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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 ้องสร้าง 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 ชนท้ องถิ่น ให้ส 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 เพื่อท้องถิ่นของตนเอง 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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รูจ้ กั พิพธิ ภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

ที่ นี่ “ล าพู น ” นามเดิม ว่ า “หริภุ ญ ชัย ” ดิน แดนที่ม ีป ระวัติศ าสตร์
ยาวนานเกือบพันปี ชุมชนสังสมภู
่ มปิ ญั ญา และถ่ายทอดองค์ความรูเ้ หล่านัน้ สู่
ลูกหลานมานานหลายทศวรรษ เมืองลาพูนเป็ นชุมชนเมืองขนาดกลาง ไม่ใหญ่
ไม่เล็ก มีวดั วาอาราม บ้านเรือนเก่าแก่มากมาย มีหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์เข้ามา
อาศัย อยู่ ท ามาหากิน สืบ สายวงศ์ต ระกูล เผ่ า พัน ธุ์ อ ย่ า งหลากหลาย จึง มี
พิพธิ ภัณฑ์เกิดขึ้นในลาพูนหลายแห่ง ทัง้ พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัด
ลาพูน ทีต่ งั ้ อยูใ่ จกลางเมืองลาพูน และพิพธิ ภัณฑ์อกี หลายแห่งทีผ่ เู้ ขียนเชื่อว่า
ในเมืองเก่าแก่ขนาดนี้ น่ าจะมีผคู้ นทีส่ นใจเก็บเรื่องราวในอดีตให้คนรุ่นใหม่ได้
ศึกษาเรียนรู้ แต่ยงั ไม่ได้ทาอย่างเป็ นทางการ
หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการเห็นเป็ น สถานที่แ สดงของเก่า โบร่ า
โบราณ บรรยากาศเงียบๆ ดูอมึ ครึม น่ าเกรงขามนิดหน่ อย เท่าทีไ่ ด้สมั ผัสมา
หลายทีเ่ ป็ นแบบนัน้ โดยส่วนตัวผูเ้ ขียนชอบเดินทาง เมือ่ ไปทีไ่ หน จังหวัดไหน
มีพพิ ธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ก็จะหาโอกาสเข้าไปเยีย่ มเยียน เพราะพิพธิ ภัณฑ์จะทาให้
เราทราบข้อมูล ของพื้น ที่นัน้ ๆ ทราบประวั ติศาสตร์ความเป็ น มา ข้า วของ
เครือ่ งใช้ เครือ่ งมือในการทามาหากิน อันแสดงให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ของผูค้ นทีถ่ ูก
จาลองมาไว้ในพิพธิ ภัณฑ์นนั ้ ๆ
ตามที่เ ห็น มาพิพ ิธ ภัณฑ์ มีทงั ้ ของหลวง ของเอกชน ของวัด ของ
ชาวบ้านและของชุมชน ซึง่ จะมีรปู แบบการจัดทีต่ ่างกันไปตามข้าวของทีม่ อี ยู่
และอาคารสถานที่ บ้างก็เ ป็ น อาคารเก่า บ้า งก็เ ป็ น อาคารใหม่ แต่ขา้ วของ
เครือ่ งใช้เก่าแน่นอน บางทีแ่ สดงให้เห็นพัฒนาการตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั เลยก็ม ี
แล้วแต่รปู แบบการนาเสนอ
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ข้างหลังตึกพิพธิ ภัณฑ์สถานลาพูน ลัดเลาะไปตามถนนวังซ้าย จะเห็น
บ้านไม้ทรงโบราณขนาดใหญ่ มีป้ายสีแดงสดใสเขียนติดไว้ว่า “พิ พิธภัณฑ์
ชุมชนเมือง” บ้านไม้ทรงโบราณหลังนี้มปี ระวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เป็ น สถานที่ท่แี สดงให้เห็นถึงวิถีชวี ิตของคนในชุมชนเมือง
ลาพูนในอดีต เป็ นทีเ่ ก็บสะสมข้าวของเครือ่ งใช้ทแ่ี สดงความเป็ นเมืองทีม่ คี วาม
แตกต่ า งจากชนบท จึงทาให้ท่นี ่ี มกี ลิ่นอายของข้าวของเครื่องใช้ท่เี ป็ นของ
จาเป็ นสาหรับคนในเมือง ทีม่ คี วามแตกต่างจากพิพธิ ภัณฑ์แห่งอืน่ ทีพ่ บเห็นมา

พิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนเมืองลาพูน ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 10 ถนนวังซ้าย อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน อยู่ดา้ นหลังของพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุ ญชัยนัน่ เอง เป็ น
แหล่ ง ส าหรับ การเรีย นรู้เ รื่อ งราวในอดีต เมือ งล าพู น ที่ม ีค วามเป็ น มาอัน
ยาวนาน เป็ นเมืองแห่งศรัทธาทางพุทธศาสนาทีร่ ุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปจั จุบนั
ผูค้ นยิม้ แย้มแจ่มใส มีน้ าใจอันดีต่อผูค้ นทีแ่ วะเข้ามาเยีย่ ม พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้
เปิ ดให้ผทู้ ส่ี นใจเข้าเยีย่ มชมได้ศกึ ษา และเรียนรู้ เรื่องราวความเป็ นมาของ
ชุมชนเมืองลาพูน ภาพถ่ายในอดีต บุคคล เหตุการณ์ และสถานทีต่ ่าง ๆ ที่
ท่านยังไม่รอู้ กี มากมาย เปิ ดให้ชมทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่
เสียค่าเข้าชม แต่มกี ล่องให้ผเู้ ข้าชมได้บริจาคสมทบค่าไฟฟ้า น้าประปา
5

อาคารไม้เก่า บอกเล่าตานาน
พิพธิ ภัณฑ์ชุมชนเมืองลาพูน ใช้สถานทีข่ องคุม้ เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์
ลาพูนปจั จุบนั มีอายุครบ 96 ปี (พ.ศ.2551) นับเป็ นการผ่านกาลเวลามาเนิ่น
นานของคุม้ เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลาพูน เทศบาลเมืองลาพูน โดย นายประภัสร์
ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลาพูนได้เห็นถึงความสาคัญของอาคารคุม้ เจ้าราช
สัมพันธ์วงษ์ลาพูน เป็ นอาคารประวัตศิ าสตร์ รวมถึงต้องการอนุ รกั ษ์งาน
สถาปตั ยกรรมของตัวอาคารทีย่ งั มีความสมบูรณ์คงสภาพเดิม

คุม้ เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ (พุทธวงษ์ ณ เชียงใหม่) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2455
ในสมัยเจ้าหลวงจักรคาขจรศักดิ ์ เจ้าผูค้ รองนครลาพูน องค์ท่ี 10 (พ.ศ.24542486) ซึง่ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6
ลักษณะของตัวอาคารเป็ นเรือนสะระไน ขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ซึง่ ชัน้ ล่างก่อด้วยอิฐ
ั้
ถือปูน ส่วนชัน้ บทประกอบด้วยไม้สกั หลังคาจัวผสมป
่
นหยา
เป็ นเรือนพัก
อาศัยของเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์กบั เจ้าหญิงส่องหล้า สัมพันธ์วงษ์ และบุตรธิดา
เจ้าหญิงส่องหล้า เป็ นธิดาของเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าผูค้ รองนครลาพูน องค์ท่ี
9 และเจ้าแม่รถแก้ว ซึง่ เจ้าหญิงส่องหล้าเป็ นนองของเจ้าหญิงมุกดา และเจ้า
จักรคาขจรศักดิ ์ เจ้าผูค้ รองนครลาพูน องค์ท่ี 10
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เจ้าหญิงส่องหล้าในอดีตเคยสมรสกับเจ้าน้อยจิตตะ หลานของเจ้า
หลวงเหมพินธุ์ไพจิตร เจ้าผูค้ รองนครลาพูน องค์ท่ี 8 มีธดิ ารวม 2 คน คือเจ้า
หญิงภัทรา ซึ่งต่อมาได้สมรสกับพลตรีเจ้าราชบุตร (วงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่)
ราชบุตรของพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่องค์ สุดท้าย เจ้า
หญิงภัทราและเจ้าราชบุตร วงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่ มีธดิ า 2 คนได้แก่ เจ้าหญิง
พงษ์แก้ว ณ เชียงใหม่ กับเจ้าหญิงระวีพนั ธุ์ ณ เชียงใหม่
อีกองค์คอื เจ้าหญิงสิรโิ สภา สมรสกับเจ้าหนานบุญมี ตุงคณาทร ส.ส.
คนแรกของจังหวัดลาพูน ต่อมาภายหลังเจ้าหญิงส่องหล้า ได้สมรสอีกครัง้ กับ
เจ้าสัมพันธ์วงษ์ (พุทธวงษ์ ณ เชียงใหม่) บุตรของเจ้าน้อยมหาวงศ์ เจ้าหญิง
ส่องหล้า และเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์มบี ุตรธิดารวมกัน 9 คน ได้แก่ เจ้าหญิงรวง
คา เจ้าสุรกัณทร เจ้าวรดิษฐ์ เจ้าฤทธิ ์วงษ์ เจ้าพงศ์สว่าง เจ้าสว่างสวัสดิ ์ เจ้า
หญิงสรวงแก้ว เจ้าหญิงฤทธิดา และเจ้ามานุรตั น์
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2488) กลุ่มพ่อค้าชาวจีนในลาพูน ได้
รวบรวมเงินกัน เพื่อซื้อทีด่ นิ และตัวอาคารคุม้ เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลาพูนจาก
บุตรธิดา ในจานวนเงิน 58,000 บาท ซึง่ ในอดีตการซือ้ ทีด่ นิ ของกลุ่มพ่อค้าชาว
จีนในขณะนัน้ ต้องให้คนจีนทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยเป็ นผูซ้ ้อื เนื่องจากกฎหมายและ
นโยบายของจอมพล ป.พิบูลสงครามในยุคนัน้ ยังไม่อนุ ญาตให้คนต่างด้าวเป็ น
เจ้าของทีด่ นิ ในเมืองไทย กลุ่มพ่อค้าชาวจีนจึงได้ตกลงให้มตี วั แทนของกลุ่มซึง่
เป็ นคนจีนที่ได้สญ
ั ชาติไทย เป็ นตัวแทนซื้อคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลาพูน
ประกอบด้วย นายศิวะ เตียวไพรัช (เฮียซิว่ ) นายสวัสดิ ์ ภู่เจริญ (โกเหย่า) นาย
เทียมปลิว แซ่โค้ว และนายสากล ปรีชาหาญ (หมาดา)
เมื่อกลุ่ มพ่อค้า ชาวจีน ได้ซ้ือคุ้ม เจ้า ราชสัม พัน ธ์วงษ์ แล้ว ก็ได้ใ ช้
สถานทีด่ งั กล่าวเป็ นทีพ่ บปะ พูดคุยกันของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในจังหวัดลาพูน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนได้ใช้อาคารสถานทีค่ มุ้ เจ้าราชสัมพันธ์
วงษ์ลาพูน เปิ ดสอนภาษาจีน ตัง้ แต่ชนั ้ ประถมปี ท่ี 1-4
โดยใช้ช่อื ว่า
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โรงเรียนหวุ่นเจิ้ง (เจริญและเทีย่ งธรรม) นอกจากจะมีการสอนภาษาจีนเป็ น
หลักแล้ว ยังเปิ ดสอนในวิชาอืน่ ๆ เช่น วิชาคานวณ เป็ นต้น
โรงเรียนหวุ่นเจิ้ง เปิ ดสอนได้ประมาณ 4 ปี จนถึงปี พ.ศ.2492 จึงได้
ปิ ดกิจการลงด้วยเหตุผลทางการเมือง ซึ่งในขณะนัน้ รัฐบาลได้มกี ารเพ่งเล็ง
สมาคมชาวจีน รวมทัง้ กิจการของคนจีน เนื่องจากเป็ นทีส่ งสัยและเกรงถึงเรื่อง
ลัทธิคอมมิวนิสต์ ทีม่ กี ารขยายตัวของลัทธิดงั กล่ าวในยุคนัน้ จึงได้มกี ารจับกุม
คนจีนในจังหวัดลาพูนไปกักขังไว้ทเ่ี พชรบูรณ์ ทางสมาคมจีนจึงได้มกี ารขาย
ทีด่ นิ บางส่วนของโรงเรียนหวุ่นเจิ้ง เพื่อใช้เป็ นค่าไถ่ตวั ผูท้ ถ่ี ูกจับกุม ซึง่ ต่อมา
ได้รบั การปล่อยตัว
ในปี พ.ศ. 2495 ได้ ม ีก ารเปลี่ ย นชื่อ จากโรงเรีย นหวุ่ น เจิ้ ง เป็ น
โรงเรี ย นมงคลวิ ท ยา รวมถึ ง การเปลี่ ย นหลั ก สู ต รการสอนตามแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการเลิกสอนภาษาจีนตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา ในช่วง
เวลาแรกที่โรงเรียนมงคลวิทยา เปิ ดทาการสอนอยู่ในสภาพที่ลาบาก ทัง้
การเงิน และจานวนนักเรียน จนกระทังครู
่ เซี้ยง หรือนายถาวร เลาหกุล (กิม
เซีย้ ง แซ่เล้า) ได้เข้ามาดาเนินกิจการและบริหารต่อโดยเช่าอาคารสถานทีจ่ าก
สมาคมชาวจีนในลาพูน เดือนละ 200 บาท
ต่ อ มาโรงเรี ย นมงคลวิ ท ยาก็ ไ ด้ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งขึ้น มาตามล าดั บ
นอกจากนี้ยงั ได้ขยายกิจการและซื้อทีด่ นิ สร้างโรงเรียนแห่งใหม่บริเวณทุ่งนา
บ้านสันมหาพน จานวน 5 ไร่ ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนมงคลวิทยาได้ยา้ ยไปทา
การเปิ ดสอนยังโรงเรียนแห่งใหม่บนพืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าว ทาให้สถานทีแ่ ละตัว
อาคารคุม้ เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลาพูน ถูกทิง้ ให้รกร้าง
กระทังได้
่ มนี ักธุรกิจได้มาขอเช่าอาคารเปิ ดเป็ นร้านอาหารชื่อ คุม้ ต้น
แก้ว ก่อนทีจ่ ะปิ ดกิจการไปในเวลาต่อมา สถานีวทิ ยุ อ.ส.ม.ท ลาพูน ได้มาขอ
เช่าพืน้ ทีค่ มุ้ เจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ เป็ นสถานทีจ่ ดั รายการวิทยุ จนกระทังหมด
่
สัญญาลงในปี พ.ศ. 2548
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ปจั จุบนั (พ.ศ. 2551) เทศบาลเมืองลาพูน และกลุ่มกวงแหวน หละ
ปูน ได้เห็นถึงความสาคัญของอาคารประวัตศิ าสตร์ รวมถึงต้องการอนุรกั ษ์งาน
สถาปตั ยกรรมของตัวอาคารทีย่ งั คงความสมบูรณ์ตามสภาพเดิม ซึง่ ปจั จุบนั
เหลือเพียงไม่กแ่ี ห่ง จึงได้จดั ตัง้ "พิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนเมืองลาพูน" ขึน้ มา

เกิ ดจากการมีส่วนร่วมของคนหละปูน
นอกจากข้าวของเครื่องใช้แล้ว จุดเด่นของทีน่ ัน่ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี กิด
มาจากการมีส่วนร่วมของเยาวชนหลายๆ คนทีม่ าช่วยกันผลักดัน มาสร้างให้
อาคารเก่าแก่แห่งนี้จากการเดินกล่องบ้าง ทาผ้าปา่ บ้าง ขอบริจาคของผ่านเว็บ
ไซด์ จนได้ง บประมาณส่ ว นหนึ่ ง และข้า วของจากการบริจ าค ท าให้เ ป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ของชุมชน เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี วี ติ มีสสี รร เป็ นพื้นที่ หน้าหมู่ของ
เยาวชนทีเ่ ข้ามาแสดงพลังทากิจกรรมร่วมกัน ในการสร้างสรรค์ลาพูนให้เป็ น
เมืองน่าอยู่
“ เรารูแ้ ล้วว่าชาวลาพูนแทงหวยมาตัง้ แต่ ปี 2470 ไม้ขดี ไฟมาจาก
ไหนรูอ้ ยู่แล้ว มันไม่มใี นชนบทของใช้ไม้สอยเราก็ได้เริม่ ตรงนี้ รูปพวกนี้กเ็ ป็ น
รูปทีอ่ ยู่ในตัวเมืองลาพูนทัง้ นัน้ เราก็ได้เอาของใช้ไม้สอยพวกนี้มาให้เด็กได้
เห็น เราก็ได้ภาพถ่ายในเมืองสาคัญพวกนี้ เราจะได้เห็นวิธวี ฒ
ั นธรรม ไม่ว่า
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การบวชลูกแก้วแห่อย่างไร ตานก๋วยสลากเป็ นอย่างไร เครือ่ งดนตรีของเรา
เป็ นอย่างไร การละเล่นเป็ นอย่างไร ชนกว่างเป็ นอย่างไร สรงน้ าพระธาตุ เป็ น
อย่างไร ปอยหลวงสมัยก่อนตานอะไร การละเล่นเครือ่ งดนตรีเป็ นอย่างไร”
ของเก่าเหล่านี้เขาบริจาคมา จากคนทีเ่ ขาเอามาให้บ้าง บางคนจัด
แสดงร่วม ยังเป็ นของเขาอยู่ เขาจะทิ้งไว้ถาวรก็จะหาของมาเพิม่ เรือ่ ย ๆ บาง
คนทีเ่ ขาสะสม จะสะสมพวกนี้บ้าง แต่ว่าคนทีเ่ ขามาร่วมเขาก็จะเข้าใจด้าน
การแสดงในเรือ่ งต่างๆ มันมีหลายอย่าง ของเล่น ดึงดูด ดูเพือ่ ย้อนไปในอดีต
ของเล่นเด็ก ไพ่บา้ ง หุน่ บ้าง ของเล่นอืน่ ๆบ้างครับหรือบางครัง้ ความสาคัญ
ของเรือ่ งบุคคลสาคัญ ในด้านความงาน คนทีม่ ชี อื ่ เสียง”
เสียงของ “พีโ่ อ๊ค” นเรนทร์ ปญั ญาภู ผูท้ อ่ี ยู่เบื้องหลัง ร่วมผลักดันกับ
เยาวชนทีอ่ าสามาช่วยกันหาของ จัดผ้าปา่ หาเงินมาซือ้ ของ ปรับปรุงอาคารจน
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นโดยขอใช้พ้นื ที่ของเทศบาล ในขณะที่พ่โี อ๊คเองก็ม ี
ความสนใจในภาพเก่าของเมืองลาพูน ทีไ่ ด้สะสมภาพเหล่านี้มานาน ด้วยความ
ทีไ่ ด้ร่าเรียนมาทางประวัตศิ าสตร์ และความสนใจด้านวัฒนธรรมท้องถิน่ จึงได้
เข้ามาทางานตรงนี้ดว้ ยจิตอาสา เป็ นอาสาสมัครทีไ่ ม่มคี ่าตอบแทนใดๆ ทัง้ สิน้
ค่าเข้าชมแล้วแต่เขาบริจาค ส่วนหนึ่งเป็ นอาสาสมัครทีท่ างานข้างนอก ไม่ม ี
เงินอุดหนุนจากทีใ่ ด
พีโ่ อ๊ค ผูท้ เ่ี รียกตัวเองว่า นักจดหมายเหตุแ ห่งพิพธิ ภัณฑ์ชุมชนเมือง
จัง หวัด ล าพูน เป็ น พี่เ ลี้ย งของน้ องๆ เยาวชนที่ล าพูน จบการศึก ษาระดับ
ปริญญาตรีด้านออกแบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์ และ
กาลังปริญญาโทสาขาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ก่อนทีจ่ ะ
กลับมาอยูท่ บ่ี า้ น เคยทางานในห้างใหญ่ทก่ี รุงเทพฯ มาก่อน และมีความสนใจ
ในงานศิลปะ
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เมื่อกลับมาอยู่ลาพูนบ้านเกิด มาช่วยงานทีส่ ถาบันวิจยั หริภุญชัยได้
เป็ นคนหลักในการทาจดหมายข่าวทีช่ ่อื ว่า “หมายเหตุหริภุญชัย” เพื่อเผยแพร่
เรื่องราวของลาพูนในแง่มุมที่ไม่มใี ครนาเสนอ ยืนยันความเป็ นวิถีชวี ิตของ
ชุมชน และเรือ่ งราวของความเป็ นลาพูนผ่านตัวหนังสือ และใช้ภาพเก่าเป็ นสื่อ
ในการถ่ายทอด โดยการประกวดภาพเก่าของจังหวัดลาพูน ได้สร้างกระแส
ความตื่นตัวแก่คนลาพูนขึน้ มาในระดับหนึ่ง

ต่อมาได้มาทาพิพธิ ภัณฑ์ชุมชนเมืองลาพูน โดยขอใช้อาคารเก่าจาก
เทศบาล ด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มเยาวชน พีโ่ อ๊ค เป็ นผูท้ อ่ี ยู่เบื้องหลัง
ร่วมผลักดันกับเยาวชนที่อาสามาช่วยกันหาของ จัดผ้าป่าหาเงินมาซื้อของ
ปรับปรุงอาคารจนพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึน้ โดยขอใช้พน้ื ทีข่ องเทศบาล ในขณะ
ทีพ่ โ่ี อ๊คเองก็มคี วามสนใจในภาพเก่าของเมืองลาพูน ทีไ่ ด้สะสมภาพเหล่านี้มา
นาน ด้ ว ยความที่ไ ด้ ร่ า เรีย นมาทางประวัติศ าสตร์ และความสนใจด้ า น
วัฒนธรรมท้องถิน่ จึงได้เข้ามาทางานตรงนี้ดว้ ยจิตอาสา เป็ นอาสาสมัครทีไ่ ม่ม ี
ค่าตอบแทนใดๆ ทัง้ สิน้ ค่าเข้าชมแล้วแต่เขาบริจาค ไม่มเี งินอุดหนุนจากทีใ่ ด
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“ตัง้ แต่ แ รกผมสนใจเรือ่ งวัฒ นธรรม เรือ่ งเมือ งเก่ า การอนุ รัก ษ์
วัฒนธรรม คือตอนแรกต้องการอนุ รกั ษ์ตวั อาคารนี้ แต่แนวคิดของผมอนุ รกั ษ์
ตัว อาคารโดยไม่ม ีการเคลือ่ นไหว ของการทางานในพื้นที ่ เขาไม่รู้ค่า ก็เ ลย
อยากจะเอาตรงนี้ไปทาพิพธิ ภัณฑ์ เพียงแต่ว่าในเรือ่ งของการทางานจริง ๆ ใน
เมือ่ ไม่ได้เป็ นองค์กรทีม่ เี งินสนับสนุ น ใครจะมาเป็ นคนดูแลตรงนี้ ตัว เราคน
เดียวมันก็ไม่ไหว ก็เลยมองไปทีเ่ ยาวชนในชุมชน น้องเก๋ ภาพ เอ็ม โอ๋ ซึง่ ก็
เห็นเขาอยูห่ ลาย ๆ คน เอ็มก็ชว่ ยแม่ขายไส้อวั ่ เอ๋ดแู ลแม่บา้ นอยูใ่ กล้ทนี ่ ี ่ ภาพก็
ขายหนังสือพิมพ์ โอ๋กท็ าจัดสวน ก็เลยชวนเขามาทา พูดคุยกันให้เข้าใจ เขาก็
แวะเวียนกันมาเพือ่ ช่วยเป็ นอาสาสมัครบ้าง บังเอิญมีกลุ่มเวสป้าทีท่ างานอยู่
แล้วทีเ่ คยรวมกลุ่มเข้ามาเสนอตัวให้ชว่ ยอะไรบ้าง”
ผมก็เริม่ ทางานกับสถาบันวิจยั ผมก็เริม่ เห็นแนวคิดขององค์กรหรือ
การเปลีย่ นแปลง ตอนแรกผมก็เริม่ เห็นเรือ่ งองค์กรก่อนจะทาให้สถาบันเป็ นสิง่
ทีเ่ ชิดชูเป็ นของส่วนรวมได้ ผมก็เลยเอาความรูท้ ี ่ ๆผมมีอยู่กบั น้อง ๆ ทีท่ างาน
กับผม คือแมว นีแ่ หละ เสนอเรือ่ งหนังสือเรือ่ งสือ่ ทีจ่ ะเผยแพร่ยนื ยันความเป็ น
วิถชี วี ติ ของชุมชนชนบท ของตัวเองเรือ่ งความเป็ นลาพูนผ่านหนังสือ ก็เริม่ ทา
และก็ไปเรียนต่ อ ปริญญาโท ประวัติศาสตร์ ทีม่ หาวิทยาลัย เชีย งใหม่ก็เลย
กลับมาทาเรือ่ งพิพธิ ภัณฑ์”
อาคารไม้เก่า 2 ชัน้ หลังใหญ่ ปี น้ีอายุได้ 96 ปี มีประวัตศิ าสตร์ความ
เป็ นมายาวนาน เดิมเคยคุม้ ของเจ้าราชสัมพันธวงษ์ เจ้าครองนครลาพูนองค์
สุดท้าย ต่อมาเป็ นโรงเรียนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2486 จอมพล ป.พิบูลสงครามสัง่
ปิ ดโรงเรียนจีนทัวประเทศ
่
ทาให้โรงเรียนจีนถูกยุบ ต่อมามีคนมาเช่าทาเป็ น
ร้านอาหาร ร้านค้า แต่ภายหลังเทศบาลได้เช่าอาคารนี้ไว้เพือ่ การอนุรกั ษ์
อาคารพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ พีโ่ อ๊คได้ขอใช้พน้ื ทีจ่ ากเทศบาล โชคดีอาคาร
ด้านหน้า เป็ นทีท่ าการชุมชน เทศบาลให้ใช้ไฟฟ้า น้าประปาก็ไม่ตอ้ งเสียค่าน้ า
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ค่าไฟ บางครัง้ ก็ใช้ท่นี ่ีเป็ นทีป่ ระชุม เสาร์-อาทิตย์ ถ้าเด็กอยากได้พ้นื ที่ทา
กิจกรรม ตัวอาคารใหญ่มรี ะเบียงด้านหน้า ด้านล่างจะจาลองภาพเก่าวิถชี วี ติ
คนลาพูน ภาพนางสาวไทยทีเ่ ป็ นชาวลาพูน ข้าวของเครื่องใช้แบบเมือง ร้าน
ขายของโชห่วยของคนจีน โรงภาพยนตร์ โรงเรียน ส่วนชัน้ บนเป็ นห้องโล่ง
เด็กๆ กลุ่มต่างๆ มักจะเข้ามาใช้สถานทีใ่ นการประชุม ทากิจกรรม เช่น กลุ่ม
ทาของเล่นพืน้ บ้าน กลุ่มเปี้ ยะ กลุ่มสะล้อซอซึงก็จะพาครูชาวบ้านมาสอนทีน่ ่ี
ภาพเก่า ประวัติศาสตร์ สถานที่ และบุคคล เมืองลาพูน
พืน้ ทีภ่ ายในชัน้ ล่างของอาคาร เป็ นส่วนทีม่ กี ารปิ ดทึบ เนื่องจากต้อง
รับน้ าหนักของเครื่องไม้ชนั ้ สองของอาคาร การเจาะช่องหน้าต่างไม่สามารถ
เจาะให้กว้างมากได้ และมีความพยายามทาให้ชนั ้ ล่างเป็ นโถงโล่งกว้าง จึง
พบว่ามีเสาปูนภายในอาคารเพียง 4 ต้น เท่านัน้ แสงสว่างภายในอาคารชัน้
ล่างมาจากช่องประตูและหน้าต่าง พืน้ ทีด่ า้ นล่างจึงเหมาะสาหรับการหลบร้อน
และการทางานทีต่ อ้ งการความสงบ
ห้องที่ ๑ เป็ นห้องจัดแสดงภาพถ่าย และประวัตขิ องคุม้ เจ้าราชสัม
พันธวงษ์ นับตัง้ แต่อดีต ครัง้ สมัยเจ้าราชสัมพันธวงษ์ ได้พานักพร้อมครอบครัว
บริวาร การเปลี่ยนแปลงของคุ้ม เจ้าราชฯ ทีเ่ ปลี่ยนเจ้าของเป็ นสมาคมจีน
โรงเรียนหวุ่นเจิ้ง ต่อมาเปลีย่ นสถานะ เป็ นโรงเรียนมงคลวิทยา จนกระทังมา
่
กลายเป็ น พิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนเมือง เทศบาลเมืองลาพูนในปจั จุบนั
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ห้องที่ ๒ เป็ นห้องจัดแสดงภาพถ่าย และประวัตลิ าพูนในอดีต พร้อม
ทัง้ แสดงแผนทีต่ วั เมืองลาพูนในอดีตปี พ.ศ. ๒๔๔๒ และภาพสถานทีต่ ่างๆใน
บริเวณเขตภายในกาแพงเมืองลาพูนในอดีต อาทิเช่น ตลาด สถานีตารวจ
โรงเรียน เค้าสนาม กาแพงเมืองเดิม เป็ นต้น
ห้องที่ ๓ เป็ นห้องจัดแสดงภาพถ่าย วัฒนธรรม ประเพณี และวิถี
ชีวติ ของเมืองลาพูนในอดีต ทีห่ าชมได้อยาก อาทิเช่น ปอยหลวง ก๋วยสลาก
รดน้าดาหัว บุคคลทีท่ าชือ่ เสียงให้กบั ลาพูนในอดีตเป็ นต้น
ส่วนด้านหลัง เป็ นห้องทางานเล็กๆ ของเจ้าหน้าที่ ด้านข้างจัดแสดง
ข้าวของเครื่องใช้ในร้านค้าโชห่วยของคนจีน มีแฟ๊บ สบู่ ยาสีฟนั แปรงสีฟนั
สารพัดของใช้ทม่ี อี ายุราว 30 ปี ด้านข้างๆ มีหอ้ งอีก 2 ห้องเป็ นโรงภาพยนตร์
หริภุญชัยรามา มีทน่ี ัง่ ไม้สมัยโบราณ เครื่องฉายหนัง และจอผ้า มีแผ่นปลิว
หนังรุ่น มิต ร สมบัติ เพชรา ฯลฯ อีกห้องหนึ่ งจัด เป็ น ห้องเรีย น มีโ ต๊ ะ เก้า อี้
กระดานชนวน และหนังสือเรียนเก่าๆ อีกหลายเล่ม

“เปิ ดทุกวัน วันเสาร์ อาทิตย์ ก็ไม่หยุด โดยเฉพาะเสาร์ อาทิตย์เด็กจะ
เข้ามาตลอด จะมีเด็กเกิดขึ้นมาใหม่ เข้ามาขอยืมจักรยานบ้าง ทากิจกรรมใน
โรงเรียนบ้าง ยืมสามล้อบ้าง ยืมบอร์ดบ้าง ให้ยมื หมด เพือ่ รอดูว่าเขาจะเกิด
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กลุ่มใหม่ไหม เพราะผมเชือ่ ว่ามันยังจะมีกลุ่มใหม่บา้ งเกิดขึ้นมา หลายอย่าง ที
นี้กเ็ ลยถามเขาทีใ่ ช้เป็ นทีป่ ระชุม อย่างกลุ่มสร้างเด็ก ถ้าไม่ล้มไปก่อนก็จะใช้
พื้นทีต่ รงนี้ประชุมของเขาตลอด มันก็ทาให้รจู้ กั กัน”
ั ่ ้ ก็จ ะเป็ น เรือ่ ง เกีย่ วกับ ภาพตัง้ แต่ส มัย รัช กาลที ่ 5 พ่อขุน งา
“ฝงนี
เมือง สมัยรัชกาลที ่ 5 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองลาพูนเป็ นอย่างไร แผนที ่
เท่ากับตัวจริงก็จะเห็นเมืองลาพูน เป็ นอย่างไร ภาพถ่ายทางอากาศ แต่ก่อน
เป็ นกาแพงเมือง เป็ นปา่ กาด ถนนหลวง หน่วยงานต่าง ๆ เป็ นอย่างไร เราก็จะ
ให้เด็ก ๆ เห็นในเรือ่ งของเมืองลาพูน ตรงนี้เราจะไม่เห็น วิถีชนบทเพราะว่า
ความเป็ นเมือง เป็ นปา่ เป็ นกาด
ด้านล่างก็จะเป็ นร้านค้าจาลอง วิถีต่าง ๆ โรงหนังจาลอง ในอดีตให้
เด็กได้เห็น โรงแรมเก่าไปแล้ว เขาก็เอาไปให้ เป็ นป้ายเข้าของต่าง ๆ ของก็จะ
เป็ นท้องฟ้าจาลองในอดีต คือ เขาก็อยากจะเห็นว่าของสมัยเก่าเป็ นอย่างไร
ของใช้ไม้สอยคือเป็ นลักษณะทีใ่ ห้เด็กได้ดู อย่างโรงหนังลาพูนไม่มฉี ายกีป่ ี แล้ว
แต่ 70 ปี ทีแ่ ล้ว มันเป็ นอย่างนี้ เก้าอี้เก่า มันยังมีอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีอาจารย์ทสี ่ ะสมฟิ ล์มหนังฉาย และเครือ่ ง เขาก็จะมาฉายให้ดูเดือนละครัง้
บางครัง้ เดือนครัง้ 2 เดือนครัง้ รูว้ ่าเขาจะมาฉายก็แจ้งไปตามโรงเรียนว่าใคร
จะจองเข้ามาดู การภาคสดก็เป็ นหนังย้อนยุค ให้คนได้เห็น
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ส่วนด้านนี้เป็ นห้องหุ่นทีผ่ มบอกว่าเป็ นเฟอร์นิเจอร์หุ่น เป็ นกระดาน
แท้ ไปเจอกระดานทีต่ ดิ ผนังนี้ ก็เลยจาลองห้องเรียนในอดีต จะมีเครือ่ งเรียน
เครือ่ งเขียน ของใช้ สมุด หนังสือ ไม้บรรทัดไม้ ทีเ่ ราเคยเรียนเอาไว้ให้เด็กได้ดู
มันก็จะเป็ นหลาย ๆ อย่างทีพ่ อจะได้เห็น”
บนชัน้ 2 เป็ นทีท่ างานของเด็กได้เลย แล้วแต่กลุ่มไหนจะมาใช้พ้นื ทีก่ ็
แล้วแต่ เราไม่ได้กาหนดกฎเกณฑ์ ว่าจะมีน้องๆใช้พ้นื ทีเ่ กือบเต็มพื้นทีท่ ุ กกลุ่ม
ประมาณ 4-5 กลุ่มทีม่ าใช้ ก็จะมีกลุ่มทีเ่ รียนเปี๊ ยะ วันอาทิตย์ วันพฤหัสบดี ,
เสาร์, อาทิตย์ เข้ามา กลุ่มเปี๊ยะก็จะใช้พ้นื ทีข่ องเขา นอกนัน้ เป็ นกลุ่มของเล่น
พื้นบ้าน เมือ่ วานนี้กม็ าทา หัดทาอะไรต่าง ๆ ถ้าเขาได้มาก ก็จะรวบรวมไปแจก
ทีโ่ รงเรียนต่าง ๆ ทาไปเรือ่ ย ๆ ของเขาถักแหวน ถักปลา ถักอะไรไป เขาก็หา
เงินจากการถือกล่อง แล้วก็เอาไปรับผูส้ งู อายุมาสอนแล้วก็ให้ค่าวิทยากร 100
หรือ200 บาท ทีเ่ หลือก็เอาไปซื้อของ ซื้อไม้ของเขา”

สามทหาร พิ พิธภัณฑ์น้อง
ใกล้ๆ กับพิพธิ ภัณฑ์ชุมชนเมืองลาพูน น้องๆ จากหริภุญชัยคลับและ
ทีม งานพิพ ิธ ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนเมือ งล าพู น ได้ ช่ ว ยกัน ก่ อ ร่ า งสร้ า งพิพ ิธ ภัณ ฑ์
ั ๊ ้ามันสามทหารแห่งนี้ ซึง่ เหลืออยูเ่ พียงแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยเหตุ
ปมน
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นี้ทางกลุ่มจึงได้ประสานงานกับ ปตท. ขอให้เก็บรักษาพืน้ ทีแ่ ละการติดตัง้ หัว
ั ๊ อห้องขายไว้ตามเดิม โดยทางกลุ่มเป็ นผู้จดั หาวัตถุจดั แสดงมาใส่ไว้ใน
ปมหรื
พิพธิ ภัณฑ์สว่ นหนึ่งหาจากนักสะสมของเก่าในโค้กไทยดอตคอม
ั ๊ ้ามันสามทหารในจังหวัดลาพูนนัน้ เปิ ดให้บริการในปี พทุ ธศักราช
ปมน
2503 โดยตัง้ อยู่เลขที่ 499 ถนนอินทยงยศ ก่อนจะถึงสีแ่ ยกประตูล้ี ใช้ช่อื ว่า
บริษทั ลาพูนจังหวัดพาณิชย์ จากัด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ นสถานีบริการ
"ประสิท ธิบ์ ริก าร"
ซึ่ง เป็ น ตัว แทนจ าหน่ า ยน้ า มัน องค์ ก ารเชื้อ เพลิ ง
ั ๊ ้ ามันสามทหารนัน้ บริหารโดยนายสาย ชูสกุล ใน
กระทรวงกลาโหม ปมน
ั ๊ ้ ามัน ซึ่งก่อนนัน้ นายสาย ชูสกุลเป็ นผูจ้ ดั การบริษัท
ตาแหน่ งผู้จดั การปมน
ั ๊ ้ ามันสาม
ลาพูนจังหวัดพาณิชย์ จากัด ซึ่งเป็ นของรัฐบาล เช่นเดียวกับปมน
ทหาร
ั๊
การให้บริการเติมน้ ามันจากปมสามทหารในจั
งหวัดลาพูนนัน้ รถทีม่ า
ใช้บริการยังมีไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็ นรถยนต์ของหน่ วยงานราชการ
ต่า ง ๆ ในจังหวัดล าพูน และมีรถยนต์ม าใช้บริการเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา
โดยเฉพาะรถโดยสารทีใ่ ห้บริการจากตัวเมืองไปยังอาเภอลี้ บ้านโฮ่ง ป่าซาง
บ้านทา รวมไปถึงรถทีจ่ ะไปเชียงใหม่
ั ๊ ้ ามันสามทหารจังหวัดลาพูนให้บริการจนถึงปี พุทธศักราช 2520
ปมน
ั ๊ ้ ามันสามทหาร ยังคงสภาพ
ได้เลิกกิจการลง และในปจั จุบนั สถานีบริการปมน
ั ๊ ้ ามันสามทหารใน
อาคารที่โดดเด่นเหมือนในอดีตไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ปมน
ั ๊ ้ามันทีย่ งั คงเหลืออยู่ทเ่ี ดียวในประเทศไทย เพียงแต่
จังหวัดลาพูนนัน้ เป็ นปมน
ไม่ได้ให้บริการเติมน้ามันเท่านัน้
ั๊
พิพ ิธ ภัณ ฑ์ป มสามทหารตั
ง้ อยู่ส่แี ยกประตูล้ี สวนคุณธรรมสมาน
สามัคคี อาเภอเมือง ลาพูน การจัดแสดงประกอบด้วย
(1) ห้องค้าทีเ่ ป็ นห้องทีล่ อ้ มรอบด้วยกระจกใสบานใหญ่ ผูช้ มสามารถ
ชมวัตถุจดั แสดงได้จากด้านนอก สิง่ จัดแสดงประกอบด้วยป้ายร้านขนาดต่างๆ
โดยมีตราหรือโลโก้ทเ่ี ป็ นพืน้ สีเหลืองและภาพทหารสามเหล่าทัพ นอกจากนี้ม ี
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หนังสือวารสารสามทหารในช่วงเวลาต่างๆ กัน หนังสือคู่มอื “น้ ามันสามทหาร
เพื่อราชการและประชาชน” และตัวอย่างบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น น้ ามันเครื่อง หัว
น้ามันเครือ่ ง น้ายาเติมหม้อน้า รวมถึงภาพเก่าทีจ่ ดั แสดงลักษณะการให้บริการ
ในอดีต
ั ๊ ายน้ามัน ด้านหลังอาคารมีหอ้ งเล็กๆ แต่ผชู้ มไม่
(2) ส่วนทีเ่ ป็ นหัวปมจ่
สามารถเข้าไปได้ หากดูจากภายนอกจะเป็ นประวัติย่อของพิพธิ ภัณฑ์ “หอ
ประวัตปิ ิ โตรเลียม” มีคาบรรยายทีก่ ล่าวถึงทีม่ าของการปิ โตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย

2

แหล่งปลูกฝังอุดมกำรณ์รกั ท้องถิน่

พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเมื อ งล าพู น เป็ นพื้ น ที่ ห น้ า หมู่ ข องคนล าพู น
โดยเฉพาะเด็กๆ เยาวชนมักจะมาใช้สถานทีแ่ ห่งนี้พบปะ ทากิจกรรมร่วมกัน
เช่น ลานของเล่นพื้นบ้านเมืองลาพูน ตัดจ่
๊ อแป๋งตุงปี๋ ใหม่เมืองหละปูน ร่วม
รณรงค์ ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์ เปิ ดไฟใส่หมวกกันน็อก-ล็อกสายรัดคาง ปนั ่
จักรยาน ร่วมงานประเพณีรดน้ าดาหัวกู่ครูบาศรีวชิ ยั ทีว่ ดั จามเทวี ลาน
วัฒนธรรมดนตรีพน้ื เมืองหละปูน
พี่โ อ๊ค ได้ทาหน้ า ที่เ ป็ น “พี่เ ลี้ย ง” พยายามปลูกฝ งั เด็กเยาวชนให้ม ี
จิตสานึกรักบ้านเกิด รักท้องถิน่ อุดมการณ์ และแนวทางทีน่ ามาใช้เป็ นหลักใน
การทางานกับเยาวชนของพีโ่ อ๊ค คือ ภูมปิ ญั ญา ผญา หรือความรูข้ องคนเฒ่า
คนแก่ทไ่ี ด้สบื ทอดกันมา เช่น หินเกิดกับท่า พีร่ ู้สองน้องรูห้ นึ่ง มาเป็ นกุศโล
บายสอนน้องๆ
สิง่ หนึ่งทีพ่ โ่ี อ๊คพูดถึงคือ อุดมการณ์ “กลุ่มหนุ่มสาว” กลุ่มหนุ่ มสาว
ในอดีต จะมารวมกลุ่ ม กัน ด้ว ยใจ เสีย สละเวลา เงิน ทองมาร่ว มกัน พัฒ นา
ท้องถิ่น โดยเฉพาะงานวัฒนธรรมท้องถิ่นจะเห็น พลังของกลุ่ม หนุ่ มสาว ใน
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ลักษณะของ “จิ ตอาสา” พีโ่ อ๊คได้เปรียบเทียบกับกลุ่มบอยสเก๊าซ์ ในประเทศ
ญีป่ ุ่น ทีม่ สี มาชิกกลุ่มตัง้ แต่อายุน้อยจนถึงอายุ 70 ก็ยงั ไปโบกรถให้ คือเป็ น
จิตอาสา คือไปโบกรถให้เด็ก ๆ ไปโรงเรียนข้ามถนน
การใช้ภ าพเก่ า ที่ถ่ า ยกิจ กรรมของพ่อ แม่ ท่ีเ คยท าในชุ ม ชนเอามา
พูดคุย บางครัง้ ได้กลับไปถามพ่อแม่ เขาก็ได้คาตอบขึน้ มาเหมือนกัน พ่อเขา
บอกว่าเสียค่าสมัคร 20 บาท เขาก็พดู คุยกัน พ่อแม่เขาก็รจู้ กั กันในกลุ่มหนุ่ ม
สาว มีหน้าทีท่ างานอะไรบ้าง เป็ นลักษณะทีว่ ่าไม่ได้เอาเงินมาเป็ นทีต่ งั ้ คิดงาน
ก่อน คิด ว่ า จะเอาเงิน มาจากไหน ซึ่งตรงนี้ ได้เ น้ น กับ เด็ก เยาวชนที่ทางาน
ด้วยกันตลอดเวลา เหมือนกับการทางานทุกวันนี้ ให้คดิ เรื่องงาน ไม่ต้องวิตก
เรือ่ งจะเอาเงินจากทีไ่ หนมาทางาน
“ทุกวันนี้ผมเชือ่ ในทฤษฎีของกลุ่มหนุ่มสาว มันอาจจะเป็ นเพราะผมได้
เห็นภาพถ่ายหลาย ๆ อย่างเห็นการทางาน เวลาอย่างสถาบันอย่างคุณนพพร
เขาไปจัดเวทีตามบ้าน กับกลุ่มชาวบ้านทัวไป
่ ผมก็จะชอบจัดประกวดรูปเก่า
หรือเอารูปเก่ามาอวดกันบ้างและให้เขาลองเล่าวิถชี วี ติ ผมซึมซับเรือ่ งความดี
งามของกลุ่มหนุ่มสาวในสมัยก่อน มันทาให้ผมยังเชือ่ มันในเรื
่
อ่ งกลุ่มหนุ่มสาว
ผมจะพูดคุยกับเด็ก อย่างเด็กนักเรียนจะเรียนรูไ้ ปกับผม อย่างเวลา
ผมไปร่วมงาน เขาก็ไปช่วยผมจัด บอร์ด เขาก็จะได้ประสบการณ์จากเวทีทเี ่ ขา
พูดคุยกัน ถึงกลุ่มหนุ่ มสาวว่า แต่ก่อนเขาต้องเสียค่าสมัครก่อน เขาเสียสละ
อย่างนี้นะ มีงานทีจ่ ะทากันก็ต้องหาเงินกัน เขาจัดขันโตกบ้าง ทาอะไรต่าง ๆ
บ้าง ก็เริม่ ซึมซับตรงนัน้ ว่า เออมันไม่ใช่ ไปเขียนขอโครงการนัน้ โครงการนี้ ว่า
มันไม่ใช่เลยต้องหาเอง ทาอะไรเอง ประจวบเหมาะว่าเด็กเข้าไปถือกล่อง ถือ
กล่องแล้วก็หาเงินกันเอง
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ส่วนหนึง่ เด็กก็ไปประสบเอง อย่างกรณีว่าคนทีเ่ ขาเอาเงินใส่ เขาก็ไม่
มีเงือนไขกั
่
บการช่วยเหลือ เขาก็จะรูก้ นั พอเราไปหาหลาย ๆ ทีแ่ ล้วเราก็จะเห็น
เด็กเริม่ วิเคราะห์เองได้ แล้วเด็กก็จะมาพูดคุยกัน อย่างเด็กพวกเวสป้า เขาก็จะ
พูด กับ กลุ่ ม หนุ่ มสาวเป็ น วรรคเป็ นเวร ก็เ ป็ น เรือ่ งของเขา บางคนก็กลับ ไป
พูดคุยกับพ่อแม่เหมือนกันว่ากลุ่มหนุ่ มสาวรุ่นพ่อแม่เป็ นอย่างไร ภายในกลุ่ม
นะ จากเมือ่ ก่อนไม่เคยรูร้ ะบบของกลุ่มหนุ่มสาวเลย
เด็กมาพูดแลกเปลีย่ นกัน ว่ากลุ่มหนุ่มสาวมันไม่มวี นั หมดอายุไหม คือ
เป็ นไปตลอดไหม เป็ นแค่แนวคิดทีพ่ ูดกัน ก็คงจะสร้างกันในเฉพาะกลุ่มหนุ่ ม
สาว กลุ่มของพวกเรา อย่างเวสป้า จาขีม้ ด ของเล่นเก่าผาใต้ ตัง้ ใจว่ากลุ่มหนุ่ ม
สาวของพวกเรามันจะไม่หมดอายุ พ่อกับลูกอาจจะเป็ นกลุ่มหนุ่ มสาวด้ วยกันก็
ได้ ก็พดู คุยกับเขา เพือ่ ให้องค์กรอยูด่ ว้ ยกันได้ตลอดรอดฝง”ั ่
ความเป็ นกลุ่มหนุ่ มสาวได้ลดลงจากการทีม่ กี รม กองต่างๆ นาการ
พัฒ นาเข้า มาในชุม ชน ตัง้ กลุ่ มหลายต่อหลายกลุ่ม ขึ้นมา ไม่ว่า จะเป็ นกลุ่ ม
แม่บา้ น กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพต่างๆ ทาให้อดุ มการณ์ของความเป็ นกลุ่มหนุ่ ม
สาวในหลายชุมชนค่อยๆ เสื่อมลง จากการทีม่ ใี จอาสาทีจ่ ะไปช่วยเหลือผูอ้ ่นื
หรือช่วยเหลือกันเองในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง กลับมาเป็ นฝ่ายรอรับ
การพัฒนาจากรัฐ รอรับงบประมาณทีจ่ ะนามาทากิจกรรม
อย่างไรก็ตามก็มหี ลายๆ ชุมชนในภาคเหนือ ความเป็ นกลุ่มหนุ่ มสาว
ยัง คงมีอ ยู่ โดยเฉพาะการมีส่ ว นร่ ว มในงานบุ ญ ประเพณี ข องชุ ม ชน เช่ น
ประเพณีปอยหลวงหรืองานทาบุญใหญ่เฉลิมฉลอง ประเพณีสลากภัตร ทีท่ าง
เหนือเรียกว่า กินข้าวสลาก จะมีกลุ่มหนุ่ มสาวจากหมู่บ้านต่างๆ มาฟ้อนแห่
ครัวทาน (เครื่องไทยทาน) ทีจ่ ะไปยังวัดทีเ่ ป็ นเจ้าภาพ ส่วนวัดเจ้ าภาพก็จะมี
กลุ่ม หนุ่ ม สาวมาช่วยกันทาอาหาร ดูแลแขกที่มาเยี่ย ม เสิร์ฟ น้ าและอาหาร
กลุ่มหนุ่มสาวเหล่านี้บางคนก็แต่งงานแล้วด้วย
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การเชื่อมันในอุ
่ ดมการณ์ของกลุ่มหนุ่ มสาว จากทีเ่ คยมีประสบการณ์
ร่วมตัง้ แต่รุ่นพ่อแม่ การบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน และภาพเก่า ที่
แสดงให้เห็นถึงการทากิจกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มหนุ่ มสาวทีเ่ กีย่ วกันกับพุทธ
ศาสนา ที่เ รีย กว่ า หัว วัด ซึ่งมีกลุ่ ม หนุ่ ม สาวมาเป็ น หัว เรี่ย วหัว แรงในการ
ท างาน ซึ่ ง กลุ่ ม เหล่ า นี้ ด ารงอยู่ ไ ด้ โ ดยอาศัย ความเชื่ อ วั ฒ นธรรม จิ ต
วิญญาณ ทีส่ บื ทอดกันมาอย่างยาวนาน
“ผมเชือ่ ในเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงโดยการเอาวิถขี องกลุ่มหนุ่ มสาว
มารับใช้สงั คมของเยาวชน ในแต่ละพื้นทีเ่ ท่านัน้ ซึง่ ไม่รเู้ หมือนกันว่าปี หน้าปี
ถัดไปมันอาจจะล้มไปโดยทีว่ ่าไม่เข้มแข็งเหมือนแต่ก่อนก็ได้ อาจจะเข้าใจผิด
มาโดยตลอดว่าสามารถฟื้ นขึ้นมาได้ แก้ปญั หา ปลดล็อคตรงทีว่ ่ายังเป็ นกลุ่ม
หนุ่ มสาวได้ตลอดไปเหมือนบอยสเก๊าซ์ ไม่ใช่ว่าหมดไปพร้อมกับการแต่งงาน
พอแต่งงานเสร็จก็ ไปอยู่กบั กลุ่มของแม่บ้าน ผมมองอย่างนี้ ก็เลยคิดว่าคงจะ
รับใช้ได้อยูบ่ า้ ง”
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ป จั จุ บ ัน นี้ พ ิพ ิธ ภัณ ฑ์เ มืองล าพูน ได้กลายเป็ น พื้น ที่ส ร้า งสรรค์ข อง
เยาวชนกลุ่ ม ต่ า งๆ ในเมือ งล าพู น โดยพี่โ อ๊ ค และกลุ่ ม หริภุ ญ ชัย คลับ ได้
พยายามทีจ่ ะชักชวนน้องๆ รุ่นใหม่ น้องกลุ่มต่างๆ เข้ามาใช้พ้นื ทีน่ ้ีรวมกลุ่ม
ั คนรุ่นใหม่เหล่านี้เกิดจิตสานึก
กันทากิจกรรมจิตอาสาเพือ่ สังคม เพือ่ ปลูกฝงให้
จิตอาสา เช่น กลุ่มทีเ่ รียนเปี๊ ยะ กลุ่มคริสต์จกั ร กลุ่ม YMCA กลุ่มเด็กสล่าน้อย
กลุ่มเด็กสามล้อ แล้วยังมีกลุ่มเด็กทีน่ ่ าสนใจอีกหลายกลุ่มเช่น เด็กเต้นบีบอย
เด็ ก ร่ า งทรงซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม กระเทยน้ อ ย ต้ อ งการแสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถของเขา เพื่อให้สงั คมเกิดการยอมรับชีวติ ของเขาทีเ่ ป็ นอยู่ผ่าน
การเป็ นร่างทรงเจ้าแม่จามเทวี เด็กกลุ่ มเหล่านี้ตอ้ งการสร้างพืน้ ทีข่ องตนเอง
ให้คนอืน่ ยอมรับ
“เด็กก็จะมาร่วมงานเรา เล่นเปี๊ยะตามทีเ่ ราขอเขาไปว่า ตรงนัน้ ตรงนี้
พยายามปรับปรุงแนวคิดเขาว่าไม่ใช่เล่นเพือ่ ตัวเอง พยายามเล่นเพือ่ สังคม
ตามงานศพ งานบวช ฟรี แล้วมีกลุ่มเด็กโรงเรียนเริม่ รูจ้ กั ตรงนี้ รูว้ ่าตรงนี้เป็ น
อย่ า งไร ช่ ว งหลัง มีล ัก ษณะกลุ่ ม ในภาคการศึก ษาเข้า มา ทีเ่ ราไปพู ด กัน
ต้องการเอาโล่เขาเข้ามา เขาก็ถามว่า มีกจิ กรรมให้เขาทาไหม สนใจเริม่ สามล้อ
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รถถีบ เรือ่ งของเล่นพื้นบ้านก็มกี ลุ่มหนึง่ ซึง่ เมือ่ วานมาเรียน 20 กว่าคน เราก็
ปรับแนวคิดของเขาว่าทาไปแล้วจะต้องทาประโยชน์อะไรกับสังคม”
ั ้ น ปนอะไรต่
ั้
กลุ่มทีท่ าเรือ่ งการปนั ้ สืบสานการปนั ้ ปนดิ
าง ๆ จะมีกลุ่ม
หนึง่ สล่าน้อย แล้วก็พดู คุยกันอยู่ แล้วก็มนั ยังประเด็นแนวคิดเด็กยังไม่ชดั เรา
ั้
ก็ไม่ได้นิง่ นอนใจเราก็ดูเขาอย่างวัน 12 เราก็จะไปปนพระรอดอี
ก สืบสานแต่
เราก็ยงั ไม่รทู้ างสืบสานไปเพราะอะไรเขายังตอบในวงกว้างๆเหมือนกลุ่มอืน่ ๆ
ไม่ได้ แต่เราก็รอดูเขาเกิด เพราะว่าในกระบวนการระหว่างทางเรือ่ ย ๆ เรา
อาจจะเห็น เด็กมีแ นวคิด มีคาตอบ มีเ ป้ า หมายของเขา ตอนนี้ ก็ป ระมาณนี้
ตอนนี้ ดู แ ลเด็ ก อยู่ ท ามาได้ 1 ปี ก็ย ัง ไม่ ม ีข ้อ มู ล ทัง้ หมด อาจจะยัง มี ก าร
ปรับเปลีย่ นไปเรือ่ ย ๆ แต่อนั ไหนแข็งแรงแล้วก็พยายามบอกให้ช่วยเหลือกลุ่ม
อืน่ เหมือนกัน อย่างตอนนี้บา้ นจาขี้มด กับหริภุญชัย Club ถือว่าเขามีทศิ ทางที ่
ชัดเจนแล้ว ทิศทางทีช่ ดั เจน เราก็บอกว่าช่วยกลุ่มอืน่ ด้วยครับ”
กลุ่มเด็กสามล้อ เป็ นอีกกลุ่มทีน่ ่ าสนใจ เป็ น เด็กโรงเรียนจักรคาคณา
ธร ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ตอนแรกเริม่ เด็กรวบรวมข้อมูลสามล้อในลาพูนก่อน
ว่า สภาพเป็ นอย่างไร แล้ว นาเสนอว่ ากลุ่ม สามล้อในลาพูน เป็ น กลุ่ มที่ไม่ได้
ทาลายสังคมลาพูน เพราะไม่ได้สร้างมลพิษ เขาก็อยากตอบแทนความดีสาม
ล้อ เหล่ า นี้ อีก อย่ า งหนึ่ ง ก็คือ เคยมีค นพูด ว่ า สามล้ อ เหล่ า นี้ แ ต่ ง ตัว ไม่ ดี
สกปรก ไม่น่าเชิดชู ในสังคมลาพูน แต่ชาวบ้านก็ยงั ใช้สามล้อกันอยู่ เด็กกลุ่ม
นี้ พ ยายามหาค้น หาความดีข องสามล้อ ไม่ว่ า การรับ – ส่งนักเรีย น รับ -ส่ ง
แม่ค้าตอนเช้า การมีความเอื้ออาทรกัน นาไปสู่การช่วยเหลือสามล้อโดยทา
เว็บไซด์ ใครจะท่องเทีย่ วโดยสามล้อ ก็ตดิ ต่อผ่านเขา มีสามล้อในโครงการ
ประมาณ 10 คัน ใช้การสือ่ สารทางอินเตอร์เน็ตเป็ นหลัก
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ทุกวันนี้กถ็ ามสามล้อว่าเด็กเหล่านี้เป็ นอย่างไร เขาก็บอกว่าดี เด็กมี
ความจริงใจกับงาน มากกว่านักการเมือง เพราะแต่ก่อนเวลาเลือกนัง่ เขาจะให้
คันละ 200 เอาป้ายมาติด หรือเขาจัดเมืองท่องเทีย่ วเขาจัดงานเป็ นโครงการบัง
หน้าเฉย ๆ แล้วเอาป้ายไปติด มันทีม่ คี วามรูส้ กึ ไม่ดกี บั หน่ วยงานหรือบุคคล
บางบุคคล แต่กบั เด็กเอง เขาก็มองว่าเด็กมีความจริงใจแต่เราก็บอกว่าจะต้องดู
กันไปเรือ่ ย ๆ เราก็เป็ นห่วงเขาเหมือนกันว่า ต่อไปเขาจะวางโครงสร้างเขา
อย่างไร เขาจะให้คนรุ่นหลังเป็ นอย่างไร เขาพยายามทาว่าให้เป็ นกลุ่มหรือ
ชมรมให้ได้ ก็ได้แลกเปลีย่ นเขาอยูก่ บั เด็กกลุ่มนี้ครับ
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3

ตัวอย่ำงของพีเ่ ลี้ยงนักปฏิบตั ิ

พีโ่ อ๊คได้เชือ่ มโยงและปลูกฝงั อุดมการณ์น้ีแก่เยาวชนกลุ่มต่างๆ ทีอ่ ยู่
ในเมือง ได้เรียนรู้ถึงความเสียสละ ทางานช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือวัดวา
อาราม ทานุ บารุงพุทธศาสนา นาไปสู่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ
โดยทีไ่ ม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน มากกว่าผลประโยชน์ ส่วนรวม ทีค่ นสมัยนี้
เรียกว่า “จิ ตอาสา” หรือ “อาสาสมัคร”

ถ้าจะสรุป ให้เห็นอุด มการณ์ ทางานของรุ่นใหญ่อย่า งพี่โอ๊ค ก็ได้น า
หลักการจัดการความรูม้ าผสมผสานกับวิถที ด่ี งี ามของคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ วิถขี อง
บรรพบุรษุ ของเชือ่ มโยงกับเยาวชนคนรุน่ ใหม่
1. รู้เขา รู้เรา โดยจะต้องรูว้ ่าในจังหวัดลาพูนมีใคร ทาอะไร ทีไ่ หน
บ้า ง เป็ นการเช็ค สต๊ อคกลุ่ม เพื่อนที่ทางานเกี่ย วกับ เยาวชน ใครทางาน
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ใครทางานเกีย่ วกับยาเสพติด
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2. รู้สถานการณ์ ในจังหวัดลาพูน ตอนนี้มปี ระเด็นหลักคือ ภัยจาก
ั หาของ
นิ คมอุต สาหกรรมล าพูน ป ญั หาน้ า กวงเน่ า เสีย ต้องเรีย นรู้จ ากป ญ
ชุมชน มองปญั หาแต่ละพืน้ ที่ แล้วมานังคุ
่ ยกัน จะแก้ไขปญั หาอย่างไร แล้วใคร
มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพในด้านไหนก็ทางานในส่วนของตนเอง แต่
มาร่วมกันคิดหาทางออก ในรูปแบบของ“ร่วมกันคิด แยกกันทา”
3. ใช้เครือ่ งมือ การปลูกฝังอุดมการณ์ ปลูกจิ ตสานึ กท้องถิ น่
นิ ยม ให้เ ยาวชนรัก บ้า นเกิด รัก ท้อ งถิ่น เป็ น เครื่อ งมือที่ใ ช้ต อนนี้ เพราะ
อุ ด มการณ์ น้ี จ ะติ ด ตัว ไปตลอด แต่ ก่ อ นกลุ่ ม หนุ่ ม สาวรุ่ น พ่ อ รุ่ น แม่ จ ะมี
อุดมการณ์ความเสียสละ ทาประโยชน์เพือ่ สังคม ไม่ใช้เงินเป็ นตัวนา
4. ประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ได้แก่ ระบบ“หัววัด” ทาง
ภาคเหนือจะมีระบบหัววัดซึ่งเป็ นการเอามื้อ เอาแรงกันช่วยกันของชาวบ้าน
เมือ่ มีงานบุญ งานประเพณีทอ้ งถิน่ รวมทัง้ สุภาษิตพืน้ บ้าน เช่น พีร่ สู้ อง น้องรู้
หนึ่ง หินเกิดกับท่า ซึง่ เป็ นคาเก่าเป็ นมาเป็ นอุดมการณ์น้ีปลูกฝงั ให้เยาวชนแต่
ละกลุ่ม ได้มกี ารช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ใช้ความรู้ ความสามารถ จุดแข็งของ
แต่ละกลุ่มมาช่วยกันในการทางานเพือ่ สังคม เพื่อชุมชน
5. สร้างระบบสวัสดิ การสาธารณะ เป็ นการสร้างความยังยื
่ นใน
ดารงชีวติ มากกว่าการสงเคราะห์ หรือการบริจาคสิง่ ของ แต่จะต้องสร้างระบบ
สวัสดิการชุมชน การพึง่ พาอาศัยกันในด้านอาหารพืน้ บ้าน รวมทัง้ การไปเยีย่ ม
การให้กาลังใจกันระหว่างกลุ่มก็เช่นกัน จะต้องสร้างให้เกิดอย่างเป็ นธรรมชาติ
ปจั จุ บ ันองค์กรแหล่งทุน หลายแห่ง ที่ทางานกับ เด็กเยาวชน หรือ
แม้กระทังกลุ
่ ่มอืน่ ได้สร้างวัฒนธรรมการให้คา่ ตอบแทน การเขียนโครงการ ทา
ให้เด็กติดเงื่อนไขเรื่องเงิน จะเอาเงินทีไ่ หนทางานเป็ นเรื่องทีค่ ดิ กันจนเป็ น
นิสยั มากกว่าการจัดการในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมโดยรวม เช่น กลุ่มหริ
ภุญชัยคลับชวนน้องๆ ทากิจกรรม โดยบอกว่าไม่ตอ้ งเป็ นห่วงเรื่องเงิน พีจ่ ะ
ช่วยได้เล็กน้อย แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะช่วยได้ทงั ้ หมด น้ อง ๆ จะต้องหามา
รวมกัน ช่วยเหลือกันด้านแรงงาน การประสานงาน ฯลฯ
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ต่อไปเด็กจะเริม่ หาเงินเอง นาไปสู่การทางานด้วยใจ ด้วยจิตอาสา
อย่าสร้างเรือ่ งเงินมาเป็ นเงือ่ นไขในการทางานของเยาวชน

ท้ายสุดผูเ้ ขียนขอยกข้อเขียน“คนดี วนั ละคน : นเรนทร์ ปัญญาภู”
ของนายแพทย์วจิ ารณ์ พานิช กรรมการมูลนิธสิ ยามกัมมาจล ทีท่ า่ นได้เขียนถึง
พีโ่ อ๊ค เมือ่ ตอนเข้าร่วมงานตลาดนัดความรู้ ไว้ในบล็อกโกทูโน
วันที่ 15 ม.ค. 52 ผมไปร่วมงาน “พลังเยาวชน…พลิกฟื้ นชุมชน
ท้องถิน่ : เวทีแลกเปลีย่ น เรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนงานเด็ก เยาวชน” จัดโดย
สรส., ธนาคารไทยพาณิชย์ และมูลนิธสิ ยามกัมมาจล ทีศ่ ูนย์ฝึกอบรมงาน
อภิบาล บ้านผูห้ ว่าน ได้ไปพบ “คนดีเพือ่ ชุมชน” จึงนามาเผยแพร่
คุณนเรนทร์ หรือ “พีโ่ อ๊ค” เป็ นทัง้ “ผูป้ ฏิบตั ”ิ และเป็ นพีเ่ ลี้ยง ให้แก่
เยาวชนจิตอาสา แห่งเมืองหริภุญชัย หรือจังหวัดลาพูน พีโ่ อ๊ค เป็ นนักทา
จดหมายข่าว “หมายเหตุหริภุญชัย” เป็ นนักจดหมายเหตุ พิพธิ ภัณฑ์ชุมชน
เมือง จังหวัดลาพูน เป็ นนักประวัตศิ าสตร์จงั หวัดลาพูนผ่านการประกวดภาพ
เก่า เป็ นนักปลูกฝงั อุดมการณ์รกั บ้านเกิดให้แก่น้องๆ นักกิจกรรมในจังหวด
ลาพูน เป็ นพีเ่ ลี้ยงให้แก่หริภุญชัยคลับ กลุ่มหนุ่ มสาวในเมือง ทางาน
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เชื่ อ มโยงกั บ เยาวชนบ้ า นจ าขี้ ม ด ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ในชนบท ของจั ง หวั ด
ลาพูน ร่วมกันทางานอาสาเพือ่ สังคม ในหลากหลายกิจกรรม
ผมได้แนะนา มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ให้สนับสนุนคุณโอ๊ค โดยเชือ่ มโยง
ให้ รศ. สายัน ต์ ไพรชาญจิต รไปเยี่ย มพิพ ิธ ภัณ ฑ์ชุม ชนเมือ ง จัง หวัด
ลาพูน และให้คาแนะนาวิธที าพิพธิ ภัณฑ์ชุมชนให้มชี วี ติ
และอาจเชิญ รศ.
ศรีศ ักร วัล ลิโ ภดม ไปเยี่ย มและพูด คุย กับ เทศบาลเพื่อร่ ว มมือกัน สร้า ง
พิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนทีเ่ ป็ นของชุมชนอย่างแท้จริง
วิ จารณ์ พานิ ช
18 ม.ค. 52
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