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ISSUE 1  



	 Sprak-U	 ปลุก-ใจ-เมือง	 ปฏิบัติสื่อและพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือ

การเปล่ียนแปลง กระบวนการสื่อสร้างสรรค์และสร้างวิถีสุขภาวะทาง

ปัญญาของ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใช้

ยทุธศาสตรเ์มอืง 3 ด ี(สือ่ด ีพืน้ทีด่ ีภมูดิ)ี และการสรา้งพลเมอืงท่ีต่ืนรูแ้ละ

มีส่วนร่วม เป็นทิศทางเชิงรุกที่ดึงพลังเชิงบวกของเด็กเยาวชน ครอบครัว 

และทกุฝา่ยในชมุชนมารว่มขบัเคลือ่นงานในมติแิละประเดน็ตา่งๆ ซึง่เปน็รปู

แบบหนึง่ของการขบัเคลือ่นงาน ไดด้ำาเนนิการมาต้ังแต่ปลายปพุีทธศกัราช 

2559 โดยภาคีหลัก 3 แผนงาน คือ  1) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้าง

เสรมิสขุภาพ  2) แผนงานสือ่สรา้งสขุภาวะเดก็และเยาวชน  3) แผนงานการ

สรา้งเสรมิวฒันธรรมการอ่าน รว่มกนัจดัทำาขึน้ใน 3 ภมูภิาค ประกอบดว้ย

ดว้ย ภาคเหนอื ภาคอสีาน และภาคใต ้ทัง้นีแ้ผนงานสือ่สือ่ศลิปวฒันธรรม

สรา้งเสรมิสขุภาพ เปน็ 1 ในองคก์รรว่มจดั จะเปน็ผูร้บัผดิชอบหลกัในการ

ดำาเนินงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เลือกจังหวัดขอนแก่น เป็น

ศนูยก์ลางพืน้ทีป่ฏบิตักิาร เนือ่งจากเปน็พ้ืนท่ีซึง่มภีาคีเครอืข่ายของ 3 แผน

งานในการทำางานอยู่ และมีภาคเีครอืข่ายใหม่ๆ ทีม่คีวามสนใจในเรือ่งนี ้โดย

จะเชญิชวนประชาชนในเมือง มารว่มคดิรว่มออกแบบ และสรา้งการเปลีย่น

พืน้ทีห่รอืเมอืง ตัง้แตพ่ืน้ทีเ่ลก็ๆ ในชมุชนเพือ่สขุภาวะ หาคณุคา่ความหมาย

และพากันมองไปสู่อนาคตร่วมกัน 

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

ความร่วมมือและการรวมตัวของภาคีเครือข่ายคนทำางานด้านการพัฒนา

ชุมชน กลุ่มสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ

พฒันา นกัวชิาการและองคก์รพฒันาเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม กลุม่คนทำางาน

พัฒนาเมืองรุ่นใหม่ กลุ่มองค์กรภาครัฐภาคประชาสังคมและเอกชน โดยมี 

เป้าหมายแรกเริ่มคือ การสร้างพื้นที่รูปธรรม ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือ

พื้นที่กลางในชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นพื้นท่ีเรียนรู้ของคนอีสานทุกเพศทุกวัย 

ผา่นกระบวนการทำางานอยา่งมสีว่นรว่มของคนในชมุชนทอ้งถิน่ในการฟืน้ฟ ู

พฒันา และออกแบบพืน้ทีส่รา้งสรรคท์ีม่อียูใ่นชุมชน ใหเ้ปน็พ้ืนทีท่ีส่ามารถ

สร้างการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          “หยุ้ม”	จุลสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยปฏิบัติการ ปลุก-

ใจ-เมือง อีสานบ้านเฮา หนึ่งในสื่อสร้างสรรค์ท่ีเราต้ังใจเปิดตัวข้ึนเพ่ือ

เปิดประตูสู่พื้นที่อีสานบ้านเฮา จุดประกาย ปลุก เปลี่ยน เมือง เชื่อมร้อย 

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนภูมิปัญญาในวิถีสุขภาวะระหว่างพ้ืนท่ี

นำาร่อง อาทิ เทศบาลตำาบลท่าพระ ศรีฐาน ชุมชนสาวะถี จังหวัดขอนแก่น, 

บา้นนาหนองบง อำาเภอวงัสะพงุ, บา้นนาหว้ยมว่ง, บา้นอมุงุ อำาเภอเชยีงคาน 

จงัหวดัเลย, อำาเภอปทมุรตัน ์จงัหวดัรอ้ยเอ็ด, สูส่งัคมในวงกวา้งไดเ้ห็น ได้

รู ้และรว่มสรา้งความเขา้ใจในการสรา้งพืน้ทีส่รา้งสรรค์และการเรยีนรูร้ว่ม

กนัอยา่งเปน็รปูธรรม จนนำาไปสูค่วามเปน็ชมุชนทีน่า่อยู ่ปลอดภยั เปน็มติร

กบัสิง่แวดลอ้ม เปน็ชมุชนแห่งคณุคา่ของพหวุฒันธรรม สรา้งมลูค่าเพ่ิมทัง้

ความสุขและรายได้จากคุณค่าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

          แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าจุลสาร “หยุ้ม” เล่มนี้ จะเป็นอีกสื่อที่จะมาร่วมสร้างความเข้าใจที่

ตรงกันให้กับพื้นที่ต่างๆ และพร้อมจะขับเคล่ือนงานในมิติและประเด็นท่ี

น่าสนใจต่อไปได้เป็นอย่างดีสมตามความตั้งใจ...

นายดนัย หวังบุญชัย

ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เปิดประตูเมืองโบราณ ศรีฐานบ้านเฮา     5
เปิดบ้านหมอน้ำามนต์ รักษาคนด้วยคาถา   7

เปิดตาเปิดหู		 8	
เฮียนฮู้นำากัน
กับชาวท่าพระ

เสียงแผ่นดิน		 11
EARTH	TONE	...เลย

ปลุกใจเมืองสาวะถี	 14
วิถีสะอาด

เปิดป่าแห่งการเรียนรู้     3
“บ้านหนองโจน”

คำ�นำ� ส�รบัญ

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



 ป่าดอนหนองโจน เป็นป่าชุมชนผืนใหญ่ 

เนื้อที่กว่า 700 ไร่ของบ้านสำาราญหนองบาก 

ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ที่ผ่านมา

ชาวบ้านร่วมกันปกป้องผืนป่าให้เป็นของชุมชน

มายาวนาน ฟ้ืนฟูสภาพให้อุดมสมบูรณ์ จน

กลายเป็นซุปเปอร์มาเก็ตของชุมชน มีผัก มีเห็ด 

มีของป่าที่พอหาอยู่หากินได้

 แต่พอความเจริญเข้ามามากขึ้น ผู้คนนิยม

กินอาหารแบบสะดวกซื้อ ขยะท่ีมากับอาหาร

การกินก็เพิ่มปริมาณมากข้ึน ทำาให้มีคนมักง่าย

เป็นจำานวนมากเอาขยะมาทิ้งในป่าแห่งนี้จน

กลายเป็นปัญหาใหญ่ รวมถึงขยะถูกท้ิงเกลื่อน

ในชุมชนโดยขาดจิตสำานึก

 โครงการปลุกใจเมืองอีสาน กับกิจกรรม

ปลกุใจชาวบา้นสำาราญหนองบาก ใหห้นัมาดแูล

เอาใจใส่ปัญหาส่ิงแวดล้อมในบ้านตนเองได้ใช้

ละครหุ่น และหนังบักตื้อหรือหนังประโมทัย

ในการนำาเสนอเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของ 

ผืนป่าและปลุกพลังชาวสำาราญหนองบากให้ 

หันมาสนใจป่า สนใจสิ่งแวดล้อม 

  ตลอดเวลา 3-4 เดือนกับโครงการ 

ปลุกใจเมือง หรือสปาร์คยู ปลุกใจชาวสำาราญ 

หนองบากรักษาป่าดอนหนองโจนสำาเร็ลุล่วง 

จนกระทั่งนำามาสู่กิจกรรมถอดบทเรียน และ 

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

2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านสำาราญ 

ประสานงานโครงการฯ ที่ปลุกพลังชาวชุมชนให้

ลกุขึน้มา โดยมแีกนนำาชมุชนอยา่ง สวา่ง สขุแสง 

นกัพฒันาชุมชนมือรางวลัทีร่ว่มคิด รว่มทำา รว่ม

ผลักดันจนงานนี้สำาเร็จ

 ครูเซียง เล่าว่า ป่าที่นี่กำาลังจะถูกทำาลาย 

จนกระทั่งกลุ่มพลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในนาม 

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ได้ร่วมกับชาวชุมชน

บ้านสำาราญ บ้านหนองบาก ตำาบลหนองแคน 

ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ป่าชุมชนแห่งนี้ ได้

ปลุกพลังคนในชุมชนให้หันมาดูแล รักษา และ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เอาไว้ ตอนแรกใน

เปิดป่าแห่งการเรียนรู้ 

“ดอนหนองโจน”

หนองบาก ต.หนองแคน อ.ปทมุรตัต ์จ.รอ้ยเอด็ 

งานครั้งนี้ นำาเสนอผลการทำางาน พร้อมกับวิธี

การปฏิบัติให้สังคมได้รับรู้ว่าพลังชุมชนสำาคัญ

แค่ไหน โดยเฉพาะงานนี้ นายอำาเภอปทุมรัตน์ 

จังหวัดร้อยเอ็ด คือนายธนิต พันธุ์หินกอง มา

เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมพูดคุยแลก

เปลี่ยนกับชาวชุมชน รวมถึงนักวิชาการ นัก

ปฏิบัติ และภาคส่วนต่างๆ ท่ีพร้อมเข้ามาหนุน

เสริมกัน

 คนสำาคัญที่ขาดไม่ได้คือ ปรีชา การุณ 

หรือครูเซียงนักกิจกรรมและศิลปินอิสระ ผู้
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การดำาเนินการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

ทัง้การฟืน้ฟ ูปลกูฝงั ถอดองคก์ความรู ้เผยแพร่

แนวคิด แต่ก็ไม่ได้ผลมากนัก เพราะชุมชนไม่ได้

มีความตระหนักในเรื่องนี้มากนัก

 จนกระทัง่ โครงการปลกุใจเมอืงหรอื 
สปารค์ย ูโดยแผนงานสือ่ศลิปวฒันธรรม 
สร้างเสริมสุขภาพ สำานักงานกองทุน 
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ สสส. ได ้

เข้าไปหนุนเสริมโดยมีตนเป็นผู้ประสานงาน 

และใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ ในชุมชน 

คือ หนังบักตื้อ หรือหนังประโมทัย และหมอลำา 

เพราะหมู่บ้านแถบนี้เป็นหมู่บ้านหมอลำา โดย

ใช้เนื้อหาปลุกใจ และกระตุ้นเตือนคนในชุมชน

ให้หันมาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในบ้าน

ตนเอง มีตัวแสดงเป็นเด็กนักเรียนในพื้นที่เป็น

คนสะท้อน ปรากฎว่าได้ผลดีมาก เพราะตอน

นี้ชุมชนตื่นตัว พร้อมลุกข้ึนมาดูแลป่าของพวก

เขาแล้ว 

 การเล่าเรื่องของเด็กๆ ที่ใช้หนังประโมทัย

เป็นตัวบอกเล่า ผ่านหมอลำาเรื่อง “ตำานาน 
ทุ่งกุลาร้องไห้” โดยสื่อสารผ่านเด็กนักเรียน

ตวันอ้ยๆ ของโรงเรยีนบา้นสำาราญหนองบาก ซึง่

นอกจากจะทำาใหเ้ดก็ๆ ท่ีแสดงเข้าถงึเนือ้หาและ

อยากจะอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

บ้านตัวเองแล้ว ยังสามารถกระตุ้นและปลุก

คนในชุมชนให้หันมาสนใจป่าชุมชนของตนเอง

ด้วย

 ครเูซียง  เลา่ถงึการนำาเอาศลิปวฒันธรรม

พืน้บา้น ออกมาเปน็เครือ่งมอืสือ่สารความเขา้ใจ

ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังค่านิยมให้กับการ 

รักถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชนว่า 

  การสอนเด็กๆ ร้องหมอลำานั้นมีพ่อครูแม่

ครมูาสอนใหล้ำา สอนใหเ้ชดิหนงั และออกแสดง

เพือ่สือ่สารกบัคนในชมุชน เรือ่งทีแ่สดงคอืเร่ือง 

“ตำานานทุ่งกุลาร้องไห้” ท่ีเคยอุดมสมบูรณ์

แต่ต้องมาแห้งแล้งเพราะคนทำาลายธรรมชาติ 

รวมถึงมีการทำาโครงการสายตรวจขยะ มีเด็กๆ 

สวมบทเป็นตำารวจ เป็นสห. ออกตรวจตราขยะ

หากพบขยะอยูห่นา้บ้านใคร หรอือยูท่ี่ ไหน กจ็ะ

เขา้ไปคุยและขอปรบัเปน็เงิน  โดยหากพบขยะ 1 

ชิ้นจะปรับ 1 บาท เพื่อเอาเงินเข้ามาเป็นกองทุน

ในการพฒันาหนงัประโมทยัของพวกเขาซึง่กค็อื

คณะ เด็กสำ�ร�ญศิลป์
 รวมไปถึงลา่สดุมคีนเอาขยะเปน็เสือ้ผา้เกา่

มาทิ้งที่ป่าดอนหนองโจน เด็กๆ ก็ตามไปสืบว่า 

เสือ้ผ้านีน้า่จะเปน็ของใคร ไปถามคนในชุมชนวา่ 

เคยเหน็ใครใส ่จนกระทัง่ไปตามเจอเจา้ของบา้น

ทีเ่อาเสือ้ผา้เกา่มาทิง้ เดก็ๆ กไ็ปขอรอ้งใหม้าเกบ็

กลับไป และขอปรับเป็นเงินด้วย

นักแสดงหนังประโมทัยคณะ “เด็กสำ�ร�ญศิลป์” 

ปรีชา การุณ หรือครูเซียง
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 “การทำ าแบบน้ีทำ าให้ผู้ ใหญ่

ละอายใจ เพราะเด็กกัดไม่ปล่อย 

ตามไปถงึในบา้น ไปขออนญุาตปรบั 

เงินเพราะคุณทิ้งขยะ และทำาให้  

ชมุชนไมน่า่อยู ่ซึง่ผูใ้หญก่ย็อมเพราะ

อายเด็ก ตอนน้ีในชุมชนไม่ค่อยมี 

ใครกล้าทิ้งขยะ เพราะอายเด็ก”

ครูเซียง บอก



 ชมุชนศรฐีาน เทศบาลขอนแกน่ เปน็

ชุมชนโบราณท่ีมีประวัติความเป็นมาในการ 

ก่อตั้งบ้านเรือนกว่า 167 ปีแล้ว แต่นอกจาก

นั้นยังพบหลักฐานว่า ชุมชนแห่งนี้เคยเป็นเมือง

โบราณสมัยทวารวดี อายุกว่า 2,000 ปี เพราะ

มีการขุดพบวัตถุโบราณมากมาย ท้ังใบเสมา 

เครื่องปั้นดินเผา เศียรพระพุทธรูป และอื่นๆ 

อีกมากมาย 

 จนเป็นท่ีมาทำาให้ โครงการปลุกใจ 

เมือง หรือสปาร์คยู ได้เข้าไปหนุนเสริมในการ 

เปิดประตูเมืองโบราณ ศรีฐานบ้านเฮา

กระตุ้นให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาสืบค้นหาความ

เป็นมาของตนเอง ทั้งประวัติ ของดี และแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในชุมชน ตั้งแต่ปี 2560 ที่

ผ่านมา ในชื่อ  “สืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรี
ฐาน”  จนกระทั่งได้มีการรวบรวมข้อมูลเปิด

เปน็ศนูยป์ระวติัศาสตรว์ดัชุมชนคนศรฐีาน และ

เปิดไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 

  การเปิดศูนย์ประวัติศาสตร์วัดชุมชน 

คนศรีฐานในคร้ังน้ี มีนายธวัชชัย ร่ืนรมย์สิริ  

รองนายกเทศมนตรนีครขอนแกน่ เปน็ประธาน

แม้จะเจอฝนตก แต่ก็มีศรัทธายังหลั่งไหลและนั่งรอใส่บาตรไม่ลุกหนี 
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ในพิธีเปิด และมีนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการ 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

สสส.  เปน็ผูก้ลา่วถงึวตัถปุระสงคข์องโครงการ 

Spark U ปลุกใจเมือง และมีนายสมเกียรติ 

จันทร์โสม ประธานชุมชนศรีฐาน 1 ในฐานะ 

ตัวแทนของชาวชุมชนศรีฐาน 1-4 เป็นผู้กล่าว 

รายงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย โดย

เฉพาะชาวชุมชนศรีฐานที่มาร่วมงานกว่า 300 

คน



	 ซึ่งภายในศูนย์ฯ	 ได้มีการรวบรวมเอา 

ประวัติของชุมชนศรีฐาน	 ของดี	 ของฝากท่ี

สำาคัญทั้งขนมครก	 เนื้อแดดเดียว	 บุคคล 

สำาคัญของชุมชนทั้งหมอน้ำามนต์	 หมอยาฝน	

หมอนวดแผนโบราณและบ้านนักวิชาการท่ี

สะสมข้อมูลชุมชนแห่งนี้มายาวนาน	 รวมไป

ถึงสถานที่สำาคัญท่ีมีในชุมชนท้ัง	 ศาลพ่อปู่ญา 

ครูจัด	 ต้นไม้ยักษ์คือต้นกระเชาหรือต้นคิงคาว

ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้	 บึงบอน	 บึงนำาที่ชาวบ้าน

ได้ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	 โบสถ์
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ชาวชุมชนร่วมใจใส่บาตรพระ กำาหนดใส่บาตรพระ

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองขอนแก่น 

ภายในวัดจอมศรีที่เก็บรวบรวมของเก่าของ

โบราณเอาไว้ โดยเฉพาะใบเสมาหินทรายที่มี

สภาพสมบูรณ์ที่สุด พร้อมกับต้นไม้บ้านฉันที่

อยู่บริเวณวัดจอมศรี ที่มีต้นไม้สำาคัญๆ กว่า 

100 ต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณทางยา

สมุนไพร โดยทั้งหมดนี้มีมัคคุเทศก์น้อยคอย

บอกเล่าเรื่องราวให้ได้รู้ 

 จากนัน้ไดม้กีารพาไปเทีย่วในชมุชนศรฐีาน 

ทั้งในบริเวณด้านหลังวัดที่มีต้นไม้โบราณ อายุ

กว่า 100 ปี และมีสรรพคุณทางยาเอาไว้ให้

เด็กเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ ก่อนออกไป

นอกวดัด้วยการไปเย่ียมเยือนบา้นหมอนำามนต์

ที่รักษาคนด้วยคาถาซึ่งมี พ่อสงวน สุริฉาย 

ที่เป่ามนต์ให้หาย หากเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุที่

เกี่ยวกับกระดูกการันตีหายทุกราย และเลยไป 

ถึงบ้านของ พ่อคำาบ่าย สอนหลุย นักสะสม

วัตถุโบราณของชุมชนที่เก็บสะสมของเก่าเอา

ไว้ให้ลูกหลานดูมากมาย และต่อด้วยบ้าน 

อาจารย์สมพล จรรยากรณ์ นักวิชาการ

ชุมชนที่สะสมเรื่องราวชุมชนศรีฐานเอาไว้ทั้ง

จากภาพถ่ายทางดาวเทยีม และใบเสมาทีข่ดุพบ

บริเวณหน้าบ้านของเขา 

 กอ่นจะเปดิศนูย์เรยีนรูน้ัน้ ในชว่งเชา้เวลา 

07.00 น. ได้มีกิจกรรมตักบาตรบนถนนหน้า

วดัจอมศร ีโดยมีประชาชนชาวชุมชนศรฐีาน และ

ชมุชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน่ พรอ้มกบัชาว

เมืองขอนแก่นมาร่วมกิจกรรมนี้กว่า 300 คน 

ซ่ึงชาวชุมชนศรฐีานต้องการผลกัดันใหก้จิกรรม

นุง่ซิน่ นัง่สาด ตกับาตรพระเกดิขึน้ทกุวนัอาทติย์

ในสัปดาห์แรกของเดือน เพื่อแสดงพลังคนใน

ชุมชนให้ออกมารักษาฮีตคองประเพณีและร่วม

ทำาบุญเพื่อแสดงความรักความสามัคคีต่อกัน

ด้วย



 พอ่สงวน สริุฉาย เกดิวนัที ่26 ตุลาคม 

2487 เปน็ชาวอำาเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน่ 

เริ่มเรียนคาถาเป่ามนต์รักษาคนเจ็บป่วย โดย

เฉพาะคนทีม่ปีญัหากระดกูทัง้กระดกูแขน ขา จาก

สาเหตุอุบัติเหตุรถชน ตกต้นไม้ หรืออื่นๆ โดย 

พ่อสนนั้นเร่ิมเรียนรู้วิธีเป่ามนต์ตังแต่เรียนอยู่

ช้ัน มธัยมศกึษาปทีี ่3-4 โดยมพีอ่คอืนายพมิพา 

สรุฉิาย เป็นหมอนำามนตแ์ละมลีกูศษิยล์กูหามา

เรียนมากมายเพื่อสืบทอดวิชาแต่ไม่มีใครเรียน

ได้สักคน 

 ในขณะที่พ่อสนเองไม่ได้ไปเรียนโดยตรง

เพราะพ่อไม่ให้เรียน เนื่องจากเกรงว่าจะมี

ปัญหากับลูกไม่อยากให้ลูกอายุส้ัน เนื่องจากมี

ความเช่ือว่าหากหมอน้ำามนต์รักษาคนให้รอด

ชีวิตมากเท่าไหร่ก็เท่ากับทำาให้ตัวเองอายุสั้นลง

เท่านั้นพ่อของพ่อสนเลยไม่ยอมสอนวิชานี้ให้

ลูกชายตัวเอง แต่ตัวเขาคือพ่อสนกลับแอบไป

ท่องจำามาและกลับท่องได้ ในขณะที่บรรดาลูก

ศษิยท์ีม่าเรยีนกบัพอ่กลบัไมม่ใีครไดว้ชิาไปเลย

สักคน 

 ส่วนการรักษานั้น หากใครเจ็บป่วยจะมา

รักษากับพ่อสนจะต้องเอาขันธ์ 5 มาไหว้ก่อน 

โดยขันธ์ 5 ประกอบด้วย เทียนเล่มเล็ก 5 คู่ 

ดอกไม้ 5 คู่ ห้ามเอาดอกได้แดง เงินค่าคาย 

เทา่ไหรก่ไ็ดแ้ล้วแตเ่ขาจะให้เพราะพอ่หมอไมไ่ด้

เรยีกรอ้งเอา บางคนให ้50 บาท 100 บาทกไ็ด้

หมด แล้วแต่ศรัทธาเพราะเราไปเรียกร้องเอา 

ไม่ได้ บางคนให้เยอะเพราะเขาดีใจที่เรารักษา

เขาหาย ก็สุดแล้วแต่เขา 

 “ครัง้แรกทีผ่มรกัษาคนมชีาวบา้นทีอ่ำาเภอ

กระนวนมาขอรอ้งให้ไปรกัษาให้ เพราะบ้านเดมิ

ผมคือบ้านกระนวน อำาเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น พ่อผมคือคนที่เคยเป็นหมอเป่ามา

ก่อน แต่พอพ่อตายไป ชาวบ้านกระนวนรู้ว่าผม

ได้แอบเรียนวิชานี้และรู้ว่าผมมีคาถารักษาคน

ป่วยได้ เขาเลยมาตามให้ผมไปรักษาชาวบ้าน

ให้ ตอนนั้นมีชาวบ้านประสบอุบัติเหตุอยู่ห้อง

ฉกุเฉนิ ผมไปถึงกไ็มก่ลา้รกัษาเพราะกลวัหมอที่

โรงพยาบาลเขาวา่เอา เพราะหมอเขากำาลงัรกัษา

อยู่ แต่พอดีคนป่วยไม่ฟื้น ไม่ได้สติเลย ผมถูก

อ้อนวอนเลยตัดสินใจเข้าไปท่องคาถา โดยดึง

เอาผ้าม่านของโรงพยาบาลที่เขามีไว้กั้นเตียง

เวลารักษาคนป่วย มาปิดคลุมเอาไว้แล้วท่อง

คาถา แตม่หีมอมาเหน็กถ็ามวา่ผมทำาอะไร ผมก็

อายแตไ่มรู่จ้ะทำาอยา่งไร อยากจะลองวชิาดว้ยก็

เลยตดัสนิใจทอ่งคาถาไป และหมอกม็ายนืด ูพอ

ทอ่งคาคาเสรจ็ผมกเ็ดนิออกมาใหห้มอรกัษาตอ่ 

ปรากฎวา่อกีไมน่านยายคนนัน้ลกุขึน้มาอว๊กเปน็

เลอืด อจุจาระเปน็เลอืด เหมอืนเลอืดออกทวาร

ทั้ง 7 แล้วอาการก็ดีขึ้น ทำาให้ชาวบ้านไปร่ำาลือ

วา่ผมรกัษาได ้มคีาถาดทีีส่บืทอดมาจากพ่อและ

ทำาให้เป็นที่รู้จัก มีคนให้ไปรักษาอีกหลายแห่ง 

รวมเวลาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ 23 ปีแล้วที่ผม

รักษาคนด้วยมนต์เป่าให้หาย” พ่อสน บอกเล่า 

เปิดบ้าน
หมอน้ำามนต์
รักษาคนด้วยคาถา

เยี่ยมชมบ้านหมอนำามนต์

	 ส่วนใหญ่โรคที่พ่อสนจะรักษาคือ	 อาการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	แขนหกั	ขาหกั	หรอืกระดูก

ไม่เข้าที่	พอเขามาหาและเราเป่ามนต์ไป	อาการ

เขาดีขึ้นแต่การรักษาต้องมารักษาประมาณ	 3	

ครั้งต่อกันถึงจะครบกระบวนการและหายขาด	

โดยจะมีการท่องคาถาเป่าลงไปบริ เวณที่ 

บาดเจ็บ	 จากนั้นจะทำานำามนต์ให้เอาไปกิน	 เอา

ไปทา	หา้มไม่กนิครัง้เดียวหมด		หากนำาหมดจะ

ตอ้งเริม่รกัษาใหม่	เปา่คาถาใหม่	ด่ืมนำามนตใ์หม่		

	 การเป็นหมอเป่านั้นตามธรรมเนียม

ประเพณีที่อาจารย์บอกไว้เป็นข้อห้ามคือ	 ห้าม

กนิง	ูหา้มกนิเตา่	หา้มกนิหมา	และตอ้งรกัษาศลี	

5	ให้เข้มข้น	โดยเฉพาะห้ามไปผิดลูกผิดเมียคน

อื่น	

	 สำาหรับคนป่วยที่จะไปพบและรักษา	

สามารถไปพบไดท้ี	่บา้นเลขที	่299	บา้นศรฐีาน	

ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแกน่	ทกุวนัไม่มีวนัหยุด
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“ตอนพ่อรู้ว่าเราท่องคาถาเป่ามนต์ได้

พ่อบอกไม่ให้ไปรักษาใคร

เพราะจะทำาให้อายุสั้น

พ่อบอกว่าให้อายุสัก 50ปี

ค่อยไปรักษาคน เพราะพ่อเอง

ท่องได้แต่คาถาแต่ไม่รู้วิธีรักษาอะไร 

ไม่มีการไหว้ครู ไม่ได้บอก

ได้สืบทอดอะไร เพราะเป็นแบบครูพัก

ลักจำาเอา หรือคนโบราณเรียกว่า

คาถาลอดป่อง คือไม่ได้เรียนโดยตรง

แต่ไปแอบเรียน ไปลักเรียน ลักจำาเอา”

พ่อสน เล่าให้ฟังถึงที่มาก่อนจะมาเป็น

หมอนำามนต์ในปัจจุบัน



เปิดตา เปิดหู
เฮียนฮู้ นำากัน กับชาวท่าพระ 

 ตำ�บลท่�พระ อำ�เภอเมือง จังหวัด 
ขอนแก่น อีกหนึ่งพื้นท่ีดีท่ีโครงการปลุกใจ

เมือง ได้เข้าไปหนุนเสริมตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่าน

มา โดยในปีแรกชาวชุมชนท่าพระรวมพลังกัน

ขอสถานีรถไฟเก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปี ที่ตั้งอยู่

ในชุมชนแต่จะถูกรื้อท้ิงหลังจากท่ีทางการรถไฟ 

แห่งประเทศไทย (รฟท.) จะก่อสร้างรถไฟ 

ทางคู่และจำาเป็นจะต้องขายพื้นที่สถานีออก 

โดยอาคารสถานีเดิมนั้นเป็นอาคารไม้ และ

เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 

5 ทำาให้ชาวชุมชนเสียดายและหวงแหน พร้อม

กับร่วมใจกันเปิดตลาดท่าพระร้อยปี บริเวณ

ถนนพานิชเจริญ ซึ่งเป็นแหล่งการค้าเก่า และ

อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟท่าพระพอดี โดยเปิด

ไปเมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2560 และกลายเปน็

พื้นที่สร้างสรรค์ที่คนในชุมชนได้ออกมาร่วม
การแสดงบริเวณตลาดท่าพระร้อยปี ที่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของชุมชนนี้
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กิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น เพราะนอกจากมี

ข้าวของจำาหน่ายแล้ว ตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาด

วัฒนธรรม นำาเอาเรื่องราวดีๆ ของชุมชนมาจัด

แสดง ทัง้รำาทา่พระ สรภญัญะ และรำาวงยอ้นยคุ 

 

 โครงการปีแรกผ่านไปพ้น ชาวชุมชนได้

สถานีรถไฟมาไว้ในที่ดินของเทศบาล บริเวณ

อาคารที่ต้ังอาคารอเนกประสงค์ หรือโรงยิม

ของเทศบาล จากนัน้ได้ตกแตง่และซ่อมแซมใหม่

จนเป็นอาคารหลังสวย พร้อมกับจัดกิจกรรม

เรียนรู้ เพื่อให้คนรุ่นเก่าได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา

สู่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งการทำา พานบายศรี 

การทำาตุงใยแมงมมุ การหอ่ขา้วตม้ ทอเสือ่ การ

ทำานำาสมนุไพร  การรอ้งสรภญัญะ และอ่ืนๆ อีก

มากมาย พรอ้มกับเปน็สถานทีพ่กัผอ่นหย่อนใจ

ของชาวชุมชนร่วมด้วย โดยความร่วมมือของ

ชาวชมุชน โรงเรยีนในพืน้ที ่พรอ้มครภูมิูปญัญา

ในชุมชน โดยมีเทศบาลตำาบลท่าพระเป็นผู้

ประสานกิจกรรม 

  

 ในวันเปิดศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มีนาย

มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากแผนงานสื่อ

ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายพิสุทธิ์ 

อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบล

ท่าพระเป็นคนกล่าวรายงาน โดยภายในศูนย์

เรียนรู้มีหนังสือดีที่เตรียมไว้เพื่อให้คนสนใจ

เข้าไปอ่าน รวมถึงมีภาพถ่ายสถานที่สำาคัญของ

ตำาบลท่าพระ ทั้งพระใหญ่ หมีใหญ่ สถานีรถไฟ 

ไก่ยา่ง ตลาดทา่พระรอ้ยป ีและอืน่ๆ อกีมากมาย 

นอกจากนั้นยังมีประวัติความเป็นมาของตำาบล

ท่าพระ ประวัติสถานที่สำาคัญต่างๆ และภาพ

เก่าๆ ของตำาบลท่าพระจัดแสดงเพื่อให้ผู้สนใจ

ได้เข้าไปเยี่ยมชม 
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อาหารพาแลงพร้อมกับร่วมสนุกกับชาวชุมชน

ด้วย

 

	 นอกจากเรื่องราวดีๆ	 ในชุมชนแล้ว	 ที่

ท่าพระแห่งนี้ยังมีมัคคุเทศก์น้อยของชุมชน	 ที่

คอยบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนท่าพระในฐานะ

นักสื่อสารสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจ

ได้รู้จักอีกด้วย	 อย่างน้องปิม	 หรือ	 ด.ญ.	 ปิม

จิตร์	 แก้วตื่นแท่น	 นักเรียนชั้นป.3	 โรงเรียน

เทศบาลท่าพระ	 บอกว่า	 ดีใจที่ ได้มาร่วมนำา

เสนอเรื่องราวของชุมชนท่าพระให้กับนักท่อง

เทีย่วไดฟ้งั	ซึง่เธอไดร้บัผดิชอบพาเทีย่วทีห่ลวง

พอ่โตโคตมะรตันะมณุสีชีมพซูึง่เปน็สิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ของชุมชน	 พอได้มาเป็นมัคคุเทศก์น้อยร่วม

กับเพื่อนๆ	 ทำาให้มีความม่ันใจมากขึ้นและกล้า

แสดงออกมากขึ้น	และทำาให้รู้เรื่องชุมชนท่าพระ

บ้านเกิดของตนเองมากขึ้น

	 		 นอกจากนั้นทุกวันพุธของสัปดาห์ยังมี

กจิกรรมถา่ยทอดภมูปิญัญา	ลดเวลาเรยีน	เพิม่

เวลารู้	 โดยให้เด็กเยาวชนในพ้ืนที่เข้ามาเรียนรู้

กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมดีๆ 	ของชาวทา่พระ	

ทั้งการทำาพานบายศรี	การทำาตุงใยแมงมุม	การ

ทำาขนมครก	การทอเสื่อ	การจักสาน	หรือรวม

ไปถึงการฟ้อนรำาอีกด้วย

  

	 นอกจากการเปิดศูนย์เรียนรู้แล้ว	 ยังมี

การพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาล

ตำาบลท่าพระทั้ง	 รูปปั้นหมีควายใหญ่ท่ีสุด

ในโลก	 สูงประมาณ	 15	 เมตรที่บริเวณสวน

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองบัวดีหมี	

พระใหญ่สีชมพูที่อยู่ริมแม่น้ำาชี	 พิพิธภัณฑ์

โปสเตอร์หนังไทยที่บ้านอาจารย์เจริญ 
สาดา ซึ่งเป็นปราชญ์ชุมชนที่เก็บสะสมใบปิด

หนงักวา่พันแผน่ไวใ้นบา้นตนเอง	และทา้ยสดุได้

ไปเยี่ยมชมตลาดท่าพระร้อยปี	เพื่อรับประทาน
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 โครงการเสียงแผ่นดินเลย ดำ�เนิน

ก�รโดยกลุม่กจิกรรมเพือ่เดก็และเยาวชน 
“หน่อไม้หวาน” จังหวัดเลยที่มี ปริพนธ์ 
วฒันขำา หรอื ไฝ สนัตภิาพ ศลิปนิเพลงเพือ่

ชวีติทีห่นัแนวท�งก�รทำ�ง�นม�เรยีนรูช้มุชนและ

ร่วมแก้ไขปัญห�ชุมชน 

เสียงแผ่นดิน
Earth tone...เลย

	 ปีแรกพื้นที่นี้	 ได้ร่วมดำ�เนินก�รปลุกพลัง

คนในเมืองเลยให้หันม�สนใจบ้�นตนเองด้วย

ก�ร	ไมท่ิง้ขยะในเมอืงทอ่งเทีย่วทัง้เชยีงค�นและ

ตวัเมอืงเลยเอง	นอกจ�กนัน้ยงัปลกุพลงัเย�วชน

ในก�รกระตุกเตือนให้คนในสังคมไม่เห็นแก่

ตัว	เห็นแก่ส่วนรวม	โดยเฉพ�ะขอพื้นที่	“ลาน
เรียน-รู้เปลี่ยนชีวิต” ทำ�กิจกรรมให้กับเด็ก

เย�วชนในจังหวัดเลย	บริเวณถนนเล�ะเลย	ซึ่ง

กล�ยเปน็พืน้ท่ีสร�้งสรรคข์องคนในพืน้ทีต่อ่ม�	

  แต่ในปีนี้ ได้เปลี่ยนแนวทางการทำางาน

ใหม่ด้วยการสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชน

และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในประเด็น

มลพิษสิ่งแวดล้อมในดินและนำาโดยสร้างเครือ

ขา่ยสขุภาวะไทเลย ในกระบวนการสือ่สารสงัคม

อย่างสร้างสรรค์ 

ความสุขในการบอกเล่า
เรื่องราวตนเองผ่าน การปันดิน    
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  เพราะพื้นที่เมืองเลยนั้น ถือว่าเป็นเมืองที่มีข้อดีหลายอย่าง ทั้งทรัพย์ในดิน สินในนำา เป็นเมือง

ทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม เมื่อมีทรัพยากรมาก ทำาให้เป็นแหล่งจ้องมองของนายทุนและนักลงทุน

เช่นกัน ตอนนี้เมืองเลยกลายเป็นเมืองเหมืองแร่ เพราะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนขุดเจาะเหมืองแร่เต็ม

พื้นที่ ไปหมด ทั้งเหมืองทองคำาที่อำาเภอวังสะพุง เหมืองเหล็กที่อำาเภอเชียงคานและเหมืองทองแดงที่

อำาเภอเมือง 

  กระบวนการทำางานในครัง้นี ้เริม่ตน้จากการสืบคน้  รวบรวม  เตมิเตม็ขอ้มูลใหเ้ปน็ปจัจุบนั  ด้วย

การเตรียมข้อมูลสื่อสารในพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสังเคราะห์  ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วน Input ได้มีการให้ข้อมูลศักยภาพพื้นที่ในการดูแลปกป้องแหล่ง

อาหารชุมชน   

 แนวคิดในการประกอบเรื่องราวที่เกิดปัญหาในชุมชน ประกอบด้วย เรื่อง สิ่งแวดล้อม เช่น ดิน, 

นำา, สัตว์, อาหารธรรมชาติ เรื่องสังคมที่คนในชุมชนแตกแยกหรืออพยพย้ายถิ่นฐาน วิถีวัฒนธรรม 

สุขภาพคนในชุมชน คดีความ และภัยคุกคาม รวมถึงอาหาร
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ให้ชุมชนร่วมสื่อสาร
เล่าเรื่องแผ่นดิน

ของพวกเขา
ผ่านการปันดิน
และทำาแผนภาพ 

แผนดำ�เนินง�น กิจกรรมครั้งที่ 3  ทั้ง Work Shop ศิลปะร่วมสมัย ประเด็นมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในดิน,นำ� มี Input - วิทย�กรผู้เชี่ยวช�ญถ่�ยทอดกระบวนก�รสื่อ

สร้�งสรรค์ และ Output คือ มีผลิตภัณฑ์และผลง�นเพื่อสื่อส�รส�ธ�รณะ   

Work Shop
ศิลปะร่วมสมัย

ประเด็นมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในดิน, นำา

Output
มีผลิตภัณฑ์และผลงาน
เพื่อสื่อสารสาธารณะ

Input
วิทยกรผู้เชี่ยวชาญ

ถ่ายทอดกระบวนการ
สื่อสร้างสรรค์

ผลที่จะเกิด 

 ชุมชนเกิดกระบวนการ

ทำางานรว่มและสอดคลอ้งกบั

บริบทชุมชน มีผลผลิตและ

นักสื่อสารสร้างสรรค์เกิดขึ้น

ในชุมชน เพื่อสื่อสารประเด็น

พื้นที่ต่อสาธารณะ
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 โครงการ สปาร์คยู (Spark U)  
ปลุกใจเมืองสาวะถี วิถีสะอาดปีที่ 2 ที่ร่วมมือ

ร่วมใจกันทั้ง 3 ภาคส่วน คือ บ้าน วัด และ

โรงเรียน และหนุนเสริมโดย องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลตำาบลสาวะถีอีกหนึ่ง

เรี่ยวแรงสำาคัญด้วย  

 โดยเร่ิมเปิดปฐมฤกษ์ด้วยการตั้งโต๊ะ

ประชุมระดมสมองกันเมื่อเช้าวันที่ 6 มิถุนายน 

2561 ที่ผ่านมา ท่านพระครูบุญชยากร 
เจ้าอาวาสวัดไชยศรี เจ้าคณะตำาบลสาวะถี 

ได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมระดม

สมอง หารือแนวทางการทำางานเพื่อบรรลุตาม

วัตถปุระสงคแ์ละเปา้หมายท่ีวางเอาไวค้อืใหช้าว

ชุมชนสาวะถีปลอดขยะให้ได้ 

ปลุกใจ
เมืองสาวะถี
วิถีสะอาด

	 พระครูบุญชยากร	 บอกว่า	 วัดไชยศรี

เป็นวัดต้นแบบในการแก้ปัญหาขยะ	 เพราะ

พระเณรในวัดจะกวาดและจัดการกับขยะจน 

ชาวบา้นเอาไปพดูปากตอ่ปากและหากลกูหลาน

ใครมาเล่นที่วัดพ่อแม่ก็สบายใจได้ว่าไม่มีขยะ	

ไม่มีเศษแก้ว	 หรือไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตราย

แน่นอน	 นอกจากนั้นยังกลายเป็นแบบอย่าง

ให้ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านสาวะถี	 (สาวัตถี 

ราษฎร์รังสฤษฏิ์)	 เอาไปดำาเนินการและทำาตาม

เปิดเวทีระดมสมองก่อนลงมือทำา
เพื่อความสำาเร็จ

ขบวนเดินรณรงค์รักสะอาดไม่เอาขยะโดยมีขบวน
หมอลำาหุ่นกระติบข้าวมาร่วมรณรงค์ด้วย
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จนโรงเรียนบ้านสาวะถีก็ไม่มีขยะ เพราะ ผู้

อำานวยการโรงเรียนลงมือจัดการด้วยตนเอง 

และหากเป้าหมายของโครงการต้องการให้ขยะ

หมดไปจากชมุชนจะตอ้งปลกุสำานกึ หากเขาเหน็

ประโยชน์ เขาก็จะทำาตาม

ประกวดโครงงาน รักษาความสะอาด

ประกวดวาดภาพสาวะถีเมืองในฝันไม่มีขยะ 

นอกจากเดินรณรงค์แล้วยังมีกิจกรรม
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงเอาขยะไปแปลงเป็นเงิน

ทั้งขาย ทั้งทำาโครงงาน ทั้งทำาสิ่งประดิษฐ์
เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนและโรงเรียน

ให้ลดลงด้วย 
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  ผลการดำาเนินงานในช่วงเวลา 

4 เดือน ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึง

เดือนสิงหาคม พบว่า ปริมาณขยะใน

ชุมชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ด้วยการ

ที่ชุมชนหันไปเก็บขยะแล้วนำาไปขาย

ให้เทศบาลตำาบลสาวะถี จนไม่มีขยะ

จะให้ขาย รวมถึงในโรงเรียนสาวะถี

พิทยาสรรพ์ที่มีปัญหามากที่สุด เด็ก

นักเรียนและครูได้ร่วมกันรณรงค์

ด้วยการคัดแยกขยะ และนำาเอาขยะที่ 

คัดแยกไปขาย เพื่อนำาเงินมาทำาเป็น 

กองทุนในโรงเรียน รวมถึงมีป้าย

รณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วย 

 และยังได้รวมพลังของชาวชุมชน 

ในตำาบลสาวะถี ทำาตลาดนัดของดี 

สาวะถีบ้านเฮา ที่รวมเอาสินค้าของดี 

ของฝากของชาวสาวะถี มาจำาหน่ายที่

สนามหน้าโรงเรียนบ้านสาวะถี เมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคมเป็นครั้งแรก 

และจะจัดอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 

ตุลาคม 2561 พร้อมจัดเวทีถอด 

บทเรียนแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน 

 โดยตลาดแห่งนี้เน้นบรรจุภัณฑ์

ที่ทำาจากใบตอง และให้นำาเอาสินค้า

ท่ี ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมาจำาหน่าย 

รวมถึงรณรงค์ให้ชาวชุมชนนำาขยะพิษ

มาแลกของใช้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ใน

ชุมชนอีกด้วย

	 ในขณะท่ีเทศบาลตำาบลสาวะถี	 ปรียา	 

สมทรัพย์	 ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขของ

เทศบาล	 ที่ดูแลเรื่องปัญหาขยะมาตลอดบอก

ว่าก่อนหน้านี้เทศบาลต้องจัดการปัญหาขยะ 

จาก	24	หมูบ่า้น	เปน็จำานวนมาก	ป	ี2554	มขียะ	

12	ตนั	พอป	ี2555	ลดลงเหลอื	10	ตนั	ป	ี2560	

เหลือ	7	ตัน	พอปี	2561	 เหลือ	5	ตันต่อวัน	

โดยเทศบาลรณรงค์ทุกวิถี	โดยเฉพาะโครงการ

คัดแยกขยะสะสมเงินทองคุ้มครองชีวิต	 ที่ให้

ชาวบ้านแยกขยะมาขายเทศบาลเป็นคนรับซื้อ 

ขยะเอง	จนทำาให้ขยะในชุมชนลดลงอย่างเห็นได้

ชัดเพราะชาวบ้านแทบจะไม่มีขยะมาขาย	

	 แตป่ญัหาขยะไมไ่ดอ้ยูใ่นชมุชนแลว้	เพราะ

ขยะที่เป็นปัญหาอยู่ที่โรงเรียนเป็นหลัก	 เพราะ

เด็กนักเรียนทิ้งขยะรวม	 ไม่มีการคัดแยกขยะ	

ทำาให้ทุกอย่างจบลงที่ถังและต้องนำาไปกำาจัด	

โดยขณะนี้เทศบาลต้องเอาขยะไปฝังกลบใน

หลุม	 แต่หลุมกำาลังจะเต็ม	 เทศบาลต้องนำาขยะ

ไปกำาจัดที่โรงไฟฟ้า	 โดยเสียค่าใช้จ่ายปีละ	 6	

แสนบาท

	 พอมาถึงตรงนี้ทุกคนช่วยกันระดมความ

คิดเห็นจะต้องแก้ขยะจากต้นเหตุคือปลุกสำานึก

เดก็เยาวชนใหรู้ค้า่ของขยะ	ดว้ยการระดมสมอง

เดก็เยวชน	และเดนิรณรงคป์ลกุพลงัคนในชมุชน

ให้หันมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ	

ผลลัพธ์การแก้ไขขยะหลังดำาเนินการ

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

เดิม - ปี ไม่มีการจัดการขยะ / ทิ้งขยะไม่เป็นที่ /
ไม่คัดแยกขยะ
ปัจจุบัน - คัดแยกขยะ / ทิ้งขยะลงถัง / มีป้ายรณรงค์ /
คัดแยกขยะ / นำาขยะขาย / ตั้งกองทุนขยะ /
มีโครงงานรณรงค์แก้ปัญหาขยะ

ขยะ
ชุมชน

ขยะใน
โรงเรียน

แผนภาพรณรงค์ลดขยะในชุมชนสาวะถี 


