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ค าน า 
 

โลกปจัจุบนัเป็นยุคสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู ้ (Knowledge-Based 
Society and Economy) ทีข่บัเคลื่อนหรอืแขง่ขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปจัจยั
ส าคญั  การแขง่ขนัหรอืพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อมุ่งไปสู่ความอยู่ดกีนิด ี
และมคีวามสุข "ความรู"้ ถอืเป็น "ตน้ทุนทางปญัญา" ทีต่อ้งสรา้ง ยกระดบั 
รวบรวม จดัระบบ จดัเกบ็  โดยใหเ้ขา้ถงึงา่ย และน าไปใชไ้ดง้า่ย หรอืมี "การ
จดัการความรู"้ (Knowledge Management / KM) เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
บุคคล องคก์ร และเครอืขา่ย บรรลุตามเป้าหมายอยา่งมคีุณค่า มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  
            สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท าหน้าทีห่นุน
เสรมิการกลไกการท างานของชุมชนทอ้งถิน่ ใหม้ขีดีความสามารถในการน า
แนวคดิ หลกัการ และเครื่องมอืการจดัการความรูไ้ปใช ้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการพฒันาเดก็และเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ของตนเอง  

เอกสารเล่มเล็กชุด ตลาดนัดจัดการความรู้ของเยาวชนในชุมชน
ทอ้งถิน่ภาคเหนือ “พลงัเยาวชน..พลงัสูก่ารพฒันาชมุชนทอ้งถิน่” จดัท าขึน้เพือ่ 
(1) บนัทกึรอ่งรอยการเรยีนรูร้ว่มกนัของเดก็ เยาวชน ครอบครวั ชุมชน กลไก 
และหน่วยบ่มเพาะเด็กและเยาวชน (2) น าเสนอบทเรยีน องค์ความรู ้ในการ
พฒันาเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
คณุคา่ มศีกัดิศ์ร ี (3)น าเสนอวธิกีารประยุกต์ใชก้ารจดัการความรูข้องเดก็และ
เยาวชนในชุมชนทอ้งถิน่ท่ามกลางความหลากหลายของบรบิทและเครอืข่าย  
(4) น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นนวัตกรรมสงัคมในการบ่มเพาะเด็กและ
เยาวชนภายใตก้ารด าเนินงานของโครงการและพืน้ทีเ่ครอืขา่ยอืน่ๆ 
 สรส. ขอขอบพระคุณแกนน าชุมชน ภาคีพันธมิตร และผู้ที่มีส่วน
สนบัสนุนและเกีย่วขอ้งในการกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัทกุทา่น 

สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
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ก่อนเข้าเร่ืองจากบรรณาธิการ   
 

 เอกสารเล่มเล็กฉบับนี้  เป็นเอกสารที่ผู้เขยีนได้ไปพูดคุยกับกรณี
ตวัอย่างดีๆ (Best practice) ในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือจ านวนหนึ่ง จาก
หลายๆ กรณีเด่น มเีป้าหมายเพือ่ทีต่อ้งการจะสือ่สารวธิคีดิ วธิปีฏบิตั ิเรือ่งราว
ของการท างานของคน และองคก์ร การใชช้วีติอยู่ในทอ้งถิน่อย่างมคีุณค่า และ
ศกัดิศ์ร ีการมจีติอาสา เสยีสละท าประโยชน์เพื่อสงัคม เพื่อชุมชนของตนเอง 
และกระจายไปสูช่มุชนอืน่  

อกีเป้าหมายหนึ่ง ผูเ้ขยีนหวงัว่าวคีดิ วธิปีฏบิตัทิีด่ขีองกรณีเหล่านี้ จะ
เป็นตวัอย่างที่จะสร้างแรงบนัดาลใจให้เกดิแก่เยาวชน และกลุ่มเยาวชนใน
ทอ้งถิน่ทีจ่ะลุกขึน้มาท าประโยชน์เพื่อทอ้งถิ่นของตนเอง ด้านแกนน าชุมชน 
องค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จะเห็นความส าคญัของการพฒันาเด็ก เยาวชนใน
ชมุชนทอ้งถิน่ และใหก้ารสนบัเดก็ เยาวชนในทอ้งถิน่ของตนเองในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในเอกสารในเอกสารเล่มนี้ ยงัไม่สมบูรณ์นัก 
เนื่องจากใชร้ะยะหนึ่งในการลงพืน้ทีไ่ปพบปะพดูคยุ และคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ
จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  เพือ่ใหเ้อกสารมคีวามสมบูรณ์ในระดบัหนึ่ง ขอ้มลู และ
เนื้อหาในเอกสาร บรรณาธิการขอน้อมรบัการปรบัปรุงแก้ไขจากท่านผู้อ่าน 
เพื่อใหเ้อกสารมคีวามสมบูรณ์มากขึน้ และเป็นประโยชน์เพื่อน าไปใชใ้นการ
พฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่ต่อไป  

 
บรรณาธกิาร 

ปลายหนาว เขา้รอ้น  
กมุภาพนัธ ์2552 
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1 กอ่นจะเป็นหรภิญุชยัคลบั  
 
 “เรากน็ัง่คุยกนัเฉย ๆว่า เออ อย่างนี้กด็นีะ เพราะว่าทุกปีทีผ่่านมา ก็

จะมพีวกกลุ่มรถทีร่ว่มกจิกรรมกนัจรงินะ แต่ไมไ่ดร้่วมตัง้แต่กระบวนการตัง้แต่
ครัง้แรก ๆ ซึง่นีก่เ็ป็นปญัหาของเขาเหมอืนกนั จะใหท้ ายงัไงละ ตอนนี้กจ็ะมา
ตอนปลาย ๆ งานใกล ้ๆ จะเสรจ็ แลว้ก ็คอื มนัเรยีกกนัตัง้แต่แรก ๆ แลว้ล่ะ แต่
ว่ามนัก็เป็นปญัหาของพวกเรา เขาไม่ได้เขา้มาร่วม อาจจะเป็นเพราะว่าเขา
เรยีนหนงัสอืบา้ง ไกลบา้นบา้ง อยูเ่ชยีงใหมบ่า้ง หรอืเป็นกลุ่มทีท่ างาน มนักค็อื 
เขามาชว่ยงานไดไ้มเ่ตม็ที”่   
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  แกนน าคนหนึ่งของหรภิุญชยัคลบัเอ่ยขึน้มา ขณะทีน่ัง่คุยกนัทีร่า้น
นมสายน ้าผึง้ แหล่งนัดพบประจ าของพวกเขา รา้นนมเลก็ๆ กลางเมอืงล าพูน 
บรรยากาศสงบเงยีบ น่าจะเป็นบา้นแลว้น ามาตกแต่งเป็นรา้นคา้ วนันี้เราไดม้า
นัง่คุยกบั เบลล ์และน้องจากหรภิุญชยัคลบัอกี 2 คน คอื ภมิู  ภูมภิทัร จกัขุ
เรอืง อายุ 24 ปี ท างานเป็นช่างซ่อม ตกแต่งรถจกัรยานยนต์ และ โต้ง วชั
รพงษ์ วงคม์ะโน อาย ุ23 ปี ตอนนี้ก าลงัชว่ยชาตดิว้ยการเป็นทหารเกณฑ ์และ
ท างานเป็นช่างคอมพิวเตอร์เหมือนเบลล์ ตามมาด้วย อ้ายโอ๊ค  นเรนทร ์
ปญัญาภู ผู้ใหญ่ใจดี มาดเข้มจากพิพิธภัณฑ์เมืองล าพูน ท าหน้าที่เป็นที่
ปรกึษาใหก้บัน้องๆ กลุ่มนี้  

 

 
 
เบลล์ หนุ่มหน้าใส ผมฟูหยกิเต็มหวั อายุ 24 ปีจบการศกึษาจาก

วิทยาลัยเทคนิคล าพูน ด้านอิเลคโทรนิคส์  ปจัจุบันท างานเป็นช่าง
คอมพวิเตอรท์ีบ่รษิทัแห่งหนึ่งในนิคมอตุสาหกรรมล าพนู ในวยัเดก็เบลล์ถูกขดั
เกลาจากครอบครวั ทีแ่ม่เป็นแม่คา้ขายของในตลาด ตอ้งตื่นแต่เชา้ไปช่วยแม่
ขายผกัทีต่ลาด ช่วงปิดเทอมกห็าเงนิดว้ยการรบัจา้งแกะมะพรา้วและลา้งจาน 
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กเ็รยีกว่าเรยีนไปด้วย หาเงนิไปด้วย เพื่อลดรายจ่ายของครอบครวั การบ่ม
เพาะจากครอบครวั ท าใหเ้บลล์เป็นคนทีเ่กบ็ออม และเมื่ออยากจะได้อะไรก็
ต้องหาเงนิมาซื้อเอง อย่างรถเวสป้าของเขาคันหลายหมื่นบาท ก็มาจาก
น ้าพกัน ้าแรงของเขา 

ประมาณปี 2542-2543 เบลล์กบัเพื่อนทีร่กัและหลงใหลในรถเวสป้า 
และรถเก่ารุ่นพ่อ มารวมกลุ่มชื่อว่า หริภญุชยัคลบั เป็นชมรมทีเ่กดิจากการ
รวมกลุ่มกนัของวยัรุ่นล าพนูกลุ่มหนึ่ง   เพื่อพูดคุยกนัเรื่องรถ และพากนัขีร่ถ 
ทัง้รถเก่า รถใหม่ ตระเวนรอบเมอืง หลายคนทีไ่ดพ้บเหน็เด็กกลุ่มนี้ อาจจะดู
ว่าเอาแต่ขีร่ถเล่น ไมท่ าการ ท างานอะไร บางคนอาจจะอยากเขา้ร่วมกลุ่มดว้ย 
เพราะว่าเท่ระเบิด สาวๆ ก็ชอบมองตามเป็นตาเดียว บางคนก็ว่าเป็นแก๊ง
วยัรุน่ขีร่ถกวนเมอืงไปวนัๆ   

 
“แรกๆ เรารวมตวักนั 7-8 คน เฉพาะกลุ่มในหอ้งเรยีนด้วยกนั แล้วก็

เริม่ซื้อรถกนั ซื้อรถเวฟบ้าง ยามาฮ่าบ้าง ฮอนด้า อะไรอย่างนี้  ยงัไม่ตาม
กระแสกนั แต่ขบัเอาเท่ห์เฉย ๆ แต่เริม่มาหลงั ๆ เริม่มเีพือ่นทีเ่ป็นพวกแม้ว 
พวกปากะยอ แล้วเขากเ็ริม่เล่าเรือ่งบา้นของเขาใหฟ้งัว่าบ้านเขายากจนมาก 
เรากอ็ยากเทีย่วดว้ย เลยเอาเสื้อผา้ไปบรจิาคใหเ้ขา มนักแ็ค่อยากเทีย่วเฉย ๆ
ครบั แต่มนักอ็ยากชว่ยนะ แต่กไ็ดเ้ทีย่วเหมอืนกนั ไดข้บัรถไปเทีย่วไกล ๆ มนั
สนุก มนัไดข้บัรถไปทีไ่หน ๆ”  
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 จากเวสป้า สู่จิตอาสา  
ตอนนัน้พวกเขาก าลงัเรยีนระดบัปวส. แรก ๆคดิอยากจะท่องเทีย่วไป

ตามสถานทีต่่างๆ แต่อยากจะช่วยเหลอืคนดอ้ยโอกาสด้วย อกีอย่างหนึ่งไม่มี
ขอ้อา้งที่จะไปที่ไหนไกล ๆ กลวัพ่อแม่เป็นห่วง จึงเอาเสื้อผ้าไปบรจิาคบ้าน
เพือ่นทีเ่ป็นชาวเขา เอาเสือ้ผา้ไปบรจิาคใหเ้ขาแค ่2 ครัง้  

งานแรกที่น้องๆ หรภิุญชยัคลบั ท าอย่างเป็นจรงิเป็นจงั คอื หาเงนิ
ช่วยจัดตัง้พิพิธภัณฑ์เมืองล าพูน โดยจัดท าผ้าป่าขอบริจาคของเก่า ของ
โบราณเมอืงล าพนูในอดตี และเดนิกล่องขอรบับรจิาคทีถ่นนคนเดนิ ทุกคนืวนั
ศกุรท์ีต่วัเมอืงล าพนู ต่อมาไดเ้ขา้รว่มแลกเปลีย่นกบัเยาวชนกลุ่มอืน่ ท าใหเ้หน็
แนวคดิในการท างานทีไ่ม่ตรงกนั ทีต่ ัง้กลุ่มขึน้มาเพื่อขอทุนจากภายนอก แต่
ว่าการท างานของหรภิุญชยัคลบัเน้นความอสิระในการคดิงาน การสรา้งสรรค์
งานใหม่ๆ ที่ไม่ได้หวังพึ่งพาหน่วยงานภายนอก ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความตัง้ใจ ความเสยีสละ สรา้งการมสี่วนร่วมของคนล าพนูมาช่วยเหลอืเมอืง
ล าพูนด้วยการเดินกล่องบริจาค รบับริจาคตามร้านค้า และงานวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ 
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การท างานของหรภิุญชยัคลบั มเีป้าหมายทุกครัง้ว่าตอ้งการเหน็อะไร 
อยากใหเ้กดิอะไรขึน้ เบลล์ ภูม ิและโต้ง รวมทัง้เพื่อนๆ ของเขาในหรภิุญชยั
คลับ ทุกคนมีความเข้าใจในแนวทางของกลุ่มหนุ่มสาว ไปไม่น้อยกว่าผู้ที่
ถ่ายทอดให ้อาจเป็นเพราะความเป็นคนทอ้งถิน่ คนล าพนูทีซ่มึซบัในสายเลอืด
อยู่แล้ว เรื่องแบบนี้จึงไม่เป็นการยากที่ฟ้ืนฟูแนวคิดนี้ข ึ้นมา เริ่มจากการ
เสยีสละของตนเองกอ่น  

 กจิกรรมของเด็กกลุ่มนี้จงึมคีวามหลากหลาย ไรร้ปูแบบตายตวั เริม่
จากภายในตนเองก่อนที่มีความตัง้ใจ เสยีสละช่วยเหลือจริงๆ เช่น บรจิาค
สิง่ของ เสื้อกนัหนาวตามชนบท ฟ้ืนฟูประเพณีลอยกระทงสาย (ลอยกะโล้ง
มะพรา้ว พ่อบุญตนั) ท าพพิธิภณัฑ์สามทหารโดยอนุรกัษ์ป ัม๊สามทหารแห่ง
เดียวในประเทศไทย (ปจัจุบันคือป ัม๊ปตท.)  สร้างสนามกีฬาให้น้อง น า
ผกัตบชวาออกจากหนองจาม ช่วยเหลอืเยาวชนกลุ่มอื่น เช่น พากนัไปช่วย
ทาสีโรงเรียน  ช่วยน้องๆ บ้านจ าขี้มดท าฝาย ช่วยน้องๆ บ้านไร่น้อยท า
สนามเปตอง เป็นตน้  
  

“ส าหรับผม ผมว่ามันเป็นของมันอยู่แล้ว คือเราไม่ต้องการเงิน
สนับสนุนจากฝ่ายไหน เหมือนกับว่าถ้าเราท ากิจกรรมอะไร เราก็ต้องตัง้
เงือ่นไขเอง ว่าเราต้องการท าอะไร มีเป้าหมายอย่างไร ไม่ใช่ว่าเขาต้อง
ตัง้เป้าหมายขึน้มาใหเ้รา เราคดิยงัไงกต็อ้งท าไปแบบนัน้ เหมอืนกลุ่มหนุ่มสาว
เหมอืนกนั เขาจะท าอะไร คดิอะไร เขากจ็ะหาว่า เออ จะใชเ้งนิแบบไหน ต้อง
เกบ็เงนิไหม เขามวีธิหีาเงนิเอง” 
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2 อดุมการณ์เลก็ๆของเยาวชน....... สูส่งัคมล าพูน  

 
 เบลล์บอกว่าแนวคดิ อุดมการณ์ท างานของเขาเกดิมาจาก “แนวคดิ
กลุ่มหนุ่มสาว” ซึง่เป็นจารตีแต่เกา่กอ่นของทางเหนือ เขาไดเ้รยีนรูแ้นวคดินี้มา
จากพีโ่อ๊ค และพ่อแม่ทีไ่ด้เล่าเรื่องราวของกลุ่มหนุ่มสาวใหฟ้งัว่า ใครทีจ่ะมา
เป็นกลุ่มหนุ่มสาวได้ จะต้องเสยีเงนิค่าสมคัร และเสยีสละเวลาของตนเองมา
ช่วยเหลอืสงัคม เมื่อหาเงนิได้กน็ าเงนินัน้ซื้อของใหว้ดั ปจัจุบนักลุ่มหนุ่มสาว
หายไป กลายเป็นกลุ่มเยาวชน เขาและเพื่อนๆ หริภุญชยัคลับจึงได้ยึดถือ
อดุมการณ์นี้ เป็นวถิใีนการท างาน และถ่ายทอดใหแ้ก่รุ่นน้องคนอื่น และน้องๆ 
ในกลุ่มอืน่ๆ  
  การท ากจิกรรมของเขา ทีไ่ดม้โีอกาสเผยแพร่ออกสื่อรายการมดคนั
ไฟ ได้ท าใหน้้องๆ หลายคนเอาเป็นแบบอย่าง ซึง่เบลล์เรยีกว่า “การท างาน
เชิงสัญลักษณ์” ยกตัวอย่างที่กลุ่มเขาได้เดินกล่องขอรับบริจาคเงิน ไป
ช่วยเหลือผู้อื่น น าไปท าประโยชน์ให้แก่สงัคมล าพูน ซึ่งไม่มใีครท ามาก่อน 
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ต่อมาไดม้เีด็กเยาวชนกลุ่มอื่นท าตาม ซึง่ตรงนี้เขาบอกว่าอยากจะใหส้ิง่ทีเ่ขา
ท า เป็นสญัลกัษณ์ทีใ่หค้นอื่นท าดว้ย ใครจะเลยีนแบบได ้แต่ตอ้งท าประโยชน์
เพือ่สงัคม  
 

เขามกัจะพูดว่า “เกดิมาเป็นคนล าพูน แล้วท าอะไรให้ล าพูนหรอืยงั” 
นัน้คอืเป้าหมายชวีติของเบลล ์ทกุวนันี้เขาก าลงัจดั “ความสมดุลใหแ้กช่วีติ” ใน 
3 ดา้นคอื ครอบครวัทีต่อ้งหาเวลาทานขา้วกบัพ่อแม่ ท างานบา้น ลา้งถว้ยลา้ง
ชาม ถูบา้น ดูแลพ่อแม่ การท างานทีน่ิคมอุตสาหกรรมล าพูน และเมื่อมเีวลา
ว่างก็จะแวบมาที่พพิธิภณัฑ์ ซึ่งเป็นงานส่วนที่เขาช่วยเหลือสงัคม เป็นการ
จดัสรรเวลาใหแ้กช่วีติของเขาและคนรอบขา้ง   
  

ส่วนเรื่องจิตอาสาของเบลล์เกิดขึ้นมาจากภายในของตนเอง ที่
อยากจะท าประโยชน์ใหส้งัคมล าพูน เบลล์บอกว่าทแีรกคดิว่าคนทุกคนมจีติ
อาสาอยู่ในตวั แต่ว่าแท้จรงิแล้ว หลายคนท าตามกระแส ท าตามเพื่อน เห็น
เพือ่นท าอะไรกท็ าตาม โดยทีไ่มไ่ดอ้อกมาจากใจ ไม่มจีติใตส้ านึกทีอ่ยากจะท า
เพือ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ 
 
 “ผมไมไ่ดเ้รยีกว่าจติอาสา แต่ผมอยากจะท าประโยชน์ใหส้งัคม โดยไม่
มใีครบงัคบั ตรงนี้ เกดิจากจิตส านึก และส่วนหนึง่เกดิขึ้นจากการได้พบเห็น
ตวัอยา่งทีด่จีากรุ่นพี ่ทีเ่ป็นไอดอล ท าใหผ้มเกดิแรงบนัดาลใจ อยากเป็นอย่าง
ทีเ่ขาเป็น และคดิว่าสกัวนัจะตอ้งไปยนือยูจุ่ดนัน้ใหไ้ด้ จะท าใหเ้ป็นเหมอืนคนๆ 
นัน้ใหไ้ด”้  
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ใช้อินเทอรเ์นตให้เกิดประโยชน์   

 เว็บไซด์ www.thaiscooter.com เป็น
พบปะพุดคุย นัดหมายเจอกนัของคนรกัรถโบราณ ที่จงัหวดัล าพูนได้มเีด็ก
กลุ่มหนึ่งทีเ่ป็นเพื่อนกนั มคีวามสนใจในรถเก่า รถโบราณร่วมกนั ต่อมาพวก
เขากไ็ดร้วมกลุ่มเป็นหรภิุญชยัคลบั รว่มมอื รว่มแรงกนัท าประโยชน์แกท่อ้งถิน่
เมอืงล าพนู ดนิแดนบา้นเกดิของเขา    

 
 “ตอนนี้กค็อืพยายามตดิต่อทางโรงเรยีนจกัรค า โรงเรยีนเทคนิคบา้ง 

ใหเ้ขาเขา้มาช่วยงาน  เราตดิต่อกนัทางอนิเตอรเ์น็ท ทาง Hi5 ลองถามเขา คอื
ใหเ้ขาเขา้มาคนเดยีว อธบิายใหเ้ขาแคบ่างสว่น ใครอยากเขา้มาท าบา้ง มาช่วย
บา้ง แคน่ี้เฉย ๆ แต่มนักค็งตอ้งปรบัเปลีย่นไป หรภิุญชยัคลบัในความหมายจะ
ไมไ่ดเ้ป็นกลุ่มของรถมอเตอรไ์ซดแ์ลว้ ตอนนี้นะ คอื ยงัไงดลี่ะ กต็อนนี้เดก็กไ็ม่
ตอ้งขบัรถแลว้ล่ะ แต่ทีจ่รงิกเ็ป็นขอ้ดนีะ เพราะว่ากอ่นหน้านี้ เดก็กอ็ยากเขา้มา
เหมอืนกนั เดก็คดิว่าเขา้ใจว่าตอ้งมรีถดว้ย ไมม่รีถมัง้ กเ็ลยไมก่ลา้เขา้มา” 

 
นอกจากเว็บไซด์เรื่องรถที่เบลล์ ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อ

ประสานงานกบัเพื่อนๆ น้องๆ แล้ว เว็บไซด์ยอดฮิตปจัจุบนันี้คอื Hi5 เป็น
ชุมชนออนไลน์ที่เบลล์ใช้เป็นสถานที่ชกัชวนชาวล าพูนเข้าร่วมกจิกรรมจิต
อาสาร่วมกบักลุ่มฯ ซึ่งคนทีเ่ขา้มาเล่นก็จะได้เหน็ภาพกจิกรรม และมคีวาม
สนใจทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาเมืองล าพูนกบัชมรมฯ ใครทีส่นใจแวะเยีย่ม
ทกัทายพวกเขากนัที ่www.hanoomarn.hi5.com  

 
“ เรือ่งอนิเตอรเ์น็ท เขา้มาชว่ยไดเ้ยอะเลย เพราะเมือ่ก่อนจะพดูกนัแต่

เรือ่งรถ มบีอร์ดกม็แีค่บอร์ดรถ แต่ว่าทนีี้ เราแยกออกมา เหมอืนลกัษณะของ

http://www.hanoomarn.hi5.com/
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วยัรุน่เลย เพราะว่าอายยุงัไล่เลีย่กนั เดก็อาย ุ17-19 แลว้ก ็21-23 ปี มนักย็งัคุย
กนัได ้พีเ่ขาท าอะไรกนัอยู ่บางทคีอืเขาเหน็เราตรงนัน้ แลว้เขากม็าเจอเราตรง
นี้  คอืบางคนก็เห็นเราถือกล่อง มนักม็ผีล เจอแล้วกท็กัว่าท าอะไร เขากถ็าม
พวกเขา พีเ่ขาท าอะไรอยู่ ตอนนี้ท ากจิกรรมอะไรอยู่ เขากค็ุยด้วย เขากอ็ยาก
ชว่ย ทีน่ี้เขากอ็ยากชว่ย ศกุรห์น้ายงัไงน้องมาช่วยนะ กเ็ริม่รูจ้กักนัตัง้แต่นัน้มา 
เป็นบางส่วน ทุกวนันี้ถอืว่ารูจ้กัเยอะเลย เมือ่ก่อนเหน็กนัเฉย ๆ กไ็ม่ไดคุ้ยกนั 
ตอนนี้เหน็หน้ากนักท็กั อ๋อ พีเ่หรอ อะไรอยา่งนี้”  
  

เบลล์บอกว่า ในกรณีโต้งเขาอยากท าดว้ย แล้วเขา้ไปเจอกระทูท้ีเ่รา
ไปบรจิาคของ ท านี่ท านัน่ พอเราไปเรากไ็ปกระทูเ้ลย บางทคีวามคดิอะไรมนั
ตรงกนั กโ็ทรนดัเขา้มานัง่คยุกนั แต่มนักม็ทีีคุ่ยกนัแต่เรื่องรถ ไม่ไดส้นใจอะไร 
เขา้กลุ่มเพื่อคุยเรื่องรถอย่างเดยีวกม็ ีมนักแ็ลว้แต่ความคดิใครความคดิมนัอกี
ท ีแต่ถา้แผว่ ๆ เรือ่งรถลง กห็ายกนัหน้าไปเลย 
  

  “ทีใ่ช ้Hi5 เพราะมนัมรีปูเรา แลว้ไปเจอสือ่ในโทรทศัน์ เขากต็ามหา
กนั บางคนกย็งัไมรู่จ้กั ว่า เอ๊ะ เหน็พีใ่นโทรทศัน์ ชืน่ชมพีม่ากเลย ใชช้ือ่ใน Hi5 
เป็นคลบั เขา้ทีล่ าพนู 1 จะเจอหมด อยู่ในนัน้หมด ถา้อย่างนัน้กค็งตอ้งเสาะหา 
มนัอาจจะเป็นทัง้กลุ่มเยาวชนหรอืกลุ่มในพื้นที ่เพราะเบลล์บอกผมว่า ในเวบ
ไซดม์กีลุ่มทีเ่ล่นกลอ้งโลโมเ่ยอะมากเป็นคนล าพนู  

 
ผมกเ็ลยบอกเบลล์ว่า ลองชวนเขาท าอะไรสกัอย่างในเมอืง  มนัมนีะ

ครบั มนัม ีถ้าเกดิว่าพรอ้ม พรอ้มทีจ่ะท างาน ยังพยายามจะท างานกนัอยู่ แต่
เขากย็งัหาทางไม่ได้ หรอืประตูทีเ่ปิดตรงนี้ได้ ถ้าเด็กพวกนี้ผลกัเขาไปได้ ก็
อาจจะมกีารเกดิกลุ่มใหม ่ๆ ขึน้มาอกี ขอ้ดอียูอ่ยา่ง คอื มนัมอีะไรทีห่ลากหลาย 
แลว้พอถงึเวลาสามารถท างานพรอ้มกนัได ้อกีอยา่งหนึง่ หมายถงึว่า อย่างงาน
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ผกัตบนีก่ไ็ด้ แต่ว่าทีจ่รงิ ๆ ทุกกลุ่มกจ็ะมงีานของเขาอยู่แล้ว ของเล่นบา้ง ท า
ฝายบา้ง คดัแยกขยะบา้ง   
   

สมมุตนิะ ทุกวนันี้ขบัรถผ่านกนัไปมาไม่ไดท้กัทายกนั แต่ว่า Hi5 มนั
ตดิต่อกนั คอืปกตใิครไม่รู ้อยู่ดี ๆ ก็มาทกัทายกนั แต่ว่าเรามาดูทีภู่มลิ าเนา
ด้วยนะ มนัจะมบีอก ล าพูน เชียงใหม่ แล้วเรือ่งผลงานของผม ความคดิผม
อยากท าอะไร มนัอยู่ในนัน้หมด แต่เป็นบางครัง้มนัไปโดนใครต่อใคร ก็นัน่
แหละ  ตอนนี้มเีดก็เกา่ แลว้ทีเ่หลอืกเ็ป็นเดก็จาก Hi5 ทัง้นัน้เลย ซึง่กเ็หน็ไดช้ดั
เลยว่าเดก็ Hi5 ทัง้หลาย แล้วเรากไ็ม่ไดรู้จ้กัเขา แลว้อย่างกบัทีบ่อกว่า ไม่ได้
เกีย่วกบัรถเลย เขาเขา้มาชว่ย”  
 

ร่วมแรง ร่วมใจช่วยเหลือสงัคม 
 

งานเริม่แรกทีน้่องๆ หรภิุญชยัคลบักลุ่มนี้ เริม่ท าอย่างเป็นจรงิเป็นจงั 
คอื การหาเงนิชว่ยจดัตัง้พพิธิภณัฑเ์มอืงล าพนู โดยจดัท าผา้ป่าขอบรจิาคของ
เก่า ของโบราณเมอืงล าพูนในอดตี และเดนิกล่องขอรบับรจิาคทีถ่นนคนเดนิ 
ทกุคนืวนัศกุรท์ีต่วัเมอืงล าพนู ต่อมาไดเ้ขา้ร่วมแลกเปลีย่นกบัเยาวชนกลุ่มอื่น 
ท าให้เห็นแนวคิดในการท างานที่ไม่ตรงกนั ที่ตัง้กลุ่มขึ้นมาเพื่อขอทุนจาก
ภายนอก แต่ว่าการท างานของหรภิุญชยัคลบัเน้นความอสิระในการคดิงาน 
การสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่ไม่ได้หวังพึ่งพาหน่วยงานภายนอก ใช้ความรู ้
ความสามารถ ความตัง้ใจ ความเสยีสละ สรา้งการมสี่วนร่วมของคนล าพนูมา
ชว่ยเหลอืเมอืงล าพนูดว้ยการเดนิกล่องบรจิาค รบับรจิาคตามรา้นคา้ และงาน
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 

การเดนิกล่องบรจิาคจงึเริม่ขึน้ตัง้แต่มาท าพพิธิภณัฑ ์ท ามาเป็นปีกว่า 
ทุกวนัศุกร์ แรก ๆ สภาพกล่องเป็นกล่องกระดาษ กล่องลงั  หลงัจากนัน้ท า
เป็นกล่องเขยีวแขง็แรงทนทานมากขึน้ และน ารูปภาพทีเ่ราได้ไปท ากจิกรรม
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จากเงนิทีเ่ขาบรจิาคมาใหค้นทีบ่รจิาคไดเ้หน็ว่าเราไปท างานจรงิ ช่วยเหลอืคน
ดอ้ยโอกาสจรงิๆ  

 
“แต่ว่าถา้จะมาว่าเริม่ท างานจรงิ ๆ มาเริม่เพราะรูจ้กักบัพีโ่อ๊ค ตอนนัน้

พีโ่อ๊คก าลงัจะตัง้พพิธิภณัฑ ์พวกผมกม็าเจอกบัพีโ่อ๊คทีถ่นนคนเดนิ รูจ้กักบัพี ่
โอ๊คตัง้แต่ไหนแต่ไรมาแลว้ เคยพดูว่าจะชว่ยท าเวบไซดใ์หท้ีส่ถาบนัฯ แลว้เราก็
เริม่มาคดิ ตอนแรก ๆ คอืไมอ่ยากใหส้งัคมคดิว่ากลุ่มเราเป็นกลุ่มทีก่อ่กวน เป็น
พวกขีเ้หลา้ เมายา มเีรือ่งยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ การพนนัในกลุ่มไมอ่ยากใหเ้ขา
คดิแบบนี้  

แต่กไ็ดม้าลองแลกเปลีย่นกบัพีโ่อ๊คว่าเราควรจะท าแบบไหน ยงัไง คอื
เมือ่กอ่นเราจะมุง่ว่า ขอท าอะไรกไ็ดท้ีเ่ป็นสิง่ทีด่ ีๆ  ใหก้บัสงัคม มนัอาจจะไม่มี
เป้าหมายอะไรมาก ตอนหลงักม็าคดิว่า ถ้าเราสรา้งกลุ่มกนัขึ้นมา เพราะตอน
นัน้กเ็ริม่มกีารพดูคยุกนัมากขึน้มนัเหมอืนกบัว่าเราพรอ้ม เราก็เหน็มากนัหลาย 
ๆ กลุ่ม”  

 
พ่ีโอค๊ ช่วยเล่าเสรมิใหเ้หน็ทีม่าของกลุ่ม และแนวคดิในการท างานที่

ตอ้งการฟ้ืนฟูพลงัของกลุ่มหนุ่มสาวในอดตีทีเ่น้นความเสยีสละ การมสี่วนร่วม
ของชุมชนในการพฒันาท้องถิน่ มาเผยแพร่ใหก้บักลุ่มเยาวชนในยุคโลกาภิ
วตัน์ ทีอ่ะไรๆ กไ็วไปซะหมด ทีส่ าคญัคอื หาทุนเอง ไม่ขอทุนภายนอก โดยพี่
โอ๊คให้เหตุผลว่าแหล่งทุนทัง้หลายแหล่จะเป็นตัวจ ากดักรอบการคิด การ
ท างานท าใหไ้มม่คีวามเป็นอสิระในการคดิ การสรา้งสรรคง์านใหม่ๆ จะเกดิขึน้
ไดย้าก ดงันัน้เดก็กลุ่มนี้จงึคดิวธิกีารหาเงนิมาท างานเอง เริม่จากการเสยีสละ
ของตนเองกอ่น แลว้คอ่ยๆ ออกไปหาความรว่มมอืจากภายนอก  

 
“จากการทีเ่ขา้ไปร่วม เรากเ็ริม่เหน็ว่าเขามปีญัหา โดยเฉพาะปญัหา

เดก็ คอืเราดูว่าเขาไม่ไดเ้รือ่ง หรอืกรณีของเครอืขา่ยเด็ก จะตอ้งตัง้กลุ่มขึ้นมา
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เพือ่รองรบัเงนิ ตอนนัน้พวกเราถอืกล่องอย่างเดยีว คอืพวกเราจะไม่รบัเงนิที ่
เหลอืจากใครคอื อยากท าอะไรกท็ า...กว็่าถงึเป็นเรือ่งต่อไป กลุ่มจ าขี้มดนี้เขา
เดนิเขา้มาขอท างานเองทีถ่นนคนเดนิ”   

 
“ถา้ฟงัจากเด็กกจ็ะไดย้นิ   คอืตอนนัน้มแีนวคดิว่าอยากจะสรา้งกลุ่ม

เยาวชนจากหลาย ๆ อยา่ง     กไ็ดจ้ากผมดว้ยซ ้า ไมรู่ว้่าเขาเขา้ใจหรอืไมเ่ขา้ใจ 
คือตอนนัน้ผมก าลังแลกเปลีย่นกับพีน่พพร ทีส่ถาบันวิจัยหริภุญชัย ถึง
แนวทางของกลุ่มหนุ่มสาว เรือ่งอยากใหม้นัมรีะบบในกลุ่มหนุ่มสาว พอดมีนั
เป็นเรือ่งทีเ่ราเคยพดูกนัว่า กลุ่มหนุ่มสาวเมือ่ก่อนเขาเสยีสละของเขาเอง เขา
ไมไ่ดต้ัง้กลุ่มขึน้มาเพยีงรองรบัเงนิ คยุกบัน้อง ๆ ใหฟ้งัเหมอืนกนั”   

 
“เขาอยากให้เราท าอะไรสกัอย่าง เพือ่ใหไ้ด้เงนิมาเพยีงแค่โครงการ  

เพราะนีก่ไ็ม่เอากนัอยู่แลว้ เพราะว่า ขอ้หนึง่ สภาพของเบลล์ทีท่ างานมนัไม่มี
ใครทีโ่ตขึ้นมาจากการทีเ่ขยีนโครงการ แมก้ระทัง่ตวัผมเอง ผมกเ็คยเขยีน แต่
มนักด็อียูอ่ยา่งนะ มนัเหมอืนกบัว่าเหมอืนกนั เพราะว่าเรากลวัมกีารตรวจสอบ
เหมอืนกนั ถา้เกดิว่าเขาใหไ้ปจดทะเบยีนกลุ่มเหมอืนแจงกค็งตอ้งท าอย่างนัน้ 
เบลลก์พ็ดูเหมอืนกนัว่า เออ เราไดเ้ท่าไปไหร่กท็ าไปตามนัน้แต่ละวนั ทุกวนันี้
ยิง่เป็นหนี้เขาอยู่นะ ทีบ่้านผาต้ายนะ ไปท าสนาม ท าเสรจ็ไปแล้ว แต่เอาเงนิ
โรงเรยีนออกไปกอ่น ท าสนาม 20,000 บาท ใหไ้ปแลว้ หมืน่กว่าบาท แต่วนันัน้
พูดกบั ผอ.โรงเรยีนก็ไม่ว่าอะไร แต่กอ็ยากใหพ้วกเราไปเทีย่วแข่งกฬีาเด็ก 
เพือ่ไปเปิดสนามเป็นทางการ เหน็ว่าพวกแตงกไ็ป”  

 
การท างานของหรภิุญชยัคลบั มเีป้าหมายทุกครัง้ว่าตอ้งการเหน็อะไร 

อยากใหเ้กดิอะไรขึน้ เบลล์ ภูม ิและโต้ง รวมทัง้เพื่อนๆ ของเขาในหรภิุญชยั
คลับ ทุกคนมีความเข้าใจในแนวทางของกลุ่มหนุ่มสาว ไปไม่น้อยกว่าผู้ที่
ถ่ายทอดให ้อาจเป็นเพราะความเป็นคนทอ้งถิน่ คนล าพนูทีซ่มึซบัในสายเลอืด
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อยู่แล้ว เรื่องแบบนี้จึงไม่เป็นการยากที่ฟ้ืนฟูแนวคิดนี้ข ึ้นมา เริ่มจากการ
เสยีสละของตนเองกอ่น  

ดงันัน้กจิกรรมของเดก็กลุ่มนี้จงึมคีวามหลากหลาย ไรร้ปูแบบตายตวั 
เริม่จากภายในตนเองก่อนทีม่คีวามตงัใจ เสยีสละช่วยเหลอืจรงิๆ เช่น บรจิาค
สิง่ของ เสื้อกนัหนาวตามชนบท ฟ้ืนฟูประเพณีลอยกระทงสาย (ลอยกะโล้ง
มะพรา้ว พอ่บุญตนั) ท าพพิธิภณัฑส์ามทหารโดยอนุรกัษ์ป ัม๊สามทหารทีเ่หลอื
ไมก่ีแ่หง่ในประเทศไทย (ปจัจุบนัเปลีย่นเป็นป ัม๊ปตท.)  สรา้งสนามกฬีาใหน้้อง 
น าผกัตบชวาออกจากหนองจาม ชว่ยเหลอืเยาวชนกลุ่มอื่น เช่น พากนัไปช่วย
ทาสีโรงเรียน  ช่วยน้องๆ บ้านจ าขี้มดท าฝาย ช่วยน้องๆ บ้านไร่น้อยท า
สนามเปตอง เป็นตน้  
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 “ส าหรับผม ผมว่ามันเป็นของมันอยู่แล้ว คือเราไม่ต้องการเงิน
สนับสนุนจากฝ่ายไหน เหมือนกับว่าถ้าเราท ากิจกรรมอะไร เราก็ต้องตัง้
เงือ่นไขเอง ว่าเราต้องการท าอะไร มีเป้าหมายอย่างไร ไม่ใช่ว่าเขาต้อง
ตัง้เป้าหมายขึน้มาใหเ้รา เราคดิยงัไงกต็อ้งท าไปแบบนัน้ เหมอืนกลุ่มหนุ่มสาว
เหมอืนกนั เขาจะท าอะไร คดิอะไร เขากจ็ะหาว่า เออ จะใชเ้งนิแบบไหน ต้อง
เกบ็เงนิไหม เขามวีธิหีาเงนิเอง” 
  

“ครบั ใช้การเดินกล่อง แต่ก็จะมีท าหนังสอืขอความอนุเคราะห์บ้าง
บางครัง้ ถา้เป็นกจิกรรมเรง่ด่วนจรงิ ๆ จะเดนิถอืกล่องเป็นหลกั แลว้กข็อ้ดขีอง
มนั คอื เขาจะไม่เอาเงนิทีไ่ด้รบับรจิาคมาใชส้่วนตวันะ อย่างเรือ่งน ้ามนั เรือ่ง
อาหารการกนิ เป็นเงนิของเขา มนัก็ดี มนัท าให้ระบบดี คอืเราเคยพูดกนัว่า 
อย่างกลุ่มอืน่ ๆ ตอ้งมคี่าเดนิทาง ค่าอาหาร ค่าทีพ่กั เงนินี ่เราพูดกนัตัง้แต่ที
แรก ว่าจะไม่อา้งเด็ดขาด ถา้ท าอย่างนี้  เดก็จะยดึตดิว่า ถ้ามาตอ้งไดค้่ารถ ค่า
อะไรอย่างนี้  เพราะฉะนัน้เด็กในกลุ่มเรา เขาก็มาของเขามาช่วยอย่างเดียว 
เพราะว่าเราเหน็หลายที ่มนัไปไมร่อด ถา้เอาเงนิเขา้มาเป็นเงือ่นไข” 

 
ฟ้ืนฟปูระเพณีลอยกะโล้ง 

  
การฟ้ืนฟูกระทงสาย หรอืการลอยกะโลง้ (กะลามะพรา้ว) เป็นการ

ตามรอยประเพณีดัง้เดิมของ “พ่อบุญตัน” เริ่มมาตัง้แต่ปีที่แล้ว (2550) ใช้
วัฒนธรรมเป็นหลักในการสร้างการเรียนรู้ฮีตฮอยเก่าของล าพูนให้แก่เด็ก 
ใกล้ๆ ลอยกระทงจะชกัชวนเด็กมาหากะลามะพรา้วเกบ็ไว ้และหล่อเทยีนใส่
กะลา เสาร์อาทิตย์เด็กๆ ก็จะมาช่วยกนัท าที่พิพธิภณัฑ์   เขาท าไปก็บอก
น้องๆ ไปด้วย  บางคนกม็ากบัเพื่อน เพื่อนพามา เขากไ็ม่เขา้ใจว่ามาเพราะ
อะไร ท าตรงนี้ ท าเพื่ออะไร มปีระวตัคิวามเป็นมาอย่างไร  พ่อบุญตนัเป็นใคร 
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เขาท าเพื่ออะไร ก็อธิบายให้น้องๆ ตอนที่เราชวนเขามาท าเทียน เมื่อ
เตรยีมพรอ้มทัง้หมด  

ในวนัยีเ่ป็งกจ็ะพากะลามะพรา้วมาจุดปลอ่ยลงน ้ากวง ในยามค ่าคนืจะ
สวยงามมาก ภาพรอยยิม้ ความภาคภมูใิจ ความประทบัใจเกดิขึน้ในหวัใจของ
น้องๆ ทุกคนทีม่าช่วยกนัตัง้แต่เริม่หากะลา ท าไสเ้ทยีน หล่อเทยีน จนน ามา
ลอยลงแม่น ้ากวง ถ้าใครได้ดูรายการมดคนัไฟจะเหน็ภาพประทบัใจจากการ
ลอยกระทงสายของน้องๆ หรภิุญชยัคลบั เบลล์หวงัว่ามนัจะเป็นงานประเพณี
ประจ าปีของล าพนู สว่นพี ่โอ๊คบอกว่าไม่ไดห้วงัขนาดนัน้หรอก แต่หวงัใหเ้ดก็
รุน่ต่อไปเขา้มาท ารว่มกนั ผมหวงัอยา่งนี้มากกว่า   

 
 
พีโ่อ๊ค ไดเ้ล่าถงึประวตัพิอ่บุญตนัว่า  
“เรือ่งกะโล้งพ่อบุญตนั ผมฟงัมาจากแม่ผมเล่าก่อน ผมได้ฟงัจากคน

เฒ่ารมิแม่น ้ ากวง เขาเล่าใหฟ้งัเรือ่งพ่อบุญตนั ตอนแรกผมกบัแมวกท็ า 2 คน 
คอืแมวเขยีนคอลมัน์นิวส์ ของเชยีงใหม่ ผมเป็นคนหารูปเก่าล าพนู แล้วผมก็
ชอบไปพูดกบัคนเฒ่าคนแก่  เขากเ็ล่าเรือ่งพ่อบุญตนัเมือ่ก่อน ผมพดูกนัเรือ่ง
ประเพณียีเ่ป็งว่าบา้นเราท าอะไร เมือ่กอ่นมนัไม่มกีระทงไม่มอีะไร ผมกถ็ามว่า 
เมือ่ก่อนเขาท าอะไร เขาก็ตอบว่าเมือ่ก่อนพ่อบุญตัน เขาชอบลอยกะโล้ง
มะพรา้ว นานแล้วนะ 60 กว่าปีทีแ่ล้ว เขาท าตัง้แต่ 70 ปีทีแ่ล้ว แล้วกม็าหยุด
ตอนเขาตายเมือ่ 50-60 ปีทีแ่ลว้  
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ผมกถ็ามว่าพอ่บุญตนัเป็นใคร เขาบอกว่าพอ่บุญตนัเป็นคนท ากบัขา้ว

ใหเ้จา้ยศค า เจา้เมอืง เขามฝีีมอื แลว้กเ็มือ่ก่อนเขาอยู่เมอืงจ ากอ้ง ท าขนมถาด
ขาย คอืขนมชัน้ ขนมหมอ้แกง แล้วเขาก็ท าอร่อยมาก เหมอืนกบัว่าสมยันัน้ 
ประมาณ 60-70 ปีทีแ่ลว้ ไม่น่าเชือ่ว่าขนมของเขาราคาอนัละ 1 บาท คอืสมยั
นัน้คนอืน่ขายอนัละไม่ถึง 25 สตางค์ ไม่ถึงด้วยซ ้าไป แต่ของเขาขายแพง
เพราะมนัอร่อย แลว้มนัยงัมวี่า ถ้าใครได้ คอืสมยันัน้บ้านเราถ้าจะถวายอะไร 
จะไดข้องด ีๆ ไปถวาย เพราะฉะนัน้ ขนมถาดพ่อบุญตนัคนจะไปซื้อไปหาเพือ่
ถวายวดัใหไ้ด ้ในวนัศลีวนัพระ”  

 
การเรยีนรูก้ระทงสายของน้องๆ หรภิุญชยัคลบั เขาได้ไปเรยีนรูจ้าก

ป้านาค คนทีส่บืทอดเรือ่งราวกระทงสายของพ่อบุญตนั เป็นการเรยีนรูจ้ากคน
ทีอ่ยู่ช่วงรอยต่อ คนทีอ่ยู่ในเหตุการณ์จรงิ เขาก็ได้พาน้องๆ ไปเรยีนการท า
กระทงสาย ท าตนีกา เรยีนชบุไสเ้ทยีนกบัป้านาค เพื่อใหน้้องๆ เกดิการเรยีนรู้
อย่างแท้จริง เรียนรู้จากการท าจริง สัมผัสเอง  และจะซึมซับความรักใน
วฒันธรรมท้องถิน่โดยไม่รู้ตวั เหมอืนอย่างพวกเขาทีไ่ด้ไปเรยีนรูก้บัป้านาค
โดยตรง  
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“ถา้วเิคราะหส์ว่นหนึง่มนัอาจจะเป็นเพราะว่าภูมไิดไ้ปเจอป้านาคดว้ย 
เป็นคนทีท่ าต่อจากพอ่บุญตนั  ป้านาคเป็นชาวบา้น เขาท าไสอ้ัว่ แลว้กเ็ขาเคย
เห็นกะโล้มะพรา้วพ่อบุญตนั แต่ป้านาคเขาก็อยากท าต่อหลงัจากพ่อบุญตนั
ตาย เขากท็ าของเขาไปเรือ่ย ๆ แต่ท าไม่เยอะ แต่กไ็ม่ค่อยมคีนเหน็ เพราะเขา
ไปลอยทีเ่หมอืงกลางโน่น เพราะว่ายีเ่ป็งมนักอ่นหน้านัน้ แต่ว่าประเพณีเหมอืง
กลางมันจะหลังอีก เขาจะไปลอยของเขาคนเดียว แต่ของป้านาคเขาจะมี
ความคดิเรือ่งขอขมาพระแม่คงคา เขาจะมีการฮ า่ก่อน   คอืการขอขมา วนัที ่
ลอยกต็อ้งฮ า่กอ่น เหมอืนกบัการขอขมา ทีว่่าไดล้่วงเกนิพระแมค่งคา  

 
ขอ้ต่างมนัอย่างนี้ ถ้ายกตวัอย่างกรณีทีเ่ด็กไปหดัตกีลองสะบดัชยั ตี

จากฮดีฮอยเกา่ ผมว่ามนัยงัไมม่ตีวัเชือ่มนะ พดูเฉย ๆ เหมอืนกบัไดย้นิโตง้พดู 
อย่างกรณีของเขา เขาไดไ้ปเจอคนทีอ่ยู่ช่วงรอยต่อนัน้ แลว้กพ็ยายามอธบิาย
ใหเ้ขาฟงั เขาไปเจอเรือ่งนี้มา เขากป็ระทบัใจตวัเขา แล้วทุกวนันี้ป้านาคกย็งั
ปฏบิตัอิยู่ แต่กไ็ม่ค่อยมแีรง  เด็กทีโ่ต้งว่าทุกวนักต็อ้งพาไปหาป้านาค เพราะ
ตอ้งเขา้ใจเหมอืนพวกเขา   

 
  มนักไ็มต่่างจากผมขอใหเ้ดก็เล่นเป๊ียะ เขากย็งัเล่นไปเพือ่อนุรกัษ์ แต่

มนักย็งัไม่ไดเ้จอกบัพ่ออุย้แปง นวลจา แต่ถา้ไดเ้จอกอ็าจจะเปลีย่นเหมอืนเขา 
เขาเนี้ยไปเจอกบัป้านาค  คอืถ้าผมพูดสรุปเหมอืนกบัว่า สิง่ทีท่ า เดก็ทุกวนันี้
ไมใ่ชว่่าพดูแลว้เชือ่หมด มนัตอ้งเจอกบัตวัเอง คอืสิง่ทีเ่ขาตอ้งไปสมัผสัและรบัรู้
มา ผมว่ากรณีนี้ เป็นกรณีทีเ่ดก็ชุดนี้ คอืเวลาท าอะไรคอืไดล้งไป เจอเรือ่งของ
มนัจรงิ ๆ คอืเรือ่งทีอ่ยากท าเอง”     
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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 ได้เขยีนเล่าเกี่ยวกบั”ลอยกะโล้ง" ในคืนย่ีเป็ง
ย้อนอดีตประเพณีเก่าแก่ล าพนู ว่า  

พธิลีอยกระทงนัน้ทางภาคเหนือเรยีกว่า "พธิลีอยโขมด" เพราะ
ลกัษณะของกระทงทีจุ่ดเทยีนแล้วปล่อยลงไปในน ้าจะมแีสงสะทอ้นกบัเงาน ้า
วบั ๆ แวม ๆ ดูคลา้ยกบัแสงไฟของผโีขมดซึง่เป็นผปี่า สนันิษฐานว่าไดร้บั
อทิธพิลมาจากพวกมอญในสมยัหรภิุญชยั การลอยกระทงถอืเป็นการระลกึนึก
ถงึหมู่ญาตทิีอ่าศยัอยู่ในเมอืงหงสาวดี ต่อมาภายหลงัจงึไดเ้ปลีย่นมาเป็นการ
บชูาพระพทุธบาท ตามความเชือ่ของผูท้ีน่บัถอืศาสนาพทุธ 

 

 
 
เมือ่ถงึเดอืนยี ่อนัเป็นชว่งทา้ยฝนตน้หนาวทอ้งฟ้าสดใสและอากาศสด

ชืน่เยน็สบาย เป็นระยะเวลาทีช่าวบา้นจะเริม่ท าบุญและมงีานสนุกสนานรื่นเรงิ
อกีครัง้ หลงัจากเหน็ดเหนื่อยกบังานในทอ้งไรท่อ้งนากอ่นหน้านัน้ 2-3 วนัก่อน
วนัยีเ่ป็ง ตามวดัวาอารามและครวัเรอืนของชาวล้านนามกีารท าซุม้ประตูป่า 
ประดับตกแต่งหน้าบ้านหน้าประตูวัดหรือหน้าวิหารด้วยกล้วย อ้อย 
กา้นมะพรา้ว โคมไฟและดอกไมน้านาชนิด 

http://www.lannacorner.net/
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 ในสมยัโบราณการลอยกระทงนิยมกระท ากนัอยา่งแพรห่ลายในสงัคม
เกษตร ซึ่งผูค้นทีก่ระท าพธินีี้กเ็พื่อบูชาขอบคุณพระแม่คงคาทีไ่ดป้ระทานน ้า
มาให้ใชใ้นการเพาะปลูก จนต่อมาพธิีลอยกระทงได้รบัการปรบัเปลี่ยนให้
ผสมผสานกบัแนวคดิทางพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนิกถอืว่าการท าพธิลีอย
กระทงนัน้เป็นการบชูาพระพทุธบาททีต่ัง้อยูใ่นสายน ้านมัทานท ี 

นอกเหนือจากความคดิดงักล่าวแลว้ การลอยกระทงยงัมคีตคิวามเชื่อ
ทีแ่ตกต่างกนัไปอกีหลายประการเช่นกนั บางแห่งถอืว่าเป็นการบูชาพญานาค 
บูชาพระอุปคุต บูชาพระลกัษมเีทว ีบูชาพระเขีย้วแกว้ รวมทัง้เชื่อว่าเป็นการ
ลอยเคราะหป์ล่อยเสนียดจญัไรใหไ้หลไปกบัสายน ้า นอกจากนัน้ยงัมคีวามเชื่อ
อื่น ๆ อีก บ้างก็ว่าการลอยกระทงเป็นพธิีทางศาสนาพราหมณ์ เรยีกว่า 
"ประเพณีจองเปรยีง" ท าขึน้เพือ่บชูาพระเป็นเจา้ทัง้สามองค ์คอืพระอศิวร พระ
นารายณ์ และพระพรหม บา้งกว็่าเป็นการขอขมาลงโทษต่อแม่น ้าทีเ่คยท าให้
แมน่ ้าสกปรกมาตลอดปี 

ชาวลา้นนาจะลอยกระทงเลก็กนัในวนัขึน้ 14 - 15 ค ่า คนเฒ่าคนแก่
สมยักอ่นเล่าว่า กระทงทีใ่ชล้อยแต่เดมินัน้ไมไ่ดใ้ชใ้บตองหรอืกระดาษทีท่ าเป็น
รปูดอกบวัเหมอืนปจัจุบนั แต่จะใชก้ากมะพรา้วทีม่ลีกัษณะโคง้เหมอืนเรอืท า
เป็นกระทง แล้วเอากระดาษแกว้มาตดัประดบัตกแต่งใหเ้ป็นรูปนก น าผาง
ประทีปและดอกไม้มาวางไว้เท่านัน้ แต่ที่ชุมชนบ้านช่างฆ้อง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าพนู มกีารน ากะลามะพรา้วมาลอยน ้า ซึง่ไดม้กีารลอยมาตัง้แต่ก่อนปี 
พ.ศ.2490 โดยพ่อบุญตนั วชิยัพรหม เป็นผูร้เิริม่ หลงัจากทีเ่สยีชวีติพธิลีอย
กะโหลง้ของชมุชนบา้นชา่งฆอ้งจงึยตุไิป 

พอ่ประทปี ถาน้อย อาย ุ76 ปี ชาวบา้นชา่งฆอ้งเล่าว่า สมยัทีต่นยงั
เป็นเดก็ ราว ๆ ปี พ.ศ.2496 เคยเหน็พอ่บุญตนั น ากะลามะพรา้วมาลอยในน ้า
กวงชว่งเดอืนยีเ่ป็ง ของทุกปี โดยในชว่งหวัค ่าพอ่บุญตนัและลกูหลานไดน้ า
กะลามะพรา้วกว่า 1,000 ใบมาลอยทีท่า่น ้ากวงซึง่อยูต่รงขา้มกบับา้นของทา่น 
พอ่ประทปีเล่าอกีว่าเหตุทีพ่อ่บุญตนัน ากะลามะพรา้วมาลอยในชว่งวนัลอย
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กระทงเนื่องจากว่า ทา่นมอีาชพีเป็นพอ่คา้ขายขนมถาด มกีารน ามะพรา้วมาใช้
ในการท าขนมสว่นกะลาทีเ่หลอืทา่นไดเ้กบ็สะสมไวเ้ป็นแรมปี เพือ่น ามาลอยใน
วนัลอยกระทงนัน่เอง 

พอ่บุญตนั วชิยัพรหม เป็นชาวบา้นชา่งฆอ้งโดยก าเนิด ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่เล่า
ว่า พ่อบุญตนัเป็นพ่อคา้ท าขนมถาดทีม่ชี ื่อเสยีงทีสุ่ดของล าพนู ขนมถาดของ
ทา่นไดช้ือ่ว่าอรอ่ยและมรีาคาแพง ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหเ้จา้หลวงจกัรค าขจรศกัดิ ์
เจา้ผูค้รองนครล าพูนไดใ้หพ้่อบุญตนัเป็นพ่อครวัประจ าคุม้เจา้ เมื่อเจา้หลวง
จกัรค าขจรศกัดิ ์เดนิทางไปต่าง ๆ อ าเภอกจ็ะพาพ่อบุญตนัไปเป็นพ่อครวั
ประจ าดว้ยทุกครัง้ ขนมถาดของพ่อบุญตนั วชิยัพรหม จะเป็นทีต่อ้งการของ
ชาวบา้นทัว่ไป ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่บอกว่า ชาวบา้นต่างไปซื้อขนมถาดของพ่อบุญตัน
เพื่อมาใส่บาตรพระ โดยไปหาซื้อขนมถาดพ่อบุญตนัไดท้ีต่ลาดในเมอืงล าพนู 
และบรเิวณหน้าโรงหนังศรหีรภิุญชยัหลงัจากทีพ่่อบุญตนัเสยีชวีติลงลูกหลาน
ของทา่นไดส้บืทอดอาชพีการท าขนมถาดต่อมาจนถงึรุน่เหลนในปจัจุบนั 

  
พิพิธภณัฑปั์ม๊สามทหาร แห่งเดียวในประเทศไทย  

 
ถ้าเอ๋ยชื่อป ัม๊สามทหาร หลายคนคงจะไม่รูจ้กั โดยเฉพาะเด็กๆ ใน

สมยันี้ แต่คนรุ่นปู่ย่า รุ่นที่มอีายุเกนิ 50 ปี น่าจะได้เหน็ป ัม๊สามทหาร ทีจ่ะ
เป็นโลโกท้หาร 3 เหล่าทพั คอื ทหารบก ทหารเรอื และทหารอากาศ ปจัจุบนั
ป ัม๊สามทหารไดล้ม้หายตายจากไปแลว้ กลายมาเป็นป ัม๊ปตท.แทน แต่ทีล่ าพนู
ยงัมรี่องรอยของป ัม๊สามทหารตัง้อยู่ แต่ถูกละเลยไม่มใีครสนใจ เมื่อพีโ่อ๊คมา
ท าพพิธิภณัฑ์เมอืงล าพูน ซึ่งตัง้อยู่ไม่ไกลจากป ัม๊สามทหารมากนัก กช็วนให้
น้องๆ หรภิุญชยัคลบัมาช่วยดูแล ตอนหลงัเบลล์น าเรื่องราวลงในอนิเทอรเ์นท 
ปรากฏว่ามคีนสนใจน าของมาบรจิาคให ้และปตท.ก็ใหค้วามสนใจ จนเกดิเป็น
พพิธิภณัฑป์ ัม๊สามทหารขึน้มา จากการรว่มมอื ลงแรงชว่ยกนัของหลายฝา่ย  
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การดแูลกช็ว่ยกนัดแูล  เบลลก์ร็ูจ้กัเดก็ ๆ หลาย ๆ กลุ่ม ทีเ่ขา้มาใหม ่

เอามาช่วยท างานในนัน้ เหมือนกับว่าเด็กกลุ่มนี้มันก็เหมือนกับได้สร้าง
กจิกรรม ถ้าไม่ได้ไปไหนกไ็ปเกบ็ไปกวาด อาทติย์นี้ไม่ได้ท าอะไรกพ็ากนัไป
เกบ็กวาดพพิธิภณัฑส์ามทหาร แต่กม็ขีองหายบา้ง  

 
“ตอนแรกเป็นทีข่อง ปตท. ซึง่ทางเทศบาลเคยขอใช้พื้นทีเ่ป็น

สวนสาธารณะมาก่อน แลว้มนักป็ล่อยรกรา้งอยู่เปล่า ๆ ประมาณนัน้ หลงัจาก
ทางเบลล์เขา้มาช่วยทางพพิธิภณัฑ์ คอืผมกย็า้ยของมาเลย ก่อนหน้านัน้ผมก็
เอาของอนัเลก็ ๆ ของใชไ้มส้อยไวท้ีป่ ัม้สามทหาร มนักโ็ดนแดด ซดีไปเลยตอน
หลงักใ็หเ้บลล์กบัภูมชิ่วยไปดู เพราะว่ามนัเป็นเรือ่งป ัม้น ้ ามนั เรือ่งของขบัรถ 
ผมคิดอย่างนี้นะ ว่ามนัน่าจะดี พอดีเบลล์เอาไปลง Internet ไปกระทู้ใน 
Internet แลว้กม็คีนสนใจ  
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แลว้อกีอย่างถ้าจะท าเรือ่งพพิธิภณัฑ ์พวกสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัสามทหาร

มนัมขีายใน Internet แล้วเรากม็กีารซื้อมาบ้าง หรอืไม่กไ็ปเจอคนทีเ่ขามขีอง 
แลว้เรามกีารพูดแลกเปลีย่นกบัเขา เขากเ็อาของใหเ้รามา แล้วกบ็อกว่าของมี
อยู่ทีน่ัน่ทีน่ีน่ะ มคีนใหห้นังสอืมา หนังสอืสามทหาร เป็นประวตัติัง้แต่เริม่ต้น 
ท าตรงนี้แลว้มนัได้หลาย ๆ อย่าง อย่างมพีีเ่ขามาช่วยท ากระจกบา้ง ท าขาตัง้
บา้ง แต่อนัหนึง่กค็อืว่า    เงนิจากถอืกล่อง ตอนนัน้รูส้กึว่าเราไดพ้ดูกนัว่า เวลา
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ถอืกล่อง อยากใหค้นไดเ้หน็สิง่ทีเ่ราไดร้บับรจิาค หลงัจากการถอืกล่องทีไ่ดร้บั
เงนิบรจิาคว่ามผีลคบืหน้าดว้ย   

 
ก็ได้เริม่เข้าไปท ากระจก เขาก็เอาเงินจากถือกล่อง คือได้เงินมา

เทา่ไหร ่อาทติยน์ี้ท าอะไรกถ็่ายรปูไว ้เอาไปโพสใหเ้ขาดู ว่าเราไดท้ าอะไรบา้ง 
จะ Update เป็นอาทติย ์มนักม็กีระแสมาเรือ่ย ๆ อกีอย่างหนึง่กค็อื บงัเอญิว่า
ป ัม้สามทหารมนัเหลอืทีเ่ดยีวในประเทศไทย  เจ้าของพื้นที ่คอืป ัม้ ปตท. เขา
เห็นโดยทีเ่ราไม่ได้รอ้งขอไป  เขาตดิต่อมาเองทางน้อง ๆ  เขาเขา้ไปคุยกบั
เทศบาลว่า เทศบาลตอนนี้จะมโีครงการท าอะไรกบัพพิธิภณัฑไ์หม เพราะว่า
เทศบาลขอพื้นทีเ่อาไว้ แล้วกพ็อด ีเทศบาลยงัไม่มโีครงการอะไรท า ง ัน้กข็อ
พื้นทีใ่หเ้ด็กกลุ่มนี้ดูแลกแ็ลว้กนั กเ็หมอืนกบัว่าเราได้ดูแลพื้นที ่เขากซ็่อมไฟ
ซ่อมอะไรของเขากนัไป” 

  
เม่ือน ้าใจจากเมืองออกมาสู่ชนบท  น ้าใจจากชนบทกไ็หลเข้าสู่

เมือง  
หริภุญชยัคลับมกัจะออกเดินทางเป็นกลุ่ม ขบัรถกนัไปช่วยน้องๆ 

ตามชนบท เป็นภาพทีน่่าประทบัใจแก่ผูท้ีพ่บเหน็ และตวัเขาเองกเ็กดิความ
ภาคภมูใิจทกุครัง้ทีไ่ดท้ า การไดอ้อกไปภายนอก ไดพ้บเจอกลุ่มต่างๆ เกดิการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดการท างานซึ่งกันและกัน อย่างน้องๆ 
เยาวชนบ้านจ าขี้มด เมื่อมาเจอกบัหริภุญชยัคลบั ก็เกิดความประทบัใจใน
แนวคดิการท างานทีม่ีความเป็นอสิระ จากทีพ่วกน้องๆ จ าขีม้ด เคยคดิแบบ
เป็นโครงการ ท าใหต้อ้งตดิกบัขอ้จ ากดัของแหล่งทนุ  
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การเปิดพื้นที่ให้พี่มาพบกับน้องท าให้แต่ละฝ่ายได้ความคิด ได้
แนวทางการท างานมากขึน้ น าไปสู่การช่วยเหลอื เอามือ้กนั แบบพีช่่วยน้อง 
น้องช่วยพี ่สุดทา้ยแลว้คนในชุมชนเหน็คนนอกเขา้มาช่วยลูกหลานตนเอง ก็
น าไปสูค่วามเขา้ใจและชว่ยเหลอืกจิกรรมของเยาวชนในชมุชนมากขึน้ 

 
 “ถ้าตัวผมเอง  น้อง ๆ  ประทับใจอะไร น้อง ๆ เขาเจอหลาย ๆ 

รปูแบบ อยา่งเขาไปเจอจ าขี้มดเขากป็ระทบัใจ อย่างกรณีของแตง กป็ระทบัใจ
ตวัซึง่กนัและกนัมากกว่า ตวัทางโน้นก็เหน็ทางเบลล์เดินถือกล่องก็เป็นแรง
กระตุ้นใหต้วัเขาเหมอืนกนั เขามาเหน็แนวทางกบักลุ่มเบลล์ ทีด่ิ้นรนเองคน
เดยีว เขากเ็ลยชอบแนวทาง เริม่มกีารพดูคยุตวัเบลลก์บักลุ่มกไ็ปเทีย่วหาเขา  

 
แรก ๆ เขากย็งัไม่มบีนัทกึเรือ่งบ้านเกดิเขาเท่าไหร่ ตอนนัน้รูส้กึเขา

ท าโครงการ ยงัตดิรูปแบบการอบรม ประชุม ต้องเขา้ค่าย เอาเดก็ในโรงเรยีน
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นะ แล้วทนีี้ตอนนัน้กไ็ปเหมอืนกบัเบลล์กเ็อาสเีอาเครือ่งเขยีนไปให ้แลว้กไ็ป
เทีย่วหาเดก็เขา แต่กบ็อกว่า เออ ไมอ่ยากใหเ้ดก็เขาไดอ้ยา่งเดยีว อยากใหเ้ดก็
เขาไดแ้ลกเปลีย่น เขากเ็อาผกัเอาอะไรมาให ้แรก ๆ นะ แล้วกเ็ริม่พดูคุยกนัว่า 
น่าจะมแีรงบนัดาลใจท างานให้กบัชุมชนเก่าของเขาเหมอืนกบัให้เขาไปคดิ
หลาย ๆ รอบอยูน่ะ  

 
จนเขามาคดิถงึเรือ่งการท าวงัปลา  สว่นหนึง่กม็าถอืกล่องเอาตอนนี้ ก็

ช่วยกนั ช่วยกนัไป ผู้ชายก็ท าฝาย ทางนี้ก็เอาคนมาช่วยออกแรง ก็เริม่เห็น
หลาย ๆ อยา่ง เขา้กเ็หน็ทางบา้นเขากช็ว่ย   อยา่งกรณีหลงัสุดของแอ๋มทีไ่ม่ได้
เรยีน เขากย็งัถอืกล่อง จ่ายคา่เทอมให ้เดก็เขากร็กักนัด ีเขากท็ ากจิกรรม ก่อน
หน้านัน้กช็ว่ยเดก็อกีคนทีญ่าตเิขาเป็นเอดสต์าย ตอนหลงัเขากไ็ม่ไดเ้รยีน กไ็ม่
ไดม้าชว่ยกจิกรรม”  

 
 
เมื่อน้องๆ ชนบทเข้ามาในเมืองบ้างหละ ก็พี่ๆ หรภิุญชยัคลับได้มี

กจิกรรมตะลุยหนองผกัตบ โดยระดมสรรพก าลังจากเยาวชนกลุ่มต่าง มา
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ชว่ยกนัน าผกัตบชวาออกจากหนองจาม ซึง่อยูใ่นเมอืงล าพนู น้องๆ จากหลาย
กลุ่ม หลายชุมชนก็มาช่วยกนั พวกมดคนัไฟพอรู้ข่าวก็มาถ่ายอกีตอนหนึ่ง 
ตอนนี้ชื่อว่า “ตะลุยหนองผักตบ ” ออกอากาศได้ร ับผลพอสมควร มีแรง
กระเพือ่มจากเทศบาลเขา้มาช่วยเหลอื ไม่รูว้่าคดิยงัไง เดก็ลงมอืท าเอง แลว้ก็
คงไปสง่ผลกระทบจติใจกบัผูใ้หญ่ จงึไดเ้ขา้มาชว่ยเหลอื 

 น้องบมี ภาณุเดช เยาวชนจากบา้นไรน้่อยเป้นคนหนึ่งทีม่าร่วมตะลุย
หนองผกัตบในวนันัน้ หลงัจากรายการออกอากาศ  วนันัน้เขาท าขนมจนีกนั ก็
นัง่ดดูว้ยกนั  ตัง้แต่วนันัน้เป็นตน้มา มนัมคีวามรูส้กึว่าบมีมคีวามกระตอืรอืรน้
มากขึน้ มคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ จากทุกครัง้เวลาจะนัดบมีตอ้งโทรตาม แลว้
เป็นคนตื่นสาย แลว้เขาจะตอ้งเขยีนเล่าเรื่อง แลว้บอกบมีว่า 5 โมงเยน็วนัศุกร์
ตอ้งเอามาสง่นะ แลว้วนันัน้พีก่ม็าอยู่รา้นเฉาก๊วยของพีโ่อ๊ค แลว้วนันัน้บมีโทร
ตามว่าเอาเรือ่งเล่ามาสง่ เป็นการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ พีตุ่๊กตา พีเ่ลี้ยง
เยาวชนบา้นไรน้่อยกล่าวถงึบมี และสิง่ทีเ่หน็จากวนัตะลุยหนองผกัตบ 

  
“เขาชอบเบลล์กบัภูม ิเพราะมนัเหน็ภูมอิยู่คนเดียว กถ็อดกางเกงลง

ไปช่วยเลยนะ บมีบอกว่าชอบพี ่2 คนนี้  ไปพูดทีบ่า้น คอืบมีดขีึ้นเรือ่ย ๆ และ
หวงัว่าจะดขีึ้นไปเรือ่ย ๆ ตอนนี้ยงัถามอกีว่าไม่มกีจิกรรมอะไรใหท้ าแลว้เหรอ 
กเ็สนอเขาไปว่า เราเขา้ไปช่วยเบลล์แลว้ เราลองนึกซวิ่าเราจะใหเ้บลล์กบัภูมิ
ชว่ยอะไรเราบา้งในหมูบ่า้น”    

 
“มพีวกเด็กอกีกลุ่มทีช่่วยวนันัน้ อย่างกรณีเด็กของเล่นเก่า ทีท่ าของ

เล่น ทีม่ผีูห้ญงิตวัใหญ่ ๆ ทีล่งไป กล็งอยูใ่นน ้าตลอด คอื ผมก าลงัจะบอกว่า ใน
ลกัษณะแบบนี้ คอืเขาเป็นผูห้ญงิทัง้หมดเลยนะ แต่กจ็ะมผีูน้ าทางธรรมชาตสิกั
คนหนึง่ คอืจะดูน้อง ๆ ตลอด จนเขาขึ้นแต่เขาไม่ขึ้น แลว้กท็ าของเล่น แต่ทุก
วนันี้บางคนกเ็ขา้มาชว่ยเบลลด์ว้ย แต่ตวัหลกั ๆ กท็ าของเล่นของเขาอยู ่ทีผ่า่น
มากท็ าจกัจัน่ เพือ่จะน าไปใหเ้ดก็ในทอ้งถิน่อืน่ ไดเ้ล่น คอืเขามเีป้าอยู่แลว้ แต่
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ว่าแนวคดิของเขา เรากช็่วยเขาไปดว้ย ไปหาไม ้ช่วยเอาไมใ้หเ้ขา คอืผมมอง
เรือ่งการเชือ่มของเขามากกว่า แต่ว่าหลกั ๆ เขาตอ้งมขีองเขาอยู่แลว้ เรามอง
ว่าเขาตอ้งแยกกนั มนักเ็ลยเหน็.” 
 

3 เช่ือมสมัพนัธล์ะออ่นล าพูน   
กจิกรรมของหรภิุญชยัคลบั เป็นจุดทีด่งึ และเชือ่มโยงเดก็ เยาวชนแต่

ละกลุ่มใหเ้ขา้มาอาสาพฒันาทอ้งถิน่ล าพนู นอกจากพวกเขาจะสื่อสารดว้ยเวบ
ไซด ์HI 5 แลว้ ยงัเป็นโอกาสดทีีร่ายการมดคนัไฟไดน้ าเสนอภาพของเยาวชน
ล าพูนหลายตอนผ่านโทรทศัน์ ท าใหค้นล าพูนได้เหน็กจิกรรมของเยาวชน มี
เด็กเยาวชนสนใจอยากจะมาช่วยงานมากขึ้น โดยเข้ามาใช้สถานที่ของ
พพิธิภณัฑเ์มอืงล าพนู ทีเ่ปิดเป็นพืน้ทีส่รา้งสรรคส์ าหรบัเดก็ เชน่ กลุ่มเดก็ของ
เล่นพื้นบ้าน กลุ่มเด็กเล่นเป๊ีย กลุ่มเด็กขว้างลูกจุลินทรยี์ นักเรยีนโรงเรยีน
มธัยมในล าพนู เป็นตน้ รวมทัง้การไปเยีย่มเยยีนน้องๆ หรอืกลุ่มเพื่อนในพืน้ที ่
ท าใหเ้ขาไดพ้บเจอน้องบางคนทีอ่ยากท ากจิกรรม กช็กัชวนเขามารว่มดว้ย  

การเชื่อมโยงเด็กเหล่านี้มาเจอกนั กจ็ะชกัชวนเพื่อนๆ หน้าใหม่เขา้
มา เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ สร้างคนในพื้นที่ทัง้กลุ่มเด็กในเมอืง และกลุ่ม
เยาวชนในหมู่บ้าน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกนั ให้เขาวิเคราะห์
ปญัหาเอง คดิงานเอง การลงมอืปฏบิตัิจรงิ เบลล์เรยีกว่าให้เด็กได้ระบาย
ความสามารถของเขาออกมา  
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 บทเรียนจากการท ากระทงสายที่ต้องมีการตระ เตรียมหา

กะลามะพรา้ว เทยีน และการหล่อเทยีนในกะลามะพรา้ว น้องๆ ทีเ่ขา้มาช่วยก็
เขา้มาท าเอง โดยไมต่อ้งรอพี่ๆ  เขากจ็ดัการของเขาเองได ้ 

  
“ผมรูส้กึว่ามนัมแีรงกระเตื้องขึ้น คอืผมมองว่า เราท ากะโล้งมะพร้าว 

ท าดว้ยกนัมา พีก่ไ็ม่ตอ้งบอกแล้วนะ ว่าตอ้งท าอะไรอกีบา้ง น้องเขากร็ูก้นัเอา
เอง ไม่ต้องเปลอืงค่าโทรศพัท์โทรหาพี ่คอืตลอดทีผ่่านมา เขาโทรมาว่าวนันี้
ตอ้งท าอะไรบา้ง ตอ้งท าไหม อย่างทีว่นัจนัทรท์ีผ่่านมา พีห่ยุด พีเ่ขา้มาเจอกะ
โลง้มะพรา้วเลย เขาไมโ่ทรหาพีเ่ลย เขาจดัการคนเดยีวเองหรอืว่าบางสว่นทีอ่ยู่
รอบนอก เขากห็าของเอาเองเลย ผมกไ็ม่ตามเขา ถอืว่ามนัจะเป็นการซกัซอ้ม
ของเขาไปดว้ย”  

 
“ผมเขา้ใจว่ามนัตอ้งมอีกีหลายกลุ่ม แต่ว่ามนัยงัไม่มใีครเอาเดก็ขึ้นมา 

อยา่งผมเคยพดูกบัเบลลว์่า อยา่งเดก็ทีเ่ตน้บบีอย เรากไ็มรู่ว้่าจะท าอย่างไรด ีก็
บอกเบลลว์่าถา้เจอใครกล็องพดูลองชวนเขา้มา ส่วนหนึง่ต่อไปกค็งเป็นหน้าที ่
ของเดก็ไดม้โีอกาสเผยแพรต่่อไป”  
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“ ตอนนี้กพ็ยายามหาพวกรุ่นน้อง พยายามดงึรุ่นหลงั ๆ กต็ดิต่อจาก

ทางโรงเรยีน มนัเกดิการเชือ่มต่อ ถ่ายถอดเป็นรุ่น ๆ ไป เรยีนรูจ้ากผมไป มนั
เหมอืนทีพ่ีโ่อ๊คพูดไวว้่า ทีจ่รงิแล้ว อย่างทุกวนันี้ผมกไ็ม่รูว้่าความคดิใครเป็น
อยา่งไร มนักม็เีดก็บางคนทีอ่ยากเขา้มามสีว่นรว่มกบักจิกรรมของเรา แต่เขาก็
ไมม่เีวทใีนการแสดงออกของเขา แลว้ตอนนี้ทีเ่ขาเขา้มาร่วมกบัเรา เขากไ็ดซ้มึ
ซบัอะไรของเราไปเรือ่ย ๆ  ของเขาเอง ตรงนี้มนักเ็ป็นเหมอืนลกัษณะของการ
ถ่ายทอดของเราดว้ย” 

 
จากกจิกรรมที่กลุ่มท าจะเป็นแรงกระเพื่อมในสงัคมล าพูนๆได้บ้าง 

อย่างตะลุยหนองผกัตบ  มเีด็กทีอ่ยากเขา้มาช่วยงานมากขึน้ คนผ่านไปผ่าน
มา กม็ารว่มดว้ย ชาวบา้นทีเ่ขาเหน็ กเ็อาของ เอาขา้วเอาน ้ามาให ้เพราะเหน็
เราเขา้มาท างานใหใ้นหมู่บา้นนี้ โชคดตีรงทีว่่ามสีื่อเขา้มาถ่ายทอด กลุ่มอื่นก็
ท างานหนกัเหมอืนกนัแต่เขาอาจจะไมไ่ดเ้สนอภาพของเขาออกไป  2 ครัง้แลว้
ทีม่สี ือ่ออกไป ท าใหค้นรูจ้กั ไมใ่ชเ่ฉพาะล าพนู     
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เดก็หลายคนในสงัคมล าพูน ไม่มพีืน้ทีใ่นการแสดงออก การทีห่รภิุญ
ชยัคลบัเปิดโอกาส เปิดพื้นทีใ่หพ้วกเขาเท่ากบัว่าใหเ้ขาได้แสดงพลงัออกมา 
ทัง้ในดา้นความคดิ พลงักาย และน าไปสู่พลงัใจทีม่คีวามเป็นเยาวชนจติอาสา
เพือ่สงัคมล าพนู เพือ่ถิน่เกดิ......ต่อไป  
  

ความภาคภมิูใจ มีความสุขทีบ่งัเกิดข้ึนในใจของเดก็กลุ่มน้ี จาก
การได้ออกไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสงัคม ฟ้ืนฟงูานประเพณี
ท้องถิน่ทุกกิจกรรม ด้วยพลงัของเยาวชนจิตอาสา ท าให้พวกเขาท างาน
อย่างไมมีความเหน็ดเหนือ่ย แต่มนัเป็นความสุขเล็กของคนเล็กๆ ใน
สงัคมใหญ่แห่งน้ี 

 

 


