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ทำาไมต้องปลุกใจเมือง
 

 โครงการมหกรรมการเรียนรู้สื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ปฏิบัติการ 

ปลุก-ใจ-เมือง (SPARK U) เกิดขึ้นจากการบูรณาการงาน ผ่าน

การขับเคลื่อนงานของ 3 แผนงานหลัก คือ 1.) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม

สร้างเสริมสุขภาพ 2.) แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน 3.) แผน

งานการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยใช้ยุทธศาสตร์เมือง 3 ดี (สื่อดี 

พื้นที่ดี ภูมิดี) และการสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้และมีส่วนร่วมเป็นทิศทางเชิงรุก 

ที่ดึงพลังเชิงบวกของเด็กเยาวชน ครอบครัว และทุกฝ่ายในชุมชนมาร่วมขับ

เคลื่อนงานในมิติและประเด็นต่างๆ

 โครงการมหกรรมการเรยีนรูส้ือ่และพืน้ทีส่รา้งสรรค์ ปฏบัิตกิาร ปลกุ-

ใจ-เมือง (SPARK U) ภาคอีสานเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีจุดมุ่งหวัง ในการดึง

เอาความสุข ความหวัง การมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ชุมชน ในภาคอีสาน
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ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายพื้นที่ ความร่วมมือทั้งภาคประชาสังคม, สื่อสาร

มวลชน,และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหัวใจอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น มี

จุดที่สำาคัญคือ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำาบลท่าพระ และเทศบาล

ตำาบลสาวะถี ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญทั้งทางด้านการใช้กระบวนการทางศิลป

วัฒนธรรม การมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เช่น เทศบาลตำาบล

ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของพื้นที่สถานีรถไฟเก่า 

ที่กำาลังจะถูกรื้อทิ้ง มาปรับเปลี่ยนโยกย้ายสถานที่ เพื่อมาเป็นศูนย์เรียนรู้

ในชุมชน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของโดยทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมของเด็กและ

เยาวชนจะสานต่อ ช่วยพัฒนาพื้นที่ 

พื้นที่ชุมชนศรีฐาน จ.ขอนแก่น ที่มีพื้นที่วัดเก่าและเข้ามาปลุก

ประวัติศาสตร์ที่เราเรียกว่าภูมิตำานาน ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ร่วม

กับวัด โรงเรียน และชุมชน รวมถึงเทศบาลนครขอนแก่น จะเปิดพื้นที่ถนน

คนเดินที่จะเป็นพื้นที่ถนนคนเดินใหม่ ที่มีนวัตกรรมทางด้านความคิดในการ

เปลี่ยนเมือง ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม และเกิดการจัดกิจกรรมในระยะ

ยาวต่อไป พื้นที่ ชุมชนสาวะถี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ชุมชน ทำางานร่วม

กันกับวัด ชุมชน สนับสนุนเพื่อให้เยาวชน เกิดพื้นที่ดี ภูมิดี สื่อดี ร่วมกับ

เครือข่ายภาคอีสาน 20 จังหวัด และนอกเหนือจากที่จังหวัดขอนแก่น ยังมี

พื้นที่อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่เป็นการผสมผสาน เรื่องของความฝัน 

ความหวัง ของเด็กเยาวชนในพื้นที่ พื้นที่อำาเภอนาดูน จ.มหาสารคาม ท่ีมี

การรื้อฟื้นแหล่งเรียนรู้ หุ่นกระติ๊บข้าว และหุ่นหน้ากากสอนคุณธรรม หวังให้

เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่าง

ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

     อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย

ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
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โครงการ Spark U หรือ ปลุกใจเมือง ภาคอีสานดำาเนินการโดย

ท้องถิ่น 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เลย มหาสารคาม และจังหวัด

ขอนแกน่ โดยเฉพาะในจงัหวดัขอนแกน่ 3 พืน้ทีใ่หญค่อืเทศบาลนครขอนแกน่ 

เทศบาลตำาบลทา่พระ และชมุชนสาวะถ ีไดร้ว่มกนัจดักจิกรรมนีข้ึน้มาและวนั

นี้นำาเอาผลสัมฤทธิ์มาโชว์ให้ทุกคนได้เห็น

 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการร่วมมือกันทำา ทั้งในกลุ่มของ ชุมชน 

ผู้นำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และ ครูในพื้นที่นั้นๆ 

ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดี ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ทำางานร่วมกัน รวมไป

ถึงเป็นกิจกรรมดีๆ ที่จะทำาให้ชุมชนได้คิดค้น เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งเพื่อให้

ชุมชนตัวเองดีขึ้น 

 และต้องขอบคุณสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

หรือ สสส.ที่ได้นำาเอางบประมาณมาให้ชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา เพื่อให้

เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน

ที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน เกิดสื่อดีๆ ที่จะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

เปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
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 ในฐานะสื่อมวลชน เรายินดีนำาเสนอข้อมูลที่ดี เพื่อสื่อสารจากชุมชน 

ไปยงับคุคลภายนอก หวงัทำาใหเ้กดิสิง่ดีๆ  ขึน้ในสงัคม และเกดิการเปลีย่นแปลง

ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ 

นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น 
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โครงการ

“Spark U… ปลุกใจเมือง”

 ความเป็นมา : การจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์  

 “เดก็บนัดาลใจ” เปน็รปูแบบหนึง่ของการขบัเคลือ่นงาน ไดด้ำาเนนิการ

ในปแีรก เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2558 ทีผ่า่นมา ซ่ึงไดร้บัการตอบรับจากสาธารณะ

และมขีอ้เสนอแนะใหมี้การดำาเนนิการต่อเนือ่ง โดยใหป้ระชาชนรับรู้และสามารถ

เขา้ถงึไดก้วา้งขวางมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่เปา้หมายในภมูภิาคตา่งๆ 

ดังนั้น ในปี 2559 ภาคีหลัก 3 แผนงาน ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรา้งเสรมิสขุภาพ หรอื สสส. จงึไดร้ว่มกนัจดัทำาโครงการ มหกรรมการเรยีนรู ้

สือ่และพืน้ทีส่ร้างสรรคส์ำาหรบัเดก็และเยาวชนป ี2559 ในชือ่ เดก็บันดาลใจ 

ปี 2 ล่องท้องถิ่นภูมิภาค ขึ้น โดยพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานให้มีคุณภาพ 

เพื่อให้ภาคีและประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมมากขึ้น
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 แนวคิดโครงการ : การขับเคลือ่นกระบวนการสือ่และพืน้ทีส่รา้งสรรค์

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยบูรณาการงานผ่านการขับเคลื่อน

งานของ 3 แผนงานหลัก คือ 1.) แผนงานส่ือศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุข

ภาพ 2.) แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน 3.) แผนงานการสร้าง

เสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยใช้ยุทธศาสตร์เมือง 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) 

และการสร้างพลเมืองท่ีตื่นรู้และมีส่วนร่วม เป็นทิศทางเชิงรุก ที่ดึงพลังเชิง

บวกของเด็กเยาวชน ครอบครัว และทุกฝ่ายในชุมชนมาร่วมขับเคลื่อนงาน

ในมิติและประเด็นต่างๆ อย่างได้ผล ด้วยหนังสือ สื่อและพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ 

เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creativity& Innovation) การสื่อสารเพื่อสุข

ภาวะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำาคัญ

และเหมาะสมในการสร้างการเรียนรู้เท่าทันส่ือ เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม 

โดยมกีลุม่เยาวชนทีผ่่านการเรียนรู้เร่ืองสือ่สร้างสรรคส์ขุภาวะเปน็ผูร้ว่มเคลือ่น

กระบวนการเพื่อการพัฒนาเป็นเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ

กระบวนการเคลื่อนงาน Spark U มีเป้าหมาย เพื่อให้องค์ความรู้  

นวตักรรม บทเรยีนท่ีไดจ้ากการทำางานอยา่งตอ่เนือ่งยาวนานดงักลา่วไดม้กีาร

ขยายผลสูส่งัคมวงกวา้ง ดงันัน้จงึมีความจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเผยแพรแ่นวคดิ 

ประสบการณ์ บทเรียนการทำางาน นวัตกรรมด้านสื่อและพื้นที่สร้างสรรคท์ี่ได้

มีการดำาเนินงานมาแล้ว เพื่อสร้างความตระหนัก และระดมความคิดและการ

มสีว่นรว่มของสงัคมในทกุระดบั ซึง่จะทำาใหห้ลายภาคสว่นเกดิความตระหนกั

และตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน 

กลไกในระดับนโยบายภูมิภาคก็มีการขับเคลื่อน เพื่อจุดประกายให้เกิดชุมชน

ปฏิบัติการทั่วประเทศ
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วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพือ่เปดิพืน้ทีใ่หมี้การแลกเปล่ียนเรยีนรู ้เผยแพร่แนวคดิ ประสบการณ ์

บทเรยีน และกรณตีวัอยา่งทีป่ระสบผลสำาเรจ็ในการทำางานดา้นสือ่และพืน้ทีส่รา้งสรรค ์ 

 2. เพือ่สรา้งความรูค้วามเข้าใจ ความตระหนกั และสรา้งแรงบนัดาลใจ 

ในการจัดกระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของเด็ก

เยาวชน ครอบครัว และสังคมในชุมชนท้องถิ่น 

3. เพือ่ระดมความคดิและการมีสว่นรว่มของภาคส่วนตา่งๆ ในสังคม 

ในการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค 

4. ผลกัดนันโยบายทอ้งถิน่ ดา้นระบบสือ่และพืน้ทีส่รา้งสรรคท์ีเ่อือ้ตอ่ 

สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 ปลุก Spark - จุดประกายจุดเริ่มต้นของประกายความฝันความคิด

สร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจอันเกิดจากสายตาที่มองเห็นโอกาส และความ

เป็นไปได้ใหม่ๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ปรากฏ

เป็นจริง

 ใจ Heart - หัวใจมากกว่าพื้นที่ อาคาร สถานที่คือชุมชน ความเป็น

อยู่ และชีวิตเพราะ ผู้คน และ หัวใจของผู้คนที่พร้อมที่จะถูกปลุกขึ้นมาเพื่อ

ค้นหาคุณค่า ความหมายดั้งเดิมและพร้อมที่จะถ่ายทอดนำาเสนอในบริบท 

ที่ร่วมสมัย จากอดีตสู่ปัจจุบัน นำาไปสู่อนาคต

 เมือง Urban - เมืองคือ ชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกันทั้งขนาดเล็ก กลาง 

ใหญ่ เป็นศูนย์รวมปัจจัยของการดำาเนินชีวิตที่มีอดีตความเป็นมา และโอกาส

ใหม่ในการปรับปรุง รังสรรค์ ให้เกิดคุณค่า และความหมาย ในการอยู่ร่วมกัน

ของผู้คนในสังคม
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กรอบแนวคิดในก�รทำ�ง�น

 

 
 

 

 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดในการท างาน 
 

 

 
 

 
 
 
 

Inspiring / Sharing / Engagement 
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แนวคิดก�รขับเคลื่อน ประเด็น “เด็กบันด�ลใจ” 

1) เดก็เยาวชนเป็นผู้สร้างการเปลีย่นแปลงและเปน็ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ 

ให้เด็กๆ ด้วยกันเองและผู้ใหญ่เข้ามีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิด

สงัคมสขุภาวะ การทีจ่ะสร้างให้เดก็มีบทบาทในการเปน็เดก็บนัดาลใจได ้ตอ้ง

พัฒนาในทุกช่วงวัย เริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย ด้วยพลังของสื่อสร้างสรรค์ที่เด็ก

เยาวชนเข้าถึง และเป็นผู้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ในฐานะพลเมือง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทำาให้เด็กเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง 

ทำาให้สังคมมองเด็กเยาวชนในมิติใหม่ ไม่ใช่เพียงผู้รับบริการ หรือผู้ที่ต้องรอ

การแก้ไขปัญหา พลังของเด็กสามารถดึงผู้ใหญ่ให้มาทำางานร่วมกันได้ โดยไม่

แบ่งแยกทางความคิด เชื่อว่าการทำางานเชิงรุกแนวทางนี้ จะทำาให้พลิกวิธีคิด

และแนวทางการทำางานดา้นเดก็เยาวชนในดา้นอืน่ๆ อกีทัง้สามารถบรูณาการ

ประเด็นต่างๆ ที่เป็นเรื่องสำาคัญของชุมชนและสังคม 

 2) พัฒนาพลเมืองที่ตื่นรู้ เป็นนักสื่อสารสุขภาวะ เท่าทันส่ือ และ

สรา้งปจัจยัแวดลอ้ม และระบบสือ่ทีเ่อือ้ตอ่การสรา้งสขุภาวะ ทีส่ามารถระดม

การมสีว่นรว่มจากชมุชน และทกุฝา่ยไดอ้ยา่งมพีลงั และใหค้วามสำาคัญกบัการ

ใช้สื่อ รวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์ที่หลากหลายในชุมชน และใช้สื่อใหม่เป็นเครื่อง

มือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในทุกชุมชนมาร่วมสร้าง 

ตามแนวคิดเมือง 3 ดี สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี 

3) นำาเสนอต้นแบบ ขยายองค์ความรู้ นวัตกรรม เครื่องมือ ใช้พื้นที่

ต้นแบบเป็นผู้สื่อสารและขยายผลในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสื่อสาร

สังคมทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ประชาชนทั่วไป นำาไปสู่ 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม จนเป็นวิถีสุขภาวะ

4) บูรณาการยุทธศาสตร์ 3 ดี สู่สุขภาวะทางปัญญา และสร้าง

พลเมอืงทีต่ืน่รู ้เทา่ทนัสือ่ มสีว่นรว่มสรา้งระบบสือ่สุขภาวะ รวมถงึบูรณาการ

ประเดน็สขุภาวะอืน่ ๆ  เชน่ เรือ่งอาหาร กจิกรรมทางกายฯ โดยการบรูณาการ 

การทำางานของ 3 แผน จะทำาให้เกิดพลังในการขยายแนวคิด และการสร้าง

ศักยภาพให้กับภาคี สร้างภาคีหน้าใหม่ 
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5) ขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ เพื่อสร้าง

กลไกและระบบสื่อเพื่อวิถีสุขภาวะ

กระบวนก�รปลุกใจเมือง

1. เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ปน็กระบวนการพฒันางานรว่มกนัของภาคี

เครอืขา่ยภมูภิาค เพือ่ร่วมกันกำาหนดประเดน็ปัญหา และขบัเคลือ่นงาน จนไปสู่ 

การจัดมหกรรมภูมิภาค

2. กิจกรรมในลักษณะมหกรรมที่เปิดสู่สาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย

  • นทิรรศการ จดัเปน็เทศกาลสือ่และพืน้ทีส่รา้งสรรคเ์ดก็บนัดาลใจ 

ระดับภาค ต่อเนื่อง 2-3 วัน โดยใช้ต้นทุนและทรัพยากรที่พื้นที่ และ 

เครือข่ายมีอยู่มาร่วมออกแบบดำาเนินการ

  • เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นชมุชน เวทกีลาง การเปดิงาน การแสดง 

เวทีประกาศเจตนารมณ์ 

  • ห้องย่อย เสวนาเครือข่าย/ขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่น/ประชุม

เชิงปฏิบัติการ/วิจัย &วิชาการ

  • ตลาดนัดสื่อและพื้นท่ีสร้างสรรค์ (หนังสือ ละคร ดนตรี 

สื่อพื้นบ้าน ฯลฯ) 

  • พื้นที่ Show & Share งานเด่น และนวัตกรรม

  • กิจกรรมเสนอข้อเรียกร้องและผลักดันนโยบายระบบสื่อ

สร้างสรรค์ แถลงข่าว/แถลงผลการสำารวจความคิดเห็น ยื่นข้อเสนอต่อฝ่าย

นโยบาย ฯลฯ

3. ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเป็นต้น

แบบขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ จุดประกายให้เกิดชุมชนปฏิบัติการทั่วประเทศ



โดย เครือขา่ยส่ือศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน   I  15

 

 
 

„ นิทรรศการ จดัเป็นเทศกาลส่ือและพืน้ท่ีสร้างสรรค์เดก็บนัดาลใจระดบัภาค ตอ่เน่ือง 2-3 วนั โดย
ใช้ต้นทนุและทรัพยากรท่ีพืน้ท่ีและเครือขา่ยมีอยูม่าร่วมออกแบบดําเนินการ  
 „ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชมุชน เวทีกลาง การเปิดงาน การแสดง เวทีประกาศเจตนารมณ์  
 „ ห้องยอ่ย เสวนาเครือขา่ย / ขบัเคล่ือนนโยบายท้องถ่ิน / ประชมุเชิงปฏิบตักิาร / วิจยั &วิชาการ 
 „ ตลาดนดัส่ือและพืน้ท่ีสร้างสรรค์ (หนงัสือ ละคร ดนตรี ส่ือพืน้บ้าน ฯลฯ)  
 „ พืน้ท่ี Show & Share งานเดน่ และนวตักรรม 
 „ กิจกรรมเสนอข้อเรียกร้องและผลกัดนันโยบายระบบส่ือสร้างสรรค์ แถลงขา่ว /แถลงผลการ
สํารวจความคดิเห็น ย่ืนข้อเสนอตอ่ฝ่ายนโยบาย ฯลฯ  
 

3.ปฏิบตักิารเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีในชมุชนอยา่งเป็นรูปธรรมเป็นต้นแบบขยายผลสูพื่น้ท่ีอ่ืน ๆ จดุ
ประกายให้เกิดชมุชนปฏิบตักิารทัว่ประเทศ 
 

 

 

 

ท่าพระ

สร้างตลาดท่าพระร้อยปี

ขอสถานีรถไฟ

ศรีฐาน

สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน 
สาวะถี 

ปลกุใจไทสาวะถีไมม่ีขยะ 

มหาสารคาม

ปลุกใจไทนาดูน

ต้านคอร์รัปชั่น

เลย

ปลุก ป้ัน ธรรม น าสุข 

พ้ืนท่ีปฏิบติัการในอีสาน 5 พ้ืนท่ี  

พื้นที่ปฏิบัติก�รในอีส�น 5 พื้นที่ 

ท่าพระ ศรีฐาน สาวะถี

เลย
มหาสารคาม
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ปลุกใจ แล้วเยาวชนได้อะไร? 

๏ เสวน�ถอดบทเรียนเย�วชนจ�กโครงก�รปลุกใจเมือง

ในง�นแสดงนิทรรศก�รปลุกใจเมืองภ�คอีส�น 

ภ�ยในง�นมหกรรมหนังสือภ�คอีส�น ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ก�ญจน�ภิเษก 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 สิงห�คม 2560 ที่ผ่�นม�

“เย�วชนปลุกใจเมือง” อย่�งไร? 

คำาถามที่ถูกส่งมาว่า เยาวชนได้รับประโยชน์อะไร ? จากการเข้าร่วม

โครงการปลุกใจเมืองครั้งนี้ คำาตอบที่ได้ จะต้องถามจากเยาวชนที่เข้าร่วม

โครงการตั้งแต่ต้น จึงจะรู้ความจริง

ภานพุงศ ์อดุม ตวัแทนจากชมุชนสาวะถ ีอ.เมอืง จ.ขอนแก่น บอกวา่ 

ได้แก้ปัญหาเรื่องขยะ ชุมชนสาวะถีนั้นเป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

โดยมีสิมวัดไชยศรีเป็นจุดสนใจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา พอนักท่องเท่ียว

เขา้มาแลว้ ถา้ชมุชนเราไมส่ะอาดกจ็ะเสยีชือ่เสยีง เราเลยคดิทีจ่ะทำาเรือ่งนีข้ึน้ 

เพื่อปรับเปลี่ยนชุมชนให้สะอาดและดูสวยงาม
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 “ตอนแรกท่ีทำาก็ยาก เราใช้วิธีดึงเด็กมัธยมเข้ามาช่วยในเรื่องการ

คัดแยกขยะ การเก็บขยะ แต่ช่วงแรกน้องๆ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ 

เพราะเด็กมัธยมขี้เกียจ ไม่ค่อยจะมาเก็บขยะช่วยกัน พอทำาไปนานเข้าน้อง

ก็เริ่มสนใจ เรียกว่าเราเริ่มปลุกจิตสำานึกให้น้อง น้องก็เริ่มที่จะมาร่วมมือทำา

มากข้ึน เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม เราเริ่มต้นจากโรงเรียนก่อน พอเราผ่านจุด

ของโรงเรียนแล้วเราก็จะไปเริ่มที่ชุมชนโดยเอาชุมชนสาวะถีเป็นตัวแกนหลัก” 

ภานุพงศ์ ขยายความ 

 และเมื่อถูกถามว่า ผู้ใหญ่ในชุมชนสาวะถีได้ร่วมด้วยไหม? คำาตอบ

คือ ผู้ใหญ่ให้ความสำาคัญมาก โดยเฉพาะเทศบาลจะทำาเป็นระบบเงินออม 

เป็นการนำาขยะของแต่ละบ้าน แต่ละครัวเรือนมารวมกันท่ีศาลากลางบ้าน 

แล้วก็ให้ทำาเป็นโครงการขยะแลกเงิน ธนาคารขยะ เป็นเงินออมในบัญชีของ

แต่ละบ้าน เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือครอบครัวในอนาคต 

 “ตอนแรกท่ีทำาเพือ่นๆ นอ้งๆ กม็ต่ีอต้านเหมอืนกนั อยา่งบางหอ้งเรยีน

ท่ีมีผู้ชายมากก็ไม่อยากจะร่วมมือ พอเราจะติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การ

คัดแยกขยะ เขามาเห็นก็มองข้าม ไม่สนใจ ไม่อยากร่วม แต่เดี๋ยวนี้เขาสนใจ

ทำาแล้ว” ภานุพงศ์ เสริมอีก เพราะสิ่งท่ีเขาทำาได้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง

ชัดเจน 

  จีรนันท์ ชุ่มทอง ตัวแทนชาวชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น 

บอกถึงสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ว่า ชาวชุมชนศรีฐาน ได้ทำาโครงการ “สืบค้น

เมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน”เพราะชุมชนนี้เป็นชุมชนดั้งเดิม ตั้งแต่สมัยทวารวดี 

มีสิ่งของโบราณมากมาย ทั้งใบเสมา เครื่องปั้นดินเผา รวมถึงต้นไม้อายุหลาย

ร้อยปีอย่างต้นคิงคาว หรือชาวบ้านเพี้ยนเสียงว่าเป็นต้นค้างคาว ซึ่งใช้เป็นยา

รักษาโรคขาดสารอาหาร รวมถึงที่วัดแห่งนี้ยังมีหอระฆังที่ใช้เป็นจุดชมวิวได้ 

 “ตอนแรกทีม่โีครงการนี ้แคไ่ดย้นิชือ่หนกูส็นใจ อยากจะทำา อยากจะ 

รว่มมอื เพราะกอ่นหนา้นีพ่้อแมปู่ย่่าตายายก็เคยเลา่ให้ฟงั ตวัหนเูองไมไ่ดเ้ปน็

คนศรีฐานตั้งแต่กำาเนิด แต่พอได้มาร่วมทำาโครงการก็สนใจ และดีใจที่แผ่น
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ดินที่เราอยู่มีประวัติความเป็นมามากมาย นอกจากนั้นยังได้สืบค้นหาของดี

ของชุมชนอีกหลายอย่าง ทำาให้รู้แล้วว่าหากมาชุมชนศรีฐานเราจะต้องไปกิน

อาหารที่ไหน ซื้อของฝากที่ไหน”

เธอยังเสริมอีกว่า พอได้บอกเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆ ฟัง เพื่อนก็อยาก

มาร่วมโครงการด้วย แต่ศรีฐานมี 4 ชุมชน เพราะฉะน้ันก็จะต้องใช้ความ

พยายามในการกระจายข้อมูลเพื่อดึงเด็กเยาวชนคนอื่นเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

 นิเทศศาสตร ์อพัภยัชา ตวัแทนเยาวชนคนท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 

บอกวา่ ทา่พระทำาโครงการขอสถานทีา่พระ เพือ่นำามาสรา้งเปน็ศนูยก์ารเรยีน

รู้ให้กับคนในชุมชน และเปิดตลาดร้อยปีท่าพระ ซึ่งใช้ถนนหน้าสถานีรถไฟ

ท่าพระ ซึ่งเคยเป็นถนนสายเศรษฐกิจของเมืองเป็นพื้นที่ส่วนกลางและเป็น

พื้นที่สร้างสรรค์ของคนในท่าพระ 

โดยสถานรีถไฟ ทางการรถไฟได้เริม่ทำารถไฟทางคู ่ทำาใหต้อ้งรือ้สถานี

รถไฟเก่าออก โดยสถานีรถไฟเก่าน้ีอยู่คู่กับชาวท่าพระมานานกว่า 100 ปี

แล้ว ทำาให้ชาวชุมชนอยากเอามาเก็บไว้ให้ชาวชุมชนและเด็กเยาวชนได้เรียนรู้  

ดีกว่าให้ทางการรถไฟร้ือทิ้งไป สถานีแห่งนี้เป็นที่ๆ คนท่าพระ และคนผ่าน

ทางได้ใช้มายาวนาน ซึง่การขอสถานีรถไฟมาให้ชมุชนดแูลกม็ีคา่ใช้จา่ยคือคา่

ขนย้าย จึงได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน เรี่ยไรเงิน บริจาคเงิน 

เด็กเยาวชนได้ไปช่วยในเรื่องการแสดงดนตรีเปิดหมวก ให้คนในชุมชนรู้ว่าจะ

มีการบริจาคเงินเพื่อเคลื่อนย้ายสถานีรถไฟ โดยจะนำาสถานีรถไฟเก่าไปไว้ที่

ข้างอาคารโรงยิมของเทศบาล เพื่อทำาเป็นศูนย์เรียนรู้ 

สว่นตลาดทา่พระรอ้ยป ีเปน็ตลาดถนนคนเดิน ทีเ่ปน็พืน้ทีส่รา้งสรรค์

ให้คนในพื้นที่ตำาบลท่าพระได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการจำาหน่ายอาหาร 

ทั้งอาหารปรุงสุก อาหารสดใหม่ และมีพื้นที่ให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกร่วม

กันทั้งการเล่นดนตรี แสดงความสามารถ และการโชว์ผลงานของนักเรียน 

นักศึกษา และการแสดงของประชาชนในพื้นที่ด้วย 

“ผมดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
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ชุมชนว่า ท่าพระของเราเก่าแก่แค่ไหน และเกิดความภูมิใจข้างในว่า บ้านฉัน

กม็ขีองด ีบา้นฉนักม็ปีระวตัศิาสตรย์าวนานไมแ่พเ้มอืงอืน่”นเิทศศาสตร ์บอก 

 ณัฐนนัท ์สรุนันา ตวัแทนจาก อ.เชยีงคาน จงัหวดัเลย บอกวา่ ตอนแรก 

มีพี่มาชวนไปอบรม ได้เข้าไปร่วมทำาทำาไปทำามาก็บอกให้ไปวางแผน โดยแบ่ง

เป็น 3 กลุ่ม ของตนเป็นกลุ่มคน 3 วัย ที่มาของกลุ่มคน 3 วัยไทเชียงคาน 

ก็มีกลุ่มคนอยู่ 3 วัย วัยแรกก็คือวัยเด็ก วัยที่สองคือวัยเยาวชน และวัยที่สาม

คือวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มนี้จะมีคน 3 วัย ให้ไปสำารวจพื้นที่

ของเชียงคาน โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือโซนถนนใหญ่ โซนส่วนกลาง และโซน

ริมแม่น้ำาโขง 

“กลุม่ผมไดต้ามซอย ถนนกลาง โดยไปตามหาภมูปิญัญาของชาวบา้น 

จุดไหนมีดีอะไร ทำาอะไร และเป็นมาอย่างไร เข้าไปสอบถามแล้วจึงนำามาระ

ดมความคิดกัน แล้วก็นำามาเขียนว่า ในจุดไหน มีอะไรที่ดี ตัวผมไม่เคยรู้ว่าที่

เชียงคานมีอะไรบ้าง เด่นๆ ก็จะมีการแสดงผีโขนน้ำา ถนนคนเดิน ภูทอกที่มี

หมอกเยอะ แกง่คดุคู ้แลว้กร็มิโขงสวย แตพ่อไปเดนิสบืค้นหาขอ้มลูกลบัพบวา่

มีป่าชาวบ้านน่ารัก มีอาหารแปลกๆ อย่างข้าวปุ้นน้ำาแจ่วไปเชียงคานต้องกิน 

และไดเ้หน็ปญัหาวา่พืน้ทีข่องเรามปีญัหาอะไร โดยเฉพาะการจอดรถเลยเสน้

ขาวออกมา กีดขวางการจราจร ปัญหาขยะ เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะ

เกิดปัญหาขยะล้น ที่พักจะไม่ค่อยพอ

 น.ส.รัชนีกร จันทหาร และ ด.ช.วิทวัฒน์ มะทิเปนา ตัวแทนจาก

จังหวัดมหาสารคาม บอกว่า โครงการนี้เป็นการกลับมามองตนเอง ทั้งใน

แง่ของผู้ทำางานและผู้ร่วมงาน จากการที่เด็กๆ ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาของ

ชุมชนออกมาว่าปัญหาของชุมชนตนเองมีปัญหาอะไร น้องๆ ก็สะท้อนมา

เรื่องการคอร์รัปชั่นที่เด็กๆ เห็น เราจึงใช้กระบวนการละครเข้าไปดำาเนินการ 

เพือ่ใหเ้กดิการเปล่ียนแปลง แตไ่ม่รูว้า่ส่ือท่ีเราจะเอาไปใชเ้พือ่ใหเ้ขาเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมนั้นจะได้ผลไหม? เราใช้ละครเพื่อเผยแพร่คุณธรรมแก่ผู้ชม หรือ

แมแ้ตก่ระทัง่ตวัของนอ้งๆ เองทีไ่ดอ้ยู่ในกระบวนการ และไดค้ดิตามเนือ้เรือ่ง
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ของละคร ว่าเราดีหรือยัง หรือต้องแก้ไขอะไร เพื่อกระตุ้นทางความคิดว่า

เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่า แล้วเราเคยทำาเพื่อคนอื่นบ้างหรือเปล่า ให้เกิดการ 

ตั้งคำาถาม เพื่อหวังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

สรปุก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ หลงัเข�้รว่มโครงก�ร ปลกุใจเมอืง
 

 
 

สรุปการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ หลังเข้าร่วมโครงการ ปลุกใจเมือง 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าพระ

รู้จกัของด/ี ภมิูใจไทท่าพระ 

ศรีฐาน

รู้ประวตัิความเป็นมา / ภมิูใจ 

เลย 

ภมิูใจสืบค้นคนเชียงคาน 
มหาสารคาม

แก้ปัญหาคอร์รัปชัน่เร่ิมท่ีตวัเรา 

สาวะถี 

แก้ปัญหาขยะเพ่ือชมุชนสะอาด 
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ปลุกใจ เครือข่าย ครู ประชาชน

คนในชุมชน ได้อะไร?
 

๏ กิจกรรมถอดบทเรียนก�รทำ�ง�นของเครือข่�ยพร้อมเด็กเย�วชน

เมื่อวันที่ 17 สิงห�คม 2560 ณ อ�ค�รพุทธศิลป์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

นอกจากเดก็เยาวชนทีเ่ขา้รว่มโครงการปลกุใจเมอืงแลว้ ยงัมกีลุม่คร ู

ประชาชน เจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และคนในชมุชนเขา้รว่มดว้ย 

โดยในกจิกรรมถอดบทเรยีนการทำางานในโครงการ สปารค์ยนูัน้ ไดแ้บง่หวัขอ้

ในการหาคำาตอบเอาไว้ 4 หัวข้อใหญ่ๆ คือ 
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 1. อดีต ปัจจุบัน อน�คตโครงก�ร Spark U จะเป็น

อย่�งไร? 
 พื้นที่ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น - เราต้องการมัคคุเทศก์ จะหาไกด์

ทีเ่ปน็เดก็นกัเรยีนเยาวชนในตำาบลทา่พระ เพือ่ทีจ่ะใหท้า่พระของเราเปน็แหลง่

ท่องเที่ยวที่สำาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น จะทำาให้ท่าพระเป็นศูนย์รวม

สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งท่าพระของเรามีตลาดท่าพระร้อยปี ที่เปิดไปเมื่อวันที่ 3 

พฤษภาคม 2560 จดุประสงคเ์พือ่ตอ้งการเก็บรกัษาอาคารบา้นเรอืนเกา่ทีย่งัมี

อยู่ไวใ้นท่าพระ ใหเ้ปน็ตลาดเหมอืนตลาดถนนคนเดินของเชยีงคาน จงัหวดัเลย 

เพราะเราอยากสร้างจุดสนใจให้กับท่าพระ หาแลนด์มาร์คที่ดี 

พืน้ทีอ่.เชยีงคาน จ.เลย - โครงการนีไ้ดม้าจากคนสามวยัไทเชยีงคาน 

ที่นำาเด็กวัยรุ่น และผู้ใหญ่ มาร่วมทำากิจกรรมกัน ร่วมระดมความคิดว่า

เชยีงคานของเรามปีญัหาอะไรบา้ง แลว้เราจะแกไ้ขปญัหากนัอยา่งไร เปน็การ

ปรับปัญหาภูมิทัศน์ของอำาเภอเชียงคาน ส่วนหลักๆ นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว

ทำาสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จึงร่วมกันแก้ปัญหา รวมถึงการอนุรักษ์และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเป็นการช่วยกันคิด

และออกแบบผลิตภัณฑ์ของอำาเภอเชียงคานที่มีเอกลักษณ์ของเชียงคานด้วย 

พื้นที่สาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น - ต้องการแก้ไขปัญหา

ส่ิงแวดล้อม บ้าน โรงเรียน ปลูกจิตสำานึกที่ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ เพราะที่ผ่านมา ไม่มีการคัดแยกขยะ ใครอยากทิ้งอะไร

ก็ทิ้ง มีขยะแต่ไม่ทิ้งลงถัง 

พื้นที่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม - โครงการปลุกใจไทนาดูน เป็นการ

แสดงละครหุ่นหน้ากาก เล่นเรื่องผู้เสียสละ ออกตระเวนแสดงไปยังโรงเรียน

ต่างๆ ปลุกเด็กในพื้นที่ให้เสียสละ ไม่โกง ไม่คอร์รัปชั่น 

พื้นที่ศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น - ได้ลงพื้นที่ไปสืบค้นประวัติ

ความเป็นมาของบ้านศรีฐานเพื่ออนุรักษ์บ้านเก่าของบ้านศรีฐาน สิ่งที่ค้นพบ

คอืพบใบเสมาอายุกวา่พนัป ีพบเศยีรพระพทุธรปูทีป่ระเมนิคา่ไมไ่ด ้พบตน้ไม้

ขนาดใหญ่ พบของดีของชุมชนมากมาย 
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 2. โครงก�ร Spark U คืออะไร? 
เมื่อถกูถามถงึความหมายของคำาวา่ Spark U คืออะไร สมาชิกทีร่ว่ม

กันถอดบทเรียน ได้ให้คำานิยามคำาน้ีว่า คือการปลูกฝังจิตสำานึกของตนเอง 

การที่เราปลูกจิตสำานึกของตนเองให้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราถึงจะไปบอกต่อ

คนอื่นได้ว่าการปลูกฝังจิตสำานึกเป็นอย่างไร ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

ด้วยการช่วยกันสร้างชื่อของท้องถิ่น หรือชุมชนที่เราอยู่อาศัย โดยไม่พยายาม

ทำาลายชื่อเสียงของชุมชน และเราจะทำาให้บ้าน วัด โรงเรียน มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนของเราโดย 

 1. การอนุรักษ์วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่

 2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 3. เป็นการสร้างความรู้ ให้เกิดประโยชน์

 4. เป็นการกระตุ้นให้คนในพื้นที่ ตื่นตัวกับปัญหา

 5. ได้ทำากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์

 6. ได้เกิดความคิดที่แปลกใหม่ แล้วนำามาใช้ในปัจจุบัน

 7. เป็นโครงการที่เป็นการจุดประกายให้ตัวเองพัฒนาความคิดที่

สร้างสรรค์

 8. เป็นการปลุกใจให้คนในชุมชนให้พัฒนาพ้ืนที่ของตนเองให้มี 

คุณค่ามากขึ้น 

 9. เป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ 

ของตนเอง 

 10. เปน็การอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณขีองชมุชนทีม่มีาอยา่งยาวนาน 

 11. เป็นการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีสืบต่อไป 

 12. เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมในชุมชนให้กับคนต่างชุมชน และคน

ต่างชาติได้รู้จัก

 13. ทำาให้คนมีความสามัคคี กล้าคิดและกล้าลงมือทำา

 14. มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน
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 3. ในอน�คตค�ดหวังให้โครงก�ร Spark U เป็นอย่�งไร

 • อยากให้เป็นโครงการที่ทำาให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนต้นแบบ 

 • เป็นโครงการที่ทำาให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชน เพื่อพัฒนา

และส่งออกไปทั่วโลก

 • อยากให้เป็นโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

 • เป็นโครงการที่มีมัคคุเทศก์ประจำาท้องถิ่น มีความสามารถทาง

ด้านภาษา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

 • อยากให้เป็นโครงการที่ใช้หลัก บ-ว-ร บ้าน วัด โรงเรียน และช่วย

ทำาให้สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัย ปราศจากอบายมุข 

 • มีการจัดการพื้นที่สาธารณะ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม เช่น การรณรงค์

รักษาความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่ที่ดูไม่ดีในพื้นที่ของเรา

 • เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การฟ้อนรำา การสืบสาน

วัฒนธรรมดั้งเดิม ป่าชาวบ้าน วัฒนธรรม เช่น ผีขนน้ำาของอำาเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย 

 • ปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจและรู้ซึ้งในการอนุรักษ์บ้านเกิด ให้เรา

รักบ้านเกิด

 • อยากให้ไปศึกษาดูงานของแต่ละชุมชนที่เป็นจุดเด่น แล้วนำามา

ประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเอง

 • อยากให้มีเวทีแสดงความสามารถของเด็กๆ ในพื้นที่

 • สร้างพลเมืองเป็นคนจิตอาสาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน เช่น 

ทำาความสะอาดบริเวณลานวัด ชุมชนของตนเอง 

 • ทำาให้ชุมชนของเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเจริญก้าวหน้าทางด้าน

ความคิด 

 • ทำาใหช้มุชนมคีวามเปน็ผูน้ำา เริม่จากการพฒันาตัง้แตใ่นชมุชนเพือ่

ไปนำาพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
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 • สนับสนุนสานต่อวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สืบทอดมาช้านาน ให้อยู่คง

ต่อสืบไป

 • ฝึกฝนเยาวชนให้กล้าคิดกล้าแสดงออก มีการทำาโรงละครหุ่น นำา

เอาเรื่องราวที่เล่าต่อกันมามาเป็นละครเพื่อสอนและปลุกใจคนในชุมชน 

 • จัดทำาพิพิธภัณฑ์ของเก่าแก่เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานใน 

รุ่นต่อๆ ไป

ต�ร�งสรปุก�รทำ�ง�น 5 พืน้ทีป่ฏบิตักิ�รและผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้

พื้นที่ สิ่งที่ทำา ผลที่เกิด

เทศบาล
ตำาบลท่าพระ 
ขอนแก่น 

-สืบค้นประวัติท่าพระ
-ตามหาของดีท่าพระ
-ตามหาสถานที่ท่องเที่ยว
ท่าพระ 
-ตามหาบุคคลสำาคัญของ
ท่าพระ 

- เกิดตลาดท่าพระร้อยปี
- มีศูนย์เรียนรู้รวมเรื่องดีๆของ
ชาวท่าพระ 
-มีตลาดท่าพระร้อยปีเป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ของชุมชน 

ชุมชนสาวะถี 
ขอนแก่น 

-ปลุกจิตสำานึกให้นักเรียน
ในโรงเรียน อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ช่วยกันบำาเพ็ญ
ประโยชน์ และฝึกฝนการ
เป็นผู้นำา เพื่อพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 

- โรงเรียนปลอดขยะ 
- ชุมชนปลอดขยะ 
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พื้นที่ สิ่งที่ทำา ผลที่เกิด

ชุมชนศรีฐาน 
ขอนแก่น 

- สืบค้นประวัติชาวศรีฐาน
- ค้นหาสถานที่สำาคัญ
- ค้นหาของดีของชาว 
ศรีฐาน 

- ได้ประวัติชาวศรีฐานที่มีอายุ
ยาวนานหลายร้อยปี 
- ได้สถานที่สำาคัญเพื่อยกระดับ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ศรีฐาน ทั้ง บ่อพญานาค, 
หอระฆัง, ศาลเจ้าปู่ญาคูจัด, 
ต้นคิงคาว, คูเมืองเก่า, 
หนองบอน, หนองยาว 
- ได้ของดีของชาวศรีฐาน 
ประกอบด้วย แจ่วบอง, 
ปลาส้ม, ขนมครก, นวดแผน
โบราณ ฯลฯ 

อำาเภอนาดูน 
มหาสารคาม 

-ค้นหาปัญหาชาวนาดูน 
- หาเรื่องราวมาแสดงละคร
ปลุกใจ
-ฝึกการเป็นผู้เสียสละ 
จิตสาธารณะ 
- ปลูกฝังการช่วยเหลือ 
คนอื่น บำาเพ็ญประโยชน์

- พบปัญหาชาวนาดูน 
เรื่องการคอร์รัปชั่น 
- นำาละครชาดกเรื่องผู้เสียสละ
ไปแสดง 
-ปลุกใจ ปลูกฝังให้เยาวชน 
เป็นผู้เสียสละ จิตสาธารณะ 

อำาเภอเชียงคาน 
จ.เลย 

-ค้นหาประวัติชาวเชียงคาน
- ค้นหาของดีชุมชน 
ชาวเชียงคาน

- สืบสานป่าวัฒนธรรมของป่า
ชาวบ้าน 
- เรียนรู้วิธีถิ่นทั้งการจักสาน, 
นวดแผนไทย, การแสดงผีขน
น้ำา, การตัดกระดาษสร้อยสา, 
การทำาปราสาทลอยเคราะห์
แบบโบราณ 
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เปิด 5 พื้นที่ปฏิบัติการ

ปลุกใจเมือง
ปลุกใจคุณ
ปลุกใจเรา 
Spark U 



 “เราต้องการทำาให้พื้นที่เศรษฐกิจ

เดิมของท่าพระกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากก่อนหน้านี้เม่ือ 80-90 ปีก่อน

ทา่พระเราเคยเปน็พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

เพราะความเจรญิมากบัรถไฟ 

แตพ่อความเจรญิของ

เมอืงเขา้มา ชนบทเลก็ๆ 

อย่างท่าพระก็ไม่ต่าง

จากเมอืงขอนแกน่ ทำาให้

ประชาชนหลัง่ไหลเขา้เมอืง 

ยา่นเศรษฐกจิของท่าพระ 

ที่เคยรุ่งเรืองก็ 

ซบเซาลง”
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 เป็นการร่วมมือของ สสส.และเทศบาลตำาบลท่าพระ เราต้องการ

ทำาให้พื้นที่เศรษฐกิจเดิมของท่าพระกลับมาคึกคักอีกครั้งหน่ึง 

หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อ 80-90 ปีก่อนท่าพระเราเคยเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

เพราะความเจริญมากับรถไฟ แต่พอความเจริญของเมืองเข้ามา ชนบทเล็กๆ 

อย่างท่าพระก็ไม่ต่างจากเมืองขอนแก่น ทำาให้ประชาชนหลั่งไหลเข้าเมือง 

ย่านเศรษฐกิจของท่าพระที่เคยรุ่งเรืองก็ซบเซาลง โครงการสปาร์คยู ปลุกใจ

เมอืงเขา้มานี ้ทำาให้เราไดก้ลับมาคดิทบทวน หาของดขีองชมุชนทีเ่ราม ีตามหา 

รากเหง้าของเราเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ อยากจะเอาของดีที่มีอยู่ออกมา

โชวใ์ห้คนอื่นได้เห็น จึงเกิดโครงการก่อตั้งตลาดท่าพระรอ้ยปขีึ้นมา เพือ่หวัง

ฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราในถนนบ้านเก่าซึ่งเป็นถนนย่านเศรษฐกิจเดิม 

 จากนั้นสิ่งที่เราสืบค้น ของดีที่เรามีอยู่ ได้นำามาโชว์ที่ตลาดร้อยปี

แห่งน้ี รวมถึงการค้นหารากเหง้า ความภูมิใจ ประวัติความเป็นมาต่างๆ 

ก็จะนำามาเก็บไว้ในศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เพราะโครงการสปาร์คยูนี้ ทำาให้

เราได้สอบถามประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะเอาสถานีรถไฟเก่าของท่าพระ 

ทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทยจะรือ้ท้ิง ขอเอากลบัมาเปน็ของชมุชนเพือ่เปน็การ

บอกเล่าประวัติศาสตร์ของเราให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และจะนำา

เอาข้อมูลที่เราสืบค้นทั้งหมด มาจัดแสดงไว้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ เพื่อให้คนที่

สนใจมาเรียนรู้ด้วย 

 บอกไดเ้ลยวา่ผลสมัฤทธิใ์นโครงการดีมาก ชาวชมุชนตอบรบั และพดูถงึ 

โครงการนี้ด้วยเสียงชื่นชม ยอมรับว่าโครงการนี้ได้ปลุกใจคนเมืองท่าพระให้

ลุกขึ้นมาทำาอะไรเพื่อบ้านตนเองแล้ว

พิสุทธิ์ อนุตรอังกูร 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบลท่าพระ 
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ปลุกใจชาวท่าพระ

ตั้งตลาดท่าพระร้อยปี ขอสถานีรถไฟ

 ชุมชนท่าพระ เป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ก่อนถึงตัวเมืองขอนแก่น 

ที่ผ่านมาน้อยคนนักจะรู้ว่า ชุมชนแห่งนี้เคยเป็นแหล่งการค้าที่

ใหญ่ที่สุดของอีสานตอนกลาง เป็นชุมทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดมหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ก่อนท่ีรถไฟจะผ่านมาถึงเมืองขอนแก่น และเลยต่อ

ไปที่หนองคาย 

 แตพ่อความเจรญิรกุทกุหวัเมอืงใหญ ่ทำาใหท้า่พระในวนันี ้เหลอืเพยีง

ความทรงจำาในอดตีอันยิง่ใหญ่ใหร้ะลึกถงึ และสถานรีถไฟทา่พระ ทีเ่คยรุง่เรอืง

เมื่อเกือบร้อยปีก่อน กลายเป็นเพียงสถานีเกือบร้าง ที่คนไม่ค่อยสัญจรไปมา

มากนัก ประกอบกับในอนาคตอันใกล้นี้ สถานีรถไฟในตำานานแห่งนี้จะถูกรื้อ

ทิ้ง เพื่อขยายเส้นทางรองรับรถไฟทางคู่ ที่กำาลังจะทะลวงผ่านแผ่นดินอีสาน 

เหตุนี้ทำาให้ชาวชุมชนตลาดท่าพระ ที่อาศัยอยู่บริเวณถนนพาณิชย์เจริญ 

1 ตำาบลท่าพระ อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เกิดแนวคิดปลุกพลังในตัวตน 

ปลกุพลงัในชมุชน รว่มกนัเรยีกรอ้งขออาคารสถานรีถไฟและสิง่กอ่สรา้งเดมิๆ 

ที่มีอยู่ไว้ให้เด็กและเยาวชนรุ่นลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติความ

เป็นมาของบ้านเกิดเมืองนอนพวกเขา เพื่อสร้างความภาคภูมิใจจากอดีต 

สู่การวางรากฐานในปัจจุบัน เพื่อวางเป้าหมายความสำาเร็จในอนาคต จึงได้

จัดประชาคมขอมติจากชุมชน เพ่ือ ขออาคารสถานีรถไฟท่าพระนำาไปจัด

ทำาเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้สนใจ 

ทั้งในและนอกพื้นที่ได้ศึกษา 
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 นอกจากชาวชมุชนทา่พระยงัมแีนวคดิ จะทำาถนนคนเดนิตลาดทา่พระ

ร้อยปี โดยใช้ บริเวณถนนพาณิชย์เจริญ 1 ตั้งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพ ยาว

ไปทางทิศตะวันออก จรดสถานีรถไฟท่าพระ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนตลาดดั้งเดิม 

ที่มีอาคารบ้านเรือนทรงโบราณ ลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้าน 2 ชั้น ชั้นบนมี

ชานไมย้ืน่หนา้บา้น รปูแบบการปลกูสรา้งบา้นเปน็แบบเดยีวกนัตลอดแนวถนน 

ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ค้าขาย และเป็นชุมชนตลาดแม้จะมีการปรับปรุงบ้านพัก

อาศัยบ้าง แต่ยังคงความเป็นอาคารดั้งเดิมไว้ หวังให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็น 

ซึ่งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ ของตลาดสมัยก่อนที่เคยเจริญรุ่งเมืองในอดีต 

๏ สภ�พบ้�นเรือนบนถนนพ�ณิชย์เจริญ 1

 นอกจากนั้นการมาของรถไฟทางคู่ ผ่านชุมชนท่าพระ ยังส่งผล 

กระทบกับชุมชน ทั้งพื้นที่ออกกำาลังกายของชุมชนหายไป ประกอบด้วย ลาน

ออกกำาลังกายแอโรบิค สนามบาสเก็ตบอล ศาลากลางบ้าน สนามตะกร้อ 

ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนสำาหรับทำากิจกรรมของหมู่บ้าน ซึ่งเคยใช้เป็น

สถานท่ีสำาหรับการจัดงานเทศกาลงานงิ้วท่าพระเป็นประจำาทุกปี ในทุกเย็น

กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง จะมาออกกำาลังกายเล่นบาส

เก็ตบอล เล่นวอลเล่ย์บอล เล่นตะกร้อ สนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐาน 

ใช้งบประมาณหลายล้านบาทในการก่อสร้าง แต่ใช้งานได้เพียง 1 ปี ก็ต้องถูก



32  I  Spark U  ‘ปลุกใจคุณ ปลุกใจเมืองอีสาน’

ร้ือถอน เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ของการทางรถไฟ

แห่งประเทศไทย

 เมื่อเป็นเช่นนั้น ชาวชุมชนท่าพระจึงนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ ต้องปลุกใจคน

ท่าพระ ลุกขึ้นทำาอะไรเพื่อชุมชนของเรา นั่นคือการสปาร์ค เริ่มต้นด้วย 

 1. ประชุมประชาคมขอใช้ประโยชน์พื้นที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตำาบล

ท่าพระ เพ่ือสรา้งความตระหนกัรูถ้งึความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ และใหเ้ครอืขา่ย

รว่มกำาหนดพื้นทีส่รา้งศูนยก์ารเรียนรูต้ำาบลทา่พระ บน 2 ทางเลือก ประกอบ

ด้วย ทางเลือกที่ 1 ตั้งบนที่ธรณีสงฆ์ หากมีมติคณะกรรมการวัดอนุญาต 

ทางเลือกที่ 2 คือ ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวดีหมี 

เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตำาบลท่าพระ บนพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ 

๏ เวทีประช�คม ระดมคว�มคิดเห็นคนท่�พระ

ต้องทำ�อะไรบ�งอย่�งเพื่อชุมชนของตนเอง

 2. เวทีสร้างข้อตกลงร่วมในการอนุรักษ์อาคาร บ้านเก่าร้อยปีกับ

ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีอาคารบ้านเรือนทรงเดิมให้เด็ก เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้  

กำาหนดข้อตกลงร่วมกันอนุรักษ์บ้านเดิม ร่วมสร้างตลาดวัฒนธรรมพื้นถิ่น

ดั้งเดิม ท่าพระ ร่วมกันร่วมสร้างตลาดปลอดถุงพลาสติก รณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อ

ซื้อสินค้าบนตลาดวัฒนธรรมชาวตำาบลท่าพระ
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๏ เวทีสร้�งข้อตกลงร่วมกันของช�วท่�พระ จะอนุรักษ์บ้�นเก่�

 3. เปดิตลาดทา่พระร้อยป ีวถิตีลาดวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวทา่พระ 

 

 

 

 ๏ กจิกรรมระดมทนุเพือ่เป็น

ค่�ใช้จ่�ยในก�รเคลื่อนย้�ยอ�ค�ร

สถ�นรีถไฟ เครือ่งจกัร บ�้นพกัพรอ้ม

หวัรถจกัร เพือ่จดัตัง้เป็นศนูยก์�รเรยีน

รูต้ำ�บลท�่พระ สร�้งก�รมส่ีวนรว่มให้

เกดิจ�กภ�ยในใจของสม�ชกิในชมุชน

 ๏ กิจกรรมอบรมเย�วชนในก�รเกบ็

ข้อมูลชมุชน ประวตัชิมุชน ดว้ยก�รสมัภ�ษณ ์

คนทำ�เฒ�่คนแก ่สร้�งเครือข�่ยเย�วชนร่วม

ตระหนักรู้ประวัติชุมชนตล�ดท่�พระร้อยปี 

และรว่มบอกเล่�ประวตัติล�ดท�่พระรอ้ยปี

อย่�งไม่รู้จบ
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ผลสัมฤทธิ์จ�กกิจกรรม

โครงการจดัตัง้ตลาดทา่พระรอ้ยปแีละตัง้ศูนย์การเรียนรู้ตำาบลท่าพระ 

ภายใต้แนวคิด Spark U ร่วมปลุกชุมชน เปลี่ยนเมือง สร้างเมืองที่น่าอยู่ ใน

วิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน ได้ตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างการมี

ส่วนร่วมในทุกช่วงวัย กำาหนดแนวทางร่วมกันเพ่ือทางออกที่ดี ให้ชุมชนได้

คิด ออกแบบ การพัฒนาพื้นที่ได้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรม ทำาให้

1. เดก็และเยาวชนในพืน้ท่ี ตระหนกัรู้ถงึผลกระทบความเปลีย่นแปลง

จากสร้างรถไฟทางคู่ มีส่วนร่วมสืบค้นประวัติวิถีความเป็นอยู่ของชาวท่าพระ

ดั้งเดิม ซึมซับ วิถีชีวิต ชาวท่าพระดั้งเดิม มีส่วนร่วมรวบรวมและเผยแพร่

ประวัติตลาดท่าพระและบอกเล่าเรื่องราวประวัติท่าพระร้อยปีอย่างไม่รู้จบ

2. เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการตั้งคำาถาม จุดประเด็น

สำาคัญ และเรียบเรียงข้อมูลท่ีได้มาให้ถูกต้องตามขั้นตอน ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน บางอย่างไม่มีสอนในห้องเรียน หากแต่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม 

ที่มีพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มให้ความรู้
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 3. เด็กและเยาวชนมีมุมมองสร้างจุดดึงดูดใจให้เกิดขึ้นแก่นักท่อง

เที่ยว โดยเด็กและเยาวชนมองว่าพื้นที่โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสำาคัญที่จะ

เป็นอีกแรงสำาคัญ หากนำามาใช้ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในช่องทางหลัก 

จะสามารถผลักดันให้ตลาดชุมชนท่าพระ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้

 4. ความคาดหวังอนาคตเกดิแลนด์มารค์แหง่ใหมข่องจังหวดัขอนแกน่ 

ด้านทิศตะวันออกของสำานักงานเทศบาลตำาบลท่าพระ โดยนำาสถานีรถไฟ

ท่าพระ บ้านพักของนายสถานีรถไฟ พร้อมหัวรถจักร ตู้คอนเทนเนอร์รถไฟ 

จัดทำาเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อชาวท่าพระ และผู้สนใจ 
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ท่าพระ บ้านเก่า...ตลาดร้อยปี

และ...ความทรงจำา

 สองฟากฝัง่ของถนนพาณชิยเ์จรญิทีเ่ชือ่มจากถนนมติรภาพ เขา้ไป

สู่สถานรีถไฟทา่พระ เปน็ทีต่ัง้ของบา้นเรอืน รา้นรวง ซึง่เรยีงราย

จนถึงปลายถนน พินิจจากห้องแถวบ้านไม้ที่มีอายุเก่าแก่ราวหนึ่งชั่วอายุคน

อาจดเูหมอืนวา่ชมุชนแหง่นีจ้ะถกูปกคลมุดว้ยความเงยีบสงบ แตภ่ายใตค้วาม

เงียบและเรียบง่าย บ้านไม้ ชายคาสังกะสีเก่า ๆ  บานประตูเหล็กยืด ประตูไม้

บานเฟี้ยม มีเสน่ห์ที่ถูกซุกซ่อนไว้ เป็นเรื่องเล่า เรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความ

ทรงจำาที่มีอายุกว่าร้อยปี รวมถึงการก่อตั้งตลาดท่าพระ 100 ปีที่มีการรื้อฟื้น

เมื่อไม่นานมานี้ ความคึกคักและมนตร์เสน่ห์ของท่าพระที่หลับใหลพร้อมจะ

ฟื้นตื่นทุกขณะ เพียงทำาความรู้จักและเดินทางมาเยือนสักครั้งหนึ่ง... 
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ท่�พระ : อดีตชุมท�งก�รค้�ภ�คอีส�น

หากกลา่วถงึเสน้ทางการคา้ในภาคอสีาน แนน่อนวา่ “จงัหวดัขอนแกน่”  

เปน็อกีหนึง่จดุยทุธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิทีส่ำาคญัของภมูภิาค เพราะนกัลงทนุ 

หนว่ยงาน องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน ตา่งกท็ุม่งบประมาณเพือ่พฒันาเมอืง

ดอกคูณเสียงแคนแห่งนี้ ไม่ใช่แค่การรับรองประชากรในจังหวัดที่มีจำานวน

มากขึ้น แต่ยังรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่อง

เที่ยวเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยมีขอนแก่นเป็น

จุดหมายปลายทาง และเป็นเมืองที่สัญจรผ่านไปยังจังหวัดอื่น การค้าและ

เศรษฐกจิในขอนแกน่จงึเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ การทำามาคา้ขายทีค่อ่นขา้งคกึคกัใน

ขอนแกน่ ไมไ่ดเ้พิง่เกิดขึน้หลงัจากการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน แตเ่กดิ

ขึ้นเมื่อนานมาแล้วใน “ท่าพระ” หนึ่งใน 18 ตำาบลของอำาเภอเมืองขอนแก่น 

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “ชุมทางการค้าในอดีต” ของภาคอีสาน เสียง ฉึกกะฉัก... 

ฉกึกะฉกั...ของรถไฟดงัขึน้ครัง้แรกในชมุชนแหง่น้ี ราวป ีพ.ศ. 2474 ซึง่เคลือ่น

มาถงึพรอ้มกบัความเปลีย่นแปลง จากชมุชนเลก็ๆ ทีม่ผีูค้นอาศยัอยูเ่พยีง 2-3 

ครอบครัว เริ่มมีจำานวนมากขึ้น ซึ่งไม่ได้มีแค่คนไทย แต่ยังมีคนจีนแผ่นดิน

ใหญ่ที่หอบเสื่อผืน หมอนใบ มาตั้งหลักปักฐานบนแผ่นดินนี้ เกิดเป็นชุมชนที่

มขีนาดใหญข่ึน้ มตีลาดสถานรีถไฟทีพ่อ่คา้แมข่ายไดน้ำาสนิคา้มาจำาหนา่ย แม้

จะเป็น “ตลาดแบกะดิน” หรือตลาดที่ขายของบนพื้น แต่ตลาดแห่งเดียวกัน

น้ีก็นับว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้า เพราะนอกจากชาวท่าพระแล้วยังมีชาว

บ้านจากอำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และใกล้เคียง บ้างเดินเท้า 

บ้างนั่งเกวียนเพื่อนำา “ของป่า” มาขายให้คนท่าพระและพ่อค้าคนกลางที่จะ

นำาสินค้าเหล่านั้นไปขายในกรุงเทพมหานคร รายได้จากการขายของป่าก็นำา

มาซื้อข้าวของกลับไปขายต่อให้คนในหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป วิธีนี้ช่วย

ให้ชาวโกสมุพสิยัและใกล้เคียงไมต่้องเดนิทางไปไกลถงึในตัวจงัหวดัขอนแก่น

เพราะมีแม่น้ำาชีขวางกั้นการสัญจรค่อนข้างลำาบาก สำาหรับ “ของป่า” ที่ว่านั้น 

ชาวท่าพระผู้เป็นบุคคลอาวุโสได้บอกเล่าให้ฟังว่า ของป่าเป็นสินค้าชาวบ้าน
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นิยมขาย ได้แก่ มะขามเปียก ครั่ง นุ่น ปอ ข้าว เศรษฐกิจท่าพระในขณะนั้นจึง

คกึคกัมาก ทำาใหบ้รเิวณใกลเ้คยีงสถานรีถไฟมกีารปลกูสรา้งบา้นเรอืนมากขึน้

ปี พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา ภายหลังจากการก่อสร้างสถานีรถไฟ 

และการคา้ขายในตลาดแบกะดนิ ทำาใหป้ระชากรมจีำานวนเพิม่ขึน้ ชว่งเวลา 

เดียวกันนี้ มีการสร้างโรงสีข้าว ไทยอีสาน ขึ้น แม้ท่ีตั้งจะเป็นเพียงตำาบล

หรือชุมชน แต่การที่มีโรงสีข้าวก็สามารถยืนยันถึงการเติบโตสุดขีดของ

การคา้ขายไดเ้ป็นอยา่งด ีการมโีรงสขีา้วขนาดใหญ่ตอ้งมกีารวา่จา้งแรงงาน 

มีส่วนให้เกิดการก่อสร้างโรงฝิ่นอีกด้วย ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวฝิ่นยังไม่ใช่

พืชต้องห้าม แต่ฝิ่นเป็นสิ่งท่ีช่วยให้คนงานรับจ้างหรือคนที่ทำางานหนักมี

กำาลงัวงัชาและผอ่นคลายจากการกรำางานหนกั คนในพ้ืนทีจ่งึพลอยมรีายได้ 

เสริมจากอาชีพ ตีฝิ่น 

กระทัง่ป ีพ.ศ.2502 รฐับาลไดป้ระกาศใหฝ้ิน่กลายเป็นสิง่เสพตดิห้าม

มีการเสพและซื้อขาย โรงฝิ่นจึงปิดตัวลง พื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟที่เดิมทีนั้น

เป็นป่าและใช้เป็นพื้นที่สำาหรับเลี้ยงม้าก็ปรับเปลี่ยนเป็นเส้นทางสัญจร พื้นที่

ดงักลา่วเปน็กรรมสทิธิข์อง กำานนัประทกัษ ์จนัทวงษ ์ภายหลงัมีการแบง่ขาย 

ให้เช่า และบริจาคเน้ือที่จนกลายเป็นถนนสายเล็กๆ (ถนนพาณิชย์เจริญใน

ปัจจุบัน) แม้จะเป็นเพียงถนนลูกรัง แต่ก็ช่วยให้การค้าขายสะดวกสบายมาก

ขึ้น มีการต้ังบ้านเรือนและร้านค้าในย่านดังกล่าว ขาประจำาและขาจรจาก

พื้นที่ใกล้เคียงจึงไม่ต้องลำาบากเข้าไปในตัวเมือง เพราะขณะนั้นการคมนาคม

ลำาบาก ยังไม่มีรถประจำาทาง การเดินทางที่ชาวบ้านนิยมจึงเป็นการโดยสาร

เกวียนซึ่งลำาบากมากในหน้าฝน 

ถนนมิตรภาพ ซ่ึงเป็นถนนสายหลักอีกสายหนึ่งของภูมิภาค ได้เริ่ม

สร้างเมื่อปี พ.ศ.2505 ในแบบ 2 ช่องทางจราจร ก่อนจะแล้วเสร็จและเปิด

ใช้อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2507 ซ่ึงถนนมิตรภาพได้เชื่อมต่อกับถนน

พาณชิยเ์จรญิ ส่งผลใหก้ารสญัจรไปมาสะดวกสบายข้ึน ไมไ่กลจากสถานรีถไฟ

จงึมทีา่รถ รบั - สง่ผูโ้ดยสาร ซึง่รถเจา้แรกในทา่พระก็คอืรถของบรษิทัพรนิยม 
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ตำาบลท่าพระจึงเป็นตำาบลที่มีท่ารถ ส่วนบ้านเรือนก็เพ่ิมมากขึ้น ท้ังเจ้าถิ่น

และคนตา่งถิน่ รวมถงึบรรดาพอ่คา้ ลกูคา้ กม็าลงหลกัปกัฐานทีท่า่พระแหง่นี ้ 

การปลูกสร้างบ้านเรือนมีการขยับขยายจากบริเวณสถานีรถไฟไปยังถนน

พาณชิยเ์จรญิ การกอ่สรา้งบา้นนัน้ไมม่รีปูแบบหรอืแปลนบา้นทีเ่ปน็แบบแผน

ตายตัวจากส่วนกลาง หากใครสะดวกสร้างแบบใดก็สร้างตามทุนทรัพย์ที่มี ผู้

เฒา่ผู้แก่เลา่ว่าการสร้างนัน้กจ็ะสร้างคล้ายๆ กนัคอืสรา้งบา้นไมช้ัน้เดยีว เหน็

บ้านไหนใช้วัสดุอะไร สร้างแบบไหนสวยก็สร้างตามๆ กัน ช่วงเวลาเดียวกันนี้

เป็นช่วงเวลาที่ชาวท่าพระนิยมทอเสื่อกก กิจการทอเสื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ถึง

ขนาดวา่มีโรงทอเสือ่ เพราะตน้กก ซึง่เปน็วสัดหุลกันัน้มจีำานวนมากในลำาน้ำาชี

ซึง่เปน็แหล่งน้ำาสำาคญัของชาวทา่พระและตามคคูลองทีน่้ำาไหลผา่น คณุอรพนิท ์ 

จารุจันทร์ ข้าราชการบำานาญ ชาวท่าพระ ได้เล่าเพิ่มเติมว่า การทอเสื่อของ

ชาวท่าพระนั้นเป็นสินค้าส่งออก โดยมีพ่อค้ารับซื้อแล้วส่งขึ้นรถไฟ สมัยก่อน

นั้นราคาผืนละ 5-6 บาทเท่านั้น 

สิบปีให้หลัง ในราวปี พ.ศ. 2514 สาธารณูปโภคที่สำาคัญ คือ ไฟฟ้า

และน้ำาประปา เข้าถึงพื้นที่ท่าพระ หลังจากที่บ้านและจำานวนครัวเรือนมีมาก

ขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะถนนพาณิชย์เจริญ ที่มีร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดหรือ 

โชห่วย ร้านน้ำาแข็ง ร้านไก่ย่าง หรือแม้แต่ร้านจักรยานซึ่งเป็นร้านเดียวในเขต

ท่าพระและอำาเภอโกสุมพิสัย ความสะดวกสบายจึงมาพร้อมกับความรุ่งเรือง

ของการค้าขาย ท่าพระกลายเป็นชุมทางการค้าที่ต้อนรับผู้คนจากทั่วสารทิศ 

ที่ต้องการประหยัดเวลาและเงินจากการเข้าไปในตัวเมือง

บรรยากาศการค้าและความเป็นอยู่ของคนท่าพระเป็นไปอย่างต่อ

เนื่อง ตลาดที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ และร้านค้าใกล้เคียงมีลูกค้า พ่อค้าคนกลาง

หมุนเวียนมาจับจ่ายใช้สอย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2520 เกิดเหตุไฟไหม้บ้านไม้ 

ชั้นเดียว ซึ่งเป็นห้องแถวใกล้สถานีรถไฟ เหตุการณ์ดังกล่าวทำาให้หลาย

ครอบครัวต้องย้ายบ้าน ปลูกบ้านใหม่ ส่วนใหญ่ขยับขยายมาอยู่ในถนน 

พาณิชย์เจริญ บ้านเก่าที่อยู่คู่ท่าพระมาตั้งแต่แรกเริ่มจึงเหลือเพียงไม่กี่หลัง

ในปัจจุบัน 



40  I  Spark U  ‘ปลุกใจคุณ ปลุกใจเมืองอีสาน’

ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 มีการสร้างโรงภาพยนตร์ในตำาบลท่าพระ 

โดยใช้ชื่อว่า โรงภาพภาพยนตร์ “เพชรเกษม” เป็นโรงภาพยนตร์ที่ใช้เสียง

คนพากย์ ชาวท่าพระและพื้นที่ใกล้เคียงต่างนิยมซื้อตั๋วเข้าชม ในแต่ละวันจะ

มีการฉายภาพยนตร์เพียงหนึ่งรอบเท่านั้น คือ เวลา 19.00 น. ซึ่งภาพยนตร์

ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่อง โดราเอมอน อินทรีแดง เป็นต้น 

๏ โรงหนังแห่งแรกของท่�พระ คือ โรงหนังเพชรเกษม

ระยะเวลากวา่ 40-50 ปยีอ้นหลงัจาก พศ. 2525มกีารเปลีย่นแปลง

เกดิขึน้กบัชมุชนแหง่นี ้โดยเริม่จากการคมนาคมคอื รถไฟ ทีไ่ดน้ำาพาผูค้นและ

การปลกูสรา้งบา้นเรอืนมายงัทา่พระ ตามมาดว้ยการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ  โดย

เฉพาะสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้ำาประปา องค์ประกอบเหล่านี้ช่วย

หนุนให้ท่าพระกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าให้กับพื้นท่ีรอบนอกตัวเมือง

ขอนแก่น ชาวท่าพระ ชาวโกสมุพสิยั หรอืใกลเ้คยีงจงึสะดวกสบายมากขึน้ ทัง้

การซื้อและการขาย จากแรกเริ่มที่มีตลาดแบกะดิน ขายของป่า เช่น นุ่น ปอ 

ครั่ง มะขามเปียก ก็มีการขยับขยายสู่การค้าขายสินค้า อุปโภค บริโภค และ

งานบริการ มีร้านโชห่วย ร้านซ่อมจักรยาน โรงสี โรงทอเสื่อ โรงภาพยนตร์ 

รองรับความคึกคักรุ่งเรือง ช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็น “ยุคแรก” ของตำาบล

ท่าพระก็ว่าได้ เพราะระยะเวลาประมาณ 2 ปีให้หลัง คือ พ.ศ. 2527รัฐบาล 
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ไดส้ง่เสรมิใหป้ระชาชนปลกูพชืเศรษฐกจิในขณะนัน้ ไดแ้ก ่มนัสำาปะหลงั ทำาให้

กิจการดั้งเดิมอย่างการทอเสื่อ การผลิตกระสอบป่าน การทำาปอ ต้องทยอย

ปิดตัวลง เกิดโรงงานอัดมันสำาปะหลังขึ้นมาแทน มีลานมันขนาดใหญ่เกิดขึ้น

ในตำาบลถึงสองแห่ง 

โรงงานมนัสำาปะหลงัอดัเมด็ และโรงงานมนัสำาปะหลงัอดัเสน้ ตอ้งปดิ

ตวัลงในป ีพ.ศ. 2530 เนือ่งจากระยะเวลา 3 ป ีทีเ่ปดิโรงงานนัน้ กระบวนการ

แปรรปูมนัสำาปะหลงัไดส้ง่ผลกระทบดา้นมลภาวะตอ่ชมุชน ทำาใหค้นในชมุชน

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จากฝุ่นละอองที่ถูกปล่อยจากโรงงาน 

นอกจากนีย้งัมปีญัหาเกีย่วกบักลิน่ไม่พงึประสงคท์ีเ่กดิจากน้ำาเนา่เสยีทีโ่รงงาน

ปล่อยออกมา และการตากมันสำาปะหลังในลานมัน

จาก พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2530 รวมระยะเวลากว่า 34 ปี จากวันที ่

ทา่พระมีสถานรีถไฟ ไดน้ำามาซึง่การพฒันา โดยเฉพาะการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

และการค้า จากพื้นที่ที่มีแต่ผืนป่าก็ปรับเปลี่ยนเป็นชุมชนท่ีมีผู้คนมากมาย 

ซึ่งเดินทางมาจากหลายท้องถิ่น มารวมตัวกันเพื่อซื้อขายสินค้า ซึ่งสินค้าก็

เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและความต้องการของผู้บริโภค จากยุคของป่า ที่ตลาด

ตอ้งการ ครัง่ นุน่ ปอ และการผลติเสือ่กก ก็เขา้สูยุ่คทีป่ลกูและผลติพืชเศรษฐกจิ

อย่างมันสำาปะหลัง ไม่ว่ายุคใด ท่าพระก็เป็น “ศูนย์กลางด้านการค้า” หรือ 
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“ชุมทางการค้า”มาโดยตลอด ด้วยปัจจัยด้านการคมนาคมที่ถนนหนทางหรือ

ยานพาหนะเป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองขอนแก่น คนใน

ท่าพระหรือคนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ชาวอำาเภอโกสุมพิสัย จึงเลือกเดินทาง

มายังท่าพระเพราะใกล้กว่า สะดวกกว่า กอปรกับการมีสถานีรถไฟก็ช่วยให้

สินค้าถูกลำาเลียงไปขายในตลาดขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครได้ โดยมี

พ่อค้าคนกลางเป็นผู้รับซื้อและจัดส่งนั่นเอง 

นอกจากนี้ สิ่งที่ยืนยันถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของท่าพระ 

จะเห็นได้จากการสร้างโรงสีข้าวขนาดใหญ่และโรงภาพยนตร์ เพราะโดย

ปกติแล้วโรงสีหรือโรงภาพยนตร์มักจะสร้างในตัวจังหวัดซ่ึงกำาลังซ้ือจำานวน

มาก จึงชัดเจนแล้วว่าท่าพระนั้นเป็นชุมทางการค้าขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของ

ภูมิภาค แต่เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกแล้วเล่าขานในฐานะที่เป็นอดีต และร่อง

รอยความรุ่งเรือง เพราะทศวรรษต่อมา หรือสิบปีหลังจาก พ.ศ.2530 ได้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตำาบลแห่งนี้... 

ท่�พระ : วิถีคน | วิถีชีวิต

 ช่วงเวลาในอดีต เป็นช่วงเวลาที่ใครต่อใครต่างก็กล่าวกันว่าเป็น 

สิ่งงดงามเสมอ แต่ช่วงเวลาเหล่านั้นก็ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ ทว่าการ

ได้รู้เห็นผ่านร่องรอยการบันทึก ภาพถ่าย หรือการบอกเล่าจากความทรงจำา

ของบุคคลผู้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ในวันคืนเก่าๆ ย่อมทำาให้วันวานเหล่านั้น

กลับมาแจ่มชัดได้อีกครั้ง ดังเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนท่าพระ ซึ่งเดินทาง

ผ่านกาลเวลามาหลายสิบปีก็ได้ถูกเก็บบันทึกในความทรงจำาและวิถีชีวิตของ

ชาวท่าพระ สืบต่อ ถ่ายทอดให้แก่กันจากรุ่นสู่รุ่น ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลง

จะมาเยือนชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ แต่วิถีคน วิถีชีวิตวิถีดั้งเดิม กลับยิ่งทวีมีค่ามาก

ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เพราะหาได้ยากยิ่งนักในปัจจุบัน
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ห้องแถว บ้�นไม้ ช�ยค�เก่�

 บา้นไมส้องชัน้ หอ้งแถวเกา่ ท่ีทอดยาวไปตามถนนเจรญิพาณชิย ์และ

บา้นเก่าชัน้เดยีวท่ีอยูไ่มไ่กลจากสถานรีถไฟ เปน็อกีหนึง่แลนดม์าร์กหรือสถาน

ที่สำาคญัของตำาบลท่าพระ เพราะถนนพาณิชย์เจริญกลายเป็นสถานที่เพียงไม่

กี่แห่งในขอนแก่น ที่ยังคงรักษารูปแบบการสร้างบ้านเรือนในสมัยก่อนไว้ได้ 

ทา่มกลางบา้นเรอืนหลายหลงั หรอืหลายตำาบลทีป่รบัเปลีย่นสถาปตัยกรรมไป

ตามยคุสมยั คณุพเิชฐ อนตุรองักรู เปน็ผูอ้ยูก่บัทา่พระมาตัง้แตก่ำาเนดิกระทัง่

เติบโตและสร้างครอบครัว แม้จะมีทายาทก็ขอลงหลักปักฐาน ณ ที่แห่งนี้ด้วย

ความรกัในบา้นเกดิ ไดเ้ลา่ถงึการสรา้งบา้นไมใ้นชมุชนใหฟ้งัดว้ยน้ำาเสยีงทีเ่ปีย่ม

สุขว่า บ้านไม้สองชั้นที่เห็นในปัจจุบันนี้มีอายุมากกว่า 80 ปีแล้ว บางหลังที่

ยังไม่สูญหายไปกับกองเพลิงจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2520 ก็มีอายุ

ถึง 100 ปี ยังคงมีให้เห็นใกล้ๆ สถานีรถไฟ ซึ่งรูปแบบในการสร้างนั้นจะไม่มี

แบบแผนตายตัวว่าจะต้องสร้างแบบใด แต่สร้างตามความนิยมของยุคสมัย 

จำานวนเงินและความชอบใจ แต่ที่รูปแบบมีความคล้ายคลึงกัน เพราะในอดีต

นิยมสร้างอาคารเรือนไม้ ฝาเฟี้ยม ภายหลังก็สร้าง การต่อเติม การปรับปรุง

ให้เข้ากับประโยชน์ใช้สอยและความแข็งแรง คือมีการปรับปรุงพื้นบ้านโดย 
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ใช้ปูน เปลี่ยนฝาเฟี้ยมเป็นประตูเหล็กยืดบ้าง แต่ลักษณะของหลังคา ระเบียง 

และฝาเรือน ยังคงมีกล่ินอายของบ้านไม้ ตึกแถวเก่าๆ ในอดีต ลักษณะดัง

กล่าวนี้สันนิษฐานได้ว่าเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากพ่อค้าชาวจีนที่อพยพมา

ตั้งถิ่นฐานในภาคอีสาน ซึ่งนอกจากท่าพระแล้วสถาปัตยกรรมเช่นนี้พบได้ใน

พื้นที่ต่างๆ ของภาคอีสาน (วัชราภรณ์ เครือพันธ์, 2555) คุณพิเชฐ อนุตร

อังกูร ได้บอกอีกว่ารู้สึกภูมิใจ และไม่คิดจะย้ายไปที่ไหนอีก ตั้งใจจะอนุรักษ์

บ้านที่ท่าพระนี้ไว้ให้กับลูกหลานต่อไป 

 
๏ พิเชฐ อนุตรอังกูร 

เจ้าของบ้านไม้เก่า ในชุมชนแห่งนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเจ้าของเดิม 

ยังไม่เปลี่ยนผ่านไปยังเจ้าของใหม่ แม้ว่าทายาทของหลายครอบครัวจะแยก

ย้ายกันไปในเมืองใหญ่ แต่เมื่อมีโครงการที่จะฟื้นฟูชุมชนแห่งนี้ ทายาทของ

ชาวท่าพระก็ดูพร้อมใจจะกลับมา อนุรักษ์ พลิกฟื้นความเก่าแก่ของห้องแถว

เหล่านี้ให้กลายเป็นจุดเด่น ท่ามกลางการเติบโตของสังคม คนเก่าคนแก่ของ

ชาวท่าพระเองก็พร้อมสนับสนุนและชื่นชมไปกับแนวคิดนี้ สายตาที่มองเห็น

ส่ิงต่างๆ มากว่าชั่วอายุคนก็ยังคงคอยมองสายน้ำาของการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เชี่ยวไหลในตำาบลท่าพระอีกครั้ง และแน่นอนว่าย่อมเป็นสายน้ำาที่จะทำาให้

ชาวท่าพระได้ชุ่มเย็น 
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การสร้างบ้านเรือนของชาวท่าพระจึงสามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิต

ของผู้คน รวมถึงสภาวะการณ์ในอดีต ซึ่งมีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เน้นที่

ประโยชน์ใช้สอย ปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านเรือนไปตามความจำาเป็น นอกจาก

นียั้งสะท้อนใหเ้หน็อทิธพิล ความนยิมดา้นสถาปตัยกรรมทีเ่กดิขึน้ในสมยักอ่น 

และยงัทำาใหเ้หน็หัวใจของคนรุ่นเกา่และรุ่นใหมจ่ากคามตัง้ใจทีจ่ะอนรุกัษห้์อง

แถว บ้านไม้ในชุมชนท่าพระ

เทศก�ล ประเพณีในท่�พระ

 “งานงิ้ว” เป็นอีกหน่ึงเทศกาลสำาคัญๆ ที่หลายคนชื่นชอบ เพราะมี

มหรสพ ความรืน่เรงิ และการออกรา้นของพอ่คา้แมข่าย ใหช้าวบา้นไดจ้บัจา่ย

ใช้สอย หลายจังหวัดในภาคอีสาน เช่น มหาสารคาม นครราชสีมา ก็มีการจัด

งานนี้ขึ้นทุกปีจนเป็นประเพณี การจัดงานงิ้วมักจะจัดในพื้นที่ที่มีชาวจีน หรือ

คนไทยเชื้อสายจีนจำานวนมาก ซึ่งไม่ใช่ทุกอำาเภอหรือจังหวัดที่มีการจัดงานนี้ 

แตก่ลบัมกีารจดังานน้ีขึน้ทา่พระ แมว่้าทา่พระจะเปน็เพียงตำาบลหนึง่ในอำาเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่นเท่านั้น เพราะอะไรน่ะหรือ

 งานงิว้ เปน็ งานทีช่าวจนีหรอืชาวไทยเชือ้สายจีนจัดขึน้เพ่ือไหวบ้รรพบุรษุ 

ในงานนอกจากการไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมผ่านพิธีกรรม และ 

เครื่องบูชาต่างๆ แล้ว ก็จะจัดให้มีมหรสพสมโภช ได้แก่ งิ้ว ภาพยนตร์กลาง

แปลง ถ้าในภาคอีสานบางพื้นที่อาจจะมีหมอลำา ซึ่งงานงิ้วจะเป็นเทศกาล

ที่ได้รับความสนใจจากชาวชุมชนเป็นอย่างมาก มีการจำาหน่ายขายสินค้า 

อาหารกนัอยา่งคกึคกั งานงิว้จะเกดิข้ึนได้ตอ้งมคีณะกรรมการและจำานวนของ 

ผู้สนับสนุนให้เกิดการจัดงานขึ้น นั่นก็คือกลุ่มชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน 

ในตำาบลทา่พระมีชาวไทยเชือ้สายจนีจำานวนมาก นบัตัง้แตช่ว่งทีม่สีถานรีถไฟ 

จึงเป็นเหตุผลว่าเพราะเหตุใด ท่าพระ ที่มีสถานะเพียงตำาบลถึงสามารถ 

จัดงานประเพณีอย่างงานงิ้วได้นั่นเอง



46  I  Spark U  ‘ปลุกใจคุณ ปลุกใจเมืองอีสาน’

๏ เรืองชัย วงษ์วทัญญู

 เรืองชัย วงษ์วทัญญ ูอายุ 82 ปี ชาวนครสวรรค์ ผู้อพยพย้ายรกราก

มาปกัหลกัในทา่พระแหง่นีต้ัง้แตป่พี.ศ. 2503 ไดเ้ลา่วา่งานงิว้นีม้มีานานกอ่น

ที่คุณตาจะเข้ามาอยู่ งานงิ้วเป็นงานที่จัดขึ้นทุก ๆ ปี เพราะมีคนจีน คนจีน

แตจ๋ิ้ว จากไหหลำาบา้งทีอ่ืน่บา้ง แตจ่ะมอียูส่องปทีีเ่วน้วา่งไป คอืป ีพ.ศ. 2520 

และปพี.ศ. 2560 ซึง่ตรงกบัชว่งถวายความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งงานงิ้วจะเป็นงานที่ชาวท่าพระรอคอย มีผู้ร่วมงาน

จำานวนมากทุกปี 

๏ ศรีนวล ภูมิโยชน์ ช�วท่�พระ
หล�ยคนมองเหตุก�รณ์เพลิงไหม้บ้�นเรือนในปี พ.ศ.2520

เกิดขึ้นจ�กก�รที่ช�วท่�พระไม่ได้จัดง�นงิ้วในปีนั้น จึงเกิดเหตุก�รณ์ไม่ดีขึ้น 
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 ดา้น คณุตาศรนีวล ภมูโิยชน ์ชาวทา่พระโดยกำาเนดิ ซึง่เปน็ “เถา่นัง้” 

หรือคณะกรรมการของงานงิ้ว ได้เล่าเสริมอีกว่า ชาวท่าพระหลายคนมอง

เหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนในปี พ.ศ.2520 เกิดขึ้นจากการที่ชาวท่าพระ

ไม่ได้จัดงานงิ้วในปีนั้น จึงเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น ...งานงิ้วจึงเป็นประเพณี  

ที่สะท้อนวิถีชีวิต ความคิด ของชาวท่าพระ และต้องจัดต่อเนื่องกันทุกปี 

 อีกหนึ่งประเพณีที่มีการจัดขึ้นในตำาบลท่าพระคือประเพณี 

“เทกระจาด” เป็นประเพณีท่ีเริ่มต้นขึ้นจากสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนใน

จำาบลท่าพระเช่นกัน ประเพณีนี้เริ่มต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2556 จะจัดใน

เดือน 8 ช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม เป็นงานที่จะมีการไหว้เจ้าของจีน 

ทำาบุญอุทิศให้วิญญาณไร้ญาติ และมีการรวบรวมเงินเพื่อบริจาคหรือซื้อข้าว

ของให้กับผู้ยากไร้ แม้งานนี้จะไม่มีมหรสพสมโภช แต่ทุกคนก็จะพร้อมใจกัน

จัดงานอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากเทศกาลหรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชาว

ไทยเช้ือสายจีนแล้ว ประเพณีไทยๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง ก็ยังคงจัด

ขึ้นป็นประจำาทุกปี มีการประกวดขบวนแห่รถบุปผชาติ การประกวดนางงาม

และธิดาสงกรานต์ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งการจัดการแข่งขัน

กีฬาเทศบาลตำาบลท่าพระอีกด้วย 

 จะเห็นว่า ตำาบลท่าพระ เป็นตำาบลที่มีความพร้อมและศักยภาพ 

ด้วยจำานวนผู้คนท่ีมากหลาย การค้าท่ีคึกคัก มาตั้งแต่อดีต และยังคงรักษา

ประเพณีเก่าเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

 ไฟฟา้ น้ำาประปา และถนนหนทางทีส่ะดวกสบาย ไดเ้ขา้มาถึงทา่พระ 

ประมาณปี พ.ศ. 2514 คุณตาพรเทพ ประดิษฐ์ขำา และคุณตาศรีนวล 

ภูมิโยชน์ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสในชุมชนได้เล่าเรื่องราว การใช้ชีวิตในอดีของชาว

ทา่พระให้ฟงัว่า คนท่าพระเมือ่กอ่นจะนอนเรว็ เพราะไมม่ไีฟฟา้ ไมม่โีทรทศัน ์

ยกเวน้ชว่งเทศกาลทีม่มีหรสพ เชน่ งิว้ หนงักลางแปลง ทา่พระจงึจะคึกคักกวา่

ปกติ ยามค่ำาคืนชาวบ้านก็จะอาศัยไฟจากตะเกียงเจ้าพายุ ตะเกียงกระป๋อง

บ้าง น้ำาที่ใช้ก็จะมาจากน้ำาบ่อ น้ำาบาดาล เช้าตรู่ของแต่ละวัน จะมีสภากาแฟ 
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ในร้านกาแฟโกพัด ซึ่งอยู่ใกล้ๆ สถานีรถไฟและตลาดที่มีผู้คนสัญจรไปมา

เป็นประจำา กาแฟร้านโกพัดเป็นกาแฟที่คั่วบดเอง ภาชนะที่ใส่เครื่องดื่มให้

ลูกค้าจะเป็นกระป๋องนมข้น สภากาแฟแห่งนี้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

ของชาวชุมชน ซึ่งน่าเสียดายที่ปัจจุบันโกพัดยกเลิกกิจการไปแล้ว 

 ก่อนที่ถนนหนทางในท่าพระจะสะดวกสบายอย่างเช่นทุกวันนี้ ชาว

บา้นมกัจะเดนิทางดว้ยเทา้บา้ง หากเดนิทางจากโกสมุพสิยัตะใชเ้วลาถงึสองคนื 

บ้างก็ปั่นจักรยาน ซึ่งร้านซ่อมจักรยานในท่าพระของคุณตาเรืองชัย เป็นร้าน

เดียวในท่าพระและโกสุมพิสัยในขณะนั้น (ราว พ.ศ. 2505) บ้างก็จะเดินทาง 

ด้วยเกวียน ซึ่งเคลื่อนบนถนนลูกรัง ถนนดินทราย จะมีความลำาบากมากใน

หน้าฝน นอกจากท่าพระจะมีสถานีรถไฟแล้ว ยังเป็นท่ารถเพื่อรับผู้โดยสาร

เข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย

 แม้ขณะนั้นไฟฟ้า น้ำาประปา และถนนจะยังไม่เจริญก้าวหน้า ทำาให้

กลางคืนเงียบเหงาไปบ้าง แต่ตอนเช้าไปและตลอดทั้งวันนั้น ท่าพระแห่งนี้มี

กลบัเปน็เมอืงทีม่ผีูส้ญัจรไปมาตลอด คณุอรพนิท ์พทิกัษม์นสักลุ เจา้ของรา้น

เจริญศิลป์ซึ่งอยู่คู่ท่าพระมาเกือบ 60 ปี ยืนยันว่าตำาบลท่าพระแห่งนี้มีคนไม่

น้อยที่เข้าใจว่าเป็นอำาเภอ เพราะเศรษฐกิจที่คึกคักและความเจริญ
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๏ ลำ�ดับเหตุก�รณ์เกิดเศรษฐกิจเมืองท่�พระ 
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ท่�พระ : ก�รเปลี่ยนผ่�นของบ้�นเก่� จ�กยุคซบเซ�ถึงปัจจุบัน

 ไม่เคยมีสิ่งใดที่จะสามารถเอาชนะกาลเวลาและความไม่แน่นอน

ได้ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจการค้าขายในชุมชนท่าพระ แม้ว่าจะคึกคักเพียงใด 

แตไ่มส่ามารถตา้นทานแรงลมของการเปล่ียนแปลงไดส้ำาเรจ็ จากป ีพ.ศ. 2474 

จนถงึป ี2530 เปน็ระยะเวลาเกอืบ 6 ทศวรรษ จากการเริม่ตน้สูค่วามรุง่เรอืง

ของชมุชนทีไ่ดช้ือ่ว่า “ท่าพระ” จากพ้ืนท่ีป่า สูส่ถานรีถไฟ ทา่รถ และศนูยก์ลาง

การค้าของภาคอีสาน แต่แน่นอนว่าทุกสรรพสิ่งย่อมไม่แน่นอน เมื่อย่างเข้าปี 

พ.ศ.2540 เปน็ปทีีน่ายทนุ ไดเ้ขา้มาสรา้งหา้งสรรพสนิคา้ในตวัเมืองขอนแกน่ 

มีโชว์รูมและบริษัทจำาหน่ายรถยนต์ การขยายถนนต่อไป เป็นเพียงเส้นทางที่

รถไฟ เป็น 4 ช่องการจราจร ทุกคนมีกำาลังซื้อรถยนต์เป็นของตัวเอง การเดิน

ทางจากพื้นที่ไกลๆ เพื่อเข้าไปในเมืองทำาได้ง่ายขึ้น 

 ปเีดยีวกนันีเ้อง เปน็ปทีีเ่กดิวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ คอื วกิฤตการณ์

ต้มยำากุ้ง ซึ่งประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ จากการกู้เงินจากต่างประเทศ

จนเกิดหนี้มหาศาล ต้องนำาทุนสำารองในประเทศออกมาใช้ ผู้ประกอบการ 

เจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์และภาครัฐเองก็พบกับปัญหา ซึ่งวิกฤตการณ์

นี้ส่งผลให้ 1. เกิดปัญหาคนว่างงานเพิ่ม สูงขึ้น - รายได้ต่อหัวลดลง 2. การ

พัฒนาประเทศไม่เติบโตตามคาด 3.สวัสดิการทางสังคมลดน้อยลง เมื่อเป็น

เช่นนี้จะเกิดอะไรขึ้นในตำาบลท่าพระ... 

 หลังจากการเข้ามาของห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ซึ่งขายสินค้าครบ

ครันในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย มีศูนย์อาหาร

บริการ รวมทั้งปัญหาจากวิกฤตการณ์ต้มยำากุ้ง ทำาให้ร้านโชว์ห่วยในถนน

เจริญพาณิชย์เริ่มได้รับผลกระทบ เมื่อกลุ่มลูกค้าเดิมซึ่งเป็นคนจากอำาเภอ

โกสุมพิสัย หรือคนในตำาบลท่าพระเอง เข้าไปซือ้ของจากห้างสรรพสินค้ามาก

ขึ้นเรื่อยๆ ความคึกคักท่ีเกิดขึ้นในถนนสายน้ีและในตลาดของชุมชน ค่อยๆ 

เงยีบเหงา โรงสขีนาดใหญป่ดิตวัลง เชน่เดยีวกบัโรงภาพยนตร์ สนิคา้ขายได้นอ้ย 
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บางร้านก็ปิดตัวลง พื้นที่สำาหรับทำาเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 

ปลูกมัน ทำางานมัน หรือแม้แต่คูคลองน้ำาที่เคยมีต้นกก ก็ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่

ซีเมนต์เพื่อปรับตัวตามยุคสมัย วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไป การทอเสื่อในท่าพระจึง

เริ่มน้อยลงเพราะขาดวัสดุในการทอ เมื่อโรงงาน ห้างร้าน บางแห่งในท่าพระ

เริ่มทยอยปิดนั่นหมายความว่า แรงงาน พนักงานที่เคยได้รับค่าแรงจากการ

ทำางาน ก็ต้องหางานใหม่ วัยทำางานในช่วงเวลานี้ก็เริ่มออกจากบ้าน ไปหา

งานในเมืองใหญ่บ้าง เมืองหลวงบ้าง บ้านไม้ในถนนพาณิชย์เจริญและชุมชน

สถานีรถไฟ บางหลังจึงถูกปิดเอาไว้ บางหลังกลายเป็นบ้านพักส่วนตัว ไม่ใช่

หน้าร้านแบบเก่า บางหลังก็เปลี่ยนมือเจ้าของกรรมสิทธิ์ไป 

บรษิทั หา้งรา้นขนาดใหญ ่หรอืนายทนุ ไมไ่ดล้กุล้ำาเขา้มาในเขตเมอืง

เทา่นัน้ แตย่งัไดข้ยายเขา้มาในเขตตำาบลอยา่งทา่พระเองดว้ย จะเหน็ไดจ้ากร้าน

สะดวกซือ้หลายแหง่ ทา่พระหลายเปน็แหลง่อตุสาหกรรมของจงัหวดัเพราะมี

โรงงานเครื่องดื่ม โรงงานผลิตสินค้าประเภทอาหารเพื่อส่งไปจำาหน่ายในร้าน

สะดวกซื้อ มีงานว่าจ้างงานมากขึ้น ซึ่งก็ไม่ได้มีเฉพาะคนในพื้นที่ แต่ยังมีคน

ต่างพื้นที่เข้ามาทำางานและอาศัยในชุมชนท่าพระมากข้ึน แนวทางธุรกิจใน

ชุมชนเองก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบไป มีธุรกิจด้านที่พักอาศัย โรงแรม และรีสอร์ต 

มากขึ้น ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในตำาบลท่าพระ 

ตลาดคลองถม เป็นตลาดอกีหนึง่แหง่ท่ีเขา้มายงัตำาบลทา่พระในชว่ง

เวลาเกอืบสบิปหีลงัแมว้า่ชมุชนจะมตีลาดของตวัเอง ทวา่เจา้ของตลาด พอ่คา้

แมข่าย จะเปน็กลุม่ผูค้า้ขาจร ชาวทา่พระจะนยิมจบัจา่ยในตลาดแห่งน้ี แตร่าย

ได้จากตลาดกลับไหลเข้ากระเป๋าคนต่างท้องท่ี มากกว่าจะเป็นการอุดหนุน

กันเองของคนในชุมชน ถึงชุมชนท่าพระจะยังมีตลาดของชุมชน แต่ตลาดนั้น

ก็เป็นเพียงตลาดเล็กๆ ซื้อขายกันเอง คำาว่าชุมทางการค้า จึงกลายเป็นอดีต 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 สิ่งที่ซบเซาลงไปนั้นอาจเป็นเศรษฐกิจและ

การค้า แต่สิ่งที่ชุมชนท่าพระยังคงประคับประคองและรักษาเอาไว้ นอกจาก

จะเป็นบ้านไม้ ตึกแถวบนถนนพาณิชย์เจริญ หรือการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานี
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รถไฟ ประเพณีหรือเทศกาลประจำาท้องถิ่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชุมชนท่าพระ 

ยงัคงรกัษาเอาไวไ้ดอ้ยา่งเขม้แขง็ โดยเฉพาะงานงิว้ ทีอ่ดตีนัน้มผีูเ้ขา้รว่มมากมาย 

ปัจจุบันชาวบ้านก็ยังคงตั้งตารอเทศกาลนี้กันอยู่ งานงิ้วอาจจะเป็นสิ่งที่ยังคง

เชื่อมอดีตกับปัจจุบันเอาไว้ได้ ท่ามกลางสภาพสังคมและโลกที่กำาลังหมุนไป

๏ ย่�นก�รค้�ตล�ดท่�พระในปัจจุบัน

ความเจริญก้าวหน้าที่เข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้ทำาให้

ชุมชนท่าพระเปลี่ยนไป หลายสิ่งหลายอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยน ชุมชน

ทา่พระวนันีม้บีา้นทนัสมยั มสีถานทีร่าชการหลายแหง่ มรีา้นรวงใหญโ่ต ถนน

หนทางที่มีสภาพดี แต่มุมหนึ่งของความทันสมัยยังมีห้องแถว บ้านไม้ในถนน

พาณิชย์เจริญยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้อยู่ ยังคงมีร้านโชว์ห่วย ร้านไก่ย่าง 

ร้านจักรยาน บ้านเรือน ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี บ้านบางหลังที่หลงเหลือจาก

เหตกุารณไ์ฟไหม้ เมือ่ พ.ศ. 2520 มอีายกุวา่ 100 ป ีหากปลอ่ยทิง้ไวส้ิง่เหลา่

นีก้็คงตอ้งสญูไปตามกาลเวลา แตโ่ชคดทีี่มผีูพ้บชอ่งทีจ่ะจุดประกาย ให้ความ
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คึกคักกลับมาสู่ท่าพระอีกครั้ง ปลุกเสน่ห์ที่หลับใหลของท่าพระให้ฟื้นตื่นอีก

ครั้งหนึ่ง ด้วยโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์บ้านเก่าท่าพระ 100 ปี 

ท่�พระ : วิถีใหม่ในรอยเดิม

 การแช่แข็งสิ่งดั้งเดิมที่มี อาจไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์ที่เหมาะสมนักใน

ปัจจุบัน ท่าพระเองก็เช่นกัน การจะอนุรักษ์บ้านไม้ ห้องแถวเก่า จึงไม่ใช่แค่

การซ่อมบำารุงไปตามหน้าที่ แต่การอนุรักษ์จากภายในใจ ความหวงแหนและ

ต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลต่างหากจะทำาให้เกิดความยั่งยืนขึ้น 

โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ บ้านเก่าท่าพระ 100 ป ีจะเกิดขึ้นในรูป

แบบของตลาดชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

โดยใชพ้ืน้ทีต่ลอดความยาวของถนนเจรญิพาณชิยไ์ปจนถงึบริเวณสถานีรถไฟ

เป็นพื้นที่ของตลาด ซึ่งจะมีตลาดสองรูปแบบคือ ตลาดท่าพระ 100 ปี และ

ถนนคนเดิน โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มาเปิดร้านขายอาหาร 

ขายสินค้า ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเป็นชาวชุมชน การซื้อขายที่เกิดขึ้น 

๏ บรรย�ก�ศตล�ดท่�พระร้อยปีในทุกวันพุธ 
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ตลาดทา่พระ 100 ป ีเผยโฉมสู่สายตาชาวทา่พระ และนกัทอ่งเทีย่ว 

ครัง้แรก เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2560 ท่ีผา่นมา ไดรั้บการตอบรับ

เปน็อยา่งดจีากชาวบา้นและนกัทอ่งเทีย่ว ภายในตลาดไมไ่ดม้เีพยีงการขายของ 

ขายอาหารเท่านั้น แต่ภายในตลาดยังมีเวทีสำาหรับการแสดงความสามารถ

ของคนในชุมชน ได้แก่ รำาวงย้อนยุค ที่ได้สาวน้อยสาวใหญ่ในชุมชน มาโชว์

ลีลาประกอบบทเพลงสนุกสนาน เรียกรอยยิ้มจากผู้พบเจอได้เป็นอย่างดี 

หรือการร้องหมอลำา และหมอลำาหุ่น ซึ่งแม่หมอลำาได้โชว์เสียงการลำาแบบ

ดั้งเดิม ให้ผู้ชมได้เห็นว่าหมอลำาแท้ๆ นั้นเป็นอย่างไร โดยมีหมอลำาหุ่น เป็น

หุ่นกระบอกที่สร้างจากวัสดุเหลือใช้ เป็นรูปร่างตัวละครต่างๆ มาเต้นดุ๊กดิ๊ก 

ประกอบท่วงทำานองจากเสียงแคนและเสียงลำา นอกจากนี้ยังมีการการฉาย

ภาพยนตร์กลางแปลง ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ไม่บ่อย มาฉายให้ทุกคนได้ร่วมกัน

นึกถึงความหลัง 
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รูปแบบของตลาดท่าพระ 100 ปี เป็นลักษณะของตลาดสมัยใหม่ 

เพราะเปน็ลกัษณะของตลาดทีเ่รยีกว่าถนนคนนเดนิ การกลบัมา 

ของตลาดท่าพระ 100 ปี จะเป็นลักษณะของวิถีใหม่ในรอยเดิม กล่าวคือ

เปน็การนำาสิง่เกา่ๆ บรรยากาศเกา่ๆ ซึง่เปน็รอ่งรอยความทรงจำา ไมใ่ชแ่คบ่า้น

เก่า การรำาวงย้อนยุค หมอลำาหุ่น หรือการฉายหนังกลางแปลง แต่ยังรวมถึง 

พันนา ฤทธิไกร ผู้กำากับคิวบู๊ชื่อดังของเมืองไทยผู้ล่วงลับ แต่เรื่องราวของเขา

จะต้องไม่ลับหาย สิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจะกลับมาให้คนหลากวัย ในยุค

ดิจิทัลได้สัมผัสอีกครั้งหลังจากที่ย่างก้าวเข้าสู่ตลาดแห่งนี้ คุณอรพินทร์ จารุ

จันทร์ ข้าราชการบำานาญ ได้ให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการนี้ว่า อาจจะ

เป็นเรื่องยากที่จะผลักดันตลาดท่าพระ 100 ปี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น

ที่รู้จักทั่วไปเหมือน เชียงคาน หรือตลาดสามชุก แต่อย่างน้อยๆ ก็น่ายินดีที่

บรรยากาศเกา่ๆ การซือ้ขายแลกเปลีย่นกันเองในชมุชนุจะเกดิขึน้อกีครัง้ รวม

ถึงความสามัคคีของคนในชุมชน

๏ ตล�ดท่�พระร้อยปี
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ท่�พระ : ย่�งก้�วสู่อน�คต

 ถึงแม้ว่าชุมชนท่าพระในวันนี้จะไม่ใช่ชุมทางการค้าเหมือนในอดีต

แล้ว แต่การพัฒนายังคงต้องดำาเนินต่อไป เม่ือความรุ่งเรืองต้องประสบกับ

ความซบเซาได้ ดังนั้นก็คงไม่มีความซบเซา เงียบเหงาใดๆ จะเป็นเช่นนั้นไป

ตลอด วันนี้ท่าพระกำาลังจะพัฒนาชุมชน พัฒนาบ้านเก่าและห้องแถวในถนน

พาณิชย์เจริญ เพื่อเตรียมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ 

 ปัจจุบันเมืองขอนแก่น เปน็จังหวัดที่ถูกจับตามอง เพราะเป็นจังหวัด

ที่ภาครัฐและเอกชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาเมือง มีการสนับสนุนให้เกิด

ความก้าวหน้าในดา้นตา่งๆ  โดยเฉพาะดา้นการคมนาคม ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

การดำาเนนิงานโครงการกอ่สรา้งระบบรถไฟฟา้รางเบา LRT หน่ึงในปลายทาง

ของรถไฟฟ้ารางเบาก็คือ ตำาบลท่าพระนี้เอง เมื่อการคมนาคมมีความสะดวก

สบาย การลงทนุและผูค้นกจ็ะหลัง่ไหลเขา้มาในขอนแกน่เพิม่มากขึน้ ในฐานะ

ที่ตำาบลท่าพระ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีกิจการอุตสาหกรรมมาก เป็นไปได้ว่า

แรงงานและนายทนุจะหลัง่ไหลเขา้เพิม่ขึน้เช่นกนั การรองรบัการเปลีย่นแปลง

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจึงตอ้งเริม่ตน้ขึน้ ชาวทา่พระตอ้งเตรยีมความพรอ้มและ

พร้อมอยู่เสมอ

 ตลาดทา่พระ 100 ป ีไมไ่ดม้จุีดเดน่แค่บา้นไมแ้ละตกึแถวเกา่ มหรสพ

ดั้งเดิมหรือการขายสินค้าและอาหารเท่านั้น เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ ทาง

เทศบาลตำาบลท่าพระ และชาวตำาบลท่าพระได้วางแผนพัฒนาตลาดแห่งนี้

เพือ่รองรบัจำานวนนกัทอ่งเทีย่วทีม่ากขึน้ มกีารวางแผนสรา้งพพิธิภณัฑ ์แสดง

ขอ้มลูเกีย่วกบัตำาบลทา่พระ และบคุคลสำาคญัของชมุชนอยา่งพนันา ฤทธไิกร 

นักแสดงและผู้กำากับคิวบู๊ชื่อดัง ผู้สร้างตำานานให้กับท่าพระ โดยจะใช้พื้นที่ใน

ถนนพาณิชย์เจริญแห่งนี้ นอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต

โดยคนในชุมชน เป็นอีกแผนที่อยู่ในการเตรียมพร้อมของชาวท่าพระ เพราะ

ตอ้งการใหค้นในชมุชนมรีายได ้ซึง่ผลติภณัฑท์ีจ่ำามกีารผลติออกมานีเ้ปน็ความ

ตัง้ใจของชาวทา่พระอยา่งยิง่ ตอ้งการใหผู้ม้าเยอืนได้หอบเอาความเปน็ทา่พระ

กลับไปในรูปของสินค้าที่ระลึก



โดย เครือขา่ยส่ือศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน   I  57

 

๏ ภ�พว�ดบนผนังกำ�แพง อีกหนึ่งแลนด์ม�ร์กที่มีคนม�ถ่�ย เซลฟี่ม�กที่สุด

 หากตลาดท่าพระ 100 ปี เติบโตไปตามแนวทางที่ชาวท่าพระได้

กำาหนดทศิทางเอาไว้ จะไมใ่ชแ่คก่ารพฒันาตำาบลท่าพระแหง่นี ้ 

แต่ยังพัฒนาและช่วยหนุนเนื่องเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ช่วยเติมเต็มเส้น

ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นสมบูรณ์ เพราะหากนักท่องเที่ยวได้เดิน

ทางมายังตลาดแห่งนี้ ยังสามารถเดินทางต่อไปยังสถานที่ใกล้เคียงในพื้นที่

ตำาบลท่าพระได้ ซึ่งมีอีกหลายสถานที่ ได้แก่ รูปป้ันหมีตัวใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

สนามกอล์ฟ ขอนแก่นบริวเวอรี่ ท่ีมีพื้นท่ีกว่าพันไร่ นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บ

น้ำาห้วยเตย สถานที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำาจืดของตำาบลและเป็นสวนที่ชาวท่าพระ

มักจะมาพักผ่อนหย่อนใจ
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 ในมุมมองของผู้ที่ใช้ชีวิตและเติบโตบนถนนเจริญพาณิชย์ มองว่า

หากเปรียบเทียบกับชุมชนอื่นๆ แล้วชุมชนท่าพระยังมีจุดที่ดึงดูดใจน้อยกว่า 

แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายสิบปี ก็ยังคงเฝ้ามองและ

ปรารถนาที่จะเห็นการค้าขายในบริเวณนี้กลับมาคกึคัก มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง 

ส่วนมุมมองของเยาวชนมองว่าพื้นที่โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสำาคัญที่จะเป็น

อีกหนึ่งแรงสำาคัญ หากนำามาใช้ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในช่องทางหลัก 

จะสามารถผลักดันให้ตลาดชุมชนท่าพระ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้ 

อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนตลาดท่าพระ 100 ปีและบ้านเก่าย่าน

ถนนเจริญพาณิชย์ไปสู่อนาคตนั้น จะไม่สามารถสำาเร็จได้ หากคนกลุ่มแรก

คือชาวท่าพระเองไม่พร้อมใจกัน แต่พลังในวันแรกของการเปิดตัวตลาดแห่ง

นี้ ก็ทำาให้เห็นแววความหวัง และศักยภาพที่จะสามารถฟื้นฟู อนุรักษ์ บ้านไม้ 

ตึกแถว เก่า ในถนนพาณิชย์เจริญ รวมถึงสถานีรถไฟแห่งนี้ให้คงอยู่คู่ท่าพระ

ต่อไปได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง 

	 “ท่าพระเมืองน่าอยู่	เชิดชูคุณธรรม	ลำาชีไหลผ่าน	ชาวบ้านใจดี	 

รูปปั้นหมีตัวใหญ่	ห่างไกลยาเสพติด	เศรษฐกิจเพิ่มพูน	ศูนย์รวมวัฒนธรรม	 

น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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คำาขวญัประจำาตำาบลทา่พระทีป่รากฏขา้งตน้นี ้ไมใ่ชแ่คก่ารบอกเลา่ถงึ

สถานที่ท่องเที่ยว แต่ยังสะท้อนความเรียบง่าย ความน่ารักของชุมชนท่าพระ 

แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอักษร แม้จะบรรยายออกไปกี่หมื่นกี่พันตัวอักษร  

ก็ไม่เท่ากับการได้มาเรียนรู้เรื่องราวในอดีต ซึมซับและสนุกสนุกสนานกับ

ความเปน็ทา่พระยคุปจัจบุนัดว้ยตวัเอง ซีง่ชมุชนทา่พระพรอ้มตอ้นรบัเสมอ ...

และบดันีม้นตรเ์สนห่ข์องทา่พระพรอ้มจะตืน่จากการหลบัใหลแลว้ 
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“โครงการนี้ สสส. คิดและทำาได้ถูกทางอย่างมาก การเสริมสร้าง

ความสุขมันไม่ใช่เพียง งดเหล้าและบุหรี่เท่านั้น งานแบบนี้เป็นการเสริมสร้าง

วัฒนธรรม เป็นการสร้างอัตลักษณ์การส่งเสริมวิถีชุมชน กระบวนการเป็น

ความร่วมมือ ในตัวโครงการเอง อาจจะดูระยะสั้น แต่มันมีความหมายที่ลึก

ซึ้งมาก เป็นการร่วมมือกัน 3 ภาคส่วน ทั้งงานด้านวิชาการ โดยมหาวิทยาลัย

ขอนแกน่ การเอาชมุชนมาเปน็ตวัตัง้ และเนน้ลงไปทีเ่ดก็ มโีรงเรยีนกบัเทศบาล

เขา้มาเปน็ผูค้อยหนนุเสรมิ ซึง่จะเหน็วา่โครงการนี ้ทำาใหก้ารดำาเนนิการราบรืน่ 

ไม่มีการบังคับทำา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจูงใจ ผลักดัน และสนับสนุน 

ให้ชาวบ้านกับโรงเรียนเป็นตัวดำาเนินการ โดยเทศบาลเข้ามาช่วยอยู่ข้างหลัง”

“ผมคิดว่า สสส. น่าจะต่อยอดโครงการนี้ออกไปอีก เพื่อทำาให้เกิด

ความยาวของโครงการมากขึ้น เพื่อที่จะให้คนที่ดำาเนินโครงการนี้ สามารถ

เข้าไปลึกกว่านี้ สามารถเข้าใจ เข้าถึง และรับทราบปัญหา แก้ไขปัญหา และ

สร้างขบวนการการเรียนรู้ สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยผ่านเรื่องราว 

โดยชมุชนบา้นศรฐีานทีส่บืคน้หมูบ่า้นของตวัเอง เพราะเปน็เร่ืองสำาคัญ เดีย๋วนี ้

สือ่ต่างๆ มันเยอะ แตส่ิง่ทีส่ำาคญัคอืเรายงัไมเ่คยคน้หารากเหงา้ตวัเอง โดยผา่น

กระบวนการ การใชส้ือ่เปน็เครือ่งมอื ขัน้ตอนถดัจากนี ้จะเปน็หนา้ทีส่ำาคญัของ

สื่อ ที่จะหยิบยกเอาสิ่งที่เกิดขึ้น ออกไปเผยแพร่ เพื่อสร้างให้เกิดความตื่นรู้” 

ธวัชชัย รื่นรมย์สิริ 

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น
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ปลุกใจคน ปลุกชุมชน

ร่วมสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน
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๏ สภ�พชุมชนศรีฐ�นที่มีคว�มพร้อมในก�รส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ชุมชนศรีฐาน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นด้านทิศตะวันตก

ของเมือง ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ มีอายุกว่าพันปี โดยมีหลักฐานยืนยัน

ด้วยเครื่องปั้นดินเผา และข้าวของเครื่องใช้วัตถุโบราณนานาชนิดที่ขุดค้นพบ

ในบริเวณน้ัน ทั้งจากฝีมือชาวบ้านเอง และจากสำานักศิลปากรที่ 9 จังหวัด

ขอนแก่นที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบ

แม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์จะกระจัดกระจาย ไม่มีการรวบรวม

อย่างเป็นทางการ แต่ความทรงจำาของชาวบ้านในชุมชนนี้ ล้วนภาคภูมิใจว่า

ชุมชนของพวกเขามีประวัติความเป็นมายาวนาน เพียงแต่ไม่มีโอกาสเล่าขาน

ให้คนภายนอกได้รับรู้เท่านั้นเอง 
 โบราณวัตถุสำาคัญที่ค้นพบ ประกอบด้วยเครื่องมือหินและภาชนะดิน
เผาลายเขียนสี คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีบ้านเชียง 
จังหวัดอุดรธานี เรื่อยมาจนถึงสมัยทวารวดีตอนต้น เพราะพบเศียรพระพุทธ
รูปศิลปะทวารวดี กลุ่มเสมาและแผ่นหินทรายสลักนูนต่ำาเป็นรูปพระพุทธ
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รูปนั่ง (ที่มา : แหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม 3 เอกสารกองโบราณคดี
หมายเลข 11/2532) ทำาให้สันนิษฐานได้ว่าชุมชนบ้านศรีฐาน มีมาต้ังแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
  ประกอบกบัสำานกัศลิปากรที่ 9 จงัหวัดขอนแก่น ไดม้ีโครงการขดุคน้
แหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน ในช่วงปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่าน
มา และลงมือขุดค้นแหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี ในวันที่ 6 มีนาคมเพื่อศึกษา
ประวัติวัฒนธรรมและอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีวัดจอมศรี ส่งเสริมให้
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน และ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
โครงการพัฒนาและผังเมืองในอนาคต 

๏ เครื่องปั้นดินเผ�ที่มีก�รขุดค้นพบและช�วบ้�นรักษ�เอ�ไว้

  เหตุนี้ เมื่อมีโครงการ “Spark - U ปลุก-ใจ-เมือง” เกิดขึ้น ชาว

ชมุชนจงึตอบรบั อยากจะปลกุใจใหช้าวชมุชน มสีว่นรว่มในการเรยีนรูท้ัง้เรือ่ง

การขุดค้น การสืบค้นประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน รวมถึงเสาะหาของดี  
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ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ดี อาหารที่ดี ของฝากที่ดีของชุมชน เพื่อประกอบส่วน

ในการยกระดับชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอนาคต 
  อีกทั้งชุมชนศรีฐานอยู่ห่างจากศูนย์กลางของเมืองไม่ถึง 1 กิโลเมตร 
อนาคตเมืองขอนแก่นได้วางเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และเปน็เมอืงแหง่การท่องเท่ียว สัมมนา หากชาวชมุชนศรฐีาน สามารถคน้หา
รากเหง้าที่ตนเองมี พร้อมของดีที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่อง
เที่ยวทางวัฒนธรรมได้ จะส่งผลให้ชาวชุมชนศรีฐานได้มีโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ ด้วยการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของ
จังหวัดได้ 
 โดยเหตผุลหลกัทีช่าวชมุชนอยากรว่มสบืคน้ และปลุกใจคนในชุมชนใหห้นั
มาสืบหารากเหง้าตนเองนั้น ประกอบด้วย ต้องการร่วมสืบค้น เรียนรู้ ประวัติ
ความเป็นมาของชุมชน ของดีของชุมชน ของฝากของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ อยากเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ได้ร่วมสืบค้น
ความเป็นมาของชุมชนร่วมกัน ต้องการให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน 
เกิดความตระหนัก หวงแหนในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง 
ต้องการส่งเสรมิให้ชุมชนศรฐีานเปน็แหลง่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นแหล่ง
เรียนรู้สำาหรับเด็ก เยาวชน ชุมชน และผู้สนใจในอนาคต 
 จากน้ันชมุชนบา้นศรฐีาน เทศบาลนครขอนแกน่ ไดด้ำาเนนิโครงการฯ
จัดกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนบ้านศรีฐาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 
(ทำาความสะอาดวดัจอมศร)ี ) ซึง่เป็นการรว่มแรงรว่มใจทำาความสะอาดบรเิวณ
วัดจอมศรีจำานวน 220 คน
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๏ กิจกรรมทำ�คว�มสะอ�ดวันที่ 17 มิถุน�ยน 2560 ก่อนลงพื้นที่ห�ข้อมูล

 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

เป็นการเก็บข้อมูลประวัติชุมชน สถานที่สำาคัญ ของดีชุมชนพร้อมทั้งแผนที่
เดินดิน และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ บริเวณชุมชนบ้านศรีฐาน 1-4 ผู้ร่วม
กิจกรรมโครงการฯประกอบด้วย ชาวชุมชนและเยาวชนชุมชนศรีฐาน 1-4 
นักศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล และนักเรียน(โรงเรียนบ้านศรี
ฐาน) จำานวน 250 คน 

๏ กลุ่มสืบค้นประวัติคว�มเป็นม�ของชุมชน
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โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มประวัติชุมชน กลุ่มสถาน
ที่สำาคัญ กลุ่มของดีชุมชน กลุ่มแผนที่เดินดินและกลุ่มผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
โดยเริม่จากศกึษาจากแผน ลงขอ้มลูพืน้ฐานสงัเกตสถานทีโ่ดยละเอยีด สงัเกต
กจิกรรม ทางสงัคมเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัพืน้ทีท่ำาระบบสญัลกัษณ์
พรอ้มคำาอธิบาย ลงพืน้ทีส่อบถามหรอืสมัภาษณผ์ูรู้ใ้นชมุชน (Key Informant) 
เช่น ผู้สูงอายุ พระหรือนักบวช ผู้นำาชุมชนด้านต่าง ๆ โดยอาจแบ่งเรื่องราว
ออกเป็นหมวดหมู่ บันทึกเรื่องราวด้วยการจดบันทึก ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพ
วีดีโอ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

๏ โบสถ์ ศ�ลเจ้�ปู่ญ�คูจัด ต้นคิงค�ว บ่อพญ�น�ค 

กลุ่มสืบค้นห�สถ�นที่สำ�คัญ
จากการดำาเนนิ โครงการสบืคน้เมืองเก่า บา้นเราศรีฐาน ในคร้ังนี ้ทำาให้

เด็กเยาวชน ประชาชน คนในชุมชน ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชุมชน 
ทีพ่บว่ามปีระวัตคิวามเปน็มากวา่พนัป ีสบืคน้ไดจ้ากเครือ่งปัน้ดนิเผาทีพ่บ การ
ก่อตั้งบ้านเรือนของชาวชุมชนที่เลือกพื้นที่นี้เพราะมีชัยภูมิดี ภูมิประเทศเป็น
เนนิสูง ปอ้งกนัน้ำาทว่มถงึ แตป่ญัหาของชาวชมุชนทีพ่บตัง้แตอ่ดตีถงึปจัจบุนัคอื
ดินบริเวณพื้นที่มีสภาพเค็มและทำาการเกษตรได้ยาก ในขณะที่สถานที่สำาคัญ
ในชมุชน ทีค่้นพบประกอบดว้ย วดัจอมศรีทีม่อีายยุาวนานคูช่าวชุมชนศรฐีาน 
หอระฆังท่ีเป็นจุดสูงสุดของชุมชนมีความสูงที่สามารถใช้เป็นจุดชมวิวเมือง
ขอนแก่นได้ ต้นคิงคาวหรือเรียกว่าต้นค้างคาวเป็นต้นไม้ที่คาดว่าน่าจะมีอายุ
ไม่ต่ำากว่า 500 ปี มีขนาดใหญ่กว่า 6 คนโอบอยู่ภายในวัด ศาลเจ้าปู่ญาคูจัด 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาชุมชนที่คนในชุมชนเคารพนับถือกราบไหว้บนบาน คูเมือง
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เก่าที่เป็นเนินดินยาวคู่ขนานไปกับชุมชนด้านทิศใต้ บ่อพญานาค บ่อน้ำาผุดที่
มีน้ำาออกมาตลอดเวลาไม่มีวันเหือดแห้ง ส่วนของดีในชุมชนท่ีชาวชุมชนได้
ร่วมกันค้นพบนั้นคือ ปลาร้าบอง แหนม เนื้อทอด ขนมครกโบราณ หมอนวด
แผนไทยฝีมือดี ก๋วยเตี๋ยวยายตุ๋นที่ขายมากว่า 40 ปีแล้ว นอกจากนั้นยังได้
สือ่ประชาสมัพนัธ์ โดยเด็กเยาวชน ประชาชนในชุมชนทีม่สีว่นรว่มในการผลติ
หนังสั้นเพื่อนำาเสนอของดีภายในชุมชนเพื่อให้คนภายนอกได้รับรู้

๏ ของดีในชุมชน ที่ช�วชุมชนร่วมกันค้นพบเพื่อเป็นของฝ�ก

 นี่คือผลสัมฤทธิ์ ในการร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงในการสืบเสาะหา 
ที่มาในอดีต เพื่อมองปัจจุบัน และวางเป้าหมายการเดินสู่อนาคต
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เจาะเวลาหาอดีต

ตามหาเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน

 
๏ ลงชื่อก่อนลงพื้นที่ 
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 กิจกรรมโครงการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน วันที่ 30 มิถุนายน 

2560 เป็นวันแรกของการเปิดกิจกรรม เวลา 08.30 น. ชาวบ้านชาวชุมชน 

ศรีฐานทั้ง 4 ชุมชน ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายเพื่อสืบค้นประวัติ

บ้านเกิดของตนร่วมกัน รวมไปถึงเด็กรุ่นใหม่น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียน

เทศบาลบา้นศรฐีานพรอ้มครอูาจารยท์ีม่าสบืคน้ประวตัชิมุชนของตนเองรว่มกนั 

กับผู้สูงอายุในชุมชน 

 

๏ น�ยธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองน�ยกเทศมนตรีนครขอนแก่น

จากน้ัน นายธวัชชัย ร่ืนรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยบอกว่า วัตถุประสงค์ของโครงการก็

อยากจะย้ำาวา่ทกุคนทีเ่ข้ารว่มโครงการเปน็คนสำาคัญ โดยสว่นใหญม่ภีมูลิำาเนา

อยูใ่นชมุชนศรฐีานและรอบๆ ชุมชนศรีฐาน ซึง่ทำาไมเราถงึตอ้งทำา หลายคนรูจ้กั

คำาวา่ spark u ปลกุใจเมอืง ซึง่เปน็ความรว่มมอืระหว่างเทศบาลนครขอนแกน่ 

สมาคมสื่อมวลชน จ. ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดี 
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 “งานนี้สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

ให้งบประมาณมา โดยพื้นฐานเขาเชื่อว่าชุมชนจะเป็นผู้ที่เป็นตัวหลักในการ

ทำางานทั้งหมด เทศบาลกับสสส. เพียงแค่เป็นตัวผลักดันให้เกิดกระบวนการ

เทา่นัน้ ทำาโครงการนีเ้หมือนทำากบับา้นตวัเองเพราะฉะนัน้เจา้ของบา้นจะตอ้ง

เตม็ที ่เราอยากจะรูต้วัเราจรงิๆ จะไดพ้ดูอยา่งภาคภมูใิจ ตอ้งขอขอบพระคณุ

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำาให้เกิดกิจกรรมวันนี้ขึ้น สิ่งที่เรามั่นใจมากที่สุดคือพลัง

ของชุมชน พลังของเยาวชน โดยเฉพาะโรงเรียนและชุมชนบ้านศรีฐานที่เป็น

ตัวผลักดันให้เทศบาลต้องออกมาทำางานนี้”นายธวัชชัย บอก 

๏ น�ยบัญช� พระพล ผช.อธิก�รบดีฝ่�ยศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข.

 หลังจากรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวเปิดงานและชี้แจง

วัตถุประสงค์ เด็กๆ ได้นั่งฟังอย่างต้ังใจ หลังจากน้ัน นายบัญชา พระพล 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงกิจกรรม

ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 

 “ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง เรามีความเชื่อมโยงกันพื้นที่

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดิมก็เป็นของบ้านศรีฐาน ปัจจุบันเหตุใดเราจึงมา

รวมกนั เราใชป้ระโยชนพ้ื์นท่ีรว่มกันไดห้ลงัจากท่ีเราลงสบืค้นประวตัขิองศรฐีาน 

ทางสสส. เทศบาลนครขอนแกน่ผูท่ี้เกีย่วขอ้งจะสรุปรว่มกนั ทางมหาวทิยาลยั
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ขอนแก่นเองก็จะมาช่วยเติมเต็ม หมู่บ้านเรามีความเป็นบ้านเก่าผสมชุมชน

เมอืงทำาอยา่งไรจะใหค้วามมเีสน่ห์กลับมาอีกครั้ง เราจะดีทีสุ่ดในแบบของเรา 

จะทำาอย่างไรให้มีมูลค่าทางจิตใจ มูลค่าทางเศรษฐกิจและ มูลค่าทางสังคม 

การทำางานในครั้งนี้อยากให้รวมเป็นหนึ่ง ในส่วนของภารกิจหรือการแบ่ง

เป้าหมายหน้าที่ทำาเต็มที่ในส่วนของแต่ละคนที่ได้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนร่วม 

ต่างๆ ยินดีที่จะมาร่วมมือเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชาวบ้านเรา มีหลายอย่าง

ที่สามารถต่อยอดได้ ศักยภาพเราสามารถที่จะสู้กับหลายๆ ที่ในประเทศไทย

ได้” นายบัญชา บอก 

๏ น�งสุม�ลี สุวรรณกร ประธ�นเครือข่�ยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีส�น

 ด้าน สุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน

อสีานไดบ้อกเลา่ถงึรายละเอยีดการเกบ็ขอ้มลู ในระยะเวลา 3 วนัเพ่ือทำาความ

เข้าใจกับชาวบ้านชุมชนศรีฐานและเด็กๆ ลูกหลานชุมชนศรีฐาน เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจตรงกัน 

 “โครงการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานวันก่อนได้เข้าไปคุยกับ 

เด็กๆ ในโรงเรยีนเทศบาลบา้นศรฐีานวา่ เรามา 3 วนันีเ้ราจะมาทำาอะไรกนับา้ง 
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เราแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. ประวัติชุมชน 2. สถานท่ีสำาคัญ  

3. ของดี 4. กลุ่มแผนที่เดินดิน และ 5. กลุ่มหนังสั้น หรือกลุ่มถ่ายทำาวีดีโอ 

โดยแต่ละกลุ่มจะมีพ่ีเลี้ยงกลุ่ม กลุ่มประวัติชุมชนเราจะสืบค้นประวัติด้วย

การถามบุคคลสำาคัญที่เราเตรียมไว้ โดยเด็กๆ จะต้องช่วยกันตั้งคำาถาม 

อย่ารออาจารย์ถามคำาถาม เราต้องไปซักถามประวัติข้อมูลของบ้านศรีฐานว่า

เปน็มาอยา่งไร หลงัจากนีจ้ะให้แยกเข้ากลุม่แตล่ะกลุม่และใหแ้ตล่ะกลุม่ชว่ยกนั

คดิคำาถาม ชว่ยกนัสงสยั ช่วยกนัจดวา่เราจะทำาอะไรบ้างสถานทีส่ำาคญั เฉพาะ

แค่ในวัดก็มีเยอะแล้ว เช่น หลวงปู่ญาคูจัด โบสถ์ ในโบสถ์จะมีใบเสมา และ

มีเศียรพระพุทธรูปเป็นเศษหิน เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ ต้นไม้ ต้นมะขามยักษ์  

เราไปช่วยกันสืบค้นว่าในวัดมีอะไร และสถานที่สำาคัญที่อื่นมีอะไรบ้าง 

เอามาให้หมด เรามาในวันนี้เพื่อจะมาสืบค้นหาสิ่งดีๆ ในชุมชนของเรา 

ในหมู่บ้านของเรา ของดีมีอะไร เราจะได้ภาคภูมิใจกับสิ่งที่เรามี รากเหง้าที่

เราเกิด” สุมาลี บอก 

๏ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ วิทย�กรและผู้นำ�ทีมแผนที่เดินดิน
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 “กลุ่มแผนที่เดินดินสำาคัญมากๆ ต้องทำาก่อนกระบวนการอื่นๆ 

ดว้ยซ้ำาไปแตเ่ราจะนำาแผนทีเ่ดนิดนิเปน็ตวัหนนุเสริมทกุกลุม่ เพราะฉะนัน้ขอ

อนุญาตทุกกลุ่มว่า กลุ่มแผนที่เดินดินจะสัมภาษณ์ทุกกลุ่มเพื่อที่จะนำาข้อมูล

มาประกอบในแผนที่เดินดินนี้เพราะเวลาเราลงชุมชนเราต้องเดินตามที่เรียก

ว่าแผนที่เดินดิน ต้องเดินลงสำารวจ ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้สำารวจพื้นที่โดย

ละเอียดในชุมชนเรา กลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย นักเรียน ครู ตัวแทนชุมชน 

สถาปนิกจากเทศบาลนครขอนแก่นมาร่วมด้วย เราจะทำางานไปพร้อมกับ

ทุกกลุ่ม วันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี ส่วนมากเราจะได้ยินบ้านศรีฐานมาจากคน

อื่น ตอนนี้เราจะสืบค้นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องผ่านโรงเรียน ไม่ต้องผ่านวัด

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูล

นำาเสนอด้วยตัวของทุกคนเอง เป็นเรื่องที่น่า” ผศ.ดร.ทรงวิทย์ กล่าว

 กิจกรรมช่วงเช้าผ่านไปอย่างราบรื่นโดยการเปิดงานจากตัวแทน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เวลาประมาณ 10.30 น. ทุกกลุ่มที่ได้แบ่งไว้

แล้วเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เริ่มแบ่งกลุ่มกันออก

อย่างชัดเจน เพื่อพูดคุยตกลงกันว่าควรจะสัมภาษณ์ใครก่อน และลงพื้นที่ 

ใดก่อน น้องๆ จากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ทั้งหญิงและชายแยกไปตาม

กลุ่มของตนเองโดยมีชาวบ้านชาวชุมชนศรีฐานและพี่เลี้ยงจากเทศบาลนคร

ขอนแก่น อย่าพร้อมเพรียงกัน 

 เช้านี้เด็กๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนาน ตื่นเต้นว่าพวกเขาจะต้องทำา

อะไร และไปสถานที่ใดบ้างที่ตนเองอาจจะยังไม่รู้จัก ไม่เคยไป 

 กลุ่มที่ 1 ได้แก่กลุ่มข้อมูลประวัติชุมชน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ

ชุมชนบ้านศรีฐาน ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์บุคคลสำาคัญ ประกอบด้วย ผู้รู้ประวัติ

ชุมชนในพื้นที่ ที่เลือกมาจำานวน 5 คน เพื่อให้ทราบประวัติชุมชนบ้านศรีฐาน 

ผู้นำาทีมคือ นายหนูฤทธิ์ ล่ามแขก

 กลุม่ท่ี 2 กลุม่สถานทีส่ำาคญั ได้แก ่วัดจอมศร ีใบเสมา ศาลเจา้ปูญ่าคจูดั 

หนองบอน บ่อพญานาค และอื่นๆ อีกมากมาย โดยลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้รู้จัก
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สถานที่สำาคัญในพื้นที่ จำานวน 5 คนเพื่อให้ทราบประวัติสถานที่สำาคัญชุมชน

บ้านศรีฐาน ผู้นำาทีมคือ นายบุญบาล อนุศรี

 กลุม่ที ่3 กลุม่ของดชีมุชน สบืหาของดทีางดา้นอาหาร ดา้นวฒันธรรม 

ด้านปูชนียบุคคล ลงพื้นที่สัมภาษณ์บุคคลสำาคัญ ประกอบด้วย เจ้าของสูตร

อาหารของดีชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรม และปูชนียบุคคล เพื่อให้

ได้ข้อมูลของดีชุมชนบ้านศรีฐาน ผู้นำาทีมคือ นางวาสนา จตุภักดิ์

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มแผนที่เดินดิน จัดทำาแผนที่เดินดินชุมชน ผู้นำาทีมคือ 

ผศ.ดร.ทรงวิทย์พิมพะกรรณ์

 กลุ่มที่ 5 กลุ่มหนังสั้น กลุ่มทำาหนังสั้นเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ

ชุมชนบ้านศรีฐาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักผู้นำาทีม คือ นาย

ไพฑูรย์ เพิ่มศิรินิวาส

 แตล่ะกลุม่จะตอ้งมพีีเ่ลีย้งรว่มเดนิทางไปดว้ย โดยการเกบ็ขอ้มลูตอ้ง

ถ่ายภาพนิ่ง และจดบันทึกข้อมูลหรือ บันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเพื่อนำามา

ถอดเทป

 

๏ กลุ่มของดีชุมชน                          ๏ กลุ่มสถ�นที่สำ�คัญ 

๏ กลุ่มหนังสั้น                            ๏ กลุ่มประวัติชุมชน 
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๏ กลุ่มแผนที่เดินดิน เตรียมคว�มพร้อมกัน

 เมื่อพูดคุยทำาความเข้าใจตรงกันเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มก็เริ่มแยกย้าย

กันไปลงพื้นที่ สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้วางแผนไว้ ยกตัวอย่างวันนี้กลุ่มสถาน

ที่สำาคัญและกลุ่มของดี ได้สำารวจภายในบริเวณวัดก่อน กลุ่มสถานที่สำาคัญ

ช่วงเช้า ได้สำารวจโดยการนำาของคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานและชาว

บ้านที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานในวันนี้ด้วยกันและ

ที่จะขาดไม่ได้คือ เยาวชนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานที่วันนี้มากัน 

อย่างพร้อมเพรียง 

 สมุดบันทึกคนละเล่ม ปากกาคู่ใจคนละแท่ง เดินต่อแถวกันอย่าง

เป็นระเบยีบเพือ่เดนิดสูถานทีส่ำาคญัภายในวดั ทีต่นเองอาจไมเ่คยเหน็มากอ่น 

วันนี้พวกเขามีเพื่อนๆ และชาวบ้านพร้อมทั้งคุณครูมาด้วย เรียกได้ว่าเด็กๆ 

มีกำาลังใจท่ีจะสืบค้นข้อมูลไปพร้อมๆ กับชาวบ้านชาวชุมชนศรีฐานอย่าง 

แน่นอน
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๏ สถ�นที่สำ�คัญภ�ยในวัด สถ�นที่สำ�คัญที่แรก

 กลุ่มที่กระตือรือร้นไม่แพ้กันคือ กลุ่ม ของดีชุมชน ภายในวัดจอมศรี

นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนศรีฐานแล้ว ยังมีของดีมากมาย

ภายในวัด เช่นเดียวกับวันนี้ที่เด็กๆ นักเรียน คุณครู ชาวบ้าน และพี่เลี้ยง

เทศบาลนครขอนแก่นได้รู้จักของดีในบ้านศรีฐานเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยได้ยิน

ได้ฟังมาจากคนภายนอก แต่วันนี้ผู้ที่จะแนะนำาบอกเล่า เป็นคนในชุมชนเอง

 กลุ่มนี้เด็กๆ จดกันอย่างขยันขันแข็ง ตั้งใจฟังชาวบ้านผู้มาถ่ายทอด

ความรู้เป็นอย่างดี เด็กๆ ตื่นเต้นและสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นอย่างมาก 

เพราะไม่เคยเห็นมาก่อนอาจเพราะเด็กๆ เหล่าน้ี เกิดไม่ทันอุปกรณ์ของดี

เหล่านี้ วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ในสมัยก่อน 

ประโยชนแ์ละไดรู้จ้กัวา่อปุกรณ์การประกอบอาชีพของคนสมยักอ่นมอีะไรบา้ง

๏ เด็กๆ หยุดดูของดีภ�ยในวัด
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 เวลาประมาณ 15.30 น. เปน็เวลาทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูจากการสำารวจ 

ลงพืน้ทีท่ัง้วนัในวนัแรกมาพดูถึงปัญหา อปุสรรคท่ีเกดิขึน้ ในวนันีท้ีแ่ตล่ะกลุม่

ไดป้ระสบพบเจอ โดย สุมาล ีสุวรรณกร เปน็ผูน้ำาในการซกัถามถงึปญัหาหรอื

สิ่งที่พบเจอในวันนี้ แต่ละกลุ่มเริ่มประจำาที่ตามเก้าอี้ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ เวลา

นี้ลมเริ่มพัดแรง บรรยากาศเหมือนฝนจะตก ทำาให้ทุกคนต้องรีบรวมตัวอย่าง

พร้อมเพรียงก่อนที่ฝนจะตกลงมาเสียก่อน

๏ น�งสุม�ลี สุวรรณกร ประธ�นเครือข่�ยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีส�น

 ทั้งนี้ กลุ่มสถานที่สำาคัญนำาทีมโดยนายบุญบาล อนุศรี บอกว่า 

เด็กๆ มีความสนใจในสถานที่สำาคัญของชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้ง โบสถ์ ศาลา

การเปรียญ และหอระฆัง แม้ก่อนหน้านี้จะเคยเห็นแต่ไม่เคยรู้ประวัติความ

เป็นมา วันนี้พวกเขาได้มาเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง 
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๏ น�งว�สน� จตุภักดิ์ กลุ่มของดีชุมชน

 กลุ่มของดีชุมชน นำาทีมโดย นางวาสนา จตุภักดิ์ บอกว่า วันน้ีอิ่ม 

อกีทัง้ไดข้องฝากมาดว้ย อปุกรณก์ารเดนิทาง ของเลน่เดก็ เดก็สนใจมาก สว่น

ปัญหาคือจัดโซนยังไม่ลงตัวว่าจะไปอย่างไร เพราะสถานที่ที่จะไปเยอะมาก 

อาหารบางคนไม่ยอมบอกสูตร ลงลึกไม่ได้ จึงใช้วิธีการสังเกตแล้วนำามาเขียน

๏ น�ยไพฑูรย์ เพิ่มศิรินิว�ส กลุ่มหนังสั้น
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 ด้าน “กลุ่มหนังส้ัน หัวหน้าทีม ไพฑูรย์ เพิ่มศิรินิวาส บอกว่า 

ช่วงครึ่งวันแรกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะโดยให้ข้อมูลว่าหนังสั้นทำาอย่างไร 

การทำาสือ่วีดโีอมอีะไรบา้งใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ลอืกวา่อยากทำารปูแบบไหน สรปุกนัวา่

อยากทำาเปน็รายการทีว ีคดิชือ่รายการวา่ พาทวัรท์ัว่ศรฐีาน แตด่ว้ยข้อจำากดัคอื 

ศรีฐานมีของดีเยอะมาก สถานที่เยอะมาก เราจึงเลือกที่เด่นที่สุดในการถ่าย 

๏ ผศ.ดร.ทรงวิทย์พิมพะกรรณ์ กลุ่มแผนที่เดินดิน

 ในขณะที่กลุ่มแผนที่เดินดิน บอกว่า พื้นที่เราทั้ง 4 ชุมชนเป็นพื้นที่

ค่อนข้างกว้าง มีรายละเอียดมาก ไม่ว่าจะเป็นบ้าน สถานที่สำาคัญต่างๆ เรา

ก็พยายามที่จะเดินให้ได้มากที่สุด ในช่วงเวลาที่เราเดินเรามีเวลาอยู่แค่ 2 วัน

จริงๆ แล้วคือวันกว่าๆ เท่านั้น เราก็จะใช้วิธีการว่าให้เอาแผนที่ทางการเป็น

ตัวตั้งวันนี้เราจึงรวมแค่สองชุมชนคือศรีฐาน 1 กับศรีฐาน 4 โดยที่เอาชุมชน

ที่เราจะลงศรีฐาน 2 กับศรีฐาน 3 มารวมแล้วเราก็พยายามที่จะเดินดูแยก

ต่างๆ เนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่รู้พื้นที่ท่านก็พาเดินไปดูโดยคุณแม่พัชรีพา

เราไปดูจุดแรกคือตรงที่ขุดพบใบเสมาครั้งแรก”

 กิจกรรมวันแรกจบลงด้วยการพูดคุยถึงปัญหาที่เจอในวันแรกจาก

การลงพื้นที่ เวลานี้ลมพัดแรงราวกับพายุจะเข้า พวกเราเริ่มแยกย้ายกัน 
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เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันที่สองคือวันที่ 1 กรกฎาคม 

และพร้อมที่จะทำากิจกรรมที่แต่กลุ่มได้รับมอบหมายต่อ ยังมีอีกหลายที่ที่เรา

ตอ้งไปสืบคน้ เสาะหา ใหไ้ด้มาซึง่ขอ้มลูของบา้นเรา จากคนในชมุชนของเราเอง

วันที่สองเริ่มขึ้น 

 เช้าวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 วันนี้ทุกกลุ่มรวมตัวกันที่วัดจอม

ศรีเช่นเคย ในเวลาประมาณ 08.30 น. เพื่อเตรียมพร้อมกับการลงพื้นที่ตาม

หวัขอ้ทีต่นเองไดร้บัมอบหมายตอ่จากเมือ่วาน วนันีเ้ดก็ๆ ใสเ่สือ้ยดืสดีำา สกรนี

ตวัหนงัสอื “สบืคน้เมอืงเกา่ บา้นเราศรีฐาน” อยา่งพรอ้มเพรยีง เมือ่เหน็ผูน้ำา

แต่ละกลุ่มแล้ว เด็กๆ ได้แยกย้ายตามกลุ่มของตนเองที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็น

อย่างดี 

 การลงพืน้ทีเ่พียงหนึง่วนัทำาใหเ้ดก็ๆ ภายในกลุม่สนทิกนัมากขึน้ รวม

ไปถงึผูน้ำาชมุชน ชาวบา้นชมุชนศรฐีานทีส่นทิกบัเดก็ๆ และคนในพ้ืนทีม่ากขึน้ 

จากการลงพื้นที่สร้างความแน่นแฟ้นในชุมชนได้อย่างมาก เพราะนอกจาก 

การเดนิสำารวจ ภายในชมุชนศรีฐานแล้ว ถอืเปน็โอกาสทีด่อียา่งมาก ทีไ่ดพ้บปะ 

พูดคุยสัมภาษณ์ ถามไถ่ คนในชุมชน ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีนอกจากจะได้

เรียนรู้ชุมชนของตนเองแล้ว ยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นอีกด้วย

 จากน้ัน เวลาประมาณ 09.30 น. แตล่ะกลุม่เริม่เคลือ่นตวัจากบรเิวณ

วัดจอมศรีไปตามจุดที่แต่ละกลุ่มได้วางแผนไว้ ยกตัวอย่างวันนี้ ในช่วงเช้าเรา

ตามติดกลุ่มแผนที่เดินดิน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มย่อยเพื่อไปสถาน

ที่ในแต่ละโซน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการลงสำารวจพื้นที่มากยิ่งขึ้น เรา

เดินออกจากวัดจอมศรี เดินเลี้ยวลงไปด้านขวามือ ทักทายตามบ้านต่างๆ 

ที่มีคนอยู่ หลายบ้านวันนี้มีคนอยู่บ้านเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์ นั่นหมายถึง

วนัหยดุ หลายบา้นตอ้นรบัเราดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้แจม่ใส พรอ้มโบกมอืทกัทาย 

ไหว ้เปน็ระยะ วนันีเ้ดก็ๆ ไดท้ำาหน้าทีท่ัง้ถ่ายภาพบา้นแต่ละหลงั ท่ีเป็นบา้นเกา่ 
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และเป็นจุดสำาคัญที่น่าสนใจตลอดเส้นทาง บ้างก็จดบันทึกบ้านเลขที่ ทั้งที่มี

คนอยูบ้่านและไม่มคีนอยูบ่า้นเพ่ือใหแ้ผนทีเ่ดนิดนิมพีกิดัออกมาละเอยีดทีส่ดุ 

และสมบรูณแ์บบทีส่ดุ การเดนิสำารวจชมุชนศรฐีานในครัง้นีท้กุตรอกซอกซอย 

ทำาให้ได้เห็นกิจกรรมเล็กๆ ที่สร้างรายได้ให้กับบางบ้าน ที่หลายคนในชุมชน

อาจจะยังไม่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็น ร้านเย็บผ้า ที่เป็นร้านเล็กๆ ซึ่งอาจมีแค่เพื่อน

บ้านใกล้เคียงไม่กี่หลังรู้จักเท่านั้น

 การเดินสำารวจของกลุ่มแผนที่เดินดินครั้งนี้จึงทำาให้เห็นเสน่ห์ของ

ชมุชนศรฐีานรวมไปถงึสิง่ทีก่ารนัง่รถหรอืขบัรถผา่นไม่มีทางได้เห็น แม้อากาศ

จะรอ้น แตเ่ดก็ ๆ  ทุกคนในกลุม่กต้ั็งใจจดบนัทึกกนัคนละไมค้นมอื เดนิสำารวจ

อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำาให้ชาวบ้านชาวชุมชนศรีฐานในกลุ่มหายเหนื่อย

ตามไปด้วย กลับกลายเป็นความสนุกสนานเข้ามาแทน

๏ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์

และอ�จ�รย์จ�ก ร.ร.เทศบ�ลบ้�นศรีฐ�น สอบถ�มข้อมูลจ�กคุณย�ย

 หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อย ทุกกลุม่แยกย้ายตาม

จุดที่ตนเองวางแผนไว้ สำาหรับช่วงบ่ายวันนี้เราเดินทางติดตามกลุ่มหนังส้ัน 

เพ่ือดูว่า พวกเขามีวิธีการถ่ายทำารายการทีวีของพวกเขาอย่างไร น่าตื่นเต้น

มากเลยทีเดียว เพราะเด็กๆ ในกลุ่มนี้หลายคนถือเป็นครั้งแรกของพวกเขา
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ที่จะได้ทำารายการทีวีในแบบของตนเอง และนำาเสนอชุมชนของตนเองให้คน

ทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น

 เราตามน้องๆ ไปที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ถ่ายทำารายการทีวีในวันนี้ ภายในโรงเรียนแห่งนี้มีบ่อพญานาคประจำา

โรงเรยีนทีถ่อืเปน็สถานทีส่ำาคญัอกีที ่ทีพ่วกเขาตอ้งนำาเข้าไปเสนอใหทุ้กคนรบั

รูใ้นรายการทวีดีว้ย เวลานีน้อ้งๆ กระตอืรอืรน้ทีจ่ะถา่ยทำารายการทวีขีองพวก

เขาเอง และวันนี้เป็นการถ่ายทำาฉากปิดของรายการทีวีของพวกเขาอีกด้วย

ครเูอ๋ ไพฑรูย ์ครพูเิศษของพวกเขาในวนันีเ้ดนิทางมาถงึโรงเรยีนเทศบาลบา้น

ศรีฐานเพ่ือถ่ายทำาฉากท่ีเหลือในรายการทีวี ทุกฝ่ายถูกแบ่งหน้าที่กันอย่าง

ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ผู้กำากับ ช่างภาพ นักแสดง ผู้ช่วยผู้กำากับ ตอนนี้เด็กๆ 

คล่องแคล่วกับหน้าที่ที่ได้รับเป็นอย่างมาก พวกเขาถ่ายทำาฉากจบจนสำาเร็จ

โดยไมม่ทีา่ทวีา่จะเหน็ดเหน่ือยเลยแมแ้ต่น้อย แต่กลบัไดเ้หน็ความสนกุสนาน

ผ่านแววตาของพวกเขา เยาวชนที่แฝงไปด้วยพลังแห่งความสามัคคี

๏ ครูเอ๋ ดูแลใกล้ชิด
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๏ ซักซ้อมก่อนเริ่มก�รถ่�ยทำ� ที่บ่อพญ�น�ค 

 เวลาประมาณ 15.30 น. วนัน้ีทกุกลุ่มรวมตวักนัทีห่อ้งประชมุโรงเรยีน

เทศบาลบ้านศรีฐานเพื่อประชุมถึงปัญหา อุปสรรค สิ่งที่พบเจอมาในวันนี้ 

และการเตรียมความพร้อมนำาเสนอข้อมูลท่ีสำารวจมาทั้งสองวันในวันพรุ่งนี้  

เมื่อทุกกลุ่มพร้อมแล้ว การประชุมจึงเริ่มขึ้น

 “เนือ่งจากวา่กลุม่ของเราตอ้งมกีารแสดงสาธติใหด้ดูว้ย มทีำาใหช้มิดว้ย 

โดยตั้งเอาไว้สถานที่ละครึ่งชั่วโมงอาจจะเลยเวลาบ้างวันนี้ยังมีสถานที่บางที่

ที่ยังไปไม่ครบ ช่วงบ่ายเด็กๆ คงจะเหนื่อยกันพอถึงตอนเช้าก็กระตือรือร้น 

เด็กๆ มีบทบาทในการถาม พยายามกระตุ้นให้เด็กถาม ให้เขาถามเองโดยมี

พี่เลี้ยงเป็นแม่แบบให้เด็กได้บันทึกข้อมูล เขียน ถ่ายรูป โดยในวันพรุ่งนี้จะนำา

เสนอด้วยแผนผังความคิด”นางวาสนา หัวหน้ากลุ่มของดี บอก 

 ส่วนกลุ่มประวัติศาสตร์ชุมชน บอกว่า ได้วางและออกแบบเบื้องต้น

กอ่นท่ีจะเริม่ดำาเนินการด้วยซ้ำา เรามีประวติัศาสตรเ์ดมิอยูแ่ลว้ เราไดส้มัภาษณ์

เพิ่มเติมจำานวน 5 ท่านมีการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอซึ่งแต่ละ 5 คนน้ีมีความ 
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แตกต่างกัน จะให้เดก็นกัเรยีนของเราบอกวา่คณุพอ่คณุแมค่นนีท้า่นเลา่ถงึเรือ่ง

ราวเป็นอย่างไร โดยภาพประกอบเป็นวีดีโอการถ่ายทำา แต่เราไม่สามารถลง 

พืน้ทีจ่รงิไดเ้พราแตล่ะพืน้ทีอ่ยูไ่กลกนั เราสามารถลงพ้ืนท่ีไดแ้ตไ่ม่ครบจำานวน

คน พรุ่งนี้กิจกรรมของเราคือตอนเช้าจะนำาเนื้อหาที่สัมภาษณ์มาทั้ง 5 คนมา

เรียบเรียงเพื่อเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์เดิมที่มีการสืบค้นมาก่อนแล้วให้

นำาเสนอซึ่งสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น คือสิ่งที่เราได้จากชุมชนเป็นอย่างไรและสิ่งที่

สืบค้นมาก่อนเป็นรูปแบบไหนสิ่งสำาคัญคือ จากบทสัมภาษณ์ของแต่ละคนจะ

ให้เด็กชี้เสนอแนะว่า ประวัติศาสตร์ของเราพ่อแม่เราเริ่มต้นมาอย่างไร” นาย

กิตติทัต ตัวแทนกลุ่มประวัติศาสตร์ชุมชน บอก 

 ส่วนกลุ่มแผนที่เดินดิน เด็กๆ ในกลุ่มแผนที่เดินดินได้มีโอกาสเดิน

สำารวจซึมซับค่อยๆ เดินไปจะได้เห็นอะไรต่างๆ ที่ไม่เคยเห็นเพราะปกตินั่ง

รถขับรถผ่านดูอย่างเดียวไม่พอต้องคุยต้องสัมภาษณ์สอบถามต้องสังเกต 

บางอย่างเป็นเชิงสัญลักษณ์ถ้าเราไม่สอบถามไม่สังเกตดีๆ เราก็จะไม่เห็นมี

ความหมายซ่อนอยูใ่นนัน้ เปน็สาระทีเ่ราไดเ้รยีนรูต้ลอดสองวนั พรุง่นีก้จ็ะเปน็ 

วันสรุป วิเคราะห์ไปด้วยในขณะที่เดิน พรุ่งนี้ก็สรุปเป็นการนำาเสนอเป็น 

การทดลอง ก่อนจะนำาเสนอจริงในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ 

 กิจกรรมวันที่สองจบลงไปด้วยบรรยากาศของการเตรียมพร้อมที่ 

ทกุคนตัง้ใจเปน็อยา่งมากให้ขอ้มูลทีต่นเองลงพ้ืนท่ีสำารวจมา ออกมาใหดี้ทีส่ดุ 

และหวังที่จะเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รับรู้มากที่สุด
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๏ บรรย�ก�ศก�รประชุมสรุปง�นวันที่สอง

 กิจกรรมวันที่สามเร่ิมขึ้นโดยในช่วงเช้าแต่ละกลุ่มได้มาเตรียมความ

พร้อมภายในกลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการนำาเสนอ แบ่งหน้าที่การนำาเสนอ และ

เตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อนำาเสนอในช่วงบ่าย 

๏ กลุ่มประวัติชุมชน - กลุ่มหนังสั้นกำ�ลังดูผลง�นร�ยก�รทีวี
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๏ กลุ่มของดีชุมชน / กลุ่มสถ�นที่สำ�คัญ พูดคุยเตรียมข้อมูล

๏ กลุ่มของดีชุมชน เตรียมก�รละเล่นม�ด้วย

 ในช่วงบ่าย กิจกรรมเริ่มขึ้นเวลา 13.00 น. ทุกกลุ่มนั่งประจำาท่ี  

ทั้งเด็กเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ชาวบ้านชุมชนศรีฐาน ผู้นำาชุมชน 

มากนัมากมาย พร้อมรบัชมรบัฟงัลกูหลานของตนเองนำาเสนอเรือ่งราวภายใน

ชุมชนของตนเอง
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๏ น้องๆ ตัวแทนจ�กกลุ่มสถ�นที่สำ�คัญ

สถ�นที่สำ�คัญของบ้�นศรีฐ�น 

 
 

สถานที่ส าคญัของบ้านศรีฐาน  
 
 

 
1.กลุ่มสถานทีส่ าคัญ  

1.วัดจอมศรี สร้างในปี พ.ศ.2379 โดยมีชาวบ้านในชมุชนศรีฐานเป็นผู้ชว่ยในการก่อสร้างมีการ
ค้นพบโบราณวตัถใุนบริเวณวดัหลายชิน้รวมไปถึงใบเสมา พระเคร่ือง เคร่ืองปัน้ดนิเผา เศียรพระพทุธรูป 
ปัจจบุนัวดัจอมศรีมีพระทัง้หมด 11 รูปทัง้พระไทยและพระจากประเทศลาวเข้ามาจําวดัเพ่ือศกึษาตอ่ท่ี
เมืองไทย 

2.ศาลเจ้าปู่ญาคูจัด ซึง่ชาวบ้านชมุชนศรีฐานมีความเช่ือวา่เป็นผู้ปกปักรักษาให้ชมุชนอยูเ่ย็นเป็น
สขุและผู้ชายในชมุชนศรีฐานท่ีจะไปเกณฑ์ทหารจะมาบนบาลศาลหลวงปู่ ญาคจูดัและจะมกัได้ใบดํา 

3.ต้นคิงคาว หรือต้นค้างคาวเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อายมุากกวา่ 100 ปีมีสรรพคณุทางยารักษาโรค
เบื่ออาหาร  

4.โบสถ์ สร้างราว พ.ศ.2510 แล้วเสร็จและทําการฉลองเมื่อปี พ.ศ.2528  โดยการร่วมมือร่วมใจ
ของประชาชนท่ีมีจิตศรัทธาและคนในชมุชน 

5.ศาลาการเปรียญ สร้างเมือง พ.ศ.2534 โดยมีกลุม่พฒันาคนขอนแก่นและชาวบ้านบ้านศรีฐาน
สร้างขึน้ 

6.หอระฆัง สร้างเมื่อวนัท่ี 22 พ.ค. 2538 แล้วเสร็จ เม่ือวนัท่ี 2 มี.ค.2543  
7.หนองบอน หนองนํา้ฝ่ังทิศตะวนัตกของชมุชนศรีฐานมีพืน้ท่ีทัง้หมด 8.5 ไร่เป็นหนองนํา้ประจํา

หมูบ้่านมีคนในอดีตใช้นํา้จากหนองบอนในการดําเนินชีวิตประจําวนั  จากการสมัภาษณ์คุณยายโสดา วัน
ดีได้ให้ข้อมลูวา่ในอดีตชมุชนใช้ดนิบริเวณหนองบอนไปทําเคร่ืองปัน้ดนิเผาและใช้ดนิใต้นํา้เป็นเหย่ือในการ

ศาลหลวงปู่ ญาคู
จดั

ศาลาการเปรียญ 

หนองยาว บ้านขนุพิจารณ์

หอระฆงั 

ต้นคิงคาว โบสถ์ 

หนองบอน 

บอ่พญานาค 
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 1. กลุ่มสถานที่สำาคัญ 

  1. วัดจอมศร ีสร้างในปี พ.ศ.2379 โดยมีชาวบ้านในชุมชน

ศรฐีานเปน็ผูช้ว่ยในการกอ่สรา้งมกีารคน้พบโบราณวตัถใุนบรเิวณวดัหลายชิน้

รวมไปถึงใบเสมา พระเครื่อง เครื่องปั้นดินเผา เศียรพระพุทธรูป ปัจจุบันวัด

จอมศรมีพีระทัง้หมด 11 รปูทัง้พระไทยและพระจากประเทศลาวเขา้มาจำาวดั

เพื่อศึกษาต่อที่เมืองไทย

  2. ศาลเจ้าปู่ญาคูจัด ซ่ึงชาวบ้านชุมชนศรีฐานมีความเชื่อ

ว่าเป็นผู้ปกปักรักษาให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขและผู้ชายในชุมชนศรีฐานที่จะไป

เกณฑ์ทหารจะมาบนบาลศาลหลวงปู่ญาคูจัดและจะมักได้ใบดำา

  3. ต้นคิงคาว หรือต้นค้างคาวเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อายุ

มากกว่า 100 ปีมีสรรพคุณทางยารักษาโรคเบื่ออาหาร 

  4. โบสถ ์สร้างราว พ.ศ.2510 แล้วเสร็จและทำาการฉลอง

เมือ่ป ีพ.ศ.2528 โดยการรว่มมอืรว่มใจของประชาชนท่ีมจีติศรทัธาและคนใน

ชุมชน

 5. ศาลาการเปรียญ สร้างเมือง พ.ศ.2534 โดยมีกลุ่มพัฒนาคน

ขอนแก่นและชาวบ้านบ้านศรีฐานสร้างขึ้น

 6. หอระฆัง สร้างเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2538 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 2 

มี.ค.2543 

 7. หนองบอน หนองน้ำาฝัง่ทศิตะวันตกของชมุชนศรฐีานมพีืน้ทีท่ัง้หมด 

8.5 ไร่เป็นหนองน้ำาประจำาหมู่บ้านมีคนในอดีตใช้น้ำาจากหนองบอนในการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวัน จากการสัมภาษณค์ุณยายโสดา วันดไีด้ให้ข้อมูลว่าใน

อดีตชุมชนใช้ดินบริเวณหนองบอนไปทำาเครื่องปั้นดินเผาและใช้ดินใต้น้ำาเป็น

เหยื่อในการล่อปลา ด้านข้างยังเป็นที่ตั้งของศาลปู่ประจักร เป็นที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจของชาวบ้านและในช่วงแรม 15 ค่ำาเดือน 5 จะมีพิธีก่อกองทราย เพื่อ

เป็นการสกัการะบชูาปู่ประจกัร ปัจจบุนัหนองบอนไดถ้กูปรบัปรงุภมูทิศันเ์ปน็
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สวนสาธารณะของชมุชนศรฐีาน เพือ่เปน็ทีพ่กัผอ่นและทำากจิกรรมรว่มกนัของ

ชาวบ้าน

 8. หนองยาว เปน็หนองน้ำาฝัง่ทศิใตข้องชมุชนศรฐีาน ชาวบา้นในอดตี

ใชน้้ำาจากหนองยาวในการดำารงชวีติประจำาวนั ทัง้ในการอปุโภคบรโิภครวมไป

ถงึยงัเปน็ทำามาหากนิของชาวบา้นและชาวบา้นยงัไดอ้าศยัน้ำาจากหนองยาวใน

การทำานา ดา้นซา้ยยงัเปน็ทีต้ั่งของศาลหลวงปูห่นองยาวทีน่บัถอืของชาวบา้น

โดยจะมีพิธีบวงสรวงในช่วงเดือน 6 วันพุธ พุธไหนก็ได้ของเดือน 6 

 9. บ้านขุนพิจารณ ์หรือตาสิน อนุศรี พื้นเพเป็นชาวอุบลราชธานีแต่

ได้อพยพถิ่นฐานมาตั้งบ้านใหม่ปัจจุบันคือ ชุมชนศรีฐาน 1 ไม่ทราบข้อมูลปี 

พ.ศ.ที่แน่ชัด แต่อยู่ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ขุนพิจารณ์หรือ นาย

สิน อนุศรี มีภรรยา 2 คนคือแม่ไข มีลูก 3 คน ประกอบ แม่ภา พ่อเคน แม่

ทองในภายหลังแม่ไขได้เสียชีวิต ขุนพิจารณ์ได้แต่งงานใหม่กับนางกุย มีลูก

ด้วยกันทั้งหมด 7 คนประกอบด้วยแม่ปิ้ง แม่เฟื้อย แม่ปัด แม่เสา พ่อหิน

พ่อขาง แม่หว่าง

๏ แผนผังครอบครัวขุนพิจ�รณ์ อนุศรี ผู้ก่อตั้งชุมชนบ้�นศรีฐ�น

 
 

ลอ่ปลา ด้านข้างยงัเป็นท่ีตัง้ของศาลปู่ ประจกัร เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของชาวบ้านและในชว่งแรม 15 ค่ํา
เดือน 5 จะมีพิธีก่อกองทราย เพ่ือเป็นการสกัการะบชูาปู่ ประจกัร ปัจจบุนัหนองบอนได้ถกูปรับปรุงภมูิทศัน์
เป็นสวนสาธารณะของชมุชนศรีฐาน เพ่ือเป็นท่ีพกัผอ่นและทํากิจกรรมร่วมกนัของชาวบ้าน  

8.หนองยาว เป็นหนองนํา้ฝ่ังทิศใต้ของชมุชนศรีฐาน ชาวบ้านในอดีตใช้นํา้จากหนองยาวในการ
ดํารงชีวิตประจําวนั ทัง้ในการอปุโภคบริโภครวมไปถึงยงัเป็นทํามาหากินของชาวบ้านและชาวบ้านยงัได้
อาศยันํา้จากหนองยาวในการทํานา ด้านซ้ายยงัเป็นท่ีตัง้ของศาลหลวงปู่ หนองยาวท่ีนบัถือของชาวบ้าน
โดยจะมีพิธีบวงสรวงในชว่งเดือน 6 วนัพธุ พธุไหนก็ได้ของเดือน 6  

9.บ้านขุนพจิารณ์ หรือตาสิน อนศุรี พืน้เพเป็นชาวอบุลราชธานีแตไ่ด้อพยพถ่ินฐานมาตัง้บ้าน
ใหมปั่จจบุนัคือ ชมุชนศรีฐาน 1 ไมท่ราบข้อมลูปี พ.ศ.ท่ีแนช่ดั แตอ่ยูใ่นชว่งระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
ขนุพิจารณ์หรือ นายสิน อนศุรี มีภรรยา 2 คนคือแมไ่ข มีลกู 3 คน ประกอบ แมภ่า พอ่เคน แมท่องใน
ภายหลงัแมไ่ขได้เสียชีวิต ขนุพิจารณ์ได้แตง่งานใหมก่บันางกยุ มีลกูด้วยกนัทัง้หมด 7 คนประกอบด้วยแม่
ปิง้ แมเ่ฟือ้ย แมปั่ด แมเ่สา พอ่หิน พอ่ขาง แมห่วา่ง 

 
 

แผนผังครอบครัวขุนพจิารณ์ อนุศรี ผู้ก่อตัง้ชุมชนบ้านศรีฐาน 
 
10.บ่อพญานาค ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานทิศตะวนัตกของชมุชนศรีฐาน 2 

แตเ่ดมิเรียกวา่หนองอีเลิงสมยัโบราณชาวบ้านใช้นํา้ในหนองอีเลิงในการดํารงชีวิตเพราะนํา้ในหนองอีเลิง

ขุนพจิารณ์

แม่ไข 

แม่พา พ่อเคน แม่ทอง 

แม่กุย

มีลกู 7 คน
แม่ปิง้ แมเ่ฟือ้ย แม่ปัด แม่

เสา พ่อหนิ พ่อขาง แม่หว่าง 



90  I  Spark U  ‘ปลุกใจคุณ ปลุกใจเมืองอีสาน’

 10. บอ่พญานาค ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องโรงเรยีนเทศบาลบา้นศรฐีานทศิ

ตะวันตกของชุมชนศรีฐาน 2 แต่เดิมเรียกว่าหนองอีเลิงสมัยโบราณชาวบ้าน

ใชน้้ำาในหนองอเีลงิในการดำารงชวีติเพราะน้ำาในหนองอเีลงิไมเ่คยแหง้เนือ่งจาก

บรเิวณแหง่นีเ้ป็นตาน้ำาและในบรเิวณใกลห้นองอเีลงิยังมบ่ีอพญานาคและศาลา

พญานาคซึง่เปน็ส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นใหค้วามเคารพนบัถอืเพราะมคีวามเชือ่

ว่าบริเวณบ่อพญานาคบ่อนี้มีปู่พญานาคคอยปกปักรักษา ทุกวันพระหรือวัน

สำาคัญชาวบ้านครูนักเรียน จะนำาดอกไม้ ธูปเทียนหรือเครื่องเซ่นไหว้มาไหว้

ขอพระปู่พญานาคเป็นประจำาสม่ำาเสมอ ปัจจุบันหนองอีเลิงได้มีการพัฒนา

ปรับปรุงให้มีความสวยงามร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กได้

 11. ต้นมะขามใหญ ่ที่อยู่บริเวณด้านข้างกำาแพงวัดจอมศรีทางด้าน

ทิศใต้อายุมากกว่า 100 ปี ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติหรือมีผู้ใดนำามาปลูกเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่ขึ้นอยู่ตามถนนชาว

บา้นมคีวามเชือ่วา่เปน็ตน้ไมคู้บ่า้นศรฐีานเพราะเคยมชีาวบ้านพยายามตดัอยู่

หลายครั้งแต่คนที่ตัดต้องมีอันเป็นไปไปทุกราย ปัจจุบันต้นมะขามดังกล่าวก็

ยังคงอยู่บริเวณเดิมชาวชุมชนที่ใช้ถนนเส้นรอบกำาแพงวัดทางด้านทิศใต้ก็จะ

ยกมือไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี้

๏ น้องๆ จ�กกลุ่มประวัติศ�สตร์ชุมชน
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 สำาหรับสภาพทั่วไปของชุมชนศรีฐาน จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ

ชุมชนบ้านศรีฐานจำานวน 5 ท่านคือ 

 1. พ่อหนูฤทธิ์ ล่ามแขก พบว่า พ่อขุนพิจารณ์มี บุตร ธิดา 10 คน 

คือ นางภา อนุศรี, นายเคน อนุศรี, นางทอง อนุศรี, นางปัด อนุศรี, 

นางเฟื้อย อนุศรี, นางปัด อนุศรี, นางสาว ข้อหยุ่น, นายหิน อนุศรี,นายข่าง 

อนศุร,ี นางหวา่ง นามวงศา สกลุเดมิมีสามนามสกลุคอื อนศุร ีขอ้หยุน่ ลา่มแขก

การอยูอ่าศยัของประชากร เขา้มาอาศยัอยูเ่ปน็จำานวนมากประมาณ 110 หลงัคา

เรอืน ปจัจบุนั 400 หลงัคาเรอืน คาดคะเนวา่ บา้นศรฐีานตัง้มาประมาณ 200 

ปี สมัยนั้นเมืองขอนแก่นมีร้านขายของอยู่ร้านเดียว สมมุติฐานว่าบ้านศรีฐาน

ตัง้หลงัเมอืงขอนแกน่เดมิอยูต่ำาบลเมืองเกา่สภาพภมูศิาสตรบ์า้นศรฐีาน มพีืน้ที่

ไม่สม่ำาเสมอเป็นโนนสูงต่ำาไม่ราบเรียบมีน้ำาสำาคัญ คือ หนองบอน หนองยาว

สภาพแวดล้อม เป็นทุ่งนาชาวบ้านใช้น้ำาจากหนองยาวซ่ึงอยู่ทางทิศใต้ของ

หมู่บ้านอุปโภคบริโภคหลังจากนั้นชาวบ้านก็ไปหาบน้ำาจากบ่อน้ำาที่สนามบิน

เก่า(โรงเรียนสนามบิน) มาไว้ดื่มซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมากปัจจุบันน้ำายังคง

อนุรักษไ์ว้อยู่ข้างโรงเรยีนสนามบนิพืน้ทีบ่า้นศรฐีานแตเ่ดมิปจัจบุนัมบีอ่บรเิวณ

เท่าเดิมไม่ได้ติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดั้งเดิมทำามาหากินหาปูหาปลาอาชีพ

ชาวบ้านศรีฐาน ส่วนมากจะมีอาชีพทำาไร่ ทำานา เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย 

 การคมนาคม ในสมัยก่อนไปมาลำาบากไปไหนมาไหนเดินทางด้วย

เท้าและเริ่มมีรถโดยสารรถเมล์ในปีพ.ศ. 2502 

 ประเพณีวัฒนธรรม ในวัดจอมศรีเป็นวัดประจำาหมู่บ้านมาตั้งแต่

สมัยดั้งเดิม เคยเป็นที่เรียนหนังสือและประกอบพิธีทางศาสนา หากมีคนเสีย

ชีวิตจะนำาศพมาเผาท่ีวัดป่าไชยวัน การทำาบุญ ประเพณีต่างๆ ในสมัยก่อน 

ชาวบ้านได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต้องทำาบุญตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 

และยังมีบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาและทำามาถึงปัจจุบันคือ บุญเลี้ยงตาปู่

หนองยาวจะทำาทุกๆ ปีในเดือน 6 วันพุธไหนก็ได้ของเดือน 6 
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 การละเล่นของชาวบ้าน บ้านศรีฐานมีคณะกลองมีหมอลำากลอน 

หมอลำาเขียน หมอลำาสด ในสมัยก่อนวัดจะเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านได้มา

พบเจอกัน สานกล่องข้าว ขนดินเข้าวัด ทำาให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 

รว่มแรงรว่มใจกนัเปน็อยา่งด ีในเทศกาลสงกรานตช์าวบา้นจะไดม้กีารละเลน่

ต่างๆ ในสมัยก่อน มีสะบ้า เสือกินวัว ม้าหลังโปก หนอนคู่ บักตี่ 

 การปกครอง ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าหมู่บ้านศรีฐาน เดิมขึ้นอยู่กับ

ตำาบลเมืองเก่า มีตำานานเป็นหัวหน้าตำาบลบ้านศรีฐาน มีผู้ใหญ่บ้านจำานวน 

1 คนคือ มีกำานันตำาบลเมืองเก่า 3 คนต่อมาได้ขยายเขตเทศบาลเปลี่ยนเป็น

ตำาบลเมืองมีประธานชุมชนเป็นหัวหน้า

๏ ตัวแทนน้องๆจ�กกลุ่มของดีศรีฐ�น

กลุ่มของดีศรีฐ�น 
 ของดีศรีฐานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

สิ่งมีชีวิต ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านและต้นไม้ ปราญช์ชาวบ้านคือ ผู้ที่ให้ความรู้

เรื่องราวต่างๆ จากการลงพื้นที่ ของดีเรามีหลายอย่าง สิ่งที่มีชีวิต ได้แก่ แจ่ว

บอง เนื้อแดดเดียวสมุนไพร ไส้กรอก ส้มตำาแม่ไร แหนมแม่สงัด ปิ้งปลาดุก 

ส้มหมู ส้มวัว ตำาแหลกน้องจอย ก๋วยเตี๋ยวยายตุ่น พะโล้ ขนมครก แม่หมาย 

ส้มปลา แม่ละไม แจ่วบองแม่บัวซอน
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 ปราชญ์ชาวบ้าน มีหลายด้านได้แก่ด้านสุขภาพ หมอเอ็น 2 สามี

ภรรยา แม่นางกับพ่อสมานพ่อคำาบ่าย ด้านวัฒนธรรมประเพณี ของดีศรีฐาน

มีประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่และมีปราชญ์ชาวบ้านด้านต้นไม้โบราณ

๏ ตัวแทนน้องๆ จ�กกลุ่มแผนที่เดินดิน

กลุ่มแผนที่เดินดิน 
 ขั้นตอนการดำาเนินงาน มีการประชุมหารือก่อนการทำางาน แบ่งกลุ่ม

การดำาเนินงานเป็น 2 กลุ่ม

 ลงมือปฏิบัติงานโดยมีแผนที่ทางการเป็นตัวนำาทางสอบถามข้อมูล

และจดบันทึกข้อมูลที่สอบถามได้

 สรุปสิ่งที่เราได้รับและประชุมพูดคุยกันนำาเสนอผลงาน

 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้ลงพื้นที่สำารวจชุมชนศรีฐาน 1 

 จุดแรกคือ ศูนย์วิจัยข้าวตั้งอยู่ทางทิศใต้หันหน้าไปทางทิศเหนือ

ศูนย์วิจัยข้าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและ 

 เพื่อพัฒนาเมล็ดข้าวให้มีคุณภาพดีมากขึ้น 

 จดุที ่2 ตน้มะขามใหญจ่ะอยูข่า้งกำาแพงวดั ทางดา้นทศิใตจ้ะเปน็ตน้

ไม้ที่มีความเก่าแก่อายุไม่ต่ำากว่า 200 ปี 
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 จุดที่ 3 โรงพิมพ์ ชื่อสุชัยการพิมพ์ ทำามาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว 

 จุดที่ 4 บ้านหมอน้ำามนต์คือ บ้านของพ่อสงวน ฉุยฉาย รักษาเกี่ยว

กับการเกิดอุบัติเหตุเป็นแผลกระดูกร้าว ทำามา 40 ปีแล้ว

 จุดที่ 5 บ้านของพ่อคำาบ่าย สอนหลุย เป็นหมอน้ำามนต์แต่จะรักษา

เกี่ยวกับแผลน้ำาร้อนลวกหรืออาการเจ็บคอ 

 จุดที่ 6 บ้านร่มพร้าว ของพ่อสมพล จันยากร เป็นผู้ที่มีภาพถ่ายทาง

อากาศของชุมชนศรีฐานเมื่อ ค.ศ. 1976 

 จดุที ่7 หนองยาวเปน็หนองเกา่แก่ทีช่าวบา้นไดข้ดุพบสิง่ของโบราณ

เช่น ใบเสมา 

 จุดที่ 8 คือ ศาลเจ้าปู่ แต่ก่อนได้นำาใบมะพร้าวมาสานเป็นช้าง 

ม้า วัว ควาย เพื่อนำามาเป็นบริวารของศาลเจ้าปู่ในบุญเดือน 6 จะทำาพิธีเทพ 

ทางใจเพื่อบวงสรวงจะประกอบด้วย เหล้า ไห ไก่ตัว

 วันที่ 1 ก.ค. 2560 ได้สำารวจชุมชนศรีฐาน 1 ต่อจากวันที่ 30 

มิถุนายน ที่แรกที่ไปสำารวจคือหนองบอนหลังจากที่สอบถามผู้รู้หนองบอนมี

ทีม่าคอื มต้ีนบอนเยอะมากจงึตัง้หนองนีว้า่หนองบอนและยงัมศีาลปูป่ระจกัร

มีการจัดทำาประเพณีในเดือน 5 หลังจากสงกรานต์ก็จะมาก่อเจดีย์ทรายและ

ยังมีคูเมืองเก่าล้อมรอบเมืองไว้แต่บางที่ก็ขายไปบ้างแล้ว และที่ก้นของหนอง

บอนมีดินล่อปลามีลักษณะสีดำาคล้ายๆ ดินร่วน เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์

จุดต่อมาคือบ้านหมอยาโบราณใช้วิธีการบดยา ผสมน้ำา รักษาอาการต่างๆ 

ที่ต่อไปคือบ้านของขุนพิจารณ์ มีความเชื่อว่าเป็นท่ีท่ีมีหลุมหลบภัยสมัย

สงครามโลกครัง้ทีส่องแต่ปจัจบัุนไมม่ใีห้เห็นแลว้เปลีย่นแปลงเปน็บา้นเรอืนที่

ตอ่มา บา้นเกา่เข้ามาอยูใ่นป ีพ.ศ. 2516 บา้นทำาจากไมซ้ือ้มาในราคา 2,000 

บาทเดนิขึน้ไปทางประตูวดัทางขวามอืจะมร้ีานถา่ยเอกสารในรา้นถา่ยเอกสาร

มีเครื่องเจาะกระดาษลักษณะใช้เท้าเหยียบซึ่งปัจจุบันแทบไม่มีให้เห็นแล้ว
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 ข้อมูลทางพ่อยุ่นเกี่ยวกับชื่อบ้านศรีฐานว่ามาจากฐานที่มีสี่ขั้นเลย 

เรยีกว่า ส่ีฐาน แตป่จัจบุนัเพีย้นมาเปน็ศรฐีานและคนสมยักอ่นยงัไมม่นีามสกลุ

ใช้ มีตายายผู้หนึ่งชื่อตาข้อ กับยายยุ่น ได้มาอยู่อาศัยเมื่อรัชกาลที่ 5 ประกาศ

ใช้นามสกุลจึงนำาชื่อของตาข้อและยายยุ่นมารวมกัน จึงได้นามสกุลข้อยุ่นที่

ได้ยินมาจนถึงปัจจุบัน และนามสกุลที่สองคือล่ามแขก

 หลังจากนั้นได้เดินสำารวจต่อที่ศรีฐาน 2 ที่แรกที่ไปคือ โรงเรียน

เทศบาลบา้นศรฐีานไดม้บีอ่พญานาคที ่1 มเีหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้จรงิวา่ผูอ้ำานวย

การโรงเรียนจะได้ขึ้นมาเป็นผู้อำานวยการ ก็ได้มาบนบาลได้ฝันเห็นพญานาค

จะให้โชคปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้น ได้เป็นผู้อำานวยการจริง ๆ จึงศรัทธาและนำา

รูปปั้นพญานาคมาถวาย

 บ่อพญานาคมี 2 บ่อ มีเหตุการณ์จริงว่ามีช่างรับเหมามาก่อสร้าง

อาคารเรียนชั้นอนุบาลและได้นำากระรอกมาประกอบอาหารหลังจากสร้าง

อาคารเสร็จ ช่างรับเหมาได้กลับไปทำางานที่จังหวัดอุดรธานี ได้มีคนงานเกิด

อุบัติเหตุบ้าง ล้มตายบ้าง หัวหน้าช่างจึงไปบอกพระว่ามีเหตุการณ์น้ีเกิดขึ้น 

จึงได้ตั้งศาลตรงนั้นชื่อว่าศาลแม่บัวตอง และแม่สีชมพู พอตั้งศาลเสร็จพระ

ได้มองไปทางทิศตะวันออกบริเวณข้างกำาแพงว่าจะมีบ่อพญานาคอีกบ่ออยู่

ตรงนั้นจึงเป็นที่มาของบ่อพญานาคที่สอง 

 วัดป่าไชยวัน วัดป่าไชยวันเป็นวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่ง

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้และข้างวัดมีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญเปิดสอน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี ช่างไฟฟ้ากำาลัง ช่างกลโรงงาน เดินต่อมาอีกนิดจะมี

รา้นกว๋ยเตีย๋วอรอ่ยเดด็เจา้เกา่ หวัมมุยงัมโีรงแรมออรค์ดิโฮเทลมโีรงพยาบาล

ราชพฤกษ์ เดินต่อมาข้างกันจะมีหอพักซีซันเพลส

 บ้านศรีฐาน 3 จุดแรกที่ไปสำารวจคือร้านนิดดอกไม้สด เปิดมา

ประมาณ 8 ปี ผู้ขายเมื่อก่อนเป็นคุณครูสอนวิชาการงานอาชีพพอเกษียณ

อายุราชการก็นำามาต่อยอดโดยการมาเปิดร้านดอกไม้และรับทำาบายศรี จาก

นั้นเดินไปที่หมู่บ้านร่มเย็นต้ังอยู่ซอย 9 มีบ้านทั้งหมด 27 ครัวเรือน และ
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เดินต่อไปที่สถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่นตั้งอยู่ทางทิศเหนือก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 

2504 รวมแล้ว 56 ปี โดยวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสถานีเพื่อเผยแพร่

วิถีการเกษตรในไทยจะมี 4 สถานี สถานีแรกตั้งอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ สถานีที่

สองตั้งอยู่ที่ จ. ขอนแก่น สถานีที่สามตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ฯ สถานีสุดท้ายตั้งอยู่ที่  

จ.สงขลา ใกลก้นัเปน็บา้นสวนสปา เปน็ธรุกจิสว่นตวัของลงุสายฝน กอ่ตัง้ พ.ศ. 

2548 จัดเปน็การนวดแผนไทยการนวดน้ำามนันวดสปา คดิเปน็ชัว่โมงละ 200 

บาท ใกล้กันเป็นโรงงานทำาขนมจีนของพ่อบุญเทียน ล่ามแขก เริ่มก่อตั้งเมื่อ 

พ.ศ. 2537 รวม 23 ปี และสุดท้าย ก๋วยเตี๋ยวยายตุ่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 

รวมแล้วมีอายุ 25 ปี ปัจจุบันมีลูกสาวสืบทอดอาชีพนี้ 

ก�รลงสำ�รวจชุมชนศรีฐ�น 1
 จุดที่ 1 บ้านยายเหี่ยน เป็นบ้านที่ขุดพบใบเสมาใบแรก 

 จุดที่ 2 หอพักแม่บุญเติม พบเศษหม้อและกระดูกคนแปดศอก 

 จุดที่ 3 บ้านในสมัยโบราณ ปี พ.ศ. 2498 

 จุดที่ 4 บ้านหมอเอ็น เป็นบ้านหมอเอ็นที่ทำาไม้นวดเอง 

 จุดที่ 5 บ้านทำาปลาร้าแม่มณี 

 จุดที่ 6 บ้านทำาเนื้อแดดเดียว แม่บุญช่วย 

 จุดที่ 7 ห้องพัก 

 จุดที่ 8 ศูนย์ทดลองวิทยุ กสทช. 

 จุดที่ 9 ร้านไข่มุกเช่าชุด 

 จุดที่ 10 ร้านค้าชุมชน sml

 จุดที่ 11 สี่แยกตลาดบ้านศรีฐาน

 จุดที่ 12 บ้านเสี่ยงทาย 
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 ประโยชน์ของแผนที่เดินดิน จะเห็นได้ว่าแผนที่ของเรามีรายละเอียด

มากกว่าแผนที่ทางกายภาพจะเห็นถึงความเป็นอยู่ต่างๆ ความสัมพันธ์ใน

ชุมชน วิถีชีวิต การท่องเที่ยวและของดีต่าง ๆ ในชุมชนประโยชน์ที่ได้รับจาก

การทำาแผนที่เดินดินได้รู้ว่ามีจุดสำาคัญต่าง ๆ อย่างไรบ้างในชุมชนและแต่ละ

จดุมีความสำาคญัอยา่งไร มกีจิกรรมมกีารใชป้ระโยชนอ์ยา่งไรและมรีะบบความ

สัมพันธ์กันอย่างไรได้เกิดความเข้าใจที่เก่ียวกับลักษณะของการใช้พ้ืนท่ีและ

ระบบความสมัพนัธใ์นพืน้ทีเ่กดิความสนกุสนานและความภาคภมูใิจทีไ่ดรู้จ้กั

พืน้ทีแ่ละเรือ่งราวของพืน้ทีท่ีต่นเองอยูแ่ละสิง่สำาคญัพวกเรามคีวามสนกุสนาน

ในการลงพื้นที่ทำาแผนที่เดินดินในครั้งนี้ 

๏ ตัวแทนน้องๆ จ�กกลุ่มหนังสั้น

กลุ่มหนังสั้น 
 กระบวนการการให้ความรู้ของกลุ่มหนังสั้น จะเริ่มจาก เล่าอะไร คือ

เล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านศรีฐาน สถานที่สำาคัญและของดี เล่าให้ใครฟังใครดู เล่า

ใหค้นทัว่ไปไดร้บัรูเ้ลา่อยา่งไร เลา่โดยการทำาออกมาเปน็หนงัสัน้สถานทีถ่า่ยทำา 

ได้แก่ โบสถ์ภายในโบสถ์จะมีความสวยงามมีใบเสมา เศียรพระพุทธรูปและ



98  I  Spark U  ‘ปลุกใจคุณ ปลุกใจเมืองอีสาน’

ของโบราณต่างๆ หอระฆังจะมี 4 ชั้น บนหอระฆังจะเห็นบรรยากาศทั่วบ้าน

ศรีฐาน ต้นมะขามยักษ์ ตั้งอยู่ข้างวัดจอมศรีทางทิศใต้จะเป็นต้นมะขามใหญ่

มีอายุมากกว่า 100 ปี ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อยายตุ่นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เก่าแก่

 บ่อพญานาคจะตั้งอยู่ในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน บ่อพญานาค

มีความพิเศษคือ น้ำาจะไม่แห้งหนองยาว เป็นกำาแพงเมืองเก่า มีคูเมืองช้ัน

ในและคูเมืองชั้นนอก อุปกรณ์ในการถ่ายทำาได้แก่ กล้องถ่ายภาพ ไมค์ติด

หัวกล้อง ขากล้องแบบจับสองมือหน้าที่ในการทำางานพิธีกรมีหน้าที่ดำาเนิน

รายการ ตากล้องมีหน้าที่ถ่ายวีดีโอ ผู้กำากับเป็นผู้ท่ีกำากับทุกอย่างตั้งแต่เร่ิม

จนจบ สตาฟเป็นผู้ที่ดูแลอุปกรณ์ทุกอย่าง ผลที่ได้รับจากการทำางานคือ กล้า

แสดงออกเกิด ความสามัคคี มีความอดทน สนุกสนาน

๏ น�งสุม�ลี สุวรรณกร ประธ�นเครือข่�ยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีส�น

 

 จากนั้นเป็นการสรุป การนำาเสนอข้อมูล 3 วันกับกิจกรรม สืบค้น

เมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน ประธานเครือข่ายฯ บอกว่า สิ่งที่ได้รับสิ่งที่มันเกิด

ขึ้นกับเด็กเยาวชนของเรา ข้อดีของบ้านศรีฐานคือ การที่เด็กๆ เยาวชนได้มา

เรียนรู้พร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นชาวชุมชนเองและคุณครูในโรงเรียนด้วย 

รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นที่เข้ามาช่วยหนุนเสริมก็ได้เรียนรู้ไป
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ด้วยกัน สิ่งที่ได้รับในครั้งนี้เห็นชัดเจนว่าเจเนอเรชันของคุณพ่อคุณแม่เป็นคน

เร่ิมเรื่องถ่ายทอดมาสู่เจเนอเรชันนี้ รวมทั้งคุณครูที่สอนที่โรงเรียนเทศบาล 

บ้านศรีฐาน วันนี้มานั่งฟังทำาให้รู้สึกประทับใจ ภูมิใจที่บ้านเมืองของเรามี

ประวัติความเป็นมายาวนาน และเห็นของดีมากมาย ที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้าน

ศรีฐานของเรา ที่สำาคัญที่สุดเห็นความสามัคคีของทุกชุมชน ทุกกลุ่ม 

๏ ผศ.ดร.ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์  วิทย�กร,  ผู้นำ�ทีมแผนที่เดินดิน

 ในขณะที่ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ กล่าวว่า ประทับใจกับการนำาเสนอวัน

นี้เพียงแค่ตัวอย่าง ทุกคนมีความสามารถเพราะพ้ืนที่เราเรารู้ดีกว่าคนอ่ืน 

แตส่ิง่ทีค่ดิวา่กระบวนการทำางานของเราตลอดสามวนั โดยเฉพาะสว่นตวัมอง

ว่าได้ผลในระดับหนึ่งที่น่าพอใจ เพราะทำาให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำาชุมชน

เองตัวแทนชุมชน เด็ก ๆ คณะครูเจ้าหน้าที่เทศบาลรู้จักชุมชนได้ละเอียดยิ่ง

ขึ้นในมิติของชีวิตไม่ใช่มิติที่ผิวเผิน เราได้รู้มากกว่าที่เราเคยเห็น บางทีเราใช้

ชีวิตอยู่ในชุมชนเรา ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นแต่จะเรียกว่าละเอียดและทำาให้เรา

เข้าใจ ยกตัวอย่างกรณีการลงชุมชน เราไม่ได้เห็นแค่กายภาพ ไม่ได้เห็นแค่

ตัวอาคารสถานที่บ้านเรือน หรือคนที่หน้าตาภายนอกเท่านั้น เราเห็นที่เบื้อง

หลังด้วยความเป็นมาด้วยวิธีคิดเขาด้วยและการใช้ชีวิตเขาด้วย อันนี้คือสิ่ง 

ที่เราได้จากกระบวนการสามวันนี้ 



100  I  Spark U  ‘ปลุกใจคุณ ปลุกใจเมืองอีสาน’

 “ผมว่าการลงทุนคุ้มค่ามากๆ สำาหรับผมซึ่งเป็นคนที่มาเรียนรู้ด้วย 

ตลอดจริงๆ ไม่ใช่สามวันมีโอกาสมาก่อนหน้านั้นหลายครั้ง คุ้มค่ากับที่เรา

เตรียมการการประชุม เข้าใจว่าต่อไปเรามองอนาคตวันนี้ปัจจุบันเราได้ทำามา 

ระดับหนึ่งแล้วเราเห็นศักยภาพของชุมชน ศักยภาพของเด็กๆ เห็นศักยภาพ

ของผูน้ำาชมุชนของเทศบาล ถา้ตา่งคนตา่งทำาตา่งคนตา่งรูมั้นจะไม่ใชภ่าพท่ีกอ่

ใหเ้กดิการพฒันามันตอ้งมาชว่ยกันหนนุเสรมิกนั แตล่ะคนตา่งมีศกัยภาพเปน็

ของตนเองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต้องช่วยกันทั้งหมดทั้งชุมชนตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเห็น

แลว้วา่กระบวนการรว่มดว้ยชว่ยกนัเราไดผ้ลมากจรงิๆ ทกุอยา่งถา้ประสบความ

สำาเร็จต้องได้มาด้วยความเหนื่อยยากลำาบากทั้งนั้น ไม่ได้มาด้วยความสบาย

ต้องขอบคุณโดยเฉพาะทางเทศบาลนครขอนแก่น ท่านรองนายกเทศมนตรี 

ที่ช่วยกระบวนการตลอดมา” ผศ.ดร.ทรงวิทย์ กล่าว

๏ น�ยธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองน�ยกเทศมนตรีนครขอนแก่น

 สรปุสดุทา้ยอยูท่ี ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ขอขอบพระคณุคณะทำางานทัง้หมด

วันนี้งานของเราแค่ 20 % ถ้าบอกว่าเราเดินถึงไหนเราก็เดินออกมาจากหน้า

บ้านเท่านั้นเอง เรานั่งอยู่ในบ้านแล้วกำาลังเดินออกมาจากหน้าบ้านพอเดิน
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ออกมาหนา้บา้นเรากต็อ้งเดนิออกมากลางบา้นเพือ่ประกาศใหค้นอืน่รบัทราบ

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เข้าใจว่าเราเชิญชุมชนในเขตเทศบาลนครมาทั้งหมด 

องค์กรต่าง ๆมหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรที่เกี่ยวกับงานวัฒนธรรม สำานัก

ศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัด เพราะตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว

การโปรโมทบา้นศรฐีาน แตม่นัไมใ่ช ่จรงิแลว้ๆ เปน็การทำาเพือ่คนศรฐีานจรงิๆ 

ไม่รู้ว่าเขาจะมาเที่ยวบ้านเราหรือไม่ แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ เรากำาลังลึกเข้าไป

ในจติวญิญาณของตวัเราเอง เรารูจ้กัตวัของเราเองเรา รูว้า่เรามหีน้าตาอยา่งไร 

มีแขนขาอย่างไร มีเท้าอย่างไร มีมืออย่างไร นั่นสำาคัญกว่าทุกสิ่ง

 “ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จะมีความสำาคัญก็ต่อเมื่อการหยิบไปใช้

น้ันใช้เพื่ออะไร ใช้เพื่อสร้างความมั่นใจ ใช้เพื่อลงไปถึงรากเหง้าท่ีเราภาค

ภูมิใจ ใช้เพื่อเป็นพื้นฐานให้เรายืนอยู่ในสังคมอย่างทระนงและมีตัวตนนั่น

คอืขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง เปน็การเรยีนรูข้องเทศบาลทีจ่ะขยบัโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง

กับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อหยิบออกมาสร้างให้

สังคมตรงนี้เข็มแข็งและมีภูมิต้านทาน” นายธวัชชัย กล่าว

 กิจกรรมโครงการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน ระยะเวลา 3 วัน

เต็ม ทำาให้เห็นถึงศักยภาพของคนในชุมชนที่อยากจะสืบค้นข้อมูลของชุมชน

ตนเอง อยากจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับชุมชนให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ อยาก

อนรุกัษส์ิง่ทีม่คีณุค่าใหอ้ยูคู่ช่มุชนตราบนานเท่านาน เหน็ศกัยภาพของเทศบาล

นครขอนแก่นที่อำานวยความสะดวกและจัดกิจกรรมอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

จนสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้เห็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของเยาวชน น้องๆ จากโรงเรียน

เทศบาลบ้านศรีฐาน ครูจากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ที่ร่วมสืบค้นข้อมูล

กับนกัเรยีนอยา่งเตม็ทีต่ลอดสามวนั และทีส่ำาคญัเราจะไดค้วามรว่มแรงรว่มใจ 

ความสามัคคีของคนในชุมชนศรีฐาน ที่ต้องการให้ชุมชนศรีฐานเป็นชุมชนที่

เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และกลายเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

เมื่อมาจังหวัดขอนแก่นจำาเป็นต้องแวะ
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โครงการปลุกใจเมืองที่สาวะถี เราเลือกโรงเรียนสาวะถีพิทยา

สรรพ ์เพราะมโีครงการเมอืงสามดอียูแ่ลว้ ทีโ่รงเรยีนมเีดก็เยาวชน 

เขามีกิจกรรมร่วมกับวัดและมีโครงการเมืองสามดีดำาเนินการอยู่ด้วยเลยเอา

โครงการนีเ้ขา้ไปใชไ้ปกบัเดก็สาวะถพีทิยาสรรพ ์ซึง่เป็นกลุม่เดก็มธัยม ปัจจุบนั

เราตอ้งยอมรบัวา่ชมุชนสาวะถขีองเรามสีมิ มฮีปูแตม้ มีกจิกรรม มีการท่องเท่ียว 

สภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสำาคัญ เป็นส่วนภูมิทัศน์ให้มีเสน่ห์มากขึ้น เลยทำา

โครงการปลุกใจไทสาวะถีขึ้น โดยเพิ่มคุณค่าบางกลุ่ม เริ่มจากโรงเรียน 

ชุมชน แล้วต่อมาที่วัด

ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน สามส่วนเราทำางานร่วมกันมานาน ที่โรงเรียน

สาวะถีพิทยสรรพ์มีชมรมสินไซ คือกลุ่มเยาวชนที่นี่ ปัญหาต่างๆ เด็กรู้  

ที่โรงเรียนร่วมกับทางวัด โรงเรียนเป็นพ้ืนท่ีวัฒนธรรม เราเห็นปัญหาเกิดใน

ช่วง 2-3 ปี หลังจากเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทำาให้มีขยะเยอะ 

แม้เทศบาลจะมีโครงการธนาคารขยะ แต่ก็ยังไม่ได้ผลมากนัก เราจึงอยาก

จะเสริมให้ความสุขชุมชนมีมากขึ้น เราเลยคิดร่วมกันในการแก้ขยะในชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนเราปลอดขยะ

๏ พระครูบุญชย�กร เจ้�อ�ว�สวัดไชยศรี 
เจ้�คณะตำ�บลส�วะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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วิธีการปลุกใจ เรามีสื่อในท้องถิ่นอยู่แล้ว เรามีความร่วมมือทำา 

โครงการต่างๆ กันมาอยู่แล้ว เราใช้วิธีการเริ่มจากโรงเรียนเพราะมีเจ้าภาพ 

อยู่ก่อน วัดเป็นตัวอย่างที่ดี คนชุมชน รักความสะอาด วัดสปาร์คมาก่อนเลย 

เพราะชาวบ้านจะไม่ค่อยทำา จึงเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนเห็น พอมีการท่อง

เที่ยว ส่วนใดส่วนหนึ่งจะรับผิดชอบเพียงลำาพังไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ

กัน เราจึงเอาเขามาร่วมมือกัน เราสปาร์คท่ีตัวเยาวชน เพราะเยาวชนในสา

วะถกีเ็ปน็เดก็ในชมุชนดว้ย ซึง่พอเขาเดนิหนา้ เดก็ทำาไดด้ ีทำาในโรงเรยีนมกีาร

รณรงคเ์สียงตามสาย มกีารรณรงคไ์ปในหอ้งเรยีน มโีปสเตอรช์มรม สว่นชุมชน

เทศบาลมีธนาคารขยะ เยาวชนก็เข้าไปช่วยด้วย เป็นการบูรณาการ 3 ส่วน

เข้าไปด้วย มั่นใจว่าอนาคตชุมชนสาวะถีปลอดขยะแน่นอน เพราะตอนนี้

เยาวชนเขาได้สปาร์คแล้ว
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 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ 
ปลกุใจไทสาวะถ ีพบว่าเดก็เยาวชนในพืน้ทีส่าวะถไีดห้นัมาสนใจ

ปัญหารอบตัวมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขยะ เนื่องจากชุมชนสาวะถีมีปัญหา
ที่เกิดจากการจัดการขยะไม่ถูกต้อง และพฤติกรรมการทิ้งขยะของเด็กและ
เยาวชนยงัขาดความตระหนักในเร่ืองของส่ิงแวดล้อม มขียะในครวัเรอืน ชมุชน 
และโรงเรียนที่ยังจัดการไม่ถูกต้อง 
 จากการจัดกิจกรรมปลุกใจเมืองทำาให้นักเรียนในโรงเรียน มีความ
ตระหนักเรื่องขยะ และมีการแบ่งงานกันทำาเป็นกลุ่ม เช่นรณรงค์การแยก
ขยะ ทำาป้ายแนะนำาการทิ้งขยะ ช่วยกันเก็บขยะและใช้การเดินร้องรำาทำาเพลง
เพื่อไม่ให้นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ รณรงค์การใช้ถุงผ้า และนำาขยะพลาสติก
ไปจำาหน่ายเป็นเงินฝากธนาคารโรงเรียน มีแผนการทำางานทั้งระยะสั้น และ 
ระยะยาว 
 เดก็ๆ ไดเ้รยีนรูก้ารทำางานเปน็ทมี รูจ้กัแกป้ญัหาจากการทำากจิกรรม
ร่วมกันกับเพื่อนต่างวัย เรียนรู้ที่จะทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มอง
เห็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งขณะนี้นักเรียน
ทุกห้องเรียนมีโครงงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียน 18 ห้อง 18 
โครงงานและคิดวาดฝันที่จะทำาให้คนตำาบลสาวะถีอยู่อย่างมีความสุข เพราะ
มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 กจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะยาวของคนในชมุชนภายใตก้ารจดัการของ
โรงเรยีนกลุม่เยาวชนและผูน้ำาชมุชน ในตำาบลสาวะถเีพือ่ใหเ้กดิการตระหนกัรู ้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้ “โครงการปลุกใจ
ไทสาวะถ”ี เพือ่ใหช้มุชนสาวะถ ีเปน็ชมุชนแหง่การสรา้งสรรค ์มคีวามสขุ โดย 
ที่ทุกคนลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนตนเองในเรื่องของขยะสิ่งแวดล้อม

๏ ม�ลี เส�ร์สิงห์ 
ครูโรงเรียนส�วะถีพิทย�สรรพ์ ผู้ดูแลโครงก�ร
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ปลุกใจไทสาวะถี ที่นี่ไม่มีขยะ

 สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมในชื่อ โครงการ 4 ป. ภูมิใจไทอีสาน 
(ปลกุ ปรบั เปลีย่น ปลืม้) ทีด่ำาเนนิกจิกรรมในชว่งเดอืน เมษายนถงึ 

สิงหาคม 2560 โดยเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ที่ได้ดำาเนินการ
ใน 3 พื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันทางสภาพชุมชน ความเป็นอยู่ และพื้นฐาน
ครอบครัว ประกอบด้วย 

1) สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ควบคุมเด็ก
เยาวชนที่ประพฤติผิดและมีปัญหาด้านอาชญากรรมจนต้องถูกควบคุม 

2) ชุมชนริมทางรถไฟ (ชุมชนเทพารักษ์ 5) เทศบาลนครขอนแก่น 
ซึง่เดก็และเยาวชนในพืน้ทีเ่ปน็เดก็กลุม่เสีย่งในการทีจ่ะเขา้สู่ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพตดิ ประกอบกบัมกีารไลร่ือ้บา้นเพือ่ขยายรถไฟทางคูท่ำาให้เยาวชน
และคนในชุมชนเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย 

3) ชมุชนสาวะถ ีต.สาวะถ ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่ เดก็ในหมูบ่า้นทีม่สีภาพ
แวดลอ้มที่ด ีชมุชนแหง่นี้มศีลิปวฒันธรรมเปน็หลักในการพฒันาชมุชน และมี
สถานที่สำาคัญในชุมชนคือ โบสถ์ หรือ สิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ทำาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำานวนมาก 
 การดำาเนนิกจิกรรมดำาเนนิการพ้ืนทีล่ะ 2 วัน รปูแบบคอืการใหข้อ้มูล
ในโครงการ “ปลุก-ใจ-เมือง” เพื่อให้เด็กเยาวชน ตระหนักคิด และ ตอบโจทย์
ว่า ความสุข ความฝัน และความหวัง ของตนเองคืออะไร มีสิ่งไหนที่อยาก
จะปรับ เปลี่ยน ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 

โดยในพื้นที่แรก คือ สถานพินิจเด็กและเยาวชน ได้ข้อสรุปจากการ
ทำาโครงการว่า ความสุขของเด็กเยาวชนกว่า 100 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตอบ
คำาถามออกมาในทศิทางเดยีวกนัคอื การไดอ้ยูก่บัครอบครวัพรอ้มหนา้ ความ
ฝันคืออยากมีอาชีพเหมือนคนอื่นๆ ที่เป็นคนปกติที่อยู่นอกสถานที่คุมขัง คือ
เปน็ทหาร เปน็คร ูเปน็หมอ แต่พวกเขาไมอ่ยากเปน็ตำารวจเพราะตำารวจคอืคน
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ที่จับพวกเขาเข้ามาอยู่ที่นี่ ส่วนความหวังคือ อยากจะออกจากสถานควบคุม
แห่งนี้ให้เร็วที่สุด และอยากให้พ่อแม่มาเยี่ยม
 ส่วนพื้นที่ที่สอง คือ ชุมชนริมทางรถไฟ (เทพารักษ์ 5 ) ผลสรุปการ
จัดกิจกรรม 2 วันพบว่า ความสุข ของเด็กที่นี่คือ การได้มีบ้านอยู่อย่างถาวร 
อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ส่วนความฝันคืออยากประกอบอาชีพต่าง ๆ  ตาม
แต่ตัวเองจะชอบ ในขณะที่ความหวังคือ อยากมีบ้าน และอยากมีสนามเด็ก
เล่น อยากมีสนามฟุตบอล สระว่ายน้ำา 

ส่วนพื้นท่ีสาม คือชุมชนสาวะถี พบว่าเด็กเยาวชนต้องการที่จะให้
ชุมชนมีความสุขด้วยการไม่มีขยะ จึงคิดวิธีการจัดการขยะในระยะสั้น เช่น 
การรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก คัดแยกขยะทั้งที่บ้านและโรงเรียน ส่วน
การจัดการระยะยาวคือ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการ
รณรงค์เก็บขยะ และการทิ้งขยะเพื่อนำาเอาขยะมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ พร้อม
กับผลิตส่ือหลากหลายรูปแบบ ทั้งจัดรายการวิทยุ เสียงตามสาย เขียนป้าย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลุกใจให้คนในชุมชนและโรงเรียนหันมาช่วยกันแก้ไข
ปัญ หาขยะในพื้นที่ 
 โดยจากข้อสรุปของ 3 พื้นที่จะเห็นว่า ความแตกต่างทางความคิด
ของเด็กและเยาวชนแตกต่างกันในการตอบโจทย์ ความหวัง ความฝัน และ 
ความสุข ของแต่ละพื้นที่ ตามความพร้อมและบริบทของแต่ละชุมชน แต่
อย่างไรก็ตาม การทำากิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิด
ชอบ และ หนว่ยงานพฒันาในพืน้ทีส่ามารถนำาไปตอ่ยอดกระบวนการคดิของ
เดก็เยาวชน เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยเฉพาะการจดัพ้ืนทีส่ร้างสรรค์
ให้เด็กเยาวชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 ความฝนัของเดก็เยาวชนในการมพีืน้ทีส่ร้างสรรคข์องตนเองนัน้ ใน
สถานพินิจเด็กและเยาวชน พวกเขาต้องการวาดภาพ เพื่อผ่อนคลาย โดย
ขอพ้ืนทีบ่รเิวณห้องสมดุเปน็พืน้ทีจ่ดักจิกรรมอยา่งต่อเนือ่ง สว่นพืน้ท่ีชมุชน
เทพารักษ์ เด็กและเยาวชนต้องการสนามฟุตบอลเพื่อเอาไว้ออกกำาลังกาย
และเล่นกีฬาเพื่อผ่อนคลาย ในขณะที่ชุมชนสาวะถี เด็กและเยาวชนจะใช้
พื้นท่ีวัดไชยศรี ในการจัดกิจกรรมรณรงค์การแยกขยะ และ ทิ้งขยะ เพื่อ
โน้มน้าวใจนักท่องเที่ยวให้รู้จักคัดแยะขยะก่อนทิ้งอีกด้วย
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พื้นที่ ความฝัน ความหวัง ความสุข

สถานพินิจเด็ก
และเยาวชน

มีอาชีพตามฝัน ออกจากห้องขัง อยู่กับครอบครัว

ชุมชนเทพารักษ์ อยากมีสนามกีฬา อยากมีบ้านมั่นคง อยู่กับครอบครัว 

ชุมชนสาวะถี มีอาชีพที่เอื้อ
กับชุมชน

ชุมชนปลอดขยะ อยู่กับครอบครัว 

 

๏ ปลุกใจเมืองส�วะถี เปลี่ยนพื้นที่ให้ปลอดขยะ 

 กิจกรรมปลุกใจเมืองที่โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ถือเป็นพื้นที่ที่มี

ความพร้อมที่สุดในการจัดกิจกรรม เด็กเยาวชนที่นี่คือเด็กบ้าน ที่มีชีวิตความ

เปน็อยูแ่บบปกตท่ัิวไป ไมไ่ดม้ปัีญหาอะไรมากนัก ตืน่เชา้มาโรงเรยีน กลบับา้น

ไปช่วยพ่อแม่ทำางาน ปัญหาชีวิตต่างๆ แทบจะไม่พบเจอ 

ประกอบกบัพืน้ท่ีตำาบลสาวะถแีหง่นี ้เป็นพืน้ทีเ่มอืงสามด ีทีม่ ีพืน้ทีด่ ี 

ภูมิดี และสื่อดีมาก่อน ทำาให้ปัญหาพื้นฐานของชุมชนค่อนข้างน้อย ปัญหายา

เสพตดิ ปญัหาทะเลาะวิวาท อาชญากรรมนอ้ยมาก การทำางานรว่มกนัระหวา่ง

บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บ-ว-ร หลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
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๏ ภ�นุพงศ์ อุดม 

ก่อนจะลงพืน้ทีเ่พือ่ทำากจิกรรมปลกุใจเมอืง ทมีงานไดล้งไปหารอื

กบักลุม่ผูท้ีจ่ะรว่มกจิกรรม นัน่คอืเยาวชนในพืน้ท่ี โดยมีแกนนำา

หลักคือ ภานุพงศ์ อุดม หรือ โอเว่น ที่เคยร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายมาก่อน

หน้านี้ ทั้งโครงการค่ายเยาวชนสินไซโมเดลครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 โครงการ

เมืองสามดีวิถีสุข รวมไปถึงงานกิจกรรมของชุมชน โรงเรียน และวัดอย่างต่อ

เนือ่ง เขาเปน็แกนนำาเยาวชนทีม่ศีกัยภาพในการขบัเคลือ่นกจิกรรมอย่างดเีย่ียม

เมือ่ถามโอเวน่พรอ้มเพือ่นๆ วา่ หากอยากจะปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง

ชมุชนของตนเอง โอเวน่และเพือ่นๆ อยากปรบัปรงุเรือ่งอะไร เขาและเพือ่นๆ 

คิดสักครู่ก่อนจะตอบพร้อมกันว่า ในหมู่บ้านปัญหาค่อนข้างน้อย เพราะผู้นำา

ชุมชน และศนูย์รวมใจของชาวบ้านคือวดัโดยมีพระครูบุญชยากรนัน้ ค่อนข้าง 

มีการประสานความรว่มมอืกนัอยา่งด ีรวมถงึโรงเรยีนในพืน้ที ่ไดม้กีารประสาน

งานและทำากิจกรรมพร้อมเพรียงกันด้วยดีมาตลอด 

อีกทั้งชุมชนสาวะถีแห่งนี้ เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ที่สำานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เข้ามาส่งเสริม ทำาให้

แต่ละเดือนซ่ึงจะมีการทำาบุญประเพณีตามฮีต 12 ของอีสานมีการจัดการ

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีบ้าน วัด โรงเรียน ชาวชุมชน และเด็กเยาวชน

ได้มีส่วนร่วมเสมอ รวมไปถึงประเพณีใหญ่ที่มีคนจากภายนอกมาร่วมงาน
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มากมายนั่นคือประเพณีบุญข้าวจี่ และ ประเพณีบุญตรุษสงกรานต์ แต่สิ่งที่

เหน็ว่าเป็นปัญหาตลอดของชุมชนคือการจัดการเรื่องขยะ เพราะหลังจากงาน

ประเพณีผ่านไป ขยะจะกองใหญ่ล้นวัด ล้นชุมชน เขาจึงมองว่าปัญหาใหญ่

ของชุมชนที่อยากปรับเปลี่ยนคือเรื่อง ”ขยะ”

“แต่ละบ้านไม่มีการคัดแยกขยะ พอมาถึงวัด เวลามีงานบุญ 

งานประเพณี ก็ไม่มีการคัดแยกขยะ ใครอยากทิ้งลงไหนก็ทิ้ง ขยะเปียก ขยะ

แห้ง ขยะรีไซเคิล ปนกันเต็มไปหมด หากอยากจะเปลี่ยนชุมชนหรือปลุกใจ

ชุมชนผมว่าทำาเรื่องขยะก็ดี รณรงค์ให้เด็กเยาวชนลดการทิ้งขยะ และคัด

แยกขยะ เพราะทางเทศบาลมีโครงการขยะเพื่อชีวิต คือหากครอบครัวไหน

แยกขยะและเอาไปขายมีเงินฝากเข้าบัญชีครัวเรือนเดือนละ 300 บาท หาก

บ้านนั้นมีใครเสียชีวิตทางเทศบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้เลย 5,000 บาท 

แต่ปญัหาคอืชาวบา้นรว่มกจิกรรมนีน้อ้ย บา้นผมกไ็มร่ว่ม” โอเวน่เลา่ถงึปญัหา

ที่เขาอยากจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ ปลุกใจชุมชนของพวกเขา 

จากปัญหาที่พวกเขามองเห็น จึงนำามาเป็นประเด็นหลักในการเข้า

พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม โดยพุ่งเป้าไปที่โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ เพราะเป็น

แหล่งรวมเด็ก เยาวชนในพื้นที่ชุมชนสาวะถีทั้งหมด และเป็นพลังเยาวชน 

เด็กโต ที่จะสามารถขับเคลื่อนและทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

กจิกรรมปลกุใจเมอืงสาวะถเีริม่ปฏบิตักิารเมือ่วนัที ่18-19 พฤษภาคม 

2560 ที่ผ่านมา โดยการเชื่อมประสานของ อาจารย์มาลี เสาร์สิงห์ ครูสอน

วิชาสังคมศึกษาที่สนใจการทำางานจิตอาสา ทำางานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

แม้อาจารย์มาลีจะไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้โดยกำาเนิด แต่สนใจและตั้งใจสอบบรรจุ

มาอยู่ที่นี่ และพอมาอยู่แล้วหลงเสน่ห์แบบบ้านๆ ของบ้านสาวะถี จึงสอนอยู ่

ที่นี่ มีครอบครัวอยู่นี่กว่า 30 ปีแล้ว 

การทำากิจกรรมตลอด 2 วัน ได้มีการวางกลยุทธ์ ดึงเด็กเยาวชน

ทั้งหมดที่ร่วมกิจกรรมด้วยการ นิมนต์พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี 

และเจ้าคณะตำาบลสาวะถี ผู้นำาทางจิตใจและศูนย์รวมใจของคนในชุมชนมา 
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พดูปลกุใจ มาอธบิายความและมาสรา้งแรงบนัดาลใจกอ่น กอ่นทีจ่ะใชว้ทิยากร

กระบวนการทั้ง เศกสันต์ วิชัยพล และ บัณฑิต โคตรมณี พาเด็กเยาวชน

ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กโตเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เขินอาย 

พร้อมกับชวนคิด ชวนคุยเรื่องปัญหาของชุมชนที่อยากแก้ไข ท้ายสุดคำาตอบ

ที่ได้ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาขยะอยู่ดี 

กระบวนการตลอดสองวันนั้น เปิดโอกาสให้พวกเขาตระหนัก 

ด้วยการเชิญตัวแทนเทศบาลตำาบลสาวะถี มาบอกถึงปัญหาขยะในชุมชน ให้

พวกเขาคดิมองทีม่าของปญัหาดว้ยการกลับมามองตนเองและครอบครวั และให้

เขาคดิแกป้ญัหาวา่จะทำาอยา่งไรกบัขยะทีม่อียู ่โดยผลสดุทา้ยพวกเขากค็ดิออก

๏ พระครูบุญชย�กร เจ้�อ�ว�สวัดไชยศรี 

“เมื่อเห็นกิจกรรมคำาว่าปลุกใจเมือง อาตมาไม่รู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร 

คำาว่าเมือง ถ้ามาจัดกิจกรรมที่สาวะถี ก็คือเมืองสาวะถีนี่แหละ เมืองเป็นเชิง

สัญลักษณ์เป็นเขตหรือเป็นแดนอาจจะหมายถึงเขตแดนที่เราอยู่ก็ได้ ถาม

ว่าเมืองสาวะถีมีใจด้วยหรือถึงต้องไปปลุกใจ ใจเมืองคือผู้ดูแลรักษาสุขภาพ

เหมือนแพทย์ เรามีใจเมืองมาตั้งแต่อดีตหลายร้อยพันปีก็ว่าได้ ใจเมืองสำาคัญ 

เมืองหรือชุมชนบ้านจะเศร้าเหงาเจ็บป่วยบ้านน้ันจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับใจ

เมืองสรุปว่าเมืองมีใจ”
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๏ ภ�พพิธีเปิดก�รจัดกิจกรรม ปลุกใจไทส�วะถี

 

๏ ครูยอด บัณฑิต โคตรมณี 

๏ รัชณู ผิวพุ่ม ผู้ช่วยนักวิช�ก�รส่งเสริมสุขภ�พ ตำ�บลส�วะถี
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หน่วยงาน ปัญหา การแก้ไข ผลสัมฤทธิ์

เทศบาล ขยะลน้/ปรมิาณขยะเพิม่/ 
ครัวเรือนไม่แยกขยะ/ครัว
เรือนไม่ร่วมโครงการ/ 
ที่ทิ้งขยะเต็ม 

- 2549 ทำาโครงการ
จัดการขยะ 
- 2555 คัดแยก
ขยะแลกแต้ม 
- 2560 ขยะเปน็บญุ 

น้อย 

โรงเรียน ขยะลน้ /นกัเรยีนไมท่ิง้ขยะ
ลงถัง/ไม่มีการแยกขยะ

แยกขยะ/รณรงค์
เกบ็ขยะ /สือ่รณรงค ์

ขยะลดลง
(เป็นความสุข)

ครอบครัว ไมแ่ยกขยะ/ไมร่ว่มโครงการ
ของเทศบาล

แยกขยะ/ทำาขยะ
แลกแต้ม 

มีการแยกขยะ 

เยาวชน ท้ิงขยะตามใจ/ไมม่จีติสำานกึ ปลกุสำานกึ/ท้ิงขยะ
ลงถัง 

ขยะลดลง 

 

๏ ขยะในชุมชนส�วะถี
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๏ น้องๆ เขียนปัญห�ขยะที่พบในชุมชน ลงในกระด�ษ
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๏ น้องๆ เขียนคว�มสุข คว�มหวัง คว�มฝัน ลงในกระด�ษโพสต์อิท
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๏ น�งสุม�ลี สุวรรณกร

ประธ�นเครือข่�ยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีส�นชี้แจงก�รทำ�ง�น 

๏ ผศ.ดร.ทรงวิทย์พิมพะกรรณ์ วิทย�กร

 นอกจากการคิดหาวิธีแก้ปัญหาขยะแล้ว ยังมีการเชิญวิทยากร 

ผศ.ดร.ทรงวทิย ์พมิพะกรรณ ์มาแนะนำาวธีิการจัดวางขยะใหเ้ปน็งานศลิปะ 

โดยบอกว่า “ศลิปะงา่ยกวา่ท่ีเราคดิ ศลิปะเป็นไดทุ้กอยา่ง ศลิปะไมจ่ำาเปน็ตอ้ง

เขียนรูป เราสามารถที่จะเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ 

วันนี้เรามีอุปกรณ์ ไม่ใช่สี ปากกา พู่กัน ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ หลัก

การของเราคือ ต้องทำาให้แตกต่าง วันนี้เราจะทำา มีอุปกรณ์เป็นลังกระดาษ 
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แก้วน้ำา ขวดน้ำา เราลองเอามาวางรวมกันตรงกลาง กติกาคืออุปกรณ์ของเรา

สามารถฉีก ตัด ย่อยออกมาประกอบสร้างให้กลายเป็นสิ่งที่ตกลงกัน สิ่งที่คน

เรียกว่าขยะ สิ่งที่ทิ้งแล้วเอามาสร้างให้เกิดคุณค่า”

 

 

๏ ตัวอย่�งสิ่งประดิษฐ์จ�กขยะของเด็กเย�วชน 
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๏  เด็กๆ รณรงค์เก็บขยะ 

แผนง�นจัดก�รขยะของนักเรียนโรงเรียนส�วะถีพิทย�สรรพ์ 

แผนระยะสั้น ลดขยะ แผนระยะยาว ลดขยะ 

- ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
- แยกขยะก่อนทิ้ง 
- ปลุกสำานึกในการทิ้งขยะ 
ให้ถูกที่ 
- แบ่งกลุ่มรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ 
- ใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟม

- ตั้งชุมนุมจิตอาสาจัดการขยะ 
- นำาขยะเปียกมาทำาปุ๋ย 
- รณรงค์เสียงตามสาย
- จัดรายการเสียงตามสาย
- ทำาป้ายรณรงค์ติดตามชุมชน
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ปลุกใจชุมชนเทพารักษ์ทางรถไฟ

“เรายังไม่มีบ้าน”

ชุมชนเทพารักษ์ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ อยู่ริมทางรถไฟเมือง

ขอนแก่น ที่ผ่านมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนนี้ ไม่ได้อยู่แบบมี

ความสุขมากนัก เพราะทุกๆ ปี หากมีการพัฒนาทางรถไฟ ครอบครัวที่อยู่

รายรอบต้องหวาดระแวง เพราะเกรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

โครงการ Spark you ปลุกใจเมือง ได้ลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยกับผู้นำา

ชุมชน เพื่อถามถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงปลุกใจของคนในชุมชน คำาตอบ

ที่ได้น่าสนใจตรงที่ว่า “ถ้าถามหาความสุขคงไม่มี เพราะที่นี่ยังทุกข์อยู่มาก 

โครงการรถไฟทางคูท่ำาใหบ้า้นกวา่ 300 หลงัคาเรอืนรมิทางรถไฟตอ้งถกูรือ้

ออก ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนกัน ถ้าถามหาความฝันไม่รู้จะมีกันไหม เพราะ

แต่ละคืนนอนแทบไม่ได้ฝัน และถ้าถามหาความหวัง เราก็ยังเหมือนกัน 

คืออยากมีบ้านที่อบอุ่น มั่นคงอาศัย” 
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 ปัญหาที่รับฟังดูหนักหนาสำาหรับการแก้ไข เพราะคงต้องอาศัยผู้มี

อำานาจมาดูแล แต่เมื่อโครงการปลุกใจเมืองของเราเดินทางมาถึงแล้ว คงจะ

รอเวลาให้ใครมาจัดการไม่ได้ 

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 2 วันเต็ม ที่โครงการ

ปลุกใจเมือง ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับเด็กเยาวชนและคนในชุมชน เพื่อสอบถาม

ความคิดฝัน ความหวัง และความสุข ด้วยการใช้กิจกรรมกระบวนการ ร้อง

เพลงให้ฟัง โดยคุณนิด ลายสือ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต พาเล่นละคร ร้องเพลง 

โดยเศกสันต ์วชัิยพล และบณัฑติ โคตรมณ ีพรอ้มกบัสอนวาดภาพดงึเอาความ

ฝันที่มีออกมาโดยศิลปินนักวาดระดับประเทศ ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือ 

ครูเบิ้ม ทำาให้เด็กเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมวันละเกือบ 100 คน มีความสุข 

ยิ้มออก และเริ่มมีเสียงหัวเราะตามมา 

๏ นิด ล�ยสือ

   

๏ น้องๆ เริ่มลงทะเบียนเข้�ร่วมกิจกรรม
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๏ แม่นิด ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม, เด็กๆ ตั้งใจฟังเพลง

ผู้ทีม่ารว่มกิจกรรมไม่ได้มีเพียงเด็กและเยาวชนเทา่นัน้ แตย่งัมผีูส้งู

อายภุายในชมุชนทีใ่หค้วามสนใจเขา้รว่มกจิกรรมอกีดว้ย พรอ้ม

ทั้งแสดงออกถึงความพร้อมที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ไม่แพ้เด็กๆ ที่นี่เลย

๏ คุณแม่นิด และคุณต� ม�เข้�ร่วมกิจกรรม
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๏ เด็กๆ เล่นกิจกรรมด้วยคว�มตื่นเต้น

 

๏ ทุกคนล้วนมีคว�มฝัน
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 กิจกรรมวาดรูปความฝันที่น้องๆ อยากจะเป็นมากที่สุด 1 อย่าง 

ผา่นไปดว้ยความตืน่เตน้ พรอ้มความสนกุสนานทีไ่ดว้าดความฝนั

ของตนเอง ผ่านแผ่นกระดาษและสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ ต่อเนื่องด้วยกิจกรรม

สร้างเจดีย์ที่สูงที่สุด 1 เจดีย์ เมื่อน้องๆได้รับโจทย์จากวิทยากรทุกคนเริ่มจับ

กลุ่มนั่งล้อมวง และทำาตามอย่างกระตือรือร้น 

 “ช่วยกันทำาบ้านในฝันของพวกเรา 1 หลัง” เสียงพี่เศกวิทยากรดังขึ้น 

หลังจากที่เด็ก ๆ  เริ่มทยอยทำาทางรถไฟเสร็จแล้ว ตอนนี้กิจกรรมที่พี่ๆ ให้ทำา

ไม่ยากเกินความสามารถอีกต่อไปเพราะทุกสิ่งล้วนอยู่รอบตัวเด็กๆ พบเห็น

ทุกวันจนชินตา เด็กๆ เริ่มลงมือต่อบ้านในฝันของเด็กๆ 1 หลัง พวกเราเริ่ม

ตื่นเต้นว่าบ้านในฝันของเด็กๆ จะมีอะไรบ้างและออกมาเป็นแบบไหน 

๏ บ้�นในฝันของน้องๆ มีสน�มเด็กเล่นอยู่ข้�งบ้�น
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๏ น้องๆ ช่วยกันสร้�งบ้�นในฝัน

๏ บ้�นน�่อยู่ของน้องๆ

 บ้านในฝันของน้องๆ หลายคน ถูกสรรค์สร้างจากจินตนาการ 

ของน้องๆ เอง ในบ้าน 1 หลังประกอบไปด้วย ห้องน้ำา 

เสาไฟฟ้า ทางเดิน ต้นไม้ ห้องนอน 3 ห้อง โรงพยาบาล และยังมีความฝัน 

ที่อยากจะมีบ้านแบบนี้สักหลังที่รวมทุกอย่างไว้ในหลังเดียว บ้านที่ไม่ได้มี

แค่สิ่งเหล่านี้วางอยู่เต็มไปหมด แต่หมายถึงความรักความอบอุ่นอบอวล 

อยู่ภายในบ้านของพวกเขาด้วย
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๏ รวมคว�มฝันของน้องๆ

๏ น้องๆ ติดคว�มฝันรวมกับเพื่อนๆ

 เมื่อให้เขียนความฝัน ความฝันของพวกเขามีหลากหลายแตกต่าง

กันไป มีทั้ง นักดนตรี คุณหมอ คุณครู นักกีฬา จากนั้นพวกเขา

ได้เริ่มเขียนหัวข้อความหวังว่าอยากให้บ้านเรา ชุมชนเรามีอะไรบ้าง ดูพวก

เขากระตือรือร้นไม่ต่างจากรอบแรก หลายคนเขียนได้อย่างรวดเร็วราวกับมี

คำาตอบในใจ
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๏ รวมคว�มหวังของน้องๆ

 หากถามถึงความหวังของน้องๆ ที่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น 

ภายในชมุชนเหลา่นีล้ว้นเปน็สิง่ทีน่อ้งๆ อยากจะใหเ้กดิในชมุชน 

เชน่ อยากจะมหีอ้งดนตร ีมสีระวา่ยน้ำาและสนามเดก็เล่นภายในชมุชน ไม่ใชแ่ค่ 

เดก็คนเดียวแต่มอีกีหลายคนทีม่คีวามตอ้งการตรงกนั หวงัวา่สักครัง้ทีค่วามหวงั 

ของเขาจะเป็นจริง
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๏ คว�มสุขของน้องๆ

 

๏ ครูเบิ้ม ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ สอนน้องๆ ว�ดภ�พ
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๏ ครูเบิ้มเริ่มสอนเทคนิคต่�งๆ

๏ สอนน้องๆ ลงสี
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 เมือ่ภาพแห่งความสขุเปน็รูปเปน็ร่างแลว้ เดก็ ๆ  กต็อ้งเจอกบัโจทย์

ใหม่นั่นคือการวาดภาพใบหน้าคน และละเลงสีสันบนใบหน้าที่

เปือ้นความสขุอยู ่โดยมกีตกิาวา่ตอ้งใชส้ใีหม้ากกวา่ 7 ส ีคราวนีเ้ดก็ๆ ไมร่อชา้ 

รบีวาดใบหนา้แหง่ความสุขในแบบฉบับตนเอง พร้อมลงสใีหม้คีวามสขุมากทีส่ดุ

 

๏ ใบหน้�แห่งคว�มสุข
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๏ คว�มสุขของน้องๆ

กิจกรรมจบลงดว้ยความรว่มมอืจากเดก็ๆ เทพารกัษท์กุคน พวกเขาทีน่ี่

ล้วนมคีวามฝนั ความหวงั ความสขุไมต่่างจากเดก็คนอืน่ๆ ในพืน้ทีต่า่งๆ 

ในสังคม รอเพียงโอกาสที่จะทำาตามความฝัน ความหวังเพื่อความสุขของ 

พวกเขาในอนาคตเท่านั้น
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เสียงจากเด็กสถานพินิจฯ

“พวกเราอยากกลับบ้าน”

สถานพินจิเด็กและเยาวชน ฟงัดูก็คงไมม่ใีครอยากใหล้กูหลานไป

อยูท่ีน่ี ่เพราะแมจ้ะตัง้ชือ่สวยหรแูคไ่หน แตท่ีน่ี่คอื “คกุ” สำาหรบั

คมุขงัเยาวชน ในระหวา่งรอพจิารณาคดนีัน่เอง โดยสถานพนิจิเดก็และเยาวชน

จงัหวดัขอนแกน่นัน้ เปน็สถานทีค่วบคมุเดก็และเยาวชนในหลายพืน้ทีข่องภาค

อีสาน นับรวมเด็กๆ ที่อยู่ที่กว่า 100 คน สลับหมุนเวียนกันไป ส่วนใหญ่อยู่

ไม่เกิน 6 เดือน เม่ือมีการส่งฟ้องคดีต่อศาล และศาลพิจารณาแล้วพวกเขา

หลายคนไดก้ลบับา้น และหลายคนตอ้งยา้ยสถานทีเ่ขา้ไปอยูศ่นูยฝ์กึอบรมเดก็

และเยาวชนซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน ซึ่งนั่นหมายถึงคดีสิ้นสุดในเบื้องต้นแล้ว 

แตไ่มว่่าจะอยูท่ีไ่หน ตราบใดทีพ่วกเขายงัไม่ถกูศาลพพิากษาพจิารณา

คดี พวกเขาก็ยังเป็นเพียงผู้ต้องหาเท่านั้น เด็กก็คือเด็ก ยังมีความฝัน ความ

หวังและอยากจะมีความสุขในชีวิต เพียงแต่มีโอกาสน้อยที่เราจะได้ยินเสียง

ของพวกเขา 

ไม่รอช้า โครงการปลุกใจเมือง ได้นำาสาส์นโครงการดีๆ ไปบอกเล่า

แก่ผู้บริหารสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อหวังจะเข้าไปคุย 

สร้างกำาลังใจ และถามความรู้สึกพวกเขา และแล้วในวันที่ 27 เมษายน และ 

25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา การผ่านรั้วกั้นที่มีการควบคุมแน่นหนา 

ก็หาได้กั้นกางความหวังดีและความสุขที่พวกเราอยากจะไปสร้างให้เขา 
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๏ บัณฑิต โคตรมณี และเมืองแคน อิสระธรรม สร้�งคว�มสุขให้เด็กเย�วชน

๏

๏ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฝึกอบรมเขต 4,

๏ ผู้อำ�นวยก�รสถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน จ.ขอนแก่น
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ผู้อำานวยการศนูยฝ์กึอบรมเขต 4 จ.ขอนแกน่ ซึง่มาเปน็ประธาน

เปดิงาน บอกวา่ “หวงัวา่จะใชส้ือ่ศลิปะเปน็ภูมคิุม้กัน เมือ่ออกไป

แลว้จะไดมี้ทกัษะสรา้งสรรคส์ิง่ดีๆ สิง่ทีพ่ลาดไปแลว้กลบัไปแกไ้ขไมไ่ด ้ทำาวนันี้

ใหด้ทีีสุ่ด พรุง่นีจ้ะดเีอง ขอใหล้กูๆ มกีำาลงัใจใชช้วีติกบัครอบครวัทีม่คีวามสขุ” 

เช่นกันกับ ผู้อำานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จ.ขอนแก่น ที่บอกว่า “กิจกรรมวาดภาพถือว่าดีมาก ขอให้พวกเราได้ตักตวง

เอาความรู้จากวันน้ีให้มากที่สุด ทุกสิ่งที่ทำาสัญญาทำาเพื่อพวกเรา ขอให้เป็น

ลูกที่ดีของครูอาจารย์ เป็นกำาลังใจให้”

 กระบวนการสร้างความสุข และดึงเอาความคิดของเด็กเยาวชนที่นี่  

ใชร้ปูแบบกจิกรรมไมต่า่งจากทีอ่ืน่มากนกั โดยเริม่จากกจิกรรมละลายพฤตกิรรม 

ใหพ้วกเขาสนกุ และมคีวามสุขกบัการฟังเพลง รว่มเลน่ละคร แสดงออกถงึสิง่

ที่ต้องการ แต่มีปัญหาอยู่บ้างตรงที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นชายล้วน และ

หน้าตาอาจจะไม่เป็นมิตรนัก บางคนดูเด็ก ตัวเล็กมาก จนไม่คิดว่าหน้าตา

ดูซ่ือๆ แบบนี้จะมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้ และยิ่งพิจารณาจากสีเสื้อที่พวก

เขาสวมใส่ ทำาให้อยากรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสียิ่งนักว่ามันหมายถึงอะไร 

 เสื้อสีแสด  ทำาผิดคดีอาญา เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่เกิน 23 วัน 

 เสื้อสีเหลือง  ทำาผิดคดีอาญา มาอยู่เกิน 24 วันแล้ว 

 เสื้อสีน้ำาเงิน  ทำาความผิดมาตรา 132 ศาลสั่งให้รับโทษ 

 เสื้อสีชมพู  เป็นหัวหน้าหอ 

 แต่แม้สีเสื้อจะแตกต่าง แต่อย่างไรพวกเขาก็คือเด็ก 

กิจกรรมละลายพฤติกรรมผ่านไป ต่อด้วยการเปิดโอกาสให้พวกเขา

เขยีนความฝนั ความหวงั และความสขุ ใสใ่นกระดาษ ซึง่คำาตอบไมไ่ดแ้ตกตา่ง

จาก 2 พื้นที่ที่ได้ทำากิจกรรมผ่านมา แต่จะมีบ้างตรงที่ ส่วนใหญ่ไม่อยากเป็น

ตำารวจ เพราะตำารวจเป็นคนจับเขามาอยู่ที่นี่ 
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ความฝันของเดก็ๆ 

 
ความฝัน 

 

ความหวัง

(อยากออกจากท่ีน่ี 

อยากให้แมม่าเยี่ยม

อยากเป็นคนดี )  

ความสุข 

(อยากอยู่กบัครอบครัว

อยากให้แม่มาเย่ียม ) 

ความฝัน 

(อยากเป็นทหาร

อยากเป็นหมอ

อยากเป็นครู  )

๏ คว�มฝันของเด็กๆ

๏ คว�มฝัน
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เมื่อเด็กๆ วาดไปได้สักพักกระบวนการต่อไปคือ การนำากระดาษ 

ส่งต่อใหเ้พือ่นขา้งๆ โดยมกีตกิาอยูว่่าใหเ้ขยีนตอ่ความฝันของเพือ่น

ต่อไปว่า ความฝันของเพื่อนจะทำาให้สังคมเป็นอย่างไร

๏ คว�มฝันของเพื่อนจะช่วยให้สังคมเป็นอย่�งไร

หลังวาดภาพความฝันของตนเองแล้ว มาถึงการวาดภาพลงบน

กระดาษอย่างจริงจัง เพื่อนำาเสนอความเป็นตัวเองออกมาให้

มากที่สุด ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ ์อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาสร้างทักษะด้านศิลปะให้เด็กๆ ในวันนี้ 
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๏ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ 

“หลายคนเข้าใจว่าศิลปะต้องเขียนรูป แต่จริงๆ แล้วการร้องเพลงก็

เป็นศิลปะ การพูดก็เป็นศิลปะ การเขียนรูปเราเขียนทำาไม ก็เพื่อที่จะสื่อสาร

ให้คนอื่นเข้าใจว่าเราต้องการอะไร”

กิจกรรมวาดภาพชว่งบา่ย ผศ.ดร.ทรงวทิยใ์หโ้จทยว์า่ “ใหเ้ขยีนรูป

คนๆ เดยีวอยูก่ลางหนา้กระดาษ การเขยีนรปูเมือ่รูแ้ลว้วา่จะทำา

อาชพีอะไร ตอ้งเขยีนสว่นทีเ่ปน็พืน้หลงัดว้ย 1 คนเปน็คนรา่งภาพ อกีคนเปน็

คนวาดพื้นหลังไม่ให้ทับกับตัวคน เขียนไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องยกปากกาออก

จนเต็มหน้ากระดาษ เมื่อวาดภาพลงสีเสร็จก็นำาภาพมาวางไว้รวมกันบริเวณ

ลานกิจกรรม และทำาการประกวดภาพวาดที่ได้รับความชื่นชอบมากที่สุด”
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๏ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ อธิบ�ยถึงลักษณะภ�พที่เด็กๆ ว�ด

๏ น้องๆ ช่วยกันลงสีให้เต็มช่องว่�งช่วยกัน
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๏ ผลง�นเด็กๆ

 ภาพวาดความฝันของเด็กๆ ที่ถูกสื่อสารออกมาผ่านภาพวาดมี

ทั้ง อาชีพ ทหาร ชาวนา ช่างกล รวมถึงความฝันที่อยากจะเป็น

นกัเรยีน ผศ.ดร.ทรงวทิยพ์ดูทิง้ทา้ยถงึภาพวาดของเด็กๆ วา่ ภาพของทกุกลุม่

มีความงามคนละแบบ การวาดภาพสร้างสมาธิได้มาก ทำาให้มีความตั้งใจสูง 

จงึทำาใหม้คีวามงามแบบละเอียด งามแบบมกีารแสดงออก ผา่นเสน้ผา่นส ีมคีวาม

งามในแบบของตนเอง ศลิปะไม่ได้บอกวา่ตอ้งงาม แต่ศิลปะคอืการแสดงออก

ผ่านเส้นผ่านสี ศิลปะคือความละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับมัน 

พวกเรามีศิลปะในหัวใจกันทุกคน”
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ผลสัมฤทธิ์ที่เกิด หลังก�รว�ดภ�พ

๏ ภ�พปิดกิจกรรมปลุกใจเมือง ที่สถ�นพินิจเด็กและเย�วชนจังหวัดขอนแก่น

แม้เป็นเวลาเพียงไม่นาน ในการเข้าไปปลุก ไปกระตุ้น ให้เด็กและ

เยาวชนทั้ง 3 พื้นที่ ได้ฉุกคิด ทบทวน และถามตัวเอง ถึงความ

ฝนั ความหวงั และความสขุ แตโ่ครงการนีก้เ็ปดิโอกาสใหพ้วกเขาคดิวเิคราะห ์

 
 

  
 

ผลงานเดก็ ๆ  
 

ภาพวาดความฝันของเดก็ ๆ ท่ีถกูส่ือสารออกมาผา่นภาพวาดมีทัง้ อาชีพ ทหาร ชาวนา 
ชา่งกล รวมถึงความฝันท่ีอยากจะเป็นนกัเรียน ผศ.ดร.ทรงวิทย์พดูทิง้ท้ายถึงภาพวาดของเดก็ ๆ วา่ 
ภาพของทกุกลุม่มีความงามคนละแบบ การวาดภาพสร้างสมาธิได้มาก ทําให้มีความตัง้ใจสงู จงึ
ทําให้มีความงามแบบละเอียด งามแบบมีการแสดงออก ผา่นเส้นผา่นสี มีความงามในแบบของ
ตนเอง ศลิปะไมไ่ด้บอกวา่ต้องงาม แตศ่ลิปะคือการแสดงออกผา่นเส้นผา่นสี  ศลิปะคือความ
ละเอียดออ่น เพราะฉะนัน้ต้องให้เวลากบัมนั พวกเรามีศลิปะในหวัใจกนัทกุคน ”  

 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิด หลังการวาดภาพ 

 

 
 

• หงุดหงดิ
• ใจร้อน
• อยากสูบบุหร่ี 
• อยากออกไปวิ่ง 
• ไม่มีสมาธิ 

ก่อนวาด
• ใจเย็น 
• มีความสุข
• มีสมาธิ 
• อยากเหน็ผลงานตนเอง
• อยากอวดเพื่อน 

หลงัวาด 
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และแสดงความคิดเห็นแบบไร้ขีดจำากัด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเขียน 

การวาดภาพ และการร้องเพลง รวมทั้งการประดิษฐ์สิ่งของ เพื่อตอบโจทย์

เป้าหมายที่พวกเขาได้วางเอาไว้ 

ขอ้สรปุจากการทำากจิกรรมดงักลา่ว เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ เดก็เยาวชน 

ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหน พวกเขาก็เปรียบเสมือนผ้าขาว ที่ยังรอการแต่งแต้ม 

หากแต้มสีสวยงามผ้าของพวกเขาก็จะมีสีสันสวยงาม หาแต้มสีมืดดำา 

ผ้าสีขาวนั้นก็จะสีมืดดำาไปด้วย 

แม้แต่เด็กในสถานพินิจเด็กและเยาวชน แม้ผ้าขาวของพวกเขาที่ถูก

แต้มสีมืดดำาไปแล้ว หากมีผู้ใหญ่ใจดี นำาผ้านั้นไปซักและมาแต้มสีใหม่ ผ้าสี 

มดืดำาของเขากจ็ะกลบัมามสีสีนัสวยงามไดใ้หมอ่กี ไมว่า่อะไรกแ็ลว้แต ่โอกาส 

คือสิ่งสำาคัญที่สุด 

หากเพียงพวกเขาได้รับโอกาส ที่ผู้ใหญ่ได้ให้โอกาส มั่นใจว่าชีวิตใน

วันข้างหน้าของพวกเขา ความฝัน ความหวัง และความสุขที่พวกเขาวาดไว้ 

จะต้องสวยงามและสำาเร็จแน่นอน 

วันนี้ผู้ใหญ่อย่างเรา ให้โอกาสพวกเขาได้คิด ได้ทำา หรือยัง?

หากอยากจะปลุกใจเมือง อยากจะเปลี่ยนแปลงเมืองให้ดีขึ้น 

ลองปลุกใจคุณ ลองเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนดีไหม?
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ปลุกใจเมืองของจังหวัดเลย เราทำา 2 พื้นที่คือที่ อ.เชียงคาน กับ

ตวัจงัหวัดเลย ในมิตทิีเ่ราทำางานรว่มกบั สสส.เราใช้กระบวนการ

พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ คนทำางานที่อยู่ในพื้นที่และเราเห็นว่า

ศักยภาพของพื้นที่มีอยู่แล้ว อย่างเช่นวัฒนธรรม วิถี ปราชญ์ชุมชน สิ่งเหล่านี้

เปน็จดุแขง็ ทกุครัง้ทีเ่ราทำางานเราจะชศูกัยภาพของตวัคนและพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ 

ความคาดหวังจากโครงการนี้ เรามองเห็นว่าคุณภาพชีวิตของ 

ทั้งเยาวชนและวิถีชีวิตของคนในจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับการพัฒนา

เมอืงทีน่า่อยู ่ในขณะเดยีวกนัเมอืงเลยมศีกัยภาพทางธรรมชาตสิงู ผูป้ระกอบ

การต่างๆ พยายามเอาสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ พยายามให้เกิดผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจแต่กระทบกับวิถีดั้งเดิม เป็นโอกาสดีที่เราจะปลุกคนในเมืองเลย ใน

เชียงคานให้เห็นคุณค่าตัวเอง โครงการ สปาร์คยูต่างจากที่ทำาเพราะได้เปิด

๏ ปริพนธ์ วัฒนขำ� 

ผู้ประส�นง�นกลุ่มหน่อไม้หว�น

หัวหน้�โครงก�ร “ปลุก-แปง (สร้�ง) - ปั้น (รู้-ทำ�-นำ�สุข)”
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โอกาสให้คนในพื้นที่ได้คิดได้จุดประกายให้มากขึ้น จากที่เขาอัดอั้นมานาน

เขาจะได้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและวิถีของตนเอง 

  ปัญหาก่อนหน้าที่เราจะมาทำางานเห็นได้ชัดคือ ปรากฎการณ์ที่เกิด

ในเมอืงทอ่งเทีย่วของเชยีงคาน ผลกระทบไมม่กีารจดัการพืน้ที ่คนนอกเขา้ไป

อยูใ่นเชยีงคาน ประกอบการคา้ขายเอาสิง่ใหมเ่ขา้ไป แต่คนเชียงคานกลบัใกล้

เกลือกินด่าง เขามองไม่เห็นศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง ไม่เห็นรากเหง้า 

สองส่ิงนี้จะปรับให้เข้ากันได้คือเรื่องวัฒนธรรม วิถีเดิม คืออะไรเพื่อชูขึ้นมา 

คนนอกที่เข้ามาก็จะห็นคุณค่าร่วมกัน

 สิ่งที่เกิดหลังโครงการสปาร์คยู เราเห็นการร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ที่เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐวิชาการ ประชาชน และสื่อเข้ามามีส่วน ในพื้นที่

มีกลุ่มคนสามวัย เข้ามาทำางานร่วมกัน วัยเด็กประถม มัธยม และวัยผู้ใหญ่  

ซึ่งมีผู้นำาชุมบนท้องถิ่น และผู้นำาทางจิตวิญญาณ มาประสานความร่วมือกัน 

สปารค์ยไูดท้ำาหนา้ทีข่บัเคลือ่นใหเ้กดิกระบวนการเรียนรู้วถีิวฒันธรรมมากข้ึน 
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“ปลุก-แปง (สร้าง)-ปั้น (รู้-ทำา-นำาสุข)”

กลุ่มกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน “หน่อไม้หวาน” จ.เลย ได้

จัดกิจกรรมโครงการ “ปลุก-แปง(สร้าง)- ปั้น (รู้-ทำา-นำาสุข)”  

Spark U ปลุกใจเมือง ในห้วงเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับทุน

สนบัสนนุ จากแผนงานส่ือศิลปวฒันธรรม สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้ง

เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเปิดเวทีส่งเสริมเยาวชนได้แสดงออกทางความคิด, 

แนวทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม, สืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีก

ทั้งปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าศิลปวัฒนธรรมชุมชน 

ประเพณีอีสานที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
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การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากเยาวชนต่อการมีส่วนร่วมพัฒนา

จังหวัดเลย ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นต้น

แบบเมืองน่าอยู่ ประเด็นสำาคัญคือตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย 

จากหลากหลายกลุม่จึงเกิดประกายแนวคดิรว่มกันและยืน่ขอ้เสนอเชงินโยบาย

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย “จังหวัดเลยควรจัดสรรพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูข้องคนในทกุระดบัทุกแขนง ท่ีสามารถถา่ยทอดประสบการณ์, ภมูปิญัญา, 

วิชาชีพที่ประสบความเร็จ อีกทั้งเชิดชูให้กำาลังใจกันและกันอันจะนำาไปสู่การ

วางแผนเป้าหมายในชีวิตจริงได้ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นสุข” คือ “ลาน รู้-เรียน

เปลีย่นชวีติ” เป็นจุดเริ่มตน้ทีจ่ะนอ้มนำาศาสตร์ของพระราชา ทีเ่ปีย่มดว้ยพระ

อัจฉริยะภาพทุกแขนง มาเป็นเข็มทิศ เพื่อดำารงอยู่อย่าง “รู้-ทำา-นำาสุข”

๏ ก�รจัดกิจกรรมล�นรู้เรียนเปลี่ยนชีวิตที่ ตล�ดเล�ะเลย อ.เมือง จ.เลย
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อีกเวทีที่ อำาเภอเชียงคาน “กลุ่มคน 3 วัยไทเชียงคาน” สืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคน 3 วัย ประกอบด้วย
วยัเดก็, เยาวชน, ผูน้ำาชมุชน โดยมเีนือ้หาทีส่ง่ผลกระทบตอ่วถิชีวีตคินเชยีงคาน 
ในการสบืคน้แหลง่เรยีนรูช้มุชนจากปราชญภ์มูปิญัญา, การทำาแผนทีศ่กัยภาพ
ชุมชน, และการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลานชาวเชียงคาน อีกทั้งยังยื่นข้อ
เสนอต่อนายอำาเภอ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การจัดการพื้นที่สาธารณะ
อย่างมีส่วนร่วม 2) ส่งเสริมสืบค้นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนเชียงคาน 
3) ส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญา (รู้ที่มาที่ไป)

๏ กิจกรรมลงพื้นที่สืบค้น เรียนรู้ ที่อ.เชียงค�น จ.เลย

โดยความสำาเร็จที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือของ 5 ภาคี ประกอบ

ด้วย ภาครัฐ ที่ช่วยส่งเสริมเชิงนโยบาย เช่น จังหวัดเลย, เทศบาลเมืองเลย, 

วัฒนธรรมจังหวัดเลย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย, 
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สถานศกึษาในจงัหวดัเลย ภาควิชาการดา้นขอ้มลู เชน่ ผูเ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการ, 

สังเคราะห์สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ภาคประชาชน ผู้มีส่วนร่วม

ต่อการพัฒนา เช่น ปราชญ์, ชาวบ้าน, ศิลปิน, เด็กและเยาวชน ภาคเอกชน 

ทีส่ามารถสนบัสนนุดา้นงบประมาณทีไ่มเ่พยีงพอ สือ่มวลชน ผูเ้ผยแพรข่า่วสาร

และสะท้อนมุมมองต่างๆ ในสังคม

๏ กิจกรรมปลุกใจเมืองที่เชียงค�น

ผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิอยา่งเหน็ไดช้ดัหลงัเสรจ็ส้ินกระบวนการ คอื รู ้(ปลกุ
กาย) = จุดประกายปลุกพลังใจเยาวชนให้ตระหนักในหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีมี
ต่อสภาพความจริงและวิถีชุมชนนำาไปสู่การมีส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนา เรียน 
(ปลุกใจ) = สร้างสรรค์สิ่งดีงามในการดึงเอาศักยภาพของตนเองและเยาวชน
รอบข้างให้ใส่ใจในการเสนอแนวคิดกำาหนดรูปแบบเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีงาม เปลี่ยนชีวิต (นำาสุขสู่สังคม) หมายถึง เมื่อ
เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ เยาวชนจะสามารถเป็น
ผู้พัฒนาร่วมกับท้องถ่ินโดยมีพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมให้แก่ชุมชนสังคม, 
ช่วยเหลือ, แบ่งปัน, มั่งคั่ง ได้ใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน.
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เป็นผู้พฒันาร่วมกบัท้องถ่ินโดยมีพืน้ท่ีสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมให้แก่ชมุชนสงัคม, ช่วยเหลือ, แบ่งปัน, มัง่คัง่ ได้ใช้
ประโยชน์อย่าง ยัง่ยืน. 
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“ลานรู้เรียนเปลี่ยนชีวิต”

พื้นที่สร้างสรรค์ถนนเลาะเลย 

 กิจกรรมทีจ่ดัขึน้ ณ ลานรูเ้รยีนเปลีย่นชวีติ ในวนัเสารท์ี ่8 กรกฎาคม 

2560 ณ ลานเลาะเลย (ถนนคนเดนิหนา้เทศบาล) อำาเภอเมอืง 

จังหวัดเลย เริ่มตั่งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป โดยภายในงานจะมีกิจกรรม

มากมายท่ีสร้างลานรู้เรียนให้เป็นลานแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งในวันนี้

ได้มีการเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนบนเวที 

โดยวทิยากรเปน็ผูท้ีม่ปีระสบการณใ์นการใชช้วีติทีน่า่สนใจ โดยใชช้ือ่

กิจกรรมว่า เสวนารู้เรียนเปลี่ยนชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา วิทยากรประกอบ

ด้วย ลักขณา แสนบุ้งค้อ (บั้ม), จิตชนก ต๊ะวิชัย (หนูดี มีนา) มาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและนำาเสนอแนวความคิดดีๆ ในการดำาเนินชีวิตให้กับผู้ที่มาฟัง

ในวันนี้อีกด้วย

ก่อนการดำาเนินกิจกรรมภายในงานจะเริ่มขึ้น ปริพนธ์ วัฒนขำา 

(ไฝ สนัตภิาพ) ผูป้ระสานงานโครงการ ไดก้ลา่วถงึกจิกรรมท่ีจะมข้ึีน ในระหว่าง

ที่รอผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
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๏ น�ยปริพนธ์ วัฒนขำ� เครือข่�ยหน่อไม้หว�น จ.เลย 

“เวทีลานรู้เรียน เปลี่ยนชีวิต จะจุดประกายเพื่อที่จะให้พวกเราได้รู้

ว่าสิ่งเล็กๆ ที่เด็กๆ เยาวชนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยและเป็นตัวแทนลูก

หลานของพี่น้องชาวเมืองเลยเขามีแนวคิดอย่างไร เริ่มจากน้องๆ เด็กและ

เยาวชนในจังหวัดเลยได้พูดคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่า อยากมีลานลักษณะนี้ 

กว่าจะตกผลึกว่าถ้าอย่างนั้นในเมืองเลยเราน่าจะมีพื้นที่ที่เป็นลานให้กับทุก

เพศทุกวัยเราจึงคิดว่า ถ้าหากเป็นลานรู้เรียนเปลี่ยนชีวิตคนที่จะมาสร้างแรง

บันดาลใจในเวทีนี้จะเป็นใคร” 

“เราพยายามที่จะให้หลักในการที่จะเป็นเข็มทิศในการที่จะเดินทาง

หลักนั้นก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเป็นเข็มทิศนำาเยาวชนหลุด

พน้จากเงนิไมพ่อใช ้ค่านยิมในการใชเ้งินหลงัจากน้ีจะมเีสวนาว่าคนทีจ่ะมาใช้

พ้ืนทีต่รงน้ีถา้เปน็เปา้หมายของการใชช้วีติอยา่งรูจ้กัตวัเอง รูจ้กัพอประมาณรู้ 

จักการที่จะให้กับสังคมบ้างตรงนี้มันก็จะเป็นคุณค่า และเป็นความสุข 

ที่ยิ่งใหญ่” นายปริพนธ์ กล่าว
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หลังจากนั้นกิจกรรมได้ดำาเนินต่อ เวลานี้คนเริ่มทยอยเข้ามาร่วม

ภายในบริเวณกิจกรรมแล้ว การแสดงการขับร้องประสานเสียงเมื่อปลายปีที่

ผ่านมาในระดับประเทศและได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ใน

บทเพลงพระราชนพินธใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว รัชกาลที ่9 ไดด้ำาเนนิ

ขึ้นท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชมในงาน

๏ ก�รแสดงขับร้องประส�นเสียง

จ�กวง มห�พิษณุพงษ์คอรัส เลยพิทย�คม

๏ น�ยปริพนธ์ วัฒนขำ� เครือข่�ยหน่อไม้หว�น จ.เลย
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เมื่อการแสดงการขับร้องประสานเสียงจบลง ได้เข้าสู่กิจกรรมต่อไป 

โดยมนีายปรพินธ ์วฒันขำา เปน็ผูด้ำาเนนิรายการ “เวทน้ีีเชน่เดยีวกนัฝนัของเดก็ๆ 

ตัวแทนเยาวชนที่อยากจะเห็นเวทีลักษณะแบบน้ีเกิดขึ้นในเมืองเลย แล้วก็มี

ครอบครัวมานั่งปูเสื่อนำาอาหารมารับประทานพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนกัน

ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแบ่งปันความรัก แบ่งปัน สารทุกข์สุขดิบกันลานรู้เรียน

เปล่ียนชีวิตอาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะจุดประกายให้กับพวกเราได้มาใช้พื้นที่

ตรงนีไ้ดแ้ชรค์วามรูส้กึแชรป์ระสบการณแ์รงบนัดาลใจ ซึง่ในวนันีผ้มมวีทิยากร 

ทั้งสองท่าน ที่จะมาร่วมพูดคุย มาสร้างแรงบันดาลใจ”

“ทา่นแรกเปน็อดีต ประธานสภาเดก็และเยาวชน จ. เลยรุน่ที่สอง ทำา

กจิกรรมมีความเคลือ่นไหวในกิจกรรมในเมอืงเลยอยูต่ลอดเวลา ทีส่ำาคญัหลงั

จากที่ตนเองได้ทุนท่ีไปเรียนอยู่ท่ี AIT ได้ทุนจากฟอร์ดไปเรียนจบ พอเรียน

จบออกมาก็กลับมารับใช้บ้านเกิดตัวเองเหมือนเดิมเพื่อที่จะสร้างสำานึกที่ดี”

“อีกท่านหนึ่งหลังจากเป็นนิสิตฯที่ไปเรียนอยู่ไกล ถ้าใครได้ไปเรียน

กรุงเทพฯ ไม่ธรรมดา พอเรียนจบมากลับรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนจะสุขใจเท่าที่

บ้าน สิ่งที่สำาคัญคืออ้อมกอดแผ่นดินแม่ที่สร้างไว้ให้กับเรา ความสุขที่ไหนไม่

เท่ากับความสุขที่บ้านเราอีกแล้ว ผันตัวเองมาเป็นผู้ดูแลกิจการและเดินตาม

รอยเท้าพ่อ”

“ผมเชือ่มัน่วา่เวทนีีจ้ะเปน็ลานรูเ้รยีน เปลีย่นชวีติและสรา้งแรงบนัดาล

ใจทั้งสองท่านประสบการณ์ไม่ธรรมดา อายุแค่นี้ตัวแค่นี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ 

แต่ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้กำาลังใจ และทางเวทีสปาร์คยู รู้เรียนเปลี่ยนชีวิต 

ส่ิงหนึง่ทีส่ำาคญัคอือยา่ผลกัไสไลส่ง่ถา้ผลกัใสไลส่ง่เขาแลว้เขาไมก่ลบัมาการที่

จะมพีืน้ทีพ่ืน้นาทีเ่ปน็มรดกตกทอดจะไม่มีใครทำาคนอืน่จะเอาไปหมด นอกจาก

เวทคีวามคดิของสภาเด็กและเยาวชนและตวัแทนของคนในจงัหวดัเลยแลว้ อกี

เวทหีนึง่ทีเ่ราไดไ้ปทำาเวทีสปารค์ยอูยูท่ี่ อำาเภอเชยีงคาน ซึง่อำาเภอเชยีงคานจะ

มีคนสามกลุ่ม คือกลุ่มเด็กประถม เด็กมัธยมและเด็กโต โดยสามกลุ่มสามวัย

มาทำากิจกรรมร่วมกัน”
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“ลานกิจกรรมแห่งนี้เป็นลานที่สะท้อนแนวคิด ของเด็กเยาวชนและ

ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นความสำาคัญวันนี้เป็นโอกาสดีท่ีสปาร์คยูปลุกใจเมืองได้มี

โอกาสได้มาเปิดพื้นที่สนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.กลุ่มกิจกรรมเพื่อเด็กเยาวชน

หนอ่ไมห้วาน ชมรมครผููส้อนดนตร ีจ.เลย เทศบาลเมอืงเลย จ.เลยทกุภาคสว่น

มีส่วนร่วมด้วย 5 ภาคีที่เราได้บอกไป ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน สื่อมวลชนมารวมกัน โดยพวกเราหวังว่าพ้ืนท่ีลักษณะแบบนี้จะ

เกิดขึ้นที่เมืองเลย”

เมื่อสองลูกหลานชาวเมืองเลยได้ขึ้นบนเวที เป็นภาพที่น่าตื่นเต้น

สำาหรับพวกเราที่พบเห็นและชาวเมืองเลยเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากลูก

หลานชาวเมืองเลยจะกลับมาสร้างสิ่งที่ดีเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตน พวกเธอ

ยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักบ้านเกิดจากใจจริง และอยู่อย่างพอเพียง รู้จักตนเอง 

ว่าควรทำาอะไรต่อไปให้บ้านเกิด

๏ จิตชนก ต๊ะวิชัย (หนูดี มีน�)

 “อยู่อำาเภอภูเรือมาตั้งแต่เกิด เกิดและโตที่อำาเภอภูเรือมาตั้งแต่เด็ก

จนมัธยม บังเอิญได้เข้ามาเรียนในตัวเมือง โชคดีได้เข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบติดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เราเลือก
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มาเป็นอันดับที่หนึ่ง คุณแม่บอกว่าเราเป็นลูกคนเดียวไปเรียนรู้อะไรแบบนี้ดี

กวา่ จริงๆ ไมเ่คยคดิเลยวา่ตวัเองจะกลบัมาบา้นเตม็ตวัและมาทำาอะไรแบบนี ้

คุณแม่มีที่พักเล็กๆ ตั้งแต่สมัย 13 -14 ปีที่แล้วก็มีที่ดินเริ่มจากสามไร่ค่อยๆ 

ขยับขยายไปเรื่อยๆ ตามกำาลังทรัพย์ที่มี”จิตชนก หรือ หนูดีเล่า ถึงส่ิงท่ีเธอ

ได้ลงมือทำาตามความฝันของตัวเอง เพื่อแม่ เพื่อบ้านเกิด และ เพื่อตัวเธอ 

“ตวัเรากค็ดิว่าอนาคตฉนัตอ้งเป็นนักสงัคมสงเคราะห ์เรียนจบมาฉัน

ต้องไปทำางานบ้านเด็กอ่อนรังสิต ต้องไปสายอะไรให้มันสุดโต่งตั้งแต่เข้าไป

เริ่มเรียน หลังจากแม่เริ่มจากมีที่ดินสามไร่ แล้วค่อยๆ ขยับขยายเพิ่มขึ้นจาก 

มทีีด่นิธรรมดากลายเปน็มทีีน่าจากทีน่ากค็ดิวา่ขา้งลา่งทัง้หมดไมม่อีะไรอยา่ง

อื่นที่ไม่ใช่นาเลยเป็นนาทั้งแถบ เราก็เลยคิดว่าถ้าหากเราไม่ซื้อไว้แล้วนายทุน

เข้ามาซื้อก่อนและนำาไปเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างอื่นจะทำาอย่างไร เพราะที่ของ

เราดา้นหนา้กเ็ปน็ทีพ่กัอยู่แล้วมนัจะเกดิอะไรขึน้ จงึตดัสนิใจซือ้ทีด่นิแปลงตอ่

กนั เราคดิวา่เราจะไมเ่ปล่ียนแปลงสภาพมนัหรอก เริม่หดัทำาดกีวา่ มนีากต็อ้ง

ทำาข้าว จึงเริ่มหัดทำาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา” หนูดี กล่าวและบอกเพิ่มว่า 

“จุดเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนทันที แต่เป็นการค่อยๆ สะสมมาเรื่อยๆ กับ

การที่เราได้กลับมาที่บ้าน สมมติว่าเราไปเรียน 4 วัน วันศุกร์ไม่ได้เรียนก็นั่ง

รถกลับมาบ้าน กลับกลายเป็นว่าเราโหยหาบ้าน ไปกรุงเทพ ฯไม่มีความสุข 

พอกลับมาก็เริ่มรู้ตัวเอง เราอยู่กับแม่แค่สองคน หน้าที่การดูแลแม่เหลือเรา

คนเดียวแล้ว ถ้าเราไม่กลับมา และเราไม่ทำาสิ่งที่แม่สร้างมาก่อน แล้วใครจะ

มาทำา จึงตัดสินใจว่ากลับมาเต็มตัวดีกว่า เรียนจบหนูก็กลับมาอยู่บ้านเลย 

อย่างการปลูกข้าว มันค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปมากกว่า เริ่มจากเรายังไม่มีข้าว 

กลายมาเป็นมีข้าว หลายตลาดเท่าที่เห็นพยายามนำาเสนอว่าสามารถส่งออก

ได้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กำาลังจะไปขายที่เมืองนอก รัฐบาลต้องมาสนับสนุนทำาให้มี

ปัญหา เราเลยหันกลับมามองตัวเองว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ได้จำาเป็นที่เราจะต้องส่ง

ออกอย่างเดียว จริงๆ แล้วการที่เราส่งออกไปอย่างเดียวกลายเป็นว่าคนได้

ประโยชน์ คือ เรา แค่เรา และกระบวนการการส่งซึ่งคนในชุมชนจะไม่ได้ด้วย 
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เราจึงมองว่าเราจะทำาอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของเรา สามารถให้คนในชุมชนมี

ส่วนร่วมด้วย”

“จากนั้นจึงพยายามขายผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในพื้นที่ของเราสร้างให้เห็น

ว่านาไม่ได้มีดีแค่ปลูกข้าวแล้วขาย แต่สามารถทำาอย่างอื่นได้นาให้วิวทิวทัศน์ 

ใหค้วามสดชืน่ ดงึคนเขา้มา พอดงึคนเขา้มา แนน่อนวา่ คน เขา้มาไมไ่ดแ้คเ่รา

ได้ประโยชน์เดี๋ยวก็ต้องไปเติมน้ำามันที่ปั้ม ต้องไปเดินตลาดเพื่อซื้อของ กลาย

เป็นว่าสินค้าเราอยู่กับที่ไม่ต้องให้สินค้าไปวิ่งตามผู้บริโภค แต่ให้คนวิ่งมาหา

สินค้าของเราแทน ตอนนี้หลายคนเข้าไปเราก็จะบอกก่อนว่า เป็นแหล่งเรียน

รู้มันไม่ใช่ศูนย์ที่จะต้องมีคนมาประจำาการตลอด”

“แหล่งเรียนรู้หมายถึงเดินไปตรงไหนก็สามารถได้ความรู้จากตรง

นั้น ตอนนี้คือยังให้คนในท้องถิ่นก่อน คือ โรงเรียน ใกล้เคียง ทุกอย่างเราจะ

เกิดขึ้นตามฤดูกาล เราจะไม่มีช่วยจัดกิจกรรมให้หน่อย เราทำาแบบนั้นไม่ได้ 

กิจกรรมของเราคือ เราดูพ้ืนที่ปีนี้เราวางแผนแล้วว่าครึ่งปีเราจะปลูกอะไร 

เราจะทำาอะไร ขา้วตวันีอ้ายเุทา่ไหร ่อกีพนัธุห์นึง่อายเุทา่ไหร ่เราจะใชค้นเทา่ไหร ่

เราจะวางแผนออกมาก่อนว่าจะทำาอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้อง

เกดิขึน้ตามฤดกูาลจรงิ เดก็ๆ ทีเ่ขา้มากต็อ้งเรยีนรูจ้รงิ ตอ้งคอ่ยๆ ใหเ้ขาเหน็” 

หนูดีเล่าถึงส่ิงที่เธอทำา จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนแห่แหนกันไปดู 

 

“เปา้หมายหลกัทีท่ำาใหเ้รากลบัมาอยูบ่า้นคอืพระราชดำาริแนวคดิที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ได้ให้ไว้กับเรา หลายครั้งที่เมื่อ

เราเริม่ทำาแลว้ทอ้ เรากม็าคดิยอ้นหลงัวา่พระองคท์ำาอะไรมาตัง้เยอะตัง้แยะ 

มทีัง้คนทีเ่ห็นดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย พระองคย์งัฝา่ฟนัมาได ้แลว้ตวัเราเองละ่

กบัเรือ่งเลก็นอ้ยเราจะมานัง่ร้องไห้กบัมนัทำาไม ทา่นสอนทกุอย่างแลว้ทา่น

ทำาให้ดูแล้ว เรามีหน้าที่แค่เป็นลูกที่เดินตามแค่ทำาตามแค่เราจะหยิบมาทำา

มันไม่น่าจะเกินความสามารถ”
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“รู้ตัวเองว่าเราควรจะไปอยู่จุดไหนรู้ตัวเองว่าเราควรจะทำาอย่างไร 

เราถนัด เราชอบแบบไหนถ้าเราทำาในสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราถนัด ไม่ต้อง 

วิ่งตามเขา อย่าคิดว่าการกลับมาบ้านมาทำาอะไรเพื่อชุมชน เพื่อบ้านเราเป็น

แคก่ระแสถา้คณุยงัมองวา่เปน็กระแสจะชว่ยใหโ้ดง่ดงัหรอืมพีืน้ทีใ่นสือ่โซเซยีล

มันจะไม่ยั่งยืน สุดท้ายเราก็จะท้อไป เพราะฉะนั้นให้ทำาจากความรู้สึก และ 

หัวใจจริงๆ แล้วคุณจะทำาสำาเร็จ”หนูดี แชร์ประสบการณ์ให้ฟัง ประสบการณ์

ที่เธอลงมือทำาเอง และสำาเร็จได้ด้วยความตั้งใจ 

๏ ลักขณ� แสนบุ้งค้อ (หญิงบั้ม)

อีกหนึ่งผู้ร่วมเสวนาที่วันนี้ เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ ที่กลับมาพัฒนา

บ้านเกิดอย่างเต็มตัว นั่นคือ ลักขณา แสนบุ้งค้อ หรือ บั้ม เล่าว่า เรียนที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จ.เลย เรียนด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตอนแรกเรียน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจเพราะว่าพ่อบ่นว่า พ่อแก่แล้วทำาไมเจ้านายมาให้พ่อไป

เรียนคอมพิวเตอร์ รู้แบบนี้ให้ลูกไปเรียนแทน นี่คือจุดเปลี่ยน อีกทั้งเป็นคน

ชอบเรียนอะไรที่ตนเองกลัว อะไรกลัววิ่งเข้าใส่เพราะว่าจะขจัดความกลัว 

นี่คือจุดที่ตัวเองเป็น อันไหนชอบจะไม่วิ่งใส่เพราะถ้าเมื่อไหร่เราชอบจะไปหา

เองโดยอัตโนมัติ
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“เรียนไปก็สนุก รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเรียนมาก่อน คอมพิวเตอร์

ธุรกิจเรียนไปเรียนมาเหมือนได้รู้หลายอย่าง เรียนออกแบบแพคเกจจิ้งบ้าง 

เรียนคอมพิวเตอร์บ้าง แล้วก็ไปเรียนต่ออยู่ที่นครราชสีมาโดยต่อสาขาเดิมคือ

คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ชว่งนัน้จบออกมากเ็ริม่ทำางานอาสาตอนนัน้เปน็รุน่บกุเบกิ

เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนแต่แม่ไม่ให้ทำา เพราะคนสมัยก่อนไม่เข้าใจเรื่อง

งานอาสาเป็นเพราะพ่ออาจารย์ เนื่องจากเคยทำางานอาสามาก่อนจึงฝังอยู่

ในเส้นเลือดคือ ช่วยเหลือผู้อื่นก่อน รู้จักการให้ทุกอย่างพ่อจะสอน สุดท้าย

เรียนจบก็มาอยู่บ้านเพราะ รักไร่ รักนา”

“พอทำางานอาสาไปเรื่อยๆ ก็มีโอกาสได้ตั้งกลุ่ม เพราะว่าตอน

นั้นเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน คิดกันว่าอะไรคือปัญหาของเด็ก ได้

ปัญหามาคือครอบครัวไม่อบอุ่น ก็เลยมาทำาเรื่องการออมเงิน ออมบ้าน 

ออมเด็ก ออมเวลา ทำามาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ตอนน้ี 10 ปีแล้ว” 

บั้ม หรือ ลักขณา บอก 

“การออมเวลาเรามองวา่ออมเวลาคอืการใชเ้วลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

เรามาคุยกับเด็กเพราะว่าอยู่กับเด็กตลอด คุยกันว่าบ้านเรามีอะไรดี เริ่มต้น

จากการค้นหาส่ิงดีในชุมชน บ้านเรามีกล้วย อ้อย มัน กล้วยบ้านเรามีเยอะ 

แต่วัยรุ่นไม่กินกล้วย วัยรุ่นมองว่ากล้วยกินแล้วไม่เท่กินแล้วไม่มีมูลค่า ไปกิน

อย่างอื่นดีกว่า จึงใส่ไอเดียว่า ถ้าเราเป็นวัยรุ่นเราต้องคิดอะไรที่แปลกออกไป 

กล้วยจะต้องเป็นขนมที่กินได้ทุกที่ทุกเวลาทุกคน ทุกเพศทุกวัยต้องกินได้ จึง

กลายมาเป็น บานาน่าสติ๊ก เราคิดขึ้นมาแล้วเดินหน้าต่อไปโดยไม่ย่อท้อ”

“การทำางานปญัหาอปุสรรคมแีนน่อนแตถ่า้คณุไมย่อ่ทอ้ ความสำาเรจ็ 

รออยู่ตรงหน้าเสมอจากวันนั้นถึงวันนี้ 4 ปี กลายเป็นสินค้าชื่อว่า 

banana family และมีขนมที่คิดไว้เมื่อสองปีที่แล้ว แต่เพิ่งเสร็จวันนี้ชื่อขนมว่า 

“All เลย” จะนำาขนมหรือของดีทุกอย่างทั้ง จ.เลยมารวมให้กินแล้วรู้สึกว่า 
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อ๋อพวกนี้มันอยู่ที่เมืองเลย เป็นสินค้าที่ค่อยๆ พัฒนาเกิดจากความฝันมา

ต่อยอด”

“เคยได้รับทุนจากมูลนิธิฟอร์ด โดยเขาให้หาไอดอลในดวงใจสาม

คนจึงคิดว่าสามคนนี้คือพ่อในดวงใจคือเป็นคนที่ส่องแสงนำาทางว่าเวลาเรา

ทำาอะไรเราต้องมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนคนแรกคนที่เป็นผู้นำาใน

ชุมชนคือใคร 2.คนที่เป็นผู้นำาในประเทศไทยคุณคือใคร 3.คนที่เป็นไอดอล

ของคุณในระดับชาติหรือระดับโลกคือใคร คนแรกคนในชุมชน คือ พ่อของ

เรา ที่สอนตั้งแต่ตั้งชื่อเล่น ตั้งชื่อจริง เรียนรู้ถึงแม้จะเป็นลูกข้าราชการ แต่จะ

สอนใหท้ำาทกุอยา่งทำางานหนกั ไมไ่ดก้ลวัเรือ่งงานหนัก แมก่จ็ะคอยสนับสนุน

เสมอบางครั้งแม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อสอน พ่อก็จะบอกเลยว่า เราต้องเข้าใจใน

ความเป็นแม่ เรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่พ่อให้ไว้”

“สว่นคนทีส่องคอือาจารยเ์ฉลมิชยัเอาจดุหนึง่ของอาจารยเ์ฉลมิชยั 

โฆษิตพิพัฒน์ ท่านบอกว่า เมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้ให้กลับมาที่ชุมชนของตัว

เอง บ้านเกิดของตัวเอง ถึงแม้คุณจะโด่งดังขนาดไหนแล้วถ้าคุณไม่กลับมา

อะไรจะเกิดขึ้น ส่วนคนที่สามคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  

9 ในหลวงทำาให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพ่อสอนมา ทั้งหลายๆ อย่างรวมกัน 

จึงทำาให้เกิดกลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง โดยทำามา 10 ปีแล้ว เพราะ

หลายๆ ครัง้ทีไ่ดไ้ปตา่งประเทศทุกคนจะพูดถึงในหลวงจงึรู้สกึวา่เรามขีองดี

ใกล้ตัวมาก”

“และออมสุดท้ายตอบโจทย์เรา คือเราจะอยู่ในชุมชนได้อย่างไร 

เราจงึตอ้งทำาอาชพีใหอ้ยูไ่ด ้มองเหน็คุณค่าของเร่ืองกลว้ยของเรานีแ่หละ ไมต่อ้ง

ขนวัตถุดิบไปให้คนอื่นแต่กลับให้คุณค่ามองให้ลึก ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก็เป็นราย

ได้ เป็นอาชีพได้ และที่สำาคัญครอบครัว แม่ หลังจากที่ห้าม เดี๋ยวนี้ให้กำาลังใจ 

สนบัสนุนทกุอยา่ง ขอฝากอกีอยา่งพอ่แมผู่ป้กครองอยา่ผลกัไสไลส่ง่ลกูหลาน

ใหไ้ปทำางานที่อืน่ในเมือ่ทีบ่า้นมงีานทำาขอให้นำาความรูแ้ลว้ถามลกูว่าลกูเรียน

มาลูกอยากพัฒนาอะไรในชุมชน”บั้ม ย้ำาเป็นครั้งสุดท้าย 
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สิ้นสุดการเสวนาจากวิทยากรมากประสบการณ์ลูกหลานชาว 

เมอืงเลย เขา้สูก่ารแสดงจากเยาวชนทีร่ว่มกจิกรรมสปารค์ย ูรวมใจคนสามวยั 

ไทเชียงคาน สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวเชียงคานน่ันคือ 

การแสดงการเต้นผีขนน้ำาจากน้องๆ เยาวชนกลุ่มสามวัย ไทเชียงคาน

๏ ก�รแสดงก�รเต้นผีขนน้ำ�จ�กน้องๆ เย�วชนกลุ่มส�มวัย ไทเชียงค�น

หลงัจบกจิกรรมยงัมกีารสอบถามความคดิเหน็ของผูท้ีม่ารว่มกจิกรรม

และเดินผ่านไปผ่านมาภายในงาน โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บอกว่า 

 
 

สิน้สดุการเสวนาจากวิทยากรมากประสบการณ์ลกูหลานชาวเมืองเลย เข้าสูก่ารแสดงจากเยาวชน
ท่ีร่วมกิจกรรมสปาร์คย ูรวมใจคนสามวยั ไทยเชียงคาน  สืบสานศลิปวฒันธรรมภมูิปัญญาของชาวเชียง
คานนัน่คือ การแสดงการเต้นผีขนนํา้จากน้อง ๆ เยาวชนกลุม่สามวยั ไทยเชียงคาน 

 
 

การแสดงการเต้นผีขนน า้จากน้องๆเยาวชนกลุ่มสามวัย ไทยเชียงคาน 
หลงัจบกิจกรรมยงัมีการสอบถามความคดิเห็นของผู้ ท่ีมาร่วมกิจกรรมและเดนิผา่นไปผา่นมา

ภายในงาน โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมบอกวา่  
 

 

เวทีแสดง
ความสามารถ 

ขายอาหาร
พืน้เมือง 

เพิ่มมลูค่าชมุชน รักษาวฒันธรรม 

มีพืน้ที่สร้างสรรค์ 

มีการแสดง
พืน้บ้าน แข่งขนัดนตรีศลิปะ 

ท่องเท่ียวสีเขียว 

ชมุชนออกร้าน 
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๏ ตัวแทนสภ�เด็กและเย�วชน จ.เลย

 จากนัน้ตวัแทนสภาเดก็และเยาวชนจังหวดัเลยขึน้กลา่ววตัถปุระสงค์

ของการจดัลานรู้เรยีนเปลีย่นชวีติขึน้ ตอ่ทา่นผูว้า่ราชการจงัหวัดเลย ท่ามกลาง

ผู้ร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ 

 “เด็กและเยาวชนเป็นดั่งความหวังของสังคมเป็นกำาลังสำาคัญในการ

พัฒนาประเทศถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและสำาคัญอย่างย่ิง ในฐานะท่ี

เป็นพละกำาลังของการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในภาคหน้า ดังนั้นเด็กและ

เยาวชนจงึจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพในด้านตา่งๆ 

อยา่งเหมาะสมและพอเพยีง ผูใ้หญจ่ะตอ้งกระตุน้จดุประกายและสนบัสนนุใน

แง่ของการเป็นต้นแบบ เพื่อให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

และเป็นกำาลังสำาคัญของชาติบ้านเมืองได้”

 “ในนามผูแ้ทนของเดก็และเยาวชนจงัหวัดเลยขอสนบัสนนุการทำางาน

ของภาครฐั ทีจ่ะสง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้ด็กและเยาวชนไดม้พีืน้ทีส่รา้งสรรค์

อย่างจริงจัง จริงใจและปราศจากการครอบงำาทางการเมืองของยุคสมัย

ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเปิดพื้นที่ในภาคส่วนต่างๆ ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม
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อย่างแท้จริง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาและสร้างสังคมให้เป็นธรรมและงดงาม 

โดยติดประกาศให้พื้นที่เป็นลานเรียนรู้เปลี่ยนชีวิต”

 “มวัีตถุประสงคข์องลานรูเ้รยีนเปลีย่นชวีติคอื เพ่ือเปน็เวทแีลกเปล่ียน

ความรู้จากปราชญ์ที่ประสบความสำาเร็จที่สามารถนำาไปใช้ได้จริง เพื่อเสริม

สร้างความเป็นเอกภาพในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นพื้นที่เชิงบวกทาง

ความคิดของเยาวชนและครอบครัว สามารถนำาไปสู่การต่อยอดความสำาเร็จ

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้การเรียนรู้อย่างไม่รู้จบเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่ง

เรยีนรูน้อกสถานท่ีนอกสถานศกึษาให้เด็กๆ ได้ค้นควา้ พฒันาศกัยภาพตวัตน

ในทุกๆ ด้าน จัดสรรงบประมาณในพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนใน

ลานรู้เรียนเปลี่ยนชีวิตอย่างต่อเนื่อง”

 “ในนามผู้แทนของกลุ่มรวมใจคนสามวัยไทเชียงคานขอสนับสนุน

การทำางานของภาครัฐ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เมืองเชียงคานก้าวไป

อยา่งมทีิศทางอยา่งจรงิจงัและจรงิใจและปราศจากการครอบงำาทางการเมือง

ของยุคสมัยซึ่งถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมได้เข้ามามี 

ส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำาและสร้างสังคมที่เป็นธรรมให้

งดงาม โดยมีสามประเด็นดังนี้

 1. ให้มีการจัดพื้นที่สาธารณะอย่างเหมาะสมเช่น บริการสาธารณะ

รับส่งนักท่องเที่ยวสร้างให้เกิดรายได้ของคนในท้องถิ่น สถานที่จอดรถของ 

นักท่องเท่ียวควรเป็นพื้นที่ส่วนกลาง จุดบริการข้อมูลแนะนำานักท่องเที่ยว 

เที่ยวเมืองเชียงคาน ห้องน้ำาสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น

 2. จัดระบบข้อมูลและส่งเสริมการสืบค้นภูมิปัญญาวิถีอย่างจริงจัง 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเชียงคานเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

สามารถเรียนรู้ถ่ายทอดความเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรม เชียงคานได้

 3. ให้มีการส่งเสริมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญา สร้าง

คุณค่ารายได้และความภาคภูมิใจในวิถีเชียงคานอย่างแท้จริง ในนามตัวแทน

กลุ่มรวมใจคนสามวัยไทเชียงคานที่เกิดและอาศัยอยู่ในเชียงคานจึงจัดทำา 
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ข้อเสนอเพื่อเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ร่วมกำาหนดและออกแบบอนาคตเมือง

เชยีงคานดว้ยพลังอนับรสิทุธิด์ว้ยความเคารพอยา่งสงูและเชือ่มัน่พลงัศรทัธา 

แหง่ความด ีกลุม่รวมใจคนสามวยัไทเชยีงคาน” ตวัแทนเดก็และเยาวชน กล่าว

๏ น�ยคุมพล บรรเท�ทุกข์ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเลย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข ์ได้กล่าวถึง

กิจกรรมลานรูเ้รยีนเปลีย่นชวีติในวนันี ้“เวทนีีด้เีมอืงเลยการกำาหนดยทุธศาสตร์

ดา้นการแกไ้ขปญัหาของเยาวชนยงัไม่ชดัเจนเทา่ใดนกั ตอ้งยอมรบั การจดัเวที

ลานรู้เรียนเปลี่ยนชีวิตขอให้หลากหลาย โอกาสของคนในบ้านเรา ณ เวลา

นี้สภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหามีหลายอย่าง เวทีแห่งนี้ขอฝากว่ามีหลายมิติ  

ฝากสภาเดก็และเยาวชนและกลุ่มรวมใจคนสามวยัไทเชยีงคานพยายามใหเ้ขา

กำาหนดกิจกรรมแต่เราอย่าลืมไปกระตุ้นโดยไปกับท้องถิ่นเวลาทำาอะไรก็ต้อง

คอยตดิตามดโูครงการอยูท่ีพ่วกเราถา้พวกเราปลอ่ยมอืกจ็บนีส่ำาคญัชืน่ชมกบั

โครงการนี้ขอให้มีเวทีน้ีต่อๆ ไปเรื่อยๆ ส่ิงสำาคัญคือตรงไหนท่ีมีปัญหาเอา 

เวทีแบบนี้ไปทำา” นายคุมพล กล่าว
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 นอกจากนีย้งัมีเสยีงจากตวัแทนเดก็และเยาวชนอกีทัง้ผูจ้ดักจิกรรมนี ้

ขึ้นมาตั้งแต่ต้น เพื่อให้เมืองเลย มีลานกิจกรรมดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น 

๏ น�ยปริพนธ์ วัฒนขำ� เครือข่�ยหน่อไม้หว�น จ.เลย

“ตอนนีพ้ื้นท่ีของเมอืงเลยไดพ้ดูคยุกับกลุม่เปา้หมายกค็อื สภาเดก็ 

และเยาวชนใน จ. เลย เขาคดิวา่นา่จะทำาอะไรทีใ่หม้นัเปน็เรือ่งราวของความ

ย่ังยนืและเปน็พืน้ทีท่ีจ่ะเกดิการเรยีนรูข้องทกุแขนงทุกสาขา เปน็องคค์วาม

รูท้ีเ่กดิขึน้ เคา้เลยรวมกนัวา่ ถา้จะสปารค์ใหเ้กดิขึน้เขาจะใชช้ือ่วา่ลานรูเ้รยีน

เปลีย่นชวีติ คณุไปรูเ้รือ่งอะไร คณุอยากรูเ้รือ่งอะไรตอ้งไปเรยีนเรือ่งนัน้แลว้

มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณ”

“ส่วนวิทยากรหรือคนที่จะเข้ามาร่วมเวทีแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการ

สลับสับเปล่ียนกันไป เพื่อที่จะให้โอกาสตั้งแต่คนกวาดถนน คนถีบสามล้อ 

จนไปถึงระดับผู้บริหารก็จะมีประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจ ตรงนี้เราใช ้

สปาร์คยูให้เป็นเชิงนโยบายที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางนายกเทศมนตรีก็ได้

มารับหนังสือเพราะว่าเด็กๆ เขามีเป้าหมายคือ เขาจะยื่นข้อเสนอให้กับทาง 
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จังหวัดเพื่อที่จะจัดลานรู้เรียนเปลี่ยนชีวิตให้มันเกิดขึ้นได้ ให้คนทุกเพศทุก

วัยให้มาใช้หัวใจ ให้มาใช้จิตวิญญาณแห่งคนไทยเลยร่วมกัน เวทีลานรู้เรียน

เปลีย่นชวีติตรงนีเ้ราเลยมาถอืโอกาสวา่เปน็วนัพระแลว้กม็าสปารค์เอาวนันีเ้ปน็ 

วันที่ทุกคนให้สัจจะวาจาว่าจะทำาอะไรก็ขอให้สิ่งนั้นคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่อง

ที่โกหกกับวันพระ เด็กๆ เลยเลือกวันนี้ที่จะมายื่นข้อเสนอให้กับผู้ว่าราชการ

จังหวัด”

“ผลที่เกิดขึ้นคือเด็กๆ เมื่อเขาจบออกจากเมืองเลยแล้วส่วนมากเขา

จะไปทีอ่ืน่แตว่นัหนึง่เขาตกผลึกแล้ววา่ถ้าไปท่ีอืน่แลว้คงไมอ่บอุน่เทา่กบักลบั

มาทีบ่า้นเขาเลยคดิวา่การทีก่ลบัมาทีบ่า้นแล้วมาทำาอะไรสกัอยา่งหนึง่เพือ่ให้

เป็นพื้นที่หลอมรวมของความรักของคนในเมืองเลย แล้วยิ่งเป็นเมืองของการ

ท่องเที่ยว เมืองเลยมีศักยภาพในลักษณะเมืองการท่องเที่ยวสูงขณะเดียวกัน

จิตใจของคนที่อยู่เมืองเลยเป็นคนที่จิตใจดี ลานรู้เรียนเปลี่ยนชีวิตน่าจะเป็น

จุดหน่ึงท่ีจะเกิดข้ึนแล้วก็เป็นผลงาน อนุสรณ์ให้เขาได้เดินผ่านไปแล้วอย่าง

น้อยก็ได้คิดว่าถึงแม้ไม่ได้ทำาวันนี้ แต่หากผู้ใหญ่ได้จุดประกายที่จะทำาน้องๆ 

เยาวชนที่มาสปาร์ควันนี้คือผลสำาเร็จหนึ่งที่ได้ร่วมกันทำาเมื่อหลายวันก่อน

หลายเดือนก่อนหรือหลายปีก่อน” นายปริพนธ์ กล่าว
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๏ น�ยสง่� กำ�จัดพ�ลภัย ที่ปรึกษ�โครงก�รฯ

ในขณะที่ ที่ปรึกษาโครงการ อย่างสง่า กำาจัดพาลภัย บอกว่า 

“วัตถปุระสงค ์ของการจดังานครัง้นีค้อื มโีอกาสไดร้ว่มงานสปารค์ยู 

มาตั้งแต่ตอนต้นเราเข้าไปเอาเด็กกลุ่มหนึ่งขึ้นมาและเด็กกลุ่มนี้เมื่อเราเข้าไป

สปาร์คเขาว่าอยากจะทำาอะไรที่พัฒนาเมืองมีเวทีให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิญ

ปราชญ์ชาวบ้านมาทุกแขนงทุกสาขาวิชาได้มานำาเสนออยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการนำาเสนอที่ชัดๆ คือเกี่ยวกับทางด้านดนตรีศิลปวัฒนธรรม 

“ผลทีเ่กดิขึน้จากการจดังานนีค้อืครัง้นีเ้ปน็ครัง้แรก ผลจรงิๆ กค็อืความ

ตอ่เนือ่งของการทีจ่ะจดังานตา่งๆ ในลกัษณะนีจ้ะตอ่เนือ่งไปเรือ่ยๆ เปน็การ 

ขายท้ังแนวความคิด มีทั้งการนำาประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้านต่างๆ 

มาแชร์กันซึ่งผลชัดๆ ก็คือ ความต่อเนื่องของโครงการนี้ยังคงอยู่ต่อไป” 

นายสง่า บอก ถึงความตั้งใจที่เขามีร่วมกับทุกคน 
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๏ น�งส�ว กมลวัณย์ตุลยวัฒน์ ตัวแทนเย�วชน

“สำาหรับโครงการสปาร์คยู ที่ จ.เลย ก็ได้ทำาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวิถี 

พอเพียง การน้อมนำาพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ 

และมีปราชญ์ที่อยู่ในเมืองนำาจุดเปลี่ยนของชีวิตและการใช้ชีวิตของตนเองมา 

แชร์ประสบการณ์ภายในเวทีกิจกรรมลานรู้เรียนเปลี่ยนชีวิตสิ่งท่ีได้จาก 

โครงการนี้คือมีวิธีคิดบวกและมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและใช้สิ่งของ 

ให้เป็นประโยชน์รู้จักประหยัด” กมลวัณย์ กล่าว

๏ น�งส�ววริศร� ทุมสวัสดิ์ ตัวแทนเย�วชน

 “ไดรู้ว้ฒันธรรมและประเพณพ้ืีนบา้นของชาวบา้นทีไ่มค่อ่ยไดน้ำาออก

มาเผยแพร่ส่วนใหญ่จะรู้แค่คนในพ้ืนท่ี และได้รู้ว่าชาวบ้านประกอบอาชีพ 

อะไรบ้าง อาชีพที่อยู่ข้างหลังกระบวนการวิธีทำาเป็นอย่างไรเราก็พึ่งจะได้รู ้

คุณค่าของงานที่เขาผลิตออกมาจากโครงการนี้” วริศรา กล่าว
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๏ จุดเทียนเนื่องในวันสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน�

เนื่องจากในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ตรงกับวันพระและเพิ่งผ่าน

วนัสำาคญัทางพระพทุธศาสนามาไมน่าน ลานกจิกรรมรู้เรียนเปลีย่น

ชีวิตในวันนี้ จึงถือโอกาสมีกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภายในบริเวณงาน อีกทั้งเวที

ในวันนี้ ถือว่าประสบความสำาเร็จอีกก้าวของชาวจังหวัดเลย เพราะคนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม ได้ฟังแนวคิดดีๆ จากวิทยากร

ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเมือง

เลย ในรูปแบบที่ถูกสร้างจากคนเมืองเลยเอง นี่เป็นแค่ก้าวแรกหากก้าวแรก 

มั่นคงเข้มแข็ง ก้าวต่อไปย่อมแข็งแกร่งตามไปด้วยอย่างแน่นอน



 “ผมอยากให้ละครเป็นสื่อที่เข้าไป

สื่อสารไม่ใช่แค่การดู แต่เข้าไปสัมผัสใน

จิตใจของผู้ดูด้วย ผมไม่ได้บอกว่าละคร

เป็นยาวิเศษ ที่เล่นไปแล้วจะสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ทันที แต่อยากให้เป็น

วัคซีนตัวหนึ่งซึ่งไปคุ้มกันจิตใจของเขา

ให้เกิดแรงบันดาลใจในด้านของคนที่

เขาอยากจะทำาความดี คนที่อยากจะมี

คุณธรรม คิดว่าละครไปปลุกและสร้าง

แรงบันดาลใจให้เขาที่อยากจะทำาความ

ดี ตอนนี้ ถือว่าสำาเร็จในระดับหนึ่งกลุ่ม

เป้าหมายก็จะมีท้ังตัวเด็กเยาวชนเอง” 

ครูเซียง ปรีชา การุณ
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 สภาพพื้นที่ก่อนทำาโครงการ บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน 

จ.มหาสารคาม เปน็พืน้ทีช่นบท เปน็ทางผา่นไมค่อ่ยไดร้บัความ

สนใจ ชาวบ้านประกอบอาชีพทำานา พอไปทำาโครงการสปาร์คยู ได้พาเด็ก

เยาวชนไปสำารวจ ไปสอบถามปัญหาในชมุชน ทุกคนสะทอ้นเร่ืองขาดคณุธรรม

ของคนในชุมชน การเอารัด เอาเปรียบ คดโกง 

  พอมองเหน็สภาพพ้ืนท่ี กอ่นหนา้นีผ้มทำางานกบัเดก็บา้นหนองโนใต ้

เห็นการพัฒนาบ้านเมืองรวดเร็วมาก ทั้งเรื่องห้างร้านต่างๆ โรงแรม รีสอร์ต 

ร้านเกม อินเตอร์เน็ต แต่ในพื้นที่ขาดแหล่งเรียนรู้สำาหรับเด็กเยวชน ไม่มี

พื้นที่ทุกคนแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรม จึงเกิดร่วมมือกับชาวบ้านทำาเป็น 

โรงหมอลำาหุ่น โดยอาศัยความร่วมือกับชาวบ้านทำาเป็นโรงละครขึ้นมา 

๏ ปรีช� ก�รุณ

ผู้ประส�นง�น คณะหมอลำ�หุ่นเด็กเทวด� 
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ตอนนี้ทำามายังไม่ถึงสองปี แต่ได้รับความสนใจเยอะมาก ทั้งสถาบัน

การศึกษา โรงเรียน และภาคประชาชน เอกชนต่างๆ เกิดโครงการทางมหา

ลัยทำากิจกรรมกับชาวบ้าน มีการถ่ายทอดเรื่องการจักสาน มีการมาทำาโฮม

สเตย์ ให้ชุมชนทำาเพื่อชุมชนตนเอง ทำาความสะอาด ส่วนโครงการสปาร์คยู

ของเรามีการใช้สื่อคือใช้ละครกับเด็ก โดยใช้กระบวนการละครและศิลปะมา

พัฒนาศักยภาพเด็กๆ เอาเรื่องในตำานานเรื่องเล่านิทานท้องถิ่นมาสอนใจ 

ไปเจอชาดกเร่ืองอดีตชาติของพระพุทธเจ้า เคยเสวยชาติเป็นพญาวานร 

โดยเด็กๆ ชอบ เลยเอาเรื่องนี้มาทำาเป็นละคร ไปแสดงเพื่อปลุกใจคนเรื่อง

คุณธรรม  

 การเปลี่ยนแปลงหลังโครงการ ผู้ร่วมโครงการสนใจมาก และบอก

เป็นเสียงเดียวกันว่า เด็กได้เรียนรู้ ดูละครแล้วเอาไปใช้ เพื่อให้รู้จักเสียสละ 

ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ ถือว่าเราสำาเร็จในระดับหนึ่งแล้ว 
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ปลุกเมือง ปลุกใจ ปลุกไทนาดูน 

๏ ลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลก่อนดำ�เนินก�ร

อำาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นอำาเภอเล็กๆ ท่ีมีสถาน

ท่ีสำาคัญคือ พระธาตุนาดูน ที่มีประวัติการก่อเกิดมายาวนาน 

และเป็นสถานท่ีท่องเทีย่วสำาคญัของคนทีน่ี่ แต่ในขณะเดยีวกนัแมจ้ะมส่ิีงปลูก

สร้างอายุกว่าพันปีในท้องถิ่นที่เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่

ไม่ได้หมายความว่า บ้านเมืองนี้ จะยึดหลักธรรมคำาสอนในพระพุทธศาสนา 

เป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนินชีวิต 

ปญัหาเรือ่งการทุจรติ คอร์รปัชัน่ ปัญหาการโกงกินในทกุระดับชัน้ยงั

คงมีอยู่ และสิ่งเหล่านี้ได้มีการกระทำาจนเด็กเยาวชนในพื้นที่มองเห็น และตั้ง

คำาถามว่า “ทำาไม?” กับการกระทำาของผู้ใหญ่ในชุมชน หรือแม้แต่พ่อแม่ของ

พวกเขาเอง จนเป็นการร่วมกันปลุกกระแส ปลุกใจ ปลุกเมือง ให้ตื่นขึ้นมา

มองพฤติกรรมการทุจริต คอร์รัปชั่น การโกง เป็นสิ่งไม่ปกติ และไม่ควรเอา

เยีย่งอยา่ง จงึเปน็ทีม่าในการ ปลกุใจไทนาดนูให้ปฏเิสธและตอ่ตา้นพฤตกิรรม
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เหล่านี้ด้วยการใช้ละคร โดยเฉพาะละครของคณะละครเด็กเทวดา ที่มีอยู่ใน

พื้นที่มาเป็นสื่อในการรณรงค์ 

กว่าจะรู้ปัญหาของชุมชน เด็กเยาวชนในพื้นท่ี ได้ร่วมกันออกเดิน

สำารวจ เข้าไปในหมู่บ้าน ไปถาม ไปคุย ไปเล่า มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในชุมชน

ของเขาเพื่อให้รู้ข้อมูล 

จากนั้นได้มาร่วมกันคิดหาทางแก้ โดยมีข้อสรุปว่า น่าจะเอาหลัก

ธรรมคำาสอนของศาสนาไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ จากนั้นพวกเขาจึงออกสืบค้น

อีกครั้ง เพื่อหาสื่อท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นนิทาน ตำานาน หรือชาดกต่าง ๆ ที่มี

เนือ้หาสอดแทรกเรือ่งของศลีธรรม จรยิธรรม คณุธรรม มานำาเสนอในรปูแบบ

ละครเพื่อนำาไปตระเวณแสดงสอนใจคนที่มาดู 

ในวันนั้นเด็ก ๆ ได้นิทานชาดกชื่อเรื่องว่า “สุดยอดผู้เสียสละ” เป็น

นิทานชาดกอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ท่านเสวยชาติเป็นพญาลิง พวกเขา

บอกว่า ในเนื้อหาเรื่องราวมีเรื่องของคุณธรรมแทรกอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของการเสียสละ เร่ืองของความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งในกระบวนการนี้เป็นการ

สืบค้น(ปัญหา) ก่อนที่พวกเขาจะหาทางแก้ด้วยการใช้สื่อดี คือละครที่เขา

คุ้นเคยมาแก้ไข

๏ “สร้�งสื่อ (ดี)”
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จากนั้นพวกเขาได้ร่วมกันสร้างสื่อ (ดี) ผ่านกระบวนการศิลปะเพื่อ

เป็นแรงบันดาลใจและปลุกจิตนึกปลุกใจใฝ่คุณธรรม การทำาหน้ากากที่ใช้

สำาหรับการแสดงละครปลุกใจการลงมือปฏิบัติจริง

 

๏ “สื่อสร้�งสรรค์..สู่ละครปลุกใจ”

“ละครไม่ไดเ้ปน็ยาวิเศษ ทีค่นดสูามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไดเ้ลย 

แต่ผมคิดว่าละครสามารถไปเป็นภูมิคุ้มกันได้” หรือเป็นแรงผลักดันเป็นแรง

บันดาลใจ เพื่อที่จะปลุกใจคนที่อยู่ในชุมชน ให้ตระหนักหรือสำานึก ตื่นรู้เรื่อง

ของคุณธรรม สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว 
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เด็กและเยาวชนร่วมกันซ้อมละครหน้ากากเรื่อง “สุดยอดผู้เสียสละ” 

เพื่อที่จะได้ทำาการแสดงในกิจกรรมสัญจร หวังเป็นแรงกระตุ้นและสร้างแรง

บันดาลใจให้คนที่อยู่ในชุมชนของพวกเขาได้หยุดคิด 

๏ “ศิลปะ..ปลุกคุณธรรมในใจ”

การลงมอืปฏบิตัโิดยใชศ้ลิปะเปน็เครือ่งมอืในการบอกเลา่เรือ่งราวที่

เกิดขึ้น เพื่อปลุกคุณธรรมในใจคน ของคนในชุมชน เริ่มต้นจากการวาดภาพ 

เดก็และเยาวชนแทบทกุคนสามารถวาดภาพไดแ้ละแทบทกุคนกช็อบการวาด

ภาพ ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือที่ให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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๏ กิจกรรมสร้�งสรรค์สื่อ(ดี) ..ละครใบ้ “ปลุกคุณธรรมในใจเย�วชน”

๏ “ลดเวล�เรียน เพิ่มเวล�รู้”

 กิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสื่อศิลปะ ละครใบ้ เริ่มจาก 

การเรยีนรูพ้ื้นฐานการละคร กลุม่เป้าหมายเปน็เดก็มธัยมโรงเรยีน

บ้านนาฝาย จำานวน  60 คน เรียนรู้การสื่อสารผ่าน จินตนาการ และร่างกาย 
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แบบฝึกหัดจากการเรียนรู้ จากการฝึกหัดจับกำาแพง เป่าลูกโป่ง กินกล้วย 

เมือ่ฝกึหัดจนชำานาญแลว้ พวกเขากไ็ปรว่มสบืคน้ปญัหาในชมุชน เพือ่นำามาสรา้ง

สรรค์สื่อละครใบ้ ที่เป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราวของชุมชน ผ่านกระบวนการ

ละครที่พวกเขาคิดบท แสดง และหวังผล 

๏ ฝึกซ้อมละคร “สุดยอดผู้เสียสละ”

 จากนั้นกิจกรรมปลุกคุณธรรมในใจเยาวชนได้สัญจรไปในโรงเรียน 

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนมัธยมดงยาง อำาเภอนาดูน โรงเรียนอนุบาล 

นครจัมปาศรีอำาเภอนาดูน ตลาดใจกลางเมือง โรงเรียนบ้านหนองพอก 

และอื่นๆ อีกหลายแห่ง 
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๏ ปลุกคุณธรรมในใจไทน�ดูนสัญจร ณ โรงเรียนบ้�นน�ฝ�ย อำ�เภอน�ดูน

 

อาจารย์ลดาวัลย์ สีทิศ ผู้อำานวนการโรงเรียนบ้านนาฝาย กล่าวว่า 

เด็กๆ ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ชอบเที่ยว เล่นโทรศัพท์ หลังจาก

ทีม่กีจิกรรมมลีะครเขา้มา ทำาใหพ้วกเขาใชเ้วลาไปฝกึซอ้มการเลน่ละคร ไมไ่ป

หมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์ เล่นเกม โลกโซเชียล นอกจากนั้นยังฝึกความอดทน 

เปิดใจกว้างในการรับโทษหากทำาไม่ดี ซึ่งเป็นการปลุกคุณธรรมในใจของตัว

เด็กเองหลังจากได้ร่วมกิจกรรมละคร 

๏ ในวันที่ 26 

มิถุนายน 2560 แสดง

ในงานวันสุนทรภู่และวัน 

ตอ่ตา้นยาเสพตดิ ณ โรงเรียน

บ้านนาฝาย อำาเภอนาดูน  

กิจกรรมปลุกคุณธรรมไท

นาดูนสัญจรในครั้งนี้ก็ได้

รบัทัง้ความบนัเทงิแกผู่ช้ม 

และมมีมุมองใหค้ดิในเรือ่ง

ของคุณธรรมในใจของ 

เด็กๆ และเยาวชน
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 สือ่การละครรว่มสมยัไดส้รา้งสรรคผ์ลงานสือ่นวัตกรรมใหม ่โดยเด็ก

และเยาวชนเป็นผู้ถ่ายทอดผลงาน ในรูปแบบสื่อละครหน้ากากร่วมสมัย เพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนเชิงบวก ที่สอดแทรกเรื่อง ศีลธรรม คุณธรรม 

ท่ีเป็นคติสอนใจเปน็สือ่ทีส่ามารถเคลือ่นไหวไดส้ะดวกและเขา้ถงึผูช้มได้อย่าง

ไม่มีข้อจำากัด เนื่องจากมีขนาดเล็ก กระบวนการไม่ซับซ้อน วัสดุอุปกรณ์

สามารถหาได้ในชุมชน สามารถจัดแสดงได้ทุกที่ เช่น กลางตลาดสด ศาลา

วัด โรงเรียน หรือในพื้นที่ห่างไกล แต่ผลสัมฤทธิ์มันยิ่งใหญ่ เพราะเกิดการ

กระแทกในหัวใจของคนที่ได้ชม เรียกว่า ปลุกใจคน ปลุกใจเมือง ปลุกใจ

ชุมชนไปพร้อมๆ กัน 
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“ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น”

 1. มีการร่วมมือของภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยในพื้นที่/พื้นที่ 

ใกล้เคียง ผู้นำาชุมชนชาวบ้าน คณาจารย์ คณะครูในโรงเรียน ที่ใช้พื้นที่  

โรงละครหุ่นเพื่อชุมชน เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

 2. เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์

และเป็นแหล่งเรียนรู้ กลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ จัดตั้งกลุ่มจักสาน หัตถกรรมท้องถิ่น 

ในพื้นที่โรงละครหมอลำาหุ่นฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จักสาน - งานฝีมือ 

สู่เด็กเยาวชนในชุมชนและผู้ที่สนใจ ทั้งยังสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับตัวเอง

ให้มีรายได้กับครอบครัว
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 3. เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก่อเกิดกิจกรรม

สร้างสรรค์ภายในชุมชน และโรงเรียน หลังเลิกเรียนเด็กๆ รวมกลุ่มกัน 

เพื่อสร้างงานศิลปะและร่วมกันสร้างสื่อละคร ฝึกฝน ฝึกหัด เพื่อให้เกิด 

ความชำานาญ อีกทั้งยังส่งเสริมด้านทักษะต่างๆ ของเด็กอย่างสมวัย เรียน

และเล่น

 4. เกิดแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว เชิง วิถีวัฒนธรรมแห่งใหม่

ในอำาเภอนาดูน ได้รับความร่วมมือกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภฏัมหาสารคาม ดว้ยการ..เพิม่..โรงละครหมอลำาหุน่ โฮม ทอง ศร ีอปุถมัภ ์

เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวอีกเส้นทางหนึ่งของ อำาเภอนาดูน 
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 5. เกิดสื่อสร้างสรรค์ (ละคร) เพื่อรับใช้ชุมชน เป็นสื่อละครที่

นำาปัญหาของชุมชนมาสะท้อนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในชุมชน 

เด็กและเยาวชน โรงเรียน เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของผู้ชม และ 

ผู้สร้างละคร กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภาพใน

 

 6. เกิดการตื่นตัวของคนในชุมชน จากการที่ชุมชนมีโรงละครหุ่นฯ 

เกิดขึ้นก่อเกิดกิจกรรมมากมายกับชุมชน เช่น กลุ่มจักสานเป็นแหล่งเรียนรู้

ดา้นภมิูปญัญาทอ้งถิน่ เชือ่มโยงไปถงึแหลง่ทอ่งเทีย่วโฮมสเตย ์ทำาใหช้าวบา้น

เห็นคุณค่าของต้นทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนลุกขึ้นมาเป็นเจ้าบ้านที่ดี มาดูแลความ

สะอาด ความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นกับชุมชน 

นี่คือการใช้ศิลปะ เป็นสื่อในการกระตุ้น ปลุกใจ ปรับทัศนคติ และ

เปลี่ยนเปลงพฤติกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด
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โรงละครหมอลำาหุ่นเพื่อชุมชน

โฮม ทอง ศรี อุปถัมภ์

๏ ก�รแสดงจ�กน้องๆ

๏ นิสิตจ�กมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�มร่วมชม
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11 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 11.00 น. เราเดินทางมาถึง

โรงละครหมอลำาหุน่ หรือคณะหมอลำาหุ่น เด็กเทวดา อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

โรงละครแห่งนี้อยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของจังหวัดมหาสารคาม 

นั่นคือพระธาตุนาดูนเพียง 5 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นโรงละครที่อยู่ใกล้แหล่ง

เรียนรู้เช่น โรงเรียนและวัดอีกด้วย เรียกได้ว่าบริเวณนี้เหมาะสมที่จะตั้งโรง

ละครหมอลำาหุ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กในชุมชน และ

ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง

วนันีบ้รรยากาศทีโ่รงละครหมอลำาหุน่ เปน็ไปดว้ยความคกึคกั เพราะ

มีแขกมาเยี่ยมเยือนโรงละครซึ่งเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเรียนรู้สื่อภูมิปัญญา ถือเป็นการเรียนรู้นอก

หอ้งเรยีนอกีทางหน่ึง นอกจากน้ียังได้ชาวบา้นในชุมชนทีเ่ชีย่วชาญในดา้นนัน้ๆ 

มาเป็นวิทยากรพิเศษหรือปราชญ์ชาวบ้านคอยสอนน้องๆ เยาวชน รวมถึง

นิสิต นักศึกษา ทำากิจกรรมต่างๆ ด้วย

๏ น�ยปรีช� ก�รุณ ผู้ก่อตั้งคณะหมอลำ�หุ่นเด็กเทวด�

“เปา้หมายหลกัของการทำากิจกรรม คอื กลุ่มนักศกึษาเนื่องจากตอน

นัน้ไปทีม่หาวิทยาลยัจงึไดโ้อกาสนำาละครไปเร ่และเปน็การจดัรว่มกนั คอื สรา้ง

ละครหนึง่เรือ่งเปน็ละครปลกุใจเรือ่งคณุธรรมคณบดคีณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

พยายามอยากให้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นพื้นที่ที่ให้กลุ่มเยาวชน 
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กลุ่มนักศึกษากลุ่มบุคคลทั่วไปได้มาทำางานมาสร้างสรรค์ บริการชุมชน 

ให้ความรู้ ให้พื้นที่ให้เวทีของชุมชน”

“ให้ชุมชนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อบ้านเมืองต่อชุมชนของตนเอง 

เป็นโครงการระยะยาวที่จะปูส่วนนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นเมืองศิลปะ เป็น

พื้นที่สร้างสรรค์ของคนทำางานศิลปะของชุมชนเอง ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วมีการพูด

ถึงเรื่องโฮมสเตย์ในลักษณะการท่องเที่ยว แต่เนื่องจากเมืองนาดูนไม่ใช่เมือง

ท่องเที่ยว แต่สิ่งไหนที่จะดึงดูดคนที่จะมาดูได้ ก็ต้องรื้อฟื้นเรื่องภูมิปัญญาทุน

ทีม่นัมอียูแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นทุนเร่ืองของงานหตัถกรรม จกัสาน งานทอผา้ งาน

ทอเสื่อ ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น”

“ซึ่งตอนนี้ไปตระเวนมาแล้ว 4 หมู่บ้าน วันที่ 17 กรกฎาคม จะ

เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเล่นละครเรื่อง สุดยอดผู้

เสียสละ ปลุกใจคุณธรรม spark U ทั้งนี้ได้เล่นละครคุณธรรมไปแล้วหนึ่ง

เรื่อง โดยมีละครใบ้สามเร่ือง ที่สอดแทรกเน้ือหาเรื่องคุณธรรม เสียดสีใน 

บางเรื่องเช่น พฤติกรรมของคนที่คอร์รัปชันทุจริตอยู่ โดยแสดงออกตระเวน

ตามโรงเรียนต่างๆ ในตลาดในชุมชน เกือบสิบครั้งได้แล้ว”

 “ผลตอบรับตอนนี้ที่พบคือผู้อำานวยการ แต่ละโรงเรียนที่เราเข้าไป 

เขากเ็ข้าใจความคดิรวบยอด เขา้ใจเนือ้หาเร่ืองวา่เปน็เนือ้หาทีเ่ปน็หลกัคณุธรรม

งา่ยๆ ทีต่อ้งปลกูฝงัไว้ต้ังแต่เด็กโรงเรยีนอนบุาลผู้อำานวยการ กบ็อกวา่ควรจะ

มีสื่อพวกนี้เข้ามา ให้เด็กได้ดู ได้รู้ ได้เห็น ได้เสพบ้างยังมีละครที่พูดถึงเรื่อง

ความให้อภัย ความเสียสละของผู้นำาเอง ความสามัคคี”

“ผลตอบรบัคอ่นขา้งด ีชมุชนทีไ่ปเลน่ในหมูบ่า้นกด็ ีบางคนเมือ่เลน่

จบ ชาวบ้านมีอาการรอ้งไห้ ทำาให้คิดว่ามนักินใจเขา เข้าถึงจิตใจเขา ตวัเดก็

เยาวชนที่มาเข้าร่วมเอง ในระยะเวลาทีส่ั้น spark u ปลุกใจเมอืง ปลุกใจตวั

เด็ก คงจะไม่ได้จบแค่อยู่ในโครงการผมคิดว่าน่าจะสานต่อ โดยเรานำาเด็ก

มาหดัตัง้แตย่งัไมม่พีืน้ฐานอะไร กวา่จะเปน็ละครหน่ึงเรือ่งพูดเรือ่งเกีย่วกบั
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ระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกัน คนมาอยู่ร่วมกันต้องมีหลักธรรมบางอย่างคิด

วา่เขาเองนา่จะเปน็ทตูตวันอ้ย ๆ  ทีจ่ะสง่สารใหก้บัคนทีอ่ยูใ่นชมุชนกลบัคนื

ไปให้ชุมชน อำาเภอ บ้านเมืองของตนเอง”

 “เมื่อตอนไปเล่นละครใบ้ ตอนแรกเริ่มต้นจาก 4 คนตอนนี้ก็มีเด็ก

มาสมคัรเพิม่ คอืไปสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ขา กอ่นหนา้นัน้กเ็ริม่จาก 2 - 4 คน 

กอ่นพอเลน่แลว้เดก็เขากม็าสมคัรเองดว้ยความสมคัรใจ มนัระเบดิจากขา้งใน

ของเขาเอง แล้วกิจกรรมพวกนี้มันค่อยดึงเขามาทำาด้วย ไปแรก ๆ  เขาอาจจะ

คิดว่า มันคืออะไร ผมคิดว่าให้เขาเข้ามาเอง จะยั่งยืนกว่าไปบังคับเขา เพราะ

เขาเขา้มาแลว้เขากจ็ะกอ่ตัง้เปน็ชมรมของเขาเองผมจึงบอกว่ามนัอาจจะไมไ่ด้

จบแคต่รงนี ้เพราะว่ามนัยงัไมไ่ดซ้อ้มเลย 10 คนทีม่าสมคัรอาจจะมีตอ่ไปอกี 

อาจจะเกิดคณะละครใบ้ที่เล่น เพราะผมคิดว่าละครใบ้มีหน้าที่บอกเล่าเรื่อง

ราวเสียดสีพฤติกรรมคนได้ โดยผ่านการแสดงที่มันตลก ขบขัน กว่าเขาจะ

รู้ตัวว่าเขาถูกเสียดสีก็หลังจากที่ดูจบแล้ว”

เราถามต่อไปว่าผลของโครงการ สปาร์คยูทีเ่กดิขึน้ตอนนีม้ผีลกระทบ

กับคนในพื้นที่อย่างไรบ้างครูเซียงเล่าว่า ตอนนี้สร้างแรงบันดาลใจก่อน เช่น 

โรงเรยีนบา้นนาฝาย เริม่แรกเราทำาละครใบอ้ยูส่ามเรือ่ง 4 คน ซึง่เปน็นกัเรยีน

ที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเอง 4 คนก็คือ พี่ๆ ท่ีอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 เขา

มาทำา เมื่อไปทำาละครใบ้ซักซ้อมคิดเรื่องกัน โดยใช้กระบวนการการละคร ก็

ไปทำากระบวนการสร้างเรื่องละครใบ้ โดยมีกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันยาเสพติด 

เราได้มีโอกาสได้เล่นบนเวทีพอเล่นบนเวทีรุ่นพี่ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับ

รุ่นน้อง ทำาให้ตอนนี้จะมีเด็กมาสมัครเพิ่มอีก 10 กว่าคน เพื่อที่อยากจะร่วม

กิจกรรมทำาละครใบ้ขึ้นมา

เมื่อเราถามว่า มองว่ากระบวนการปลุกใจคนในพื้นที่เพื่อให้เขามา

มีส่วนร่วมและก็นำาละครคุณธรรม เนื้อหาคุณธรรมเข้าไปใส่ มันจะเกิดผลอ

ย่างไรบ้างที่เราตั้งใจเอาไว้ครูเซียงบอกกับเราว่า



184  I  Spark U  ‘ปลุกใจคุณ ปลุกใจเมืองอีสาน’

“รอบแรกที่ผมไปเล่นในชุมชนก็มีเสียงชาวบ้านบอกว่า ละครเรื่อง

นี้นอกจากจะเล่นในชุมชนแล้วลองเอาไปเล่นกลางเมือง ให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในตัว

อำาเภอน้ีได้ดูเพราะว่า เขาคิดว่าประเด็นนี้มันน่าจะไปสะเทือนจิตใจของเขา

อยู่เพราะในละครนี้มันมีเนื้อหาเรื่องการเสียสละ ของพญาลิงพญาวานรอยู่ 

แต่พอมีอีกวันที่ไปเล่นในชุมชน ก็เห็นผู้เฒ่าผู้แก่บางคนร้องไห้เพราะเรื่องมัน

ไปกระทบจติใจเขา เขารูส้กึสงสารตัวพญาพานรนิทร์ท่ีมีความเสยีสละแลว้แต่

ก็ยังโดนทำาร้ายอยู่”

“ผมอยากใหล้ะครเปน็สือ่ทีเ่ขา้ไปสือ่สารไมใ่ชแ่คก่ารด ูแตเ่ขา้ไปสมัผสั

ในจติใจของผูด้ดูว้ย ผมไมไ่ดบ้อกว่าละครเปน็ยาวิเศษ ทีเ่ลน่ไปแลว้จะสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ทันที แต่อยากให้เป็นวัคซีนตัวหนึ่งซึ่งไปคุ้มกันจิตใจของเขา

ให้เกิดแรงบันดาลใจในด้านของคนที่เขาอยากจะทำาความดี คนที่อยากจะมี

คณุธรรม คิดวา่ละครไปปลกุและสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ขาทีอ่ยากจะทำาความด ี

ตอนนี้ถือว่าสำาเร็จในระดับหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็จะมีทั้งตัวเด็กเยาวชนเอง คือ

เด็ก ๆ  ที่อยู่ในชุมชนเองเขาก็เป็นผู้นำา เป็นผู้สื่อสาร เป็นมัคคุเทศก์ตัวน้อยๆ 

ที่จะบอกเล่า อธิบายถึงกระบวนการเรื่องราวต่างๆ และปัญหาต่างๆ ที่อยู่ใน

ชมุชน เป็นผู้ไปเผยแพร่ ทั้งนี้ยังอยากตระเวนอกีสกัสองรอบหลังจากทีไ่ปเล่น

ตลาดมาก็รู้สึกว่า เสียงตอบรับดี”ครูเซียงเล่า 

วันนี้ครูเซียงได้แนะนำาให้เรารู้จักเด็กเยาชนที่ร่วมแสดงละครด้วยกัน

ตามงานต่างๆ วันนี้จะมีเด็กสองคนอายุราว 10 ขวบ มาพูดคุยกับเรา น้องๆ 

เดินตรงเข้ามาหาเราด้วยท่าทางเขินอายเล็กน้อยอาจเพราะเราเป็นคนแปลก

หน้าสำาหรับพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้ปิดกั้นที่จะไม่คุยกับเรา ตรงกันข้ามเขา

ส่งยิ้มให้เราเล็กน้อยตามประสาเด็กขี้อาย
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๏ ด.ช.ธนกร อุปัชฌ�ย์ นักเรียนโรงเรียนบ้�นหนองโนใต้

ธนกร อุปัชฌาย์ อายุ 11 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโนใต้  

ไม่ไกลจากโรงละครหมอลำาหุ่นแห่งนี้ บอกว่า “มาเล่นละครกับครูเซียงเป็น

เวลาเดอืนกวา่เกอืบสองเดอืน ไดค้วามรูจ้ากการเลน่ละครเกีย่วกบัเรือ่งความ

เสยีสละ การแบง่ปนักนั เมือ่ถึงเวลาตอ้งเลน่ละครรู้สกึตืน่เตน้ มีความสขุมาก”

๏ ด.ช.ธนกร คำ�หนูไทย นักเรียนโรงเรียนบ้�นหนองโนใต้

ธนกร คำาหนูไทย อายุ 9 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโนใต้ สอง

คนนีเ้ปน็เพือ่นรกักนั แถมยงัช่ือเหมือนกนัซะด้วย ชืน่ชอบและหลงรกัการเลน่

ละครกับครูเซียงเช่นเดียวกัน น้องธรกรบอกว่า “การมาเล่นละครกับครูเซียง
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ทำาให้ไดค้วามรู ้สอนใจเรือ่งความด ีความเสยีสละ ความมีน้ำาใจ แบง่ปนัเพ่ือน 

ได้เพื่อนมากขึ้น ตนรู้สึกมีความสุขมาก”

เดก็สองคนน้ีนอกจากชือ่จะเหมือนกนั ความชืน่ชอบในการเลน่ละคร 

และความสขุท่ีไดจ้ากการเลน่ละครยงัเหมอืนกนัอกีดว้ย รอยยิม้จรงิใจของเดก็

น้อยที่พูดออกมาจากใจ วันนี้พวกเขาแสดงให้เราเห็นด้วยคำาพูดว่า พวกเขา

ไม่ใช่แค่เล่นละครไปตามบทที่ได้รับ แต่ยังเข้าใจ เข้าถึงบทบาทที่ได้รับ และ

มีความสุขกับส่ิงที่ทำาโดยไม่มีใครบังคับ ไม่มีใครบอกหรือกำาหนดให้พวกเขา

ทำาตาม แต่พวกเขาทำาด้วยใจจากภายในใจที่อยากจะสรรค์สร้างสิ่งดีๆ ให้

ทุกคนได้ชมอย่างแท้จริง

นอกจากจะมเีดก็ๆ มาในกจิกรรมวนันีแ้ลว้ยงัมผีูอ้ำานวยการโรงเรยีน

บ้านนาฝายมาเยี่ยมชมโรงละครหมอลำาหุ่นแห่งนี้ด้วย

๏ น�งลด�วัลย์ สีทิศ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นน�ฝ�ย

นางลดาวัลย์ สีทิศ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านนาฝาย บอกกับเรา

ว่า “ประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับจากการทำากิจกรรมคือ ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่อง

งานศิลปะการฝึกสมาธิ การเล่นละครซึ่งต้องใช้สมาธิ ใช้ความรับผิดชอบต้อง

มีความรับผิดชอบในการซ้อมเด็กใช้เวลาซ้อมละครหลังเลิกเรียน เป็นการใช้
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เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์โดยเราจะสนบัสนนุเดก็ให้มาร่วมกจิกรรม เน่ืองจาก

ปัญหาท่ีเราพบกับเด็กในยุคปัจจุบัน คือ เด็กติดเกม ติดโทรศัพท์ กิจกรรม

แบบนี้ทำาให้พวกเขาได้มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มาฝึกสมาธิ ฝึกความ

รับผิดชอบฝึกความมีระเบียบวินัย และที่สำาคัญคือ ให้เขาได้รักท้องถิ่นของ

ตนเอง เพราะว่าสว่นใหญแ่ลว้ละครหรอืกจิกรรมทีเ่ดก็มารว่มเปน็เรือ่งทีเ่กีย่ว

กับความดีความงาม คุณธรรมเนื้อหาของละครจะเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชน”

“สำาหรับประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับคือ ชุมชนบ้านหนองโนใต้จะได้

ดูแลกันชุมชนเขาจะมีงานมีอาชีพ เกิดผลผลิตทำาให้คนรู้จักมากขึ้นเมื่อคนมา

ดูละครก็จะมีโอกาสเผยแพร่ผลผลิต เช่น ผ้าไหมงานจักสาน หากเป็นชุมชน

บ้านนาฝายสิ่งที่ได้รับคือ เขาจะได้มีบุตรหลานที่มีความรักท้องถิ่น”

๏ น�งเบญจวรรณ พลคำ� คุณครูโรงเรียนมัธยมดงย�ง

คณุครเูบญจวรรณ พลคำา คณุครโูรงเรยีนมธัยมดงยาง บอกกบัเราวา่ 

“ประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับคือ เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม

ต่างๆ หลายอย่างอย่าง เช่นโครงการละครหุ่น กิจกรรมต่าง ๆ เด็กหลายคน

ได้แนวความคิดที่ดีๆ เขาได้มาซ้อมรวมกลุ่มกันในเวลาว่างได้มาทำากิจกรรม

ในส่วนนี้ ซึ่งในโรงเรียนของเราก็มีชมรมละครหุ่น เราก็นำาเด็กของเราเข้ามา
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ตรงนี้ กิจกรรมนี้เริ่มแรกเรานำาไปใช้กับวิชาสังคมศึกษาแล้วก็นำามาสอนเด็ก

นักเรียนเราก็ได้ความรู้จากการแสดงละครด้วย และเด็กๆ ยังให้ความสนใจ 

เรื่องคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย” 

๏ นิสิตคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ จ�กมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม

เรียนรู้ก�รทำ�หุ่นจ�กกระติบข้�วเหนียว

๏ เด็กนักเรียนจ�กโรงเรียนเทศบ�ลท่�พระ เข้�เรียนรู้ก�รจักส�นกับคุณต�
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๏ น้องๆ ลองทอเสื่อจริง

๏ ก�รทำ�ผ้�มัดย้อม

๏ ลงมือทำ�ผ้�มัดย้อม
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๏ ก�รแสดงละครหุ่นจ�กเด็กๆ

เมื่อถามถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการจัดกิจกรรมแบบนี้ 

คุณครูเบญจวรรณเล่าว่า “ชุมชน ได้นำาเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นไป

ใช้คือเร่ืองของเครื่องจักรสานเราก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการผลิต

กระติบข้าวผลิตอุปกรณ์ต่างๆ และนำานักเรียนเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้

กับชุมชนโดยปราชญช์าวบา้นชุมชนกใ็ห้ความร่วมมอืเป็นอย่างดชีุมชนก็ได้รบั

ประโยชน์เช่นเดียวกัน เริ่มแรกเรานำานักเรียนไปเรียนรู้กับชุมชนในบ้าน และ

เราก็ดึงชุมชนเข้ามาในบริเวณนี้ชุมชนก็มาให้ความร่วมมือมาช่วยกันจักสาน

งานต่างๆ”

ภายในงานวันนี้ถือเป็นการเปิดบ้านเล็กๆ ของโรงละครหุ่นแห่งนี้ 

ที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายที่สามารถรวมไว้ได้ใน

สถานที่เดียว เต็มไปด้วยปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ความสามารถมากด้วย

ประสบการณ์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ยังมีการสาธิตการทอเสื่อ การจักสาน ทำาหุ่น

กระติบข้าว การทำาผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย เรียกได้

ว่าที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของภาค

อีสานอย่างแท้จริง การได้เห็นจริง ลงมือปฏิบัติจริง เกิดกระบวนการเรียนรู้

ทีแ่ทจ้รงิ ทำาใหผู้ท้ีม่าเรียนรู้ในวนันีน้อกจากจะไดรั้บประโยชนจ์ากคนในชมุชน

ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แล้วคนในชุมชนเองยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ

บุคคลภายนอกหลายแง่มุมอีกด้วย
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๏ นิทรรศก�รโชว์ผลง�นสป�ร์คยู 16-22 สิงห�คม 2560

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
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๏ นิทรรศก�รโชว์ผลง�นสป�ร์คยู 16-22 สิงห�คม 2560

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์มห�วิทย�ลัยขอนแก่น



โดย เครือขา่ยส่ือศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน   I  193

๏ สุม�ลี สุวรรณกร

ประธ�นเครือข่�ยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีส�น

โครงการสปาร์คยู ปลุกใจเมือง ที่ได้ทำาในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด  

5 พื้นที่ เห็นได้ชัดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกชุมชนปฏิบัติ

การ เพราะทำาให้เกิดการตื่นรู้ ตระหนักคิด และร่วมกันลงมือทำา จนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในชุมชนของพวกเขาเอง โดยการประสานความร่วมมือของภาค

ส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการหลอมรวมกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ให้เด็กสามารถ

ทำางานกับผู้ใหญ่ได้ ผู้ใหญ่ทำางานกับเด็กได้ ผลที่จะเกิดคือ ชุมชนเป็นสุข

ด้วยมือของพวกเขา 

พื้นที่ปฏิบัติการทั้ง 5 ชุมชนของเรา มีความแตกต่างกันเรื่องบริบท

ของพื้นที่ แต่รากเหง้าที่มีเหมือนกันคือเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่ทุกชุมชนมีอยู่

แล้ว เพียงแต่ไม่มีการปลุกเร้าให้นำาเอาศักยภาพเหล่านี้มาใช้ พอโครงการ 

สปาร์คยู ปลุก ใจ เมือง ของเราเข้าไปขยับ มันเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดเอา 

ทุกสรรพสิ่งเข้ามาร่วมกันปฏิบัติการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

น่าประหลาดใจ 

มหาสารคาม ใช้สื่อละคร สอนใจเรื่องความเสียสละ เพื่อแก้ปัญหา

การโกง การคอร์รัปชั่น 

จังหวัดเลย ใช้กระบวนการสืบค้นและถามหาตัวตนของตนเอง เพื่อ

เชื่อมประสานเอาคนรุ่นใหม่ กับคนรุ่นเก่า เข้าหากัน เรียนรู้ร่วมกัน เกิดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตนเอง
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เทศบาลตำาบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่เคยรุ่งเรืองอย่างมาก

ในอดีต ลุกขึ้นมาเปลี่ยนบ้านเมืองตัวเองให้กลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยการทำา

ตลาดถนนคนเดินตลาดท่าพระร้อยปี เพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นความรุ่งเรืองของ

ถนนสายเก่าที่ยังหลงเหลือร่องรอยของบ้านเก่าอายุกว่า 100 ปี ให้ได้เห็น

เป็นสัญลักษณ์ พร้อมกับรวมพลังชุมชนเอาสถานีรถไฟเก่าที่จะถูกรื้อทิ้งมา

เป็นสมบัติของชุมชนด้วยการทำาเป็นศูนย์เรียนรู้ 

ชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันค้นหารากเหง้าของชาว

ชมุชนหลงัจากมเีรือ่งเลา่ความเกา่แก ่แตช่าวชมุชนทัง้รุน่เกา่และรุน่ใหม ่ไมเ่คย 

แชร์ข้อมูลหรือเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นที่มาให้เกิดโครงการสืบค้นเมืองเก่า 

บ้านเราศรีฐาน ที่ดึงเอาทุกภาคส่วนมาร่วมกันสืบค้นความเป็นมาของชุมชน 

หาของดีของชุมชน รวมทั้งสถานที่สำาคัญของชุมชน หวังยกระดับเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของชุมชนในอนาคต 

ส่วนชุมชนสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม สง่ผลให้เกดิผลกระทบตามมาคอืปัญหาขยะ เดก็เยาวชนไดร่้วม

กนัคิดแก้ไขด้วยการรณรงคป์ลกุใจไทสาวะถปีลอดขยะขึน้มา และทำางานเชือ่ม

ประสานระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธ์โดยวางแผน

ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ที่ต้องการจัดการขยะให้เกิดภาพจริงในอนาคต

สว่นพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีไ่ดไ้ปดำาเนนิการทัง้ชมุชนรมิทางรถไฟ และสถานพนิจิ 

เด็กและเยาวชน เราได้เห็นปัญหาของเด็กเยาวชนในพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่เส่ียง

และโอกาสที่จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นและนำาไปสู่การพิพากษาจองจำาก็มี ทำาให้เกิด

โครงการ ตามหาความสุข ความฝัน ความหวังของเด็กเยาวชนในจังหวัด

ขอนแกน่ขึน้ ซึง่ผลทีอ่อกมา พบวา่เด็กเยาวชนทกุคนมอียากมีความสุข ความ

ฝนั และความหวงัทีไ่มแ่ตกต่างกนั เพยีงแตเ่ขาอยูใ่นบรบิทพืน้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนั

เท่านั้น หากเปรียบพวกเขาเป็นผ้าขาว ก็เป็นผ้าขาวที่พร้อมจะให้ผู้ใหญ่แต้ม

สีสันที่สวยงาม แต่หากมีผ้าขาวบางผืนมันเสียหายแล้ว ก็รอมือจากผู้ใหญ่

ช่วยโอบอุ้ม ช่วยดูแล ให้พวกเขากลับมาเป็นผ้าขาวที่พร้อมจะถูกแต่งแต้ม

สีสันสวยงามดังเดิม
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การลงมือปฏิบัติการสปาร์คยูใน 5 พื้นที่นี้ ทำาให้เห็นชัดเจนว่า การ

ร่วมคิด ร่วมทำา ของทุกภาคส่วน จะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ทุกคนพึงพอใจ และผล

ทีเ่กดิขึน้จะสง่ผลตอ่ไปยงัเด็กเยาวชน ท่ีจะสามารถสง่ตอ่กระบวนการ วธิกีาร 

และผลการดำาเนินการเหล่านี้ ลงไปสู่การปฏิบัติการในชุมชนอย่างเห็นได้ชัด

มหาสารคาม มโีรงหมอลำาหุน่ เปน็พืน้ทีส่รา้งสรรคใ์ชป้ระโยชนร์ว่มกนั 

ของคนในชุมชน

จังหวัดเลย มีลานรู้เรียนเปลี่ยนชีวิตที่ถนนเลาะเลยเป็นพื้นที่แลก

เปลี่ยนสร้างสรรค์

เทศบาลตำาบลท่าพระ มีตลาดท่าพระร้อยปีและศูนย์เรียนรู้สถานี

รถไฟเก่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์

ชมุชนศรฐีาน เทศบาลนครขอนแกน่ มลีานวดัจอมศร ีและศนูยเ์รยีน

รูท้ีเ่ทศบาลกำาลงัลงมอืกอ่สรา้งมลูคา่กวา่ 4 ลา้นบาทเปน็พ้ืนทีส่ว่นกลางทีจ่ะ

ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ชาวชุมชนสาวะถี มีวัดไชยศรี เป็นแหล่งรวมจิตใจในการดำาเนิน

โครงการของชุมชน

ทัง้หมดนีค้อืผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิขึน้จากโครงการ ทีจ่ะตอ่ยอดให้เกดิการ

รวมกลุ่มทำาสิ่งดีๆ เพื่อชุมชนของพวกเขาในอนาคต 

ในวันนี้ โครงการปลุกใจเมือง ได้ปลุกใจคน ปลุกใจชุมชน ให้มอง

ภาพฝันร่วมกันและมีเป้าหมายร่วมกันที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

นั่นคือ การทำาให้ชุมชนของเขาอยู่เย็นเป็นสุข
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๏ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์

เลข�นุก�รเครือข่�ยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีส�น 

 เครอืข่ายเราใชส่ื้อทีแ่ตกตา่งกนัในการปฏบิตักิารในครัง้นี ้ซึง่โครงการ

นี้มีความหลากหลายของสื่อและพื้นที่อย่างมาก ต้องบอกว่าเป็น

โครงการทีม่กีารเชือ่มโยงของการใชส้ือ่ ศกัยภาพของคน และพืน้ที ่ทัง้พืน้ทีท่ีม่ี

ศกัยภาพและบางพืน้ทีท่ีอ่าจจะตอ้งฟืน้ฟ ูเราจงึเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม 

ดึงเอาชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำาโครงการ 

ผลการดำาเนินการในแต่ละพื้นที่ มีเครือข่ายหลายภาคส่วนแตกต่าง

กัน เช่นใน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เป็นกลุ่มเอกชนใช้ละครหุ่น พัฒนามา

เป็นละครหน้ากากทำาเรื่องต่อต้านคอร์รัปชั่น ตำาบลท่าพระเรามองเห็นว่า

เป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมอายุกว่า 100 ปี เป็นพี้นที่เศรษฐกิจเดิม และมีสถานี

รถไฟเกา่ พืน้ทีต่รงนีถ้กูลดความสำาคญัลงเพราะโลกาภวิฒันใ์นดา้นเศรษฐกจิ 

ความเจริญของท้องถิ่นทำาให้พื้นที่เริ่มจะลดศักยภาพลง ชุมชนจึงคิดจะทำา

ตลาดท่าพระร้อยปี ซึ่งเดิมพื้นที่นี้เคยรุ่งเรืองมาก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นทำาเลมี

ต้นทุนเดิมอยู่แล้ว ชุมชนศรีฐาน เป็นชุมชนโบราณอายุรวมกว่า 2 พันปี เป็น
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ชุมชนที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ยาวนาน มีของดีมากมายแต่ชาวชุมชนยังไม่

ได้มีการนำาเอาความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ของตนเองออกมาแชร์กัน โครงการ 

สปาร์คยูได้เข้าไปร้ือฟื้นเร่ืองราวเหล่าน้ีและเอาต้นทุนที่มีอยู่ของตนเอง 

ออกมาใช้ แล้วนำากลับไปพัฒนากลุ่มตนเองในรูปแบบการสร้างจิตสำานึกร่วม

หรือพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในการระดมความคิด ส่วนกรณี

ชุมชนสาวะถี เยาวชนคิดร่วมกันจะแก้ปัญหาขยะ และเขาได้ร่วมวางแผนและ

ลงมือทำาร่วมกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำาหรับโครงการสปาร์คยูเป็นโอกาสในการที่จะให้คนหลายๆ กลุ่ม 

หลายๆ เครอืขา่ยไดท้ำางานรว่มกนั ตัง้แตเ่ครอืขา่ยภายใน คอืชมุชนมสีว่นรว่ม

กับภาครัฐ การเมือง การศึกษา วัดหรือแม้กระท่ังชาวบ้าน ได้มาร่วมกันคิด 

หาแนวทางในการวางแผน ในการฟื้นเมืองโดยใช้โครงการนี้เป็นสื่อกลางเป็น

ตวันำาทาง และเราได้ทำางานรว่มกบัภาคอีืน่ ในการเรยีนรูร้ว่มกนัของโครงการนี ้

ผลสัมฤทธิ์เกิดแน่นอนคือ 1. ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานด้าน

วฒันธรรม โดยใชก้ระบวนการสือ่และพืน้ที ่อยา่งที ่2 คอื แตล่ะพืน้ที ่ไดค้วามรู้ 

ที่เกิดในชุมชนของตนเองรู้ต้นทุนของชุมชนตนเอง ทั้งชาวบ้าน ครู ผู้นำาชุมชน 

ซึ่งไม่เคยรับรู้เรื่องเหล่านี้ก็จะมีโอกาสมาเรียนรู้รว่มกัน 3. คือพอรูแ้ล้วกไ็ด้คดิ

ขยายเปน็พืน้ทีส่รา้งสรรคไ์ด้อกี เชน่ทำาเป็นตลาดนดัทางวฒันธรรม โดยเฉพาะ

ที่ชุมชนท่าพระ หรือแม้แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของดี ประวัติศาตร์ เช่นชุมชน

ศรีฐาน ที่คิดร่วมกันคิดว่าในอนาคตจะดำาเนินการตรงน้ีเป็นพื้นที่สร้างสรรค์  

แม้แต่ อ.นาดูน ที่จะเอาละครหน้ากากมารณรงค์เรื่องคอร์ปรัปชั่นจนเกิด 

โรงละครหุ่นขึ้นมาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และทำาหน้ากากจำาหน่าย 

เปน็ทีส่นใจของคนในยคุนี ้กรณชีมุชนสาวะถเีองสิง่ทีเ่หน็ชดัเจนคอื โมเดลทีเ่กดิ

จากโครงการทำาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นโมเดลที่โรงเรียนได้เป็นองค์ความรู้ใหม่  

นี่คือสิ่งที่เราได้จากผลที่เกิดขึ้นของการสปาร์คยู ปลุกใจเมือง 

 ชดัเจนทีส่ดุคอื ภาคสว่นตา่งๆ ไดท้ำางานรว่มกนั และไดแ้นวทางและ

วิธีการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งผู้ประสานงานโครงการ ผู้นำา องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ทางใดทางหน่ึงเพราะเกิดการเปล่ียนแปลง

ในชุมชน เราแลกเปลีย่นความรูไ้ดง้า่ยๆ สิง่ทีฉ่ายภาพออกมาผ่านส่ิงท่ีเรารับรู้ 

จากใบหน้าของเขา ดวงตาของเขาที่ตื่นรู้ในเรื่องพื้นๆ และชาวบ้านเองที่ร่วม

กระบวนการก็เห็นว่าเขาเริ่มมาพูดคุยเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนของเขา เพราะ

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่มีตัวกลาง ที่จะทำาให้สิ่งที่หมักหมมในพื้นที่ 

คลีค่ลาย พอมตีรงนีช้าวบา้นเริม่คยุกนัมากขึน้ โดยผา่นตวักลางหรอืคยุกนัเอง

จากไมเ่คยนัง่รว่มโตะ๊กนั ทีเ่คยชดัแยง้กนักร็ูส้กึวา่เหน็การเปลีย่นแปลงทกุระดบั

เหลา่นี ้คอืสิง่ท่ีเหน็ได้ชัดวา่ โครงการได้ไปเปล่ียนพฤตกิรรม ความคดิ 

การทำางาน จากทำางานแบบเป็นทางการมาเป็นแบบกึ่งทางการมากขึ้น หรือ

อาจจะเรียกได้ว่า เป็นความสุขของโครงการสปาร์คยู ที่เราได้รับ ทั้งโดยทาง

ตรงและทางอ้อม



ติดต่อเครือข่�ย

เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคอีสาน 

 ๏ ผู้ประสานงาน สุมาลี สุวรรณกร 089-6693921 

เทศบาลนครขอนแก่น

 ๏ ผู้ประสานงาน กิตติทัต จันทะเริง 095-4273127

เทศบาลตำาบลท่าพระ 

 ๏ ผู้ประสานงาน พิไล ทานา 087-0300047

ชาวชุมชนสาวะถี 

 ๏ ผู้ประสานงาน มาลี เสาร์สิงห์ 081-5927179

กลุ่มหน่อไม้หวาน จังหวัดเลย 

 ๏ ผู้ประสานงาน ปริพนธ์ วัฒนะขำา 081-3694391

คณะหมอลำาหุ่นเด็กเทวดา จังหวัดมหาสารคาม 

 ๏ ผู้ประสานงาน ปรีชา การุณ 093-0835298

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น 

 ๏ นายกสมาคม พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ 089-4220228



ภ�ยใต้หน้�ก�กนี้ 

ได้ปลุกคนในชุมชนให้ลุกขึ้นม�เปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเอง 

เพื่อหวังให้เป็นชุมชนแห่งก�รเรียนรู้

และมีพื้นที่สร้�งสรรค์สำ�หรับทุกคนในชุมชน

เร�ได้ Spark U 

ปลุกใจเมือง

ปลุกใจคุณ

และปลุกใจเร�แล้ว


