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คานา
โลกปจั จุบนั เป็ นยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based
Society and Economy) ทีข่ บั เคลื่อนหรือแข่งขันกันด้วย "ความรู"้ เป็ นปจั จัย
สาคัญ การแข่งขันหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุ่งไปสู่ความอยู่ดกี นิ ดี
และมีความสุข "ความรู"้ ถือเป็ น "ต้นทุนทางปญั ญา" ทีต่ อ้ งสร้าง ยกระดับ
รวบรวม จัดระบบ จัดเก็บ โดยให้เข้าถึงง่าย และนาไปใช้ได้งา่ ย หรือมี "การ
จัดการความรู"้ (Knowledge Management / KM) เพื่อให้การดาเนินงานของ
บุคคล องค์กร และเครือข่าย บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็ นสุข (สรส.) ทาหน้าทีห่ นุ น
เสริมการกลไกการทางานของชุมชนท้องถิน่ ให้มขี ดี ความสามารถในการนา
แนวคิด หลักการ และเครื่องมือการจัดการความรูไ้ ปใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ ของตนเอง
เอกสารเล่ ม เล็กชุ ด ตลาดนัด จัด การความรู้ข องเยาวชนในชุม ชน
ท้องถิน่ ภาคเหนือ “พลังเยาวชน..พลังสูก่ ารพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ” จัดทาขึน้ เพือ่
(1) บันทึกร่องรอยการเรียนรูร้ ว่ มกันของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน กลไก
และหน่ วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน (2) นาเสนอบทเรียน องค์ความรู้ ในการ
พัฒ นาเด็กและเยาวชนในชุม ชนท้องถิ่น ให้ ส ามารถอยู่ใ นชุมชนได้อย่า งมี
คุณค่า มีศกั ดิ ์ศรี (3)นาเสนอวิธกี ารประยุกต์ใช้การจัดการความรูข้ องเด็กและ
เยาวชนในชุมชนท้องถิน่ ท่ามกลางความหลากหลายของบริบทและเครือข่าย
(4) น าเสนอแนวปฏิบ ัติท่ดี ี ที่เ ป็ น นวัตกรรมสังคมในการบ่ ม เพาะเด็ก และ
เยาวชนภายใต้การดาเนินงานของโครงการและพืน้ ทีเ่ ครือข่ายอืน่ ๆ
สรส. ขอขอบพระคุณ แกนน าชุ ม ชน ภาคีพ ัน ธมิต ร และผู้ท่มี ีส่ว น
สนับสนุนและเกีย่ วข้องในการกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันทุกท่าน
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็ นสุข (สรส.)
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ก่อนเข้าเรื่องจากบรรณาธิ การ
เอกสารเล่ ม เล็กฉบับ นี้ เป็ น เอกสารที่ผู้เ ขีย นได้ไ ปพูด คุย กับ กรณี
ตัวอย่างดีๆ (Best practice) ในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือจานวนหนึ่ง จาก
หลายๆ กรณีเด่น มีเป้าหมายเพือ่ ทีต่ อ้ งการจะสือ่ สารวิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ิ เรือ่ งราว
ของการทางานของคน และองค์กร การใช้ชวี ติ อยู่ในท้องถิน่ อย่างมีคุณค่า และ
ศักดิ ์ศรี การมีจติ อาสา เสียสละทาประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อชุมชนของตนเอง
และกระจายไปสูช่ มุ ชนอืน่
อีกเป้าหมายหนึ่ง ผูเ้ ขียนหวังว่าวีคดิ วิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ขี องกรณีเหล่านี้ จะ
เป็ นตัวอย่า งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด แก่เยาวชน และกลุ่ม เยาวชนใน
ท้องถิน่ ทีจ่ ะลุกขึน้ มาทาประโยชน์ เ พื่อท้องถิ่นของตนเอง ด้านแกนนาชุมชน
องค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จะเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชนใน
ชุมชนท้องถิน่ และให้การสนับเด็ก เยาวชนในท้องถิน่ ของตนเองในอนาคต
อย่างไรก็ตาม เนื้ อหาในเอกสารในเอกสารเล่ม นี้ ยังไม่สมบูรณ์ นัก
เนื่องจากใช้ระยะหนึ่งในการลงพืน้ ทีไ่ ปพบปะพูดคุย และค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติม
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพือ่ ให้เอกสารมีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง ข้อมูล และ
เนื้อหาในเอกสาร บรรณาธิการขอน้ อมรับการปรับปรุงแก้ไขจากท่านผู้อ่าน
เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ มากขึน้ และเป็ นประโยชน์ เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ ต่อไป
บรรณาธิการ
ปลายหนาว เข้าร้อน
กุมภาพันธ์ 2552
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1 ก่อนจะเป็ นหริภญุ ชัยคลับ
“เราก็นงั ่ คุยกันเฉย ๆว่า เออ อย่างนี้กด็ นี ะ เพราะว่าทุกปี ทผี ่ ่านมา ก็
จะมีพวกกลุ่มรถทีร่ ว่ มกิจกรรมกันจริงนะ แต่ไม่ได้ร่วมตัง้ แต่กระบวนการตัง้ แต่
ครัง้ แรก ๆ ซึง่ นีก่ เ็ ป็ นปญั หาของเขาเหมือนกัน จะให้ทายังไงละ ตอนนี้กจ็ ะมา
ตอนปลาย ๆ งานใกล้ ๆ จะเสร็จ แล้วก็ คือ มันเรียกกันตัง้ แต่แรก ๆ แล้วล่ะ แต่
ว่ามันก็เป็ นปญั หาของพวกเรา เขาไม่ได้เข้ามาร่วม อาจจะเป็ นเพราะว่าเขา
เรียนหนังสือบ้าง ไกลบ้านบ้าง อยูเ่ ชียงใหม่บา้ ง หรือเป็ นกลุ่มทีท่ างาน มันก็คอื
เขามาช่วยงานได้ไม่เต็มที”่
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แกนนาคนหนึ่งของหริภุญชัยคลับเอ่ยขึน้ มา ขณะทีน่ ัง่ คุยกันทีร่ า้ น
นมสายน้ าผึง้ แหล่งนัดพบประจาของพวกเขา ร้านนมเล็กๆ กลางเมืองลาพูน
บรรยากาศสงบเงียบ น่าจะเป็ นบ้านแล้วนามาตกแต่งเป็ นร้านค้า วันนี้เราได้มา
นัง่ คุยกับ เบลล์ และน้องจากหริภุญชัยคลับอีก 2 คน คือ ภูมิ ภูมภิ ทั ร จักขุ
เรือง อายุ 24 ปี ทางานเป็ นช่างซ่อม ตกแต่งรถจักรยานยนต์ และ โต้ ง วัช
รพงษ์ วงค์มะโน อายุ 23 ปี ตอนนี้กาลังช่วยชาติดว้ ยการเป็ นทหารเกณฑ์ และ
ทางานเป็ น ช่า งคอมพิว เตอร์เ หมือนเบลล์ ตามมาด้ว ย อ้ ายโอ๊ค นเรนทร์
ั ญาภู ผู้ใ หญ่ ใ จดี มาดเข้ม จากพิพ ิธ ภัณ ฑ์เ มือ งล าพู น ท าหน้ า ที่เ ป็ น ที่
ปญ
ปรึกษาให้กบั น้องๆ กลุ่มนี้

เบลล์ หนุ่ มหน้ าใส ผมฟูหยิกเต็มหัว อายุ 24 ปี จบการศึกษาจาก
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ล าพู น ด้ า นอิ เ ลคโทรนิ ค ส์ ป จั จุ บ ั น ท างานเป็ นช่ า ง
คอมพิวเตอร์ทบ่ี ริษทั แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมลาพูน ในวัยเด็กเบลล์ถูกขัด
เกลาจากครอบครัว ทีแ่ ม่เป็ นแม่คา้ ขายของในตลาด ต้องตื่นแต่เช้าไปช่วยแม่
ขายผักทีต่ ลาด ช่วงปิ ดเทอมก็หาเงินด้วยการรับจ้างแกะมะพร้าวและล้างจาน
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ก็เรียกว่าเรียนไปด้วย หาเงินไปด้วย เพื่อลดรายจ่ายของครอบครัว การบ่ม
เพาะจากครอบครัว ทาให้เบลล์เป็ นคนทีเ่ ก็บออม และเมื่ออยากจะได้อะไรก็
ต้อ งหาเงิน มาซื้อ เอง อย่า งรถเวสป้ าของเขาคัน หลายหมื่น บาท ก็ม าจาก
น้าพักน้าแรงของเขา
ประมาณปี 2542-2543 เบลล์กบั เพื่อนทีร่ กั และหลงใหลในรถเวสป้า
และรถเก่ารุ่นพ่อ มารวมกลุ่มชื่อว่า หริ ภญ
ุ ชัยคลับ เป็ นชมรมทีเ่ กิดจากการ
รวมกลุ่มกันของวัยรุ่นลาพูนกลุ่มหนึ่ง เพื่อพูดคุยกันเรื่องรถ และพากันขีร่ ถ
ทัง้ รถเก่า รถใหม่ ตระเวนรอบเมือง หลายคนทีไ่ ด้พบเห็นเด็กกลุ่มนี้ อาจจะดู
ว่าเอาแต่ขร่ี ถเล่น ไม่ทาการ ทางานอะไร บางคนอาจจะอยากเข้าร่วมกลุ่มด้วย
เพราะว่า เท่ระเบิด สาวๆ ก็ชอบมองตามเป็ น ตาเดียว บางคนก็ว่ าเป็ น แก๊ ง
วัยรุน่ ขีร่ ถกวนเมืองไปวันๆ
“แรกๆ เรารวมตัวกัน 7-8 คน เฉพาะกลุ่มในห้องเรียนด้วยกัน แล้วก็
เริม่ ซื้อรถกัน ซื้อรถเวฟบ้า ง ยามาฮ่ า บ้า ง ฮอนด้า อะไรอย่า งนี้ ยังไม่ตาม
กระแสกัน แต่ขบั เอาเท่ห์เฉย ๆ แต่เริม่ มาหลัง ๆ เริม่ มีเ พือ่ นทีเ่ ป็ นพวกแม้ว
พวกปากะยอ แล้วเขาก็เริม่ เล่าเรือ่ งบ้านของเขาให้ฟงั ว่าบ้านเขายากจนมาก
เราก็อยากเทีย่ วด้วย เลยเอาเสื้อผ้าไปบริจาคให้เขา มันก็แค่อยากเทีย่ วเฉย ๆ
ครับ แต่มนั ก็อยากช่วยนะ แต่กไ็ ด้เทีย่ วเหมือนกัน ได้ขบั รถไปเทีย่ วไกล ๆ มัน
สนุก มันได้ขบั รถไปทีไ่ หน ๆ”
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จากเวสป้ า สู่จิตอาสา
ตอนนัน้ พวกเขากาลังเรียนระดับปวส. แรก ๆคิดอยากจะท่องเทีย่ วไป
ตามสถานทีต่ ่างๆ แต่อยากจะช่วยเหลือคนด้อยโอกาสด้วย อีกอย่างหนึ่ง ไม่ม ี
ข้ออ้างที่จะไปที่ไหนไกล ๆ กลัวพ่อแม่เป็ นห่วง จึงเอาเสื้อผ้าไปบริจาคบ้าน
เพือ่ นทีเ่ ป็ นชาวเขา เอาเสือ้ ผ้าไปบริจาคให้เขาแค่ 2 ครัง้
งานแรกที่น้องๆ หริภุญชัยคลับ ทาอย่างเป็ นจริงเป็ นจัง คือ หาเงิน
ช่ว ยจัด ตัง้ พิพ ิธ ภัณ ฑ์เ มือ งล าพูน โดยจัด ทาผ้า ป่ า ขอบริจ าคของเก่ า ของ
โบราณเมืองลาพูนในอดีต และเดินกล่องขอรับบริจาคทีถ่ นนคนเดิน ทุกคืนวัน
ศุกร์ทต่ี วั เมืองลาพูน ต่อมาได้เข้าร่วมแลกเปลีย่ นกับเยาวชนกลุ่มอืน่ ทาให้เห็น
แนวคิดในการทางานทีไ่ ม่ตรงกัน ทีต่ งั ้ กลุ่มขึน้ มาเพื่อขอทุนจากภายนอก แต่
ว่าการทางานของหริภุญชัยคลับเน้นความอิสระในการคิดงาน การสร้างสรรค์
งานใหม่ๆ ที่ไม่ได้หวังพึ่งพาหน่ ว ยงานภายนอก ใช้ความรู้ ความสามารถ
ความตัง้ ใจ ความเสียสละ สร้างการมีส่วนร่วมของคนลาพูนมาช่วยเหลือเมือง
ลาพูน ด้ว ยการเดินกล่ องบริจ าค รับ บริจ าคตามร้านค้า และงานวัฒนธรรม
ท้องถิน่
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การทางานของหริภุญชัยคลับ มีเป้าหมายทุกครัง้ ว่าต้องการเห็นอะไร
อยากให้เกิดอะไรขึน้ เบลล์ ภูม ิ และโต้ง รวมทัง้ เพื่อนๆ ของเขาในหริภุญชัย
คลับ ทุกคนมีความเข้า ใจในแนวทางของกลุ่ ม หนุ่ ม สาว ไปไม่น้ อยกว่ า ผู้ท่ี
ถ่ายทอดให้ อาจเป็ นเพราะความเป็ นคนท้องถิน่ คนลาพูนทีซ่ มึ ซับในสายเลือด
อยู่แ ล้ว เรื่อ งแบบนี้ จึงไม่เ ป็ น การยากที่ฟ้ื น ฟู แ นวคิด นี้ ข้นึ มา เริ่ม จากการ
เสียสละของตนเองก่อน
กิจกรรมของเด็กกลุ่ มนี้จงึ มีความหลากหลาย ไร้รปู แบบตายตัว เริม่
จากภายในตนเองก่อนที่ม ีความตัง้ ใจ เสีย สละช่วยเหลือจริงๆ เช่น บริจาค
สิง่ ของ เสื้อกันหนาวตามชนบท ฟื้ นฟู ประเพณีลอยกระทงสาย (ลอยกะโล้ง
ั๊
มะพร้าว พ่อบุญตัน) ทาพิพธิ ภัณฑ์สามทหารโดยอนุ รกั ษ์ปมสามทหารแห่
ง
ั๊
เดีย วในประเทศไทย (ป จั จุ บ ัน คือ ป มปตท.)
สร้า งสนามกีฬ าให้น้ อ ง น า
ผักตบชวาออกจากหนองจาม ช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มอื่น เช่น พากันไปช่วย
ทาสีโ รงเรีย น ช่ว ยน้ อ งๆ บ้า นจ าขี้ม ดทาฝาย ช่ ว ยน้ องๆ บ้า นไร่ น้ อยท า
สนามเปตอง เป็ นต้น
“ส าหรับ ผม ผมว่ า มัน เป็ น ของมัน อยู่ แ ล้ ว คือ เราไม่ ต้ อ งการเงิน
สนั บ สนุ น จากฝ่า ยไหน เหมือ นกับ ว่ า ถ้า เราท ากิจ กรรมอะไร เราก็ต้อ งตัง้
เงือ่ นไขเอง ว่ า เราต้อ งการท าอะไร มีเ ป้ าหมายอย่ า งไร ไม่ ใ ช่ ว่ า เขาต้อ ง
ตัง้ เป้าหมายขึน้ มาให้เรา เราคิดยังไงก็ตอ้ งทาไปแบบนัน้ เหมือนกลุ่มหนุ่ มสาว
เหมือนกัน เขาจะทาอะไร คิดอะไร เขาก็จะหาว่า เออ จะใช้เงินแบบไหน ต้อง
เก็บเงินไหม เขามีวธิ หี าเงินเอง”
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2 อุดมการณ์เล็กๆของเยาวชน....... สูส่ งั คมลาพูน
เบลล์บอกว่าแนวคิด อุดมการณ์ ทางานของเขาเกิดมาจาก “แนวคิด
กลุ่มหนุ่มสาว” ซึง่ เป็ นจารีตแต่เก่าก่อนของทางเหนือ เขาได้เรียนรูแ้ นวคิดนี้มา
จากพีโ่ อ๊ค และพ่อแม่ทไ่ี ด้เล่าเรื่องราวของกลุ่มหนุ่ มสาวให้ฟงั ว่า ใครทีจ่ ะมา
เป็ นกลุ่มหนุ่ มสาวได้ จะต้องเสียเงินค่าสมัคร และเสียสละเวลาของตนเองมา
ช่วยเหลือสังคม เมื่อหาเงินได้กน็ าเงินนัน้ ซื้อของให้วดั ปจั จุบนั กลุ่มหนุ่ มสาว
หายไป กลายเป็ น กลุ่ มเยาวชน เขาและเพื่อนๆ หริภุญชัย คลับจึงได้ย ึดถือ
อุดมการณ์น้ี เป็ นวิถใี นการทางาน และถ่ายทอดให้แก่รุ่นน้องคนอื่น และน้องๆ
ในกลุ่มอืน่ ๆ
การทากิจกรรมของเขา ทีไ่ ด้มโี อกาสเผยแพร่ออกสื่อรายการมดคัน
ไฟ ได้ทาให้น้องๆ หลายคนเอาเป็ นแบบอย่าง ซึง่ เบลล์เรียกว่า “การทางาน
เชิ ง สัญ ลัก ษณ์ ” ยกตัว อย่ า งที่ก ลุ่ ม เขาได้เ ดิน กล่ อ งขอรับ บริจ าคเงิน ไป
ช่วยเหลือผู้อ่นื น าไปทาประโยชน์ ให้แก่ส งั คมลาพูน ซึ่งไม่มใี ครทามาก่อน
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ต่อมาได้มเี ด็กเยาวชนกลุ่มอื่นทาตาม ซึง่ ตรงนี้เขาบอกว่าอยากจะให้สงิ่ ทีเ่ ขา
ทา เป็ นสัญลักษณ์ทใ่ี ห้คนอื่นทาด้วย ใครจะเลียนแบบได้ แต่ตอ้ งทาประโยชน์
เพือ่ สังคม
เขามักจะพูดว่า “เกิดมาเป็ นคนลาพูน แล้วทาอะไรให้ลาพูนหรือยัง ”
นัน้ คือเป้าหมายชีวติ ของเบลล์ ทุกวันนี้เขากาลังจัด “ความสมดุลให้แก่ชวี ติ ” ใน
3 ด้านคือ ครอบครัวทีต่ อ้ งหาเวลาทานข้าวกับพ่อแม่ ทางานบ้าน ล้างถ้วยล้าง
ชาม ถูบา้ น ดูแลพ่อแม่ การทางานทีน่ ิคมอุตสาหกรรมลาพูน และเมื่อมีเวลา
ว่างก็จะแวบมาที่พพิ ธิ ภัณฑ์ ซึ่งเป็ นงานส่วนที่เขาช่วยเหลือสังคม เป็ นการ
จัดสรรเวลาให้แก่ชวี ติ ของเขาและคนรอบข้าง
ส่ ว นเรื่อ งจิต อาสาของเบลล์ เ กิด ขึ้น มาจากภายในของตนเอง ที่
อยากจะทาประโยชน์ ให้สงั คมลาพูน เบลล์บอกว่าทีแรกคิดว่าคนทุกคนมีจติ
อาสาอยู่ในตัว แต่ว่า แท้จริงแล้ว หลายคนทาตามกระแส ทาตามเพื่อน เห็น
เพือ่ นทาอะไรก็ทาตาม โดยทีไ่ ม่ได้ออกมาจากใจ ไม่มจี ติ ใต้สานึกทีอ่ ยากจะทา
เพือ่ สังคมอย่างแท้จริง
“ผมไม่ได้เรียกว่าจิตอาสา แต่ผมอยากจะทาประโยชน์ให้สงั คม โดยไม่
มีใครบังคับ ตรงนี้เกิดจากจิตสานึก และส่วนหนึง่ เกิดขึ้นจากการได้พบเห็น
ตัวอย่างทีด่ จี ากรุ่นพี ่ ทีเ่ ป็ นไอดอล ทาให้ผมเกิดแรงบันดาลใจ อยากเป็ นอย่าง
ทีเ่ ขาเป็ น และคิดว่าสักวันจะต้องไปยืนอยูจ่ ุดนัน้ ให้ได้ จะทาให้เป็ นเหมือนคนๆ
นัน้ ให้ได้”
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ใช้อินเทอร์เนตให้เกิ ดประโยชน์
เว็บไซด์ www.thaiscooter.com
เป็ น
พบปะพุดคุย นัดหมายเจอกันของคนรักรถโบราณ ที่จงั หวัดลาพูนได้มเี ด็ก
กลุ่มหนึ่งทีเ่ ป็ นเพื่อนกัน มีความสนใจในรถเก่า รถโบราณร่วมกัน ต่อมาพวก
เขาก็ได้รวมกลุ่มเป็ นหริภุญชัยคลับ ร่วมมือ ร่วมแรงกันทาประโยชน์แก่ทอ้ งถิน่
เมืองลาพูน ดินแดนบ้านเกิดของเขา
“ตอนนี้กค็ อื พยายามติดต่อทางโรงเรียนจักรคา โรงเรียนเทคนิคบ้าง
ให้เขาเข้ามาช่วยงาน เราติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ท ทาง Hi5 ลองถามเขา คือ
ให้เขาเข้ามาคนเดียว อธิบายให้เขาแค่บางส่วน ใครอยากเข้ามาทาบ้าง มาช่วย
บ้าง แค่น้ ีเฉย ๆ แต่มนั ก็คงต้องปรับเปลีย่ นไป หริภุ ญชัยคลับในความหมายจะ
ไม่ได้เป็ นกลุ่มของรถมอเตอร์ไซด์แล้ว ตอนนี้นะ คือ ยังไงดีล่ะ ก็ตอนนี้เด็กก็ไม่
ต้องขับรถแล้วล่ะ แต่ทจี ่ ริงก็เป็ นข้อดีนะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ เด็กก็อยากเข้ามา
เหมือนกัน เด็กคิดว่าเข้าใจว่าต้องมีรถด้วย ไม่มรี ถมัง้ ก็เลยไม่กล้าเข้ามา”
นอกจากเว็ บ ไซด์ เ รื่อ งรถที่เ บลล์ ใช้เ ป็ นเครื่อ งมือ ในการติด ต่ อ
ประสานงานกับเพื่อนๆ น้ องๆ แล้ว เว็บไซด์ยอดฮิต ปจั จุ บนั นี้ คอื Hi5 เป็ น
ชุมชนออนไลน์ ท่เี บลล์ใช้เ ป็ นสถานที่ชกั ชวนชาวลาพูนเข้าร่ว มกิจ กรรมจิต
อาสาร่วมกับกลุ่มฯ ซึ่งคนทีเ่ ข้ามาเล่นก็จะได้เห็นภาพกิจกรรม และมีความ
สนใจทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเมืองลาพูนกับชมรมฯ ใครทีส่ นใจแวะเยีย่ ม
ทักทายพวกเขากันที่ www.hanoomarn.hi5.com
“ เรือ่ งอินเตอร์เน็ท เข้ามาช่วยได้เยอะเลย เพราะเมือ่ ก่อนจะพูดกันแต่
เรือ่ งรถ มีบอร์ดก็มแี ค่บอร์ดรถ แต่ว่าทีน้ีเราแยกออกมา เหมือนลักษณะของ
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วัยรุน่ เลย เพราะว่าอายุยงั ไล่เลีย่ กัน เด็กอายุ 17-19 แล้วก็ 21-23 ปี มันก็ยงั คุย
กันได้ พีเ่ ขาทาอะไรกันอยู่ บางทีคอื เขาเห็นเราตรงนัน้ แล้วเขาก็มาเจอเราตรง
นี้ คือบางคนก็เห็นเราถือกล่อง มันก็มผี ล เจอแล้วก็ทกั ว่าทาอะไร เขาก็ถาม
พวกเขา พีเ่ ขาทาอะไรอยู่ ตอนนี้ ทากิจกรรมอะไรอยู่ เขาก็คุยด้วย เขาก็อยาก
ช่วย ทีน่ ้ ีเขาก็อยากช่วย ศุกร์หน้ายังไงน้องมาช่วยนะ ก็เริม่ รูจ้ กั กันตัง้ แต่นนั ้ มา
เป็ นบางส่วน ทุกวันนี้ถอื ว่ารูจ้ กั เยอะเลย เมือ่ ก่อนเห็นกันเฉย ๆ ก็ไม่ได้คุยกัน
ตอนนี้เห็นหน้ากันก็ทกั อ๋อ พีเ่ หรอ อะไรอย่างนี้”
เบลล์บอกว่า ในกรณีโต้งเขาอยากทาด้วย แล้ว เข้าไปเจอกระทูท้ เ่ี รา
ไปบริจาคของ ทานี่ทานัน่ พอเราไปเราก็ไปกระทูเ้ ลย บางทีความคิดอะไรมัน
ตรงกัน ก็โทรนัดเข้ามานังคุ
่ ยกัน แต่มนั ก็มที ค่ี ุยกันแต่เรื่องรถ ไม่ได้สนใจอะไร
เข้ากลุ่มเพื่อคุยเรื่องรถอย่างเดียวก็ม ี มันก็แล้วแต่ ความคิดใครความคิดมันอีก
ที แต่ถา้ แผ่ว ๆ เรือ่ งรถลง ก็หายกันหน้าไปเลย
“ทีใ่ ช้ Hi5 เพราะมันมีรปู เรา แล้วไปเจอสือ่ ในโทรทัศน์ เขาก็ตามหา
กัน บางคนก็ยงั ไม่รจู้ กั ว่า เอ๊ะ เห็นพีใ่ นโทรทัศน์ ชืน่ ชมพีม่ ากเลย ใช้ชอื ่ ใน Hi5
เป็ นคลับ เข้าทีล่ าพูน 1 จะเจอหมด อยู่ในนัน้ หมด ถ้าอย่างนัน้ ก็คงต้องเสาะหา
มันอาจจะเป็ นทัง้ กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มในพื้นที ่ เพราะเบลล์บอกผมว่า ในเวบ
ไซด์มกี ลุ่มทีเ่ ล่นกล้องโลโม่เยอะมากเป็ นคนลาพูน
ผมก็เลยบอกเบลล์ว่า ลองชวนเขาทาอะไรสักอย่างในเมือง มันมีนะ
ครับ มันมี ถ้าเกิดว่าพร้อม พร้อมทีจ่ ะทางาน ยังพยายามจะทางานกันอยู่ แต่
เขาก็ยงั หาทางไม่ได้ หรือประตูทเี ่ ปิ ดตรงนี้ได้ ถ้าเด็กพวกนี้ผลักเขาไปได้ ก็
อาจจะมีการเกิดกลุ่มใหม่ ๆ ขึน้ มาอีก ข้อดีอยูอ่ ย่าง คือ มันมีอะไรทีห่ ลากหลาย
แล้วพอถึงเวลาสามารถทางานพร้อมกันได้ อีกอย่างหนึง่ หมายถึงว่า อย่างงาน
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ผักตบนีก่ ไ็ ด้ แต่ว่าทีจ่ ริง ๆ ทุกกลุ่มก็จะมีงานของเขาอยู่แล้ว ของเล่นบ้าง ทา
ฝายบ้าง คัดแยกขยะบ้าง
สมมุตนิ ะ ทุกวันนี้ขบั รถผ่านกันไปมาไม่ได้ทกั ทายกัน แต่ว่า Hi5 มัน
ติดต่อกัน คือปกติใครไม่รู้ อยู่ดี ๆ ก็มาทักทายกัน แต่ว่าเรามาดูทภี ่ ูมลิ าเนา
ด้วยนะ มันจะมีบอก ลาพูน เชียงใหม่ แล้วเรือ่ งผลงานของผม ความคิดผม
อยากทาอะไร มันอยู่ในนัน้ หมด แต่เ ป็ นบางครัง้ มันไปโดนใครต่อใคร ก็นัน่
แหละ ตอนนี้มเี ด็กเก่า แล้วทีเ่ หลือก็เป็ นเด็กจาก Hi5 ทัง้ นัน้ เลย ซึง่ ก็เห็นได้ชดั
เลยว่าเด็ก Hi5 ทัง้ หลาย แล้วเราก็ไม่ได้รจู้ กั เขา แล้วอย่างกับทีบ่ อกว่า ไม่ได้
เกีย่ วกับรถเลย เขาเข้ามาช่วย”
ร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือสังคม
งานเริม่ แรกทีน่ ้องๆ หริภุญชัยคลับกลุ่มนี้ เริม่ ทาอย่างเป็ นจริงเป็ นจัง
คือ การหาเงินช่วยจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์เมืองลาพูน โดยจัดทาผ้าป่าขอบริจาคของ
เก่า ของโบราณเมืองลาพูนในอดีต และเดินกล่องขอรับ บริจาคทีถ่ นนคนเดิน
ทุกคืนวันศุกร์ทต่ี วั เมืองลาพูน ต่อมาได้เข้าร่วมแลกเปลีย่ นกับเยาวชนกลุ่มอื่น
ทาให้เ ห็น แนวคิดในการทางานที่ไม่ตรงกัน ที่ตงั ้ กลุ่ ม ขึ้นมาเพื่อขอทุน จาก
ภายนอก แต่ว่าการทางานของหริภุญชัยคลับเน้ นความอิสระในการคิดงาน
การสร้า งสรรค์งานใหม่ๆ ที่ไม่ได้ หวังพึ่งพาหน่ ว ยงานภายนอก ใช้ความรู้
ความสามารถ ความตัง้ ใจ ความเสียสละ สร้างการมีส่วนร่วมของคนลาพูนมา
ช่วยเหลือเมืองลาพูนด้วยการเดินกล่องบริจาค รับบริจาคตามร้านค้า และงาน
วัฒนธรรมท้องถิน่
การเดินกล่องบริจาคจึงเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่มาทาพิพธิ ภัณฑ์ ทามาเป็ นปี กว่า
ทุกวันศุกร์ แรก ๆ สภาพกล่องเป็ นกล่องกระดาษ กล่องลัง หลังจากนัน้ ทา
เป็ นกล่องเขียวแข็งแรงทนทานมากขึน้ และนารูปภาพทีเ่ ราได้ไปทากิจกรรม
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จากเงินทีเ่ ขาบริจาคมาให้คนทีบ่ ริจาคได้เห็นว่าเราไปทางานจริง ช่วยเหลือคน
ด้อยโอกาสจริงๆ
“แต่ว่าถ้าจะมาว่าเริม่ ทางานจริง ๆ มาเริม่ เพราะรูจ้ กั กับพีโ่ อ๊ค ตอนนัน้
พีโ่ อ๊คกาลังจะตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ พวกผมก็มาเจอกับพีโ่ อ๊คทีถ่ นนคนเดิน รูจ้ กั กับพี ่
โอ๊คตัง้ แต่ไหนแต่ไรมาแล้ว เคยพูดว่าจะช่วยทาเวบไซด์ให้ทสี ่ ถาบันฯ แล้วเราก็
เริม่ มาคิด ตอนแรก ๆ คือไม่อยากให้สงั คมคิดว่ากลุ่มเราเป็ นกลุ่มทีก่ อ่ กวน เป็ น
พวกขีเ้ หล้า เมายา มีเรือ่ งยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด การพนันในกลุ่มไม่อยากให้เขา
คิดแบบนี้
แต่กไ็ ด้มาลองแลกเปลีย่ นกับพีโ่ อ๊คว่าเราควรจะทาแบบไหน ยังไง คือ
เมือ่ ก่อนเราจะมุง่ ว่า ขอทาอะไรก็ได้ทเี ่ ป็ นสิง่ ทีด่ ี ๆ ให้กบั สังคม มันอาจจะไม่ม ี
เป้าหมายอะไรมาก ตอนหลังก็มาคิดว่า ถ้าเราสร้างกลุ่มกันขึ้นมา เพราะตอน
นัน้ ก็เริม่ มีการพูดคุยกันมากขึน้ มันเหมือนกับว่าเราพร้อม เราก็เห็นมากันหลาย
ๆ กลุ่ม”
พี่โอ๊ค ช่วยเล่าเสริมให้เห็นทีม่ าของกลุ่ม และแนวคิดในการทางานที่
ต้องการฟื้นฟูพลังของกลุ่มหนุ่ มสาวในอดีตทีเ่ น้นความเสียสละ การมีส่วนร่ วม
ของชุมชนในการพัฒนาท้องถิน่ มาเผยแพร่ให้กบั กลุ่มเยาวชนในยุคโลกาภิ
วัตน์ ทีอ่ ะไรๆ ก็ไวไปซะหมด ทีส่ าคัญคือ หาทุนเอง ไม่ขอทุนภายนอก โดยพี่
โอ๊ค ให้เ หตุ ผลว่ า แหล่ งทุ น ทัง้ หลายแหล่ จ ะเป็ น ตัว จ ากัด กรอบการคิด การ
ทางานทาให้ไม่มคี วามเป็ นอิสระในการคิด การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ จะเกิดขึน้
ได้ยาก ดังนัน้ เด็กกลุ่มนี้จงึ คิดวิธกี ารหาเงินมาทางานเอง เริม่ จากการเสียสละ
ของตนเองก่อน แล้วค่อยๆ ออกไปหาความร่วมมือจากภายนอก
“จากการทีเ่ ข้าไปร่วม เราก็เริม่ เห็นว่าเขามีปญั หา โดยเฉพาะปญั หา
เด็ก คือเราดูว่าเขาไม่ได้เรือ่ ง หรือกรณีของเครือข่ายเด็ ก จะต้องตัง้ กลุ่มขึ้นมา
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เพือ่ รองรับเงิน ตอนนัน้ พวกเราถือกล่องอย่างเดียว คือพวกเราจะไม่รบั เงินที ่
เหลือจากใครคือ อยากทาอะไรก็ทา...ก็ว่าถึงเป็ นเรือ่ งต่อไป กลุ่มจาขี้มดนี้เขา
เดินเข้ามาขอทางานเองทีถ่ นนคนเดิน”
“ถ้าฟงั จากเด็กก็จะได้ยนิ คือตอนนัน้ มีแนวคิดว่าอยากจะสร้างกลุ่ม
เยาวชนจากหลาย ๆ อย่าง ก็ได้จากผมด้วยซ้ า ไม่รวู้ ่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
คือ ตอนนั น้ ผมก าลัง แลกเปลี ย่ นกับ พีน่ พพร ทีส่ ถาบัน วิจ ัย หริภุ ญ ชัย ถึ ง
แนวทางของกลุ่มหนุ่ มสาว เรือ่ งอยากให้มนั มีระบบในกลุ่มหนุ่ มสาว พอดีมนั
เป็ นเรือ่ งทีเ่ ราเคยพูดกันว่า กลุ่ มหนุ่ มสาวเมือ่ ก่อนเขาเสียสละของเขาเอง เขา
ไม่ได้ตงั ้ กลุ่มขึน้ มาเพียงรองรับเงิน คุยกับน้อง ๆ ให้ฟงั เหมือนกัน”
“เขาอยากให้เราทาอะไรสักอย่าง เพือ่ ให้ได้เงินมาเพียงแค่โครงการ
เพราะนีก่ ไ็ ม่เอากันอยู่แล้ว เพราะว่า ข้อหนึง่ สภาพของเบลล์ทที ่ างานมันไม่ม ี
ใครทีโ่ ตขึ้นมาจากการทีเ่ ขียนโครงการ แม้กระทังตั
่ วผมเอง ผมก็เคยเขียน แต่
มันก็ดอี ยูอ่ ย่างนะ มันเหมือนกับว่าเหมือนกัน เพราะว่าเรากลัวมีการตรวจสอบ
เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเขาให้ไปจดทะเบียนกลุ่มเหมือนแจงก็คงต้องทาอย่างนัน้
เบลล์กพ็ ดู เหมือนกันว่า เออ เราได้เท่าไปไหร่กท็ าไปตามนัน้ แต่ละวัน ทุกวันนี้
ยิง่ เป็ นหนี้เขาอยู่นะ ทีบ่ ้านผาต้ายนะ ไปทาสนาม ทาเสร็จไปแล้ว แต่เอาเงิน
โรงเรียนออกไปก่อน ทาสนาม 20,000 บาท ให้ไปแล้ว หมืน่ กว่าบาท แต่วนั นัน้
พูดกับ ผอ.โรงเรียนก็ไม่ว่าอะไร แต่กอ็ ยากให้พวกเราไปเทีย่ วแข่งกีฬาเด็ก
เพือ่ ไปเปิ ดสนามเป็ นทางการ เห็นว่าพวกแตงก็ไป”
การทางานของหริภุญชัยคลับ มีเป้าหมายทุกครัง้ ว่าต้องการเห็นอะไร
อยากให้เกิดอะไรขึน้ เบลล์ ภูม ิ และโต้ง รวมทัง้ เพื่อนๆ ของเขาในหริภุญชัย
คลับ ทุกคนมีความเข้า ใจในแนวทางของกลุ่ ม หนุ่ ม สาว ไปไม่น้ อยกว่ า ผู้ท่ี
ถ่ายทอดให้ อาจเป็ นเพราะความเป็ นคนท้องถิน่ คนลาพูนทีซ่ มึ ซับในสายเลือด
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อยู่แ ล้ว เรื่อ งแบบนี้ จึงไม่เ ป็ น การยากที่ฟ้ื น ฟู แ นวคิด นี้ ข้นึ มา เริ่ม จากการ
เสียสละของตนเองก่อน
ดังนัน้ กิจกรรมของเด็กกลุ่มนี้จงึ มีความหลากหลาย ไร้รปู แบบตายตัว
เริม่ จากภายในตนเองก่อนทีม่ คี วามตังใจ เสียสละช่วยเหลือจริงๆ เช่น บริจาค
สิง่ ของ เสื้อกันหนาวตามชนบท ฟื้ นฟู ประเพณีลอยกระทงสาย (ลอยกะโล้ง
ั๊
มะพร้าว พ่อบุญตัน) ทาพิพธิ ภัณฑ์สามทหารโดยอนุ รกั ษ์ปมสามทหารที
เ่ หลือ
ั๊
ไม่กแ่ี ห่งในประเทศไทย (ปจั จุบนั เปลีย่ นเป็ นปมปตท.)
สร้างสนามกีฬาให้น้อง
นาผักตบชวาออกจากหนองจาม ช่วยเหลือเยาวชนกลุ่ม อื่น เช่น พากันไปช่วย
ทาสีโ รงเรีย น ช่ว ยน้ อ งๆ บ้า นจ าขี้ม ดทาฝาย ช่ ว ยน้ องๆ บ้า นไร่ น้ อยท า
สนามเปตอง เป็ นต้น
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“ส าหรับ ผม ผมว่ า มัน เป็ น ของมัน อยู่ แ ล้ ว คือ เราไม่ ต้ อ งการเงิน
สนั บ สนุ น จากฝ่า ยไหน เหมือ นกับ ว่ า ถ้า เราท ากิจ กรรมอะไร เราก็ต้อ งตัง้
เงือ่ นไขเอง ว่ า เราต้อ งการท าอะไร มีเ ป้ าหมายอย่ า งไร ไม่ ใ ช่ ว่ า เขาต้อ ง
ตัง้ เป้าหมายขึน้ มาให้เรา เราคิดยังไงก็ตอ้ งทาไปแบบนัน้ เหมือนกลุ่มหนุ่ มสาว
เหมือนกัน เขาจะทาอะไร คิดอะไร เขาก็จะหาว่า เออ จะใช้เงินแบบไหน ต้อง
เก็บเงินไหม เขามีวธิ หี าเงินเอง”
“ครับ ใช้การเดิน กล่อง แต่ก็จะมีทาหนังสือขอความอนุ เคราะห์บ้า ง
บางครัง้ ถ้าเป็ นกิจกรรมเร่งด่วนจริง ๆ จะเดินถือกล่องเป็ นหลัก แล้วก็ขอ้ ดีของ
มัน คือ เขาจะไม่เอาเงินทีไ่ ด้รบั บริจาคมาใช้ส่วนตัวนะ อย่างเรือ่ งน้ ามัน เรือ่ ง
อาหารการกิน เป็ นเงินของเขา มันก็ดี มันทาให้ระบบดี คือเราเคยพูดกันว่า
อย่างกลุ่มอืน่ ๆ ต้องมีค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าทีพ่ กั เงินนี ่ เราพูดกันตัง้ แต่ที
แรก ว่าจะไม่อา้ งเด็ดขาด ถ้าทาอย่างนี้ เด็กจะยึดติดว่า ถ้ามาต้องได้ค่ารถ ค่า
อะไรอย่างนี้ เพราะฉะนัน้ เด็กในกลุ่มเรา เขาก็มาของเขามาช่วยอย่างเดียว
เพราะว่าเราเห็นหลายที ่ มันไปไม่รอด ถ้าเอาเงินเข้ามาเป็ นเงือนไข”
่
ฟื้ นฟูประเพณี ลอยกะโล้ง
การฟื้ นฟูกระทงสาย หรือการลอยกะโล้ง (กะลามะพร้าว) เป็ นการ
ตามรอยประเพณี ด งั ้ เดิม ของ “พ่อบุ ญตัน ” เริ่ม มาตัง้ แต่ปี ท่แี ล้ว (2550) ใช้
วัฒ นธรรมเป็ น หลักในการสร้า งการเรีย นรู้ฮีตฮอยเก่า ของล าพูน ให้แ ก่เ ด็ก
ใกล้ๆ ลอยกระทงจะชักชวนเด็กมาหากะลามะพร้าวเก็บไว้ และหล่อเทียนใส่
กะลา เสาร์อาทิตย์เ ด็กๆ ก็จะมาช่วยกันทาที่พ ิพธิ ภัณฑ์ เขาทาไปก็บ อก
น้องๆ ไปด้วย บางคนก็มากับเพื่อน เพื่อนพามา เขาก็ไม่เข้าใจว่ามาเพราะ
อะไร ทาตรงนี้ ทาเพื่ออะไร มีประวัตคิ วามเป็ นมาอย่างไร พ่อบุญตันเป็ นใคร
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เขาทาเพื่ออะไร ก็อ ธิบ ายให้ น้ อ งๆ ตอนที่เ ราชวนเขามาทาเทีย น เมื่อ
เตรียมพร้อมทัง้ หมด
ในวันยีเ่ ป็ งก็จะพากะลามะพร้าวมาจุดปล่อยลงน้ากวง ในยามค่าคืนจะ
สวยงามมาก ภาพรอยยิม้ ความภาคภูมใิ จ ความประทับใจเกิดขึน้ ในหัวใจของ
น้องๆ ทุกคนทีม่ าช่วยกันตัง้ แต่เริม่ หากะลา ทาไส้เทียน หล่อเทียน จนนามา
ลอยลงแม่น้ ากวง ถ้าใครได้ดูรายการมดคันไฟจะเห็นภาพประทับใจจากการ
ลอยกระทงสายของน้องๆ หริภุญชัยคลับ เบลล์หวังว่ามันจะเป็ นงานประเพณี
ประจาปี ของลาพูน ส่วนพี่ โอ๊คบอกว่าไม่ได้หวังขนาดนัน้ หรอก แต่หวังให้เด็ก
รุน่ ต่อไปเข้ามาทาร่วมกัน ผมหวังอย่างนี้มากกว่า

พีโ่ อ๊ค ได้เล่าถึงประวัตพิ อ่ บุญตันว่า
“เรือ่ งกะโล้งพ่อบุญตัน ผมฟงั มาจากแม่ผมเล่าก่อน ผมได้ฟงั จากคน
เฒ่าริมแม่น้ ากวง เขาเล่าให้ฟงั เรือ่ งพ่อบุญตัน ตอนแรกผมกับแมวก็ทา 2 คน
คือแมวเขียนคอลัมน์ นิวส์ ของเชียงใหม่ ผมเป็ นคนหารูปเก่าลาพูน แล้วผมก็
ชอบไปพูดกับคนเฒ่าคนแก่ เขาก็เล่าเรือ่ งพ่อบุญตันเมือ่ ก่อน ผมพูดกันเรือ่ ง
ประเพณียเี ่ ป็ งว่าบ้านเราทาอะไร เมือ่ ก่อนมันไม่มกี ระทงไม่มอี ะไร ผมก็ถามว่า
เมือ่ ก่ อ นเขาท าอะไร เขาก็ตอบว่ า เมือ่ ก่อ นพ่ อ บุ ญ ตัน เขาชอบลอยกะโล้ง
มะพร้าว นานแล้วนะ 60 กว่าปี ทแี ่ ล้ว เขาทาตัง้ แต่ 70 ปี ทแี ่ ล้ว แล้วก็มาหยุด
ตอนเขาตายเมือ่ 50-60 ปี ทแี ่ ล้ว
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ผมก็ถามว่าพ่อบุญตันเป็ นใคร เขาบอกว่าพ่อบุญตันเป็ นคนทากับข้าว
ให้เจ้ายศคา เจ้าเมือง เขามีฝีมอื แล้วก็เมือ่ ก่อนเขาอยู่เมืองจาก้อง ทาขนมถาด
ขาย คือขนมชัน้ ขนมหม้อแกง แล้วเขาก็ทาอร่อยมาก เหมือนกับว่าสมัยนัน้
ประมาณ 60-70 ปี ทแี ่ ล้ว ไม่น่าเชือ่ ว่าขนมของเขาราคาอันละ 1 บาท คือสมัย
นัน้ คนอืน่ ขายอัน ละไม่ถึง 25 สตางค์ ไม่ถึงด้ว ยซ้ า ไป แต่ข องเขาขายแพง
เพราะมันอร่อย แล้วมันยังมีว่า ถ้าใครได้ คือสมัยนัน้ บ้านเราถ้าจะถวายอะไร
จะได้ของดี ๆ ไปถวาย เพราะฉะนัน้ ขนมถาดพ่อบุญตันคนจะไปซื้อไปหาเพือ่
ถวายวัดให้ได้ ในวันศีลวันพระ”
การเรียนรูก้ ระทงสายของน้องๆ หริภุญชัยคลับ เขาได้ไปเรียนรูจ้ าก
ป้านาค คนทีส่ บื ทอดเรือ่ งราวกระทงสายของพ่อบุญตัน เป็ นการเรียนรูจ้ ากคน
ทีอ่ ยู่ช่วงรอยต่อ คนทีอ่ ยู่ในเหตุการณ์ จริง เขาก็ได้พาน้องๆ ไปเรียนการทา
กระทงสาย ทาตีนกา เรียนชุบไส้เทียนกับป้านาค เพื่อให้น้องๆ เกิดการเรียนรู้
อย่ า งแท้จ ริง เรีย นรู้จ ากการท าจริง สัม ผัส เอง และจะซึม ซับ ความรัก ใน
วัฒนธรรมท้องถิน่ โดยไม่รู้ตวั เหมือนอย่างพวกเขาทีไ่ ด้ไปเรียนรูก้ บั ป้านาค
โดยตรง
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“ถ้าวิเคราะห์สว่ นหนึง่ มันอาจจะเป็ นเพราะว่าภูมไิ ด้ไปเจอป้านาคด้วย
เป็ นคนทีท่ าต่อจากพ่อบุญตัน ป้านาคเป็ นชาวบ้าน เขาทาไส้อวั ่ แล้วก็เขาเคย
เห็นกะโล้มะพร้าวพ่อบุญตัน แต่ ป้านาคเขาก็อยากทาต่ อหลังจากพ่อบุญตัน
ตาย เขาก็ทาของเขาไปเรือ่ ย ๆ แต่ทาไม่เยอะ แต่กไ็ ม่ค่อยมีคนเห็น เพราะเขา
ไปลอยทีเ่ หมืองกลางโน่น เพราะว่ายีเ่ ป็ งมันก่อนหน้านัน้ แต่ว่าประเพณีเหมือง
กลางมัน จะหลังอีก เขาจะไปลอยของเขาคนเดีย ว แต่ข องป้ านาคเขาจะมี
ความคิดเรือ่ งขอขมาพระแม่คงคา เขาจะมีการฮา่ ก่อน คือการขอขมา วันที ่
ลอยก็ตอ้ งฮา่ ก่อน เหมือนกับการขอขมา ทีว่ ่าได้ล่วงเกินพระแม่คงคา
ข้อต่างมันอย่างนี้ ถ้ายกตัวอย่างกรณีทเี ่ ด็กไปหัดตีกลองสะบัดชัย ตี
จากฮีดฮอยเก่า ผมว่ามันยังไม่มตี วั เชือ่ มนะ พูดเฉย ๆ เหมือนกับได้ยนิ โต้งพูด
อย่างกรณีของเขา เขาได้ไปเจอคนทีอ่ ยู่ช่วงรอยต่อนัน้ แล้วก็พยายามอธิบาย
ให้เขาฟงั เขาไปเจอเรือ่ งนี้มา เขาก็ประทับใจตัวเขา แล้วทุกวันนี้ป้านาคก็ยงั
ปฏิบตั อิ ยู่ แต่กไ็ ม่ค่อยมีแรง เด็กทีโ่ ต้งว่าทุกวันก็ตอ้ งพาไปหาป้านาค เพราะ
ต้องเข้าใจเหมือนพวกเขา
มันก็ไม่ต่างจากผมขอให้เด็กเล่นเปี๊ยะ เขาก็ยงั เล่นไปเพือ่ อนุรกั ษ์ แต่
มันก็ยงั ไม่ได้เจอกับพ่ออุย้ แปง นวลจา แต่ถา้ ได้เจอก็อาจจะเปลีย่ นเหมือนเขา
เขาเนี้ยไปเจอกับ ป้านาค คือถ้าผมพูดสรุปเหมือนกับว่า สิง่ ทีท่ า เด็กทุกวันนี้
ไม่ใช่ว่าพูดแล้วเชือ่ หมด มันต้องเจอกับตัวเอง คือสิง่ ทีเ่ ขาต้องไปสัมผัส และรับรู้
มา ผมว่ากรณีน้ ี เป็ นกรณีทเี ่ ด็กชุดนี้ คือเวลาทาอะไรคือได้ลงไป เจอเรือ่ งของ
มันจริง ๆ คือเรือ่ งทีอ่ ยากทาเอง”
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จ า ก บ ท ค ว า ม ข อ ง คุ ณ จั ก ร พ ง ษ์ ค า บุ ญ เ รื อ ง ใ น
www.lannacorner.net ได้เขียนเล่าเกี่ยวกับ ”ลอยกะโล้ง" ในคื นยี่เป็ ง

ย้อนอดีตประเพณี เก่าแก่ลาพูน ว่า
พิธลี อยกระทงนัน้ ทางภาคเหนือเรียกว่า "พิธลี อยโขมด" เพราะ
ลักษณะของกระทงทีจ่ ุดเทียนแล้วปล่อยลงไปในน้ าจะมีแสงสะท้อนกับเงาน้ า
วับ ๆ แวม ๆ ดูคล้ายกับแสงไฟของผีโขมดซึง่ เป็ นผีป่า สันนิษฐานว่าได้รบั
อิทธิพลมาจากพวกมอญในสมัยหริภุญชัย การลอยกระทงถือเป็ นการระลึกนึก
ถึงหมู่ญาติทอ่ี าศัยอยู่ในเมืองหงสาวดี ต่อมาภายหลังจึงได้เปลีย่ นมาเป็ นการ
บูชาพระพุทธบาท ตามความเชือ่ ของผูท้ น่ี บั ถือศาสนาพุทธ

เมือ่ ถึงเดือนยี่ อันเป็ นช่วงท้ายฝนต้นหนาวท้องฟ้าสดใสและอากาศสด
ชืน่ เย็นสบาย เป็ นระยะเวลาทีช่ าวบ้านจะเริม่ ทาบุญและมีงานสนุ กสนานรื่นเริง
อีกครัง้ หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานในท้องไร่ทอ้ งนาก่อนหน้านัน้ 2-3 วันก่อน
วันยีเ่ ป็ ง ตามวัดวาอารามและครัวเรือนของชาวล้านนามีการทาซุม้ ประตูป่า
ประดั บ ตกแต่ ง หน้ า บ้ า นหน้ า ประตู ว ั ด หรื อ หน้ า วิ ห ารด้ ว ยกล้ ว ย อ้ อ ย
ก้านมะพร้าว โคมไฟและดอกไม้นานาชนิด
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ในสมัยโบราณการลอยกระทงนิยมกระทากันอย่างแพร่หลายในสังคม
เกษตร ซึ่งผูค้ นทีก่ ระทาพิธนี ้ีกเ็ พื่อบูชาขอบคุณพระแม่คงคาทีไ่ ด้ประทานน้ า
มาให้ใช้ในการเพาะปลูก จนต่อมาพิธีลอยกระทงได้รบั การปรับเปลี่ยนให้
ผสมผสานกับแนวคิดทางพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนิกถือว่าการทาพิธลี อย
กระทงนัน้ เป็ นการบูชาพระพุทธบาททีต่ งั ้ อยูใ่ นสายน้านัมทานที
นอกเหนือจากความคิดดังกล่าวแล้ว การลอยกระทงยังมีคติความเชื่อ
ทีแ่ ตกต่างกันไปอีกหลายประการเช่นกัน บางแห่งถือว่าเป็ นการบูชาพญานาค
บูชาพระอุปคุต บูชาพระลักษมีเทวี บูชาพระเขีย้ วแก้ว รวมทัง้ เชื่อว่าเป็ นการ
ลอยเคราะห์ปล่อยเสนียดจัญไรให้ไหลไปกับสายน้ า นอกจากนัน้ ยังมีความเชื่อ
อื่น ๆ อีก บ้างก็ว่ าการลอยกระทงเป็ น พิธีทางศาสนาพราหมณ์ เรีย กว่ า
"ประเพณีจองเปรียง" ทาขึน้ เพือ่ บูชาพระเป็ นเจ้าทัง้ สามองค์ คือพระอิศวร พระ
นารายณ์ และพระพรหม บ้างก็ว่าเป็ นการขอขมาลงโทษต่อแม่น้ าทีเ่ คยทาให้
แม่น้าสกปรกมาตลอดปี
ชาวล้านนาจะลอยกระทงเล็กกันในวันขึน้ 14 - 15 ค่า คนเฒ่าคนแก่
สมัยก่อนเล่าว่า กระทงทีใ่ ช้ลอยแต่เดิมนัน้ ไม่ได้ใช้ใบตองหรือกระดาษทีท่ าเป็ น
รูปดอกบัวเหมือนปจั จุบนั แต่จะใช้กากมะพร้าวทีม่ ลี กั ษณะโค้งเหมือนเรือทา
เป็ นกระทง แล้วเอากระดาษแก้วมาตัดประดับตกแต่งให้เป็ นรูปนก นาผาง
ประทีป และดอกไม้ม าวางไว้เ ท่า นัน้ แต่ท่ชี ุม ชนบ้า นช่า งฆ้อง อาเภอเมือ ง
จังหวัดลาพูน มีการนากะลามะพร้าวมาลอยน้า ซึง่ ได้มกี ารลอยมาตัง้ แต่ก่อนปี
พ.ศ.2490 โดยพ่อบุญตัน วิชยั พรหม เป็ นผูร้ เิ ริม่ หลังจากทีเ่ สียชีวติ พิธลี อย
กะโหล้งของชุมชนบ้านช่างฆ้องจึงยุตไิ ป
พ่อประทีป ถาน้อย อายุ 76 ปี ชาวบ้านช่างฆ้องเล่าว่า สมัยทีต่ นยัง
เป็ นเด็ก ราว ๆ ปี พ.ศ.2496 เคยเห็นพ่อบุญตัน นากะลามะพร้าวมาลอยในน้า
กวงช่วงเดือนยีเ่ ป็ ง ของทุกปี โดยในช่วงหัวค่าพ่อบุญตันและลูกหลานได้นา
กะลามะพร้าวกว่า 1,000 ใบมาลอยทีท่ า่ น้ากวงซึง่ อยูต่ รงข้ามกับบ้านของท่าน
พ่อประทีปเล่าอีกว่าเหตุทพ่ี อ่ บุญตันนากะลามะพร้าวมาลอยในช่วงวันลอย
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กระทงเนื่องจากว่า ท่านมีอาชีพเป็ นพ่อค้าขายขนมถาด มีการนามะพร้าวมาใช้
ในการทาขนมส่วนกะลาทีเ่ หลือท่านได้เก็บสะสมไว้เป็ นแรมปี เพือ่ นามาลอยใน
วันลอยกระทงนันเอง
่
พ่อบุญตัน วิชยั พรหม เป็ นชาวบ้านช่างฆ้องโดยกาเนิด ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่เล่า
ว่า พ่อบุญตันเป็ นพ่อค้าทาขนมถาดทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของลาพูน ขนมถาดของ
ท่านได้ชอ่ื ว่าอร่อยและมีราคาแพง ด้วยเหตุน้ีจงึ ทาให้เจ้าหลวงจักรคาขจรศักดิ ์
เจ้าผูค้ รองนครลาพูนได้ให้พ่อบุญตันเป็ นพ่อครัวประจาคุม้ เจ้า เมื่อเจ้าหลวง
จักรคาขจรศักดิ ์ เดินทางไปต่าง ๆ อาเภอก็จะพาพ่อบุญตันไปเป็ นพ่อครัว
ประจาด้วยทุกครัง้ ขนมถาดของพ่อบุญตัน วิชยั พรหม จะเป็ นทีต่ อ้ งการของ
ชาวบ้านทัวไป
่ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่บอกว่า ชาวบ้านต่างไปซื้อขนมถาดของพ่อบุญตัน
เพื่อมาใส่บาตรพระ โดยไปหาซื้อขนมถาดพ่อบุญตันได้ทต่ี ลาดในเมืองลาพูน
และบริเวณหน้าโรงหนังศรีหริภุญชัยหลังจากทีพ่ ่อบุญตันเสียชีวติ ลงลูกหลาน
ของท่านได้สบื ทอดอาชีพการทาขนมถาดต่อมาจนถึงรุน่ เหลนในปจั จุบนั
พิ พิธภัณฑ์ปัม๊ สามทหาร แห่งเดียวในประเทศไทย
ั๊
ถ้าเอ๋ยชื่อปมสามทหาร
หลายคนคงจะไม่รจู้ กั โดยเฉพาะเด็กๆ ใน
ั๊
สมัยนี้ แต่คนรุ่นปู่ย่า รุ่นที่มอี ายุเกิน 50 ปี น่ าจะได้เห็นปมสามทหาร
ทีจ่ ะ
เป็ นโลโก้ทหาร 3 เหล่าทัพ คือ ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ปจั จุบนั
ั๊
ั๊
ปมสามทหารได้
ลม้ หายตายจากไปแล้ว กลายมาเป็ นปมปตท.แทน
แต่ทล่ี าพูน
ั๊
ยังมีร่องรอยของปมสามทหารตั
ง้ อยู่ แต่ถูกละเลยไม่มใี ครสนใจ เมื่อพีโ่ อ๊คมา
ั๊
ทาพิพธิ ภัณฑ์เมืองลาพูน ซึ่งตัง้ อยู่ไม่ไกลจากปมสามทหารมากนั
ก ก็ชวนให้
น้องๆ หริภุญชัยคลับมาช่วยดูแล ตอนหลังเบลล์นาเรื่องราวลงในอินเทอร์เนท
ปรากฏว่ามีคนสนใจนาของมาบริจาคให้ และปตท.ก็ให้ความสนใจ จนเกิดเป็ น
ั๊
พิพธิ ภัณฑ์ปมสามทหารขึ
น้ มา จากการร่วมมือ ลงแรงช่วยกันของหลายฝา่ ย
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การดูแลก็ชว่ ยกันดูแล เบลล์กร็ จู้ กั เด็ก ๆ หลาย ๆ กลุ่ม ทีเ่ ข้ามาใหม่
เอามาช่ ว ยท างานในนั น้ เหมือ นกับ ว่ า เด็ ก กลุ่ ม นี้ ม ัน ก็เ หมือ นกับ ได้ส ร้า ง
กิจกรรม ถ้าไม่ได้ไปไหนก็ไปเก็บไปกวาด อาทิตย์น้ีไม่ได้ทาอะไรก็พากันไป
เก็บกวาดพิพธิ ภัณฑ์สามทหาร แต่กม็ ขี องหายบ้าง
“ตอนแรกเป็ นทีข่ อง ปตท. ซึ ง่ ทางเทศบาลเคยขอใช้ พ้ ืน ทีเ่ ป็ น
สวนสาธารณะมาก่อน แล้วมันก็ปล่อยรกร้างอยู่เปล่า ๆ ประมาณนัน้ หลังจาก
ทางเบลล์เข้ามาช่วยทางพิพธิ ภัณฑ์ คือผมก็ยา้ ยของมาเลย ก่อนหน้านัน้ ผมก็
ั้
เอาของอันเล็ก ๆ ของใช้ไม้สอยไว้ทปี ่ มสามทหาร
มันก็โดนแดด ซีดไปเลยตอน
ั ้ ้ ามัน เรือ่ งของขับรถ
หลังก็ให้เบลล์กบั ภูมชิ ่วยไปดู เพราะว่ามันเป็ นเรือ่ งปมน
ผมคิด อย่ า งนี้ น ะ ว่ า มัน น่ า จะดี พอดีเ บลล์เ อาไปลง Internet ไปกระทู้ใ น
Internet แล้วก็มคี นสนใจ
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แล้วอีกอย่างถ้าจะทาเรือ่ งพิพธิ ภัณฑ์ พวกสินค้าทีเ่ กีย่ วกับสามทหาร
มันมีขายใน Internet แล้วเราก็มกี ารซื้อมาบ้าง หรือไม่กไ็ ปเจอคนทีเ่ ขามีของ
แล้วเรามีการพูดแลกเปลีย่ นกับเขา เขาก็เอาของให้เรามา แล้วก็บอกว่าของมี
อยู่ทนี ่ ัน่ ทีน่ ีน่ ะ มีคนให้หนังสือมา หนังสือสามทหาร เป็ นประวัตติ งั ้ แต่เริม่ ต้น
ทาตรงนี้แล้วมันได้หลาย ๆ อย่าง อย่างมีพเี ่ ขามาช่วยทากระจกบ้าง ทาขาตัง้
บ้าง แต่อนั หนึง่ ก็คอื ว่า เงินจากถือกล่อง ตอนนัน้ รูส้ กึ ว่าเราได้พดู กันว่า เวลา
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ถือกล่อง อยากให้คนได้เห็นสิง่ ทีเ่ ราได้รบั บริจาค หลังจากการถือกล่องที ไ่ ด้รบั
เงินบริจาคว่ามีผลคืบหน้าด้วย
ก็ไ ด้เ ริม่ เข้า ไปท ากระจก เขาก็เ อาเงิน จากถือ กล่ อ ง คือ ได้เ งิน มา
เท่าไหร่ อาทิตย์น้ ีทาอะไรก็ถ่ายรูปไว้ เอาไปโพสให้เขาดู ว่าเราได้ทาอะไรบ้าง
จะ Update เป็ นอาทิตย์ มันก็มกี ระแสมาเรือ่ ย ๆ อีกอย่างหนึง่ ก็คอื บังเอิญว่า
ั้
ปมสามทหารมั
นเหลือทีเ่ ดียวในประเทศไทย เจ้าของพื้นที ่ คือปมั ้ ปตท. เขา
เห็นโดยทีเ่ ราไม่ได้รอ้ งขอไป เขาติดต่อมาเองทางน้ อง ๆ เขาเข้าไปคุยกับ
เทศบาลว่า เทศบาลตอนนี้จะมีโครงการทาอะไรกับพิพธิ ภัณฑ์ไหม เพราะว่า
เทศบาลขอพื้นทีเ่ อาไว้ แล้วก็พอดี เทศบาลยังไม่มโี ครงการอะไรทา งัน้ ก็ขอ
พื้นทีใ่ ห้เด็กกลุ่มนี้ดูแลก็แล้วกัน ก็เหมือนกับว่าเราได้ดูแลพื้นที ่ เขาก็ซ่อมไฟ
ซ่อมอะไรของเขากันไป”
เมื่อน้าใจจากเมืองออกมาสู่ชนบท น้าใจจากชนบทก็ไหลเข้าสู่
เมือง
หริภุ ญชัย คลับ มักจะออกเดิน ทางเป็ น กลุ่ ม ขับ รถกัน ไปช่ว ยน้ องๆ
ตามชนบท เป็ นภาพทีน่ ่ าประทับใจแก่ผทู้ พ่ี บเห็น และตัวเขาเองก็เกิดความ
ภาคภูมใิ จทุกครัง้ ทีไ่ ด้ทา การได้ออกไปภายนอก ได้พบเจอกลุ่มต่างๆ เกิดการ
แลกเปลี่ย นประสบการณ์ แนวคิด การท างานซึ่ ง กัน และกัน อย่ า งน้ อ งๆ
เยาวชนบ้านจาขี้มด เมื่อมาเจอกับ หริภุญชัยคลับ ก็เกิดความประทับใจใน
แนวคิดการทางานทีม่ ีความเป็ นอิสระ จากทีพ่ วกน้องๆ จาขีม้ ด เคยคิดแบบ
เป็ นโครงการ ทาให้ตอ้ งติดกับข้อจากัดของแหล่งทุน
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การเปิ ด พื้น ที่ใ ห้พ่ีม าพบกับ น้ อ งท าให้แ ต่ ล ะฝ่ า ยได้ ค วามคิด ได้
แนวทางการทางานมากขึน้ นาไปสู่การช่วยเหลือ เอามือ้ กัน แบบพีช่ ่วยน้อง
น้องช่วยพี่ สุดท้ายแล้วคนในชุมชนเห็นคนนอกเข้ามาช่วยลูกหลานตนเอง ก็
นาไปสูค่ วามเข้าใจและช่วยเหลือกิจกรรมของเยาวชนในชุมชนมากขึน้
“ถ้า ตัว ผมเอง น้ อ ง ๆ ประทับ ใจอะไร น้ อ ง ๆ เขาเจอหลาย ๆ
รูปแบบ อย่างเขาไปเจอจาขี้มดเขาก็ประทับใจ อย่างกรณีของแตง ก็ประทับใจ
ตัวซึง่ กันและกันมากกว่า ตัวทางโน้ นก็เห็นทางเบลล์เดินถือกล่องก็เป็ นแรง
กระตุ้นให้ตวั เขาเหมือนกัน เขามาเห็นแนวทางกับกลุ่มเบลล์ ทีด่ ้นิ รนเองคน
เดียว เขาก็เลยชอบแนวทาง เริม่ มีการพูดคุยตัวเบลล์กบั กลุ่มก็ไปเทีย่ วหาเขา
แรก ๆ เขาก็ยงั ไม่มบี นั ทึกเรือ่ งบ้านเกิดเขาเท่าไหร่ ตอนนัน้ รูส้ กึ เขา
ทาโครงการ ยังติดรูปแบบการอบรม ประชุม ต้องเข้าค่าย เอาเด็กในโรงเรียน
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นะ แล้วทีน้ ีตอนนัน้ ก็ไปเหมือนกับเบลล์กเ็ อาสีเอาเครือ่ งเขียนไปให้ แล้วก็ไป
เทีย่ วหาเด็กเขา แต่กบ็ อกว่า เออ ไม่อยากให้เด็กเขาได้อย่างเดียว อยากให้เด็ก
เขาได้แลกเปลีย่ น เขาก็เอาผักเอาอะไรมาให้ แรก ๆ นะ แล้วก็เริม่ พูดคุยกันว่า
น่ าจะมีแรงบันดาลใจทางานให้กบั ชุมชนเก่าของเขาเหมือนกับให้เขาไปคิด
หลาย ๆ รอบอยูน่ ะ
จนเขามาคิดถึงเรือ่ งการทาวังปลา ส่วนหนึง่ ก็มาถือกล่องเอาตอนนี้ ก็
ช่วยกัน ช่วยกันไป ผู้ชายก็ทาฝาย ทางนี้ก็เอาคนมาช่วยออกแรง ก็เริม่ เห็น
หลาย ๆ อย่าง เข้าก็เห็นทางบ้านเขาก็ชว่ ย อย่างกรณีหลังสุดของแอ๋มทีไ่ ม่ได้
เรียน เขาก็ยงั ถือกล่อง จ่ายค่าเทอมให้ เด็กเขาก็รกั กันดี เขาก็ทากิจกรรม ก่อน
หน้านัน้ ก็ชว่ ยเด็กอีกคนทีญ่ าติเขาเป็ นเอดส์ตาย ตอนหลังเขาก็ไม่ได้เรียน ก็ไม่
ได้มาช่วยกิจกรรม”

เมื่อน้ องๆ ชนบทเข้ามาในเมือ งบ้า งหละ ก็พ่ๆี หริภุญชัยคลับได้ม ี
กิจ กรรมตะลุ ย หนองผักตบ โดยระดมสรรพกาลังจากเยาวชนกลุ่ ม ต่า ง มา
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ช่วยกันนาผักตบชวาออกจากหนองจาม ซึง่ อยูใ่ นเมืองลาพูน น้องๆ จากหลาย
กลุ่ม หลายชุม ชนก็มาช่วยกัน พวกมดคันไฟพอรู้ข่า วก็มาถ่ายอีกตอนหนึ่ ง
ตอนนี้ ช่ือ ว่ า “ตะลุ ย หนองผัก ตบ” ออกอากาศได้ ร ับ ผลพอสมควร มีแ รง
กระเพือ่ มจากเทศบาลเข้ามาช่วยเหลือ ไม่รวู้ ่าคิดยังไง เด็กลงมือทาเอง แล้วก็
คงไปส่งผลกระทบจิตใจกับผูใ้ หญ่ จึงได้เข้ามาช่วยเหลือ
น้องบีม ภาณุเดช เยาวชนจากบ้านไร่น้อยเป้นคนหนึ่งทีม่ าร่วมตะลุย
หนองผักตบในวันนัน้ หลังจากรายการออกอากาศ วันนัน้ เขาทาขนมจีนกัน ก็
นังดู
่ ดว้ ยกัน ตัง้ แต่วนั นัน้ เป็ นต้นมา มันมีความรูส้ กึ ว่าบีมมีความกระตือรือร้น
มากขึน้ มีความรับผิดชอบมากขึน้ จากทุกครัง้ เวลาจะนัดบีมต้องโทรตาม แล้ว
เป็ นคนตื่นสาย แล้วเขาจะต้องเขียนเล่าเรื่อง แล้วบอกบีมว่า 5 โมงเย็นวันศุกร์
ต้องเอามาส่งนะ แล้ววันนัน้ พีก่ ม็ าอยู่รา้ นเฉาก๊วยของพีโ่ อ๊ค แล้ววันนัน้ บีมโทร
ตามว่าเอาเรือ่ งเล่ามาส่ง เป็ นการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี น้ึ พีต่ ุ๊กตา พีเ่ ลี้ยง
เยาวชนบ้านไร่น้อยกล่าวถึงบีม และสิง่ ทีเ่ ห็นจากวันตะลุยหนองผักตบ
“เขาชอบเบลล์กบั ภูม ิ เพราะมันเห็นภูมอิ ยู่คนเดี ยว ก็ถอดกางเกงลง
ไปช่วยเลยนะ บีมบอกว่าชอบพี ่ 2 คนนี้ ไปพูดทีบ่ า้ น คือบีมดีข้นึ เรือ่ ย ๆ และ
หวังว่าจะดีข้นึ ไปเรือ่ ย ๆ ตอนนี้ยงั ถามอีกว่าไม่มกี จิ กรรมอะไรให้ทาแล้วเหรอ
ก็เสนอเขาไปว่า เราเข้าไปช่วยเบลล์แล้ว เราลองนึกซิว่าเราจะให้เบลล์กบั ภูม ิ
ช่วยอะไรเราบ้างในหมูบ่ า้ น”
“มีพวกเด็กอีกกลุ่มทีช่ ่วยวันนัน้ อย่างกรณีเด็กของเล่นเก่า ทีท่ าของ
เล่น ทีม่ ผี หู้ ญิงตัวใหญ่ ๆ ทีล่ งไป ก็ลงอยูใ่ นน้ าตลอด คือ ผมกาลังจะบอกว่า ใน
ลักษณะแบบนี้ คือเขาเป็ นผูห้ ญิงทัง้ หมดเลยนะ แต่กจ็ ะมีผนู้ าทางธรรมชาติสกั
คนหนึง่ คือจะดูน้อง ๆ ตลอด จนเขาขึ้นแต่เขาไม่ข้นึ แล้วก็ทาของเล่น แต่ทุก
วันนี้บางคนก็เข้ามาช่วยเบลล์ดว้ ย แต่ตวั หลัก ๆ ก็ทาของเล่นของเขาอยู่ ทีผ่ า่ น
มาก็ทาจักจัน่ เพือ่ จะนาไปให้เด็กในท้องถิน่ อืน่ ได้เล่น คือเขามีเป้าอยู่แล้ว แต่
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ว่าแนวคิดของเขา เราก็ช่วยเขาไปด้วย ไปหาไม้ ช่วยเอาไม้ให้เขา คือผมมอง
เรือ่ งการเชือ่ มของเขามากกว่า แต่ว่าหลัก ๆ เขาต้องมีของเขาอยู่แล้ว เรามอง
ว่าเขาต้องแยกกัน มันก็เลยเห็น.”

3 เชื่อมสัมพันธ์ละอ่อนลาพูน
กิจกรรมของหริภุญชัยคลับ เป็ นจุดทีด่ งึ และเชือ่ มโยงเด็ก เยาวชนแต่
ละกลุ่มให้เข้ามาอาสาพัฒนาท้องถิน่ ลาพูน นอกจากพวกเขาจะสื่อสารด้วยเวบ
ไซด์ HI 5 แล้ว ยังเป็ นโอกาสดีทร่ี ายการมดคันไฟได้นาเสนอภาพของเยาวชน
ลาพูนหลายตอนผ่านโทรทัศน์ ทาให้คนลาพูนได้เห็นกิจกรรมของเยาวชน มี
เด็ ก เยาวชนสนใจอยากจะมาช่ ว ยงานมากขึ้น โดยเข้า มาใช้ส ถานที่ข อง
พิพธิ ภัณฑ์เมืองลาพูน ทีเ่ ปิ ดเป็ นพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์สาหรับเด็ก เช่น กลุ่มเด็กของ
เล่นพื้นบ้าน กลุ่มเด็กเล่นเปี๊ ย กลุ่มเด็ก ขว้า งลูกจุลินทรีย์ นักเรีย นโรงเรีย น
มัธยมในลาพูน เป็ นต้น รวมทัง้ การไปเยีย่ มเยียนน้องๆ หรือกลุ่มเพื่อนในพืน้ ที่
ทาให้เขาได้พบเจอน้องบางคนทีอ่ ยากทากิจกรรม ก็ชกั ชวนเขามาร่วมด้วย
การเชื่อมโยงเด็กเหล่านี้มาเจอกัน ก็จะชักชวนเพื่อนๆ หน้าใหม่เข้า
มา เป็ น การสร้า งคนรุ่น ใหม่ สร้า งคนในพื้นที่ทงั ้ กลุ่ ม เด็กในเมือง และกลุ่ ม
เยาวชนในหมู่บ้าน ผ่านการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ระหว่ างกัน ให้เ ขาวิเ คราะห์
ปญั หาเอง คิดงานเอง การลงมือปฏิบตั ิจริง เบลล์เรียกว่าให้เด็กได้ระบาย
ความสามารถของเขาออกมา
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บทเรี ย นจากการท ากระทงสายที่ ต้ อ งมี ก ารตระเตรี ย มหา
กะลามะพร้าว เทียน และการหล่อเทียนในกะลามะพร้าว น้องๆ ทีเ่ ข้ามาช่วยก็
เข้ามาทาเอง โดยไม่ตอ้ งรอพีๆ่ เขาก็จดั การของเขาเองได้
“ผมรูส้ กึ ว่ามันมีแรงกระเตื้องขึ้น คือผมมองว่า เราทากะโล้งมะพร้ าว
ทาด้วยกันมา พีก่ ไ็ ม่ตอ้ งบอกแล้วนะ ว่าต้องทาอะไรอีกบ้าง น้องเขาก็รกู้ นั เอา
เอง ไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์โทรหาพี ่ คือตลอดทีผ่ ่านมา เขาโทรมาว่าวันนี้
ต้องทาอะไรบ้าง ต้องทาไหม อย่างทีว่ นั จันทร์ทผี ่ ่านมา พีห่ ยุด พีเ่ ข้ามาเจอกะ
โล้งมะพร้าวเลย เขาไม่โทรหาพีเ่ ลย เขาจัดการคนเดียวเองหรือว่าบางส่วนทีอ่ ยู่
รอบนอก เขาก็หาของเอาเองเลย ผมก็ไม่ตามเขา ถือว่ามันจะเป็ นการซักซ้อม
ของเขาไปด้วย”
“ผมเข้าใจว่ามันต้องมีอกี หลายกลุ่ม แต่ว่ามันยังไม่มใี ครเอาเด็กขึ้นมา
อย่างผมเคยพูดกับเบลล์ว่า อย่างเด็กทีเ่ ต้นบีบอย เราก็ไม่รวู้ ่าจะทาอย่ างไรดี ก็
บอกเบลล์ว่าถ้าเจอใครก็ลองพูดลองชวนเข้ามา ส่วนหนึง่ ต่อไปก็คงเป็ นหน้าที ่
ของเด็กได้มโี อกาสเผยแพร่ต่อไป”
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“ ตอนนี้กพ็ ยายามหาพวกรุ่นน้อง พยายามดึงรุ่นหลัง ๆ ก็ตดิ ต่อจาก
ทางโรงเรียน มันเกิดการเชือ่ มต่อ ถ่ายถอดเป็ นรุ่น ๆ ไป เรียนรูจ้ ากผมไป มัน
เหมือนทีพ่ โี ่ อ๊คพูดไว้ว่า ทีจ่ ริงแล้ว อย่างทุกวันนี้ผมก็ไม่รวู้ ่าความคิดใครเป็ น
อย่างไร มันก็มเี ด็กบางคนทีอ่ ยากเข้ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมของเรา แต่เขาก็
ไม่มเี วทีในการแสดงออกของเขา แล้วตอนนี้ทเี ่ ขาเข้ามาร่วมกับเรา เขาก็ได้ซมึ
ซับอะไรของเราไปเรือ่ ย ๆ ของเขาเอง ตรงนี้ม นั ก็เป็ นเหมือนลักษณะของการ
ถ่ายทอดของเราด้วย”
จากกิจกรรมที่กลุ่ มทาจะเป็ นแรงกระเพื่อมในสังคมลาพูนๆได้บ้า ง
อย่างตะลุยหนองผักตบ มีเด็กทีอ่ ยากเข้ามาช่วยงานมากขึน้ คนผ่านไปผ่าน
มา ก็มาร่วมด้วย ชาวบ้านทีเ่ ขาเห็น ก็เอาของ เอาข้าวเอาน้ ามาให้ เพราะเห็น
เราเข้ามาทางานให้ในหมู่บา้ นนี้ โชคดีตรงทีว่ ่ามีส่อื เข้ามาถ่ายทอด กลุ่มอื่นก็
ทางานหนักเหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้เสนอภาพของเขาออกไป 2 ครัง้ แล้ว
ทีม่ สี อ่ื ออกไป ทาให้คนรูจ้ กั ไม่ใช่เฉพาะลาพูน
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เด็กหลายคนในสังคมลาพูน ไม่มพี น้ื ทีใ่ นการแสดงออก การทีห่ ริภุญ
ชัยคลับเปิ ดโอกาส เปิ ดพื้นทีใ่ ห้พวกเขาเท่ากับว่าให้เขาได้แสดงพลังออกมา
ทัง้ ในด้านความคิด พลังกาย และนาไปสู่พลังใจทีม่ คี วามเป็ นเยาวชนจิตอาสา
เพือ่ สังคมลาพูน เพือ่ ถิน่ เกิด......ต่อไป
ความภาคภูมิใจ มีความสุขที บ่ งั เกิ ดขึ้นในใจของเด็กกลุ่มนี้ จาก
การได้ออกไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสังคม ฟื้ นฟูงานประเพณี
ท้องถิ น่ ทุกกิ จกรรม ด้วยพลังของเยาวชนจิ ตอาสา ทาให้พวกเขาทางาน
อย่างไมมีความเหน็ ดเหนื อ่ ย แต่ มนั เป็ นความสุขเล็กของคนเล็กๆ ใน
สังคมใหญ่แห่งนี้
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