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คำานำา 

	 หนงัสอืเลม่นี	้เปน็เอกสารสรปุการจดักจิกรรมในโครงการ ปฏบัิติการ 

เปลีย่นเมอืง ภาคอสีาน เปน็กจิกรรมทีด่ำาเนนิการในพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น 

โดยเครือข่ายเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ที่ได้ดำาเนินการ

ในชื่อว่า	“โครงการ	4	ป.	ภูมิใจไทอีสาน	(ปลุก	ปรับ	เปลี่ยน	ปลื้ม)” 

ซึ่งดำาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่ประกอบด้วย สถานพินิจเด็ก 

และเยาวชนจงัหวดัขอนแกน่ ชมุชนเทพารกัษ์ รมิทางรถไฟในเขตเทศบาล

นครขอนแก่น และ ชุมชนสาวะถี ในพื้นที่ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ระหว่างเดือน เมษายนถึง สิงหาคม 2560 

 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ ได้นำาเสนอความคิดเรื่อง 

ความสุข	ความฝัน	และ	ความหวัง ว่าพวกเขาต้องการอะไร โดยผลที่ได ้

จากการดำาเนินกจิกรรม จะเหน็ความแตกตา่งทางความคดิของเดก็เยาวชน

ในแต่ละพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันเรื่องของสภาพแวดล้อม ความรู้สึก 

ความพร้อมของครอบครัว และอื่นๆ แต่ความฝันที่พวกเขาอยากจะ 

เป็นนั้น ไม่แตกต่างกัน 

 โดยเนื้อหาในเล่ม ได้นำาเอาข้อมูลที่สรุปจากการลงพ้ืนที่ทำา

กิจกรรมทั้ง 3 พื้นที่มานำาเสนอ เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารสรุปการทำากิจกรรมเล่มนี้ จะเป็น

ประโยชน์สำาหรับผู้สนใจ ในการศึกษากระบวนการ วิธีการ และผลที่เกิด

จากโครงการเพื่อนำาไปปรับใช้กับการพัฒนาในอนาคต 
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สุมาลี	สุวรรณกร
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กิตติกรรมประกาศ

 การดำาเนินกิจกรรมครั้งนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจาก

ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย ภาคี ที่ช่วยเหลือในการ

ทำางาน ประกอบด้วย สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น โดย

คณุองัศณิา	ทองสอดแสง หวัหนา้ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป และ คณุพชัรพล 

สมจร ผู้อำานวยการสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น พร้อม

ทั้งเจ้าหน้าที่และเด็กเยาวชนทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือในการเข้าไป

ทำากิจกรรมในสถานพินิจเด็กและเยาวชน ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน 

2560 และวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

รวมถงึ อาจารยม์าล	ีเสาสงิห ์ครผููส้อนโรงเรยีนสาวะถพีทิยาสรรพ ์

และนายภานุพงษ์	อุดม ประธานนักเรียนโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ที่

เอื้อเฟื้อประสานงานติดต่อสถานที่ พร้อมทั้งดูและการจัดกิจกรรมอย่าง

ใกล้ชิด นอกจากนั้นยังม	ีนายโชคชัย	ชุมแวงวาป ีผู้อำานวยการโรงเรียน

สาวะถีพิทยาสรรพ์ ที่อำานวยความสะดวกและมาเป็นผู้กล่าวต้อนรับ

คณะทำางาน รวมถงึทา่นพระครบูญุชยากร เจา้อาวาสวดัไชยศร ีเจา้คณะ

ตำาบลสาวะถี ที่มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมท้ังกล่าวให้โอวาทกับเด็ก

นักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลสา

วะถทีีม่าใหค้วามรู้เร่ืองการจัดการขยะในชว่งการจดักจิกรรมระหวา่งวนัที ่ 

18 - 19 พฤษภาคม 2560 ด้วย 

กจิกรรมสดุทา้ยของโครงการ ไดด้ำาเนนิการในพืน้ทีชุ่มชนเทพารักษ์

รมิทางรถไฟขอนแกน่ ทีช่าวชมุชนประสบปญัหาเรือ่งการไลท่ีเ่พือ่กอ่สรา้ง

รถไฟทางคู่ ทำาให้เดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัย ต้องขอบคุณ คุณจิตติ	เชิดชู 
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ประธานชุมชนเทพารักษ์ 5 และคุณแม่นิด ที่คอยดูแลและประสานงาน

จนทำาให้เกิดกิจกรรมดี ๆ  กับเด็กเยาวชนในพื้นที่ ตลอดการจัดกิจกรรม 

2 วันคือ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 

นอกจากนัน้ ขอบคณุวทิยากร คณะทำางาน ทีร่ว่มกนัทำางานอยา่ง

แข็งขันไม่ว่าจะเป็น ผศ.	ดร.ทรงวิทย์	พิมพะกรรณ์	นักวิชาการด้านศิลป

วัฒนธรรม คุณเศกสันต์	วิชัยพล นักกิจกรรมและครูละคร คุณบัณฑิต	

โคตรมณี นักกิจกรรมและวิทยากรกระบวนการ เมืองแคน	อิสรธรรม 

ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตที่แบ่งเวลามาทำากิจกรรมดีๆ กับเยาวชนในพื้นที่

ตลอดกิจกรรมโครงการโดยไม่เหน็ดเหนื่อย โดยมุ่งหวังสร้างความสุข 

และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนได้ร่วมกันแสดงออก

บทสรุปคัดย่อการดำาเนินงาน 

 สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมในชื่อ โครงการ	4	ป.	ภูมิใจไทอีสาน 
(ปลุก ปรับ เปลี่ยน ปลื้ม) ที่ดำาเนินกิจกรรมในช่วงเดือน เมษายน ถึง 
สิงหาคม 2560 โดยเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ที่ได้ดำาเนิน
การใน 3 พื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันทางสภาพชุมชน ความเป็นอยู่ และ
พื้นฐานครอบครัว ประกอบด้วย 

1) สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ควบคุม
เดก็เยาวชนทีป่ระพฤตผิดิและมปีญัหาดา้นอาชญากรรมจนตอ้งถกูควบคมุ 

2)ชมุชนรมิทางรถไฟ (ชมุชนเทพารักษ ์5) เทศบาลนครขอนแกน่ 
ซึ่งเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงในการท่ีจะเข้าสู่ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด ประกอบกับมีการไล่รื้อบ้านเพื่อขยายรถไฟ
ทางคู่ทำาให้เยาวชนและคนในชุมชนเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย 

3) ชุมชนสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เด็กในหมู่บ้านที่
มสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีชมุชนแหง่นีม้ศีลิปวฒันธรรมเปน็หลกัในการพฒันา



โดย เครือขา่ยส่ือศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน   I  9

ชุมชน และมีสถานที่สำาคัญในชุมชนคือ โบสถ์ หรือ สิมเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวทางวัฒนธรรม ทำาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำานวนมาก 
 การดำาเนินกิจกรรมดำาเนินการพื้นที่ละ 2 วัน รูปแบบคือการให้
ข้อมูลในโครงการ “ปลุก - ใจ - เมือง” เพื่อให้เด็กเยาวชน ตระหนักคิด 
และ ตอบโจทยว์า่ ความสขุ	ความฝนั	และความหวงั ของตนเองคอือะไร 
มีสิ่งไหนที่อยากจะปรับ เปลี่ยน ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 

โดยในพื้นที่แรก คือ สถานพินิจเด็กและเยาวชน ได้ข้อสรุปจาก
การทำาโครงการวา่ ความสุขของเด็กเยาวชนกว่า 100 คนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
ตอบคำาถามออกมาในทิศทางเดียวกันคือ การได้อยู่กับครอบครัวพร้อม
หน้า ความฝันคืออยากมีอาชีพเหมือนคนอื่น ๆ  ที่เป็นคนปกติที่อยู่นอก
สถานทีค่มุขงั คอืเปน็ทหาร เปน็คร ูเปน็หมอ แตพ่วกเขาไมอ่ยากเปน็ตำารวจ
เพราะตำารวจคือคนที่จับพวกเขาเข้ามาอยู่ที่นี่ ส่วนความหวังคือ อยาก
จะออกจากสถานควบคุมแห่งนี้ให้เร็วที่สุด และอยากให้พ่อแม่มาเยี่ยม
 ส่วนพื้นที่ที่สอง คือ ชุมชนริมทางรถไฟ (เทพารักษ์ 5 ) ผลสรุป
การจัดกิจกรรม 2 วันพบว่า ความสุข ของเด็กที่นี่คือ การได้มีบ้านอยู่
อย่างถาวร อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก ส่วนความฝันคืออยากประกอบ
อาชีพต่าง ๆ ตามแต่ตัวเองจะชอบ ในขณะที่ความหวังคือ อยากมีบ้าน 
และอยากมีสนามเด็กเล่น อยากมีสนามฟุตบอล สระว่ายน้ำา 

ส่วนพื้นที่สาม	คือชุมชนสาวะถี พบว่าเด็กเยาวชนต้องการที่จะ
ให้ชุมชนมีความสุขด้วยการไม่มีขยะ จึงคิดวิธีการจัดการขยะในระยะสั้น 
เชน่ การรณรงคใ์ชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก คดัแยกขยะทัง้ทีบ่า้นและโรงเรยีน 
ส่วนการจัดการระยะยาวคือ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนในการ
จดัการรณรงคเ์กบ็ขยะ และการทิง้ขยะเพือ่นำาเอาขยะมาแปรรปูเพิม่มลูคา่ได ้ 
พร้อมกับผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งจัดรายการวิทยุ เสียงตามสาย 
เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือปลุกใจให้คนในชุมชนและโรงเรียนหันมา
ช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ 
 โดยจากข้อสรุปของ	3 พื้นที่จะเห็นว่า ความแตกต่างทางความ
คิดของเด็กและเยาวชนแตกต่างกันในการตอบโจทย์ ความหวัง	ความ
ฝัน	และ	ความสุข ของแต่ละพื้นที่ ตามความพร้อมและบริบทของ
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แต่ละชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม การทำากิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ หน่วยงานพัฒนาในพื้นที่สามารถนำาไป
ต่อยอดกระบวนการคิดของเด็กเยาวชน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยเฉพาะการจดัพืน้ทีส่รา้งสรรคใ์หเ้ดก็เยาวชนไดใ้ชป้ระโยชน์รว่มกนั 
 ความฝันของเด็กเยาวชนในการมีพื้นที่สร้างสรรค์ของตนเอง
นั้น	ในสถานพินิจเด็กและเยาวชน	พวกเขาต้องการวาดภาพ	เพื่อผ่อน
คลาย	โดยขอพื้นที่บริเวณห้องสมุดเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	
ส่วนพื้นที่ชุมชนเทพารักษ์	เด็กและเยาวชนต้องการสนามฟุตบอลเพื่อ
เอาไวอ้อกกำาลงักายและเลน่กฬีาเพือ่ผอ่นคลาย	ในขณะทีช่มุชนสาวะถ	ี
เดก็และเยาวชนจะใชพ้ืน้ทีว่ดัไชยศร	ีในการจดักจิกรรมรณรงคก์ารแยก
ขยะ	และ	ทิ้งขยะ	เพื่อโน้มน้าวใจนักท่องเที่ยวให้รู้จักคัดแยะขยะก่อน
ทิ้งอีกด้วย

พื้นที่ ความฝัน ความหวัง ความสุข

สถานพินิจเด็ก
และเยาวชน

มีอาชีพตามฝัน ออกจากห้องขัง อยู่กับครอบครัว

ชุมชนเทพารักษ์ อยากมี
สนามกีฬา 

อยากมีบ้าน
มั่นคง 

อยู่กับครอบครัว 

ชุมชนสาวะถี มีอาชีพที่เอื้อ
กับชุมชน

ชุมชนปลอดขยะ อยู่กับครอบครัว 



ปลุกใจเมืองสาวะถี
เปล่ียนพ้ืนท่ีให้ปลอดขยะ 

 กิจกรรมปลุกใจเมือง ที่ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ถือเป็น

พื้นที่ที่มีความพร้อมที่สุดในการจัดกิจกรรม เด็กเยาวชนที่

นี่คือเด็กบ้าน ที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบปกติทั่วไป ไม่ได้มีปัญหาอะไร

มากนัก ต่ืนเช้ามาโรงเรียน กลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ทำางาน ปัญหาชีวิต

ต่างๆ แทบจะไม่พบเจอ 

ประกอบกับพื้นที่ตำาบลสาวะถีแห่งนี้ เป็นพื้นที่เมืองสามดี  

ที่มี พื้นที่ดี ภูมิดี และสื่อดีมาก่อน ทำาให้ปัญหาพื้นฐานของชุมชน 

ค่อนข้างน้อย ปัญหายาเสพติด ปัญหาทะเลาะวิวาท อาชญากรรมน้อย

มาก การทำางานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือ บ - ว - ร หลอม

รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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๏  ภานุพงศ์ อุดม 

ก่อนจะลงพื้นที่เพื่อทำากิจกรรมปลุกใจเมือง ทีมงานได้ลงไป

หารือกับกลุ่มผู้ที่จะร่วมกิจกรรม นั่นคือเยาวชนในพื้นที่ โดยมีแกนนำา

หลักคือ ภานุพงศ์	อุดม	หรือ	โอเว่น ที่เคยร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย 

มาก่อนหน้านี้ ทั้งโครงการค่ายเยาวชนสินไซโมเดลครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 

โครงการเมอืงสามดวีถิสีขุ รวมไปถงึงานกจิกรรมของชมุชน โรงเรยีน และ

วัดอย่างต่อเนื่อง เขาเป็นแกนนำาเยาวชนที่มีศักยภาพในการขับเคล่ือน

กิจกรรมอย่างดีเยี่ยม

เมือ่ถามโอเวน่พรอ้มเพือ่นๆ วา่ หากอยากจะปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง

ชุมชนของตนเอง โอเว่นและเพื่อนๆ อยากปรับปรุงเรื่องอะไร เขาและ

เพือ่นๆ คดิสกัครูก่อ่นจะตอบพรอ้มกนัวา่ ในหมูบ่า้นปัญหาค่อนขา้งน้อย 

เพราะผูน้ำาชมุชน และศนูยร์วมใจของชาวบา้นคอืวดัโดยมีพระครบุูญชยากร 

นั้น ค่อนข้างมีการประสานความร่วมมือกันอย่างดี รวมถึงโรงเรียน 

ในพืน้ท่ี ไดม้กีารประสานงานและทำากิจกรรมพร้อมเพรยีงกนัดว้ยดีมาตลอด 
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อกีทัง้ชมุชนสาวะถแีหง่นี ้เปน็พืน้ทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม 

ทีส่ำานกังานการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) ไดเ้ขา้มาสง่เสรมิ ทำาให้

แตล่ะเดอืนซ่ึงจะมกีารทำาบญุประเพณตีามฮตี 12 ของอีสานมกีารจัดการ

ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีบ้าน วัด โรงเรียน ชาวชุมชน และเด็ก

เยาวชนไดม้สีว่นรว่มเสมอ รวมไปถงึประเพณใีหญท่ีม่คีนจากภายนอกมา

รว่มงานมากมายนัน่คอืประเพณบีญุขา้วจี ่และ ประเพณบีญุตรษุสงกรานต ์

แต่สิ่งที่เห็นว่าเป็นปัญหาตลอดของชุมชนคือการจัดการเรื่องขยะ เพราะ

หลงัจากงานประเพณผีา่นไป ขยะจะกองใหญล่น้วดั ลน้ชมุชน เขาจงึมอง

ว่าปัญหาใหญ่ของชุมชนที่อยากปรับเปลี่ยนคือเรื่อง ”ขยะ”

“แต่ละบ้านไม่มีการคัดแยกขยะ พอมาถึงวัด เวลามีงานบุญ 

งานประเพณี ก็ไม่มีการคัดแยกขยะ ใครอยากทิ้งลงไหนก็ทิ้ง ขยะเปียก 

ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล ปนกันเต็มไปหมด หากอยากจะเปลี่ยนชุมชนหรือ

ปลุกใจชุมชนผมว่าทำาเรื่องขยะก็ดี รณรงค์ให้เด็กเยาวชนลดการทิ้งขยะ 

และคัดแยกขยะ เพราะทางเทศบาลมีโครงการขยะเพื่อชีวิต คือหาก

ครอบครวัไหนแยกขยะและเอาไปขายมีเงินฝากเขา้บญัชคีรัวเรือนเดอืนละ 

300 บาท หากบ้านนั้นมีใครเสียชีวิตทางเทศบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์

ให้เลย 5,000 บาท แต่ปัญหาคือชาวบ้านร่วมกิจกรรมนี้น้อย บ้านผม

ก็ไม่ร่วม” โอเว่นเล่าถึงปัญหาที่เขาอยากจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ 

ปลุกใจชุมชนของพวกเขา 

จากปญัหาทีพ่วกเขามองเหน็ จงึนำามาเปน็ประเดน็หลกัในการเขา้

พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม โดยพุ่งเป้าไปที่โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ เพราะ

เป็นแหล่งรวมเด็ก เยาวชนในพื้นที่ชุมชนสาวะถีทั้งหมด และเป็นพลัง

เยาวชนเดก็โต ทีจ่ะสามารถขบัเคลือ่นและทำางานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพได้ 

กิจกรรมปลุกใจเมืองสาวะถีเริ่มปฏิบัติการเมื่อวันที่ 18-19 

พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการเชื่อมประสานของ อาจารย์มาลี	
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เสาร์สิงห์ ครูสอนวิชาสังคมศึกษาที่สนใจการทำางานจิตอาสา ทำางาน

เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้อาจารย์มาลีจะไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้โดยกำาเนิด 

แต่สนใจและตั้งใจสอบบรรจุมาอยู่ที่นี่ และพอมาอยู่แล้วหลงเสน่ห์แบบ

บ้าน ๆ ของบ้านสาวะถี จึงสอนอยู่ที่นี่ มีครอบครัวอยู่นี่กว่า 30 ปีแล้ว

 
๏  มาลี เสาร์สิง

การทำากิจกรรมตลอด 2 วัน ได้มีการวางกลยุทธ์ ดึงเด็กเยาวชน

ทั้งหมดที่ร่วมกิจกรรมด้วยการ นิมนต์พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัด 

ไชยศร ีและเจา้คณะตำาบลสาวะถ ีผูน้ำาทางจติใจและศนูยร์วมใจของคนใน

ชุมชนมาพดูปลกุใจ มาอธิบายความและมาสรา้งแรงบนัดาลใจกอ่น กอ่น

ทีจ่ะใชว้ทิยากรกระบวนการทัง้ เศกสนัต	์วชิยัพล และ บณัฑติ	โคตรมณี  

พาเด็กเยาวชนละลายพฤติกรรม เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กโตเข้าร่วม

กจิกรรมแบบไม่เขนิอาย พรอ้มกบัชวนคดิ ชวนคยุเรือ่งปญัหาของชมุชนที ่

อยากแก้ไข ท้ายสุดคำาตอบที่ได้ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาขยะอยู่ดี 

กระบวนการตลอดสองวนัน้ัน เปดิโอกาสใหพ้วกเขาตระหนกั ดว้ย

การเชิญตัวแทนเทศบาลตำาบลสาวะถี มาบอกถึงปัญหาขยะในชุมชน ให้

พวกเขาคดิมองทีม่าของปญัหาดว้ยการกลบัมามองตนเองและครอบครวั 

และใหเ้ขาคดิแก้ปญัหาวา่จะทำาอยา่งไรกบัขยะทีม่อียู ่โดยผลสดุทา้ยพวก

เขาก็คิดออก
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๏  พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี

	“	เมื่อเห็นกิจกรรมคำาว่าปลุกใจเมือง	อาตมาไม่รู้ว่าคนอื่นคิด

อยา่งไร	คำาวา่เมอืง	ถา้มาจดักจิกรรมทีส่าวะถ	ีกค็อืเมอืงสาวะถนีีแ่หละ	

เมืองเป็นเชิงสัญลักษณ์เป็นเขตหรือเป็นแดนอาจจะหมายถึงเขตแดน 

ที่เราอยู่ก็ได้	ถามว่าเมืองสาวะถีมีใจด้วยหรือถึงต้องไปปลุกใจ	ใจเมือง

คือผู้ดูแลรักษาสุขภาพเหมือนแพทย์	เรามีใจเมืองมาตั้งแต่อดีตหลาย 

ร้อยพันปีก็ว่าได้	ใจเมืองสำาคัญ	เมืองหรือชุมชนบ้านจะเศร้าเหงา 

เจ็บป่วยบ้านนั้นจะดีหรือไม่ดี	ขึ้นอยู่กับใจเมืองสรุปว่าเมืองมีใจ	”

๏  ภาพพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ปลุกใจไทสาวะถี
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๏  ครูยอด บัณฑิต โคตรมณี รัชณู ผิวพุ่ม ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ตำาบล สาวะถี

หน่วยงาน ปัญหา การแก้ไข ผลสัมฤทธิ์

เทศบาล ขยะล้น/ปริมาณขยะ
เพิ่ม/ครัวเรือนไม่แยก
ขยะ/ครัวเรือนไม่ร่วม

โครงการ/ 
ที่ทิ้งขยะเต็ม 

2549 
ทำาโครงการจัดการขยะ 

2555
คัดแยกขยะแลกแต้ม 

2560 
ขยะเป็นบุญ 

น้อย 

โรงเรียน ขยะล้น/นักเรียนไม่
ทิ้งขยะลงถัง/ไม่มีการ

แยกขยะ

แยกขยะ/รณรงค์เก็บ
ขยะ/ 

สื่อรณรงค์ 

ขยะลดลง 
(เป็นความสุข)

ครอบครัว ไม่แยกขยะ/ไม่ร่วม
โครงการของเทศบาล

แยกขยะ/ 
ทำาขยะแลกแต้ม 

มีการแยกขยะ 

เยาวชน ทิ้งขยะตามใจ/ 
ไม่มีจิตสำานึก 

ปลุกสำานึก/  
ทิ้งขยะลงถัง 

ขยะลดลง 
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๏  ขยะในชุมชนสาวะถี

 

๏  น้องๆ เขียนปัญหาขยะที่พบในชุมชน ลงในกระดาษ
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๏  น้องๆ เขียนความสุข ความหวัง ความฝัน ลงในกระดาษโพสต์อิท
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๏  นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสานชี้แจงการทำางาน 

๏  ผศ. ดร.ทรงวิทย์พิมพะกรรณ์ วิทยากร
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 นอกจากการคิดหาวธิแีกป้ญัหาขยะแลว้	ยงัมกีารเชญิวิทยากร	

ผศ.	ดร.ทรงวิทย์	พิมพะกรรณ์	มาแนะนำาวิธีการจัดวางขยะให้เป็นงาน

ศิลปะ	โดยบอกว่า	“ศิลปะง่ายกว่าที่เราคิด ศิลปะเป็นได้ทุกอย่าง ศิลปะ

ไม่จำาเป็นต้องเขียนรูป เราสามารถที่จะเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามาสร้าง

สรรค์เป็นงานศิลปะ วันนี้เรามีอุปกรณ์ ไม่ใช่สี ปากกา พู่กัน ทุกคนมี

ความคิดสร้างสรรค์ หลักการของเราคือ ต้องทำาให้แตกต่าง วันนี้เราจะ

ทำา มีอุปกรณ์เป็นลังกระดาษ แก้วน้ำา ขวดน้ำา เราลองเอามาวางรวมกัน

ตรงกลาง กติกาคืออุปกรณ์ของเราสามารถฉีก ตัด ย่อยออกมาประกอบ

สร้างให้กลายเป็นสิ่งที่ตกลงกัน สิ่งที่คนเรียกว่าขยะ สิ่งที่ทิ้งแล้วเอามา 

สร้างให้เกิดคุณค่า”

 

 

๏  ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์จากขยะของเด็กเยาวชน 
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 ๏  แผนงานที่จะทำา

แผนระยะสั้น	ลดขยะ	 แผนระยะยาว	ลดขยะ	

- ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
- แยกขยะก่อนทิ้ง 
- ปลุกสำานึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่ 
- แบ่งกลุ่มรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ 
- ใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟม

- ตั้งชุมนุมจิตอาสาจัดการขยะ 
- นำาขยะเปียกมาทำาปุ๋ย 
- รณรงค์เสียงตามสาย
- จัดรายการเสียงตามสาย
- ทำาป้ายรณรงค์ติดตามชุมชน





ปลุกใจชุมชนเทพารักษ์
ทางรถไฟ

“เรายังไม่มีบ้าน”

ชุมชนเทพารักษ์ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ อยู่ริมทางรถไฟเมือง

ขอนแกน่ ทีผ่า่นมาทัง้เดก็และผูใ้หญใ่นชมุชนนี ้ไมไ่ดอ้ยูแ่บบ

มีความสุขมากนัก เพราะทุกๆ ปี หากมีการพัฒนาทางรถไฟ ครอบครัว

ที่อยู่รายรอบต้องหวาดระแวง เพราะเกรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

โครงการ Spark you ปลุกใจเมือง ได้ลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยกับ

ผูน้ำาชมุชน เพือ่ถามถงึความตอ้งการเปลีย่นแปลงปลกุใจของคนในชมุชน 

คำาตอบที่ได้น่าสนใจตรงที่ว่า “ถ้าถามหาความสุขคงไม่มี	เพราะที่นี่ยัง



24  I  ‘ความฝัน ความหวัง ความสุข’ ของเด็กเมืองขอนแก่น

ทุกข์อยู่มาก	โครงการรถไฟทางคู่ทำาให้บ้านกว่า	300	หลังคาเรือน 

รมิทางรถไฟตอ้งถกูรือ้ออก	ยังไมรู่ว่้าจะไปอยู่ไหนกนั	ถา้ถามหาความฝนั 

ไมรู่จ้ะมกีนัไหม	เพราะแตล่ะคนืนอนแทบไมไ่ดฝ้นั	และถา้ถามหาความ

หวัง	เราก็ยังเหมือนกันคืออยากมีบ้านที่อบอุ่น	มั่นคงอาศัย”	

 ปัญหาที่รับฟังดูหนักหนาสำาหรับการแก้ไข เพราะคงต้องอาศัย

ผู้มีอำานาจมาดูแล แต่เมื่อโครงการปลุกใจเมืองของเราเดินทางมาถึงแล้ว 

คงจะรอเวลาให้ใครมาจัดการไม่ได้ 

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 2 วันเต็ม ที่โครงการ

ปลุกใจเมือง ไดล้งพืน้ทีพ่ดูคยุกบัเดก็เยาวชนและคนในชมุชน เพือ่สอบถาม

ความคิดฝัน ความหวัง และความสุข ด้วยการใช้กิจกรรมกระบวนการ 

ร้องเพลงให้ฟัง โดยคุณนิด ลายสือ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต พาเล่นละคร 

ร้องเพลง โดยเศกสันต์ วิชัยพล และบัณฑิต โคตรมณี พร้อมกับสอน 

วาดภาพดึงเอาความฝันที่มีออกมาโดยศิลปินนักวาดระดับประเทศ 

ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือ ครูเบิ้ม ทำาให้เด็กเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม

วันละเกือบ 100 คน มีความสุข ยิ้มออก และเริ่มมีเสียงหัวเราะตามมา 

๏  นิด ลายสือ
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๏  น้องๆ เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

๏  แม่นิด ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม, เด็กๆ ตั้งใจฟังเพลง



26  I  ‘ความฝัน ความหวัง ความสุข’ ของเด็กเมืองขอนแก่น

ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมไม่ได้มีเพียงเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ยังมี

ผู้สูงอายุภายในชุมชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย พร้อมทั้ง

แสดงออกถึงความพร้อมที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ไม่แพ้เด็กๆ ที่นี่เลย

๏  คุณแม่นิด และคุณตา มาเข้าร่วมกิจกรรม

๏  เด็กๆ เล่นกิจกรรมด้วยความตื่นเต้น
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๏  ทุกคนล้วนมีความฝัน

 กจิกรรมวาดรปูความฝนัทีน่อ้งๆ อยากจะเปน็มากทีส่ดุ 1 อยา่ง 

ผ่านไปด้วยความต่ืนเต้น พร้อมความสนุกสนานท่ีได้วาดความฝันของ

ตนเอง ผา่นแผน่กระดาษและสือ่สารใหผู้อ้ืน่ไดร้บัรู ้ตอ่เนือ่งดว้ยกจิกรรม

สร้างเจดีย์ที่สูงท่ีสุด 1 เจดีย์ เมื่อน้องๆ ได้รับโจทย์จากวิทยากรทุกคน

เริ่มจับกลุ่มนั่งล้อมวง และทำาตามอย่างกระตือรือร้น 

 “ช่วยกันทำาบ้านในฝันของพวกเรา 1 หลัง” เสียงพี่เศกวิทยากร

ดังขึ้น หลังจากที่เด็กๆ เริ่มทยอยทำาทางรถไฟเสร็จแล้ว ตอนนี้กิจกรรม

ที่พี่ๆ ให้ทำาไม่ยากเกินความสามารถอีกต่อไปเพราะทุกส่ิงล้วนอยู่รอบ

ตวัเดก็ๆ พบเหน็ทกุวนัจนชนิตา เดก็ๆ เริม่ลงมอืตอ่บ้านในฝนัของเด็กๆ 

1 หลัง พวกเราเริ่มตื่นเต้นว่าบ้านในฝันของเด็กๆจะมีอะไรบ้างและออก

มาเป็นแบบไหน 



28  I  ‘ความฝัน ความหวัง ความสุข’ ของเด็กเมืองขอนแก่น

๏  บ้านในฝันของน้องๆ มีสนามเด็กเล่นอยู่ข้างบ้าน

๏  น้องๆ ช่วยกันสร้างบ้านในฝัน
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 บ้านในฝันของน้องๆ หลายคน ถูกสรรค์สร้างจากจินตนาการ

ของน้องๆ เอง ในบ้าน 1 หลังประกอบไปด้วย ห้องน้ำา เสาไฟฟ้า 

ทางเดิน ต้นไม้ ห้องนอน 3 ห้อง โรงพยาบาล และยังมีความฝันที่อยาก

จะมีบ้านแบบนี้สักหลังที่รวมทุกอย่างไว้ในหลังเดียว บ้านที่ไม่ได้มีแค่ 

สิ่งเหล่านี้วางอยู่เต็มไปหมด แต่หมายถึงความรักความอบอุ่นอบอวล 

อยู่ภายในบ้านของพวกเขาด้วย

๏  บ้านน่าอยู่ของน้องๆ



30  I  ‘ความฝัน ความหวัง ความสุข’ ของเด็กเมืองขอนแก่น

๏  รวมความฝันของน้องๆ

๏  น้องๆ ติดความฝันรวมกับเพื่อนๆ
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 เมือ่ใหเ้ขยีนความฝนั ความฝนัของพวกเขามหีลากหลายแตกตา่ง

กันไป มีทั้ง นักดนตรี คุณหมอ คุณครู นักกีฬา จากนั้นพวกเขาได้เริ่ม

เขียนหัวข้อความหวังว่าอยากให้บ้านเรา ชุมชนเรามีอะไรบ้าง ดูพวกเขา

กระตือรือร้นไม่ต่างจากรอบแรก หลายคนเขียนได้อย่างรวดเร็วราวกับมี

คำาตอบในใจ

๏  ความหวังของน้องๆ



32  I  ‘ความฝัน ความหวัง ความสุข’ ของเด็กเมืองขอนแก่น

๏  รวมความหวังของน้องๆ

 หากถามถึงความหวังของน้องๆ ท่ีอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึน

ภายในชุมชนเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่น้องๆ อยากจะให้เกิดในชุมชน เช่น 

อยากจะมีห้องดนตรี มีสระว่ายน้ำาและสนามเด็กเล่นภายในชุมชน ไม่ใช่

แค่เด็กคนเดียวแต่มีอีกหลายคนที่มีความต้องการตรงกัน หวังว่าสักครั้ง

ที่ความหวังของเขาจะเป็นจริง
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๏  ความสุขของน้องๆ

 

๏  ครูเบิ้ม ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ สอนน้องๆ วาดภาพ



34  I  ‘ความฝัน ความหวัง ความสุข’ ของเด็กเมืองขอนแก่น

๏  น้องๆ ลงมือวาดภาพ

๏  ครูเบิ้มเริ่มสอนเทคนิคต่างๆ



โดย เครือขา่ยส่ือศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน   I  35

๏  หลากหลายความสุข

๏  น้องๆ ตั้งใจฟังอย่างไม่ละสายตา



36  I  ‘ความฝัน ความหวัง ความสุข’ ของเด็กเมืองขอนแก่น

๏  สอนน้องๆ ลงสี

๏  คุณตาเริ่มลงสี
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 เมื่อภาพแห่งความสุขเป็นรูปเป็นร่างแล้ว เด็กๆ ก็ต้องเจอกับ

โจทย์ใหม่นั่นคือการวาดภาพใบหน้าคน และละเลงสีสันบนใบหน้าที่

เป้ือนความสุขอยู่ โดยมีกติกาว่าต้องใช้สีให้มากกว่า 7 สี คราวนี้เด็กๆ

ไม่รอช้ารีบวาดใบหน้าแห่งความสุขในแบบฉบับตนเอง พร้อมลงสีให้มี

ความสุขมากที่สุด 

๏  ความสุขของน้องๆ

๏  ใบหน้าแห่งความสุข
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 ๏ ใบหน้าเปื้อนยิ้ม

กจิกรรมจบลงดว้ยความรว่มมอืจากเดก็ๆ เทพารกัษท์กุคน เดก็ๆ  

ที่นี่ล้วนมีความฝัน ความหวัง ความสุขไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆ ในพื้นที่

ตา่งๆ ในสงัคม รอเพยีงโอกาสที่จะทำาตามความฝนั ความหวงัเพื่อความ

สุขของพวกเขาในอนาคตเท่านั้น



เสียงจากเด็กสถานพินิจฯ
“พวกเราอยากกลับบ้าน”

สถานพินิจเด็กและเยาวชน ฟังดูก็คงไม่มีใครอยากให้ลูก

หลานไปอยู่ที่นี่ เพราะแม้จะตั้งชื่อสวยหรูแค่ไหน แต่ที่นี่คือ 

“คุก” สำาหรับคุมขังเยาวชน ในระหว่างรอพิจารณาคดีนั่นเอง โดยสถาน

พินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นนั้น เป็นสถานที่ควบคุมเด็กและ

เยาวชนในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน นับรวมเด็กๆ ที่อยู่ที่กว่า 100 คน 

สลบัหมนุเวยีนกนัไป สว่นใหญอ่ยูไ่มเ่กนิ 6 เดอืน เมือ่มกีารสง่ฟอ้งคดตีอ่

ศาล และศาลพิจารณาแล้วพวกเขาหลายคนได้กลับบ้าน และหลายคน

ต้องย้ายสถานที่เข้าไปอยู่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน 

ซึ่งนั่นหมายถึงคดีสิ้นสุดในเบื้องต้นแล้ว 

แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ตราบใดที่พวกเขายังไม่ถูกศาลพิพากษา

พิจารณาคดี พวกเขาก็ยังเป็นเพียงผู้ต้องหาเท่าน้ัน เด็กก็คือเด็ก ยังมี

ความฝัน ความหวังและอยากจะมีความสุขในชีวิต เพียงแต่มีโอกาสน้อย

ที่เราจะได้ยินเสียงของพวกเขา 

ไม่รอช้า โครงการปลุกใจเมือง ได้นำาสารโครงการดีๆ ไปบอก

เล่าแก่ผู้บริหารสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อหวังจะ

เข้าไปคุย สร้างกำาลังใจ และถามความรู้สึกพวกเขา และแล้วในวันที่ 27 

เมษายน และ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา การผ่านรั้วกั้นที่มีการ

ควบคุมแน่นหนาก็หาได้กั้นกางความหวังดีและความสุขที่พวกเราอยาก

จะไปสร้างให้เขา 



40  I  ‘ความฝัน ความหวัง ความสุข’ ของเด็กเมืองขอนแก่น

๏  บัณฑิต โคตรมณี และเมืองแคน อิสรธรรม สร้างความสุขให้เด็กเยาวชน

๏  ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกอบรมเขต 4 จ.ขอนแก่น กล่าวเปิดกิจกรรม

	 “หวงัวา่จะใชส้ือ่ศลิปะเป็นภูมคุ้ิมกัน	เมือ่ออกไปแลว้จะไดม้ทีกัษะ

สร้างสรรค์สิ่งดีๆ	สิ่งที่พลาดไปแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้	ทำาวันนี้ให้ดีที่สุด	

พรุ่งนี้จะดีเอง	ขอให้ลูกๆ	มีกำาลังใจใช้ชีวิตกับครอบครัวที่มีความสุข”
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๏  ผู้อำานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น

	 “กจิกรรมวาดภาพถอืวา่ดมีาก	ขอใหพ้วกเราไดต้กัตวงเอาความรู ้

จากวันนี้ให้มากที่สุด	ทุกสิ่งที่ทำาสัญญาทำาเพื่อพวกเรา	ขอให้เป็นลูกที่ดี

ของครูอาจารย์	เป็นกำาลังใจให้”

 กระบวนการสร้างความสุข และดึงเอาความคิดของเด็กเยาวชน 

ทีน่ี ่ใชร้ปูแบบกจิกรรมไมต่า่งจากทีอ่ืน่มากนกั โดยเริม่จากกิจกรรมละลาย

พฤตกิรรม ใหพ้วกเขาสนกุ และมคีวามสขุกบัการฟงัเพลง รว่มเลน่ละคร 

แสดงออกถงึสิง่ทีต่อ้งการ แตม่ปีญัหาอยูบ่า้งตรงทีผู่ร้ว่มกจิกรรมสว่นใหญ่

เป็นชายล้วน และหน้าตาอาจจะไมเ่ป็นมิตรนัก บางคนดูเดก็ ตัวเล็กมาก 

จนไม่คิดว่าหน้าตาดูซื่อๆ แบบนี้จะมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้ 

 กิจกรรมละลายพฤติกรรมผ่านไป ต่อด้วยการเปิดโอกาสให้เขา

เขียนความฝัน ความหวัง และความสุข ใส่ในกระดาษ ซึ่งคำาตอบไม่ได้

แตกต่างจาก 2 พื้นที่ที่ได้ทำากิจกรรมผ่านมา แต่จะมีบ้างตรงที่ 
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ความฝัน ความหวัง ความสุข

อยากเป็นทหาร
อยากเป็นหมอ
อยากเป็นครู 

อยากออกจากที่นี่ 
อยากให้แม่มาเยี่ยม

อยากเป็นคนดี 

อยากอยู่กับครอบครัว
อยากให้แม่มาเยี่ยม 

๏  เด็กๆ เริ่มวาดภาพความฝัน

๏  ความฝันของเด็กๆ
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๏  ความฝัน

เมือ่เด็กๆ  วาดไปไดส้กัพกักระบวนการตอ่ไปคือ การนำากระดาษ

ส่งต่อให้เพื่อนข้างๆ โดยมีกติกาอยู่ว่าให้เขียนต่อความฝันของเพื่อน 

ต่อไปว่า ความฝันของเพื่อนจะทำาให้สังคมเป็นอย่างไร

๏  อีก 10 ปีข้างหน้าอยากจะเป็นอะไร
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๏  ความฝันของเพื่อนจะช่วยให้สังคมเป็นอย่างไร

หลังวาดภาพความฝันของตนเองแล้ว มาถึงการวาดภาพลงบน

กระดาษอย่างจริงจัง เพื่อนำาเสนอความเป็นตัวเองออกมาให้มากที่สุด 

ผศ. ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาสร้างทักษะด้านศิลปะให้เด็กๆ ในวันนี้ 
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๏  ผศ. ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ 

“หลายคนเขา้ใจวา่ศลิปะตอ้งเขยีนรปู	แตจ่รงิๆ	แลว้การรอ้งเพลง

ก็เป็นศิลปะ	การพูดก็เป็นศิลปะ	การเขียนรูปเราเขียนทำาไม	ก็เพื่อที่จะ

สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจว่าเราต้องการอะไร”

กิจกรรมวาดภาพช่วงบ่าย ผศ. ดร.ทรงวิทย์ให้โจทย์ว่า “ให้เขียน

รปูคนๆ เดียวอยูก่ลางหนา้กระดาษ การเขยีนรปูเม่ือรูแ้ล้ววา่จะทำาอาชีพ

อะไร ต้องเขียนส่วนที่เป็นพื้นหลังด้วย 1 คนเป็นคนร่างภาพ อีกคนเป็น

คนวาดพื้นหลังไม่ให้ทับกับตัวคน เขียนไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องยกปากกา

ออกจนเตม็หนา้กระดาษ เมือ่วาดภาพลงสีเสรจ็กน็ำาภาพมาวางไวร้วมกนั

บริเวณลานกิจกรรม และทำาการประกวดภาพวาดท่ีได้รับความช่ืนชอบ 

มากที่สุด”
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๏  เริ่มร่างภาพคนกลางกระดาษ

๏  ภาพคนตามจินตนาการ
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๏  ฝีมือน้องๆ

๏  ผศ. ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ อธิบายถึงลักษณะภาพที่เด็กๆ วาด
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๏  ใช้ทักษะเขียนเส้นไปเรื่อยๆ โดยไม่ยกปากกาออก

๏  น้องๆ ช่วยกันลงสีให้เต็มช่องว่างช่วยกัน
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๏  ลงสีอย่างสวยงาม

๏  ผลงานเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
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ผลงานเด็กๆ

๏  กลุ่มที่ 1

๏  กลุ่มที่ 2
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๏  กลุ่มที่ 5

๏  กลุ่มที่ 6
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๏  กลุ่มที่ 7

๏  กลุ่มที่ 8



โดย เครือขา่ยส่ือศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน   I  53

๏  กลุ่มที่ 10

๏  กลุ่มที่ 11
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๏  กลุ่มที่ 12

๏  กลุ่มที่ 13
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๏  กลุ่มที่ 15

๏  กลุ่มที่ 16
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 ภาพวาดความฝันของเด็กๆ ที่ถูกสื่อสารออกมาผ่านภาพวาด 

มีทัง้ อาชีพ ทหาร ชาวนา ช่างกล รวมถึงความฝนัที่อยากจะเป็นนกัเรยีน 

ผศ. ดร.ทรงวิทย์พูดทิ้งท้ายถึงภาพวาดของเด็กๆ ว่า ภาพของทุกกลุ่มมี

ความงามคนละแบบ การวาดภาพสรา้งสมาธไิดม้าก ทำาใหม้คีวามตัง้ใจสงู 

จึงทำาให้มีความงามแบบละเอียด งามแบบมีการแสดงออก ผ่านเส้นผ่าน

สี มคีวามงามในแบบของตนเอง ศลิปะไมไ่ด้บอกวา่ตอ้งงาม แตศ่ลิปะคอื

การแสดงออกผ่านเส้นผ่านสี ศิลปะคือความละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้น

ต้องให้เวลากับมัน พวกเรามีศิลปะในหัวใจกันทุกคน”

ก่อนวาดภาพ หลังวาดภาพ

หงุดหงิด
ใจร้อน

อยากสูบบุหรี่ 
อยากออกไปวิ่ง 

ไม่มีสมาธิ 

ใจเย็น 
มีความสุข
มีสมาธิ 

อยากเห็นผลงานตนเอง
อยากอวดเพื่อน 
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๏  ภาพปิดกิจกรรมปลุกใจเมือง ที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

แม้เป็นเวลาเพียงไม่นาน ในการเข้าไปปลุก ไปกระตุ้น ให้เด็ก

และเยาวชนทั้ง 3 พื้นที่ ได้ฉุกคิด ทบทวน และถามตัวเอง ถึงความฝัน 

ความหวงั และความสขุ แตโ่ครงการนีก้เ็ปิดโอกาสใหพ้วกเขาคดิวเิคราะห ์

และแสดงความคิดเห็นแบบไร้ขีดจำากัด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเขียน 

การวาดภาพ และการร้องเพลง รวมทั้งการประดิษฐ์ส่ิงของ เพ่ือตอบ

โจทย์เป้าหมายที่พวกเขาได้วางเอาไว้ 

ข้อสรุปจากการทำากิจกรรมดังกล่าว เห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

เด็กเยาวชน ไม่ว่าจะอยู่พื้นท่ีไหน พวกเขาก็เปรียบเสมือนผ้าขาว ที่ยัง

รอการแต่งแต้ม หากแต้มสีสวยงามผ้าของพวกเขาก็จะมีสีสันสวยงาม 

หาแต้มสีมืดดำา ผ้าสีขาวนั้นก็จะสีมืดดำาไปด้วย 

แม้แต่เด็กในสถานพินิจเด็กและเยาวชน แม้ผ้าขาวของพวกเขา 

ที่ถูกแต้มสีมืดดำาไปแล้ว หากมีผู้ใหญ่ใจดี นำาผ้านั้นไปซักและมาแต้มสี

ใหม่ ผ้าสีมืดดำาของเขาก็จะกลับมามีสีสันสวยงามได้ใหม่อีก ไม่ว่าอะไร

ก็แล้วแต่ โอกาส	คือสิ่งสำาคัญที่สุด 
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หากเพยีงพวกเขาไดรั้บโอกาส ท่ีผูใ้หญ่ไดใ้หโ้อกาส มัน่ใจว่าชีวิต

ในวันข้างหน้าของพวกเขา ความฝัน ความหวัง และความสุขที่พวกเขา

วาดไว้ จะต้องสวยงามและสำาเร็จแน่นอน 

	 วันนี้ผู้ใหญ่อย่างเรา	ให้โอกาสพวกเขาได้คิด	ได้ทำา	หรือยัง?

	 หากอยากจะปลุกใจเมือง	อยากจะเปลี่ยนแปลงเมืองให้ดีขึ้น	

	 ลองปลุกใจคุณ	ลองเปลี่ยนที่ตัวคุณก่อนดีไหม?  
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วิทยากรปลุกใจเมือง

 สุมาลี สุวรรณกร  ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน , 
บรรณาธิการศูนย์ข่าวเครือเนชั่นภาคอีสาน , ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน ทำางาน
ด้านข่าวและเขียนสารคดีมากว่า 20 ปี สนใจงานศิลปวัฒนธรรมและงานด้านเด็กและ
เยาวชน
	 ติดต่อ	FB	@สุมาลี	สุวรรณกร	อีเมล	numalee101@hotmail.com

 เศกสันต์ วิชัยพล เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความ
เชีย่วชาญในการนำา “ละครทีผู่ช้มมสีว่นรว่ม”	มาสือ่สารและกระตุน้ใหเ้ดก็ๆ ทีก่ำาลงัเผชญิกบั 
ความเจบ็ปว่ยจากโรคเรือ้รงั อาทเิชน่ โรคมะเรง็ โรคตดิเชือ้ ไดแ้สดงออก และเสรมิกำาลงัใจ 
ให้สามารถเข้ารับการรักษา

 • โดยป ี2544 -2552 ทำางานโดยใชล้ะครสือ่สารและให้ความรูก้บัเดก็ๆ ในฐานะ 

นกัแสดงละครเร่ และไดเ้ป็นวิทยากรส่งเสรมิใหค้รรูะดบัปฐมวยั นำาละครไปพฒันาศกัยภาพ

ของเด็ก ที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา หรือ มายา 



62  I  ‘ความฝัน ความหวัง ความสุข’ ของเด็กเมืองขอนแก่น

 • 2552 ถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บ้านชีวาศิลป์ มอดินแดง 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ กำาลงัศกึษาตอ่ระดับบณัฑติศกึษา (มหาบณัฑติ) หลกัสตูร วฒันธรรม 

ศิลปกรรม และการออกแบบ(การแสดง) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และเปน็อาจารยพ์เิศษ หลกัสตูร วชิาการละคร สาขาศลิปการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ไดร้บัรางวลั “ครสูอนด”ี ในฐานะครนูอกระบบ ผูใ้ชก้ระบวนการละคร 

เพื่อพัฒนาเด็กป่วยโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องจาก สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 2545ติดต่อ FB @เศกสันต์ วิชัยพล

 นายร่มใจ สาวิกันย์  หรอื	นิด	ลายสือ	ศลิปนิเพลงเพือ่ชวีติเจา้ของบทเพลง 
“ขุนเขายะเยือก”	บทเพลงในดวงใจของคอเพลงเพื่อชีวิตหลายคน ซึ่งเจ้าตัวคร่ำาหวอด
อยู่ในวงการเพลงเพื่อชีวิตมายาวนานกว่า 30 ปี บัณฑิตจากรั้วรามคำาแหง ชาวอุดรธานี  
ได้มาทำามาหากินอยู่เมืองขอนแก่นนานเกือบ 30 ปีแล้ว แรกๆ เปิดผับเพื่อชีวิต ร้องเพลง
และสง่เสรมิเดก็หนุม่สาวรุน่ใหมท่ีม่ไีฟฝนัและอยากเดนิบนเสน้ทางศลิปนิใหเ้ดนิไปไดต้าม
ฝันตัวเอง แม้ตัวเขาเองก็ล้มลุกคลุกคลาน แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้นิ่งดูดาย หากใครเดือดร้อน 
ไมม่ทีีไ่ป กย็นิดใีหท้ำางานท่ีรา้น และส่งเสรมิใหร้อ้งเพลง พรอ้มชว่ยเหลอืใหพ้อเอาตวัรอดได้
 หลงัจากนัน้เขามผีลงานเพลงออกมาอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้บนัทกึเสยีงขาย และ รอ้งใตด้นิ 
หากใครชื่นชอบก็ตามมาฟังได้ที่ร้านของเขา และนอกจากจะร้องเพลงซ่ึงเป็นงานท่ีเขา
รัก เขายังปลีกเวลาทำากิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ทั้งร้องเพลงให้คนตาบอด เด็กหูหนวก 
รวมไปถึงงานค่ายกิจกรรมและงานการกุศลต่างๆ หากมีเพื่อนพ้องน้องพี่ร้องขอมา 
เขายนิดไีปรว่มโดยไมไ่ดค้ดิคา่เหนือ่ย โดยมองวา่การสรา้งคน และสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจ 
ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เป็นอานิสงค์อย่างยิ่ง
 ติดต่อ	FB	@นิด	ลายสือ	
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 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ	์Assistant	Prof.	
Songwit	Pimpakun	เรียนจบด้านศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 เคยดำารงตำาแหนง่	ผูอ้ำานวยการสำานกัวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ,เลขานกุาร

ศนูยข์อ้มลูลาว มหาวทิยาลยัขอนแกน่, หวัหนา้สาขาวชิาจติรกรรม คณะศลิปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้จัดการหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

อุปนายกสมาคมศิลปินอีสาน, เลขานุการเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคอีสาน, 

ผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรมชุมชน 3 มอ (เมือง หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย)

	 ประวัติด้านการทำางาน

 • อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาจติรกรรม สงักดัคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น

 • ก่อตั้งพื้นที่ด้านศิลปวัฒนธรรม 303 Open Space กรุงเทพฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางวิชาการให้กับสถาบันต่างๆ อาทิ เทศบาลนครขอนแก่น, คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), โครงการ 

ฮูปแต้มชุมชนบ้านดงบังอ.นาดูน จ.มหาสารคาม, พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านสาวะถี, ที่ปรึกษา

โครงการดา้นวฒันธรรมของหนว่ยงานตา่งๆ, กรรมการเครอืขา่ยศลิปนิภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนอื , ประธานโครงการดา้นวัฒนธรรม อาท ิโครงการสนิไซโมเดล (สนบัสนนุโดย สสส.), 

ภัณฑารักษ์นิทรรศการ อาทิ นิทรรศการ เฮียน ฮู้ เฮ็ด : โชคชัย ตักโพธิ์, นิทรรศการ 

“อย่าเห็นแก่ตัว” รูป คำา ความ : เจริญ กุลสุวรรณ นิทรรศการ ยิ้มสยาม จัดโดยหอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, วิทยากรบรรยาย และวิทยากรกระบวนการ ฯลฯ 

	 ติดต่อได้ที่	อีเมลล์	:	fagal_kku@hotmail.com 
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 บัณฑิต โคตรมณี  เกิด วันที่ 14 ธันวาคม 2519 ภูมิลำาเนา จ.ขอนแก่น 
แต่ต้องย้ายตามผู้ปกครองไปอยู่ละแวกจังหวัดใกล้เคียงเฉล่ียปีเว้นปี จนกระทั่งปี  
พ.ศ.2530 - 2536 เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

• พ.ศ.2537 ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้สาขา เศรษฐศาสตร์ คณะ
วิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่เลือกเรียนที่ สาขาศิลปกรรม คณะมนุษย์
และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏรำาไพพรรณี จ.จันทบุรีจนกระทั่งขึ้นชั้นปีที่ 4

• ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม การละครเวทีในโครงการ “หยิบวรรณกรรมมา
ทำาละคร”	จัดโดย อ.รัศมี เผ่าเหลืองทอง ในนาม กลุ่มละครแสงอรุณ จากนั้นได้ไปอาศัย
เรียนรู้และทำางานกับกลุ่มต่างๆ เช่นเป็นอาสาสมัครกลุ่มมะขามป้อม, เป็นทีมงานการ
จัดการและผลิตชิ้นงาน ในการทดลองทำาเทศกาลละครที่ ภัทราวดีเธียร์เตอร์ รวมทั้งเป็น
นักแสดงอิสระ และรับจ้างควบคุมและกำากับเวทีในงานอีเว้นท์ต่างๆ

• เขียนบท/กำากับการแสดง ละครเวที “วรรณกรรม	48	ชั่วโมง” วินทร์  
เลียววาริณ, “กลุ่มละครแสงอรุณ”

• นักแสดง	“สถาบันละครใบ้	คนหน้าขาว”, นักแสดง	“คำาสาปคนจน” 
(กำากับโดย นิกร แซ่ตั้ง ; โรงละครกรุงเทพฯ), ผู้ช่วยช่างภาพ บ.มีเดียเมคเกอร์ จำากัด 
(ไพจง ไหลสกุล), พนักงานพาร์ทไทม์ บ.ฟลายอิ้ง เอเลเฟ้นท์ จำากัด

• ป ีพ.ศ.2542 - 2550 กลบัมาอยูข่อนแกน่ เลีย้งลกู ทำางานแฮนดเ์มดขายและ
รับจ้างทั่วไป ร่วมกันกับเพื่อนสองคน ก่อตั้งโรงเรียน ณ. ศิลป์ (ปัจจุบันเป็น ดุลยพัฒน์) 
ทำาให้มีโอกาสศึกษาและอบรม การศึกษาตามแนวทาง “วอลดอร์ฟ”	มนุษยปรัชญาของ 
ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์

ได้อบรมการเป็นกระบวนกรในแนวทางจิตตปัญญา กับ วิศิษฐ์ วังวิญญู และ 
ประชา หุตานุวัตร
 ปจัจบุนั	ศลิปนิขา้งถนน, กระบวนกร และวทิยากรอสิระ, ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู ้ผา่นการเลน่ และศลิปะ, นกัศลิปะบำาบดัแบบบรูณาการตามแนวทางมนษุยปรชัญา 
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 นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธ์ิ (ครูเบิ้ม	เติมศิลป์)
	 การศึกษา	คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
	 ที่อยู่ ฮังศิลป์สีทน อ. เมืองอุดรธานี
	 ปัจจุบัน	 ศิลปินอิสระ และเป็นวิทยากรสอนศิลปะทั่วประเทศ
 YouTube ครูเบิ้มสัญจรสอนศิลป์ฟรี ,ครูเบิ้มและเด็กชายกุลา
 Tel. 061-058-9994 E-mail : krooberm_paiboon@hotmail.com

	 เกียรติประวัติและ	รางวัล	(บางส่วน)

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	ถึง	ปัจจุบัน

  • พระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณส์ำาหรับพระราชทานแก่ 

ผู้กระทำาความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

  • รางวลัโลพ่ระราชทานจากสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูรรางวัลบุคคลผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากฎหมาย

และการปกปอ้งคุม้ครองสทิธเิด็กและเยาวชนโดยสำานกังานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

 • สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี พระราชทานเกยีรตบิตัร

ในฐานะครูผู้ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ร่วมกับมูลนิธิ

สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

 • รางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ระดับประเทศ ประเภทบุคคล ด้านศิลปะ 

จากกระทรวงวัฒนธรรม
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 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ121	คนดีศรีอุดร	ในวาระการเฉลิมฉลองครบ
รอบ 121 ปี เมืองอุดรธานี

 • รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร 

จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในโครงการ	“100	ตัวแทน	ทำาดีเพ่ือพ่อ” 

ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำานวยการ จัดงาน

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

80 พรรษา วันที่ 5	ธันวาคม	2550

 • ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน	84	ศิลปินไทยร่วมสมัยเขียนภาพประวัติ และ

ภาพพระกรณียกจิพระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์

เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ 

 • ศิลปินมรกดอีสาน	สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์	รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์	สาขาศิลปกรรม จิตรกรรมร่วมสมัย 

 • และรางวัลโล่พระราชทานชนะการประกวดศิลปกรรมระดับประเทศ 

จากหน่วยงานต่างๆ	อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายรางวัล

 นายไพจิตร ศรีม่วงอ่อน
	 นามปากกา	เมืองแคน อิสระธรรม

 ภูมิลำาเนา  บ้านหนองบัว อำาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 ที่อยู่ปัจจุบัน 55 หมู่ที่ 7 ตำาบลบ้านฝาง อำาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

40270 
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	 ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนขามแก่นนคร

 • ระดับปริญญาตร ีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

    คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554

	 ปัจจุบัน	ทำางานอิสระ เปิดร้านอาหาร เขียนเพลง บทกวี ถ่ายภาพ กระบวนกร 
ทำาค่ายต่างๆ ออแกไนท์งานต่าง จัดคอนเสิร์ตในนามกลุ่มอีสานเขียว ฯลฯ

	 ประวัติด้านการทำากิจกรรม	และงานโครงการต่างๆ	

 1. ทำางานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ทำางานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ

ในหลายพื้นที่ จัดค่ายแกนนำาอนุรักษ์ธรรมชาติ

 2. เลน่ดนตรจีติอาสา และรว่มงานกบัศลิปนิทีม่ชีือ่เสยีง เชน่ นา้หวอ่ง คาราวาน 

(มงคล อุทก) น้าเขียว คาราบาว (กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร), พี่นิด ลายสือ ไอดิน 

อภินันท์, โครงการครูบ้านป่า ครูสลาคุณวุฒิ โครงการ playing for change ฯลฯ

 3. ทำางานด้านสิทธิมนุษยชน ทำาโครงการและจัดการปัญหาด้านสิทธิเด็กใน

จังหวัดขอนแก่นทั้งในที่อย่ระบบและนอกระบบ

 4. ทำางานด้านผู้ป่วยติดเชื้อ HIV / คนชรา / และผู้พิการ

 5. ทำางานด้านพุทธศาสนา และจัดค่ายอบรมเยาวชน ตลอดจนทำางานพัฒนา

บ้านเกิด กลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิด 

	 คติพจน์ : ทำาทุกวินาทีให้มีค่า เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นให้สูงสุด
	 สว่นเพิม่เตมิ : รกัธรรมชาต,ิ อธัยาศยัด ีชอบพดูคยุแลกเปล่ียนเรยีนรู,้ ชอบงาน 
ด้านอนุรักษ์ จิตอาสา, รักในเสียงเพลง, ชอบศึกษาธรรมะ, ชอบแสวงหาความรู้, 
รักและชอบศึกษางานเขียนทุกประเภท, รักและชอบศึกษางานศิลปะทุกประเภท
	 ติดต่อ	FB	@เมืองแคน	อิสระธรรม	



โดย เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน 

ได้รับการสนับสนุนโดย

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2560


