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จูน

แก้ว

เน็ด

กิจกรรม Hatch-U
เสวนา 06
“วัฒนธรรมและวิถีชีวิต”

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่
โครงการอุ้ยสอนหลาน บ้านอุ้ยใจ๋ค�ำ ตาปัญโญ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
กลุ่มสลีปิงใจแก้วกว้าง ชุมชนฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดรีม

บอล

ดิว

วิทยากร
อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

ฟีน

เต่า

ป่าน

บับเบิ้ล

แม้ว

จิ๋ง

กี้

เก่ง

เต้

ท็อป

หยิน

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้
1. บับเบิ้ล - น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์
2. ท็อป - นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม
3. กี้ - น.ส.สิรวดี ภควลีธรรม
4. เต้ - นายจิรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล
5. ฟีน - นายณัฐดนัย บุตรา
6. บอล - นายปิติบดี ระวียันต์
7. จูน - น.ส.ชรินรัตน์ ขุนข�ำ
8. ดิว - น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ
9. หยิน - น.ส.ธนาลัย พูลศิริ
10. เต่า - นายภควัต ทวีปวรเดช
11. เก่ง - นายโชคนิธิ คงชุ่ม
12. ป่าน - น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล
13. แม้ว - น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์
14. เน็ด - น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล
15. จิ๋ง - น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม
16. ดรีม - นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์
17. แก้ว - น.ส.ธนันดา เทพสิงห์

“วัฒนธรรมและวิถีชีวิต”

แนะน�ำตัว
ลุงอ๋อย กิจกรรมแต่ละอัน เราจะผลิตเป็นบุ๊คอย่างนี้ครับ แต่ว่าเราไม่
เติมนะครับ เราเอาเทปแล้วก็สรุปเป็นข้อมูลมาเป็นเล่มเลย ชื่อโครงการ
ว่า Hatch-U
อ.ชัชวาลย์ Hatch-U Project
ลุงอ๋อย hatch นี่เป็นศัพท์ทางชีวะ แปลว่ากระเทาะออกจากเปลือกน่ะ
เหมือนตัวอ่อนเหมือนลูกเจี๊ยบอะไรอย่างเนี่ยฮะ
อ.ชัชวาลย์ เหมือนดักแด้
ลุงอ๋อย ที่มันกระเทาะออกจากเปลือก
อ.ชัชวาลย์ อ๋อ
ลุงอ๋อย ก็ใช้แนวคิดว่าก่อนทีเ่ ขาจะออกจากเปลือกเขาต้องพร้อม(หัวเราะ)
นะฮะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้เด็กแนะน�ำตัวเองให้อาจารย์นิดนึงก่อนนะฮะ แล้ว
ให้อาจารย์ อ้าว เด็กๆ เดี๋ยวลุงอยากจะให้พวกเราทุกคนแนะน�ำตัวกับอา
จารย์ชัช นะครับ อาจารย์ชัชวาลย์เราคงรู้จักจากหนังสือที่เป็นคู่มือของเรา
แล้วเนาะ เอ่อ แล้วก็เดี๋ยวคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องแนะน�ำตัวก่อน ลุงอยาก
จะให้พวกเราแนะน�ำชือ่ แล้วก็คณะทีเ่ รียนแล้วก็สาขาวิชาทีเ่ รียนนะ นะครับ
เอ่อ จะเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ไม่เป็นไรนะ
เน็ด สวัสดีค่ะ ชื่อเน็ดค่ะ เรียนที่เภสัช จุฬาฯ ค่ะ
จูน สวัสดีค่ะ จูนค่ะ คณะไอซีที สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสาร มหาลัย
ศิลปากรค่ะ
แก้ว แก้วค่ะ อยู่ศิลปากรค่ะ อยู่คณะไอซีที สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุ
และโทรทัศน์ค่ะ
หยิน ชื่อหยินค่ะ เรียนวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหิดลค่ะ
ลุงอ๋อย หยิน มหิดล
แม้ว ชือ่ แม้วค่ะ เรียนวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือค่ะ
อ.ชัชวาลย์ อืม มาจากหลายที่เนอะ

กี้ ชื่อกี้ค่ะ
ลุงอ๋อย กี้
กี้ เรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
บอล ชื่อบอลครับ คณะศิลปกรรม มศว.ประสานมิตร เอกทัศนศิลป์ครับ
ป่าน ชื่อป่านค่ะ มาจากการโรงแรม ศิลปากรค่ะ
ลุงอ๋อย การโรงแรม ศิลปากร
อ.ชัชวาลย์ การโรงแรม
จิ๋ง สวัสดีค่ะ ชื่อจิ๋งค่ะ เรียนนิติศาสตร์ ม.รามค�ำแหงค่ะ
เต่า เต่าครับ เรียนวิทยาศาสตร์ มหิดลครับ
ท็อป ชื่อท็อปครับ เรียนการทูต ที่มหิดลครับ
ฟีน สวัสดีครับ ชื่อฟีนครับ เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมครับ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ
อ.ชัชวาลย์ (หัวเราะ) มายาวเชียว
ดรีม ครับ สวัสดีครับ ชื่อดรีมครับ เรียนอยู่อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ภาควิชา
ศิลปะการละครครับ
เก่ง สวัสดีครับ ชื่อเก่งครับ เรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ม.มหิดลครับ
เต้ สวัสดีครับ ชื่อเต้ครับ เรียนศิลปกรรม ม.กรุงเทพ คณะทัศนศิลป์
อ.ชัชวาลย์ ครับ
ลุงอ๋อย อ้าว ทีนี้ก็พี่ๆ แนะน�ำตัวให้อาจารย์ชัช
พี่หนิง เดี๋ยวมีน้องอีก 2 คนค่ะ
ลุงอ๋อย อ้าว โอเค
พี่หนิง บับเบิ้ลแนะน�ำตัว ชื่อ สถาบัน
บับเบลิ้ สวัสดีค่ะ ชื่อบับเบิ้ลค่ะ มาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ ปี 2 ค่ะ
ลุงอ๋อย คณะ
บับเบิ้ล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพค่ะ
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ดิว สวัสดีค่ะ ชื่อดิวค่ะ อยู่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ค่ะ
ลุงอ๋อย สาขาคนนั้นธรณีครับ อ้าว ทีนี้พี่ๆ อ้าว ฝ้ายก่อนก็ได้
พี่ฝ้าย ค่ะ สวัสดีค่ะ ฝ้ายค่ะ จบจากรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ค่ะ เป็นสตาฟค่ะ
ลุงอ๋อย เขาก็จะมาเป็นพี่เลี้ยง
อ.ชัชวาลย์ มาช่วยๆ
พีแ่ บด สวัสดีคะ่ ชือ่ แบดค่ะ จบจากรัฐศาสตร์ รามค�ำแหงค่ะ เป็นพีเ่ ลีย้ งค่ะ
พี่หนิง สวัสดีค่ะ ชื่อหนิงค่ะ จบมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ ภูมิศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จบมานานแล้ว ลืม (หัวเราะ)
อ.ชัชวาลย์ ลืม (หัวเราะ)
พี่หนิง เป็นผู้จัดการโครงการนี้ค่ะ
พี่เอม เอมค่ะ นิเทศศาสตร์ หอการค้า เป็นผู้จัดการโครงการคีแคมป์ค่ะ
พี่ฝน สวัสดีค่ะ ฝนค่ะ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหงค่ะ ดูแลโครงการคีแคมป์ค่ะ
พี่จ๋า สวัสดีค่ะ จ๋าค่ะ จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาค่ะ
ลุงอ๋อย ก็มาท�ำเป็นสตาฟนะครับ
พี่ซัง สวัสดีค่ะ ซังค่ะ จบจากนิเทศฯ จุฬาฯ ค่ะ ก็เป็นเจ้าหน้าที่ประสาน
งานให้มูลนิธิฯ ค่ะ
พี่แอม ชื่อแอมค่ะ จบนิเทศฯ ม.บูรพาค่ะ ท�ำผลิตสื่อให้มูลนิธิค่ะ
ลุงอ๋อย ส่วนนั้นจะเป็นสตาฟ เป็นทีมงาน เฉพาะเด็กก็นั่งล้อมโต๊ะเนี่ย
นะครับ
อ.ชัชวาลย์ ครับ งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะ
ลุงอ๋อย ครับๆ
อ.ชัชวาลย์ เนื่องจากมีเวลาน้อยเนอะ ถ้างั้นเดี๋ยวก็ก่อนอื่นก็คงขอต้อนรับ
พวกเรานะครับ เรียกว่าน้องดีไหมครับหรือว่าหลาน หรือว่าลูกดีวะ (หัวเราะ)
เรียกว่าน้องๆ ก็แล้วกันนะ เพราะว่าพี่ชัชจบนิติศาสตร์ครับ (หัวเราะ) จบ
นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ครับ ก็ส�ำหรับโฮงเฮียนสืบสานที่นี่นะครับ จริงๆ ตั้ง
มา 10 ปีนะครับ แล้วก็ได้รับความกรุณามากๆ เลยจากท่านหลวงพ่อพระ
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พุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับ ท่านให้เราใช้ที่ดินแปลง
นี้นะประมาณ 2 ไร่ นะฮะ ตั้งท�ำโฮงเฮียนสืบสานนะฮะ พอดีพี่ชัชเป็นลูก
ศิษย์หลวงพ่อก็เลยมาขอหลวงพ่อใช้ที่ดินท�ำกิจกรรมอยู่ที่นี่นะฮะ ท่านก็
บอกว่าก็ใช้ได้ถ้าเกิดท�ำในสิ่งที่ดีที่งามเนี่ยใช้ได้เลย แต่ว่าหลวงพ่อไม่มีตังค์
นะ ต้องหาตังค์เอาเอง (หัวเราะ) ก็ท�ำกันมาเนอะ จริงๆ ก็หลายๆ คนมา
ช่วยกัน มีอาสาสมัครนะฮะ จริงๆ ก็มีหลายๆ คนมีพี่อ๋อยนะครับ พี่อ๋อยชื่อ
เดียวกันเลยกับพี่อ๋อยนี้นะครับ พี่อ๋อยเป็นผู้จัดการของโฮงเฮียนสืบสาน
ผู้หญิงที่ผมขาวๆ ชื่อโยนะครับ พี่โยก็แล้วกันเนอะ พี่โยประสานงานกลุ่ม
เยาวชนสืบสานภูมปิ ญ
ั ญา เราท�ำงานอยูก่ บั กลุม่ เยาวชนอยู่ 17 กลุม่ นะครับ
ที่ท�ำงานอยู่ด้วยกันตอนนี้
ส่วนใหญ่โฮงเฮียนนี้ก็สอน...เราเรียกว่าอะไรดี สอนเด็กๆ เกี่ยว
กับทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาทุกแขนงนะฮะ ตามความสนใจของเด็กๆ
เขาจะเลือกเข้ามาว่าสนใจเรื่องอะไร พอเด็กๆ สนใจเรื่องอะไร หลังจากนั้น
เราก็จะประสานพ่อครูแม่ครู เราเรียกพ่อครูแม่ครู หรือว่าพวกเราเรียกครู
ภูมิปัญญาบ้าง บางทีบางท่านก็เรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านบ้างอะไรอย่างเนี่ย
เนอะ แต่ทางนี้จะเรียกกันว่าพ่อครูแม่ครู หมายถึงว่าทางนี้เป็นธรรมเนียม
หรือว่าเป็นจารีตของทางนี้นะ ครูเนี่ยไม่สามารถอะไรดี... ไม่สามารถบอก
ตัวเองว่า เอ้ย เราเป็นครูได้นะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีลูกศิษย์ ลูกศิษย์จะ
เริ่มเรียกเราว่าครูนะครับ เสร็จแล้วเมื่อลูกศิษย์ไปมีศิษย์อีกทีนึงนะครับ ครู
คนแรกก็จะเป็นพ่อครูแม่ครู ก็จะเป็นรุ่นๆ ไป ก็ยังยึดจารีตของทางล้านนา
คือว่ามีประเพณีไหว้ครูกันทุกปี ใครที่เรียนจากพ่อครูแม่ครูคนไหนเขาจะ
มีพิธีที่เรียกว่าพิธีไหว้ครู ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหลังสงกรานต์ประมาณสักช่วง
พฤษภา-มิถุนา ฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเรียนสายไหนอะไร ไม่ว่าจะอยู่
ทีไ่ หนก็จะมาท�ำพิธีไหว้ครูกัน ก็ยงั มีการติดต่อสัมพันธ์กันแบบนี้ ก็เป็นแบบ
ล้านนา แบบจารีตแบบเดิมนะฮะ
ตอนนี้ที่นี่ เราถือว่าเป็นโฮงเฮียน ที่ใช้ชื่อว่าโฮงเฮียนก็เพราะว่า
พอตั้งว่าโรงเรียนมันก็ต้องไปขออนุญาตครับ พี่ชัชก็ไปขออนุญาตเมื่อตอน
10 ปีที่แล้ว โอ้โห มีระเบียบเยอะมากเลย ต้องมีที่เท่านี้คนที่จัดจะต้องจบ
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(โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย)
(โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย)
(โรงเรียนพระหฤทัย
เชียงใหม่)
(โรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย)

ด้านนี้ จบทางด้านการศึกษาด้วยนะ เพราะฉะนัน้ พีช่ ชั ตกอยูแ่ ล้วครับ ไม่ได้
(หัวเราะ) แล้วก็ต้องมีหลักสูตรอย่างนี้ๆๆ มีระเบียบอย่างนี้ๆๆ มีห้องกี่ห้อง
กว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอเปิดไปก่อนนะ ถ้าเกิดว่าท�ำได้
ดียังไงแล้วจะมาขออนุญาตในภายหลังนะฮะ นี่ก็ 10 ปีแล้วนะครับ ก็ยังไม่
ได้ไปจดทะเบียนอยู่ดี (หัวเราะ) เลยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ที่
เด็กๆ จะเข้ามาเรียนตามจังหวะตามโอกาสทีเ่ ด็กสะดวก แต่วา่ ทางนีเ้ ราก็จะ
มีการเปิดคอร์ส ประมาณปีละ 2 คอร์ส เป็นคอร์สพื้นฐานประมาณ 2 เดือน
เรียนเสาร์-อาทิตย์ ก็จะเป็นหลักเลยนะครับ นอกจากนั้นก็จะเป็นอย่างอื่น
บางทีก็จะมีรูปแบบอื่นๆ อีก เช่นว่าเราก็ส่งไปตามโรงเรียนเนี่ย เขาจะเปิด
สอนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ว่าครูเขาสอนไม่ได้เพราะว่าครูเขาก็จะไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ติดต่อมาที่นี่ เราก็ส่งครู
ไปสอนตามโรงเรียนปรินส์, มงฟอร์ต, เรยีนา, หฤทัย, นานาชาติเชียงใหม่
อะไรอย่างนี้ หรือบางทีเขาก็เอานักเรียนมาเรียนที่นี่ หรือบางทีก็ส่งไปสอน
ในหมู่บ้านก็มี หรือบางครั้งก็มีคณะแบบพวกเรามาขอเรียนสัก 4 วัน 5 วัน
บางคน “ผมอยากเรียนกลองสะบัดชัยครับ” บางคนอยากเรียนฟ้อนอันนั้น
ฟ้อนอันนี้ ก็มาเรียน 4-5 วันก็จบ แล้วก็กลับไป อย่างนี้เป็นต้น
แต่ช่วงหลังๆ เริ่มปรับนิดหน่อย คือว่าพ่อครูแม่ครูที่เป็นรุ่นอายุ
มากๆ ตอนนี้ก็จะไปเปิดบ้านสอน คือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปๆ มาๆ ก็ไป
สอนที่บ้านเลย ที่นี่ก็จะกลายเป็นลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆ ของครูมาเป็นครูแทน
เพราะฉะนั้นพอเรียนที่นี่จบก็เป็นขั้นพื้นฐาน ถ้าใครอยากจะเรียนขั้นสูงก็
ไปเรียนที่บ้านครูต่อ ก็จะเป็นอย่างนี้ช่วงหลัง
ล่าสุดพวกเราก็เริม่ ท�ำเกีย่ วกับเรือ่ งกลุม่ เยาวชนสืบสานภูมปิ ญ
ั ญา
ทีเ่ ล่าให้ฟงั ว่าทีพ่ โี่ ยเขาประสานงาน มีอยู่ 17 กลุม่ ตอนนีก้ ก็ ำ� ลังท�ำงาน หลัก
ก็คอื ว่าเยาวชนจะไปช่วยพ่อครูแม่ครูสร้างศูนย์การเรียนรูใ้ นชุมชน เราเรียก
ว่าศูนย์การเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาในชุมชน เพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็จะไปช่วย
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในการท�ำศูนย์การเรียนรูต้ า่ งๆ อันนีค้ งแนะน�ำโรงเรียนคร่าวๆ นะ
ครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ค่อยซักถามกันอีกทีนึงนะฮะ
พี่โยเชิญทางนี้ มีอะไรจะถามกันก่อนไหมครับ เพราะว่าผมอยาก
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จะฉายวีซดี ใี ห้ดนู ดิ นึง จะได้เห็นภาพนิดนึง บางทีเล่าแล้วมันก็อาจจะไม่เห็น
ภาพ คือโฮงเฮียนสืบสานคงไม่ใช่เกิดขึน้ เดีย่ วๆ นะแต่วา่ เกิดจากอาสาสมัคร
เกิดจากหลายๆ กลุ่มมากที่มาช่วยกันท�ำ ฉะนั้นก็อยากให้เห็นภาพเหล่านั้น
ก่อน สัก 17 นาที จะได้เข้าใจพื้นฐานกันสักนิด แล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อเนอะ

อ.ชัชวาลย์ จบแล้วครับ
ลุงอ๋อย เอ่อ ใครมีค�ำถามมีอะไรไหม อันนี้ก็คงเป็นให้ข้อมูลกว้างๆ นะครับ
เห็นภาพด้วย มีไหมมีใครอยากจะถามอะไรไหม
อ.ชัชวาลย์ เริ่มจากถามดีไหมฮะ ไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์ชัชก็จะเล่าไปนะครับ
ไม่รู้ว่าจะตรงกับที่เราอยากจะรู้รึเปล่า นะ มีค�ำถามอะไรไหมดูแล้ว
ท็อป อย่างนี้บริหารยากไหมครับโรงเรียนอย่างนี้ แล้วค่าใช้จ่ายสูงรึเปล่า
ครับ แล้วค่าใช้จ่ายเอามาจ้างไหนยังไงครับ
อ.ชัชวาลย์ ถามว่ายากไหม ก็ยากแหละเนอะ เพราะว่าจริงๆ ที่นี่ก็คือพึ่ง
ตนเอง ท�ำตามอัตภาพแต่ว่าที่ส�ำคัญก็คือว่าส่วนใหญ่คือหนึ่งคนที่มาเรียน
เราขอช่วยเป็นค่าไหว้ครูนะฮะ อย่างเช่นเก็บละประมาณ 400-500 บาท
ใช่ไหมอ๋อย ส่วนนึงก็คอื เราพิมพ์พวกหนังสือพวกวีซดี จี ำ� หน่ายด้วย เราก็เอา
ไปจ�ำหน่ายตามร้านหนังสือ อีกส่วนนึงก็คอื พยายามระดมทุนเอา ผ้าป่าบ้าง
อันนีก้ ไ็ ด้จากผ้าป่านะเนีย่ ส่วนใหญ่เป็นผ้าป่าหรือว่าส�ำนักงานก็หลวงพ่อให้
บ้านมาแล้ว เราก็มาสร้างกัน ส่วนใหญ่ก็ขอรับบริจาคบ้าง จัดผ้าป่าบ้าง จัด
ระดมทุนบ้าง ช่วงหลังๆ มีการขอเป็นโครงการระยะสัน้ ๆ บ้าง จาก สสส.บ้าง
จากอะไรได้บ้างนิดหน่อย ได้ 5 เดือน 6 เดือน โครงการสื่อพื้นบ้าน เพราะ
ฉะนัน้ ระบบส่วนใหญ่จงึ เป็นระบบอาสาสมัคร พ่อครูแม่ครูสว่ นใหญ่พนื้ ฐาน
ก็คืออาสาสมัคร แล้วก็พวกเราที่เข้ามาช่วยกันพวกคณะกรรมการ มีทีมเจ้า
หน้าที่ก็มีค่าตอบแทนพอยังชีพ ดูแลกันไปตามอัตภาพเพราะว่าเราไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานหรือจากอะไรทีช่ ดั เจน ก็เป็นลักษณะพึง่ ตนเอง
แล้วก็ระบบอาสาสมัคร ถามว่ายากไหม ก็ยากอยูแ่ ต่วา่ ส่วนใหญ่คนทีเ่ ข้ามา

ตรงนีก้ เ็ ป็นคนทีม่ ใี จ อยากท�ำอยากจะเห็นการสืบทอด อยากจะเห็นเกีย่ วกับ
การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่สืบเนื่องไปนะครับ เชิญครับ
ดิว แล้ววิชาด้านสล่า คืออะไรคะ ไม่เข้าใจน่ะค่ะ ช่วยอธิบายหน่อย
อ.ชัชวาลย์ สล่า ทางนี้เขาเรียกว่าช่าง หรือผู้เชี่ยวชาญเขาก็เรียกว่าสล่า
สล่าแก๊ะ แกะสลัก สล่าปัน้ สล่าตีป่ ดี ก็คอื ช่างนัน่ เองครับ เหมือนทางถ้าภาค
กลาง เราคงได้ยินเป็นช่างสิบหมู่ ทางนี้ผู้ที่เชี่ยวชาญมีความรู้และเชี่ยวชาญ
สามารถท�ำได้ดี เขาก็เรียกว่าสล่า สล่าแต่งบ้าน สล่าสร้างบ้าน สล่าแต่งดนตรี
สล่าท�ำนั่นท�ำนี่ สรุปก็คือช่างนั่นเอง อ่านในเอกสารแล้วงงใช่ไหมครับ มี
หลายตัวที่เป็นภาษาทางเหนือ เช่น คร่าว ซอ ก็คือเหมือนกลอนทางภาค
กลาง เป็นการแต่งกลอนทีส่ มั ผัสกันแล้วก็เล่าเรือ่ งคล้ายๆ กับนิราศ เล่าเรือ่ ง
ประวัติดอยสุเทพ เล่าเรื่องประวัติเมืองเชียงใหม่ เล่าเรื่องประวัติครูบาศรี
วิชยั เล่าเรือ่ งประเพณีนนั้ ประเพณีนี้ ซอก็คอื การขับขานแบบคล้ายๆ ล�ำตัด
เป็นการตอบโต้กนั ระหว่างหญิงชาย คือเขาเรียกกันว่า คูดท่อง หรือว่าคูท่ มี่ า
แบบฝ่ายชายฝ่ายหญิงโต้ตอบกัน ถามตอบกัน ถามตอบเป็นการถามตอบ
แบบเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ แล้วแต่วา่ เขาจะไปเล่นในงานอะไร เช่น ถ้าเป็นงาน
ขึ้นบ้านใหม่ เขาก็จะถามตอบกันเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นบ้านใหม่ คนนี้เป็นยัง
ไงมายังไงสร้างบ้านยังไง พิธีสร้างบ้านเป็นยังไงแล้วก็ประเพณีขึ้นเรือนใหม่
เป็นยังไง หรือว่าปอยเฮือนใหม่เป็นยังไง แต่ถ้าไปงานปอยลูกแก้ว ปอยลูก
แก้วนีค่ อื การบวชเณร เขาก็จะเล่าเรือ่ งพระคุณของแม่ แม่เลีย้ งดูลกู เป็นการ
บวชทดแทนบุญคุณแม่ เขาก็จะเล่าเกีย่ วกับทุกเรือ่ งตัง้ แต่เกิดจนกระทัง่ บวช
แล้วก็การบวชขั้นตอนมันเป็นยังไง แล้วก็ได้อานิสงค์อะไรบ้าง ก็เป็นการให้
ความรู้ไปด้วยนะครับ เชิญครับมีท่านอื่นอีกไหม
พี่หนิง เหมือนว่าที่เราดูวีดีโอเมื่อกี้ ถ้าเราไม่เข้าใจช่วงไหนยังไงก็อาจจะ
ถามอาจารย์ก็ได้นะ เพราะว่ามันจะเหมือนคนสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้น่ะค่ะ
เป็นภาษาล้านนา
อ.ชัชวาลย์ อ่า เป็นภาษาล้านนาเนอะ ฟังออกไหม
พี่หนิง ไม่แน่ใจว่าน้องๆ เขาฟังออกรึเปล่าน่ะค่ะ
เต่า พอเดาได้

14

15

(ดูวีดีโอแนะน�ำโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา)

อ.ชัชวาลย์ พอเดาได้เนอะ มีอะไรอีกไหมเอ่ย ถ้าไม่มจี ะคุยต่อนะ (หัวเราะ)
ถ้าไม่มีจะคุยต่อ อ้าว เชิญค่ะ
อ.ชัชวาลย์ อะไรนะ สอนท�ำอาหาร อ๋อ มีนะๆ มีแต่ว่าในนี้ไม่ได้เขียนไว้
ใช่ไหม จริงๆ ในนี้ก็คือเขียนเหมือนกับเป็นตัวอย่าง แล้วก็เราให้เด็กเลือก
ว่าสนใจอะไรจริงๆ ความรู้มีทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับชีวิต มีผู้รู้หมดเลยเพราะ
ฉะนั้นถ้าเด็กสนใจวิชาไหน เราก็เปิดเฉพาะเรื่องนั้นจริงๆ เลย แต่ละปีก็จะ
เปิดไม่เหมือนกัน สลับไปสลับมาตามความสนใจของเด็กๆ ถ้าใครสนใจเรือ่ ง
ท�ำอาหาร เราก็สามารถติดต่อผู้รู้หรือพ่อครูแม่ครูมาช่วยสอนได้
เต้ ท�ำไมการเรียนส่วนใหญ่ถึงเป็นการเรียนแบบระยะสั้นๆ ละครับ
อ.ชัชวาลย์ เหมือนกับที่นี่เป็นจุดเริ่มต้น เมื่อก่อนไม่มีโรงเรียน พ่อครูแม่
ครูก็มีอยู่นะ แต่ว่าก็อยู่ในจุดเล็กๆ ไม่มีคนรู้จักเลย เพราะฉะนั้นตอนที่เริ่ม
ต้น ส่วนหนึ่งก็เกิดจากช่วงนั้นจัดงานเรียกงานมหกรรมเกี่ยวกับเรื่องงาน
วัฒนธรรมล้านนานีแ่ หละ จัดไปได้ 2-3 ปี ปีละครัง้ ครัง้ ละ 4 วันนะครับ ต้นๆ
เดือนเมษายน พอจัดเสร็จเด็กก็มาถามว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะ
เรียนวิชาพวกนี้ ผมจะไปเรียนทีไ่ หน คือเขาไม่รวู้ า่ จะไปหาเรียนได้ทไี่ หน หรือ
ไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเขาก็บอกว่ามีความรู้อยู่เยอะเลย อยากจะถ่ายทอด
แต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดให้ใคร ไม่มีคนมาเรียน เพราะคนไปเข้าโรงเรียนหมด
แล้ว ไม่มีใครอยากจะเรียนความรู้ที่อยู่ที่ผู้เฒ่าผู้แก่สั่งสมมา
พอเกิดที่นี่ขึ้น ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาเจอกัน โรงเรียนก็
เหมือนกับ...เอ่อ พอเรียน 2 เดือน เราเรียกว่าขั้นพื้นฐาน คือเริ่มท�ำได้ เช่น
ถ้าสอนดนตรีกจ็ ะเริม่ เล่นดนตรีได้อย่างน้อยก็สกั 3 เพลง แต่กย็ งั ไม่คอ่ ยเก่ง
นักนะ หรือว่าท�ำตุงท�ำโต่งเนี่ยท�ำได้ หรือตีกลองสะบัดชัยก็จะตีได้แต่ยังไม่
เก่งนัก ทีนถี้ า้ อยากจะเรียนขัน้ สูงต้องไปเรียนกับครู ซึง่ เราอยากให้เป็นแบบ
เดิม เพราะว่าเดิมจริงๆ ต้องไปเรียนที่บ้านครู เพราะว่าจริงๆ เวลาที่พ่อครู
แม่ครูสอนเขาไม่ได้สอนวิชาดนตรี หรือไม่ได้สอนของเล่นเก๊กอย่างเดียว
แต่เหมือนเขาจะสอนเรื่องชีวิตน่ะ สอนเรื่องหลักธรรมะวิธีการใช้ชีวิตวิธีแก้
ปัญหาหรือว่าฝึกเรื่องความอดทน ฝึกเรื่องวินัย ฝึกเรื่องสติสมาธิ ก็จะถูกฝึก
ไปด้วย ฉะนัน้ ทีน่ กี่ เ็ หมือนขัน้ พืน้ ฐาน ถ้าใครเรียนจบทีน่ กี่ ค็ อื รูจ้ กั กับครูละ ก็

ไปต่อทีบ่ า้ นครู เราก็จะสนับสนุนให้ไปต่อทีบ่ า้ นครู เพราะฉะนัน้ ก็ถา้ ใครสน
ใจจริงๆ ก็สามารถเรียนได้ยาวเลยนะฮะ บางคนก็เรียนยาวจนกระทัง่ กลับมา
เป็นครูใหม่ มาเป็นครูรุ่นใหม่ บางคนก็ไปเป็นอาชีพ จริงๆ เรียนวิชาพวกนี้
ต้องเรียนตลอดชีพเลยอ่ะ ถึงจะเก่งถึงจะซาบซึ้งกับมัน แต่ที่นี่ก็เหมือนเป็น
จุดเริ่มต้น
ลุงอ๋อย อาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าอะไรที่เป็นเหตุจูงใจให้เขาอยาก
เรียนพวกนี้
อ.ชัชวาลย์ มีหลายอย่างมากเลย คือเด็กที่มาเรียนที่นี่ มีอายุตั้งแต่เล็กสุด
เท่าไหร่นะอ๋อย เล็กสุด
ป้าอ๋อย 4 ขวบ
อ.ชัชวาลย์ 4 ขวบ จนกระทั่งถึง 77 ปีนะ คือมีคนหลากหลายมาก แต่ว่า
กลุ่มใหญ่สุดจะเป็นประมาณ 15-25 เหตุผลมีหลายอย่างมาก เช่น พ่อแม่
หนุนมาคือพ่อแม่สนใจเรื่องนี้มาก แล้วอยากให้ลูกมาเรียน อย่างนี้ก็มี หรือ
ว่าเด็กบางคนเคยเห็นอุ้ยเคยเห็นปู่ย่าตายายท�ำมาแล้วสนใจอยู่ แต่ไม่รู้จะ
ไปที่ไหนก็มามาสมัคร อีกพวกคือกลุ่มครู นี่คือมาเรียนเพื่อจะไปสอนเด็ก
ต่อก็มี หรือบางคนมีอาชีพทางด้านหัตถกรรม ทางด้านงานศิลปะอยูแ่ ล้ว แต่
ต้องการเพิ่มเติมเพื่อเอาไปใช้ อย่างเช่นบางคนท�ำเครื่องเขินอยู่แต่ว่าเพ้นต์
ลายไม่เป็น ก็มาเรียนเรื่องการวาดรูปเพื่อไปวาดลายใส่ลงไปในเครื่องเขิน
หรือบางคนมาเรียนเพราะว่าต้องการความสามารถพิเศษในการเรียน แฟน
ต้ายุวทูต อะไรประเภทนัน้ ก็มนี ะครับ หรือบางคนก็อยากมา มาเพราะว่าครู
ดีไซน์มาบอกว่าต้องไปเรียนนะ แล้วก็จะเป็นผลงานใส่ไว้ในอะไรนะ
Hatch-U portfolio
อ.ชัชวาลย์ ก็หลายเหตุผลผมดูแล้วหลายเหตุผลมาก แต่ว่ากลุ่มที่จะอยู่
ยาวคือกลุ่มที่เด็กสนใจเอง กับกลุ่มที่พ่อแม่สนับสนุน ก็จะค่อนข้างยาว
แล้วก็ต่อเนื่อง
เต้ แล้วอย่างนี้อะไรเป็นปัจจัยให้ประสบความส�ำเร็จในการที่ท�ำให้เด็กมา
เรียน เพราะอย่างทางภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เกี่ยวกับพวกวัฒนธรรม
ส่วนใหญ่ เด็กเขาจะไม่อยากเรียน ท�ำไมภาคเหนือเด็กถึงอยากเรียน
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อ.ชัชวาลย์ อืม อันนี้ก็ต้องคุยยาวนะเนี่ย (หัวเราะ) ถ้าโดยสรุปนะ มันเกิด
ขึน้ พร้อมๆ โฮงเฮียนสืบสานนะ จริงๆ โฮงเฮียนสืบสาน ถ้าพูดถึงกลุม่ อาจารย์
ชัชหรือว่าป้าอ๋อยก็ไม่ได้คิดว่าจะท�ำโรงเรียนนะตอนนั้น เราเพียงแค่จัดงาน
(มูลนิธิโกมลคีมทอง)
แต่มีเหตุหลายๆ อย่าง อย่างอาจารย์ชัชไปท�ำงานในชุมชนกับมูลนิธิโกมลฯ
อาสาสมัครเพือ่ สังคม ท�ำงานมายาวมากเลยนะ ข้อสรุปทีส่ ำ� คัญข้อนึงเลย ที่
ใหญ่มากส�ำหรับการท�ำงาน ก็คือว่าการจะท�ำให้งานพัฒนาเกิดความยั่งยืน
ได้ จะต้องท�ำในสิง่ ทีส่ อดคล้องกับวิถวี ฒ
ั นธรรม วิถชี วี ติ และวัฒนธรรม และ
ภูมปิ ญ
ั ญาของเขา หมายถึงว่าเจตนาเราอยากจะท�ำงานพัฒนา อยากจะช่วย
เขา อยากจะพัฒนาเขาแต่ว่าเอาความคิดของเราไปให้ เอาความคิดของเรา
เอาความต้องการของเราไปใส่น่ะ ไม่ยั่งยืน
มีอยู่ช่วงนึงที่มาทางเหนือ ท�ำงานกับส�ำนักงานเกษตรภาคเหนือ
ไปตั้งกลุ่มไว้เต็มเลย ในยุคนั้นไฟแรงมาก อยากไปเปลี่ยนความคิดชาวบ้าน
อยากไปท�ำอะไรกับชาวบ้านเยอะมากเลย เพราะฉะนั้นเราก็ไปยัดเยียด
หลายอย่างมาก พอออกมาก็ล้มหมดเลย หรือว่าบางทีก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์
หลายอย่าง ช่วงประเมินผลไปกับอาจารย์ มช. อาจารย์ธนพันธ์ เข้าไปถาม
“เป็นไงพ่อ” หลังจากท�ำจบโครงการแล้ว เราก็เข้าไปถาม “ตอนนี้เป็นไง
บ้าง” เขาก็บอก “โอ้โห ตอนนี้แย่เลย คุณชัชตอนนี้แย่” บอก “ท�ำไมล่ะ”
“เป็นหนี้” เราก็ เอ้ย ท�ำไมเป็นหนี้ “ท�ำไมอ่ะพ่อ ท�ำไมถึงเป็นหนี้” “ก็เริ่ม
เป็นหนีต้ ั้งแต่คณ
ุ ชัชเข้ามานั่นแหละ” (หัวเราะ) ว้าว คือบางทีมันเหมือนกับ
เราตัง้ ใจดี เราเอาปุย๋ ไปให้ เราไปแลกเอาเมล็ดพันธุด์ ๆี ไปแลกเมล็ดพันธุพ์ นื้
เมืองออกมา สมัยนั้นนะ เมื่อปี 2525 ครับ
อาจารย์ชัชก็อยากให้ชาวบ้านทันสมัย อยากจะให้ชาวบ้านมี
ผลผลิตมากขึ้น อยากจะให้มีรายได้มากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้น เขาจะได้ฐานะ
ดีขึ้น ตามที่เราคิด เราก็ โอ้โห แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะ ส่งเสริมกัน
ปรากฏว่ายิ่งชาวบ้านตามเราเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้น ก็ต้องขอโทษชาว
บ้าน ขอสุมาเน้อพี่น้อง ก็หลังจากนั้นก็เริ่มปรับ มันก็เป็นส่วนท�ำให้เราปรับ
น่ะ ว่าการพัฒนาจะต้องตั้งอยู่บนฐานวัฒนธรรม ฐานภูมิปัญญาของชาว
บ้านน่าจะเป็นเรือ่ งส�ำคัญคือความยัง่ ยืน อันนีค้ อื ข้อสรุปใหญ่ของตัวเองอัน

ที่หนึ่ง แล้วช่วงจังหวะที่เริ่มจัดงานมหกรรมสืบสานล้านนา ครบรอบ 700
ปี เชียงใหม่
เชียงใหม่เป็นอาณาจักรทีย่ าวมาก ตอนนี้ 713 ปีแล้ว รัตนโกสินทร์
ประมาณ 225 ปี ล�ำพูน 1400 ปีนะครับ เพราะฉะนัน้ มันเป็นเรือ่ งยิง่ ใหญ่มาก
สมัยก่อนมาถึง เฮ้ย เจออนุสาวรียโ์ ออาแป๊ะ อนุสาวรียส์ ามกษัตริย์ เด็กๆเขา
ล้อกันว่าโออาแป๊ะ (หัวเราะ) พญามังราย ใครวะพญามังราย เพราะเราไม่
เคยเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหม ส่วนใหญ่เราก็จะได้เรียนกันแต่พ่อขุน
รามค�ำแหงมหาราช แล้วก็มาอยุธยาใช่ไหม มากรุงธนบุรีมารัตนโกสินทร์
ไม่เคยได้ยินเรื่องพญามังราย มาถึงนี่ โอ้โห เป็นความยิ่งใหญ่มาก ตอนครบ
รอบ 700 ปีเชียงใหม่เป็นกระแสท�ำให้เกิดการเรียนรูเ้ รือ่ งประวัตศิ าสตร์ของ
เชียงใหม่เยอะมากเลย ว่าเชียงใหม่เกิดขึ้นยังไง เกิดอาณาจักร 2 อาณาจักร
ก็เริ่มเข้าใจ ปะติดปะต่อภาพได้ เดิมมีอาณาจักรหริภุญชัยคือล�ำพูนตอนนี้
กับโยนกนาคนครแถบเชียงแสน เป็นอาณาจักรใหญ่ 2 อาณาจักร แล้วพญา
มังรายอยู่ที่โยนกนาคนคร เป็นใหญ่อยู่แล้วก็รุ่งเรืองขึ้นมา เก่งกล้าสามารถ
ขึ้นมาก็ยกพลมาตีเมืองบ้างสร้างเมืองบ้างตลอดทางของการยกทัพมาเพื่อ
ที่จะตีล�ำพูนนะครับ แต่การตีล�ำพูนใช้วิธีส่งไส้ศึกเข้ามา คนเดียวคือไอ้ฟ้า
ไอ้ฟ้ามาอยู่ที่ล�ำพูนอยู่ 5 ปีเท่านั้นเองสามารถท�ำให้เกิดความเดือดร้อนทั่ว
ล�ำพูนเลย มาเป็นที่ปรึกษากษัตริย์ล�ำพูน ไส้ศึกนะ จนกระทั่งระส�่ำระสาย
ไปหมดเลย ในทีส่ ดุ พญามังรายก็ยดึ ล�ำพูนได้โดยไม่ตอ้ งรบเลย เห็นไหม เก่ง
มากเลยนะ
หลังจากยึดล�ำพูนได้แล้วก็เริ่มมาสร้างเวียงกุมกาม สร้างเวียง
กุมกามเสร็จก็เริ่มรวมอาณาจักรซึ่งเดิมอาณาจักล้านนาเราไปถึงประเทศ
พม่าทางแถบฉาน ไปถึงสิบสองปันนา ไปถึงหลวงพระบางนะครับ เพราะ
ฉะนั้นอาณาจักรล้านนากว้างมากเลย ก็เป็นเมื่อ 713 ปีที่แล้ว สร้างเมือง
เชียงใหม่ขึ้นมาคล้ายๆ เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา แล้วก็เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบนั เราถูกพม่ายึดไป 200 กว่าปี หลังจากนัน้ ก็กอบกูม้ าได้ในสมัย
พระเจ้าตาก ทางนีไ้ ปร่วมมือกับพระเจ้าตากแล้วก็ไล่พม่าออกไป หลังจากนัน้
ก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 5 นี่เอง เราถึงรวมเป็นสยาม หมายถึงว่า
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ในก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 ยังเป็นล้านนาอยู่ ภาษาราชการยังเป็นภาษาล้านนา
อยู่ ทุกอย่างปกครองโดยเจ้าผู้ปกครองนครอยู่แถบนี้ทั้งหมด เพิ่งมาเปลี่ยน
เป็นข้าหลวง ส่งข้าหลวงมาเมื่อรัชกาลที่ 5 นี้เองนะครับ รัชกาลที่ 5 ก็มีสิ่ง
เปลีย่ นแปลงเยอะมากเลย หลังจากนัน้ ก็ตามประเทศไทย ก็เป็นประเทศไทย
คือตามเมืองหลวง ตามกรุงเทพ เช่น ภาษา เดิมทางนี้เรียนภาษาล้านนาก็
เปลี่ยนมาเป็นเรียนภาษาไทย เผาคัมภีร์ใบลานทิ้ง บังคับให้เรียนภาษาไทย
สมัยแรกๆ ทางนี้ก็ต่อต้านเยอะมาก มีการเผาโรงเรียนก็มี หรือว่ามีครูบาศรี
วิชัยที่ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนไปตามคณะสงฆ์จากกรุงเทพฯ แต่ทางนี้เขาก็
มีคณะสงฆ์ สมัยก่อนเชียงใหม่มีนิกายเยอะมาก เกือบ 30 นิกาย เป็นนิกาย
พื้นบ้าน วัดป่าแดง วัดปงยางคก วัดอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลย นี่ก็
เป็นเรื่องวัฒนธรรม เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนการปรับตัวทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ตอนหลังก็พยายามฟื้นกันขึ้นมา
ครบรอบ 700 ปีเนีย่ คือการปลุกเรือ่ งประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ความ
รูส้ กึ เป็นคนท้องถิน่ หรือว่าความเป็นล้านนาก็สงู ขึน้ ก็เกิดกระแสนีโ้ ดยทัว่ ไป
ของกลุ่มหลายองค์กรมาก อีกส่วนนึงก็คือว่าพ่อครูแม่ครูคนที่มีความรู้มีอยู่
โดยทัว่ ไปอยูแ่ ล้ว แต่วา่ เหมือนก้อนหินทับหญ้าไว้นะ่ ไม่รจู้ ะยกตัวอย่างอะไร
ดี หญ้าที่เคยเขียวถูกก้อนหินทับไว้ เป็นยังไงครับเคยเห็นไหม ก็จะเหลืองๆ
หงอยๆ ถูกทับไว้น่ะมันไม่ตายแต่มันไม่โต ทีนี้เหมือนยกก้อนหินออก เป็น
จังหวะหลังเชียงใหม่ 700 ปี เริ่มจัดงานสืบสานล้านนา แล้วตั้งโฮงเฮียน
สืบสาน ทุกคนก็มพี นื้ ทีไ่ ด้แสดงออก ได้เอาความรูม้ าถ่ายทอดกันได้มาอะไร
ต่อมิอะไร ฉะนั้นทุกคนก็พร้อมที่จะขึ้นมา
คงอย่างนีล้ ะ่ มัง้ เป็นปัจจัยอย่างนี้ อันแรกเกีย่ วกับข้อสรุปเรือ่ งงาน
พัฒนา เรื่อง 700 ปีเชียงใหม่ เรื่องความรู้ของพ่อครูแม่ครู แล้วก็สุดท้ายก็
คงเป็นเรือ่ งของจิตอาสา คิดว่าเป็นเรือ่ งอาสาสมัครมาช่วยกันฟืน้ วัฒนธรรม
ตรงนีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ า่ จะท�ำให้เกิดกระบวนการสืบสานทีส่ �ำคัญ เข้าใจว่าภาคอืน่
ก็น่าจะคล้ายๆ กันนะ น่าจะมีอยู่บ้าง
ลุงอ๋อย คงน้อย ไม่ค่อยชัดเจนเท่า
เต้ ไม่ค่อยประสบความส�ำเร็จเท่าของทางภาคเหนือ

อ.ชัชวาลย์ คือทีน่ เี่ นือ่ งจากว่ามีโรงเรียนนี้ โรงเรียนก็จะเป็นจุดเชือ่ มโยงช่วย
เชื่อมโยงทุกข่ายเข้ามา เพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะสัมพันธ์กับทุกๆ เครือข่าย
ไม่ว่าจะเป็นสล่า เมื่อก่อนก็อยู่ตัวใครตัวมัน หลังจากที่เรามาจัดงานด้วยกัน
แล้วก็มีโฮงเฮียนสืบสาน สล่าก็เริ่มมารวมตัวกันเป็นชมรมสล่าพื้นบ้านล้าน
นา ตอนนี้ก็จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อสล่าล้านนา ก็มีสมาชิกเป็น
ร้อยๆ คนนะครับ หรือช่างซอเมื่อก่อนก็อยู่ตัวใครตัวมัน เมื่อก่อนออกช่อง
8 พวกเราเคยดูช่อง 8 ไหม ทันช่อง 8 ล�ำปางไหม ไม่ทันแล้วเนอะ สมัยก่อน
ซอออกเยอะมากเลยเพราะว่าช่วงยุคนัน้ ดังมาก ต่อมาเมือ่ ดนตรีสมัยใหม่เข้า
มา ซอก็ถกู ตัดออกจากช่อง 8 เมือ่ ก่อนสถานีวทิ ยุเกือบทุกสถานีมซี อ ตอนนี้
ก็ถูกไล่ออกหมดเลย เขาบอกไม่มีสปอน
เซอร์ (หัวเราะ) เขาว่าอย่างนั้นนะ ตอน
หลั ง เขาก็ เ ลยมารวมตั ว กั น เป็ น ชมรม
สืบสานต�ำนานปี่ซอ ตอนนี้เป็นสมาคม
นะครับ สมาคมสืบสานต�ำนานปี่ซอเขา
ก็เริม่ มีพนื้ ทีม่ ากขึน้ ทุกคนให้การยอมรับ
มากขึ้น อย่างนี้เป็นต้น มีกลุ่มเครือข่าย
ที่เรียกว่ากาดมั่วพ่อค้าแม่ค้าขายของ
พื้นเมืองก็รวมกันแล้วก็ไปออกร้านด้วย
กันอะไรอย่างเนี่ย เป็นของพื้นบ้านพื้น
เมือง หรือว่าคนที่สนใจเรื่องภาษาล้าน
นาก็รวมตัวกันเป็นชมรมใบลาน ตอน
นี้รวมตัวกันเป็นชมรมปักขทืนล้านนา
ผลิตปฏิทินออกมาน่าสนใจมาก น้องๆ
ช่วยเอาปฏิทินมาให้ดูสักชุดได้ไหม เป็นปฏิทินเวอร์ชั่นล้านนา
ตอนนวัฒนธรรมล้านนามีเสน่ห์ตรงที่เขารักษาวัฒนธรรมไว้ แล้ว
ก็อยู่ร่วมกับสังคมสมัยใหม่นี่แหละ เป็นลักษณะอยู่ร่วม ตอนนี้เวลาจะขึ้น
บ้านใหม่หรือว่าจะท�ำอะไรบนผืนแผ่นดินนี้จะต้องบอกกล่าว เขาเรียกท้าว
ทั้งสี่หรือท้าวจตุรงคบาลทั้งสี่ พวกเราอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าถ้าโดยสรุปโดย
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ภาษาอ.ชัช เป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือว่าก่อนจะท�ำอะไรกับดินก็ต้องบอกโลก
ก่อน บอกจิตวิญญาณของโลก แต่คนทางนี้เขาจะพูดเป็นเรื่อง มีพระอินทร์
นะครับเป็นประธาน แล้วก็มที า้ วจตุรงคบาลดูแลโลกอยูส่ ที่ ศิ แล้วก็มแี ม่ธรณี
หมายถึงว่าก่อนจะท�ำอะไรบนดินก็บอกกล่าวกัน เป็นการแสดงความเคารพ
ต่อโลก ดินเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แต่ดินมีแม่
ธรณีด้วย คือไม่ใช่แค่วัตถุน่ะ มีมิติทางจิตวิญญาณอยู่ด้วย อันนี้ส�ำคัญมาก
เลย ซึง่ คนสมัยใหม่จะเข้าถึงตรงนีย้ ากมาก มิตเิ รือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพราะ
ส�ำหรับทางนี้แล้ว ข้าวใช่ไหม คนสมัยก่อนไม่ใช่มีแค่คาร์โบไฮเดรต มีแม่
โพสพด้วยนะ ก็จะสอนกันว่า ลูกกินข้าวให้หมดนะลูก ไม่งนั้ เดีย๋ วจะบาป แม่
โพสพจะโกรธ ทางนีเ้ ชือ่ ว่าแม่โพสพหรือข้าวมีบญ
ุ มากกว่าพระพุทธเจ้าด้วย
ซ�้ำไป เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาลึกลงไปในพื้นฐานเรื่องพวกนี้ จะเห็นเลยว่า
มันเป็นการให้คณ
ุ ค่าต่อธรรมชาติ ให้คณ
ุ ค่าต่อดิน ให้คณ
ุ ค่าต่อข้าว ให้คณ
ุ ค่า
ต่อป่า ป่าก็มีเทพารักษ์มีเจ้าป่า น�้ำก็จะมี...เห็นในทีวีไหมครับมีพิธีขอบคุณ
แม่น�้ำ มีพธิ สี มู าแม่น�้ำ ขอโทษทีท่ �ำให้แม่น�้ำสกปรก ทีท่ �ำอะไรลงไปในแม่น�้ำ
สูมาก่อนช่วงประเพณียเี่ ป็ง คืออันนีเ้ ป็นเรือ่ งการเชือ่ มโยงระหว่างตัวเรากับ
ธรรมชาตินะฮะ มิติของภูมิปัญญาจึงมีความส�ำคัญตรงนี้แหละ คือก�ำลังจะ
บอกว่ามนุษย์กับธรรมชาติอยู่กันยังไง เขาจะอธิบายความสัมพันธ์อันนี้ คือ
จะปฏิบัติต่อดินยังไง จะปฏิบัติต่อน�้ำยังไง จะปฏิบัติต่อป่ายังไง จะปฏิบัติ
เรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงนะ เรื่องธรรมชาติ เป็นเรื่องของการแสดงความเคารพ
และอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ อันนี้เป็นหลักใหญ่ของมิติทางวัฒนธรรมทางนี้
อันที่สองคือเรื่องการอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง คือการเคารพในคน
ไม่รวู้ า่ จะเรียกว่ายังไง การเคารพในคน ตอนหลังๆ นีส่ งั เกตเลยว่าการเคารพ
ในคนเราน้อยลงไหม (หัวเราะ) อ้าว ดูปฏิทนิ หน่อย ของชมรมปักขทืนเขาท�ำ
ขึน้ มา เป็นการค�ำนวณปฏิทนิ ขึน้ มาใหม่เลย อันนีเ้ ป็นรูปของพญาติโลกราช
ตอนนีก้ ำ� ลังครบรอบ 600 ปีของพญาติโลกราช ก�ำลังมีงานเยอะแยะไปหมด
เลยในเชียงใหม่ ยกตัวอย่างวันนี้นะครับ “วันเสีย” ประจ�ำเดือน เดือนนี้คือ
เดือนอะไร พฤศจิกาถูกไหมฮะ เดือนทีน่ ะครับ เดือนทีเ่ นีย่ ครับคือวันอังคาร
ฉะนั้นวันอังคารเขาไม่ท�ำอะไรที่เป็นมงคลเด็ดขาดเลย คนทางนี้นะ เพราะ

ตรงกับวันเสีย (หัวเราะ) หรือว่าถ้าเดือน 3 คือวันเสีย คือวันพฤหัสกับวัน
เสาร์ แล้วก็เดือนยี่เสียวันอังคาร เขาจะจ�ำกันไว้หมดเลย ถ้าเราจะท�ำอะไร
เขาจะมีระบบวัน เพราะฉะนั้นจะแต่งงานต้องวันหัวเรียงหมอนนะครับ จะ
ขึ้นบ้านใหม่วันไหน จะเปิดร้านค้าวันไหน เขาจะมีระบบแล้วค�ำนวณอยู่ใน
นีห้ มดเลยนะครับ นีว่ นั ลิตตาดิถี วันเก้ากองนีห่ า้ มเผาศพเด็ดขาดอะไรอย่าง
นี้นะ เป็นการค�ำนวณขึ้นมาใหม่ แล้วบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องวันเวลา
ทัง้ หมดเลย เป็นระบบวันเวลาอีกชนิดนึง เดือนทางนีต้ า่ งจากเดือนทางภาค
กลางประมาณ 3 เดือน อย่างตอนนี้ประมาณเดือนยี่ครับ คือเดือน 2 เดือน
3 ก�ำลังจะเข้าเดือน 3 ทางภาคกลางเดือนอะไร พฤศจิกาเดือน 11 ใช่ไหม
ห่างกันเยอะนะ
พี่หนิง เดือนสากลหรือว่าเดือนจันทรคติ
อ.ชัชวาลย์ เดือนสากลนี่เดือน 11 ใช่ไหม ถ้าเป็นเดือนไทยเป็นเดือนอะไร
ครับ
Hatch-U 12
อ.ชัชวาลย์ เดือน 12 ถ้าเป็นเดือนทางนี้เป็นเดือนยี่ เดือนยี่คือเดือน 2
ต่างกันประมาณ 2-3 เดือน แล้วก็จะมีระบบพวกนี้ อย่างนี้เป็นต้น ต่อ
นิดนึงก็คือว่าเรื่องตัวภูมิปัญญาอีกอันนึง นอกจากเรื่องระหว่างภูมิปัญญา
เป็นการอธิบายเรื่องเรากับธรรมชาติ ผมอยากให้ดูอันนี้นิดนึง ไม่รู้ทันไหม
นะ มีเวลาสักนิดหน่อยนะ
อันที่สองนอกจากธรรมชาติแล้ว คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน ความรูใ้ นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนของเราน้อยลงเยอะมาก
ในปัจจุบัน คือเราอยู่ด้วยกันยากขึ้น แต่คนเมื่อก่อนจะละเอียดแล้วปราณี
ตมากในการจัดการอยู่ร่วมกันของคน ยกตัวอย่างเช่นระบบเครือญาติ มี
ระบบที่ชัดเจน ทางล้านนาจะมีเก๊าผี (หัวเราะ) เก๊าผีคือผีบรรพบุรุษเป็น
แกนกลางนะครับ พวกเรามีใครไปไหว้เชงเม้งบ้างไหม นัน่ คือผีบรรพบุรษุ นะ
ของทางไทยมีไหมครับ ของทางไทยไปไหว้ปู่ย่าตายายประมาณสงกรานต์
ประมาณนีใ้ ช่ไหม ทางนีเ้ ขาเข้มข้นเรือ่ งนีพ้ อสมควร เพราะฉะนัน้ ระบบเครือ
ญาติจะมีผีบรรพบุรุษเป็นแกน แล้วมีเก๊าผีคอยท�ำหน้าที่เชื่อมโยง เพราะ
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อ.ชัชวาลย์ มีเรื่องระบบการดูแลกัน การเอามื้อเอาวันกัน การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ การอยู่ร่วมกัน อยากให้ดูเพราะว่าอาจจะ
ท�ำให้เข้าใจพืน้ ฐานเรือ่ งนีม้ ากขึน้ ให้ดนู ดิ เดียวเร็วๆ เนอะ คือว่าอันนีโ้ ดยฐาน
ระบบของชุมชนอยากจะให้พวกเราเห็นภาพว่า ถ้าเราอยากเข้าใจวัฒนธรรม
วิถชี วี ติ เราคงต้องเข้าใจเรือ่ งระบบนิเวศ เพราะว่าวัฒนธรรมคือวิถชี วี ติ ทีอ่ ยู่
ในระบบนิเวศหนึ่งๆ นะครับ ฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนวิถีเมื่อเปลี่ยนระบบนิเวศ
ก็จะเป็นอีกแบบ ระบบวัฒนธรรมเป็นระบบความสัมพันธ์ของชุมชนกับ
ระบบนิเวศ มีพลวัตไม่หยุดนิ่ง แล้วก็มีความหลากหลาย ความหลากหลาย

เกิดจากอะไร เกิดจาก 2 อย่าง คือหนึ่ง ระบบนิเวศของสังคมไทยเราหลาก
หลายมาก คือเขตที่สูงทางเหนือ เราอยู่ทางเขตที่สูงเนอะ ภาคกลางเป็นที่
สูงต่อจากเทือกเขาหิมาลัย ทางเหนือเป็นเขตต้นน�้ำปิง วัง ยม น่าน ไปยัง
กก อิน ถ้าเป็นตรงกลางเป็นที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ทางใต้ก็เป็นทะเล เพราะ
ฉะนั้นวิถีชีวิตก็จะต่างกันเลย วัฒนธรรมก็จะต่าง
อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ เรานี่มีกี่กลุ่มชาติพันธุ์รู้ไหมครับ
ประเทศไทยนี่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า 60 กลุ่ม อยากให้พวกเราไปดูแล้ว
ตอนหลังเนื่องจากเราพยายามท�ำให้กลายเป็นแค่หนึ่ง คือกลายเป็นไทย
อย่างเดียวอย่างอื่นก็เลยหายหมดเลย คนก็เลยไม่กล้าพูดภาษาอื่น เพราะ
ฉะนัน้ ภาษาเลยหายหมด ฉะนัน้ ช่วงนีจ้ ะสังเกตว่ามีความพยายามมีการฟืน้
เราจะเห็นมีกลุม่ เยอะแยะไปหมดเลย แล้วก็ชมุ ชนเหล่านีก้ ม็ กี ารแลกเปลีย่ น
กัน อยากให้เห็นอีกอัน คือเวลาชุมชนไปตัง้ อยูใ่ นระบบธรรมชาติ เขาจะเรียน
รู้ 2 อย่างที่ส�ำคัญ ซึ่งวิชาเหล่านี้หายไปจากระบบการศึกษาไทย หนึ่งคือ
ระบบที่เรียกว่าองค์ความรู้เรื่องระบบนิเวศ ตอนนี้ถ้าให้พวกเราเดินบริเวณ
แถวนี้พวกเรารู้จักต้นไม้ทุกต้นไหม ไม่รู้แน่ๆ ที่บ้านล่ะรู้ไหมครับ รู้จักต้นไม้
ที่บ้านบ้างไหม นิดหน่อยนะ เพราะความรู้เรื่องระบบนิเวศ ชาวบ้านสอน
อ.ชัชว่า ถ้าคุณไม่รู้จักต้นไม้คุณจะใช้ประโยชน์จากต้นไม้ไม่ได้เลย ถ้าคุณ
ไม่รู้ว่าต้นไม้นี่มีสรรพคุณยังไง คุณก็ไม่สามารถใช้มันท�ำยาได้ใช่ไหม ต้นไม้
(ย้อมสี)
นี้มีประโยชน์ยังไง ถ้าไม่รู้จักเราก็ใช้ไม่ได้ เช่นไม้ไผ่ ฮ้อมสี สมุนไพร ยางรัก
อะไรพวกนี้ต้องรู้จักก่อนจึงจะใช้ประโยชน์ได้ แต่ว่าองค์ความรู้เรื่องระบบ
นิเวศหายไป ซึ่งเดิมมันเป็นเรื่องส�ำคัญมาก จ�ำเป็นจะต้องฟื้น แล้วในฐาน
ของภูมิปัญญาเราจ�ำเป็นจะต้องฟื้นเรื่องนี้ อันที่สองก็คือการใช้ประโยชน์
เมื่อเราเรียนรู้ธรรมชาติแล้วจึงจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้
บางครั้งเราท�ำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราไม่รู้จักมันน่ะ
พอเรามาพูดถึงเรื่องวิถีชีวิต วิถีชีวิตมีอะไรบ้าง ส�ำหรับอ.ชัชก็
คือว่าอย่างน้อยเราดูสัก 4 อย่าง ถ้าเราจะไปในชุมชนไหนหรือเราจะดูใน
กรุงเทพฯ ก็ได้นะ หรือที่ไหนก็ตามเราอยากจะดูว่าวิถีชีวิตของคนที่นั่นเป็น
ยังไง ก็ดูตรงนี้ครับว่าที่นั่นมีประวัติศาสตร์เป็นมายังไง มีความเชื่ออะไรอยู่
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ฉะนั้นเวลาจะมีงานแต่งงานมีงานขึ้นบ้านใหม่มีงานอะไร คนป่วยคนได้รับ
อุบัติเหตุ ใครต่อใครในเครือญาติจะเป็นระบบที่ช่วย ใครจะท�ำนา ระบบ
การเอามือ้ เอาวันกันจะเกิดขึน้ แบบมหาศาลมาก แล้วมีขอ้ บังคับอยูว่ า่ ของผี
บรรพบุรุษนะครับ บอกว่า 1.ในตระกูลเดียวกันห้ามทะเลาะกัน ถ้าทะเลาะ
กันผีบรรพบุรุษจะโกรธ 2.ห้ามแต่งงานกัน ในตระกูลเดียวกันในเครือญาติ
เดียวกันห้ามแต่งงานกัน ฉะนัน้ ก็ตอ้ งแต่งต่างเครือญาติถกู ไหมครับ พอแต่ง
ต่างเครือญาติ การแต่งงานก็คือระบบเชื่อมโยงระหว่างตระกูลกับตระกูล
เวลาแต่งงานไม่ใช่เป็นเรือ่ งของเราสองคนเท่านัน้ แต่เป็นเรือ่ งผูใ้ หญ่แล้วต้อง
ท�ำพิธไี หว้ผปี ยู่ า่ ซึง่ แต่ละทีก่ จ็ ะแตกต่างกันไป พวกนีเ้ ป็นเรือ่ งทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง
ซึง่ พวกเรามักจะมองไม่เห็นแต่เขาจะท�ำพิธกี รรมเหล่านีก้ อ่ นเสร็จเรียบร้อย
ละ ส่วนรดน�ำ้ สังข์สว่ นกินเลีย้ งเป็นเรือ่ งข้างหน้า เป็นเรือ่ งข้างทีม่ องเห็นเฉยๆ
แต่ข้างหลังมีกระบวนการเยอะมากเลย ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่หนักกว่านี้อีกนะ
ครับ พอจะแต่งงานกัน เขาจะต้องไปสืบนะว่าตระกูลนีเ้ ป็นยังไง แล้วจะต้อง
ส่งคนไปดูกันนะ ตระกูลนี้เป็นยังไงเป็นผีก๊ะไหม ผีก๊ะคือผีปอบนะฮะ มันมี
ตระกูลสายตระกูลเรื่องนั้นเรื่องนี้ มีความเชื่ออยู่หลายอย่าง ฐานะดีไหม ขี้
เกียจไหม เกเรไหม เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รึเปล่า จะมีการไปสืบกันอย่าง
นี้เป็นต้น
(ดู powerpoint ที่อาจารย์เตรียมหาประกอบกัน)

เขามีความเชื่ออะไรอยู่ซึ่งความเชื่อจะสะท้อนออกทางพิธีกรรม ประเพณี
พิธีกรรม เขามีอะไรอยู่เราไปดูได้ไหมนะฮะ อันที่สองคือเขาท� ำมาหากิน
อะไร อะไรคือแบบแผนการผลิต ท�ำมาหากินก็ประเภทว่าไปท�ำมาแล้วจึง
ได้กินใช่ไหม กับอีกอันนึงคือมันมีอยู่แล้วแล้วไปหามากิน มีอยู่สองอย่างนี้
แหละโดยทั่วๆ ไป อีกอันคือเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น�้ำ ป่า
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก กับอีกอันเรื่องระบบความสัมพันธ์ของคนว่าเขาอยู่กัน
ยังไง ผู้น�ำ เครือญาติ กลุ่มองค์กรต่างๆ เขาอยู่กันยังไง นะ เราก็จะดูวิถีชีวิต
3-4 ด้านนี่แหละ
ถ้าไปโดยเร็วนะ เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วว่า หลักใหญ่ของหลักคิด
ปรัชญาของในเรื่องความเชื่อของสังคมเราที่เป็นฐานใหญ่เลยคือการเคารพ
ธรรมชาติ เคารพคน และทีส่ �ำคัญอีกอันนึงก็คอื การพึง่ ตนเอง แล้วก็พงึ่ ซึง่ กัน
และกัน คือไม่ใช่พงึ่ ตนเองอย่างเดียวแล้วเอาตัวรอด แต่มลี กั ษณะพึง่ ตนเอง
แล้วก็พึ่งซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมครับ มีการเอามื้อเอาวัน ตอนหลังการเอา
มือ้ เอาวันการลงแขกในงานเกษตรเริม่ ลดลง น้อยลงเพราะมีเทคโนโลยีมาก
ขึ้น แต่ตอนหลังเราก็ยังพบว่ามีการช่วยกันในงานแต่งงาน งานบวช งานขึ้น
บ้านใหม่ ยังช่วยกันอยู่ไหม กรุงเทพฯ ยังช่วยกันอยู่ไหมครับ เวลาขึ้นบ้าน
ใหม่ยงั เอาของไปช่วยกันอยูไ่ หม เอานาฬิกาไปให้ เอาตูเ้ ย็นไปให้ เอาสตางค์
ไปท�ำบุญยังมีอยู่รึเปล่า ลดน้อยลงใช่ไหม แต่ก็ยังมีอยู่บ้าง แถวนี้ก็ยังมีหนา
แน่นอยู่นะครับ
เรื่องธรรมชาติที่ว่า บางทีเรามองดูเฉยๆ จะไม่เห็นระบบการ
จัดการที่ชัดเจนของชาวบ้าน อันนี้อ.ชัชอยู่หลายปีถึงเริ่มเห็นว่า โอ้โห มัน
เป็นระบบที่น่าสนใจมากเลยว่าเขาจัดการได้ลงตัวมากๆ เลย ท�ำยังไงเนี่ย
อันนี้เป็นแพทเทิร์นแบบทางเหนือ เราจะเห็นว่าทางเหนือมีพื้นที่สูง 60%
ที่ดอนประมาณ 30% แล้วก็ที่ราบลุ่มประมาณ 10% ที่ราบลุ่มเขาก็ท�ำนา
แล้วระบบท�ำนาต้องใช้ระบบเหมืองฝายเพราะทีเ่ ป็นทีร่ าบเอียงอยู่ ทีด่ อนก็
จะท�ำไร่ทำ� สวน ถัดไปเป็นป่าใช้สอยแล้วก็เป็นป่าต้นน�ำ้ เป็นแพทเทิรน์ ทีเ่ ขา
จัดระบบการจัดการ ของทางเหนือนะครับ ทางใต้กม็ ีระบบทะเลเข้ามาเพิ่ม
มีทะเล มีป่าพรุ ป่าชายเลน อันอื่นก็อาจจะคล้ายๆ กับทางเหนือ เพราะว่า

เป็นต้นน�้ำล�ำธารเหมือนกัน แต่ว่าทางภาคกลางก็ไปอีกแบบนึง ภาคกลาง
เป็นประเภทราบแบนแต๊ดแต๋เรียกอย่างนั้นเนอะ มีไร่มีสวนมีทุ่งนามีปลา
ก็เป็นระบบแบบทางภาคกลางของเรานะ คือถ้าเราเข้าใจระบบนิเวศระบบ
ธรรมชาติอย่างนี้ เราจะเข้าใจวิถีชีวิตของคนเลยว่า เขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไง
คนทีอ่ ยูบ่ นดอนก็มวี ถิ แี บบนึง คนทีอ่ ยูท่ รี่ าบก็มวี ถิ แี บบนึง คนทีอ่ ยูช่ ายทะเล
ก็จะมีวิถีอีกแบบนึง
ระบบความสัมพันธ์จะเริม่ จากญาติ เครือญาติแล้วมาดองกันจาก
เครือญาติก็จะช่วยเหลือกันดูแลกัน แต่ว่าจะมีระบบอื่นๆ เข้ามาช่วยด้วย
กรรมการวัด เหมืองฝาย ฌาปนกิจ แม่บ้าน หนุ่มสาวอะไรอย่างนี้นะ แล้ว
ก็มีผู้น�ำต่างๆ ที่จะเข้ามาคอยช่วยดูแลกัน อันนี้เป็นระบบเดิมที่เรามีอยู่
ครับ อันนี้ถ้าเล่าก็จะยาวไปครับพี่อ๋อย (หัวเราะ) แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่บอกเมื่อ
กี้นี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก เปลี่ยนแปลงจากอะไรครับ โดย
สรุปสั้นๆ คือยุคล่าอาณานิคมใช่ไหม สมัย ร.4 เข้ามาตัดไม้สัก ตัดไม้สักใน
พม่าแล้วก็มาตัดไม้สักที่เชียงใหม่หมดเลย ไปท�ำสนธิสนญาเบาว์ริ่ง แล้วก็
ตัดไม้สักเอาดีบุกไป หลังจากนั้น พอ ร.5 ก็เริ่มมีการปฏิรูปการปกครอง
การพัฒนาประเทศไปตามตะวันตกมากขึ้นใช่ไหม มีความทันสมัยหลาย
เรื่องเข้ามา แล้วก็เข้ามาสู่ยุคทศวรรษแห่งการพัฒนา คือแผนพัฒนาฉบับ
แรกสุดเลย ซึ่งท�ำโดยใครฮะ เป็นการวิจัยของ IMF กับ World Bank มา
ท�ำให้แล้วก็ประเทศไทยใช้โดยไม่มกี ารแก้ไขเลยนะ ในยุคนัน้ นะ 2504 พวก
เราจ�ำเรื่องผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมได้ไหม นั่นแหละก็เป็นยุคเริ่มต้นของการ
พัฒนาตั้งใจจะให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม พัฒนาเราให้เป็นอุตสาหกรรม
หลังจากนั้นก็มีเรื่องประชาธิปไตยเรื่องฟองสบู่แตกตามมามากมาย เราก็
มีโลกาภิวัฒน์มีทุนนิยมมีอะไรเข้ามาปะทะสังสรรค์กับชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม คุณค่าและจิตวิญญาณ ก็เป็นการปะทะ
สังสรรค์กันนะอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการหลายๆ กระบวนการ นี่คือ
วิถีใหม่ที่เราเจอตอนนี้
เดิมเรามีเรือ่ งเคารพธรรมชาติใช่ไหม ตอนนีเ้ ราก็เอาชนะธรรมชาติ
แปลธรรมชาติให้เป็นทุน อันนี้คือความคิดใหม่ ปรัชญาใหม่ แข่งขันเสรีนะ
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ครับ ซึง่ เมือ่ ก่อนเราเน้นช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ปัจจุบนั ก็เน้นปัจเจกเน้นบริโภค
นิยม สมัยก่อนก็เน้นพึง่ ตนเอง ตอนนีก้ ต็ อ้ งบริโภค ต้องซือ้ นะฮะถึงจะเท่ การ
ผลิตก็เป็นเกษตรแผนใหม่ผลิตเพือ่ ขาย ลงทุนอะไรอย่างเนีย่ ทรัพยากรก็จะ
เป็นสัมปทานป่าบ้าง สัมปทานสวนป่าบ้าง ธุรกิจทีด่ นิ บ้าง ภาษีน�้ำบ้าง ตอน
นี้ก็เริ่มมีบริษัทจัดการน�้ำ ระบบความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไป เป็นปัจเจกตัวใคร
ตัวมันและแข่งขัน นีค่ อื สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในบ้านเราเพราะฉะนัน้ ก็จะเกิดภาพอย่าง
นี้ตามมานะ อันนี้ผมจินตนาการแบบ (หัวเราะ) ประมาณนี้นะครับ เราก็จะ
เจอดอยหัวโล้นนะ ปลูกกะหล�่ำขายปลูกอะไรต่อมิอะไร เราจะโทษชาวบ้าน
ตรงๆ เลยได้ไหม ชาวบ้านถาม เอ้ เม็ดกะหล�่ำผมก็ไม่ได้ท�ำนะ ปุ๋ยผมก็ไม่ได้
ผลิตเองนะ ฉะนั้นสิ่งต่างๆ ก็จะเริ่มเป็นความทันสมัยที่เข้ามา แต่ว่าความ
ทันสมัยก็เข้ามาพร้อมๆ กับการดูดทรัพยากรธรรมชาติไปด้วย ก็เกิดผลก
ระทบต่อชุมชนเยอะแยะ ธรรมชาติถกู ท�ำลาย เสือ่ มโทรม มีเกษตรแผนใหม่
ลงทุนสูง มีผลกระทบต่อดินต่อป่า มีวัฒนธรรมบริโภค แข่งขันกันตัวใครตัว
มัน หรือการศึกษาสมัยใหม่ด้วยนะครับ ตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะ ชาวบ้านพูดถึง
เรือ่ งการศึกษามากขึน้ เพราะว่าตอนนีเ้ ป็นหนีม้ ากขึน้ จากการศึกษา หนีส้ นิ
การศึกษาเริ่มพอๆ กับหนี้สินการเกษตร แล้วพอลูกๆ เรียนแล้วไม่กลับบ้าน
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลย
ก็มีหลายๆ อย่าง แต่ยังไงก็ตามพบว่าฐานความรู้เดิมในส่วนของ
การ... ก็ไม่ได้หยุดนิ่งหรือถูกท�ำลายแบบหนักอย่างที่ว่า ก็เริ่มมีการฟื้นตัว
ของเรื่องการเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษพวกนี้
เราก็ได้ยินเยอะใช่ไหมครับ เกษตรพอเพียง เกษตรพึ่งตนเองก็เกิดขึ้นเยอะ
เรื่องป่าชุมชนการดูแลป่าก็เกิดกระแสใหญ่ มีหลายชุมชนมาก ปี 31 เรา
พบป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ตอนนี้เป็นหมื่นๆ แห่งแล้วใช่ไหม
ฮะ หรือเมื่อก่อนอาจารย์ชัชไปเจอกับผู้น�ำเกษตรกร 2 คนคือ ลุงชาลี มาระ
แสง กับพ่อมหาอยู่ สุนทรชัย ทีอ่ สี านท�ำเรือ่ งเกษตรผสมผสาน ตอนนีน้ ่าจะ
มีเป็นหมื่นคนนะ ผมว่า การขยายก็ขยายตัวเยอะมากนะครับ หรือการดูแล
สุขภาพองค์รวม ตอนนี้มีเรื่องโฉนด พวกเราเคยได้ยินไหมเรื่องโฉนดชุมชน
เริ่มมีการเสนอเรื่องโฉนด เชิญครับ

พี่ฝ้าย ขอโทษค่ะ ตะกี้เห็นว่ามีเรื่องการจัดการทรัพยากรแล้วมีค�ำว่าป่าผู้
หญิงกับป่าผู้ชาย ก็เลยสงสัยว่าเป็นยังไง
อ.ชัชวาลย์ อ๋อ เรื่องป่าชุมชนมีชื่อเรียกมากมายเลยนะครับ เราเรียกว่า
ป่าชุมชน แต่ชาวบ้านเรียกว่าป่าคุณน�้ำ ป่าคุณน�้ำแปลว่าป่าต้นน�้ำ ป่าแพะ
ป่าแพะคือป่าใช้สอย ป่าใช้สอยเป็นป่าไม้เนือ้ แข็ง เป็นป่าใช้สอยใบไม้รว่ งป่า
ผลัดใบ ป่าสะดือก็คือเป็นป่าที่เวลาเด็กเกิดใหม่ของปกาเกอะญอเขาจะเอา
สะดือไปผูกไว้กบั ต้นไม้ แล้วก็ให้เด็กคนนีด้ แู ล ถ้าต้นไม้นโี้ ดนตัดเด็กก็จะป่วย
เพราะฉะนั้นก็จะมีป่าสะดือที่ทุกคนเอาสะดือไปแขวนไว้รอบๆ หมู่บ้าน ป่า
ผูห้ ญิงเป็นป่าทึบมากเลย เป็นป่าต้นน�ำ้ เรียกว่าเป็นป่าทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ เลยป่า
ผูห้ ญิง เขาเรียกกอนเนอมือ้ ป่าผูห้ ญิงเป็นป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์แล้วก็ให้น�้ำมาก
ที่สุด แล้วก็กอนเนอพาเป็นป่าผู้ชาย ป่าผู้ชายก็สมบูรณ์ลดลงมาหน่อย อยู่
ต�่ำลงมาอีกหน่อย ป่าบุ่งก็คือป่าที่อยู่ริมแม่น�้ำอย่างแถวๆ แม่มูล เราได้ยิน
ป่าบุ่งป่าทามใช่ไหม ป่าชายเลนป่าพรุอันนี้ชายทะเล ป่าสันทรายชายหาด
ป่าสาคูอันนี้เราได้ยินอยู่แล้ว
ช่วงหลังเราก็จะมีเรือ่ งโฉนดชุมชน เราเริม่ เสนอเพราะว่าพอโฉนด
แบ่งเป็นปัจเจกแบ่งเป็นของใครของมันๆ ถูกซื้อง่ายขายง่าย ตอนหลังเริ่ม
มีโฉนดชุมชนเข้ามาเพื่อป้องกันการซื้อขายแบบธุรกิจมากเกินไป ตอนนี้
มีหลายๆ ชุมชนเริ่มท�ำ มีการดูแลรักษาแบบพื้นบ้าน มีการหัตถกรรม มี
ประชาธิปไตยชุมชน การจัดการศึกษาโดยชุมชนเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมด
นะครับ
ก�ำลังบอกว่าก็คงไม่ได้มีด้านที่ลบอย่างเดียว มีด้านที่สร้างสรรค์
ด้วย แต่อยากให้เห็นว่าตอนนี้ในแง่ของวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเราก�ำลัง
อยู่ในระหว่างการปะทะสังสรรค์กัน 2 กระแสนี้ กระแสเดิมคือการอยู่ร่วม
เคารพธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน กับกระแสใหม่คือ
เอาชนะธรรมชาติแปรธรรมชาติให้เป็นเงิน เจอต้นไม้ต้นนี้ โอ้โห ต้นไม้ต้น
นี้มูลค่ากี่ลูกบาศก์เมตร ราคาเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้เขาคิดกันอย่างนั้น ก็ปะทะ
สังสรรค์กันอยู่นะครับ หรือว่าเมื่อก่อนก็เน้นเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีการ
เป็นมนุษย์ เคารพความรักกัน ตอนนี้ก็แข่งขันเสรี เดิมก็เน้นความเท่าเทียม

28

29

กันตอนนี้ก็ปัจเจกตัวใครตัวมัน พึ่งตนเองก็เป็นบริโภคนิยม ก็คือการปะทะ
เพราะฉะนั้นเราเข้าไปที่ไหนก็จะเจอภาพอย่างนี้นะครับ แล้วแต่ว่าผู้น�ำที่
นั่นหรือกลุ่มที่นั่นจะดึงพลังด้านไหนขึ้นมา ตอนหลังเวลาอาจารย์ชัชไป
ร่วมส่งเสริมในหลายชุมชน ชุมชนทีส่ ามารถดึงความรูอ้ งค์ภมู ปิ ญ
ั ญาเดิมมา
ใช้เยอะๆ เขาก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเยอะๆเขาสามารถรักษาป่าไว้ได้ ท�ำ
เกษตรอินทรีย์เยอะ ยังมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หมู่บ้านไหนที่ท�ำอันนี้ไม่
ค่อยได้ปล่อยให้ตามกระแสใหม่ๆ จะตัวใครตัวมัน ป่าก็จะถูกท�ำลายกลาย
เป็นของหลวง หลวงดูแลเราก็ไม่ตอ้ งดูแลอะไรอย่างนีเ้ นอะ ก็จะเป็นอีกแบบ
นึง ตัวใครตัวมันแล้วก็เน้นการบริโภค
ขณะนีก้ พ็ ยายามมีกระบวนการฟืน้ ฟูชมุ ชนท้องถิน่ เพราะกระแส
โลกาภิวัฒน์ก็แรงนะครับ ด้านท้องถิ่นเองก็ก�ำลังพยายามรวบรวมความรู้
รวบรวมเรือ่ งราวต่างๆ อย่างกลุม่ เยาวชนทีเ่ ราท�ำงานอยูด่ ว้ ย เราก็พยายาม
ให้เขาเรียนรู้อยู่อย่างน้อย 6 เรื่องนะครับ ที่เป็นกระบวนการฟื้นท้องถิ่นคือ
เรือ่ งส�ำนึกประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ประเพณี 12 เดือน ผูร้ ู้ ครูภมู ปิ ญ
ั ญา เครือ
ญาติ องค์กรกลุม่ การจัดการทรัพยากรแล้วก็การผลิตการท�ำมาหากิน อย่าง
น้อยเด็กๆ ก็จะกลับไปเรียนรู้หมู่บ้านตัวเองว่าที่บ้านตัวเองเป็นยังไงบ้าง
ไม่ใช่มีแต่แย่ๆๆ ไม่ใช่มีแต่ล้าหลัง ไม่ใช่มีแต่ยากจนอย่างที่เขาว่านะ สิ่งดีๆ
ก็มีเยอะ ภาพสมัยใหม่มาปุ๊บเนี่ยก็จะให้มองหมู่บ้านล้าหลัง ยากจน ไม่ทัน
สมัย ภูมปิ ญ
ั ญาเป็นเรือ่ งเก่าทิง้ ซะเถอะ จะมีค�ำแบบนีเ้ ยอะมาก เพราะฉะนัน้
เยาวชนเราก็กลับไปเรียนรู้จากฐานเดิม รู้จากของดีของบ้านตัวเอง เราก็
พยายามจะให้เกิดแบบนีท้ �ำยังไงให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนบนฐานภูมปิ ญ
ั ญา
ความเข้มแข็ง การสืบทอดปรับตัว แล้วก็สร้างสังคมที่ยั่งยืนในอนาคตครับ
ก็เอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าเราคงหิวข้าวกันแล้วมั้ง ไม่รู้พวกเรามีอะไรจะแลก
เปลี่ยนสักค�ำถามสองค�ำถามไหมครับก่อนจะทานข้าว
ลุงอ๋อย มีไหม หรือยังไม่ตกผลึก (หัวเราะ)
อ.ชัชวาลย์ หรือเดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันเนอะแล้วก็ไปคุยกับพ่ออุ้ยใจค�ำ
บ่ายนี้ ไปคุยกับกลุ่มเด็กๆ บ่ายนี้แล้วเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาคุยกันตอน
เย็นอีกรอบก็ได้

ลุงอ๋อย ครับๆ ก็เดี๋ยวเย็นก็สรุปอีกทีนึงนะฮะ ก็ตอนนี้ของอาจารย์ชัชก็
แค่นี้ก่อนนะ อ้าว งั้นเดี๋ยวตอนจากนี้ไปเรากินข้าวใช่ไหม แล้วก็เดี๋ยวไปดูที่
พี่หนิง เราจะไปที่อุ้ยสอนหลานน่ะค่ะ ใช่รึเปล่าคะอาจารย์
อ.ชัชวาลย์ ใช่ครับๆ
พี่หนิง ก็จะไปพบผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าพ่อครูแม่ครูอะไร เราจะได้ไปชุมชนไป
แลกเปลี่ยนแล้วเขาก็อาจจะมีกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ให้เราได้ลงมือท�ำ
ลุงอ๋อย อย่างนั้นก็เบรกทานอาหาร จัดการตัวเองนะ
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(จบครึ่งเช้า)

โครงการอุ้ยสอนหลาน
เชียงใหม่

บ้านอุ้ยใจ๋ค�ำ ตาปัญโญ ต�ำบลบ้านกาด อ�ำเภอแม่วาง จังหวัด

อ.ชัชวาลย์ พ่ออุ้ยครับ นี่พี่อ๋อยหัวหน้าทีมครับ
เสียงแซว อุ้ยอ๋อยครับ
พี่แบด อุ้ยอ๋อย (หัวเราะ)
อ.ชัชวาลย์ อุย้ อ๋อยพาน้องๆ นักศึกษามาแอ่วทางเหนือเนอะ มาเรียนรูเ้ กีย่ ว
กับเรื่องทางเหนือ ชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติของทางเหนือ มาเยี่ยมเยียนที่
โฮงเฮียนสืบสาน เดินทางมาแอ่วมาหาพ่อครูแม่ครู
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ อ๋อ ก็พอดีวันนี้วันเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ผ่านมานี่ เปิ้นก็ไป
มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.ชัชวาลย์ ครับ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ไปมหาวิทยาลัยพายัพมา
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ กลับมา 5 โมง
อ.ชัชวาลย์ กลับมาจากพายัพมา 5 โมงเย็น
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ก็กลับมาถึงบ้านนี่ 9 โมงพอดี 9 โมงกลางคืนนะ (หัวเราะ)
อ.ชัชวาลย์ 9 โมงก็ 3 ทุ่ม
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ไปอะไรนะ ส�ำนักส่งเสริมมหาลัยเชียงใหม่ ก็เอาพ่ออุ้ยกับแม่
อุย้ มา พอดีวนั นีผ้ มว่างอยู่ วันเสาร์วนั อาทิตย์บางทีกอ็ ยูบ่ า้ น วันนีจ้ ะออกไป
3 โมงละ นักศึกษามหาวิยาลัยนอร์ท แล้วก็ตอนเช้าก็มี
อ.ชัชวาลย์ ที่นี่ก็คงเป็นศูนย์คล้ายๆ กับที่โรงเรียนนะครับ พอตอนแรกไป
สอนที่โรงเรียนสืบสานเนอะ ตอนหลัง อุ้ยบอกว่าบ่ไหวละ เฒ่าละ ไปๆ มาๆ
ไม่สะดวก ก็เลยมาเปิดที่นี่ พ่ออุ้ยก็เลยไปชวนเพื่อนมาอีก ช่วยกันสอนที่นี่
เนอะ ที่นี่ก็เลยกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกับทางด้าน ด้านอะไรอุ้ย ที่นี่
แหล่งเรียนรู้ด้านอะไรครับ
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ที่นี่มันรวมหลายๆ ด้าน ถ้าด้านของอุ้ย จะเป็นด้านศิลปกรรม
อ.ชัชวาลย์ ศิลปกรรม
33

พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ด้านศิลปกรรม ของเล่น
อ.ชัชวาลย์ ของเล่นพื้นบ้าน
พ่ออุย้ ใจ๋คำ� ของเล่นพืน้ บ้าน เล่นดนตรีหรือว่าอันหยัง ก็เป็นงานศิลปกรรม
ของที่บ่กินบ่ใช้แหละ (หัวเราะ) ของที่เปิ้นบ่ใช้บ่กิน กินก็บ่ได้ ใช้ก็บ่ได้
(หัวเราะ) เออ ของเล่น (หัวเราะ)
อ.ชัชวาลย์ ของเล่นพื้นบ้าน
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ของเล่นพื้นบ้านฮะ ก็รวมจากหลายสล่าเนอะ เอามีความรู้
หลายด้าน เอามาท�ำ ขนาดพิธีทางศาสนาก็มี หัตถกรรมของใช้พื้นบ้านก็มี
เกีย่ วกับเกษตรก็มี ทีบ่ า้ นนีก่ ม็ ชี ว่ งท�ำเกษตรก็มที งั้ รถขุดรถไถ (หัวเราะ) ตอน
นี้ก็ท�ำอยู่เมื่อวานก็ท�ำวันนี้ก็ท�ำ (หัวเราะ) ท�ำนาอยู่ นั่นน่ะท�ำไร่ท�ำสวนแล้ว
ก็มหี มอเมือง เป็นหมอก็มาร่วมกัน เป็นวรรณกรรม บางทีกใ็ ห้มาสอนภาษา
ล้านนา ภาษาค�ำเมือง ภาษาล้านนา อย่างวรรณกรรมเนี่ย...
ลุงอ๋อย เขียนหลักสูตรเองเลยเหรอครับ
พ่ออุย้ ใจ๋ค�ำ ก็บใ่ จ้หลักสูตรของตัวเอง ก็เอาตามบรรพบุรษุ มาน่ะ (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย แสดงว่าหลักสูตรนี่เป็นมรดก
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ อ่า มรดกตกทอดมาหลายชั่วคนละ
ลุงอ๋อย ครับ
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ เนี่ยหลายชั่วคนละ
ลุงอ๋อย เราก็ยังรักษาวิธีการเริ่มต้นสอน ท�ำไปเหมือนอย่างที่เคย
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ครับ อย่างที่เคย อย่างที่ชีวิตเราเคยปฏิบัติ ต้องฮักปฏิบัติ
ของเนี่ยใช้ของท�ำเองทั้งนั้นน่ะ ท�ำเองแล้วก็มาเปิด สมัยก่อนสงครามโลก
ใช้อยู่หลังสงครามโลกมาก็ยังใช้อยู่ ตั้งแต่ 512 (พ.ศ.2512) จ�ำได้นะ 510
(พ.ศ.2510) เป็นต้นไปเนีย่ มัน...เทคโนโลยีของใหม่ขนึ้ มาก็เลยลืมของเก่าไป
อ.ชัชวาลย์ การเปลี่ยนแปลงที่นี่ชัดที่สุดก็คือปี 2512 คือของเก่าของเดิม
เริ่มไม่ถูกใช้ละ เริ่มไปรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ รับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาถึง 2436 รวมตัวเข้ามาเป็นชมรม
ผู้สูงอายุเป็นหยังขึ้นมานะ ก็ 38-39 ก็มาป๊ะอันเนี่ยก๊ะ ก็มาป๊ะ
อ.ชัชวาลย์ พ่ออุ้ยท�ำชมรมผู้สูงอายุก่อนตอนประมาณ 2536 รวมพล

รวมผู้สูงอายุมาท�ำกิจกรรมร่วมกันก่อน แล้วพอประมาณปี 40 อุ้ยก็มาเจอ
โรงเรียนสืบสาน
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ เออ ไปเจอนี่ (หัวเราะ)
อ.ชัชวาลย์ ไปเจอกัน ผมจัดงานอยู่ พ่ออุ้ยแกหิ้วของไปขอร่วมแจม พ่อ
อุ้ยบอกก็เอาของเล่นเนี่ยไปสอนเด็กๆ เสร็จแล้วก็ขายด้วยนะ ท�ำด้วยขาย
ด้วย เงินทั้งหมดยกให้โรงเรียนสืบสานหมดเลย จากนั้นก็เลยเชิญมาเป็นครู
สอนที่โรงเรียนสืบสาน
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ แต่ว่ามันตั้งไกล ห่างจากที่นี่ 30 กว่าโล ตรงนี้ตรงสันป่าตอง
หางดงสันป่าตองมันมาใกล้ทางนี้ ก็เลยแยกมาเป็นสาขาอยู่ตรงนี้ สายนี้มา
ทางนี้ ถ้าจากหางดงไปก็ไปสืบสาน (หัวเราะ) เนี่ยมันแบ่งกัน
อ.ชัชวาลย์ พ่ออุ้ยก็เลยตั้งเหมือนตั้งใหม่เลย
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ตั้งใหม่เลย ปี 45 ตั้งชื่ออันนี้ตั้งชื่อโครงการอุ้ยสอนหลาน
(หัวเราะ) พอดีก็ตั้งชื่อตั้งหยังเสร็จแล้วก็ปี 36 เอ้ย 46 พอไปถึงส�ำนักนายก
ข่าวนีล้ อื ไปถึงส�ำนักนายก ส�ำนักนายกก็มาวิจยั มาถึง 6 ครัง้ ครัง้ ที่ 6 เปิน้ ถึง
บอกให้ฮู้ว่า ครั้งที่ 1 ที่ 2 นี่บ่ฮู้กัน มาท�ำเป็นซื้อของซื้ออันหยังมาเล่นมาดู
ครั้งที่ 2 ก็มาอย่างเนี่ยบ่ฮู้เฮื่อง พอครั้งที่ 6 มาบอกว่าได้รับโครงการดีเด่น
ของชาติ เนี่ยชื่อร้อยเอกหญิงเมธินี ศรีรุ่งเรือง นี่นะมาทุกปี ปีนี้ก็มา 52 ต้น
ปีกม็ า มาทุกปีนะครับ เวลาแกมาทางเหนือมาเชียงใหม่จะต้องเอาเพือ่ นเอา
ฝูงมา มาที่นี่ทุกปี ทั้งมาในงานราชการเปิ้นมาแวะที่นี่ บางทีก็บอกมาล่วง
หน้าว่าจะมา ต้อนรับนะ
ลุงอ๋อย ตอนที่พ่ออุ้ยท�ำเนี่ยฮะ ท�ำไมถึงเห็นยังไงถึงได้ท�ำเป็น
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ก็เห็นเด็กๆ เนี่ยมันไปเล่นของใหม่ๆ ไปเล่นเกม ก็คิดขึ้นมาว่า
ของเก่าของโบราณของเรา ก็เล่นของเล่นโบราณก็ดนี ะ เปิน้ ก็ยงั ไปพลิกแพลง
เป็นของใช้ปจั จุบนั เป็นของใช้ของเฮา เฮาก็เลยเอามาคิดขึน้ มาก็ปี 38 พอดี
จังหวัดเจียงใหม่เปิน้ มีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กครับ ตัง้ อยูท่ แี่ ม่รมิ เปิน้ ก็มหี นังสือ
เชิญมาว่าอยากจะประกวดของเล่นพืน้ บ้านดัง้ เดิม ก็เอาซึงเอาสะล้อเอาของ
ไป เอาอันนีไ้ ป บะข่าง บะข่างโว่ ก็เอาไปหลายอย่างเอาไปประกวด เปิน้ ก็ฮบั
ไว้ เปิ้นก็เลย... (หัวเราะ)
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อ.ชัชวาลย์ พ่ออุ้ยท�ำให้ดูหน่อย นี่นะครับที่อุ้ยท�ำบะข่างโว่
Hatch-U เล่นยังไง
อ.ชัชวาลย์ เล่นยังไงอุ้ย
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ วิธีเล่นก็เอาหมุนด้วยมือ กางแขนอย่างนี้ เห็นไหมเคยเห็นใน
ทีวีไหม เคยเห็นบ่
อ.ชัชวาลย์ ไม่เคยครับ
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ในทีวีก็ชอบออก อันนี้จากที่เราดึงเนอะ เราก็ปล่อยมือแล้วก็
ปล่อยลงมา มันจะมีเสียง (พ่ออุย้ สาธิตการเล่นบะข่างโว่ให้พวกเราดู) เนีย่ จะ
มีเสียง (หัวเราะ) มันจะนานถึง... ตอนนั้นผู้สูงอายุต�ำบลบ้านจ่างท�ำแข่งกัน
ของใครจะมีเสียงดัง ของใครจะทน ของใครจะสวยมาแข่งกัน นานหมุนนาน
มีลูกหนึ่งมาท�ำหมุน 2 นาทีครึ่ง แล้วยังไม่หยุดจนต้องบอกให้หยุดเถอะ ถ้า
ปล่อยไป 2-3 นาทีมันก็ไม่หยุด อันนี้นี่นาทีกว่าๆ 60 วินาทีหรือ 50 วินาที
อันน้อยนะ ถ้าอันใหญ่ 2 นาทีไป มันได้ชนะเลิศ เฮาเป็นคนไปตัดสินตอนนัน้
ลุงอ๋อย ตอนพ่ออุ้ยเด็กๆ เป็นคนชอบเล่น
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ เป็นคนชอบเล่น
ลุงอ๋อย ไม่ชอบเรียนนะ
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ฮะ

ลุงอ๋อย ชอบเล่น
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ชอบเรียนชอบเล่นชอบดู มันไม่ได้เรียนก็ดูไว้ ดูให้เห็นแล้วเอา
มาท�ำให้เป็น (หัวเราะ) เรียนให้รู้ ดูให้เห็น ท�ำให้เป็น เล่นให้สนุก (หัวเราะ)
เดี๋ยวนี้มันเรียนไม่รู้ ดูก็ไม่เห็น เล่นก็ไม่สนุก เนี่ยเรียนผ่านๆ ไปหมด ท�ำไม่
เป็น เล่นก็ไม่สนุก ก็เล่นอะไรเล่นบอลเล่นการพนัน (หัวเราะ) อันนี้เล่นเพื่อ
ความสนุก ถ้ามือ่ ให้แรงๆ กว่านีก้ จ็ ะดังโว่ๆ เอาใครเล่นดังเอาไปเลย (หัวเราะ)
ใครเล่นดังเอาไปเลย
พี่ฝน ใครเล่นได้พ่ออุ้ยให้
อ.ชัชวาลย์ ใครเล่นดังพ่ออุ้ยให้เลย
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ อันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ ของเล่นบ้านเราเมื่อก่อน สมัยก่อน
สงครามโลก ท�ำเล่นเป็นรังเป็นตั๊กแตน เป็นฮอ
Hatch-U โดเรมอน
จูน คอปเตอร์ไม้ไผ่ๆ
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พ่ออุ้ยน�ำของเล่นไม้ประดิษฐ์หลายชนิดออกมาให้ชาว Hatch-U
ได้เล่นได้ชื่นชมกันสนุกสนาน เสร็จงานนี้บะข่างโว่ของพ่ออุ้ยหายไปหลาย
อันเลย

อ.ชัชวาลย์ อุ้ย แล้ววันนี้ จะมาให้เรียนกี่วิชา
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ เอากี่วิชา มีโน่นมีใบตอง
อ.ชัชวาลย์ อ้าว มีตรงโน่นนะครับ เดี๋ยวเราคุยตรงนี้เสร็จ ใครอยากเรียน
ใบตองนะครับ
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ แล้วก็มีนี่ของเล่น
อ.ชัชวาลย์ แม่บัวผันเนอะ
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ แม่บันผันใบตอง
อ.ชัชวาลย์ แม่บัวผัน ใบตอง
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ แล้วก็มีเครื่องสักการะ
อ.ชัชวาลย์ แล้วก็แม่อันหยังแฮ๋ม
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ แม่ผัน แม่ผันจะเป็นไผ่ แม่ตาลก็จะเป็นท�ำดอกไม้ท�ำหยัง
อ.ชัชวาลย์ อ้าว แม่ตาลท�ำดอกไม้ อันนี้ไป่ ไป่คือสาน
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ไป่เป็นพวกงูพวกนี้
อ.ชัชวาลย์ อ๋อ จักสาน เดี๋ยวเราไปเรียนได้เลยเนอะ
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ ไปเรียนได้เลยครับ
ลุงอ๋อย เอาสักอย่างนึง
บับเบิ้ล เอาทุกอย่างเลย (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย เอาสักอย่าง เริ่มอย่างนึงก่อน เดี๋ยวค่อยเสร็จอย่างที่หนึ่งแล้วค่อย
ไปอย่างที่สองละกันนะ
อ.ชัชวาลย์ ตอนนี้มี 1, 2, 3, 4 (พร้อมชี้ไปที่ฐานแต่ละฐาน) มี 5 ฐานก๊ะ
พ่ออุ้ยใจ๋ค�ำ มากี่ฐานเนี่ย (7 ฐานเจ้า)
อ.ชัชวาลย์ มี 7 กลุ่มครับ 7 กลุ่ม 7 ฐาน
พี่หนิง ก็มี 7 ฐานเนอะเราก็ค่อยๆ เรียนไปทีละฐาน ทีนี้ฐานละ 2 คน แล้ว
ก็ 3 คน มี 7 ฐาน แบ่งกันแล้วก็เวียนกันไปค่ะ จะได้เรียนกันครบทุกคนเนอะ
อ.ชัชวาลย์ เชิญเลยครับ

ก็ตงั้ ใจเรียนเอาจริงเอาจัง แต่นา่ เสียดายทีพ่ วกเรามีเวลาอยูท่ นี่ นี่ อ้ ยไปหน่อย
ท�ำให้ต้องเรียนรู้แบบเร่งรัดจบแบบเร็วๆ แต่ทุกคนก็ดูสนุกและมีความสุข
ที่ส�ำคัญพ่ออุ้ยแม่อุ้ยน่ารักมากๆ สอนพวกเราแบบไม่หวงวิชาเลย ทุกท่าน
เป็นกันเองเห็นพวกเราเหมือนลูกหลาน ก่อนกลับพวกเรายังได้ถ่ายรูปร่วม
กันกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ย แต่ละคนก็น�ำเสนอผลงานของตัวเองกันใหญ่ แถมบาง
คนได้วัสดุติดไม้ติดมือกลับมาท�ำต่อบนรถด้วย

ชาว Hatch-U รวมถึงพีๆ่ บางส่วนแยกย้ายกันไปเรียนรูต้ ามฐานที่
สนใจ บางคนเรียนไป่ บางคนเรียนท�ำเครือ่ งจากใบตอง หรือเรียนถักข้าว ซึง่
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กลุ่มสลีปิงใจแก้วกว้าง
หลังออกจากโครงการอุ้ยสอนหลาน ชาว Hatch-U ก็เดินทางมา
ถึงชุมชนฟ้าฮ่ามเพื่อพบกับกลุ่มสลีปิงใจแก้วกว้าง บรรยากาศเต็มไปด้วย
เสียงดนตรีล้านนา ทั้งสะล้อ ซอ ซึงปนกับเสียงจอแจของเด็กๆ มากมาย
ลุงอ๋อย เป็นเหมือนโรงเรียนด้วยแล้วก็เหมือนเป็นบ้านด้วย
พ่อหลวง เป็นบ้านครับ ตอนแรกก็เรียนรู้กันในของวัดเพราะบ้านไม่ไกล
จากวัด
ลุงอ๋อย ครับ
พ่อหลวง พอหลังๆ มาเด็กเยอะก็เลยคิดว่าช่วงเย็นพระท่านท�ำวัตร แล้วเรา
จะฝึกกันก็หลังจากเด็กเลิกเรียน เลยขยับมาทีน่ ี่ ก็มาเปิดเป็นศูนย์เรียนรูท้ นี่ ี่
ลุงอ๋อย ผมขอความรู้หน่อยครับว่าพ่อหลวงเนี่ย
พ่อหลวง พ่อหลวง
ลุงอ๋อย พ่อหลวงของทางเหนือนี่ใช้เรียกของทางเหนือเนี่ยครับ
พ่อหลวง เอ่อ ก็คือผู้ใหญ่บ้าน
ลุงอ๋อย อ๋อ
อ.ชัชวาลย์ เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย เป็น...
พ่อหลวง ไวยาวัจกร
อ.ชัชวาลย์ เป็นไวยาวัจกรวัดด้วย ช่วยงานที่ในวัดด้วย
Hatch-U เหมือนมัคนายกรึเปล่าคะ
อ.ชัชวาลย์ ไวยาวัจกร
พ่อหลวง มัคนายกก็มคั นายก เป็นเจ้าพิธลี ำ� ดับพิธที างศาสนา แต่ไวยาวัจกร
นี่จะเป็นคนที่ดูแลในด้านทรัพย์สินกิจกรรมของวัด เป็นตัวแทนสงฆ์ในด้าน
ทาง... เอ่อ นิติ
อ.ชัชวาลย์ ดูแลสถานที่
พ่อหลวง เพราะว่าวัดเป็นนิตบิ คุ คล เราก็เป็นตัวแทนทางกฎหมายบ้างทาง
นี้บ้าง ก็ดูแลทั้งปกครองในที่ช่วยเจ้าอาวาส เหมือนกับผู้ช่วยเจ้าอาวาส น่ะ
แต่เป็นฆราวาสครับ แต่ถ้ามัคนายกนี่เขาจะเป็นเจ้าพิธี
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อ.ชัชวาลย์ เจ้าพิธี เจ้าพิธีกรรม
พ่อหลวง ครับ เจ้าพิธีกรรม
ลุงอ๋อย งั้นเดี๋ยวผมแนะน�ำรวมๆ ก่อนนะครับ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
โครงการนี้เป็นโครงการของเยาวชนระดับมหาวิทยาลัย เราใช้ชื่อเป็นภาษา
อังกฤษว่า Hatch แล้วก็ขีด แล้วก็ U Hatch-U ถ้าพูดเร็วๆ ก็แฮชชู่อ่ะนะ
ครับ เป้าหมายคือต้องการที่จะให้เยาวชนในระดับมหาวิทยาลัยได้ไปเก็บ
เกีย่ วประสบการณ์ขอ้ มูลหรือตัวความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมซึง่ เป้าหมายรวมถึง
เรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมด้วย ธรรมชาติหรืออื่นๆ ทีนี้เราก็จะตระเวน
ไปเพื่อรับรู้เรียนรู้ แล้วหลังจากนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นกับพวกเราก็ชวนกัน
สังเคราะห์อีกที ว่าความรู้เหล่านี้จะท�ำประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง แบบเนี่ย
คือเรามารับรู้ภาพรวมๆ ของ...
พ่อหลวง ของชุมชนของทั่วไป
ลุงอ๋อย ครับ คือไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิต
หรืออะไรพวกเนี่ยครับ ซึ่งแต่ละคนก็มาจาก...
อ.ชัชวาลย์ หลายสถาบันๆ นะครับ
พ่อหลวง อ๋อ เหรอครับ
ลุงอ๋อย ครับ คือหลายๆ มหาวิทยาลัยแล้วก็หลายคณะวิชาที่เรียนนะครับ
ก็คิดว่านี่คือความหลากหลายในแง่ของพื้นฐานในการอบรม มารับรู้ในสิ่ง
เดียวกัน แล้วก็ลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง ครับ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ในวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาผ่านทางอาจารย์ชัช เพื่อที่จะรู้ว่าที่ทางภาคเหนือ
ล้านนา มีอะไรที่น่าสนใจ เราเองเราคงไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่น่าสนใจ
อยู่ตรงไหน ก็ต้องผ่านโรงเรียน
อ.ชัชวาลย์ สืบสานล้านนา
ลุงอ๋อย สืบสานล้านนา
อ.ชัชวาลย์ ไปที่โรงเรียนสืบสาน แล้วก็ไปหาพ่ออุ้ยใจ๋ค�ำแล้วก็มาที่นี่
พ่อหลวง เอ่อ ไปตามพ่ออุ้ย เปิ้นก็มีอีกรูปแบบหนึ่งเป็นวิถีนะฮะ อันนั้น
ค่อนข้างที่จะฮู้สึกว่ามีความเป็นชนบทมาก มากกว่านี้นะครับ
อ.ชัชวาลย์ มากกว่าที่นี่ ครับๆ

พ่อหลวง ที่นี่มันจะเป็นเกือบเมือง เพราะฉะนั้นความ... เดี๋ยวเชิญนั่งมั้ย
ฮะ นั่งรวมกับเด็กๆ มั้ยจะได้สัมผัส
อ.ชัชวาลย์ เออ ไปๆ
พ่อหลวง เนอะ เชิญๆ เชิญพี่ๆ นักศึกษามาสัมผัสกับน้องๆ แล้วเดี๋ยวเรา
จะได้นั่งคุยไปด้วย
อ.ชัชวาลย์ เชิญ พี่อ๋อยเชิญครับ
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อ.ชัชวาลย์ เมื่อกี้ถึงเรื่องว่าชุมชนแถวๆ นี้อยู่ใกล้เมือง
พ่อหลวง ต่อเนอะ
อ.ชัชวาลย์ ต่อครับ (หัวเราะ) เชิญครับๆ
พ่อหลวง ฟังค�ำเมืองได้รึเปล่าเนาะ
อ.ชัชวาลย์ ช้าๆ ก็ได้อยู่เนอะ
ลุงอ๋อย เดี๋ยวเขาก็จะช่วยกันเอง
พ่อหลวง บ่เป็นหยังครับ กลางก็ได้ ก็ในหมู่บ้านในชุมชนนี้ก็คงเหมือนกับ
ที่อาจารย์ได้พูดเมื่อกี้นะครับ คือจริงๆ แล้ว เราไม่ได้ท�ำเฉพาะด้าน เราท�ำ
เรื่องของการอนุรักษ์ทุกด้าน ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านประเพณี การฟื้นฟู
ประเพณีที่มันอยู่ในท้องถิ่นแล้วก�ำลังจะหาย ก็ฟื้นขึ้นมาไม่ให้หาย โดยวิธี
การ เอ่อ ในเรื่องประเพณีเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับศาสนาอยู่แล้วนะฮะ แล้ว
หัวใจหลักของการอนุรักษ์การรักษาไว้เนี่ย เรารู้ว่าหัวใจก็คือศาสนาแล้วก็
ประเพณีนี้จะเกี่ยวโยงกันอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ประเพณีความเชื่อต่างๆ จะอยู่
ในส่วนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับศาสนา เพราะฉะนัน้ การมาอยูร่ วมกันในสังคม สังคม
เกือบเป็นเมืองตรงนี้มีทั้งบ้านจัดสรรนะครับ เฉพาะหมู่บ้านเนี่ย มีบ้าน
จัดสรร 3 โครงการแต่คนที่มาซื้ออยู่ในบ้านจัดสรรก็ออกมาร่วมท�ำกิจกรรม
กับเรา เพราะเราอาศัยทางประเพณีวฒ
ั นธรรมเป็นเรือ่ งของความการรวมใจ
ด้านมวลชน เราก็อาศัยช่วงทีเ่ ราจะมีกจิ กรรมเผยแพร่อย่างเช่นกิจกรรมของ
เด็กของเยาวชนทีเ่ รียนรูท้ างด้านศิลปวัฒนธรรม เรือ่ งของการอนุรกั ษ์รกั ษา
สิง่ แวดล้อม อย่างต้นไม้ในหมูบ่ า้ นนีย้ งั ค่อนข้างทีจ่ ะเยอะ แล้วก็พยายามทีจ่ ะ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน แล้วก็ขอให้มสี ว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อม โดย

เฉพาะเรือ่ งของต้นไม้เนีย่ ส�ำคัญนะฮะ แล้วภูมปิ ระเทศด้านนึงของเรา ล�ำน�ำ้
ปิง จากนี้นะครับ ถนนนี้ลงไปก็ถึงน�้ำปิง น�้ำปิงเราก็มีสายที่ช่วยกันดูแลช่วย
กันอนุรกั ษ์อยู่ ถึงแม้วา่ ทีร่ มิ น�้ำ ตอนนีอ้ ยูใ่ นมือของคนมีอนั จะกินไปหมดล่ะ
(หัวเราะ) ไม่ใช่ชาวบ้านจริงๆ เขาก็มาซือ้ อยูแ่ ต่ทเี่ ขาซือ้ อยูเ่ ขาก็มสี ว่ นร่วมใน
สังคม เพราะว่าตราบใดทีว่ ถิ เี ราในส่วนใหญ่ยงั คงรักษาไว้ในวิถคี วามเป็นอยู่
ยังเป็นวิถีเดิมที่เราพยายามดึงให้มันคู่ขนานกับความเจริญที่เข้ามานะครับ
ก็ร่วมกันรักษา บางทีก็จัดพิธีกรรมเป็นสื่อที่จะดึงในส่วนของการอนุรักษ์
ผมเคยจัดพิธีสืบชะตา ทางเหนือเฮาสืบชะตาแม่น�้ำปิง ที่หมู่บ้านนี้ แล้วที่มี
โอกาสทีไ่ ด้มาอยูใ่ นส่วนของฝ่ายปกครองก็ได้มโี อกาสร่วมกับท่าน สท. ของ
เทศบาลต�ำบล ก็อยู่ในหมู่บ้านเหมือนกัน
อ.ชัชวาลย์ สท.ก็สมาชิกสภาเทศบาล
พ่อหลวง สมาชิกสภาเทศบาล
อ.ชัชวาลย์ เทศบาลต�ำบลฟ้าฮ่าม
พ่อหลวง ต�ำบลฟ้าฮ่าม
อ.ชัชวาลย์ ต�ำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลต�ำบลฟ้าฮ่าม
พ่อหลวง ตั้งแต่เป็นอบต. นะฮะ มากัน 2 สมัยละ จากอบต.ก็ขยับมาเป็น
เทศบาล แต่คยุ กันทีน่ จี่ ะต่างจากทีอ่ นื่ หน่อยเพราะว่าเรามีเวทีสาธารณะทุก
เดือน ในต้นสัปดาห์แรกของเดือน ก็จะคุยกันก็ประมาณว่าเรื่องปัญหาทาง
สังคมเรา เรือ่ งของข่าวสารทางราชการบ้าง ข่าวสารแล้วก็ปญ
ั หาสังคมทีเ่ รา
จะร่วมกันช่วยกัน แล้วตัวที่จะเป็นรากฐานที่ส�ำคัญที่จะให้ชาวบ้านแบบว่า
รุ่นเด็กๆ ได้มีจิตสาธารณะที่จะมีส่วนร่วมกันทางสังคม ที่นี่พยายามปูพื้น
ฐานด้วยอย่างนี้ เรื่องของศิลปวัฒนธรรมความเป็นพื้นบ้าน คือไม่ได้เรียน
รู้เฉพาะเรื่องของดนตรีเรื่องของศิลปะล้านนาอย่างเดียว เราก็อาศัยตรงนี้
สอดแทรกเข้าไป ก็เป็นกระบวนการซึมซับน่ะครับ ซึมซับให้เกิด ก็จะไปบวก
กับการปกครองได้ง่ายขึ้นดีขึ้น เพราะว่าเรามีรุ่นพี่รุ่นกลางนะครับ รุ่นต่อๆ
กันมานะ ในส่วนของความเป็นล้านนาก็จะได้เรื่องของจริยธรรม เรื่องของ
คุณธรรม เรื่องพยายามสร้างแกนน�ำสร้างตัวแทน สร้างจิตสาธารณะหรือ
ว่าการมีส่วนร่วมทางสังคม การศาสนาประเพณีวัฒนธรรมก็มี พอเด็กรุ่นพี่

โตขึน้ มาเขาอาจจะไม่ได้มาอยูใ่ นวงนี้ เพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาของวัยทีจ่ ะ
ต้องปรับเปลี่ยน ก็ลูกศิษย์ก็ประมาณรุ่นนี้ก็จะประมาณรุ่นที่ 2 นะ พอปรับ
เปลี่ยนเขาต้องไปเรียนต้องเตรียมตัวที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเข้าอะไรนะครับ
ก็จะเป็นรูปแบบอื่นอาจมาช่วยสอนน้องเป็นครั้งคราว แล้วถ้าเป็นผู้ชายก็
อาจจะได้ช่วยเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ก็เป็น
เยาวชนอาสาที่จะมาช่วยกันดูแลเป็นการข่าวของชุมชน เป็นการประสาน
งานการช่วยเหลือกิจกรรมทางประเพณีของหมู่บ้าน อย่างวันนี้เพิ่งเสียศพ
ไป งานศพงานอะไรพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะไปช่วย แล้วจะต่างจากชุมชนอื่นก็
ตรงนี้ เพราะว่าทีอ่ นื่ ไม่คอ่ ยมี ความเป็นเมืองมันกลืนไปหมดแล้ว เข้าใจความ
เป็นเมืองใช่ไหม ถ้าโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ รัว้ ติดกันเนีย่ ไม่รจู้ กั กันก็มใี ช่ไหม
ฮะ ไม่คุยกันก็มี แต่กระบวนการที่ท�ำให้เรามาร่วมกันได้คือประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เราได้ท�ำได้ด�ำเนิน แล้วก็อีกส่วนนึงที่ได้มาร่วมกัน ได้สัมผัสกัน
ตลอดเวลาก็คือเมื่อมีโครงการอยู่ดีมีสุขที่รัฐบาลหนุนลงมา โครงการ SML
อะไรพวกเนี่ยที่เขาสนับสนุนงบประมาณลงมา หมู่บ้านก็เอาไปจัดท�ำกาด
ชื่อ “กาดต้อนกอง ข่วงวัฒนธรรม” นั่นน่ะ หน้าวัดใช้พื้นที่ก็ไม่มากเท่าไหร่
อ.ชัชวาลย์ ขยายความหน่อย กาดต้อนกอง
พ่อหลวง (หัวเราะ) ค�ำว่ากาดต้อนกองเนี่ย “กาด” ก็คือ “ตลาด” ค�ำว่า
“ต้อนกอง” เป็นค�ำโบราณตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษน่ะ กลัวว่ามันจะหาย คือ
สมัยก่อนมีพอ่ ค้าแม่คา้ หาบของขายเดินมาตามถนน พอมาถึงปากซอยหรือ
ถนนต่อเชือ่ มกันเนีย่ ชาวบ้านก็จะไปดักรอซือ้ ของตรงนัน้ นะฮะ อันเนีย่ ก็ค�ำ
ว่า “ต้อน” ก็คือ “เกิด” เนอะ “ดัก”
อ.ชัชวาลย์ ดักซื้อของ
พ่อหลวง ดักซื้อ
อ.ชัชวาลย์ ตามทาง
พ่อหลวง ตามทางที่เขา
อ.ชัชวาลย์ ที่เขาหาบขาย
พ่อหลวง นัน่ คือ “ต้อน” ส่วน “กอง” ก็คอื “ถนน” แล้ว “ข่วงวัฒนธรรม”
ก็คือเราเปิดเป็นลานตรงกลาง ด้านข้างรอบๆ ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขาย
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อ.ชัชวาลย์ อยู่ตรงหน้าวัดเนี่ยครับ
พ่อหลวง ครับ แล้วตรงกลางก็ถ้าเราซื้ออะไรมาเราก็มานั่งกินกัน สมมติว่า
ช่วงเย็นพาเด็กพวกนีไ้ ปแสดงบนเวทีตรงนัน้ เป็นข่วง ก็เหมือนกับเป็นโรงข่วง
ไปแสดง แต่เด็กได้มีโอกาสได้แสดงออกก็ได้ใช้เวทีได้แสดงออก แล้วที่จะได้
มากกว่านั้น ก็คือชาวบ้านได้ออกมาสัมผัสได้มาพบปะ นี่ฮะคือการที่เราจะ
เชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ก็ได้มาพบปะพูดคุยแล้วมาจับจ่ายซือ้ ของ
หลักของกาดในตอนแรกก็ใช้หลักง่ายๆ เลย คือหลักเหมือนกับพืน้ ๆ ทีส่ ดุ เอา
มาเป็นตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน พื้นที่สุดนี่คืออะไร เราคิดว่าใน
หลักแรกหลักคิดเนี่ย สมมติว่ากล้วยสักเครือนึง เครือนึงมีกี่หวีไม่แน่ใช่ไหม
ฮะ บางทีมี 10 กว่าหวี ถามว่าครอบครัวนึงกินหมดมั้ย ก็ไม่หมดนะ แล้วที่
เหลือเอาไปไหน เน่าใช่ไหม ทิ้งใช่ไหม ให้หมูเห็ดเป็ดไก่กินใช่ไหม แล้วอยาก
เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้มั้ย นะฮะ มุมคิดตรงนี้ถึงออกมาเป็นกาดต้อนกอง ก็
เอาไปแลกเปลีย่ นกัน ใครมีอะไรทีอ่ ยากจะซือ้ จะขายจะแลกจะเปลีย่ น เรามี
กล้วยเรากินไม่หมดเอาไปเปลีย่ นเป็นสตางค์ได้มยั้ แล้วก็เอาไปแลกของอย่าง
อืน่ ทีเ่ ราจะกินมาได้มยั้ ก็เอาหลักนีม้ าคิดแล้วก็มาจัดการ แต่เป้าประสงค์ของ
เรานอกจากมุมกระตุน้ ตรงนี้ เขาก็บอกนะ... เราท�ำมาประมาณปีกว่าแล้ว ก็
บอกว่าจะได้ไม่ได้จะรอดไม่รอดนะ (หัวเราะ) แต่จนถึงทุกวันนีเ้ ราก็ยงั มีกาด
นะครับ มีทุกวันเสาร์ 9 โมงถึง 3 ทุ่ม
แล้วค�ำว่าการมีสว่ นร่วมของสังคมเนีย่ มันได้นะ ได้อยูต่ รงทีว่ า่ พอ
เรามาคุยกันมุมนี้ปุ๊บ หลังจากการแสดงตรงนี้เสร็จ เราก็มีประมาณศิลปิน
ที่เคยเล่นเป็นอาชีพ ตอนนี้เขาหยุดแล้ว ว่าง เขาพอมีเวลาก็มาเสริม อย่าง
หลังจากการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจบ ก็อาจจะมีโฟล์คซอง มี
โฟล์คซองมีดนตรีเข้ามาเสริมให้มันอยู่ถึง 3 ทุ่มได้ แล้วหลังจาก 3 ทุ่มก็เก็บ
กวาดเรียบร้อยหมด แล้วที่ได้เรื่องของมวลชนนี่คือเขาได้มาสัมผัสมาคุยมา
พูดมานั่งเล่น มาเยี่ยมมาเดินเล่น บางทีเดินออกจากหมู่บ้านมาออกก�ำลัง
ออกก�ำลังแล้วก็มาแวะซือ้ น�้ำซือ้ ท่าอะไรกิน มันก็เกิดการมีสมั พันธภาพทาง
สังคมฮะ
แล้วก็เรื่องของแม่น�้ำปิง เราก็ต้านที่สุดก็คือเรื่องเขื่อน เขื่อนนี่ไป

คุยกันในระดับของท้องถิน่ ก็ไปคุยกันบ่อย ถ้ามีการประชุม ได้มโี อกาสเข้าไป
ที่กรุงเทพฯ แล้วก็ไปที่ท่าน�้ำวัดระฆัง ไปที่ภัทราวดีเธียเตอร์ พอไปเห็นตรง
นั้นเนี่ยเขาท�ำบุญนะ คนใจบุญสุนทานมีเยอะคนกรุงเทพฯ นะฮะ ก็ไปซื้อ
ปลาซือ้ เต่าปล่อยเต่าปล่อยปลา ไปยืนดูแล้วเห็นสภาพของปลาของเต่าของ
พวกนี้ที่เขาปล่อยลงไป ผมไม่คิดว่ามันจะได้บุญรึเปล่านะ ไม่รู้ว่าเขาท�ำบุญ
หรือว่าไปท�ำอะไรที่มากกว่านั้น เราไม่มองเฉพาะผลกระทบตรงนั้น เพราะ
ว่าปลาทีจ่ ะหาทีอ่ ยูร่ มิ ฝัง่ มันไม่มรี ะบบนิเวศให้อยู่ ไม่มดี นิ ไม่มตี น้ หญ้า มีแต่
บัวลอย พอเรือมาทีก็กระแทกใช่ไหมฮะ คลื่นก็ซัด ว่ายตุ๊บป่องๆ เข้ามาฝั่ง
พอเรือมาอีกทีคลื่นซัดตีออกไปกลางน�้ำอีก เป็นอย่างนั้นวนเวียนอยู่อย่าง
นั้น ผมไปดูแล้วสลดน่ะ (หัวเราะ) อันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับฝาก เพราะ
อย่างนั้นตรงท่าดินน�้ำปิงของเรา ผมคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สท.เขต
ท้องถิน่ ว่าเราไม่อยากได้นะไอ้ก�ำแพงปูนน่ะ เพราะว่าพอเห็นตรงนัน้ แล้ว ผม
จ�ำติดตากลับมาเชียงใหม่ เราไม่อยากได้ตรงนัน้ คลืน่ มาทีโครมปลากระเด็น
ไปตรงกลางเสร็จแล้วว่ายตุบ๊ ป่องๆ เข้ามาหาฝัง่ อีกใช่ไหม พอเรือมาอีกโครม
มันกลับออกไปอีกละ แล้วมันจะรอดเหรอ อันนี้มันสะท้อนนะครับ เราเก็บ
เล็กเก็บน้อย ถ้าไม่คิดอะไร ก็ท�ำบุญปล่อยปลาได้บุญใช่ไหม แต่เราเก็บเอา
ตรงนี้มามันเป็น เอ่อ เรียกว่าการสะท้อนกลับของการได้สัมผัส สัมผัสตรง
นั้นแล้วก็สัมผัสกับถิ่นฐานที่เราอยู่ โดยเฉพาะเราโตมากับแม่น�้ำปิงซึ่งเป็น
สายเลือดตรงนี้อยู่แล้ว ความหวงแหนความใส่ใจที่มีต่อตรงนี้ ถึงต้องคุยกัน
บางทีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเมืองก็อาจจะมีบางปัญหา แล้วคนเรามัน
ก็ต่างความคิดนะฮะ ค่อนข้างที่จะเห็นค่านิยมของความเจริญของหลายๆ
อารยธรรมใหม่ที่เขามีเป็นบล็อกปูนใช่ไหมฮะ บ้านเป็นกระบอกๆ กันหมด
แล้วพอมีพวกนีม้ ากเนีย่ ภาวะอากาศมันร้อนน่ะ มันไม่ได้กรองอะไรสักอย่าง
นึงนะ มันดูดซับเต็มที่แล้วก็ปล่อยเต็มที่เหมือนกัน
เชียงใหม่กเ็ หมือนกัน ทุง่ นาเดีย๋ วนีก้ เ็ ป็นบ้านจัดสรร เราใช้คา่ นิยม
ใหม่ตามกันมาก บางทีในมุมมองในอีกมิติหนึ่งอาจจะคิดว่า เออ มันล้าหลัง
ล้าสมัยแต่ความเป็นภูมิปัญญาเนี่ย เขาอยู่กันอย่างการเรียนรู้เหมือนกันนะ
ฮะ เขาสืบทอดกันด้วยการซึมซับกัน ปฏิบัติ การสัมผัส ถามว่าเขาประคอง
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ตัวอยู่ ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ไหม ได้ ด้วยการเรียนรู้จากบรรพบุรุษ จากความเป็น
มาวิถขี องเขาเอง เขาก็อยูไ่ ด้ อย่างนัน้ ไม่ตอ้ งเข้าเมืองก็ได้ ไม่ตอ้ งไปอัดกันอยู่
ตรงเมืองหลวงก็ได้ แล้วเขาท�ำมาหากินได้ไหม ได้ แต่ท�ำไมถึงต้องไป ท�ำไม
ถึงต้องขนกันไปหางานท�ำ ผมว่าในมุมมองของเชิงทีเ่ รามองด้านอนุรกั ษ์ มอง
ด้านการที่จะพยายามที่จะคงให้มันอยู่ด้วยกันไปได้กับเมือง เพราะฉะนั้นก็
เลยต้องปรับ ปรับเข้าหากัน แต่อนั ไหนทีส่ ามารถเป็นจุดยึดจุดทีจ่ ะเป็นแกน
กลางให้กบั สังคมทีย่ งั จะเข้ามาร่วมได้ มาด�ำเนินกิจกรรมด้วยกันได้ ก็ด�ำเนิน
เรือ่ งของกิจกรรมนัน้ ๆ ไป ถึงหมูบ่ า้ นนีค้ อ่ นข้างทีจ่ ะเงียบ ไม่คอ่ ยพลุกพล่าน
ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่

ลุงอ๋อย อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในเขตเทศบาลมีท�ำอะไรบ้าง
พ่อหลวง ในส่วนของชุมชนก่(early
อนนะฮะ
ที่นี่ส่วนหนึ่งเป็นุ อาชี
พค้าขาย
retire / เกษียณอายุราชการก่อนอายุค
รบ 60 ปี)
รับจ้าง ข้าราชการ ข้าราชการทีเ่ ออร์ลที่ เี่ กษียณอายุเราเชิญมาเป็นทีป่ รึกษา

บางท่านเป็นประธานกรรมการของกลุ่มในหมู่บ้านนะฮะ เรามีการส�ำรวจ
ทรัพยากร เรามีการส�ำรวจเรือ่ งของประวัตศิ าสตร์ เรามีประวัตศิ าสตร์ เรามี
ภูมิศาสตร์อยู่ในมือ เรามีทรัพยากรอยู่ในมือ ทรัพยากรมนุษย์ เพราะฉะนั้น
เราก็จะได้ความหลากหลายตรงนีเ้ ข้ามาจัดการร่วม มันเป็นการเปิดกว้างใน
ชุมชนที่จะให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เราพยายามจะวางแนวให้มันเกิด
ตรงนี้ แล้วก็การแสดงความคิดเห็น ก็คุยกัน คุยกันเสร็จแล้ว ไม่มีใครที่จะ
ต้องการที่จะอยู่โดดเดี่ยว ไม่มีใครต้องการที่จะอยู่แบบต้องระวังตัวตลอด
เวลา เรื่องภัยอันตรายต่างๆ ต้องระวังเรื่องสุขภาพ ต้องระวังเรื่องสารพัด
เรือ่ งอากาศเรือ่ งสิง่ แวดล้อมอะไรพวกนี้ ไม่มใี ครอยากเป็นอย่างนัน้ พอไม่มี
ใครอยากเป็นอย่างนั้น พอเรามาคุยกันปุ๊บ ท�ำไงดีล่ะ ก็ต้องร่วมกันใช่ไหม
ฮะ ก็ไม่วายล่ะ ก็ต้องมีบางส่วนที่เขาอาจจะไม่มีเวลาหรือไม่สนใจแต่ก็น้อย
น้อยมากในหมูบ่ า้ นนี้ แล้วอาชีพอืน่ เ เวลาเรามีกจิ กรรมทางประเพณีหรือว่า
กิจกรรมของหมูบ่ า้ น เขาก็จะสนับสนุนทัง้ ก�ำลัง ทัง้ ก�ำลังแรงกายแล้วก็กำ� ลัง
ทรัพย์ทชี่ ว่ ยมานะครับ อย่างของเด็ก บางทีเขาเห็นเวลามีงานก็จะเข้าไปช่วย
แล้วไปช่วยกันจริงๆ เด็กเราไม่ชี้น�ำด้วยปัจจัย
ลุงอ๋อย นี่เด็กๆ รุ่นนี้คือซ้อมใช่ไหมครับ
พ่อหลวง ใช่ครับ ซ้อม
ลุงอ๋อย ซึ่งทุกคนก็เล่นเป็นวงได้หมดแล้ว
พ่อหลวง ได้ครับ มีเรียนกันมาชุดนี้อยู่ประมาณ 2 ปี 2 ปีกว่า
ลุงอ๋อย พ่อหลวงสอนเอง
พ่อหลวง ครับผม ก็มี 2 ปี มีดนตรีเนีย่ ฮะทีข่ อรุน่ พีเ่ ขามา แล้วก็ขออาจารย์
ช่วยสอนมาช่วยเสริม แล้วก็นอกนั้นกลองผมก็ค่อนข้างที่จะไปทางกลอง
กลองล้านนา
อ.ชัชวาลย์ เมื่อก่อนเป็นช่างท�ำกลองด้วย
พ่อหลวง ครับ ท�ำกลอง
อ.ชัชวาลย์ เป็นสล่า สล่าท�ำกลอง
พ่อหลวง ก็ที่มาใหม่ก็นะครับ แล้วนี่ก็หลากหลายโรงเรียนมีตั้งแต่อยู่ใน
ชุมชนแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงกัน
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ลุงอ๋อย ประชากรสักเท่าไหร่ครับ จ�ำนวน
พ่อหลวง ประชากรมี 400 กว่าหลังคาเรือนครับ พันกว่าคน ก็เพิ่มขึ้นมา
เรือ่ ยๆ เพราะบ้านจัดสรร เดีย๋ วนีก้ เ็ ต็มโครงการประมาณ 2-3 โครงการ เริม่
แรกมีประมาณอยู่ 300 กว่านิดหน่อย แล้วก็เพิ่มขึ้นมา เพิ่มในปี 50 มาถึง
ตอนนี้ ประชากรเข้ามาอยูอ่ าศัย อย่างทุกวันนีเ้ ยาวชนรุน่ พีก่ จ็ ะเป็นเยาวชน
อาสาทีจ่ ะออกตรวจรักษาดูแลความสงบภายในหมูบ่ า้ น เพราะเราจะมีขอ้ มูล
เราจัดระบบคณะกรรมการเป็นดาวล้อมเดือน จัดรอบๆ หมู่บ้าน ไม่เอา
เป็น กระจุก พ่อหลวงไม่ได้เอาอ�ำนาจมาวางอยู่ตรงนี้ที่เดียว เพราะฉะนั้น
ข่ายของเรา เป็นเหมือนข่ายแห เรามีหูมีตาอยู่รอบ ถ้าคนแปลกหน้าเข้ามา
โทรศัพท์เข้ามาละ การประสานงานเกิดละ เด็กเยาวชนที่เห็นจะมารายงาน
นีค่ อื การป้องกันและป้องความ ถามว่ามีไหมเหตุ มี เพราะว่าความเป็นเมือง
ประชากรแฝงทีม่ าเช่าเขาอาศัยบ้าง มาอยูบ่ า้ นเช่าบ้าง อยูห่ อพักบ้าง อันเนีย่
มันเริม่ เกิด ถ้าเราไม่คงตรงนีไ้ ว้ ไม่พยายามทีจ่ ะรักษาตรงนีไ้ ว้ แน่นอนว่าอีก
หน่อยหมด ถูกกลืนหมด

ลุงอ๋อย เขาใช้เวลาซ้อมนี่ถึงกี่ทุ่มครับ
พ่อหลวง จะอยู่ที่นี้ประมาณ ถ้าช่วงนี้ประมาณทุ่มถึงทุ่มครึ่ง พ่อแม่ก็จะ
ทยอยมารับ ทุม่ นึงบางทีเขาก็จะมารับ บางคนก็จกั รยานก็ขกี่ ลับ บ้านใกล้ๆ
ขี่จักรยานมาเอง ถึงเวลาก็มานัดหมายก็มา ถึงเวลาซ้อมก็เข้ามา ก็เต็มบ้าน
นี่แหละเนอะ (หัวเราะ) ถ้าไม่มีความตั้งใจที่จะรักษาก็คงไม่ไหว ยิ่งถ้าความ
เป็นเมืองเดี๋ยวนี้คนเราค่อนข้างที่จะทุกคนอ่ะ จะเอาตัวรอดเป็นส่วนใหญ่
เอาปากเอาท้องเอาครอบครัวเอาตัวเองดูเฉพาะแค่นั้นเอง ดูแค่ในหลังคา
บ้านสี่เหลี่ยมของเขาแค่นั้นเอง
ลุงอ๋อย จะฟังสักเพลงนึงได้ไหมครับ (หัวเราะ)
พ่อหลวง อ๋อ ได้ๆ
อ.ชัชวาลย์ (หัวเราะ) ขอฟังสักเพลง
พ่อหลวง อ้าว เดี๋ยวฟังเพลง
อ.ชัชวาลย์ เออ ฟังเพลงสักเพลง
พ่อหลวง แล้วก็มีนี่อีกอย่างนึงนะครับ เอ่อ ของเล่นล้านนาที่นี่นะ สท.เรา
มาช่วยกันฟื้น ก็คือบะข่างโว่
อ.ชัชวาลย์ ได้ไป...
พ่อหลวง เรามาฟื้นกัน มาจัดให้มีการแข่งขันกันประกวดกันในช่วงของ
อ.ชัชวาลย์ ที่นี่ก็มีๆ (หมายถึงบะข่างโว่)
พ่อหลวง จะแข่งกันช่วงประเพณีสรงน�้ำพระธาตุ วันวิสาขบูชาทุกปี ฟื้น
ด้วยการจัดแข่ง (พ่อหลวงสาธิตการเล่นให้พวกเราดู)
ลุงอ๋อย บะข่างโว่
พ่อหลวง อันนี้เปิ้นเล่นกับมานะ
อ.ชัชวาลย์ เออ เล่นก็เล่นไปแล้วก็ลูกข่างน่ะดูไปเนอะ
พ่อหลวง อ้าว ลองเล่นให้พี่ๆ ฟัง มีใครเล่นดนตรี
ลุงอ๋อย มีครับ เต่าๆ
พ่อหลวง อาจจะลองร่วม เล่นอะไร
อ.ชัชวาลย์ เล่นอะไรดี
พ่อหลวง ตีกลองสะบัดชัยไหม
ลุงอ๋อย อ้าว เดี๋ยวลองดู

เต่า อยากลอง (หัวเราะ) แต่ผมเรียนไปแล้วไปอยู่กรุงเทพฯ ไม่ค่อยได้ใช้
พ่อหลวง อ๋อ อยู่เชียงใหม่
เต่า คนเชียงรายครับ
พ่อหลวง อ๋อ เชียงราย คนเมืองเฮาเนอะ
เต่า ครับ
พ่อหลวง บ้านหยัง
เต่า อยู่แม่สายครับ
พ่อหลวง อ๋อ บ้านแม่สาย ดีแล้วที่มี บ้านเฮาก็ต้องเล่นเป็น อ้าว เล่นเพลง
เลยลูก จะเอาอันได๋
อ.ชัชวาลย์ อันนี้รู้สึกว่าลูกใหญ่กว่าเนอะ
พ่อหลวง ใหญ่กว่าฮะ เป็นที่ใช้แข่งแล้วเราจะจัดเป็นกลุ่ม
อ.ชัชวาลย์ อ๋อ ทางนี้เขาแข่งด้วย แข่งลูกข่าง
พ่อหลวง ครับ มีแข่ง แข่งเสียง เสียงดังยาวแล้วก็เป็นการจับเวลา มีเป้า
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(เด็กๆ เริ่มบรรเลงดนตรีให้ฟังไปพร้อมๆ กับหัดเล่นบะข่างโว่)
พ่อหลวง นี่ก็จะหาย นั่งเฝ้า...ผมเรียนอนุบาลนั่งเฝ้าคนแก่เขาเล่นให้ดูน่ะ
แล้วดึงไม่ไหวตัวยังเล็กอยู่ ภาพนัน้ มันติดมาจนถึงเดีย๋ วนี้ เราก็ เอ้ มันจะหาย
แล้วมันจะหมดไปแล้ว บางคนไม่รจู้ กั นะ ก็เลยเอากลับมาฟืน้ จุดประกายให้
เกิดนี่ขึ้นมาก็จัดประกวดเลย แข่งขันกันไปเลย เป็นการดึงไว้ ถ้าไม่งั้นหมด
อ.ชัชวาลย์ มันมีพัฒนาการขึ้นมาอีกขั้นนึง ใหญ่ขึ้นมา ไปดูของพ่ออุ้ยมัน
น้อยเดียว
พ่อหลวง มันน้อยเดียวใช่ไหม อันนั้นส�ำหรับคนแก่เล่น อันนี้ส�ำหรับเด็ก
เล่นไว้แข่งกัน
ดนตรีเล่นจบไปแล้ว แต่รู้สึกว่าบะข่างโว่จะได้รับความสนใจ
มากกว่า หลังจากนั้นพ่อหลวงก็มีเตรียมโชว์ตีกลองสะบัดชัยของเด็กๆ ให้
พวกเราได้ดกู นั ต่อก่อนกลับ เด็กๆ ทีร่ ว่ มแสดงทุกคนดูมคี วามตัง้ ใจกันมากๆ
ไม่มีอาการเคอะเขินให้เห็นเลยสักนิด

คุยกันหลังจากกินข้าวเย็น
อ.ชัชวาลย์ มีกลุ่มสลี กลุ่มอะไรครับ
Hatch-U สลีปิงแก้วกล้า / ชัยๆ / ใจ๋แก้วกว้าง
อ.ชัชวาลย์ (หัวเราะ) สลีปิงใจแก้วกว้าง
Hatch-U (หัวเราะ) สลีปิงใจแก้วกว้าง
อ.ชัชวาลย์ (หัวเราะ) เป็นไงบ้างนะครับ ลองสรุปดูว่าเรามีค�ำถามหรือว่ามี
ประเด็นทีเ่ กิด ผุดบังเกิดขึน้ ในใจหรือว่าเป็นเรือ่ งทีเ่ ราไม่เคยคิดมาก่อน เมือ่
มาเจอสิ่งเหล่านี้แล้ว แล้วตอนนี้เราก็มาเจอกลุ่มรักษ์ล้านนาเนอะ ใช่ไหม
ตอนค�่ำได้กินอาหารแบบขันโตกเนอะ แบบล้านนา แล้วก็ได้เจอกับกลุ่ม
รักษ์ล้านนา มีประเด็นที่เราอยากคุยอยากถามอยากแลกเปลี่ยนไหมครับ
สักนิดหน่อยเนอะ เพราะว่าพรุง่ นีก้ ค็ งจะไม่ได้เจอกันแล้ว อะไรก็ได้ครับ คือ
จะเป็นความคิดเป็นอะไรก็ได้เป็นค�ำถามก็ได้ นิดหน่อยๆ เชิญครับ เราไม่ใช้
ไมโครโฟนดีกว่าเนอะ เราใช้กระซิบกระซาบกัน (หัวเราะ)
พี่หนิง วันนี้ทั้งวันเลยเนอะ เราได้เรียนรู้มันมีประเด็นเรื่องวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม แล้วเรามาที่นี่ ล้านนาทั้งวัน ตั้งแต่เจออาจารย์แต่ละท่านจนถึง
ณ เวลานี้ เราได้เห็นได้เรียนรู้ได้ข้อคิดอะไรยังไงหรือเกิดอะไรขึ้นภายในตัว
เองบ้าง
อ.ชัชวาลย์ วันนี้ทั้งวันเลยถูกอบอวลไปด้วยล้านนาทั้งวันเลย เป็นยังไง
บ้าง (หัวเราะ)
ท็อป จริงๆ ชอบประเด็นที่ ขอโทษนะครับชื่ออะไรแล้วนะครับ(หัวเราะ)
ลุงอ๋อย อาจารย์ชัช
อ.ชัชวาลย์ อาจารย์ชัชครับ (หัวเราะ)
ท็อป ที่อาจารย์บอกว่าอันเนี่ยครับ ว่าเดี๋ยวนี้พวกกระแสการพัฒนาจาก
ทางภาคกลางก็จะมาเรือ่ ยๆ บางทีกท็ ำ� ให้คนในท้องถิน่ บางท้องถิน่ ลืมสิง่ ทีม่ ี
มา ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ แล้วก็เหมือนกับว่า มาที่นี่ก็ได้เห็นเรื่องราวว่า
เออ จริงๆ บางทีกไ็ ม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องไปรับเขาเรียกว่าการพัฒนากระแสหลัก
มาใส่ในท้องถิน่ ของตนเสมอไป ในเมือ่ บางสิง่ ก็ดคี อื บางทีทอ้ งถิน่ ตัวเองอาจ
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จะมีประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานมาก่อนก็ได้ อาจจะวิถชี วี ติ ทีน่ า่ ศรัทราอยูแ่ ล้ว
แต่การทีเ่ ราไปเห็นว่า คนส่วนใหญ่ในประเทศเขารับการพัฒนากระแสหลัก
มาก ก็ท�ำให้เรานึกอะไรได้หลายๆ อย่าง ซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ แล้วก็
เป็นคนที่ประสบความส�ำเร็จในการชูคุณค่าของวัฒนธรรมของท้องถิ่นของ
ตัวเองให้อยูแ่ ล้ว ตอนนีก้ ย็ งั มาถึงจุดทีส่ ามารถเผยแพร่ออกไปสูจ่ งั หวัดรอบๆ
ออกไปสอน มีการจัดค่ายวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ให้กับน้องๆ รุ่นใหม่ๆ ต่อ
ไปน่ะครับ ก็คอื ไม่ใช่เพียงแค่รกั ษาไว้ได้แต่สามารถเผยแพร่เพือ่ สร้างความยิง่
ใหญ่ให้กบั วัฒนธรรมอันยิง่ ใหญ่ทางนึง รูส้ กึ ว่าเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจน่ะครับ
อ.ชัชวาลย์ เออ เยี่ยมมากเลยครับ เชิญท่านอื่นๆ
พี่หนิง ยกมือก็ได้
พี่แบด อยากทราบว่ามีคนจากต่างภาคมาสนใจในวัฒนธรรมล้านนา แล้ว
เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้บ้างไหมคะ
อ.ชัชวาลย์ มีนะ อย่างโฮงเฮียนสืบสานช่วงหลังก็เริม่ มีจากสระบุรี ตอนนัน้
ก็ยวนเสาไห้เหมือนกันนะ เป็นไทยวนเหมือนกัน แต่เขาหมดละ ไม่มีเรื่อง
เขาก็มาเรียนที่เรานะ เป็นช่วงๆ หรือว่าชมรมมหาวิทยาลัยเกษตร จุฬาฯ
ธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้เนอะก็มา แต่ว่าจะมาเป็นเช่น 5 วัน มาเป็นค่าย
อยู่ที่นี่เลย ให้พวกเราฝึก ตีกลองสะบัดชัย ฝึกฟ้อน ฝึกฟ้อนดาบฟ้อนเจิงทุก
สิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็กลับไป ประมาณ 4-5 วัน เร็วๆ นี้วันที่ 5 ก็จะมีจาก
โรงเรียนอ�ำมาตย์พานิชนุกูลที่จังหวัดกระบี่
Hatch-U โอ้โห
อ.ชัชวาลย์ มาไกลเลยเนอะ เขาเริม่ ได้ขา่ วจากอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ของ
เราแล้วก็เริ่มเข้ามาสมัครเรียนมากขึ้น ในช่วงหลังนะครับ ก็มีเริ่มมีมากขึ้น
พี่ปัด แล้วแบบนี้มีสนใจมาเป็นบุคคลบ้างไหมคะอาจารย์ มาจากต่างถิ่น
แล้วก็มาเรียน
อ.ชัชวาลย์ เป็นบุคคลก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามา 1 คน 2 คนเราจะส่งไปที่
บ้านพ่อครูแม่ครูเลย เราจะแนะน�ำให้เราจะช่วยประสานงานให้วา่ อยูท่ นี่ นี่ ะ
ถ้าไปที่บ้านพ่อครูแม่ครูส่วนใหญ่ฟรีด้วยนะ
Hatch-U (หัวเราะ)
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อ.ชัชวาลย์ เอาสวยดอกเนี่ยใช่ไหมครับ เอากรวยดอกไม้ไปขอสมัครขอ
เรียน ครูเขาสอนให้ละ แต่ถ้าเกิดส�ำหรับที่โฮงเฮียนสืบสานก็สัก 4-5 คนเรา
ก็จะช่วยประสานงานให้ ทีน่ เี่ ลยก็ได้หรือถ้าเกิดกลุม่ ใหญ่มากๆ เราก็อาจจะ
ใช้วิธีส่งครูไปสอนในหมู่บ้านเลย
ท็อป เดี๋ยวเสริมตรงนี้นิดนึงครับ รู้สึกมันเป็นความสวยงามของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของที่นี่น่ะครับ มีการพูดถึงการแบ่งปันมีการพูดถึงอย่างที่เมื่อกี้
แบบว่า...
อ.ชัชวาลย์ การฮอม
ท็อป คือเขาไม่ได้เน้นว่าต้องได้ตังค์เท่าไหร่ แต่ว่ามันเป็นเวทีที่ท�ำให้เขาได้
ฝึกฝน พัฒนาความสามารถมากขึ้น เป็นความสวยงามของวัฒนธรรมที่ทุก
คนก�ำลังสร้างอยู่ แบบมีการแบ่งปันมีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันแบบไม่หวัง
ผลตอบแทน แล้วก็แค่อยากให้มคี นทีจ่ ะมาน�ำวัฒนธรรมตรงนีไ้ ปสืบสานต่อ
ไปเรือ่ ยๆ สูร่ นุ่ ลูกรุน่ หลาน มันเป็นอะไรทีแ่ บบเห็นแล้วก็ เออ ท�ำให้เรายิม้ ได้
อ.ชัชวาลย์ ครับ เชิญคะ
ป่าน จะถามว่ามีชาวต่างชาติมาเรียนบ้างรึเปล่าคะ
อ.ชัชวาลย์ มีบ้าง แต่ว่าอาจจะเป็นข้อจ�ำกัดของที่นี่อยู่บ้าง เราไม่ล่าม เรา
ไม่มีใครเก่งภาษาอังกฤษเลย ก็เพิ่งสอนเด็กญี่ปุ่นไปเร็วๆ นี้ แต่นั่นเราขอให้
เขาเตรียมล่ามมาเองนะ เราจัดคอร์สให้เด็กญีป่ นุ่ จัดค่ายให้เด็กญีป่ นุ่ เหนือ่ ย
มากๆ (หัวเราะ) ซนมากๆ
พี่ฝน กี่คนน่ะคะอาจารย์
อ.ชัชวาลย์ 20 คน แล้วมีพ่อแม่ตามมาประกบด้วยนะ (หัวเราะ) อายุเท่า
ไหร่นะ
ลุงอ๋อย ตั้งแต่ 2 ขวบอ่ะ
อ.ชัชวาลย์ เออ อยากมาเรียน เขาอยากให้ลูกมาซึมซับ หรือช่วงที่แล้วเรา
สอนเรื่องสมุนไพร ก็มีคนอเมริกันเขามาเรียนอยู่ 2-3 คน แต่ว่าก็ปฏิบัตินะ
ส่วนใหญ่เนือ่ งจากเราเรียนปฏิบตั เิ พราะฉะนัน้ เขาก็ตอ้ งร่วมท�ำด้วยอะไรด้วย
หรือว่ามีอยู่ช่วงเราเปิดคอร์สเรื่อง “เยี่ยะคนเดียว เตี่ยวสะดอ” คือการเย็บ

เตี่ยวสะดอใช้เองน่ะ ก็มีชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนด้วย 2-3 คน
ท็อป อยากจะถามว่าท�ำไมอาจารย์ชัชถึงเลือกมาท�ำที่นี่น่ะครับ ทั้งที่ตัว
เองก็จบนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์มา ซึ่งส่วนใหญ่จบมาทางด้านนี้มาก็จะ
แบบไปท�ำงานด้านกฏหมาย ไปท�ำงานด้านศาลเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท
อะไรพวกเนี่ยฮะ
อ.ชัชวาลย์ ก็ยาว... อย่างที่ไง ก็มาท�ำงานในหมู่บ้าน เสร็จแล้วก็ไปส่งเสริม
ชาวบ้านด้วยเจตนาดีใช่ไหม แล้วก็ท�ำชาวบ้านเป็นหนี้ใช่ไหม กลุ่มก็ล้ม ชาว
บ้านก็เป็นหนีใ้ ช่ไหม เราก็เลยต้องมานัง่ ชดใช้กรรม (หัวเราะ) หลังจากทีก่ ลุม่
ล้มหลังจากที่ท�ำให้ชาวบ้านเป็นหนี้ มันท�ำให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่เลย
คือมีอยู่ครั้งนึงอยากจะเล่าให้ฟัง คืออ.ชัชไปทะเลาะกับชาวบ้านเรื่องผี (มี
เสียง “โห”และฮือฮากัน) ไปเลี้ยงผีท�ำไม งมงาย ไร้สาระ ท�ำไมไม่เอาเวลา
ไปท�ำงานพัฒนา เท่านั้นแหละได้เรื่องเลยคือเข้าหมู่บ้านไม่ได้เลย (หัวเราะ)
คือตอนหลังก็กลับมาคิดหลายๆ เรื่อง กลับมาคิดว่า เอ๊ะ เราเนี่ยยังไม่ทันได้
รู้จักเขาดีพอเลย เราก็ไปตัดสินเราก็ไปสรุปอะไรเยอะแยะไปหมดเลย หลัง
จากนั้นจ�ำได้ว่าตั้งแต่ปี 28 เริ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมล้านนา ศึกษา
เรือ่ งผีทกุ ชนิดในล้านนา ศึกษาเรือ่ งประเพณีพธิ กี รรมทุกอย่าง ประเพณี 12
เดือน เรื่องป่า เรื่องเหมืองฝาย เรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกอย่างเลย เราค้นพบว่ามัน
มีโลกอีกโลกนึงที่ยิ่งใหญ่มาก มันเป็นโลกทัศน์แบบล้านนา มันเป็นวิถีแบบ
ล้านนาซึ่งยิ่งใหญ่ แล้วเราก็คือ เราก็ไม่ลึกอ่ะนะ แต่ว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึก
โอ้โห น่าทึ่งมาก ก็เลยท�ำเรื่องนี้มาเรื่อยๆ ก็เลยยาวมาจนกระทั่งถึงทุกวัน
นี้ ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะมีโรงเรียนนะ ก็จัดงานเฉยๆ เพื่อระดมคนที่มีความรู้
หรือว่าภูมิปัญญาล้านนามาจัดกิจกรรมด้วยกัน เพื่อให้คนได้เห็น นั่นแหละ
อย่างที่บอกพอเราจัดมา 3 ครั้ง ก็มีคนมาถาม ถ้าผมอยากจะเรียนท�ำยังไง
ก็เลยเกิดโรงเรียนก็เลยติดพันมาเรื่อยเลย เพราะฉะนั้นก็ต่อเนื่องแล้วก็ด้วย
ความรู้สึกที่เราชื่นชมด้วยนะ
เมื่อเราเห็นเราก็รู้สึกชื่นชมว่าจริงๆ แล้วภูมิปัญญาล้านนา ไม่ใช่
เฉพาะล้านนานะ ถ้าเราไปย้อนไปดูภาคอื่นก็คล้ายกัน ที่อ.ชัชสรุปว่าจริงๆ
แก่นของมันคือ
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1. คือการเคารพธรรมชาติ การอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติแบบยัง่ ยืน อัน
นี้แก่นใหญ่มาก
2. การอยู่ด้วยกันแบบแบ่งปัน แบบพี่แบบน้อง มีความรักความ
เกื้อกูลกัน
3. เรื่องการพึ่งตนเอง
อ.ชัชถือว่า 3 เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของโลกปัจจุบันเลย แล้ว
น่าจะท�ำให้สามารถแก้วิกฤติปัจจุบันได้ ถ้าทุกคนเอาจากธรรมชาติ ทุก
คนท�ำลายธรรมชาติ โลกนี้ไม่มีใครอยู่ได้นะ แล้วถ้าทุกคนทะเลาะกันไม่
รัก ทะเลาะกันขัดแย้งกัน แล้วเราจะอยู่ไปท�ำไมล่ะ มันไม่มีความสุขน่ะใช่
ไหม หรือว่าถ้าเราต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลา เราไม่พึ่งตนเองต้องไปพึ่งต่าง
ประเทศ ก็เลยคิดว่าเรือ่ งนีน้ า่ จะเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ ราน่าจะปูฐานให้กบั เด็กๆ
ปูฐานให้กบั ทุกคนทีเ่ รามีโอกาสได้ท�ำงานด้วยเกีย่ วข้องด้วย คือรูปแบบของ
ภูมิปัญญามันคงเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่อยากจะให้ 3 หลัก เรียกว่าหลัก
คิดนะ 3 หลักคิดมันยังคงอยู่ แล้วน่าจะไม่ล้าสมัย แม้ในปัจจุบันก็ไม่น่าล้า
สมัยใช่ไหมครับ ถ้าเราจะอยูก่ บั ธรรมชาติแบบยัง่ ยืนถ้าเราจะอยูร่ ว่ มกันแบบ
พีแ่ บบน้อง ถ้าเราจะอยูแ่ บบพึง่ ตนเองนีเ้ นอะ แล้วอ.ชัชคิดว่าสิง่ นีน้ า่ จะเป็น
ทางออกของสังคมไทยหรือทางออกของโลกด้วยซ�้ำไป ก็เลยตั้งหลักอยู่ที่นี่
นะครับ ก็ช่วยท�ำงานเท่าที่ท�ำไหวตามสติปัญญาและก�ำลัง ครับ
วันนี้ยังคุยกับพี่อ๋อยเลยว่า บางทีก็ท้อนะ เพราะว่าบางทีทุนก็
ต้องหากันเองตามอัตภาพ ไม่มีใครมาสนับสนุนเท่าไหร่ แต่ว่าพอไปเจอ
อุ้ยใจค�ำอย่างเนี่ย โอ้โห 80 แล้วยังท�ำงานไม่หยุดเลย ไปโน่นไปนี่ๆ ว่องไว
กระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว มันก็เป็นพลังให้เรา เราอายุเท่านี้ แกอายุขนาด
นั้นแกยังไม่หยุดเลย แล้วเรา เราจะหยุดได้ยังไงใช่ไหมฮะ (หัวเราะ) มันมี
อะไรอย่างเนีย่ เนอะ ก็เป็นเครือข่ายเป็นชุมชนเป็นเหมือนกับเป็นอุย้ เป็นลูก
เป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันที่จะท�ำงานด้วยกันไป ครับ
ลุงอ๋อย อยากจะแสดงความรู้สึกอีกไหม หรือต่อสาธารณะแล้วยังไม่ค่อย
(หัวเราะ) เดี๋ยวพอเลิกประชุมแล้วก็จะ (หัวเราะ)
อ.ชัชวาลย์ หรือไม่ก็เดี๋ยวส่งมาให้ผมก็ได้นะ เออ (หัวเราะ)
ลุงอ๋อย จะมีใครกระซิบผ่านลุงก็ได้นะ

อ.ชัชวาลย์ โอเคนะครับ ถือโอกาสให้ก�ำลังใจน้องๆ นิดนึงเนอะ ดีใจนะ
ที่พวกเรามาเพราะว่าคือพวกเราเป็นคนรุ่นใหม่ ก็อ.ชัชคิดว่าจริงๆ สังคม
ไทยหรือว่าบ้านเราก็คงเป็นอนาคตส่วนหนึ่งล่ะใช่ไหม ว่าเราอยากจะเห็น
สังคมเราเป็นยังไง เพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยละกันว่าจริงๆ สังคมไทยหรือว่า
ทุกภูมิภาคมีสิ่งดีงามเยอะมากและอุดมสมบูรณ์มากๆ เลย ถ้าเราลองมอง
หรือลองค้นพบหรือศึกษามัน มีเยอะมากๆ แล้วอันนี้เป็นทุนที่ส�ำคัญเป็น
ฐานที่ส�ำคัญมากของการพัฒนา ที่ผ่านมาเรามักจะไปรับที่อื่นมา แล้วก็ทิ้ง
ของเราซึ่งน่าเสียดายมาก อันนี้คือจุดตีบตัน ณ ปัจจุบันนะ แล้วอ.ชัชคิดว่า
ถ้าเราได้ค้นพบสิ่งที่เป็นทุนสิ่งที่เป็นความเข้มแข็งสิ่งที่ดีงามของเราได้ แล้ว
เราพัฒนาต่อยอดมันไปเอาความรูใ้ หม่มาเสริมของเราให้เข้มแข็ง น่าจะท�ำให้
สังคมของเราเข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป ก็ฝากพวกเราไว้ดว้ ยละกันนะครับ เป็น
ความหวังนึงส�ำหรับอนาคต ครับ
ลุงอ๋อย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปนะ
พี่หนิง ไปต่อ
ลุงอ๋อย ตามธรรมชาติของคนจร แต่หมอนเราไม่มี (หัวเราะ) นะครับ เอ่อ
ลุงก็อยากจะสรุปอะไรนิดหน่อย แต่จริงๆแล้วสรุปกับพวกเราเองก็ได้ แต่ขาด
อาจารย์ชชั มันก็สรุปได้แค่พวกเรานะฮะ ก็เลยในขณะทีอ่ าจารย์ชชั ยังร่วมนัง่
อยู่กับเราในวันนี้ ลุงก็เลยอยากจะสรุปอะไรนิดหน่อยนะครับ
อันดับแรก โฮงเฮียนสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาล้านนาลุงก็ได้ยนิ มาหลายปี
ละ แล้วก็เคยมาตรงนี้ เคยมาเพือ่ ทีจ่ ะติดต่อท�ำกิจกรรมอะไรต่างๆ ก็ตามแต่
นะครับ แต่ความรูส้ กึ ทีม่ มี ากกับค�ำๆ นีก้ เ็ กิดในวันนีแ้ หละ เพราะว่ามีโอกาส
ไปเห็นเรื่องราวของล้านนาที่เป็นมา 700 กว่าปี ถูกสืบต่อด้วยวิธีการกลไก
อะไร เพราะฉะนั้นเลยท�ำให้ความหมายของโรงเรียนหรือโฮงเฮียนสืบสาน
ล้านนาที่เคยมีไว้กับตัวเองเปลี่ยนไปมากทีเดียวเหมือนกัน เพราะเราเห็น
ว่ากระบวนการนี้พยายามมากมายเหลือเกินที่จะสืบทอดต่อจากอันนี้
แล้วอีกอันทีส่ �ำคัญก็คอื ว่าพวกเราก็คงจะไม่มโี อกาสทีจ่ ะไปท�ำซ�ำ้
เหมือนอาจารย์ชชั ทีท่ �ำมา 10 กว่าปีนะครับ สิง่ ทีพ่ วกเราจะท�ำได้คอื ไปต่อย
อดจากองค์ความรู้ที่อาจารย์ชัชได้ตกผลึกแล้ว ที่ท�ำให้เราดูเมื่อตอนที่เรา
ดูพาวเวอร์พ้อยท์นะครับ ก็คงอย่างที่อาจารย์ชัชอยากจะฝากฝังพวกเราไว้
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คงเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นการต่อยอดจากตรงนีไ้ ป เราคงไม่มเี วลา 10 ปีทจี่ ะไปย้อน
ความขนาดนัน้ โลกมันเปลีย่ นแปลงเร็วเหลือเกินในปัจจุบนั แต่วา่ สิง่ ทีส่ �ำคัญ
700 กว่าปีกับเราเป็นมนุษย์รัตนโกสินทร์ 200 กว่าปีเนี่ยมันเทียบบนแผ่น
ดินล้านนา 700 กว่าปีไม่ได้นะ หรือแม้กระทั่งเทียบจีนซึ่ง 5,000 กว่าปีไม่
เคยขาดตอนของการสืบทอดอารยธรรมของเขาเลย เพราะฉะนั้นเราอยู่ใน
อาณาจักรที่มีองค์ความรู้ทับซ้อนกันมาถึง 700 กว่าปีนะฮะ เราคงรับทราบ
ได้จากเสน่ห์ของสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ สิ่งต่างๆ ที่ตกทอดกันมาเป็นรุ่นๆๆๆๆ
ถึง 700 กว่าปีแน่นอนมันต้องต่างจาก 200 กว่าปีของรัตนโกสินทร์นะครับ
เพราะฉะนั้นเสน่ห์จากแรงที่เป็นมรดกที่ทับซ้อนกันไวเนี่ย กระแสอื่นๆ มา
มันจะกดยังไงก็ตามแต่มันก็ยังไม่แรงพอที่จะเอาสิ่งนี้ให้หายไปจากแผ่นดิน
นี้ได้ เราก็คงเห็นด้วยตาของเราเอง รู้สึก ได้ยิน ได้สัมผัสด้วยตัวเองว่าคุย
กับพ่ออุย้ แม่อยุ้ เมือ่ กลางวันเป็นยังไง อารมณ์ของไมตรีทมี่ อี ยูห่ รือแม้กระทัง่
การถ่ายทอดออกมาทางด้านศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ราไปสัมผัสนะฮะ บางคนไป
สัมผัสการทอ ผูกเชือกใช่ไหม บางคนก็สานไม้ไผ่ บางคนก็ใบตอง อย่างคน
ทีอ่ ยูก่ บั ใบตองความหมายของใบตองคงเปลีย่ นไปจากเมือ่ วานนี้ ใบตองคือ
ใบของต้นกล้วยก็อาจจะมีแค่นนั้ แต่วนั นีใ้ บตองเป็นอะไรอีกมากมายทีผ่ า่ น
กระบวนการของวัฒนธรรมมาแล้ว นัน่ คือมรดกทีค่ ดิ ว่า 700 กว่าปีทตี่ กทอด
กันมาเรื่อยๆ มันทนต่อแรงกระแทกแรงกดอีกเยอะทีเดียวนะฮะ
ที นี้ พ วกเราก็ ค งต้ อ งมี ห น้ า ที่ ท� ำ มรดกเหล่ า นี้ เ อาไว้ มนุ ษ ย์
รัตนโกสินทร์กบั มนุษย์ลา้ นนานะฮะ แต่วา่ 2 อันนีไ้ ม่ได้ขาดจากกัน สืบทอด
กันมาเรื่อยๆ นะครับ มีเหตุที่ต้องไปตั้งยุคสมัยอะไรก็ตามแต่ แต่เราก็อยู่
บนแผ่นดินตรงนี้นะฮะ มีบางอย่างที่สืบทอดกันมา อย่างน้อย เอ่อ อาหาร
ที่เราได้กินเราก็ได้รู้จักคุ้นชินดี คงไม่แปลกลิ้นเหมือนกับไปกินอาหารของ
ตะวันออกกลางหรือตะวันตกเลยนะครับ เราคงรับรูไ้ ด้ดว้ ยความรูส้ กึ ภายใน
ที่ยีนมันตกทอดกันมาว่า อ้อ อันเนี่ยมันของภูมิภาคเรานี่หว่า เพราะฉะนั้น
เราก็คงต้องสืบสิ่งเหล่านี้ต่อไป แต่คงไม่ใชเป็นการสืบวัฒนธรรมแบบตายๆ
นะ วัฒนธรรมเป็นสิง่ ทีม่ กี ารเคลือ่ นทีม่ กี ารปรับตัว ถ้าจะใช้ภาษาอังกฤษให้
เก๋ๆ หน่อยก็เรียกว่ามันเป็น dynamic นะครับ มันไม่ได้หยุดนิ่ง แต่การไป

ข้างหน้าของมันเนี่ยนะครับ อย่างเมื่อเช้าเราคงเห็น เอ่อ คุณที่พูดในวีดีโอ
มาลา ค�ำจันทร์
อ.ชัชวาลย์ อ๋อ มาลา ค�ำจันทร์
ลุงอ๋อย ใช่ไหมครับ ที่บอกว่าจะไปทางไหน การเปลี่ยนแปลงมันมีทางที่ไม่
ดีก็อย่าไปทางที่ดีก็ไป แต่วัฒนธรรมหยุดนิ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นการสืบทอด
ต่อไป เราเป็นผู้ที่จะส่งสร้างแรงส่งต่อไปในทิศทางที่มันเป็นคุณกับคนรุ่น
ต่อๆ ไป ไม่ใช่ท�ำให้คนรุ่นต่อๆ ไปมาตกระก�ำมาสูญเสียความรู้สึกอะไรล่ะ
เขาเรียกว่าศักดิ์ศรีน่ะครับ ซึ่งเราคงรู้สึกได้ ล้านนาเขามีการรักษาตรงนี้
สืบทอดต่อกันมา อย่างน้องๆ ที่มาแสดงให้เราดู ลุงเองรู้สึกว่าก็คงต้องมา
มองว่า...มองอาจารย์ชัช อาจารย์ท�ำได้ผลแล้วแหละครับ อย่างน้อยๆ ก็ชุด
เล็กๆ ชุดนีท้ ที่ �ำให้เห็นเจตนารมณ์ของทีว่ า่ สืบสานต่อไปได้นะฮะ แต่วา่ หมด
แรงหมดรุน่ ของอาจารย์ชชั เองก็คงเป็นรุน่ ของเขา รุน่ ของเขาจะสืบต่อไปยัง
ไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะฮะ
เราก็เหมือนกัน เลยคิดว่าในขณะที่อยู่กับอาจารย์ชัชในวันนี้ เลย
อยากจะพูดสรุปความรู้สึกของวันนี้ ว่าเรื่องของการสืบสาน เรื่องของการ
ที่เราจะต่อยอด ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะแตกต่างกันแต่เราเอาสิ่งที่อาจารย์ชัช
ศึกษามา 10 กว่าปี แล้วมาต่อยอดมันอีกทีนึงบนฐานความรู้ที่เป็นพื้นฐาน
ของเรา ชีวิตเราก็คงต้องเรียนรู้กันต่อไปนะฮะ อาจจะยังไม่มีข้อที่ตกผลึก
เพราะมันต้องใช้เวลาและประสบการณ์อกี พอสมควร แต่เราก็จะไปเก็บเกีย่ ว
กันต่อไป ก็คงอยากให้พวกเราให้กำ� ลังใจอาจารย์ชชั ทีจ่ ะสืบสานความมัง่ คัง่
ของวัฒนธรรมล้านนามากมายมหาศาลนะครับ แล้วทีส่ ำ� คัญก็คอื วัฒนธรรม
เหล่านั้นรากเง้าของมันที่ท�ำให้มันมีขึ้นมาได้ก็คือธรรมชาติ ผ่านปัจจัย 4
ออกมาเป็นปัจจัยของความอิ่มใจต่างๆ นานา ถ่ายทอดออกมาเป็นลีลา แม้
กระทั่งจะรบกันก็ยังมีลีลางดงาม (หัวเราะ) ก็เป็นสิ่งที่คงเห็นว่าการสะท้อน
ความละเมียดความงดงามมีเป็นทุนที่ดี แล้วมีมนุษย์ที่พัฒนาแล้วที่สร้าง
คุณค่าได้นะฮะ เราอย่าเอาเรือ่ งคุณค่าจมลงไปกับเรือ่ งมูลค่าอย่างปัจจุบนั ที่
พยายามที่จะท�ำกันอยู่นะ เราต้องเอามูลค่าให้ลดลงให้คุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
คุณค่าปัจจุบันที่มีมากขึ้นๆ กลับต้องซื้อด้วยเงินราคาแพงๆ คุณค่าของทาง
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วัฒนธรรมไม่น่าที่จะจ�ำกัดไว้เฉพาะผู้ที่มีเงิน มันน่าจะลงไปได้ทุกๆ พื้นที่
เพราะว่านั่นเป็นเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษนะครับ พ่ออุ้ยเมื่อกลางวันที่
เราไปบ้านท่าน ท่านสอนดนตรีท่านไม่ได้สอนให้เป็นนักดนตรีที่เก่งที่สุด
นะฮะ อาจารย์ชัชเคยไปถอดบทเรียนว่า กระบวนการการสอนของท่าน
เป็นยังไง ท้ายสุดดนตรีเป็นเพียงเครื่องมือที่จะท�ำให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกัน
ได้ แต่ปัจจุบันเราไปเรียนดนตรีเพื่อความเก่งเฉพาะตน แล้วเพื่อโอกาสที่ดี
ที่สุดกว่าคนอื่น ต่างกันลิบลับเลยในแนววิธีคิด เพราะฉะนั้นก็ฝากให้พวก
เราเป็นข้อมูลไว้ อยากให้พวกเราให้ก�ำลังใจอาจารย์ชชั ท�ำตรงนีต้ อ่ ไปให้พวก
เราได้มา... วันนี้หลายๆ อย่างถ้าเรามาเองก็คงไม่ได้เห็นนะครับ แต่อาจาร
ย์ชัชมีอีกนะ อันนี้เป็นเหมือน iceberg เหมือนภูเขาน�้ำแข็งน่ะ อาจารย์ชัช
มีอีก ใต้น�้ำมีอีกเยอะเลย ไว้วันหลังคงจะได้มีโอกาสมาอีกนะฮะ ก็อยากให้
พวกเราให้ก�ำลังใจอาจารย์ชัชอีกสักครั้งครับ (หัวเราะ) อ้าว ป่านก็ได้ลูก
ป่าน ก็สู้ สู้ ค่ะ (หัวเราะ)
อ.ชัชวาลย์ โอเค สู้ สู้
Hatch-U ค�ำเดียว ชัดเจน
ป่าน ก็แบบว่าจริงๆ สู้ สู้ มันก็เหมือนจะต้องเหนื่อยนะแต่ว่ามันคงอยู่ใน
ใจตลอดไป คงแบบ เรื่อยๆ แต่ตลอดกาล
ป่าน สู้ สู้ ค่ะ (หัวเราะ)
อ.ชัชวาลย์ อ่า ขอบคุณครับ
Hatch-U ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ
อ.ชัชวาลย์ ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ก็ที่นี่อาจจะนอนล�ำบากนิดนึง
นะครับ ก็แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยที่นี่เนอะ ปลอดภัย
ลุงอ๋อย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จรต่อไปคงไม่ได้เจออาจารย์
อ.ชัชวาลย์ ครับๆ
ลุงอ๋อย ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
อ.ชัชวาลย์ ก็ขอให้พวกเรามีความสุขกับการเรียนรู้กันต่อไปนะครับ
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รับรู้
เรียนรู้
เพื่อโลก

