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ที่มา/แนวความคิด

“เมือง” อาจเป็นเพียงชุมชนเล็ก ๆ เช่น ชุมชนในย่านใดย่านหนึ่งของเมืองใหญ่ ชุมชนใน

ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล หรือเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ เช่น เทศบาลเมือง 
เทศบาลนคร หรือชุมชนในระดับจังหวัด

“สื่อดี” 
บุคคล อาคารบ้านเรือน แหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 

วิทยุ อินเทอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ ผู้คน ฯลฯ

“พื้นที่ด”ี 
• พื้นที่ทางกายภาพ
• พื้นที่ทางความคิด

สุขภาวะดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง คนมีความสุข 

“ภูมิดี”   
ภูมิปัญญา
ภูมิธรรม

ภูมิต้านทาน





ตัวอย่าง
คลองชองเกชอน เมือง

โซล เกาหลี

• เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่กลางเมือง 
ที่ดึงดูดคนมาใช้บริการวันละ 90,000 คน 

• ลดการเดินทางด้วยยานพาหนะในย่าน
ด้วยการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟใต้ดิน

• เป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

Cheonggyecheon, 
Seoul



Ghost Train Park, Basurama, Lima Peru

AfterBefore

ตัวอย่าง



ปลุก
Spark – จุดประกาย
จุดเริ่มต้นของประกายความฝนั
ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ
อันเกิดจากสายตาที่มองเห็น โอกาส 
และความเป็นไปได้ใหม่ๆพร้อมที่จะ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์
สิ่งใหม่ๆ ให้ปรากฏเป็นจริง

ใจ
Heart –หัวใจ
มากกว่าพื้นที่ อาคาร สถานที่
คือชุมชน ความเป็นอยู่ และชีวิต
เพราะ ผู้คน และ หัวใจของผู้คนที่
พร้อมที่จะถูกปลุกขึ้นมาเพือ่ค้นหา
คุณค่าฅความหมายด้ังเดิม
และพร้อมที่จะถ่ายทอดน าเสนอ
ในบริบทที่ร่วมสมัย จากอดีต
สูปัจจุบัน น าไปสู่อนาคต

เมือง
Urban – เมือง
คือ ชุมชนแห่งการอยู่รวมกันทั้ง
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เป็นศูนย์
รวมปัจจัยของการด าเนินชีวิตที่มี
อดีตความเป็นมา และโอกาสใหม่
ในการปรับปรุง รังสรรค์  ให้เกิด
คุณค่า และความหมาย ในการอยู่
ร่วมกันของผู้คนในสังคม 



Spark U & Me

Spark U Heart

Spark U Space

Spark U Spirit

กาย

ใจ

สังคม

จิตวิญญาณ



จุดคลิ๊ก ธงรวม พัฒนาพลเมืองคนรุ่นใหม่

จุดคิด ไตรพลวัต / 3 ดี
เยาวชน คนรุ่นใหม่ + สื่อ / กิจกรรมสร้างสรรค์ + ชุมชน

จุดร่วม เครือข่าย แนวราบ หลากหลาย

จุดตัด นวัตกรรม เครื่องมือ กระบวนการ ความรู้

จุดสปาร์ค จุดประกาย ความสุข ความหวัง พลเมืองคนรุ่นใหม่
สัมผัสพ้ืนที่จริง เรียนรู้ข้ามพื้นที่ น าเสนอปฏิบัติการ สื่อสารสู่สาธารณะ



การท างานเพื่อยกระดับ เพ่ือผลักดันและยกระดับให้เป็นประเด็นเมืองสู่ความยั่งยืน 
โดยเน้นให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง ภายใต้แนวความคิด “บ ว ร Model”
ใน 5 พื้นที่ และ 1 เมืองสร้างสรรค์ ภายใต้แนวความคิด “ปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วน
สุข 5 +1   การสานพลังใน 3 พื้นที่ ของจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย เทศบาล
ต าบลท่าพระ ชุมชนศรีฐาน เทศบาลต าบลสาวะถี เพ่ือยกระดับการท างาน เพ่ือให้เกิด
ขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์ และ การยกระดับการท างานใน 2 จังหวัด คือ เทศบาล
อ าเภอปทุมรัตต์ เทศบาลเมืองเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ อ าเภอวังสะพุง 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่มีการขยายผลการท างาน เพื่อการพัฒนาและยกระดับ
การท างานภายใต้ประเด็นเมืองและวิกฤตการณ์ใกล้ตัว

ทิศทางการท างาน 



ชุมชนศรีฐาน

จ.ขอนแก่น

เทศบาลต าบล
ท่าพระ

จ.ขอนแก่น

อ าเภอปทุมรัตต์
และเมืองเกษตร
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

จ. เลย

ชุมชนบ้านสาวะถี

จ.ขอนแก่น 

พื้นที่ด าเนินการ

เทศบาลนคร
ขอนแก่น



ปัญหา
สิ่งแวดล้อม

พื้นที่
สร้างสรรค์
สุขภาวะ

ความมั่นคง
ทางอาหาร

ประเด็นการท างาน





แนวคิดการออกแบบโครงการปฏิบัติการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ “ปลุก-ใจ-เมือง #

อีสานม่วนสุข 5 +1 

 โครงการอีสานม่วนสุข เป็นการท างานที่มีฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เป็น

กระบวนการและเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม มีความเป็นเจ้าข่าวเจ้าของ 

และเกิดมุ่งสู่ความยั่งยืน

 ความร่วมมือแบบเป็นเจ้าภาพ การตัดสินใจร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความร่วมมือกัน เสมือนเป็น

เครือข่ายญาติ “วิสาสปรมาญาต”ิ

 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืน ผ่านการยกระดับการท างานของภาคีเครือข่าย 

 การท างานมุ่งเน้นกระบวนการ ภายใต้ 4 แนวคิดคือ รื้อฟื้น รณรงค์ ส่งเสริม พัฒนา อาทิ การรื้อ

ฟื้นวิถีเกษตรปลอดภัย, การส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืน การ

สร้างพื้นที่เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ชุมชน



จบการน าเสนอ


