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ค�ำน�ำผู้จัดพิมพ์
โครงการผู้นำ� แห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“โครงการผู้น�ำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การด�ำเนินงานของคณะ
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุน
จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดมุ่งหมายเพื่อหนุน
เสริมขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมให้มีความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา โดยโครงการฯ ท�ำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพใน
มิติทางจิตวิญญาณและการเติบโตบนวิถีสุขภาวะทางปัญญาแก่เครือข่ายผู้น�ำและภาคี
สสส. โดยยึดโยงอยู่บนฐานปฏิบัติการจริงทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นปัญหา เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านภาวะการน�ำกระบวนทัศน์ใหม่ น�ำไปสู่การสร้างจินตนาการใหม่
และค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ข้อค้นพบจากการท�ำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมาของโครงการฯ พบว่า
การหนุนเสริมการท�ำงานแก่ผู้น�ำในพื้นที่เป็นหนึ่งในการสร้างผลกระทบที่น�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีที่สี่ของการด�ำเนินงานโครงการฯ จึงได้หนุนเสริม
การท�ำงานของ 4 พืน้ ทีน่ ำ� ร่อง (ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง จ.ลพบุร,ี ขอนแก่น
นิวสปิริต จ. ขอนแก่น, มูลนิธิบ้านครูนำ�้ จ. เชียงราย และสมาคมประชาสังคมพังงาแห่ง
ความสุ ข จ.พั ง งา) อย่างต่อเนื่อง และด้ว ยโจทย์ ที่ มุ่ ง สร้ า งความยั่งยืนให้กับการ
ท�ำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม โครงการฯ จึงร่วมมือกับบริษัทนักเปลี่ยนแปลง
จ�ำกัด (School of Changemakers) ออกแบบทดลองสร้างโมเดลการท�ำงานใหม่ โดย
น�ำเอาเครื่องมือนวัตกรรมทางสังคมมาเสริมศักยภาพแก่ผู้น�ำการขับเคลื่อนทางสังคม
พร้อมกับส่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาที่เรียกว่า Intrapreneur ไปโค้ชติดตามการ
ท�ำงานของแต่ละพื้นที่เพื่อเป็นกัลยาณมิตร ร่วมคิด พูดคุย ช่วยหนุนเสริมการน�ำความรู้
ด้านนวัตกรรมทางสังคมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อย่างสอดคล้องกับบริบทที่แตกต่างกัน
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หนังสือ Intrapreneur for Change: ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างความ
เปลี่ยนแปลง เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ และการเรียนรู้ในแง่มุมต่าง ๆ
ของ Intrapreneur ทั้งสี่ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาและมองเห็นโอกาสในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความรู้และประสบการณ์ของพวกเขาที่ได้ร่วมท�ำงานกับ
ผู้น�ำในพื้นที่ครั้งนี้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านวิธีการเขียนเชิงเรื่องเล่า แน่นอนว่าในการ
ท�ำงานร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทั้ง อายุ ประสบการณ์ และมุมมองการ
ท�ำงาน อาจเกิดการปะทะความคิดกันเป็นธรรมดา แต่จุดหมายการเดินทางของทั้งสอง
ฝ่ายที่มีภาพชัดเดียวกัน คือ ความปรารถนาที่จะให้สังคมดีขึ้นจึงเกิดเป็นการผสานความ
ร่วมมือที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมของการน�ำร่วมอย่างแท้จริง เปรียบเสมือนน�้ำกร่อยซึ่ง
เป็นบริเวณที่น�้ำทะเลและน�ำ้ จืดมาปะทะกันเกิดเป็นพื้นที่ใหม่ที่แตกต่างอย่างลงตัว ก่อ
เกิดเป็นบริเวณที่ให้สิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ทั้งหลายได้เติบโตและงอกงาม โครงการฯ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของ Intrapreneur ทั้งสี่และสะท้อนมุม
มองการท�ำงานของคนรุ่นใหม่ที่มีใจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อเป็นแรง
บันดาลใจให้กับใครก็ตามที่อยากจะลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมได้
เห็นว่า ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ท�ำงานอะไร อยู่ส่วนไหนของประเทศก็ตาม หากมีใจที่มงุ่
อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็ล้วนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้น
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ค�ำจากผู้เขียน
ปัณฑิตา จันทร์อร่าม

การเดินทางอย่างกะทันหันเริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้เขียนตอบรับโจทย์การท�ำงาน
ครั้งนี้อย่างไม่ทันตั้งตัว โจทย์ของหนังสือที่เกิดจากสมมติฐานที่ว่า ผู้คนจากสองฟากฝั่ง
ความคิด วิถีชีวิต ถิ่นก�ำเนิด ที่ตัดสินใจข้ามสะพานมาพบปะกันอย่างจงใจเพื่อเดินทาง
ไปยังจุดหมายเดียวกันด้วยเรือล�ำเดียวกันนี้ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเปลี่ยนแปลง
ภายใน และประสบการณ์ในการท�ำงานในพื้นที่ปัญหาจริง ซึ่งสิ่งที่ปรากฏขึ้นอาจน�ำไปสู่
แรงบันดาลใจใหม่ในการท�ำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม
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ฟากคลองหนึ่งที่อุทิศชีวิตให้กับการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาสังคมโดยไม่
เคยคิดเรื่องการแสวงหาผลก�ำไรหรือความมั่งคั่งใดอื่นนอกเสียจากความมั่งคั่งทางใจ กับ
อีกฝั่งที่เติบโตมาในสายการท�ำงานเชิงธุรกิจห้อมล้อมไปด้วยวิธีคิดกลยุทธ์การท�ำงาน
และเครื่องมือนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย ผู้เขียนได้ร่วมลงเรือที่อุดมไปด้วยความแตกต่าง
นี้ เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลความเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ ความคิดทัศนคติต่าง ๆ เรียงร้อย
ออกมาเป็นเรื่องเล่าในเกือบทุกย่างก้าวการเดินทางของพวกเขาที่เกิดขึ้น กระนั้นก็ไม่
อาจปฏิเสธได้วา่ ผูเ้ ขียนเองได้รบั ผลกระทบในทุกครัง้ ทีอ่ อกก้าวเดินไปพร้อม ๆ กับพวกเขา
เช่นกัน ในระหว่างกระบวนการท�ำงานผูเ้ ขียนได้ทอ่ งทะยานไปยังพืน้ ทีแ่ ปลกต่างมากมาย
ทั้งสวยงาม ตรึงใจ และหดหู่ เศร้าหมอง ผลกระทบคือ การเปิดตา เปิดใจ ขยาย
อาณาเขตโลกของผู้เขียนให้กว้างและกว้างขึ้น
จากเชียงรายสู่ขอนแก่น โคกสลุงและพังงา วนเปลี่ยนเวียนสลับพร้อมกับผู้คน
ที่ร่วมเดินทางที่ผลัดเปลี่ยนไปมา 4 คนจากฝั่งธุรกิจที่หอบเครื่องมือและจิตอาสาที่เต็ม
กระเป๋าเพื่อน�ำไปใช้ในพื้นที่ท�ำงาน และในทุกครั้งที่ทุกคนเดินทางกลับสู่ภูมิล�ำเนาของ
ตนกระเป๋าของพวกเขาก็เริ่มขยายขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนขยายที่เป็นไปตามสมมติฐาน ‘การ
เรียนรู้ใหม่เกิดขึ้นจริง ประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้นจริง มุมมองในการท�ำงานใหม่เกิดขึ้น
จริง’ และผู้เขียนหวังว่า หนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นบันทึกการเดินทางการท�ำงานของอาสา
ภาคธุรกิจในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านจริงเล่มนี้ จะท�ำให้แรงบันดาลใจใหม่ ๆ เกิดขึน้ จริงกับผูอ้ า่ น
แรงบันดาลใจที่อาจจะเบาบางเพียงขนนกแต่อาจช่วยพยุงปีกของผู้อ่านให้โผบินออกไป
สูอ่ าณาจักรทีร่ อคอยพลังความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะมาร่วมสร้างความเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างยั่งยืน
อยู่ระหว่างเดินทาง
14 กรกฏาคม 2561
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ค�ำนิยม
สินี จักรธรานนท์ - ผู้อำ� นวยการมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพี่อสังคม (ประเทศไทย)

ขอขอบคุณ ‘โครงการผู้นำ� แห่งอนาคต’ ที่ให้เกียรติผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ “Intrapreneur for Change” บันทึกที่บอกเล่าเรื่องราวของคนหนุ่มสาว ผู้มี
โอกาสไปสัมผัสชีวิตคนในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ได้เห็น ได้เข้าใจปัญหาและความ
ท้าทายของคนในชุมชน รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีคิดที่สร้างสรรค์ การท�ำงานที่มุ่งมั่น ยืนหยัด
อดทนของผู้น�ำและสมาชิกชุมชน ในการรับมือกับอุปสรรคนานัปการ ที่ส�ำคัญยิ่ง
คนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้ใช้ทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพ ประกอบกับประสบการณ์ท�ำงาน
ในภาคธุรกิจ มาหนุนเสริมให้ผู้น�ำและสมาชิกชุมชนเหล่านั้น ได้เห็นวิธีคิดใหม่ โอกาส
ใหม่ ทรัพยากรและเครื่องมือใหม่ รวมทั้งทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็งก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ผู้เขียนอ่านบันทึกกว่า 200 หน้ารวดเดียวจบ ด้วยความสนใจในภูมิหลังและ
วิธีคิดของ “Intrapreneur for Change” ทั้ง 4 ที่ต่างวัย ต่างวิชาชีพ มีทักษะและ
ประสบการณ์ชวี ติ ทีห่ ลากหลาย มีมมุ มองต่อปัญหาสังคมทีแ่ ตกต่าง แต่มใี จและเป้าหมาย
เดียวกัน นั่นคือ การใช้พลังสร้างสรรค์ของตนในฐานะเป็นพลเมืองเข้มแข็งผู้มีจิตส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมและรักความเป็นธรรมในสังคม มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่
ชุมชนรากหญ้า ในจังหวัดลพบุรี เชียงราย ขอนแก่น และพังงา ภายใต้การน�ำและการ
สนับสนุนของ School of Changemakers พันธมิตรของ ‘โครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคต’ ที่
หลอมรวมคนหนุ่มสาวทั้ง 4 นี้เข้ากับผู้นำ� ชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ที่พวกเขาไม่คุ้นเคย
‘Intrapreneur for Change’ ให้ความส�ำคัญกับคนเล็กเล็กที่ใจใหญ่ ที่กล้า
ท้าทายความเชื่อและวิถีปฏิบัติของผู้น�ำชุมชน โดยอาศัยความอ่อนน้อมถ่อมตน การรับ
ฟังอย่างใคร่ครวญ ประสานกับเครื่องมือและทรัพยากรที่ตนคุ้นชิน มาคิดวิเคราะห์และ
น�ำเสนอทางเลือกในการรับมือกับปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ คนหนุ่มสาวเหล่านี้ใช้เวลา
กว่าครึ่งปี เดินทางส�ำรวจพื้นที่ ท�ำความรู้จักกับคนในชุมชน ปรับตัวเพื่อเรียนรู้ชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึก เพื่อให้เข้าถึงต้นตอของปัญหาและอุปสรรคที่
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ขัดขวางความก้าวหน้า หลายครั้งที่พวกเขาต้องกุมขมับ ครุ่นคิดใคร่ครวญ อดหลับอด
นอน ทุม่ เทพลังกายใจเพือ่ หาทางออก แต่ดว้ ยแรงสนับสนุน ก�ำลังใจและความปรารถนาดี
ของผู้น�ำที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและสมาชิกชุมชนที่เปี่ยมล้นด้วยทุนทางสังคม คนทั้งสอง
ฝ่ายจึงสามารถประสานพลังคลี่คลายปมปัญหา และร่วมสร้างทางออกที่เชื่อว่าจะน�ำไป
สู่การแก้ไขปัญหาทีละส่วนอย่างถึงที่สุด
ขอเชิญชวนให้คนหนุ่มสาวและผู้กระหายที่จะเรียนรู้ปัญหาของชุมชนในสังคม
ไทย และก�ำลังมองหาโอกาสที่จะใช้ทักษะความรู้ความสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมวงกว้าง อ่านบันทึกฉบับนี้ ผู้เขียนเชื่อว่า เรื่องราวของ ‘Intrapreneur for
Change’ ที่จะเข้าใจความหมายเมื่อได้อ่าน จะเป็นแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้คน
หนุม่ สาวและผูร้ กั การเปลีย่ นแปลง ตัง้ ค�ำถามกับตนเองเรือ่ งจิตส�ำนึกและหน้าทีข่ องพลเมือง
เข้มแข็ง ที่ผู้เขียนหวังว่าจะน�ำไปสู่การลงมือท�ำ หนึ่งในนั้นคือการเดินตามรอยทางที่
‘Intrapreneur for Change’ ได้ก้าวน�ำไป
ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของผู้รักการเปลี่ยนแปลง
14 กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
16 บทน�ำ
31 วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง:

มหาบัณฑิตสาขาการเงิน ผู้รักศิลปะและการเดินทาง

76 ธนัน รัตนโชติ:

นักวางแผนกลยุทธ์ด้วยการผสานฐานคิดกับฐานใจ

126 ณพี ธีระพิจิตร:

คนรุ่นใหม่บนถนนสายจิตอาสาและธุรกิจเพื่อสังคม

170 ยุรนันท์ ยิ้มสาระ:

จากอาชีวะสอนชีวิต ถึงการรังสรรค์ชีวิตเพื่อสังคม

220 บทส่งท้าย:

หมายเหตุจากชุมชนแห่งความเปลี่ยนแปลง
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บทน�ำ
เมื่อแรกได้ยินค�ำว่า Intrapreneur ส่วนใหญ่คงยอมรับว่าเป็นค�ำไม่คุ้นหู
ไม่รู้ความหมาย ยิ่งไปค้นหานิยามก็อาจจะยิ่งสับสนในความหมายที่หลากหลาย ตามแต่
ใครจะนิยามหรือพูดถึงไว้ในต่างกรรมต่างวาระกันไป ศัพท์ตะวันตกไม่ชินตาชินหูค�ำนี้
แปลเป็นไทยว่า ‘ผูป้ ระกอบการภายใน’ ซึง่ ยังใช้กนั อย่างไม่แพร่หลายนักในประเทศไทยเรา
แต่ในประเทศตะวันตกเป็นค�ำที่ใช้กันโดยทั่วไปแม้จะไม่มีค�ำนิยามชัดเจนในพจนานุกรม
และใช้มาไม่นานเหมือนค�ำว่า Entrepreneur
ส่วนใหญ่เราจะรู้จักมักคุ้นกับค�ำว่า Entrepreneur ที่แปลว่า ผู้ประกอบการ
อันเป็นศัพท์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ บุคคลทีเ่ ขาเรียกว่าเป็น Entrepreneur
(ผู้ประกอบการ) ก็จะหมายถึงผู้ที่มีความช�ำนาญการในฐานะที่เป็นผู้สร้างงาน หรือมี
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship skill) นั่นก็คือเป็นผู้ที่สามารถ
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลิตผลหรือผลิตภาพที่เรียกว่า activity product service
หรือสามารถแก้ปัญหาสู่ข้อสรุป (solution) ให้กับองค์กรได้ ทั้งยังมีความสามารถ
ในการรวมคนและพร้อมที่จะลุกขึ้นมาท�ำให้เกิดผลจริง
Intrapreneur คือใคร
ส�ำหรับค�ำว่า Intrapreneur ซึ่งมาจาก intra - ภายใน สนธิกับ (entre)
preneur - ประกอบการ โดยเปลี่ยนค�ำ entre เป็น intra จึงเป็น Intrapreneur ค�ำ
นี้จะมีความหมายอย่างไร บุคคลที่เราเรียกว่า Intrapreneur เหมือนหรือต่างจาก
Entrepreneur อย่างไร
แน่นอน Intrapreneur ย่อมต้องมีคุณสมบัติที่กอปรด้วยทักษะสามารถ
เช่นเดียวกับ Entrepreneur แต่ Intrapreneur ไม่ได้ท�ำงานบนโจทย์ที่ตัวเองริเริ่มขึ้น
เองอย่าง Entrepreneur หากแต่เห็นโอกาสบางอย่าง เห็นช่องว่างบางประการในโจทย์
หรือปัญหานั้น จึงยื่นมือเข้าไปร่วมคิดร่วมท�ำ Intrapreneur อาจต้องเผชิญกับความ
ยากล�ำบากในระหว่างการทดลองน�ำแนวคิดแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมที่ท้าทายมาใช้
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จึงจ�ำเป็นต้องมีความความมุง่ มัน่ พยายาม และอดทนอย่างมากทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลง
เหตุใดจึงปรากฏศัพท์แสงจากฟากธุรกิจในการด�ำเนินการขับเคลื่อนการ
เปลีย่ นแปลงในกระบวนการของฟากประชาสังคม (ในสังคมที่แบ่งออกเป็นฟากฝั่งต่าง ๆ
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เป็นอาทิ) ใน “โครงการผูน้ ำ� แห่ง
อนาคต” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) หรือกล่าวได้วา่ เป็นภาคส่วนทีท่ ำ� งานในภาคประชาสังคม ทีห่ ลายคน
อาจมองว่าเป็นองค์กรเส้นขนานกับฟากธุรกิจ ไม่นา่ ทีจ่ ะมาบรรจบพบกันได้
ประสบการณ์การเรียนรูท้ โ่ี ครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตได้รบั จากการท�ำงาน ในมิติ
ความรูท้ เี่ ชือ่ มโยงงานวิชาการกับงานปฏิบัติการในพื้นที่ต่าง ๆ ท�ำให้เกิดข้อค้นพบว่าผูน้ ำ�
การขับเคลือ่ นสังคมหรือองค์กรยังมีขอ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงเครื่องมือใหม่ ๆ และนวัตกรรม
ในการท�ำงาน เช่น วิธีการทบทวนและออกแบบกลยุทธ์เพือ่ ให้สามารถท�ำงานได้อย่าง
ยัง่ ยืน การวัดผลกระทบทางสังคม การท�ำกิจการเพือ่ สังคม (Social Enterprise – SE) และ
การสือ่ สารความเข้าใจสูส่ งั คม ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า “นวัตกรรมทางสังคม” (Social
Innovation)
นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ความหมายตามลายลักษณ์ของ
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ค�ำว่า นวัตกรรม แปลว่า การกระท�ำหรือสิง่ ทีท่ ำ� ขึน้ ใหม่หรือ
แปลกจากเดิม เมือ่ เชือ่ มเข้ากับค�ำว่า ทางสังคม แล้ว ค�ำว่า นวัตกรรมทางสังคม (Social
Innovation) จึงหมายถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่อนั มีคณ
ุ ค่าทางสังคม ซึง่ จ�ำเป็นต้องเป็นทีย่ อมรับ
ของสังคม น�ำไปใช้ได้จริง และสามารถน�ำไปใช้ในสังคมอืน่ ได้ อย่างไรก็ดี ความหมายคงไม่สำ� คัญ
เท่าเป้าประสงค์ของผูท้ สี่ ร้างและน�ำไปใช้จนเกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอันเป็นคุณค่าทีแ่ ท้จริง
หนึ่งในเครื่องมือส�ำคัญของภารกิจในครั้งนี้คือการน�ำ กิจการทางสังคม หรือ
SE ของฟากธุรกิจมาใช้เพื่อความยั่งยืน จะเป็นไปได้อย่างไรนั้น ลองพิจารณาแนวความ
คิดของ SE ที่ว่าหมายถึงกิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยใช้
กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจมาบวกกับความรู้และนวัตกรรมของสังคม
เพื่อให้มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการโดยไม่
ต้องพึง่ พาเงินบริจาค และมีการน�ำผลก�ำไรทีเ่ กิดขึน้ ไปลงทุนเพือ่ ขยายผล นัน่ ก็หมายความว่า
Intrapreneur จะน�ำหลักคิดและวิธดี ำ� เนินการของ SE ไปประยุกต์นำ� ทางให้แก่พนื้ ทีท่ เี่ ขาจะ
ลงไปปฏิบตั ภิ ารกิจอันส�ำคัญยิง่ ในครัง้ นี้
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จะน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนของภาคประชาสังคมได้อย่างไร ?
ในการสร้างความยัง่ ยืนของภาคประชาสังคมนัน้ ส่วนใหญ่ดำ� เนินงานภายใต้การ
ขอเงินทุนสนับสนุน นีจ่ งึ เป็นโจทย์ทนี่ ำ� ไปสูเ่ ป้าหมายหนึง่ ของโครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคต ที่
มุ่งยกระดับศักยภาพในการท�ำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนฐานสุขภาวะทาง
ปัญญาอย่างยัง่ ยืน โครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตมองเห็นว่าเครือ่ งมือเหล่านีน้ า่ จะช่วยหนุนเสริม
องค์กรทีท่ ำ� งานขับเคลือ่ นสังคมไปสูค่ วามยัง่ ยืนได้ จึงได้รว่ มมือกับ School of Changemakers (SOC) หรือ บริษทั นักเปลีย่ นแปลง จ�ำกัด หรือทีพ่ วกเราจะเรียกกันคุน้ ปาก ว่า
School ให้ทดลองสร้างโมเดลการท�ำงานใหม่ โดยน�ำเอาแนวคิดและวิธกี ารด�ำเนินงาน
ของการท�ำกิจการเพือ่ สังคม (SE) มาเสริมศักยภาพแก่ผนู้ ำ� การขับเคลือ่ นทางสังคม
แต่ทว่าแก่นแกนความรูใ้ หม่ทไี่ ม่คนุ้ ชิน อาจมีพลังไม่มากพอทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ น
องค์กรเพือ่ สังคมไปสูค่ วามยัง่ ยืนได้ ทาง School จึงส่งผูท้ ำ� หน้าทีโ่ ค้ชซึง่ เรียกว่า “Intrapreneur” เข้าไปร่วมท�ำงานกับประชาสังคมในแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ หนุนและเสริมความเข้าใจ
ในการใช้นวัตกรรมทางสังคมเพือ่ ความยัง่ ยืน
ท�ำไมต้อง Intrapreneur ?
พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ แห่ง School of Changemakers ผู้น�ำค�ำนี้เข้ามาใช้
ในโครงการโดยให้เหตุผลว่า “Entrepreneur คือคนที่เห็นแก่นเห็นโอกาสแล้วลุกขึ้นมา
ท�ำเอง แต่ Intrapreneur คือคนนอก ส่วนใหญ่คนที่เป็น Entrepreneur เป็นคนใน
องค์กร คือเขามีโจทย์แล้วและเขาก็สร้างงานขึ้น (innovate) หรือใช้ความเป็นตัวเองใส่
เข้าไปแล้วก็แก้โจทย์นั้น ส่วน Intrapreneur ทุกอย่างที่เขาท�ำไม่ใช่โจทย์ของเขาเอง แต่
เขาเห็นโอกาสอะไรบางอย่าง เห็นช่องว่างอะไรบางอย่างเลยเข้าไปท�ำในฐานะโค้ช ซึ่ง
โค้ชในที่นี้ก็คือคนนอกองค์กร ชุมชน ซึ่งองค์กรหรือชุมชนเขามีโจทย์หรือปัญหาอยู่แล้ว
เราจึงใช้คำ� ว่า Intrapreneur”
School ได้ด�ำเนินการประกาศคัดเลือก Intrapreneur ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์เนื่องเพราะจะพบเห็นได้ว่าเฟซบุ๊กเป็นแหล่งรวมตัวของคนรุ่นใหม่หลากหลาย
ความสามารถ รวมทั้งความสามารถด้านธุรกิจ และแล้วเพียง 7 วันเท่านั้น ก็ได้ผู้สมัคร
จ�ำนวนมากที่อยากมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคม และพร้อมที่จะเข้า
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ร่วมโครงการในฐานะ Intrapreneur for Change
แน่นอนในการท�ำงานทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนได้นนั้ ปฏิเสธไม่ได้วา่ ‘ปากท้อง’
เป็นเรือ่ งส�ำคัญล�ำดับต้น ๆ เหมือนกัน Intrapreneur จึงจ�ำเป็นต้องมีเงินหล่อเลีย้ งเพียง
พอในการด�ำรงชีวติ และใช้จา่ ยระหว่างการท�ำงานได้อย่างไม่ตอ้ ง ‘กัดก้อนเกลือกิน’ ไม่เช่น
นัน้ การโบกมือลาอาจเกิดขึน้ ได้
4 พี้นที่แห่งการเปลี่ยนแปลง
พืน้ ทีน่ ำ� ร่องถูกคัดสรรมา 4 แห่ง ใน 4 จังหวัด 4 ภูมภิ าค ผูส้ มัครทัง้ หมดจึงได้
รับการคัดเลือกมาเพียง 4 คน เพือ่ ก้าวเข้าไปท�ำหน้าทีเ่ ป็น Intrapreneur ในแต่ละพืน้ ที่
แห่งการเปลีย่ นแปลง กระบวนการคัดเลือกตกเป็นภาระของ School of Changemakers
- ส�ำนักแห่งนักเปลีย่ นแปลง จนในทีส่ ดุ เราก็ได้ผสู้ อบผ่าน ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารนัดหมาย Intrapreneur
ทัง้ สีม่ าสนทนาพาทีเพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมายของโครงการฯ ซึง่ เป็นขัน้ ตอน
ส�ำคัญทีจ่ ะตกลงว่าใครจะไปในพืน้ ทีใ่ ด การจับคู่ 4 คน 4 พืน้ ทีเ่ กิดขึน้ ในวันนัน้ โดยทาง
School เล่าถึงโจทย์ของแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้ทงั้ สีฟ่ งั ก่อนการจับคูโ่ ค้ชทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
พืน้ ทีแ่ ห่งการเปลีย่ นแปลงทัง้ 4 แห่งนัน้ มีทไี่ หนบ้าง...
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ชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
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“บ้านเอ๋ยบ้านโคกสลุงมีพรานหมายมุ่งเอาชีวิตสาว กล่าวขาน
เป็นเรื่องราวว่าสาวเจ้าเป็นเสือสมิง เล็งปืนแล้วจ้องยิง เล็งปืนแล้วจ้อง
ยิง โอแม่หญิงสิ้นลมไปผัน โคกสลุงจึงเป็นต�ำนาน คนโบราณเรียกสาว
หลงใหม่ โคกสาวหลงจึงค่อยเปลี่ยนไป เรียกชื่อใหม่เป็นโคกสลุงเอย…

”

เพลงร�ำโทนนี้เป็นหนึ่งในหลายสิ่งอันแสดงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่ชาวไทย
เบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พยายามรักษาและสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่น
หลาน จนมีการจัดตั้งกลุ่มสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนา
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชุมชนที่จะน�ำไปสู่เป้าหมาย
หลักคือ ความสุขร่วมของชุมชน
ไทเบิ้ง หรือ ไทยเบิ้ง เป็น คนไทยพื้ น ถิ่ น ที่ มีถิ่ น ฐานอยู ่ ใ นจั ง หวั ด ลพบุ รี มา
ยาวนานกว่าสองทศวรรษ พื้นที่ของกลุ่มไทยเบิ้งอยู่ในเขตรอยต่อของภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเส้นทางติดต่อระหว่างภูมิภาคทั้งสอง ผู้คนที่
อาศัยในพื้นที่แถบนี้มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตน เป็นลักษณะวัฒนธรรม
ผสมผสานระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ส�ำเนียงภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะคือเป็นภาษาไทยกลาง แต่สำ� เนียงจะเหน่อและมีภาษาไทยลาวปนอยู่บ้าง
ประทีป อ่อนสลุง หรือ “พ่อมืด” ประธานสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการ
พัฒนา หนึ่งในแกนน�ำโคกสลุงที่ท�ำงานเปี่ยมด้วยหัวใจ และเปิดใจให้กับโอกาสในการ
เรียนรู้ จึงได้เข้าร่วมเวทีสัมมนาและการอบรมต่าง ๆ รวมทั้งโครงการผู้น�ำแห่งอนาคต
ท�ำให้พ่อมืดเห็นจุดแข็งของชุมชนคือทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าชัดเจนขึ้น ซึ่งน�ำไป
สู่ค�ำถามที่ว่า ‘เราจะสร้างความสุขร่วมให้กับชุมชนได้อย่างไร’ หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะ
น�ำไปสูเ่ ป้าหมายของชุมชนคือการพัฒนาโดยการน�ำเอาศาสตร์ทเี่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญามาต่อยอด
โดยตั้งโจทย์ที่เน้นการสรรและสร้างภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างมีความสมดุล เกิดการสร้างงานในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูป
ผ้าทอ กลุ่มข้าวซ้อมมือ และโฮมสเตย์ ให้เกิดความยั่งยืน
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ขอนแก่น เป็นเมืองที่ถูกพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างแบบก้าวกระโดด
แต่หลายมิติไม่ได้ดีตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล�้ำที่มีมากขึ้น ความเอื้ออารีที่
ผู้คนเคยมีต่อกันค่อย ๆ ลดน้อยถอยลง ผกผันกับความเร็วของรถราบนท้องถนน ความ
สูงของตึกรามบ้านช่อง ฯลฯ ค�ำถามที่เกิดขึ้นคือนักพัฒนามองข้ามผลกระทบที่เกิดขึ้น
กับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการเกื้อกูลกันในสังคม ไปหรืออย่างไร ด้วยความตระหนัก
ในภาวการณ์นี้ เมื่อปีกลายนี้เอง พฤษภาคม 2560 วรรณา จารุสมบูรณ์ (สุ้ย) จึงได้ริเริ่ม
จัดตั้ง ‘กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต’ ขึ้น
ขอนแก่นนิวสปิริต เป็นกลุ่มของคนเล็ก ๆ ที่มีพลัง ตื่นตัว สร้างสรรค์ และรวม
พลผู้มีภาวะผู้นำ� ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในขอนแก่นมาเชือ่ มร้อยเข้าด้วยกัน สร้างพื้นที่
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนท�ำงานภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิด
ความเกื้อกูลหนุนเนื่องกันของคนในเมืองขอนแก่นในบริบทของเมืองที่ถูกพัฒนาอย่าง
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ขอนแก่นนิวสปิริต จ.ขอนแก่น
ภาพจาก ทีมสื่อขอนแก่นนิวสปิริต

รวดเร็ว หากแต่ด้วยความใหม่ของกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริตที่เพิ่งเริ่มตั้งไข่ จึงเกิดโจทย์
การสร้างเครือข่าย หรือประชาคม (community) ระหว่างคนท�ำงานภาคประชาสังคม
ขึ้นขนานกับโจทย์การท�ำให้ภาคประชาสังคมในเมืองขอนแก่นเข้มแข็งด้วยเครื่องมือ
“นวัตกรรมทางสังคม” อันจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ทั้งโอกาสและความท้าทาย เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้มาร่วมเป็นสมาชิกของ
กลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต ได้พินิจมองตนจาก จุดแข็งกับจุดอ่อน ผสานการมองให้กว้าง
และมองให้เห็นว่าอะไรคือโอกาสและความเสี่ยง ในการพัฒนา “เมือง” ซึ่งต้องไม่ละเลย
ต่อการพัฒนา “พลเมือง” เพื่อการก้าวไปอย่างมีคุณภาพ สมาชิกที่มารวมตัวกันมักได้
เห็นความเคลื่อนไหวของกันและกันในโอกาสต่าง ๆ ท�ำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วย
เหลือกัน ได้พบปะกันในหลายวาระหลายเวที ตลอดจนตามงานบุญ งานบวช ซึ่งท�ำให้
ได้แต่งเติมเสริมพลังให้แก่กัน
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มูลนิธิบา้ นครูน�้ำ
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
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เด็กไร้สัญชาติ เด็กเร่ร่อน เด็กชายขอบ อาจเป็นค�ำเรียกเด็กที่ไกลตัวส�ำหรับ
ใครหลาย ๆ คน แต่ส�ำหรับ “ครูนำ�้ ” นุชนารถ บุญคง พวกเขาเหล่านั้นอยู่ใกล้ตัว ใกล้
เสียจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอ กว่า 15 ปีกับการท�ำงานในประเด็นปัญหาเด็กเร่ร่อน
ผ่านการจัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชน ในเขตชายแดนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เด็กชายขอบ
ได้รับสิทธิตามครรลองของสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ได้ระหว่างการท�ำงานบนสถานการณ์ปัญหาชายแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ท�ำให้พบปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขเร่งด่วนในปัจจุบัน คือการหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองไป
พร้อม ๆ กับการหาทุนในการดูแลเด็ก ๆ และปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และการ
ท�ำงานของเจ้าหน้าที่ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานของบ้านพักเด็ก ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก�ำหนด จึงน�ำมาสู่โจทย์การหารายได้ลดรายจ่ายเพื่อ
สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
มูลนิธิบ้านครูน�้ำ ระบุรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ขององค์กร ดังนี้ “ตั้งอยู่ใน
ต�ำบลโยนก อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ท�ำงาน
ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงเด็กที่อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก ในเขตอ�ำเภอแม่สายเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และได้
ส่งเสริมเด็กทางด้านการศึก ษา วิช าการ และวิ ช าชี พ โดยยึ ด หลั ก การท�ำ งานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก และได้เปิดบ้านพักฟื้นฟูสำ� หรับเด็กกลุ่ม
นี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา”
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26 ธันวาคม 2547 คลื่นยักษ์จากธรณีพิบัติที่ถูกขนานนามว่า ‘สึนามิ’ ถาโถม
เข้าใส่สรรพสิ่งที่ขวางหน้า น�ำความสูญเสียและความโศกเศร้ามาสู่ผู้ประสบภัยในครั้ง
นั้น และเฉพาะอย่างยิ่งชาวพังงาอย่างสุดคณานับ
‘คนไม่ทงิ้ กัน’ ปรากฏเป็นภาพชัดเจนในช่วงทีเ่ กิดภัยพิบตั ดิ งั กล่าว หลังเหตุการณ์
มหันตภัยท�ำให้พังงามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
คือการรวมตัวกันของแกนน�ำขบวนการภาคประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา จน
เกิดเป็นเครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข พลังมดเกิดขึ้นจากประชาชนตัวเล็ก ๆ
ก่อร่างเป็นเครือข่ายที่ผนึกก�ำลังกันอย่างแน่นแฟ้น น�ำมาซึ่งอ�ำนาจต่อรองที่แข็งแกร่ง
ของกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ภายใต้ 10 ยุทธศาสตร์ที่น�ำไปสู่เป้าหมายหลัก คือการพัฒนา
ให้ จั ง หวั ด พั ง งากลายเป็ น พื้ น ที่ แ ห่ ง ความสุ ข การท� ำ งานอย่ า งทุ ่ ม เทจริ ง จั ง ท� ำ ให้
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เครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข
จ.พังงา

หลายกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่พังงากลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน เช่น การ
จัดการภัยพิบัติ การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการอาหารปลอดภัย การจัดการ
สวัสดิการชุมชน และการจัดการขยะ ฯลฯ มีผู้คนจากต่างถิ่นเดินทางมาดูงาน สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับ ไมตรี จงไกรจักร นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
และเหล่ากรรมการ สมาชิกของสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลือ่ นของประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ประกอบด้วย 10
ด้าน ดังนี้ 1) สร้างระบบเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ทัง้ การท่องเทีย่ ว
เกษตร ประมง อุตสาหกรรมเชื่อมโยง 2) สร้างระบบการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาตาม
วิถีชุมชน 3) สร้างความมั่นคงในที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม 4) สร้าง
ระบบการมีส่วนร่วม ในการพื้นฟู อนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน 5) สร้างระบบความร่วมมือในการฟืน้ ฟูจารีตประเพณี วัฒนธรรม
ตามความหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์และอัตลักษณ์คนพังงา 6) สร้างระบบความร่วมมือสู่
พังงาเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดภัยเมื่อภัยมา 7) สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ ลดอบายมุขยาเสพติด สร้างครอบครัวแห่งความสุขอย่างยัง่ ยืน
8) สร้างระบบการจัดสวัสดิการชุมชน สู่สวัสดิการสังคม โดยความร่วมมือ 4 ฝ่าย ชุมชน
ท้องถิ่น รัฐ และเอกชน 9) สร้างระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน และ
สร้างความเป็นธรรม เท่าเทียมในระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม และ 10) สร้าง
ระบบการเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชน การมีส่วนร่วมให้เกิดธรรมาภิบาลโดย
การบริหารองค์กรทุกระดับ
แต่ยทุ ธศาสตร์ในแต่ละด้านเหล่านีจ้ ะยืนยงไปได้สกั เพียงใด ในเมือ่ คณะท�ำงาน
ต่าง ๆ อันหมายรวมถึงชาวบ้านที่มาช่วยกันท�ำงาน ใช้กระบวนวิธีแบบจิตอาสา ไม่มีค่า
ตอบแทนแต่อย่างใด เช่นนี้แล้วใครจะประกันได้ว่าจิตอาสาจะด�ำรงคงอยู่อย่างต่อเนื่อง
นี่จึงน�ำไปสู่โจทย์ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข เพื่อสร้างราย
ได้ให้แก่ชุมชน ทั้งยังมีเงินกองกลางหมุนเวียนภายในสมาคมเพื่อให้ 10 ยุทธศาสตร์สู่
ความสุขถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อันจะน�ำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนของชาวพังงาต่อไป
Intrapreneur กับก้าวย่างสู่พื้นที่แห่งการเปลี่ยนแปลง
โจทย์ทุกโจทย์มาพร้อมกับความท้าทายและอุปสรรคที่แตกต่างกันไปตาม
บริบทของพื้นที่ แกนน�ำในแต่ละพื้นที่ก็มีลักษณะแตกต่างกัน แม้ทาง School จะ
สอบถามความสนใจแรกของ Intrapreneur ทั้ง 4 หลังจากได้ฟังเรื่องราวและโจทย์การ
ท�ำงานอย่างคร่าว ๆ ความสนใจถูกใช้เป็นปัจจัยแรกในการจับคู่ แต่การท�ำงานร่วมกัน
ชนิดที่เรียกว่า ‘ร่วมมือ’ ได้ เป็นสิ่งที่โครงการฯ ตระหนัก กล่าวคือโครงการนี้ให้ความ
ส�ำคัญกับ ‘เคมี’ ทีต่ รงกันของคนท�ำงานกับเนือ้ งาน ผูน้ ำ� และองค์ประกอบของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
การพูดคุยและสังเกตเป็นตัวช่วยในการส�ำรวจ ‘เคมี’ ของแต่ละคนจนจับคูไ่ ด้ใน
ทีส่ ดุ 4 คู่ 4 สไตล์ ได้ทำ� งานร่วมกันครัง้ แรก ณ เวทีพฒ
ั นาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครือ่ งมือ
สนับสนุนความยัง่ ยืนการขับเคลือ่ นทางสังคม ซึง่ เป็น 1 ใน 3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นโมเดลการ
ท�ำงานของพืน้ ทีใ่ นครัง้ นี้
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ขัว้ ต่างทีม่ งุ่ ตรงสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน
โมเดลการท�ำงานของโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตปีที่ 4 ประกอบด้วยเครื่องมือ
3 สิ่งที่ใช้หนุนเสริมการท�ำงานของพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ 1) เครื่องมือนวัตกรรม
ทางสังคมผ่านการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืน
การขับเคลื่อนทางสังคม 3 ครั้ง 2) Intrapreneur และ 3) การจัดเวทีอบรมเสริม
ศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Intrapreneur กับงานภาคประชาสังคม ที่เป็นแนวทางของโครงการ Intrapreneur for Change ถือเป็นสององค์ประกอบที่ต่างขั้วกัน ทว่าจะมาผนึกก�ำลังร่วมกัน
เพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
‘สองขั้ว’ ต่างที่มา ต่างประสบการณ์ ต้องมาท�ำงานร่วม การเรียนรู้ระหว่าง
กันย่อมต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แต่ผลจากการเรียนรู้จะช่วยสะท้อนคุณค่าของการด�ำรง
ชีวิตอยู่บนโลกใบที่อัดแน่นไปด้วยปัญหานี้ได้อย่างไร สิ่งใดจะช่วยพยุงวิกฤตการณ์ความ
บิดเบี้ยวบนโลกของคนตัวเล็ก ๆ ที่ไม่มีพลังวิเศษ หากแต่เต็มไปด้วยพลังมดที่พร้อมจะ
ออกมาทุ่มเทไปด้วยกัน – พลังที่พร้อมรับการฟูมฟักลับคมจนแกร่งกล้า เพื่อก้าวย่างไป
ข้างหน้าอย่างทรนงองอาจ
ความหวั ง ที่ จ ะมี ผู ้ ค นตื่ น รู ้ ใ นปั ญ หาร่ ว มและเกิ ด แรงขั บ ภายในเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสังคม ไปสู่ความดีกว่า และดียิ่ง ๆ ขึ้น ความหวังที่จะมีผู้ออกมาช่วยพลังมด
ให้เข้มแข็ง เป็นประกายความคิดและเจตจ�ำนงในการบันทึกเรื่องราวของ Intrapreneur
– ผู้ทุ่มเทด้วยตัวและหัวใจเพื่อก้าวไปร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม ในโครงการ Intrapreneur
for Change นี้
เพราะเราหวังว่าเรื่องราวของเขาและเธอ - คนเมืองที่เต็มไปด้วยความรู้
ความสามารถ และมีจิตดลใจอยากท�ำอะไรบางอย่างเพื่อสังคม จะเป็นสายลมที่พัด
ใบเรือให้ตั้งตรึงบนยอดเสากระโดง และพร้อมจะน�ำพาเรือให้แล่นไปสูจ่ ดุ หมาย
ปลายทางได้…
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วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง

มหาบัณฑิตสาขาการเงินผู้รักศิลปะและการเดินทาง
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“คนเมืองอาจจะคิดว่า...ต่างจังหวัดมีไว้เที่ยวอย่างเดียว
แต่ไม่ได้มีความคิดว่าเราอยู่ในเมืองมีความพร้อมแล้ว
จะไปช่วยคนต่างจังหวัดได้อย่างไรบ้าง
จะรู้ก็แค่ว่ามีการบริจาคเงิน บริจาคของ
แต่ถ้าเรามีตัวกลางมาประสานความร่วมมือ
ระหว่างคนเมืองกับชุมชน เอาคนสองกลุ่มมาท�ำงานร่วมกัน
มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลย”
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ความคิดนี้ก้องอยู่ในห้วงค�ำนึงของ วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง แม้ในช่วงแรกอาจ
จะไม่แจ่มชัดนัก ยังไม่ได้เรียงร้อยเป็นถ้อยค�ำออกมาจากความคิด แต่หลังจากการ
ท�ำงานในโครงการ Intrapreneur for Change ความคิดดังกล่าวจึงถูกถ่ายทอดออกมา
ผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เธอได้พบจากพื้นที่ตำ� บลโคกสลุง อ�ำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี พื้นที่ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ ต่างจากที่อื่นใด
และยังได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานจากบรรพบุรุษถึงปัจจุบัน จนเกิดค�ำถามว่า
“คุณค่าเหล่านี้จะคงอยู่ไปอย่างยั่งยืนได้อย่างไร?” และนี่คือโจทย์ของวันวิสาข์ ในฐานะ
Intrapreneur แห่งชุมชนโคกสลุง
ก่อนจะเดินทางมาถึงพันธกิจของ Intrapreneur for Change .... ของผู้หญิง
คนหนึ่งที่ก้าวเดินบนถนนสายชีวิตเพื่อเรียนรู้ว่าเราชอบอะไร เราท�ำอะไรได้ดี และอะไร
ที่ไม่ใช่เรา...
ชีวิตในแบบฉบับทั่วไป
ในช่วงเวลากว่าสองทศวรรษมาแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งเป็นช่วงก้าวผ่านเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ การใช้อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายอย่างทุกวันนี้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ท�ำได้ไม่สะดวกนัก ทั้งการแนะแนวของโรงเรียนที่ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างกว้างขวางพอที่จะมองไปถึงสาขาอาชีพที่หลากหลายได้ กอปรกับ
เวลานั้นเป็นช่วงที่เรียกกันว่ายุคเศรษฐกิจตกต�่ำ เยาวชนจึงถูกสั่งสอนให้เลือกในสิ่งที่
มั่นคงส�ำหรับชีวิต วันวิสาข์เป็นหนึ่งในเยาวชนเหล่านั้น เธอจึงตัดสินใจสมัครเข้าเรียน
วิศวกรรมศาสตร์ เพียงเพราะชอบในรายวิชาบางตัว ซึ่งเธอก็สอบได้และเรียนได้จน
ส�ำเร็จการศึกษา
“ในยุคนั้นพ่อแม่ไม่อยากจะให้เรียนแนวศิลปะ และช่วง
นั้นเป็นช่วงฟองสบู่แ ตก จะไปเรียนสถาปัต ย์ ก็ ไ ม่ มั่น ใจ แต่ถ้า
เกี่ยวกับการวาดรูปก็คงเป็นสถาปัตย์ แต่เป็นคนไม่ได้ชอบวาด
อาคารก็เลยไม่ได้อยากเรียนขนาดนั้น เราทั้งชอบวาดรูป ชอบ
เคมี ชอบหลายอย่าง แต่การแนะแนวการศึกษาบ้านเรามันไม่
ได้บอกว่าเรียนอันนี้ไปแล้วท�ำอะไร เราก็ไม่ได้เห็นอนาคต
เรามากขนาดนัน้ คือเด็กก็จะคิดได้แค่เรียนแล้วสอบอะไรต่อ”
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เธอมีหลักในการเรียนรู้ว่าคนเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยเช่นกัน ด้วยว่า
สิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงาน การใช้ชีวิตนั้นมีสิ่งส�ำคัญที่เราต้องเรียนรู้ แม้เราอาจจะไม่
ถนัดก็ตามที
“แต่จริง ๆ พอท�ำงานมาเรือ่ ย ๆ ก็รแู้ ล้วว่า ถึงจะเรียนในสิง่ ทีช่ อบ เราก็ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถนัด เช่น บัญชี การเงิน การบริหาร ตอนนั้นเราก็เรียนให้
จบได้ถึงแม้จะมีวิชาที่ชอบอยู่น้อย ตอนจบมาเอาตรง ๆ เราก็ไม่รู้จะเอาไปท�ำอะไร คือรู้
ว่าวิศวอุตสาหการเกี่ยวกับ กระบวนการ เกี่ยวกับ โรงงาน แต่ เราก็ ไ ม่ คิ ดไปท�ำงานใน
โรงงาน เราก็เลยไปท�ำงานธนาคาร เหมือนไปปรับกระบวนการในแบงก์แทน”
เมื่อ ‘ท�ำได้’ กับ ‘ชอบท�ำ’ ไม่ตรงกัน หลังส�ำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอจึงเลือกท�ำงานธนาคาร
ประมาณ 2 ปี ก่อนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจ หรือ MBA
สาขา Finance ที่สหรัฐอเมริกา
“ท�ำงานธนาคาร 2 ปีแล้วก็ไปต่อโท เราก็ไปตามสเต็ป ไม่ได้ฉีกอะไร คือสมัย
นั้น (ค.ศ. 2002) มันไม่ได้มี internet หรือ social media ให้เราหาข้อมูล เราก็เลยไป
ตามนั้นก่อน คนสมัยนี้เกิดมามี internet ใช้ก็จะนึกภาพไม่ออกว่าการหาข้อมูลอะไรมัน
ไม่ง่ายขนาดนี้ โอกาสมันมากกว่านั้น อาจจะไม่ต้องเรียนจบตรงก็ได้ยังสามารถท�ำนู่นท�ำ
นี่ได้ และที่เลือกเรียนต่อ MBA เพราะว่าเราไม่ได้อยากเป็นวิศวกรอยู่แล้ว เราก็เลยมา
เรียนเชิงธุรกิจมากขึ้น จะได้เป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านธุรกิจเรามากขึ้น เพราะการเข้าใจ
พวกตัวเลขการด�ำเนินงาน ก�ำไร ขาดทุนมันก็เป็นเรื่องจ�ำเป็นอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะท�ำ
อะไร”
เส้นทางสายใหม่ที่มีศิลปะน�ำทาง
เส้นทางตามขนบที่เลือกเดินมาตลอด หนีไม่พ้นความอึดอัดกับการไม่ได้ท�ำใน
สิ่งที่ตัวเองชอบ ในที่สุดเธอจึงเริ่มเติมเต็มสิ่งที่คิดว่าชอบให้กับชีวิต แต่แล้วสิ่งที่คิดว่าใช่
กลับไม่ใช่อย่างที่คาด เพราะกระบวนวิธีในการร�ำ่ เรียนไปคนละทางกับที่คิด
“ความอึดอัดมันก็มีอยู่แล้ว ก็เลยมาเรียนแฟชั่นดีไซน์ทีหลัง แต่พอเรียนแล้วก็
ไม่ได้ชอบขนาดนั้น ก็เลยคิดว่าจะเอายังไงกับชีวิตดี รู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการของ
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แฟชัน่ ทีเ่ ราไม่ได้ชอบ มันเยอะไป เวิน่ เว้อไป อาจจะเป็นเพราะวิธกี ารสอน พอเราเรียนรวม
กับคนที่พื้นฐานไม่เท่ากันเราก็จะรู้สึกอึดอัด ครูที่สอนถึงแม้จะเป็นชาวต่างชาติ แต่เขาก็
ให้เราท�ำตาม ท�ำแบบนั้นแบบนี้ ก็ตลกดี รู้สึกว่าเรียนออกแบบดีไซน์ท�ำไมเป็นแบบนี้
อาจจะเป็นสไตล์การสอนของแต่ละคนที่เขาตีกรอบคาดหวังว่าเราต้องเป็นอย่างนั้น
อย่างนี้
“เราเรียนออกแบบสองที่ ที่แรกเรียนคอร์สสั้น ๆ ที่ที่สองเรียน 2 ปี อันนี้จะ
รู้สึกอึดอัดเพราะแฟชั่นควรจะให้เราออกนอกกรอบ แต่เขาเอาระบบการศึกษามาตี
กรอบ ว่าต้องเรียนกี่เปอร์เซ็นต์ ต้องสอบ ต้องท�ำตามครูแบบนี้ เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่
เหมือนเรียนเพื่อให้จบแล้วได้ประกาศนียบัตร ซึ่งจริง ๆ อาจไม่ต้องเรียนขนาดนั้นก็ได้
มันก็ได้ผลเหมือนกัน แล้วเราก็อาจจะไม่ชอบการท�ำแฟชั่นโชว์ รู้สึกว่าท�ำไมจะต้องมา
เหนื่อยกับ 3-4 เดือนเพื่อโชว์ คือเราไม่ชอบแฟชั่นตรงที่มันมาเร็วไปเร็ว คิดแทบตายแล้ว
ก็มีมาใหม่ เราชอบอะไรที่ใช้ได้นานกว่านั้น อาจจะไม่ชอบสไตล์ที่เปลี่ยนเร็ว คือแฟชั่น
มันเปลี่ยนนิดเดียวก็กลายเป็นคอลเลกชันใหม่ ซึ่งจริง ๆ ฟังก์ชันมันเหมือนเดิมหรือ
รายละเอียดมันเปลี่ยนแค่นิดหน่อย เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีสาระมากส�ำหรับเรา รู้สึกว่า
เอาเวลาไปคิดอย่างอื่นดีกว่า แต่มันก็เป็นธุรกิจที่ท�ำเงินได้ถ้าเรามีสไตล์ที่ชัดเจน และยึด
เป็นแนวทางให้คนจ�ำได้ คือเราเป็นคนไม่ได้อินกับการผลิต เลยรู้ตัวว่าไม่เหมาะกับ
ด้านนี้เพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเสียสุขภาพ อดหลับอดนอน ท�ำให้ช่วงนั้นสุขภาพ
แย่ลงด้วย”
แต่อย่างไรก็ดี การเรียนด้านออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ในครั้งนี้ ท�ำให้วันวิสาข์ได้
พบสิ่งที่ “ใช่” ในสิ่งที่ “ไม่ใช่” ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งน�ำไปสู่การเปิดสอนศิลปะในสื่อใหม่
“แต่การที่ได้มาสัมผัสก็ท�ำให้รู้ว่างานด้านนี้ต้องใช้ความอดทนและความคิด
สร้างสรรค์มากแค่ไหน ข้อดีของการได้ลงมือท�ำคือท�ำให้เรารู้ว่าเราเหมาะกับอะไร ดีกว่า
แค่คิดแล้วปล่อยให้ความคิดนั้นอยู่แต่ในหัว เลยพบว่าเราชอบอะไรที่มันเป็นหลัก คือ
การสอนหลักการจะกี่ปีมันก็ยังเหมือนเดิม การสอนออนไลน์มันเหนื่อยแค่อัดวิดีโอ ตัด
ต่อวิดีโอ ท�ำครั้งเดียวจบ พอโพสต์ไปคนก็เข้ามาเรียน เราเลยลองเปิดเพจสอนวาดภาพ
ออนไลน์”
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การเดินทางคือการเปิดมุมมองใหม่
นอกจากการเรียนรูแ้ ละท�ำในงานศิลปะทีต่ นรัก วันวิสาข์ยงั ใช้เวลาส่วนหนึง่ ไปกับ
การออกเดินทางด้วยเหตุผลที่ว่าการเดินทางคือการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง เธอชอบเรียนรู้
สิ่งใหม่ พร้อมก้าวออกไปเพื่อเปิดโลกเปิดมุมมองใหม่
“เวลาเดินทางไกลมันท�ำให้อยู่กับตัวเองมากขึ้น เช่น ไปไอซ์แลนด์ก็ได้อยู่กับ
ธรรมชาติ เพราะข้างทางไม่มีบ้านคน ท�ำให้จะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ ความสวยงามของ
ธรรมชาติที่หาไม่ได้ในเมือง ในเมืองมีแต่คน มีแต่รถ ไปเที่ยวธรรมชาติจะรู้สึกเติมเต็ม
มากกว่า ไปอินเดียจะเห็นวัฒนธรรมการเป็นอยู่ที่แตกต่าง เห็นวรรณะคนที่แตกต่าง
อินเดียเป็นประเทศที่สุดโต่ง ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรืออื่น ๆ คือถ้าเที่ยวธรรมชาติก็จะ
เติมเต็มความรู้สึกว่าโลกเรามีสิ่งสวยงามให้ไปพบเจอ แต่ถ้าไปเที่ยวต่างวัฒนธรรมก็จะ
ย้อนกลับมานึกถึงบ้านเรา ว่าบ้านเราต่างหรือดีกว่ายังไง มันท�ำให้เห็นสิ่งเดิมในมุมใหม่
ด้วย”
นี่คือผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีประสบการณ์ทั้งจากการท�ำงานและการศึกษาระดับ
สูงในสาขาการเงิน หากหัวใจมีอีกส่วนหนึ่งคือความรักในศิลปะและเติมเต็มความรักนี้
ด้วยการเปิดสอนวาดรูปทางออนไลน์ พร้อมไปกับการจัดสรรชีวิตเพื่อการเดินทาง
ท่องเที่ยว – ใช่ท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทั้งโลกภายนอกและโลกภายในของเธอเอง ก่อนจะ
น�ำพาเธอไปพบกับอีกก้าวหนึ่งที่ท้าทาย...
ก้าวแรกกับโครงการ Intrapreneur for Change
ภาพเลือน ๆ ที่ปรากฏขึ้นในห้วงคิดเรื่องมุมมองความสัมพันธ์เชิงส่งเสริมกัน
ระหว่างคนเมืองกับคนชนบท ถูกสะกิดให้กระจ่างขึ้นเมื่อวันวิสาข์เลื่อนกระดานเฟซบุ๊ก
ไปเจอข่าวประกาศรับสมัคร Intrapreneur จากเพจของ School of Changemakers
จึงตัดสินใจสมัคร
“เคยไปกดติด ตามเพจ School of Changemakers วั น หนึ่ ง มาเจอเขา
ประกาศหา Intrapreneur ก็เลยลงสมัครไปด้วยความสงสัยว่าอะไรคือ Intrapreneur
อะไรคือการไปช่วยคนในท้องถิ่น แต่รู้สึกว่ามันเป็นงานที่น่าสนใจและน่าสนุก มารู้ทีหลัง
ว่ามีคนสมัครถึง 34 คน เลยถามเขาว่าท�ำไมถึงเลือกเรา เขาบอกว่าจริง ๆ ก็มีคนที่มี
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คุณสมบัติเลอเลิศมาสมัคร แต่อาจจะตอบค�ำถามอย่างไม่ตั้งใจ ถามค�ำตอบค�ำ แต่เขา
อ่านจากที่เราตอบ ค�ำตอบมันดูมี passion ดูอยากท�ำจริง และดูมีทักษะตรงกับที่องค์กร
ท้องถิ่นเขาขาดอยู่”
แน่นอนการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพือ่ สังคมอย่างง่ายดายนี้ ไม่ใช่กจิ กรรมที่
เกีย่ วข้องกับงานเพื่อสังคมครั้งแรกของเธอ ด้วยความที่รักในการเรียนรู้ วันวิสาข์เคย
สมัครเรียนเสริมศักยภาพหลากหลายรูปแบบมาก่อน หนึ่งในนั้นคือการเรียน Coaching
กับ โค้ชนุ่น (นภัส มรรคดวงแก้ว) ซึ่งเป็นกระบวนการดึงศักยภาพการแก้ปัญหาโดย
อาศัยการเข้าใจ และมุมมองของปัญหาบนฐานของการใช้จิตส�ำนึก หลังจากที่ได้เรียนรู้
ทักษะดังกล่าว เธอก็ได้มีโอกาสน�ำทักษะนี้ไปท�ำงานจิตอาสากับเด็ก
“โค้ชมี 2 แบบ คือ โค้ชที่สอนในสิ่งที่ตัวเองเก่ง กับโค้ชที่เป็นแบบนักกีฬา คือ
เขาไม่ต้องเล่นเป็นหรือเก่งขนาดนั้นแต่เขาสามารถดึงศักยภาพ หรือเข้าใจมุมมองเข้าใจ
ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ เห็นโค้ชนุ่นจากหนังสือ ตอนนั้นเขาเพิ่งกลับมาเมือง
ไทย เขาท�ำงานด้านนี้ที่ต่างประเทศมาก่อน พอเราเห็นหนังสือเราก็ไปตามเฟซบุ๊ก พอ
เขาเปิดสอนเราก็ลองไปเรียนดู เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเรียน NLP (Neuro-linguistic
programming) ซึ่งมันจะเป็นอีกแนวหนึ่ง คือเป็นแนวจิตใต้ส�ำนึก แต่ Coaching แบบ
นี้คือเป็นจิตส�ำนึกอย่างเดียว ก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงจะได้รู้ทั้ง 2 แบบ เรียนกับเขาได้ 2
ครั้ง จึงมีโอกาสไปช่วยโค้ชแบบจิตอาสา 2 ครั้ง คือจุดประสงค์การเรียนคือเราเรียนเพื่อ
ใช้กับตัวเอง ไม่ได้คิดจะใช้กับคนอื่น”
จากจุดประสงค์แรกเรียนรู้เพื่อใช้กับตัวเอง สู่การขยายผลเมื่อมีโอกาสไปใช้
เพื่อเด็ก ๆ
“แต่เราก็คิดว่าเราจะไปท�ำบุญในแบบช่วยเหลือคนอื่นด้วยการใช้ศาสตร์การ
โค้ช ครั้งแรกจัดที่วัดพระธาตุดอยผาส้ม อ.สะเมิง เชียงใหม่ ที่นี่จะมีหลวงพ่อที่เขาเป็น
แนวพระนักพัฒนา เช่น เรื่องปลูกป่า ท�ำฝาย และก็จะมีผู้ปกครองเด็กยากไร้ส่งลูกมาอยู่
ที่นี่ เพื่อฝึกอาชีพ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กมัธยม แต่บางทีมันก็มีปัญหาว่าสิ่งที่เด็กท�ำอยู่
อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการท�ำ หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ทางทีมงานก็จะ
เข้าไปโค้ชให้เขาพูดว่าปัจจุบันเขามีปัญหาอะไร และเป้าหมายของเขาอยากเป็นอะไร จะ
ท�ำยังไงจากจุดปัจจุบันไปสู่เป้าหมาย ตอนนี้มันติดอะไรอยู่ คือเราจะโค้ชให้เขารู้ว่า
ปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไร และจะออกจากปัญหาอย่างไร”
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สิ่งส�ำคัญที่วันวิสาข์ได้จากการเข้าคอร์สอบรม Coaching คือ ทักษะการฟัง
การฟังและประสบการณ์ความผิดพลาดในชีวิตท�ำให้เธอพัฒนาตนเองจากการเป็น “คน
ร้อน” มาเป็น “คนเย็น” ซึ่งสิ่งนี้แหละที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เธอได้ตระหนักชัด
ในเวลาต่อมาว่า ความใจเย็นเป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำงานกับชุมชน
“เมื่อก่อนเราเป็นคนใจร้อน นี่ใจเย็นลงแล้วนะ ใจร้อนแล้วจะท�ำอะไรพลาด
ง่าย ตอนเด็กตัดสินใจเปลี่ยนนู่นนี่ มันก็ท�ำให้เราเหนื่อย เราก็ค่อย ๆ มาพิจารณาตัวเอง
ถ้าเราช้าลงกว่านี้นิดหนึ่ง ไม่ต้องพยายามควบคุมทุกอย่าง พอเราลดการควบคุมลงมันก็
อยู่ได้ง่ายขึ้น แต่มันไม่ได้เปลี่ยนไปในทันที มันค่อย ๆ เปลี่ยน ค่อย ๆ เข้าใจการใช้ชีวิต
มากขึ้น อาจจะเพราะเริ่มเหนื่อยเริ่มขี้เกียจ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็ว ถ้าช้าลงแล้วแทนที่
เราจะมัวแต่ไปโฟกัสให้อะไรเป็นไปดังใจ เราก็ยอมรับในระดับทีเ่ รารับได้ แล้วไปเอ็นจอย
ไลฟ์กับอะไรอย่างอื่นดีกว่า ถ้าเป็นอารมณ์ตอนนั้นถ้ามีงานแบบนี้ งานที่ทำ� กับชุมชน
ไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่อง อาจจะไม่ได้มีความอดทนฟังขนาดนี้ การได้ไปเรียน Coaching
มันท�ำให้เราต้องฟังให้เป็น ไม่ทำ� ให้เราเอาความคิดไปควบคุมคนอื่น ไม่คิดว่าตัวเองรู้ไป
หมด”
ก่อนการท�ำงานจิตอาสาโดยใช้กระบวนการกับเด็ก ๆ วันวิสาข์ก็เช่นคนทั่วไป
ที่เคยบริจาคสิ่งของให้ชุมชนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ และก็พบผู้คนไม่น้อยที่ท�ำงานด้าน
อาสาสมัครในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งส�ำหรับเธอแล้ว เห็นว่านัน่ ยังไม่ได้แก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ
และนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เธอเลือกสมัครเป็น Intrapreneur for Change - โค้ชเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
“จิตอาสาที่เคยเห็นมันเป็นเหมือนการช่วยชั่วคราว เอาของไปแจก สร้าง ทาสี
โรงเรียน มันเป็นการช่วยเชิงวัตถุซึ่งมันก็ดีแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ต้นตอปัญหาจริง ๆ การแก้
ปัญหามันต้องแก้ที่วิธีการคิดของคน อาจจะเป็นกระบวนการจัดการ หรือเขาอาจจะขาด
กระบวนการจัดการความรู้ ขาดทักษะความเข้าใจอะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นก็เลย
เลือกมาท� ำ งานนี้ มัน ดูส่งผลระยะยาว เพราะการท� ำงานแก้ ปั ญหาจ� ำ เป็นต้องผ่าน
กระบวนการบางอย่างก่อนที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่ไปแค่ถ่ายรูปแล้วจบ”
ความใฝ่รู้ท�ำให้เธอมีเครื่องมือการท�ำงานร่วมกับชุมชนมากมายอย่างไม่มีข้อ
สงสัย แต่การท�ำงานเพื่อสังคมใช่ว่าคนที่มีอาวุธพกติดไว้อย่างเดียวจะท�ำได้ สิ่งส�ำคัญ
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ไม่แพ้กันก็คือการตอบค�ำถามให้กับตัวเองว่า งานนี้เติมเต็มคุณค่าชีวิตได้อย่างไร
“เราเป็นคริสเตียน มันจะมีค�ำสอนหนึ่งคือ เวลาที่เรามีปัญหาให้เราออกไป
ช่วยคนอื่น การออกไปช่วยคนอื่นมันท�ำให้เราเลิกหมกมุ่นกับตัวเอง แทนที่จะโฟกัสว่า
เราท�ำไมไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็นอย่างนั้น แต่การออกไปท�ำเพื่อคนอื่นมันจะท�ำให้เราเลิกโฟกัส
ตรงนี้ ท�ำให้เรารู้สึกว่าเรามีอะไรดี ๆ ไปช่วยคนอื่นได้ รู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกแย่แล้วเราอยู่กับ
ตัวเองมันจะยิ่งแย่ ถ้าเราไปอยู่กับกลุ่มคนที่ดี ๆ ที่เขาไปช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะซึมซับ
สิ่งดี ๆ มาด้วย ถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าจะช่วยคนได้มากแค่ไหน แต่เราก็ได้ลองท�ำดู”
ท�ำไมต้องโคกสลุง ?
แม้การเลือกลงพื้นที่ชุมชนโคกสลุงไม่ได้มาจากการเอ่ยขึ้นของวันวิสาข์เอง
แต่โคกสลุงคือพื้นที่หมายมั่นเอาไว้ในใจตั้งแต่แรก เหตุเพราะเธอเป็นคนที่ชอบศึกษา
เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เนื่องเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนความแตกต่างหลาก
หลายของมนุษย์ที่เธอสนใจ
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“คิดเลือกโคกสลุงกับขอนแก่นไว้เพราะเป็นคนชอบอะไรที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต คือ
เนือ้ หาสิง่ ทีเ่ ขาท�ำมันเป็นสิง่ ทีต่ รงกับเรา เราชอบศิลปวัฒนธรรมเพราะมันก็เหมือนวิถชี ีวิต
ซึ่งมันแสดงผ่านการแต่งกาย อาหาร การใช้ชีวิต วัฒนธรรมมันสะท้อนคน มันสะท้อน
ความคิ ด จิ ต ใจทั้ ง ความรู ้ ทั ก ษะ มันเหมือนเป็นการสะท้อนตัวตน และตัวตนของ
แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกัน ผลงานที่ออกมามันก็เลยไม่เหมือ นกั น มั นจะมี เ อกลั ก ษณ์
ความแตกต่าง นีแ่ หละคือเสน่หด์ งึ ดูดเรา รูส้ กึ ว่าวัฒนธรรมเป็นสิง่ สวยงามทีม่ นุษย์สร้างขึน้
ซึ่งมันแตกต่างกันและน่าศึกษาน่าเรียนรู้ ปกติเป็นคนชอบท่องเที่ยว เที่ยวหลายแบบ
เที่ยวธรรมชาติ เที่ยวเมืองนอก เที่ยวพิพิธภัณฑ์แนวเทคโนโลยีก็ไป มันก็รวม ๆ กัน
เพราะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคน เป็นวิถีชีวิตคนทั้งหมด”
ข้ อ สรุ ป บางประการจากที่ เ ธอได้ ไ ปร่ ว มท� ำ งานกั บ ชุ ม ชนที่ อุ ด มไปด้ ว ย
วัฒนธรรมแห่งนี้คือ :“อะไรที่มันดีก็อยากไปรู้ไปเห็นไปสัมผัส อย่างการได้สัมผัสวิถีชุมชนโคกสลุง
มันพิเศษตรงที่เขามีความรักใคร่กลมเกลียวกันและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง คนรุ่นผู้ใหญ่
ก็หวงแหนและอยากถ่ายทอดสิ่งดี ๆ เหล่านี้สืบต่อให้คนรุ่นหลังรักษาต่อไป เป็นชุมชนที่
มีรากเหง้าจริง ๆ และมีความสุขในวิถีชีวิตตัวเองจริง ๆ ประทับใจตรงนี้”
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จากหัวล�ำโพงถึงโคกสลุง – ปลายทางแห่งการเริ่มต้น
ความประทับใจมากมายเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่วันวิสาข์ได้ไป
อยู่ในชุมชน แม้จะมีประสบการณ์ไม่น้อยในการเดินทางไปในแดนดินต่าง ๆ แต่ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า การเดินทางสู่เมืองลพบุรีครั้งนี้ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับเธอ ภาพประทับ
ใจต่าง ๆ ถูกบรรจงบันทึกไว้ในความทรงจ�ำของเธอ…
14 ธันวาคม 2560
ครั้งแรกกับการลงไปท�ำงานในพื้นที่ชุมชนของวันวิสาข์ และเป็นครั้งแรกที่เธอ
ได้เดินทางไปต�ำบลโคกสลุง อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สาวชาวกรุงที่ท�ำงานเป็น
ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงระบบและกระบวนการท�ำงาน (Consulting Manager) กับ
ทีท่าเงียบขรึมพูดน้อย แต่ด้วยอัธยาศัยที่เป็นคนง่าย ๆ ท�ำให้เธอเข้ากับชาวโคกสลุงได้
เป็นอย่างดี อย่างเมื่อถึงเวลากินน�ำ้ พริกผักปลาอาหารพื้นบ้านเธอก็กินเข้าปากเข้าคอ
ด้วยความพึงใจในรสชาติ แม้ว่าความเป็นคนที่ดูเงียบขรึมอาจท�ำให้ทีมท�ำงานเป็นกังวล
ใจว่าเธอจะมีความกังวลใจในเรื่องใดหรือไม่ แต่เมื่อได้พูดคุยไต่ถามก็พบว่านั่นมิใช่ทีท่า
ของผู้มีความกังวลแต่อย่างใด หากแต่เป็นบุคลิกปกติของเธอ
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เมือ่ แรกทีเ่ ดินทางถึงพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านไทยเบิง้ โคกสลุง สิง่ ทีไ่ ด้เห็นสร้างความ
ตื่นตาให้ผู้พบเห็น เจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากว่าสวยงามกว่าที่คาดคิดไว้ และแน่นอน กองทัพ
ต้องเดินด้วยท้อง ยามนัน้ เป็นเวลาทีพ่ อ่ มืด (ประทีป อ่อนสลุง) แห่งสถาบันไทยเบิง้ โคกสลุง
เพื่อการพัฒนา ก�ำลังตั้งวงกินอาหารพื้นบ้านรอท่าอยู่ อาหารหลายอย่าง อาทิ น�้ำพริก
ปลาร้า ปลาย่าง ผักบุ้งต้มที่มีทั้งดอกและลูกดูแปลกตา ถูกจัดส�ำรับไว้ตรงหน้า พ่อมืด
ชวนพวกเรากินข้าวด้วยกัน กลิ่นหอมของปลาย่างเคล้ากลิ่นน�้ำพริก มีใครหรือจะปฏิเสธ
ทั้งเมนูเร่งรัดแต่ชวนน�้ำลายสอที่เพิ่มเข้ามาอย่างไข่เจียวซึ่งเป็นเมนูส�ำรองเผื่อใครไม่ชิน
กับผักพื้นบ้านที่เข้ากับทุกอย่างได้ดี หลังได้ตักอาหารเข้าปาก ผู้มาเยือนทุกคนรวมทั้งวัน
วิสาข์รู้สึกถึงรสชาติที่แปลกต่างและยวนเย้าลิ้น กินไปฟังสรรพคุณที่มาของอาหารไป
รายรอบตัวคือบรรยากาศของชุมชนที่แสนสงบ
นี่เป็นวิถีที่คนเมืองอย่างเธอต้องการหลบหลีกออกมาเพื่อพักจากความวุ่นวาย
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หลังมื้ออาหารเธอช่วยเก็บกวาดแคร่ไม้ไผ่ เพือ่ เริม่ ท�ำงานตามเป้าทีต่ งั้ ไว้ในการ
ส�ำรวจต้นทุนทีช่ มุ ชนไทยเบิง้ มีอยู่ ด้วยการพูดคุยกับพ่อมืด พ่อมืดเริม่ ด้วยการเล่าถึงประวัติ
ความเป็นมาของบ้านโคกสลุง การต่อสู้ต่าง ๆ ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อด�ำรงไว้
ซึ่งความเป็นชุมชนและวัฒนธรรมไทยเบิง้ รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับทุนทรัพย์ทไี่ ด้รบั มาจากภาค
ส่วนต่าง ๆ
เมื่อพ่อมืดเล่าถึงการที่เอกชนจะมาขอท�ำ CSR ซึ่งฟังดูน่าจะเป็นเรื่องที่ดี ว่า
กันว่า CSR ที่ย่อมาจาก Corporate Social Responsibility หมายถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งก็คือการด�ำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและ
การจัดการที่ดี อันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แต่พ่อมืดรู้ดีว่ามันไม่ได้เป็นไปตามค�ำบอก
กล่าวที่ให้ความหมายหรู ๆ เขาจึงปฏิเสธเพราะบริษทั เหล่านัน้ แท้จริงเป็นต้นตอของปัญหา
สารพัด วันวิสาข์เห็นด้วยกับพ่อมืดอย่างยิ่ง เธอเสริมว่า CSR ส่วนใหญ่เข้ามาท�ำงานเพื่อ
สังคมเพียงผิวเผิน แม้จะมีบางบริษทั เข้ามาในชุมชนและปลูกฝังให้เด็กในชุมชนตั้งแต่เล็ก
แต่ก็ยังมีน้อย ทีท่าของเธอเป็นผู้รับฟังอย่างตั้งใจ เห็นคล้อยและพร้อมเอ่ยค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับการจัดงานลานวัฒนธรรมที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
ภาพวันวิสาข์กับกลุ่มเยาวชนเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง
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ราคาอาหาร โฮมสเตย์ แพ็กทัวร์ การเรียนรู้วิถีชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
ขาวม้าต่าง ๆ ที่เคยจัดท�ำไว้ รวมถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง คือข้อมูลที่วันวิสาข์
จะต้องรู้ เธอจึงต้องใช้โอกาสนีใ้ นการซักถามจากพ่อมืด และเก็บไว้เป็นฐานส�ำหรับขบคิด
ต่อไป
ในส่วนของผู้ที่จะสืบสานงานวัฒนธรรม แน่ละ เยาวชนในชุมชนจะเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญต่อไปทั้งในวันนี้และในวันหน้า วันวิสาข์ได้คุยกับกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง ซึ่ง
เป็นกลุ่มเยาวชนที่เข้ามาช่วยงานวัฒนธรรม โดยน�ำทักษะการโค้ชที่เคยท�ำกับเด็กและ
เยาวชน มาช่วยเพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของเยาวชนกลุ่มนี้ จนได้ความว่าเหล่า
สมาชิกกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้งกลุ่มนี้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา
ทีส่ บื ต่อกันมา แต่ยงั ขาดการสนับสนุนจากผูป้ กครองบางคนเหตุเพราะเห็นว่าเป็นการเสีย
เวลา ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องของรายได้
แดดยามบ่ายคล้อยค่อย ๆ เลือนลับ การพูดคุยด�ำเนินไปอย่างไม่มที ที า่ เหน็ดเหนือ่ ย
วันวิสาข์สอบถามถึงรายละเอียดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อน�ำไปคิด
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชนให้เกิดรายได้ ที่จะท�ำให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน ไม่ต้องคอยรับทุนจากหน่วยงานใด สร้างความอิสระในการ
ท�ำงานได้มากกว่าที่เป็นอยู่ และน�ำไปสู่การยอมรับของผู้ปกครองของเด็ก ๆ ที่สนใจมา
ท�ำงานสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชุมชน
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ยามเย็น พ่อมืดชวนไปดูอาทิตย์อัสดงตรงขอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันวิสาข์
และคณะผู้เดินทาง ไม่รอช้า กระโดดขึ้นท้ายรถกระบะพร้อมมะม่วงเปรี้ยวกับพริกเกลือ
เครือ่ งด�ำ - อาหารทีถ่ อื เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเบิง้ เอาไว้แกล้มบรรยากาศขณะรถแล่น
ป้าแดงน้องสาวพ่อมืดผู้ดูแลร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่งกับวันวิสาข์ด้านหลัง เธอจึงมีไกด์
น�ำทางตลอดเส้นทาง เนือ่ งจากด้านทิศตะวันออกของบ้านโคกสลุงคือเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์
และติดกับทางรถไฟสายแก่งคอย - บัวใหญ่ ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์ไทยเบิง้ โคกสลุง ก็ตงั้ อยูด่ า้ นทิศนี้
สามารถมองเห็นสันเขื่อนได้จากด้านหลังพิพิธภัณฑ์
รถเคลื่อนตัวได้พักเดียวเราก็ขึ้นมาอยู่บนสันเขื่อน แสงทองยามเย็นทาบทาลง
บนเขาพะยาเดินธงด้านทิศตะวันตก ต�ำแหน่งนั่งที่ท้ายรถกระบะของวันวิสาข์ ท�ำให้ได้
ชื่นชมกับแสงทองยามตะวันก�ำลังลาลับไปในเทือกเขาอย่างเต็มตา ขณะทีห่ น้ารถมุ่งหน้าไป
ในทิศตะวันออก มองเห็นผิวน�้ำในเขื่อนสุดลูกหูลูกตา ลมปะทะใบหน้า รถค่อย ๆ
เคลื่อนห่างออกมาจนเห็นเส้นถนนน�ำสายตาบอกลาแสงสุดท้ายของวัน
พ่อมืดจอดรถตรงทางรถไฟที่เป็นสายรถไฟลอยน�้ำในช่วงสถานีเขื่อนป่าสัก โคกสลุง - สุรนารายณ์ วันวิสาข์ลงจากรถเดินเท้าย้อนไปตามแนวทางรถไฟ จังหวะดีที่มี
รถไฟก�ำลังจะผ่านมา จึงได้เห็นภาพวิวทางรถไฟบนพื้นน�้ำกว้างใหญ่ ประดับด้วยเทือก
เขาระยะไกล และจังหวะที่รถไฟสายพิเศษแล่นผ่านไปด้วยความเร็วเหมือนลากลมแรง
ให้พัดมาปะทะใบหน้า หากแต่เพียงชั่ววูบเดีย ว รถไฟขบวนสั้นนั้นก็หายไปบนหนทาง
แสนไกลเกินระยะสายตา
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ยืนกินลมชมวิว สานบทสนทนากับพ่อมืดได้สักพักก็พากันกลับขึ้นรถ พ่อมืด
พาลัดเลาะไปบนสันเขื่อนที่ล้อมรอบบ้านโคกสลุงไว้ทั้งด้านทิศเหนือ ตะวันออก และทิศ
ใต้ พนังกั้นน�้ำหรือสันเขื่อนนี้สร้างขึ้นเพื่อกั้นน�้ำไม่ให้ท่วมหมู่บ้าน เพราะระดับน�้ำใน
เขื่อนสูงกว่าหลังคาบ้านในชุมชนโคกสลุง พ่อมืดพาวนชมบ้านเรือนของชาวโคกสลุงยาม
หัวค�่ำ เดือนเต็มดวงเริ่มฉายแสงสว่าง ได้เวลาอาหารมื้อค�ำ่
วันวิสาข์และเพื่อนร่วมทางได้
อาศัยโฮมสเตย์บ้านยายเหน่ (ประเสริ ฐ
ชวดสลุ ง สมาชิ ก กลุ ่ ม โฮมสเตย์และกลุ่ม
ทอผ้ากี่กระตุก) เป็นที่พัก จึงผูกปิ่นโตกับ
ยายเหน่ทั้งมื้อเช้าและมื้อค�่ำ ส�ำหรับมื้อ
ค�่ำโดยปกติชาวโคกสลุงจะต้อนรับนักท่อง
เที่ยวด้วยอาหารพื้นบ้าน
วันวิสาข์เขียนบรรยายมื้อค�่ำใน
วันนี้ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวดังนี้
“พอพระอาทิ ต ย์ ต ก เราก็ ก ลั บ
มาล้ อ มวงกิ น ข้ า วเย็ น กั น ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
กั บ ข้ า วมี ห ลากหลาย เป็ น อาหารตาม
ฤดู ก าล จั ด เป็ น แนวเพื่อสุขภาพได้เลย
เพราะที่ นี่ ไ ม่ ท� ำ ออกหวาน ไม่ใส่ก ะทิ ที่
ติ ด ใจมากคื อ ปลาจ่อม มัน จะคล้าย ๆ
แหนม รสชาติออกเค็ม ๆ นัว ๆ อร่อยแบบ
บอกไม่ถูก มีอาหารหลายอย่างที่ไม่เคยกิน
มาก่อน แล้วก็มีบางอย่างที่เคยกินแต่ไม่ได้
กินแบบที่คนที่นี่เขากินกัน เช่น มะละกอ
ดิบต้มทั้งเปลือก กับข้าวโพดอ่อนต้มทั้ง
เปลือก ซึ่งกินกับน�ำ้ พริก อร่อยมาก”
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หลังอิม่ จากอาหารมือ้ ทีเ่ อร็ดอร่อย ก็ได้นั่งฟังเรื่องเล่าของค�ำว่า ดาวเคียงเดือน
ว่ากันว่าวันที่เดือนเต็มดวงหนุ่มไทยเบิ้งจะออกเที่ยวเกี้ยวสาว ฝ่ายสาวเจ้าจะม้วนยาสูบ
ไว้ให้หนุ่มที่มาช่วยต�ำครกกระเดื่อง วันวิสาข์นั่งชมเดือนเต็มดวงเหนือหลังคาพิพิธภัณฑ์
ลมเย็นพัดผ่านแตะผิวกายอย่างบางเบา ในแดนดินถิ่นที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ เธอ
ซึมซับรับกลิน่ อายวิถชี วี ติ ชาวโคกสลุงด้วยความอิม่ ใจ ก่อนหลับตานอนในมุง้ ณ โฮมสเตย์
บ้านยายเหน่
บันทึกบนหน้าโซเชียลมีเดีย
วันรุง่ ขึน้ นับเป็นวันทีด่ ที สี่ ดุ อีกวันหนึง่ ในรายทางชีวติ และการท�ำงานของวันวิสาข์
นี่คือบันทึกของเธอบนกระดานเฟซบุ๊ก
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15 ธันวาคม 2560
“ยามเช้าท่ามกลางอากาศเย็นสบาย เสียงนกร้องเจื้อยแจ้ว ใต้ถุนบ้านนี้มีกี่ทอ
ผ้าโบราณเรียงรายหลายเครื่อง เป็นกี่ที่ชาวบ้านยังใช้ทอผ้าอยู่จนถึงปัจจุบัน เลยเดินดู
ผ้าที่ทอค้างไว้ บรรยากาศบ้านไม้ทรงไทยแบบนี้ทำ� ให้นึกถึงบ้านย่าตอนสมัยเด็ก ๆ เลย
ถึงเวลาอาหารเช้า เราออกไปนั่งทานกันนอกชาน เช้านี้ป้าเหน่เตรียมกับข้าวให้ 4 อย่าง
มีปลาทอด ผัดหน่อไม้ ไข่เจียว และต้มกระดูกหมูใบมะขามอ่อนเครื่องด�ำ ชอบสุดเลย
อันหลัง ที่นี่ยังมีอาหารอีกมากมายที่ไม่เคยเห็น และยังไม่ได้ลอง เช่น แกงสามสิบใส่ไก่
บ้าน, แกงไข่น�้ำ, แกงบอนปลาย่าง, แกงผักหวานใส่ไก่บ้าน, คั่วไอ้เอ็บกับหน่อไม้ส้ม,
ขนมเบื้องไทยเบิ้ง, ขนมกรวย, ขนมกระดังงา เป็นต้น ซึ่งบางอย่างต้องรอวัตถุดิบตาม
ฤดูกาล หรือบางอย่างต้องกินช่วงหน้าร้อนถึงจะอร่อย
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“ช่วงสายพวกเราก็กลับมาที่พิพิธภัณฑ์เพื่อพูดคุยกับทางกลุ่มอาชีพ ซึ่งก็คือ
ลุงป้าน้าอาที่ประกอบอาชีพทอผ้า ท�ำอาหาร และโฮมสเตย์ จากการคุยกันก็ท�ำให้ได้รู้ถึง
วิธีการท�ำงาน ปัญหา สิ่งที่ต้องการ ความรู้สึกของคนในกลุ่มนี้ การที่เราเป็นคนนอก มี
ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่แตกต่าง มันช่วยเสริมมุมมองใหม่ ๆ ให้กับพวกเขา ทั้ง
ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การคิดต้นทุน ยอดขาย ค่าใช้จ่าย รวมถึงทักษะ
ความรู้ที่จ�ำเป็นต้องเพิ่มเติม
“ที่ประทับใจคือมีคุณป้าคนหนึ่งบอกว่า งานนี้ทำ� ให้เขาได้รื้อฟื้นทักษะการทอ
ผ้าที่เขาได้ช่วยแม่สมัยเด็ก ๆ ขึ้นมา ถ้าไม่อย่างนั้นความรู้ด้านนี้ของเขาก็คงหายไปตาม
กาลเวลา การพัฒนาอาชีพและศักยภาพคนเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและต้องท�ำอย่าง
ต่อเนื่อง ที่แน่ ๆ คนกลุ่มนี้ที่เราได้นั่งคุยด้วยก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงตัว
เองจากการลงมือท�ำ ท�ำให้เห็นว่าคนช่วงอายุ 45-65 ปี ก็สามารถดึงศักยภาพออกมาท�ำ
ประโยชน์ให้กับตัวเองและชุมชนได้
“ปิดท้ายด้วยเจ้าถิน่ สองแม่ลกู เสือกับจัก๊ กะแหล่นเป็นหมาทีเ่ ป็นมิตรและหวงที่
มาก ไม่วา่ จะนัง่ คุยกันตรงไหนหรือจะเดินไปทีบ่ งึ ท้ายพิพธิ ภัณฑ์ ก็จะเดินตามไปด้วยตลอด
ไม่รู้ว่าหนังที่มาถ่ายท�ำที่โคกสลุงมีสองตัวนี้ติดเข้าไปด้วยไหม”
จากการลงพื้นที่ครั้งแรกสะท้อนออกมาเป็นข้อความที่จรดลงบนสื่อออนไลน์
อย่างเฟซบุ๊ก ซึ่งจะเรียกว่า รีวิว การเดินทางมาโคกสลุงก็คงไม่ผิด ท�ำให้เห็นบรรยากาศ
วิถีชีวิต และความคิดของชาวบ้านและของเธอเองได้เป็นอย่างดี แม้ว่ายอดไลก์ของ
ข้อความที่เธอตั้งใจเล่าลงไปบนหน้ากระดานข้อความนั้นไม่มากเท่าโพสต์การท่องเที่ยว
อื่น ๆ ของเธอเอง แต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่เธอต้องการ จริงแล้วเธอเพียงปรารถนา
บันทึกความทรงจ�ำดี ๆ เหล่านี้ไว้
แม้เมื่อเวลาผ่านไป เฟซบุ๊กจะเป็นเครื่องเตือนความทรงจ�ำว่าครั้งหนึ่งเธอเคย
ได้รับความประทับใจอะไรบ้างจากโคกสลุง ทั้งยังขอปวารณาตัวเป็นกระบอกเสียงเล็ก ๆ
ให้คนเมืองได้รบั รูว้ า่ มีทที่ อ่ งเทีย่ วดี ๆ ทีโ่ คกสลุง ทีส่ ำ� คัญอาจได้ชว่ ยจุดประกายการท�ำงาน
เพื่อสังคม ขยายให้เห็นว่ามีการท�ำงานระหว่างคนเมืองกับชุมชนทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์
มากกว่าการบริจาคแบบที่เห็นและเป็นอยู่อย่างมิพักต้องสงสัย
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แล้วการเดินทางครั้งใหม่ก็มาถึง
4 กุมภาพันธ์ 2561…
หวูดเสียงสะท้อนออกจากหัวจักรรถไฟชั้นสอง ด่วน 75 กรุงเทพ-หนองคาย
รถไฟเทียบชานชาลาที่ 11 สถานีหัวล�ำโพงพอดีกับเสียงหวูดหวิวปลิวหายกับอากาศของ
เช้าต้นเดือนกุมภาพันธ์ราว 23 องศา บรรยากาศสบาย ๆ ไม่รีบร้อน พาวันวิสาข์มุ่งหน้า
สู่ตำ� บลโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อีกครั้งหนึ่ง
ทิวทัศน์ขา้ งทางเริม่ ต้นจากบ้านเรือนในตัวเมืองของมหานครกรุงเทพฯ ไล่เรือ่ ยไป
เป็นทุ่งนาว้างเวิ้ง จนเข้าเขตสระบุรี แก่งคอย แก่งเสือเต้น เงาลาง ๆ ของเทือกเขาเริ่ม
ปรากฏในช่วงระยะผ่านไปราว 60 กม. สันเขาเริ่มเข้าใกล้ เผลอเพียงแผล็บเดียวแนว
หน้าผาหินก็เข้าใกล้ราวจะประชิดตัว เกิดช่องแคบ ๆ ให้รถไฟขบวนสั้นผ่านลอดไปได้
เพียงไม่นานทิวเขาก็หายลับ กลายเป็นผืนน�ำ้ กว้างขยายสุดสายตา นกน�้ำบินถลาผ่านตา
วันวิสาข์ใช้โทรศัพท์บนั ทึกภาพขณะรถไฟไหลผ่านพืน้ น�ำ้ บริเวณเขือ่ นป่าสักฯ แดดสะท้อน
ระลอกน�้ำก่อประกายวาวระยิบ
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อี ก ราวสิ บนาที ร ถไฟก็ พ าเรา
มาถึงสถานีรถไฟบ้านโคกสลุง ประจวบ
เวลาที่ ร ถไฟสายท่ อ งเที่ ย วพานั ก ท่ อ ง
เที่ยวจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาเที่ยวชม
ตลาดริมทางรถไฟ ในตลาดแห่งนี้เต็มไป
ด้วยสินค้าพื้นบ้านนานาชนิด ทั้งอาหาร
การกินอย่างปลาย่าง ผักพื้นบ้าน ไป
จนถึงเสื้ออีหิ้วหรือเสื้อกระโจม (เสื้อผ้า
ของไทยเบิง้ แต่ดงั้ เดิม) วันวิสาข์เดินส�ำรวจ
ตลาด พักใหญ่ ๆ คุณประทีป อ่อนสลุง
หรื อ พ่ อ มื ด ก็ ม ารั บ เพื่ อ เดิ น ทางเข้ า สู ่
ชุมชนโคกสลุง ที่หมายปลายทาง
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วัน นี้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นไทยเบิ้ ง โคกสลุง
คึ ก คั ก เป็ น พิ เ ศษเนื่ อ งจากมี ก ารจั ด อบรมสอนท� ำ
ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ เนื่องจากปีนี้สถาบันอุดมศึกษาถึง
3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้า
มาท�ำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) กับชุมชนหลายโครงการด้วย
กัน
เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง ได้รับการต้อนรับ
จากพี่มุ่ย (พยอม อ่อนสลุง) ผู้รับผิดชอบโครงการสาน
อัตลักษณ์ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ด้วยการพาชมผลงานที่
ได้จากการอบรมการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ การทอผ้า
โดยน�ำวัสดุอนื่ เข้าไปประยุกต์ตกแต่งเพิม่ ขึน้ ด้วยว่าวันวิสาข์
มี ค วามสนใจในเรื่ อ งศิ ล ปะโดยเฉพาะในเรื่ อ งเสื้ อ ผ้ า
อาภรณ์อยู่เป็นทุนเดิม เธอจึงมีความสนใจเป็นพิเศษกับ
วิธีการย้อมเส้นฝ้ายจากสีธรรมชาติจนได้เฉดสีหลาก
หลายสวยงาม
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ช่วงบ่ายคล้อยหลังเสร็จสิ้นภารกิจ พ่อมืดชั ก ชวนให้ ไปชมหมู ่ บ ้ า นโคกสลุ ง
จากมุมสูงที่เห็นได้จากเขาพระยาเดินธง จุดชมวิวที่สูงที่สุดของบ้านโคกสลุง มีหรือที่ใคร
จะไม่ตอบตกลง
รถกระบะคันแดงน�ำผู้โดยสารไปตามเส้นถนนหลวงก่อนแล่นไปสู่ถนนขึ้นเขา
ที่เป็นลูกรัง อาทิตย์ใกล้จะลาลับ อุณหภูมิลดต�่ำแตกต่างจากด้านล่างมาก วันวิสาข์ยืน
มองทิวทัศน์ด้านหน้า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่บ้านโคกสลุง โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่
รายล้อม พ่อมืดชี้ให้เห็นต�ำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ มองไป เก็บภาพไว้ในห้วงบันทึกของความ
จ�ำและไว้ในเครื่องบันทึกภาพ ขณะที่ความรู้สึกนึกคิดก็ทำ� งานไปด้วยโดยปริยาย
สิ้นแสงแห่งวัน ได้เวลาเดินทางกลับ เพื่อเข้าโฮมสเตย์ที่พัก ผ่อนกายผ่อนใจ
ปล่อยให้แวบค�ำนึงถึงงานที่หวังให้ก่อเกิดผุดขึ้น...
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5 กุมภาพันธ์ 2561…

วันนี้นับเป็นครั้งแรกในการสอนชุมชนเรื่องการเงิน วันวิสาข์เริ่มต้นห้องเรียน
เล็ก ๆ ด้วยการอธิบายความหมายของรายได้ ค่าใช้จ่าย ก�ำไร ขาดทุน บางคนคิ้วขมวด
เพราะภาษาว่าด้วยสิ่งเหล่านี้ของวันวิสาข์มิใช่สิ่งที่ชาวบ้านคุ้นเคย พ่อมืดจึงช่วยแจง
ด้วยภาษาที่เข้าถึงชุมชนมากขึ้น วันวิสาข์ชวนคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เธอพยายาม
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับขบวนการทอผ้าเพื่อน�ำไปสู่การคิดราคาต้นทุนในแต่ละขั้นตอน
อันมีรายละเอียดที่เธอเองก็ไม่เคยรู้มาก่อน ท�ำให้เธอได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การผลิตที่กว่าจะเป็นผ้าทอผืนหนึ่ง ๆ ไม่ใช่งานที่ทำ� ได้ง่าย ๆ
เมื่อคิดราคาต้นทุนผ้าทอเสร็จสรรพ วันวิสาข์เริ่มชวนกลุ่มโฮมสเตย์คิดต้นทุน
บ้าง เมื่อผู้เข้าร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันบางคนหลุดออกนอกทาง พ่อมืดจะช่วยดึงกลับเข้ามา
ให้คิดอยู่ในกรอบของงาน เพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่จะท�ำให้ชุมชนสามารถคิดต้นทุนได้
การท�ำงานระหว่างพ่อมืด พี่มุ่ย และวันวิสาข์เป็นไปในลักษณะหนุนเสริมกัน จนจบการ
สอนเพื่อเสริมความรู้ตามแผนที่ได้วางไว้
และแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกลับ เธอตัง้ ใจจะกลับโดยรถไฟเช่นเดียวกับขามา
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แต่หวูดเสียงกลับไม่ปรากฏ นายสถานีแจ้งว่ารถไฟจะมาล่าช้าไปราว 4 ชั่วโมง เธอจึง
ตัดสินใจเข้าเมืองลพบุรี เพื่อเดินทางกลับด้วยรถตู้โดยสาร แม้แผนไม่เป็นไปตามแผน
การเดินทางผิดจากทีค่ าดไว้ การจัดอบรมชาวบ้านทีก่ ำ� หนดการเปลีย่ นแปลงและต้องปรับ
อยู่ตลอด ทว่าก็ไม่เป็นปัญหา ด้วยว่าได้ฝึกปรือการพิจารณาตนมาพอควร จนท�ำให้เธอ
เปลี่ยนผ่านสู่ความเข้าใจในความเป็นไป ความไม่ได้ดังใจเป็นธรรมดาโลก เธอจึงไม่รู้สึก
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
“ถ้าเป็นในเมือง ก�ำหนดการมันก็ต้องเป็นไปตามเวลา แต่ถ้าเราลงไปที่ชุมชน
บางทีชาวบ้านเขาติดธุรกิจ ติดนู่นนี่ เราก็ไม่สามารถไปบังคับเขาได้เพราะเขาต้องท�ำมา
หากิน เรามีหน้าที่ต้องปรับก�ำหนดการให้มันเข้ากับเขา ตัดเนื้อหาที่ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ไป
ก่อน เอาเท่าที่ได้ก่อน เพื่อให้เขาเข้าใจคอนเซ็ปต์บางอย่างเบื้องต้น คือมันต้องบริหาร
จัดการทั้งเวลาที่มีอยู่ให้เหมาะสมเอง”
โคกสลุงก่อเกิดการเรียนรู้ใหม่
ภาพของชุมชนในมโนนึกของคนเมืองอย่างวันวิสาข์ก่อนได้สัมผัสพื้นที่จริง
เป็นภาพการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ท�ำมาหากินไปตามครรลอง และเฝ้ารอคอยความช่วย
เหลือ แต่ภาพทั้งหมดถูกลบหายทันทีในครั้งแรกที่เธอได้สัมผัสกับพื้นที่จริง ได้พบพ่อมืด
แกนน�ำที่ร่วมต่อสู้เพื่อ “บริรักษ์” คุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทยเบิ้งมาอย่างยาวนาน
เธอไม่เคยคาดคิดว่า “คนต่างจังหวัด” จะเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการต่อสู้ที่คนเมืองอย่าง
เธอไม่มี...
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“มุมมองคนเมืองอย่างเรา เราเห็นว่าคนต่างจังหวัดมีชีวิตที่ดูชิล ๆ เขาคงไม่ได้
คิดจะลุกมาท�ำอะไรที่เป็นระบบ เหมือนน่าจะใช้ชีวิตแต่ละวันไปเรื่อย ๆ มีความสุขกับสิ่ง
ที่เป็น แต่ไม่ได้คิดจะท�ำจะพัฒนาอะไรขนาดนั้น เหมือนเขารอความช่วยเหลือ รอให้คน
มาบอกมากกว่า แต่พอได้เจอกับพ่อมืดคนละเรื่องเลย เขาเก่ง มีความตั้งใจจริง คือไม่รู้
ว่าพ่อมืดเรียนจบอะไร เขาไม่ได้มีโอกาสเรียนเท่าคนเมือง แต่เขากลับพัฒนาตัวเองได้
เยอะ อาจเพราะเขาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกพัฒนาภายในมา เขาเลยแตกต่าง
“เรื่องหนึ่งที่ทำ� ให้เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปคือ การได้ฟังเรื่องการต่อสู้กับการ
ตั้งโรงงานปุ๋ยซึ่งมีทุนหนาแห่งหนึง่ และการเรียกร้องไม่ให้พนื้ ทีโ่ คกสลุงเป็นเขตอุตสาหกรรม
โดยใช้วิธีการอธิบายว่าพื้นที่ดังกล่าวอุดมไปด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีคุณค่า สิ่งเหล่านี้
เหมาะสมกับวิถีแบบเกษตรกรรมมากกว่าอุตสาหกรรม จนสามารถรักษาพื้นที่ทรง
คุณค่านี้ไว้ได้ รู้สึกว่าท�ำไมเขาท�ำได้ขนาดนั้น เขามีจุดยืนชัด ไม่ถอย ถ้าเป็นคนอื่นยื่น
เรื่องไป 2-3 ครั้ง ไม่ได้ก็เลิก แต่นี่ไม่ใช่ กลับสู้ต่อจนส�ำเร็จในที่สุด เขาไม่ใช่ภาพเอ็นจีโอที่
ใช้ก�ำลังอย่างที่เคยคิด แต่พ่อมืดไม่ได้ใช้อารมณ์เวลาพูดคุย เขาจะคุยกันด้วยเหตุผล”
ความเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความสมัครสามัคคี แกนน�ำชุมชนที่เข้มแข็ง ต่าง
จากภาพคิดอย่างสิ้นเชิง ท�ำให้ตลอดระยะเวลา 7 เดือนที่วันวิสาข์ท�ำงานร่วมกับพ่อมืด
และชุมชนโคกสลุง สร้างความประทับใจให้เธออย่างมาก ทั้งยังท�ำให้เธอเห็นความยาก
ล�ำบากของการท�ำงานในพื้นที่จริง ซึ่งต่างจากการท�ำงานในห้องแอร์ในส�ำนักงานอย่าง
สิ้นเชิง
“ถ้านับตั้งแต่ตอนที่เจอวันแรก ตอนเวิร์กชอป ก็จ�ำได้ว่าจับคู่กับพ่อมืดคุยกัน
ตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อมืดยังไม่ไว้ใจคนนอกอย่างเรา เขาเป็นคนช่างสังเกต และมีความคิด
เขาให้จับคู่เล่าเรื่องตัวเองว่าท�ำอะไรมา มีความสนใจอะไร พอได้ฟังสิ่งที่พ่อมืดเล่า จึงรู้
ว่าเขาเป็นคนมีหลักการ มีสาระ เราเลยรู้สึกประทับใจกับแกนน�ำคนนี้ เขามีความคิด มี
จุดยืนชัดเจน และรู้สึกดีที่ได้ท�ำงานกับคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ท�ำอะไรกระชับเป็นขั้น
เป็นตอน คือท�ำงานเป็นระบบ
“ตั้งแต่ได้ลงพื้นที่ไปพ่อมืดเขาจะช่วยชี้แนะให้กับชาวบ้าน คนที่มานั่งอบรม
หรือมานั่งคุยกันก่อนว่าเรามาท�ำอะไร เพื่ออะไร เขาจะค่อนข้างเป๊ะเลย เราท�ำงานด้วย
แล้วเราไม่เหนื่อยมาก ไปได้เร็ว อีกหนึ่งความประทับใจ คือเราได้เรียนรู้ว่าคนที่เขาอยู่ใน
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พื้นที่จริง ๆ มันมีปัญหาอุปสรรคเยอะ มันไม่ได้ง่ายเหมือนท�ำงานออฟฟิศ เขามีความ
พยายามสูงมากในการจะผลักดันให้อะไรแต่ละอย่างมันเกิด ต้องใช้การประสานงาน
ต้องใช้การเจรจากับหน่วยงาน ก็เลยรู้สึกว่าเออคนมันต้องต่อสู้จริง ๆ ในการให้ได้อะไร
มาแต่ละอย่าง ก็รู้สึกชื่นชมว่ามีความตั้งใจสูง มันเป็นมุมมองที่ประทับใจเรา รู้สึกโชคดีที่
ได้ร่วมงานกับคนนี้
“ปกติเราเคยมองว่าถ้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ เขาจะมีความเป็นอยู่เรียบง่าย
แล้วก็ไม่ได้จะต้องกระตือรือร้นอะไรมากกับชีวิต เหมือนไปเรื่อย ๆ กับชีวิต แต่กับพ่อมืด
จะเป็นอีกแบบเลย มีความเป็นผู้น�ำสูงมาก ยอมรับว่าไม่คิดว่าจะได้เจอแบบนี้”
เรียนรู้ศักยภาพของชาวบ้านจากประสบการณ์ตรง
อุปสรรคคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสมอในการท�ำงาน แต่ด้วยแกนน�ำที่มีระบบ ชัดเจน
ท�ำให้อุปสรรคในการท�ำงานครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากพื้นที่ หากแต่เป็นอุปสรรคจากตัวเธอเอง
นั่นคือเรื่องเวลา ช่วงเริ่มโครงการเธอมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบในโครงการวางระบบ
บริหารทางการเงินให้กับบริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง รวมถึงงานครูอาสาสมัครด้านแฟชั่นให้
กับการไฟฟ้า และรับผิดชอบโครงการ CSR ให้กับธนาคารแห่งหนึ่ง แม้ไม่ใช่งานประจ�ำ
แต่ด้วยภาระงานที่หนักจึงท�ำให้ไม่มีเวลาลงพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ แต่เธอก็พยายามบริหาร
จัดการเวลาจนได้ โดยเลือกวันที่เว้นว่างจากภาระงานเพื่อลงพื้นที่ ซึ่งก็ด้วยพ่อมืดนี่
แหละที่เป็นปัจจัยส�ำคัญท�ำให้เธอผ่านอุปสรรคนี้ไปได้
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การท�ำงานของวันวิสาข์ในพื้นที่ที่อุดมด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ที่
เธอรักจะเรียนรู้เป็นทุนเดิม ท�ำให้โจทย์การท�ำงานเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนัก เธอเริ่ม
จากการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ชาว
โคกสลุงสามารถท�ำงานชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพราะการบริหารจัดการต้นทุนเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญในการต่อยอดไปสู่การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน แม้ใครอาจจะมีความกังวล
ในเรื่องเม็ดเงินที่จะเข้ามา และอาจก่อหวอดความแตกแยกในชุมชนขึ้น แต่ในมุมมอง
ของเธอ เรื่องเงินเป็นเรื่องไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไร
“ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับเงินเป็นเรื่องจ�ำเป็น ส่วน
mindset งานเพื่อสังคมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง มันต้องควบคู่กันไป เขาต้องเข้าใจที่มาที่ไป
อย่างแท้จริงทั้งสองด้าน ว่าท�ำไปเพื่ออะไร ได้ผลยังไง ท�ำแล้วชีวิตเขากับชุมชนดีขึ้นยังไง
การเห็นตัวเลขแล้วเกิดแรงจูงใจอยากท�ำก็เป็นสิ่งดี ท�ำแล้วเกิดผลที่ดีต่อตัวเองและ
ชุมชนก็ไม่จัดว่าโลภ แต่ถ้าท�ำแล้วเบียดเบียนเอาเปรียบคนอื่นเพื่อประโยชน์ตัวเองเป็น
หลัก อันนั้นถึงจัดว่าโลภ จริง ๆ แล้วเรื่องเงินเรียบง่ายนะ แค่ยอมรับความจริงอย่างที่
เป็น อย่าตีความไปเอง เพราะตัวเลขมันไม่โกหก”
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ตัวอย่างการคิดต้นทุนการทอผ้าเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงคุณค่าของงาน
ฝีมือ ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เก็บ ปั่น ย้อมฝ้าย กินเวลาหลายวัน ทั้งยังขึ้นกี่และลงมือทอ ยัง
ไม่นับขั้นตอนการน�ำไปแปรรูปตัดเย็บ เมื่อคิดราคาค่าแรงที่ได้ถือว่าต�่ำมากหากเทียบกับ
ชั่วโมงท�ำงานของคนเมือง หรือคนที่มีแรงจูงใจหลักคือเรื่องเศรษฐกิจล้วน ๆ ก็อาจจะ
หันไปท�ำงานอื่น
แต่ส�ำหรับชาวบ้านโคกสลุงมีแรงจูงใจส�ำคัญคือสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของเขา เป็นตัวตนวิถีชีวิตตั้งแต่เกิด มันมีค่ามากกว่าเงินที่ได้ เขาจึงมุ่งมั่นผลิตงานฝีมือ
อันมีคุณค่านี้ วันวิสาข์มีหน้าที่เพียงช่วยในเรื่องของรายได้ เพื่อตอบสนองปัจจัยพื้นฐาน
ในการด�ำรงอยู่
แผนงานที่เธอวางไว้หลังจากการให้ความรู้เรื่องการเงินแก่ชุมชน คือเรื่องการ
ตลาด เธอออกตัวไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการว่าเธอไม่สามารถจัดอบรมเรื่องนี้เองได้ เนื่องจาก
ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ เมื่อมีโอกาสเหมาะเธอจึงได้ทาบทามอาจารย์จั้ม - ชนกมณฐ์
รักษาเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตลักษณ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้ามากว่า
20 ปี
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“ถึงเราจะวางแผนไว้แต่ไม่แน่ใจว่าเขา
จะมาได้หรือเปล่า คือเรารู้ว่าในแง่การตลาดมัน
ไม่ใช่ความถนัดของเรา อะไรที่เราไม่ถนัดเราก็
ต้องไปหาความรู้เพิ่มเพื่อให้ได้ความรู้ที่ดีที่สุด
ถ้าเราถ่ายทอดเองไม่ได้ เราก็เลยตั้งใจว่าจะไป
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ แต่เราโชคดีที่อาจารย์จั้มเขา
เสนอตัวเองมา อาจจะเพราะถ้าเราตั้งใจท�ำมัน
จริง ๆ คิดว่ามันมีหนทาง แต่พอได้ลงพื้นที่ด้วย
กัน ประทับใจอาจารย์จั้มเลย เขามีประสบการณ์
ด้านนี้มากและได้เคยลงพื้นที่มามาก ด้วยความที่
เป็นอาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดที่เก่ง
อยู่แล้ว สามารถอัดเนื้อหา 1 เทอมให้อยู่ภายใน
สองวันได้ เขามีความรู้ความสามารถ ที่สำ� คัญคือ
เขามีความตั้งใจที่จะให้จริง ๆ มันต้องไปทั้งสอง
อย่าง ทัง้ ใจทัง้ ความรู้ ชอบทีเ่ ขายกตัวอย่าง ยิง่ มัน
เป็นงานออกแบบภาพจะท�ำให้เข้าใจได้ง่ายว่ามีกี่
แบบมีกี่ขั้นตอน เราก็ได้เห็นกระบวนการสอนที่
ชัดเจน สามารถตอบค�ำถาม ชี้แนะได้หมด ก็
ถือว่ามันเป็นชั่วโมงบินของคนที่สอนจริง ๆ”
ผลลัพธ์เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง หลังจากการอบรมที่สรุปความเป็นอัตลักษณ์
ของชาวไทยเบิ้งชุมชนโคกสลุงที่สามารถรวบไว้ภายในหนึ่งวันครึ่ง วันวิสาข์วางแผน
การน�ำอัตลักษณ์ที่ได้ประชาสัมพันธ์โดยโครงการมีเครื่องมือเสริมศักยภาพด้านการ
สื่อสารหนุนเสริมพื้นที่ เธอจึงออกแบบร่วมกับทีมสื่อสารเพื่อจัดเวที Online Marketing
ขึ้น ด้วยความเชื่อมั่นว่าสื่อออนไลน์จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สร้างผลกระทบต่อเยาวชน ผู้
พร้อมที่จะเข้ามาท�ำงานสานต่อภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเปี่ยมค่านี้
“สื่อออนไลน์มันสร้าง impact ได้และเขาสามารถท�ำเองได้ไม่ยาก มันเห็นชัด
มาก 2-3 ชั่วโมงก็ share กันหลายร้อยแล้ว มันก็จะเป็นก�ำลังใจให้เขาว่าผลงานที่เขาท�ำ
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กับมือมันแป๊บเดียวก็เห็นผล กระบวนการของโคกสลุงมันปลูกฝังและสร้างเด็กมาแล้ว
ในระดับหนึ่งจริง ๆ โครงการของเราแค่ 6-7 เดือนมันไม่สามารถสร้างคนได้ขนาดนั้น
หรอก ที่นี่เขาปูกันมาดีอยู่แล้วมันเหลือแค่มาเสริมมาเกลาให้เขาเห็นศักยภาพตัวเอง
มากขึ้น”
จุดหมายอันชัดเจนของพ่อมืดที่ต้องการให้คนในชุมชนรักษ์และตระหนักใน
คุณค่าวัฒนธรรมของตนเอง เยาวชนมีอาชีพสร้างรายได้กลับมาอยู่บ้านเกิดเพื่อสืบสาน
ภูมิแห่งวัฒนธรรมต่อไป กอปรกับชุมชนพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ และน�ำความรู้ต่าง ๆ
ไปใช้พัฒนาตัวเองและชุมชน ท�ำให้กลยุทธ์ของวันวิสาข์เป็นไปตามแผนงานอย่างราบรื่น
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“แผนเป็นไปตามที่เราวางไว้แต่แรก ว่าเราจะเอาเรื่องบริหารจัดการต้นทุน
ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องภายในเราควบคุมได้ ถัดไปก็ไปสร้างแบรนด์ท�ำความเข้าใจตัวเอง
ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองคืออะไร เราจะดึงจุดไหนมาสื่อสารกับคนภายนอก เหมือน
กับมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้ตัวเองก่อน แล้วขั้นสุดท้ายค่อยไปสู่ Online Marketing อัน
นี้คือขั้นตอนที่วางไว้ แล้วก็ได้อย่างที่ต้องการทุกอย่างเลย
“ปัจจัยที่ทำ� ให้มันเป็นไปตามแผนที่ส�ำคัญคือ ผู้เรียนและแกนน�ำที่เข้าใจทิศทาง
และมีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้ว แล้วก็มีความสามารถในการประสานกลุ่ม อันนี้
ส�ำคัญมาก เพราะชาวบ้านเขาไม่เคยท�ำอะไรอย่างนี้มาก่อน ไม่เคยเข้าเวิร์กชอปกับแกน
น�ำ เพราะฉะนั้นแกนน�ำเป็นตัวหลักเลยที่จะประสานกับชาวบ้านอีกที และด้วยสไตล์
ของคนโคกสลุงที่เขาเปิดรับและเต็มใจเรียนรู้ เขาเรียนแล้วเขาได้เขาก็อยากมาเรียนอีก
คนที่เรียนเขาเต็มที่ เขาเปิดรับ และด้วยวิทยากรที่เขามาช่วยก็มีความสามารถจริง ๆ”
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“เรามีโอกาสได้ใช้ความรู้ ได้ใช้คอนเนกชั่นของเรา ไปพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่
จริง ได้สร้าง impact จริง ๆ ถ้าโครงการนี้มันเป็นแค่จัดเวิร์กชอปหรือสัมมนาแล้วจบไป
มันก็ยังไม่ใช่ของจริง อันนี้เรารู้สึกว่าเราได้เห็น impact จริง อย่างอาจารย์จั้มที่ชวนมา
เขาก็ไม่ผิดหวัง เขาก็อยากให้ทางยะลามาดูงานที่นี่ เขาประทับใจแกนน�ำที่นี่เพราะไม่
เคยเจอแบบนี้ที่อื่น
“มันเป็นความรู้สึก วิน-วิน ตรงนี้มันท�ำให้เห็นเลยว่าคนต่างจังหวัดในพื้นที่ เขา
สามารถพัฒนาได้เยอะมาก เพียงแต่เราต้องช่วยเสริมทักษะหลาย ๆ อย่างให้เขาเท่านั้น
เอง แต่ในแง่ของทักษะการแก้ปัญหา การประสาน การรวมคน เขามีทักษะนี้สูงมาก ก็
เลยรู ้ สึ ก ว่ า เราได้ เ ห็ น การท� ำ งานอี ก แบบหนึ่ ง ที่ เราไม่ ไ ด้ เ ห็ น ในเมื อ ง นั บ ว่ า เป็น
ประสบการณ์ที่ดีมากของเรา”
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กระตุ้นเตือนความเป็น ‘เรา’
พลังและการท�ำงานของผู้น�ำที่มีความสามารถในการโน้มน�ำและโอบเอื้อ ทั้ง
ยังภาคภูมิในอัตลักษณ์ของชุมชนที่หาใดไป่เหมือน ท�ำให้วันวิสาข์เกิดความคิดว่า คน
เมือง-คนกรุงเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าตัวตนของเขาคืออะไร อย่างไร หรือทุกวันนี้ความ
เป็นอัตลักษณ์ของคนเมืองถูกแรงกระหน�่ำของกระแสวัฒนธรรมน�ำเข้าและค่านิยมของ
สังคมใหม่ท�ำให้เลือนหายไป จนไม่รู้ว่าเหง้ารากของตัวตนอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร
“ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าให้อาจารย์จั้มชวนพ่อมืดไปเล็คเชอร์จะเป็นยังไง ถ้าชวนพ่อ
มืดไปสอนเรื่องอัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ตัวเอง การรักษารากเหง้า ซึ่งอัน
นี้เป็นสิ่งที่คนในเมืองขาด และความมุ่งมั่นกับเป้าหมาย กับความตั้งใจของตัวเอง ซึ่งไม่
ได้แปรเปลี่ยนไปกับกระแสสังคมหรือทุนนิยม แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดรับการเรียนรู้
อันนี้เป็นจุดที่ดี จริง ๆ คนในเมืองอาจจะโหยหาอะไรอย่างนี้ก็ได้ เหมือนกับมันจะ
เป็นการกระตุ้นเตือนว่าจริง ๆ เขามีสิ่งนี้ สิ่งที่เขาลืม เขามองข้าม มันเป็นการท�ำให้เขา
ฉุกคิดว่าเขาควรจะรักษาตรงนี้ไว้หรือภาคภูมิใจกับมัน
“กับตัวเราเองเราคิดว่ามันได้เพิ่มขึ้น เพราะเราได้คลุกคลี ได้เห็นตัวอย่างจริง
มันท�ำให้เราซึมซับอะไรดี ๆ มามากขึ้น เห็นความส�ำคัญของการรักษามันไว้ ว่าเราต้อง
ให้มันมาอยู่ในวิถีชีวิตและพัฒนาให้มันต่อยอด ไม่จ�ำเป็นว่าต้องอยู่กับรูปแบบเดิม”
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อีกครั้งของ “ความเป็นเมือง – ความเป็นชุมชน”
อย่างไรก็ตาม แม้จะประทับใจในวิถีชีวิตชุมชน แต่หากต้องเลือกวันวิสาข์ก็ยัง
เลือกที่จะใช้ชวี ติ ในเมือง ใช่วา่ เธอไม่เห็นความงดงามของชีวติ ทีเ่ รียบง่าย และมีวฒ
ั นธรรม
ที่งดงาม หากแต่เธอเข้าใจความแตกต่างของสองสถานที่อย่างดีมากขึ้น ที่สำ� คัญเธอ
เข้าใจว่าตนเหมาะกับที่แห่งใดมากกว่า
“ปัญหาคนเมืองกับคนในพื้นที่มันต่างกัน คนในเมืองเขาหมดเวลาไปกับการ
ใช้ชีวิตของตัวเองเลยไม่มีเวลาไปสนใจปัญหารอบตัวเท่าไร เอาเรื่องตัวเองเป็นหลัก อยู่
กับมือถือ อยู่กับรถติด เดินทางก็เหนื่อยแล้ว ดังนั้นความกลมเกลียวความผูกพันกับ
ชุมชนรอบข้างมันต�่ำ และอาจจะเพราะในเมืองคนมันหลากหลายจะไปไว้ใจอะไรง่าย ๆ
เหมือนกับมันมีความห่างเหินกัน ในขณะที่ในชุมชนชีวิตเขาไม่ต้องเร่งรีบและรู้จักกันมา
ตั้งแต่เด็ก มันมีความเป็นครอบครัว ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดแข็งในการท�ำงานร่วมมือกัน มัน
เหมือนกับพอคนเราไว้เนื้อเชื่อใจกัน รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว มันก็มีใจจะมาช่วย การ
ได้พูดคุยพบปะกันมันท�ำให้เกิดความสนิทสนม ท�ำให้มีมุมที่มาร่วมมือกันพัฒนาชุมชน
“แม้ต่างจังหวัดจะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ แต่ถ้าจะให้ไปอยู่ต่างจังหวัดตลอดก็อยู่
ไม่ได้เหมือนกัน ในเมืองมันมีความพร้อมอะไรหลาย ๆ อย่าง มันมีอะไรให้เราเรียนรู้ ได้
อัพเดต มันมีความสนุกในแง่นี้อยู่ แต่ว่าความที่เราไม่ได้ชอบรถติด ช่วงก่อนหน้านี้เราท�ำ
งานพาร์ตไทม์เพราะเราจะเลือกเวลาเข้าออกได้ ตอนนี้เราก็ไม่ได้ท�ำงานประจ�ำแล้ว คือ
เราชอบใช้ชีวิตอิสระ แต่ก็ชอบการเรียนรู้ ชอบรู้การเป็นไปของเทคโนโลยีของโลกว่ามัน
เปลี่ยนแปลงไปยังไง แล้วเราควรจะไปอยู่จุดไหน เราควรจะท�ำยังไงให้ได้ประโยชน์
จากมัน ป้องกันตัวเองไม่ให้เสียเปรียบ มันเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าโลก
เราเปลี่ยนแปลงเร็ว ถ้าเราไปอยู่ต่างจังหวัดเลยการเรียนรู้ตรงนี้มันจะขาดไป
“เพราะฉะนั้นคนที่ยังอยากอยู่ในเมืองแต่ก็ยังอยากออกไปเรียนรู้ชุมชนก็มา
ท�ำงานอย่างนี้ได้ มันช่วยให้เราหลีกหนีความวุ่นวายชั่วคราวแล้วยังได้เข้าถึงความเป็น
ชุมชนจริง ๆ บางคนอาจอยากเปลี่ยนไปอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นได้”
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Intrapreneur ตัวช่วยส�ำคัญในการท�ำงานขับเคลื่อน - เปลี่ยนแปลง
หลายโครงการได้น�ำเครื่องมือนวัตกรรมทางสังคมเข้ามาท�ำงานกับชุมชน หรือ
ภาคประชาสังคม แต่การน�ำไปสู่ความยั่งยืนนั้น แน่ละ หนทางนี้นอกจากจะไม่ใช่ถนน
สายตรงแล้วยังมีหลุมมีบ่อมากบ้างน้อยบ้าง ถ้ามองในภาคธุรกิจการใช้กลยุทธ์คงเป็นสิ่ง
คุ้นชินมากกว่าในภาคประชาสังคม ทั้งโจทย์งานที่มุ่งเปลี่ยนแปลง หรือแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นในสังคม ยิ่งท�ำให้ยากขึ้นเป็นทบทวี
นอกเหนือจากความสามารถที่ชุมชนมี การเรียนรู้จากเวทีอบรมระยะสั้น ๆ และ
เงินทุน ยังต้องเติมเต็มด้วย Intrapreneur – โค้ชผู้ลงลึกด้วยความรู้และหัวใจจึงเป็น
ปัจจัยที่จ�ำเป็นอย่างมาก ในการร่วมน�ำพากลุ่มผู้อยากเปลี่ยนแปลง อยากแก้ปัญหา
นานาในสังคม ไปสู่จุดหมายปลายทางได้
“การท�ำงานแบบนี้โค้ชจ�ำเป็นนะ เพราะเขาเป็นคนวางแผนว่าจะเดินยังไง
ขาดอะไรต้องเสริมอะไร เหมือนกับมีพี่เลี้ยงก�ำกับอีกทีหนึ่ง ได้มุมมองเพิ่มเติมดีกว่า
อย่างหลายโครงการที่ให้ทุนท�ำ SE แล้วปล่อยให้ท�ำเอง ปรากฏว่างานไม่ได้ผลตาม
ที่ต้องการ เพราะให้เงินให้ของมันก็ยังสู้ให้ความรู้ไม่ได้ มันต้องไปด้วยกัน ถ้าเรามีเงินเรา
จะเอาไปท�ำยังไงก่อนหลัง เป็นเรื่องที่จำ� เป็นต้องมีหลักคิด มีทิศทาง”
อะไรคือสิ่งที่ต้องพกใส่กระเป๋าเดินทาง
อะไรบ้างที่คน ๆ หนึ่งจะต้องมีติดตัวในการก้าวออกไปท�ำงานเพื่อสังคม?
ความพร้อมเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่ค�ำว่าพร้อมของแต่ละคนมีหลากหลายระดับ ส�ำหรับผู้หญิง
คนนี้ - วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง เธอพกมาเพียงไม่กี่อย่าง สิ่งหนึ่งคือการรู้จักว่าตนเอง
ชอบหรือรักในสิ่งใด
“ต้องรูจ้ กั ตัวเองระดับหนึง่ ว่าตัวเองชอบอะไรถึงจะท�ำได้ดี เพราะเราไม่สามารถ
ช่วยหรือแก้ได้ทุกปัญหา มันต้องเป็นด้านที่เราถนัดหรือสนใจจริง ๆ งานครั้งนี้แม้จะมี
เหนือ่ ยบ้างเพราะเราท�ำงานประจ�ำอยูใ่ นตอนเริม่ แรก แต่เราไม่เคยคิดจะทิง้ งานโครงการนี้
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หรือท�ำไปเล่น ๆ เพราะมันก็เป็นความรับผิดชอบ เรารับมาแล้วก็ท�ำให้เต็มที่ ถ้าเป็นเมื่อ
ก่อนอาจจะขี้เกียจ แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่ง มันมีผลกระทบต่อคนในพื้นที่เลย เมื่อ
คน ๆ หนึ่งสนใจจะท�ำแล้วมันก็ต้องท�ำให้ตลอด เราต้องดูนิสัยตัวเองว่าถ้ามีเรื่องที่ไม่คาด
ฝันเกิดขึ้นเราปรับหรือยืดหยุ่นพอไหม เพราะในความเป็นจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้าไม่
พร้อมก็อย่าเพิ่งก้าวไปเพราะมันกระทบต่อคนหลายส่วน”
สิ่งที่บอกกับตัวเองได้กระจ่างชัดขึน้ และน่าจะเป็นประโยชน์สำ� หรับคนรุ่นใหม่
ที่มุ่งมั่นจะก้าวไปร่วมขับเคลื่อน – เปลี่ยนแปลงสังคม :“จริง ๆ ทุกคนมีความแตกต่างอยู่แล้ว มีความรู้มีทักษะ มีข้อดีอะไรบางอย่าง
ที่เป็นจุดแข็งของเรา แต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันช่วยคนอื่นได้ จริง ๆ การมาช่วย
คนอื่นหรือท�ำอะไรเพื่อสังคม เราค่อย ๆ เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ก็ได้ เราลองท�ำลองสนุกกับ
มันดู และอย่าไปคาดหวังว่าผลมันจะต้องสมบูรณ์ เพราะเราไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไง
เพียงแต่ลองตั้งใจท�ำไปก่อน ถ้ามีโอกาสก็ตั้งใจท�ำให้ดีที่สุด”
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ธนัน รัตนโชติ

นักวางแผนกลยุทธ์ด้วยการผสานฐานคิดกับฐานใจ
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“ผมมีความเชื่อว่าปัญหาหรืออะไรก็ตามปรากฏอยู่บนโลกนี้เป็น
ระยะเวลานาน และมีคนพยายามแก้ไขมานานแล้วแต่ปัญหานั้นยังมีอยู่
น่าจะเป็นเพราะเราเข้าไปแก้ปัญหาไม่ตรงจุด”
เสียงสะท้อนทัศนะของธนัน รัตนโชติ ชายร่างสูงใหญ่ผม้ ู ที า่ ทีออ่ นน้อม
ในบทบาท Intrapreneur ที่ปรึกษาการท�ำงานของ “ขอนแก่นนิวสปิริต”
แน่ น อนว่ า นี่ ไ ม่ ใช่ ค รั้ ง แรกกั บ การท� ำ งานให้ ภ าคประชาสั ง คมของเขา
และแน่นอนที่การท�ำงานภาคประชาสังคมไม่ใช่งานแรกในชีวิตของเขา
อะไรในรายทางชีวิตที่ท�ำให้เขาตัดสินใจมาท�ำงานเพื่อสังคม ?
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เมื่อประสบความล�ำบากจึงเข้าใจความทุกข์ยาก
ธนันเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของกิจการเพือ่ สังคมนาม PLANT : D ทีส่ ร้างผลงาน
อาหารปลอดภัยไร้สารพิษด้วยแนวคิดไมโครฟาร์มที่กระจายอยูใ่ นเมือง จากโปรไฟล์ของ
ธนัน รัตนโชติ อาจดูเหมือนว่าการเดินทางบนเส้นทางสายขีวิตทั้งด้านการเรียน และการ
ท�ำงานของเขาคงจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ ไม่ว่าจะเป็นวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชื่อเสียงจากความส�ำเร็จในการท�ำงาน หาก
แต่แท้จริงแล้วเขาต้องฝ่าฝันอุปสรรคตลอดเวลาหลายสิบปี และอุปสรรคเหล่านีเ้ องทีท่ ำ� ให้
เขาเข้าถึงความรู้สึกทุกข์ยากของผู้คน
“ตอนผมจบ ม.6 ผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติด ผมเลยไปเรียนรามฯ เพราะผมไม่
อยากขอเงินพ่อแม่ไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนเพราะค่าเทอมแพง ผมรูส้ กึ ว่าการทีเ่ ราไป
เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นการแก้ตวั ท�ำนองว่าเราสอบไม่ตดิ แต่เราก็ยงั มีมหาวิทยาลัย
ทีด่ พี อสมควรเรียน ซึง่ ผมว่ามันไม่ถกู ต้อง ก็เลยไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยรามค�ำแหง ชีวิต
หนึ่งปีที่รามฯ ท�ำให้เห็นกิจกรรมเชิงสังคมค่อนข้างเข้มข้นกว่ามหาวิทยาลัยอื่น เช่น มี
บอร์ดมีการอภิปรายอยู่ตลอด หนึ่งปีที่เรียนที่นี่ผมเรียนคณะวิทยาศาสตร์ถึงแม้จะไม่ได้
อยู่ประจ�ำแต่ก็ได้สัมผัสความยากล�ำบาก ไม่มีคนคอยรับส่งเหมือนตอนอยู่โรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ การเดินทางไปเรียนรามฯ ที่วิทยาเขตบางนา ต้องนั่งรถเมล์ 3 ต่อ จากบ้านแถว
วัดเสมียนนารี (แขวงลาดยาว เขตจตุจักร) เป็นหนึ่งในการเผชิญความยากล�ำบาก บวก
กับความรู้สึกแย่เพราะสถานการณ์แบบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วเราดู
ต�ำ่ ต้อยพอสมควร และการได้เห็นบอร์ดกิจกรรมกลุ่มซุ้มต่าง ๆ ที่มีการน�ำเสนออย่างเข้ม
ข้นไม่เฉพาะการรับรู้ประเด็นการเมือง
“แต่สิ่งที่เราได้มากกว่านั้น คือมันท�ำให้เราเห็นมิติของความทุกข์ยากที่อยู่ใน
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะอ้างอิงกับการที่เราสอบไม่ติด ถือเป็นความทุกข์ยาก
อย่างหนึ่งของชีวิต การที่เราต้องเดินทางไกล กินอยู่ล�ำบาก มันเป็นการสะท้อนท�ำให้รู้
ถึงความรู้สึกของคนทุกข์ยากว่ามีอารมณ์อย่างไร”
แม้ความเข้าอกเข้าใจในความทุกข์ยากที่ได้รับมา ตลอดเวลาหนึ่งปีที่รอคอย
เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครั้งใหม่ จะยังไม่ปรากฏออกมาเป็นการกระท�ำที่เป็นรูปธรรม
หากแต่มันคงถูกเก็บไว้ในใจ
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หลังจากเขาสอบเข้าคณะทีว่ าดฝันไว้ได้สำ� เร็จ เขาจึงลิงโลดกับชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย
แห่งใหม่ทันที สิ่งที่ขาดไม่ได้ของ “เด็กกิจกรรม” คือเมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วก็
ต้องไปเข้าค่ายรับน้องใหม่ ซึ่งเป็นฐานเดิมของเขาเมื่อครั้งยังเรียนในระดับมัธยมศึกษา
เขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ ฬ าฯ อย่ า งไม่
รี ร อ แต่ ‘การรั บน้อง’ ครั้งนี้กลับก่อความรู้สึกผิดหวังให้กับเขาอย่างมาก และน�ำไปสู่
การตั้งค�ำถามครั้งแรกต่อการแก้ปัญหาสังคมของปัญญาชนในประเทศไทย
“สมัยมัธยมผมเป็นนักกิจกรรม แต่ไม่ใช่เชิงสังคม เป็นสายบันเทิง พอเข้า
มหาวิทยาลัย การรับน้องวิศวะจะมีพาไปบ้านเด็กก�ำพร้า เอาขนมไปแจก ไปเล่นกับน้อง
ซึ่งวันนั้นผมรู้สึกเฟลมาก ทั้ง ๆ ที่เราเป็นกลุ่มครีมของประเทศ เป็นถึงวิศวะ จุฬาฯ แต่
เราท�ำอะไรได้แค่นี้เองเหรอ เรามาวันนี้เพื่อมาเล่นกับน้อง ผมถามคนที่อยู่ในศูนย์ว่าน้อง
อยู่กันยังไง เขาบอกว่าก็อยู่กันอย่างนี้แหละ มีคนเขามาเอาขนมมาให้ มาเล่นกับน้อง
แล้วก็กลับ พรุ่งนี้ก็มีคนอื่นมาใหม่ มีคิวอย่างนี้ทุกวัน ผมคิดสงสัยว่าท�ำไม เพราะอะไร
เด็กพวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ เราจะท�ำอะไรที่ดีกว่าการที่มาแค่เล่นกับน้องทุกปีได้ไหม ครั้งนี้
เป็นจุดแรก ๆ ที่ท�ำให้ผมคิดว่าในประเทศของเรามีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหา แต่เรา
แตะมันเฉย ๆ ไม่รู้สึกจริงจังที่จะเข้าไปแก้มัน”
ชีวิตการท�ำงานและการเรียนรู้ที่ปวดร้าว
ถึงวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นคณะทีเ่ ขาพยายามสอบเข้าถึงสองครัง้ แต่การเลือก
อาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษากลับมาจากวิชาเลือกเสรี นั่นคือวิชาด้านการตลาด - เพียง
วิชาเดียว วิชาการตลาดท�ำให้เขาหันเหความสนใจมาท�ำงานสายการตลาด
“ผมว่ามันสนุกกว่า ผมไปรู้ตัวตอนนั่งเรียนวิชาเลือกเสรีช่วงปีสี่ เรียนแบบไม่
ได้ลงทะเบียนแต่รู้สึกว่ามันน่าสนใจ ได้ไปนั่งฟังบรรยายในลักษณะของการเชิญอาจารย์
พิเศษมาพูดคุยเป็นครั้ง ๆ เลยรู้สึกว่าการได้ฟังมุมมองของคนเหล่านี้ ได้เห็นความคิด
สร้างสรรค์ในการท�ำงาน การคิดแก้ปัญหาของเขามันน่าสนใจ เทียบกับโจทย์ของวิศวะ
การแก้ปัญหามันมีค�ำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พอเราฟังการตลาดเลยรู้สึก
ว่าเราชอบอย่างนี้มากกว่า เลยสนใจท�ำงานด้านนี้”
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การตัดสินใจท�ำในสิ่งที่ชอบท�ำให้ธนันรู้สึกสนุกกับการท�ำงานมาโดยตลอด อีก
ทั้งบริษัทที่เขาท�ำงานเปิดโอกาสให้เขาคิด และลงมือท�ำโครงการต่าง ๆ ด้วยตัวเองใน
หน้างานต่าง ๆ กระทั่ง พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน ที่เรียกกันว่า “วิกฤต
ต้มย�ำกุ้ง” ธุรกิจของเอกชน สถาบันการเงินต่างพากันปิดกิจการลง พนักงานลูกจ้างถูก
ปลดออกจ�ำนวนมาก เกิดหนี้สินขึ้นมหาศาล เขาเป็นหนึ่งในคนที่ต้องตัดสินชะตาชีวิต
ของเพื่อนร่วมงานว่าใครจะถูกเลย์ออฟ มันท�ำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากที่ต้องเลือก
เพื่อนที่ร่วมท�ำงานมาด้วยกันออกจากงานเพื่อแก้ปัญหาให้องค์กร
“ตอนมีการเลย์ออฟในปี 2540 ผมต้องเป็นคนชี้ชื่อเพื่อนที่ท�ำงานด้วยกันให้
ออก ซึ่งวันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่องของการท�ำงานร่วมกันในองค์กร ว่าถึง
แม้จะล�ำบากมาด้วยกันมากแค่ไหน แต่ถ้าถึงวันหนึ่งที่องค์กรต้องคัดคนออกก็เอาออก
ไปได้เลย ผู้บริหารพร้อมคัดคนท้ายแถวออกไป
“ความรู้สึกของผมในตอนนั้นก็คือผมจะไม่ให้ลูกมาท�ำงานอะไรแบบนี้ คือไม่ไป
กินเงินเดือนใคร และการเรียนรู้แบบไหนที่จะเหมาะหลังจากที่เปลี่ยนจากงานในบริษัท
มาเป็นงานส่วนตัว เลยคิดว่าต้องเลือกระบบการเรียนที่คิดมากกว่าสมัยที่เราเรียน”
ในช่วงนั้นธนันได้เริ่มผันตัวออกจากงานประจ�ำมาท�ำธุรกิจด้านการให้ค�ำ
ปรึกษา (Consulting) เขาจึงประสบปัญหาเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤตครั้งนั้นด้วยเช่นกัน
วิกฤตการณ์นี้ท�ำให้กิจการของเขาประสบปัญหาหนัก ส่งผลให้ครอบครัวประสบความ
ยากล�ำบากอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้ความเข้าอกเข้าใจในความทุกข์ยากที่มีอยู่
ของเขาเพิ่มเป็นทวีคูณ
“ถ้าเป็นคนที่จนมาตั้งแต่แรกอาจจะไม่รู้ว่าความยากจนมันเลวร้ายขนาดไหน
แต่คนที่เคยท�ำอะไรก็ได้ทุกอย่างแล้วต้องไปเผชิญกับสภาวะยากล�ำบากทางเศรษฐกิจ
เราจะไม่ได้รู้สึกถึงแค่ความล�ำบาก แต่มันรู้ว่าเราเสียโอกาสอะไรไปบ้างในช่วงที่เราไม่มี
เงิน ดังนั้นผมจึงเริ่มเห็นมิติของความยากจนและความเหลื่อมล�ำ้ ว่ามันเป็นการสูญเสีย
โอกาสของคนที่ยากจน ทั้งกับตัวเอง กับครอบครัวด้วย หนักที่สุดคือปัญหาของประเทศ
เรื่องการจะเปลี่ยนผ่านประเทศเราไปสู่แนวคิดประชาธิปไตยจริง ๆ ซึ่งมันเลวร้ายมาก
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เราก�ำลังอยู่ในสถานการณ์ที่คนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนอะไร
ในประเทศ เพราะเขามีความสุขกับสถานภาพของเขา แม้ว่าเขารู้ว่าเรือรั่วแต่เขาเชื่อว่า
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เขาน่าจะตายก่อนเรือจม ระหว่างที่เรือยังไม่จมเขามั่นใจว่าเขาอยู่เหนือน�้ำอย่างมีความ
สุข และเขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้น”
ผลึกของความคิดมันกระจ่างขึ้น จากที่สั่งสมความเข้าใจจากประสบการณ์
ตรงที่ได้รับมาในรายทางของชีวิต เมื่อใช้ความคิด สะกิดตัวเองด้วยค�ำถาม ความเข้าใจ
ในระดับมหภาคก็คมชัดขึ้น
“นี่คือเรื่องที่ผมรับไม่ได้ เพราะลูกของเราต้องอยู่ต่อ และไม่อยากให้เกิดการ
นองเลือดแต่ผมยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ถ้าเราไม่ทำ�
อะไรเลยอีกไม่นานมันต้องนองเลือดแน่นอน ผมยังไม่เห็นประเทศไหนที่จะเปลี่ยนผ่าน
โดยไม่มีการนองเลือด เพราะคนที่ยึดกุมสิ่งนี้ไว้ไม่ปล่อยอยู่แล้ว
“แต่อาจจะมีทางเล็ก ๆ คือการสร้างให้ประชาชนมีปัญญามากขึ้น และอยู่
ด้วยกระบวนการเชิงสังคม ผมเชื่อว่าถ้าชาวบ้านฉลาดแล้วก็ยากที่จะถูกหลอกโดย
นโยบายที่ไม่จริง และเมื่อถูกหลอกไม่ได้ก็อาจจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากพลังของชุมชน
จากชายขอบเข้ามา และท�ำให้การเปลี่ยนผ่านอาจไม่ต้องเลือดนองกัน แต่ถ้าไม่ทำ�
อะไรเลยผมคิดว่าเกิดนองเลือดแน่นอน”
งานเพื่อสังคมในแนวการตลาดแบบ CSR
ความบอบช�้ำจากระบบการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ที่ผ่านมาในชีวิตท�ำให้ธนัน
เข้าใจถึงความทุกข์ของผู้คนที่ต้องประสบปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อขึ้น
ขณะที่ความรู้สึกความเข้าใจในความยากล�ำบากของผู้ได้รับผลกระทบฉายชัดขึ้น ค�ำถาม
ต่อปัญหาที่มองเห็นก็เข้มข้นขึ้น นึกถึงอนาคตของประเทศที่ลูกของเขาและคนอื่นๆ ต้อง
ด�ำรงชีวิตอยู่ เสียงของความคิดเหล่านี้ดังขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งการท�ำงานเพื่อสังคมอย่าง
จริงจังของเขาเกิดเป็นรูปธรรมขึ้น
“งานที่เกี่ยวกับภาคสังคม ที่ผมเริ่มท�ำครั้งแรกไม่ใช่ SE (Social Enterprise)
ผมเริ่มตอนที่ท�ำงานบริษัท AIS ดูแลฝ่ายการตลาดซึ่งจะมีกิจกรรมที่ต้องท�ำ ตอนนั้น
เรียกว่าการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ของบริษัทใหญ่ ในวันส�ำคัญอย่างวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ ถ้าเป็นยุคก่อน ๆ ก็จะซื้อหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ และ
ก็จะมีรูปในหลวงพระราชินี มีค�ำกลอนถวายพระพร พอปีที่ผมเข้าไปท�ำฝ่ายการตลาด
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ผมก็รู้สึกว่าเราไม่ควรท�ำแบบนี้ แต่มุมแรกเราไม่ได้คิดว่าจะต้องท�ำการอะไรเพื่อสังคม
เราคิดว่าในมุมของการตลาดทุกคนท�ำแบบนี้หมดเลย เราควรท�ำอะไรที่แตกต่างในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินี เราเลยไปดูว่ามีโครงการอะไรที่เป็น theme วันแม่
อยู่บ้างที่เราควรจะสร้าง engagement โดยที่เราต้องใช้งบประมาณอยู่แล้วในการท�ำ
อะไรบางอย่างคล้าย CSR (กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) ในสมัยนี้ แต่
แทนที่เราจะแค่ให้ AIS บริจาคเงินจ�ำนวนหนึ่งให้กับใครเฉย ๆ มันก็ดูแบน ๆ ไป ผมก็
เลยเสนอว่าในวันนั้นการโทรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราคิด 1 บาท เพราะฉะนั้นการโทรในวัน
นั้นก็จะเหมือนการบริจาค 1 บาทให้โครงการ ตอนนั้นเราสนับสนุนให้กับโครงการแม่
อุปถัมภ์คล้ ายกั บโครงการศุภ นิมิต ซึ่งสุด ท้ายก็คือ การบริ จ าคเหมือนกันแต่ว่ามันมี
engagement ในกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น ในตอนนั้นเป็นกระแสมาก แต่สิ่งที่เราเริ่มรู้สึกไม่
โอเค คือปีที่แล้วเราท�ำไปในปีนี้เราจะท�ำอีกหรือไม่ เพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เราท�ำไว้แล้ว เรา
เลยคิดว่าน่าจะมองมุมอื่น มองเทรนด์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี ซึ่งในแง่ของการท�ำธุรกิจการท�ำ
ประโยชน์ต่อสังคมในฐานะเป็นองค์กรใหญ่มีผลก�ำไรดี เราต้องท�ำอะไรบางอย่างเพื่อไม่
ให้ภาพเราดูเป็นการหาแต่ก�ำไรใส่ตัว และเราก็มองเห็นว่าองค์กรใหญ่ ๆ จะท�ำอะไร
ลักษณะนี้ตลอด”
อย่างไรก็ตาม การบริจาคซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ� กันโดยทั่วไปเป็นกิจกรรมที่ “คาใจ”
ธนันมาโดยตลอดว่าเป็นเพียงงานในเชิงสังคมสงเคราะห์ทฉี่ าบฉวย ไปไม่ถงึ การแก้ปัญหา
“ผมจะชอบคุยถึงเรื่องการแจกผ้าห่มที่แจกทุกปี ตั้งแต่ตอนผมเด็กจนตอนนี้
ยังมีคนไทยที่ยังได้ไม่ครบกันอีกหรือ เราเลยรู้สึกว่าการท�ำลักษณะนี้ในภาคขององค์กร
มันดีกว่าไม่ท�ำและได้ภาพลักษณ์องค์กรทีด่ ดี ว้ ย แต่มนั น่าเสียดายตรงทีเ่ ราไม่ได้แก้ปัญหา
อะไร คือทุกปีก็ยังมีคนหนาวตาย ผมคุยเล่นกับเพื่อนว่าแปลกไหมที่พวกเอสกิโมไม่เห็น
มีใครหนาวตาย แต่ป ระเทศเรายังไม่ถึง 0 องศาแต่ มีค นหนาวตายทุ ก ปี เลยคิ ดว่า
ประเทศเราแก้ปัญหาไม่ถูก คือมันฉาบฉวย และก็เป็นอย่างนี้ทุกปี”
ประกายความคิดสู่ SE – กิจการเพื่อสังคม
แม้ธนันจะเริ่มตั้งค�ำถาม และพยายามท�ำอะไรบางอย่างเพื่อสังคม แต่ค�ำถาม
ถึงวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ยังไม่ได้รับค�ำตอบตรงใจเขานัก จนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าร่วม
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ฟังการน�ำเสนอการแข่งขัน Global Social Venture Competition (GSVC) รอบชิง
ชนะเลิศ ท�ำให้ประกายความคิดด้านการประกอบกิจการเพื่อสังคมถูกจุดสว่างขึ้น
“เพื่อนทีเ่ ป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชวนผมไปฟัง presentation
รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน GSVC ที่สมัย ก่ อ นธรรมศาสตร์ เ ป็ น เจ้ า ภาพ และมี
speech จากผู้ก่อตั้งขององค์กรหนึ่งที่ฟิลิปปินส์เป็น guest มาพูด องค์กรนี้ชื่อ Rags
for Riches Foundation เป็นองค์กรทีส่ อนให้แม่บา้ นในสลัมเอาเศษผ้าทีเ่ หลือจากโรงงาน
มาถัก ถ้าเป็นบ้านเราจะเห็นเป็นพวกพรมเช็ดเท้า แต่ในฟิลิปปินส์พอถักเสร็จแล้ว คนที่
เป็นเจ้าของไอเดีย Rags for Riches เขาก็ไปติดต่อกับดีไซน์เนอร์ ถ้าเทียบกับเมืองไทย
คงประมาณ อาซาว่า หรือ ฟลายนาว ให้ดีไซน์เนอร์มาเอาสิ่งที่เคยเป็นผ้าท�ำพรมเช็ดเท้า
มาช่วยสอนว่าการจะท�ำให้เป็นกระเป๋าอย่างไร สอนออกแบบการถักการเย็บให้เป็นสี
อย่างไร และเอามาแปะแบรนด์เป็นยีห่ อ้ ดังของฟิลปิ ปินส์จากนัน้ เอาไปขายในห้างร้านต่าง ๆ
และขายในราคาแพงโดยบอกว่าเป็นการบริจาคซึ่งเรามองว่ามันประสบความส�ำเร็จมาก
และเป็ น การแก้ ป ั ญ หาแบบสร้างสรรค์เพราะมันเปลี่ยนให้แม่บ้านจ�ำนวนมากจากสลัม
สังกะสีไปอยู่แฟลต มีเงิน มีรายได้มากขึ้นซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนชีวิต”
ชิ้นส่วนของความคิดถูกประกอบขึ้นระหว่างการผ่านและพบสิ่งต่าง ๆ
ในชีวิต จนเกิดเป็นภาพชัดของค�ำตอบในการท�ำงานเพื่อแก้ปัญหาสังคม
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“จากที่ผ่านมาทั้งหมดพอเรามีโอกาสได้มาท�ำงานพีอาร์ในช่วงเวลาส�ำคัญ ซึ่ง
เป็นเรื่องการตลาดของบริษัท การไปฟัง GSVC สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นจิกซอว์ที่ประกอบ
กัน ท�ำให้ผมมองเห็นปัญหาที่มีอยู่ในประเทศ และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะกับเรา ผมคิด
ว่าการท�ำ Social Enterprise น่าจะเป็นวิธีการที่ดี และเราอาจจะถนัดด้านนี้เพราะเรามี
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัว”
เมื่อประกายความคิดว่าด้วยการน�ำ Social Enterprise (กิจการเพื่อสังคม)
หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า SE ได้เกิดขึ้น ธนันจึงเริ่มศึกษาหาองค์ความรู้นี้ราว 5 ปี โดย
การน�ำตัวเองเข้าไปในวงวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ SE ต่าง ๆ อาทิการศึกษาผ่านออนไลน์
หนังสือหนังหา เข้าคอร์สระยะสามเดือนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเรียนกับ
ภาคีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทั่งเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็น mentor
(ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง) งานประกวดแผนการประกอบกิจการเพื่อสังคม แต่การให้ค�ำแนะน�ำ
ในเรื่องการท�ำงานด้านนี้ท�ำให้เขาถูกตอกกลับมาถึงความไม่เข้าใจประเด็นทางสังคม
จริง ๆ เพราะเขามาจากภาคธุรกิจ จึงท�ำให้เขาตั้งค�ำถามถึงความเข้าใจของตนเอง และ
คิดหาค�ำตอบโดยการสร้างกิจการเพือ่ สังคมขึน้ เพือ่ เป็นต้นแบบพิสจู น์ความคิดของตนเอง
ในช่วงที่ทำ� งานบริษัท AIS ราว 8 ปี อีกจังหวะก้าวในการท�ำงานก็เกิดขึ้น เมื่อ
เขาได้พบเพื่อนที่เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
อาจารย์อยู่ที่ศูนย์บริการงานวิชาการของจุฬาฯ งานหลักของศูนย์บริการวิชาการแห่งนี้
คือการรับท�ำหน้าที่ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ เป็น
กลไกหนึ่งในการสร้างโครงการที่ภาครัฐจะไปท�ำต่อ เป็นงานในเชิงที่ปรึกษา ธนันได้
รับค�ำชวนจากเพื่อนให้เข้ามาท�ำ งานในศูน ย์บ ริก ารวิ ช าการ งานในครั้ ง นี้ ท�ำ ให้ เขาได้
ท�ำงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สิ่งที่ได้ตกผลึกจากงานที่ปรึกษาของศูนย์บริการ
วิชาการ ท�ำให้เขาเบนจากการท�ำงานสายการตลาดมาเปิดบริษัทที่ปรึกษาด้านการ
บริหารกิจการ
ในช่วงเวลานั้นเริ่มมีการศึกษาเรื่อง Social Enterprise อย่างเป็นกิจลักษณะ
มาระยะหนึง่ แล้ว ธนันได้ไปเข้าคอร์สอบรมที่ สสส. (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
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เสริมสุขภาพ) ท�ำให้เขาได้รู้จักกับผู้เข้าอบรมมาจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่ง เป็ น เพื่อนกับ
อาจารย์เอด้า จิรไพศาลกุล (ผู้อ�ำนวยการศูนย์นวัตกรรมสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
(GLab) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) การเชื่อมโยงจึงเกิดขึ้น
“ประมาณ 3 ปีที่แล้ว อาจารย์เอด้าชวนผมไปช่วยในการเป็นกรรมการและ
เมนเทอร์ให้กับการประกวดแผนธุรกิจของ Social Enterprise ซึง่ ผมคิดว่าเป็นโอกาสทีด่ ี
ฟีดแบ็กอันหนึ่งที่เราให้ไปคือเราอยากให้มองการแก้ไขปัญหาเป็น solution ที่เกิดทั้ง
social impact ได้ และมี operation ที่ยั่งยืนด้วย business model ที่ชัดเจน ซึ่งส่วน
ใหญ่คนที่เข้าโครงการมาจะมี operation มาเพื่อแก้ปัญหา บางคนแก้ปัญหาโดยการ
แจกผ้าห่ม น้อยคนที่เป็น operation ที่ไปถึงรากของปัญหาได้ แต่เกือบทั้งหมดนี้ไม่มี
business model ที่ชัดเจนหรือไม่ได้ศึกษาในฐานะที่จะท�ำธุรกิจ ผมเสนอแนะเรื่อง
business model แต่แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจากน้อง ๆ ว่าพี่อยู่สายธุรกิจอย่างเดียวบางที
พี่อาจจะไม่เข้าใจ”
ความฉงนใจมีไม่น้อยเหมือนกัน ในเมื่อโมเดลธุรกิจ หรือ business model
ที่เขาแนะน�ำกลับไม่ได้รับการตอบรับ ก็ในเมือ่ โมเดลธุรกิจซึง่ หมายถึงวิธกี ารทีอ่ งค์กรนัน้ ๆ
ต้องคิดค้นขึ้นมาเพื่อประยุกต์ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างเต็มที่ อันจะก่อให้เกิดผล
ก�ำไรสูงสุดและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ซึ่งก็คือจะท�ำให้งาน SE นั้น ๆ สามารถ
ด�ำเนินไปได้อย่างยั่งยืน แต่เสียงสะท้อนกลับจากการเสนอให้ผู้เข้าแข่งขันท�ำกลับถูกปิด
ประตูใส่ และนี่จึงเป็นที่มาของความมุ่งมั่นจะท�ำงานในการให้ค�ำชี้แนะด้าน SE อย่าง
จริงจังต่อไป
“น้องอาจไม่เข้าใจว่าข้อเสนอแนะที่เราให้ไป ว่ามันเอาไปปรับใช้ให้เขาเกิดผล
ดียังไง ผมจึงคิดว่าในประเทศเราน่าจะมีใครที่ชี้แนะอย่างจริงจังในประเด็นทางธุรกิจให้
กับ SE ได้ มันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าในยุคนั้นเริ่มจะมีไอดอลคนรุ่นใหม่ที่ท�ำ SE ที่
พอมีชื่อ แต่เท่าที่เราได้เรียนรู้ข้อมูลเกินครึ่งพวกเขายังไม่มี business model ที่จะ
ท�ำให้เกิดความยั่งยืน เพราะส่วนใหญ่ที่อยู่ได้เพราะขอทุน”
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จากความกังขาจึงหาหนทางลงมือท�ำ
ธนันหันกลับมาตั้งค�ำถามกับตัวเอง เพื่อเดินหน้าต่อไป
“ผมเลยคิดว่าเราไม่เข้าใจเขาจริง ๆ หรือเราเข้าใจถูกแต่เขาไม่เชื่อ เพราะ
ไม่รู้วา่ เราเป็นใคร ถ้าอย่างนัน้ คงเป็นเวลาทีเ่ หมาะสมทีเ่ ราจะเริม่ ท�ำอะไรบางอย่างเพือ่
เป็นการศึกษา ถ้าเราถูกเราก็จะสร้างตัวอย่างว่าการแก้ปัญหาสังคมที่มี operation
ที่เป็น Business Model ว่ามันมีจริง”
เขาเริ่มท�ำขึ้นมาเองโดยเรื่องที่เลือกด�ำเนินการคือเรื่องอาหาร ด้วยการไปเป็น
ที่ปรึกษาให้กับบริษัทขายเคมีเกษตรที่ต้องลงไปตลาดไปดู นาข้ า ว ในจัง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ท�ำให้ประจักษ์ชัดว่าในบ้านเรานั้น พืชผลส่วนที่เป็นอาหารเกษตรกรฉีดยา ใส่ปุ๋ยกันใน
ปริมาณที่มาก “มากกว่าที่เราคาดคิดไว้ มันรุนแรงมากส�ำหรับปัญหานี้ แต่ถ้าเราจะกิน
อะไรที่ปลอดภัยก็จะแพง เพราะฉะนัน้ คนไทยก็อยูใ่ นภาวะทีจ่ ำ� ยอมโดยรูว้ า่ มียาฆ่าแมลง
แต่กินแล้วก็ไม่ได้ตายทันที ผมเรียนการตลาดมา ท�ำการพัฒนาธุรกิจมา และมาศึกษา
ปัญหาสังคม เรามาคิดว่าท�ำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ คิดว่าเป็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
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อุปทาน (supply change) ก็เลยออกแบบวิธีการที่ง่ายกว่านั้น เพราะเราทราบว่าของที่
ออกจากฟาร์มไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิคหรือไม่ก็ตาม จริง ๆ แล้วมันถูกกว่าราคาที่เรากิน
กันมาก ราคาจริงที่ออกจากสวนจากไร่มันแค่ 1 ใน 10 ของราคาที่เราซื้อตามตลาดหรือ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต logistics บวกกับ marketing มันสร้างราคาขึ้นมาเยอะมาก”
การริเริม่ สร้างโมเดลธุรกิจทีต่ อบโจทย์ในครัง้ นี้ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศในการประกวด Startup Thailand 2016
“ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัย เราก็คิดโมเดลและ
ทดลองท�ำ operation นี้เรียกว่า green save เริ่มจากในหมู่บ้านที่ประชานิเวศน์ ว่าใคร
อยากกินผักหรืออยากกินอะไรบ้างก็ไปรวบรวมรายการมา เราก็ได้ปริมาณที่จะกินต่อ
เดือนมาว่ากินกี่ชนิดและประมาณเท่าไร จึงไปหาข้อมูลว่ามีชุมชนหรือหมู่บ้านไหนที่ท�ำ
เกษตรอินทรีย์ ที่อยู่ใกล้กันก็ไปเจอที่ปทุมธานี เพราะปัญหาของที่นี่คือปลูกเสร็จแล้ว
ไม่มีตลาด บางทีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พามาขาย อ.ต.ก. 2-3 เดือนครั้ง ซึ่งไม่ใช่
วิถีของเขา เราเลยลองให้เขาปลูกและเอามาขายเราคนเดียว พอได้ทดลองแล้วถือว่า
ประสบความส�ำเร็จ เราเลยส่ง operation นี้ประกวด Startup Thailand 2016 ได้
รางวัลชนะเลิศ social impact startup Grand Hachkathon ซึ่งเวอร์ชั่นนี้ยังอยู่ แต่
เราใส่ไว้ใต้ PLANT : D”
ความเชื่อในองค์ความรู้ว่าด้วย Social Enterprise น�ำไปสู่การแก้ปัญหาทาง
สังคมที่เข้มข้นขึ้นของธนัน ถึงขนาดลงมือประกอบกิจการทางสังคมด้วยตนเอง เพราะ
อยากสร้างโมเดลจริงขึน้ มาเพือ่ พิสจู น์ความเชือ่ ทีว่ า่ วิธกี ารดังกล่าวจะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
สังคมได้จริง
“ผมมีความเชื่อว่าปัญหาหรืออะไรก็ตามปรากฏอยู่บนโลกนี้เป็นระยะเวลา
ยาวนาน และก็มีคนจะแก้ไขมานานแล้วแต่ปัญหานั้นยังอยู่ นั่นคือทุกคนก�ำลังท�ำสิ่งที่
ผิดพลาดอยู่ สิ่งที่ผิดพลาดคือหนึ่งเขาแก้ไม่ถูกจุด สองคือวิธีการหา solution อันนี้เป็น
เรื่องนวัตกรรมซึ่งต้องคิดให้มันเปลี่ยนโครงสร้างบางอย่าง”
แต่ปัญหาสังคมมีความซับซ้อนกว่าปัญหาขององค์กรธุรกิจมาก การจะแก้ปญั หา
สังคมได้ต้องมองให้ออก เชือ่ มโยงให้ได้วา่ ต้นตอหรือรากของปัญหานัน้ ๆ อยูท่ ไี่ หน อย่างไร
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“ด้านสังคมไม่เหมือนกับธุรกิจ ธุรกิจถ้ามีก�ำไร เราก็ปรับเปลี่ยนสินค้าตาม
ความต้องการ แต่การแก้ปญ
ั หาสังคมเป้าหมายคือท�ำให้ปญ
ั หามันหมดไป ถ้าเราไม่เข้าใจ
รากของมันว่าปัญหาเกิดจากอะไร และไม่เห็นความเชือ่ มโยงของการแก้ไขจากรากของมัน
ว่าสิ่งทีเ่ ราท�ำมันแก้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้หรือไม่ มันสร้างสรรค์หรือเป็นสิง่ ใหม่ทเี่ หมาะสม
เพียงพอหรือไม่ เราก็อาจก�ำลังเหนื่อยเปล่า เราจะกล้าบอกคนอื่นได้อย่างไรว่าเราก�ำลัง
ท�ำงานเพื่อแก้ปัญหาอยู่ ไม่ใช่เพื่อให้แหล่งทุนหรือเจ้าของเงินมาประเมินเรานะ แต่การ
ที่เราท�ำงานเองนี้เรากินเวลาของตัวเองและครอบครัว กินเวลาของชีวิตที่แก่ขึ้นไปทุกวัน
กินแรงกายและสติปัญญาของน้อง ๆ ในทีมงาน เราจะตอบได้อย่างไรว่าทรัพยากรเหล่า
นั้นถูกใช้อย่างคุ้มค่า”
การคิดเพื่อร่วมแก้ปัญหาในสังคมจ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือส�ำคัญ นั่นคือการคิด
เชิงกระบวนการ
“ถ้าเราไม่ได้มีการคิดเชิงกระบวนการก็จะท�ำให้การแก้ปัญหามันไปไม่ถึงราก
เครื่องมือนี้ใช้ทั่วโลกทั้งในประเทศที่ประสบความส�ำเร็จในการแก้ปัญหาเขาก็ใช้เครื่อง
มือลักษณะนี้แหละ แต่ถ้าบอกมันดูฝรั่งมันจะใช้ได้อย่างไร จริง ๆ แล้วมันก็อริยสัจนั่น
แหละ จะเป็น Theory of Change หรือเป็น Impact Value Chain มันก็ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค นั่นแหละ งั้นถ้ากลัวชื่อมันดูเป็นฝรั่ง ก็ลองมาคุยในเชิงอริยสัจสี่ดูไหม”
มุมมองใหม่และการท�ำงานกับภาคประชาสังคม
หัวรุนแรง ท�ำแต่งานประเด็นร้อน เป็นคู่อริกับภาครัฐ นี่คือภาพมองที่ธนันเคย
มีตอ่ กลุม่ ภาคประชาสังคมหรือ NGOs ซึง่ เป็นภาพติดมาตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ ยังเรียนทีม่ หาวิทยาลัย
รามค�ำแหง เขาจึงไม่คิดจะท�ำงาน เอ็นจีโอ แม้จะเข้าใจความทุกข์จากปัญหาสังคมซึ่ง
เป็นงานของเอ็นจีโอก็ตาม
“ผมมองว่าเขาหัวรุนแรง คือภาพทีเ่ ห็นตอนอยูร่ ามค�ำแหง ผมว่าเขามีความก้าวร้าว
ในการท�ำงาน และดูโหดเกินไปส�ำหรับเรา เราเป็นคนท�ำการตลาดท�ำธุรกิจที่สนใจเรื่อง
สังคมมิติ เรายังไม่อยากมีความเสี่ยงในเรื่องของสวัสดิภาพ ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือมีขั้ว
ตรงข้ามอะไรขนาดนัน้ แต่เอ็นจีโอทีเ่ ราเห็นในตอนนัน้ เขาพร้อมในทุกสถานการณ์ มีฝา่ ย
ตรงข้ามที่ชัดเจน เช่นถ้าจะมีการมาไล่ที่สลัม ก็รู้เลยว่าใครจะมาไล่ มีนักเลงมาเผาบ้านก็
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รู้ว่าจะต้องสู้ยังไงให้ได้สิทธิ์เหล่านั้น การสู้ศัตรูโดยเผชิญหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งผมคารวะ
หัวใจของเขา แต่เป็นสิ่งที่ยากส�ำหรับเราที่จะท�ำแบบเอ็นจีโอ เพราะรู้สึกว่ามันฮาร์ดคอร์
เกินไปกับชีวิตเรา เรายังมีครอบครัวต้องดูแลเลยไม่พร้อมที่จะไปลุย”
อย่างไรก็ดี ด้วยความรู้สึกร่วมที่มีต่อความทุกข์ยากของผู้คน ดึงให้เขามาใกล้
ชิดกับภาคประชาสังคม คงปฏิเสธได้ยากว่ากลุ่มคนที่มองเห็นปัญหา และพยายามร่วม
กันแก้ปัญหาสังคมบางอย่างที่ภาครัฐละเลยคงหนีไม่พ้นเอ็นจีโอ ธนันจึงมีโอกาสเข้าไป
ร่วมท�ำงานกับภาคประชาสังคมในที่สุด
“ผมไม่เคยเปลีย่ นความคิดในเรือ่ งเอ็นจีโอเลยจนกระทัง่ ได้ทำ� โครงการ Scaling
Impact เมื่อปีที่แล้ว ผมรู้สึกมาตลอดว่าเอ็นจีโอไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีสมรรถนะในการ
ท�ำงาน และท�ำงานโดยที่ไม่หาพันธมิตรร่วม อยู่แต่ในวงเดิม ๆ ที่มีแนวคิดหรือกรอบ
ความคิดการท�ำงานแบบเดียวกัน และไม่ได้มวี ธิ กี ารสร้างการเปลีย่ นแปลงหรือสร้างพันธมิตร
สู่กลุ่มอื่นใหม่ ๆ เพื่อให้มีเสียงที่ดังขึ้น ผมรู้สึกว่าเอ็นจีโอไทยเป็นองค์กรที่ทำ� งานไม่มี
ประสิทธิภาพ ถ้ามองจากเราที่เป็นคนนอก คืองานส่วนใหญ่ที่เอ็นจีโอท�ำจะเป็นพวกการ
ตั้งกล่องให้หยอดเงิน บางทีก็ยืนตามทางแยกให้คนมาบริจาค อันนี้ยังไม่นับรุ่นใหม่ที่มี
หน่วยงานระดมทุนเฉพาะที่มีการระดมทุนบริจาคเป็นจ�ำนวนมาก โดยที่เราท�ำไปแล้ว
รู้สึกแค่โอเคกับการให้ที่พอจะท�ำได้ แต่ไม่รู้ถึงผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไง แต่เมื่อได้ร่วมเวที
Scaling Impact ขององค์กร Ashoka มุมมองต่อเอ็นจีโอก็เปลี่ยนไป”
“ผมได้ทำ� งานกับ Path to Health ทีก่ อ่ ตัง้ มากว่า 20 ปี เป็นองค์กรทีเ่ ป็นสาขา
ต่างประเทศ ครัง้ แรกทีเ่ จอ ผมเห็นว่าเขามีทา่ ทางและการแต่งตัวต่างจากเอ็นจีโอโดยทั่วไป
เราคิดว่านีน่ า่ จะสายแข็ง พอได้คยุ รูส้ กึ ว่าเขาเป็นงานจริง ๆ แต่การทีเ่ ราเรียนรูก้ ระบวนการ
เรื่องของการท�ำ assessment ว่า กระบวนการแบบ Scaling Impact ไม่ใช่การเอา
ความเก่งของเราไปบอกเขาว่าต้องท�ำอะไร แต่เป็นการที่ช่วยถามหรือช่วยมองจากมุมที่
ไม่ใช่คนท�ำงานอยู่ในองค์กร เพราะคนในองค์กรอาจมองไม่เห็นบางแง่มุมที่อาจเป็นเรื่อง
สามัญส�ำนึกอยู่แล้ว เราเลยเบาใจลงในแง่ที่ว่ามันไม่ได้ต้องการความเก่งอะไร ในขณะ
เดียวกันเราก็ค้นพบจากการท�ำ timeline analysis ว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีแบบแผน
มีการท�ำงานที่เหนือความคาดหมาย มีระบบระเบียบในการท�ำงาน แล้วท�ำแล้วสร้าง
ผลกระทบจริง อันนี้เป็นความโชคดีของผมที่ท�ำให้เราได้เห็นมุมมองการท�ำงานของ
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เอ็นจีโอที่ท�ำงานที่เป็นมืออาชีพมาก ๆ ผมได้พบเห็นเอ็นจีโอที่เขาท�ำงานแบบน่าชื่นชม
และประสบความส�ำเร็จ”
นับจากครั้งนั้น ภาพของเอ็นจีโอของเขาก็เปลี่ยนไป เขาเห็นถึงความเป็นไปได้
ในการท�ำงานกับเอ็นจีโอ จากแต่ก่อนเขาจะมีฐานคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม
โดยใช้เครื่องมือ Social Enterprise เพียงอย่างเดียว แต่การท�ำงานในครั้งนั้นท�ำให้เขา
มองเห็นความแตกต่างของโจทย์ ประเด็นการท�ำงาน และศักยภาพของกลุ่ม กล่าวได้ว่า
เป้าหมายในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Development) บางประเด็นอาจ
ไม่เหมาะกับการใช้โครงสร้างแบบการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจเข้ามาแก้ปัญหา อี ก วิ ธี ที่
ธนันได้เรียนรู้จากการท�ำงานกับ Path to Health คือการหาความส�ำคัญของผลกระทบ
เชิงลบ (negative impact) หาคนที่ได้รับผลกระทบ หาคนที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากผล
กระทบดังกล่าว แล้วหาทางลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ร่วมกัน ซึ่งอาจจะมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่สนใจจะแก้ปัญหาดังกล่าว
เมือ่ เห็นแนวทางการท�ำงานของเอ็นจีโอชัดขึน้ ก็เห็นแนวทางทีจ่ ะท�ำให้รว่ มกับ
เอ็นจีโอได้ซึ่งก็แปรผันไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เขาตั้งสมมติฐานว่าความไม่ส�ำเร็จในการแก้ปัญหาของเอ็นจีโอ
ส่วนใหญ่ คือการขาดการคิดอย่างเป็นระบบ มองปัญหาโดยขาดความเชื่อมโยงกับปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องมากมายหลายอย่าง
“ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหา ผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เราพบว่า เขามี
ความไม่สะดวกใจต่อการท�ำงานที่เป็นระบบ ซึ่งผมก็พยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น ท�ำไม
คนทีอ่ ทุ ศิ ชีวติ เพือ่ แก้ปญ
ั หาแต่แก้ปญ
ั หาไม่ได้ ท�ำไมเขาถึงไม่มองหาว่ากระบวนการแบบใด
มันจะท�ำให้ดีขึ้น ยิ่งคนที่ท�ำงานในประเด็นที่ร้อนขึ้นเรื่อย ๆ จะไม่ชอบการท�ำงานเชิง
ระบบ หรืออาจจะเป็นทัศนคติต่อปัญหาที่สร้างขึ้นจากระบบที่ไม่ถูกต้อง จึงมีความ
ระแวดระวังต่อความเป็นระบบทีจ่ ะเข้ามาสูก่ ารท�ำงานขององค์กร แต่ในเรือ่ งธุรกิจถ้าท�ำงาน
ไม่มีระบบจะบรรลัยเลย เพราะเราต้องแข่งขัน เราไม่ได้ทำ� แค่ขายลูกค้า แต่เราต้องขาย
ในขณะที่มีคนท�ำมาขายเหมือนเรา ธุรกิจมันอยู่บนระบบการแข่งขัน เพราะฉะนั้น
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการด�ำรงอยู่และเติบโตอยู่แล้ว ดังนั้นระบบเป็นสิ่งที่สร้าง
ประสิทธิภาพ”
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เมื่อได้ร่วมท�ำงานกับองค์กรที่มีชื่อว่า Ashoka ประเทศไทย ซึ่งเป็นงานของ
ภาคประชาสังคมที่ทำ� ให้เขามองเห็นปัญหาของเอ็นจีโอ และมีความเข้าใจต่อการท�ำงาน
ของภาคประชาสังคมมากขึ้น เขามั่นใจว่าการน�ำวิธีคิดอย่างมีกระบวนระบบมาใช้ในการ
จัดการองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ จะน�ำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้
“ถ้าเราถามย้อนกลับไปในเรือ่ งนี้ องค์กรเราท�ำงานมาเป็น 10 ปีกบั ปัญหาชนิดนี้
ท�ำไมปัญหามันยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าผมถามค�ำถามนี้กับภาคประชาสังคมเขาจะตอบผม
ยังไง ถ้าเขาไม่มีระบบในการคิดเขาจะตอบค�ำถามไม่ได้ เครื่องมือเหล่านี้มันไม่ได้เป็นสิ่ง
ที่หยุดนิ่ง แต่มันเป็นระบบ คืออย่างน้อยที่สุดการ recheck impact value chain
(การตรวจสอบห่วงโซ่คุณค่า) ปีละครั้งมันก็ยังท�ำให้เราปรับเปลี่ยนอะไรได้มากกว่างาน
ที่คุณท�ำแบบไม่มองเลย ในความรู้สึกผมองค์กรภาคสังคม ระบบนิเวศ (ecosystem)
ของปัญหาที่องค์กรภาคสังคมก�ำลังแก้ไขอยู่มันอาจไม่เปลี่ยนรวดเร็วขนาดภาคธุรกิจ
แต่การละเลยไม่มองเลย มันเสี่ยง เพราะเขาท�ำสิ่งที่เขาคิดไว้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่เมื่อ
10 ปีผ่านไป ระบบนิเวศและสิ่งที่อยู่แวดล้อมเปลี่ยนแปลงแน่นอน
“แต่ในแง่ของการวิเคราะห์คือการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) จะ
ท�ำให้เห็นว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร และรากของปัญหาเกิดจากอะไร แต่ตอนที่จะแก้
ปัญหาได้ มันก็ต้องเป็นไปตามลักษณะของแต่ละองค์กร ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยน วิธี
การแก้ปัญหามันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว ภาคสังคมก็อยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันคือมี
พลวัตการเปลี่ยนแปลง ด�ำเนินการในการปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นได้ แต่ถ้าไม่ได้คิดเลย
ก็มีแนวโน้มสูงว่าเราจะท�ำซ�้ำแบบเดิม ท�ำให้ไม่เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ”
กระบวนการต่อไปทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการแก้ปญ
ั หาของสังคม คือกระบวนการเชิง
สร้างนวัตกรรม ซึง่ ธนันมีความเห็นว่า “อาจจะเป็นพวกการออกแบบความคิด การออกแบบ
การบริการต่าง ๆ หรือเป็นการคิดเชิงนวัตกรรมล้วน ๆ ซึ่งก็จะมีเครื่องมืออีก ผมไม่รู้ว่า
ถ้าวันนั้นมาถึงคนภาคสังคมก็อาจจะรังเกียจว่ามันเป็นเครื่องมือ (tools) หรือเปล่า แต่
มันเป็นความจ�ำเป็นที่เราต้องมี tools เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ใช้ tools เราจะพัฒนา
งานได้ช้า และถ้าไม่มีระบบ เราจะต้องพึ่งพิงผู้นำ� แบบซูเปอร์แมนเพียงคนเดียว ในขณะ
เดียวกันเราต้องมีระบบที่ดี เพราะคนน้อยท�ำงานใหญ่ไม่ได้ถ้าไม่มีระบบ ซึ่งท้ายสุด
องค์กรเราจะแก้ปัญหาได้ยากหรือแก้ได้แต่จะไม่สามารถขยายงานออกไปได้”
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ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Intrapreneur for Change
เมื่อการสั่งสมประสบการณ์จากการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เคลือ่ นมาถึงจุดทีห่ นุม่ ใหญ่มองเห็นสิง่ ทีเ่ อ็นจีโอขาดแต่ตนมี เขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เอ็นจีโอรู้จัก และน�ำเครื่องมือนวัตกรรมทางสังคมไปปรับใช้ในการ
ท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ นอกจากท�ำงานกับ Ashoka แล้ว เขาตัดสินใจเข้าร่วมงาน
กับโครงการผูน้ ำ� แห่งอนาคตซึง่ ได้ดำ� ริโครงการทีม่ ชี อื่ ว่า Intrapreneur for Change
“ผมท�ำงานกับ Ashoka มา 5 เวิร์กชอป ซึ่งเป็นงานที่ท�ำกับเอ็นจีโอเป็นหลัก
เลย ระหว่างการมาท�ำกับ Ashoka ช่วงแรก ๆ ผมมาท�ำในฐานะที่พอเข้าใจในระดับหนึ่ง
เราท�ำบริษัทเป็นที่ปรึกษา และท�ำ SE มาก่อน สองอย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่องค์กรภาค
ประชาสังคมขาด คือการมองเชิงกลยุทธ์จริง ๆ และการมองเชิงความยั่งยืนที่สามารถ
พึ่งพาตัวเองได้ เลยได้เริ่มท�ำงานและแลกเปลี่ยนกันกับเอ็นจีโอ และในโครงการ Intrapreneur for Change นี้ ตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่สมัครเพราะคิดว่าคงคล้าย ๆ กัน เรา
ก็งานเยอะ แต่พอเวลาผ่านไปในเฟซบุ๊กยังมีประกาศหาผู้สนใจอยู่ให้เห็นหลายครั้ง เรา
เลยตีความว่าเพราะคนสมัครไม่เยอะ เราก็เลยลองสมัคร แล้วก็ได้รับการคัดเลือกมา”
ภายในหัวจิตหัวใจของชายที่ดูภายนอกแข็งแกร่ง คือความเอื้ออารีที่พร้อม
เสียสละเพื่อสังคม ประกายตาและท่าทีอันอ่อนโยนที่เขามีต่อเด็กไร้สัญชาติ ณ มูลนิธิ
บ้านครูน�้ำ จังหวัดเชียงราย เมื่อครั้งขึ้นไปร่วมด้วยช่วยเหลือ ให้ค�ำปรึกษาแก่ ณพี ธีระ
พิจิตร Intrapreneur ในพื้นที่จังหวัดเหนือสุดนั้น ความอาลัยในความสัมพันธ์กับผู้สูง
อายุหลังจากที่ต้องปิดพื้นที่ลง (ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กล่าวได้ว่าทุกคนท�ำงานร่วมกันด้วยความ
รัก และแม้ภาพมองที่มีต่อเอ็นจีโอไทยจะไม่สู้ดีนัก แต่เขาเห็นถึงปัญหาที่ท�ำให้เกิดภาพ
ดังกล่าว) และมองว่าคนที่มีความสามารถด้าน SE จากภาคธุรกิจนั้นส่วนน้อยที่จะเข้าใจ
และพร้อมจะให้คำ� ปรึกษากับเอ็นจีโอ เขาจึงเลือกท�ำงานกับเอ็นจีโอก่อนกลุ่มอื่น แม้ว่า
ส่วนใหญ่เขาจะไม่วิ่งหา หากรอให้ภาวการณ์นั้น ๆ วิ่งเข้ามาหา เพราะเขาเชื่อในการ
จัดสรรสิ่งที่เหมาะสมให้มาพบกันของโลก การเข้าร่วมโครงการนี้ก็เช่นกัน
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“ผมว่าเวลาเราเคยล�ำบากเราจะจ�ำได้และมีความรูส้ กึ ร่วม และถ้าเป็นความล�ำบาก
ทีเ่ ราช่วยได้แต่เราเดินหนีไปจากมัน เราก็จะรูส้ กึ ไม่ดี และการได้เข้าไปเรียนรูห้ ลาย ๆ เรือ่ ง
ในอี ก มิ ติ ข องคนภาคประชาสั ง คมซึ่ ง เขาจะมี ค วามเชื่ อ แนวจิ ต ตปั ญ ญาหรื อ เชิ ง จิ ต
วิญญาณนี่แหละ ว่าจะมีการจัดสรรสิ่งที่เหมาะสมให้มาเจอกัน การที่ผมมาท�ำงานแบบนี้
ส่วนใหญ่ผมจะไม่ดิ้นรนค้นหาว่ามีใครล�ำบากที่ไหน แต่จะมีคนเข้ามาหา ตอนหลังผมจึง
ตัดค�ำว่ายุ่งออกไป คือถ้ายังมีมาอยู่แสดงว่าเรายังท�ำได้อยู่เขาจึงมาหาเรา แต่ต้องอยู่ใน
ฐานะที่ผมคิดว่าจะเป็นจิกซอว์ได้ด้วย ถ้าเทียบงานที่ท�ำอยู่ส่วนใหญ่เป็นเอ็นจีโอ เพราะ
ถ้าเป็นภาคธุรกิจต้องการให้หาที่ปรึกษา startup ต้องการ mentor หรือ coach เขา
สามารถไปหาคนอื่นท�ำแทนผมได้ แต่ส�ำหรับเอ็นจีโอ ผมคิดว่าคนที่มีความเข้าใจใน 2
มุมที่ผมมีอยู่ และมีประสบการณ์ที่ท�ำจริงมีน้อย ดังนั้นถ้ามีเอ็นจีโอเข้ามาผมจะเลือก
ท�ำให้กับเอ็นจีโอก่อน”
การพูดคุยกับธนัน รัตนโชติ Intrapreneur ของกลุ่มขอนแก่นนิวสปิริต เพื่อ
เก็บเกี่ยวความคิดอ่านอันมากมายของเขา กินระยะเวลาประมาณ 6 -7 เดือน ตลอดการ
ท�ำงานในหน้าที่นี้เขาต้องเดินทางไปขอนแก่นแทบทุกเดือน ระหว่างการเดินทางร่วมไป
กับเขาท�ำให้ได้คำ� ตอบทีห่ นักแน่น ชัดเจน แต่ทว่าอรรถาธิบายของผูเ้ ขียนทีพ่ ยายามเชือ่ มร้อย
บทสัมภาษณ์ให้เห็นภาพลักษณ์ของผูช้ ายคนนีอ้ ย่างทีต่ นเข้าใจ คงไม่ได้เต็มร้อยดังต้องการ
ด้วยว่ามิใช่เรือ่ งง่ายนักทีจ่ ะสือ่ สารได้อย่างทีพ่ บเห็นและรูส้ กึ แม้จะบอกกับตนเองว่าเข้าใจ
ในเหตุผล ความคิดอ่านที่เขามุ่งมั่นเข้ามามีบทบาทในฐานะพี่เลี้ยงผู้ให้ค�ำปรึกษา ที่ทุ่ม
ด้วยตัวและหัวใจให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมก็ตามที
“ผมรูส้ กึ ว่าประเทศเรามันมีความไม่เป็นธรรมอยูอ่ ย่างแรงมาก ๆ แต่ในโลกยุคนี้
ความไม่ เ ป็ น ธรรมลัก ษณะนี้มัน คงอยู่ไ ม่ไ ด้แ ล้ว เพราะคนรุ ่ น ใหม่ ห รื อ คนที่ เ คยถู ก
ความไม่เป็นธรรมกระท�ำอยู่ เขาเริ่มรู้ว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ข้อที่น่ากลัวคือ
คนทีไ่ ด้เปรียบแม้จำ� นวนน้อยแต่เขามีอำ� นาจเยอะ คนทีถ่ กู เอาเปรียบหรือถูกความไม่เป็นธรรม
กระท�ำอยูม่ จี ำ� นวนมากกว่าเยอะมาก ๆ ดังนัน้ แล้วถ้าปล่อยให้กระบวนการนีเ้ ดินไปแบบ
ธรรมชาติธรรมดา วันหนึ่งเราก็ต้องเผชิญความขัดแย้งที่รุนแรงในการที่คนจ�ำนวนมากที่
รูส้ กึ ถึงความไม่เป็นธรรมต้องการท�ำลายระบบทีม่ นั ไม่เป็นธรรม ประเทศเราเป็นยังไงไม่รู้
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“ผมรู้สึกโกรธต่อความไม่เป็นธรรมเหล่านี้ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าถามว่าผมจะ
ลุกขึ้นมาเพื่อไปลุยหรือไปต่อสู้อะไรไหม ก็คิดว่าเรามีครอบครัวมีอะไรมันก็ไม่ปลอดภัยที่
เราจะไปสูโ้ ดยตรง ดังนัน้ วิธกี ารทีอ่ าจจะเป็นไปได้อกี ทางหนึง่ ในการท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
หรือลดความแตกต่าง ความเหลื่อมล�้ำที่มันเกิดขึ้น โดยการที่ท�ำให้คนที่ถูกเอาเปรียบอยู่
มีปัญญามากขึ้น มีเครื่องมือมากขึ้นในการสร้างพลังและต่อรอง
“ผมใช้คำ� ว่าการต่อรอง อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ท�ำให้เราไม่ต้องใช้
ความรุนแรง ดังนั้นผมคิดว่าการช่วยให้องค์กรภาคสังคมที่ท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่ง
ส่วนใหญ่ปัญหาที่องค์กรภาคสังคมท�ำ มันเป็นกระบวนการที่เกิดจากความไม่เป็นธรรม
ถ้าเขาท�ำงานได้ดีมันจะท�ำให้คนที่ถูกเอาเปรียบมีพลังมากขึ้น แล้วสามารถต่อรองกับคน
เอาเปรียบได้ แม้ระบบการแบ่งปันมันไม่ถึงกับเป็นธรรมหรอก แต่มันจะเหลื่อมล�้ำขนาด
นี้ไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นการไปท�ำงานโค้ชให้ภาคสังคมวัตถุประสงค์คือผมไม่อยากให้
เราต้องใช้ความรุนแรงต่อกัน”
ผสมผสานระหว่างฐานหัวกับฐานใจ ?
เวทีพฒ
ั นาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครือ่ งมือสนับสนุนความยัง่ ยืนการขับเคลือ่ น
ทางสังคม เป็นครั้งแรกที่ สุ้ย - วรรณา จารุสมบูรณ์ ผู้ริเริ่มโครงการขอนแก่นนิวสปิริต
กับ ธนัน รัตนโชติ ได้พบกัน และเป็นครั้งแรกที่ธนันได้ท�ำความรู้จักกับโครงการผู้น�ำ
แห่งอนาคต
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“ตอนมาร่วมผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้รู้จักอย่างเป็นทางการ
เพราะ 2 ปีทผี่ า่ นมาผมจะเห็นผ่านทางเฟซบุก๊ และเห็นว่ามักจัดหัวข้อกิจกรรมหรือสัมมนา
ดี ๆ เขามีกิจกรรมที่ดีที่เราไม่เคยรู้จัก รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นองค์กรภาคสังคมที่เราแตะไม่
ถึง อีกสาเหตุหนึ่งคือผมอยากรู้จักผู้นำ� แห่งอนาคตอย่างเป็นทางการ
“สิ่งที่รู้สึกอย่างหนึ่งคือที่นี่มีความเป็น ‘ฐานใจ’ กิจกรรมที่ที่นี่ท�ำอยู่เป็นการลด
ทอนความหนักหน่วงในระดับเอาจริงเอาจังแบบมืออาชีพอย่างที่ Ashoka ท�ำลงมาเยอะ
แสดงว่าวัฒนธรรมของที่นี่มีความละมุนละไมในการด�ำเนินงานค่อนข้างมากกว่าที่อื่น
หรือเปล่า
“ตอนที่เริ่มท�ำงานจาก 4 คนที่โครงการเลือกมา นุ้ย (พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์
แห่ง School of Changemakers) ถามว่ามีใครอยากท�ำที่ไหนบ้าง ผมอยากท�ำทุกพื้นที่
แต่นุ้ยเลือกของพี่สุ้ยให้ เพราะโจทย์ของพี่สุ้ยจะมี operation บางส่วนที่เป็นการเสริม
สมรรถนะและปั้นงานด้านกิจการเพี่อสังคม ส่วนการพบกันครั้งแรกของโครงการนี้ท�ำให้
เห็นวัฒนธรรมโดยรวมกับองค์กร จากการสะท้อนเรื่องการจัดเวทีครั้งนี้หนักเกินไป เรื่อง
นีอ้ าจจะเป็นมุมทีเ่ ห็นจาก 3 วันนัน้ ท�ำให้เกิดเป็นโจทย์ทผี่ มต้องคิดเพิม่ ขึน้ ในการท�ำงาน
ร่วมกันว่าต้องท�ำยังไงแบบละมุนละม่อม ถึงจะท�ำงานได้ตลอด 5-6 เดือนนี้”

98

หลังจากเข้าร่วมเวทีดังกล่าว ธนันได้เดินทางไปขอนแก่นเพื่อเข้าร่วมเวที
ขอนแก่นนิวสปิริตครั้งที่ 1 ด้วยท่าทีของคนนอก เขารอจังหวะอันเหมาะสมในการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ และจากโจทย์ของขอนแก่นนิวสปิริตที่ต้องการสร้างประชาคม เป้าของ
การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นไปในเชิงสังเกตการณ์เพื่อดูความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ
ของคนในเครือข่าย
“ตอนทีไ่ ปขอนแก่น สิง่ ทีพ่ ยายามหาความสัมพันธ์เชิงไม่เป็นทางการในปัจจุบนั
มีใครท�ำอะไรอยู่บ้าง เขารู้จักกันแค่ไหน เนื่องจากรอบนี้เป็นรอบหลัง คนที่อยู่ในปีก่อน
ไม่ได้มาก็มี ผมเลยไม่สามารถเขียนได้หมดว่าแกนน�ำของขอนแก่นนิวสปิริตน่าจะเป็น
ใคร ในแง่ของมุมมองสิ่งที่พี่สุ้ยจะเสนอ solution แรกไปว่าจะมีอะไรให้บ้าง คนที่มาก็
ยังไม่เห็นภาพของความเป็น community หรือ collaboration ที่ชัดเจน ซึ่งอันนี้เป็น
โจทย์ส�ำคัญในการออกแบบว่าถ้ามันจ�ำเป็นต้องมีขอนแก่นนิวสปิริต การรวมตัวกันเป็น
community มันจะท�ำให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง”

ภาพจาก ทีมสื่อขอนแก่นนิวสปิริต
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ดูเหมือนโจทย์การท�ำงานในครั้งนี้ของธนันจะต้องใช้ความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์เป็นส�ำคัญ ทั้งระหว่างตัวเขากับพื้นที่ และพื้นที่กับพื้นที่เอง ค�ำว่า
พื้นที่ ในที่นี้คือเครือข่ายกลุ่มคนท�ำงานเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการขอนแก่นนิวสปิริต
ซึ่งมีความโน้มอียงท�ำงานบนฐานใจมาโดยตลอด เขาตระหนักว่าการท�ำงานบนฐานหัว
หรือที่เขาเรียกว่าการท�ำงานด้วยความคิดนั้นไม่เพียงพอที่จะใช้ท�ำงานกับภาคประชา
สังคม กระนั้นโจทย์งานดังกล่าวก็หาได้สร้างความล�ำบากใจแก่เขา เพราะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้ง
แรกที่เขาได้ก้าวเข้ามาเพื่อท�ำงานกับเอ็นจีโอ ความเข้าใจในเรื่องการท�ำงานบน ‘ฐานใจ’
จึงไม่ใช่อุปสรรค
“ความหมายของค�ำว่า ‘ฐานใจ’ คือ ผมมีความรูส้ กึ ว่าองค์กรภาคสังคมค่อนข้างมี
แนวโน้มที่จะปฏิเสธกระบวนการในเชิงการออกแบบวางแผน หรือกระบวนการพัฒนา
โดยไปตีตรามันว่าเป็น ‘ฐานหัว’ ซึ่งในมุมของผมที่เป็นพวกลูกผสม อยู่ตรงกลาง ผมรู้สึก
ว่ามันไม่มีหรอกว่าพวกนี้เป็นฐานหัว พวกนี้เป็นฐานใจล้วน ๆ การท�ำงานมันต้องใช้บาง
ส่วนบางช่วง ที่ใช้คำ� ว่าฐานหัวไม่เวิร์ก ผมใช้ค�ำว่าต้องใช้ปัญญาท�ำ ดังนั้นมันก็ต้องคิดให้
ถี่ถ้วนแล้วน�ำมาปฏิบัติ แต่ก่อนหน้าจะเอามาคิด ต้องใช้คนค้นข้อมูลเชิงลึกมันก็ต้องใช้
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ฐานใจ แต่เวลาคิดว่าจะเอาข้อมูลมาท�ำอะไร การวิเคราะห์และการวางแผน มันต้องเป็นการ
ใช้ฐานคิดหรือฐานหัวในความหมายขององค์กรภาคสังคม ซึ่งผมคิดว่าการปฏิเสธเรื่องนี้
มันมีผลต่อการที่ทำ� ให้เราไม่มีโอกาสได้ประเมินตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
“แต่อกี อันทีผ่ มมีความรูส้ กึ ว่าเมือ่ มีใครพูดถึงการวางแผน เขาจะมองว่าจะท�ำให้
การท�ำงานดูไม่ยดื หยุน่ ซึง่ เป็นความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นไปมาก การวางแผนมันควรต้องท�ำ
แต่การท�ำตามแผนเป๊ะ ๆ ตลอด ไม่มีการปรับเปลี่ยน นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรท�ำ ถ้าท�ำงาน
ไม่มีแผนก็คือมั่ว แต่ถึงจะมีแผนแล้วมันก็ต้องดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และก็ใช้ฐานหัวใน
การพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้น ท�ำตามแผนได้หรือไม่ ควรที่จะปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง ซึ่ง
อันนีจ้ ะต้องใช้ฐานใจหรือฐานธรรม ผมคิดว่าการท�ำงานมันมีความยืดหยุน่ ในการวางแผน
อยู่แล้ว”
แม้ท่าทีโดยผิวเผินของชายคนนี้ อาจดูเหมือนไม่ให้ความส�ำคัญกับฐานใจ แต่
แท้จริงแล้วในการท�ำงานเขาให้ความส�ำคัญมาก เนื่องจากเขาเคยได้รับบทเรียนครั้งแรก
ในการยื่นมือเข้าไปช่วยภาคประชาสังคม และบทเรียนนี้ท�ำให้เขาเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ
ค�ำว่า ฐานใจ มาตราบถึงทุกวันนี้
“ตอนทีผ่ มไปร่วมวงพูดคุยเรือ่ งการแก้ปญ
ั หาเหมืองทองทีจ่ งั หวัดพิจติ ร ช่วงนัน้
เรามีโอกาสเป็นเมนทอร์ในงาน SE แล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ท�ำเอง ก็รู้สึกว่าภาคสังคมมี
มุมมองทีต่ า่ งจากภาคธุรกิจเยอะ ตอนนัน้ เรายังไม่รจู้ กั ค�ำว่าประเด็นร้อน แต่วา่ มีการโพสต์
ในเฟซบุ๊กว่า กลุ่มที่ทำ� งานรณรงค์เพื่อต่อสู้กับเหมืองทองที่ก่อมลพิษกับชุมชนอย่างร้าย
แรงจากสารไซยาไนด์ เขาอยากจะขอความช่วยเหลือจากประชาคมว่าถ้าใครสนใจร่วมระดม
ความคิดที่จะท�ำงานเพื่อต่อสู้ ก็มานัดเจอกัน ผมก็บอกว่าเราน่าจะไปเพราะว่าเราอยู่
สายการตลาดบริษัทใหญ่ เคยท�ำงานให้ค�ำปรึกษาให้กับโครงการใหญ่ของรัฐ แล้วก็รู้
สไตล์วธิ กี ารท�ำงานขององค์กรแบบบรรษัท (corporate) ดังนัน้ แล้วเราน่าจะเป็นประโยชน์
ในการทีจ่ ะไปคุยกับเขา เราก็เลยไปนัง่ คุยกัน ปรากฏว่าในวงนัน้ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นนักศึกษา
กับคนที่เป็นภาคประชาสังคมหรือเอ็นจีโอ พอเขาแนะน�ำตัวกันเสร็จ ถึงตาผมแนะน�ำตัว
ว่าเราท�ำบริษทั ให้คำ� ปรึกษา แล้วก็เคยท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้วย เลยคิด
ว่าเราจะไปช่วยเรื่องมุมมองทั้งเรื่องของการสื่อสารและเรื่องมุมมองของฝั่งคอร์เปอร์เรท
ว่าเขาน่าจะคิดและท�ำอะไร ปรากฏว่าพอแนะน�ำตัวเสร็จ ในวงเขาก็มีปฏิกิริยาที่ผมรู้สึก
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ถึงคลื่นแปลก ๆ แล้วเขาก็พยายามซักว่าเราเป็นใครกันแน่ ผมก็พยายามบอกว่าเราเป็น
ใคร ท�ำงานบริษัทอะไร สักพักหนึ่งเขาก็ขออนุญาตเชิญเราออกจากวง ให้เรากลับ เพราะ
ไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันแน่ อาจจะเป็นคนของเหมืองทองมาก็ได้ ตอนนั้นพอเราเดินกลับ
เราก็เดินกลับด้วยความคิดว่า “อะไรวะ กูเดินทางมาเพื่อช่วยมึงแท้ ๆ ยังไล่กูกลับได้
ไงว่ะ”
การถูกเชิญให้ออกจากวงแลกเปลีย่ นทางความคิดในครัง้ นัน้ ท�ำให้เขาได้ทำ� ความ
เข้าใจว่าในการท�ำงานนั้น กระบวนการที่จะเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันเป็นด่านแรกที่มีความ
ส�ำคัญอย่างมาก
“มันก็ท�ำให้เรามีความเข้าใจใหม่เกิดขึ้นว่า ในการท�ำงานภาคสังคมของคนที่
แม้ว่าจะเป็นเอ็นจีโอที่มีเงินเดือน หรือที่ทำ� งานในเชิงนักเคลื่อนไหวก็ตาม เวลาเราคุยกัน
เร็ว ๆ ถึงประเด็นที่ก�ำลังเป็นปัญหาเหมือนเวลาเราคุยปัญหาเชิงธุรกิจมันไม่ได้ คือภาค
ธุรกิจเราตั้งต้นด้วยมุมมองที่เรามองเห็นโอกาสบางอย่าง และเราน่าจะท�ำอะไรบางอย่าง
ซึ่งเราอาจจะท�ำคนเดียวไม่ได้แต่เรารู้ว่ามีใครท�ำอะไรได้ที่เป็นองค์ประกอบในการสร้าง
องค์กรทางธุรกิจ เรียกง่าย ๆ ว่าถ้าเรานัดประชุมกันแบบองค์กรเราว่าเรามีไอเดียที่จะ
ปรึกษาหารือว่าเราจะท�ำงานด้วยกันได้ไหม คุยกันในวงว่าเรามีโอกาสแบบนี้เราคิดว่า
เราท�ำแบบนี้ได้ คนหนึ่งท�ำส่วนนั้นอีกคนท�ำอีกส่วนนี้ ถ้าเราท�ำงานร่วมกันและน่าจะไป
กันได้เราจะคุยและตกลงกันได้ภายในโต๊ะประชุมเดียว
“แต่ว่างานภาคสังคมนี้มันมีความซับซ้อน เพราะว่าก่อนจะคุยกันได้มันต้องมี
กระบวนการที่ต้องเชื่อถือกันอย่างจริงจังก่อน ดังนั้นแล้วก็เป็นที่มาว่าถ้าเราสนใจอยาก
ท�ำงานช่วยเหลือกับปัญหาเชิงสังคม เราต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับมิตใิ นด้านคนให้มากขึน้
กว่าระดับการท�ำงานในภาคธุรกิจ”
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เปิดประตูสู่การเรียนรู้ “โลกภายใน”
เมื่อตระหนักว่าการก้าวเข้าไปเพื่อร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาสังคมนั้น ไม่ใช่การ
พุ่งเป้าเข้าไปเพียงด้วยเชื่อมั่นในเจตนาดีของตน แต่มีอีกหลายสิ่งอย่างที่ต้องเรียนรู้
“หลังจากเจอเหตุการณ์นนั้ อีกไม่กสี่ ปั ดาห์ ผมก็ได้เห็นประกาศหลักสูตรโครงการ
ชื่อว่า Leaders by Heart ของ Civicnet (มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม)
โดยอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ซึ่งผมก็ไม่รู้จักอาจารย์ชัยวัฒน์เลยนะ แต่ก็ดูเนื้อหาใน
หลักสูตรแล้วคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสเหมาะที่เราจะไปเรียนรู้ว่าคนในภาคนี้เขาคิด
กันอย่างไร เลยสมั ค รเข้ า ไป และอาจารย์ก็เลือกด้วยเหตุผลที่ว่าเรามาจากภาคธุรกิจ
และไม่ค่อยมีภาคธุรกิจสนใจที่จะมาเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่เรียนตลอดปี มี 5 โมดูล
แต่ละโมดูลเรียน 3 วัน ซึ่งเขาให้เลือก 3 ใน 5 หรือ 2 ใน 5 แต่อาจารย์ให้เราเรียน 5
โมดูลเลย เราก็ได้ท�ำความเข้าใจว่าในเรื่อง ประเด็นเย็น-ประเด็นร้อน ได้ท�ำความเข้าใจ
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ว่าคนที่ท�ำโดยเฉพาะประเด็นร้อนเขาคิดอย่างไร เราก็
ค่อย ๆ เรียนรู้ประเด็นนี้ขึ้นมา ซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมของ
การท�ำงานกับคนที่ท�ำงานในภาคสังคม มันต้องค�ำนึง
ถึงอะไรในขอบเขตที่กว้างขวางกว่าภาคธุรกิจ
“เมื่อพูดถึงค�ำว่าฐานใจ มันมีสาระที่เราต้อง
ท�ำความเข้าใจคนที่เกี่ยวข้องกับ ปั ญ หานั้ น ไม่ ใช่ แ ค่
สาระของปัญหา แต่มันเป็นความเข้าอกเข้าใจถึงความ
รู้สึกของเขา ความคิ ด ของเขา ณ เวลาที่ ถู ก ปั ญหา
กระทบอยู่ เขาเป็นอย่างไร การคิดถึงว่าเราจะแก้
อย่างไร นอกจากนี้เราก็ยังต้องค�ำนึงเป็นอย่างมาก ว่า
เวลาที่เราจะไปปฏิบัติงานทั้งโครงสร้างองค์กรของเรา
ซึ่งเป็นคนที่จะไปปฏิบัติกันเป็นทีม เขาคิดเขารู้สึก
อย่างไร เข้าอกเข้าใจเวลาไปท�ำงานตรงหน้างานด้วย
ซึ่งต้องค�ำนึงถึงเรื่องนี้มากกว่าเวลาท�ำธุรกิจ อันนี้คือ
ความหมายของฐานใจที่เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นจากการ
ที่มาท�ำงาน SE ท�ำงานกับผู้สูงอายุหรือเวลาไปให้ค�ำ
ปรึกษางานในภาคองค์กร มันก็เป็นจุดที่สะกิดเราถึง
วันที่เราโดนไล่ออกมาจากที่ประชุม ว่าโอเคเราต้อง
ค่อย ๆ มันต้องมีจังหวะที่ถูกต้อง เราอาจจะคุยกัน
แบบตรงไปตรงมาไม่ได้ เราต้องเข้าใจ ถ้าเราไม่เข้าใจ
จริง ๆ กับคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของปัญหา
และการแก้ปัญหา เราก็ต้องไม่รีบสรุปความคิดหรือไป
ปฏิบัติ แล้วเราก็ต้องค�ำนึงด้วยว่า ณ เวลาที่เราไป
ปฏิบัติงานคนที่ไปปฏิบัติงานหรือผู้ที่เราจะไปช่วยนั้น
เขารู้สึกอย่างไร เราต้องค�ำนึงถึงเรื่องนี้ให้มาก นี่คือ
ขอบเขตของค�ำว่าฐานใจ”
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นอกจากการเข้ า คอร์ ส ด้ า นเสริ ม ศั ก ยภาพด้ า นความเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ ว ยหั ว ใจ
กับอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ แล้ว การขวนขวายเพื่อท�ำความเข้าใจในเรื่องการท�ำงาน
บนฐานใจยังเป็นสิง่ ทีเ่ ขาอยากเติมเต็มให้มากยิง่ ขึน้ หนึง่ ในแหล่งเรียนรูท้ สี่ ร้างความเข้าใจ
ในเรือ่ งนีแ้ ก่เขา คือหลักสูตรเกีย่ วกับการเรียนรูข้ องกลุม่ ละครมะขามป้อม (มูลนิธสิ อื่ ชาวบ้าน)
ซึง่ มีการเรียนรูท้ งั้ หมด 3 เรือ่ งใหญ่ ๆ ด้วยกัน เขาประทับใจและได้เรียนรูใ้ นเรือ่ ง Dialogue
Theatre มากที่สุดเพราะท�ำให้เขาเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า empathy หรือความเห็นอกเห็นใจ
ต่อคนอื่นแม้ว่าจะมีความคิดหรือบทบาทตรงข้ามกับเขา นอกจากนี้ยังได้เรียนหลักสูตร
การเรียนรู้ที่มีหัวใจ และการสื่อสารที่สร้างสรรค์ การได้เรียนรู้กับกลุ่มละครมะขามป้อม
เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เขาได้เข้าใจความใส่ใจคนที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ จนเขาเรียกตัว
เองว่าเป็นพวกลูกผสม (hybrid)
“ความหมายทีผ่ มอธิบายค�ำว่า hybrid คือผมท�ำธุรกิจมาก่อน แต่การมาท�ำงาน
SE หรืองานภาคสังคมมันท�ำให้เรามีความเข้าใจต่อธรรมชาติของวงการ ซึ่งเราอยู่ในภาค
ธุรกิจท�ำให้เราเข้าใจธรรมชาติของภาคธุรกิจ ดังนัน้ เวลาเราคุยกับภาคสังคมแล้วเขาต้องการ
ประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ เราจะเข้าใจว่าท�ำอย่างไรเขาถึงจะต้อนรับ เปิดรับเรา อยากจะรู้
และเข้าใจในมิตทิ ถี่ กู ต้องของค�ำว่าประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ เพราะโดยภาคสังคมมักจะรูส้ ึก
เชิงปฏิเสธต่อความคิดด้านนี้ หรือในมุมของธุรกิจ ถ้าเราคุยกับคนทีท่ ำ� งานภาคธุรกิจแล้ว
เขาต้องการมาเกีย่ วกับภาคสังคมเราก็สามารถนึกออกได้วา่ เขาคิดอะไร เราก็เข้าใจว่าส่วนหนึง่
ของธุรกิจคือมันเกีย่ วข้องกับภาคสังคม ทีเ่ ราเรียกว่า CSR (Corporate Social Responsibility
- ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร) ทุกชนิด ในขั้นแรกคือท�ำเพื่อ
ภาพลักษณ์องค์กร แต่ลองเหนือ่ ยคิดเพิม่ ขึน้ อีกนิดในการหาทางท�ำงานร่วมกันกับภาคสังคม
ที่ช่วยเขาได้จริง ๆ แล้วคุณก็จะได้เพิ่มขึ้น เลยมาคิดว่าการโน้มน้าวให้เชื่อใจ หรือการที่
เขาได้ทำ� งานร่วมกันแล้วเราเป็นตัวกลาง เราก็จะท�ำให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันรู้เรื่องได้”
ก้าวไปในงานของขอนแก่นนิวสปิริต - องค์กรจัดตั้งใหม่
ในวันนี้ ธนันใช้ความเป็นคนประเภทลูกผสม ในการท�ำงานร่วมกับขอนแก่นนิวสปิรติ
อย่างชัดเจน เนือ่ งจากเป็นการท�ำงานกับภาคประชาสังคมทีต่ อ้ งการสร้างประชาคม จึงจ�ำเป็น
ต้องอาศัยมิตดิ า้ นความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างมาก ทัง้ ยังมีโจทย์เรือ่ งการสร้างความยัง่ ยืน
เป็นตัวตั้ง เขาจึงต้องใช้ทั้งฐานหัวและฐานใจในการท�ำงานครั้งนี้ให้เกิดความสมดุล
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ภาพจาก ทีมสื่อขอนแก่นนิวสปิริต

“การท�ำงานทีข่ อนแก่นน�ำด้วยเรือ่ งจังหวะ เวิรก์ ชอปครัง้ แรกผมนัง่ อยูห่ ลังห้อง
ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพราะพี่สุ้ยจ้างทีมกระบวนกรมาท�ำ แล้วก็สถานภาพระหว่างเรา
กับพี่สุ้ย ณ วันที่เริ่มโครงการมันยังไม่ชัดว่าเรามาท�ำอะไร เหมือนให้ผมมาดูเผื่อมีอะไร
จะได้ให้ความเห็นได้ ผมเชื่อว่าพี่สุ้ยเข้าใจว่าผมเข้ามาท�ำในหน้าที่นั้น แต่งานมันไม่ชัด
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นที่มีโจทย์ที่ชัดเจนมาก แต่พอเรามาในเวิร์กชอปแรกและเราท�ำการ
บ้านมาแล้ว อันทีห่ นึง่ เราเริม่ รูส้ กึ ว่ามันมี collaboration เป็นโจทย์ ไม่ใช่แค่ community
อันที่สอง คือทุกคนที่มาเวิร์กชอปอย่างพี่สุ้ยเองก็ยังไม่ค่อยอินว่าเราเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
ใน community นี้ เห็นเราเป็นคนนอกทีม่ าสังเกตการณ์เฉย ๆ แต่ระหว่างทีจ่ บเวิรก์ ชอป
แรกตอนที่ฟีด แบ็ก เราก็ให้ความเห็นบางอย่างที่เป็นความเห็นเราซึ่งทีมกระบวนกร
(facilitator) และพี่สุ้ยก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เราสะท้อนให้ ระดับการยอมรับก็ขึ้นมาระดับ
หนึ่ง แต่จังหวะนี้เรายังไม่สามารถเสนอว่าควรท�ำอะไรได้ เพราะมันยังไม่ถึงจุดที่เขาจะ
ตระหนักกับค�ำแนะน�ำของเรา หลังจากนั้นก็คุยงานกันว่าควรเป็นอย่างไร ข้อดีก็คือกลุ่ม
ที่เป็นกระบวนกรเขารู้จักผม เพราะเคยเข้า scaling impact และเครื่องมือที่ใช้ในงานก็
เป็นการเอา scaling impact มาใช้แบบย่อ เพราะเขาพูดกับพี่สุ้ยหลายรอบมากว่าเรื่อง
นี้ควรปรึกษาผม เพราะผมท�ำมากที่สุด ในกลุ่ม ที่ ช ่ ว ยท�ำ งานอาสาสมั ค รกั บ Ashoka
ท่าทีของพี่สุ้ยก็จะถามเรามากขึ้นว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ หรือยังไง”
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ก้าวย่างสู่โจทย์ของงาน ด้วยการเปิดหน้างานในด้านการสร้างความร่วมมือกัน
ของสมาชิกพร้อม ๆ ไปกับเปิดใจรับโค้ชคนนี้ ก่อนก้าวเข้าสู่กระบวนการท�ำความเข้าใจ
กับเรื่องความเปลี่ยนแปลงค่าของผลกระทบจากงานที่ได้ด�ำเนินการเพื่อสังคม
“พอเป็นวงพูดคุยโดย timeline ของมันน่าจะได้นำ� คนเหล่านัน้ เข้าสูก่ ระบวนการที่
เป็นเรื่อง collaboration ได้แล้ว โจทย์ของผมที่พี่สุ้ยเริ่มที่จะให้สิทธิ์เราในการให้ความ
เห็นมากขึ้นแล้ว แต่เครือข่ายของขอนแก่นนิวสปิริตไม่รู้จักเราเลย แต่งานต่อไปเราต้อง
เป็นคนพา เราคิดว่าเราอาจจะต้องเป็นหนึ่งในทีมที่พากันต่อไปด้วย ดังนั้นการเลือก
board game เป็นการจงใจสองเรื่องคือ เป็นการแนะน�ำให้เขาสัมผัส mindset ของการ
สร้างความร่วมมือกัน (collaboration) แต่ในขณะเดียวกัน เรารู้ว่ากิจกรรมนี้จะท�ำให้
ทีมของขอนแก่นได้รู้จักและเปิดใจกับเรามากกว่านี้ นี่จึงเป็นโจทย์ที่เราเลือกใช้ ซึ่งหลัง
จากเล่นเกมแล้ว ความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้เข้าร่วมก็สนิทกันขึ้นมาในเวลาแค่ครึ่งวันได้เลย
“หลังจากนั้นมีกระบวนการท�ำ IVC (Impact Value Chain) (โดยการใส่
QR Code ไปที่เครื่องมือ) โดยป้อมปืน (กระบวนกร) เขาก็ผ่านการใช้กระบวนการนี้ พี่
สุย้ เองก็อยากให้ทมี ทีไ่ ม่ใช้ฐานหัวมากเป็นคนน�ำกระบวนการ แต่พสี่ ยุ้ และกระบวนกรเอง
เริ่มรู้แล้วว่าถ้าท�ำตื้นเกินไปคนเข้าเวิร์กชอปก็ไม่ได้อะไร เขาก็เริ่มดีกรีสูงขึ้น เขาก็
ปรึกษาเรา เราก็รับรู้แล้วว่าทีมกระบวนกรเปิดรับเราแล้ว พี่สุ้ยก็เปิดรับเราแล้ว คนที่
เป็นผู้เข้าร่วมก็รู้จักเราแล้ว เราก็แนะน�ำหลาย ๆ อย่างได้ เช่นการท�ำเวิร์กชอป โดยทั่วไป
ก็ต้องอธิบายตัวอย่างไปด้วยในแต่ละขั้นตอนว่าเป็นยังไง ความหมายมันคืออะไร ซึ่งเรา
ก็อยากจะให้กระบวนกรใช้ตัวอย่างของเขา แต่เขาก็ถามว่าของเราเป็นยังไง เราก็เล่า แต่
เนื่องจากเขายังไม่เคยท�ำแบบที่เราแนะน�ำ เขาก็จะอธิบายเรื่อง IVC หรือ Theory of
Change (ใส่ QR Code ไปที่เครื่องมือ) ของตัวเองไม่ถูก เขาก็ถามเรา เราก็อธิบายโดยใช้
งานกิจการเพื่อสังคม PLANT:D ที่ทำ� อยู่ โดยยกตัวอย่างให้เขาฟัง เขาก็ขอให้เราอธิบาย
เรื่องนี้ ซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นกระบวนการที่เราตั้งใจที่จะพรีเซนต์ แต่เป็นสิ่งที่เขาอยากให้เรา
พรีเซนต์ มันก็เป็นการแสดงให้เห็นระดับหนึ่งแล้วว่าโอเคเขาก็เชื่อใจเราในระดับหนึ่งใน
การที่จะให้เราเป็นตัวอย่างของเวิร์กชอป”
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ธนันได้สรุปสิ่งที่เขาได้ด�ำเนินการอย่างที่เรียกว่าต้องมี ‘จังหวะ’ ด้วยความ
เข้าใจในบุคลิกภาพของภาคประชาสังคม
“อันนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราต้องจัดจังหวะในการท�ำงาน เพราะเราเริม่ เข้าใจว่ากระบวนการ
ในการท�ำงานร่วมกับบุคคล โดยเฉพาะงานที่เป็นประเด็นทางสังคม หรืองานภาคสังคม
แล้วมันไม่เร็วเท่าภาคธุรกิจ ภาคธุรกิจเราอาจจะไม่เชือ่ เรือ่ งนีเ้ ท่าไร เพราะเวลาการท�ำงาน
ร่วมกันถ้าไม่มีหุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงาน (partner) อื่นเราจ�ำเป็นต้องเลือกคนนี้แม้ว่าเราจะ
ไม่เชื่อใจเขา เราก็ต้องร่วมมือโดยจัดกระบวนการระวังของเรา แต่ในภาคสังคมมันเป็น
เชิงสมัครใจจริง ๆ ไม่สามารถท�ำแบบนั้นได้ คือถ้าไม่เชื่อใจก็เลือกไม่ร่วมมือดีกว่า”
การท�ำงานของธนันในขอนแก่นนิวสปิริต เน้นไปในเรื่องการวางเป้าหมายของ
งาน หน้าที่ของเขาเปรียบได้กับผู้ช่วยก�ำกับเส้นทางของขอนแก่นนิวสปิริต โดยมีพี่สุ้ย
เป็นผู้ก�ำกับ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าในบางจังหวะเกิดการปะทะกับพี่สุ้ยบ้างแต่เป็นไปในเชิง
ถกแถลง โดยเขาใช้ทักษะที่เรียกว่า soft skill ในการอธิบายสร้างความเข้าใจในปัญหาที่
เกิดข้อถกเถียง แม้ในบางครั้งพี่สุ้ยจะเห็นต่างออกไป แต่เขาก็ยินดีรับฟัง และวางตัวเอง
ในฐานะคู่คิดมากกว่าผู้รู้ ไม่มีธงว่าจะต้องท�ำ ตามฉั น แต่ อ ย่ า งไร การลงพื้นที่ครั้งแรก
จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนทีม่ คี วามยืดหยุน่ พร้อมปรับเปลีย่ นแผนงาน แต่นนั่ ต้องตัง้
อยูบ่ นฐานของเป้าประสงค์เดิม และต้องเกิดผลได้จริง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์วางแผน
ออกแบบ ปรับกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
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เป้าหมายเพื่อความสุข..สู่ความสุขจากการขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่าน
หลายร้อนหลายหนาวทีผ่ นั ผ่าน ท�ำให้ธนันได้เห็นความเป็นไปต่าง ๆ ในช่วงเวลา
ที่ชีวิตเติบโตขึ้นตามกาลเวลา นิสัยช่างสังเกตและตั้งค�ำถามของเขาท�ำให้เกิดการเรียนรู้
ใหม่ ๆ เสมอ และสิ่งเหล่านี้เองที่ท�ำให้เป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนผ่านไปตามจังหวะของ
กาลเวลา
“ในมุมที่เราผ่านวัย ช่วงอายุหนึ่งเราก็อยากมีรถหรู ๆ ไปขับให้คนรู้ว่าเรามี แต่
พอถึงช่วงอายุหนึ่งเราโฟกัสว่าความสุขของเรา คือลูกได้ดั่งใจแค่ไหน เราส่งเสริมให้เขา
ไปได้ไกลแค่ไหน จุดหมายของค�ำว่าชีวิตที่ดีของเราอาจจะเริ่มเปลี่ยนไป แล้วสิ่งที่เริ่ม
ต่าง คือตอนที่เราเริ่มท�ำงาน consult แรก ๆ ให้กับสภาพัฒน์ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) สภาพัฒน์เอา solution บางอย่างเราไปด�ำเนินการ
แล้วมันเกิด impact เราได้พบความรู้สึกหนึ่งขึ้นมา คือการท�ำงานมันมีประเภทที่ได้เงิน
ล้วน ๆ กับประเภทที่ได้สุขทางใจด้วย เราได้ทำ� ให้ชีวิตของคนจ�ำนวนหนึ่งดีขึ้นได้ การท�ำ
ธุรกิจบางอย่างอย่างการขายสินค้าที่คุณภาพดีมันก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่การช่วยให้มีความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมมันมีความรู้สึกบางอย่างที่ดีมาก คล้าย ๆ กับเราท�ำบุญนะแต่มัน
เยอะกว่า สมมติเราไปปล่อยนกปล่อยปลา ท�ำบุญหยอดตู้หรือไปวัดถวายข้าวพระมันก็
รูส้ กึ สบายใจ แต่การทีเ่ ราเห็นว่ามีคนทีม่ คี วามทุกข์อยู่ ส่วนนีก้ เ็ กิดจากการทีเ่ รา empathy
ว่าความทุกข์คืออะไรด้วย
“คือเราสามารถคิด solution บางอย่างไปแก้ปัญหานั้นได้แล้วมันกระทบกับ
ผลในวงกว้าง จ�ำนวนคนที่เปลี่ยนแปลงเรารู้ได้เลยว่าคนที่หายจากความทุกข์แล้วทวีคูณ
ด้วยจ�ำนวนคนที่สามารถท�ำงานได้จาก solution นี้มันเป็นอย่างไร เราก็รู้สึกได้ว่าตอน
หายทุกข์มันรู้สึกอย่างไร คือมันก็เป็นความรู้สึกร่วม มันไม่ได้เป็นความสุขจากการที่เรา
ได้สร้างอะไรเจ๋ง ๆ นะ แต่หมายความว่าเรามีความรู้สึกคล้าย ๆ ย้อนไปตอนผ่านพ้นช่วง
ทุกข์ยากมา แต่ทวีคูณจ�ำนวนคนที่เราสร้างได้มันก็รู้สึกอิ่มใจ”
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ด้วยการท�ำงานแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ท�ำให้วันหยุดไม่มีความส�ำคัญอีกต่อไป
ส�ำหรับผู้มีเนื้องานและการผ่อนพักเป็นเนื้อเดียวกัน
วันหนึง่ ของการลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น ระหว่างอาหารมือ้ เช้า การกินประสาน
ไปกับการสนทนาด้วยอัธยาศัยไมตรีจิต เริ่มมีผู้เปิดประเด็นเรื่องวันหยุดงาน ธนันบอกว่า
ตัวเขานั้นไม่มีวันหยุดเพราะการได้ออกมาท�ำงานนอกสถานที่ การได้ เจอผู ้ ค นเป็ น การ
ท่องเที่ยวอยู่แล้ว ฉะนั้นจึงไม่คิดว่าวันหยุดเป็นสิ่งจ�ำเป็น เขาเป็นนักออกแบบทางความ
คิดที่พร้อมเสพความคิดเพื่อสร้างสรรค์ความคิด เขาสนใจความคิดเห็นที่แตกต่างหลาก
หลาย การได้มองเห็นวิถีชีวิตของคนอื่นเป็นความสนุกอย่างหนึ่ง ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อ
ได้ออกจากงานประจ�ำและมาท�ำในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานของตัวเอง ดังนั้นการพักผ่อน
ก็คงเป็นเพียงแค่การนอนนิ่ง ๆ ส่วนการท�ำงานในตอนนี้มันก็คือการท่องเที่ยวไปในตัว
หลายคนใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพักผ่อน บ้างใช้เป็นตัวช่วยใน
การหลบหลีกจากความทุกข์ใจในปัญหาชีวิต บ้างไปเพื่อตามหาความฝันอะไรบางอย่าง
ส�ำหรับธนันการท่องเทีย่ วในแบบของเขา เป็นไปเพือ่ ตอบค�ำถามว่า ชีวติ เราเกิดมาท�ำไม ?
“ในมุมทีเ่ ราท�ำงานประสบความส�ำเร็จระดับหนึง่ แล้ว ใครทีถ่ ามตัวเองได้เร็ว
ว่าเราเกิดมาท�ำไม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี จังหวะที่เราถามคือช่วงชีวิตเราไม่ดี แต่การที่
เราถามมันท�ำให้เราจริงจังกับการคิดถึงอนาคต ชีวิตที่ล�ำบากมาก ๆ มันเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญในการเดินทางของชีวิต ท�ำให้เราคิดขึ้นมาว่าวันที่บ้านเรามีชีวิตที่ดี แต่ยังมี
ชีวิตที่เลวร้ายที่อื่น ท�ำให้เราไม่สามารถอยู่เฉยได้ เราต้องช่วยเขาเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดี
ขึ้น นอกจากนี้เรายังได้ผลตอบแทนทางใจ”
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ต่าง Gen ไม่ตา่ งใจ เราจะก้าวไปด้วยกัน
ชายทีเ่ ห็นอายุเป็นเพียงตัวเลข และเชือ่ ว่าตนมีศกั ยภาพทีพ่ ร้อมเปิดรับและเรียนรู้
อยูต่ ลอดเวลาไม่ตา่ งจากเยาวชนคนใน Generation ใหม่ ๆ เขามองคนรุน่ ใหม่ผา่ นดวงตา
ที่เห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้ว่าปัญหาจะขวางกั้นไปด้วยอุปสรรคนานา
และคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะท�ำงานเพื่อสังคมในประเทศไทยยังมีไม่มาก ดังนั้นในกลุ่มก้อน
อันน้อยนิดนี้เราจึงไม่ควรละเลยพวกเขาไปแม้แต่คนเดียว
“คนรุ่นใหม่ที่สนใจในการท�ำงานเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม เป็นครีมเป็นหัวกะทิของประเทศเรา ไม่ใช่เก่งหรือไม่เก่งนะ แต่ถือว่าเป็นครีมทาง
ความคิดแล้ว เพราะเด็กบางคนคิดว่าเราควรแต่งตัวยังไงดี หรือเราควรจะไปเที่ยวไหนดี
กินไหนดี ดังนั้นคนที่แค่คิดว่าเขาต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมบางประเด็น
ซึ่ ง อาจจะเป็น ประเด็น จริงหรือประเด็น ที่ม โนขึ้ น มาก็ ถื อ เป็ น ครี มของประเทศแล้ ว
เราสามารถให้ความหวังว่าคนเหล่านี้จะเป็นความหวังของประเทศได้ แต่ความหวังเหล่า
นี้จะหายไปถ้าเขาท�ำแล้วขาดทุน หรือเขาท�ำแล้วเลิก ในฐานะที่เรารู้ว่ามันมีความท้าทาย
ที่จะท�ำให้ล้มและเลิกจากอะไรบ้าง จากการที่เราท�ำมาแล้ว เพราะการท�ำ SE จากคนรุ่น
ใหม่มันไม่ได้เหมือนคนที่ท�ำเอ็นจีโอ คนที่ทำ� SE รุ่นใหม่มันมีแรงบันดาลใจที่ไม่ได้เกิด
จากการถูกกระท�ำแล้วเราต้องลุกขึ้นมาจัดการกับมัน ดังนั้นแล้วถ้าไม่มีตัวช่วยในแง่ของ
การมีความรู้ โอกาสเจ๊ง โอกาสท�ำแล้วไม่ส�ำเร็จไม่ได้ผลมีเยอะ แล้วถ้าไม่เข้าใจต่อความ
ล้มเหลวในการเรียนรู้ มันจะท�ำให้คนเหล่านี้มีโอกาสเลิกท�ำสูง เพราะเลิกแล้วไม่ได้เสีย
อะไร เพราะแม้แต่โมเดลธุรกิจก็ไม่ได้คิดมา ฉะนั้นเขาไม่ได้ท�ำเพราะอยากรวยอยู่แล้ว”
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จากประสบการณ์ที่เขาได้สั่งสมมานานปี ทั้งในภาคธุรกิจและความรู้ด้านการ
ประกอบกิจการเพื่อสังคม รวมไปถึงการฝึกปรือการท�ำงานด้วยฐานใจ ท�ำให้เขาพร้อมที่
จะเป็นพี่เลี้ยงแนะน�ำเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นคนแถวหน้าของประเทศในการท�ำงาน
เพื่อสังคม
“ด้านงานที่ปรึกษาภาคประชาสังคม ผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ของประเทศเรา
โดยส่วนใหญ่แล้วเขามีโอกาสในการสัมผัสกับมิติของชีวิตไม่เยอะ ดังนั้นมันมีโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง มันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเร็วเกินไป ค�ำว่าเร็วเกินไปหมายถึงถ้าไม่ได้มี
ประสบการณ์ตรงในการท�ำงานในภาคสังคมอยู่บ้าง มันจะท�ำให้มีความคิดไปเอง อาจ
จะตามต�ำราหรือตามที่นึกขึ้นมาหรือตามประสบการณ์แบบกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมัน
เป็นคนละแบบของงานภาคสนามจริง ดังนั้นแล้วถ้าคนรุ่นใหม่มีความสนใจอยากจะ
เปลี่ยนแปลงบางสิ่งในสังคมให้ดีขึ้น ผมมักจะแนะน�ำให้เขาเลือกประเด็นที่เขาสนใจและ
ลงมือท�ำด้วยตัวเอง แล้วก็ปรึกษาหาคนมาช่วย ล้มๆ ลุกๆ ท�ำๆ ท้อๆ จนวันหนึ่งที่เขาได้
ท�ำอะไรบางอย่างมีผลส�ำเร็จเกิดขึ้น เขาก็จะมีชุดกระบวนการในการท�ำงานให้ประสบ
ความส�ำเร็จ เขาก็จะสามารถเป็นภาคีทางความคิด มีมุมมองที่แตกต่างกันด้วยเนื้องานที่
ต่างกัน ด้วยวัยที่ต่างกัน สภาพสังคมที่ต่างกันท�ำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตก
ต่างได้กับคนที่แม้จะต่างวัยก็ตาม ซึ่งคนในภาคสังคมก็จะมีประสบการณ์ในเนื้องานภาค
สนามมานานท�ำให้เขามีความเข้าใจต่อปัญหามาก แต่ในขณะเดียวกันคนภาคสังคมก็อาจมี
บางส่วนทีต่ อ้ งการเติมความรูจ้ ากภายนอก เช่น มุมมองของการจัดการ การสร้างนวัตกรรม
ซึ่งคนรุ่นใหม่ก็จะมีโอกาสสูงที่จะมีเรื่องนี้อยู่”
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ธนันมีขอ้ แนะน�ำส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ทมี่ ี “ใจ”จะก้าวเข้าไปร่วมท�ำงานให้กบั สังคม
ร่วมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีกว่าที่เห็นและเป็นอยู่ ด้วยงานที่เรียกว่า SE หรือ
กิจการเพื่อสังคม
“การเริ่มต้นท�ำ SE ผมอยากจะให้เขาตั้งต้นโจทย์จากที่เขารู้สึก แบบว่า “กูทน
เรื่องนี้ไม่ไหวแล้ว กูต้องจัดการมัน และถ้าจัดการเรื่องนี้ไม่ได้กูตายตาไม่หลับแน่” ซึ่งคน
จะมีสองค�ำถามนี้ได้มักจะมาจากการที่เขาเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องนั้น
มันจึงกลายเป็น passion แบบที่จะท�ำให้เขาอยู่กับมันได้นาน แต่ถ้าสมมติเขาได้ฟังเรื่อง
ราว ไปดูจากทีวี อ่านจากเฟซบุ๊กแล้วมันท�ำให้เขาน�ำ้ ตาไหล แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ แนะน�ำว่าให้ลองท�ำในระดับที่เป็นอาสาสมัครกับองค์กรที่
ท�ำงานนัน้ อยูก่ อ่ นเพราะถ้ามันไม่ได้เป็นความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจริง ๆ กับตัวเองโดยตรง
มันจะมีความทนทานต่ออุปสรรคได้นอ้ ย ยิง่ คนรุน่ ใหม่มชี วี ติ ค่อนข้างสบาย การทีไ่ ปเผชิญ
การท�ำงานแก้ปญั หาสังคมมันเป็นการเจออุปสรรคและความท้าทาย เราไม่ได้เรียกว่าปัญหา
แล้วนะ แต่ถ้าในใจไม่ได้มีแรงกล้าพอที่จะอยากแก้มันให้ได้จริง ๆ มันมีโอกาสที่จะ “พอ
แค่น”ี้ ก็จะมีมาก ยิ่งชีวิตเขาไม่ได้เป็นผู้เผชิญกับปัญหาโดยตรงเขามีโอกาสสูงที่จะเลิกได้
อันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องสังคมนะ คนที่ทำ� ธุรกิจก็มีจ�ำนวนหนึ่งที่ “เออ ไม่เอาแล้วเว้ย
ไม่สตู้ อ่ แล้ว” แต่อนั นัน้ มันมีเงินลงทุนเพราะฉะนัน้ มันก็มตี วั ประกันทีต่ อ้ งสูใ้ ห้ได้นานหน่อย
แต่วา่ งานภาคสังคมทีใ่ ครอยากจะท�ำก็กระโดดเข้ามาท�ำ มันมักจะไม่ได้เริม่ ต้นโดยการเอาเงิน
ของเราไปลงทุนเพือ่ แก้ เพราะฉะนัน้ ใช้ใจเป็นทุนค่อนข้างเยอะ ถ้ามีใจเราจะรู้สึกว่าเราต้อง
แก้ปัญหาออกมา แต่ถ้าไม่ได้มีใจในระดับที่เป็น pain ที่เราต้องแก้มันให้ได้ ก็มีโอกาสที่
เรารู้สึกว่า “มันยากเกินไป เอาไว้ก่อน” ซึ่งเอาไว้ก่อน พอออกมาแล้วก็ยากที่จะกลับ
เข้าไปท�ำ”
ถ้าคน Gen ใหม่ยงั ไม่รชู้ ดั ว่าอะไรคือความรักหรือแรงผลักดันภายในของตนเอง
จริง ๆ แต่อยากจะท�ำงานให้สังคมเช่นกัน ควรจะเป็นอย่างไร
“ส�ำหรับคนที่ยังไม่มีค�ำตอบว่าอะไรคือ passion แต่อยากท�ำงานเพื่อสังคม
ผมคิดว่าเป็นงานอาสาสมัครกับองค์กรภาคสังคมจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี อาจจะยังลงลึก
ไม่ได้ว่าเราต้องท�ำอะไรแต่ก็น่าจะมีขอบเขตที่เราสนใจซัก 3-5 อย่าง ถ้าคิดว่าเป็นทางที่
เราชอบก็ให้เราไปให้เยอะที่สุด เพราะเราจะได้เจอหน้างานของปัญหาจริง ได้เจอคนที่
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แก้ปัญหาจริง มันก็จะมีโอกาสให้เราค่อย ๆ รู้ว่าตกลงความสนใจหรือสิ่งที่มันเป็น pain
เป็น passion ของเรา ตกลงมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่แล้วเราก็ค่อยเลือกประเด็นที่เราเชื่อ
มั่น”
Gen ใหม่ได้ฝึกภาวะผู้น�าจากงานเพื่อสังคม
ธนันอธิบายเสริมว่า ก้าวแรกของการท�างานเพื่อสังคม ทักษะที่เรียกว่า soft
skills เป็นสิ่งส�าคัญ เช่น การเรียนรู้จังหวะการท�างานร่วมกับคน การรับฟังให้มากเพื่อ
สร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง อย่างที่เขาได้ใช้ในการท�างานกับขอนแก่นนิวสปิริต และที่
อื่น ๆ
“โดยทั่วไปเราก็สามารถประเมินได้ว่างานที่เขาจะรับไปเป็นอาสาสมัคร มันก็
จะมีงานตั้งแต่ใช้แรง ใช้ความรู้ด้วย ใช้ทักษะฝีมือด้วย แต่ในมุมของคนที่เขาจะขอไป
อาสาท�า เขาก็ไม่เคยรู้จักเรามาก่อน เพราะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องรีบในการที่จะบอกว่าเรา
เรียนด้านนีม้ า เราเก่ง เรามีประสบการณ์ เราไม่อยากทีจ่ ะใช้แรงงานอย่างเดียว เราอยากจะ
อาสาท�าในงานที่ได้วางกลยุทธ์ มันก็ไม่เร็วขนาดนั้น เราเริ่มต้นจากการใช้แรงงานก่อน
ไปท�าความรู้จักกันให้เขาเห็นหน้าเห็นตา แล้วพอเขารู้จักเราและเห็นว่าเราท�าอะไรได้เรา
ค่อยขอโอกาสในการเขยิบไปในจุดที่เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ทักษะความสามารถของเราอย่าง
เหมาะสมมากขึน้ เรือ่ ย ๆ อันนีต้ อ้ งค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปและเป็นต้นทุนหนึง่ ในการฝึกฝน
ตัวเอง ในงานภาคสังคมเราจะไปเริ่มโดยที่เราไม่ได้มี profile จากการเรียนอะไรมา เราก็
ต้องเริ่มต้นจากใช้แรงงานก่อนแน่นอน แต่มันเป็นบันไดที่เราจะต้องเดิน”
แม้การท�างานบนเส้นทางที่ตอบแรงจูงใจจากภายใน หรือเป้าประสงค์ในชีวิต
จะเป็นสิ่งที่หลายคนฝันใฝ่ แต่ค�าว่าอุปสรรคก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ยิ่งการ
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ท�างานเพือ่ สังคมยิง่ เป็นเส้นทางทีต่ รงเข้าสูป่ ญ
ั หาอย่างชัดเจน การขัดใจตัวเองในบางครัง้ ก็
เป็นสิ่งจ�าเป็นเหมือนกัน
“ถ้าเขามีใจที่จะท�าแล้ว สิ่งที่เขาต้องเผชิญมันจะต้องเผชิญ 2 เรื่อง เรื่องแรก
คือเรื่องการที่คนมีความเห็นในแง่มุมอื่นต่างกันไป เพราะเวลาที่เราไปคุยกับใครก็ตามที่
เขาก�าลังท�าอะไรเพื่อแก้ปัญหาอยู่ ทุกคนที่ฟังสามารถให้ความเห็นได้หมด และความ
เห็นบางความเห็นก็จะเป็นความเห็นเชิง “มันเป็นไปไม่ได้หรอก ไปท�าอย่างอื่นก่อนไหม
ไปท�างานดีกว่าไหม” อันนี้เป็นความเห็นต่อไอเดียที่เราจะท�า มุมนี้ถ้าเรามี pain ต่อ
ปัญหานัน้ จริงเราก็จะสามารถพ้นจากเสียงนกเสียงกาได้ ทัง้ ในมุมทีไ่ ร้สาระและมุมทีม่ สี าระ
เช่น “คุณแก้แบบนี้ไม่เวิร์กหรอก” จากคนที่เขาเหมือนมีประสบการณ์ เพราะฉะนั้น ณ
โมเมนต์ที่มันเป็นไอเดีย และก�าลังพิสูจน์ว่าไอเดียนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่า ถ้าเป็น SE ขอ
ให้ท�าโดยเชื่อเฉพาะคนที่ประสบปัญหา นอกเหนือจากนั้นเราไม่ต้องเชื่อใครนอกจากตัว
เอง แล้วเราก็ต้องท�าไปจนกระทั่งเราสามารถท�าต้นแบบ (prototype) ในการแก้ปัญหา
ให้ส�าเร็จ ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกับทุกธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ที่เราต้องเจอ ถ้าเรามี
passion ว่าต้องแก้มันให้ได้เราจะไม่ยอมแพ้มัน แล้วพอมันเป็น prototype ได้หลังจาก
นัน้ มันจะไม่มอี ะไรทีเ่ รียกว่าปัญหาส�าหรับเราอีกแล้ว เพราะเรามัน่ ใจว่าสิง่ นีม้ นั แก้ปญ
ั หา
ได้จริง งานของเราท�าอย่างไรมันจะสามารถแก้ปญ
ั หาระดับล้านคนได้ไม่ใช่แค่ชมุ ชนเดียว”
การได้เข้ามาท�างานกับองค์กรเพื่อสังคม สิ่งที่ได้ต่างไปจากองค์กรอื่น นั่นคือ
โอกาสที่จะได้ฝึกบริหารจัดการตัวเอง น�าไปสู่การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น�าในด้านการ
ท�างานร่วมกับมนุษย์ที่แตกต่างหลากหลาย
“ผมคิดว่าการลงมาท�างานแบบนีจ้ ะได้การท�างานทีต่ อ้ งท�าร่วมกับคน แบบไม่มี
สายการบังคับบัญชา หรือเราไม่ได้มีอ�านาจเหนือใครหรืออยู่ใต้อ�านาจใคร เพราะฉะนั้น
การที่เขาเลือกองค์กรเพื่อท�างานอาสาสมัครแล้วอยู่กับองค์กรนั้นได้นาน ๆ การฝึกฝน
ทักษะเชิงคนมันจะพัฒนาไปได้มาก เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนภาวะความ
เป็นผู้น�าของตัวเองในการที่จะท�างานร่วมกับคนแม้จะมีอ�านาจสั่งการสูงกว่าเรา แต่ไม่มี
สายการบังคับบัญชา ก็เหมือนกับการท�างานกับพี่กับน้อง โดยถ้าพี่สั่งเราอาจจะไม่ท�า
ก็ได้ด้วยเหตุผลที่พร้อมอธิบาย สิ่งเหล่านี้จะสร้างความสมเหตุสมผล และความเต็มใจที่
จะท�างานร่วมกับองค์กร การมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองและรับฟังกัน เป็นเรือ่ งที่
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เขาจะได้รับมาก ซึ่งผมมองว่าสิง่ เหล่านีอ้ งค์กรภาคสังคมมีในระดับทีส่ งู กว่าการท�ำงานใน
องค์กรทั่ว ๆ ไปเพราะเป็นการท�ำด้วยความสมัครใจและเต็มใจ”
ภาพแรกในสายตาเด็กรุน่ ใหม่อาจมองว่าเขาเป็นคนรุน่ เก่า ด้วยวัยวารทีผ่ า่ นมา
พอสมควร แต่ธนันกลับมีมุมมองในการท�ำงาน การไม่ให้ค่าด้านล�ำดับอาวุโสมากไปกว่า
ทักษะความสามารถ ซึง่ ท�ำให้เขาน�ำตัวเองเข้ามาท�ำงานร่วมกับคนรุน่ ใหม่ได้อย่างสนิทใจ
“ผู้ใหญ่ควรระวังเวลาที่เจอเด็ก เพราะว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วมีความสนใจ
ในสังคม แน่นอนว่าเด็กเขาจะมีประสบการณ์ มุมมองที่แคบและตื้นกว่าคนที่อยู่มานาน
แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่มานานรู้หมดนะ สิ่งที่เขารู้อาจจะรู้แค่สิ่งในอดีตก็ได้ แต่
เด็กรูต้ นื้ และแคบอยูแ่ ล้วโดยเส้นทางเดินของชีวติ เขา แต่อกี ข้อหนึง่ คือเด็กจะมีความกว้าง
ในการรูเ้ รือ่ งนูน้ เรือ่ งนีเ้ ยอะกว่าคนทีโ่ ฟกัสอยูห่ น้างานตลอดเวลา ดังนัน้ จึงไม่ควรไปครอบ
ให้เด็กต้องคิดและท�ำในแบบที่ผู้ใหญ่เชื่อ ผู้ใหญ่อาจจะเชื่อว่ามันถูกต้อง เพราะมันท�ำให้
องค์กรเขาอยู่ได้มา 10 ปีก็ตาม แต่มันอาจจะไม่ได้ช่วยท�ำให้เขาสามารถไปแก้ปัญหาเชิง
โครงสร้างได้ ปัญหาก็ยังวนอยู่อย่างนั้น
“ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือผู้ใหญ่ต้องระวังว่าอย่าไปครอบสิ่งที่มันเป็นเราให้เด็ก
ต้องมาเป็นแบบเรา เพราะงานมันอาจจะไม่ได้ดีไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนในมุม
ของเด็ก ถ้าเด็กจะต้องการแสดงความเห็นที่แตกต่างต้องรอไปอีกระยะหนึ่ง บางทีเข้าไป
วันแรกหรือสัปดาห์แรกแล้วมองเห็นทุกอย่างว่า “มันไม่ถูกต้อง มันต้องเปลี่ยนแปลง”
ซึง่ มันอาจจะเป็นมุมทีถ่ กู ต้องก็ได้ แต่ควรรอคอยปล่อยให้ตวั เองท�ำงานจนเริม่ มี empathy
ที่ถูกต้องของปัญหา เข้าใจกลุ่มคนหน้างานมากขึ้น แล้วก็ได้ย้อนทวนในสิ่งที่ตัวเองคิด
ต่าง มันก็อาจจะท�ำให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งคู่”
แรงบันดาลใจที่ส�ำคัญในการท�ำงานเพื่อสังคม
ความเข้าใจในเรื่องการด�ำรงชีวิต ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ดีพอสมควร ฉะนั้น
ใครจะคิดว่าเงินไม่สำ� คัญ ธนันปฏิเสธความคิดนี้แน่นอน เขาบอกได้ว่า เงินเดือน คือสิ่ง
ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นแรงจูงใจหรือบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาท�ำงานเพื่อ
สังคม ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีศักดิ์ศรีไม่ด้อยกว่าภาคเอกชน ซึ่งบางแห่งเป็นผู้สร้าง
ปัญหาสังคมเสียด้วยซ�ำ้ ไป หากก็กินอิ่มนอนหลับเป็นอย่างดี
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“ถ้าจะพูดอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ หนึ่งคือ องค์กรที่มันเป็น
คนสร้างปัญหาสังคม พนักงานและเจ้าของยังมีชีวิตที่ดีได้เลย คนท�ำงานเพื่อแก้ปัญหา
และท�ำให้สังคมดีขึ้นมันไม่ควรจะอายที่จะสามารถมีชีวิตที่อย่างน้อยก็ดีเทียบเท่ากับ
เพื่อน ๆ ความหมายคือคุณควรจะมีเงินเดือน 30,000 ได้ไหม ผู้บริหารระดับสูงของคุณ
มีเงินเดือน 50,000-100,000 ได้หรือไม่ ถ้าคุณแก้ปัญหาสังคมที่มันสร้างผลกระทบทาง
ลบให้กับสังคมได้ ผมคิดว่าองค์กรที่ทำ� งานเรื่องนี้ควรจะมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าองค์กรที่
เรารู้จักที่คุณก็รู้ว่าใคร ที่เขาก่อปัญหาเยอะแยะแล้วทั้งพนักงานและเจ้าของก็ยังมีชีวิตที่
ดี องค์กรแบบนี้ไม่เห็นใครเคยไปชี้หน้าด่าเลย
“แต่ด้านองค์กรที่ท�ำงานเพื่อสังคม ทั้งคนภายนอกและภายในมักจะมีทัศนคติ
ว่าองค์กรภาคสังคมควรจะเป็นคนที่ดูอนาถาถึงจะเหมาะสมกับการเป็นคนที่เสียสละ
เพื่อสังคม คือลักษณะเนื้องานเขาเสียสละอยู่แล้วเพราะเขาต้องท�ำงานที่โหดกว่า ต้อง
เผชิญกับงานที่มันเป็นปัญหาในขณะที่คนอื่นเผชิญกับงานที่เป็นปกติทั่วไป เพราะฉะนั้น
เขาท�ำงานที่ยากล�ำบากกว่าอยู่แล้วในการแก้ไขปัญหา ดังนัน้ น้อยทีส่ ดุ เขาควรจะได้มชี วี ติ
ที่ดีเท่ากับคนที่ท�ำงานบริษัทเอกชนได้ อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่ง อย่าง PLANT:D เราจะตั้ง
โจทย์เลยว่าพนักงานควรมีเงินเดือนเท่าไร ผู้บริหารผู้จัดการควรมีเท่าไร แล้วในวันหนึ่ง
ที่ผมอาจจะต้องการมี CEO มาท�ำงานแทน เราควรจะจ่ายเงิน CEO คนนี้ในระดับที่
ท�ำให้เขาคิดว่า เขาท�ำที่นี่ดีกว่าเพราะว่าเงินเท่ากันแต่เขาได้ท�ำอะไรให้สังคมดีขึ้นด้วย
ไม่ต้องมาเสียสละยอมล�ำบากหรือได้น้อยกว่า”
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ในเมือ่ ปัญหาสังคมเป็นโจทย์ทแี่ ก้ไม่ได้งา่ ย ๆ อีกทัง้ ต้องการคนทีม่ คี วามสามารถ
มาแก้ไข เราคงต้องการคนที่ต้องเสียสละ ขาดโอกาสในสิ่งที่คนรุ่นราวคราวเดียวกันเขามี
เขาท�ำกัน หากแต่เราปรารถนาให้คนรุน่ ใหม่ทจี่ ะก้าวเข้ามาท�ำงานเพือ่ สังคมมีมากไปกว่านัน้
นอกเหนือจากโอกาสเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ แล้ว คือความภาคภูมิใจในงานที่ท�ำ เพราะ
งานนั้นมีคุณค่าในการเปลี่ยนคน เปลี่ยนโลก จากพลังความมุ่งมั่นของตน
“ปัญหามันมีจ�ำนวนมากอยู่ในสังคม มันเป็นโจทย์ที่ยาก และต้องการคนที่เก่ง
ในการแก้ไข ดังนั้นแล้วถ้าเราจะต้องท�ำงานเพื่อเลี้ยงชีวิต ในฐานะที่คุณเป็นคนรุ่นใหม่
ของประเทศ และเป็นประเทศทีท่ า้ ทายในด้านการพัฒนาด้วย ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาหรือ
คนทีใ่ ช้ได้กด็ ี แต่ทงั้ ชีวติ เราจะแค่ทำ� งานเพือ่ อัปเดตเฟซบุก๊ ว่า “เฮ้ย วันนีเ้ รากินร้านไหนชิล
ๆ ไปเทีย่ วไหนหรู ๆ” มีบา้ นแบบไหน มีรถแบบไหน ถ้ามีลกู แล้วลูกเรียนทีไ่ หนแค่นนั้ เอง แล้ว
ตลอดชีวิตก็มีโอกาสท�ำได้แค่นี้ หรือคุณก็มีโอกาสท�ำแบบนี้เหมือนกันเลย แต่งานที่คุณ
ท�ำมันเปลี่ยนสังคมให้มันดีขึ้นด้วย เปลี่ยนโลกได้ด้วย ผมคิดว่าในมุมของการท�ำงานภาค
สังคมที่อยากให้มันเป็นมันควรจะให้ค�ำตอบนี้กับคนรุ่นใหม่ที่ท�ำให้ผมฝันว่าในอนาคต
เด็กทีเ่ รียนเก่งมาก ๆ จะรูส้ กึ ว่าท�ำยังไงเราถึงจะได้ทำ� งานในองค์กร Social Enterprise เพราะ
มันจ่ายเท่าบริษัทใหญ่ ๆ สวัสดิการเท่ากันทุกอย่าง แต่ว่า “เฮ้ย กูทำ� ที่นี่แล้วมันอินมาก
ๆ” มันได้ผลกระทบต่อโลกนี้ด้วย มันมีส่วนท�ำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี นึ้
อย่างชัดเจน มันควรเป็นอย่างนัน้ และโลกทีม่ นั จะดีกว่านีม้ นั ควรได้คนแบบนัน้ ไปท�ำ”
ประกายตาระหว่างการพูดคุยในประเด็นเยาวชนคนรุน่ ใหม่ ท�ำให้เห็นถึงความเชือ่
ในคลื่นพลังของคนรุ่นใหม่ คลื่นพลังใต้นำ�้ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ยุคอารยะ
แห่งความเท่าเทียม ไปสูย่ คุ แห่งการหลุดพ้นความทุกข์ยากคณานับโดยปราศจากการนองเลือด
ตามอุดมคติของเขา แต่การจะก้าวไปยังจุดหมายนั้นได้เราทุกคนต้องร่วมมือกัน...
ระบบที่จะสร้างนวัตกรรมสังคมอยู่ในมือเรา ?
ธนันเชือ่ ว่านวัตกรรมเพือ่ สังคมจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งมีระบบทีส่ ร้างสรรค์ จะต้องแก้
ที่ระบบในสังคมหากแต่เขายังมองไม่เห็นว่าจะแก้ไขที่ระบบใหญ่ได้ ดังนั้นระบบเล็กที่สุด
ที่เราสามารถลงใจลงแรงด้วยตัวเรา คือ ครอบครัว นี่แหละจะเป็นฟันเฟืองอันส�ำคัญที่
สามารถช่วยขับเคลื่อนสังคมให้สู่เป้าหมายที่ดีงามและสร้างสรรค์ร่วมกันได้

122

“การพัฒนาให้สงั คมหรือประเทศเรามันเดินหน้าไปกว่านีม้ นั ต้องการนวัตกรรม
ตอนนี้ส่วนใหญ่ค�ำว่านวัตกรรมจะถูกมองว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เช่น เรามีตัวอย่างจาก Estonia ที่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เขาตัดสินใจให้เด็กอนุบาลทุก
คนต้องเริ่มเรียน coding ตั้งแต่อนุบาลแต่ว่ามันก็ส่งผลให้ปัจจุบัน Estonia เป็นประเทศ
ทีม่ ี digital literacy ทีส่ งู มาก ๆ และท�ำให้เขากลายเป็นประเทศทีเ่ ป็น start up nation ได้
เราไม่ได้พูดถึง Israel ที่เขามีวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรมอยู่แล้วเพื่อความอยู่รอด
ของเขา แต่ในมุมของบ้านเราเอง เราให้คำ� จ�ำกัดความของนวัตกรรมที่ต�่ำเกินไปและเรา
ไม่ค่อยส่งเสริมด้วย เราไม่มีพื้นฐานเรื่องนี้หรือเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ไปนาน ๆ ซึ่งผม
มีความเชื่อในด้านหลังเยอะเหมือนกัน เพราะถ้าคนเก่ง ฉลาด มีนวัตกรรมมากแล้วมัน
ปกครองยาก ซึ่งประเทศที่ไม่อยากให้คนเท่าเทียมกันก็ไม่อยากได้คนฉลาดมาก
“ในมุมของนวัตกรรมเพื่อสังคมมันต้องการระบบ โดยระบบที่เล็กที่สุดผมก็
ต้องฝากไว้ที่ระดับครอบครัว ถ้าเป็นคุณพ่อ คุณแม่ มองอนาคตของลูกก็ต้องส่งเสริม
วัฒนธรรมของครอบครัวที่เปิดโอกาสที่จะให้เด็ก ๆ คิด และเรียนรู้สิ่งที่เขาสนใจไปให้สุด
เท่าที่เราจะท�ำได้ เพื่อให้เด็กมีพื้นที่มากพอที่จะพบคนที่ส่งเสริมต่อ ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เกิด
ขึน้ ได้เพราะว่ามีทนุ จ�ำนวนมากบนโลกนีท้ พี่ ร้อมจะให้เด็กทีม่ คี วามคิด แต่โชคร้าย แต่เมือ่
เด็กได้ทุนเหล่านั้นแล้วเจ้าของทุนมักจะเอาเด็กเหล่านั้นมาเป็นทรัพย์สินของประเทศเขา
ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม โดยตรงคือการเอาเด็กไปอยู่ในประเทศนั้นเลย โดยอ้อมคือการที่
เอาผลงานที่เด็กคนนั้นคิดค้นขึ้นแลกกับปริญญาเอก เขาก็ได้ความรู้ใหม่ ๆ ไป”
เราจะท�ำอย่างไรในครอบครัวของเรา ในบ้านของเรา หากแต่มิใช่เพื่อลูกเพื่อ
คนในบ้านเท่านั้น แต่เพื่อลูกที่ไกลออกไปจากบ้านเรา และคนอื่น ๆ ในสังคมด้วย นัก
ออกแบบความคิดและลงมือปฏิบัติการด้วยตัวเองมีค�ำตอบให้
“ในระดับของระบบครอบครัว ครอบครัวที่พร้อม ผมก็อยากจะเชิญชวนว่าเรา
มามองให้ไกลกว่าลูกเรา มองไกลกว่าบ้านเรา มันก็จะเป็นตัวช่วยเพราะระบบมันยังไม่พร้อมที่
จะช่วยเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้ อันนี้ก็เป็นระบบที่ต้องจับมือกัน ผมมีความเชื่อ
เช่นนี้เพราะบ้านผมท�ำ home school คือผมคิดว่ามันเป็นรากฐานของระบบใหม่ใน
การที่จะสร้างสังคมการเรียนรู้ ที่ทำ� ให้เด็กสามารถที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้ไปไกลมากที่สุด
เท่าที่ผู้ใหญ่ในยุคนั้นจะเรียนรู้ได้ และอาจจะส่งต่อไปยังความรู้ที่มากขึ้นได้ เพราะฉะนั้น
ถ้าพูดถึงค�ำว่า นวัตกรรม ผมยังไม่กล้าคาดหวังมากนักต่อระบบขนาดใหญ่ แต่มันก็มี
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ระบบครอบครัว จากครอบครัวแล้วมันมักจะไปที่เอกชนเลย เพราะเขามีโอกาสได้ผล
ประโยชน์กลับคืนจากการลงทุนในการส่งเสริมนวัตกรรม แต่ถ้าเป็นของภาครัฐเอง ถ้า
ได้เราก็โอเค ถ้าไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพาระบบที่มีอยู่”
กลไกการสือ่ สารของประเทศเราเจริญแล้ว บ้านนอกไม่มจี ริงในประเทศไทย
ดังนั้นเรื่องดี ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เองโดยไม่ต้องพึ่งรัฐ ไม่ขอให้รัฐช่วย เมื่อใด
ก็ตามที่เกิดตัวอย่างที่ดีนี้ขึ้น และสื่อถึงกันว่าท�ำอย่างไร สภาพการณ์นี้มันจะเกิดขึ้น
อย่างเป็นธรรมชาติและรวดเร็ว กลไกเหล่านี้จะท�ำให้กลุ่มที่พยายามหยุดการพัฒนา
ประเทศเราท�ำงานได้ยากขึ้น และสุดท้ายเขาจะหยุดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงของ
เราไม่ได้....!
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ณพี ธีระพิจิตร

คนรุ่นใหม่บนถนนสายจิตอาสาและธุรกิจเพื่อสังคม
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“วางโซเชียลกัน แล้วหันมาสนใจสิ่งรอบ ๆ ตัวมากขึ้น... เราเห็น
ข่าวโน่นนีน่ นั่ เต็มไปหมดในแต่ละวัน ข่าวทุกอย่างอยูใ่ นฟีดเฟซบุก๊ หมดเลย
แต่ว่าเรารู้จริงกับมันแค่ไหน? ถ้าวางโซเชียลมีเดีย แค่วางมันนะ แล้วมอง
แบบมองออกมากว้าง ๆ ประสบการณ์มนั อยูท่ กุ ทีท่ เี่ ราหยุดเวลาอยูก่ บั มัน...
คุณจะเห็นว่าโลกมันกว้างกว่าในฟีดเยอะมากๆ ...”
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หญิงยุคใหม่บอกกล่าวอย่างหนักแน่น เธอคือ ณพี ธีระพิจิตร หรือ ท็อฟฟี่
หนึ่งในสี่ของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจาก School of Changemakers ในโครงการ
Intrapreneur for Change เธอเป็นคนทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ และแน่นอน เป็นหนึง่ ในตัวแทน
ของคนรุ่นใหม่ที่ปรารถนาจะท�ำงานเพื่อสังคมมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นวัยเรียนในแดนดิน
นอกถิ่นไทย
ชีวิตเยาว์วัยกับบันไดก้าวแรกของงานจิตอาสา
“เรารูส้ กึ แตกต่างจากคนอืน่ เพราะเราอยูห่ ลายทีม่ าก” ค�ำตอบแรกบ่งบอกความคิดที่
ณพีมตี อ่ ชีวติ ตัวเอง เมือ่ เราเริม่ ต้นด้วยค�ำถามเกีย่ วกับเรือ่ งราวชีวติ ของเธอ - ลูกคนเดียว
ของคุณพ่อคุณแม่
ครอบครัวของเธอเป็นเจ้าของกิจการขนส่งให้บริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง ด้วยลักษณะ
กิจการของครอบครัวท�ำให้เธอไม่ได้อยู่ในภูมิล�ำเนาอย่างเด็กในรุ่นราวคราวเดียวกันโดย
ทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่จ�ำความได้ก็โยกย้ายที่อยู่หลายครั้ง “เราเกิดที่สระบุรี เรียนชั้นประถมที่
ราชบุรี แต่ทะเบียนบ้านอยูเ่ ชียงใหม่ เรียนมัธยมทีพ่ ทั ยา คือเป็นคนทีเ่ คลือ่ นทีต่ ลอดเวลา
จากเรียนอินเตอร์ที่พัทยาอยู่ 2 ปีแล้วก็ไปเรียนที่สิงคโปร์ 10 ปี”
สิงคโปร์เป็นประเทศทีไ่ ม่ไกลนักส�ำหรับการฝึกฝนภาษาทีส่ อง ทีเ่ ธอบอกเล่าว่า
ก่อนไปนั้นยังใช้การไม่ได้ สิ่งส�ำคัญสิงคโปร์ตอบโจทย์สิ่งที่พ่อคาดหวังให้เธอกลับมาท�ำ
ธุรกิจที่บ้าน เพราะที่นั่นมีวัฒนธรรมการค้าขายที่ใกล้เคียงกับเมืองไทย และที่นี่คือจุด
เริ่มต้นของการท�ำงานด้วยจิตอาสาของเธอ แม้ว่าเมื่อเรียนระดับมัธยมในเมืองไทยนั้น
เธอจะได้ทำ� งานอาสาสมัครคล้ายเด็กไทยทั่วไปตามชั่วโมงก�ำหนดของโรงเรียน แต่เมื่อ
ไปเรียนที่สิงคโปร์ การตัดสินใจนัน้ เป็นของตัวเธอเองโดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั กรอบของทางโรงเรียน
ณพีไปสมัครท�ำงานในฐานะอาสาสมัครโดยไม่มชี วั่ โมงบังคับใด ๆ ของทางโรงเรียนเป็นตัวก�ำหนด
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“ส่วนของชีวิตที่ท�ำให้เราได้เปิดโลกใหม่เลย คือช่วงที่อยู่ที่สิงคโปร์ ท็อฟฟี่อยู่
ทีน่ นั่ นานราว 10 ปี และทีน่ เี่ องทีฟ่ ไ่ี ด้ทำ� งานอาสาสมัครอย่างจริงจังเป็นครัง้ แรก แม้จริง ๆ
แล้วจะได้เริ่มงานจิตอาสาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นอายุราว ๆ สิบสี่สิบห้าที่โรงเรียนนานาชาติ
ในไทย ซึ่งตอนนั้นโรงเรียนจะจัดมาให้ เช่น ช่วยท�ำความสะอาดพื้นที่แถวนาเกลือ แต่
เมือ่ ไปเรียนทีส่ งิ คโปร์ เราเป็นเด็กไทยจึงท�ำงานเป็นรายได้เสริมไม่ได้ และไม่ได้เรียนเสริม
อะไรเพราะน้อยคนที่นั่นจะเรียนเสริม ถ้าเรียนก็จะเรียนกันอย่างจริงจัง เหตุนี้ฟี่จึงมีเวลา
ค่อนข้างมาก เลยหากิจกรรมท�ำยามว่าง ช่วงแรกก็ลองรับเป็นผู้ช่วยสอนเทนนิส 3-4 ปี
เพราะตัวเองเป็นนักเทนนิสเคยแข่งขันระดับเยาวชนตอนเข้าเรียนมัธยมก็ใช้โควตา
นักกีฬาสมัครเข้า แต่เพราะมีอาการเจ็บหลังระหว่างซ้อม โค้ชเห็นว่าเราชอบจึงชักชวน
มาเป็นผู้ช่วย และได้มีโอกาสไปช่วยโค้ชท�ำซัมเมอร์แคมป์ ให้เด็กที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่ง
ในปีนั้นได้เป็นแชมป์เทนนิสของประเทศ งานนี้ถือเป็นงานอาสางานแรกที่นั่น
“ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฟี่จะเข้าเรียนระดับ Diploma (อนุปริญญา) จึงต้องไปสอบ
พวก GCE ‘O’ Level (สอบเข้ามหาวิทยาลัย) เพราะมันใช้ระบบอังกฤษ แต่บังเอิญเกิด
จุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้น คือ ฟี่สอบภาษาอังกฤษตก ถ้าตกอังกฤษข้อสอบทั้งชุดก็ตก
หมด เลยใช้โควตาการเป็นนักกีฬาเทนนิสเข้าเรียนอนุปริญญา ไปเรียนด้าน Networking
and Engineering พอเข้าไปเรียนก็ค้นพบว่าตัวเองไม่ได้ชอบ แต่ที่เรียนก็เพราะเราจะได้
เข้าไปเรียนในระดับ Diploma และเราก็ยังอยากอยู่สิงคโปร์ต่อ”
แม้อุปสรรคในครั้งนี้จะท�ำให้เธอหมองหม่นกับชีวิตไปหลายปี เพราะการสอบ
เข้าในระดับอุดมศึกษาจะเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับวัยรุ่นมาก หากแต่ความท้อแท้ก็ไม่ได้เข้า
มาเป็นเจ้าเรือนในชีวิตของสาวน้อยคนนี้ และเธอก็ไม่คิดยุติการท�ำงานจิตอาสา ชีวิตยัง
ต้องเดินหน้าต่อไป
ณพีเดินหน้าสู่งานอาสาสมัครที่ NLB (National Library Board) ซึ่งเป็นหอ
สมุดของสิงคโปร์ เพราะการอ่านอยู่ในวิถีที่เธอรักมาตั้งแต่เด็ก
“เราชอบอ่านหนังสือมาตัง้ แต่เด็ก ถ้าถามจุดเริม่ ต้นท�ำไมถึงไปท�ำที่ NLB เพราะ
รูส้ กึ ว่ามันง่าย ๆ คือเราเป็นคนทีไ่ ม่อยากลงแรง ถ้าใช้ความรูใ้ ช้คอมพิวเตอร์คอื ถนัด แต่อย่าให้
ไปทาสีหรือท�ำอะไรแบบนั้นฟี่จะไม่ถนัดเลย ก็เลยไปท�ำงานที่ NLB ซึ่งเป็นห้องสมุด เขา
จัดระเบียบดีมาก ทีน่ นั่ งานอาสาสมัครเยอะ เขาจะท�ำเป็นโซนทิศหนือ-ทิศใต้-ตะวันออก-
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ตะวันตก ห้องสมุดจะมีทุกที่ โซนละประมาณ 5-6 แห่ง เราก็เลือกที่ใกล้บ้าน มีงานให้ท�ำ
หลากหลายมากตั้งแต่จัดหนังสือ คีย์ข้อมูล แนะน�ำผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ
เช่น Halloween ก็มีการจัดอีเวนต์เล็ก ๆ”
บันไดขั้นสูงขึ้นไปในงานจิตอาสาแบบเต็มตัว
ในปี 2010 มีการจัดการแข่งขันกีฬา Youth Olympics ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์
จากงานอาสาสมัครยามว่างที่ห้องสมุด ณพีก้าวไปสู่งานอาสาระดับชาติ และที่นี่เอง
เป็นจุดเริ่มต้นงานที่เรียกว่าจิตอาสาเต็มตัวของสาวน้อยคนนี้
“จุดที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครเต็มตัวจริง ๆ น่าจะเป็น Youth Olympics 2010
ตอนนั้นเรียนอยู่ Polytechnic ปีสุดท้าย อนุปริญญามันเรียน 3 ปี ก็เลยไปสมัคร ได้ไป
งาน Open House ที่จัดยิ่งใหญ่มากคล้าย ๆ ที่ไบเทค บางนา เราเลยลองสมัครไปก็ได้
เข้าไปท�ำงานในฐานะ HR Workforce แต่ตอนนั้นใช้โควตาเป็นนักเรียนสิงคโปร์ ครั้งนั้น
รูส้ กึ ว่าเป็นปีแรกทีส่ งิ คโปร์จดั งานกีฬาของโลก แล้วก็กอ่ นหน้านัน้ ทีส่ งิ คโปร์ไม่คอ่ ยมีอเี วนต์
กีฬาใหญ่ขนาดคนสองสามพันคนในหนึ่งอีเวนต์ คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่มากใน
สิงคโปร์ เพราะว่าคนที่อยู่บริษัทใหญ่ ๆ อย่างแบงก์ OCBC เขาก็ดึงคนมาเป็นสตาฟฟ์ใน
ช่วงที่มีการแข่งขัน เตรียมงาน ตัวฟี่เองเลยไปสมัครทิ้งไว้ในเน็ต แล้วเขาก็เรียกไป พอไป
เขาก็เห็นว่าเราเคยทดสอบคล้าย SWOT Analysis บอกว่าเราเป็นคนประเภทไหน
เหมาะกับงานอะไร ซึง่ ออกมาว่าเราเหมาะกับงาน HR แต่ครัง้ แรกทีไ่ ปเป็นอาสาสมัครก็ไม่
ค่อยรู้อะไร เขาให้ไปอบรมก็ไป”
เมื่อมีงานอาสาในกีฬาระดับนานาชาติครั้งที่ 1 แล้ว ก็ตามมาด้วยครั้งที่ 2 และ
เธอก็ได้กา้ วเข้าไปร่วมด้วยความสมัครใจอีกครัง้ หนึง่ ได้เรียนรูค้ วามก้าวหน้าในงานอาสาสมัคร
ที่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง
“แต่วา่ พอมาครัง้ ที่ 2 เป็นงานกีฬาซีเกมส์ เขามีคนทีม่ าท�ำงานเต็มเวลามาดูแล
อาสาสมัครอีกทีหนึ่ง งานอาสาสมัครของเขามีความก้าวหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่ง ท�ำแล้ว
รู้สึกประทับใจ แต่ว่าเรามีเวลาให้เขาไม่มาก เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่กลับมาเรียนต่อ
ปริญญาโททีธ่ รรมศาสตร์ คือเปิดเทอมพอดี ซีเกมส์มนั จัดช่วงใกล้จะเปิดเทอม ระยะเวลา
งานประมาณ 2 อาทิตย์เลยตกลงอาสาท�ำงานกับเขาได้ประมาณอาทิตย์กว่า ๆ”
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งานอาสาที่ณพีเดินเข้าไปสมัครด้วยตัวเอง ด้วยเหตุผลเพราะอยากค้นหา
ประสบการณ์ในยามที่ว่างจากการเรียน แม้จะไม่เคยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเลย
แต่สิ่งตอบแทนที่เธอได้กลับมานั้นทดแทนไม่ได้ด้วยเงินตรา สิ่งหนึ่งที่เธอรู้สึกประทับใจ
มากคือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เยาวชนสิงคโปร์หันมาสนใจกีฬา
นอกเหนือจากการมุ่งแข่งขันกันเรียนหนังสือ
“ด้วยความที่ฟี่ชอบเล่นกีฬาฟี่ก็รู้สึกว่านักกีฬาสิงคโปร์ห่วย เมือ่ ก่อนแข่งกับเรา
ไม่ต้องลุ้น แพ้ชัวร์ เด็กเขาไม่เก่งเขาก็ใช้วิธีซื้อนักกีฬาจากจีนและให้สถานะเป็นคนชาติ
สิงคโปร์มาแข่ง พอมี Youth Olympics มันก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานต่าง ๆ
รวมไปถึงโรงเรียนสนับสนุนด้านกีฬาแก่เด็กมากขึ้น แล้วเราก็เริ่มเห็นว่าสิงคโปร์ชนะไทย
ได้ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมาก ในช่วงแข่งขันซีเกมส์เขารับเด็กวัยรุ่นมา
ท�ำงานอาสาเยอะมาก ก็เลยเกิดความประทับใจที่ด้านกีฬาเขาพัฒนาได้จริง แต่ก่อนคน
สิงคโปร์เขาค่อนข้างจะเน้นเรือ่ งการศึกษาเป็นหลัก เด็กต้องเรียนอย่างจริงจัง เด็กไม่มเี วลา
เล่นกีฬาเลย จนวันหนึง่ มีอเี วนต์กฬี าแบบนีเ้ ข้ามาเด็กก็มาสนใจกีฬามากขึน้ โรงเรียนก็ได้มี
โอกาสสนับสนุนมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนการเล่นกีฬาคือเสียเวลา เขาจะมีความคิดว่า
คุณต้องเรียนจบคุณต้องเข้ามหาวิทยาลัยนะ เป็นนักกีฬายังไงไปแข่งคุณก็แพ้ พอมางาน
กีฬาใหญ่ครั้งที่ 2 ฟี่ว่าความคิดคนในประเทศเรื่องกีฬามันเป็นบวกมากขึ้น เห็นคุณค่า
ของการเป็นนักกีฬามากขึ้น”
อีกหนึง่ ความประทับใจทีไ่ ด้จากการท�ำงานอาสาสมัคร คือความทุม่ เทของเพือ่ น
ร่วมงาน ความทุ่มเทของอาสาสมัครคนนี้เป็นหนึ่งในแรงผลักให้แก่ณพี ที่สืบเนื่องมาถึง
ทุกวันนี้
“ประทับใจคนที่เจอ เขาเป็นคนอินเดียมาอยู่ที่สิงคโปร์ เขาเป็นลูคีเมียต้อง
รักษาตัว พอเขาหายป่วยเขาใช้เวลาช่วยกิจกรรมพวกนี้เยอะมากจนได้รับรางวัลในด้าน
นี้เลย ทั้งที่เขาไม่สบายยังมาช่วย ตั้งแต่ฟี่รู้จักเขามาประมาณปี 2015 ทุกวันนี้เขาก็ยัง
ท�ำงานอาสาอยู่ เป็นลีดเดอร์ของอาสาสมัครในนั้น เขาท�ำเป็นแบบกิจวัตรประจ�ำวันไป
แล้ว น่าประทับใจจริง ๆ”
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จิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ณพีอาจจะบอกกับใครต่อใครว่า “การเป็นอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
การเริ่มต้นการเป็นอาสาสมัครของดิฉัน เริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ 13 ในวันที่โรงเรียนพาไปเก็บ
ขยะในชุมชน หลังจากนัน้ ชีวติ การเป็นอาสาสมัครก็เริม่ ต้นขึน้ ” และตามมาด้วยเรือ่ งราวกับ
บทเรียนจากการท�ำงานอาสาสมัครที่เธอได้มีโอกาสสัมผัสด้วยแรงใจแรงกายที่ประเทศ
สิงคโปร์
แต่เมื่อนึกย้อนกลับไปในวัยที่เยาว์กว่านั้น ณพีพบว่า ใจที่อยากให้โดยไม่หวัง
สิง่ ตอบแทนได้รบั การปลูกฝังมาตัง้ แต่เธอยังเป็นเด็กมาก การพเนจรไปกับเส้นทางการค้า
ของพ่อ ไม่ได้ปักหลักอยู่กับที่เหมือนเด็กทั่วไป ท�ำให้เธอเกิดความรู้สึกแตกต่างจากคน
อื่น และสิ่งเดียวกันนี้เองที่ทำ� ให้เธอมีใจอาสา (ที่อาจ) ต่างไปจากคนอื่น ๆ
“จริง ๆ แล้วการรูจ้ กั จิตใจแบบนีม้ นั เริม่ มาจากเด็ก ๆ ตอนเด็กพ่อต้องออกตลาด
พ่อต้องไปหาลูกค้าเศษเหล็ก เพราะบ้านเราท�ำการค้าเศษเหล็กของเก่า พ่อก็จะพาขึ้น
เขาไปบริจาคเงินให้เด็กชาวเขา ซื้อของเล่นของกินให้เด็ก มีครั้งหนึ่งโรงเรียนให้เขียน
จดหมายไปหาคนนอกโรงเรียน ฟี่ลองส่งไปเขาก็ส่งกลับมา จนวันหนึ่งพ่อบอกว่าพ่อจะ
ไปดูตลาดแถวโรงเรียนนั้น ฟี่จะไปเยี่ยมเพื่อนทางจดหมายคนนี้มั้ย เราเลยได้ไปโรงเรียน
นั้น อยู่ที่อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อก่อนคนยังไม่ค่อยไปกัน เราก็ไปเจอคนที่
เขียนจดหมายคุยกับเรา เลยได้สัมผัสชีวิตเขา ชีวิตที่ต่างจากเรามาก เขาอยู่โรงเรียนบน
เขาในชนบท เราก็ได้สมั ผัสความไม่เท่าเทียมกันในสังคม พ่อจะพาเราขึน้ เหนือบ้างใต้บา้ ง
ตอนเด็ก ๆ ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่สงสัยว่าท�ำไมชาวเขาเขาต้องแบกเด็กลงมาขายของ
เราเห็นภาพนั้นแต่เราไม่ได้รู้หรอกว่าคนกลุ่มนั้นเป็นคนต่างด้าวไม่มีสัญชาติ (เราเพิ่งมารู้
ตอนโตตอนได้ทำ� งานกับโปรเจกต์มลู นิธบิ า้ นครูนำ�้ เราก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าเป็นคนกลุม่
นี้เหรอที่เขาแบกลูกมาขายของข้างล่าง ยอมเดินไกล ๆ ขึ้นลงเขา) ถ้าไม่ขึ้นเขาพ่อก็จะ
พาไปหมู่บ้านเด็ก ที่กาญจนบุรี เพราะที่ทำ� งานอยู่ที่เมืองกาญจน์ พ่อจะพาไปช่วงเสาร์
อาทิตย์ ไปบริจาคเงิน ปากกา ดินสอ ท�ำให้เราเห็นการให้แบบนี้ตั้งแต่เด็ก”
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ตลอดรายทางชีวิตช่วงวัยเยาว์ วัยเรียน จนถึงวัยท�ำงานของณพี กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับจิตอาสา – งานอาสา ผูกพันอยู่กับเธอจนท�ำให้รู้สึกได้ว่าสิ่งนี้เป็นหนึ่งเดียว
กับชีวิตเธอตลอดเวลาร่วม 30 ปี
“มันเหมือนเป็นอะไรทีต่ ดิ ตัวมาแล้ว ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ไม่ได้มใี ครบังคับ เราท�ำเพราะ
อยากท�ำไม่ได้รู้สึกว่ามีใครมาบังคับ แม้แต่ในชั่วโมง CIP (Community Involvement
Program) 6 ชั่วโมงมันก็เปลี่ยนกลับมาเป็นคะแนนไม่ได้นะ แต่เราก็ท�ำมาเรื่อย ๆ อยาก
ท�ำก็ทำ� มีช่วงหนึ่งมีงานอาสาแถวบ้านก็ปั่นจักรยานไปท�ำมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่ง
งานอาสามันมีเสน่ห์ตรงที่มันท�ำให้เราได้รับโอกาสหลากหลาย เพราะเราไม่รู้เลยว่าครั้ง
หนึ่งที่เราลงทะเบียนไปเราจะได้ท�ำอะไร“
หลังส�ำเร็จการศึกษาจากสิงคโปร์ ณพีก็กลับมาอยู่เมืองไทย แน่นอน เธอมิได้
หยุดงานอาสาที่เธอถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต แม้ช่วงแรกที่กลับมาศึกษาต่อระดับปริญญา
โทที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย แต่เธอก็ยังกลับไปท�ำงานอาสาที่สมัครไว้ต่อที่สิงคโปร์
“ช่วงเวลาที่รู้สึกว่าการท�ำงานอาสายากที่สุดไม่ใช่เนื้องาน แต่เป็นการเดินทาง
ทีเ่ ราต้องบินไปเทรนงานซีเกมส์ รูส้ กึ ว่าเราจะเอายังไงต่อ มันค่อนข้างจะใช้พลังเยอะมาก
ในการจองตั๋วไปเพื่อไปท�ำสิ่งนี้ บินไปเงินก็ไม่ได้แต่อยากไป อันนี้แหละยากที่สุด แต่เราก็
ยังท�ำเพื่อรักษาความตั้งใจว่าอยากจะตอบแทนอะไรสักอย่างให้สิงค์โปร์ ที่เราได้ใช้ชีวิต
อยู่เกือบ 10 ปี”
เมือ่ ภารกิจซีเกมส์ทสี่ งิ คโปร์เป็นเจ้าภาพเสร็จสิน้ ณพีจงึ หันกลับมาท�ำงานอาสา
ในเมืองไทยแดนดินถิน่ เกิดของตน เพราะคิดว่าในต่างบ้านต่างเมืองเธอยังท�ำงานอาสาให้
แล้วท�ำไมไม่ท�ำให้บ้านตัวเองบ้างล่ะ “รูส้ กึ ว่าเหมือนตัวเองไปอยูเ่ มืองนอกแล้วดัดจริตไป
ท�ำให้เขาแต่ในเมืองไทยไม่ทำ� เสียตั๋วเครื่องบินไปก็ยังท�ำ กลับมาเมืองไทยไม่ท�ำได้ไง”
จิตอาสาเต็มตัวครั้งแรกในเมืองไทย
เหตุการณ์นำ�้ ท่วมใหญ่ในเมืองไทย ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและอีกหลายต่อหลาย
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จังหวัดในภาคต่าง ๆ เมื่อปี 2554 คือช่วงเวลาที่ณพีอาสาไปท�ำงานเพื่อช่วยผู้ประสบ
อุทกภัย ประสบการณ์ในครั้งนั้นท�ำให้เธอเห็นความแตกต่างระหว่างงานอาสาสมัครใน
ไทยกับสิงคโปร์ที่เธอได้ประสบมา
“เราโดนดูถกู ตอนนัน้ เรากลับมาเมืองไทยช่วงแรกเป็นช่วงน�ำ้ ท่วมปี พ.ศ. 2554
เราไปช่วยอาสาที่ดอนเมือง มีคนมองเราแล้วถามว่าใช้คอมเป็นด้วยเหรอ เท่านั้นแหละ
เราโมโหมาก เราตั้งใจดีนะแม้เราท�ำงานใช้แรงไม่ได้แต่เราก็อยากช่วย วันนั้นเลยไปช่วย
แพ็คของแทน ซึง่ เป็นงานทีเ่ ราไม่ชอบและยังได้ยนิ ข่าวมาว่าของไปไม่ถงึ คนเดือดร้อนจริง ๆ
อีก ท�ำให้ตัดสินใจไม่ไปอีกเลย นี่ก็คือสิ่งที่เราคิดในตอนนั้นว่าเป็นความแตกต่างระหว่าง
คนไทยกับคนสิงคโปร์”
แต่อย่างไรก็ดี ค�ำดูถกู ในวันนัน้ ไม่ได้ทำ� ให้เธอล้มเลิกความตัง้ ใจทีอ่ ยากจะท�ำงาน
เพื่อสังคม เหตุการณ์นั้นกลับท�ำให้เธอเห็นความแตกต่างของงานอาสาในแต่ละที่ชัดเจน
เธอมีความเห็นว่างานด้านจิตอาสาในบ้านเราสามารถจัดการให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ได้
“รู้สึกว่าอาสาสมัครในไทยไปได้ไกลกว่านี้เยอะ ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้รับตอนท�ำ
โครงการทีส่ งิ คโปร์ กับสิง่ ทีท่ ำ� ทีเ่ มืองไทยมันคนละเรือ่ งเลย ตอนท�ำทีส่ งิ คโปร์ อีเวนต์มนั ใหญ่
มันเป็นครั้งแรกระดับโลก และเราได้เลือกเข้าไปท�ำ เขาก็ส่งคนที่เป็นพนักงานประจ�ำมา
ดูแลทีม และมีอาสาสมัครเต็มไปหมดเลย นักศึกษามหาวิทยาลัยมาเยอะมาก มันไม่ใช่
แค่คุณได้รับหน้าที่แล้วคุณไปท�ำ มันจะมีการเทรนแบบต่อเนื่องก่อนจะท�ำจริงก็กินเวลา
เป็นวัน แต่ลักษณะของไทยเป็นอาสาแบบเทศกาล มันไม่ใช่อะไรที่ท�ำต่อเนื่อง สมมติว่า
น�้ำท่วมก็แห่กันมาละ อาสาสมัครมาล้นเลย ออกมากันหมด พอน�ำ้ หายคนกลุ่มนี้หายไป
ไหน เราจะไม่เห็นอาสาสมัครจนกว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใหญ่ระดับประเทศเกิดขึน้ เราถึง
จะเห็นคนกลุม่ นีอ้ อกมา แต่ในสถานการณ์ปกติมนั เงียบเหงา แล้วก็แพลตฟอร์มที่เขาใช้ก็
ค่อนข้างจะเข้าถึงยาก ทุกวันนี้ฟี่ก็ต้องหาเข้าไปแบบความสนใจเฉพาะเท่านั้นถึงจะเจอ”
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กิจการเพื่อสังคม – จิตอาสา พึ่งพากัน
เมื่ อ ปี ท่ี เ ส้ น ทางการศึ ก ษาของณพี ก ลั บ มาเริ่ ม ขึ้ น อี ก ครั้ ง ในเมื อ งไทยที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาโท เธอตั้งเป้าไว้ว่าจะเรียนต่อ MBA (Master
of Business Administration) นานาชาติ จึงตัดสินใจสมัครเข้าเรียนในสาขาผู้ประกอบ
การนานาชาติ โดยไม่รู้มาก่อนว่าเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับ Startup (การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อ
การเติบโตแบบก้าวกระโดด) และ SE (Social Enterprise เป็นธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม) โดยตรง ความไม่ได้คาดคิดในครั้งนี้กลายเป็นจุดส�ำคัญที่ท�ำให้
เธอได้เดินหน้าเข้ามาสู่งานเพื่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากงานอาสาสมัครที่เคย
ท�ำ แต่เธอได้ใช้ความเป็นอาสาสมัครเข้าไปช่วยงานธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเรียนรู้การ
ประกอบกิจการเพื่อสังคม หรือ SE ในภาคสนามระหว่างที่เรียนอยู่ นั่นคือได้ไปเป็น
อาสาสมัครให้กับกลุ่ม HandUp Network โอกาสในครั้งนี้คือได้ท�ำงานด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR โดยท�ำงานร่วมกันเป็นทีมประมาณ 6-7 คน
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ในฐานที่วนเวียนอยู่กับงานอาสามาตลอด และมีความรู้จากการท�ำงานกับ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คลุกอยู่กับงานกิจการทางสังคมหลายกลุ่มด้วยกัน นอกเหนือจากกลุ่ม
HandUp Network แล้วก็ยังมี Saturday School ซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในความสนใจของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานเพื่อสังคมในปัจจุบัน ท�ำให้ณพีมองเห็นความเป็นไปได้ในการ
แก้ปญั หาสังคมอีกแนวทางหนึง่ คือใช้การหนุนเสริมระหว่างเครือ่ งมือแบบกิจการเพือ่ สังคม
หรือ SE กับงานอาสาสมัคร
“งาน SE เขาต้องการอาสาสมัครเข้าไปช่วยเพราะคนช่วยท�ำงานเขาขาด ใน
ช่วงแรก ๆ ทีเ่ จอมากับตัวเองเกือบสองถึงสามรายเขาขาดอาสาด้านพัฒนาบุคคล เราก็เลย
ได้มีโอกาสเข้าไปช่วย เพราะงาน SE มันเริ่มจากศูนย์จริง ๆ ซึ่งถ้าในอนาคตแล้วเราท�ำ
ธุรกิจเพือ่ สังคมของตัวเอง ยังไงฟีก่ ต็ อ้ งใช้อาสาสมัครมาช่วยเพราะว่ามันไม่สามารถจะจ้าง
คนมาท�ำได้ในช่วงเริ่มต้น”
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เพื่อสังคม เพื่อครอบครัว
ลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ ย่อมถูกคาดหวังให้รบั ช่วงกิจการของครอบครัวต่อ
เธอจึงไม่สามารถปลีกตัวเองไปประกอบกิจการเพื่อสังคมได้อย่างเต็มตัว แม้ในใจลึก ๆ
อยากจะลองใช้ความรูท้ ม่ี ตี งั้ กิจการเพือ่ สังคมของตัวเองสักครัง้ แต่การด�ำเนินงานกิจการ
เพื่อสังคมที่เริ่มจากศูนย์ต้องใช้เวลาและความทุ่มเท เนื่องจากโจทย์การประกอบกิจการ
เพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ความรู้ในระดับปริญญาโทกอปรกับประสบการณ์การท�ำงาน
ด้านธุรกิจเพือ่ สังคมและงานจิตอาสา กับโจทย์เรือ่ งเวลากับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบส่วนตัว
ท�ำให้ณพีเลือกที่จะสมัครโครงการ Intrapreneur for Change ในครั้งนี้แทน และเธอ
ก็ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 4 ด้วยประโยคที่เขียนถึงคุณลักษณ์ของตนเองเพียงสั้น ๆ ทว่า
สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจได้เป็นอย่างดี
“ดิฉนั เป็นคนทีช่ อบความท้าทาย ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค และหมัน่ หาความรูใ้ หม่ ๆ
ตลอดเวลา”
นีค่ อื หนึง่ ในข้อความทีณ
่ พีกรอกลงในใบสมัครในโครงการ Intrapreneur for Change
สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้สะดวก
รวดเร็ว การประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานในโครงการ Intrapreneur for Change ซึ่ง
ด�ำเนินการโดย School of Changemakers จึงใช้ช่องทางนี้ ณพีคือหนึ่งในผู้สมัครเข้า
มาผ่านช่องทางดังกล่าว เธอสนใจจากหน้าประกาศรับสมัครที่ชี้แจงไว้คร่าว ๆ ว่าพื้นที่ที่
ผู้สมัครต้องเข้าร่วมท�ำงานด้วยมีทั้งหมด 4 จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ สมาคมประชาสังคม
พังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา, กลุม่ ขอนแก่นนิวสปิรติ จังหวัดขอนแก่น, มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้
จังหวัดเชียงราย และสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี
ความดีใจเกิดขึน้ เมือ่ ทราบว่าได้รบั การคัดเลือก แล้วก็ตามติดมาด้วยความงุนงง
สงสัยเพราะไม่คาดคิดว่าตนจะได้รับคัดเลือก
และเมื่อได้รับการนัดหมายครั้งแรกกับทีมงาน School of Changemakers
แน่ละ ด้วยนิสัยที่ชอบค้นหาข้อมูลผ่านโลกออนไลน์ เธอจึงค้นหาข้อมูลของพื้นที่ทั้งสี่
ก่อนเข้าพบทีมงานในครั้งแรกนั้น เธอพบว่าจังหวัดเชียงรายตอบโจทย์ชีวิตเธอมากที่สุด
แม้ว่าจะต้องขึ้นเครื่องบินไปลงสนามบินในอ�ำเภอเมืองแล้วต้องเดินทางต่อด้วยรถยนต์
อีกราว 60 กิโลเมตรไปยังชายแดนไทย แต่เธอก็รดู้ วี า่ ข้อมูลน้อยนิดบนโลกออนไลน์ทไี่ ด้นนั้
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มันน้อยนิด สิ่งที่ตั้งใจมั่นก็คือการได้ท�ำงานเพื่อสังคมโดยที่หน้าที่การงานในครั้งนี้ เธอ
จะต้องรับผิดชอบอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
“ที่อยากไปเชียงรายเพราะอยากไปดูการขนส่งของข้ามชายแดน ตอนนั้นที่พี่
นุ้ย (พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์) ถามว่า จะเลือกไปที่ไหน ฟี่บอกพี่นุ้ยว่า ทุกพื้นที่โอเคหมด
ยกเว้นโคกสลุง เป็นที่เดียวที่ยังไม่อยากไปเพราะรู้สึกว่ามันต้องขับรถ พี่นุ้ยบอกว่าถ้า
เชียงรายต้องนั่งรถไปอีกไกลเลยนะเพราะมันอยู่ชายแดน เราก็บอกว่าชายแดนไม่เป็นไร
หนูจะไปดู logistics ขนส่งงานของหนูด้วย คือถ้าไปท�ำมูลนิธิอย่างเดียวจะไม่รู้สึกว่ามัน
เติมเต็มกับชีวติ ทัง้ หมด เพราะเรามีเรือ่ งงานส่วนตัวในหน้าทีข่ องคนทีเ่ ป็นลูกทีม่ ีธุรกิจของ
บ้านที่เราก็ต้องท�ำด้วย ออกไปท�ำงานอื่นอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์ เพราะฉะนั้นการที่
เราไปเชียงรายหรือออกมาท�ำงานอย่างอื่นแล้วได้อะไรกลับมาท�ำที่บริษัทเราด้วย เราก็
จะรู้สึกว่ามันได้ทั้งคู่ เราได้ทำ� ในสิ่งที่เราอยากท�ำที่ได้ช่วยเหลือสังคมในขณะเดียวกันเรา
ก็ได้ขยายงานที่บ้าน ท�ำให้เรารู้สึกเจาะจงกับพื้นที่เชียงรายมากเพราะตั้งแต่วันที่รู้ว่ามี 4
พื้นที่ คิดในใจอยู่แล้วว่าอยากไปเชียงราย”
พื้นที่ชายแดนห่างไกล ท�ำไมพ่อแม่ถึงปล่อยเธอเดินทางไกลไปท�ำงานคนเดียว
นีเ่ ป็นค�ำถามทีเ่ กิดขึน้ ในใจพ่อแม่และอีกหลาย ๆ คนเลยทีเดียว ใช่ ความกังวล ความห่วงใย
จากพ่อแม่ของณพีเป็นสิ่งปกติที่พ่อแม่มีให้ลูก แต่โชคดีเธอมีคุณพ่อที่หลงรักการเดินทาง
และพบว่าการเดินทางคือประสบการณ์ชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามาก ท�ำให้เขาเลีย้ งลูกบนถนนสายสู่
จุดหมายหลากหลายแห่ง พ่อพาเธอไปด้วยเกือบทุกที่จนสิ่งเหล่านีฝ้ งั เข้าไปในตัวของเธอ
อย่างไม่รู้ตัว นี่จึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมผู้ใหญ่ในครอบครัวจึงให้โอกาสลูกสาวท�ำงานนี้ เธอ
บอกว่าก็มีเหมือนกันที่ผู้ใหญ่จะบอกว่าเป็นลูกผู้หญิงมีอะไรที่ท�ำได้ อะไรที่ท�ำไม่ได้ “แต่
พ่อก็จะปล่อยให้เราท�ำ ตอนนี้ก็เป็นลูกผู้ชายของเขาแล้ว เขาไม่ได้มองว่าเป็นผู้หญิงเขา
บอกว่าลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็เหมือนกัน”
“พ่อจะบอกให้เราดูแลตัวเองนะ ถ้าไปไหนก็หาวิธีที่เซฟตัวเองด้วย เขาจะเห็น
คุณค่าการเดินทางค่อนข้างเยอะ ฟี่ก็เลยโชคดีไปไหนเขาเลยไม่ค่อยห้ามเท่าไร ช่วงที่ไป
เที่ยวอเมริกาเราก็โทรกลับมาหาเขาบอกว่า เด (ค�ำเรียก พ่อ ในภาษาจีนไหหล�ำ) เดี๋ยวฟี่
จะไปเปรูนะ จองตั๋วแล้ว เขาถามว่า ไปกี่วันแค่นั้น เพื่อนพ่อเคยบอกว่าพ่อเขาเลี้ยงเรา
เหมือนลูกผูช้ าย เลี้ยงมาแบบลุย ๆ แล้วก็ค่อนข้างจะเข้าใจที่เราท�ำ แต่แม่กย็ งั ห่วงมาก
เหมือนกัน แต่มีพ่อที่คอยรับหน้าแทน”
139

Intrapreneur แห่งมูลนิธิบา้ นครูน�้ำ
เมื่อทุกอย่างไฟเขียว นักเดินทางอย่างณพีจึงได้ออกเดินทางอีกครั้งในฐานะ
Intrapreneur ของมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ซึง่ มีทที่ ำ� การตัง้ อยูใ่ นอ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตลอดเวลาในการท�ำงานเพือ่ สังคมทีผ่ า่ นมา ณพีไม่เคยได้รบั เงินเป็นสิง่ ตอบแทน
แต่โครงการนี้เป็นครั้งแรกที่เธอได้รับค่าตอบแทน แต่กระนั้นจุดหมายของเธอหาใช่เงิน
อีกทั้งจ�ำนวนเงินที่ได้รับเกือบจะไม่เพียงพอส�ำหรับค่าใช้จ่ายระหว่างลงพื้นที่ เธออยาก
ลองท�ำงานเพื่อสังคมแบบได้รับค่าตอบแทนดูบ้าง อยากรู้ว่าความรู้สึกจะเป็นอย่างไร
นอกเหนือไปจากนั้นคือประสบการณ์ที่มีค่ามากกว่าเงิน ประสบการณ์ที่ต้องจริงจังตั้งใจ
ในการท�ำงานเพื่อสังคมมากกว่าทุก ๆ ครั้ง เพราะค่าตอบแทนที่ได้รับเปรียบเสมือน
พันธสัญญา จากเด็กทีอ่ ยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เข้าไปช่วยงานอาสาด้วยความสนุก
อิดออดได้บา้ งบางเวลา แต่ครานีก้ ลับต่างออกไปเพราะพันธสัญญา จึงท�ำให้เธอเกิดความรูส้ กึ
ที่จะต้องจริงจังกับงานนี้มากกว่างานเพื่อสังคมแบบงานอาสาสมัครที่ผ่านมา
“อยากท�ำอาสาสมัครทีไ่ ด้เงินบ้างว่ามันเป็นยังไง มันเป็นงานเพือ่ สังคมงานแรก
ที่ได้เงิน ที่ผ่านมาท�ำฟรีหมดเลยฟรีทั้งที่บินไปท�ำงานอาสาที่สิงคโปร์ บินกลับ แต่งานนี้
ได้เงินก็เลยคิดว่าน่าสนใจดี เพราะเราไม่เคยท�ำอาสาสมัครทีไ่ ด้เงินถึงแม้เราจะท�ำมาเยอะ
มันก็ไม่ถึงกับได้เงิน แต่ก็จะแอบไปคูณค่าตั๋วเครื่องบิน ถ้าไป 2 ครั้งต่ออาทิตย์ ถ้าบินไป
ครบเลยก็จะติดลบ ไม่คิดว่าจะเหลือเงินอะไร แต่ก็ลองดูคิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์ดี ๆ
อยากไปเจออะไรใหม่ ๆ”
แม้เชียงรายจะตอบโจทย์กจิ การของครอบครัว แต่อกี ใจหนึง่ ก็สนใจพืน้ ทีจ่ งั หวัด
พังงา ด้วยหวังว่าจะได้ท่องเที่ยวไปในตัวด้วย แต่เมื่อคุณพรจรรย์เสนอเนื้องานของพื้นที่
ในจังหวัดเชียงรายให้ เธอก็รู้สึกดี ประหนึ่งว่าเป็นพรหมลิขิตกระนั้น
“อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่เชียงรายแล้วมันท�ำให้เรานึกย้อนกลับไปตอน
เรียนปริญญาโทและต้องท�ำโปรเจกต์ โปรเจกต์แรกทีไ่ ด้ทำ� คือไปดูฟาร์มไก่ขายไข่ออร์แกนิค
ทีอ่ ำ� เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หลังจากนัน้ อาจารย์ให้ทำ� โปรเจกต์ 1 ไร่ 1 แสน นอกจากนี้
เพื่อนที่ท�ำโปรเจกต์ IS (Individual Study หรือ การศึกษาเฉพาะราย) ก็ท�ำเรื่องการ
ขายผักออร์แกนิคออนไลน์ พอเอาความรูแ้ ละสิง่ ทีเ่ ห็นทีม่ ลู นิธบิ า้ นครูนำ�้ ได้ทำ� ตอนลงพืน้ ที่
ครั้งแรก เอามาปะติดปะต่อกันแล้ว รู้สึกว่าความรู้ที่เคยได้เรียนรู้มาเหมือนเตรียมมา
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เพื่องานนี้”
ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ศึกษาเรียนรู้ในระดับมหาบัณฑิต กลับเป็นค�ำตอบ
ของค�ำถามในใจณพีว่า เธอจะช่วยพัฒนามูลนิธิบ้านครูนำ�้ ให้ยั่งยืนได้อย่างไร เธอมีบาง
สิ่งบางอย่างที่เป็นวัตถุดิบที่เสมือนตระเตรียมไว้แล้วโดยไม่ได้คาดคิดมาล่วงหน้า เธอจึง
มั่นใจว่าเชียงรายนี้แหละที่เหมาะกับเธออย่างยิ่ง
ภาพการเดินทางผจญภัยสู่ชายแดนไทย-พม่า-ลาว ที่ตั้งของมูลนิธิบ้านครูน�้ำ
สถานที่เลี้ยงดูฟูมฟักเด็ก ภายในมูลนิธิเต็มไปด้วยเด็ก ๆ ที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน นี่
คือภาพในจินตนาการของณพีก่อนลงพื้นที่จริง ท�ำให้เธอหวนร�ำลึกถึงภาพในอดีตตอน
ท�ำกิจกรรมค่ายฤดูร้อนเมื่อยังเรียนที่สิงคโปร์
“เรารู้แค่ว่าต้องไปชายแดนไทย-ลาว ไปไกลมาก แต่ฟี่เป็นคนชอบเดินทางอยู่
แล้วเลยรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นการผจญภัยอีกครั้ง เราจินตนาการไว้ว่าจะต้องไปบ้านเลี้ยงเด็ก
แต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นกลุ่มเด็กชาวเขา คิดว่าเป็นกลุ่มเด็กไทยธรรมดาที่เกิดในมูลนิธิแค่นั้น
บอกตรง ๆ ก่อนลงพื้นที่เรานึกถึงภาพตอนท�ำซัมเมอร์แคมป์กีฬาเทนนิส แต่พอได้ลงไป
จริงๆ เด็กมันคนละกลุ่มกันเลย เด็กที่มูลนิธิเป็นเด็กที่อยู่ในสังคมที่ยากล�ำบาก แต่เด็กใน
ซั ม เมอร์ แคมป์เป็น เด็ก ที่ไ ด้เรียนโรงเรียนดี ๆ มี อ นาคตที่ ค ่ อ นข้ า งมั่ น คง แต่ นี่ มัน
คนละแบบเลย”
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เปิดโลกใหม่ ของผู้ฝันใฝ่ท�ำงานเพื่อสังคม
30 พฤศจิกายน 2560
เมื่อก้าวลงจากรถ เท้าเหยียบพื้นดินอันเป็นอาณาบริเวณ
ของมูลนิธิบ้านครูนำ�้ ณพีก็สัมผัสถึงความแตกต่างของเด็ก ๆ ที่นี่กับ
ที่เธอเคยพบเจอมา เด็ก ๆ ต่างกรูเข้ามากอดเธอด้วยความลิงโลด
ด้วยอาจคิดว่าพวกเขาจะได้ขนมลูกกวาดหวาน ๆ จากพี่สาวแปลก
หน้าที่เพิ่งมาถึงก็เป็นได้ แต่ส�ำหรับพี่สาวผู้เดินทางมาถึงบัดเดี๋ยวนั้น
ได้พบว่าเด็ก ๆ ที่มูลนิธิแห่งนี้หาใช่ภาพที่เธอจินตนาการไว้ พวกเขา
ไร้สัญชาติ ขาดเสื้อผ้าที่ดี ไม่มีสถานะทางสังคม หากแต่มีนำ�้ ใจเต็ม
เปี่ยม
ตกเย็นครูน�้ำ (นุชนารถ บุญคง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านครูน�้ำ)
ชวนณพีไปนัง่ เล่นบนกองฟาง ในบรรยากาศทีป่ กคลุมด้วยท้องฟ้ามืดมิด
แต่งแต้มด้วยดาวเป็นประกายวับ แม้ธรรมชาติจะสวยงามเพียงไร
แต่เมื่อมองเห็นภาพเด็ก ๆ ที่ไม่มีที่อยู่ ไร้สัญชาติ มันท�ำให้บรรยากาศ
ดูหมองหม่น ยอมรับกับตัวเองว่ารู้สึกหดหู่
แต่ทว่าความหดหู่นี้ถูกกลบกลืนหายไปด้วยความคิดของ
เด็ก ๆ ทีเ่ ธอเห็นถึงความเอือ้ เฟือ้ เจือจานในท่ามกลางความขัดสนของ
พวกเขา อันเป็นคุณธรรมที่ชวนให้ประหลาดใจ เหตุการณ์ที่พิสูจน์ถึง
ความเป็นจริงนีเ้ กิดขึน้ ในช่วงอาหารมือ้ ค�ำ่ เธอทราบจากครูนำ�้ ว่าปกติแล้ว
เด็ก ๆ จะไม่ได้กินเนื้อสัตว์เว้นแต่มีอาคันตุกะเข้ามาเยี่ยมเยียนแบบ
ในวันที่เราไป วันนั้นอาหารไม่พอ ลูกชิ้นถูกแบ่งอย่างไม่เป็นสัดส่วน
บางคนได้น้อยบางคนได้มาก เธอคิดว่าเด็กกลุ่มที่ได้มากจะท�ำเป็นไม่
สนใจ แต่เด็กกลับบอกเธอว่าเราต้องแบ่งให้ “เท่า” กัน แล้วก็จัดการ
แบ่งส่วนที่เกินนั้นให้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง
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ไม่เพียงเท่านั้น เธออัศจรรย์ใจกับการก้าวข้ามความรู้สึก “ขาด” และทดแทน
ด้วยความ “เข้มแข็ง”
“ภาพที่เราเคยคิดว่าเด็ก ๆ ที่อยู่ในสถานภาพแบบนี้จะต้องแย่งกันกินอาหาร
เพราะต่างคนต่างไม่มี กลับกลายเป็นไม่ใช่เลย พอได้เห็นสถานภาพความเป็นอยูข่ องเด็ก ๆ
แบบนี้ มันเปิดโลกเราไปอีกขั้น ที่เคยคิดว่ามีเด็กที่แย่แต่ไม่เคยรู้ว่าค�ำว่า แย่ มันแย่ถึง
ขนาดนี้ เด็กกลุ่มนี้มีเป็นกลุ่มที่จัดว่าแย่ที่สุดในชีวิตที่เราเคยเจอมา เราคิดนะว่าท�ำไม
เขาโชคร้ายขนาดนั้น เขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลย ทั้งการศึกษา การรักษาพยาบาล ท�ำงานก็
ท�ำได้แต่ในพื้นที่ วันที่เราไปขอครูนำ�้ เอาไอติมมาแจก ปกติเด็กในเมืองจนแค่ไหนก็ต้องมี
ช้อนใช้ แต่เด็กที่นี่ใช้มือกินไอติม มันท�ำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีแค่ไหน เด็กคนหนึ่งเล่า
เรื่องครอบครัวให้เราฟังแต่ท่าทางน�้ำเสียงที่เขาเล่าท�ำให้เรารู้สึกว่าเขาก้าวข้ามมาได้แล้ว
มันท�ำให้เรารูส้ กึ ถึงความแข็งแรงในจิตใจของพวกเขา เรารูส้ กึ ว่าเด็กกลุม่ นีเ้ ขามีความฉลาดนะ
แต่ไม่มีโอกาส เขาน่าจะท�ำงานได้มากกว่าขายขนมหาเงินไปวัน ๆ แบบที่ท�ำอยู่”
ฉากชีวิตกับความคิดเพื่อสร้างรายได้จากภูมิปัญญาล้านนา
...ครัง้ ทีส่ กี่ บั การเดินทางลงพืน้ ทีข่ องณพี ครัง้ นีพ้ วกเราขับรถไปยังอ�ำเภอแม่สาย
หลังจากทีม่ าถึงสนามบินเชียงรายแล้ว ระยะทางจากอ�ำเภอเมืองไปถึงอ�ำเภอเหนือสุดสยามนี้
ราว 60 กิโลเมตร ที่แม่สายมีโรงเรียนสอนเด็กเป็นบ้านเช่าสองชั้นเล็ก ๆ ของมูลนิธิบ้าน
ครูนำ�้ หรือเรียกกันว่าเป็นจุด “drop in” (จุดแรกรับ) เด็กไร้สญั ชาติจะได้มาเรียนรูภ้ าษาไทยกันที่
นีก่ อ่ นส่งเข้าโรงเรียนทีย่ อมรับเด็กกลุม่ นีเ้ ข้าเรียน จุดมุง่ หมายของณพีในวันนีค้ อื สังเกตการณ์
แผนการจัดท�ำฐานข้อมูลเด็ก เธอเคยมาทีน่ แี่ ล้วครัง้ หนึง่ จึงไม่รสู้ กึ แปลกใจกับความคับแคบ
ของขนาดพื้นที่ หากอบอวลไปด้วยความเอื้อเฟื้อของผู้คนที่นี่

144

145

เมื่อครูน�้ำมาถึง ณพีไม่ได้ผลีผลามเข้าไปหาครูนำ�้ เพื่อพูดคุยแผนงานที่เธอวาง
ไว้ในทันที แต่รอจังหวะที่จะได้เปิดการสนทนา แต่ก็ดูเหมือนว่าบทสนทนาที่ตั้งใจไว้จะ
ไม่เกิดขึ้นเสียแล้ว เนื่องจากวันนี้ครูนำ�้ เพิ่งรับเด็กหญิง 3 คนเข้ามาใหม่ ณพีจึงได้เห็น
ฉากการจากพรากระหว่างแม่กับลูก เธอได้เดินทางไปกับครูน�้ำเพื่อน�ำเด็ก ๆ ไปส่งยัง
บ้านพักใกล้โรงเรียนสอนภาษาไทยที่เป็นจุดแรกรับ น�้ำตาเด็กน้อยเริ่มรินไหลหลังจากที่
แม่เดินหันหลังและจากไป
“ในฐานะมนุษย์คนหนึง่ เรารูส้ กึ สงสารเด็ก ๆ มาก มันเป็นเหตุการณ์ทแี่ ม่กบั ลูก
พรากจากกันโดยที่แม่ก็ไม่รู้ว่าลูกจะไปมีความเป็นอยู่อย่างไร แต่เขาก็เหมือนต้องตัดใจ
ท�ำหน้าที่แม่ด้วยความหวังว่าลูกต้องไปอยู่ในที่ที่ดีกว่า”
เช้าวันรุ่งขึ้น ณพีนัดพี่หวาน (มัชฌิมา ยกยิ่ง) และพี่วัตร (ยศภัทร ยกยิ่ง)
ทีมงานของมูลนิธิฯ ณ ร้านกาแฟเล็ก ๆ เพื่อพูดคุยเรื่องการจัดการโครงการ ฮอมผญา
ล้านนาเชียงแสน (ฮอมผญา หรือ ฮอมผะญ๋า หมายถึง ออมหรือสะสมปัญญาความรู้)
หรือ ตลาดขวงวัฒนธรรม (ขวง หมายถึง ลาน บริเวณ) ที่เป็นหนึ่งโครงการย่อยของ
มูลนิธิบ้านครูน�้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้น�ำแห่งอนาคตในปี พ.ศ.2561 นี้
ตลาดขวงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์ที่จะรักษาคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต
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ของชาวเชียงแสนไว้ โดยในตลาดจะมีการจ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาทิ ผ้าทอมือของชน
เผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย ในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กใน
มูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ ในด้านภูมปิ ญ
ั ญาโบราณ ทัง้ ยังได้ฝกึ ทักษะอาชีพไปในตัว กิจกรรมต่าง ๆ
เช่ น การย�่ ำขาง (การรัก ษาอาการปวดตามร่ า งกายแบบล้ า นนาโบราณ โดยใช้เท้า
ความร้อน และสมุนไพร) การทอผ้าด้วยกี่โบราณ แม้ตลาดจะเปี่ยมไปด้วยสินค้าและ
บริการที่สูงด้วยคุณค่า แต่การจัดการด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีนัก
ณพีจึงเข้ามาช่วยให้คำ� ปรึกษาแก่พี่ ๆ ทั้งสอง เธอรับฟังสิ่งที่มีที่เป็นของโครงการตลาด
ขวงวัฒนธรรมอย่างตั้งใจ โดยตั้งค�ำถามถึงสิ่งที่ตลาดมีอยู่ กลุ่มเป้าหมาย ความคืบหน้า
ของตลาด เพื่อหาลูท่ างในการพัฒนาตลาด ด้วยความวาดหวังตัง้ ใจว่า ในอนาคตเมือ่ ตลาด
ประสบความส�ำเร็จจะเกิดรายได้อันจะเป็นท่อน�ำ้ เลี้ยง ทั้งส�ำหรับคนท�ำงานและเด็ก ๆ ใน
มูลนิธิต่อไป
แม้โจทย์การท�ำงานของณพีที่ได้รับจากโครงการ Intrapreneur for Change
คือการจัดการให้มูลนิธิฯ สามารถสร้างความยั่งยืนด้วยการหารายได้ ลดรายจ่าย แต่
ความขลุกขลักในรายทางที่พานพบท�ำให้เธออดไม่ได้ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยในนานา
ปัญหาที่เกิดขึ้น
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นานาวิถีวัฒนธรรมที่ได้สัมผัส
23 เมษายน 2561
8.00 น. ณพีออกเดินทางจากอ�ำเภอเมืองเชียงรายไปยังอ�ำเภอเชียงแสน
วันนี้เธอนัดพี่วัตรกับพี่หวานไปเยี่ยมชมกลุ่มเครือข่ายที่มาร่วมออกตลาดขวงวัฒนธรรม
ฮอมผญาล้านนาเชียงแสน จุดแรกที่เราไปคือ บ้านวังลาว ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสามเหลี่ยม
ทองค�ำ (พื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และพม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่
สามเหลี่ยมบรรจบกัน) ที่บ้านวังลาวเป็นกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันทอผ้าและขายที่ร้านค้า
กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านวังลาว สินค้าส่วนใหญ่เน้นการทอย่าม ย่ามที่นี่มีลักษณะไม่ใหญ่
แต่สายย่ามยาว ชาวบ้านใช้กี่โบราณขนาดเล็กในการทอ ณพีได้สอบถามแหล่งขายสินค้า
และวิธีการทอ เธอได้ทดลองทอสายย่ามด้วยกี่โบราณตัวเล็ก ท�ำให้เธอเข้าใจถึงความ
เหนื่อยยากในการทอย่ามหนึ่งใบที่ขายในราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้กว่าย่ามใบ
หนึ่งจะส�ำเร็จออกมาได้
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ต่อจากบ้านวังลาวเดินทางต่อไปอีกราว 30 กิโลเมตรตามเส้นทางไฮเวย์ไปยัง
บ้านหาดบ้าย อ�ำเภอเชียงของ ซึ่งเป็นอีกอ�ำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่มีพรมแดน
เชื่อมกับประเทศลาว บ้านหาดบ้ายที่ตั้งของชุมชนชาวไทลื้อที่เลื่องชื่อในเรื่องการทอซิ่น
ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้วิธีการจกด้าย
เมื่อไปถึงก่อนอื่นใด ณพียืนสูดอากาศอันสดชื่น สัมผัสความงามของธรรมชาติ
ริมโขงที่เงียบสงัด ข้อมูลที่เธอมาสอบถามจากชาวหาดบ้าย ได้แก่รายละเอียดของความ
เป็นมาของการก่อตั้งร้านค้าประชารัฐซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจ�ำหน่ายผ้าทอ
ของกลุ่มชาวบ้าน เมื่อได้รับรู้เรื่องราวความพยายามรวมตัวกันของชาวบ้าน เธอรู้สึก
ประทับใจในพลังของชุมชนที่ต่างมารวมและร่วมมือกันในการสร้างงานเพื่อสร้างรายได้
ขณะเดียวกันก็รักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไทลื้อที่น่าภาคภูมิใจของ
ชาวบ้านแห่งนี้
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จากบ้านหาดบ้ายไปสูบ่ า้ นท่าขันทอง
ซึ่งตั้งอยู่ในต�ำบลบ้านแซว อ�ำเภอเชียงแสน
บ้านท่าขันทองเป็นหมู่บ้านของชาวอีสาน
ล้านนา เล่าขานกันมาว่าเมื่อ 50 ปีก่อนชาว
อีสานอพยพหนีความทุรกันดารมาตั้งถิน่ ฐาน
ทีท่ า่ ขันทอง แดนดินถิน่ นีจ้ งึ เป็นชุมชนอีสาน
ล้านนา ซึง่ ยังมีการทอผ้าใช้ในครัวเรือนเองอยู่
ด้วยถิน่ ฐานใหม่อยูร่ มิ โขง จึงมีการน�ำเส้นสาย
ของแม่น�้ำโขงมาเป็นลายในการทอจนได้ชื่อ
ว่า ลายแม่น�้ำโขง และยังสืบสานการทอผ้า
ขาวม้าซึ่งเป็นลายผ้าของภาคอีสานเอาไว้
ด้วย
คณะเรามาถึงบ้านของชาวอีสาน
ล้านนาราวบ่ายโมงเศษ อันเป็นเวลาทีล่ ว่ งเลย
จากอาหารมื้อกลางวันไปแล้ว พี่หวานเพียง
เอ่ยว่ายังไม่ทานอะไรมา ชัว่ ครูอ่ าหารพืน้ บ้าน
ก็ถกู จัดเสิรฟ์ อย่างรวดเร็ว ผักสดทีต่ ดั จากสวน
ครัวหน้าบ้าน แกล้มกับส้มต�ำปลาร้า ปลา
ตะเพียนทอด และไข่เจียวพร้อมข้าวเหนียว
กระติบ๊ ใบโต ภาพทีป่ รากฏตรงหน้าท�ำให้ณพี
รู้ซึ้งถึงความมีนำ�้ ใจของชุมชน การอิ่มท้องที่
จะได้รับยังน้อยกว่าภายในใจที่มีความคิดใน
เรื่องจิตอาสาของเธออิ่มแปร้ด้วยความสุข
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สถานีต่อไปมุ่งหน้าไปสู่ดินแดนห่างไกล ระยะทางช่วงเขาสามลูกที่ไม่คุ้นตา
ผ่านป่าไผ่สวนยางเพื่อไปยังหมู่บ้านชาวอิ้วเมี่ยน หรือ ชาวเย้า ที่คนทั่วไปรู้จัก ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตอ�ำเภอเชียงของ อิ้วเมี่ยนเป็นชนเผ่าทีก่ ระจายตัวอยูท่ างภาคเหนือและภาคกลาง
ตอนบน มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าชัดเจน การเดินทางผจญภัย ขับรถด้วยตัวเอง
ขึ้นลงเขาในครั้งนี้ถือเป็นการทลายก�ำแพงความกล้าอย่างหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้
เมื่อไปถึง ได้พบกับชาวอิ้วเมี่ยนแต่งชุดประจ�ำชนเผ่ารอต้อนรับ เสื้ออิ้วเมี่ยน
เป็นผ้าพืน้ ด�ำคลุมยาว ขอบเสือ้ คลุมประดับด้วยไหมพรมสีแดงสด กางเกงยาวปักลวดลาย
ด้วยมือทัง้ ผืน หมวกทรงกลมพันด้วยผ้าหลายชั้นและประดับด้วยผ้าปักมือ ชุดชนเผ่า
จะเหมาะกับอากาศหนาวเย็นตามถิน่ ทีต่ งั้ เดิมคือทางตะวันออกของมณฑลไกวเจา ยูนนาน
หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน
ความสวยงามของชุดท�ำให้ณพีอยากลองสวมใส่ว่าจะไฉไลสักปานใด แต่ด้วย
อากาศที่ร้อนถึง 39 องศาในวันนั้น ท�ำให้ไม่ทันได้รู้สึกถึงความไฉไลของตัวเอง เท่ากับ
ชื่นชมความอดทนของชาวอิ้วเมี่ยนที่พยายามแสดงอัตลักษณ์ชนเผ่าด้วยการสวมใส่ชุด
ประจ�ำชนเผ่ารอต้อนรับผู้มาเยือนโดยไม่ปริปากบ่น แม้ว่าด้วยระยะทางแต่ความวิบาก
ของเส้นทางท�ำให้การเดินทางมาถึงล่าช้าก็ตาม แต่ชาวบ้านก็ยงั อยูใ่ นชุดประจ�ำชาติพนั ธุ์
ของตนเต็มรูป
ณพีได้พูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการขายสินค้าที่ผลิตโดยชาวอิ้วเมี่ยน
พบว่าส่วนที่ต้องการการพัฒนาคือด้านการตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น
โจทย์ที่เธอได้รับกลับมาคิดต่อ และไม่เพียงภารกิจส�ำหรับชาวอิ้วเมี่ยน - ผู้มีน�้ำใจงาม
และทรหดอดทนกับสภาพอากาศที่ร้อนระอุ แต่เธอก็ปรารถนาจะช่วยกลุ่มเครือข่าย
ต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคืองานที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย ในอ�ำเภอแม่ลัว ซึ่งเป็นสถานที่แห่ง
สุดท้ายที่คณะได้เดินทางไปกันในวันนี้
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ลมยังคงนิ่งสนิท แต่อาทิตย์ทาบทับขอบฟ้าที่อยู่เบื้องหน้า เห็นเป็นวงกลม
แดงเด่นสะท้อนในแผ่นน�้ำเป็นคลื่นสีแดงแต้มผืนน�้ำนิ่งรอบเกาะเล็ก ๆ ท�ำให้ความร้อน
ค่อย ๆ ทุเลาลง ดวงตาของณพีเปิดรับภาพอันงดงามนี้ ก่อนจะเริ่มสนทนาในวงอาหารที่
ตั้งบนแพไม้ไผ่ริมฝั่งกับพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) และคนอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการโครงการ
อนุรกั ษ์ควายไทย จนไปถึงเป้าหมายทีแ่ ท้จริงทีอ่ ยากเห็นชุมชนแม่ลวั มีรายได้ดว้ ยทรัพยากรที่
มีอยู่ ทั้งแหล่งอาหาร ความงามของธรรมชาติ เธอเสนอแนะความคิดต่าง ๆ ตามแนวคิด
ธุรกิจเพื่อสังคม
ปั่นจักรยานสัมผัสประวัติศาสตร์และร่องรอยอารยธรรม
24 เมษายน 2561
รุ่งเช้าราว 7.00 น. แสงแดดอ่อนทอทาบริมฝั่งแม่นำ�้ โขง วันนี้ณพีนัดพี่วัตรกับ
พี่หวานทดลองเส้นทางการปั่นจักรยานท่องเที่ยวภายในเมืองเชียงแสน หนึ่งในโปรเจกต์
ที่เธอคิดว่าจะช่วยหนุนเสริมการท่องเทีย่ วภายในเมืองเชียงแสน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนตามที่พี่วัตรและพี่หวานวาด
หวังตั้งใจ
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เมื่อมาถึงสถานที่นัดหมาย เด็ก ๆ มูลนิธิบ้านครูน�้ำราวสิบคนมารวมตัวกันเพื่อ
ร่วมปั่นจักรยาน เพื่อฝึกการเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์ท่องเที่ยวจากพี่วัตร พี่วัตรเริ่มต้นเล่า
ถึงประวัตขิ องประตูตา่ ง ๆ รอบเวียง บทสนทนาระหว่างพีว่ ตั รกับณพีเกิดขึน้ เป็นระยะ ๆ
เมื่อถามถึงความร่วมมือที่พี่วัตรได้รับจากกลุ่มผู้น�ำในอ�ำเภอเชียงแสน ค�ำ ตอบคื อ ได้ รั บ
ความร่วมมือจากทางเทศบาลในระดับหนึง่ หากแต่การให้บริการยังไม่เต็มทีด่ พี อ และก็ยัง
ประสงค์จะให้ผู้นำ� มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่านี้ การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังไม่ได้
มุ่งท�ำงานเพื่องาน หากแต่ทำ� งานเพื่อเงินมากกว่า อย่างเช่นวันนี้เราจองจักรยานเพื่อ
ออกปั่นไว้ตอนเจ็ดโมงเช้า แต่เมื่อมาถึงสถานที่กลับไม่มีคนมาเตรียมไว้ ล้อจักรยานยังไม่
ได้สูบ ต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการจัดการความพร้อมต่าง ๆ จึงออกเดินทางได้
จักรยานสองล้อพาณพีลัดเลาะก�ำแพงเวียงเชียงแสน ไปตามสถานที่ท่องเที่ยว
ส�ำคัญเชิงประวัตศิ าสตร์สมัยอาณาจักรโยนก เชียงแสน จนถึงล้านนา (พ.ศ.1835 – 2435)
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า ความเป็นมาของสถานที่ต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดด้วยน�้ำ
เสียงนุ่มชัดของพี่วัตร ชายชาวพิษณุโลก ที่เลือกมาปักหลักกับสาวชาวกรุง ณ เมือง
เชียงแสนแห่งนี้ ด้วยฟ้าดลใจให้เกิดความเข้าใจในกันและกันโดยมีความผูกพันในความ
หมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงแสนร้อยรัดความรักของทั้งสองไว้ จึงอุทศิ
ตนเพือ่ รักษาสิง่ เหล่านีไ้ ว้ ความตัง้ ใจและความสามารถของพีท่ งั้ สองท�ำให้เธอเห็นถึงความมุ่ง
มั่นของพวกเขา ฉะนี้แล้วการเข้ามาให้ข้อแนะน�ำต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน “โฮงฮอมผญ๋า”
(โรงออมปัญญา) ของณพีจึงมีระดับของความเต็มใจขั้นสูงสุด
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เสียงพี่วัตรยังคงก้องกังวานกอปรกับสีหน้ายิ้มแย้ม ขณะเล่าเรื่องต่าง ๆ เกี่ยว
กับเมืองเชียงแสน เมื่อเหล่านักปั่นอาสาจากมูลนิธิบ้านครูน�้ำ รวมทั้งณพีปั่นจักรยานไป
ถึงจุดส�ำคัญต่าง ๆ
เริ่มจากวัดมหาโพธิ์ วัดที่มีการจัดพิธีแห่ไม้คำ�้ สะหลี (หรือแห่ไม้คำ� โพธิ์ ค�ำว่า
สะหลี เป็นภาษาล้านนา แปลว่า ศรี ซึ่งหมายถึงต้นศรีมหาโพธิ์) ทุกวันที่ 16 เมษายน
ของทุกปี ในวันนั้นจะมีการประดับตกแต่งไม้ค�้ำ และน�ำมาค�ำ้ กิ่งต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ที่วัดนี้
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วันขึ้นปีใหม่ไทย (สงกรานต์) ถัดมาคือวัดสังฆาแก้วดอนหัน ซึ่งเป็น
วัดร้างตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเวียง ตามพงศาวดารโยนกกล่าวว่า หลังสร้างเมือง
หิรัญนครเงินยางเชียงแสนแล้ว ราว พ.ศ.1182 ลาวจกได้สร้างวัดนี้ขึ้นบริเวณต้นหมาก
ตัน (พุทรา) โดยที่นี่มีการพบจารึกบนแผ่นอิฐเป็นภาพเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
จากนั้นณพีและเด็ก ๆ ก็ปั่นจักรยานต่อตามเส้นทางเลียบริมแม่น�้ำโขงยาม
แสงอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้า อากาศก�ำลังสบาย ลมเย็น ๆ ปะทะร่างในทุกจังหวะขยับถีบ
บันไดจักรยานไปข้างหน้า ผ่านวิถรี มิ โขงทีแ่ สนเรียบง่าย ลัดเลาะไปจนถึงประตูเมืองทิศใต้
ซึ่งมีชื่อว่าป้อมประตูดินขอ ด้านซ้ายคือทิวก�ำแพงเมืองทีล่ อ้ มด้วยคูลกึ ยาวตลอดระยะทาง
7 กิโลเมตร ทีมจักรยานปั่นไปจนผ่านประตูเมืองทั้ง 5 และแวะพักที่จุดศูนย์ขอ้ มูลนัก
ท่องเทีย่ วท้องถิน่ ดูวดี ทิ ศั น์ประวัตคิ วามเป็นมาของเมืองเชียงแสน ก่อนออกปัน่ กลับไปยัง
จุดเริ่มต้น
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การปั่นจักรยานในครั้งนี้ นอกจากมีจุดประสงค์เพื่อส�ำรวจความเป็นไปได้ใน
การท� ำ แผนการท่ อ งเที่ ย วแบบซึ ม ซั บ วิ ถี วั ฒ นธรรมของเมื อ งเชี ย งแสนด้ ว ยการปั ่ น
จักรยานแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากการปั่นครั้งนี้ก็คือ การได้เติมเต็มความปรารถนาที่
เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอเยือนเมืองเชียงแสน ความงามของแนวก�ำแพง กลิ่นอายของ
เมืองแห่งอารยธรรมเก่าแก่ตอ้ งตากระทบใจเธอในครัง้ แรก ท�ำให้เธออยากใช้เวลาละเลียด
สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยการปั่นจักรยาน ผ่านไปหลายเดือนกับการลงพื้นที่ ในที่สุดเนื้องาน
ก็พาเธอให้บรรลุความประสงค์ที่อยู่ในใจลึก ๆ ได้
ตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ 7 เดือนเต็มที่ณพีล่องขึ้นเชียงแสนเพื่อท�ำหน้าที่
Intrapreneur ระหว่างทางเธอไม่ได้ให้ค�ำปรึกษาเฉพาะเพียงมูลนิธิบ้านครูน�้ำ เมื่อเจอะ
เจอโอกาส ความฝัน ความหวัง ของใครที่อยากจะท�ำงานเพื่อสังคม เธอก็พร้อมรับฟัง
เสมอ สิ่งหนึ่งที่เชื่อมเธอเข้ากับกลุ่มผู้คนเหล่านี้ก็คือความจริงใจ และในการเชื่อมสัมพันธ์
กับผู้คน เธอพบว่าตนเองได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมาย ยิ่งไปกว่าคือการได้สัมผัสพลัง
ภายในที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตนรักของคนผู้มีความฝันเพื่อสังคมที่ดีงามร่วมกัน
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สัมผัส ‘รัก’ ของผู้พร้อมจะทุ่มเท
“เราเห็นความภูมใิ จจากทุกคนเลย เขาท�ำมาได้ขนาดนีเ้ ขาต้องทุม่ เทอย่างมาก”
ณพีบอกความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับนักขับเคลื่อนสังคมมากหน้าหลายตา
การได้คลุกคลีคนท�ำงานให้สังคมหลายต่อหลายคน และหลายต่อหลายครั้ง
ของณพี ในระหว่างการลงพื้น ที่ ท�ำให้เธอได้เห็น มุ มมองต่ อ สั ง คม ความคิดต่อผู้คน
ตลอดจนทัศนคติในมิติต่าง ๆ ของงาน ท�ำให้เธอสัมผัสได้ถึง ‘passion’ อันเป็นแรงผลัก
ดั น จากภายในให้ ผู ้ ค นเหล่ า นี้ ท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ สั ง คมที่ ดี ก ว่ า อย่ า งไม่ ร ะย่ อ ต่ อ
อุปสรรค
“พี่วัตรกับพี่หวานเป็นคนต่างที่ต่างถิ่น แต่รู้สึกหวงแหนวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
เมืองเชียงแสนมากและพร้อมจะเสียสละเพื่อรักษาคุณค่าเหล่านั้นไว้ ซึ่งในความคิดของ
เรามันยากมากถ้าเขาไม่มี passion จริง ๆ ส่วนงานมูลนิธิของครูน�้ำจากจุดเริ่มต้นการ
ท�ำงานจนมาถึงตอนนี้ ฟีเ่ ห็นว่าเด็กได้รบั การพัฒนาขึน้ เยอะซึง่ มันต้องใช้พลังชีวติ สูงมาก
พี่ ๆ เสียสละมาก แสดงว่าเขาต้องมีความพยายามกับความมุง่ มัน่ อย่างมาก เพราะสิง่ ทีเ่ ขาท�ำ
เขาไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง มันไม่มีบทสรุปของการแก้ปัญหาตายตัวว่าท�ำอย่างนี้
แล้วจะส�ำเร็จ แต่เขาก็ยังท�ำต่อไป”
ความพยายาม ความอดทน เป็นสิง่ ทีณ
่ พีได้เรียนรูอ้ ย่างมากจากการลงมาท�ำงาน
กับพื้นที่จริง สถานการณ์จริง สิ่งที่ประจักษ์ชัดก็คืองานเพื่อสังคมไม่ใช่งานง่าย ๆ งานที่
เป้าหมายในการเกื้อกูลหนุนน�ำสังคมแบบนี้ยังต้องการอาสาสมัครอีกมาก ซึ่งส�ำหรับคน
ท�ำงานนี้หากไม่มีความพยายามและความอดทนเป็นที่ตั้ง ก็คงไม่สามารถยืนหยัดอยู่กับ
การท�ำงานนั้นได้
“มันเป็นอะไรที่ถ้าไม่อึดจริงคงไม่ท�ำต่อ รู้สึกถึงความอึดและความพยายาม
อย่างมากของพี่ ๆ มีโปรเจกต์งานเพือ่ สังคมทีม่ คี นอยากจะเริม่ ท�ำแต่ไม่สำ� เร็จมาแล้วมากมาย
บางคนก็ได้แต่คดิ แต่ไม่ได้ลองท�ำจริง แต่พี่ ๆ ทีน่ เี่ ขาได้เริม่ และอดทนท�ำต่อมาได้ พวกพี่ ๆ
เขาลองท�ำจริง ค่อย ๆ เดิน การแก้ปัญหาของเขามันไม่ได้มีคำ� ตอบชัดเจนว่าต้องท�ำยังไง
ถึงจะส�ำเร็จ มันไม่มีสมุดเล่มหนึ่งที่เขียนว่าท�ำอย่างนี้แล้วโอเค ท�ำอย่างนี้แล้วถูก เขาเริ่ม
จากศูนย์แล้วฝ่าฟัน ฟี่รู้สึกว่ามันเป็นการทดลองโดยไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดี รู้แต่ว่า ต้อง
ท�ำ”
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มองมุมกลับถ้าเป็นเรา เราจะยอมล�ำบากพยายามท�ำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ท�ำไมถึงท�ำได้ เสียงสะท้อนถึงตัวเองดังขึ้นในใจ และค�ำตอบที่เธอได้ก็คือ แรงผลักดัน
ภายในอันเป็นความรักในสิ่งที่ทำ� ที่เราเรียกว่า passion น่าจะเป็นค�ำตอบที่ดีที่ท�ำให้คน
เราเริ่มท�ำอะไรบางอย่างเพื่อสังคม ท�ำด้วยความทุ่มเท ท�ำด้วยทั้งหมดที่เป็นตัวตนของผู้
ท�ำ
กลยุทธ์ การลองผิดลองถูก และวิสัยทัศน์
การท�ำงานเพื่อแก้ปัญหาสังคมที่เริ่มต้นด้วยแรงผลักดันภายในตัวเรานั้นเป็น
สิง่ ทีด่ ี แต่คงปฏิเสธไม่ได้วา่ เพียงแรงผลักดันจากภายในอย่างเดียวนัน้ ไม่สามารถพาเราไปสู่
เป้าหมายปลายทางที่ยั่งยืนได้ ด้วยความรู้ที่ณพีได้ศึกษามานั้น เธอเห็นว่าสิ่งที่จะช่วย
หนุนเสริมให้ passion ไปสู่ความส�ำเร็จได้ ก็คือ การวางกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม การลงพืน้
ที่ในครั้งนี้ท�ำให้เธอเรียนรู้ว่ากลยุทธ์เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องมี และแน่นอนมันแนวทางที่มี
การปรับเปลี่ยนได้เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไป
“ทุกวันนีพ้ ี่ ๆ ค่อนข้างท�ำงานแบบขึน้ อยูก่ บั ความพร้อม เมือ่ ไรพร้อมก็ทำ� ไม่มี
การวางแผนชัดเจนเป็นกลยุทธ์ แต่ถ้ามีกลยุทธ์ มันก็มีเรื่องความพร้อมของคนท�ำงาน
ด้วย ที่นี่แม้จะเต็มเปี่ยมไปด้วย passion แต่เมื่อลองวางกลยุทธ์เราจะพบปัญหาหลาย
ด้าน เช่น จ�ำนวนคนท�ำงาน ทุน แต่ถ้าท�ำตามกลยุทธ์สำ� เร็จมันก็มีรายได้เพิ่ม ซึ่งมันต้อง
ใช้เวลาระยะหนึ่ง ตอนนี้เขาก�ำลังลองผิดลองถูกตามสัญชาตญาณ แต่ส�ำหรับฟี่ การลอง
ผิดลองถูกมันก็เหมือนเป็นหนึ่งวิธีที่เป็นกลยุทธ์นะ เป็นวิธีที่ไม่มีอะไรเป็นข้อจ�ำกัดของ
ตัวเอง แต่สุดท้ายการวางกลยุทธ์ภาพใหญ่ไว้ก่อนก็สำ� คัญ กลยุทธ์ก็เหมือนเป็นวิถีทาง
หนึง่ ทีเ่ ราก็ไม่รวู้ า่ ท�ำไปแล้วจะประสบความส�ำเร็จหรือเปล่า เพราะกลยุทธ์มนั เปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์ได้ กลยุทธ์วันนี้กับพรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนกัน มันก็เลยมีทั้งข้อดี ข้อเสีย
เราอาจจะวาดภาพกลยุทธ์เป็นภาพรวมใหญ่ ๆ ได้ แต่ลึก ๆ ลงไปในรายละเอียดมันก็
เป็นการทดลอง เช่นถ้าพีว่ ตั รพีห่ วานอยากให้ตลาดขวงวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึง่ ของเชียงแสน
แต่ไม่ลงลึกว่าเขาต้องท�ำอะไรบ้างในรายละเอียดก็คงไม่ได้ เขาอาจจะต้องมีภาพใหญ่ ๆ
ก่อน และภาพเล็กก็มาลองผิดลองถูกกัน”
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ในการท�ำงานของบริษทั ของเธอ ก็ใช้การลองผิดลองถูกในการท�ำงานมาโดยตลอด
เธอไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์จากสิ่งที่เธอคิดและลงมือท�ำ มันจะออกตรงตามที่
ต้องการหรือไม่ อย่างไร แต่ด้วยนิสัยที่เป็นคนชอบลอง เธอจึงไม่ลังเลที่จะตัดสินใจและ
ลงมือท�ำ
“เวลาฟี่ท�ำงานฟี่ก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไง แต่ฟี่อยากลอง ผิดก็แก้ไปเรื่อย ๆ
แต่ vision เราต้องชัดเจนนะว่าสิ่งที่เราก�ำลังท�ำมันจะน�ำไปสู่อะไร”
ส่วนในประเด็นที่ว่า เห็นควรหรือไม่ อย่างไร หาก NGOs หรือมูลนิธิจะเปลี่ยน
รูปแบบองค์กรไปเป็น SE หรือกิจการเพื่อสังคม ซึ่งใช้แนวคิดในการบริหารแบบธุรกิจมา
ด�ำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสังคม เพื่อให้องค์กรเกิดความยั่งยืน ในมุมมองของณพี NGOs
ไม่จำ� เป็นต้องเปลีย่ นไปเป็น SE ในการเปลีย่ นผ่านการท�ำงานเพือ่ สังคมจากรูปแบบมูลนิธสิ ู่
ธุรกิจเพื่อสังคม จ�ำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจของรูปแบบกลไกของ SE อย่างแท้จริงก่อน
ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถเกิดความยั่งยืนได้
“ฟี่มองว่า SE มันเป็นทางออกอันหนึ่งของเขาแต่มันไม่จ�ำเป็นว่าทุกคนต้อง
เปลี่ยนจาก NGOs ไปเป็น SE หมด แต่ว่าถ้ากระแสมันมาแรงก็คงจะเริ่มเปลี่ยนกันเยอะ
เปลี่ยนโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ SE ที่แท้จริง เปลี่ยนเพราะคิดว่ามัน
เป็นทางออกอันหนึ่ง งานแบบมูลนิธิจะน้อยลง แต่ว่า SE เพิ่มขึ้น แต่ SE ก็ไม่มีก�ำลังที่จะ
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ไปต่อเหมือนกัน ต้องให้เอกชนที่มีก�ำลังเข้ามาสนับสนุนเหมือนเดิม มันไม่ได้ออกไปเพื่อ
สิ่งที่ดีกว่าแต่มันกลับเข้ามาเพื่อหาคนช่วยเพิ่มเติม แต่ในด้านกลไกการท�ำงานของมัน
ระหว่าง NGOs กับSE ฟี่ว่า SE ท�ำให้ยั่งยืนมากกว่า เพราะ SE เป็นกลไกที่ท�ำให้สามารถ
เจาะลึกถึงปัญหามากกว่ามูลนิธิ มูลนิธิเขาอยู่ด้วยการบริจาคมานาน เขามีข้อจ�ำกัด คิด
นอกกรอบไม่ได้ แต่ว่า SE เป็นการท�ำงานแบบคิดนอกกรอบ ก็เลยมองว่า SE น่าจะเข้า
ถึงปัญหาและแก้ปัญหาได้ยั่งยืนกว่ามูลนิธิ”
ท�ำงานกับรุ่นใหญ่ ใจต้องถึง
ในฐานะของคนรุน่ ใหม่ ณพีตอ้ งท�ำงานร่วมกับผูใ้ หญ่ทเี่ ต็มไปด้วยประสบการณ์
สิ่งส�ำคัญที่ต้องมีคือ ความตั้งใจฟังที่ดี ทักษะการฟังที่ดี จดบันทึกในทุกครั้งที่ได้พูดคุย
กับครูน�้ำ พี่วัตร พี่หวาน หรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ ที่เธอได้มีโอกาสพูดคุยด้วย นอกจากนี้
การกล้าพูด กล้าเสนอแนะ และความรอบรู้เป็นสิ่งจ�ำเป็นไม่น้อยเหมือนกัน
“คนท�ำงานประเด็นร้อนอย่างครูนำ�้ จะไม่คอ่ ยมีเวลาและอาจจะลืมสิง่ ทีเ่ ราเคย
เสนอไป เราต้องกล้าพูด กล้าบอกเขาอีกครั้ง ความรอบรู้ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นนะ ก่อนเรา
ลงพื้นที่ก็จะต้องท�ำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่จะไปท�ำ คนที่เกี่ยวข้อง มันจะท�ำให้
งานเราด�ำเนินไปได้งา่ ยขึน้ อีกสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากเลยคือเราต้องกล้ายอมรับและเรียนรู้ ยอมรับ
ในที่นี้คือบางทีสิ่งที่เราเสนอไปเขาอาจจะไม่ทำ� เราก็ต้องยอมรับและลองฟังเหตุผลของ
เขา นอกจากนี้เราต้องมีความรับผิดชอบ ถ้าเรามีงานประจ�ำอยู่เราก็ต้องจัดการภาระ
หน้าที่ของตนให้เสร็จก่อน ในขณะเดียวกันงานด้านสังคมที่เราได้รับมอบหมายก็ต้องให้
เวลาอย่างเต็มที่ ไม่งั้นก็อย่าท�ำดีกว่า”
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ประโยชน์ที่ได้จากการมาท�ำงานครั้งนี้ นอกจากข้อมูลส�ำหรับบริษัทตัวเองที่
ให้สัญญากับพ่อแม่ไว้ อีกสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้คือ การได้เข้าใจความรู้สึกของคนชายขอบ
รวมไปถึงแรงงานต่างด้าว เธอได้ลองเรียนรู้การท�ำงานในระดับต่าง ๆ มันท�ำให้เข้าใจ
และรู้จักใส่ใจคนท�ำงานในหลาย ๆ ส่วนมากขึ้น
“การมาช่วยให้ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ นี้ ฟี่มองว่ามันคือการมาท�ำงานกับคนอื่น
เพราะที่บริษัทเราอยู่จุดที่เป็นผู้บริหารงาน เพราะเราเป็นเจ้าของ เราไม่เคยท�ำงานกับ
คนข้างนอกยกเว้นกับลูกค้า พ่อแม่ พี่ที่ท�ำงานหรือคู่ค้าซึ่งเขาก็เป็นเหมือนครูเราใน
ระดับหนึง่ แต่วา่ คนนอกเหนือจากนัน้ มันไม่มคี นอืน่ อีก เราไม่ได้เรียนรูจ้ ากใครเพิม่ เติมเลย
แต่การมาท�ำอะไรแบบนีเ้ หมือนว่าเราได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะเอาประสบการณ์เพิม่ เติม
ที่ได้ไปใช้กับที่ท�ำงานได้เหมือนกัน เช่นเรื่อง คน ที่บริษัทฟี่ก็มีคนพม่า มีคนต่างด้าวอยู่
มันก็ท�ำให้เรารู้จักเขามากขึ้น”
เสียงของคนชายขอบ...เสียงที่ไปไม่ถึงไหน
‘ปัญหาเป็นพัลวัน’ เธอยอมรับกับค�ำ ๆ นี้ หลังจากได้ลงพื้นที่เกือบเจ็ดเดือน
แทบทุกครัง้ ทีเ่ ธอลงพืน้ ที่ เธอจะได้รบั ฟังปัญหามากมายทีเ่ ป็นอุปสรรคในการไปสูจ่ ดุ หมาย
ของงาน เช่น โจทย์ที่จะต้องแก้ไขของมูลนิธิบ้านครูนำ�้ คือต้องลดค่าใช้จ่าย โดยทุนเดิม
แล้วมูลนิธิมีผู้บริจาคแผงโซลาร์เซลล์ไว้ แต่ด้วยข้อก�ำหนดทางกฎหมายท�ำให้ไม่สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้ นอกจากนีง้ านด้านวัฒนธรรมของพีว่ ตั รกับพีห่ วานก็ดจู ะประสบ
ปัญหานักท่องเที่ยวไม่แวะเวียนมาเท่าที่ควร เนื่องจากถูกจัดเส้นทางให้มุ่งตรงลงท่าเรือ
ทั้งงานเด็กไร้สัญชาติที่เป็นงานสีเทา เด็กแม้จะได้รับบาดแผลทั้งกายและใจถูกทอดทิ้ง
แต่การจัดการก็ติดขัดด้วยตัวบทกฎหมาย ข้อก�ำหนดว่าการได้รับสัญชาติ และความ
ตระหนักในสิทธิมนุษยชนถูกละเลย การคาดหวังความเท่าเทียมกันในสังคมจึงดูเลือนราง
เต็มประดา ฯลฯ
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สิ่งเหล่านี้สร้างความคับข้องในใจเธอจนแทบจะถั่งท้นออกมา ณพีปรารถนา
จะใช้พื้นที่เล็ก ๆ ตรงนี้เป็นสื่อกระจายเสียงของเธอให้ดังออกไป..ให้ผู้คนในสังคมได้ยิน
ได้รับรู้...
“เอางบมาท�ำอะไรให้เกิดประโยชน์มั่งเถอะ พูดแบบนี้อาจจะดูแรงนะ แต่คิด
ว่าในเมื่องบมันถูกกระจายไปทุกจังหวัด แล้วเขาก็รู้ว่าตรงนี้เป็นชายแดนที่มีปัญหานี้มา
เป็น 20 ปี ตัง้ แต่ฟเ่ี ด็ก ๆ ทีเ่ ห็นแม่อมุ้ เด็กมา จนตอนนีฟ้ อ่ี ายุ 30 แล้ว ปัญหาเดิมมันยังอยู่
แล้วเงินงบประมาณทีม่ มี าทุก ๆ ปีแต่กไ็ ม่ได้มาแก้ปญ
ั หาตรงนี้ ฉะนัน้ ถ้าเอาเงินงบประมาณ
มาแล้วท�ำไม่ได้ก็เอาไปให้กลุ่มที่ท�ำได้ดีกว่า ปัญหามันก็จะได้แก้แบบระยะยาว หรือว่า
เขาไม่ได้คิดจะแก้ปัญหาจริง ๆ ฟี่คิดว่าเขามีผลประโยชน์ทับซ้อน...
“จะแก้ปัญหากคงต้องถอนรากถอนโคน แต่ก็ยาก ตอนนี้ถ้าจะคิดแก้ปัญหา
กันเองก็อาจจะท�ำได้ถ้าคนนอกมาช่วย แต่มันก็ผิวเผิน คนที่ท�ำได้และช่วยได้คือคนที่ไม่
ได้กำ� เงินก้อนใหญ่ แต่เป็นคนที่ก�ำเงินก้อนเล็ก ๆ และไม่สามารถท�ำอะไรใหญ่ ๆ ได้ ส่วน
รัฐบาลมีเงินเยอะแต่เขาไม่มีความสามารถหรือทักษะที่จะมาท�ำเรื่องนี้ให้สำ� เร็จ แต่คนที่
ท�ำได้ รู้ปัญหาชัดเจน มีเงินนิดเดียวแต่ท�ำอะไรไม่ได้ เงินมันไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่”
แล้วคนรุ่นใหม่ คนที่อยู่ในโลกของสื่อดิจิทัลท�ำอะไรได้บ้าง กับโลกที่พัลวันไป
ด้วยปัญหา โลกที่คนมีอำ� นาจและทุนทรัพย์ไม่ลงมือแก้ไข ปล่อยให้คนเล็ก ๆ ดูแลกันเอง
แก้ไขกันไปเอง เราจะท�ำอะไรได้บา้ งเล่า ณพีอยากจะบอกกับเพือ่ นพ้องน้องพีร่ ว่ มยุคว่า :“เราเห็นข่าวโน่นนีน่ นั่ เต็มไปหมดในแต่ละวัน ข่าวทุกอย่างอยูใ่ นฟีดเฟซบุก๊ หมดเลย
แต่ว่าเรารู้จริงกับมันแค่ไหน? แต่ถ้าคุณวางโซเชียลมีเดียแล้วเดินออกจากบ้านนะ แล้ว
ออกไปหาอะไรแบบเราท�ำ คุณจะเห็นว่าโลกมันกว้างกว่าในฟีดเยอะมาก ๆ โซเชียลมีเดีย
ใช่ ท�ำให้เราเห็นปัญหาท�ำให้เราเซ็งกับมัน อ่านทุกวัน คอร์รัปชันอีกละ ทุกวันเลย แต่เรา
เคยรู้บ้างหรือเปล่าว่ามันมาจากไหน
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“การได้ออกมาเห็นความจริงมันช่วยไม่ให้เป็นคนโลกสวย เพราะอะไรรู้ไหม
ใครจะเชื่อว่าคอร์รัปชันที่เรามองว่ามันไกลตัว พอเราไปเชียงราย มันแค่ถนนเส้นนั้นน่ะ
หรือมากกว่านั้นอีก มันชัดเจนมากเลย ถึงบอกว่าถ้าวางโซเชียลมีเดีย แค่วางมันนะ
แล้วมองแบบมองออกมากว้าง ๆ ประสบการณ์มันอยู่ทุกที่ที่เราหยุดเวลาอยู่กับมัน”
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ยุรนันท์ ยิ้มสาระ

จากอาชีวะสอนชีวิต ถึงการรังสรรค์ชีวิตเพื่อสังคม
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“พอมาเห็นภาพจริง ๆ เห็นคนที่เขาท�ำงานจริง ๆ มันท�ำให้เราได้
เรียนรู้จากเขามากกว่า และมันได้งานจริง ๆ เป็นเชิงลงมือปฏิบัติการมากกว่า
ที่จะเป็นทฤษฎีหรืออะไรอย่างอื่น ก็คิดว่าเหนือความคาดหมายมาก ไม่คิดมา
ก่อนว่าเขาจะเก่งขนาดนี้”
ค�ำพูดนี้คงจะไม่ได้ออกจากปากของ ยุรนันท์ ยิ้มสาระ หากเขาไม่ได้
ลงไปท�ำความรู้จัก เครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข ในพื้นที่จังหวัด
พังงา ในโครงการ Intrapreneur for Change เป็นเวลาครึ่งค่อนปี
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วันแรกแห่งการลงพื้นที่....

ชายร่างเล็ก ส่วมเสื้อโปโลสีขาว แว่นตาหนาเตอะอยู่บนใบหน้าที่มีแววกังวล
คือคนที่เราต้องร่วมเดินทางไปจังหวัดพังงากับเขา ก่อนหน้านี้เคยพบกันในการประชุม
ความคืบหน้าของการลงพืน้ ทีล่ พบุรี เชียงราย และขอนแก่น ของ Intrapreneur คนอืน่ ๆ
แต่ตา่ งก็อยูก่ บั การฟังเรือ่ งราวหลากหลายของแต่ละพืน้ ที่ ครัง้ นีน้ อกจากเอ่ยปากทักทาย
กันแล้ว ชายหนุ่มเริ่มบทสนทนาขึ้นระหว่างที่เราออกเดินทาง บทสนทนาระหว่างทางดู
กระท่อนกระแท่น แปร่ง ๆ คงเป็นเพราะเพียงพยายามจะกลบความเงียบในช่วงระยะทาง
ราวยี่สิบกิโลเมตร กระทั่งถึงสนามบินดอนเมือง ระหว่างที่นั่งรอเพื่อนร่วมทางมาสมทบ
ช่วงเวลานี้เองจึงเกิดการสนทนาจริง ๆ ขึ้น
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เป็นเรื่องธรรมดาที่คนไม่รู้จักกันมาก่อน อีกทั้งเป็นคนที่ไม่ช่างพูดช่างคุย จะมี
ระยะห่างจากความแปลกหน้าซึ่งกันและกัน แต่ด้วยความตระหนักว่าเราต่างมาท�ำงาน
ในหน้าที่ของเรา–เขาก�ำลังเดินทางไปเพื่อท�ำหน้าที่ Intrapreneur ของเครือข่ายสภา
พลเมืองพังงาแห่งความสุข และฉัน-ผู้เขียน มีหน้าที่เก็บเกี่ยวข้อมูลจากเขา
ดังนั้นการสนทนาที่ดูจะจริงใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเพื่อเป้าหมายนี้.… แต่ก็ใช่ว่า
จะง่ายส�ำหรับคนไม่ช่างพูด เมื่อก้าวเข้าเกตสนามบินแล้ว ความแปลกหน้าระหว่างเรา
เริ่มค่อย ๆ คลี่คลาย ด้วยเกมการ์ดที่เรียกว่า อูโน่ เป็นเครื่องมือช่วยคลายความแปลก
หน้าระหว่างกัน อูโน่ท�ำให้เห็นการโอนอ่อนผ่อนตามของผู้ชายเงียบ ๆ ที่มีท่าทีสุภาพ
และคอยดูแลผู้อื่นคนนี้
เริ่มต้นด้วยการท�ำความรู้จักกับเขาก่อนจะมาถึงงานในโครงการ...
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อาชีวะสอนชีวิตที่ไม่มีในต�ำราใด ๆ
ฝันใหญ่ในส่วนลึกของชายร่างเล็กคนนี้ คืออยากจะเปลีย่ นแปลงระบบการศึกษา
ของประเทศ แต่เมื่อพินิจพิเคราะห์ถึงบทบาทของครูในระบบ ครูเป็นเพียงฟันเฟืองตัว
เล็ก ๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบใหญ่ได้ เห็นได้จากลักษณะการท�ำงานมีล�ำดับชั้น
การทีจ่ ะสร้างสิง่ ใหม่ ๆ จากความคิดของเราเองเพือ่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงนัน้ น่าจะเกิดขึน้
ได้ยาก ทั้งค่าแรงครูโดยทั่วไปก็อยู่ในระดับที่เลี้ยงตัวเองยังล�ำบาก จึงท�ำให้เขาไม่เคยคิด
พาตัวเองเข้ารับราชการครูแม้จะเรียนจะส�ำเร็จการศึกษาสายครุศาสตร์มาก็ตาม แต่เป้าประสงค์
ในใจที่ปรารถนาจะพัฒนาคนก็พาเขาเข้ามาสู่สายอาชีพในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
(training and development) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนท�ำงาน
หลังส�ำเร็จการศึกษาที่เลือกเรียนตามเพื่อนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสิ้นสุด
ลง เขาไม่เลือกเรียนสายสามัญศึกษาต่อ ด้วยมุมมองของเด็กอายุสิบห้าที่เฝ้าสังเกตญาติ
ผู้พี่ที่มีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้า และเห็นว่าเป็นงานที่สบาย น่าสนุก ได้สวมใส่หมวกและหอบ
แฟ้ม มองแล้วเท่ จึงตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีวะ เปลี่ยนจากการเรียนสายสามัญไป
เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้า
“สาย ปวช. ให้ประสบการณ์อะไรเรามากมายทั้งด้านอาชีพและชีวิต ช่วงนั้น
จะได้ยนิ กันบ่อย ๆ ว่า เทคนิคบางปู (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ) คูอ่ ริ กรุงเทพช่างกล
(วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ) เราไม่รู้มาก่อนก็ไปเรียนแบบเด็กเนิร์ดเลย ใส่แว่น ใส่เสื้อ
ช็อป เรื่องวิชาการแทบจะไม่มีปัญหาอะไร ยากตรงที่เราไม่เก่งเลขมาตลอดต้องมาเรียน
วงจรไฟฟ้า คณิตศาสตร์ แต่ท�ำข้อสอบก็ผ่านมาได้ด้วยดี ที่ได้มากคือประสบการณ์ด้าน
การใช้ชวี ติ เจอเพือ่ นหลายแบบทัง้ ขาเรียน ขาลุย ขาโหด วิชาไหนไม่อยากเรียนก็จะโหวตกัน
ถ้าเสียงเกินครึง่ ก็จะโดดยกห้อง เพือ่ นเขาโดดกันเราจะอยูโ่ รงเรียนก็ไม่ได้ เพราะถ้าอาจารย์
เจอจะโดนตี ก็เริม่ ไปตามเพือ่ นออกไปกินเหล้า สุม่ ตามห้องเพือ่ น ดูหนังโป๊ เล่นเกม หลัง ๆ
เบื่อก็หันมาเล่นกีฬา เตะตะกร้อบ้าง มันท�ำให้เราได้เห็นอีกมุมของชีวิต อีกเรื่องที่หนีไม่
พ้นของเด็กเทคนิคบางปูคอื การทะเลาะกับคูอ่ ริ เหตุการณ์ทจี่ ำ� ได้ชดั ๆ คือครัง้ หนึง่ เพือ่ น
เกือบเสียชีวติ น่าจะเป็นวันครบรอบโรงเรียนคูอ่ ริ เย็นวันนัน้ ขณะทีเ่ รายืนออรอกลับบ้านกันที่
หน้าโรงเรียนก็มเี สียงปืนดังขึน้ มา ปัง้ ปัง้ ปัง้ สามสีน่ ดั ทุกคนสับสนอลหม่านจนมารูอ้ กี ที
เพื่อนเราคนหนึ่งโดนเข้าไปหนึ่งนัด ดีที่ไม่ถูกจุดอันตรายจึงรอดมาได้
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“ทุกครัง้ ทีเ่ จอคูอ่ ริเรามือเปล่า ในใจคิดแค่อยากกลับบ้านไม่มคี วามฮึกเหิมใด ๆ
แต่เราท�ำอะไรไม่ได้ต้องวิ่งตามเขาไป อยู่ที่นี่เราต้องเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเอง เวลา
เรียนจะถูกสอนเสมอให้มอง 180 องศา ห้ามนั่งหันหลังออก แต่ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์
แบบนี้เราก็ไม่อยากถอดช็อปนะ เราคิดว่าเรามาเรียนหนังสือชุดช็อปก็เป็นชุดใส่เรียน
เราไม่ได้ทำ� ผิดอะไรท�ำไมต้องถอด สิง่ พวกนีแ้ หละทีส่ อนค�ำว่าชีวติ ทีไ่ ม่มใี นต�ำราให้กบั เรา”
สิ่งที่เขาว่าดี สิ่งที่เราว่าใช่
“การฝึกงานหลังจบอาชีวะ ท�ำให้เรารู้ว่าเราไม่เหมาะกับอาชีพช่างไฟฟ้าเลย
มันไม่ได้สวยหรูอย่างภาพฝัน ตัวเราเล็ก แรงน้อย ทักษะด้านการช่างก็ต�่ำ จึงตัดสินใจว่า
คงต้องเรียนมหาวิทยาลัยต่อน่าจะดีกว่า เลยลองไปสอบดู สมัยนั้นดีอย่างหนึ่งคือการจบ
สายช่างเขาจะมองว่าเป็นสายวิทย์-คณิต เลยสอบมั่วไปหมด รู้สึกว่าคะแนนที่ได้ดีที่สุด
คือวัดแววความเป็นครู เราเลยเลือกครุศาสตร์ การศึกษานอกระบบ สมัยก่อนยังไม่มี
การประกาศบนเว็บไซต์ตอ้ งไปดูดว้ ยตัวเองทีบ่ อร์ด หรือไม่ก็โทรศัพท์ไปฟังผล ปรากฏว่า
เราติดครุศาสตร์ จุฬาฯ”
หลังจากภาพฝันสลายเพราะการตัดสินใจผ่านแว่นตา ใช่แว่นใจ ท�ำให้ก้าวย่าง
ทางการศึกษาต่อของเขาต้องหันเหไปจากเส้นทางเดิม ทว่าในครั้งนี้แม้ยุรนันท์จะสอบ
เข้าเรียนต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ หากเขากลับตัดสินใจทีจ่ ะไม่เรียนในมหาวิทยาลัย
แถวหน้าของประเทศแห่งนี้
“ตอนนั้นเราไม่มั่นใจในตัวเอง ก็เลยเลือกที่ที่คิดว่าเราไหว เรามีความสุขกับ
มันดีกว่า ราชมงคลธัญบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) จึงตอบโจทย์เรา
มากที่สุด เพราะเพื่อนสมัยเรียน ปวช. ไปเรียนด้วย แม้แม่จะไม่บังคับก็รู้ว่าลึก ๆ แม่
อยากให้เรียนจุฬาฯ แต่เราคิดว่าเรียนทีไ่ หนก็นา่ จะประสบความส�ำเร็จได้เหมือนกัน อยากจะ
พิสูจน์ให้แม่เห็นว่าลูกจะประสบความส�ำเร็จได้ไม่เกี่ยวกับสถาบัน เราเป็นคนไม่ค่อยเชื่อ
มั่นเรื่องของปริญญา รู้สึกว่าการเรียนน่าจะเกิดจากตัวเราเองมากกว่า ตอนเรียนมัธยม
หรือ ปวช. แม้เราจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่โดดเรียน แต่เราก็ดึงตัวเองขึ้นมาจนจบได้ เราท�ำ
อะไรค่อนข้างยึดตัวเองเป็นหลัก เรามองว่าปัจเจกน่าจะเป็นเรือ่ งทีใ่ หญ่กว่า สถาบัน สังคม
ไม่วา่ เราอยูใ่ นสังคมแบบไหนเราก็สามารถดีได้ ไม่ถกู หล่อหลอมอะไรที่มันเป็นกรอบอย่าง

176

ต้องจบจากจุฬาฯ ไม่รู้ว่าเราปลอบใจตัวเองหรือเปล่านะ แต่ถ้าให้เลือกก็ยังเลือกอยู่ที่
เดิม อาจเพราะเราได้เพื่อน ได้อาจารย์ที่ดีคอยดูแลเอาใจใส่ รับฟังและเปิดพื้นที่ให้เรามี
ส่วนร่วมในคณะค่อนข้างมาก”
ด้วยลักษณะนิสยั ทีม่ กั ให้ความส�ำคัญกับการได้คดิ ได้ลงมือท�ำด้วยตัวเอง ท�ำให้
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของเขาค่อนข้างผิดหวัง เพราะความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับศิษย์ห่างเหิน วิธีการสอนที่ล้าหลัง ไม่ได้คิดได้ทำ� อย่างที่ตั้งใจ ต่างจากในช่วงศึกษา
ระดับปริญญาตรี ท�ำให้เขาเบนความสนใจจากการเรียนตามหลักสูตร ไปสู่การค้นหา
เรียนรู้ด้วยตัวเองในสนามการท�ำงาน
สนามงานกับการรู้จักตัวเอง
ในการเรียนระดับมหาบัณฑิต ราวสองปีหลังจากได้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ
ครบถ้วนแล้ว ความเบือ่ หน่ายในระบบการศึกษาแบบทีไ่ ม่ตอบสนองต่อแนวคิดในการเรียนรู้
ท�ำให้ยรุ นันท์เดินหน้าก้าวเข้าสูส่ นามชีวติ จริง เขาเริม่ จากการหางานเล็ก ๆ ท�ำจนเผลอไผล
ปล่อยให้เวลาล่วงเลย มารู้ตัวอีกทีเวลาส�ำหรับการเรียนในระดับปริญญาโทของเขาก็ใกล้
จะหมดลง จึงกลั้นใจฮึดสูด้ ว้ ยการท�ำวิทยานิพนธ์จนส�ำเร็จเรียบร้อยภายในช่วงไม่กเี่ ดือน
และนี้ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ครั้ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เขาบอกกั บ ตั ว เองว่ า ชี วิ ต ต้ อ งมี จุ ด หมายให้
มากกว่าที่เป็นมา
“งานทีท่ ำ� ช่วงนัน้ คือเป็นนักข่าวฟุตบอล แปลข่าวจากต่างประเทศ เพราะชอบ
บอลมาตั้งแต่เด็ก ตอนเรียนเทคนิคมีเวลาว่างค่อนข้างมาก กลางคืนจะดูการแข่งขัน
ฟุตบอลแมตช์ต่าง ๆ และเริ่มค้นหาข้อมูลลึกมากขึ้น ดูเทคนิคการเล่น สืบค้นข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวตลอด อีกสิ่งที่ท�ำให้เราชอบฟุตบอลมากคือ เกม Football Manager
มันเหมือนกับให้เราบริหารทีมเอง โดยคนเล่นเกมจะมีตำ� แหน่งเป็นผู้จัดการทีม สามารถ
ซื้อตัวผู้เล่นเพื่อลงไปแข่ง รู้สึกว่าอยากเอาชนะ ชัยชนะท�ำให้รู้สึกดี แต่ความอยากนี้คือ
ความอยากเอาชนะตัวเอง ไม่เคยอยากแข่งกับใคร ทุกอย่างมันเริ่มจากการตั้งเป้าแล้วก็
เอาชนะตัวเองให้ได้ มันรู้สึกภาคภูมิใจแต่ไม่เคยป่าวประกาศ ทักษะการแปลหนังสือ
ภาษาอังกฤษก็เป็นเป้าหนึ่งที่ตั้งไว้และพยายามเอาชนะกับมันจนส�ำเร็จ ส่วนความอยาก
จะเป็นนักข่าวได้มาจากการพยายามหาค�ำตอบกับตัวเองว่าอยากจะเป็นอะไรตาม
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ประสาของนักศึกษาใกล้จบ รู้สึกว่าอยากค้นหาความจริง อยากท�ำข่าวแบบเจาะลึก
ตีแผ่ให้ประชาชนได้รู้เรื่องจริง ๆ ไม่ใช่ข่าวเกาะกระแสแบบที่มีอยู่ดาษดื่น ก่อนไปท�ำเรา
ก็วาดฝันไปต่าง ๆ นานา แต่พอได้ทำ� จริงเรือ่ งจรรยาบรรณการน�ำเสนอข่าวไม่ตอ้ งพูดถึงเลย
ทุกอย่างอยู่ที่เม็ดเงิน เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วล่ะ”
เมือ่ งานแรกไม่เป็นอย่างภาพฝัน เขาจึงออกค้นหาเส้นทางใหม่ให้กบั ชีวติ หย่อน
ใบสมัครเรือ่ ยไปจนมีทหี่ นึง่ เรียกตัว และทีน่ เี่ ป็นก้าวแรกทีจ่ ริงจังบนสนามงานจริงส�ำหรับ
เส้นทางชีวิตของเขา
“ตอนนั้นไม่เคยได้ยินค�ำว่า Training เลย มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือ มันขายได้
ด้วยหรือ เคยเห็นแต่การจัดอบรมฟรี ไม่เคยคิดว่าจะมาท�ำงานตรงนี้ แต่กลายเป็นงาน
ประจ�ำที่แรกจนมาถึงปัจจุบัน”
แม้พนื้ ทีท่ เี่ หยียบย่างใหม่นเี้ ขาไม่ได้วาดหวังอะไรเอาไว้ก่อน และแม้บคุ ลิกภาพ
ของเขาดูขัดกับงานนี้ แต่สิ่งเล็ก ๆ ที่ทำ� ให้เขาตัดสินใจท�ำ คือค�ำตอบอันคล้ายคลึงกับ
หนึ่งส่วนของเป้าหมายในชีวิต
“ตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมาทางสายนี้ เราแค่มองว่าสายอาชีพนี้
เป็นหนทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาคน เลยลองสมัคร ช่วงแรกเรามาท�ำด้านงานขายหลักสูตร
ก่อน แต่พอมาท�ำงานสักปีหนึง่ ก็เริม่ จะเห็นว่าเราไม่นา่ เหมาะ จึงย้ายมาท�ำเรือ่ งการพัฒนา
หลักสูตรแทน รวมถึงเรื่องบริหาร จัดการอบรม ดูแลอาจารย์ ประสานงาน ด้วยจังหวะที่
เราเข้ามาเป็นยุคบุกเบิกของบริษัท จึงได้ช่วยท�ำอะไรหลายอย่าง เขาค่อนข้างจะเปิด
กว้างในการแสดงความคิดเห็น เป็นสิง่ ทีต่ อกย�ำ้ ว่าเรามาถูกทีแ่ ล้ว เราได้เริม่ ใหม่ไปพร้อม ๆ
กับเขา เติมโน่น ท�ำโน่นท�ำนี่ ก็คิดว่ามันน่าจะตรงกับที่เราอยากจะท�ำ จนเรามองเห็น
ว่าที่นี่เป็นเหมือนโรงเรียนในการช่วยพัฒนาคน”
หนีจากพื้นที่ปลอดภัยสู่พื้นที่เป้าหมาย
แม้งานทีท่ ำ� จะขัดแข้งขัดขากับตัวตนภายใน ด้วยว่าเขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง
มีความสุขกับการอยู่คนเดียว ขี้อาย พูดน้อย หรือที่ภาษาทางจิตวิทยาเรียกว่าเป็นคน
ประเภท Introvert (คนเก็บตัว) แต่เขาก็พยายามก้าวข้ามการเก็บตัวเพื่อให้การท�ำงาน
บรรลุเป้าหมาย
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“เวลาเราท�ำงานต้องมี connection กับคนอื่น ไม่เคยได้ยินค�ำนี้มาก่อนเลย
จนมาท�ำงานถึงรู้จัก มาวิ่งหา connection มีงานศิษย์เก่า งานสังคมต่าง ๆ ก็ต้องไป ถ้า
เป็นคนเก็บตัวก็ไม่อยากไปหรอก ไปคุยกับใครว่ะ แต่เราก็ต้องท�ำเพื่อสร้าง connection
แม้มันจะฝืนแต่มันก็มีประโยชน์กับเรา”
เขารู้สึกย้อนแย้งภายในตัวเองมาตลอด 10 ปี แต่เสียงกระซิบจากภายในบอก
เขาเสมอว่า ท�ำอะไรต้องท�ำให้มันส�ำเร็จ เราต้องเอาชนะตัวเราเองให้ได้ เสียงเหล่านี้มัน
ก้องกรอกโสตประสาทและเป็นแรงผลักให้เขาออกจาก “พืน้ ทีป่ ลอดภัย” (comfort zone)
ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในชีวิตของผู้ชายเงียบ ๆ คนนี้
“เราตั้งเป้าว่าจะท�ำให้ได้ด้วยวิธีการอะไรก็ตาม ฝืนบ้าง ไม่ฝืนบ้าง เราก็หาทาง
ที่เราท�ำได้เอง แต่อีกเป้าหนึ่งคือ อยากจะออกจาก comfort zone ของตัวเองให้มาก
ที่สุด ด้วยการพยายามพบเจอคนเยอะ ๆ ไปลงพื้นที่ พูดหน้าชั้น ท�ำความรู้จักกับคนที่
ไม่รู้จักมาก่อน ท�ำอะไรก็ตามที่รู้สึกขัดกับตัวเอง แต่เราก็พยายามก้าวข้ามมันออกไปให้
ได้ รู้สึกว่าถ้าเราท�ำได้ มันจะเป็นความภาคภูมิใจของเรา เคยเห็นอาจารย์ท่านหนึ่ง แก
เป็นคนพูดติดอ่างเหมือนเรา แต่แกก็เป็นอาจารย์ได้โดยทีพ่ ดู ติดอ่างอยู่ คนฟังแกเป็นร้อย
รูส้ กึ ทึง่ แกเอาชนะความกลัวยังไงกับการไม่เอาจุดด้อยของตัวเองมาเป็นเรือ่ งใหญ่”
ความมุ่งมั่นนี้มีรางวัลที่เขาต้องการคือการ “ลับคมมีด” ด้านการพัฒนาคน
พร้อมกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเป็นเครื่องน�ำพาตนไปให้ถึงจุดหมายของชีวิต
“เราอาจจะไม่เก่งในการไปสอนคนเยอะ ๆ หน้าชัน้ ขาดเทคนิควิธกี ารสอนทีน่ า่ สนใจ
เราพยายามฝึกอยู่ เรารู้ว่าการสอนในกลุ่มเล็ก ๆ เราจะท�ำได้ดีกว่า อาจเป็นเพราะว่านี่
เป็นจุดเริม่ ต้นในการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตัวเราเอง เป้าหมายจริง ๆ คืออยากจะท�ำอะไร
ที่เรามีความสุข แล้วก็ท�ำอะไรให้สังคมนี้ให้มันมากขึ้น ภาพฝันเราคือสร้างจุดเรียนรู้สักที่
หนึ่ง เพื่อพัฒนาเด็กโดยจัดเป็นเวทีปฏิบัติการเล็ก ๆ เพื่อสอนให้เขาเห็นภาพว่าชีวิตไม่ได้
มีแต่ในห้องเรียน ในโลกนีม้ นั มีอะไรอีกเยอะแยะมากมาย เช่น การเลือกแฟน เรือ่ งแบบนี้
มันไม่มีใครสอน แต่เราเจอคนมาเยอะ อย่างน้อยเราก็ให้แนวคิดน้องได้ เรื่องยาเสพติด
เราก็เคยเฉียด ๆ มาก่อน อยากอธิบายให้เขาเห็นภาพก่อนที่เขาจะไปเจอจริง ๆ แต่ไม่รู้
มันจะส�ำเร็จหรือมันจะดีหรือเปล่านะ แต่รสู้ กึ เราอยากจะสอนทักษะการใช้ชวี ติ ให้กบั เด็ก ๆ
เด็กจะเข้าสู่โลกของการท�ำงานได้ง่ายขึ้น แล้วเขาก็จะเห็นความจริงของชีวิตตัวเองได้เร็ว
กว่าคนอื่น ๆ”
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บนเส้นทางที่ไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนคนอื่น ๆ
เรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสนามชีวิตของยุรนันท์ เขาท�ำให้เห็นว่าบริบท
แวดล้อม ค่านิยมในยุคสมัย หาได้ครอบง�ำเขาจนหาทางเลือกเดินของตนเองไม่ได้ ใน
ทางกลับกันเขาหันเหออกมา และเลือกก้าวย่างไปบนทางทีร่ งั สรรค์ดว้ ยตัวเอง บนเส้นทาง
ที่คิดว่าเราท�ำได้ ใช่ เขาหรือใครก็ทำ� ได้ ถ้าเราเลือกเส้นทางนั้นด้วยตัวเราเอง
ยุรนันท์เป็นนักอ่าน การอ่านท�ำให้เขาเห็นภาพกว้างทางไกล เขาตระหนักว่า
ประวัตศิ าสตร์แห่งอนาคตจะมีการเปลีย่ นแปลง หากเราท�ำสิง่ ทีไ่ ม่เหมือนกับสิง่ ทีผ่ คู้ นเคย
ท�ำมาก่อนแล้ว แม้สงิ่ เก่าจะได้รบั การยอมรับว่ามันเป็นสิง่ ทีด่ ี แต่กาลเวลาทีค่ บื ไปข้างหน้า
เราย่อมต้องการสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม “ไม่อย่างนัน้ ในหน้าประวัตศิ าสตร์กค็ งไม่มอี ะไร
เกิดขึ้นมาใหม่ อีกอย่างเรามองว่าเราเอาชนะตัวเอง โดยการท�ำในสิ่งที่ต่างจากคนอื่น ๆ
เราขอฉีกทาง แล้วเดี๋ยวจะไปให้ถึงปลายทาง” นี่คือความมุ่งมั่นของเขาเพื่อจะบอกกับ
สังคมว่าสิ่งที่เขาจะท�ำให้แตกต่างนั้นคือสิ่งที่ดีกว่าเดิม
ทางเดินที่แปลกและต่างจากคนรอบข้างทั่ว ๆ ไป ต้องอาศัยกระบวนการคิด
ทบทวนถึงความเป็นไปได้ด้วยเหตุและผล กอปรกับความเชือ่ มัน่ ในตัวเองเพือ่ จะก้าวเดิน
ไปในเส้นทางสายใหม่
“เราคิดว่าตัวเองเอาอยู่ แต่วา่ ต้องผ่านกระบวนการคิดก่อนนะว่าเราเอาอยูจ่ ริง ๆ
ท�ำได้จริง ๆ เราถึงลงมือท�ำ เราเลือกในสิง่ ทีเ่ ราคิดว่าท�ำได้ ครัง้ หนึง่ ในชีวติ เคยเจอเหตุการณ์ที่
เราไม่แหกขนบเดิม เพราะเชื่อว่ามันจะดี แต่ท้ายที่สุดทุกอย่างก็ล้มเหลว ยิ่งท�ำให้รู้สึกว่า
เพราะความไม่เป็นเราเอง มันเลยผิดพลาด”
คุณค่าของชีวิตที่เราคือผู้รังสรรค์
การท�ำงานในช่วงบุกเบิกของบริษัทท�ำให้เขาได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยคิดและ
ลงมือท�ำ จนประหนึง่ เป็นหนึง่ ในการก่อร่างสร้างกิจการ แม้งานในสายอาชีพนีจ้ ะสามารถ
เพิ่มจ�ำนวนตัวเลขเงินเดือนได้ไม่ยาก หากย้ายไปท�ำงานที่ใหม่หรือที่อื่น แต่ตลอดระยะ
เวลา 10 ปี ยุรนันท์ไม่คิดจะย้ายไปยังองค์กรอื่น ด้วยความตั้งใจที่ว่าท�ำอะไรต้องท�ำให้
มันส�ำเร็จ
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“เรารู้สึกอยากท�ำอะไรให้มันส�ำเร็จสักที่หนึ่ง มันรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเอง
ยึดเอาตัวเองเป็นหลักอีกแล้ว คือบอกตัวเองว่าเป็นคนไม่อยากรวย เราแค่มีความสุขกับ
ชีวติ เราอยากท�ำอะไรทีเ่ ราอยากท�ำ ซึง่ ตอนนีม้ นั ก็ตอบโจทย์เราแล้ว เงินเดือนก็พออยูไ่ ด้ มี
เวลาช่วยเหลือคนอื่น ได้ไปท�ำอะไรที่มันว้าว ๆ แค่นี้ก็รู้สึกว่าชีวิตสมบูรณ์แบบแล้ว...”
36 ปีแห่งการเดินทางของชีวิตแม้ดูไม่นานนัก แต่เขาหาค�ำตอบได้แล้วว่า
จะรังสรรค์ความสุขให้ชวี ติ ได้อย่างไร และการลงชือ่ สมัครโครงการ Intrapreneur for
Change ในครั้งนี้ ก็คือหนึ่งในการรังสรรค์ความสุขในชีวิตของเขานั่นเอง
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ก้าวแรกในการท�ำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคม
ยุรนันท์เคยผ่านมางานอาสาสมัครมาแล้วหลายครั้งทั้งเมื่อยังอยู่ในวัยเรียน
และในวัยท�ำงาน แต่การอาสาสมัครในครั้งนี้แตกต่างไปจากทุกครั้งเพราะนี่เป็นครั้งแรก
ที่เขาได้ท�ำงานร่วมกับภาคประชาสังคม หรือ NGOs ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เขาเคยตั้งค�ำถาม
จากข่าวที่เคยได้เห็นได้ยิน นั่นก็คือภาพลักษณ์การท�ำงานของเอ็นจีโอไทยในความคิด
ของเขาไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดีนัก โดยเฉพาะในด้านกระบวนการบริหารจัดการ ท�ำให้เขา
เกิดค�ำถามมากมายต่อการท�ำงานของคนกลุ่มนี้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นที่ท�ำให้
เขาตัดสินใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
“เราเคยมองว่าเอ็นจีโอเป็นกลุ่มคนที่อยู่ดี ๆ ก็มีเงินมาให้ใช้ แล้วก็ทำ� อะไรก็
ไม่รู้อีโหลกโขลกเขลก รู้สึกว่างานที่ท�ำก็ไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหร่ ดูเหมือนไม่โปร่งใส
เท่าไหร่ คือเห็นข่าวหลายข่าวทีท่ ำ� ให้เรารูส้ กึ แบบนี้ ท�ำให้เราตัง้ ค�ำถามนะว่าเขาไม่สามารถ
บริหารจัดการเงินได้เลยหรือ ท�ำไมเขารอแต่จะขอทุน ขอบริจาคอย่างเดียว เลยอยาก
ลองมาท�ำงานกับเขาจริง ๆ อยากรู้ว่าจริง ๆ เขาท�ำงานกันอย่างไร ไม่ได้จะต่อต้านหรือ
เกลียดนะ เรามีสมมติฐานเล็ก ๆ ว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะพวกเขาน่าจะบริหารไม่เป็น ก็
เลยคิดว่าถ้าเรามาช่วยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเขา น่าจะช่วยให้บริหารงบได้ จะได้ไม่
ต้องขาดทุน ในมุมที่เรามองเราอยากช่วยเขา”
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จุดเริ่มต้นของการเดินทางในฐานะ Intrapreneur ก็เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้
โจทย์งานส�ำหรับยุรนันท์คอื พืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา ด้วยเหตุผลหนึง่ ก็คอื เขามีบคุ ลิก
สุภาพ อ่อนโยน ถนัดรับฟัง น่าจะเข้ากับพื้นที่ได้ดี แม้จะมีความกังวลบ้างหลังจากได้รับ
รู้เรื่องราวในพื้นที่จากบุคคลหลาย ๆ คนด้วยกัน ทั้งจากพี่ไมตรี (ไมตรี จงไกรจักร) ผู้
ประสานงานชุมชนบ้านน�ำ้ เค็ม และเป็นผูป้ ระสานงานโครงการสภาพลเมืองจังหวัดพังงา
แห่งความสุข ซึ่งมีงานหลายด้านด้วยกันและอาจจะมีเวลาให้เขาไม่มากนัก
“กังวลนะในช่วงแรกที่ทีมอธิบายงานให้ฟังว่าพื้นที่นี้มีการต่อสู้เรียกร้องกับ
ภาครัฐค่อนข้างรุนแรง เราก็ได้รับฟังมา อันที่จริงไม่ได้มีความกลัวเลย รู้สึกว่าถ้าเราไปดี
คงไม่นา่ มีใครท�ำอะไรเรา แต่เรือ่ งทีเ่ ป็นกังวลคือรูส้ กึ ว่าพีไ่ มตรีจะคุยยากเพราะว่าเขางาน
เยอะ จินตนาการแรกของเรามองภาพว่าเขาคงคล้ายกับปลัด อบต. นายอ�ำเภอ ขึ้นเวที
พูดตามงานใหญ่ ๆ รู้สึกเขาเป็นคนใหญ่คนโตมาก พอหลังจากได้รับโจทย์มาก็รีบไปหา
ข้อมูลของพี่เขาด้วยนะ คือต้องรู้เขารู้เราไว้ก่อน เลยได้รู้ว่าพี่เขาท�ำงานมาเยอะมาก ก็มา
หามุมที่เราจะเข้ากับเขาได้ ดูจากงานที่เขาเขียนหรือว่าสิ่งที่เขาท�ำก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มี
จิตอาสา ซึง่ เรามองว่าคนแบบนีน้ า่ จะคุยกันง่าย เพราะเป็นคนมองทีส่ งั คมเป็นหลักเหมือน
กัน มันไม่ใช่เรื่องเงินแล้ว มันไม่ใช่เรื่องเกียรติยศของตัวเองแล้ว ก็เลยเบาใจลงนิดหนึ่ง”
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รายทางของการท�ำงานในเมืองแห่งขุนเขา
เช้าวันที่ 16 ธันวาคม 2560
ออกเดินทางจากภูเก็ตสู่ตำ� บลโคกเจริญ และต� ำ บลบางเหรี ย ง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
อ�ำเภอทับปุด ของจังหวัดพังงา แม้เขาเคยมาเยี่ยมเยือนถิ่นใต้หลายครั้งแต่ครั้งนี้ถือเป็น
ครั้งแรกที่ได้มาจังหวัดพังงา ระหว่างการเดินทาง การพูดคุยด�ำเนินไปด้วยอัธยาศัยไมตรี
อันดีต่อกัน โชเฟอร์ของการเดินทางครั้งนี้คือ อาจารย์ ดร. กิตติ คงตุก นักวิจัยถอดบท
เรียนชุมชนของโครงการผู้นำ� แห่งอนาคต ผู้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านชุมชน จึงคอย
ช่วยเหลือแนะน�ำยุรนันท์ โดยใช้วิธีการตั้งค�ำถามกับยุรนันท์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเผยให้เห็น
แง่มุมของยุรนันท์ที่มีต่อชุมชน ซึ่งเขาพร้อมที่จะเปิดรับเพื่อให้มีพื้นภูมิเกี่ยวกับชุมชน
เพียงพอที่จะร่วมท�ำงาน
เป้าหมายในการลงพื้นที่ในครั้งแรกนี้ ก็เพื่อสืบค้นวัตถุดิบหรือต้นทุนที่มีใน
จังหวัดพังงา เพื่อน�ำไปต่อยอดการจัดการอันจะน�ำไปสู่มหาวิทยาลัยพังงาแห่งความสุข
ตามเป้าหมายของกลุ่มพังงาแห่งความสุขที่ได้อภิปรายกันเมื่อเข้าร่วมหลักสูตรยกระดับ
การขับเคลื่อนสังคมด้วยเครื่องมือและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบปะ
กับทีมท�ำงานของจังหวัดพังงา เมื่อเราเดินทางมาถึงโคกเจริญ ยุรนันท์แจ้งความจ�ำนงว่า
เขาอยากพูดคุยกับทุกคนในชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ เขาจะใช้วิธีการพูดคุย
เพื่อให้เห็นสิ่งที่สามารถน�ำไปท�ำแพ็กเกจการท่องเที่ยวเรียนรูไ้ ด้ แม้วา่ ตลอดการเดินทาง
เขาพกเอาความกังวลในเรื่องความส�ำเร็จที่หมายจะท�ำให้ได้ในเวลา 7 เดือนข้างหน้า
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สถานที่นัดหมายคือวัดบางหรียง เราได้พบกับพี่ดา (วนิดา ชูสุวรรณ ประธาน
สภาองค์กรชุมชนต�ำบลโคกเจริญ) ลมเย็น ๆ คลอบทสนทนา ฉากหลังเป็นทิวเขา
ตระการตาของพังงา แสงแดดยามสายสาดส่องท�ำมุมจนเกิดเงาสลับทับแทรกบนทิวเขา
ยอดหวายล�ำยาวขาวผอมสองยอดโบกเอนตามจังหวะของสายลม บทสนทนาว่าด้วย
การด�ำเนินงานจัดการชุมชนในจังหวัดพังงา ยุรนันท์ฟังอย่างตั้งใจพลางหยิบกล้องฟูจิรุ่น
XT-120 ตัวเก่งขึ้นมาเก็บภาพคู่สนทนาด้วยทีท่าเกรง ๆ บางช่วงลมพัดแรงเหมือนจะ
ขัดจังหวะการพูดคุย แต่ด้วยเรื่องราวของชุมชนที่ดึงดูดใจ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปิ่นโต
เพื่อสุขภาพ ผักพื้นบ้านหลากสรรพคุณที่ใครอาจจะไม่คุ้นหู การถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุแก่คนรุ่นใหม่ และอีกหลายเรื่องราวอันน่ารู้ ท�ำให้เสียงหวูดลมที่พัดผ่านมาเป็น
ระยะ ๆ นั้นไม่อาจสกัดกั้นกระแสสนทนาพาทีได้
แล้วพวกเราก็เคลื่อนตัวออกจากบริเวณริมพระธาตุ เดินทางต่อไปยังสถานที่ที่
จัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัย ได้อิ่มท้องด้วยอาหารกลางวันจากปิ่นโตเพื่อสุขภาพของปู่ย่า
ตายายผู้เป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ ซึ่งแต่ละคนในชุดนักเรียนเต็มฟอร์มหิ้วปิ่นโตมา จากนั้น
เดินทางต่อไปที่อำ� เภอทับปุด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของ
พังงา
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จากการเดินทางโดยรถสู่เรือเครื่องหางยาวของชุมชน ฝนลงเม็ดปรอยขู่คน
แปลกหน้า แต่สักพักใหญ่ก็ซาเม็ด เรือออกตัวพร้อมแรงลมปะทะใบหน้า ยุรนันท์นั่งที่
กระโดงเรือถือกล้องถ่ายรูปประจ�ำกายไว้มั่น เขาเฝ้ามองและเก็บภาพอย่างเงียบ ไม่ว่า
จะเป็นภูเขา ฟ้า น�ำ้ ป่าโกงกาง เรือยนต์ ถ�ำ้ ผีหัวโต ภาพเขียนผนัง หินงอกหินย้อย และ
ใช้ช่วงเวลาระหว่างทางเข้าไปซักถามผู้ดูแลสถานที่ เพื่อเก็บข้อมูลการจัดการการท่อง
เที่ยวของถ�ำ้ ผีหัวโต
ก่อนหันหัวเรือเข้าหาฝั่ง พี่โกสินท์ (โกสินทร์ สังสัน) ประธานสภาองค์กรชุมชน
ต�ำบลมะรุ่ย พาเรือมุ่งไปที่ ‘สปาโคลน’ ใช้เวลาล่องไปราวยี่สิบนาที ท้องฟ้าย�่ำเข้าสู่
สนธยากาล ภาพที่ปรากฏด้านหน้าคือหาดทรายกรวดเป็นผืนยาว เด็กชายสามคนซัด
สาดสายน�ำ้ เล่นกันอย่างสนุกสนาน หญิงวัยกลางคนสองคนก�ำลังโก้งโค้งง่วนท�ำอะไรอยู่
ด้วยตะกร้าคนละใบ พี่โกสินทร์บอกเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านละแวกนี้นิยมหาหอยหวานกัน
จนเกือบเหลือไว้แต่เปลือกด้วยการเก็บที่ปล่อยทิ้งช่วงเว้นให้หอยหวานได้เติบโต อย่างไร
ก็ตาม ภาพเหล่านี้ก็ยังไม่อาจอธิบายค�ำว่า สปาโคลน ได้ กระทั่งได้ก้าวเท้าเปล่าลงสัมผัส
กรวดหินบริเวณนัน้ ความร้อนประหลาดจากใต้ผนื ทรายคือค�ำอธิบายทีก่ ระจ่าง บริเวณนี้
เป็นรอยเลือ่ นมะรุย่ รอยเลือ่ นใต้พน้ื ดินทีย่ งั พร้อมจะขยับเขยือ้ นกระเพือ่ มพืน้ ให้สนั่ ไหว
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ณ จุดริมทางน�ำ้ ร้อนทีไ่ หลตามร่องออกมา บทสนทนาของพีโ่ กสินทร์กบั ยุรนันท์
ด�ำเนินไปขณะที่เท้าที่ยืนมั่นของคนทั้งสองสัมผัสความความอุ่นของน�้ำที่เคลื่อนออกมา
อย่างต่อเนือ่ ง พีโ่ กสินทร์เล่าถึงปัญหาการจัดการการท่องเทีย่ วของชุมชน ความยากล�ำบาก
ในการเดินเรือจากท่า และอุปสรรคอีกนานาประการที่ท�ำให้การจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนเกิดปัญหา แม้วา่ ทีต่ รงนีจ้ ะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีแ่ สนพิเศษ บทสนทนาใช้เวลาแปรผัน
ไปตามความยากของปัญหา และแน่นอน ยุรนันท์ฟงั อย่างตัง้ ใจพร้อมซักถามบางข้อสงสัย
เพื่อเป็นคลังข้อมูลส�ำหรับน�ำไปขบคิดต่อ
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แสงแห่งวันใกล้เลือนลับ ได้เวลาขึ้นเรือกลับฝั่งในช่วงอาหารมื้อค�ำ่ อาหารที่ได้
ลิม้ รสในมือ้ นีเ้ ป็นอาหารทะเลในร้านของชุมชนอิสลาม มีเมนูทแี่ ปลกต่างจากความคุน้ ชิน
อาทิ ผัดหมึกซอสด�ำ ต้มย�ำรสชาติดีมีกลิ่นสมุนไพรที่นักเดินทางจากต่างถิ่นไม่เคยรู้จัก
และอีกหลายจานที่โอชารส
ช่วงเวลาสั้น ๆ หลังอาหารมื้อค�ำ่ เขาอดเอ่ยให้เราฟังไม่ได้ว่า รู้สึกสบายใจเมื่อ
ได้มาสัมผัสผู้คนในทับปุด คนทีน่ ไี่ ม่ได้ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการสร้างเม็ดเงินซึง่ ต่างจาก
ภาคธุรกิจที่เขาคลุกคลีอยู่
คืนนี้พวกเราพักกันที่โฮมสเตย์ในชุมชนมุสลิม ข้างที่พักเป็นที่ตั้งของมัสยิด
นี่เป็นครั้งแรกที่ยุรนันท์ได้สัมผัสโฮมสเตย์ของชุมชนอิสลาม ข้อสังเกตของเขาในการพัก
โฮมสเตย์ในชุมชนมุสลิมคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ข้าพักกับเจ้าของบ้านต่างออกไปจากที่
อืน่ ๆ บรรยากาศทีโ่ ดดเด่นและหาไม่ได้จากทีพ่ กั โฮมสเตย์ทวั่ ไปคือความเป็นชุมชนอิสลาม
เสียงละหมาดยามรุ่งสาง ซุ้มกาแฟโรตียามเช้า มองจากหน้าต่างที่พักจะเห็นทัศนียภาพ
เป็นหลังคามัสยิดซึ่งมีฉากภูเขาสูงทาบอยู่ด้านหลัง การแต่งกายของชาวบ้าน วัฒนธรรม
และกลุ่มแมวพเนจรในชุมชน ฯลฯ กลิ่นอายอันเป็นเอกลักษณ์นี้ตรึงใจผู้มาเยือน ท�ำให้
เห็นภาพชัดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นวัตถุดิบส�ำคัญที่สามารถน�ำมาปรุงน�ำมาแต่งเพื่อออกสู่
ตลาดการท่องเที่ยวได้
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ละเลียบไปในวิถีชุมชน
เช้าวันที่ 17 ธันวาคม 2560
เดินทางจากอ�ำเภอทับปุดมุ่งสู่ตัวเมืองพังงา โทรศัพท์สายตรงจากพี่น้อย
(ก�ำธร ขันธรรม) ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา เชิญไปรับประทานอาหารเช้าที่
รออยู่ ที่นัดหมายคือตลาดในตัวเมืองพังงา
เมื่อรถแล่นเข้าสู่เมืองพังงา ภาพที่ปรากฏท�ำให้ค�ำว่า เมืองแห่งขุนเขา กระจ่าง
ใจ ด้วยว่ารอบตัวเมืองถูกห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นได้ทุกทิศ
ในช่วงเวลาสั้น ๆ ระหว่างรอทีมงานจัดหากาแฟมากระตุ้นประสาท ยุรนันท์ได้
โอกาสพูดคุย รับรู้ และเรียนรู้จากพี่น้อย เกี่ยวกับพังงาแห่งความสุข รายละเอียดเกี่ยว
กับสถานที่ ต้นทุน วัตถุดิบที่มีในเมืองพังงา
เมื่อทุกคนพร้อม ยุรนันท์กระโดดขึ้นรถกระบะพี่น้อย และสานต่อบทสนทนา
ตลอดรายทาง เราเดินทางออกจากตัวเมืองพังงาสักระยะก็มาถึงสถานทีส่ ำ� หรับอาหารมือ้ เช้า
ของเรา เป็นนาข้าวไร่ ซึ่งปลูกนอกฤดูกรีดยาง นับเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์
โภชน์ผล โครงการนีร้ เิ ริม่ โดยพีจ่ ี้ (ชาตรี มูลสาร) แห่งสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
พี่จี้ก�ำลังเกี่ยวข้าวอยู่ในนา แม้บริเวณดังกล่าวไม่ใช่ที่ของเธอเอง แต่ข้อตกลง
ของโครงการคือสามารถขอใช้ที่ว่างเปล่าของชาวไร่ยางในการปลูกข้าวได้โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าเช่า และพื้นดินระหว่างกลุ่มต้นข้าวที่นี่นั่นเองที่เป็นโต๊ะอาหารเช้าของพวกเราในวันนี้
พี่น้อยเปิดห่อข้าวเหนียว หมูทอด ไก่ทอด แกมหอมเจียว พี่จี้น�ำเสนอน�้ำพริกไตปลาแห้ง
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รสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนเข้ากันดีกับข้าวเหนียวร้อน ๆ ระหว่างมื้ออาหารที่ห้อมล้อมด้วย
ต้นข้าวท้องแก่กบั ล�ำแสงอาทิตย์ทลี่ อดผ่านช่องต้นยาง ยุรนันท์ไม่ทงิ้ โอกาสทีจ่ ะเริม่ สอบถาม
ถึงการปลูกข้าวไร่ แนวคิด และวิธีการจัดการ
ช่างเป็นการแสวงหาความรูท้ อี่ บอวลด้วยบรรยากาศอันเกีย่ วเนือ่ งกับข้าว – คน
และสายสัมพันธ์ของคนกับข้าวภายใต้สิ่งที่สรรพชีวิตในธรรมชาติเกื้อกูลเรา
อิ่มครบกันทั้งขบวนแล้วจึงออกเดินทางไปยังบ่อน�้ำพุร้อนรมณีย์ ซึ่งอยู่ในเขต
อ�ำเภอกะปง การเดินทางคดเคี้ยวเลี้ยวลัดไปตามป่าเขา ทุกระยะกิโลเมตรของยุรนันท์
คือข้อมูล ความคิดความเห็นทีไ่ ด้จากการสนทนากับพีน่ อ้ ย ว่าด้วยความเป็นไปได้ในพืน้ ที่
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
ก่อนเข้าไปยังบ่อน�้ำพุร้อน เขาได้แนะน�ำตัวกับกลุ่มประธานสถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านรมณีย์ จากนั้นก็ได้เข้าไปสัมผัสบ่อน�้ำพุร้อนในราคาหัวละ 20 บาท ที่นี่มีบ่อไว้
แช่ตวั สามบ่อ แต่ละบ่อมีอณ
ุ หภูมลิ ดหลัน่ ไปตามระยะห่างจากแหล่งก�ำเนิด หนุม่ ร่างเล็กใจ
ใหญ่เดินส�ำรวจบ่อน�้ำร้อน แล้วกลับไปนั่งคุยกับพี่เหมีย (กัลยา โสภารัตน์) ประธาน
สถาบันการเงินชุมชนบ้านรมณีย์ สิ่งที่ได้พบได้เห็นถูกแปรมาเป็นเนื้อหาในการพูดคุย
ตัวจริงเสียงจริง ท�ำจริงเพื่อชุมชน
ความรู้สึกหลังได้สัมผัสกับตัวจริงในการท�ำงานเพื่อชุมชน ท�ำให้เขาเห็นความ
ตัง้ ใจจริง จนเกิดความรูส้ กึ เห็นใจคนท�ำงานให้ชมุ ชน ทีเ่ สียสละทัง้ แรงกายแรงใจ และเวลา
โดยไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด

192

“คนที่ช่วยเหลือชุมชนเหมือนมันเหนื่อยฟรี มาท�ำแล้วยังต้องควักกระเป๋าเอง
ทุกอย่าง เป็นเหตุให้หาคนท�ำงานยากถ้าสถานะการเงินยังไม่พร้อมจริง แต่จริง ๆ แล้ว
การท�ำประโยชน์เพื่อชุมชนมันเป็นอาชีพได้ เหมือนเอ็นจีโอทั่ว ๆ ไป ที่มีเงินเดือน แต่ทุก
วันนีค้ นท�ำงานในชุมชนต้องหิว้ ข้าวกล่องทอดไข่มาจากบ้านเอง เงินเดือนก็ไม่ได้ จะมีแรง
มาท�ำงานได้อย่างไร ไม่ต้องถามถึงรุ่นลูกเลยยิ่งยากไปใหญ่ ทุกคนมันต้องเริ่มจากตัวเรา
เอง ต้องมีเงิน มีที่อยู่อาศัย ถึงจะท�ำอะไรให้กับสังคมได้ ถ้าจะหาความเป็นอาสาสมัคร
จากคนจนน่าจะยาก จากทีส่ มั ผัสมาคนทีท่ ำ� งานในชุมชนส่วนใหญ่เขาจะมีฐานะพอสมควร
ลูกไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมาช่วยแม่ แม่เขาก็อยู่สบายอยู่แล้ว เหมือนแส่หาเรื่องอยู่ดี ๆ ไป
ช่วยคนอื่นท�ำไม เหนื่อยเปล่า ๆ แต่มันคือความสุขใจของเขาไงครับ”
ประสบการณ์การลงพืน้ ทีท่ เี่ ริม่ ต้นแทบเป็นศูนย์ หากเมือ่ ได้สมั ผัสกับการร่วม
แรงร่วมใจกันเพือ่ ท�ำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนของชุมชน ได้สมั ผัสกับคนทีล่ กุ ขึน้ มา
ทุ่มเทให้กับสังคมได้มากถึงเพียงนี้
“รูส้ กึ ทึง่ เพราะว่าเขาทุม่ เทให้กบั ชุมชนของเขาเอง คือเราอาจจะรูส้ กึ ว่าคนใต้
จะรักเพื่อนพ้อง รักชุมชน รักถิ่นที่อยู่ของตัวเอง ก็สะท้อนให้เห็นชัด มันไม่เหมือนกับคน
ภาคกลาง คนกรุงเทพฯ ที่เราพบมาจะหาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก ถ้าไม่มีผล
ประโยชน์ร่วมกันก็จะไม่มาท�ำอะไรร่วมกัน แต่ที่นี่เขาลุกขึ้นมาท�ำเพื่อชุมชนของเขาเอง
จริง ๆ ซึ่งมันหายาก”
จากค�ำถามทีว่ า่ เชือ่ หรือไม่วา่ ในโลกนี้ คนเราจะท�ำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทน
ได้จริง ๆ ? ค�ำตอบของเขาคือ
“เชื่อ เพราะตัวเองก็เป็นนะ รู้สึกว่าพอเราถึงจุดหนึ่งที่เราอยากจะท�ำอะไรให้
กับคนอื่น ไม่ได้คิดเลยนะว่าเราจะได้เงินได้อะไร รู้สึกแค่ว่าเราท�ำแล้วเรามีความสุข เรา
ท�ำแล้วเราสามารถจัดสรรเวลาของเราเองได้โดยไม่กระทบอย่างอืน่ ในชีวติ และไม่เหนือ่ ย
จนเกินไป เราต้องมีความสุขที่ได้ทำ� จะว่าหาเกียรติยศให้ตัวเองมันก็ไม่ขนาดนั้น ก็ไม่ได้
อยากจะให้ตัวเองมีชื่อไปติด ได้ถ้วยรางวัลหรืออะไรแบบนี้ ไม่เคยหวังอย่างนั้นเลย รู้สึก
ว่าเรามีประโยชน์เท่านั้นเอง ทุกคนเห็นค่าเราแล้วเขาเลือกเรา รู้สึกดีที่เขาไว้ใจในตัวเรา
ว่าเราท�ำได้ ฉะนั้นเรารู้สึกมีความสุข แต่ผลจริง ๆ จะเป็นไงไม่รู้”

193

194

สู่หลักสูตรพังงาแห่งความสุข
13 มกราคม 2561
การเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายใหญ่ 2 ประการ คือหนึ่ง ลงดูพื้นที่จริงที่จะใช้ใน
หลักสูตรพังงาแห่งความสุข และสอง เพื่อน�ำแผนกลยุทธ์ที่ได้ช่วยกันท�ำไว้ในเวทีครั้งที่ 1
มาพูดคุยเพื่อเตรียมเข้าเวทีครั้งที่ 2
วันนี้ยุรนันท์เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกระบวนการเพิ่มศักยภาพคนในพื้นที่
โดยทีม ณัฐฬส วังวิญญู วิทยากรจากกรุงเทพฯ ในโครงการพัฒนาทีมแกนน�ำภาคประชา
สังคม สู่...พังงาแห่งความสุข แม้เป้าหมายที่แท้จริงของเขา คือการพูดคุยกับพื้นที่ใน
เรื่องแผนกลยุทธ์ที่วางเอาไว้ตามความต้องการและต้นทุนเดิมที่พื้นที่มีจากข้อมูลที่ได้ใน
การลงพื้นที่ครั้งก่อน โดยออกแบบจากการเข้าเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่อง
มือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การสร้างกลยุทธ์
เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Strategy for Change Workshop) แต่ยุรนันท์ก็นั่ง
สังเกตการณ์การเข้าร่วมกระบวนการของชุมชนอยู่ห่าง ๆ
เขารอจนกิจกรรมเสร็จ จึงได้พูดคุยกับแกนน�ำพื้นที่คือ พี่ไมตรี พี่น้อย และ
พี่จี้ สามในหลายทหารเสือของกลุ่มพังงาแห่งความสุข ที่ได้ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ใน
เวทีปฏิบัติการครั้งแรก ความใจเย็นและใจกว้างที่ปรากฏให้เห็นคือ การที่ผู้อาวุโสน้อย
กว่าอธิบายแผนที่วางไว้ให้พื้นที่ฟังซ�ำ้ โดยไม่มีท่าทีร�ำคาญหรือเหนื่อยหน่ายจากพี่ ๆ ที่
แสนดีทั้งสาม จนในที่สุดยุรนันท์และแกนน�ำในพื้นที่ก็ได้ข้อสรุปถึงแผนที่จะด�ำเนินการ
และเตรียม พร้อมในการเข้าสู่เวทีครั้งต่อไป
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ขึ้นเขาไข่นุ้ย พบบังนุ้ยและบังไข่
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแรก ภารกิจต่อไปจะต้องเดินทางไปยังเขาไข่นุ้ย ไม่มีข้อมูล
มากไปกว่าการต้องขับรถตามก�ำนันไปให้ทนั ผนวกกับการสร้างมโนภาพจากการบอกเล่า
ที่ว่าเขาไข่นุ้ยเป็นเขาที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกและอันดามัน สวยงามแบบสามมิติ
เราเร่งฝีเครื่องให้ทันก�ำนันโดยไร้เนวิเกเตอร์อื่นใด กระทั่งไปถึงบ้านหลังหนึ่ง แรกเลยนึก
เพียงว่าก�ำนันคงแวะท�ำธุระ แต่แล้วก�ำนันกลับให้เราลงจากรถ ขนสัมภาระทุกอย่างขึ้น
รถอีกคันหนึ่งที่มีสภาพผ่านประสบการณ์มาโชกโชนที่จอดอยู่หน้าบ้านหลังดังกล่าว
คาดเดาได้ไม่ยากเลยว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
กระจกรถด้านข้างเปิดไว้ทกุ บาน ยุรนันท์นงั่ อยูเ่ บาะกลาง รถเลีย้ วจากถนนหลวง
เข้าซอยเล็ก ๆ ผ่านทิวงามของต้นยาง ทางเริ่มชันขึ้น ถนนไร้หน้าเต็มไปด้วยหลุม ยอด
หินเล็กใหญ่ ใหญ่เล็ก เนินโคก และทิวต้นยาง หัวเขาสั่นคลอนซ้ายทีขวาที ขวาทีซ้ายที
สลับสัปหงก หน้าทีหลังที หลังทีหน้าที เบื้องหน้าต้นยางหายไปแทนที่ด้วยหน้าผา กล้วย
ป่า เฟิร์นป่า กิ่งก้านยื่นยาวระไปกับตัวรถที่ขับโดยผู้ช�ำนาญการหลบหลุมบ่อ รู้มุมบอดที่
ต้องหักศอกโค้งตรงทางแคบ ด้วยการเดินทางเยี่ยงนี้บทสนทนาจึงกระท่อนกระแท่น
เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นบนรถตลอดเวลา
ผู้ช�ำนาญทางและรับหน้าที่สารถีในการเดินทางด้วยรถมากประสบการณ์คันนี้
คือบังนุ้ย หนึ่งในสองผู้บุกเบิกเขาไข่นุ้ย ส�ำเนียงสนทนาเสียงใต้ แรงกระแทกครา
ตกหลุมลึกกลั้วด้วยเสียงหัวเราะของยุรนันท์ คือลีลาการสนทนาในการเดินทางที่วิบาก
เอาการ
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ค�่ำคืนนี้ชาวคณะได้อาศัยโฮมสเตย์ของบังนุ้ยเป็นที่พัก เปิดประตูระเบียงห้อง
พักออกไปจะมองเห็นทิวเขาหน้ายักษ์และทะเลอันดามัน พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้ว เรา
รีบพากันเดินออกไปชมการลาจากของมัน ยุ ร นั น ท์ อ ยู ่ ที่ จุ ด ชมวิ ว แล้ ว เขาก�ำลังเดินอยู่
กับก�ำนัน ก�ำนันบรรยายถึงความพิเศษของมุมต่าง ๆ บนเขาไข่นุ้ย ว่าทางด้านตะวันตก
เราจะเห็นอาทิตย์อัสดงลงอันดามัน ด้านตะวันออกยามเย็นจะเห็นป่ายางสุดลูกหูลูกตา
และจะอันตรธานไปในยามเช้าด้วยม่านหมอกที่บดบังไว้ ด้านตะวันตกเฉียงเหนือจะเห็น
เขาหน้ายักษ์ที่เคยเป็นก�ำบังกั้นสึนามิไว้เมื่อคราเกิดเหตุในปี พ.ศ.2547 วั น นี้ เ มฆหนา
พรางแสงเข้มจ้าของอาทิตย์อัสดง จึ่งปรากฏเป็นภาพวงกลมแดงก�่ำดั่งไข่แดง ก�ำลังจะ
ร่วงหล่นลงไปใต้ผิวหน้าของทะเลอันดามันอันนิ่งสงบ จนนึกภาพไม่ออกถึงเหตุแห่งการ
เกิดคลื่นยักษ์ที่สร้างความวิปโยคเมื่อครั้งกระนั้น ว่านั่นเคยเกิดขึ้น ณ ที่ตรงนี้เอง
เย็นย�่ำได้เวลามื้อค�ำ่ เช่นเคย มื้ออาหารโอชะเตะตาต้องลิ้น ทั้งปูทะเลผัดพริก
ไทยด�ำ ปลาทะเลทอดน�ำ้ ปลาสูตรเฉพาะที่แปลกต่างแต่รสชาติประทับใจ ผัดหอยหวาน
ที่หวานโดยไม่ต้องใส่น�้ำตาล พิเศษมากกว่าความสดคือปลอดสารที่ก่อพิษภัยในร่างกาย
แม้จะเป็นอาหารทะเลบนเขา แต่ชาวบ้านที่นี่ลงเรือหามาปรุงรสกันเอง เมนูจึงเป็นไป
ตามวัตถุดิบแต่ละวันที่หาได้ ระหว่างมื้ออาหารยุรนันท์พูดคุยกับก�ำนันถึงความเป็นมา
ต่าง ๆ เพื่อน�ำไปใช้ในการวางกลยุทธ์หลักสูตรพังงาแห่งความสุข ก�ำนันเล่าว่าบนเขาไข่
นุ้ยมีที่พักหรือชาวบ้านเรียกว่า “ขน�ำ” (ขะ-หน�ำ) ซึ่งต่างจากที่พักตากอากาศอื่นตรงที่
ขน�ำ มีกระบวนการสร้างทีเ่ รียบง่าย เน้นใช้วสั ดุทหี่ าได้ในท้องถิน่ โดยการประกอบกิจการ
นี้ชาวบ้านได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีบังไข่กับบังนุ้ยผู้บุกเบิกเป็นผู้ประกอบ
กิจการสองในสี่ราย
แรกเริม่ บังไข่กบั บังนุย้ ได้ขนึ้ มาท�ำสวนยางบนเขา และสังเกตเห็นทะเลหมอกทีก่ อ่
ตัวขึน้ ในช่วงเช้าของทุกวารวัน ทัง้ สองเฝ้ามองทัศนียภาพทีช่ วนหลงใหลนีอ้ ยูน่ านกว่า 3 ปี จึง
มั่นใจว่าบนเขานี้สามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี จึงริเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ชม ในช่วงแรกชาวบ้านมีเพียงเต็นท์ให้เช่าเท่านั้น ยังไม่มีทุนพอที่จะสร้างขน�ำ ต่อมาพอ
มีเงินทุนจึงค่อย ๆ สร้างขน�ำขึ้นมา กว่าจะเสร็จก็กินเวลาเป็นปี ๆ มีเงินทุนเมื่อไหร่จึง
ค่อย ๆ ต่อเติมมาเรือ่ ย ๆ ครัง้ แรกเริม่ ใช้เสาไม้ดว้ ยคิดว่าหาได้เอง แต่ผา่ นไปพักใหญ่ปลวกกิน
พังลงมาต้องเริม่ สร้างกันใหม่ ก�ำนันเป็นผูแ้ นะน�ำการจัดการการท่องเทีย่ ว แนะการด�ำเนิน
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งานที่พักโฮมสเตย์ โดยให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการยึดเรื่องความสะอาดเป็นหลัก แม้ในช่วง
แรกความลังเลย่อมเกิดขึ้นแพราะการสร้างขน�ำต้องใช้ต้นทุนสูง แต่ก�ำนันบอกว่าให้คิด
เสียว่าเป็นบ้านตัวเอง ยามเมือ่ ขึน้ มาท�ำสวนถ้าไม่มแี ขกมาพักเราก็เอาไว้พกั ผ่อนให้เย็นใจ
ยุรนันท์ตงั้ ค�ำถามว่าท�ำไมก�ำนันถึงอยากสร้างธุรกิจท่องเทีย่ วตรงนี้ ก�ำนันตอบว่า
เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านต้องไปท�ำงานรับจ้าง อายุบางคนก็มากแล้ว อย่างบังไข่และบัง
นุ้ยก็อายุหกสิบกว่าแล้ว จะไปรับจ้างก็ไม่ไหว การสร้างธุรกิจแบบวิสาหกิจชุมชนอย่างนี้
จึงน่าจะช่วยในการเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดี เหตุที่ต้องจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพราะบริเวณ
เขาไข่นยุ้ เป็นป่าสงวน การจดเป็นวิสาหกิจชุมชนแทนทีเ่ ราจะเป็นศัตรูกบั รัฐแต่กลายเป็น
มิตรกัน อีกทั้งรัฐยังช่วยสนับสนุนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมได้
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14 มกราคม 2561
แม้สายลมจะพัดผ่านเมฆหมอกยามเช้าบนเขาไข่นุ้ยจางหายไปบ้าง แต่ปุยขาว
บางที่สลับสับหว่างเคลื่อนไหวลัดเลาะตามช่องว่างระหว่างสันเขา ท่วงท่าเนิบช้าชวนให้
เพลินตาเพลินใจ ราวกับอาณาบริเวณนัน้ เป็นลานระบ�ำกระนัน้ จนเกือบลืมไปว่า ณ แดนดิน
ถิ่นนี้เป็นเมืองทะเล ไม่ใช่เมืองบนดอยสูง... ดวงตะวันก�ำลังโผล่พ้นขอบฟ้า จันทร์เจ้า
ก�ำลังลาลับ แสงสีโทนเย็นเปลี่ยนเป็นโทนอุ่นประคองเคลียสายหมอก เราตื่นขึ้นมาใน
ช่วงรุ่งสาง ยืนมองทอดสายตาไปไกล ดื่มด�่ำกับธรรมชาติที่รายล้อมอย่างเงียบ ๆ
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ไม่ช้า ก�ำนันก็เข้ามาทักทายพวกเรา พร้อมแนะน�ำเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชน
ที่ท�ำโฮมสเตย์บนเขาไข่นุ้ยอีกคนหนึ่ง ยุรนันท์รับฟังความเป็นไปและปัญหาต่าง ๆ ของ
ชุมชน เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เขาเดินลัดเลาะไปอาณาเขตเขาไข่นุ้ยพร้อมรับฟังเรื่อง
ราวของชุมชนจากก�ำนันอย่างละเอียดละออ
กลับมาที่พัก ดื่มกาแฟที่ชงจากกาน�ำ้ ที่ผ่านงานหนักบนเตาไฟจนตัวกากลาย
เป็นสีดำ� จังหวะพอดีกับบังไข่ขับรถขึ้นมาส่งนักท่องเที่ยวพอดี พวกเราเลยได้พบกับทั้ง
สองต�ำนานผู้บุกเบิกเขาไข่นุ้ย กินข้าวต้ม พูดคุยกันเสร็จเราก็ออกเดินทางไปยังอ�ำเภอ
ท้ายเหมือง หาดท้ายเหมืองอยู่ห่างจากเขาไข่นุ้ยประมาณ 24 กิโลเมตร ขับรถไป
ประมาณครึ่งชั่วโมง ถนนเรียบ หาดสะอาดตา ไม่มีร้านค้า ที่พัก หรือสิ่งแปลกปรุงใด ๆ
เมื่อเราก้าวลงบนหาดทรายขาว เห็นผักบุ้งทะเลที่ว่ากันว่าเป็นพืชชายหาดที่
หาชมได้ยากขึ้นแน่นทึบแข่งกันออกดอกบานสลอน ขณะที่ก�ำลังดื่มด�่ำกับความงามสงบ
เงียบนี้ ก�ำนันก็กอบทรายขึ้นมาพร้อมชักชวนให้สังเกตผงด�ำที่ปนปะอยู่ในกองทราย
และอธิบายว่านี่คือผงแร่ดีบุก
ขับรถบนทางสายเดิมต่อไปอีกไม่ไกลก็เข้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาล�ำปี ในอุทยาน
มีหอ้ งพักมองออกไปจะเห็นชายหาดทีม่ หี าดทรายขาวกว่าทีเ่ ราแวะชมกันมา หาดบริเวณนี้
เล่นน�้ำได้ ภายในอุทยานยังมีซากเรือขนาดใหญ่ที่ยังต่อไม่เสร็จ เราสามารถเดินทางด้วย
รถขับเคลื่อนสี่ล้อไปยังเขาหน้ายักษ์ได้ อันดามันอันใสสะอาด สีฟ้าของฟ้าวันแดดดีตัด
เขียวน�้ำทะเล ตัดขาวหาดทราย ตัดเขียวผักบุ้งทะเล เรียงล�ำดับสีตัดที่ธรรมชาติบรรจง
วาดไว้อย่างตระการตา
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อนุสรณ์สึนามิ อนุสาวรีย์แห่งความร่วมใจ
เดินทางสู่บ้านน�้ำเค็ม อนุสรณ์สึนามิ…
เสร็จภารกิจอุทยานแห่งชาติเขาล�ำปี ยุรนันท์และเพื่อนร่วมทางก็ออกเดินทาง
ไปยังบ้านน�้ำเค็ม อ�ำเภอตะกั่วป่า สถานที่ที่เคยเกิดเหตุมหันตภัยจากคลื่นสึนามิ เมื่อ
พ.ศ.2547 เขานัดหมายพี่เล็ก (ประยูร จงไกรจักร) หนึ่งในผู้ริเริ่มตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติ
ค�ำถามในการสัมภาษณ์ของเขาเตรียมมาเป็นระบบ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีจ่ ะน�ำไปสูแ่ ผนงานการ
น� ำ การจั ด อบรม ซึ่งเรื่องภัยพิบัติที่ส� ำ คัญ อย่างยิ่งนี้ เป็ น เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ จ ะถู ก จั ด ไว้ ใ น
หลักสูตรมหาวิทยาลัยพังงาแห่งความสุข ด้วยท่าทีที่ไม่เร่งรัดแต่อย่างใด ตั้งใจฟังเพื่อ
เก็บสาระอย่างเงียบ ๆ อันเป็นแบบฉบับของเขา ฉะนั้นสาระทั้งหลายว่าด้วยหลักการ วิธี
การจัดการ กลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรม ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการอบรม จึงเป็นสิ่งที่
เขาจะเคาะออกมาได้ไม่ยาก
โจทย์การสร้างหลักสูตรพังงาแห่งความสุข ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้จาก
การจัดหลักสูตรขายกระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการชุมชนในด้านต่าง ๆ ภายในจังหวัดพังงา
พร้อมกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงของชุมชนต่าง ๆ ดังที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวตาม
รายทางบางเส้นทางที่ได้พานพบ ซึ่งท�ำให้ยุรนันท์ได้มีโอกาสสัมผัสทุนทางธรรมชาติอัน
สวยงามของเมืองแห่งขุนเขา หลายต่อหลายแห่งที่ความงามของธรรมชาติยากเกินจะ
พรรณนาออกมาเป็นถ้อยค�ำได้
เหนือสิ่งอื่นใด เขาไม่ได้สุขใจเพียงเพราะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม ได้สัมผัส
กับผู้คนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อชุมชนเท่านั้น หากมากยิ่งไปกว่าก็คือการที่ได้เป็นฟัน
เฟืองตัวหนึ่งที่จะช่วยให้พังงาแห่งความสุขเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
ที่แห่งนี้คืออนุสาวรีย์ชุมชนเข้มแข็งที่มีชีวิต...
แกนน�ำหลายคนของพังงาแห่งความสุขท�ำสะท้อนความเป็นผู้น�ำร่วมที่โดด
เด่น การประสานความร่วมมือกันอย่างไม่มีบ่ายเบี่ยง ท�ำให้ยุรนันท์ประทับใจในความ
เข้มแข็งของชุมชนทีแ่ น่นแฟ้น และเปีย่ มด้วยความเอือ้ เฟือ้ กับหัวจิตหัวใจทีพ่ ร้อมจะท�ำงาน
เพื่อสังคม
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เขาประเมินว่าตนเองเป็นคนแบบชุมชนเมือง “แค่เป็นเพื่อนบ้านกัน เป็นคนที่
อยู่ในชุมชนเดียวกันเห็นหน้ากัน ทักทายกัน เคยมาซื้อของกันรู้ว่าบ้านนี้ขายทอดมันเรา
ก็ไปเป็นลูกค้าเขา อีกวันหนึง่ เราขายน�ำ้ แข็งไสเขากลายเป็นลูกค้าเรา มันก็ผกู พันกันแบบ
หลวม ๆ แต่หากมีกระบวนการในกิจกรรมร่วมกันที่ชัดเจนขึ้น เช่น กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชน คนก็เริ่มเห็นการมีส่วนร่วม หรือในเรื่องของ
เงินฌาปนกิจซึ่งเป็นการเริ่มโดยใช้ปัจจัยสี่มาเป็นตัวขับเคลื่อนก่อน เมื่อมีผลดีกลับไปยัง
ผู้มาร่วมกิจกรรมของชุมชน ชาวบ้านก็จะมองเห็นว่าการรวมตัวเป็นเรื่องที่ดี ดีกว่าต่าง
คนต่างอยู่ เป็นการท�ำให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ถ้าเป็นแค่ชุมชนหลวม ๆ ก็อาจจะมีผู้ใหญ่
บ้านจะมาป่าวประกาศกิจกรรมต่าง ๆ แค่นั้น ซึ่งชุมชนแบบที่มีความเข้มแข็งดีกว่าแบบ
หลวม ๆ อยู่แล้ว”
การรวมตัวกันที่เข้มแข็งของชุมชนจะน�ำไปสู่การมีผู้น�ำร่วมได้อย่างไร เขาให้ค�ำ
อธิบายจากสิ่งที่ได้พบเห็นว่า “เมื่อเราจะเห็นภาพว่าพอมีการรวมกลุ่มมันมีความเข้มแข็ง
เกิดขึ้น พอมีความเข้มแข็งเกิดขึ้น คนที่มีความสามารถก็จะเริ่มแสดงตัวออกมา “ถ้าเขา
มีคนที่น�ำดี ๆ มันก็จะเป็นจุดเริ่มที่ดี พอคนน�ำเปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่
หวังให้ ตัว เองเก่ งคนเดียว ให้เป็นการน� ำร่วม พอน�ำ ร่วมก็เป็นการต่อยอดเรื่องอื่นได้
ง่าย เพราะทุกคนรู้สึกว่ามีความส�ำคัญคล้าย ๆ กันหมด มันก็จะไม่มีใครได้ดีอยู่คนเดียว
มันก็ต้องมีวิธีการจัดการอีกแบบหนึ่งให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเรา”
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พลเมืองที่เข้มแข็งในเมืองไทยอยู่ที่ไหน
การเข้าไปมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการสร้างหลักสูตรพังงาแห่งความสุข ท�ำให้
เขาเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่มีจิตอาสาที่แท้จริง ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความสามัคคีของชุมชน
ก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน ที่สามารถผลักดันสิทธิของประชาชนได้จริง ท�ำให้อดนึกไม่ได้ว่า
ถ้าในภูมลิ ำ� เนาของตนมีพลังร่วมแบบนี้ หรือในทุกหย่อมของสังคมไทยมีพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง
(active citizen) ลูกหลานย่อมมีความสุขเป็นทวีคูณ
“การได้ท�ำอะไรที่ไม่เคยท�ำ หลุดจากที่คุ้นชินมาตลอดที่เคยท�ำงานขายลูกค้า
กลายเป็นลงมาท�ำงานเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้าน เราช่วยเขาแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่ม
ที่อยากจะหารายได้ตัวของเราเองจากการขายหลักสูตร ท�ำให้เรามองในภาพเดียวกับ
เขามากขึ้น เห็นสิ่งที่เขาท�ำมากขึ้นว่ามันมีอะไรที่ต้องท�ำอีกเยอะ แล้วก็เป็นอะไรที่ต้องใช้
ใจจริง ๆ เห็นอีกภาพหนึ่งของจิตอาสาที่แท้จริง
“ก็ยังกลับไปคิดว่าบ้านเราน่าจะมีคนแบบนี้เยอะ ๆ ถ้าบ้านเราเองมีคนมา
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็คงไม่มีใครค้านอะไรถ้าเขามีเงินมาให้ก้อนหนึ่งทุกอย่างก็จบ
ไม่มีใครลุกมาดูผลกระทบมันอย่างจริงจังหรือเรียกร้องสิทธิของชุมชนอย่างจริงจัง อย่าง
ตัวเองแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับชุมชนที่เราอยู่เลย รู้สึกว่าพี่ ๆ เขาแบ่งเวลามาให้ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว อย่างเราขอแค่นำ�้ ไม่ท่วมซอย รถไม่ติด ไม่กระทบกับชีวิตประจ�ำวันเรา
ก็พอแล้ว
“แต่เขามองภาพมากกว่านั้นมันเป็นอีกขั้นของการท�ำงานตรงนี้ ซึ่งเราว่ามีไม่
ถึง 10% ในประเทศไทยที่คิดแบบนี้ ที่เหลือก็ไปตามน�ำ้ เขาให้อะไรก็เอา เราเลยคิดว่า
ถ้าเราท�ำหลักสูตรอย่างนี้ได้เขาก็จะเห็นภาพว่าเออมันลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้นะ เรียก
ร้องสิทธิตัวเองได้ มันก็เป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย ที่เริ่มจากการรักษาสิทธิของ
ตัวเองและมีสว่ นร่วมกับสิง่ ทีเ่ ราใช้ชวี ติ อยู่ ลูกหลานเราทีอ่ ยูท่ นี่ จี่ ะมีความสุขกับวิธกี ารอย่างนี”้
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วิธีท�ำงาน การแบ่งเวลา และอุปสรรค
การท�ำงานโดยใช้เครื่องมือการประกอบกิจการเพื่อสังคมกับภาคประชาสังคม
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นองค์กรที่มีต้นทุนความรู้ทางธุรกิจน้อย จึงเป็นหนึ่งความท้าทายที่
ยุรนันท์ได้รับ แต่เขามีวิธีการปรับตัว ปรับแผน ปรับเปลี่ยนวิธีเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติ
ของคนท�ำงานทีน่ ไี่ ด้ ในส่วนนีเ้ องทีท่ ำ� ให้เขาเกิดชุดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการท�ำงานลักษณะ
นีข้ ึ้น
“ในพื้นที่นี้เราคิดว่าจะเอา Business Model Canvas (เครื่องมือที่ช่วย
ออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัย 9 ด้าน) มาลง จะเอาการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ แต่พอ
ลองแล้วก็เห็นว่าหาวกันจะหลับกัน ก็เลยรู้สึกว่าคงไม่เหมาะ เราก็เลยต้องปรับว่าจะใช้
วิธีอะไรให้เกิดผลจริง ๆ ออกมาและเป็นอะไรที่เขารับได้ เราก็เอาตัวเองไปแทนเขา ว่า
ถ้าเขาคิดเขาจะคิดแบบไหน ยังไง แต่ก็ไม่อยากออกหน้าว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราท�ำ เอาตาม
นี้นะ แบบนี้นะ เรามองอย่างนั้นก็เลยเอาอะไรที่ไม่มีพิธีการอะไรมาก แล้วก็ขอให้มีหลัก
ในการคิดนิดหนึ่งไม่ให้หลุดจากกรอบที่วางไว้ แต่ก็พยายามแนะเล็ก ๆ น้อย ๆ และก็ฟัง
เขาให้มาก มันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง แต่ก็ไม่พยายามน�ำมาก กลายเป็นเราต้องลงมา
ท�ำอะไรมากกว่าปกติคือเหมือนเรามาเป็นทีมงานเขาอีกคนหนึ่ง ไม่ใช่แค่ให้หลักการแล้ว
จบ ถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะมีวิธีการที่ต่างกันไป แต่อันนี้เหมือนเราต้องแนะเพิ่มอีกคือบอก
เป้าหมาย และวิธีการท�ำด้วย”
หนทางที่ไม่เคยเผชิญเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพบกับอุปสรรคทั้งที่คาดคิดและไม่
ได้คาดคิด การเตรียมและปรับตัวจึงเป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำงานกับพื้นที่จริง เพื่อลด
ความเสี่ยงที่อาจล้มเหลวทั้งต่อพื้นที่และตนเอง กอปรกับการท�ำงานแบบบางเวลาของ
ยุรนันท์ ซึ่งมีงานประจ�ำที่ต้องท�ำตามปกติจึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องจัดสรรเวลาให้ลงตัว
เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่องานทุกด้าน
ตลอดระยะเวลา 7 เดือนเต็ม เขาสามารถจัดการสิ่งกีดขวางได้อย่างดี เขาจัด
แบ่งเวลาการท�ำงานได้อย่างลงตัว โดยยึดไว้เสมอว่างานที่ท�ำเพื่อเติมเต็มชีวิตของเขาชิ้น
นี้จะต้องไม่ไปรบกวนงานประจ�ำ เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตบนเส้นทางที่มั่นคงและได้มี
โอกาสท�ำในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามีคุณค่าได้ต่อไป
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“อุปสรรคส�ำหรับงานนี้เป็นเรื่องของเวลาที่พี่ ๆ ในชุมชนมีให้เราน้อย เพราะ
เขามีงานหลายหน้า งานของเราก็เป็นแค่งานเล็ก ๆ ของเขา แต่เราก็อยากให้พี่เขาใส่ใจ
เราตั้งใจปลุกปั้นมันขึ้นมา ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเอาให้มันเต็มที่ เพราะผลที่ได้คือเงินที่จะได้
มาซึ่งก็จะไปหล่อเลี้ยงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่องค์กรของเขาเอง เขาอาจมองว่าเป็นแค่
ส่วนเสริมที่จะเข้ามาช่วยเขา เวลาจะคุยจะนัดประชุมก็อาจจะมีเวลาน้อยหน่อย แต่วิธี
การแก้ปัญหาก็คือท�ำโครงก่อน จะได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ให้เขาคิดดูตามโครงที่เราวางไว้นิด
หนึ่งแล้วค่อยปรับเปลี่ยนกันอีกที”
ในการจัดสรรเวลาการท�ำงานซึ่งมีทั้งงานประจ�ำ และงานในฐานะ Intrapreneur บริหารเวลาอย่างไร
“เราก็ต้องแบ่งเวลาของตัวเองให้ชัด ว่างานหลักของเราก็ท�ำให้มันเสร็จก่อน
อย่างน้อยก็ไม่ไปเบียดบังเวลางานของเรา ก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน 17.00 น. ให้มันเกิด
ประโยชน์มากที่สุด ช่วงที่เราต้องคิดวางแผนหลักสูตรต้องใช้เวลามากเหมือนกัน ว่าจะ
สรุปยังไงจะเขียนยังไงให้มันรู้เรื่อง พี่ ๆ มีงานอื่น ๆ อีกมาก ก็เลยต้องเป็นเราที่ต้องตาม
ต้องจิก ต้องกัด ต้องท�ำให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ พี่เขาก็รู้ว่าเดี๋ยวไอ้ทอม (ชื่อเล่นยุรนันท์) ก็
โทรมาเองแหละ จะเอาอะไรเดี๋ยวมันก็บอกเองแหละ แต่ก็โอเคนะเพียงแต่ว่าเราก็เห็น
ภาพว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ ท�ำให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ ยินดีท�ำแต่มันก็ใช้เวลา
เหมือนกัน คือถ้าเราจะคิดเราก็ต้องไปหาข้อมูล ไปค้นหาวิธีการ กระบวนการ อาบน�้ำอยู่
นึกขึ้นได้ก็รีบมาจด เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งคือเราท�ำงานอยู่ในภาคที่ท�ำให้เราคิดอย่าง
เป็นระบบ เป็นการช่วยเปิดพื้นที่ให้กับตัวเราเองด้วย งานในโครงการนี้มันไม่เหมือนงาน
ขาย ถ้าลูกค้าเลือกแล้ว เราก็แค่ทำ� ให้มันส�ำเร็จให้ได้ แต่อันนี้มันเริ่มตั้งแต่ช่วยคิดช่วย
วางโครงร่าง ช่วยตบ ช่วยดึง ช่วยสรุปให้มันเกิดขึ้นมาได้ ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราลงไป
ท�ำได้อย่างเต็มที่ และก็เป็นความคิดของเราส่วนหนึ่งผสมกับพี่ ๆ แล้วช่วยกันดึงช่วยกัน
ดันให้มันออกมาได้ พอรู้ว่า มันจะเกิดขึ้นแล้ว มันจะเป็นจริงแล้ว ก็รู้สึกเป็นความภาค
ภูมิใจเล็ก ๆ ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพี่ ๆ ท�ำให้มันเกิดขึ้นมาได้ รู้สึกมีส่วนร่วมค่อน
ข้างมากกับงานนี้”
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บทเรียนจากชุมชนแห่งความสุข
‘คนรุ่นเดอะ’ ที่อยู่ในระดับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนใหญ่ที่พบ
มักใช้อ�ำนาจบังคับบัญชา แต่ ‘คนรุ่นเดอะ’ ที่สภาพลเมืองจังหวัดพังงาแห่งความสุขไม่
เป็นเช่นนั้น
“บทเรียนหนึ่งที่ได้รับ คือเราเคยพบปะผู้ใหญ่ในที่ทำ� งานแบบหนึ่งมา แต่กับ
ผู้ใหญ่ที่นี่จะเป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะผู้ใหญ่ในที่ท�ำงานจะใช้อ�ำนาจการบังคับบัญชากับ
เราซึ่งเราเถียงไม่ได้ แต่ผู้ใหญ่ที่นี่เราท�ำงานร่วมกับเขาเราเถียงได้ เราเสนอได้ มันจะ
ท�ำให้เด็กกล้าที่จะอธิบายเพื่อยืนยันสิ่งที่เราคิดให้ผู้ใหญ่ฟัง แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความเคารพเขาด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ความคิดของตัวเอง อาจใช้การเสนอแนะ การให้
ข้อคิดเห็น การให้ทางเลือก”
แม้ความหมายของค�ำว่า Coach หรือ Intrapreneur คือการลงไปช่วยเสริม
การท�ำงาน แต่ยุรนันท์กลับรู้สึกว่าตนเป็นฝ่ายได้รับ ได้รับสิ่งที่ช่วยเสริมความรู้ทั้งทาง
ด้านปัญญาและจิตใจมากมาย โอกาสที่ได้เดินทางไปในชุมชนต่าง ๆ ช่วยเปิดมุมมอง
และท�ำให้เขาสัมผัสประสบการณ์ ที่ชุมชนเมืองไม่มีให้เขา และข้อส�ำคัญท�ำให้เขาได้ก้าว
ข้ามพื้นที่ปลอดภัยส่วนตัว
“comfort zone ก็เป็นอะไรที่ง่าย ๆ เช่นมาท�ำงาน กลับบ้าน ดูหนัง ฟังเพลง
เล่นเกม แต่พอลงพื้นที่แบบนี้เราต้องวางแผนชีวิตตัวเองว่า อาทิตย์หน้าต้องท�ำอะไร
ต้องรีบท�ำอาทิตย์นี้ ก็จะรู้สึกว่าต้องจัดการตัวเอง สองก็คือต้องเพิ่มพูนทักษะตัวเอง ต้อง
ปรับปรุง พัฒนาตัวเองให้ดขี นึ้ ตามทีเ่ ขาคาดหวังกับเราเอาไว้ สาม คือ เราต้องเปลีย่ นแปลง
ตัวเองในมุมที่เราอยากจะให้เกิดผลขึ้นมา เช่น แม้จะเป็นคนประเภทไม่ช่างพูดช่างคุย ก็
จะต้องถามให้มากขึ้นต้องคุยมากขึ้น ต้องเก็บข้อมูลมากขึ้น ต้องหาวิธีการให้พื้นที่มาก
ขึ้น เราได้ประโยชน์จากการท�ำงานนี้มากเลยนะ”
แม้ เขาจะท� ำ งานในบริ ษั ท เดิ ม มากว่ า 10 ปี แต่ เขาไม่ มี โ อกาสได้ท�ำทั้ง
กระบวนการตั้งแต่ คิด ออกแบบ ขาย และเป็นวิทยากรผู้สอน แต่การลงพื้นที่ครั้งนี้
ท�ำให้เขาได้อยู่และท�ำในทุกขั้นตอน ได้ลอง ได้เรียนรู้ และได้ก้าวข้ามขอบเขตชีวิตแบบ
เดิมที่เป็นกิจวัตร
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“ระหว่างท�ำงานเวทีเทรนนิงต่าง ๆ ของงานประจ�ำเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วย ท�ำให้
เกิดการสั่งสมความรู้มาระดับหนึ่ง แต่มันยังไม่มีโอกาสที่จะได้ท�ำจริง แต่ครั้งนี้ผมก็คิดว่า
เป็นโอกาสที่ดีถ้าเราได้น�ำความรู้มาใช้ก็คงได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไป แล้วก็ได้ลองท�ำ
เองด้วยเพราะเราก็เป็นแค่คนขาย คนประสานงาน ถ้าลองมาท�ำเองจะเป็นยังไง เหมือน
คนที่มีหลักการความรู้เยอะแต่การลงมือปฏิบัติยังน้อย งานนี้เป็นอะไรที่เราได้ท�ำเอง
โดยที่เราไม่มีหัวหน้างาน เหมือนเราท�ำเอง ตัดสินใจเองได้ ก็รู้สึกรักมันเพราะเราปั้นมัน
กับมือ”
และแม้ว่างานนี้แม้จะไม่ใช่ชิ้นงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่กระบวนการสร้างงาน
ชิ้นนี้มันท�ำให้ยุรนันท์เกิดการเรียนรู้ มองเห็นคุณค่าภายในที่มาเติมเต็มความสุขในชีวิต
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“รู้สึกเติมเต็มตัวเองนะ ตอนเราท�ำงานปกติก็ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงิน หรือ
ค�ำชมจากลูกค้า ก็อาจจะพอปลอบประโลมจิ ต ใจเราได้ บ ้ า ง แต่ก็ไม่สุขใจเท่าท�ำอะไร
แบบนี้ ผมว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าท�ำแล้วเกิดประโยชน์ และเพิ่มทักษะให้กับเรา คนเรา
ถ้าไม่มีแบบฝึกหัด ไม่มีข้อบังคับ ไม่มีก�ำหนดเวลา มันก็ยากที่จะลุกขึ้นมาท�ำอะไร แต่พอ
มาท�ำแบบนี้ที่มันมีอะไรให้เราพร้อมทั้งทีมช่วยเหลือ ทั้ง เรื่ อ งเงิ น ทุ น มันก็เหมือนการให้
เครื่องมือที่มีกระสุนเต็ม พร้อมออกไปลุยในสนามรบ มันก็ท�ำให้เราสร้างคุณค่าให้ตัวเรา
เองมากขึ้น และเห็นคุณค่าของตัวเองชัดขึ้นว่าเราท�ำเรื่องแบบนี้ได้ ถ้าถามว่าได้รับการ
ยอมรับหรือเปล่า อันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนักว่า ที่ เราท� ำ เขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือ
เปล่า แต่เท่าที่เห็นเวลาไปคุยเขาก็ให้เกียรติเรา ชื่นชมเรา มันก็ได้ความสุขแล้ว”
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ประสบการณ์ใหม่จากโลกที่สงบงามอย่างธรรมชาติ และเต็มไปด้วยความสุข
ที่เงินก็ซื้อไม่ได้ ท�ำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นคนละโลกกับที่งานประจ�ำที่เขาท�ำอยู่ และพบ
ความจริงก็คือคนที่พร้อมทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจให้กับชุมชนของตนนั้นมีจริง
“เหมือนเราอยู่ในโลกหนึ่ง โลกที่แข่งขัน ค้าขาย เอาก�ำไรเป็นที่ตั้ง แต่พอเรา
ขยับมาอีกโลกหนึ่งมันเป็นโลกของการใช้ใจ ใช้ความรู้สึก เป็นสิ่งที่เราใช้ความรักท�ำมัน
จริง ๆ ท�ำให้เรารู้สึกว่าพี่ ๆ เขาเหนื่อยขนาดนี้เราแค่เศษเสี้ยวของเขาเอง สละเวลาแค่วัน
หยุด แต่พี่เขาท�ำทุกวัน ท�ำตลอดเวลา ท�ำด้วยความรัก และก็ท�ำเพื่อส่วนรวมด้วยไม่ใช่
เพื่อตัวเอง ก็รู้สึกว่าเราเป็นเด็กน้อยเมื่อเทียบกับที่พี่เขาท�ำกัน แล้วเขาไม่ได้มองถึงตัว
เองเลยนะ เราเห็นตรงนี้ชัดเพราะหลาย ๆ เรื่องที่เราเคยไปท�ำมาก็ท�ำเพื่อส่วนรวมแต่ตัว
เองต้องไม่ล�ำบากก่อนถึงมาท�ำได้ แต่ที่นี่พี่เขายอมล�ำบากเฉือนเนื้อ เฉือนหนัง เฉือนทุก
สิ่งอย่างแต่ก็ยังท�ำ มันก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ท�ำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของใจจริง ๆ
นับถือใจพี่เขาเลย”
ส�ำหรับยุรนันท์ การท�ำงานในพื้นที่จริงเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนหรือ
ต�ำรับต�ำรา การได้ลงมือปฏิบัติสร้างการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
“เราอย่าไปมองว่าการศึกษามีส่วนส�ำคัญขนาดไหนกับคน เราว่ามันเป็นเรื่อง
ของการท�ำงานมากกว่าจริง ๆ เพราะเดิมเราอยู่ในแวดวงที่ว่าอาจารย์ต้องจบโท จบเอก
จากต่างประเทศ มหาวิทยาลัยดัง ๆ นั่นอาจจะเป็นการสร้างการขายที่ดี แต่พอมาเห็น
ภาพจริง ๆ คนที่เขาท�ำงานจริง ๆ มันท�ำให้เราได้เรียนรู้จากเขามากกว่า และมันได้งาน
จริง ๆ เป็นเชิงลงมือปฏิบัติการมากกว่าที่จะเป็นทฤษฎีหรืออะไรอย่างอื่น ก็คิดว่าเหนือ
ความคาดหมายมาก ไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะเก่งขนาดนี้” และก็ไม่เพียงเท่านี้ พี่ ๆ ที่เขา
รู้สึกทึ่งในความสามารถ ยังมีคุณสมบัติที่น่าชื่นชม “ผมชอบที่เขาไม่รู้สึกกลัวสิ่งที่มันยาก
เราพยายามโยนโจทย์ที่มันยากเข้าไป แต่เขาก็สู้กับเรา ช่วยกันปั้นช่วยกันท�ำ ถึงจะ
เหนื่อยแต่เขาก็ให้ความร่วมมือกับเรา”
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ความจริง พื้นที่จริง ปัญหาจริง และเครื่องมือจากประสบการณ์จริง
ความจริง พื้นที่จริง ปัญหาจริงท�ำให้การท�ำงานตามแผนเดิมไม่สามารถน�ำมา
ใช้ได้จริง ทุกอย่างสามารถผันแปรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา บริบทดังกล่าว
ท�ำให้เขาต้องเตรียมตัวอย่างหนักในการท�ำงานก่อนลงพื้นที่ และส่วนนี้เองที่เป็นภาค
บังคับให้เขาได้ฝึกเสริมทักษะที่เขาตั้งใจจะท�ำแต่ไม่ได้ลงมือมานาน
“ถ้าเราไปหาลูกค้าหรือคุยกับน้อง ๆ มันก็มาจากตัวเราเอง มันเป็นสิ่งที่เรา
ควบคุมได้ แต่การลงพื้นที่จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราเสมอ ชีวิตก็จะต้องเตรียมอะไรไว้
ก่อน อาจจะมีเป้าของเรา ท�ำโครงไว้ก่อน ให้คิดไปก่อน บอกตรง ๆ ว่าการติดต่อกับ
ลูกค้าเรายังไม่ทำ� ขนาดนี้เลยเพราะมันอยู่ในหัวเราอยู่แล้ว ก็ถามแค่ว่า “อยากเรียนอะไร
ครับ มีเป้าหมายยังไงครับ คนเรียนกี่คนครับ ให้ใครเรียนบ้างครับ อยากเรียนประมาณ
วันไหนครับ อยากได้อาจารย์แบบไหนครับ” แต่กับพี่ ๆ เราไม่เคยมาลงแบบนี้มันก็
ต้องเตรียมตัว อ่านหนังสือมากขึ้น มันก็ดีกับตัวเราเองนะ เราจะมาคุยกับเขาเราก็ต้อง
อ่านมาก่อน ถ้าได้ไอเดียมาก็ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนมาเล่ามาเสนอกับพี่ ๆ ว่าเห็นด้วย
กับเราหรือเปล่า ได้มั่งไม่ได้มั่ง มันก็รู้สึกว่าเรียนรู้มากขึ้น หนังสือผมซื้อมาเยอะแต่เวลา
อ่านจริงมันก็จะมีนอ้ ย แต่ถา้ เราจะเอามาใช้เราก็ตอ้ งอ่าน เหมือนเป็นการบังคับตัวเองด้วย
“มันก็เป็นการเติมเต็มความฝันของตัวเรา ว่าเราอยากมีเครื่องมืออยู่ในตัวเรา
เยอะ ๆ แต่ก็ยังไม่มีช่วงเวลาเพราะท�ำงานตลอด แต่พอลงพื้นที่มันต้องใช้ เราก็ต้องมา
อ่านและเอามาดู ก็ทำ� ให้เรารู้เรื่องมากขึ้นอีกเยอะ ได้ประโยชน์กับเรามากที่สุดเลย คน
ที่มาท�ำงานนี้ได้ประโยชน์กว่าคนในพื้นที่เสียอีก ถ้ารู้สึกเอาจริงเอาจังกับมันนะว่าอยาก
ท�ำให้ดีขึ้น ก็อย่างที่บอกว่าการเรียนรู้นั้นอย่างน้อยที่สุด คือการฟัง ส�ำหรับการอ่าน มัน
แค่ 5% แต่การที่เราเตรียมตัวเพื่อไปสอนคนอื่นมันคือ 90% ผมก็เลยคิดว่าคนที่ได้จาก
งานนี้ก็คือคนที่ท�ำ”
ต่างที่ต่างวาระ การใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งไม่สามารถใช้ได้ในทุกบริบท
และเมื่อการทดลองเกิดขึ้น การปรับเปลี่ยนก็จะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้นส�ำหรับโค้ชผู้ใฝ่รู้
คนนี้ การได้ลงมือจริงย่อมท�ำให้เกิดชุดประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถน�ำไปใช้ในบริบท
ใกล้เคียงกันได้
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“หลักสูตร SE ยังมีน้อยหรือไม่มีเลย ถ้าโครงการนี้เปิดให้คนที่อยากจะท�ำได้
ไปเรียนรู้ก่อน เหมือนเราก็ทำ� เป็น SE เล็ก ๆ โดยไปช่วยพี่เขา เพื่อเรียนรู้ความเป็นไปได้
ในการหารายได้ ถ้าเราท�ำให้มันประสบผลส�ำเร็จก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ เราก็อาจ
จะไปท�ำอย่างอื่นต่อด้วยตัวของเราเองต่อไป อาจได้พวกขั้นตอนว่าเรามีปัญหายังไง เรา
แก้ยังไง แต่เราคงไม่ไปลอกเขาหมด เราคงได้เห็นเป็นแนวทางแล้วไปท�ำต่อ ซึ่งถ้าเราท�ำ
ต่อตรงนี้ได้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดี เผื่อเด็กรุ่นใหม่ ๆ มาท�ำก็อาจจะไม่ต้องลองผิดลองถูก
แบบเรา ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือปัญหามันมาจากชุมชนหรือพื้นที่จริง ๆ เวลาไปแก้มันก็จะ
เห็นภาพชัดว่ามันแก้ได้จริง ๆ”
เรือ่ งราวของชายคนหนึง่ กับชีวติ ทีด่ ไู ม่แตกต่างจากใครหลาย ๆ คนในวัยเดียวกัน
แต่สงิ่ ทีเ่ ขามีคอื หัวจิตหัวใจทีม่ งุ่ มัน่ ท�ำงานเพือ่ สังคม เพราะมันตอบคุณค่าและความหมาย
ของชีวิตของเขาได้ คุณค่าที่น�ำความสุขมาให้เขาได้ คุณค่าที่เขาประจักษ์แก่ใจโดยไม่
ต้องการการป่าวประกาศ คุณค่าที่เขาเชื่อ และท�ำให้เขายิ้มให้กับการก้าวเดินไปข้างหน้า
ของชีวิตต่อไปอย่างมีสาระ... ยุรนันท์ ยิ้มสาระ
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“เงินเดือนก็พออยู่ได้ มีเวลาช่วยเหลือคนอื่น ได้ไปท�ำอะไรที่มันว้าว ๆ แค่
นี้ก็รู้สึกว่าชีวิตสมบูรณ์แบบแล้ว เราถามตัวเองว่าถ้าเราตายวันนี้ พรุ่งนี้ เราจะเสียใจ
ไหม ค�ำตอบตอนนี้มันได้มาว่า เริ่มรู้สึกไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่แล้ว เราพร้อมตายทุก
เวลา”
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บทส่งท้าย

หมายเหตุจากชุมชนแห่งความเปลี่ยนแปลง
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โครงการผู้น�ำแห่งอนาคตก้าวเดินหน้าพร้อมการแสวงหามิติใหม่ ๆ แห่งความ
ร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งแน่ละเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้น มิติ
ใหม่ที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือการเกิดขึ้นของโครงการ Intrapreneur for Change ซึ่ง
นับเป็นความท้าทายอย่างมาก ด้วยว่า Intrapreneur เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากฟาก
ฝัง่ ธุรกิจ เพือ่ ก้าวเข้าไปในงานของภาคประชาสังคมทีม่ งุ่ ให้ชมุ ชนเข้มแข็งด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจ ดูเหมือนประหนึ่งว่าจะเป็นแนวทางที่อยู่คนละขั้วกัน ทว่าบัดนี้ได้มาผนึกก�ำลัง
ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน...
ผู้คนทั่วไปรู้จักค�ำว่า Entrepreneur หรือ ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
โจทย์หรือความคิดแล้วสร้างงานขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการหรืออื่นใด ทั้ง
หลายทั้งปวงนี้เขาใช้ความเป็นตัวเองใส่เข้าไปแล้วก็แก้โจทย์นั้น หากแต่ Intrapreneur
ที่โครงการฯ คัดสรรมา ทุกอย่างทีเ่ ขาจะก้าวเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันนัน้ ไม่ใช่โจทย์ของเขาเอง
แต่เป็นโจทย์ของชุมชน ซึ่งเขาได้ใช้โอกาสในก้าวย่างที่เดินทางไปในชุมชนในการเรียนรู้
พินิจพิเคราะห์ เพื่อจะช่วยแนะน�ำเพื่อเติมเต็มช่องว่าง หรือเพิ่มพูนศักยภาพในบางด้าน
ให้สมาชิกในชุมชนในฐานะโค้ชซึ่งเป็นคนจากภายนอกชุมชน โดยใช้กระบวนการท�ำงาน
ส�ำหรับภารกิจในครั้งนี้ประมาณ 7 เดือน
เมื่อคนแปลกหน้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
เมื่อโมเดลการท�ำงานใหม่ที่โครงการผู้นำ� แห่งอนาคตน�ำเสนอเข้ามา เพื่อร่วม
สร้างการขับเคลือ่ นให้กบั โครงการใน 4 พืน้ ที่ 4 ภูมภิ าค :- (1) ชุมชนไทยเบิง้ บ้านโคกสลุง
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาคกลาง (2) กลุม่ ขอนแก่นนิวสปิรติ จังหวัดขอนแก่น ภาคอีสาน
(3) มูลนิธิบ้านครูน�้ำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ภาคเหนือ และ (4) เครือข่ายสภาพลเมือง
พังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา ภาคใต้
แกนน�ำหลักที่ Intrapreneur จะต้องเดินทางไปพบเพือ่ ร่วมสร้างความเปลีย่ นแปลง
ได้แก่ พ่อมืด – ประทีป อ่อนสลุง แห่งโคกสลุง พีส่ ยุ้ – วรรณา จารุสมบูรณ์ แห่งขอนแก่น
นิวสปิรติ ครูนำ�้ – นุชนารถ บุญคง แห่งมูลนิธบิ า้ นครูนำ�้ และพีไ่ มตรี – ไมตรี จงไกรจักร
แห่งเครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข
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ค�ำถามคือชุมชนจะมีปัญหาขัดข้องหรือไม่ มีความกังวลใจหรือไม่ หรือกระทั่ง
มีความล�ำบากใจในการท�ำงานร่วมกับ Intrapreneur ที่มาจากภาคเอกชน หรือไม่
ค�ำตอบของแกนน�ำกลับตรงกันข้าม...
อย่างเช่นพ่อมืด หรือ ประทีป อ่อนสลุง ประธานสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อ
การพัฒนา บอกกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดค�ำถึงความยินดีเปิดรับความรู้ความคิด อันเป็น
นวัตกรรมที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
“ชุมชนเราเราไม่กลัวว่าใครจะเข้ามาจัดการ เพราะถ้ามาแบบเป็นสุดโต่งไปอีก
ด้านหนึ่งที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชุมชนเรา เราก็ไม่เอาอยู่แล้ว เราปฏิเสธได้ แต่ถ้าตอบโจทย์
ชุมชนเรา เรายินดี เหมือนอย่างคุณนุ้ย (พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์) หลายคนอาจจะรู้สึก
ว่าคุณนุ้ยเข้ม เด็ดขาด ถ้าเป็นผมนี่ผมชอบ คือเวลาเราท�ำงานไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือ
ระบบของประเทศไทยเป็นเพราะเราง่าย พอมีอะไรทีเ่ ด็ดขาดหรือต้องเป็นไปตามขัน้ ตอน
เราก็คิดว่ามันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหา มันต้องหล่อเลี้ยงกันด้วยใจ ผมว่าอันนี้มันคือข้อ
อ้างที่ท�ำให้งานของเราไม่มีประสิทธิภาพ ในการท�ำงานที่นี่เห็นผมเป็นอย่างนี้แต่ผมก็
เด็ดขาดนะ บางเรื่องผมก็ต้องฟันธง เพราะยิ่งเราท�ำงานในองค์กรใหญ่ยิ่งเราต้องแข่งขัน
และต้องพาคนจ�ำนวนมากไปกับเรา ถ้าเราไม่มีกติกา ไม่มีระเบียบ ไม่มีวินัย ยิ่งเราไม่
ยอมรับความรู้ใหม่ ๆ มันยิ่งท�ำให้เราไม่ทัน จริง ๆ เจออาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เมื่อ 10
กว่าปีที่แล้วเข้มข้นกว่านี้เยอะ และเราชอบบุคลิกแบบนี้ บางทีอาจจะคิดว่าท�ำไมต้องใส่
วิชาการแบบนี้ ท�ำไมต้องเข้ม ท�ำไมไม่มีเวลาผ่อนคลาย เวลาเราไปเติมความรู้มันมีช่วง
เวลาสั้น ๆ แค่ 2-3 วัน ก็ควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เก็บเกี่ยว
ความรู้ให้ได้มากที่สุด เพราะว่าโครงการต้องจ่ายเงิน เงินทั้งหมดเป็นเงินภาษีแผ่นดิน
แล้วเขาก็หวังดีอยากจะเอาความรู้มาช่วยพัฒนาต่อ มันไม่ใช่แค่การพัฒนาชุมชนเรา แต่
มันคือการสร้างคุณภาพของประเทศ เราเป็นคนหนึ่งที่ไปใช้งบประมาณ
“ผมคิดแบบนีจ้ ริง ๆ ถึงไม่คอ่ ยมีเงือ่ นไขในการเรียนรู้ เพราะยิง่ เราวางเงือ่ นไข
ในการเรียนรู้เท่าไรมันก็ยิ่งปิดโอกาสของตัวเราและชุมชน ไม่ใช่แค่เราเสียโอกาสนะ
เพราะเราเป็นตัวแทนของชุมชนด้วย เขาใช้ให้เราไปฟังมาและมาย่อยว่าจะท�ำยังไงต่อให้
ชุมชนได้”
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ส่วนแกนน�ำของพื้นที่จังหวัดพังงา พี่ไมตรี - ไมตรี จงไกรจักร ประธานสมาคม
ประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ก็มีทัศนะไปในทางเดียวกัน และยังเห็นว่าการท�ำงานใน
โมเดลนี้ถือว่าเป็นสูตรใหม่ ที่การขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงในงานภาคประชาสังคมควรจะ
มีนักวิชาการ และภาคเอกชนมาร่วมด้วย ซึ่งจะเป็นการยกระดับการท�ำงานให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น
“ผมไม่มีปัญหาอะไร ลึก ๆ ดีใจด้วยซ�้ำที่มีคนมาช่วยท�ำงาน เพราะเราไม่มี
เวลาท�ำงานข้อมูลอย่างนี้ หลักการนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนเลย หมายถึงภาคเอกชนมา
ช่วยดู มาให้มุมมอง วิธีคิด สิ่งที่อยากจะท�ำหรือความฝันของคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชน
อยากจะท�ำธุรกิจแต่ก็ท�ำไม่เป็น มันมีความล้มเหลวมาตลอด พวกประชาสังคมที่จะไป
ท�ำธุรกิจท�ำนู่นท�ำนี่ก็ล้มเหลว พวกเรามักจะคิดไปเรื่อยแต่ไม่สามารถที่จะโฟกัสไปจนน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติในเชิงของธุรกิจได้ การที่มีทอม (ยุรนันท์ ยิ้มสาระ) กับอาจารย์เต้ย
(ดร.กิตติ คงตุก) ลงมาช่วย ผมว่ามันเป็นสูตรใหม่ขึ้นมาเลยว่าถ้าสังคมไทยเดินแบบนี้จะ
เข้าท่า ถ้าประชาสังคมในแต่ละจังหวัดมีวชิ าการประกอบ มีภาคเอกชนลงมาร่วม คล้าย ๆ
สรุปบทเรียนกันทุกเดือนก็ได้นะ แล้วก็ชว่ ยเกลาสิง่ ทีเ่ ราคิดยกระดับแล้วกลับมาเล่าให้ฟงั
แล้วก็ยกระดับต่อไป ผมว่าตรงนี้มันจะท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง”
ทัศนคติเช่นนีข้ องแกนน�ำหลาย ๆ คนในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องการเปลีย่ นแปลง แสดงออกมา
ด้วยการต้อนรับ Intrapreneur ผู้เดินทางมาและเปิดรับความรู้ความคิดใหม่ ๆ ที่เขาน�ำ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน กลับเป็นการช่วยคลายความกังวลของ Intrapreneur ที่
เอาความวิตกติดตัวเข้ามาในพื้นที่ หากแต่เมื่อช่วงเวลา 7 เดือนในการท�ำงานของ
Intrapreneur กับชุมชน ซึ่งผู้เขียนได้ติดตามการท�ำงานของคนทั้งสี่อย่างใกล้ชิด ท�ำให้
ได้เห็นว่าความกังวลทีร่ ะเหิดไปนัน้ ถูกแทนทีด่ ว้ ยความสุขใจ และการเติมเต็มความมุง่ หมาย
ของชีวิต อีกทั้งยังได้เรียนรู้จากโลกของปฏิบัติการในสังคมว่า แกนน�ำที่เข้มแข็ง มีวิสัย
ทัศน์ในการท�ำงาน และพร้อมจะเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คือภาวะที่จะน�ำไปสู่ประโยชน์
ที่แท้จริงของชุมชนได้อย่างน่าชื่นชม
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ครั้งแรกกับการมี Intrapreneur เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง
ผู้ก้าวย่างเข้ามาใหม่ในบทบาทหน้าที่ที่เรียกว่า Intrapreneur ทั้งสี่ได้รับการ
ต้อนรับอย่างดีจากเจ้าบ้านในสีภ่ มู ภิ าค ตลอดระยะเวลาทีส่ มาชิกใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ในชุมชน ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ของชุมชน ในแง่มุมของเจ้าบ้านกับครั้งแรกในการ
ท�ำงานร่วมกับ Intrapreneur จะเป็นอย่างไรบ้าง อะไรที่น�ำไปสู่การบอกกล่าวได้ว่าผู้
ย่างก้าวเข้ามานั้นเป็นเพื่อนคู่คิด พวกเดียวกัน เครือข่ายเดียวกัน...
พ่อมืดแห่งชุมชนไทยเบิง้ เอ่ยถึงความรูส้ กึ ดี ๆ ทีไ่ ด้ทำ� งานร่วมกับ จิบ๊ – วันวิสาข์
เหรียญรุ่งเรือง ว่าเธอไม่เหมือนครูหรืออาจารย์ที่มาเติมความรู้แต่เหมือนเป็นเพื่อนเป็น
เครือข่ายที่มาช่วยกัน เธอไม่ได้มาบอกว่าเราจะต้องท�ำอะไรอย่างไรแบบไหน แต่เธอมา
ชวนชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ นั่งคุยกัน ท�ำให้ได้เห็นว่าอะไรที่กลุ่มอาชีพยังขาดอยู่ และเราจะ
เติมสิ่งนั้นได้อย่างไร
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ทางด้านกลุม่ ใหม่อย่างขอนแก่นนิวสปิรติ แม้ดรู าวลองเชิงกับพีน่ ก - ธนัน รัตนโชติ
ในครัง้ แรกทีพ่ บกันเพือ่ ดูความยืดหยุน่ ในการท�ำงานกับภาคประชาสังคมของเขา ด้วยกังวล
ว่าคนจากฟากฝัง่ ภาคธุรกิจทีเ่ น้นฐานหัวหรือฐานคิดเป็นส�ำคัญจะขาดความละเอียดอ่อน
ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อเป้าหมายในการก่อร่างสร้างเครือข่ายได้ แต่เมื่อพี่สุ้ย (วรรณา
จารุสมบูรณ์) ผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มได้ร่วมงานกับธนัน เธอกลับพบว่าเขามีความยืดหยุ่นสูง
ทั้งยังมีประสบการณ์ครบเครื่อง
“พีช่ อบทีม่ พี นี่ กลงมานะ และด้วยศักยภาพของเขา มีความชัดเจนในประสบการณ์
ของเขาและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการท�ำ Social Enterprise มันก็มีผลท�ำให้เวลาเขา
พูดยกตัวอย่างอะไรมันเป็นการยกตัวอย่างผ่านประสบการณ์ของเขาไม่ใช่แค่พดู เชิงทฤษฎี
จุดแข็งของพี่นกไม่ใช่ SE เพียงอย่างเดียวเพราะขอนแก่นนิวสปิริต มันก็ยังไม่ชัดเจนว่า
จะท�ำเป็น SE แต่จุดแข็งที่ส�ำคัญของพี่นกพี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เขาพยายามที่จะ
ช่วยล้วงช่วยแคะจุดทีจ่ ะท�ำให้เราชัดเจนในสิง่ ทีเ่ ราท�ำ ชัดเจนในทิศทางและเป้าหมาย คือ
ตัวความสามารถในการตั้งค�ำถาม พยายามที่จะรีเช็กความคิดของเรา มันท�ำให้หลาย
เรื่องเราก็ชัดขึ้น การที่มีพี่นกมาช่วยตบ ช่วยดึง ช่วยแคะ ช่วยตั้งค�ำถามมันก็ท�ำให้เรา
ค่อย ๆ คิดรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งส�ำหรับพี่อันนี้มันเป็นประโยชน์อยู่แล้ว ถ้าให้คิดเอง
ล�ำพังหรือท�ำเองมันก็อาจจะได้ แต่บางช่วงที่เราล้า เราเหนื่อย เราขี้เกียจเราก็จะ “คิดไม่
ออกแล้ว ช่างมัน” แต่การที่มีคนที่ 3 มันเป็นแรงกระตุ้นให้เราพยายามที่จะสื่อสารออก
ไปว่าเราอยากได้อะไร เราต้องการอะไร เราอยากเห็นอะไร
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ในเรื่องการท�ำ SE ของพี่นกก็เป็นก�ำลังใจ เป็นตัวอย่าง เวลาที่แกพูดถึงงาน
SE โยงกลับไปในเส้นทางที่แกท�ำเรื่องแผนธุรกิจก็ดี หรือการคิดโจทย์วางกลยุทธ์อะไร
ต่าง ๆ ก็ดี มันก็ตบกลับเข้าไปในสิ่งที่แกก�ำลังไก๊ด์เราในตัวเครื่องมือกระบวนการที่ทาง
School of Changemakers เขาเอาเครื่องมือพวกนี้มาใช้ ตัวงาน SE ของพี่นกเป็น
เหมือนรูปธรรมตัวอย่างที่มันโยงได้ มันก็จะท�ำให้เรามีก�ำลังใจว่ามันมีความเป็นไปได้ใน
แง่ทเี่ ครือ่ งมือเหล่านีม้ นั อาจจะช่วยให้เราท�ำสิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจไว้ได้ และด้วยขอนแก่นนิวสปิรติ
ก�ำลังสร้างพื้นที่ในการปฏิสัมพันธ์กัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ตัวพี่นกเองในมุมของพี่เขา
เป็นคนนอก การที่พี่นกเข้ามาเสริมว่าจากมุมของพี่นก กลุ่มเครือข่ายที่ท�ำงานขับเคลื่อน
ประเด็นสังคมเขากังวลอะไร จากประสบการณ์ของพีน่ กเห็นว่าตรงนีม้ นั ท�ำอะไรได้อกี บ้าง
พี่นกเป็นคนนอกไม่ได้รู้จักภาคีของเรา ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะฉะนั้นเขาจะพูดอะไร
ยังไงก็ได้ คุณจะรับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไร ต่างฝ่ายต่างไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องกังวล ซึ่งถ้า
พี่ไปท�ำบทบาทพี่นกมันอาจจะไม่โอเค”
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ส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ความพยายามของท็อฟฟี่ - ณพี ธีระพิจิตร ที่
ช่วยคิดช่วยหารอยรั่วที่ต้องรีบอุดอย่างเร่งด่วนในมูลนิธิบ้านครูน�้ำ สร้างความรู้สึกเอ็นดู
ให้กับครูน�้ำ เพราะในสายตาของครูนำ�้ ณพีคือคนรุ่นใหม่ที่กำ� ลังเรียนรู้โลกกว้าง ด้วย
ความกล้าที่จะท�ำอะไรที่ท้าทายแม้ในประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างเปราะบางและละเอียด
อ่อนที่เป็นอยู่ในงานของมูลนิธิ
“เรารูส้ กึ ดีใจทีม่ คี นรุน่ ใหม่เข้ามา ท็อฟฟีอ่ ยูใ่ นวัยทีก่ ำ� ลังเรียนรูโ้ ลกกว้างแต่กล้าที่
จะลุกขึน้ มาท�ำอะไรทีท่ า้ ทายแสดงว่าต้องมีอะไรดีในตัวเขาแน่ ตอนฟีม่ าเขาพยายามค้นหา
จุดความต้องการของบ้านครูน�้ำอย่างแท้จริง แต่ด้วยประเด็นที่มันมีผลกระทบวงกว้าง
จะรอเห็นผลสั่นสะเทือนในระยะเวลาอันสั้นไม่ได้แน่นอน แต่เราท�ำให้หน่อมันเกิดขึ้นได้
เพราะงานนี้เราไม่ใช่การท�ำงานต่อยอด มันเหมือนกับเรานับหนึ่งใหม่ ตอนแรกที่พี่รู้พี่ก็
รอดูนะว่าคนรุ่นใหม่แบบฟี่เข้ามาเจอบริบทแบบนี้ ฟี่จะเข้ามาแบบไหน แต่ฟี่ก็เข้ามา
แบบน่ารัก เขามาแบบเด็กเข้ามาเรียนรู้ พี่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีของคนที่ท�ำงาน ฟี่พยายาม
เรียนรู้อะไรที่มันคลุมเครือเหมือนภาพที่ยังวาดไม่เสร็จ แต่ฟี่พยายามจะช่วยให้มันชัดขึ้น
สวยขึน้ เราเองเราเห็นความพยายามของน้องทีจ่ ะเข้าไปให้ถงึ จุดนัน้ แต่ดว้ ยเราออกแบบ
กิจกรรมของเราเป็นอีกลักษณะ น้องเลยค่อนข้างสับสนว่าจะเอาอะไรเป็นตัวหลัก เราก็
คุยกันเยอะเราก็ยังยืนยันว่าจุดประสงค์ของเราคือ เราต้องการมีพื้นที่ให้เด็ก การดึงพี่
หวานเข้ามาพี่ก็คิดว่าจะได้ผลกระทบอะไรเกี่ยวกับงานของเรา ในขณะเดียวกันเด็กของ
เราก็ได้เติบโต ฟี่มาในรูปแบบที่ไม่มีฟอร์มอะไร อยากรู้ทุกเรื่องเลย มีความอยากเรียนรู้
กับเราจริง ๆ”
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ฟากฝั่งทางภาคใต้ ทอม - ยุรนันท์ ยิ้มสาระก็ซื้อใจพี่ไมตรีเจ้าบ้านจังหวัดพังงา
ได้เป็นอย่างดี เพราะเขาท�ำให้พี่ไมตรีสัมผัสได้ถึงความจริงใจ
“ทอมเป็นคนที่รับฟัง ประนีประนอม มีความชัดเจนและเป็นคนขยัน เรื่องนี้
มันเป็นเรือ่ งใหม่ทเี่ กิดขึน้ และท�ำให้เรารูส้ กึ มีคณ
ุ ค่ามากขึน้ ทอมพยายามหยิบสิง่ ทีเ่ ราพูด
ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าบวกมูลค่าเข้าไปด้วย ท�ำให้เราเห็นภาพที่ตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจ
ว่ามันจะเป็นได้ขนาดนั้นเลยหรือ อย่างเมื่อก่อนเราคิดแค่ 7-8 แต่เราไม่รู้ว่าจะไปถึง 10
ได้ยังไง แต่ทอมท�ำให้เราชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นพร้อมกับที่ตัวทอมเองเป็นคนที่ขยัน และ
ท�ำงานเกาะติดแบบกัดไม่ปล่อย พวกเราอาจจะไปยุ่งงานโน่นงานนี้แต่ทอมก็จะจี้ในไลน์
กลุ่ม กระตุ้นเตือนเรา ท�ำให้เรามีเพื่อนนอกวงการ ในขณะที่เราเองต้องรักษาภาพลักษณ์
ด้วยเลยเหมือนบังคับตัวเองกลาย ๆ ให้เราเป็นคนขยันตามไปด้วย มันเป็นเรื่องท้าทาย
เหมือนกันที่มีคนที่มีอีกแนวคิดหนึ่งเข้ามา tune ความคิด และการท�ำงานแบบนี้จะ
ท�ำให้ Intrapreneur ได้เห็นการท�ำงานเพื่อสังคมในอีกมิติหนึ่งด้วย ผมว่ามันเป็นพื้นที่
การเรียนรู้ให้กับคนในสังคมอีกมิติหนึ่ง”
เรียนรู้ – แลกเปลี่ยน - เรียนรู้
การได้ลงภาคสนามมาสัมผัสกับตัวจริงเสียงจริง สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากการเติม
เต็มความสุขที่ได้ช่วยเหลือสังคมแล้ว โค้ชผู้เป็นคลื่นลูกใหม่ยังได้เรียนรู้มากมายอย่าง
สมบูรณ์แบบตามแนวคิดวงจรการเรียนรู้ของ David Kolb ที่เรียกกันในวงวิชาการว่า
ELM (Experiential Learning Model) วงจรการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง (Concrete Experience) จากการที่ได้พบเห็นความ
เป็นไปในพื้นที่ ในขั้นต่อมาคือได้สะท้อนความคิด (Reflective Observation) ด้วยการ
ได้ทบทวนสิ่งที่ได้รู้เห็น ได้สนทนาแลกเปลี่ยน และได้รับฟีดแบ็กสะท้อนกลับ ก่อนน�ำไป
ในขั้นสร้างเป็นแนวคิดรวบยอด (Abstract Conceptualization) ด้วยการวิเคราะห์
แก้ปัญหา เพื่อน�ำไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติต่อไป และท้ายสุดคือการทดลองปฏิบัติด้วย
ตนเอง (Active Experimentation) ซึ่งเป็นการน�ำเสนอและทดลองในเชิงปฏิบัติการ (ผู้
สนใจวงจรหรือสไตล์การเรียนรู้ของ Kolb อ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือ สอนอย่างมือชั้น
ครู โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช จัดพิมพ์โดยโครงการผู้นำ� แห่งอนาคต)
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การเรียนรู้จะยิ่งได้ผลดีเป็นทวีคูณเมื่อผู้เรียนรู้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและมีความ
สุขเปี่ยมใจ
ในสายตาของแกนน�ำ ในชุม ชนเล่า มองเห็ น การเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด กั บตั ว ผู ้ เ ป็ น
Intrapreneur อย่างไรบ้าง Intrapreneur ผู้มุ่งหวังก้าวเข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
แต่การเปลี่ยนแปลงมิได้เป็นผลแบบเส้นตรง หากมันเป็นเส้นใยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดกับผู้คนในชุมชนและผู้เข้ามาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วย จากมุมมองของพ่อมืด
แห่งโคกสลุง และพี่ไมตรีจากเครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข อย่างน้อยที่สุดก็
จะเห็นความคิดอ่านและพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนของ Intrapreneur ในหลายมิติดังนี้
•

ผลก�ำไรไม่ใช่ความสุขทั้งหมดของชีวิต
“อย่างน้อยในมุมมองของจิ๊บ (วันวิสาข์) หรือคนทั่ว ๆ ไปที่อยู่ในวงธุรกิจ ฐาน
คิดเขาคือผลิตแล้วต้องได้เงินและต้องได้เยอะด้วย เพื่อให้อยู่ได้และมีกำ� ไรเยอะ แต่ใน
มุมหนึ่งผมว่าที่เขาเห็นจากการที่ได้คุยกันผ่านวงก็คือเขารู้ว่าจริง ๆ เวลาคนในชุมชน
ท�ำงานโดยเฉพาะบ้านเรา เราไม่ได้มองว่าท�ำแล้วมันจะต้องได้เงินเป็นหลัก แต่ทำ� งาน
แล้วมันจะต้องมีความสุขและเห็นคุณค่า อันนี้จะท�ำให้เห็นว่าคนที่ท�ำงานชุมชนกับธุรกิจ
มันมีมุมมองที่ต่างกัน แต่ว่าในมุมหนึ่งที่ชุมชนขาดไปธุรกิจก็มาเติมเต็มได้ แต่จะท�ำยังไง
ให้มันพอดี ผมว่าการท�ำงานแบบนี้เราก็ได้และทางพี่เลี้ยงที่ลงมาอย่างของคุณจิ๊บก็ได้”
•

ความรู้ในต�ำราเป็นเพียงก้อนดินเล็ก ๆ ในป่าใหญ่
“ถ้าพูดถึงความรู้ จริง ๆ ในต�ำราถ้ามาเทียบกับชุมชน ความรู้ในต�ำรามันเล็ก
นิดเดียวเท่านั้นเอง เพราะต�ำรามันคือทฤษฎีที่ใครเขียนไว้ไม่รู้และมันก็ไม่ได้เอามาใช้ได้
ทุกเรื่อง แต่ถ้ามาในชุมชนจะได้เรียนรู้ไปกับการปฏิบัติ แล้วถ้าเขารู้ทฤษฎีเขาก็จะรู้ว่า
ท�ำงานแบบนีม้ นั อยูใ่ นทฤษฎีอะไร เหมือนตอนผมไปเรียนพัฒนาชุมชนผมก็รแู้ ล้วว่าชุมชน
ของเราเป็นทฤษฎีแบบผสมผสานทุกทฤษฎีอยู่ในนี้หมดเลย เพราะฉะนั้นการลงงานใน
ชุมชนจริงจะท�ำให้เขารู้เรื่องที่ในหนังสือไม่ได้เขียนไว้หรือเรื่องที่ในต�ำราไม่มี”
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•

ปัญหาจริงสร้างผลกระทบทางความคิด
“ผมว่าทอม (ยุรนันท์) แรก ๆ ก็คดิ ในเชิงธุรกิจทันทีเหมือนกัน คิดให้เกิดประโยชน์
แต่ตอนหลังอย่างการจัดเวทีเสริมศักยภาพการเป็นวิทยากร เราก็บอกทอมว่าเราไม่มีงบ
มันไม่อยู่ในแผน ทอมยังรู้สึกว่าจะรับผิดชอบร่วมกับเรา หมายถึงจะจ่ายส่วนต่างเอง
กลายเป็นเขามีใจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เขาท�ำเพื่อเขาได้ประโยชน์ส่วนตัวแต่เขาอยากให้
เกิดประโยชน์ส่วนรวมด้วย ตอนนี้ทอมคิดไกลกว่าแค่เข้ามาเป็นจิตอาสา แต่เขารู้สึกมี
ส่วนรับผิดชอบที่จะท�ำให้มันเป็นจริงให้ได้ สร้างคนให้ได้ แม้ว่าต้องออกเงินมาลงขันกับ
เรา”
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ในกระเป๋าเดินทางของ Intrapreneur ต้องมีอะไรบ้าง
“เมื่อก่อนผมท�ำงานเอกชน ไม่เข้าใจหรอกเรื่องจิตอาสาจนเหตุการณ์สึนามิ
มีจิตอาสาจากไหนไม่รู้มากมายมาช่วยเรา มาช่วยพี่น้อง ผมไม่รู้ว่าใครบ้างมาช่วยผม
ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นมันท�ำให้ผมปฏิญาณตนจะเป็นจิตอาสาตลอดไป หวังว่าสักวันผมจะ
ได้ช่วยเหลือคนที่เคยช่วยผมบ้าง”
พี่ศักดิ์ดา พรรณรังสี วิทยากรด้านภัยพิบัติ บ้านน�้ำเค็ม ได้เล่าถึงความเป็นมา
ก่อนที่เขาจะผันตัวเองมาเป็นแกนน�ำชุมชนบ้านน�้ำเค็ม ทั้งยังเป็นแกนหลักในการร่วม
กับเพื่อนชาวบ้านตั้งธนาคารชุมชนบ้านน�้ำเค็มอีกด้วย ความตระหนักในเรื่องการท�ำงาน
ด้วยใจนั้นมันให้แสงสว่างน�ำชีวิตและชุมชน และแน่ละส�ำหรับพี่ไมตรีแห่งพังงาร่วมถิ่น
และครูนำ�้ ทีอ่ ยูช่ ายแดนเหนือสุด ทีต่ อ่ สูใ้ นประเด็นปัญหาทีเ่ ต็มไปด้วยแรงกดดันมากมายนัน้
ให้ความส�ำคัญและเห็นว่าคนที่จะลงมาร่วมท�ำงานกับพื้นที่ต้องมี ‘ใจ’ เต็มร้อยในการ
ก้าวย่างเดินทางมา
“แค่พกใจ พร้อมทีจ่ ะอยูท่ กุ สถานการณ์ พร้อมเปลีย่ นความคิด เปลีย่ นความเชือ่
เปลี่ยนมุมมอง เขาจะได้เรียนรู้ใหม่แน่นอน ปัญหาคือที่เราเคยเห็นเด็กฝึกงาน 2-3 เดือน
ที่ไม่มีใจ ฟังชาวบ้านได้ไม่นาน ถามชาวบ้านแล้วก็บังคบให้ได้ข้อสรุป ใจไม่มี ไม่พร้อม
เรื่องนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนรุ่นใหม่มีใจ หรือถ้ามีเครื่องมือที่ท�ำให้เขามีใจก็ได้นะ ผม
ว่าการเรียนรู้มันเปลี่ยนได้ พอเขาได้มาลงพื้นที่เขาจะเห็นว่ามีคนแบบนี้อยู่ คนที่เขาท�ำ
โดยไม่ได้หวังค่าตอบแทน ท�ำงานเหมือนมีเงินเดือนแต่ความเป็นจริงไม่มี ทุกคนทุ่มเทที่
จะท�ำ” พี่ไมตรีเชื่อว่าผู้ที่เข้ามาในชุมชนจะได้รู้ว่าความสุขของคนที่ทุ่มเทให้ชุมชนนั้นคือ
อะไร “เขาจะได้รู้ว่าคนที่ทำ� เหล่านี้เขามีความฝันอยากให้สังคมดีกว่านี้ไง เขาจะรู้ว่าชีวิต
นี้ความสุขไม่ได้จากความร�่ำรวยอย่างเดียว แต่การได้สังคมที่ดีกว่าถึงจะมีความสุข”
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ส�ำหรับครูนำ�้ ทัศนะทีว่ า่ ด้วย
เรือ่ งใจในการท�ำงาน “พีเ่ ชือ่ ว่าคนท�ำงาน
ถ้าท�ำด้วยใจ พลังแห่งรักจะเคลื่อนทุก
อย่างได้หมด เราควรท�ำงานด้วยความ
รักและศรัทธาในงานที่เราท�ำพี่เชื่อว่า
ยังไงมันก็ไปได้ แล้วคนทีอ่ ยากมาท�ำงาน
กับเราเราจะไปหาที่ไหนได้บ้าง คนรุ่น
ใหม่ไม่ต้องเก่งแต่ให้มีหัวใจที่จะมอง
อะไรด้วยความเป็นจริงและด้วยความ
รัก”

นอกจาก ‘ใจ’ ที่เป็นอาวุธ
ส�ำคัญแล้ว พีส่ ยุ้ (วรรณา) แห่งขอนแก่น
นิวสปิริต เห็นว่าทักษะที่จะช่วยหนุน
การท�ำงานเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้
สมบูรณ์ขึ้น ยังมีทักษะในด้านต่าง ๆ
ซึ่งแจกแจงออกมาได้จากการที่ได้พบ
Intrapreneur อย่างธนัน ดังนี้
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•

การตั้งค�ำถามที่ดี
“ทักษะในการตัง้ ค�ำถามดี เป็นการตัง้ ค�ำถามทีท่ ำ� ให้เราได้ดงึ ศักยภาพบางอย่าง
ออกมาได้แจ่มชัดในสิ่งที่เราก�ำลังท�ำ เช่นอยากให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายใน
ขอนแก่นนิวสปิริต แกก็จะมีค�ำถามดี ๆ เช่น “พี่จะรู้ได้ยังไงว่าความร่วมมือนี้มันเกิดขึ้น
เราจะวัดมันได้ยังไง” “หรือว่าตอนนี้ทุกคนก็คอนเน็กต์กันอยู่แล้วก็โทรศัพท์กัน อย่างนี้
ถือเป็นความร่วมมือมั้ย” “แล้วยังไงคือความร่วมมือที่พี่พอใจ” ลักษณะการตั้งค�ำถาม
แบบนี้มันมีเฉด พอเราพูดถึงความร่วมมือบางทีมันกว้าง เช่น เราไปเยี่ยมบ้านก็ดูเป็น
ความร่วมมือแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่มันพอมั้ย ใช่สิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่า
หรือจริง ๆ เราคาดหวังมากกว่านั้น มันก็ท�ำให้เราเห็นภาพว่าอันนี้มันยังเป็นแค่เบื้องต้น
แต่เราอยากเห็นความร่วมมือในการท�ำอะไรบางอย่างร่วมกันจริง ๆ ได้ออกแบบ ได้ขับ
เคลื่อน หรือได้ผลักดันอะไรบางอย่างร่วมกัน มันก็ท�ำให้ภาพชัดขึ้น ทักษะการตั้งค�ำถาม
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ”
•

การรับฟังที่ดี
“ในช่วงแรก ๆ ที่เจอกัน 3 วันแรกพี่นก (ธนัน) เขาจะมีเซนส์ในการที่จะรุกพอ
สมควรที่จะให้ได้ตัวผังบางอย่างออกมา ตรงนี้มันเลยท�ำให้เชิงความสัมพันธ์อาจจะรู้สึก
ว่ามันถูกรุกมากเกินไป ซึ่งพี่นกก็ปรับตัวเยอะตอนที่เราโยนค�ำถามบางอย่างกลับไปว่า
“เราไม่เชื่อกระบวนการเครื่องมือเหล่านี้” ก็เห็นว่าแกรับฟัง ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าแกจะ
พยายามอธิบายว่าเครื่องมือนี้มันดียังไง เครื่องมึอนี้มันส�ำคัญนะ แต่แกฟัง ซึ่งพี่คิดว่า
ท่าทีที่แกฟังท�ำให้พี่คลายในแง่ที่ว่าเรามีพื้นที่ให้โวยวายได้ จริง ๆ ทุกคนก็อยากเรียนจะ
เลิกกี่โมงก็ได้ แต่การที่เปิดพื้นที่ให้เราได้บ่น ได้ระบาย ได้โวยวายบ้าง มันเหมือนกับมีคน
รับรู้ความอึดอัด ความเหนื่อย ความล้า ความพยายามที่จะก้าวผ่านสิ่งที่เราไม่ชอบ พี่คิด
ว่าทักษะนี้มันส�ำคัญ”
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•

จังหวะในการสร้างสัมพันธ์เพื่อการท�ำงานร่วมกับพื้นที่ใหม่
“ประสบการณ์ในการอ่านจังหวะของการเข้าไปในพื้นที่ใหม่ ๆ ส�ำหรับพี่นก
การมาในพื้นที่ขอนแก่นนิวสปิริตของแกคงใหม่มาก ถ้าการวางตัวแกไม่ดีหรือการที่แก
เข้ามาในพื้นที่นี้แล้วแกมีท่าทีออกตัวแรงแกก็อาจจะโดนยันออกไปโดยภาคี และเราเอง
ที่เป็นคนกลางก็จะล�ำบาก แต่ว่านี่คือประสบการณ์ของพี่นกในการอ่านเกมอ่านจังหวะ
อ่านพลังงานแล้วก็รู้ว่าตัวเองควรจะอยู่ตรงไหนอย่างไรในแต่ละจังหวะ แล้วก็เลือกที่จะ
check action ในจุดที่พอดี พี่คิดว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ ความที่แกเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มี
ประสบการณ์มาก็ทำ� ให้รู้ว่าจะต้องวางตัวยังไง”
•

เข้าใจ เข้าถึงบริบทของงานภาคสังคม
“การเข้าใจบริบทของคนท�ำงานเพือ่ สังคม พีน่ กพยายามสังเกตอยูร่ อบนอกก่อน
ค่อย ๆ เข้ามา ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้แล้วไม่เข้าใจคนท�ำงาน
ภาคสังคมภาคีเขาก็จะถูกตัดสิน ถูกมองว่า “คิดอย่างนี้ได้ไง” และภาคีอาจจะรู้สึกว่า
“มึงเป็นใครวะ” “มึงไม่เข้าใจกู” คล้าย ๆ อย่างนี้ ที่สำ� คัญเหมือนกันคือมันมีบริบทหรือ
ภูมิหลังที่คนท�ำงานภาคสังคมหลายครั้งเขาคิดอีกแบบหนึ่ง ซึ่งพี่คิดว่าการที่จะมาเป็นพี่
เลี้ยงหรือโค้ชในพื้นที่ของคนดูแลภาคสังคมก็ต้องเข้าใจความคิด ทัศนคติของเขา แต่ไม่
จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยนะ แต่ต้องเข้าใจว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดแบบนี้จริง ๆ เพราะถ้าเราจะ
challenge เขาเราก็ต้องเข้าใจเขาก่อน”
จดหมายเปิดผนึกถึงคนรุ่นใหม่
การขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคมจะเกิดขึ้นและด�ำเนินไปได้ก็ด้วยคน ซึ่งอย่าง
น้อยก็เป็นกลุ่มคน และคุณสมบัติที่ส�ำคัญของคนกลุ่มนั้นอย่างน้อยที่สุดคือไม่ใช่การเป็น
ผู้ที่ไม่รับไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แน่นอนคนที่เรามักเรียกกันว่า คนรุ่นใหม่ เราก็มักจะหมายถึง
คนที่มีพลังและแนวคิดใหม่ ๆ คิดนอกกรอบเดิม ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จะช่วยเสริมพลัง
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมได้เป็นอย่างดี
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Intrapreneur ที่เดินทางก้าวเข้าไปเพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงนัน้ จัดเป็น
คนรุ่นใหม่ ที่มองเห็นปัญหาและโอกาสในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งลงมือท�ำ ซึ่งในการ
ท�ำงานเพื่อสังคมยังต้องการพลังแบบนี้อีกจ�ำนวนมาก
คนรุ่นใหม่แบบนี้อยู่ที่ไหน ใครช่วยตอบด้วย ?
กระแสค่านิยมทีว่ า่ เราต้องเรียนให้สงู เพือ่ จบแล้วจะได้หางานประจ�ำท�ำ มีเงินเดือน
ประจ�ำเพื่อความมั่นคง แล้วสร้างบ้านซื้อรถที่เรียกกันว่าการสร้างอนาคต เป็นค่านิยมที่
ฝังแน่นมายาวนาน ซึง่ การจะท�ำให้หนุม่ สาวรุน่ ใหม่กา้ วข้ามกระแสค่านิยมเหล่านีเ้ ป็นเรื่อง
ที่ท้าทาย แต่ก็มีผู้ที่เชื่อว่าถ้าคนรุ่นใหม่ข้ามมันมาได้ พวกเขาจะได้เห็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ใน
ชีวิต อย่างพี่ไมตรีผู้ผูกพันกับวิถีชุมชนที่รายรอบด้วยทะเลและขุนเขา กล่าวอย่างเชื่อมั่น
ว่า
“ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะมาร่วมงานเพือ่ สังคม คุณจะได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ
ว่ามันยิ่งใหญ่กว่าคุณค่าของชีวิตด้วยซ�้ำไป แล้วคุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะเลือกอะไร”
ส่วนพ่อมืดผู้ภาคภูมิในอัตลักษณ์ของชุมชนมีความเชื่อว่า “คนรุ่นใหม่มีความ
คิดที่ดีอยู่ มีความสามารถ เพียงแต่เขาอาจจะยังมองไม่เห็นเรื่องของคุณค่า เรื่องความ
ภาคภูมิใจที่มันเป็นวิถีของเขา เพราะฉะนั้นถ้าเขามาที่ชุมชนเราและได้มีโอกาสมาคุยกับ
ชุมชน ได้คุยกับผู้น�ำหรือสมาชิกของกลุ่ม ผมเชื่อว่าเขาจะเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ชุมชนซึ่งตรงนี้มันอาจจะน�ำไปสู่การปรับวิธีคิดของเขาด้วย จึงอยากให้เด็ก ๆ สมัยใหม่
ลองพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ชุมชนที่ไหนก็ได้ เชื่อว่ามีเรื่องราวดี ๆ แบบนี้อยู่ในทุกชุมชน”
นี่คือความเชื่อมั่นในตัวคนรุ่นใหม่ของพ่อมืด และเป็น “สาร” ที่อยากจะส่งไป
ถึงคนรุ่นใหม่ทั้งหลายที่อยู่ในภาคในส่วนต่าง ๆ ของประเทศเรา
“การที่คนรุ่นใหม่จะลงมาท�ำงานร่วมกับชุมชนสิ่งแรกคือต้องมาเรียนรู้ชุมชน
ก่อน ว่าเขาอยู่กันยังไง เขามีหลักคิดยังไง เขามีอุดมคติอุดมการณ์ยังไง ถ้าเยาวชนรุ่น
ใหม่ได้เข้าใจเรื่องแบบนี้เขาก็สามารถที่จะเอาความรู้ของเขามาประยุกต์ใช้กับการ
ท�ำงานในชุมชน หรือที่มากกว่านั้นเขาอาจจะได้รู้ ได้เห็นคุณค่าของชุมชน อาจจะท�ำให้
เขากลับไปมองชุมชนของตัวเอง และเอาความรูเ้ หล่านีก้ ลับไปพัฒนาชุมชนตัวเองได้ดว้ ย”
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ประสบการณ์การท�ำงานร่วมกับคนรุน่ ใหม่ทำ� ให้แกนน�ำของขอนแก่นนิวสปิรติ
ซึ่งถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเจเนอเรชันที่มากประสบการณ์ ได้เข้าใจวิธีการท�ำงานร่วมกับคน
รุ่นใหม่เป็นอย่างดี พีส่ ยุ้ ย�ำ้ ว่าในการท�ำงานร่วมกันนัน้ จะต้อง เปิดใจรับฟังความเห็นต่าง
อดทน และอนุญาตให้กับความผิดพลาดของกันและกัน ซึ่งพี่สุ้ยได้ขยายความดังนี้
“พี่เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เขามีศักยภาพในการเข้าถึงชุดความเชื่อ ชุดเครื่องมือ
บางอย่างและเขาก็ใช้เครื่องมือพวกนี้ได้ดี มันเลยท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจ
ในตัวเอง ซึง่ ความเชือ่ มัน่ พวกนีถ้ า้ มันขาดประสบการณ์ในพืน้ ทีร่ องรับบางครัง้ มันอาจจะ
ท�ำให้เกิดช่องว่าง จริง ๆ การมาโค้ชมันไม่ใช่เรื่องอายุแต่เป็นความเชื่อมั่น ถ้าเขาเป็นคน
รุ่นใหม่ที่รับฟังและเปิดใจให้กับคนที่คิดต่างออกไปหรือมีความเชื่อต่างออกไปมันจะ
ท�ำให้ผสมผสานกันกับคนท�ำงานได้ และจะเป็นประโยชน์”
เราจะท�ำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีแม้เราเป็นคนต่าง “เจน” ถ้าเราให้เกียรติ
แก่คนทีค่ ดิ ต่างจากเรา
“ชุดประสบการณ์ของคนเจเนอเรชันหนึ่งกับคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่อีกเจนหนึ่ง
ที่มีลักษณะนิสัยทัศนคติโดยรวมต่างกัน การทีเ่ ราจะให้คนทัง้ สองเจนมาช่วยเสริมกันแล้ว
น�ำไปสู่ความสร้างสรรค์ได้มันต้องอาศัยการเปิดใจให้กว้างที่จะรับฟังและเข้าใจคนที่คิด
ต่างจากเรา ซึ่งแนวโน้มของคนรุ่นใหม่พอเจอคนที่คิดต่างจากตัวเอง หรือคุยทีไรก็ยัง
กลับไปคิดเหมือนเดิมวน ๆ เขาจะไม่อดทน เขาจะรู้สึก “เบื่อแล้ว จบแล้ว คนนี้ไม่เอา
แล้ว” ซึ่งอันนี้มันท�ำให้หลายครั้งคน 2 เจนเชื่อมกันไม่ได้ เพราะอีกฝ่ายก็รู้สึกว่ากว่าเขา
จะมาถึงจุดนี้มันก็มีบางอย่างที่เขาต้องต่อสู้ มีเบื้องหลังมากมายและก็อยากให้มีคนเห็น
คุณค่ามัน แต่อีกฝ่าย “กูไม่ได้อยู่ในยุคอุดมคติ ไม่ใช่นักต่อสู้แบบนั้น” แต่เขามีความ
ฉลาดแบบคนรุ่นใหม่ อยู่กับเทคโนโลยี อยู่กับความรู้ที่มันหาที่ไหนก็ได้ เลยมีโอกาสที่
ท�ำให้เขาไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติคนที่คิดแตกต่าง”
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เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน แม้จะพบกับความผิดพลาดเราก็จะก้าวต่อไป หากเรา
รักในงานที่เราท�ำ...
“ส�ำหรับพี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุด ถ้าเกิดเราสามารถเปิดใจรับฟังแล้วก็เคารพ
คนที่เขามีชุดประสบการณ์ที่ต่างจากเรา รวมทั้งต้องอดทนที่จะท�ำงานร่วมกัน อาจมีบาง
อย่างที่ขัดใจเราแล้วเราต้องอยู่กับความขัดใจนี้ไประยะหนึ่งจนกว่าเราจะเข้าใจ ถ้าข้าม
เส้นนี้ไปได้การท�ำงานร่วมกันของทั้งสองเจนก็จะเกิดขึ้นและสวยงาม อีกสิ่งที่ส�ำคัญคือ
เราต้องอนุญาตให้กับความผิดพลาดของกันและกันบ้าง ถ้าเราไม่อนุญาตให้มันผิดเลยพี่
เชื่อว่าต่างคนก็ต่างกดดัน แล้วรู้สึกว่าครั้งแรกของเรามันแย่จังที่เราต้องมาเจอกับอีกฝ่าย
หนึ่งที่เสนออะไรไปแล้วแย่หมด หรือท�ำอะไรไปก็เฟล เขาก็ไม่อยากท�ำงานและไม่มี
ความหวังที่จะไปต่อ แต่ถ้าเราลองเรียนรู้กันไปผิดพลาดบ้างดีบ้าง แต่ถ้าเรายังรักในงาน
ที่เราท�ำพี่เชื่อว่าเดี๋ยวมันดีเอง”
เราจะได้อะไรในการขับเคลื่อนเพื่อสังคมที่ดีกว่า
คนรุ่นใหม่ผู้ก้าวย่างเดินทางไปร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน ต่างได้
ตระหนักและประจักษ์ถึงคุณค่าต่อชีวิตและสังคมเกินกว่าจะพรรณนาเป็นถ้อยค�ำได้ ซึ่ง
ยากที่คนมิได้เดินทางเข้าไปสัมผัสความเป็นไปในวิถีชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่
เข้มแข็ง จะเข้าใจอย่างแท้จริง
แต่อย่างน้อยที่สุด ค�ำพูดของประธานสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา
ประทีป อ่อนสลุง ว่าด้วย ความสุขในวัฏจักรสมดุล และนายกสมาคมประชาสังคมพังงา
แห่งความสุข ไมตรี จงไกรจักร ว่าด้วย ความสุขในธรรมชาติสมบูรณ์ คงสร้างความ
ตระหนักรูท้ ลี่ มุ่ ลึกให้เราได้ ว่าด้วยคุณานุประโยชน์ของการขับเคลือ่ นเพือ่ การเปลีย่ นแปลง
เพื่อน�ำสังคมให้เดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยวิถีชุมชนที่เข้มแข็ง
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ความสุขในวัฏจักรสมดุล
“สังคมที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุข และทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ ไม่ว่าคุณจะ
เป็นนักธุรกิจรุน่ ใหม่ทอี่ ยูใ่ นเมืองหรือคนทีท่ ำ� งานใจกลางชุมชน หรือธุรกิจมหภาคใหญ่ ๆ
มีเงินหลายแสนล้าน วันหนึ่งที่ชุมชนอยู่ไม่ได้เขาก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะก�ำลังซื้อส่วนใหญ่
จะอยู่ที่ประชาชนที่อยู่ติดดิน ฉะนั้นถ้าเราอยากให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กลุ่ม
คนที่มีรายได้จากความรู้เรื่องของการผลิตสินค้าการท�ำธุรกิจ ก็ควรเอาความรู้ของเขามา
ท�ำให้ชุมชนแข็งแรง สามารถที่จะอยู่ดีมีแรง มีรายได้พอเลี้ยงตัวเอง พอชุมชนอยู่อย่างมี
ความสุขแบบนีก้ จ็ ะมีเงินทีจ่ ะไปจับจ่ายใช้สอย ซือ้ สินค้าในภาคธุรกิจ มันก็จะเป็นเหมือน
วัฏจักรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม คือต้องอยู่อย่างเกื้อกูลกัน เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีทักษะ
มีความรู้แล้วอยากแบ่งปัน ก็อาจจะมาท�ำงานร่วมกับชุมชน ชุมชนมีภูมิปัญญาที่สามารถ
ผลิตสินค้าได้หลากหลาย แต่การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าการเข้าถึงโอกาสชุมชนยังขาดอยู่
การช่วยอาจจะไม่ได้ช่วยเปล่ามันอาจจะเป็นเครื่องมือในการท�ำธุรกิจของเขาก็ได้
ต่างคนต่างได้เราก็ได้เขาก็ได้”
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ความสุขในธรรมชาติสมบูรณ์
“สถานการณ์ สั ง คมไทยจนถึ ง สั ง คมโลกมี วิ ก ฤตร่ ว มกั น ในเรื่ อ งทรั พ ยากร
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ ท� ำ ให้ เ กิ ด การแย่ ง ชิ ง ทรั พ ยากรบนโลก
ประเทศไทยก�ำลังเอื้อที่จะเปิดกฎหมายเปิดช่องทางให้ทุกประเทศมารุมทึ้งทรัพยากร
พอมารุมทึ้งแบบนี้ถามว่า คุณมีเงินเดือน 50,000 แต่ในอนาคตคุณอาจจะต้องเช่าบ้าน
เดือนละ 20,000 แล้วคุณต้องท�ำงานมากขึ้นอีกเท่าไรคุณถึงจะมีชีวิตสุขสบาย แต่คนใน
ต่างจังหวัดหรือประชาสังคมที่กำ� ลังพยายามท�ำเรื่องเด็ก เรื่องเยาวชน เรื่องสุขภาพ เรื่อง
เหล้า เรื่องบุหรี่ เรื่องความมั่นคงในอาชีพ เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องความมั่นคง
ของที่อยู่อาศัยที่ทำ� กินของคนในพื้นที่ รวมถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลป่า ดูแล
ทะเล ที่เขาท�ำทั้งหมดเขาไม่ได้ท�ำเพื่อวันนี้เขาจะได้ใช้มันนะ แต่เขาพยายามปกป้อง
ทุ่มเทเสียสละโดยไม่มุ่งมั่นที่จะเข้าเมือง ไม่มุ่งมั่นที่จะท�ำงานรับจ้าง เสียสละทั้งชีวิต เสีย
สละเงินทอง เสียสละความสุขสบายของครอบครัวของลูก แต่เขาก็พยายามมาท�ำตรงนี้
ซึ่งมันอาจจะหมายความว่าเขามีรายได้ระดับหนึ่งด้วย แต่เขาก็ยินดีที่จะท�ำ เพราะฉะนั้น
สิ่งที่คนในสังคมภาคเอกชนหรือคนที่อยู่ในระบบที่ท�ำงานเช้า - เย็นได้เงินเดือนในเมือง
หลวง ก็น่าจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
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“ถ้าคุณได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสมัน คุณก็จะรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต
มันต้องร่วมรับผิดชอบสังคม คุณอาจจะมีหน้าที่หรือภารกิจอยู่ตรงไหนก็ตาม แต่ถ้าคุณ
มีโอกาสที่จะส่งเสริม มีโอกาสที่จะสนับสนุนคุณไม่ต้องลงแรงก็ได้ คุณแค่ได้มาเรียนรู้มา
ให้กำ� ลังใจ หรือถ้าคุณมีโอกาสมากกว่านัน้ คุณสนับสนุนให้เขาได้มที รัพยากรในการท�ำงาน
ไม่ใช่แค่คุณไปปักป้ายถ่ายรูปปลูกป่า มันธรรมดามาก มันไม่มีประโยชน์ถ้าคุณปลูก
เสร็จแล้วคุณทิ้ง
“ถ้าคุณคิดว่าไม่มีโอกาสได้ท�ำเรื่องแบบนี้ แต่คุณจะมอบหมายให้คนอื่น
เครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่หรือองค์กรมูลนิธิต่าง ๆ ได้ทำ� งานแทนคุณ ดูแลสังคม
แทนคุณ ดูแลคนด้อยโอกาสแทนคุณ ดูแลทรัพยากรแทนคุณ คุณก็สามารถบอกได้ว่า
“ผมร่วมรับผิดชอบ” ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ถ้าคุณบอกว่า “ผม
จะร่วมมือกับประชาสังคมจังหวัดหนึ่ง ร่วมมือกับมูลนิธิหนึ่ง” แม้คุณไม่ท�ำเอง แต่คุณ
รับผิดชอบ เช่นคุณจ่ายค่าตอบแทนให้คน 3 คนไปท�ำเรือ่ งหนึง่ ผมว่านีค่ อื การเปลีย่ นแปลง
สังคมโลก เพราะจะน�ำไปสู่สังคมที่ดีกว่าเดิม
“ถ้าเราสามารถท�ำโครงการแบบนี้ (Intrapreneur for Change) หรืออาจจะ
ไม่ตอ้ งถึงขัน้ ท�ำงานมากเท่านีก้ ไ็ ด้ แค่ลงมากับเรียนกับเรา ผมว่าจะท�ำให้เขาเปลีย่ นความคิด
ถ้านักธุรกิจภาคเอกชน หรือคนที่ท�ำงานในบริษัทได้มาเห็นความจริง คือเราเชื่อมา
เหมือนกันว่าสังคมไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราท�ำมันมีอยู่จริง สังคมไม่เชื่อว่ามีคนท�ำงานเพื่อสังคม
หรือสังคมเขาก็ไม่เชื่อนะว่ามีปัญหาแบบนี้อยู่ในชุมชน เพราะฉะนั้นถ้าคนในสังคมแบบ
ภาคเอกชน แบบคนท�ำงานบริษัท คนท�ำงานประจ�ำในออฟฟิศลงมาเรียนรู้ ผมว่ามันจะ
ขยายความคิดเร็วไปอีก ยิ่งในยุคปัจจุบันยุคโซเชียล ถ้าคนเหล่านี้เข้าใจและไปสื่อสาร
เช่นกระแสสังคมพูดเรื่องเสือด�ำ พูดเรื่องป่าแหว่ง ผมว่าคนที่ท�ำงานในภาคเอกชนบาง
ส่ ว นไม่ ไ ด้ ส นใจ แต่ถ้าได้ม าเขาจะเข้าใจว่าท� ำไมคนในชุ มชนถึ ง ปกป้ อ งทรั พ ยากร
ทรัพยากรเกีย่ วข้องกับชีวติ ยังไง หรือทีด่ นิ มันคือชีวติ คนในต่างจังหวัดยังไง คนในกรุงเทพฯ
อาจจะไม่รเู้ พราะไม่เคยสัมผัสคุณค่าของเรือ่ งแบบนี”้
และนีค่ อื บทสรุปแห่งการตืน่ รูข้ องผูพ้ ร้อมจะก้าวร่วมสูค่ วามเปลีย่ นแปลง..
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“มันจะท�ำให้สังคมเกิดการเรียนรู้ใหม่
ว่ามันไม่ใช่อคติวา่ คนทีข่ ดั ขวางการพัฒนาพวกนี้
มีผลประโยชน์ พวกนี้รับเงินมาจากไหนถึงมา
ปกป้องทรัพยากร มันจะกลายเป็นว่าเขาจะได้
รู ้ สึ ก ว่ า การหวงแหนทรั พ ยากรธรรมชาติ นี้ ก็
เพื่อลูกหลาน เพื่อสังคม การหวงแหนนี้ไม่ใช่
เพื่อเราคนเดียวแต่เพื่อคนทั้งโลก”
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