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Intrapreneur (อิน-ทรา-เพรอ-เนอร์) คือ บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการทำางานภายใต้องค์กรรูปแบบต่างๆ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ

เอกชน ฯลฯ ซ่ึงมีลักษณะเป็นคนปฏิบัติงานท่ีมีสายตากว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความมุ่งม่ัน ในการจะสร้าง 

ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งคำาว่า Intrapreneur เป็นคำาที่ยืมมาจากภาคธุรกิจอีกทีหนึ่ง

โครงการผูน้ำาแหง่อนาคต คณะวิทยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) มีเป้าหมายในการทำางานเพื่อหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมให้

สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 

โครงการจึงทำาหน้าท่ีเสริมศักยภาพให้กับเครือข่ายผู้นำาการเปล่ียนแปลงจากหลากหลาย

ภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายและภาคีของ สสส. ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนา 

องค์ความรู้ด้านภาวะการนำากระบวนทัศน์ใหม ่

จากการทำางานทีผ่า่นมา ในมติิของการเชือ่มโยงงานวชิาการกบัภาคปฏบิตักิาร 

พบวา่ ผูน้ำ�ก�รขบัเคลือ่นสงัคมหรือองคก์รยงัมขีอ้จำ�กดัในก�รเข�้ถงึเครือ่งมอืใหมแ่ละ

นวัตกรรมในก�รทำ�ง�น โครงการจึงร่วมมือกับ School of Changemakers (SOC) ใน

การทดลองสรา้งโมเดลใหม่เพือ่สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพและลดขอ้จำากัดดงักลา่ว

ข้างต้น โดยนำาเอาแนวคิดรวมถึงวิธีการทำางานของการทำากิจการเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) และคนทำางานภาคธุรกิจ (Entrepreneurship) มาทดลองปรับใช้กับ 

การทำางานของภาคประชาสังคม (NGOs) ผ่าน “เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วย

เครือ่งมอืสนับสนนุความย่ังยืนการขบัเคลือ่นทางสงัคม” ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 

2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยเป็นการทดลองทำางานร่วมกับเครือข่ายภาค 

ประชาสังคม 4 องค์กร คือ สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข จ.พังงา, สถาบัน

ไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จ.ลพบุรี, มูลนิธิบ้านครูน้ำา จ.เชียงราย และขอนแก่น

นิวสปิริต จ.ขอนแก่น 

บทนำ�
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ในการจดักิจกรรมเชงิปฏบัิตกิาร นอกจากทัง้ 4 พืน้ที ่จะไดร้วมตวักนัในเวทกีลางเพือ่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสร้างความยั่งยืนในการทำางานและเติมพลังให้แก่กัน ยังมีการ

ดำาเนินงานควบคู่กันไปคือ ‘การนำากลยุทธ์เพื่อพัฒนาการทำางานให้ยั่งยืนที่เกิดขึ้น 

ไปทดลองใชจ้ริง’  โดยม ี“Intrapreneurs” ซึง่เปน็อาสาสมคัร (Volunteer) ผูม้ปีระสบการณ์

ในการทำางานภายในแวดวงธุรกิจ มาร่วมทำางานร่วมกับผู้นำาหลักของแต่ละองค์กรอย่าง 

ใกลช้ดิ เพือ่หาลูท่างในการพฒันาจากความตอ้งการของคนในพืน้ที ่ปรบัแผนกลยทุธ ์ทดลอง 

รวมถึงการแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้น้ำาภาคประชาสงัคมไดม้คีูค่ดิซึง่มมีมุมองและ

ความถนัดที่แตกต่าง ช่วยมองปัญหาและทดลองการทำางาน หนุนเสริมประสิทธิภาพในการ

ดำาเนินงานให้เข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

ในการนี้ตลอดการดำาเนินงานในช่วงระยะเวลาประมาณ 7 เดือน โครงการได้มีนัก

วิจัยและผู้ติดตามการทำางานเพื่อถอดกระบวนการและบทเรียนที่เกิดขึ้น เป็นหนังสือ 2 เล่ม 

เลม่แรกคือ “จุดนัดพบบนเสน้ขนาน : ผูค้น ชมุชน การประกอบการทางสงัคม” รวบรวม

กระบวนการพฒันาศกัยภาพและการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนจากการดำาเนนิกจิกรรมขององคก์ร

หรือพื้นที่ เพื่อศึกษาบทบาทผู้นำา บริบท ต้นทุน และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ 

รวมถึงผลที่เกิดข้ึนในพื้นที่จากการหนุนเสริมการทำางานของโครงการ เล่มที่ 2 คือ 

“Intrapreneur for Change : ย่างก้าวการเดินทางร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง” หนังสือ

ถอดบทเรียนผู้ทำาหน้าที่ Intrapreneur ในเวทีทั้ง 4 ท่าน ถึงประสบการณ์ชีวิตที่ส่งผลถึงการ

กา้วเดนิสูก่ารทำางานเพือ่สงัคม รวมถงึบทเรยีนและประสบการณท์ีเ่กดิขึน้จากการทำางานเปน็ 

Intrapreneur ในเวทีนี้ 

นอกจากหนงัสอืทีมี่การตพีมิพ ์2 เลม่แลว้ ยงัมี E-magazine เลม่นี ้เปน็นติยสารถอด

บทเรียน ที่จะชวนทุกท่านร่วมดื่มด่ำากับ ประสบการณ์ กระบวนการทำางาน บทเรียน และ

ข้อคิด ของทั้ง 4 ท่าน จากการทำางานเป็น ‘Intrapreneur’ เพื่อนร่วมทางของแกนนำา

ภาคประชาสังคมในช่วงระยะเวลา 7 เดือน เพื่อเป็นกรณีศึกษาการทำางานในบทบาท 

Intrapreneur รวมถึงเป็นกรณีศึกษาเรื่องการสร้างความยั่งยืนในการทำางานเพื่อสังคม
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จังหวะที่เป็นระบบ 
ของ ธนัน รัตนโชติ

ค้นหานิยาม 
พังงาแห่งความสุข
แบบ...ยุรนันท์ ยิ้มสาระ 

ความสมดุลของ “โคกสลุง” 
โดย “วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง” 

การเสาะหาลู่ทางในพื้นที่สีเทา
ของ ณพี ธีระพิจิตร

ส�รบัญ
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จังหวะที่เป็นระบบ
ของ ธนัน รัตนโชติ

ผม “ธนนั รตันโชต”ิ หรอื “นก” เปน็ผูร้ว่มก่อตัง้กจิการเพือ่สงัคม PLANT:D ปจัจบัุน

ดำารงตำาแหน่ง Founder และ CEO มีโอกาสได้ทำางานเป็น Intrapreneur ภายในองค์กรขอน

แก่นนิวสปิริต ในช่วงปี 2560 - 2561 จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความย่ังยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ที่โครงการผู้นำาแห่ง

อนาคต คณะวทิยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ภายใตก้ารสนบัสนนุ

ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับ School of 

Changemakers (SOC) ในการดำาเนินงาน

เริ่มต้นการทำางานเพื่อสังคมตั้งแต่เมื่อไหร?่

ท่ีผ่านมา ผมไม่ได้เริ่มต้นการทำางานเพื่อสังคมจากการทำาธุรกิจเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) หลังจากเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมทำางานเป็น

ฝ่ายการตลาดให้กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) (AIS) ตอนนั้นเร�มี

คว�มพย�ย�มท่ีจะเปลี่ยนก�รประช�สัมพันธ์จ�กก�รทำ�เพื่อผลกำ�ไร ม�สู่ก�รคิดว่�จะใช้ 

งบก�รตล�ดตัวนี้ทำ�อะไรเพื่อสังคมได้บ้�ง ตอนนั้นจึงคิดเป็นแคมเปญว่า ค่าโทรศัพท์ที่ลูกค้า

ทุกท่านใช้บริการในวันแม่ เราจะนำาค่าบริการ 1 บาท ของทุกรอบการโทรไปสนับสนุนการ
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ทำางานให้กับโครงการแม่อุปถัมภ์ (คล้ายกับ

โครงการศุภนมิติ) แตพ่อทำาจบผมกฉ็กุคดิไดว้า่ 

“บรษิทัใหญ่ผลกำาไรดี เขากท็ำากันแบบน้ี แต่

มนัไมเ่กดิการแกปั้ญหาในระยะยาว ปัญหา

เดิมก็ยังเกิดขึ้นซ้ำาๆ ในทุกป”ี

ผมทำางานอยู่ AIS มา 8 ปี จนเพื่อน

มาชวนไปทำางานที่ศูนย์บริการงานวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัย ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาแก่

หน่วยงานภาครัฐเร่ืองความเป็นไปได้ในการ

ทำางานของโครงการท่ีทำาอยู ่ตอนนัน้จงึเปลีย่น

สายการทำางานจากด้านการตลาดมาสู่ท่ีปรึกษา

ในการทำางาน (Consultant) ซึ่งเป็นช่วงเวลา

เดียวกันท่ีกระแสการทำาธุรกจิเพือ่สงัคมเขา้มา

พอดี ผมจึงได้มีโอกาสศึกษาเร่ืองนี้ผ่านการ 

จัดอบรมโดย สสส. และมีโอกาสได้เจอกับ 

อาจารย์เอด้า จิรไพศาลกุล ผู้อำานวยการ 

ศูนย์นวัตกรรมสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์เอด้าได้ 

เปิดทางผมไปต่อสู่การเป็นท่ีปรึกษาและผู้ช้ีแนะ 

(Mentor) ให้กับการประกวดแผนธุรกิจเพ่ือสังคม 

สิ่งที่ผมได้เห็นจากเวทีและแสดงความคิดเห็น

ต่อผู้เข้าประกวดไป คือ “ในเวทีน้ีน้อยคนที่

นำาเสนอแผนการดำาเนินงานที่มีกลยุทธ์ใน

การแก้ปัญหาไปถึงราก และน้อยคนมากที่

มีแผนการทำาธุรกิจที่ชัดเจน” 

หลงัจากนัน้ผมจึงเร่ิมสร้างตวัอยา่งการ

แก้ปัญหาสังคมโดยการทำาให้เป็นธุรกิจเพื่อ

สังคมที่มีแผนการทำาธุรกิจชัดเจน งานที่ผมทำา

คือการนำาปัญหาเร่ืองการจำายอมบริโภคผักที่

เจือปนสารเคมีของคนไทยมาวิเคราะห์ว่า

เพราะอะไรจงึเกดิเหตกุารณน์ี ้คำาตอบทีไ่ด ้คอื 

ปญัหาเรือ่งการเดินทางของสนิคา้จากผู้ผลิตถงึ

มอืผูบ้รโิภค (Supply chain) ดว้ยรอยตอ่ท่ีมาก

ราคาผลผลิตก็ย่ิงสูงขึ้นตาม ย่ิงหากต้องเลือก

ซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ กจ็ะมคีา่การตลาดพว่ง

มากับราคาอาหารอีกด้วย
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“ปัญหาอะไรก็ตามที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้
ยาวนาน มีคนพยายามแก้ไขปัญหานั้น
แล้ว แต่ปัญหานั้นก็ยังคงอยู่ มันเกิดจาก
การกำาลังแก้ไขไม่ถูกจุด”

เมื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหา เราก็ทำาการสำารวจ

จากกลุ่มผู้บรโิภคในพืน้ทีจ่ำากดัซึง่จะเปน็กรณศีกึษาของเรา

ว่า ต้องการบริโภคผักชนิดไหนบ้าง ในปริมาณเท่าไหร่ แล้ว

เสาะหาว่ามีที่ไหนบ้างที่ปลูกผักเหล่านี้แบบอินทรีย์ เราได้

พบกับผู้ผลิตในละแวกปทุมธานีกำาลังเผชิญปัญหาว่าปลูก

แล้วไม่มีใครรับซื้อ ไม่มีตลาดในการขายที่แน่นอน เราจึง

ทดลองให้เขาปลูกและส่งขายแก่เราเพียงผู้เดียว เพื่อที่เรา

จะเป็นตัวกลางในการส่งไปถึงมือผู้บริโภค ผลลัพธ์ของการ

ทดลองทำามันประสบความสำาเร็จ ทุกฝ่ายมีความสุข เราจึง

นำากลไกการดำาเนินงานนี้ไปประกวด Startup Thailand 

2016 แล้วได้รางวัลชนะเลิศ Social Impact Startup Grand 

Hackathon ซึ่งกลไกการดำาเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 

PLANT:D ธุรกิจเพื่อสังคมที่ผมและทีมงานกำาลังทำาอยู่ใน

ปัจจุบัน

ผมเชือ่วา่ปญัหาอะไรกต็ามทีป่รากฏอยูบ่นโลกน้ี

ยาวนาน มีคนพยายามแก้ไขปัญหานั้นแล้ว แต่ปัญหา

นั้นก็ยังคงอยู่ มันเกิดจากการกำาลังแก้ไขไม่ถูกจุด 

โครงสร้างของการทำาธุรกิจไม่เหมือนกับการทำางานเพื่อ

สังคม การทำาธุรกิจคือการทำาเพื่อการแสวงหาผลกำาไร แต่

การทำางานเพือ่สงัคมคอืการทำาเพือ่ใหป้ญัหานัน้หมดไป ถ�้

เร�ไม่เข้�ใจว่�ร�กของปัญห�คืออะไร มองไม่เห็นคว�ม

เชื่อมโยงของปัญห� หรือไม่รู้กระทั่งว่�ง�นที่ เร�ทำ�

สร�้งสรรคห์รอืเปน็นวตักรรมเพียงพอหรอืไม ่เร�อ�จกำ�ลงั

เหนื่อยฟรี การที่เราจะตอบได้ว่างานของเราตอบโจทย์การ

แก้ปัญหาหรือยัง มันมีกระบวนการตรวจสอบครับ เป็น

เคร่ืองมือที่ใช้กันทั่วโลก Theory of Change กับ Impact 

Value Chain หรอืหลกัอรยิสจั 4 นีแ่หละครบั ทกุข ์สมทุยั 

นิโรจน์ มรรค
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รู้จักกับ ‘เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเคร่ืองมือ 
สนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม’  
ได้อย่างไร?

กอ่นหน้านีผ้มมโีอกาสไดร้ว่มงานกบั School of Changemakers (SOC) มาประมาณ 

5 รอบ ในเวที “Scaling Impact Workshop” ซึ่งเป็นโปรเจ็คที่ SOC ทำางานร่วมกับ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดว้ยวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทำางานของผู้รับทุนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ให้มีความแข็งแรงในการ

ดำาเนินงานและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนแม้จะไม่มีทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทาง 

SOC จึงนำาเครื่องมือ Scaling Impact มาทำาการประเมิน (Assessment) จุดแข็ง จุดอ่อน 

โดยมีแบบแผน (Template) และเส้นทาง (Journey) ในการคิด เพื่อนำาไปสู่การหากลยุทธ์

เพือ่ขยายการทำางานใหไ้ด้ผลมากขึน้และสรา้งความยัง่ยนื เปน็เหมอืนการวนิจิฉยัของหมอ

วา่ ถา้จะไปทางนีต้อ่ในอนาคตอะไรคอืจดุทีต่อ้งพัฒนา สิง่เหลา่นีอ้าจหมายถงึการทำาแผน

ธรุกจิ การทำาแบรนด ์การสือ่สาร หรอืการนำาเทคโนโลยเีขา้มาเกีย่วขอ้ง นอกจากนัน้สำาหรบั

องคก์รท่ียงัไมเ่คยประเมนิยงัเปน็การสรา้งความตระหนกัทัง้ต่อตัวองคก์รและผูม้อบทุนว่า 

งานที่กำาลังดำาเนินอยู่คุ้มค่าสัมพันธ์กับมูลค่าเงินที่เสียไปหรือไม่ 

เพื่อจัดกระบวนการประเมินและคิดแผนในการดำาเนินงาน ทาง SOC จึงรับสมัคร 

“คนที่อยู่ในภาคธุรกิจ” ผู้มีมุมมองต่อการวางแผนการดำาเนินงานแบบภาคธุรกิจ มาร่วม

ทำากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) ประมาณ 

5 – 6 องค์กรต่อรอบ ผ่านกระบวนการ Scaling Impact ที่ SOC จัดเตรียมเอาไว้ให ้โดยที่

เร�ทำ�หน้�ที่ มอง สังเกต และซักถ�ม ในช่วงต่�งๆ เช่น ก�รเขียน Timeline ก�รทำ�ง�น

ขององค์กร ก�รวิเคร�ะห์จุดแข็งจุดอ่อน รวมถึงก�รประเมินประสบก�รณ์ที่เข�มี เป็นต้น

หลังจากการร่วมงานทั้ง 5 ครั้งก่อนหน้า พอมีเวทีที่ทางโครงการผู้นำาแห่งอนาคต

ร่วมกับ SOC ในการจัดกระบวนการลักษณะนี้อีกครั้ง โดยรับสมัครคนเข้ามาทำางานเป็น 

Intrapreneur for Change เราจึงมีความสนใจจะมาร่วมทำางานด้วย แต่ด้วยภาระงานปกติ

ค่อนข้างมากจึงทำาให้ตัดสินใจค่อนข้างนาน กว่าจะตกลงใจสมัครก็ในช่วงท้ายของการเปิด

รับแล้ว แต่โชคดีที่ทาง SOC เขาก็อยากให้เรามาร่วมทำาเช่นกัน ติดแต่ว่าเขาเกรงใจที่จะ

ชวน เพราะเขาทราบถึงภาระงานเราดี

เมือ่ถงึการนดัพบเพือ่คยุแผนงานครัง้แรก SOC ใหเ้ราเลอืกองคก์รภาคประชาสงัคม

ทีเ่ราอยากจะรว่มทำางานดว้ย แตส่ว่นตัวของเราเขาเลอืกมาใหเ้ลยว่าเหมาะกับ “ขอนแกน่

นิวสปิริต (Khonkaen New Spirit)” เพราะองค์กรกำาลังอยู่ในช่วงก่อสร้างรากฐาน 

(Incubate) ในการสร้างชุมชนหรือสังคมในการทำางาน (Community) ประกอบกับผมเคยมี

ประสบการณ์ในการทำางานธุรกิจ (Enterprise) และทำาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

มาก่อน

เริ่มต้นการทำางานกับขอนแก่นนิวสปิริตอย่างไร? 

ผมไม่รู้จักพ่ีสุ้ย (คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ผู้ก่อต้ังขอนแก่นนิวสปิริต Khonkaen 

New Spirits) มาก่อน ก็เลยพยายามค้นหาจากช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้ดูคลิปวิดีโอที่มี

พี่สุ้ยไปร่วมเสวนาของโครงการผู้นำาแห่งอนาคต เราก็ฟังว่าเขาทำาอะไร อย่างไร ให้พอรู้จัก

บ้าง สาเหตุท่ีต้องทำาความรู้จักมาก่อนเพราะบรรทัดฐาน (Norm) ในการทำางานของคน 

ภาคประชาสังคมกับภาคธุรกิจไม่เหมือนกัน ภาคประชาสังคมเขาจะละเมียดละไมกับเรื่อง
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คนและแรงขับในการทำางานมากกว่า ดังนั้นการทำางานร่วมกันเราต้องรู้จริต รู้เบื้องหลัง  

จะได้ทำางานด้วยความสบายใจและไว้วางใจต่อกัน 

เราได้เจอกับพี่สุ้ยจริงๆ ครั้งแรกในเวทีกลางเวทีแรกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 

เมื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินการทำางาน (Assessment) ของขอนแก่นนิวสปิริต เราพบ

โจทย์ในการทำางาน 2 ระดับ ระดับแรก คือ ขอนแก่นนิวสปิริตต้องการ “ช่วยเหลือองค์กร

ในการสร้างความยั่งยืนผ่านเครื่องมือ Scaling Impact” ให้สามารถเปลี่ยนสถานะของ

องค์กรที่ต้องพึ่งพิงทุนสนับสนุนเพียงอย่างเดียว มาเป็นองค์กรที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ 

ด้วยประสบการณ์ของพี่สุ้ย ทำาให้พบว่าองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กร ยังทำางาน

แบบเกิดผลลัพธ์ตามสิ่งที่กระทำา ณ ขณะนั้น (Output) แต่ยังไม่สร้างผลกระทบเชิงบวกใน

ระยะยาว (Outcome) ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม องค์กรเหล่านี้จึงกำาลังเข้า

สู่ช่วงยากลำาบากในการขอทุนจากแหล่งทุนเพื่อทำางานซ้ำาเดิม พี่สุ้ยจึงอยากให้มี

กระบวนการเพ่ือสร้างรากฐาน (Incubation) การทำางานของภาคประชาสังคมในจังหวัด

ขอนแก่น ให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้น สร้าง Outcome ได้จริง และมีลู่ทางในการเลี้ยงดูตนเอง

ระดับทีส่อง คอื พ่ีสุย้พบว่าคนทำางานภาคสงัคมมกัต้องเผชญิกบัความยากแคน้ใน

การทำางานและการดำาเนินชีวิต พลังในการทำางานจึงมอดไหม้ตามไปด้วย ดังนั้นมันน่าจะ

มี “โอเอซิสสกัที ่เพือ่ใหค้นในแวดวงนีไ้ด้มาพกัใจเติมพลงัให้กัน” ประกอบกบัการมอง

ถงึผลในระยะยาวว่าการท่ีสามารถเปลีย่นจาก ‘ต่างคนต่างทำา’ มาเป็น ‘ทำางานดว้ยกนั’ นา่

จะมโีอกาสสรา้งความรว่มมอืในการทำางานระหวา่งองคก์ร ทำาใหเ้กดิการยกระดบัศกัยภาพ

และพลังในการทำางาน

“คนภาคประชาสังคมมักจะเจอกับความยากแค้นในการทำางานและดำาเนินชีวิต 
พลังมันมอดไหม้ไปหมด อยากสร้างโอเอซิสสักที่ เพื่อให้คนในแวดวงนี้ได้มา
พักใจเติมพลังให้กัน”
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บทบาทของเราจึงเป็นการ
เข้าไปในฐานะ Intrapreneur 
เพื่อนคู่คิดที่ช่วยสังเกต 
และหาทางพัฒนาระหว่าง
การดำาเนินงาน

จังหวะที่ 1 : จากโจทย์สู่การทำางานเป็น Intrapreneur 
for Change

ขอนแกน่นวิสปริิตมโีจทยม์าตัง้แตแ่รกเริม่แลว้ครับ วา่อยากจดักิจกรรมเชงิปฏิบตักิาร

เรื่องการทำา Theory of Change และ Impact Value Chain ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ Scaling 

Impact มีการอบรมเรื่องการสื่อสาร และการถอดบทเรียนครบรอบหนึ่งปี สิ่งที่จะทำาทั้งหมด

ของโครงการมีการกำาหนดเอาไว้แล้ว รวมถึงบุคคลที่จะมาดำาเนินงานด้วยซึ่งไม่ใช่ผม ผมจึง

ไม่มีบทบาทในการกำาหนดการทำางานขององค์กรว่าควรจะเป็นอย่างไร บทบาทของเราจึง

เป็นการเข้าไปในฐานะ Intrapreneur เพื่อนคู่คิดที่ช่วยสังเกตและหาทางพัฒนาระหว่าง

การดำาเนินงาน

จากการที่พี่สุ้ยมาเข้าร่วมเวทีแรกของโครงการที่นำาโดย SOC พี่สุ้ยมีความกังวลว่า 

กระบวนการ Scaling Impact ค่อนข้างแข็งมาก เหมือนถูกสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา เช่น 

ผมไม่รู้จักคุณมาก่อน แล้วผมถามคุณว่า คุณทำางานได้ดีหรือเปล่า คุณทำางานอย่างไร โดยที่

คุณไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าผมเป็นใคร และคุณก็อาจไม่ได้ต้องการจะประเมินตัวเองด้วย มันจึงทำาให้

เครื่องมือนี้ดูแข็งเกินไป 

พีสุ้่ยจึงใหท้มีกระบวนกรซึง่เปน็การรวมตัวกนัของคนทำางานจาก BlackBox และมลูนธิิ

สื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) มาช่วยกันทอนกระบวนการ Scaling Impact ในส่วนของการทำา 

Theory of Change และการทำา Impact Value Chain ให้นุ่มนวลลง เพื่อนำาไปใช้กับคนใน

องค์กรขอนแก่นนิวสปิริต การอบรมที่จัดโดยพี่สุ้ยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปเข้าร่วม สิ่งที่

ผมทำาในเวทีจึงเป็นการสังเกตและสะท้อนสิ่งที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะจากมุมมอง

ของผมกับทางพี่สุ้ย ทีมงาน และโครงการ
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สิ่งที่พบมี 2 จุดใหญ่ คือ “กระบวนการ Scaling 

Impact ทีถู่กลดทอนความเขม้ขน้ลง มนัทำาให้เครือ่งมอื

ไมส่ามารถวนิิจฉยัอะไรได”้ สมมตวิา่เครือ่งมือเป็นปรอท

วัดไข้ แต่คนวัดไข้กลัวว่าใส่ลงไปในปากคนไข้ลึกไปจะอาเจียน 

เลยเอาไปแตะที่แก้มแทน มันก็วัดอุณหภูมิที่ถูกต้องไม่ได้ 

เมื่อวัดสถานะในการทำางานและสร้างความตระหนักถึง 

ช่องโหว่ในการทำางานท่ีแท้จริงไม่ได้ จึงส่งผลไปถึงการคิด

กลยุทธ์วิธีการทำางานให้บรรลุ Output และ Outcome 

ในขณะที่กระบวนการดำาเนินงานถูกขับเคลื่อนไป 

เราก็ได้สังเกตจุดแข็งและจุดท่ีควรปรับแก้ของแต่ละหน่วย

งาน รวมถึงพยายามมองหาความเชือ่มโยงระหวา่งหน้างาน

ของแต่ละคนด้วย ชวนเขามานั่งด้วยกัน ให้คุยเรื่องตัวเอง

และซักถามเรื่องของเพื่อน ประเมินว่าการทำางานร่วมกันมี

ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้นก่ีกลุ่ม เพ่ือผลักดันเร่ืองการ

ทำางานร่วมกันเป็นชุมชนต่อไป

จุดท่ี 2 ผมมองว่าปัญหาหลักคือเร่ือง “ความสัมพันธ์” 

กระบวนการประเมินองค์กร มันก็เหมือนการตรวจภายใน 

ถ้าเราไม่รู้สึกอยากตรวจแล้วเพื่อนดันพาหมอมาที่บ้าน 

แนะนำาว่าหมอคนนี้เป็นหมอระดับต้นของประเทศเลยนะ 

ไหนเธอลองนอนใหเ้ขาตรวจภายในส ิเราคงแบบมึงเป็นใคร

จะมาตรวจภายในก ูอารมณ์คลา้ยๆ แบบนัน้ครับ (หัวเราะ) 

สิ่งที่เราสรุปในการถอดบทเรียนช่วงแรกจึงเป็น ก�รที่จะนำ�

เคร่ืองมือไปประเมินผู้อื่นโดยอยู่ดีๆ ก็ใส่เข้�ไปเลย โดยที่

เข�ยังไม่คุ้นเคยและไว้ว�งใจเต็มที่ ตัวเครื่องมืออ�จจะใช่ 

ถูกต้องกับโจทย์ แต่จังหวะยังไม่ใช่

หลังจากเวที Scaling Impact จบลง ทางขอนแก่น

นิวสปิริตก็ได้มีการนัดพบปะเพื่อพูดคุยถึงเป้าหมายของ 

ตัวองคก์รขอนแก่นนวิสปิริตเอง เป็นเวทเีลก็ๆ ทีไ่มไ่ดม้กีาร

อบรมเรื่องใดและนำาเวทีโดยพี่สุ้ยเอง ผมจึงคิดว่าสถานะ

ของผมตอนนี้ที่ยังอยู่นอกวงของเขา ถ้าปล่อยให้เวลาผ่าน

ไปจนเกิดการจัดเวทีครั้งต่อไปในเดือนที่ 3 จากระยะเวลา

การทำางาน 7 เดือน ผมจะทำาอะไรไม่ได้มาก ผมจึงต้องหา

วิธีการที่จะกลืนเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับเขาให้ได้ครับ

จังหวะที่ 2 : กลืนเป็นเนื้อเดียวกับ
ขอนแก่นนิวสปิริต

การจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกับเขาให้ได้ ผมพยายาม

นกึถงึกจิกรรมบางอยา่งทีส่นกุ งา่ย และไดเ้ปดิประสบการณ์

แนวคิดบางเรื่อง ก็เลยนึกถึงบอร์ดเกม (Board Game) ซึ่ง

ประจวบเหมาะพอดีกับที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ผูข้บัเคลือ่นโครงการผูน้ำา

แหง่อนาคต จัดกจิกรรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการออกแบบเกม

เพื่อการวิจัยเชิงทดลองพอดี ผมจึงตั้งใจจะไปเก็บเกี่ยว 

เลือกเกมมาทำางานนี้ เม่ือไปถึงผมก็ไปปรึกษากับอาจารย์
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เดชรัต สุขกำาเนิด วิทยากรหลักจาก Deschooling by เถื่อนเกมว่า ผมมีโจทย์ที่จะให้ผู้เล่น

ตระหนักถึงความสำาคัญของการทำางานร่วมกัน (Collaboration) แต่ยังไม่ทันได้คำาตอบ

กระบวนการก็เร่ิมเสียก่อน จนช่วงท่ีเขาให้ลองทำาความรู้จักเกมหลากหลายประเภท เพ่ือเรียนรู้

กลไกแฝงภายในเกม จึงได้ลองเล่นเกม Deep Sea Adventure แล้วรู้สึกว่าเกมน้ีแหละ...ใช่เลย!!

ก่อนจะเริ่มกิจกรรมในเวทีของขอนแก่นนิวสปิริตที่นำาโดยพี่สุ้ย ผมขอเวลาทำา

กจิกรรมเลน่เกม Deep Sea Adventure ประมาณ 1 ชัว่โมง เพือ่ทีจ่ะทำาใหเ้หน็ถงึการทำางาน

ร่วมกัน (Collaboration Mind) มันเป็นกระบวนการที่ทำาให้เขาลืมไปเลยว่าเราเป็นคนนอก

หรือคนใน เพราะมันเป็นการเล่นเกม แล้วตัวบอร์ดเกมยังเป็นการทำาให้ผู้เล่นได้สัมผัส

ประสบการณผ์า่นสถานการณจ์ำาลอง โดยไมต่อ้งปกปอ้งความเป็นตัวเองเหมอืนการเผชญิ

หน้ากับสถานการณ์จริง การเล่นเกมครั้งนั้นได้ผลมาก ผู้เล่นสนิทสนมกันขึ้น และสามารถ

สะท้อนมุมมองเรื่องการทำางานร่วมออกมา

Deep Sea Adventure เป็นเกมทอยลูกเต๋าไปตามเส้นทางที่กำาหนดเพื่อเก็บสมบัติ 

โจทย์คือเมื่อเก็บสมบัติในแต่ละครั้งได้ ก็จะเดินไปต่อได้น้อยลงเพราะแรงเราเหลือน้อย 

ตัวเราหนัก แต่กติกาก็ดันมีอยู่ว่าใครเก็บสมบัติได้เยอะสุดเป็นผู้ชนะ ในรอบแรกทุกคนจึง

มุง่จะเกบ็สมบตั ิแลว้พบว่า...ตายกันหมด จบรอบแรกก็เร่ิมเอะใจกนัวา่สาเหตขุองการตาย

คืออะไร ค่อยๆ คิดวิธีการแก้ จนรอบที่ 3 ของการเล่น จึงมาถึงจุดที่ทุกคนช่วยกันวางแผน

ในการเล่น ผลลัพธ์ในการเล่นเปลี่ยนไป…มันเริ่มมีคนรอด 2 จาก 3 คน

สิ่งเหล่านี้ทำาให้เกิดชุดความคิด (Mindset) ใหม่ คือ แม้หน้�ง�นเร�ต้องก�รจะ 

ทำ�ใหไ้ดม้�ก แตก่�รทำ�คนเดยีวไมใ่ชเ่รือ่งง�่ย ดงัน้ันการท่ีเราวางแผนการทำางานไปดว้ยกัน 

ทำาไปพร้อมๆ กัน อาจได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการคิดและทำางานคนเดียว คำาพูดหนึ่งที่ผู้เล่น

สะทอ้นออกมา คอื “บางทีเรานึกถงึงานตวัเองเป็นหลัก อยากจะทำาใหม้ากและดทีีส่ดุ 

เลยไม่ทันได้คิดเร่ืองอ่ืนเลย” สิ่งที่คนขอนแก่นนิวสปิริตสะท้อนออกมามันไปแตะธง 

ของเรา เพราะตอนที่เล่นเกมนี้อยู่ที่ธรรมศาสตร์ ในจังหวะที่เล่น มันเกิดเหตุการณ์ให้คิด

เรื่องนี้เหมือนกัน เราจึงตั้งใจเอามาเล่นและถอดบทเรียนให้เห็นถึงเรื่องนี้ให้ได้ ต่อจากนั้น

ผลจากการทำาเรื่องชุมชนครั้งนี้ ก็ทำาให้เขาเริ่มไปมาหาสู่กันมากขึ้น

จังหวะที่ 3 : เวทีพัฒนาด้านการสื่อสาร จุดเปลี่ยนด้านความสัมพันธ์

“สถานการณ์ที่ทุกคนต้องมารวมตัวและเรียนรู้การทำางาน
ร่วมกัน...มันทำาให้มีความเป็นชุมชนมากขึ้น”

เวทีนี้เป็นเวทีที่ 3 ของขอนแก่นนิวสปิริต อบรมเรื่องการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเวลาที่จำากัดเพียง 2 วัน 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียนจึงยังไม่สมบูรณ์ มีหลายองค์กรที่ต้องการนำาสื่อที่ผลิตไปสื่อสารให้ทันช่วงเทศกาล

สงกรานต์ โชคดีที่ขอนแก่นมีน้องที่เชี่ยวชาญเรื่องการสื่อสารทั้งทางด้านเนื้อหาและการผลิต เขาจึงนัดกันต่อหลังเวที

จบเพื่อลงแขกทำางานให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นการต่อยอดของการทำางานเป็นชุมชน มันทำาให้ชุมชนเหนียวแน่น

ขึ้น แม้น่าจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ 

แตถ้่าเกิดโดยการวางแผนไว ้ผมว่าเปน็เครือ่งมือทีดี่อยา่งหนึง่ เปน็การใช้สถานการณจ์รงิมาเปน็ตัวเปดิทางให้

ได้ลองทำางานร่วมกัน ต้องใช้ความตั้งใจในการทำาให้ออกมาดี มีช่วงเวลามาเป็นตัวกำาหนดว่าจะต้องทำาเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่

เมื่อไหร่ก็ได้ จึงเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องมารวมตัวและเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งการทำางานหน้างานและการทำางาน 

ร่วมกัน...มีความเป็นชุมชนมากขึ้น
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จังหวะที่ 4 : ถอดบทเรียน
คนขอนแก่นนิวสปิริต

มาถึงเวทีสุดท้ายของการทำางานเป็น 

Intrapreneur ภายใต้โครงการผูน้ำาแหง่อนาคต

และ SOC ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพ

การทำางาน เรารู้แล้วว่ามันไปแบบไม่ค่อยสุด

เทา่ไหร่ และทราบว่าสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนคอื

อะไร แนวคดิของเครือ่งมอืมนัมาถกูทางแลว้ 

แต่จังหวะในการทำามันยังไม่ถูก

ในการถอดบทเรียนคร้ังนั้น เป็นการ

ถอดบทเรยีนครบรอบ 1 ป ีขอนแกน่นวิสปริติ 

เราคุยกันว่าเราเห็นอะไรบ้างจากการทำางาน

ที่ผ่านมา และได้เห็นปลายทางร่วมกันว่า 

เราจะไปให้ถึงระดับของการมีเป้าหมาย 

(Purpose) และคุณค่า (Value) ในการทำางาน

ร่วมกัน กระดาษโพสต์อิทที่ต่างคนต่างเขียน

ถึงเป้าหมายถูกติดข้ึนไปบนบอร์ด ข้อความ

เหล่านัน้หลดุไปจากเปา้หมายงานใครงานมัน

ไปสูก่รอบทีใ่หญก่วา่นัน้ คอื การไดคิ้ดรว่มกัน

ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ว่าจะ

รับมือกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร เช่น การพัฒนา

เมืองขอนแก่นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ถ้าพูดถึงในแง่ของการรวมตัวกันเป็น

ชุมชน (Community) มันเปลี่ยนแปลงต้ังแต่

ระดับฐานคิดในการทำางานร่วม ไปถึงระดับ

ของความสมัพันธใ์นการทำางาน และการมใีจ

ให้แก่กัน สิ่งสำาคัญคือการไปถึงระดับของ 

การมีคุณค่าในการได้ทำาประโยชน์แก่สังคม

ร่วมกัน

จังหวะสุดท้าย : บทเรียน
ในการทำางานต่อ

สำาหรบัการทำา Scaling Impact ผมได้

สรุปผลที่เกิดขึ้น แจ้งไปกับทาง SOC ว่า

เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่หายไป คือ กระบวนการ 

“หลอมรวมคนใหม่  หรือในที่ นี้ คื อ 

Intrapreneur เข้าไปในวงโคจรขององค์กร

นั้นๆ” ซึ่งผมมองว่าหากมีการทำาโครงการนี้

ต่อไป กระบวนการนี้สำาคัญมากและต้อง 

ทำาเป็นอันดับแรกก่อนจะเริ่มกระบวนการ

ประเมินองค์กร

ขั้นตอนการทำา Scaling Impact ผม

แนะนำา “เครื่องมือบอร์ดเกม” มันได้ผลดี

มากกับเรื่องการปรับแนวคิด เราต้องทำาให้ 

เขาเข้าใจก่อนว่ากระบวนการประเมินผล 

(Assessment) เปรียบเสมือนเขาเป็นคนไข้ 

ไปหาหมอ เขาต้องรู้สึกถึงอาการผิดปกติ  

ไม่สบายตัว แล้วเขาก็ต้องเข้าใจกระบวนการ

ทางการแพทย์ด้วยว่าจะต้องมีการตรวจร่างกาย 

เพราะฉะนั้นผมจึงเสนอไปกับทาง SOC เผื่อ

เกิดเปน็อกีโปรเจกตว์า่ กระบวนการ Theory 

of Change, Impact Value Chain และ 

Social Impact Assessment ควรสร้าง 

ออกมาเป็นบอร์ดเกม เพื่อให้ผู้ถูกประเมิน

มีความเข้าใจทั้งสองมุม มุมของผู้ปฏิบัติการ

อย่างการเป็นผู้ถูกประเมิน และในมุมของ 

ผู้ให้ทรัพยากรหรือผู้ให้ทุนว่า ความคุ้มค่าใน

ท้ัง 2 มุมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร จะพัฒนา

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำางานในรูปแบบไหน 

และส่ิงท่ีทำาอยู่แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ เป็นต้น

ที่เสนอให้ทำาเป็นบอร์ดเกมเพราะว่า 

เป็นส่ิงท่ีทำาให้ผู้เล่นสามารถเข้าใจสถานการณ์

ในระยะเวลาอันสั้น ได้ประสบการณ์ ได้

อารมณ์จริง แต่ไม่ต้องเจ็บตัวจริง ผู้เล่นจึง

หลุดออกจากการป้องกันตัวเองโดยไม่รู้ตัว 

เพราะถ้าเขารู้ว่าจะถูกตรวจ เขาอาจปิดใจ

และป้องกันตัวเองเสียก่อน
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เมื่อการทำางานในบทบาทผู้ให้คำาแนะนำา (Consultant) ของเรา 

สามารถนำาเอาประสบการณ์การทำากิจการเพื่อสังคม มาช่วยแนะนำาให้

คนทำางานเห็นมุมที่อาจมองไม่เห็นและเกิดประโยชน์ได้ ผมก็อยากจะมี

สว่นรว่มในการผลกัดนัขอนแกน่นวิปิริตต่อ ทัง้ในเร่ืองของ “การพฒันา

ศักยภาพในการทำางาน” อย่างการทำา Scaling Impact และการนำา

เครื่องมือใหม่ๆ ในการทำากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาใช้ 

เพราะเมือ่สกัองคก์รหนึง่ในชมุชนทำาได ้องคก์รอืน่กจ็ะเริม่มองเหน็ลูท่าง

มากข้ึน อีกสว่นหนึง่คอื “การสรา้งความเป็นชุมชน” ก็ต้องคอ่ยๆ ปรับ

ในหลายด้าน ไม่ใช่เพียงการมาเจอกันบ่อยข้ึน แต่รวมไปถึงการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรด้วย
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คว�มสมดุลของ “โคกสลุง”
โดย วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง

“วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง” หรือ “จิ๊บ” จบการศึกษาเพื่อเป็นนายช่างในโรงงาน

จากภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั กอ่น

จะพบว่าการเป็นนายช่างไม่ใช่สิ่งที่อยากทำา เธอจึงออกค้นหาความฝันต่อผ่านการเรียน

ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) ท่ีสหรัฐอเมริกา จนมาลงตัวกับการทำางานเป็นท่ี

ปรกึษา (Consultant) องคก์รดา้นการปรบัปรุงกระบวนการทำางานและระบบงานในบริษทั

เอกชนแห่งหนึ่งในไทยแทน 

ด้วยนิสัยใฝ่รู้และมีความสนใจหลากหลาย เธอจึงทำาอะไรอีกหลายอย่างเพ่ือ 

ค้นหาส่ิงท่ีใช่และเติมเต็มความสุขให้กับตัวเอง เธอเรียนแฟช่ันดีไซน์ เป็นเจ้าของเพจ 

สอนวาดภาพ เป็นครูอาสาด้านการสอนศิลปะ ยังไม่นับรวมงานอดิเรกอย่างการเต้นสวิง 

(Swing dance) หรอืการเดนิทางท่องเทีย่วไปยงัเมอืงต่างๆ ทัว่โลก เพือ่สมัผสัวถิชีวีติใหม่

ทั้งในมุมวัฒนธรรมหรือต่างขั้วออกไปอย่างความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

ในปี 2560 - 2561 เธอได้ก้าวสู่การเรียนรู้ใหม่ รับบทบาทเป็น ‘Intrapreneur for 

Change’ ให้กับสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี ในเวทีพัฒนา

ศกัยภาพเครอืข่ายดว้ยเครือ่งมือสนบัสนนุความยัง่ยนืการขบัเคล่ือนทางสงัคม ทีโ่ครงการ

ผู้นำาแห่งอนาคต ร่วมมือกับ School of Changemakers (SOC) ในการดำาเนินงาน หาก

คุณเริ่มสนใจอยากรู้สิ่งที่เธอทำาในระยะ 7 เดือนที่ผ่านมา ลองมาอ่านมุมมองการทำางาน

ของเธอกัน    
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ทำาไมถึงสนใจเข้ามาร่วม
เวทีนี้?

เราเคยกดติดตามเพจของ School  

of Chagemakers (SOC) ไว้เมื่อนานมาแล้ว 

หลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเลยนะ จนวันที่

เขาโพสต์ประกาศรับสมัคร ‘Intrapreneur for 

Change’ เราอ่านสิ่งท่ีจะได้ไปทำาแล้วรู้สึก

สนใจ เพราะอยากนำาเวลาท่ีเหลือจากการ

ทำางาน ไปใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือ

ผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม แล้วงานนี้ก็มีคีย์เวิร์ด

ในการรับสมัครตรงกับสิ่งที่ตามหาพอดี คือ 

ใช้เวลาในการทำางานไม่มากนัก ประกอบกับ

ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถทีถ่นดัไปหนนุเสรมิ

การทำางานให้ผู้อื่น รวมถึงได้แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้กับผู้ที่เชี่ยวชาญต่างมุมกับเราด้วย  

ก็เลยลองส่งข้อมูลไปสมัคร

เกือบจะไม่ได้ทำางานกับ
โคกสลุงแล้ว

ตอนแรกเขาส่งอีเมล์มาหาเราว่า  

‘คุณไม่ได้รับเลือก’ ...เราก็คิดว่าไม่เป็นไร 

สงสัยสิ่งที่เรามียังไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้ 

แต่ผ่านไปเขาโทรมาหาเราว่า ‘พี่คะ พี่ได้รับ

อีเมลที่เร�นัดเจอกันเพื่อคุยเรื่องก�รทำ�ง�น

หรือยังคะ?’ อ้าว..ก่อนหน้านี้เขาส่งเมลแจ้ง

ผลผดินีห่วา่ กต็ลกด ี(หวัเราะ) วนัทีนั่ดเจอกนั 

SOC ใหเ้ราเลอืกองคก์รทีอ่ยากจะรว่มทำางาน

ดว้ย เราก็เลอืกสถาบนัไทยเบิง้โคกสลงุเพ่ือ

การพฒันา จังหวดัลพบุร ีเพราะพ้ืนฐานเรา

สนใจเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงเร่ือง

แฟชั่น โชคดีที่เราเลือกตรงกับที่ SOC ตั้งใจ

ให้ทำาอยู่แล้วพอดี
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กอ่นเริม่ทำางาน “อาจารยแ์ท็ป” คณุชลิดา จูงพันธ ์

นักวิจัยผู้เคยศึกษาการทำางานของสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุง

เพือ่การพฒันามากอ่น ไดน้ำางานวจัิยในรปูแบบพ็อกเกต็บุก๊ 

3 เล่ม มาให้เราลองอ่านเพื่อทำาความรู้จักกับพื้นที่ก่อน  

จากหนังสือเราสัมผัสได้เลยว่า แกนนำามีความมุ่งมั่นในการ

ทำางานมาก มีแนวคดินา่สนใจ เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์

ให้กับเราว่า ‘มีคนตั้งใจจริงในการทำางานเพื่อสังคม 

มากถึงขนาดนี้ด้วย’

เริ่มต้นพบเจอกับคน “โคกสลุง”

ได้เจอกับพ่อมืด (คุณประทีป อ่อนสลุง แกนนำา

สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา) ครั้งแรกในเวที

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการทำา Scaling 

impact ซึ่งเป็นเวทีกลางของโครงการ พ่อมืดเล่าเรื่องราว

การทำางานตามลำาดับเวลากว่า 10 ปีท่ีผ่านมา1 ก่อนจะเล่า

ถึงเป้าหมายผลลัพธ์หรือผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว 

(Outcome) ว่า ต้องการ “สร้างสมดุลระหว่างคุณค่าทาง

วัฒนธรรมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ” เพราะต้นทุนทาง

วฒันธรรมทีโ่คกสลงุมี คือ วถิชีวีติและองคค์วามรู้ซึง่สบืสาน

มายาวนาน แต่การจะรักษาให้สืบต่อไปได้ต้องอาศัยคนใน

ชุมชนรุ่นนี้และรุ่นต่อไปช่วยกันสืบสานต่อด้วยความยินดี 

การจะทำาเร่ืองนี้ให้เกิดข้ึนอย่างย่ังยืนได้ ก็ต้องมี ‘รายได้’ 

เข้ามาหนุนการเลี้ยงชีพและกระบวนการดำาเนินงานตาม

สมควร ดังนั้นโจทย์ของเราในการเป็น Intrapreneur คือ  

‘จะนำาต้นทุนทางวัฒนธรรม ประกอบกับทักษะเฉพาะ

ทางที่แต่ละคนมี มาสร้างรายได้อย่างยั่นยืนอย่างไร?’

1  อา่นบทวจิยัเกีย่วกบัสถาบนัไทยเบิง้โคกสลงุเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเตมิ
ได้ที่หนังสือ “จุดนัดพบบนเส้นขนาน : ผู้คน ชุมชน การประกอบการ
ทางสังคม” จัดพิมพ์โดยโครงการผู้นำาแห่งอนาคต ปี 2561
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“สร้างสมดุลระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรม
กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ”

หลังจากจบเวทีแรก เราเห็นธงแน่วแน่ของพ่อมืดแล้วว่า จะต้อง ‘ยกระดับเรื่อง

มูลค่าทางเศรษฐกิจ’ ซ่ึงก�รยกระดับน้ีจะต้องสมดุลกับคุณค่�ท�งวัฒนธรรม เราจึงลงพ้ืนท่ี

ไปทำาความรู้จักกับชุมชนให้มากขึ้น เพื่อวิเคราะห์ว่าช่วงเวลาจากนี้ (ระยะเวลารวมในการ

ทำางานประมาณ 7 เดือน) เราจะเข้าไปมีส่วนช่วยหนุนเสริมเรื่องใดได้บ้างค่ะ 

จากการลงไปศึกษาพดูคยุกบัทกุสว่นการทำางานภายในสถาบนัไทยเบิง้โคกสลุงเพือ่

การพัฒนา หรือ ‘ชุมชนโคกสลุง’ ทำาให้เราเห็นกระบวนการทำางานเพื่อสร้างรายได้ของ

คนในพื้นที่ เห็นจุดแข็งอย่างเรื่องคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในทุกหย่อมหญ้า อาหาร 

การแต่งกาย วิถีชีวิต รวมถึงสินค้าและบริการ และเห็นจุดที่ยังขาดอย่างมุมมองทางธุรกิจ 

เช่น เรื่องหลังบ้านอย่างการไม่ทราบถึงต้นทุนและผลประกอบการในการทำางานที่ชัดเจน 

ซึง่มผีลอยา่งมากตอ่การทำาธรุกจิ แมจ้ะเปน็ธรุกจิเพือ่สังคม (Social Enterprise) ก็ตาม สว่น

เรือ่งหนา้บ้านอยา่งการสรา้งรายได ้(Income) เรามองวา่จะทำาอยา่งไรใหเ้ขาเหน็ความเชือ่ม

โยงของรายได้สัมพันธ์กับการสื่อสารและสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม จึงนึกถึงเร่ืองการ

สรา้งแบรนด ์(Branding) รวมถงึการทำาการตลาดทางชอ่งทางออนไลน ์(Online marketing) 

ได้ออกมาเป็นแผน 3 ลำาดับ ในการทำางานร่วมกับโคกสลุง ร่างออกมาคุยกับพ่อมืดและ

แกนนำาท่านอื่นๆ ว่ามาถูกทางหรือไม่ ต้องปรับตรงไหน
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ปรับรากฐานจากงานหลังบ้าน

ก่อนที่จะลงพ้ืนที่ไปจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มอาชีพ เป็นจังหวะ 

ประจวบเหมาะพอดทีีท่างเวทสีว่นกลางจัดการอบรมเร่ืองการคิดคำานวณต้นทนุเพือ่นำามา

วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการทำางาน (Impact value) เช่นกัน เราจึงนำาเอารูปแบบการจัด

กระบวนการในเวทีส่วนกลางมาประยุกต์ใช้ เช่น แบบตารางกรอกข้อมูลที่จะช่วยให้กลุ่ม

เห็นข้อมูลแต่ละส่วนในการคิดเรื่องผลประกอบการชัดขึ้น 

วันท่ีลงไป ผิดแผนจ�กท่ีเร�ว�งไว้ม�ก กิจกรรม 2 วัน ต้ังใจจะใช้คร่ึงบ่ายของวันแรก

และคร่ึงเช้าของวันท่ี 2 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แต่กลุ่มอาชีพเขาไปตลาดนัด ไปขายของ

กันหมด แกนนำาแต่ละท่านมีคิวงานแน่นมาก วันแรกเลยไม่ได้ทำาอะไรเลย เวลาหายไป 

ครึ่งหนึ่ง วันที่สองจึงต้องปรับเวลาในการจัดกระบวนการให้กระชับขึ้น

ตอนเช้าได้เจอกับกลุ่มอาชีพหลัก 3 กลุ่ม คือ ทอผ้า โฮมเสตย์ และอาหาร เรายก

เอากรณีศึกษาจากกลุ่มอาชีพหนึ่งมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเรียนรู้พร้อมกันก่อน ชวนเขา

ถอดกระบวนการต้ังแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา คลี่ให้เห็นว่ามีการทำาอะไรและมีต้นทุนเกิดขึ้น

จากส่วนไหนบ้าง ตอนนั้นยกเป็นเรื่องการทอผ้าขาว (ผ้าขาวม้า) เพื่อจำาหน่าย มีค่าใช้จ่าย

ทางตรงทีเ่กดิข้ึนเหน็ได้ชดัเป็นพวกคา่วัตถดุบิอย่างเสน้ดา้ย และมคีา่ใชจ่้ายแฝงทีม่กัไมไ่ด้

นึกถึงกัน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำา ค่าไฟ รวมถึงค่าแรงในการทำางานจนเสร็จ

สมบูรณ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายต้นทุนแท้จริงของสินค้าจะต้องรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน ตอนนั้นเรา

วาดเปน็แผนภาพตามลำาดบัพร้อมชวนถอดทลีะข้ันเพ่ือใหท้กุคนเหน็ภาพและเขา้ใจตรงกนั 

หลังจากนั้นทุกคนจึงได้ลองนำาเอาวิธีการไปปรับคำานวณตามส่วนหน้างานของตนเอง

การเรียนรู้เป็นไปด้วยดี มีอุปสรรคบ้างในเรื่องภาษา พ่อมืดจะช่วยแปลคำาบางคำา

ให้เป็นภาษาถิ่นหรือคำาที่เข้าใจง่ายข้ึน ผลลัพธ์ที่ได้เกินคาด...พอเขาทราบแล้วว่ามีต้นทุน

เท่าไหร่ ผลประกอบการเท่าไหร ่ เขาเห็นความคุ้มค่าในการทำางานและอยากทำางานมาก

ขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นเมื่อกลุ่มอาชีพแต่ละส่วนได้มาคิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจร่วมกัน ยัง

ทำาใหต้ระหนักเรื่องความเชื่อมโยงของสินค้าและบริการที่มีความเกื้อหนุนกันอยู ่เช่น  

การทำาโฮมเสตย์อาจสร้างรายได้ไม่มากเมื่อเทียบกับส่วนอื่น แต่การที่นักท่องเที่ยวเข้ามา

เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการพักโฮมเสตย์ ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าตามไปด้วย 

เป็นเสมือนช้ินส่วนจ๊ิกซอว์ท่ีเข้ามาต่อเป็นภาพใหญ่กระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กันและกัน

อกีสิง่หนึง่ทีช่าวบา้นเลง็เหน็ คอื กระบวนก�รเรียนรู้ถงึคณุค�่ท�งวฒันธรรมภ�ยใน

พิพิธภัณฑ์ ก็มีส่วนในก�รกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้�และบริก�รเช่นกัน เพราะสินค้า

ในชุมชน เช่น ผ้าขาว (ผ้าขาวม้า) หากมองอย่างผิวเผินอาจไม่ต่างจากสินค้าที่มีจำาหน่าย

ทั่วไปในท้องตลาด แต่การทอมือด้วยความประณีตผ่านกี่ทอผ้าโบราณ เรียงร้อยเป็น

ลวดลายเอกลักษณ์ของโคกสลุง การใส่ใจกระทั่งน้ำาหนักของผ้าทอที่บ่งบอกถึงความแน่น

หนาและความแข็งแรงของเนื้อผ้า ล้วนเป็นอัตลักษณ์ของโคกสลุง และนั่นคือสิ่งที่สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานได้ค่ะ

“กระบวนการเรียนรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ภายในพิพิธภัณฑ์ มีส่วนในการกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและบริการ”
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“แบรนด์คือสิ่งที่
นำาเสนอความเป็นตัวตน
ของเรา สร้างการรับรู้
และการจดจำา”

“อัตลักษณ์ของโคกสลุง” คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ที่เดินหน้าพร้อมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผลลพัธจ์ากกจิกรรมกอ่นหนา้เดนิหนา้ไปเกนิความคาดหมายนะ คนในชมุชนตระหนัก

ถึงความเชื่อมโยงของคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สามารถเดินหน้าไปพร้อมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ด้วยตนเอง จากเพียงแค่เขาได้มาน่ังขบคิดและทบทวนกระบวนการทำางานท่ีผ่านมาไปด้วยกัน 

เราจงึสามารถตอ่ยอดเรือ่งการสรา้งแบรนด ์(Branding) ใหแ้ขง็แรงตามแผนทีว่างไวก้บัพอ่มดื

และแกนนำาได้ทันที แต่หัวเร่ืองนี้ไม่ใช่ความถนัดของเราเหมือนกระบวนการเรียนรู้ก่อนหน้า 

เราจึงขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนท่ีสนิทกันจากงานอดิเรกเต้นสวิง อาจารย์จ้ัม (คุณชนกมณฐ์ 

รักษาเกียรติ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตลักษณ์ (Identity Design Consultant) จาก

บริษัท ดี อัลเคเดม่ี จำากัด นักสร้างแบรนด์ผู้มีประสบการณ์ในการทำางานเพ่ือสังคม ผลงานเด่น 

คือ การสร้างแบรนด์ให้กับจังหวัดยะลา ‘Yala Bird City’ 

เมื่อเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ‘โคกสลุง’ ให้อาจารย์จั้มฟัง พร้อมเหตุผลว่าเพราะอะไรที่นี่

จึงควรเรียนรู้เรื่องนี้ อาจารย์ก็ตอบรับยินดีมาร่วมงานทันที โดยสามารถจัดสรรเวลาลงตัว 

ทั้งทางอาจารย์และชุมชนได้ 2 วัน

อาจารยจ์ัม้ยอ่เอาสิง่ทีต่อ้งสอนในรัว้มหาวทิยาลยั 1 เทอม มาเปน็บทเรยีนสัน้กระชบั 

1 วัน บรรยายใหก้ลุม่อาชพีและแกนนำาเขา้ใจวา่ ‘แบรนดค์อืสิง่ทีน่ำ�เสนอคว�มเปน็ตวัตนของ

เร� สร�้งก�รรับรูแ้ละก�รจดจำ� เพร�ะปัจจุบันสนิค�้มหีล�กหล�ยม�กข้ึน มกี�รแขง่ขนัสูง ถ�้

สนิค้�เร�ไมไ่ดร้บัก�รจดจำ� สนิค�้กอ็�จข�ยไมไ่ด’้ ในวนัแรกอาจารยจ์ัม้ได้นำาตวัอย่างแบรนด์

มากมายมาให้ลองสังเกตและวิเคราะห์ด้วยกัน รวมถึงยกเอาตัวอย่างการพัฒนาแบรนด์  
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‘Yala Bird City’ ให้กับจังหวัดยะลามาให้ดูกรณีศึกษาการ

สร้างสรรค์แบรนด์เพ่ือสังคม ซ่ึงเป็นกรณีคล้ายกับโคกสลุง 

อาจารย์จั้มมองว่า ‘การท่ีโคกสลุงมีแบรนด์ จะสามารถ

สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชนได้ และยังเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) ท่ีผสานความสมดลุระหวา่งคณุคา่

ทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี’

ในวันที่ 2 อาจารย์จั้มชวนแกนนำาและกลุ่มอาชีพ

สร้าง ‘แบรนด์โคกสลุง’ ต่อ ดังนั้นเพื่อให้สามารถสื่อสาร

ความเป็นโคกสลุงออกมาได้ดีที่สุด อาจารย์จึงให้ทุกคน

คิดถึงอัตลักษณ์ความเป็นโคกสลุง 3 อย่าง โดย 3 อันดับ

ผลโหวตสูงสุด คือ ‘ย่�มผ้�ข�ว’ ย่ามท่ีเกิดจากการทอ 

ผ้าขาวเป็นลวดลายสำาหรับการผลิตย่ามของโคกสลุง 

โดยเฉพาะ ‘พรกิตะเกลอื’ เครือ่งจิม้สตูรเฉพาะโดดเดน่ด้วย

รสมะแขว่นเคล้ากับรสเค็มเผ็ดปะแล่มของเกลือและ 

พริกแห้ง น่ารับประทานจนต้องฉวยมะม่วงมาคดเอา 

เครื่องปรุงรสนี้เข้าปาก อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ ‘สกุลสลุง’ 

คนส่วนใหญ่ในชุมชนล้วนมีคำาว่า ‘สลุง’ เป็นส่วนประกอบ

ของนามสกุล

เมื่อได้ตัวชูแบรนด์แล้ว อาจารย์จ้ัมชวนวิเคราะห์

เรื่องสีสันที่จะสื่อสารถึงความเป็นโคกสลุง ได้ออกมาเป็น  

‘สีครีม’ สื่อถึงการเป็นคนโอบอ้อมอารีย์ของคนที่น่ี คู่กับ  

‘สีน้ำ�ต�ล’ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และการใช้ชีวิต

ท่ามกลางธรรมชาติ ทั้งสองสีนี้เป็นสีของผ้าย้อมธรรมชาติ 

ทีค่นโคกสลงุไดท้ำาชดุส ี(Color tone) ขึน้มาจากการยอ้มดว้ย

วัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง โดยอัตลักษณ์ตัวชูโรงทั้งหมด  

ผู้ดำาเนินงานด้านกราฟิกของชุมชนจะเป็นผู้นำาไปออกแบบ

โลโก้ (Logo) และบรรจุภัณฑ์ (Package) ใหม่ต่อไป

ช่วงสุดท้ายของการพัฒนาแบรนด์ อาจารย์จั้มชวน

คุยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ ตอบโจทย์กลุ่ม 

เปา้หมายหลากหลาย และมรีาคาเหมาะสมกบันกัทอ่งเทีย่ว

ท่ีจะยินดีเลือกซ้ือสินค้า โดยส่ิงท่ีชวนคุยควบคู่กันคือ การขาย

เรือ่งราว (Story) ไปพรอ้มสนิคา้และบรกิาร เชน่ ผา้ทอกอ็าจ

ใส่คำาอธิบายกระบวนการทอ ลวดลาย รวมถึงวันที่เริ่มทอ

และวันที่ผ้าทอผืนนี้เสร็จสมบูรณ์พร้อมจำาหน่ายลงไปบน

บรรจุภัณฑ ์เพือ่ใหเ้ปน็มากกวา่ผา้ทอผนืหนึง่แต่เปน็คณุคา่

ทางใจด้วย
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ปัจจุบันผลงานทั้งสินค้า บรรจุภัณฑ์ และโลโก้ กำาลังอยู่ในช่วงการพัฒนา 

โดยมีการส่งมาให้เราและอาจารย์จั้มช่วยให้คำาแนะนำาเป็นระยะค่ะ

หลังบ้านพร้อม หน้าบ้านพร้อม ถึงเวลานำาเสนอ

ตอนนีท้ัง้หลงับา้นและหนา้บา้นพรอ้มแล้วคะ่ อาจจะยังไมไ่ดถึ้งข้ันสมบูรณ์

แต่ทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำาลังทำาอยู่ เป็นไปตามแผนที่เราคุยไว้กับพ่อมืด แผนช่วงที่ 3 

เป็นเรื่องการทำาการตลาดทางออนไลน์ (Online marketing) ซึ่งการพัฒนาเรื่องการ

สือ่สารจะมทีีมงานสว่นกลางของโครงการเขา้มาชว่ยจดักระบวนการเรียนรู้เพือ่หนนุ

เสริมแนวทางแผนงานที่เราวางไว้ วันนั้นตอนไปเจอทีมสื่อท่ีหน้างานตกใจค่ะ  

ขนกันมาเยอะมาก 7 - 8 คน (หัวเราะ)

ช่วงนี้กลุ่มคนที่เข้ามาร่วมกระบวนการเรียนรู้จะเยอะกว่า 2 ช่วงก่อนหน้า

นี้ ในรอบนี้เราชวนน้องๆ ‘กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือก’ ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของชุมชน

เขา้มามสีว่นรว่มดว้ย เพราะมองวา่การสือ่สารควรใชส้ือ่โซเชยีลมเีดยี (Social media) 

ทีม่ตีน้ทุนในการผลติไมม่าก แตส่ามารถนำาเสนอเป็นสือ่ไดห้ลากหลาย ทัง้เร่ืองราว 

ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีพื้นฐานการใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้ว 

จึงอยากให้เข้ามาเรียนรู้เป็นประสบการณ์ และเป็นกำาลังเรื่องการทำางานสื่อสารให้

กับพื้นที่

เทคนิคการสื่อสารที่ทีมสื่อเอามาสอนเข้าใจง่ายมาก เขาสอนต้ังแต่การ 

คัดเลือกเน้ือหาเพ่ือส่ือสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย การนำาเสนอเร่ืองราว ไปจนถึงข้ันตอน

การผลิต โดยมีพี่เลี้ยงประกบอย่างใกล้ชิดทุกกลุ่ม เหมือนเป็นการฝึกทำางานจริง 

(Job training) เลย อีกสว่นหนึง่ทีน่า่สนใจคอือปุกรณ์ในการผลติสือ่ เขาใหใ้ชอ้ปุกรณ์

ที่มีอยู่แล้วอย่างมือถือมาผลิตสื่อ ทำาเสร็จแล้วก็โพสต์ได้เลย เห็นผลทันที ผลลัพธ์

เปน็ทีน่่าพอใจ มกีระแสตอบรบัดมีาก เรือ่งราวความนา่สนใจของโคกสลงุเขา้ถึงคน

มากกว่าครึ่งแสนภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน

ความประทับใจอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นจากเวทีนี้ คือ การทำางานร่วมกันของ

ผู้ใหญ่และเด็กในชุมชน เขาทำางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ต่างฝ่ายต่างเข้าหาและ

เรียนรู้ไปด้วยกัน ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ผสานเข้าหากัน 

บรรยากาศในการเรียนรู้ไหลลื่นเป็นอย่างดี เป็นการปิดฉากการทำางานของร่วมกับ

พ่อมืด แกนนำา และคนในพื้นที่อย่างน่าประทับใจ

“คนในชุมชนเก่งและเข้มแข็งมาก
เราได้เรียนรู้ความมุ่งมั่นของคนที่นี่”
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ได้หนุนเสริมเรื่อง
‘การสร้างสมดุลระหว่าง
คุณค่าทางวัฒนธรรม
กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ’ 
...ผลลัพธ์อาจไม่ได้
ไปถึงความเชี่ยวชาญ
หรือความสำาเร็จ
แต่คนในชุมชน 
เห็นถึงแนวทาง 
ในการจะยกระดับ 
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เพื่อสร้างความยั่งยืน

ห่วงเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจจะแซงหน้าคุณค่าทาง
วัฒนธรรมหรือไม่?

ตั้งแต่ต้นจบจบกระบวนการทำางานไม่ห่วงเลยค่ะ พ่อมืดมีจุดยืนที่ชัดเจน แกนนำา  

กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงคนในชุมชนทุกช่วงวัยต่างเข้าใจสิ่งที่กำาลังทำาอยู่ คนวัยทำางานใน

ปัจจุบันต่างตระหนักว่าสิ่งที่กำาลังทำามีเป้าหมายเพื่อ ‘สร้างทางกลับบ้านให้กับลูกหลาน’ 

เป็นการสร้างความมั่นคงให้อาชีพ และรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การที่ชุมชนนี้

มีพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน มันทำาให้เกิดความผูกพัน หล่อหลอมทัศนคต ิ

ในการเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าทางวัฒนธรรม และทำาให้ชุมชนแห่งนี้เข้มแข็งจากภายใน 

ภายนอกจึงเข้ามาแทรกแซงได้ยาก

ผลลัพธ์ 7 เดือนของการทำางาน พอใจหรือไม่?

มคีวามสขุ (ยิม้) เปน็ไปตามเปา้ท่ีเราวางไว้ ไดห้นนุเสรมิเร่ือง ‘การสรา้งสมดุลระหวา่ง

คุณค่าทางวัฒนธรรมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ’ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนและตามลำาดับใน

การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม ผลลพัธข์องกระบวนการอาจไมไ่ดไ้ปถงึความเชีย่วชาญหรอืความสำาเรจ็ 

แต่คนในชุมชนเห็นถึงแนวทางในการจะยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน  

ถ้าถามว่าตอนนี้อยากจะเสริมอะไรให้ท่ีนี่อีกหรือไม่ ก็ยังไม่มีค่ะ ตอนนี้เราอยากให้เขานำา 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลไปตามลำาดับ
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คนในชมุชนเกง่และเขม้แขง็มาก เราไดเ้รยีนรูค้วามมุง่มัน่ของ

คนที่นี่ การใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ (Slow life) อยู่กับวิถีธรรมชาติ  

ใกล้ชิดกับคนมีน้ำาใจ ลองกินอาหารรสชาติใหม่ เป็นประสบการณ์ท่ีดี

มากค่ะ

เราชอบช่วงเวลา 7 เดือนที่ผ่านมานะ สนุกดี ได้ใช้ทักษะที่

เรามีอย่างการบริหารโครงการ (Project management) มาบริหาร

การทำางานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีเราวางไว้ การทำางานท่ีน่ีแตกต่าง

จากการทำาธรุกิจเพือ่ผลกำาไร แตเ่ป็น ‘Intrapreneur’ หรือ ‘เพือ่น

ที่เดินไปด้วยกัน’ 
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ค้นห�นิย�ม
พังง�แห่งคว�มสุข
แบบ...ยุรนันท์ ยิ้มสาระ

ก้าวแรกสู่พังงาแห่งความสุข

เริ่มแรกเลยเราเห็นประกาศหาคนไปร่วมงานเป็น ‘Intrapreneur for 

Change’ ในเพจของ School of Changemakers (SOC) ก็สนใจ เพราะงานนี้ใช้

เวลาว่างวนัเสาร-์อาทติย์ อกีอยา่งมนัเป็นงานทีพ่ีนุ่ย้ (พรจรรย ์ไกรวตันุสสรณ ์

รองผู้อำานวยการมูลนิธิ อโชก้า ประเทศไทย) ดูแล เราเคยเข้าไปช่วยงาน 

พี่นุ้ยเป็นโคชอาสาช่วยให้คำาปรึกษาและแลกเปลี่ยนมุมมองจากการทำางาน 

เรื่องการออกแบบหลักสูตร (Training) ของเราให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากทำางาน

เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่ 1 ปี พี่นุ้ยเป็นคนเอาจริงเอาจังกับงาน ทำาอะไรแล้ว

ต้องได้เนื้อจริง ถ้าเราเข้าไปทำางานตรงนี้ น่าจะได้ฝึกตัวเอง ได้ความรู้และ

ประสบการณ์ ไม่มีอะไรต้องเสียเลยนอกจากเวลากับแรงนิดหน่อย แล้วเราก็

สนใจอยากลองทำางานกับภาคประชาสังคม (NGOs) เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย

“ยุรนันท์ ยิ้มสาระ” หรือ “ทอม” ผู้ชายที่ ‘แค่อยากมีความสุขกับชีวิต’
ทุกเส้นทางที่เขาเลือก ทุกเรื่องที่เขาทำา มันจึงเป็นการเติมเต็มความสุขในชีวิตของเขา 

การได้ทำางานเป็นส่วนหนึ่งของพังงาแห่งความสุขครั้งนี้ก็เช่นกัน
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ทำาไมต้องพังงา

วนัแรกทีไ่ด้ประชมุกนัพีนุ่ย้ใหเ้ลอืกวา่

อยากทำาพื้นที่ไหนจาก 4 พื้นที่ ขอนแก่น 

เชียงราย ลพบุรี และพังงา ในใจมีอยู่ 2 ที่คือ

ลพบรุ ีกบัพังงา แตส่ดุทา้ยกเ็ลอืกพงังาเพราะ

พี่นุ้ยเล่าให้ฟังว่าที่นี่จะทำางานยากหน่อย  

พี่ๆ ไม่ค่อยมีเวลา แต่เขาเป็นคนจริง จริงจัง

กับการทำางาน ทำาอะไรตอ้งไดผ้ลงานออกมา 

ซึ่งเหมาะกับเราเพราะเป็นคนจริงจังกับงาน

เหมือนกัน อีกอย่างพี่นุ้ยมองว่าเราเป็นคน

ใจเย็น ฟังมากกว่าพูด น่าจะเข้ากับพื้นที่ 

ไดง่้าย จะไดไ้ปชว่ยเก็บประเดน็ ชว่ยฟงั ชว่ย

เขียน ช่วยสรุปความต้องการของพวกพี่เขา

โจทย์แรกที่ได้จากพี่นุ้ยคือ อยากให้

เข้าไปแลกเปลี่ยนมุมมองการทำางาน เรียนรู้

ไปพร้อมกันกับพื้นที่ แล้วเอาประสบการณ์

ด้านธุรกิจของเราไปช่วยทำาให้พ่ีเขามองเห็น

ความเป็นไปได้ในการทำาให้องค์กรอยู่รอด

โดยไม่ตอ้งพึง่พาเงนิทนุจากภายนอก ทัง้จาก

ภาครัฐหรือจากหน่วยงานอื่นๆ

แรกพบ...ทีมพังงา

คร้ังแรกที่เจอกันเป็นตอนที่พี่ไมตรี 

(ไมตรี จงไกรจักร์) พี่จี้ (ชาตรี มูลสาร) และ 

พี่น้อย (กำาธร ขันธรรม) จากสมาคมประชา

สังคมพังงาแห่งความสุขที่ขึ้นมาร่วมเวที

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับ

การทำา Scaling Impact ที่กรุงเทพฯ เป็นเวที

ที่ให้พ้ืนที่ต่างๆ ได้มาทบทวนเป้าหมาย  

ว่าสิ่งที่กำาลังทำาอยู่มันใช่ตัวเองหรือเปล่า 

ระหว่างการทำางานผ่านเร่ืองราวอะไรมาบ้าง 

จุดเด่นขององค์กรคืออะไร สิ่งที่อยากจะ

เปลี่ยนแปลงคืออะไร แล้วกลยุทธ์ที่จะนำาพา

ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อให้องค์กร 

อยู่รอดไดเ้ปน็อยา่งไร ตอนพดูคยุกนัเก่ียวกับ

การทำางานทีผ่า่นมาของพวกพีเ่ขา เหน็เลยว่า

ทำางานกันจริงจังและทำากันมาเยอะมาก

สุดท้ายวันนั้นก็ได้สามประเด็นหลักที่ต้องทำา

ในตอนนั้นเลย
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เริ่มจากการจัดองค์กรของตัวเองก่อน เพราะ 

ตอนนีย้งัเปน็องค์กรท่ีหลวมมาก คนทำางานหลกัๆ มกีนัแค่

สามคน ไม่มีค่าจ้าง ใครว่างก็เข้ามาทำางานตรงนี้ ซึ่งมัน 

ไมต่อ่เนือ่ง อยากใหม้คีนทีท่ำางานเปน็ประจำาและแบง่หนา้ที่

ให้ชัดเจน จะได้ช่วยกันให้การดำาเนินงานมันไปต่อได้  

อย่างที่สองคือ การทำาประชาสัมพันธ์และทำาการตลาด 

(Marketing) เพราะทำางานกันมาเยอะ แต่คนข้างนอกก็ยังงง

ว่าพังงาแห่งความสุขคืออะไร ถ้ามีการจัดระบบงานใหม่ 

รวบรวมผลงานท่ีทำาอยู่ ผลงานท่ีทำาเสร็จแล้ว และผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้น เอาไปประชาสัมพันธ์ น่าจะช่วยให้ภาพการรับรู้

ของพังงาแห่งความสุขชัดเจนขึ้น สุดท้ายคือเรื่องของการ 

หารายได้ ตอนนี้รายได้หลักในการทำางานมาจากแหล่งทุน

ต่างๆ ซ่ึงแต่ละแหล่งทุนก็มีเป้าหมายต่างกัน ทำาให้งาน 

ท่ีองค์กรทำาอยู่ตอนนี้ต้องไปตอบโจทย์แต่ละแหล่งทุน  

ถ้าสามารถสร้างรายได้ปีละประมาณ 1.7 ล้านบาท เพื่อใช้

เปน็เงนิเดอืนใหค้นท่ีจะเข้ามาช่วยทำางาน การจัดอบรมต่างๆ 

ตามท่ีเครือข่ายการทำางานตอ้งการเพือ่การพฒันาศกัยภาพ

ของตัวเอง เป็นทุนหมุนเวียนในองค์กร ก็จะทำาให้สามารถ

ทำางานบนโจทย์ของตัวเองได้เต็มท่ี ไม่ต้องกลับไปพ่ึงพิง 

ทุนจากภายนอกอีก 

เมื่อความต้องการชัด พวกเรามานั่งคุยกันว่าแล้ว

ตอนนี้พวกพี่เขามีอะไรบ้างที่จะนำาไปสู่การสร้างรายได้ 

ข้ึนมาได้ พ่ีๆ เขาก็บอกว่าในพังงามีพ้ืนท่ีคล้ายแหล่ง 

เรียนรู้อยู่ 5 - 6 พื้นที่ แต่ละพื้นที่มีผู้มีประสบการณ์ที่สอน

เรื่องต่างๆ ได้ เราฟังตอนแรก ก็เอ๊ะ...มันเป็นอย่างไร มันดี

อย่างไร มนัพร้อมขนาดไหน เรายังไมเ่หน็ภาพ แต่เหน็ภาพ

ครา่วๆ วา่ ถา้มตีรงนีก้อ็าจสรา้งเปน็หลักสตูร “มหาลยัพงังา

แห่งความสุข” ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ดูงานควบคู่ไปกับการ

ท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้จากคนที่เข้ามาเรียนรู้ได้ 
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พังงาเที่ยวที่ 1 ลงพื้นที่...ตามหาความสุขแบบพังงา

หลังจากตกลงกันว่าจะลงพื้นที่ เราก็ตั้งประเด็นกับตัวเองไว้ว่าการลงครั้งนี้จะต้อง

มองหาจุดขายท่ีสร้างความแตกต่าง เพ่ือจะสร้างหลักสูตรท่ีน่าสนใจของแต่ละพ้ืนท่ีให้เกิดข้ึน 

ความสนุกมันเริ่มตั้งแต่เตรียมลงพื้นที่ครั้งแรกเลย ตอนแรกคิดว่าพวกพ่ีไมตรีจะไปด้วย  

แต่พวกพ่ีเขาไมว่า่ง แลว้จะไปกันอยา่งไร แตพ่ีไ่มตรบีอกวา่ไมเ่ปน็ไรพีจ่ดัให ้แกกไ็ปประสาน

พื้นที่ให้เราไว้ก่อน แล้วก็บอกเราว่า ‘ทอมโทรไปเบอร์นี้นะ ห�พ่ีคนนี้นะ เข�จะอยู่ท่ีนี่  

ไปห�เข�เดี๋ยวเข�พ�ไปเอง’ งงเหมือนกันนะ แต่ไม่เป็นไรลองดู (หัวเราะ)

พอไปถงึทีพ่งังาเรากท็ำาตามท่ีพีไ่มตรบีอกเลย โทรหาพีด่า (วนดิา ชสูวุรรณ ประธาน

สภาองค์กรชุมชนตำาบลโคกเจริญ) นัดเจอกันที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของ

ชมุชน เขาก็พาไปดโูรงเรยีนเกษียณวัย พาผูส้งูอายแุตง่ตวัชดุนกัเรียนมาให้เราชม ทำาปิน่โต

อาหารสุขภาพที่เป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆ มาให้เรากินด้วย ก็รู้สึก เออ ครบเลยในครึ่งวัน 

เร็วมาก แล้วทุกอย่างจัดการได้ดีมาก แค่ที่แรกเราก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าพังงาไม่ธรรมดา 

ที่นี่เจ๋งจริง ช่วงบ่ายไปที่โคกไคร ตำาบลมะรุ่ย ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวทางทะเล นั่งเรือหัวโทง

ชมวิวป่าชายเลน เท่ียวถ้ำาลอด สปาโคลน ร้านอาหารชุมชน ได้กินอาหารที่ใช้วัตถุดิบ 

มีคุณภาพ ราคาไม่แพง แล้วนอนพักกันที่โฮมสเตย์ในชุมชน รุ่งขึ้นไปต่อกันที่ตำาบลรมณีย์ 

ท่ีน่ันมีการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีเข้มแข็ง และมีสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นบ่อน้ำาพุร้อน

ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนเอง น่าทึ่งมากที่ชุมชนทำากันได้ขนาดนี้ 

การลงพื้นที่ครั้งแรกทำาให้ภาพทั้งหมดมันชัดขึ้น แต่ละพื้นที่ทำางานกันจริง ประสบ

ความสำาเร็จจริง มีคนทำางานอยู่ตรงนั้น เป็นกลุ่มที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ แล้วก็มี

ผลงานที่ผ่านการยืนยัน เรามองว่าเป็นจุดที่พีคพอดี เขาเหมาะกับการเป็นคนถ่ายทอด 

เร่ืองราวความสุขของคนพังงาให้กับผู้อื่นต่อแล้ว ข้อดีอีกอย่างคือแต่ละพื้นที่ทำาเรื่องของ

ตัวเองจนเชี่ยวชาญและโดดเด่นขึ้นมาโดยไม่ซ้ำากันเลย  ทำาให้เรามีหลายมุมที่จะนำาเสนอ 

ทำาเป็นแพ็คเกจขายได้ เสริมด้วยทรัพยากรที่พังงามีอยู่แล้ว ทั้งชายหาด ทะเล วัตถุดิบ 

อาหาร ท่ีพกั ซ่ึงมรีาคาถกูแตค่ณุภาพด ีท่ีนียั่งใหม ่ยงัไมไ่ดถ้กูโปรโมทมากจนช้ำา ยังมอีะไร

ท่ีเอามาขายได้อีกเยอะ พอได้ลงพื้นที่ยิ่งทำาให้มั่นใจว่าการเอาเรื่องการท่องเที่ยวมารวม

กับการเรียนรู้มาสร้างเป็นคอร์สมันน่าจะประสบความสำาเร็จ

พงังาเทีย่วที ่2 : เปลีย่นความคิด ทศันคตกิารทำางาน

ครัง้นีไ้ดมี้โอกาสไปดพูี่ๆ  เขาจดัอบรมหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพแกนนำาภาคประชา

สงัคมในพืน้ที่ กไ็ดเ้ห็นกลุม่แกนนำาทีท่ำางานยทุธศาสตรจ์งัหวดัพงังา เขาดเูปน็ทมีทำางานที่

เข้มแข็งมาก น่าจะสร้างอะไรดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ ช่วงเย็นได้ขึ้นไปพักบนเขาไข่นุ้ยร่วมกับ 

พวกพี่เขา เราได้สรุปให้เขาฟังว่าเราได้พบเห็น ได้เจออะไรมาบ้างจากการลงพื้นที่ครั้งแรก 

แล้วก็ถามพี่ๆ เขาในเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดอบรมว่าพวกพี่เขาเคยทำากันอย่างไร เคยจัดให้

ใครบ้าง สถานที่ไหน ผลเป็นอย่างไร คิดเงินเท่าไหร่ ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาคือตัวกลางในการ

ประสานงาน ใครอยากดูงานที่ไหนก็จะเป็นคนประสานพื้นที่ให้ แล้วส่งให้พื้นที่ดูแลต่อ 

ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไร ให้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ส่วนใหญ่ก็ทำาให้ฟรี สิ่งที่พี่เขาบอกเหมือนว่า

เขาไม่ได้ทำาอะไร แต่สำาหรับตัวเราคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรได้เลยนะ คนตรงกลางเขา

มวีธิกีารทำางานอยา่งไรถงึเชือ่มพ้ืนทีม่ากมายใหเ้ขา้มาทำางานร่วมกันได ้ตรงนีน้า่สนใจมาก
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ก่อนกลับได้ไปดูหาดท้ายเหมือง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่า

ไปมาก มันสวยจริงๆ จุดสุดท้ายไปที่เป็นจุดหลักของการลงพื้นที่

ครั้งนี้คือบ้านน้ำาเค็ม ได้ไปเจอกับพี่เล็ก (ประยูร จงไกรจักร์) พี่ชาย

ของพ่ีไมตร ีพอไดค้ยุรูเ้ลยวา่แกเปน็เทพดา้นการอบรม ปหีน่ึงมคีน

มาอบรมกับแกกว่า 20 คณะ มีตั้งแต่ 5 คน ไปถึง 100 คน ตอนนี้

มีคนกว่า 65 ประเทศแล้ว ที่เคยมาดูงานที่นี่ วิธีการสอนจะสอน

เปน็ทมีแบง่บทบาทใหค้นในทมีไดส้อนในเรือ่งทีถ่นดั ไมม่กีารสอน

คนเดยีว โดยอบรมใหต้ามทีผู่เ้รยีนตอ้งการ อยากรูเ้รือ่งอะไรไดห้มด 

ทั้งเรื่องการจัดการภัยพิบัติ การซ้อมหลบภัย การจัดการทีม ฯลฯ 

เราก็คอยถามว่าเร่ืองไหนคนสนใจมาเรียนเยอะท่ีสุด สอนแล้วดี  

คนชอบ เราต้องดึงมาเป็นจุดขายของหลักสูตร 

จากการพูดคุยคร้ังนี้ทำาให้เราเปลี่ยนความคิดการทำางาน 

ไปเหมือนกัน ปกติการสร้างหลักสูตรเราจะมองในมุมว่าถ้าสอน 

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันต้องเรียนตามลำาดับหนึ่ง สอง สาม ส่ี ตาม

ทฤษฎี แต่ในความเป็นจริงพ่ีเขาอาจจะไม่สามารถสอนได้ทุกเรื่อง

อย่างที่เราอยากได้ เขาอาจถนัดแค่เร่ืองท่ีสองกับส่ี เลยพยายาม 

มองมุมใหม่ เปลีย่นความคดิเปน็การมองวา่เขามอีะไรด ีมอีะไรเดน่ 

แล้วเอาเรื่องพวกนั้นมาทำาเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ให้เขาเอาเรื่องที่ถนัดมาสอน ไม่ใช่เอาทฤษฎีไป

จับไปครอบเขาไว้ ไปบังคับให้เขาสอนตามที่เราวาง 

พังงาเที่ยวที่ 3 ก่อร่างสร้างหลักสูตร

สองครัง้ทีผ่า่นมาทำาใหเ้รามขีอ้มลูมากขึน้ เริม่ทีจ่ะหาไอเดีย

แลว้วา่แตล่ะพืน้ทีจ่ะทำาหลกัสตูรอะไร จะขายอะไร ท่ีเนน้ความถนัด

ของแต่ละพื้นที่ ครั้งนี้เราไปพื้นที่สุดท้ายเกาะยาวน้อย ซึ่งเด่นเรื่อง

การจัดการชมุชนและจัดการขยะ เปน็คร้ังแรกท่ีจะไดอ้ยู่กบัพวกพี่ๆ  

ตลอดสองวัน เราจึงเตรียมตัวเต็มที่เลยว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้าง  

ทั้งเรื่องการสร้างหลักสูตรและเรื่องแผนงานที่จะทำาต่อไป เตรียม

เครื่องมือที่จะทำาให้พี่เขาเห็นภาพการทำาธุรกิจ การขายหลักสูตรไว้

เต็มเลย ทั้งเครื่องมือ Bussiness Model Canvas เพื่อทบทวนการ

ทำาธุรกิจอย่างรอบด้าน เครื่องมือ Business Model Strategy เพื่อ

กำาหนดกลยุทธก์ารดำาเนนิการ และ SWOT Model เพ่ือประเมนิผล

เบื้องต้นของรูปแบบธุรกิจรวมถึงความเป็นไปได้ แต่สรุปวันแรก 

ไม่ได้คุยกันเลย ไปดูพื้นที่กัน... กินข้าวก่อนทอม... แล้วก็นอน 

(หัวเราะ) อีกวันเราเลยรีบขายไอเดียของเราเลย ลองให้พี่ๆ เขาใช้

เคร่ืองมือเลย แต่เรารู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ มันยังไม่เหมาะกับพี่เขา  

น่าจะเพราะเขาเห็นภาพไม่ชัดกับเรื่องเครื่องมือที่เราให้ไป รู้เลยว่า 

ไม่ดีเท่าไหร่ แต่ก็โอเคไม่เป็นไร ไม่ฝืน เดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างคุยกัน

อีกที 
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ระหว่างนั้นเราก็เริ่มโยง 5 พื้นที่ที่คิดจะทำาเป็นหลักสูตรเข้ากับ 10 กลยุทธ์พังงาแห่ง

ความสุขว่ามันตอบโจทย์ได้หรือเปล่า ปรากฏว่ามันตรงกันพอดี ทั้ง 5 พื้นที่มันตอบแต่ละ

โจทย์ได้ ซึ่งตรงกันกับที่พวกพี่เขาคิดไว้พอดี ตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่เราได้จากการทำางานว่า  

การจะทำาอะไรกต็าม ตอ้งเชือ่มโยงกบัสิง่ท่ีเขาทำาอยูก่อ่นแลว้ดว้ย ไมใ่ช่ไปทำาอะไรใหม่ๆ  แล้ว

โยนให้เขาทำาตาม แต่เราต้องพยายามโยงสิ่งที่เขาทำาให้เข้ากับสิ่งที่เราจะทำาด้วย ให้มันเป็น

เรื่องเดียวกัน เห็นภาพเดียวกัน เลยตกลงกันว่าครั้งหน้าต้องทำาเรื่องหลักสูตรกันเลย

พังงาเที่ยวที่ 4 เรียนรู้จากประสบการณ์

โจทยใ์หญข่องการจะลงไปพงังาครัง้นีก้ค็อื ‘จะทำายงัไงใหค้นทีเ่ขา้รว่มการทำาหลกัสตูร

เห็นภาพเดียวกับเรา แล้วให้เขาดึงเอาส่ิงท่ีมีอยู่ท้ังทรัพยากรและความรู้ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีออกมา 

สร้างเป็นหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง’ ก็ลองคิดหาวิธีการอยู่นาน จนไปเจอทฤษฏีวงจรการเรียนรู้

จากประสบการณ์ (Experiential Learning Cycles) 4 ข้ันตอน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง เรียนรู้ผ่านการลงมือทำา ได้ลองผิดลองถูก แล้วทบทวนร่วมกัน เพื่อมองหา

วิธีการใหม่ที่ดีขึ้น ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะกับทีมพังงาที่สุด เพราะมันตรงกับวิธีที่เขาใช้

ทำางานกันอยู่แล้ว

ครั้งนี้เราลงไปชวนพี่ๆ เขาทำา 2 เรื่อง คือ เรื่องของการทำาแผนที่ พี่ๆ เขารู้อยู่แล้วว่า

ตวัเองมีดอีะไร อยูต่รงไหน แตเ่ราอยากใหเ้ขาชว่ยจัดระบบหนอ่ยวา่ของดทีีว่า่มนัอยู่ตรงไหน 

ใช้เวลาเดินทางจากจุดแรกไปจุดต่อไปเท่าไหร่ แต่ละที่เรียนรู้อะไรได้บ้าง เดินทางไปอย่างไร 

กินข้าวที่ไหน นอนที่ไหน พอทุกอย่างมันชัดเจน ก็เอามาทำาเป็นหลักสูตรได้ง่าย คนที่จะเอา

ไปขายต่อก็ง่าย เรื่องที่สองคือเรื่องของการขาย เพราะหลักสูตรที่กำาลังทำาร่วมกันนี้ สุดท้าย

มันต้องมีคนขาย ขายให้กับคนที่อยากมาเรียนรู้รวมถึงองค์กรต่างๆ ซึ่งพี่เขาต้องไปขายด้วย

ตัวเอง แล้วเราจะทำาอย่างไรให้พวกพี่เขามีประสบการณ์กับเรื่องนี้ ก็เลยให้เรียนรู้ผ่านเกม

‘จะทำายังไงให้คนที่
เข้าร่วมการทำาหลักสูตร
เห็นภาพเดียวกับเรา
แล้วให้เขาดึงเอาสิ่งที่มีอยู่
ทั้งทรัพยากรและความรู้
ที่มีอยู่ในพื้นที่ ออกมา
สร้างเป็นหลักสูตรได้
ด้วยตัวเอง’
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จำาลองสถานการณ์ ชื่อเกมขายปลา ที่ให้คนเข้าอบรม 

ได้รับ 2 บทบาท เป็นทั้งคนขายปลาและคนซื้อปลา โดยให้

โจทยไ์ปเพยีงวา่ ถ้าเปน็คนขาย ตอ้งขายปลาใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

ส่วนถ้าเป็นคนซ้ือปลาก็ต้องซ้ือปลาให้ได้มากที่สุดเช่นกัน 

โดยมเีราเปน็แพปลาทีค่อยกำาหนดราคาปลาและขายสง่ปลา

ด้วย โดยทุกคนจะได้เงินคนละ 100 บาทในการเล่นเกม 

ตอนเล่นเกมก็สนกุมาก เพราะคนขายกพ็ยายามซือ้ปลาจาก

แพปลาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุดแล้วเอาไปขายให้ผู้ซื้อให้ได้ 

มากที่สุด คนซื้อก็ต้องพยายามซื้อปลาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด 

บรรยากาศมันเลยเต็มไปด้วยการต่อรอง การแข่งขัน คนที่

พูดเก่ง เรียกลูกค้าเก่ง ก็จะขายปลาได้มาก ต่อรองกับแพปลา

และคนซ้ือไดม้าก ตวัเองกไ็ด้เงินมาก คนซือ้กต็อ่ราคาอยา่ง

เมามัน พอเล่นเกมเสร็จให้พ่ีๆ เขามาน่ังคุยกันว่าตอนเล่นเกม

เป็นอย่างไรบ้าง วิธีการท่ีแต่ละคนใช้เป็นอย่างไร แลกเปล่ียน

พดูคุยกนั มขีอ้แนะนำาหรอืสิง่ทีอ่ยากทำาเพ่ิมเพือ่ใหก้ารเล่น

เกมดข้ึีนบา้งหรอืเปลา่ กค็ยุกนัสนกุเลยครบั เกมนีมั้นทำาให้

เห็นภาพครบเลยสำาหรับงานขาย 

แลว้กเ็อาทัง้สองเรือ่งทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปมาชว่ยกันพฒันา

เป็นหลักสูตรของแต่ละพื้นที่ ที่ต้องมีวงจรการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย ก็ให้พวกพี่ๆ 

ทำากันเอง เราเข้าไปช่วยตั้งคำาถามเพื่อจะร้อยเรียงเรื่องราว

ในการเรยีนรูข้องแตล่ะพืน้ทีใ่หเ้ขา้รปูเขา้รอย อกีเรือ่งทีย่าก

คือการตั้งราคา ต้องชวนคิดถึงต้นทุนจริงท่ีเกิดขึ้น ทั้งค่า 

เข้าสถานท่ี ค่าวิทยากร ค่าห้องประชุม หรือต้นทุนแฝงที ่

คนทำางานมักจะลืมคิด เช่น ค่ารถ ค่าน้ำามัน เพื่อที่จะนำามา

ตั้งเป็นราคาของแต่ละหลักสูตร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูจะสร้าง

ความลำาบากใจกับทีมพังงาพอสมควร เพราะปกติเวลา 

มีงานอบรมก็จะมาจากคนรู้จัก พี่ๆ ก็ทำาให้ฟรี หรือมีให้ 

แค่ไหนก็เอาแค่นั้น แต่สำาหรับเรามองว่าเพื่อที่จะให้องค์กร

อยู่รอดได้ คุณค่าที่พี่ๆ สร้างไว้ ต้องแปลงเป็นมูลค่าได้  

คนทำางานต้องอยู่ได้ องค์กรต้องอยู่ได้ ถ้าสร้างระบบดีๆ  

มีงานอบรมเข้ามาให้ทีมส่วนกลางรับไว้ แจ้งรายละเอียดของ

การอบรมพร้อมค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ตกลงกันให้เรียบร้อย 

แล้วค่อยส่งต่อให้กับพื้นที่ต่างๆ ดำาเนินการอบรมตาม

หลักสูตรของพื้นที่ ก็น่าจะช่วยให้พี่ๆ ทำางานกันได้สบายใจ

ขึ้น 

เตรียมความพร้อม...ก่อนทำาจริง

การอบรมคร้ังนี้ทำาให้ได้ 5 หลักสูตรนำาร่องของ 

มหาลยัพังงาแหง่ความสขุ หลกัสตูรแรก คอื ‘หลกัสตูรการ

จดัการเครอืขา่ยเพือ่การพฒันาภาคประชาสงัคม’ พืน้ที ่

อ.เมือง ที่เน้นที่วิธีการบูรณาการทำางานของกลุ่มแกนนำา

สมาคมพังงาแห่งความสุข ว่ามีเคล็ดลับวิธีการสร้างพลัง

ประชาสังคม บูรณาการทุกภาคส่วน กำาหนดอนาคตด้วย 

ตัวเองทำาได้อย่างไร ‘หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพชุมชน



32

และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ’ พื้นที่ อ.ทับปุด เข้าไปเรียนรู้การสร้างชุมชนสุขภาพดี  

มีรายได้เพิ่ม สร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องลงทุน ว่าชาวบ้านเขาทำาได้อย่างไร 

‘หลักสูตรการจัดการทุนชุมชนและสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืน’ พื้นที่ 

อ.กะปง ไปดูกันว่าการสร้างหมู่บ้านปลอดหนี้ ไม่ง้อธนาคาร มีระบบสวัสดิการ  

เกิด เจ็บ ตาย ได้เงิน ทำาได้อย่างไร ‘หลักสูตรการรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัย

ในชุมชน’ พื้นท่ี อ.ตะก่ัวป่า พื้นที่ต้นแบบจัดการภัยพิบัติระดับโลก พร้อมรับ 

ทุกวิกฤตด้วยพลังจิตอาสา มีวิธีการทำางานอย่างไร สุดท้าย ‘หลักสูตรการจัดการ

ขยะเพ่ือสร้างระบบเกษตรอินทรีย์’ พ้ืนท่ี อ.เกาะยาว ค้นเคล็ดลับการพลิกกองขยะ

ไรค้า่สูก่ารทำานาออรแ์กนคิแบบธรรมชาตกิวา่ 400 ไร ่ทำาไดอ้ยา่งไร ตอนนีห้ลกัสตูร

พรอ้มแลว้ แตอี่กเรือ่งท่ีสำาคญัไมแ่พก้นัและต้องเตรยีมความพรอ้มกอ่นทีจ่ะเริม่ขาย

หลักสูตรคือเรื่องวิทยากร 

แม้ทุกพื้นที่จะมีคนทำางานจริง เป็นวิทยากรท่ีสามารถถ่ายทอดเรื่องราว 

ความรู้ได้ แต่ถ้าเพิ่มเทคนิควิธีการ หรือเครื่องมือที่ช่วยให้การถ่ายทอดเรื่องราวให้

น่าสนใจข้ึน งานท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนก็น่าจะสมบูรณ์ข้ึน จึงเชิญอาจารย์พากร อัตตนนท์ 

ไปอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพให้กับคณะทำางานของทั้ง 5 หลักสูตรนำาร่อง  

เพ่ือเสริมความรู้พื้นฐานในการเป็นวิทยากร ตั้งแต่การแนะนำาตัว การเคลื่อนไหว

ร่างกาย การสร้างการจดจำา ไปจนถึงการฝึกทักษะในการนำาเสนอเนื้อหาความรู้ให้

น่าสนใจ พี่ๆ ทุกคนจะได้ลองนำาหลักสูตรของแต่ละพื้นที่มานำาเสนอให้เพื่อนและ

อาจารย์ดูด้วย ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำาจริง เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ

พี่เขา ซึ่งมันจะทำาให้พร้อมสำาหรับการทำาจริง

คนพร้อม หลักสูตรพร้อม ลองทำาจริง

หลงัจากไดท้ำางานมาหลายเดอืนเรากเ็ริม่เหน็รปูเหน็รา่งของงานทีเ่รารว่มกนั

ทำาไว้กบัพี่ๆ  สมาคมประชาสงัคมพงังาแหง่ความสขุแลว้ มีหลักสตูรการเรียนรู้สำาหรบั 

5 พื้นที่นำาร่อง คนก็เตรียมความพร้อมไว้แล้ว เหลือแค่ลองนำาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมด 

ไปใชจ้รงิ  โดยโครงการผูน้ำาแหง่อนาคต ไดเ้ชญิผูท้รงคุณวุฒิและสือ่มวลชน รวมแลว้ 

กว่า 60 คน มาเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่พังงาแห่งความสุข เพื่อให้มา

การทดลองใช้หลักสูตรที่สร้างขึ้น โดยหลักสูตรแรกท่ีได้ทดลองใช้คือ หลักสูตรการ

จัดการขยะเพื่อสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ได้กำานันบัญญัติ ศรีสมุทร มาเป็น

วิทยากรหลัก 

ก่อนงานก็เตรียมตัวกันเต็มที่ นั่งทบทวนว่าจะพาคนเข้าอบรมไปที่ไหนบ้าง 

แต่ละที่ต้องสอนอะไร ต้องพูดอย่างไรตามที่ได้เรียนมา อยากให้คนที่มาได้เรียนรู้

และสมัผัสกับตวัตนของพ้ืนทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ท่ี เราเองตืน่เตน้แทนกำานนัมาก แต่กำานนั

บอกว่าไม่เป็นไร พวกเขาพร้อมแล้ว พอถึงวันงานทีมงานทุกคนก็กระจายตัวไป 

ทำาหน้าที่ของตัวเอง จุดแรกที่พาผู้เข้าอบรมไปเรียนรู้คือที่โรงแยกขยะของชุมชน  

ไปเรยีนรูเ้รือ่งการจดัการขยะในสถานท่ีจรงิเลย พูดคุยซกัถามกนัในพืน้ที ่แลว้ไปตอ่

ท่ีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในชุมชน สุดท้ายไปเรียนรู้เรื่องการทำาเกษตรอินทรีย์ 

แล้วก็เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งในการทำางานครั้งแรกนี้ แม้จะ

มีอีกหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุง แต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี ผู้เข้าร่วมอบรมประทับใจ

กับสิ่งท่ีชาวบ้านได้เล่าให้ฟัง การได้ชมสถานที่จริง สัมผัสกับวิถีของชุมชนท่ี 

ไม่ได้ปั้นแต่ง ตัวคนทำางานเองก็ได้รับความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจที่จะพัฒนา

หลักสูตรของตัวเองให้ดีขึ้น คนในชุมชนเองก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการทำางาน

มากขึ้น มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ดีใจที่พื้นที่ทำากันได้ขนาดนี้
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พังงาแห่งความสุข...นิยามความสุขแบบ 
ยุรนันท์ ยิ้มสาระ

การทำางาน 7 เดือนนี้ มันให้ความรู้สึกแปลกแต่ดีนะ ท่ีแปลกเพราะปกติเราอยู่ใน 

งานขาย ขายหลักสูตร ต้องเข้าไปคุยกับลูกค้า เอาความต้องการเขามาคิด มาออกแบบงาน

แล้วก็นำาไปเสนอ ถ้าผ่านงานก็จบ มันยังมีภาพของคนขาย คนซื้ออยู่ แต่การทำางานกับพังงา

มนัเปน็ภาพของคนทีเ่ข้าไปรว่มมอืกนัทำางาน เราตอ้งเขา้ไปเป็นสว่นหนึง่ในทีมเลย เข้าไปพูด

ไปคุย ไปช่วยกันคิด ที่สนุกคือต้องลงมือทำากับพวกพี่ๆ ด้วย เวลามันแค่ 7 เดือนเราก็ต้อง

เข้าไปกระตุ้น ไปตามงานบ้าง แอบจิกบ้าง (หัวเราะ) แต่พี่ๆ เขาก็ช่วยเหลือตลอดเพื่อให้งาน

มันไปได้มากที่สุด 

ทำางานกับคนท่ีน่ีเราใช้ “ใจ” นำาก่อนเลย คร้ังแรกพ่ีเขายังมองเราเป็นคนนอก แต่ทุกคร้ัง

ทีเ่จอกนัเราก็ใสท้ั่งความจรงิจงัและแสดงความจรงิใจวา่เราต้องการมาชว่ยจรงิๆ อยากให้งาน

ที่พี่เขาทำาสำาเร็จ ซึ่งเราสัมผัสจากเขาได้เหมือนกันนะว่าเขาก็ให้ใจเรามาเหมือนกัน ตอนนี้เขา

เห็นเราเป็นลูกเป็นหลาน ไม่ได้เห็นเราเป็นคนนอกเหมือนตอนแรกแล้ว เราเหมือนเป็นคนพังงา 

เจอใครต่อใครก็บอกว่า ‘มีอะไรโทรม�ห�เลยนะ จะม�เมื่อไหร่ เดี๋ยวพ�ไปเที่ยว’ ซึ่งมันก็ 

มีความสุขมากเลยนะ

ทำางานกับคนที่นี่
เราใช้ “ใจ” นำาก่อนเลย 
ครั้งแรกพี่เขายังมองเรา
เป็นคนนอก แต่ทุกครั้ง
ที่เจอกันเราก็ใส่ทั้ง
ความจริงจังและ
แสดงความจริงใจว่า
เราต้องการช่วยจริงๆ 
อยากให้งานที่พี่เขาทำา
สำาเร็จ ซึ่งเราสัมผัสจาก
เขาได้เหมือนกันนะว่า 
เขาก็ให้ใจเรามาเหมือนกัน
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อีกอย่างได้เรียนรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไร พอคนเรา

มาถึงจุดหนึ่งที่พอใจกับตัวเองแล้ว ก็จะขยับขยายไปสู่การ

อยากจะให้อะไรคืนกับสังคม การที่เราทำาอะไรให้กับคนอื่น

ไดน้อกจากทีเ่ราทำาเพ่ือเลีย้งชพีตวัเองแลว้ มันรูส้กึเหมอืนได้

เติมเต็มจิตวิญญาณ มันหาไม่ได้จากการซื้อของ ไปเที่ยว  

อันนี้มันได้จากคน ได้เห็นเขาเติบโตขึ้น จากศูนย์ เป็นห้า  

เป็นสิบ แล้วก็ยังไปต่อได้อีก เราได้เข้าไปเป็นส่วนเล็กๆ ในน้ัน 

เรากด็ใีจไปกบัเขาดว้ย ทำาให้เราเห็นภาพตวัเองชดัขึน้วา่ 5 ป ี

10 ปีจากนี้คงทำางานเพื่อสังคมมากขึ้น เพราะเรามีความสุข

กับเรื่องตรงนี้จริงๆ
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ก�รเส�ะห�ลู่ท�ง 
ในพื้นที่สีเท�

ของ ณพี ธีระพิจิตร

“ณพี ธีระพิจิตร” หรือ “ท๊อฟฟี่” ผู้สืบทอดกิจการขนส่งแห่งหนึ่งในไทย เติบโตมากับ
ประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายทั้งในไทยและการใช้ชีวิตวัยเรียนในสิงคโปร์กว่า 10 ปี 

ผ่านประสบการณ์ทำางานอาสา (Volunteer) หลากหลาย จนเป็นแรงผลักให้เธอ 
รักการทำางานอาสาจนถึงทุกวันนี้

การทำางานเพื่อสังคมของเธอ..เร่ิมต้นข้ึนตอนเธออ�ยุเพียง 13 ปี เมื่อ

คณุพอ่ของเธอตอ้งไปทำาธรุกจิที่ภาคเหนอื จึงพาเธอขึน้ดอยไปบรจิาคสิง่ของให้

กับเด็กชาวเขา เป็นโอกาสให้เธอได้เจอเด็กบนดอยที่เธอเคยเขียนจดหมาย

โต้ตอบด้วย การเดินทางครั้งนี้พาให้เธอได้พบกับเพื่อนทางไกลคนนี้ท่ีโรงเรียน

ของเขา...ทำาให้เธอได้เห็นว่าวิถชีีวติของเธอและเขาชา่งแตกตา่ง ความรู้สกึตา่งนี้

ทำาให้เด็กอายุ 13 เกิดความฉงนถึงความลำาบาก เหตุใดชาวเขาต้องแบกลูก 

ลงดอยมาขายของ...ไดแ้ตม่องด้วยคว�มสงสยั ไมเ่คยรู้ว่�ทำ�ไมพวกเข�ต้องดิน้รน

ถึงเพียงนัน้ จนวนันีว้นัท่ีเธอได้มาทำางานรว่มกบั “มลูนธิิบา้นครนู้ำา” ในฐานะ 

Intrapreneur for Change วันที่เธอได้เปิดโลกทัศนส์ู่โลกสีเทาที่หลายอย่าง
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ดูไม่สมบูรณ์ย่ิงกว่าที่คิด ได้เห็นการต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งชีวิตคือการทำาเพื่อ 

คนชายขอบ เป็นแรงผลักให้เธอพยายามมองหาทุกลู่ทาง ที่คนวัย 20 ปลายจะทำาได้ 

ในฐานะ Intrapreneur1

เริ่มต้นรู้จักกับ ‘มูลนิธิบ้านครูน้ำา’

ได้รู้จักกับ “ครูน้ำา” (คุณนุชนารถ บุญคง ผู้ก่อตั้ง ‘มูลนิธิบ้านครูน้ำา’ สถานที่ให้

ความช่วยเหลอืเด็กเรร่อ่นไรส้ญัชาติ ในจงัหวัดเชยีงราย) คร้ังแรกในเวทกีลางของโครงการ 

วันนั้นเป็นการเปิดประตูให้เราได้รู้จัก “ครูน้ำา” หรือ “แม่” ของเด็กชายขอบนับร้อยชีวิต  

ได้รู้ว่าเขากำาลังทำาเพื่อใคร เผชิญกับปัญหาอะไร และจะทำาสิ่งใดต่อไปในอนาคตอันใกล้ค่ะ2

ปญัหาแรกท่ีเราเหน็ คอื ‘ปญัหาเรือ่งสภาพคลอ่งการเงนิ’ ถา้เปน็บญัชขีองภาคธรุกิจ

ทุกอยา่งคือตัวแดงติดลบ จนหากมองแบบคนนอกคงคดิว่า ‘คณุไมม่เีดก็เลยดกีว�่ไหม’ มลูนิธิ

กำาลงัเผชญิปญัหามเีงนิทนุเขา้มาหนนุไมเ่พียงพอ ตอ่ใหบ้รหิารจดัการการเงนิดเีพยีงไรกต็าม 

แต่สำาหรับครูน้ำาแล้วเร่ืองนี้ไม่ทำาให้แม่อย่างเธอยอมแพ้ เวลาทั้งหมดที่มียังคงอุทิศให้กับลูก 

เธอขอเพียง ‘เด็กต้องมีชีวิตอยู่ได้...และมีที่ยืนในสังคม’

1 ในเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเคร่ืองมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ที่โครงการผู้นำาแห่ง
อนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับ School of Changemakers ในการดำาเนินงาน  
2 อ่านบทวิจัยเก่ียวกับมูลนิธิบ้านครูน้ำาเพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือ “จุดนัดพบบนเส้นขนาน : ผู้คน ชุมชน การประกอบการ
ทางสังคม” จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำาแห่งอนาคต ปี 2561 

‘เด็กต้องมีชีวิตอยู่ได้...
และมีที่ยืนในสังคม’
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ปัญหาอันดับหนึ่งคือเรื่องการเงิน 

หลังจากเจอกันในเวทีกลางของโครงการฯ ฟี่ไป 

ลงพ้ืนท่ี ‘มูลนิธิบ้านครูน้ำา’ ท่ีตำาบลโยนก อำาเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย มูลนิธิมีพื้นที่กว้างถึง 17 ไร่ มีที่ดินและ

บอ่น้ำา มพีืน้ทีส่ำาหรบัทำาการเกษตรปลกูผกัไว้รบัประทานใน

มูลนิธิและจำาหน่ายได้ โปรเจกต์แรกที่เรานึกถึงจึงเป็นการ 

‘สรา้งรายได’้ และ ‘ลดรายจา่ย’ ผา่นตน้ทนุท่ีเขามอียูแ่ลว้ 

โดยการทำากิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ‘ขายผัก

ออนไลน์’ ให้กับคนต่างถิ่นที่กำาลังมองหาผักพื้นเมือง 

ปลอดสารรับประทาน เพราะเพ่ือนปริญญาโทของเราทำา

วิจัยโมเดลการทำาธุรกิจลักษณะนี้เอาไว้ และเขายินดีให้นำา

มาปรับใช้กับมูลนิธิได้เลย ตอนนั้นเราจึงเสนอโปรเจกต์นี ้

กับครูน้ำา ซึ่งครูน้ำาก็เห็นด้วยและยินดีที่จะทำา 

เม่ือแผนความคิดเข้าท่ี เราจึงศึกษาพ้ืนท่ีโดยละเอียด 

เพื่อเตรียมพร้อมลงมือทำาจริง แต่กลับได้พบว่า...ต้นทุน 

ไม่พร้อมอย่�งที่คิด บ่อน้ำาที่เราเคยคิดว่าสามารถนำาน้ำามา

ใช้ทำาการเกษตรได้ เมื่อถึงฤดูแล้ง...น้ำ�ในบ่อแห้ง การใช้น้ำา

ประปาแทนจะทำาใหเ้กดิตน้ทุนในการทำาธรุกจิมากขึน้ สง่ผล

ให้ผลประกอบการลดลงจากที่ควรจะได้ จากที่เราคำานวณ

มาว่าจะปลูกผักอะไรบ้างให้เหมาะสมกับตลาด และลงตัว

กับความสามารถในการดูแลพื้นที่การเกษตรรวมถึงต้นทุน 

ที่มี...จึงกล�ยเป็นว่�ต้องพับแผนไปก่อน เพราะการจะเริ่ม

แผนการตลาดนี้ได้จำาเป็นต้องหาถังเก็บน้ำาเพิ่ม ซึ่งต้องรอ

เงินทุนสนับสนุน หรือมีจังหวะสภาพคล่องทางการเงินที่

เหมาะสมในการลงทุน
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หลงัจากแผนการทำากิจการเพ่ือสงัคม ‘ขายผกัออนไลน’์ ทีเ่ราพอมองเหน็วา่มลีูท่าง

ในการเริม่ทำาได้ทันทไีมเ่ปน็ไปดงัคาด ฟีแ่ละครนู้ำาจงึตดัสนิใจพบัแผนการทำาธรุกจิเพือ่สงัคม

ไว้ก่อน ‘เราเห็นแล้วว่ายังไม่มีการดำาเนินงานอะไรจะมาตอบโจทย์การหารายได้เพื่อ

หนนุการทำางานของมลูนิธไิดภ้ายในชว่ง 7 เดอืนนี ้ซ่ึงตอนนัน้ยังเป็นเพยีงชว่งต้นของ

การทำาหน้าที่ Intrapreneur for Change ของเรา ...ฟี่เลยตัดสินใจเบนเข็มมาสู่การ

เสาะหาลูท่างความเปน็ไปไดใ้นการหนนุเสรมิความยัง่ยนื ทัง้เรือ่งรายไดแ้ละคณุภาพ

ชีวิตของเด็กในมูลนิธิแทนทันท’ี  

ตลาดขวงวัฒนธรรม ฮอมผญาล้านนาเชียงแสน

‘เด็กในมูลนิธิได้มาสัมผัสประสบการณ์การประกอบอาชีพ 
เห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และให้คนภายนอก 

ได้เห็นความน่ารักและความสามารถของพวกเขา’

นอกจากแผนการทำากิจการเพื่อสังคมที่ฟี่คิดร่วมกับครูน้ำา ยังมีกิจกรรมอื่นที่ครูน้ำา

คิดทำาร่วมกับกลุ่มคุณค่าเชียงแสนและกลุ่มอโรคยาในช่วงปลายปี 2560 คือการทำา  

‘ตลาดขวงวฒันธรรม ฮอมผญาล้านนาเชยีงแสน’ เป็นสถานทีร่วบรวมวฒันธรรมโบราณ

ของเชียงแสนที่เลือนหายไปในทุกวัน มานำาเสนอผ่านรูปแบบพื้นที่นิทรรศการขนาดย่อม 

ตลาดจำาหน่ายสินค้า และลานแสดงฟ้อนรำา เปิดในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน  

ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น ซึ่งพื้นที่ตลาดนี้เอง คือ อีกพื้นที่หนึ่งที่

ครูน้ำาและกลุ่มคนทำางานเพ่ือสังคมในเชียงแสนตั้งใจให้ ‘เด็กในมูลนิธิได้ม�สัมผัส

ประสบก�รณ์ก�รประกอบอ�ชีพ เห็นคุณค่�ในตนเอง (Self-esteem) และให้คนภ�ยนอก

ได้เห็นคว�มน่�รักและคว�มส�ม�รถของพวกเข�’    

ทีต่ลาดเดก็จากมลูนธิจิะไดเ้รยีนเรือ่งการ ‘ตอกเสน้’ ใชไ้มต้อกนวดไปตามจุดต่างๆ 

ของรา่งกาย และ ‘ย่ำ�ข�ง’ การใชฝ้า่เทา้จุม่ลงในน้ำามนัรอ้น แลว้ใชฝ้า่เทา้คลงึลงบนตัวเพ่ือ

ยืดคลายเส้นให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยกลุ่มคุณค่าเชียงแสนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 

รวมถึง ‘ก�รทำ�อ�ห�รและจำ�หน่�ยอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ’ โดยกลุ่มอโรคยา

สิ่งที่เห็นได้ชัดคงเป็นเพียง ‘ความสุข’

...พวกเขารอให้ถึงวันเปิดตลาด 
เพื่อจะได้มาทำางานอีกครั้ง

การที่เด็กมีรายรับจากภายในตลาดไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้นำามาช่วยแบ่งเบา 

คา่ใชจ้า่ย เมด็เงินในตลาดมนัไม่เพยีงพอกับการทดแทนคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในมลูนธิิ รายรับ 

ไม่ได้มากและไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้บริการว่าจะให้มากน้อยเท่าไหร่ เพราะ 

‘พวกเข�ไม่ได้มีใบประกอบวิช�ชีพ’ และ ‘พวกเข�ไม่ได้ทำ�ง�นได้สมบูรณ์แบบนัก’ 

ด้วยช่วงวัยเพียงสิบกว่าปีของเด็ก การเรียนรู้และความเชี่ยวชาญย่อมไม่มากเท่า

ผู้ใหญ่ แต่การมาเรียนรู้ที่ตลาด เขาได้ประสบการณ์การทำางาน การหารายได้ และยังได้

เรยีนรูท้กัษะใหมเ่พือ่ค้นหาสิง่ท่ีชอบดว้ยตวัเอง เชน่ หากชอบเรือ่งการย่ำาขาง อาจตอ่ยอด

ด้วยการศึกษาทางด้านกายภาพบำาบัด หรือแพทย์ทางเลือก แต่ถึงอย่างนั้นการพยายาม

สร้างจุดยืนให้กับเด็กไม่ใช่สิ่งที่วัดผลได้ในทันที สิ่งท่ีเห็นได้ชัดคงเป็นเพียง ‘คว�มสุข’... 

พวกเข�รอให้ถึงวันเปิดตล�ด เพื่อจะได้ม�ทำ�ง�นอีกครั้ง
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เรื่องหนึ่งที่เรายังพะวงอยู่ คือ พ้ืนท่ีนี้เป็นพื้นที่สีเท�  

ในสายตาของคนภายนอกท่ีมองอย่างผิวเผิน เขาอาจมองส่ิงท่ีเรา

กำาลังทำาอยู่เป็น ‘การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)’ หรือ  

‘นำาเด็กชายขอบมาใช้งานอย่างผิดกฎหมาย’ เราจึงคิดหาทาง 

ในการจัดการเร่ืองนีเ้ปน็ 2 ระดบั เสนอต่อทมีงานทีเ่ชยีงแสน ระดบั

ที่หนึ่ง คือ การประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ว่าเชียงแสนกำาลังทำา

เรื่องการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ทำาให้คนภายนอกตระหนัก

ถงึความสำาคญัของการถา่ยทอดองคค์วามรูใ้หแ้กเ่ดก็ เพือ่ใหเ้ด็กได้

นำาเร่ืองน้ีไปสร้างอาชีพและเกิดผลระยะยาวในการสืบสานวัฒนธรรม

ต่อไป ซึ่งนั่นจะเป็นการพ่วงรวมไปถึงการทำาให้คนภายนอกได้รับรู้

กลไกการทำางานของมลูนธิ ิและได้รู้จักพวกเขาเดก็ชายขอบมากขึน้

ด้วย ระดับที่สอง คือ การผลักดันด้านการศึกษาใหเ้ด็กชายขอบได้

มีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทาง ในสถาบันที่มีมาตรฐาน เพื่อให้

พวกเขาสามารถมใีบรับรอง (License) และใบอนญุาตในการทำางาน 

(Work permit) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

จากทีฟ่ีเ่ลา่แนวคดิการจดัการปญัหาดงัขา้งต้น สิง่ทีฟ่ีท่ำาเพือ่

หนุนเสริมให้เกิดการดำาเนินงานดังกล่าว จึงเป็น ‘การช่วยเก็บ

ข้อมูล’ เด็กที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำาตลาด เพื่อเอาไว้ใช้ติดตาม

ผลการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว รวมถึงเอาไว้ยืนยันด้วยว่าท่ีผ่าน

มาเขามีความต้ังใจในการเรียนรู้และสามารถทำาได้จริง เป็นฐานข้อมูล

แก่ผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนทางด้านนี้ต่อไป

ฐานข้อมูลของเด็กชายขอบ 

มูลนิธิมีการเก็บข้อมูลของเด็กทุกคน โดยมีข้อมูลท่ีไม่สามารถ

เปิดเผยให้คนภายนอกอย่างฟ่ีทราบได้อยู่ อย่างเด็กเป็นบุตรของใคร 

ประสบเหตุการณ์อะไรมาจึงต้องมาอาศัยอยู่ที่มูลนิธิ เข้ามาอาศัย

อยู่ในฝั่งไทยต้ังแต่เมื่อไหร่ เป็นโรคอะไรที่ต้องรับการรักษาเพื่อลด

การแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ โดยข้อมูลส่วนนี้มูลนิธิจะใช้ในการ

ขอสิทธิให้แก่เด็ก รวมถึงใช้ในการของบประมาณสนับสนุนจากรัฐ 

แต่จ�กข้อมูลที่มีก็ยังขอทุนสนับสนุนได้ย�กอยู่ เพร�ะก�รทำ�ง�น

ไม่ส�ม�รถเห็นผล (Impact value) ได้ทันทีแบบ 1 ต่อ 1 สิ่งที่มูลนิธิ

ทำ�อ�จไม่เกิดผลลัพธ์ (Output) เร่ืองก�รเปล่ียนแปลงของเด็กในทันที 

แตส่�ม�รถเหน็ผลในระยะย�ว (Outcome) ถงึคณุภ�พชวีติทีเ่ปลีย่น

ไปในท�งที่ดีขึ้นของเด็กคนหนึ่ง

สิง่ทีฟ่ีม่องว่ามูลนธิคิวรจะตอ้งทำาเพิม่ คอื ‘การเก็บประวัติ

เดก็ในระยะยาว’ ตัง้แตป่แีรกทีเ่ขา้มาอยู ่เพือ่ใหเ้หน็พัฒนาการและ

ความเปลีย่นแปลงในตัวเดก็ในรูปแบบเฉพาะของมลูนธิ ิแมว้า่ทีผ่า่น

มามูลนิธิจะมีทุนในการทำางานจำากัดจำาเข่ีย แต่ก็สามารถทำาให้เด็ก

คนหนึง่มคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ มจีดุยนืในสงัคม ประกอบอาชพีสุจริต 

และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอย่างไร 
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‘ความสามารถของเด็ก 
ที่หลากหลายนอกจากจะ
เป็นประโยชน์แก่เด็กในการ
สร้างอาชีพให้กับตัวเองแล้ว  
ยังอาจเกิดเป็นชุมชน
เพื่อการเรียนรู้และเกิดเป็น
ธุรกิจหมุนเวียนสร้างรายได้
แบบง่ายในช่วงที่เขายัง
อาศัยอยู่ภายในมูลนิธิได้’

ในชว่งระยะเวลาทีฟ่ียั่งทำางานร่วมกบั

มูลนิธิ ฟี่จึงช่วยเก็บบันทึกข้อมูลในประเด็น

เสริมอื่นๆ ที่ยังไม่เคยมีการทำาฐานข้อมูลไว้

ด้วยค่ะ เช่น ‘คว�มส�ม�รถ คว�มถนัด และ

คว�มสนใจของเดก็แต่ละคน’ อย่างเร่ืองกฬีา 

ทำาอาหาร วาดภาพ เพือ่ใหส้ามารถสนบัสนนุ

การพัฒนาศักยภาพของเขาได้ตรงจุด โดยอาจ

หาอาสาสมัคร (Volunteer) เข้ามาหนุนเสริม

เรื่องนี้ เช่น องค์กร Saturday School หรือ

นักศึกษาที่กำาลังมองหาสถานทีท่ำางานอาสา

ฟ่ีมองถึงอนาคตว่า ความสามารถของ

เด็กที่หลากหลายนอกจากจะเป็นประโยชน์

แก่เด็กในการสร้างอาชีพให้กับตัวเองแล้ว  

ยังอาจเกิดเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้และเกิด

เป็นธุรกิจหมุนเวียนสร้างรายได้แบบง่าย 

ในช่วงที่เขายังอาศัยอยู่ภายในมูลนิธิได้ เช่น 

เด็กที่หัวไวด้านการตลาด ก็วางแผนเรื่องการ

ทำาธรุกจิ คา้ขาย เดก็ทีเ่กง่เร่ืองการทำาอาหาร

และขนม ก็อาจทำาไปขายในตลาด เด็กที่ 

ชื่นชอบด้านดนตรี ก็เปิดหมวกร้องเพลง 

พบเจอหนทาง... 
แต่ยังไม่พร้อม

นอกจากงานท่ีฟ่ีเล่าถึงก่อนหน้าน้ี ก็ยัง

ได้ทำาเรื่อง ‘การท่องเที่ยวภายในเชียงแสน’  

ฟี่มีโอกาสได้ร่วมคิดกับกลุ่มคุณค่าเชียงแสน

ค่ะ เมืองเชียงแสนเป็นเมืองโบราณมีวัดเก่า

แก่บอกเล่าเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์เป็น

จำานวนมาก มเีสน้ทางติดแม่น้ำา ใหบ้รรยากาศ

เย็นสบายในช่วงเช้า พวกเราจึงนึกถึงการ 

ท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านการปั่นจักรยาน และให้

เด็กมูลนิธิบ้านครูน้ำาร่วมเป็นมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ 

แต่การจะทำาใหส้ำาเร็จยังตอ้งอาศยัการพัฒนา

แผนในระยะยาว เชน่ การทำางานรว่มกบัภาค

รฐั เร่ืองการโปรโมทการทอ่งเทีย่วเชยีงแสน...

ซ่ึงในตอนน้ีการให้ความสำาคัญกับการท่องเท่ียว

ในพื้นที่นี้มีน้อยเหลือเกิน จากที่ฟี่เคยพูดคุย

กับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

เชียงแสน
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นอกจากนี้ฟี่ได้คิดหาหนทางเพื่ออุดช่องโหว่ไว้อีก

หลายเรื่อง เช่น มูลนิธิบ้านครูน้ำา ควรหาคนรับช่วงต่อหรือ

คนท่ีพร้อมจะทำางานและมีศักยภาพในการดูแลมูลนิธิ 

แห่งนี้ (Successor) เพื่อแบ่งเบาภาระการทำางานของครูน้ำา 

และพรอ้มหนนุในยามทีค่รนู้ำาทำางานไม่ไหว อีกเรือ่งเชน่การ

รบัเดก็ชายขอบเข้ามาศกึษาในไทย (Drop in) ควรมีการสรา้ง

รายได้เล็กน้อยจากการทำางานตรงนั้น ผ่านการเก็บเงิน 

ผู้ปกครองที่ส่งบุตรเข้ามาศึกษาหรือไม่ อาจเพียง 10 หรือ 

20 บาทก็ได ้ ในราคาที่เขาสามารถจ่ายไหว แนวคิดนี้ไม่ใช่

เพื่อเพียงการแบ่งเบาภาระของศูนย์ Drop in แต่เพื่อให้เขา

ตระหนักถึงความลำาบากในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

และตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่

เป็นอย่างไรบ้าง 7 เดือนที่ผ่านมา? 

“ด้วยข้อจำากัดหลายอย่าง...
เราเลยไม่ฝืนทำาต่อ”

เรารูว่้าเราคงเป็นผูส้ร้างการเปลีย่นแปลง (Change Maker) 

ใหก้บัมลูนธิไิมไ่ด้ตัง้แตท่ำางานได้ 2 เดอืนจาก 7 เดอืน ดว้ยขอ้จำากดั

หลายอย่าง...เร�เลยไม่ฝืนทำ�ต่อ หันมาทำาแผนในอนาคตแทน  

ชว่ยเขามองวา่การจะไปถงึจดุหมายของแตล่ะเรือ่งต้องเตมิเตม็สว่น

ไหนบ้าง พูดคุยกับทีมคนทำางานด้วยแผนระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้น

แทน 

อีกงานหลักท่ีฟ่ีทำาคือการนำาข้อมูลท่ีกระจัดกระจาย (เพราะ

มูลนิธิไม่มีคนและเวลามากพอที่จะจัดการเร่ืองนี้) มาจัดระเบียบ 

เพื่อให้เห็นว่ามูลนิธิมีต้นทุน มีความพร้อมด้านไหน และต้องการ

การสนับสนุนเรื่องอะไรบ้าง ถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาช่วยหนุนเสริม

เรื่องใดต่อก็สามารถนำาข้อมูลที่ฟี่ทำาไว้ไปใช้ต่อได้เลย ไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร หรือผู้ที่สนใจทำา

เรื่องกิจการเพื่อสังคม

7 เดอืนท่ีผา่นมาไมเ่หน่ือยนะ มเีรือ่งใหป้ระทบัใจมากมาย 

เรื่องหนึ่ง คือ วันที่ครูน้ำาเลี้ยงรับเราเข้าไปเป็นทีมทำางาน ไปนอน

กันในทุ่งนาแห้ง ๆ มีเกมให้เล่น กลุ่มที่ชนะจะได้รางวัลเป็นหมูปิ้ง 

ซึง่กลุม่ฟีไ่ดท้ี ่2 ไดห้มปูิง้มาจำานวนไม้นอ้ยกวา่กลุม่ทีช่นะ นอ้ยเกนิ

กว่าจะกินพอท้ังกลุ่ม แต่เด็กๆ ก็เอามาให้ฟ่ี บอกว่า ‘พ่ีฟ่ีต้องกินนะ’  

แม้ว่าเขาจะมีน้อยแต่เขาก็ยังเสียสละให้เรา มันเป็นเรื่องเล็กน้อย
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แตน่า่รกัมาก เราเลยบอกใหพ้วกเขาเอาไปแบง่ทมีอืน่ทีไ่มไ่ดก้นิ 

‘พวกเข�กแ็บ่งปันกัน’ ค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีช่วงเวลาดีๆ ที่เรา

ได้เป็นเสมือนพี่สาวของพวกเขา เขามาปรึกษาเรื่องเรียนบ้าง 

เรื่องทั่วไปบ้าง เวลาเราไปหาเขาก็ดีใจ เดินเข้ามากอด (ยิ้ม)

 

ส่ิงทีใ่หมส่ำาหรบัตวัฟี ่คอื ‘โลกทศันใ์หม’่ ไดม้าสมัผสั

โลกทีเ่ราไมเ่คยเหน็ ไดม้าเรยีนรูท้ำางานรว่มกนัพืน้ทีส่เีทาที่

หลายอยา่งดจูะไมส่มบรูณ ์ไดเ้หน็การตอ่สูข้องผู้หญงิคนหนึง่

ที่ทั้งชีวิตคือการทำาเพื่อคนชายขอบ และได้รู้ถึงความอัตคัดที่มี

มากเกินกวา่เราจะนึกถงึได ้เชน่ การเดนิกลบับ้านไม่ถกูหรอืการ

กนิยาผดิเพราะอ่านหนงัสอืไม่ออก การถูกพาไปทำาหมันทัง้ทีม่ี

อาการปวดฟนั เขาเชือ่งา่ยเพยีงเพราะเขาไมม่กีารศกึษา ไมต้่อง

พูดถึงการล่อลวงรูปแบบอื่น เรื่องเหล่านี้เราคงไม่ได้ตระหนัก 

ถ้าเราไม่ได้ไปทำางานนี้


