแผ่นดิน
Earth tone...เลย
โครงการเสียงแผ่นดินเลย ดำ�เนิน
การโดยกลุม
่ กิจกรรมเพือ่ เด็กและเยาวชน
“หน่อไม้หวาน” จังหวัดเลยที่มี ปริพนธ์
วัฒนขำ� หรือ ไฝ สันติภาพ ศิลปินเพลงเพือ่
ชีวติ ทีห่ นั แนวทางการทำ�งานมาเรียนรูช้ มุ ชนและ
ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน

แต่ในปีนี้ ได้เปลี่ยนแนวทางการทำ�งาน
ใหม่ ด้ ว ยการสร้ า งกระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชน
และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในประเด็น
มลพิษสิ่งแวดล้อมในดินและนำ�โดยสร้างเครือ
ข่ายสุขภาวะไทเลย ในกระบวนการสือ่ สารสังคม
อย่างสร้างสรรค์

ความสุขในการบอกเล่า
เรื่องราวตนเองผ่าน การปั้นดิน

ปีแรกพื้นที่นี้ ได้ร่วมดำ�เนินการปลุกพลัง
คนในเมืองเลยให้หันมาสนใจบ้านตนเองด้วย
การ ไม่ทงิ้ ขยะในเมืองท่องเทีย่ วทัง้ เชียงคานและ
ตัวเมืองเลยเอง นอกจากนัน้ ยังปลุกพลังเยาวชน
ในการกระตุ ก เตื อ นให้ ค นในสั ง คมไม่ เ ห็ น แก่
ตัว เห็นแก่ส่วนรวม โดยเฉพาะขอพื้นที่ “ลาน
เรียน-รู้เปลี่ยนชีวิต” ทำ�กิจกรรมให้กับเด็ก
เยาวชนในจังหวัดเลย บริเวณถนนเลาะเลย ซึ่ง
กลายเป็นพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ของคนในพืน้ ทีต่ อ่ มา 
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เพราะพื้นที่เมืองเลยนั้น ถือว่าเป็นเมืองที่มีข้อดีหลายอย่าง ทั้งทรัพย์ในดิน สินในนำ� เป็นเมือง
ทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม เมื่อมีทรัพยากรมาก ทำ�ให้เป็นแหล่งจ้องมองของนายทุนและนักลงทุน
เช่นกัน ตอนนี้เมืองเลยกลายเป็นเมืองเหมืองแร่ เพราะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนขุดเจาะเหมืองแร่เต็ม
พื้นที่ ไปหมด ทั้งเหมืองทองคำ�ที่อำ�เภอวังสะพุง เหมืองเหล็กที่อำ�เภอเชียงคานและเหมืองทองแดงที่
อำ�เภอเมือง
กระบวนการทำ�งานในครัง้ นี้ เริม่ ต้นจากการสืบค้น รวบรวม เติมเต็มข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั ด้วย
การเตรียมข้อมูลสื่อสารในพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสังเคราะห์ ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วน Input ได้มีการให้ข้อมูลศักยภาพพื้นที่ในการดูแลปกป้องแหล่ง
อาหารชุมชน
แนวคิดในการประกอบเรื่องราวที่เกิดปัญหาในชุมชน ประกอบด้วย เรื่อง สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน,
นำ�, สัตว์, อาหารธรรมชาติ เรื่องสังคมที่คนในชุมชนแตกแยกหรืออพยพย้ายถิ่นฐาน วิถีวัฒนธรรม
สุขภาพคนในชุมชน คดีความ และภัยคุกคาม รวมถึงอาหาร
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ให้ชุมชนร่วมสื่อสาร
เล่าเรื่องแผ่นดิน
ของพวกเขา
ผ่านการปั้นดิน
และทำ�แผนภาพ

ผลที่จะเกิด
ชุ ม ชนเกิ ด กระบวนการ
ทำ�งานร่วมและสอดคล้องกับ
บริ บ ทชุ ม ชน มี ผ ลผลิ ต และ
นักสื่อสารสร้างสรรค์เกิดขึ้น
ในชุมชน เพื่อสื่อสารประเด็น
พื้นที่ต่อสาธารณะ

Work Shop
ศิลปะร่วมสมัย
ประเด็นมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในดิน, นำ�

Output
มีผลิตภัณฑ์และผลงาน
เพื่อสื่อสารสาธารณะ

Input
วิทยกรผู้เชี่ยวชาญ
ถ่ายทอดกระบวนการ
สื่อสร้างสรรค์

แผนดำ�เนินงาน กิจกรรมครั้งที่ 3 ทั้ง Work Shop ศิลปะร่วมสมัย ประเด็นมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในดิน,นำ� มี Input - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์ และ Output คือ มีผลิตภัณฑ์และผลงานเพื่อสื่อสารสาธารณะ
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ปลุกใจ
เมืองสาวะถี
วิถส
ี ะอาด
โครงการ สปาร์ ค ยู (Spark U)
ปลุกใจเมืองสาวะถี วิถีสะอาดปีที่ 2 ที่ร่วมมือ
ร่วมใจกันทั้ง 3 ภาคส่วน คือ บ้าน วัด และ
โรงเรียน และหนุนเสริมโดย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลตำ�บลสาวะถีอีกหนึ่ง
เรี่ยวแรงสำ�คัญด้วย
โดยเริ่ ม เปิ ด ปฐมฤกษ์ ด้ ว ยการตั้ ง โต๊ ะ
ประชุมระดมสมองกันเมื่อเช้าวันที่ 6 มิถุนายน
2561 ที่ผ่านมา ท่านพระครูบุญชยากร
เจ้ า อาวาสวั ด ไชยศรี เจ้ า คณะตำ � บลสาวะถี
ได้ นั่ ง หั ว โต๊ ะ เป็ น ประธานการประชุ ม ระดม
สมอง หารือแนวทางการทำ�งานเพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างเอาไว้คอื ให้ชาว
ชุมชนสาวะถีปลอดขยะให้ได้

เปิดเวทีระดมสมองก่อนลงมือทำ�
เพื่อความสำ�เร็จ
พระครู บุ ญ ชยากร บอกว่ า วั ด ไชยศรี
เป็ น วั ด ต้ น แบบในการแก้ ปั ญ หาขยะ เพราะ
พระเณรในวัดจะกวาดและจัดการกับขยะจน
ชาวบ้านเอาไปพูดปากต่อปากและหากลูกหลาน
ใครมาเล่นที่วัดพ่อแม่ก็สบายใจได้ว่าไม่มีขยะ
ไม่มีเศษแก้ว หรือไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตราย
แน่นอน นอกจากนั้นยังกลายเป็นแบบอย่าง
ให้ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถี
ราษฎร์รังสฤษฏิ์) เอาไปดำ�เนินการและทำ�ตาม

ขบวนเดินรณรงค์รักสะอาดไม่เอาขยะโดยมีขบวน
หมอลำ�หุ่นกระติบข้าวมาร่วมรณรงค์ด้วย
14

ประกวดวาดภาพสาวะถีเมืองในฝันไม่มีขยะ

นอกจากเดินรณรงค์แล้วยังมีกิจกรรม
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงเอาขยะไปแปลงเป็นเงิน
ทั้งขาย ทั้งทำ�โครงงาน ทั้งทำ�สิ่งประดิษฐ์
เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนและโรงเรียน
ให้ลดลงด้วย

จนโรงเรี ย นบ้ า นสาวะถี ก็ ไ ม่ มี ข ยะ เพราะ ผู้
อำ�นวยการโรงเรียนลงมือจัดการด้วยตนเอง
และหากเป้าหมายของโครงการต้องการให้ขยะ
หมดไปจากชุมชนจะต้องปลุกสำ�นึก หากเขาเห็น
ประโยชน์ เขาก็จะทำ�ตาม

ประกวดโครงงาน รักษาความสะอาด
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ผลลัพธ์การแก้ไขขยะหลังดำ�เนินการ
ขยะ
ชุมชน

เดิม - ปี 2554 มีขยะ 12 ตัน
ปี 2555 ลดลงเหลือ 10 ตัน และปี 2560 เหลือ 7 ตัน
ปัจจุบัน - ปี 2561 หลังทำ�โครงการ 4 เดือน
ขยะเหลือ 5 ตัน ต่อวัน

ขยะใน
โรงเรียน

เดิม - ปี ไม่มีการจัดการขยะ / ทิ้งขยะไม่เป็นที่ /
ไม่คัดแยกขยะ
ปัจจุบัน - คัดแยกขยะ / ทิ้งขยะลงถัง / มีป้ายรณรงค์ /
คัดแยกขยะ / นำ�ขยะขาย / ตั้งกองทุนขยะ /
มีโครงงานรณรงค์แก้ปัญหาขยะ
ในขณะที่ เ ทศบาลตำ � บลสาวะถี ปรี ย า
สมทรั พ ย์ ผู้ อำ � นวยการกองสาธารณสุ ข ของ
เทศบาล ที่ดูแลเรื่องปัญหาขยะมาตลอดบอก
ว่าก่อนหน้านี้เทศบาลต้องจัดการปัญหาขยะ
จาก 24 หมูบ่ า้ น เป็นจำ�นวนมาก ปี 2554 มีขยะ
12 ตัน พอปี 2555 ลดลงเหลือ 10 ตัน ปี 2560
เหลือ 7 ตัน พอปี 2561 เหลือ 5 ตันต่อวัน
โดยเทศบาลรณรงค์ทุกวิถี โดยเฉพาะโครงการ
คัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองชีวิต ที่ให้
ชาวบ้านแยกขยะมาขายเทศบาลเป็นคนรับซื้อ
ขยะเอง จนทำ�ให้ขยะในชุมชนลดลงอย่างเห็นได้
ชัดเพราะชาวบ้านแทบจะไม่มีขยะมาขาย
แต่ปญ
ั หาขยะไม่ได้อยูใ่ นชุมชนแล้ว เพราะ
ขยะที่เป็นปัญหาอยู่ที่โรงเรียนเป็นหลัก เพราะ
เด็กนักเรียนทิ้งขยะรวม ไม่มีการคัดแยกขยะ
ทำ�ให้ทุกอย่างจบลงที่ถังและต้องนำ�ไปกำ�จัด
โดยขณะนี้ เ ทศบาลต้ อ งเอาขยะไปฝั ง กลบใน
หลุม แต่หลุมกำ�ลังจะเต็ม เทศบาลต้องนำ�ขยะ
ไปกำ�จัดที่โรงไฟฟ้า โดยเสียค่าใช้จ่ายปีละ 6
แสนบาท
พอมาถึงตรงนี้ทุกคนช่วยกันระดมความ
คิดเห็นจะต้องแก้ขยะจากต้นเหตุคือปลุกสำ�นึก
เด็กเยาวชนให้รคู้ า่ ของขยะ ด้วยการระดมสมอง
เด็กเยวชน และเดินรณรงค์ปลุกพลังคนในชุมชน
ให้หันมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ

แผนภาพรณรงค์ลดขยะในชุมชนสาวะถี

ผลการดำ � เนิ น งานในช่ ว งเวลา
4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนสิงหาคม พบว่า ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ด้วยการ
ที่ชุมชนหันไปเก็บขยะแล้วนำ�ไปขาย
ให้เทศบาลตำ�บลสาวะถี จนไม่มีขยะ
จะให้ขาย รวมถึงในโรงเรียนสาวะถี
พิทยาสรรพ์ที่มีปัญหามากที่สุด เด็ก
นั ก เรี ย นและครู ไ ด้ ร่ ว มกั น รณรงค์
ด้วยการคัดแยกขยะ และนำ�เอาขยะที่
คัดแยกไปขาย เพื่อนำ�เงินมาทำ�เป็น
กองทุ น ในโรงเรี ย น รวมถึ ง มี ป้ า ย
รณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วย
และยังได้รวมพลังของชาวชุมชน
ในตำ � บลสาวะถี ทำ � ตลาดนั ด ของดี
สาวะถีบ้านเฮา ที่รวมเอาสินค้าของดี
ของฝากของชาวสาวะถี มาจำ�หน่ายที่
สนามหน้าโรงเรียนบ้านสาวะถี เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคมเป็นครั้งแรก
และจะจัดอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28
ตุ ล าคม 2561 พร้ อ มจั ด เวที ถ อด
บทเรียนแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
โดยตลาดแห่งนี้เน้นบรรจุภัณฑ์
ที่ทำ�จากใบตอง และให้นำ�เอาสินค้า
ที่ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมาจำ�หน่าย
รวมถึงรณรงค์ให้ชาวชุมชนนำ�ขยะพิษ
มาแลกของใช้เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนอีกด้วย

