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ค าน า 
 

โลกปจัจุบนัเป็นยุคสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู้ (Knowledge-Based 
Society and Economy) ทีข่บัเคลื่อนหรอืแขง่ขนักนัดว้ย "ความรู"้ เป็นปจัจยั
ส าคญั  การแขง่ขนัหรอืพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อมุ่งไปสู่ความอยู่ดกีนิด ี
และมคีวามสุข "ความรู"้ ถอืเป็น "ตน้ทุนทางปญัญา" ทีต่้องสรา้ง ยกระดบั 
รวบรวม จดัระบบ จดัเกบ็  โดยใหเ้ขา้ถงึงา่ย และน าไปใชไ้ดง้า่ย หรอืม ี"การ
จดัการความรู"้ (Knowledge Management / KM) เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
บุคคล องคก์ร และเครอืขา่ย บรรลุตามเป้าหมายอยา่งมคีุณค่า มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล  
            สถาบนัเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสุข (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 รูจ้กัพพิธิภณัฑช์ุมชนเมืองล ำพูน  
 
ท่ีน่ี “ล าพูน” นามเดิมว่า “หริภุญชัย” ดินแดนที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนานเกอืบพนัปี ชมุชนสัง่สมภมูปิญัญา และถ่ายทอดองคค์วามรูเ้หล่านัน้สู่
ลกูหลานมานานหลายทศวรรษ เมอืงล าพนูเป็นชมุชนเมอืงขนาดกลาง ไม่ใหญ่
ไม่เล็ก มวีดัวาอาราม บ้านเรอืนเก่าแก่มากมาย มหีลายกลุ่มชาตพินัธุ์เขา้มา
อาศัยอยู่ ท ามาหากิน สืบสายวงศ์ตระกูลเผ่าพันธุ์อย่างหลากหลาย จึงมี
พพิธิภณัฑ์เกดิขึ้นในล าพูนหลายแห่ง ทัง้พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาติ จงัหวดั
ล าพนู ทีต่ ัง้อยูใ่จกลางเมอืงล าพนู และพพิธิภณัฑอ์กีหลายแห่งทีผู่เ้ขยีนเชื่อว่า
ในเมอืงเกา่แก่ขนาดนี้ น่าจะมผีูค้นทีส่นใจเกบ็เรื่องราวในอดตีใหค้นรุ่นใหม่ได้
ศกึษาเรยีนรู ้แต่ยงัไมไ่ดท้ าอยา่งเป็นทางการ  

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกบัการเห็นเป็นสถานที่แสดงของเก่า  โบร ่า 
โบราณ บรรยากาศเงยีบๆ ดูอมึครมึ น่าเกรงขามนิดหน่อย เท่าทีไ่ด้สมัผสัมา
หลายทีเ่ป็นแบบนัน้ โดยสว่นตวัผูเ้ขยีนชอบเดนิทาง เมือ่ไปทีไ่หน จงัหวดัไหน
มพีพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ กจ็ะหาโอกาสเขา้ไปเยีย่มเยยีน เพราะพพิธิภณัฑจ์ะท าให้
เราทราบข้อมูลของพื้นที่นัน้ๆ ทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมา ข้าวของ
เครือ่งใช ้เครือ่งมอืในการท ามาหากนิ อนัแสดงใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติของผูค้นทีถู่ก
จ าลองมาไวใ้นพพิธิภณัฑน์ัน้ๆ  

ตามที่เห็นมาพิพิธภัณฑ์ มีทัง้ของหลวง ของเอกชน ของวัด ของ
ชาวบา้นและของชุมชน ซึง่จะมรีปูแบบการจดัทีต่่างกนัไปตามขา้วของทีม่อียู่ 
และอาคารสถานที่ บ้างก็เป็นอาคารเก่า บ้างก็เป็นอาคารใหม่ แต่ขา้วของ
เครือ่งใชเ้กา่แน่นอน บางทีแ่สดงใหเ้หน็พฒันาการตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนัเลยกม็ ี
แลว้แต่รปูแบบการน าเสนอ  
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ขา้งหลงัตกึพพิธิภณัฑส์ถานล าพนู ลดัเลาะไปตามถนนวงัซา้ย จะเหน็
บ้านไม้ทรงโบราณขนาดใหญ่ มีป้ายสแีดงสดใสเขยีนตดิไว้ว่า “พิพิธภณัฑ์
ชุมชนเมือง” บ้านไม้ทรงโบราณหลงันี้มปีระวตัิความเป็นมาที่ยาวนาน 
พพิธิภณัฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชวีิตของคนในชุมชนเมอืง
ล าพนูในอดตี เป็นทีเ่กบ็สะสมขา้วของเครือ่งใชท้ีแ่สดงความเป็นเมอืงทีม่คีวาม
แตกต่างจากชนบท จึงท าให้ที่นี่มกีลิ่นอายของข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของ
จ าเป็นส าหรบัคนในเมอืง ทีม่คีวามแตกต่างจากพพิธิภณัฑแ์หง่อืน่ทีพ่บเหน็มา  

 

 
 

พพิธิภณัฑช์มุชนเมอืงล าพนู ตัง้อยูเ่ลขที ่10 ถนนวงัซา้ย อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัล าพนู อยู่ดา้นหลงัของพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตหิรภิุญชยันัน่เอง เป็น
แหล่งส าหรับการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตเมืองล าพูน ที่มีความเป็นมาอัน
ยาวนาน เป็นเมอืงแห่งศรทัธาทางพุทธศาสนาทีรุ่่งเรอืงจากอดตีจนถงึปจัจุบนั 
ผูค้นยิม้แยม้แจ่มใส มนี ้าใจอนัดตี่อผูค้นทีแ่วะเขา้มาเยีย่ม พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้
เปิดใหผู้ท้ีส่นใจเขา้เยีย่มชมได้ศกึษา และเรยีนรู้ เรื่องราวความเป็นมาของ
ชุมชนเมอืงล าพูน ภาพถ่ายในอดตี บุคคล เหตุการณ์ และสถานทีต่่าง ๆ ที่
ทา่นยงัไมรู่อ้กีมากมาย เปิดใหช้มทกุวนั ตัง้แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่
เสยีคา่เขา้ชม แต่มกีล่องใหผู้เ้ขา้ชมไดบ้รจิาคสมทบคา่ไฟฟ้า น ้าประปา   
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อาคารไม้เก่า บอกเล่าต านาน 
พพิธิภณัฑ์ชุมชนเมอืงล าพนู ใชส้ถานทีข่องคุม้เจ้าราชสมัพนัธ์วงษ์

ล าพูนปจัจุบนัมอีายุครบ 96 ปี (พ.ศ.2551) นับเป็นการผ่านกาลเวลามาเนิ่น
นานของคุม้เจา้ราชสมัพนัธ์วงษ์ล าพนู เทศบาลเมอืงล าพนู โดย นายประภสัร ์
ภู่เจรญิ นายกเทศมนตรเีมอืงล าพนูไดเ้หน็ถงึความส าคญัของอาคารคุม้เจา้ราช
สมัพนัธ์วงษ์ล าพูน เป็นอาคารประวตัศิาสตร์ รวมถงึต้องการอนุรกัษ์งาน
สถาปตัยกรรมของตวัอาคารทีย่งัมคีวามสมบรูณ์คงสภาพเดมิ   

 

 
 

คุม้เจา้ราชสมัพนัธว์งษ์ (พทุธวงษ์ ณ เชยีงใหม่) สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2455 
ในสมยัเจา้หลวงจกัรค าขจรศกัดิ ์เจา้ผูค้รองนครล าพนู องคท์ี ่10 (พ.ศ.2454-
2486) ซึง่ตรงกบัรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่6 
ลกัษณะของตวัอาคารเป็นเรอืนสะระไน ขนาดใหญ่ 2 ชัน้ ซึง่ชัน้ล่างก่อดว้ยอฐิ
ถอืปูน ส่วนชัน้บทประกอบด้วยไมส้กั หลงัคาจัว่ผสมป ัน้หยา เป็นเรอืนพกั
อาศยัของเจา้ราชสมัพนัธ์วงษ์กบัเจา้หญงิส่องหลา้ สมัพนัธ์วงษ์ และบุตรธดิา 
เจา้หญงิส่องหลา้ เป็นธดิาของเจา้อนิทยงยศโชต ิเจา้ผูค้รองนครล าพนู องคท์ี ่
9 และเจ้าแม่รถแกว้ ซึง่เจา้หญงิส่องหลา้เป็นนองของเจา้หญงิมุกดา และเจ้า
จกัรค าขจรศกัดิ ์เจา้ผูค้รองนครล าพนู องคท์ี ่10 
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เจ้าหญงิส่องหล้าในอดตีเคยสมรสกบัเจ้าน้อยจติตะ หลานของเจ้า
หลวงเหมพนิธุ์ไพจติร เจา้ผูค้รองนครล าพนู องคท์ี ่8 มธีดิารวม 2 คน คอืเจา้
หญงิภทัรา ซึ่งต่อมาได้สมรสกบัพลตรเีจ้าราชบุตร (วงษ์ตะวนั ณ เชยีงใหม่) 
ราชบุตรของพลตรเีจ้าแกว้นวรฐั เจ้าผูค้รองนครเชยีงใหม่องค์สุดทา้ย เจ้า
หญงิภทัราและเจา้ราชบุตร วงษ์ตะวนั ณ เชยีงใหม ่มธีดิา 2 คนไดแ้ก ่เจา้หญงิ
พงษ์แกว้ ณ เชยีงใหม ่กบัเจา้หญงิระวพีนัธุ ์ณ เชยีงใหม ่  

อกีองคค์อื เจา้หญงิสริโิสภา สมรสกบัเจา้หนานบุญม ีตุงคณาทร ส.ส.
คนแรกของจงัหวดัล าพนู ต่อมาภายหลงัเจา้หญงิส่องหลา้ ได้สมรสอกีครัง้กบั
เจา้สมัพนัธ์วงษ์ (พุทธวงษ์ ณ เชยีงใหม่) บุตรของเจา้น้อยมหาวงศ ์ เจา้หญงิ
ส่องหลา้ และเจา้ราชสมัพนัธ์วงษ์มบีุตรธดิารวมกนั 9 คน ไดแ้ก่ เจา้หญงิรวง
ค า เจ้าสุรกณัทร เจา้วรดษิฐ์ เจา้ฤทธิว์งษ์ เจา้พงศส์ว่าง เจา้สว่างสวสัดิ ์เจ้า
หญงิสรวงแกว้ เจา้หญงิฤทธดิา และเจา้มานุรตัน์  

หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 (พ.ศ.2488) กลุ่มพ่อคา้ชาวจนีในล าพนู ได้
รวบรวมเงนิกนั เพื่อซื้อทีด่นิและตวัอาคารคุม้เจา้ราชสมัพนัธ์วงษ์ล าพนูจาก
บุตรธดิา ในจ านวนเงนิ 58,000 บาท ซึง่ในอดตีการซือ้ทีด่นิของกลุ่มพอ่คา้ชาว
จนีในขณะนัน้ ต้องใหค้นจนีทีม่สีญัชาตไิทยเป็นผูซ้ื้อ เนื่องจากกฎหมายและ
นโยบายของจอมพล ป.พบิูลสงครามในยุคนัน้ยงัไม่อนุญาตใหค้นต่างดา้วเป็น
เจา้ของทีด่นิในเมอืงไทย กลุ่มพอ่คา้ชาวจนีจงึไดต้กลงใหม้ตีวัแทนของกลุ่มซึง่
เป็นคนจีนที่ได้สญัชาติไทย เป็นตวัแทนซื้อคุ้มเจ้าราชสมัพนัธ์วงษ์ล าพูน 
ประกอบดว้ย นายศวิะ เตยีวไพรชั (เฮยีซิว่) นายสวสัดิ ์ภู่เจรญิ (โกเหย่า) นาย
เทยีมปลวิ แซ่โคว้ และนายสากล ปรชีาหาญ (หมาด า)  

เมื่อกลุ่มพ่อค้าชาวจีนได้ซื้อคุ้มเจ้าราชสมัพนัธ์วงษ์แล้ว  ก็ได้ใช้
สถานทีด่งักล่าวเป็นทีพ่บปะ พดูคยุกนัของกลุ่มพอ่คา้ชาวจนีในจงัหวดัล าพนู  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 กลุ่มพอ่คา้ชาวจนีไดใ้ชอ้าคารสถานทีคุ่ม้เจา้ราชสมัพนัธ์
วงษ์ล าพูน เปิดสอนภาษาจีน ตัง้แต่ชัน้ประถมปีที่ 1-4  โดยใช้ชื่อว่า 
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โรงเรยีนหวุ่นเจิ้ง (เจรญิและเทีย่งธรรม) นอกจากจะมกีารสอนภาษาจนีเป็น
หลกัแลว้ ยงัเปิดสอนในวชิาอืน่ ๆ เชน่ วชิาค านวณ เป็นตน้  

โรงเรยีนหวุ่นเจิ้ง เปิดสอนไดป้ระมาณ 4 ปี จนถงึปี พ.ศ.2492 จงึได้
ปิดกจิการลงด้วยเหตุผลทางการเมอืง ซึ่งในขณะนัน้รฐับาลได้มกีารเพ่งเล็ง
สมาคมชาวจนี รวมทัง้กจิการของคนจนี เนื่องจากเป็นทีส่งสยัและเกรงถงึเรื่อง
ลทัธคิอมมวินิสต ์ทีม่กีารขยายตวัของลทัธดิงักล่าวในยุคนัน้ จงึไดม้กีารจบักุม
คนจนีในจงัหวดัล าพนูไปกกัขงัไวท้ีเ่พชรบูรณ์ ทางสมาคมจนีจงึไดม้กีารขาย
ทีด่นิบางส่วนของโรงเรยีนหวุ่นเจิ้ง เพื่อใชเ้ป็นค่าไถ่ตวัผูท้ีถู่กจบักุม ซึง่ต่อมา
ไดร้บัการปล่อยตวั  

ในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนหวุ่นเจิ้ง เป็น 
โรงเรียนมงคลวิทยา รวมถึงการเปลี่ยนหลักสูตรการสอนตามแบบ
กระทรวงศกึษาธกิาร รวมถงึการเลกิสอนภาษาจนีตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ในช่วง
เวลาแรกที่โรงเรยีนมงคลวทิยา เปิดท าการสอนอยู่ในสภาพที่ล าบาก ทัง้
การเงนิ และจ านวนนักเรยีน จนกระทัง่ครเูซี้ยง หรอืนายถาวร เลาหกุล (กมิ
เซีย้ง แซ่เลา้) ไดเ้ขา้มาด าเนินกจิการและบรหิารต่อโดยเช่าอาคารสถานทีจ่าก
สมาคมชาวจนีในล าพนู เดอืนละ 200 บาท  

ต่อมาโรงเรียนมงคลวิทยาก็ได้เจริญรุ่ง เรืองขึ้นมาตามล าดับ 
นอกจากนี้ยงัได้ขยายกจิการและซื้อทีด่นิสรา้งโรงเรยีนแห่งใหม่บรเิวณทุ่งนา
บา้นสนัมหาพน จ านวน 5 ไร่ ปี พ.ศ. 2529 โรงเรยีนมงคลวทิยาไดย้า้ยไปท า
การเปิดสอนยงัโรงเรยีนแหง่ใหมบ่นพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าว ท าใหส้ถานทีแ่ละตวั
อาคารคุม้เจา้ราชสมัพนัธว์งษ์ล าพนู ถกูทิง้ใหร้กรา้ง  

กระทัง่ไดม้นีักธุรกจิไดม้าขอเช่าอาคารเปิดเป็นรา้นอาหารชื่อ คุม้ต้น
แกว้ กอ่นทีจ่ะปิดกจิการไปในเวลาต่อมา สถานีวทิยุ อ.ส.ม.ท ล าพนู ไดม้าขอ
เช่าพืน้ทีคุ่ม้เจ้าราชสมัพนัธ์วงษ์ เป็นสถานทีจ่ดัรายการวทิยุ จนกระทัง่หมด
สญัญาลงในปี พ.ศ. 2548  
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ปจัจุบนั (พ.ศ. 2551) เทศบาลเมอืงล าพูน และกลุ่มกวงแหวน หละ
ปนู ไดเ้หน็ถงึความส าคญัของอาคารประวตัศิาสตร ์รวมถงึตอ้งการอนุรกัษ์งาน
สถาปตัยกรรมของตวัอาคารทีย่งัคงความสมบูรณ์ตามสภาพเดมิ ซึง่ปจัจุบนั
เหลอืเพยีงไมก่ีแ่หง่ จงึไดจ้ดัตัง้ "พพิธิภณัฑช์มุชนเมอืงล าพนู" ขึน้มา  

 

    
 
เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนหละปนู  
นอกจากขา้วของเครื่องใชแ้ล้ว จุดเด่นของทีน่ัน่เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กดิ

มาจากการมสี่วนร่วมของเยาวชนหลายๆ คนทีม่าช่วยกนัผลกัดนั มาสรา้งให้
อาคารเกา่แกแ่หง่นี้จากการเดนิกล่องบา้ง ท าผา้ปา่บา้ง ขอบรจิาคของผ่านเวบ็
ไซด์ จนได้งบประมาณส่วนหนึ่ง และข้าวของจากการบริจาค ท าให้เป็น
พพิธิภณัฑ์ของชุมชน เป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่ชีวีติ มสีสีรร เป็นพื้นที่หน้าหมู่ของ
เยาวชนทีเ่ขา้มาแสดงพลงัท ากจิกรรมร่วมกนั ในการสรา้งสรรคล์ าพูนใหเ้ป็น
เมอืงน่าอยู ่  

 
“ เรารูแ้ล้วว่าชาวล าพูนแทงหวยมาตัง้แต่ ปี 2470  ไมข้ดีไฟมาจาก

ไหนรูอ้ยู่แล้ว มนัไม่มใีนชนบทของใชไ้มส้อยเรากไ็ดเ้ริม่ตรงนี้ รปูพวกนี้กเ็ป็น
รูปทีอ่ยู่ในตวัเมอืงล าพูนทัง้นัน้ เราก็ได้เอาของใช้ไม้สอยพวกนี้มาใหเ้ด็กได้
เหน็ เรากไ็ดภ้าพถ่ายในเมอืงส าคญัพวกนี้ เราจะไดเ้หน็วธิวีฒันธรรม    ไม่ว่า
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การบวชลูกแกว้แห่อย่างไร ตานก๋วยสลากเป็นอย่างไร  เครือ่งดนตรขีองเรา
เป็นอย่างไร การละเล่นเป็นอย่างไร  ชนกว่างเป็นอย่างไร สรงน ้าพระธาตุ เป็น
อยา่งไร ปอยหลวงสมยักอ่นตานอะไร การละเล่นเครือ่งดนตรเีป็นอยา่งไร”    

 
ของเก่าเหล่านี้ เขาบรจิาคมา จากคนทีเ่ขาเอามาให้บ้าง บางคนจดั

แสดงร่วม ยงัเป็นของเขาอยู่ เขาจะทิ้งไวถ้าวรกจ็ะหาของมาเพิม่เรือ่ย ๆ บาง
คนทีเ่ขาสะสม จะสะสมพวกนี้บ้าง   แต่ว่าคนทีเ่ขามาร่วมเขากจ็ะเขา้ใจด้าน
การแสดงในเรือ่งต่างๆ มนัมหีลายอย่าง ของเล่น ดงึดูด ดูเพือ่ ยอ้นไปในอดตี 
ของเล่นเดก็ ไพบ่า้ง   หุน่บา้ง   ของเล่นอืน่ ๆบา้งครบัหรอืบางครัง้ความส าคญั
ของเรือ่งบุคคลส าคญั ในดา้นความงาน คนทีม่ชี ือ่เสยีง” 

 
 เสยีงของ “พีโ่อ๊ค” นเรนทร ์ปญัญาภู ผูท้ีอ่ยู่เบื้องหลงั ร่วมผลกัดนักบั
เยาวชนทีอ่าสามาชว่ยกนัหาของ จดัผา้ปา่หาเงนิมาซือ้ของ ปรบัปรุงอาคารจน
พพิธิภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นโดยขอใช้พื้นที่ของเทศบาล ในขณะที่พี่โอ๊คเองก็มี
ความสนใจในภาพเกา่ของเมอืงล าพนู ทีไ่ดส้ะสมภาพเหล่านี้มานาน ดว้ยความ
ทีไ่ดร้ ่าเรยีนมาทางประวตัศิาสตร ์และความสนใจดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่ จงึได้
เขา้มาท างานตรงนี้ดว้ยจติอาสา เป็นอาสาสมคัรทีไ่ม่มคี่าตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ 
ค่าเขา้ชมแล้วแต่เขาบรจิาค ส่วนหนึ่งเป็นอาสาสมคัรทีท่ างานขา้งนอก ไม่มี
เงนิอดุหนุนจากทีใ่ด  

พีโ่อ๊ค ผูท้ีเ่รยีกตวัเองว่านักจดหมายเหตุแห่งพพิธิภณัฑ์ชุมชนเมอืง 
จังหวัดล าพูน เป็นพี่เลี้ยงของน้องๆ เยาวชนที่ล าพูน จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรดี้านออกแบบจากมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรวีทิยาลงกรณ์ และ
ก าลงัปรญิญาโทสาขาประวตัศิาสตร์  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ แต่ก่อนทีจ่ะ
กลบัมาอยูท่ีบ่า้น เคยท างานในหา้งใหญ่ทีก่รุงเทพฯ มาก่อน และมคีวามสนใจ
ในงานศลิปะ   
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เมื่อกลบัมาอยู่ล าพูนบ้านเกดิ มาช่วยงานทีส่ถาบนัวจิยัหรภิุญชยัได้
เป็นคนหลกัในการท าจดหมายขา่วทีช่ ื่อว่า “หมายเหตุหรภิุญชยั” เพื่อเผยแพร่
เรื่องราวของล าพูนในแง่มุมที่ไม่มใีครน าเสนอ ยืนยนัความเป็นวิถีชวีิตของ
ชมุชน และเรือ่งราวของความเป็นล าพนูผ่านตวัหนังสอื และใชภ้าพเก่าเป็นสื่อ
ในการถ่ายทอด โดยการประกวดภาพเก่าของจงัหวดัล าพูน ได้สรา้งกระแส
ความตื่นตวัแกค่นล าพนูขึน้มาในระดบัหนึ่ง  

 

 
 
ต่อมาไดม้าท าพพิธิภณัฑช์ุมชนเมอืงล าพนู โดยขอใชอ้าคารเก่าจาก

เทศบาล ดว้ยความร่วมมอืร่วมใจของกลุ่มเยาวชน พีโ่อ๊ค เป็นผูท้ีอ่ยู่เบื้องหลงั 
ร่วมผลกัดนักบัเยาวชนที่อาสามาช่วยกนัหาของ จดัผ้าป่าหาเงนิมาซื้อของ 
ปรบัปรงุอาคารจนพพิธิภณัฑแ์หง่นี้เกดิขึน้โดยขอใชพ้ืน้ทีข่องเทศบาล ในขณะ
ทีพ่ีโ่อ๊คเองกม็คีวามสนใจในภาพเก่าของเมอืงล าพนู ทีไ่ดส้ะสมภาพเหล่านี้มา
นาน ด้วยความที่ได้ร ่าเรียนมาทางประวัติศาสตร์ และความสนใจด้าน
วฒันธรรมทอ้งถิน่ จงึไดเ้ขา้มาท างานตรงนี้ดว้ยจติอาสา เป็นอาสาสมคัรทีไ่ม่มี
คา่ตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้ คา่เขา้ชมแลว้แต่เขาบรจิาค ไมม่เีงนิอดุหนุนจากทีใ่ด 
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“ตัง้แต่แรกผมสนใจเรือ่งวัฒนธรรม  เรือ่งเมืองเก่า การอนุ รักษ์
วฒันธรรม คอืตอนแรกตอ้งการอนุรกัษ์ตวัอาคารนี้  แต่แนวคดิของผมอนุรกัษ์
ตวัอาคารโดยไม่มีการเคลือ่นไหว ของการท างานในพื้นที ่เขาไม่รู้ค่าก็เลย
อยากจะเอาตรงนี้ไปท าพพิธิภณัฑ ์เพยีงแต่ว่าในเรือ่งของการท างานจรงิ ๆ ใน
เมือ่ไม่ได้เป็นองค์กรทีม่เีงนิสนับสนุนใครจะมาเป็นคนดูแลตรงนี้  ตวัเราคน
เดยีวมนักไ็ม่ไหว กเ็ลยมองไปทีเ่ยาวชนในชุมชน น้องเก๋  ภาพ  เอม็  โอ๋ ซึง่ก็
เหน็เขาอยูห่ลาย ๆ คน เอม็กช็ว่ยแมข่ายไสอ้ัว่ เอ๋ดแูลแมบ่า้นอยูใ่กลท้ีน่ี ่ภาพก็
ขายหนังสอืพมิพ์ โอ๋กท็ าจดัสวน กเ็ลยชวนเขามาท า พูดคุยกนัใหเ้ขา้ใจ เขาก็
แวะเวยีนกนัมาเพือ่ช่วยเป็นอาสาสมคัรบ้าง บงัเอญิมกีลุ่มเวสป้าทีท่ างานอยู่
แลว้ทีเ่คยรวมกลุ่มเขา้มาเสนอตวัใหช้ว่ยอะไรบา้ง”   

  
ผมกเ็ริม่ท างานกบัสถาบนัวจิยั ผมก็เริม่เหน็แนวคดิขององค์กรหรอื

การเปลีย่นแปลง  ตอนแรกผมกเ็ริม่เหน็เรือ่งองคก์รกอ่นจะท าใหส้ถาบนัเป็นสิง่
ทีเ่ชดิชเูป็นของสว่นรวมได ้ผมกเ็ลยเอาความรูท้ี ่ๆผมมอียู่กบัน้อง ๆ ทีท่ างาน
กบัผม คอืแมว นีแ่หละ เสนอเรือ่งหนังสอืเรือ่งสือ่ทีจ่ะเผยแพร่ยนืยนัความเป็น
วถิชีวีติของชุมชนชนบท ของตวัเองเรือ่งความเป็นล าพนูผ่านหนังสอื กเ็ริม่ท า
และก็ไปเรียนต่อ ปรญิญาโท ประวตัิศาสตร์ ทีม่หาวิทยาลยัเชยีงใหม่ก็เลย
กลบัมาท าเรือ่งพพิธิภณัฑ”์   
 

อาคารไมเ้ก่า 2 ชัน้หลงัใหญ่ ปีนี้อายุได ้96 ปี มปีระวตัศิาสตรค์วาม
เป็นมายาวนาน เดมิเคยคุม้ของเจ้าราชสมัพนัธวงษ์ เจ้าครองนครล าพนูองค์
สุดทา้ย ต่อมาเป็นโรงเรยีนจนี เมื่อปี พ.ศ. 2486 จอมพล ป.พบิูลสงครามสัง่
ปิดโรงเรยีนจนีทัว่ประเทศ ท าใหโ้รงเรยีนจนีถูกยุบ ต่อมามคีนมาเช่าท าเป็น
รา้นอาหาร รา้นคา้ แต่ภายหลงัเทศบาลไดเ้ชา่อาคารนี้ไวเ้พือ่การอนุรกัษ์  

อาคารพพิธิภณัฑแ์หง่นี้ พีโ่อ๊คไดข้อใชพ้ืน้ทีจ่ากเทศบาล โชคดอีาคาร
ดา้นหน้า เป็นทีท่ าการชมุชน เทศบาลใหใ้ชไ้ฟฟ้า น ้าประปากไ็ม่ตอ้งเสยีค่าน ้า 
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ค่าไฟ บางครัง้กใ็ชท้ี่นี่เป็นทีป่ระชุม เสาร์-อาทติย์   ถ้าเด็กอยากได้พื้นที่ท า
กจิกรรม ตวัอาคารใหญ่มรีะเบยีงด้านหน้า ด้านล่างจะจ าลองภาพเก่าวถิชีวีติ
คนล าพูน ภาพนางสาวไทยทีเ่ป็นชาวล าพนู ขา้วของเครื่องใชแ้บบเมอืง รา้น
ขายของโชห่วยของคนจีน โรงภาพยนตร์ โรงเรยีน ส่วนชัน้บนเป็นห้องโล่ง 
เดก็ๆ กลุ่มต่างๆ มกัจะเขา้มาใชส้ถานทีใ่นการประชุม ท ากจิกรรม เช่น กลุ่ม
ท าของเล่นพืน้บา้น กลุ่มเป้ียะ กลุ่มสะลอ้ซอซงึกจ็ะพาครชูาวบา้นมาสอนทีน่ี่  

 
ภาพเก่า ประวติัศาสตร ์สถานท่ี และบคุคล เมืองล าพนู  

    พืน้ทีภ่ายในชัน้ล่างของอาคาร เป็นส่วนทีม่กีารปิดทบึ เนื่องจากตอ้ง
รบัน ้าหนักของเครื่องไมช้ัน้สองของอาคาร การเจาะช่องหน้าต่างไม่สามารถ
เจาะใหก้ว้างมากได้ และมคีวามพยายามท าใหช้ัน้ล่างเป็นโถงโล่งกว้าง จงึ
พบว่ามเีสาปูนภายในอาคารเพยีง 4 ต้น เท่านัน้ แสงสว่างภายในอาคารชัน้
ล่างมาจากชอ่งประตูและหน้าต่าง พืน้ทีด่า้นล่างจงึเหมาะส าหรบัการหลบรอ้น 
และการท างานทีต่อ้งการความสงบ  
 ห้องท่ี ๑ เป็นหอ้งจดัแสดงภาพถ่าย และประวตัขิองคุม้เจา้ราชสมั
พนัธวงษ์ นบัตัง้แต่อดตี ครัง้สมยัเจา้ราชสมัพนัธวงษ์ ไดพ้ านกัพรอ้มครอบครวั 
บรวิาร การเปลี่ยนแปลงของคุ้มเจ้าราชฯ ทีเ่ปลี่ยนเจ้าของเป็นสมาคมจีน 
โรงเรยีนหวุ่นเจิ้ง ต่อมาเปลีย่นสถานะ เป็นโรงเรยีนมงคลวทิยา จนกระทัง่มา
กลายเป็น พพิธิภณัฑช์มุชนเมอืง เทศบาลเมอืงล าพนูในปจัจุบนั 
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  ห้องท่ี ๒  เป็นหอ้งจดัแสดงภาพถ่าย และประวตัลิ าพนูในอดตี พรอ้ม
ทัง้แสดงแผนทีต่วัเมอืงล าพนูในอดตีปี พ.ศ. ๒๔๔๒ และภาพสถานทีต่่างๆใน
บรเิวณเขตภายในก าแพงเมอืงล าพนูในอดตี อาทเิชน่ ตลาด สถานีต ารวจ 
โรงเรยีน เคา้สนาม ก าแพงเมอืงเดมิ เป็นตน้   
   
    ห้องท่ี ๓  เป็นหอ้งจดัแสดงภาพถ่าย วฒันธรรม ประเพณี และวถิี
ชวีติ ของเมอืงล าพนูในอดตี ทีห่าชมไดอ้ยาก อาทเิช่น ปอยหลวง ก๋วยสลาก 
รดน ้าด าหวั บุคคลทีท่ าชือ่เสยีงใหก้บัล าพนูในอดตีเป็นตน้ 
 ส่วนดา้นหลงั เป็นหอ้งท างานเลก็ๆ ของเจา้หน้าที ่ดา้นขา้งจดัแสดง
ขา้วของเครื่องใชใ้นร้านคา้โชห่วยของคนจีน มแีฟ๊บ สบู่ ยาสฟีนั แปรงสฟีนั 
สารพดัของใชท้ีม่อีายรุาว 30 ปี ดา้นขา้งๆ มหีอ้งอกี 2 หอ้งเป็นโรงภาพยนตร์
หรภิุญชยัรามา มทีีน่ัง่ไมส้มยัโบราณ เครื่องฉายหนัง และจอผ้า มแีผ่นปลิว
หนังรุ่นมิตร สมบัติ เพชรา ฯลฯ อีกห้องหนึ่งจัดเป็นห้องเรียน มีโต๊ะเก้าอี ้
กระดานชนวน และหนงัสอืเรยีนเกา่ๆ อกีหลายเล่ม 
      

    
 

“เปิดทกุวนั  วนัเสาร ์อาทติย ์กไ็มห่ยดุ โดยเฉพาะเสาร ์อาทติยเ์ดก็จะ
เขา้มาตลอด จะมเีด็กเกดิขึ้นมาใหม่ เขา้มาขอยมืจกัรยานบา้ง ท ากจิกรรมใน
โรงเรยีนบ้าง ยมืสามล้อบ้าง ยมืบอร์ดบ้าง ใหย้มืหมด เพือ่รอดูว่าเขาจะเกดิ
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กลุ่มใหมไ่หม เพราะผมเชือ่ว่ามนัยงัจะมกีลุ่มใหม่บา้งเกดิขึ้นมา หลายอย่าง ที
นี้กเ็ลยถามเขาทีใ่ชเ้ป็นทีป่ระชุม อย่างกลุ่มสรา้งเด็ก ถ้าไม่ล้มไปก่อนกจ็ะใช้
พื้นทีต่รงนี้ประชมุของเขาตลอด มนักท็ าใหรู้จ้กักนั”  

 
  “ฝ ัง่นี้ก็จะเป็นเรือ่ง เกีย่วกบัภาพตัง้แต่สมยัรชักาลที ่5  พ่อขุนง า

เมอืง   สมยัรชักาลที ่5 ภาพถ่ายทางอากาศเมอืงล าพูนเป็นอย่างไร  แผนที ่
เท่ากบัตวัจรงิกจ็ะเห็นเมอืงล าพูน เป็นอย่างไร ภาพถ่ายทางอากาศ แต่ก่อน
เป็นก าแพงเมอืง เป็นปา่ กาด ถนนหลวง หน่วยงานต่าง ๆ เป็นอยา่งไร เรากจ็ะ
ให้เด็ก ๆ เห็นในเรือ่งของเมอืงล าพูน ตรงนี้ เราจะไม่เห็นวิถีชนบทเพราะว่า
ความเป็นเมอืง เป็นปา่ เป็นกาด 

 
ด้านล่างก็จะเป็นรา้นค้าจ าลอง วถิีต่าง ๆ โรงหนังจ าลอง ในอดีตให้

เดก็ไดเ้หน็ โรงแรมเกา่ไปแลว้  เขากเ็อาไปให ้ เป็นป้ายเขา้ของต่าง ๆ ของกจ็ะ
เป็นทอ้งฟ้าจ าลองในอดตี คอื เขาก็อยากจะเหน็ว่าของสมยัเก่าเป็นอย่างไร  
ของใชไ้มส้อยคอืเป็นลกัษณะทีใ่หเ้ดก็ไดด้ ูอยา่งโรงหนังล าพนูไม่มฉีายกีปี่แลว้ 
แต่ 70 ปี ทีแ่ลว้ มนัเป็นอยา่งนี้  เกา้อี้เก่า  มนัยงัมอียู่ในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
มอีาจารย์ทีส่ะสมฟิล์มหนังฉาย และเครือ่ง เขาก็จะมาฉายให้ดูเดือนละครัง้  
บางครัง้เดอืนครัง้   2 เดอืนครัง้  รูว้่าเขาจะมาฉายกแ็จง้ไปตามโรงเรยีนว่าใคร
จะจองเขา้มาด ู การภาคสดกเ็ป็นหนงัยอ้นยคุ ใหค้นไดเ้หน็ 
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ส่วนด้านนี้เป็นหอ้งหุ่นทีผ่มบอกว่าเป็นเฟอรน์ิเจอร์หุ่น  เป็นกระดาน

แท ้ไปเจอกระดานทีต่ดิผนังนี้   กเ็ลยจ าลองหอ้งเรยีนในอดตี จะมเีครือ่งเรยีน 
เครือ่งเขยีน ของใช ้สมดุ หนงัสอื ไมบ้รรทดัไม ้ทีเ่ราเคยเรยีนเอาไวใ้หเ้ดก็ไดด้ ู
มนักจ็ะเป็นหลาย ๆ อยา่งทีพ่อจะไดเ้หน็”  

 
บนชัน้ 2   เป็นทีท่ างานของเดก็ไดเ้ลย แลว้แต่กลุ่มไหนจะมาใชพ้ื้นทีก่็

แลว้แต่ เราไมไ่ดก้ าหนดกฎเกณฑ ์ว่าจะมน้ีองๆใชพ้ื้นทีเ่กอืบเตม็พื้นทีทุ่กกลุ่ม 
ประมาณ  4-5 กลุ่มทีม่าใช ้กจ็ะมกีลุ่มทีเ่รยีนเป๊ียะ วนัอาทติย์ วนัพฤหสับด ี,
เสาร,์ อาทติย ์ เขา้มา กลุ่มเป๊ียะกจ็ะใชพ้ื้นทีข่องเขา นอกนัน้เป็นกลุ่มของเล่น
พื้นบา้น เมือ่วานนี้กม็าท า หดัท าอะไรต่าง ๆ ถา้เขาไดม้าก กจ็ะรวบรวมไปแจก
ทีโ่รงเรยีนต่าง ๆ ท าไปเรือ่ย ๆ ของเขาถกัแหวน ถกัปลา ถกัอะไรไป เขากห็า
เงนิจากการถอืกล่อง  แลว้กเ็อาไปรบัผูส้งูอายุมาสอนแลว้กใ็หค้่าวทิยากร 100 
หรอื200 บาท ทีเ่หลอืกเ็อาไปซื้อของ ซื้อไมข้องเขา”   

 

 
 
 สามทหาร พิพิธภณัฑน้์อง  

ใกล้ๆ  กบัพพิธิภณัฑช์ุมชนเมอืงล าพนู น้องๆ จากหรภิุญชยัคลบัและ
ทีมงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน ได้ช่วยกันก่อร่างสร้างพิพิธภัณฑ์
ป ัม๊น ้ามนัสามทหารแหง่นี้  ซึง่เหลอือยูเ่พยีงแห่งเดยีวในประเทศไทย ดว้ยเหตุ
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นี้ทางกลุ่มจงึไดป้ระสานงานกบั ปตท. ขอใหเ้กบ็รกัษาพืน้ทีแ่ละการตดิตัง้หวั
ป ัม๊หรอืหอ้งขายไวต้ามเดมิ โดยทางกลุ่มเป็นผู้จดัหาวตัถุจดัแสดงมาใส่ไวใ้น
พพิธิภณัฑส์ว่นหนึ่งหาจากนกัสะสมของเกา่ในโคก้ไทยดอตคอม 

ป ัม๊น ้ามนัสามทหารในจงัหวดัล าพนูนัน้ เปิดใหบ้รกิารในปีพทุธศกัราช 
2503 โดยตัง้อยู่เลขที ่499 ถนนอนิทยงยศ ก่อนจะถงึสีแ่ยกประตูลี้ ใชช้ื่อว่า 
บรษิทัล าพูนจงัหวดัพาณิชย์ จ ากดั และต่อมาไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นสถานีบรกิาร 
"ประสิทธิบ์ริการ" ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายน ้ ามันองค์การเชื้อเพลิง 
กระทรวงกลาโหม ป ัม๊น ้ามนัสามทหารนัน้ บรหิารโดยนายสาย ชูสกุล ใน
ต าแหน่งผู้จดัการป ัม๊น ้ามนั ซึ่งก่อนนัน้ นายสาย ชูสกุลเป็นผูจ้ดัการบรษิัท
ล าพูนจงัหวดัพาณิชย์ จ ากดั ซึ่งเป็นของรฐับาล เช่นเดยีวกบัป ัม๊น ้ามนัสาม
ทหาร   

การใหบ้รกิารเตมิน ้ามนัจากป ัม๊สามทหารในจงัหวดัล าพนูนัน้ รถทีม่า
ใชบ้รกิารยงัมไีม่มากนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ของหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ในจงัหวัดล าพูน และมีรถยนต์มาใช้บริการเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา 
โดยเฉพาะรถโดยสารทีใ่หบ้รกิารจากตวัเมอืงไปยงัอ าเภอลี้ บ้านโฮ่ง ป่าซาง 
บา้นทา รวมไปถงึรถทีจ่ะไปเชยีงใหม่  

ป ัม๊น ้ามนัสามทหารจงัหวดัล าพนูใหบ้รกิารจนถงึปีพุทธศกัราช 2520 
ไดเ้ลกิกจิการลง และในปจัจุบนัสถานีบรกิารป ัม๊น ้ามนัสามทหาร ยงัคงสภาพ
อาคารที่โดดเด่นเหมอืนในอดตีไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ป ัม๊น ้ามนัสามทหารใน
จงัหวดัล าพนูนัน้ เป็นป ัม๊น ้ามนัทีย่งัคงเหลอือยู่ทีเ่ดยีวในประเทศไทย เพยีงแต่
ไมไ่ดใ้หบ้รกิารเตมิน ้ามนัเทา่นัน้   

พพิิธภณัฑ์ป ัม๊สามทหารตัง้อยู่สี่แยกประตูลี้ สวนคุณธรรมสมาน
สามคัค ีอ าเภอเมอืง ล าพนู การจดัแสดงประกอบดว้ย  

(1) หอ้งคา้ทีเ่ป็นหอ้งทีล่อ้มรอบดว้ยกระจกใสบานใหญ่ ผูช้มสามารถ
ชมวตัถุจดัแสดงไดจ้ากดา้นนอก สิง่จดัแสดงประกอบดว้ยป้ายรา้นขนาดต่างๆ 
โดยมตีราหรอืโลโกท้ีเ่ป็นพืน้สเีหลอืงและภาพทหารสามเหล่าทพั นอกจากนี้มี
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หนงัสอืวารสารสามทหารในช่วงเวลาต่างๆ กนั หนังสอืคู่มอื “น ้ามนัสามทหาร 
เพื่อราชการและประชาชน” และตวัอย่างบรรจุภณัฑ์ เช่น น ้ามนัเครื่อง หวั
น ้ามนัเครือ่ง น ้ายาเตมิหมอ้น ้า รวมถงึภาพเกา่ทีจ่ดัแสดงลกัษณะการใหบ้รกิาร
ในอดตี  

(2) สว่นทีเ่ป็นหวัป ัม๊จ่ายน ้ามนั ดา้นหลงัอาคารมหีอ้งเลก็ๆ แต่ผูช้มไม่
สามารถเขา้ไปได้ หากดูจากภายนอกจะเป็นประวตัิย่อของพพิธิภณัฑ์ “หอ
ประวตัปิิโตรเลยีม” มคี าบรรยายทีก่ล่าวถงึทีม่าของการปิโตรเลยีมแห่งประเทศ
ไทย 
 

2  แหลง่ปลูกฝงัอดุมกำรณ์รกัทอ้งถิน่  

 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน เป็นพื้นที่หน้าหมู่ของคนล าพูน 
โดยเฉพาะเด็กๆ เยาวชนมกัจะมาใชส้ถานทีแ่ห่งนี้พบปะ ท ากจิกรรมร่วมกนั 
เช่น ลานของเล่นพื้นบ้านเมอืงล าพูน ตัด๊จ่อแป๋งตุงป๋ีใหม่เมอืงหละปูน  ร่วม
รณรงค์ ขบั-ซ้อนมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟใส่หมวกกนัน็อก-ล็อกสายรดัคาง ป ัน่
จกัรยาน  ร่วมงานประเพณีรดน ้าด าหวักู่ครูบาศรวีชิยั  ทีว่ดัจามเทว ี ลาน
วฒันธรรมดนตรพีืน้เมอืงหละปนู  

พี่โอ๊คได้ท าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” พยายามปลูกฝงัเด็กเยาวชนให้มี
จติส านึกรกับา้นเกดิ รกัทอ้งถิน่ อดุมการณ์ และแนวทางทีน่ ามาใชเ้ป็นหลกัใน
การท างานกบัเยาวชนของพีโ่อ๊ค  คอื ภูมปิญัญา ผญา หรอืความรูข้องคนเฒ่า
คนแก่ทีไ่ด้สบืทอดกนัมา เช่น หนิเกดิกบัท่า พีรู่้สองน้องรูห้นึ่ง มาเป็นกุศโล
บายสอนน้องๆ  

สิง่หนึ่งทีพ่ ีโ่อ๊คพูดถงึคอื อุดมการณ์ “กลุ่มหนุ่มสาว” กลุ่มหนุ่มสาว
ในอดีต จะมารวมกลุ่มกันด้วยใจ เสียสละเวลา เงนิทองมาร่วมกนัพฒันา
ท้องถิ่น โดยเฉพาะงานวฒันธรรมท้องถิ่นจะเห็นพลงัของกลุ่มหนุ่มสาว ใน
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ลกัษณะของ “จิตอาสา”  พีโ่อ๊คไดเ้ปรยีบเทยีบกบักลุ่มบอยสเก๊าซ์ ในประเทศ
ญีปุ่่น ทีม่สีมาชกิกลุ่มตัง้แต่อายุน้อยจนถงึอายุ 70  กย็งัไปโบกรถให ้คอืเป็น
จติอาสา คอืไปโบกรถใหเ้ดก็ ๆ ไปโรงเรยีนขา้มถนน   

การใช้ภาพเก่าที่ถ่ายกิจกรรมของพ่อแม่ที่เคยท าในชุมชนเอามา
พดูคุย บางครัง้ไดก้ลบัไปถามพ่อแม่ เขากไ็ด้ค าตอบขึน้มาเหมอืนกนั พ่อเขา
บอกว่าเสยีค่าสมคัร 20 บาท เขากพ็ดูคุยกนั พ่อแม่เขากร็ูจ้กักนัในกลุ่มหนุ่ม
สาว มหีน้าทีท่ างานอะไรบา้ง เป็นลกัษณะทีว่่าไมไ่ดเ้อาเงนิมาเป็นทีต่ัง้ คดิงาน
ก่อน คิดว่าจะเอาเงนิมาจากไหน ซึ่งตรงนี้ได้เน้นกบัเด็กเยาวชนที่ท างาน
ดว้ยกนัตลอดเวลา เหมอืนกบัการท างานทุกวนันี้ ใหค้ดิเรื่องงาน ไม่ต้องวติก
เรือ่งจะเอาเงนิจากทีไ่หนมาท างาน 
 

“ทกุวนันี้ผมเชือ่ในทฤษฎขีองกลุ่มหนุ่มสาว มนัอาจจะเป็นเพราะผมได้
เหน็ภาพถ่ายหลาย ๆ อย่างเหน็การท างาน เวลาอย่างสถาบนัอย่างคุณนพพร 
เขาไปจดัเวทตีามบ้าน กบักลุ่มชาวบ้านทัว่ไป ผมกจ็ะชอบจดัประกวดรปูเก่า 
หรอืเอารปูเก่ามาอวดกนับา้งและใหเ้ขาลองเล่าวถิชีวีติ ผมซมึซบัเรือ่งความดี
งามของกลุ่มหนุ่มสาวในสมยักอ่น มนัท าใหผ้มยงัเชือ่มัน่ในเรือ่งกลุ่มหนุ่มสาว   

 
ผมจะพูดคุยกบัเด็ก อย่างเด็กนักเรยีนจะเรยีนรูไ้ปกบัผม อย่างเวลา

ผมไปรว่มงาน เขากไ็ปช่วยผมจดับอรด์ เขากจ็ะไดป้ระสบการณ์จากเวททีีเ่ขา
พูดคุยกนั ถึงกลุ่มหนุ่มสาวว่า แต่ก่อนเขาต้องเสยีค่าสมคัรก่อน เขาเสยีสละ
อย่างนี้นะ มงีานทีจ่ะท ากนักต็้องหาเงนิกนั เขาจดัขนัโตกบ้าง ท าอะไรต่าง ๆ 
บา้ง กเ็ริม่ซมึซบัตรงนัน้ว่า เออมนัไมใ่ช ่ ไปเขยีนขอโครงการนัน้โครงการนี้ ว่า
มนัไม่ใช่เลยตอ้งหาเอง  ท าอะไรเอง ประจวบเหมาะว่าเด็กเขา้ไปถอืกล่อง ถอื
กล่องแลว้กห็าเงนิกนัเอง  
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ส่วนหนึง่เดก็กไ็ปประสบเอง อย่างกรณีว่าคนทีเ่ขาเอาเงนิใส่ เขากไ็ม่
มเีงือ่นไขกบัการชว่ยเหลอื เขากจ็ะรูก้นัพอเราไปหาหลาย ๆ ทีแ่ลว้เรากจ็ะเหน็ 
เดก็เริม่วเิคราะหเ์องได ้แลว้เดก็กจ็ะมาพดูคยุกนั อยา่งเดก็พวกเวสป้า เขากจ็ะ
พูดกบักลุ่มหนุ่มสาวเป็นวรรคเป็นเวร ก็เป็นเรือ่งของเขา บางคนก็กลบัไป
พดูคุยกบัพ่อแม่เหมอืนกนัว่ากลุ่มหนุ่มสาวรุ่นพ่อแม่เป็นอย่างไร ภายในกลุ่ม
นะ จากเมือ่กอ่นไมเ่คยรูร้ะบบของกลุ่มหนุ่มสาวเลย 

 
เดก็มาพดูแลกเปลีย่นกนั ว่ากลุ่มหนุ่มสาวมนัไมม่วีนัหมดอายุไหม คอื

เป็นไปตลอดไหม เป็นแค่แนวคดิทีพู่ดกนั กค็งจะสรา้งกนัในเฉพาะกลุ่มหนุ่ม
สาว กลุ่มของพวกเรา อยา่งเวสป้า จ าขีม้ด ของเล่นเก่าผาใต ้ตัง้ใจว่ากลุ่มหนุ่ม
สาวของพวกเรามนัจะไมห่มดอายุ พ่อกบัลูกอาจจะเป็นกลุ่มหนุ่มสาวด้วยกนัก็
ได ้กพ็ดูคยุกบัเขา เพือ่ใหอ้งคก์รอยูด่ว้ยกนัไดต้ลอดรอดฝ ัง่”   

  
 ความเป็นกลุ่มหนุ่มสาวได้ลดลงจากการทีม่กีรม กองต่างๆ น าการ

พฒันาเขา้มาในชุมชน ตัง้กลุ่มหลายต่อหลายกลุ่มขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
แมบ่า้น กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชพีต่างๆ ท าใหอ้ดุมการณ์ของความเป็นกลุ่มหนุ่ม
สาวในหลายชุมชนค่อยๆ เสื่อมลง จากการทีม่ใีจอาสาทีจ่ะไปช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
หรอืช่วยเหลอืกนัเองในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคยีง กลบัมาเป็นฝ่ายรอรบั
การพฒันาจากรฐั รอรบังบประมาณทีจ่ะน ามาท ากจิกรรม  

อยา่งไรกต็ามกม็หีลายๆ ชุมชนในภาคเหนือ ความเป็นกลุ่มหนุ่มสาว
ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในงานบุญประเพณีของชุมชน เช่น 
ประเพณีปอยหลวงหรอืงานท าบุญใหญ่เฉลมิฉลอง ประเพณีสลากภตัร ทีท่าง
เหนือเรยีกว่า กนิขา้วสลาก จะมกีลุ่มหนุ่มสาวจากหมู่บ้านต่างๆ มาฟ้อนแห่
ครวัทาน (เครื่องไทยทาน) ทีจ่ะไปยงัวดัทีเ่ป็นเจา้ภาพ ส่วนวดัเจ้าภาพกจ็ะมี
กลุ่มหนุ่มสาวมาช่วยกนัท าอาหาร ดูแลแขกที่มาเยี่ยม เสริ์ฟน ้าและอาหาร  
กลุ่มหนุ่มสาวเหล่านี้บางคนกแ็ต่งงานแลว้ดว้ย  
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การเชื่อมัน่ในอุดมการณ์ของกลุ่มหนุ่มสาว จากทีเ่คยมปีระสบการณ์

ร่วมตัง้แต่รุ่นพ่อแม่  การบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน และภาพเก่าที่
แสดงใหเ้หน็ถงึการท ากจิกรรมดา้นต่างๆ ของกลุ่มหนุ่มสาวทีเ่กีย่วกนักบัพุทธ
ศาสนา ที่เรียกว่า  หัววัด ซึ่งมีกลุ่มหนุ่มสาวมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการ
ท างาน  ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ ด ารงอยู่ได้โดยอาศัยความเชื่อ  วัฒนธรรม จิต
วญิญาณ ทีส่บืทอดกนัมาอยา่งยาวนาน   

 
“ผมเชือ่ในเรือ่งของการเปลีย่นแปลงโดยการเอาวถิขีองกลุ่มหนุ่มสาว

มารบัใชส้งัคมของเยาวชน ในแต่ละพื้นทีเ่ท่านัน้ ซึง่ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าปีหน้าปี
ถดัไปมนัอาจจะล้มไปโดยทีว่่าไม่เขม้แขง็เหมอืนแต่ก่อนกไ็ด้ อาจจะเขา้ใจผดิ
มาโดยตลอดว่าสามารถฟ้ืนขึ้นมาได ้แกป้ญัหา ปลดล็อคตรงทีว่่ายงัเป็นกลุ่ม
หนุ่มสาวไดต้ลอดไปเหมอืนบอยสเก๊าซ์ ไม่ใช่ว่าหมดไปพรอ้มกบัการแต่งงาน 
พอแต่งงานเสรจ็ก ็ไปอยู่กบักลุ่มของแม่บ้าน ผมมองอย่างนี้ กเ็ลยคดิว่าคงจะ
รบัใชไ้ดอ้ยูบ่า้ง” 
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 ปจัจุบันนี้พิพิธภัณฑ์เมืองล าพูนได้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของ
เยาวชนกลุ่มต่างๆ ในเมืองล าพูน โดยพี่โอ๊ค และกลุ่มหริภุญชัยคลับได้
พยายามทีจ่ะชกัชวนน้องๆ รุ่นใหม่ น้องกลุ่มต่างๆ เขา้มาใชพ้ื้นทีน่ี้รวมกลุ่ม
กนัท ากจิกรรมจติอาสาเพือ่สงัคม เพือ่ปลกูฝงัใหค้นรุ่นใหม่เหล่านี้เกดิจติส านึก
จติอาสา เชน่ กลุ่มทีเ่รยีนเป๊ียะ กลุ่มครสิต์จกัร กลุ่ม YMCA กลุ่มเดก็สล่าน้อย 
กลุ่มเด็กสามลอ้ แล้วยงัมกีลุ่มเด็กทีน่่าสนใจอกีหลายกลุ่มเช่น เดก็เต้นบบีอย  
เด็กร่ างทรงซึ่ ง เ ป็นกลุ่ มกระเทยน้อย ต้องการแสดงออกให้เห็นถึง
ความสามารถของเขา เพื่อใหส้งัคมเกดิการยอมรบัชวีติของเขาทีเ่ป็นอยู่ผ่าน
การเป็นร่างทรงเจ้าแม่จามเทว ีเดก็กลุ่มเหล่านี้ตอ้งการสรา้งพืน้ทีข่องตนเอง
ใหค้นอืน่ยอมรบั  

 
 “เดก็กจ็ะมารว่มงานเรา เล่นเป๊ียะตามทีเ่ราขอเขาไปว่า ตรงนัน้ตรงนี้

พยายามปรบัปรุงแนวคดิเขาว่าไม่ใช่เล่นเพือ่ตวัเอง พยายามเล่นเพือ่สงัคม
ตามงานศพ งานบวช ฟร ีแล้วมกีลุ่มเด็กโรงเรยีนเริม่รูจ้กัตรงนี้  รูว้่าตรงนี้เป็น
อย่างไร ช่วงหลังมีลักษณะกลุ่ม ในภาคการศึกษาเข้ามา ทีเ่ราไปพูดกัน 
ตอ้งการเอาโล่เขาเขา้มา เขากถ็ามว่า มกีจิกรรมใหเ้ขาท าไหม สนใจเริม่สามลอ้ 
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รถถบี เรือ่งของเล่นพื้นบา้นกม็กีลุ่มหนึง่ ซึง่เมือ่วานมาเรยีน 20 กว่าคน เราก็
ปรบัแนวคดิของเขาว่าท าไปแลว้จะตอ้งท าประโยชน์อะไรกบัสงัคม” 
  

กลุ่มทีท่ าเรือ่งการป ัน้ สบืสานการป ัน้ ป ัน้ดนิ ป ัน้อะไรต่าง ๆ จะมกีลุ่ม
หนึง่ สล่าน้อย แลว้กพ็ดูคยุกนัอยู ่แลว้กม็นัยงัประเดน็แนวคดิเดก็ยงัไม่ชดั เรา
กไ็ม่ได้นิง่นอนใจเรากด็ูเขาอย่างวนั 12 เรากจ็ะไปป ัน้พระรอดอกี สบืสานแต่
เรากย็งัไม่รูท้างสบืสานไปเพราะอะไรเขายงัตอบในวงกวา้งๆเหมอืนกลุ่มอืน่ๆ
ไม่ได้  แต่เรากร็อดูเขาเกดิ เพราะว่าในกระบวนการระหว่างทางเรือ่ย ๆ เรา
อาจจะเห็นเด็กมีแนวคิดมีค าตอบ มีเป้าหมายของเขา ตอนนี้ก็ประมาณนี้ 
ตอนนี้ ดูแลเด็กอยู่ ท ามาได้ 1 ปี ก็ยังไม่มีข้อมูลทัง้หมด อาจจะยังมีการ
ปรบัเปลีย่นไปเรือ่ย ๆ แต่อนัไหนแขง็แรงแลว้กพ็ยายามบอกใหช้่วยเหลอืกลุ่ม
อืน่เหมอืนกนั อยา่งตอนนี้บา้นจ าขี้มด กบัหรภิุญชยั Club ถอืว่าเขามทีศิทางที ่
ชดัเจนแลว้ ทศิทางทีช่ดัเจน เรากบ็อกว่าชว่ยกลุ่มอืน่ดว้ยครบั” 
 
 กลุ่มเดก็สามลอ้ เป็นอกีกลุ่มทีน่่าสนใจ เป็นเดก็โรงเรยีนจกัรค าคณา
ธร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ตอนแรกเริม่เดก็รวบรวมขอ้มลูสามลอ้ในล าพนูก่อน
ว่าสภาพเป็นอย่างไร แล้วน าเสนอว่ากลุ่มสามล้อในล าพูนเป็นกลุ่มที่ไม่ได้
ท าลายสงัคมล าพนู  เพราะไม่ไดส้รา้งมลพษิ เขากอ็ยากตอบแทนความดสีาม
ล้อเหล่านี้   อีกอย่างหนึ่งก็คือ  เคยมีคนพูดว่าสามล้อเหล่านี้แต่งตัวไม่ด ี
สกปรก ไมน่่าเชดิช ูในสงัคมล าพนู แต่ชาวบา้นกย็งัใชส้ามลอ้กนัอยู่  เดก็กลุ่ม
นี้พยายามหาค้นหาความดีของสามล้อ ไม่ว่าการรบั – ส่งนักเรียน รบั-ส่ง 
แม่ค้าตอนเชา้ การมคีวามเอื้ออาทรกนั น าไปสู่การช่วยเหลือสามล้อโดยท า
เว็บไซด์ ใครจะท่องเทีย่วโดยสามล้อ ก็ตดิต่อผ่านเขา มสีามล้อในโครงการ
ประมาณ 10 คนั ใชก้ารสือ่สารทางอนิเตอรเ์น็ตเป็นหลกั  
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 ทุกวนันี้กถ็ามสามล้อว่าเดก็เหล่านี้เป็นอย่างไร เขากบ็อกว่าด ีเดก็มี
ความจรงิใจกบังาน มากกว่านกัการเมอืง เพราะแต่ก่อนเวลาเลอืกนัง่ เขาจะให้
คนัละ 200 เอาป้ายมาตดิ หรอืเขาจดัเมอืงทอ่งเทีย่วเขาจดังานเป็นโครงการบงั
หน้าเฉย ๆ แล้วเอาป้ายไปตดิ มนัทีม่คีวามรูส้กึไม่ดกีบัหน่วยงานหรอืบุคคล
บางบุคคล แต่กบัเดก็เอง เขากม็องว่าเดก็มคีวามจรงิใจแต่เรากบ็อกว่าจะตอ้งดู
กนัไปเรือ่ย ๆ เราก็เป็นห่วงเขาเหมอืนกนัว่าต่อไปเขาจะวางโครงสร้างเขา
อย่างไร เขาจะให้คนรุ่นหลงัเป็นอย่างไร เขาพยายามท าว่าใหเ้ป็นกลุ่มหรอื
ชมรมใหไ้ด ้กไ็ดแ้ลกเปลีย่นเขาอยูก่บัเดก็กลุ่มนี้ครบั  
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3  ตวัอย่ำงของพีเ่ลี้ยงนกัปฏบิตั ิ  
 

พีโ่อ๊คไดเ้ชือ่มโยงและปลูกฝงัอุดมการณ์นี้แก่เยาวชนกลุ่มต่างๆ ทีอ่ยู่
ในเมอืง ได้เรยีนรู้ถึงความเสยีสละ ท างานช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือวดัวา
อาราม ท านุบ ารุงพุทธศาสนา น าไปสู่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ  
โดยทีไ่ม่หวงัผลประโยชน์ส่วนตน มากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม ทีค่นสมยันี้
เรยีกว่า “จิตอาสา” หรือ “อาสาสมคัร”  

 

 
 

ถ้าจะสรุปให้เห็นอุดมการณ์ท างานของรุ่นใหญ่อย่างพี่โอ๊ค ก็ได้น า
หลกัการจดัการความรูม้าผสมผสานกบัวถิทีีด่งีามของคนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ วถิขีอง
บรรพบุรษุของเชือ่มโยงกบัเยาวชนคนรุน่ใหม ่ 

1. รู้เขา รู้เรา โดยจะตอ้งรูว้่าในจงัหวดัล าพนูมใีคร ท าอะไร ทีไ่หน 
บ้าง เป็นการเช็คสต๊อคกลุ่มเพื่อนที่ท างานเกี่ยวกบัเยาวชน ใครท างาน
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ใครท างานเกีย่วกบัยาเสพตดิ  
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2. รู้สถานการณ์ ในจงัหวดัล าพนู ตอนนี้มปีระเดน็หลกัคอื ภยัจาก 
นิคมอุตสาหกรรมล าพูน ปญัหาน ้ากวงเน่าเสีย ต้องเรียนรู้จากปญัหาของ
ชมุชน มองปญัหาแต่ละพืน้ที ่แลว้มานัง่คยุกนั จะแกไ้ขปญัหาอย่างไร แลว้ใคร
มคีวามรู ้ความสามารถ ศกัยภาพในดา้นไหนกท็ างานในส่วนของตนเอง แต่
มารว่มกนัคดิหาทางออก ในรปูแบบของ“รว่มกนัคดิ แยกกนัท า”  

3. ใชเ้ครือ่งมอื การปลูกฝังอดุมการณ์ ปลูกจิตส านึกท้องถิน่ 
นิยม ให้เยาวชนรกับ้านเกิด รักท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ใช้ตอนนี้  เพราะ
อุดมการณ์นี้ จะติดตัวไปตลอด แต่ก่อนกลุ่มหนุ่มสาวรุ่นพ่อ รุ่นแม่จะมี
อดุมการณ์ความเสยีสละ ท าประโยชน์เพือ่สงัคม ไมใ่ชเ้งนิเป็นตวัน า 

4. ประยกุตใ์ชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่ระบบ“หวัวดั” ทาง 
ภาคเหนือจะมรีะบบหวัวดัซึ่งเป็นการเอามื้อ เอาแรงกนัช่วยกนัของชาวบ้าน
เมือ่มงีานบุญ งานประเพณีทอ้งถิน่ รวมทัง้สุภาษติพืน้บา้น เช่น พีรู่ส้อง น้องรู้
หนึ่ง หนิเกดิกบัทา่ ซึง่เป็นค าเกา่เป็นมาเป็นอุดมการณ์นี้ปลูกฝงัใหเ้ยาวชนแต่
ละกลุ่ม ได้มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ใชค้วามรู ้ความสามารถ จุดแขง็ของ
แต่ละกลุ่มมาชว่ยกนัในการท างานเพือ่สงัคม เพื่อชมุชน 

5. สร้างระบบสวสัดิการสาธารณะ เป็นการสรา้งความยัง่ยนืใน 
ด ารงชวีติ มากกว่าการสงเคราะห ์หรอืการบรจิาคสิง่ของ แต่จะตอ้งสรา้งระบบ
สวสัดกิารชมุชน การพึง่พาอาศยักนัในดา้นอาหารพืน้บา้น รวมทัง้การไปเยีย่ม 
การใหก้ าลงัใจกนัระหว่างกลุ่มกเ็ชน่กนั จะตอ้งสรา้งใหเ้กดิอยา่งเป็นธรรมชาต ิ

 ปจัจุบันองค์กรแหล่งทุนหลายแห่ง ที่ท างานกบัเด็กเยาวชน หรือ
แมก้ระทัง่กลุ่มอืน่ ไดส้รา้งวฒันธรรมการใหค้า่ตอบแทน การเขยีนโครงการ ท า
ให้เด็กติดเงื่อนไขเรื่องเงนิ  จะเอาเงนิทีไ่หนท างานเป็นเรื่องทีค่ดิกนัจนเป็น
นิสยั มากกว่าการจดัการในเรื่องของการช่วยเหลอืสงัคมโดยรวม เช่น กลุ่มหริ
ภุญชยัคลบัชวนน้องๆ ท ากจิกรรม โดยบอกว่าไม่ตอ้งเป็นห่วงเรื่องเงนิ  พีจ่ะ
ช่วยได้เล็กน้อย แต่ไม่ได้หมายถงึว่าจะช่วยได้ทัง้หมด น้อง ๆ จะต้องหามา
รวมกนั  ชว่ยเหลอืกนัดา้นแรงงาน การประสานงาน ฯลฯ  
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ต่อไปเด็กจะเริม่หาเงนิเอง น าไปสู่การท างานด้วยใจ ด้วยจิตอาสา  
อยา่สรา้งเรือ่งเงนิมาเป็นเงือ่นไขในการท างานของเยาวชน     

  

 
 

ทา้ยสุดผูเ้ขยีนขอยกขอ้เขยีน“คนดีวนัละคน : นเรนทร ์ปัญญาภู” 
ของนายแพทยว์จิารณ์ พานิช กรรมการมลูนิธสิยามกมัมาจล ทีท่า่นไดเ้ขยีนถงึ
พีโ่อ๊ค เมือ่ตอนเขา้รว่มงานตลาดนดัความรู ้ไวใ้นบลอ็กโกทโูน  
           วนัที ่15 ม.ค. 52 ผมไปร่วมงาน “พลงัเยาวชน…พลกิฟ้ืนชุมชน
ทอ้งถิน่ : เวทแีลกเปลีย่น เรยีนรู ้เพื่อการขบัเคลื่อนงานเดก็ เยาวชน” จดัโดย 
สรส., ธนาคารไทยพาณิชย ์และมลูนิธสิยามกมัมาจล   ทีศู่นยฝึ์กอบรมงาน
อภบิาล บา้นผูห้ว่าน   ไดไ้ปพบ “คนดเีพือ่ชมุชน” จงึน ามาเผยแพร ่
          คุณนเรนทร ์หรอื “พีโ่อ๊ค” เป็นทัง้ “ผูป้ฏบิตั”ิ และเป็นพีเ่ลี้ยง ใหแ้ก่
เยาวชนจติอาสา แห่งเมอืงหรภิุญชยั หรอืจงัหวดัล าพูน พีโ่อ๊ค เป็นนักท า
จดหมายขา่ว “หมายเหตุหรภิุญชยั”   เป็นนักจดหมายเหตุ พพิธิภณัฑช์ุมชน
เมอืง จงัหวดัล าพนู   เป็นนกัประวตัศิาสตรจ์งัหวดัล าพนูผา่นการประกวดภาพ
เก่า   เป็นนักปลูกฝงัอุดมการณ์รกับา้นเกดิใหแ้ก่น้องๆ นักกจิกรรมในจงัหวด
ล าพูน   เป็นพีเ่ลี้ยงใหแ้ก่หรภิุญชยัคลบั กลุ่มหนุ่มสาวในเมอืง   ท างาน
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เชื่อมโยงกับเยาวชนบ้านจ าขี้มด ซึ่ง เ ป็นกลุ่มในชนบท ของจั งหวัด
ล าพนู   รว่มกนัท างานอาสาเพือ่สงัคม ในหลากหลายกจิกรรม 
           ผมไดแ้นะน า มลูนิธสิยามกมัมาจล ใหส้นบัสนุนคณุโอ๊ค โดยเชือ่มโยง
ให้ รศ. สายันต์ ไพรชาญจิตรไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง จังหวัด
ล าพูน และใหค้ าแนะน าวธิที าพพิธิภณัฑ์ชุมชนใหม้ชีวีติ   และอาจเชญิ รศ. 
ศรีศักร วัลลิโภดม ไปเยี่ยมและพูดคุยกบัเทศบาลเพื่อร่วมมือกนัสร้าง
พพิธิภณัฑช์มุชนทีเ่ป็นของชมุชนอยา่งแทจ้รงิ 
 

วิจารณ์ พานิช 
18 ม.ค. 52  

 
 

 
  


