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เพื่อนรวมทาง

สรางการเปลี่ยนแปลง

a

บทนำ�
โครงการผูน้ �ำ แห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) มีเป้าหมายในการทำ�งานเพื่อหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมให้
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา
โครงการจึงทำ�หน้าทีเ่ สริมศักยภาพให้กบั เครือข่ายผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงจากหลากหลาย
ภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายและภาคีของ สสส. ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ด้านภาวะการนำ�กระบวนทัศน์ใหม่
จากการทำ�งานทีผ่ า่ นมา ในมิตขิ องการเชือ่ มโยงงานวิชาการกับภาคปฏิบตั กิ าร
พบว่า ผูน้ �ำ การขับเคลือ่ นสังคมหรือองค์กรยังมีขอ้ จำ�กัดในการเข้าถึงเครือ่ งมือใหม่และ
นวัตกรรมในการทำ�งาน โครงการจึงร่วมมือกับ School of Changemakers (SOC) ใน
การทดลองสร้างโมเดลใหม่เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและลดข้อจำ�กัดดังกล่าว
ข้างต้น โดยนำ�เอาแนวคิดรวมถึงวิธีการทำ�งานของการทำ�กิจการเพื่อสังคม (Social
Enterprise) และคนทำ�งานภาคธุรกิจ (Entrepreneurship) มาทดลองปรับใช้กับ
การทำ�งานของภาคประชาสังคม (NGOs) ผ่าน “เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วย
เครือ่ งมือสนับสนุนความยัง่ ยืนการขับเคลือ่ นทางสังคม” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยเป็นการทดลองทำ�งานร่วมกับเครือข่ายภาค
ประชาสังคม 4 องค์กร คือ สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข จ.พังงา, สถาบัน
ไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จ.ลพบุรี, มูลนิธิบ้านครูน้ำ� จ.เชียงราย และขอนแก่น
นิวสปิริต จ.ขอนแก่น

Intrapreneur (อิน-ทรา-เพรอ-เนอร์) คือ บุคลากรทีม่ สี ว่ นร่วมในการทำ�งานภายใต้องค์กรรูปแบบต่างๆ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ
เอกชน ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นคนปฏิบัติงานที่มีสายตากว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมั่น ในการจะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งคำ�ว่า Intrapreneur เป็นคำ�ที่ยืมมาจากภาคธุรกิจอีกทีหนึ่ง
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ในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร นอกจากทัง้ 4 พืน้ ที่ จะได้รวมตัวกันในเวทีกลางเพือ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสร้างความยั่งยืนในการทำ�งานและเติมพลังให้แก่กัน ยังมีการ
ดำ�เนินงานควบคู่กันไปคือ ‘การนำ�กลยุทธ์เพื่อพัฒนาการทำ�งานให้ยั่งยืนที่เกิดขึ้น
ไปทดลองใช้จริง’ โดยมี “Intrapreneurs” ซึง่ เป็นอาสาสมัคร (Volunteer) ผูม้ ปี ระสบการณ์
ในการทำ�งานภายในแวดวงธุรกิจ มาร่วมทำ�งานร่วมกับผู้นำ�หลักของแต่ละองค์กรอย่าง
ใกล้ชดิ เพือ่ หาลูท่ างในการพัฒนาจากความต้องการของคนในพืน้ ที่ ปรับแผนกลยุทธ์ ทดลอง
รวมถึงการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผนู้ �ำ ภาคประชาสังคมได้มคี คู่ ดิ ซึง่ มีมมุ มองและ
ความถนัดที่แตกต่าง ช่วยมองปัญหาและทดลองการทำ�งาน หนุนเสริมประสิทธิภาพในการ
ดำ�เนินงานให้เข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ในการนี้ตลอดการดำ�เนินงานในช่วงระยะเวลาประมาณ 7 เดือน โครงการได้มีนัก
วิจัยและผู้ติดตามการทำ�งานเพื่อถอดกระบวนการและบทเรียนที่เกิดขึ้น เป็นหนังสือ 2 เล่ม
เล่มแรกคือ “จุดนัดพบบนเส้นขนาน : ผูค้ น ชุมชน การประกอบการทางสังคม” รวบรวม
กระบวนการพัฒนาศักยภาพและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการดำ�เนินกิจกรรมขององค์กร
หรือพื้นที่ เพื่อศึกษาบทบาทผู้นำ� บริบท ต้นทุน และเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
รวมถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จ ากการหนุ น เสริ ม การทำ � งานของโครงการ เล่ ม ที่ 2 คื อ
“Intrapreneur for Change : ย่างก้าวการเดินทางร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง” หนังสือ
ถอดบทเรียนผู้ทำ�หน้าที่ Intrapreneur ในเวทีทั้ง 4 ท่าน ถึงประสบการณ์ชีวิตที่ส่งผลถึงการ
ก้าวเดินสูก่ ารทำ�งานเพือ่ สังคม รวมถึงบทเรียนและประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากการทำ�งานเป็น
Intrapreneur ในเวทีนี้
นอกจากหนังสือทีม่ กี ารตีพมิ พ์ 2 เล่มแล้ว ยังมี E-magazine เล่มนี้ เป็นนิตยสารถอด
บทเรียน ที่จะชวนทุกท่านร่วมดื่มด่ำ�กับ ประสบการณ์ กระบวนการทำ�งาน บทเรียน และ
ข้อคิด ของทั้ง 4 ท่าน จากการทำ�งานเป็น ‘Intrapreneur’ เพื่อนร่วมทางของแกนนำ�
ภาคประชาสังคมในช่วงระยะเวลา 7 เดือน เพื่อเป็นกรณีศึกษาการทำ�งานในบทบาท
Intrapreneur รวมถึงเป็นกรณีศึกษาเรื่องการสร้างความยั่งยืนในการทำ�งานเพื่อสังคม
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จังหวะที่เป็นระบบ
ของ ธนัน รัตนโชติ
ผม “ธนัน รัตนโชติ” หรือ “นก” เป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ กิจการเพือ่ สังคม PLANT:D ปัจจุบนั
ดำ�รงตำ�แหน่ง Founder และ CEO มีโอกาสได้ทำ�งานเป็น Intrapreneur ภายในองค์กรขอน
แก่นนิวสปิริต ในช่วงปี 2560 - 2561 จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ที่โครงการผู้นำ�แห่ง
อนาคต คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุน
ของสำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ร่ ว มมื อ กั บ School of
Changemakers (SOC) ในการดำ�เนินงาน

เริ่มต้นการทำ�งานเพื่อสังคมตั้งแต่เมื่อไหร่?
ที่ผ่านมา ผมไม่ได้เริ่มต้นการทำ�งานเพื่อสังคมจากการทำ�ธุรกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise) หลังจากเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมทำ�งานเป็น
ฝ่ายการตลาดให้กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) (AIS) ตอนนั้นเรามี
ความพยายามที่จะเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์จากการทำ�เพื่อผลกำ�ไร มาสู่การคิดว่าจะใช้
งบการตลาดตัวนี้ทำ�อะไรเพื่อสังคมได้บ้าง ตอนนั้นจึงคิดเป็นแคมเปญว่า ค่าโทรศัพท์ที่ลูกค้า
ทุกท่านใช้บริการในวันแม่ เราจะนำ�ค่าบริการ 1 บาท ของทุกรอบการโทรไปสนับสนุนการ
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ทำ�งานให้กับโครงการแม่อุปถัมภ์ (คล้ายกับ
โครงการศุภนิมติ ) แต่พอทำ�จบผมก็ฉกุ คิดได้วา่
“บริษทั ใหญ่ผลกำ�ไรดี เขาก็ท�ำ กันแบบนี้ แต่
มันไม่เกิดการแก้ปญ
ั หาในระยะยาว ปัญหา
เดิมก็ยังเกิดขึ้นซ้ำ�ๆ ในทุกปี”
ผมทำ�งานอยู่ AIS มา 8 ปี จนเพื่อน
มาชวนไปทำ�งานที่ศูนย์บริการงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย ทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาแก่
หน่วยงานภาครัฐเรื่องความเป็นไปได้ในการ
ทำ�งานของโครงการทีท่ �ำ อยู่ ตอนนัน้ จึงเปลีย่ น
สายการทำ�งานจากด้านการตลาดมาสูท่ ป่ี รึกษา
ในการทำ�งาน (Consultant) ซึ่งเป็นช่วงเวลา
เดียวกันทีก่ ระแสการทำ�ธุรกิจเพือ่ สังคมเข้ามา
พอดี ผมจึงได้มีโอกาสศึกษาเรื่องนี้ผ่านการ
จัดอบรมโดย สสส. และมีโอกาสได้เจอกับ
อาจารย์ เ อด้ า จิ ร ไพศาลกุ ล ผู้ อำ � นวยการ
ศูนย์นวัตกรรมสังคม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์เอด้าได้

เปิดทางผมไปต่อสูก่ ารเป็นทีป่ รึกษาและผูช้ แ้ี นะ
(Mentor) ให้กบั การประกวดแผนธุรกิจเพือ่ สังคม
สิ่งที่ผมได้เห็นจากเวทีและแสดงความคิดเห็น
ต่อผู้เข้าประกวดไป คือ “ในเวทีนี้น้อยคนที่
นำ�เสนอแผนการดำ�เนินงานที่มีกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาไปถึงราก และน้อยคนมากที่
มีแผนการทำ�ธุรกิจที่ชัดเจน”
หลังจากนัน้ ผมจึงเริม่ สร้างตัวอย่างการ
แก้ปัญหาสังคมโดยการทำ�ให้เป็นธุรกิจเพื่อ
สังคมที่มีแผนการทำ�ธุรกิจชัดเจน งานที่ผมทำ�
คือการนำ�ปัญหาเรื่องการจำ�ยอมบริโภคผักที่
เจื อ ปนสารเคมี ข องคนไทยมาวิ เ คราะห์ ว่ า
เพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์นี้ คำ�ตอบทีไ่ ด้ คือ
ปัญหาเรือ่ งการเดินทางของสินค้าจากผูผ้ ลิตถึง
มือผูบ้ ริโภค (Supply chain) ด้วยรอยต่อทีม่ าก
ราคาผลผลิตก็ยิ่งสูงขึ้นตาม ยิ่งหากต้องเลือก
ซือ้ จากห้างสรรพสินค้า ก็จะมีคา่ การตลาดพ่วง
มากับราคาอาหารอีกด้วย

“ปัญหาอะไรก็ตามที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้ Hackathon ซึ่งกลไกการดำ�เนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ยาวนาน มีคนพยายามแก้ไขปัญหานั้น
PLANT:D ธุรกิจเพื่อสังคมที่ผมและทีมงานกำ�ลังทำ�อยู่ใน
แล้ว แต่ปัญหานั้นก็ยังคงอยู่ มันเกิดจาก ปัจจุบัน
การกำ�ลังแก้ไขไม่ถูกจุด”
ผมเชือ่ ว่าปัญหาอะไรก็ตามทีป่ รากฏอยูบ่ นโลกนี้
ยาวนาน มีคนพยายามแก้ไขปัญหานั้นแล้ว แต่ปัญหา
เมื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหา เราก็ทำ�การสำ�รวจ นั้ น ก็ ยั ง คงอยู่ มั น เกิ ด จากการกำ � ลั ง แก้ ไขไม่ ถู ก จุ ด
จากกลุม่ ผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีจ่ �ำ กัดซึง่ จะเป็นกรณีศกึ ษาของเรา โครงสร้างของการทำ�ธุรกิจไม่เหมือนกับการทำ�งานเพื่อ
ว่า ต้องการบริโภคผักชนิดไหนบ้าง ในปริมาณเท่าไหร่ แล้ว สังคม การทำ�ธุรกิจคือการทำ�เพื่อการแสวงหาผลกำ�ไร แต่
เสาะหาว่ามีท่ีไหนบ้างที่ปลูกผักเหล่านี้แบบอินทรีย์ เราได้ การทำ�งานเพือ่ สังคมคือการทำ�เพือ่ ให้ปญ
ั หานัน้ หมดไป ถ้า
พบกับผู้ผลิตในละแวกปทุมธานีกำ�ลังเผชิญปัญหาว่าปลูก เราไม่เข้าใจว่ารากของปัญหาคืออะไร มองไม่เห็นความ
แล้วไม่มีใครรับซื้อ ไม่มีตลาดในการขายที่แน่นอน เราจึง เชื่ อ มโยงของปั ญ หา หรื อ ไม่ รู้ ก ระทั่ ง ว่ า งานที่ เราทำ �
ทดลองให้เขาปลูกและส่งขายแก่เราเพียงผู้เดียว เพื่อที่เรา สร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมเพียงพอหรือไม่ เราอาจกำ�ลัง
จะเป็นตัวกลางในการส่งไปถึงมือผู้บริโภค ผลลัพธ์ของการ เหนื่อยฟรี การที่เราจะตอบได้ว่างานของเราตอบโจทย์การ
ทดลองทำ�มันประสบความสำ�เร็จ ทุกฝ่ายมีความสุข เราจึง แก้ปัญหาหรือยัง มันมีกระบวนการตรวจสอบครับ เป็น
นำ�กลไกการดำ�เนินงานนี้ไปประกวด Startup Thailand เครื่องมือที่ใช้กันทั่วโลก Theory of Change กับ Impact
2016 แล้วได้รางวัลชนะเลิศ Social Impact Startup Grand Value Chain หรือหลักอริยสัจ 4 นีแ่ หละครับ ทุกข์ สมุทยั
นิโรจน์ มรรค
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รูจ
้ ก
ั กับ ‘เวทีพฒ
ั นาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครือ
่ งมือ
สนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม’
ได้อย่างไร?
ก่อนหน้านีผ้ มมีโอกาสได้รว่ มงานกับ School of Changemakers (SOC) มาประมาณ
5 รอบ ในเวที “Scaling Impact Workshop” ซึ่งเป็นโปรเจ็คที่ SOC ทำ�งานร่วมกับ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทำ�งานของผู้รับทุนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ให้มีความแข็งแรงในการ
ดำ�เนินงานและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนแม้จะไม่มีทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทาง
SOC จึงนำ�เครื่องมือ Scaling Impact มาทำ�การประเมิน (Assessment) จุดแข็ง จุดอ่อน
โดยมีแบบแผน (Template) และเส้นทาง (Journey) ในการคิด เพื่อนำ�ไปสู่การหากลยุทธ์
เพือ่ ขยายการทำ�งานให้ได้ผลมากขึน้ และสร้างความยัง่ ยืน เป็นเหมือนการวินจิ ฉัยของหมอ
ว่า ถ้าจะไปทางนีต้ อ่ ในอนาคตอะไรคือจุดทีต่ อ้ งพัฒนา สิง่ เหล่านีอ้ าจหมายถึงการทำ�แผน
ธุรกิจ การทำ�แบรนด์ การสือ่ สาร หรือการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาเกีย่ วข้อง นอกจากนัน้ สำ�หรับ
องค์กรทีย่ งั ไม่เคยประเมินยังเป็นการสร้างความตระหนักทัง้ ต่อตัวองค์กรและผูม้ อบทุนว่า
งานที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่คุ้มค่าสัมพันธ์กับมูลค่าเงินที่เสียไปหรือไม่
เพื่อจัดกระบวนการประเมินและคิดแผนในการดำ�เนินงาน ทาง SOC จึงรับสมัคร
“คนที่อยู่ในภาคธุรกิจ” ผู้มีมุมมองต่อการวางแผนการดำ�เนินงานแบบภาคธุรกิจ มาร่วม
ทำ�กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม (NGOs) ประมาณ
5 – 6 องค์กรต่อรอบ ผ่านกระบวนการ Scaling Impact ที่ SOC จัดเตรียมเอาไว้ให้ โดยที่
เราทำ�หน้าที่ มอง สังเกต และซักถาม ในช่วงต่างๆ เช่น การเขียน Timeline การทำ�งาน
ขององค์กร การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน รวมถึงการประเมินประสบการณ์ที่เขามี เป็นต้น
หลังจากการร่วมงานทั้ง 5 ครั้งก่อนหน้า พอมีเวทีที่ทางโครงการผู้นำ�แห่งอนาคต
ร่วมกับ SOC ในการจัดกระบวนการลักษณะนี้อีกครั้ง โดยรับสมัครคนเข้ามาทำ�งานเป็น
Intrapreneur for Change เราจึงมีความสนใจจะมาร่วมทำ�งานด้วย แต่ด้วยภาระงานปกติ
ค่อนข้างมากจึงทำ�ให้ตัดสินใจค่อนข้างนาน กว่าจะตกลงใจสมัครก็ในช่วงท้ายของการเปิด
รับแล้ว แต่โชคดีที่ทาง SOC เขาก็อยากให้เรามาร่วมทำ�เช่นกัน ติดแต่ว่าเขาเกรงใจที่จะ
ชวน เพราะเขาทราบถึงภาระงานเราดี
เมือ่ ถึงการนัดพบเพือ่ คุยแผนงานครัง้ แรก SOC ให้เราเลือกองค์กรภาคประชาสังคม
ทีเ่ ราอยากจะร่วมทำ�งานด้วย แต่สว่ นตัวของเราเขาเลือกมาให้เลยว่าเหมาะกับ “ขอนแก่น
นิวสปิริต (Khonkaen New Spirit)” เพราะองค์กรกำ�ลังอยู่ในช่วงก่อสร้างรากฐาน
(Incubate) ในการสร้างชุมชนหรือสังคมในการทำ�งาน (Community) ประกอบกับผมเคยมี
ประสบการณ์ในการทำ�งานธุรกิจ (Enterprise) และทำ�ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
มาก่อน

เริ่มต้นการทำ�งานกับขอนแก่นนิวสปิริตอย่างไร?
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ผมไม่รจู้ กั พีส่ ยุ้ (คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ผูก้ อ่ ตัง้ ขอนแก่นนิวสปิรติ Khonkaen
New Spirits) มาก่อน ก็เลยพยายามค้นหาจากช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้ดูคลิปวิดีโอที่มี
พี่สุ้ยไปร่วมเสวนาของโครงการผู้นำ�แห่งอนาคต เราก็ฟังว่าเขาทำ�อะไร อย่างไร ให้พอรู้จัก
บ้าง สาเหตุที่ต้องทำ�ความรู้จักมาก่อนเพราะบรรทัดฐาน (Norm) ในการทำ�งานของคน
ภาคประชาสังคมกับภาคธุรกิจไม่เหมือนกัน ภาคประชาสังคมเขาจะละเมียดละไมกับเรื่อง

คนและแรงขับในการทำ�งานมากกว่า ดังนั้นการทำ�งานร่วมกันเราต้องรู้จริต รู้เบื้องหลัง
จะได้ทำ�งานด้วยความสบายใจและไว้วางใจต่อกัน
เราได้เจอกับพี่สุ้ยจริงๆ ครั้งแรกในเวทีกลางเวทีแรกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561
เมื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินการทำ�งาน (Assessment) ของขอนแก่นนิวสปิริต เราพบ
โจทย์ในการทำ�งาน 2 ระดับ ระดับแรก คือ ขอนแก่นนิวสปิริตต้องการ “ช่วยเหลือองค์กร
ในการสร้างความยั่งยืนผ่านเครื่องมือ Scaling Impact” ให้สามารถเปลี่ยนสถานะของ
องค์กรที่ต้องพึ่งพิงทุนสนับสนุนเพียงอย่างเดียว มาเป็นองค์กรที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้
ด้วยประสบการณ์ของพี่สุ้ย ทำ�ให้พบว่าองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กร ยังทำ�งาน
แบบเกิดผลลัพธ์ตามสิ่งที่กระทำ� ณ ขณะนั้น (Output) แต่ยังไม่สร้างผลกระทบเชิงบวกใน
ระยะยาว (Outcome) ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม องค์กรเหล่านี้จึงกำ�ลังเข้า
สู่ ช่ ว งยากลำ � บากในการขอทุ น จากแหล่ ง ทุ น เพื่ อ ทำ � งานซ้ำ � เดิ ม พี่ สุ้ ย จึ ง อยากให้ มี
กระบวนการเพื่อสร้างรากฐาน (Incubation) การทำ�งานของภาคประชาสังคมในจังหวัด
ขอนแก่น ให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้น สร้าง Outcome ได้จริง และมีลู่ทางในการเลี้ยงดูตนเอง

“คนภาคประชาสังคมมักจะเจอกับความยากแค้นในการทำ�งานและดำ�เนินชีวิต
พลังมันมอดไหม้ไปหมด อยากสร้างโอเอซิสสักที่ เพื่อให้คนในแวดวงนี้ได้มา
พักใจเติมพลังให้กัน”
ระดับทีส่ อง คือ พีส่ ยุ้ พบว่าคนทำ�งานภาคสังคมมักต้องเผชิญกับความยากแค้นใน
การทำ�งานและการดำ�เนินชีวิต พลังในการทำ�งานจึงมอดไหม้ตามไปด้วย ดังนั้นมันน่าจะ
มี “โอเอซิสสักที่ เพือ่ ให้คนในแวดวงนีไ้ ด้มาพักใจเติมพลังให้กนั ” ประกอบกับการมอง
ถึงผลในระยะยาวว่าการทีส่ ามารถเปลีย่ นจาก ‘ต่างคนต่างทำ�’ มาเป็น ‘ทำ�งานด้วยกัน’ น่า
จะมีโอกาสสร้างความร่วมมือในการทำ�งานระหว่างองค์กร ทำ�ให้เกิดการยกระดับศักยภาพ
และพลังในการทำ�งาน
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จังหวะที่ 1 : จากโจทย์สู่การทำ�งานเป็น Intrapreneur
for Change

บทบาทของเราจึงเป็นการ
เข้าไปในฐานะ Intrapreneur
เพื่อนคู่คิดที่ช่วยสังเกต
และหาทางพัฒนาระหว่าง
การดำ�เนินงาน
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ขอนแก่นนิวสปิรติ มีโจทย์มาตัง้ แต่แรกเริม่ แล้วครับ ว่าอยากจัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่องการทำ� Theory of Change และ Impact Value Chain ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ Scaling
Impact มีการอบรมเรื่องการสื่อสาร และการถอดบทเรียนครบรอบหนึ่งปี สิ่งที่จะทำ�ทั้งหมด
ของโครงการมีการกำ�หนดเอาไว้แล้ว รวมถึงบุคคลที่จะมาดำ�เนินงานด้วยซึ่งไม่ใช่ผม ผมจึง
ไม่มีบทบาทในการกำ�หนดการทำ�งานขององค์กรว่าควรจะเป็นอย่างไร บทบาทของเราจึง
เป็นการเข้าไปในฐานะ Intrapreneur เพื่อนคู่คิดที่ช่วยสังเกตและหาทางพัฒนาระหว่าง
การดำ�เนินงาน
จากการที่พี่สุ้ยมาเข้าร่วมเวทีแรกของโครงการที่นำ�โดย SOC พี่สุ้ยมีความกังวลว่า
กระบวนการ Scaling Impact ค่อนข้างแข็งมาก เหมือนถูกสอบสวนอย่างตรงไปตรงมา เช่น
ผมไม่รู้จักคุณมาก่อน แล้วผมถามคุณว่า คุณทำ�งานได้ดีหรือเปล่า คุณทำ�งานอย่างไร โดยที่
คุณไม่รู้ด้วยซ้ำ�ว่าผมเป็นใคร และคุณก็อาจไม่ได้ต้องการจะประเมินตัวเองด้วย มันจึงทำ�ให้
เครื่องมือนี้ดูแข็งเกินไป
พีส่ ยุ้ จึงให้ทมี กระบวนกรซึง่ เป็นการรวมตัวกันของคนทำ�งานจาก BlackBox และมูลนิธิ
สื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) มาช่วยกันทอนกระบวนการ Scaling Impact ในส่วนของการทำ�
Theory of Change และการทำ� Impact Value Chain ให้นุ่มนวลลง เพื่อนำ�ไปใช้กับคนใน
องค์กรขอนแก่นนิวสปิริต การอบรมที่จัดโดยพี่สุ้ยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปเข้าร่วม สิ่งที่
ผมทำ�ในเวทีจึงเป็นการสังเกตและสะท้อนสิ่งที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะจากมุมมอง
ของผมกับทางพี่สุ้ย ทีมงาน และโครงการ

สิ่งที่พบมี 2 จุดใหญ่ คือ “กระบวนการ Scaling
Impact ทีถ่ กู ลดทอนความเข้มข้นลง มันทำ�ให้เครือ่ งมือ
ไม่สามารถวินจิ ฉัยอะไรได้” สมมติวา่ เครือ่ งมือเป็นปรอท
วัดไข้ แต่คนวัดไข้กลัวว่าใส่ลงไปในปากคนไข้ลกึ ไปจะอาเจียน
เลยเอาไปแตะที่แก้มแทน มันก็วัดอุณหภูมิที่ถูกต้องไม่ได้
เมื่อวัดสถานะในการทำ�งานและสร้างความตระหนักถึง
ช่องโหว่ในการทำ�งานที่แท้จริงไม่ได้ จึงส่งผลไปถึงการคิด
กลยุทธ์วิธีการทำ�งานให้บรรลุ Output และ Outcome
ในขณะที่กระบวนการดำ�เนินงานถูกขับเคลื่อนไป
เราก็ได้สังเกตจุดแข็งและจุดที่ควรปรับแก้ของแต่ละหน่วย
งาน รวมถึงพยายามมองหาความเชือ่ มโยงระหว่างหน้างาน
ของแต่ละคนด้วย ชวนเขามานั่งด้วยกัน ให้คุยเรื่องตัวเอง
และซักถามเรื่องของเพื่อน ประเมินว่าการทำ�งานร่วมกันมี
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกี่กลุ่ม เพื่อผลักดันเรื่องการ
ทำ�งานร่วมกันเป็นชุมชนต่อไป
จุดที่ 2 ผมมองว่าปัญหาหลักคือเรือ่ ง “ความสัมพันธ์”
กระบวนการประเมินองค์กร มันก็เหมือนการตรวจภายใน
ถ้าเราไม่รู้สึกอยากตรวจแล้วเพื่อนดันพาหมอมาที่บ้าน
แนะนำ�ว่าหมอคนนี้เป็นหมอระดับต้นของประเทศเลยนะ
ไหนเธอลองนอนให้เขาตรวจภายในสิ เราคงแบบมึงเป็นใคร
จะมาตรวจภายในกู อารมณ์คล้ายๆ แบบนัน้ ครับ (หัวเราะ)
สิ่งที่เราสรุปในการถอดบทเรียนช่วงแรกจึงเป็น การที่จะนำ�

เครื่องมือไปประเมินผู้อื่นโดยอยู่ดีๆ ก็ใส่เข้าไปเลย โดยที่
เขายังไม่คุ้นเคยและไว้วางใจเต็มที่ ตัวเครื่องมืออาจจะใช่
ถูกต้องกับโจทย์ แต่จังหวะยังไม่ใช่
หลังจากเวที Scaling Impact จบลง ทางขอนแก่น
นิวสปิริตก็ได้มีการนัดพบปะเพื่อพูดคุยถึงเป้าหมายของ
ตัวองค์กรขอนแก่นนิวสปิรติ เอง เป็นเวทีเล็กๆ ทีไ่ ม่ได้มกี าร
อบรมเรื่องใดและนำ�เวทีโดยพี่สุ้ยเอง ผมจึงคิดว่าสถานะ
ของผมตอนนี้ที่ยังอยู่นอกวงของเขา ถ้าปล่อยให้เวลาผ่าน
ไปจนเกิดการจัดเวทีครั้งต่อไปในเดือนที่ 3 จากระยะเวลา
การทำ�งาน 7 เดือน ผมจะทำ�อะไรไม่ได้มาก ผมจึงต้องหา
วิธีการที่จะกลืนเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับเขาให้ได้ครับ

จังหวะที่ 2 : กลืนเป็นเนื้อเดียวกับ
ขอนแก่นนิวสปิริต
การจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกับเขาให้ได้ ผมพยายาม
นึกถึงกิจกรรมบางอย่างทีส่ นุก ง่าย และได้เปิดประสบการณ์
แนวคิดบางเรื่อง ก็เลยนึกถึงบอร์ดเกม (Board Game) ซึ่ง
ประจวบเหมาะพอดีกับที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูข้ บั เคลือ่ นโครงการผูน้ �ำ
แห่งอนาคต จัดกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการออกแบบเกม
เพื่อการวิจัยเชิงทดลองพอดี ผมจึงตั้งใจจะไปเก็บเกี่ยว
เลือกเกมมาทำ�งานนี้ เมื่อไปถึงผมก็ไปปรึกษากับอาจารย์
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เดชรัต สุขกำ�เนิด วิทยากรหลักจาก Deschooling by เถื่อนเกมว่า ผมมีโจทย์ที่จะให้ผู้เล่น
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการทำ�งานร่วมกัน (Collaboration) แต่ยังไม่ทันได้คำ�ตอบ
กระบวนการก็เริม่ เสียก่อน จนช่วงทีเ่ ขาให้ลองทำ�ความรูจ้ กั เกมหลากหลายประเภท เพือ่ เรียนรู้
กลไกแฝงภายในเกม จึงได้ลองเล่นเกม Deep Sea Adventure แล้วรูส้ กึ ว่าเกมนีแ้ หละ...ใช่เลย!!
ก่อนจะเริ่มกิจกรรมในเวทีของขอนแก่นนิวสปิริตที่นำ�โดยพี่สุ้ย ผมขอเวลาทำ�
กิจกรรมเล่นเกม Deep Sea Adventure ประมาณ 1 ชัว่ โมง เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้เห็นถึงการทำ�งาน
ร่วมกัน (Collaboration Mind) มันเป็นกระบวนการที่ทำ�ให้เขาลืมไปเลยว่าเราเป็นคนนอก
หรือคนใน เพราะมันเป็นการเล่นเกม แล้วตัวบอร์ดเกมยังเป็นการทำ�ให้ผู้เล่นได้สัมผัส
ประสบการณ์ผา่ นสถานการณ์จ�ำ ลอง โดยไม่ตอ้ งปกป้องความเป็นตัวเองเหมือนการเผชิญ
หน้ากับสถานการณ์จริง การเล่นเกมครั้งนั้นได้ผลมาก ผู้เล่นสนิทสนมกันขึ้น และสามารถ
สะท้อนมุมมองเรื่องการทำ�งานร่วมออกมา
Deep Sea Adventure เป็นเกมทอยลูกเต๋าไปตามเส้นทางที่กำ�หนดเพื่อเก็บสมบัติ
โจทย์คือเมื่อเก็บสมบัติในแต่ละครั้งได้ ก็จะเดินไปต่อได้น้อยลงเพราะแรงเราเหลือน้อย
ตัวเราหนัก แต่กติกาก็ดันมีอยู่ว่าใครเก็บสมบัติได้เยอะสุดเป็นผู้ชนะ ในรอบแรกทุกคนจึง
มุง่ จะเก็บสมบัติ แล้วพบว่า...ตายกันหมด จบรอบแรกก็เริม่ เอะใจกันว่าสาเหตุของการตาย
คืออะไร ค่อยๆ คิดวิธีการแก้ จนรอบที่ 3 ของการเล่น จึงมาถึงจุดที่ทุกคนช่วยกันวางแผน
ในการเล่น ผลลัพธ์ในการเล่นเปลี่ยนไป…มันเริ่มมีคนรอด 2 จาก 3 คน
สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้เกิดชุดความคิด (Mindset) ใหม่ คือ แม้หน้างานเราต้องการจะ
ทำ�ให้ได้มาก แต่การทำ�คนเดียวไม่ใช่เรือ่ งง่าย ดังนัน้ การทีเ่ ราวางแผนการทำ�งานไปด้วยกัน
ทำ�ไปพร้อมๆ กัน อาจได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการคิดและทำ�งานคนเดียว คำ�พูดหนึ่งที่ผู้เล่น
สะท้อนออกมา คือ “บางทีเรานึกถึงงานตัวเองเป็นหลัก อยากจะทำ�ให้มากและดีทสี่ ดุ
เลยไม่ทันได้คิดเรื่องอื่นเลย” สิ่งที่คนขอนแก่นนิวสปิริตสะท้อนออกมามันไปแตะธง
ของเรา เพราะตอนที่เล่นเกมนี้อยู่ที่ธรรมศาสตร์ ในจังหวะที่เล่น มันเกิดเหตุการณ์ให้คิด
เรื่องนี้เหมือนกัน เราจึงตั้งใจเอามาเล่นและถอดบทเรียนให้เห็นถึงเรื่องนี้ให้ได้ ต่อจากนั้น
ผลจากการทำ�เรื่องชุมชนครั้งนี้ ก็ทำ�ให้เขาเริ่มไปมาหาสู่กันมากขึ้น

จังหวะที่ 3 : เวทีพัฒนาด้านการสื่อสาร จุดเปลี่ยนด้านความสัมพันธ์
“สถานการณ์ที่ทุกคนต้องมารวมตัวและเรียนรู้การทำ�งาน
ร่วมกัน...มันทำ�ให้มีความเป็นชุมชนมากขึ้น”
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เวทีนี้เป็นเวทีที่ 3 ของขอนแก่นนิวสปิริต อบรมเรื่องการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเวลาที่จำ�กัดเพียง 2 วัน
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียนจึงยังไม่สมบูรณ์ มีหลายองค์กรที่ต้องการนำ�สื่อที่ผลิตไปสื่อสารให้ทันช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โชคดีที่ขอนแก่นมีน้องที่เชี่ยวชาญเรื่องการสื่อสารทั้งทางด้านเนื้อหาและการผลิต เขาจึงนัดกันต่อหลังเวที
จบเพื่อลงแขกทำ�งานให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นการต่อยอดของการทำ�งานเป็นชุมชน มันทำ�ให้ชุมชนเหนียวแน่น
ขึ้น แม้น่าจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้
แต่ถา้ เกิดโดยการวางแผนไว้ ผมว่าเป็นเครือ่ งมือทีด่ อี ย่างหนึง่ เป็นการใช้สถานการณ์จริงมาเป็นตัวเปิดทางให้
ได้ลองทำ�งานร่วมกัน ต้องใช้ความตั้งใจในการทำ�ให้ออกมาดี มีช่วงเวลามาเป็นตัวกำ�หนดว่าจะต้องทำ�เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่
เมื่อไหร่ก็ได้ จึงเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องมารวมตัวและเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งการทำ�งานหน้างานและการทำ�งาน
ร่วมกัน...มีความเป็นชุมชนมากขึ้น

จังหวะที่ 4 : ถอดบทเรียน
จังหวะสุดท้าย : บทเรียน
คนขอนแก่นนิวสปิริต
ในการทำ�งานต่อ
มาถึงเวทีสุดท้ายของการทำ�งานเป็น
Intrapreneur ภายใต้โครงการผูน้ �ำ แห่งอนาคต
และ SOC ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพ
การทำ�งาน เรารู้แล้วว่ามันไปแบบไม่ค่อยสุด
เท่าไหร่ และทราบว่าสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ คือ
อะไร แนวคิดของเครือ่ งมือมันมาถูกทางแล้ว
แต่จังหวะในการทำ�มันยังไม่ถูก
ในการถอดบทเรียนครั้งนั้น เป็นการ
ถอดบทเรียนครบรอบ 1 ปี ขอนแก่นนิวสปิรติ
เราคุยกันว่าเราเห็นอะไรบ้างจากการทำ�งาน
ที่ผ่านมา และได้เห็นปลายทางร่วมกันว่า
เราจะไปให้ ถึ ง ระดั บ ของการมี เ ป้ า หมาย
(Purpose) และคุณค่า (Value) ในการทำ�งาน
ร่วมกัน กระดาษโพสต์อิทที่ต่างคนต่างเขียน
ถึงเป้าหมายถูกติดขึ้นไปบนบอร์ด ข้อความ
เหล่านัน้ หลุดไปจากเป้าหมายงานใครงานมัน
ไปสูก่ รอบทีใ่ หญ่กว่านัน้ คือ การได้คดิ ร่วมกัน
ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ว่าจะ
รับมือกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร เช่น การพัฒนา
เมืองขอนแก่นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ถ้าพูดถึงในแง่ของการรวมตัวกันเป็น
ชุมชน (Community) มันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่
ระดับฐานคิดในการทำ�งานร่วม ไปถึงระดับ
ของความสัมพันธ์ในการทำ�งาน และการมีใจ
ให้แก่กัน สิ่งสำ�คัญคือการไปถึงระดับของ
การมีคุณค่าในการได้ทำ�ประโยชน์แก่สังคม
ร่วมกัน

สำ�หรับการทำ� Scaling Impact ผมได้
สรุปผลที่เกิดขึ้น แจ้งไปกับทาง SOC ว่า
เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่หายไป คือ กระบวนการ
“หลอมรวมคนใหม่ หรื อ ในที่ นี้ คื อ
Intrapreneur เข้าไปในวงโคจรขององค์กร
นั้นๆ” ซึ่งผมมองว่าหากมีการทำ�โครงการนี้
ต่ อ ไป กระบวนการนี้ สำ � คั ญ มากและต้ อ ง
ทำ�เป็นอันดับแรกก่อนจะเริ่มกระบวนการ
ประเมินองค์กร
ขั้นตอนการทำ� Scaling Impact ผม
แนะนำ� “เครื่องมือบอร์ดเกม” มันได้ผลดี
มากกับเรื่องการปรับแนวคิด เราต้องทำ�ให้
เขาเข้ า ใจก่ อ นว่ า กระบวนการประเมิ น ผล
(Assessment) เปรียบเสมือนเขาเป็นคนไข้
ไปหาหมอ เขาต้ อ งรู้ สึ ก ถึ ง อาการผิ ด ปกติ
ไม่สบายตัว แล้วเขาก็ต้องเข้าใจกระบวนการ
ทางการแพทย์ดว้ ยว่าจะต้องมีการตรวจร่างกาย
เพราะฉะนั้นผมจึงเสนอไปกับทาง SOC เผื่อ
เกิดเป็นอีกโปรเจกต์วา่ กระบวนการ Theory
of Change, Impact Value Chain และ
Social Impact Assessment ควรสร้าง
ออกมาเป็นบอร์ดเกม เพื่อให้ผู้ถูกประเมิน
มีความเข้าใจทั้งสองมุม มุมของผู้ปฏิบัติการ
อย่างการเป็นผู้ถูกประเมิน และในมุมของ
ผู้ให้ทรัพยากรหรือผู้ให้ทุนว่า ความคุ้มค่าใน
ทัง้ 2 มุมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร จะพัฒนา
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการทำ�งานในรูปแบบไหน
และสิง่ ทีท่ �ำ อยูแ่ ก้ปญ
ั หาได้จริงหรือไม่ เป็นต้น
ที่เสนอให้ทำ�เป็นบอร์ดเกมเพราะว่า
เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ผเู้ ล่นสามารถเข้าใจสถานการณ์
ในระยะเวลาอั น สั้ น ได้ ป ระสบการณ์ ได้
อารมณ์จริง แต่ไม่ต้องเจ็บตัวจริง ผู้เล่นจึง
หลุดออกจากการป้องกันตัวเองโดยไม่รู้ตัว
เพราะถ้าเขารู้ว่าจะถูกตรวจ เขาอาจปิดใจ
และป้องกันตัวเองเสียก่อน
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เมื่อการทำ�งานในบทบาทผู้ให้คำ�แนะนำ� (Consultant) ของเรา
สามารถนำ�เอาประสบการณ์การทำ�กิจการเพื่อสังคม มาช่วยแนะนำ�ให้
คนทำ�งานเห็นมุมที่อาจมองไม่เห็นและเกิดประโยชน์ได้ ผมก็อยากจะมี
ส่วนร่วมในการผลักดันขอนแก่นนิวปิรติ ต่อ ทัง้ ในเรือ่ งของ “การพัฒนา
ศักยภาพในการทำ�งาน” อย่างการทำ� Scaling Impact และการนำ�
เครื่องมือใหม่ๆ ในการทำ�กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) มาใช้
เพราะเมือ่ สักองค์กรหนึง่ ในชุมชนทำ�ได้ องค์กรอืน่ ก็จะเริม่ มองเห็นลูท่ าง
มากขึน้ อีกส่วนหนึง่ คือ “การสร้างความเป็นชุมชน” ก็ตอ้ งค่อยๆ ปรับ
ในหลายด้าน ไม่ใช่เพียงการมาเจอกันบ่อยขึ้น แต่รวมไปถึงการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้วย
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ความสมดุลของ “โคกสลุง”
โดย วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง
“วันวิสาข์ เหรียญรุ่งเรือง” หรือ “จิ๊บ” จบการศึกษาเพื่อเป็นนายช่างในโรงงาน
จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อน
จะพบว่าการเป็นนายช่างไม่ใช่สิ่งที่อยากทำ� เธอจึงออกค้นหาความฝันต่อผ่านการเรียน
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) ที่สหรัฐอเมริกา จนมาลงตัวกับการทำ�งานเป็นที่
ปรึกษา (Consultant) องค์กรด้านการปรับปรุงกระบวนการทำ�งานและระบบงานในบริษทั
เอกชนแห่งหนึ่งในไทยแทน
ด้วยนิสัยใฝ่รู้และมีความสนใจหลากหลาย เธอจึงทำ�อะไรอีกหลายอย่างเพื่อ
ค้นหาสิ่งที่ใช่และเติมเต็มความสุขให้กับตัวเอง เธอเรียนแฟชั่นดีไซน์ เป็นเจ้าของเพจ
สอนวาดภาพ เป็นครูอาสาด้านการสอนศิลปะ ยังไม่นับรวมงานอดิเรกอย่างการเต้นสวิง
(Swing dance) หรือการเดินทางท่องเทีย่ วไปยังเมืองต่างๆ ทัว่ โลก เพือ่ สัมผัสวิถชี วี ติ ใหม่
ทั้งในมุมวัฒนธรรมหรือต่างขั้วออกไปอย่างความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ในปี 2560 - 2561 เธอได้ก้าวสู่การเรียนรู้ใหม่ รับบทบาทเป็น ‘Intrapreneur for
Change’ ให้กับสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี ในเวทีพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายด้วยเครือ่ งมือสนับสนุนความยัง่ ยืนการขับเคลือ่ นทางสังคม ทีโ่ ครงการ
ผู้นำ�แห่งอนาคต ร่วมมือกับ School of Changemakers (SOC) ในการดำ�เนินงาน หาก
คุณเริ่มสนใจอยากรู้สิ่งที่เธอทำ�ในระยะ 7 เดือนที่ผ่านมา ลองมาอ่านมุมมองการทำ�งาน
ของเธอกัน
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ทำ�ไมถึงสนใจเข้ามาร่วม
เวทีนี้?

เกือบจะไม่ได้ทำ�งานกับ
โคกสลุงแล้ว

เราเคยกดติดตามเพจของ School
of Chagemakers (SOC) ไว้เมื่อนานมาแล้ว
หลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเลยนะ จนวันที่
เขาโพสต์ประกาศรับสมัคร ‘Intrapreneur for
Change’ เราอ่านสิ่งที่จะได้ไปทำ�แล้วรู้สึก
สนใจ เพราะอยากนำ�เวลาที่เหลือจากการ
ทำ�งาน ไปใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือ
ผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม แล้วงานนี้ก็มีคีย์เวิร์ด
ในการรับสมัครตรงกับสิ่งที่ตามหาพอดี คือ
ใช้เวลาในการทำ�งานไม่มากนัก ประกอบกับ
ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถทีถ่ นัดไปหนุนเสริม
การทำ � งานให้ ผู้ อื่ น รวมถึ ง ได้ แ ลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ กั บ ผู้ ที่ เชี่ ย วชาญต่ า งมุ ม กั บ เราด้ ว ย
ก็เลยลองส่งข้อมูลไปสมัคร

ตอนแรกเขาส่ ง อี เ มล์ ม าหาเราว่ า
‘คุณไม่ได้รับเลือก’ ...เราก็คิดว่าไม่เป็นไร
สงสัยสิ่งที่เรามียังไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้
แต่ผ่านไปเขาโทรมาหาเราว่า ‘พี่คะ พี่ได้รับ
อีเมลที่เรานัดเจอกันเพื่อคุยเรื่องการทำ�งาน
หรือยังคะ?’ อ้าว..ก่อนหน้านี้เขาส่งเมลแจ้ง
ผลผิดนีห่ ว่า ก็ตลกดี (หัวเราะ) วันทีน่ ดั เจอกัน
SOC ให้เราเลือกองค์กรทีอ่ ยากจะร่วมทำ�งาน
ด้วย เราก็เลือกสถาบันไทยเบิง้ โคกสลุงเพือ่
การพัฒนา จังหวัดลพบุรี เพราะพืน้ ฐานเรา
สนใจเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงเรื่อง
แฟชั่น โชคดีที่เราเลือกตรงกับที่ SOC ตั้งใจ
ให้ทำ�อยู่แล้วพอดี

ก่อนเริม่ ทำ�งาน “อาจารย์แท็ป” คุณชลิดา จูงพันธ์
นักวิจัยผู้เคยศึกษาการทำ�งานของสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุง
เพือ่ การพัฒนามาก่อน ได้น�ำ งานวิจยั ในรูปแบบพ็อกเก็ตบุก๊
3 เล่ม มาให้เราลองอ่านเพื่อทำ�ความรู้จักกับพื้นที่ก่อน
จากหนังสือเราสัมผัสได้เลยว่า แกนนำ�มีความมุ่งมั่นในการ
ทำ�งานมาก มีแนวคิดน่าสนใจ เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์
ให้ กั บ เราว่ า ‘มี ค นตั้ ง ใจจริ ง ในการทำ � งานเพื่ อ สั ง คม
มากถึงขนาดนี้ด้วย’

การทำ�งานตามลำ�ดับเวลากว่า 10 ปีทผ่ี า่ นมา1 ก่อนจะเล่า
ถึงเป้าหมายผลลัพธ์หรือผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว
(Outcome) ว่า ต้องการ “สร้างสมดุลระหว่างคุณค่าทาง
วัฒนธรรมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ” เพราะต้นทุนทาง
วัฒนธรรมทีโ่ คกสลุงมี คือ วิถชี วี ติ และองค์ความรูซ้ งึ่ สืบสาน
มายาวนาน แต่การจะรักษาให้สืบต่อไปได้ต้องอาศัยคนใน
ชุมชนรุ่นนี้และรุ่นต่อไปช่วยกันสืบสานต่อด้วยความยินดี
การจะทำ�เรื่องนี้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ ก็ต้องมี ‘รายได้’
เข้ามาหนุนการเลี้ยงชีพและกระบวนการดำ�เนินงานตาม
สมควร ดังนั้นโจทย์ของเราในการเป็น Intrapreneur คือ
เริ่มต้นพบเจอกับคน “โคกสลุง”
‘จะนำ�ต้นทุนทางวัฒนธรรม ประกอบกับทักษะเฉพาะ
ได้เจอกับพ่อมืด (คุณประทีป อ่อนสลุง แกนนำ� ทางที่แต่ละคนมี มาสร้างรายได้อย่างยั่นยืนอย่างไร?’
สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา) ครั้งแรกในเวที 1 อ่านบทวิจยั เกีย่ วกับสถาบันไทยเบิง้ โคกสลุงเพือ่ การพัฒนาเพิม่ เติม
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการทำ� Scaling ได้ที่หนังสือ “จุดนัดพบบนเส้นขนาน : ผู้คน ชุมชน การประกอบการ
impact ซึ่งเป็นเวทีกลางของโครงการ พ่อมืดเล่าเรื่องราว ทางสังคม” จัดพิมพ์โดยโครงการผู้นำ�แห่งอนาคต ปี 2561
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“สร้างสมดุลระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรม
กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ”
หลังจากจบเวทีแรก เราเห็นธงแน่วแน่ของพ่อมืดแล้วว่า จะต้อง ‘ยกระดับเรื่อง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ’ ซึง่ การยกระดับนีจ้ ะต้องสมดุลกับคุณค่าทางวัฒนธรรม เราจึงลงพืน้ ที่
ไปทำ�ความรู้จักกับชุมชนให้มากขึ้น เพื่อวิเคราะห์ว่าช่วงเวลาจากนี้ (ระยะเวลารวมในการ
ทำ�งานประมาณ 7 เดือน) เราจะเข้าไปมีส่วนช่วยหนุนเสริมเรื่องใดได้บ้างค่ะ
จากการลงไปศึกษาพูดคุยกับทุกส่วนการทำ�งานภายในสถาบันไทยเบิง้ โคกสลุงเพือ่
การพัฒนา หรือ ‘ชุมชนโคกสลุง’ ทำ�ให้เราเห็นกระบวนการทำ�งานเพื่อสร้างรายได้ของ
คนในพื้นที่ เห็นจุดแข็งอย่างเรื่องคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในทุกหย่อมหญ้า อาหาร
การแต่งกาย วิถีชีวิต รวมถึงสินค้าและบริการ และเห็นจุดที่ยังขาดอย่างมุมมองทางธุรกิจ
เช่น เรื่องหลังบ้านอย่างการไม่ทราบถึงต้นทุนและผลประกอบการในการทำ�งานที่ชัดเจน
ซึง่ มีผลอย่างมากต่อการทำ�ธุรกิจ แม้จะเป็นธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise) ก็ตาม ส่วน
เรือ่ งหน้าบ้านอย่างการสร้างรายได้ (Income) เรามองว่าจะทำ�อย่างไรให้เขาเห็นความเชือ่ ม
โยงของรายได้สัมพันธ์กับการสื่อสารและสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม จึงนึกถึงเรื่องการ
สร้างแบรนด์ (Branding) รวมถึงการทำ�การตลาดทางช่องทางออนไลน์ (Online marketing)
ได้ออกมาเป็นแผน 3 ลำ�ดับ ในการทำ�งานร่วมกับโคกสลุง ร่างออกมาคุยกับพ่อมืดและ
แกนนำ�ท่านอื่นๆ ว่ามาถูกทางหรือไม่ ต้องปรับตรงไหน
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ปรับรากฐานจากงานหลังบ้าน
ก่ อ นที่ จ ะลงพื้ น ที่ ไ ปจั ด กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ กั บ กลุ่ ม อาชี พ เป็ น จั ง หวะ
ประจวบเหมาะพอดีทที่ างเวทีสว่ นกลางจัดการอบรมเรือ่ งการคิดคำ�นวณต้นทุนเพือ่ นำ�มา
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการทำ�งาน (Impact value) เช่นกัน เราจึงนำ�เอารูปแบบการจัด
กระบวนการในเวทีส่วนกลางมาประยุกต์ใช้ เช่น แบบตารางกรอกข้อมูลที่จะช่วยให้กลุ่ม
เห็นข้อมูลแต่ละส่วนในการคิดเรื่องผลประกอบการชัดขึ้น
วันทีล่ งไป ผิดแผนจากทีเ่ ราวางไว้มาก กิจกรรม 2 วัน ตัง้ ใจจะใช้ครึง่ บ่ายของวันแรก
และครึง่ เช้าของวันที่ 2 ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แต่กลุม่ อาชีพเขาไปตลาดนัด ไปขายของ
กันหมด แกนนำ�แต่ละท่านมีคิวงานแน่นมาก วันแรกเลยไม่ได้ทำ�อะไรเลย เวลาหายไป
ครึ่งหนึ่ง วันที่สองจึงต้องปรับเวลาในการจัดกระบวนการให้กระชับขึ้น
ตอนเช้าได้เจอกับกลุ่มอาชีพหลัก 3 กลุ่ม คือ ทอผ้า โฮมเสตย์ และอาหาร เรายก
เอากรณีศึกษาจากกลุ่มอาชีพหนึ่งมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเรียนรู้พร้อมกันก่อน ชวนเขา
ถอดกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� คลี่ให้เห็นว่ามีการทำ�อะไรและมีต้นทุนเกิดขึ้น
จากส่วนไหนบ้าง ตอนนั้นยกเป็นเรื่องการทอผ้าขาว (ผ้าขาวม้า) เพื่อจำ�หน่าย มีค่าใช้จ่าย
ทางตรงทีเ่ กิดขึน้ เห็นได้ชดั เป็นพวกค่าวัตถุดบิ อย่างเส้นด้าย และมีคา่ ใช้จา่ ยแฝงทีม่ กั ไม่ได้
นึกถึงกัน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ� ค่าไฟ รวมถึงค่าแรงในการทำ�งานจนเสร็จ
สมบูรณ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายต้นทุนแท้จริงของสินค้าจะต้องรวมทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน ตอนนั้นเรา
วาดเป็นแผนภาพตามลำ�ดับพร้อมชวนถอดทีละขัน้ เพือ่ ให้ทกุ คนเห็นภาพและเข้าใจตรงกัน
หลังจากนั้นทุกคนจึงได้ลองนำ�เอาวิธีการไปปรับคำ�นวณตามส่วนหน้างานของตนเอง
การเรียนรู้เป็นไปด้วยดี มีอุปสรรคบ้างในเรื่องภาษา พ่อมืดจะช่วยแปลคำ�บางคำ�
ให้เป็นภาษาถิ่นหรือคำ�ที่เข้าใจง่ายขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้เกินคาด...พอเขาทราบแล้วว่ามีต้นทุน
เท่าไหร่ ผลประกอบการเท่าไหร่ เขาเห็นความคุ้มค่าในการทำ�งานและอยากทำ�งานมาก
ขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นเมื่อกลุ่มอาชีพแต่ละส่วนได้มาคิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจร่วมกัน ยัง
ทำ�ให้ตระหนักเรื่องความเชื่อมโยงของสินค้าและบริการที่มีความเกื้อหนุนกันอยู่ เช่น
การทำ�โฮมเสตย์อาจสร้างรายได้ไม่มากเมื่อเทียบกับส่วนอื่น แต่การที่นักท่องเที่ยวเข้ามา
เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการพักโฮมเสตย์ ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าตามไปด้วย
เป็นเสมือนชิน้ ส่วนจิก๊ ซอว์ทเ่ี ข้ามาต่อเป็นภาพใหญ่กระตุน้ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กนั และกัน
อีกสิง่ หนึง่ ทีช่ าวบ้านเล็งเห็น คือ กระบวนการเรียนรูถ้ งึ คุณค่าทางวัฒนธรรมภายใน
พิพิธภัณฑ์ ก็มีส่วนในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและบริการเช่นกัน เพราะสินค้า
ในชุมชน เช่น ผ้าขาว (ผ้าขาวม้า) หากมองอย่างผิวเผินอาจไม่ต่างจากสินค้าที่มีจำ�หน่าย
ทั่วไปในท้องตลาด แต่การทอมือด้วยความประณีตผ่านกี่ทอผ้าโบราณ เรียงร้อยเป็น
ลวดลายเอกลักษณ์ของโคกสลุง การใส่ใจกระทั่งน้ำ�หนักของผ้าทอที่บ่งบอกถึงความแน่น
หนาและความแข็งแรงของเนื้อผ้า ล้วนเป็นอัตลักษณ์ของโคกสลุง และนั่นคือสิ่งที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานได้ค่ะ

“กระบวนการเรียนรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ภายในพิพิธภัณฑ์ มีส่วนในการกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและบริการ”
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“อัตลักษณ์ของโคกสลุง” คุณค่าทางวัฒนธรรม
ที่เดินหน้าพร้อมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

“แบรนด์คือสิ่งที่
นำ�เสนอความเป็นตัวตน
ของเรา สร้างการรับรู้
และการจดจำ�”
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ผลลัพธ์จากกิจกรรมก่อนหน้าเดินหน้าไปเกินความคาดหมายนะ คนในชุมชนตระหนัก
ถึงความเชื่อมโยงของคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สามารถเดินหน้าไปพร้อมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ด้วยตนเอง จากเพียงแค่เขาได้มานัง่ ขบคิดและทบทวนกระบวนการทำ�งานทีผ่ า่ นมาไปด้วยกัน
เราจึงสามารถต่อยอดเรือ่ งการสร้างแบรนด์ (Branding) ให้แข็งแรงตามแผนทีว่ างไว้กบั พ่อมืด
และแกนนำ�ได้ทันที แต่หัวเรื่องนี้ไม่ใช่ความถนัดของเราเหมือนกระบวนการเรียนรู้ก่อนหน้า
เราจึงขอความช่วยเหลือจากเพือ่ นทีส่ นิทกันจากงานอดิเรกเต้นสวิง อาจารย์จม้ั (คุณชนกมณฐ์
รักษาเกียรติ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตลักษณ์ (Identity Design Consultant) จาก
บริษทั ดี อัลเคเดมี่ จำ�กัด นักสร้างแบรนด์ผมู้ ปี ระสบการณ์ในการทำ�งานเพือ่ สังคม ผลงานเด่น
คือ การสร้างแบรนด์ให้กับจังหวัดยะลา ‘Yala Bird City’
เมื่อเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ‘โคกสลุง’ ให้อาจารย์จั้มฟัง พร้อมเหตุผลว่าเพราะอะไรที่นี่
จึงควรเรียนรู้เรื่องนี้ อาจารย์ก็ตอบรับยินดีมาร่วมงานทันที โดยสามารถจัดสรรเวลาลงตัว
ทั้งทางอาจารย์และชุมชนได้ 2 วัน
อาจารย์จมั้ ย่อเอาสิง่ ทีต่ อ้ งสอนในรัว้ มหาวิทยาลัย 1 เทอม มาเป็นบทเรียนสัน้ กระชับ
1 วัน บรรยายให้กลุม่ อาชีพและแกนนำ�เข้าใจว่า ‘แบรนด์คอื สิง่ ทีน่ �ำ เสนอความเป็นตัวตนของ
เรา สร้างการรับรูแ้ ละการจดจำ� เพราะปัจจุบนั สินค้ามีหลากหลายมากขึน้ มีการแข่งขันสูง ถ้า
สินค้าเราไม่ได้รบั การจดจำ� สินค้าก็อาจขายไม่ได้’ ในวันแรกอาจารย์จมั้ ได้น�ำ ตัวอย่างแบรนด์
มากมายมาให้ลองสังเกตและวิเคราะห์ด้วยกัน รวมถึงยกเอาตัวอย่างการพัฒนาแบรนด์

‘Yala Bird City’ ให้กับจังหวัดยะลามาให้ดูกรณีศึกษาการ
สร้างสรรค์แบรนด์เพื่อสังคม ซึ่งเป็นกรณีคล้ายกับโคกสลุง
อาจารย์จั้มมองว่า ‘การที่โคกสลุงมีแบรนด์ จะสามารถ
สร้างเม็ดเงินเข้าสูช่ มุ ชนได้ และยังเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) ทีผ่ สานความสมดุลระหว่างคุณค่า
ทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี’
ในวันที่ 2 อาจารย์จั้มชวนแกนนำ�และกลุ่มอาชีพ
สร้าง ‘แบรนด์โคกสลุง’ ต่อ ดังนั้นเพื่อให้สามารถสื่อสาร
ความเป็นโคกสลุงออกมาได้ดีที่สุด อาจารย์จึงให้ทุกคน
คิดถึงอัตลักษณ์ความเป็นโคกสลุง 3 อย่าง โดย 3 อันดับ
ผลโหวตสูงสุด คือ ‘ย่ามผ้าขาว’ ย่ามที่เกิดจากการทอ
ผ้ า ขาวเป็ น ลวดลายสำ � หรั บ การผลิ ต ย่ า มของโคกสลุ ง
โดยเฉพาะ ‘พริกตะเกลือ’ เครือ่ งจิม้ สูตรเฉพาะโดดเด่นด้วย
รสมะแขว่ น เคล้ า กั บ รสเค็ ม เผ็ ด ปะแล่ ม ของเกลื อ และ
พริ ก แห้ ง น่ า รั บ ประทานจนต้ อ งฉวยมะม่ ว งมาคดเอา
เครื่องปรุงรสนี้เข้าปาก อีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ ‘สกุลสลุง’
คนส่วนใหญ่ในชุมชนล้วนมีคำ�ว่า ‘สลุง’ เป็นส่วนประกอบ
ของนามสกุล

เมื่อได้ตัวชูแบรนด์แล้ว อาจารย์จั้มชวนวิเคราะห์
เรื่องสีสันที่จะสื่อสารถึงความเป็นโคกสลุง ได้ออกมาเป็น
‘สีครีม’ สื่อถึงการเป็นคนโอบอ้อมอารีย์ของคนที่นี่ คู่กับ
‘สีน้ำ�ตาล’ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และการใช้ชีวิต
ท่ามกลางธรรมชาติ ทั้งสองสีนี้เป็นสีของผ้าย้อมธรรมชาติ
ทีค่ นโคกสลุงได้ท�ำ ชุดสี (Color tone) ขึน้ มาจากการย้อมด้วย
วัสดุธรรมชาติด้วยตนเอง โดยอัตลักษณ์ตัวชูโรงทั้งหมด
ผู้ดำ�เนินงานด้านกราฟิกของชุมชนจะเป็นผู้นำ�ไปออกแบบ
โลโก้ (Logo) และบรรจุภัณฑ์ (Package) ใหม่ต่อไป
ช่วงสุดท้ายของการพัฒนาแบรนด์ อาจารย์จั้มชวน
คุยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ ตอบโจทย์กลุ่ม
เป้าหมายหลากหลาย และมีราคาเหมาะสมกับนักท่องเทีย่ ว
ทีจ่ ะยินดีเลือกซือ้ สินค้า โดยสิง่ ทีช่ วนคุยควบคูก่ นั คือ การขาย
เรือ่ งราว (Story) ไปพร้อมสินค้าและบริการ เช่น ผ้าทอก็อาจ
ใส่คำ�อธิบายกระบวนการทอ ลวดลาย รวมถึงวันที่เริ่มทอ
และวันที่ผ้าทอผืนนี้เสร็จสมบูรณ์พร้อมจำ�หน่ายลงไปบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ให้เป็นมากกว่าผ้าทอผืนหนึง่ แต่เป็นคุณค่า
ทางใจด้วย
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“คนในชุมชนเก่งและเข้มแข็งมาก
เราได้เรียนรู้ความมุ่งมั่นของคนที่นี่”

ปัจจุบันผลงานทั้งสินค้า บรรจุภัณฑ์ และโลโก้ กำ�ลังอยู่ในช่วงการพัฒนา
โดยมีการส่งมาให้เราและอาจารย์จั้มช่วยให้คำ�แนะนำ�เป็นระยะค่ะ

หลังบ้านพร้อม หน้าบ้านพร้อม ถึงเวลานำ�เสนอ
ตอนนีท้ งั้ หลังบ้านและหน้าบ้านพร้อมแล้วค่ะ อาจจะยังไม่ได้ถงึ ขัน้ สมบูรณ์
แต่ทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำ�ลังทำ�อยู่ เป็นไปตามแผนที่เราคุยไว้กับพ่อมืด แผนช่วงที่ 3
เป็นเรื่องการทำ�การตลาดทางออนไลน์ (Online marketing) ซึ่งการพัฒนาเรื่องการ
สือ่ สารจะมีทมี งานส่วนกลางของโครงการเข้ามาช่วยจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ หนุน
เสริมแนวทางแผนงานที่เราวางไว้ วันนั้นตอนไปเจอทีมสื่อที่หน้างานตกใจค่ะ
ขนกันมาเยอะมาก 7 - 8 คน (หัวเราะ)
ช่วงนี้กลุ่มคนที่เข้ามาร่วมกระบวนการเรียนรู้จะเยอะกว่า 2 ช่วงก่อนหน้า
นี้ ในรอบนี้เราชวนน้องๆ ‘กลุ่มเมล็ดข้าวเปลือก’ ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของชุมชน
เข้ามามีสว่ นร่วมด้วย เพราะมองว่าการสือ่ สารควรใช้สอื่ โซเชียลมีเดีย (Social media)
ทีม่ ตี น้ ทุนในการผลิตไม่มาก แต่สามารถนำ�เสนอเป็นสือ่ ได้หลากหลาย ทัง้ เรือ่ งราว
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว เด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีพื้นฐานการใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้ว
จึงอยากให้เข้ามาเรียนรู้เป็นประสบการณ์ และเป็นกำ�ลังเรื่องการทำ�งานสื่อสารให้
กับพื้นที่
เทคนิคการสื่อสารที่ทีมสื่อเอามาสอนเข้าใจง่ายมาก เขาสอนตั้งแต่การ
คัดเลือกเนือ้ หาเพือ่ สือ่ สารไปถึงกลุม่ เป้าหมาย การนำ�เสนอเรือ่ งราว ไปจนถึงขัน้ ตอน
การผลิต โดยมีพี่เลี้ยงประกบอย่างใกล้ชิดทุกกลุ่ม เหมือนเป็นการฝึกทำ�งานจริง
(Job training) เลย อีกส่วนหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคืออุปกรณ์ในการผลิตสือ่ เขาให้ใช้อปุ กรณ์
ที่มีอยู่แล้วอย่างมือถือมาผลิตสื่อ ทำ�เสร็จแล้วก็โพสต์ได้เลย เห็นผลทันที ผลลัพธ์
เป็นทีน่ า่ พอใจ มีกระแสตอบรับดีมาก เรือ่ งราวความน่าสนใจของโคกสลุงเข้าถึงคน
มากกว่าครึ่งแสนภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน
ความประทับใจอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นจากเวทีนี้ คือ การทำ�งานร่วมกันของ
ผู้ใหญ่และเด็กในชุมชน เขาทำ�งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ต่างฝ่ายต่างเข้าหาและ
เรียนรู้ไปด้วยกัน ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ผสานเข้าหากัน
บรรยากาศในการเรียนรู้ไหลลื่นเป็นอย่างดี เป็นการปิดฉากการทำ�งานของร่วมกับ
พ่อมืด แกนนำ� และคนในพื้นที่อย่างน่าประทับใจ
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ห่วงเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจจะแซงหน้าคุณค่าทาง
วัฒนธรรมหรือไม่?
ตั้งแต่ต้นจบจบกระบวนการทำ�งานไม่ห่วงเลยค่ะ พ่อมืดมีจุดยืนที่ชัดเจน แกนนำ�
กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงคนในชุมชนทุกช่วงวัยต่างเข้าใจสิ่งที่กำ�ลังทำ�อยู่ คนวัยทำ�งานใน
ปัจจุบันต่างตระหนักว่าสิ่งที่กำ�ลังทำ�มีเป้าหมายเพื่อ ‘สร้างทางกลับบ้านให้กับลูกหลาน’
เป็นการสร้างความมั่นคงให้อาชีพ และรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน การที่ชุมชนนี้
มีพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน มันทำ�ให้เกิดความผูกพัน หล่อหลอมทัศนคติ
ในการเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าทางวัฒนธรรม และทำ�ให้ชุมชนแห่งนี้เข้มแข็งจากภายใน
ภายนอกจึงเข้ามาแทรกแซงได้ยาก

ผลลัพธ์ 7 เดือนของการทำ�งาน พอใจหรือไม่?
มีความสุข (ยิม้ ) เป็นไปตามเป้าทีเ่ ราวางไว้ ได้หนุนเสริมเรือ่ ง ‘การสร้างสมดุลระหว่าง
คุณค่าทางวัฒนธรรมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ’ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนและตามลำ�ดับใน
การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม ผลลัพธ์ของกระบวนการอาจไม่ได้ไปถึงความเชีย่ วชาญหรือความสำ�เร็จ
แต่คนในชุมชนเห็นถึงแนวทางในการจะยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน
ถ้าถามว่าตอนนี้อยากจะเสริมอะไรให้ที่นี่อีกหรือไม่ ก็ยังไม่มีค่ะ ตอนนี้เราอยากให้เขานำ�
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลไปตามลำ�ดับ

ได้หนุนเสริมเรื่อง
‘การสร้างสมดุลระหว่าง
คุณค่าทางวัฒนธรรม
กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ’
...ผลลัพธ์อาจไม่ได้
ไปถึงความเชี่ยวชาญ
หรือความสำ�เร็จ
แต่คนในชุมชน
เห็นถึงแนวทาง
ในการจะยกระดับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างความยั่งยืน
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คนในชุมชนเก่งและเข้มแข็งมาก เราได้เรียนรูค้ วามมุง่ มัน่ ของ
คนที่นี่ การใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ (Slow life) อยู่กับวิถีธรรมชาติ
ใกล้ชดิ กับคนมีน�ำ้ ใจ ลองกินอาหารรสชาติใหม่ เป็นประสบการณ์ทด่ี ี
มากค่ะ
เราชอบช่วงเวลา 7 เดือนที่ผ่านมานะ สนุกดี ได้ใช้ทักษะที่
เรามีอย่างการบริหารโครงการ (Project management) มาบริหาร
การทำ�งานให้บรรลุเป้าหมายตามทีเ่ ราวางไว้ การทำ�งานทีน่ แ่ี ตกต่าง
จากการทำ�ธุรกิจเพือ่ ผลกำ�ไร แต่เป็น ‘Intrapreneur’ หรือ ‘เพือ่ น
ที่เดินไปด้วยกัน’

24

ค้นหานิยาม
พังงาแห่งความสุข
แบบ...ยุรนันท์ ยิ้มสาระ
“ยุรนันท์ ยิ้มสาระ” หรือ “ทอม” ผู้ชายที่ ‘แค่อยากมีความสุขกับชีวิต’
ทุกเส้นทางที่เขาเลือก ทุกเรื่องที่เขาทำ� มันจึงเป็นการเติมเต็มความสุขในชีวิตของเขา
การได้ทำ�งานเป็นส่วนหนึ่งของพังงาแห่งความสุขครั้งนี้ก็เช่นกัน

ก้าวแรกสู่พังงาแห่งความสุข
เริ่มแรกเลยเราเห็นประกาศหาคนไปร่วมงานเป็น ‘Intrapreneur for
Change’ ในเพจของ School of Changemakers (SOC) ก็สนใจ เพราะงานนี้ใช้
เวลาว่างวันเสาร์-อาทิตย์ อีกอย่างมันเป็นงานทีพ
่ นี่ ยุ้ (พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์
รองผู้อำ�นวยการมูลนิธิ อโชก้า ประเทศไทย) ดูแล เราเคยเข้าไปช่วยงาน
พี่นุ้ยเป็นโคชอาสาช่วยให้คำ�ปรึกษาและแลกเปลี่ยนมุมมองจากการทำ�งาน
เรื่องการออกแบบหลักสูตร (Training) ของเราให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากทำ�งาน
เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่ 1 ปี พี่นุ้ยเป็นคนเอาจริงเอาจังกับงาน ทำ�อะไรแล้ว
ต้องได้เนื้อจริง ถ้าเราเข้าไปทำ�งานตรงนี้ น่าจะได้ฝึกตัวเอง ได้ความรู้และ
ประสบการณ์ ไม่มีอะไรต้องเสียเลยนอกจากเวลากับแรงนิดหน่อย แล้วเราก็
สนใจอยากลองทำ�งานกับภาคประชาสังคม (NGOs) เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย
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ทำ�ไมต้องพังงา

แรกพบ...ทีมพังงา

วันแรกทีไ่ ด้ประชุมกันพีน่ ยุ้ ให้เลือกว่า
อยากทำ�พื้นที่ไหนจาก 4 พื้นที่ ขอนแก่น
เชียงราย ลพบุรี และพังงา ในใจมีอยู่ 2 ที่คือ
ลพบุรี กับพังงา แต่สดุ ท้ายก็เลือกพังงาเพราะ
พี่ นุ้ ย เล่ า ให้ ฟั ง ว่ า ที่ นี่ จ ะทำ � งานยากหน่ อ ย
พี่ๆ ไม่ค่อยมีเวลา แต่เขาเป็นคนจริง จริงจัง
กับการทำ�งาน ทำ�อะไรต้องได้ผลงานออกมา
ซึ่งเหมาะกับเราเพราะเป็นคนจริงจังกับงาน
เหมือนกัน อีกอย่างพี่นุ้ยมองว่าเราเป็นคน
ใจเย็ น ฟั ง มากกว่ า พู ด น่ า จะเข้ า กั บ พื้ น ที่
ได้งา่ ย จะได้ไปช่วยเก็บประเด็น ช่วยฟัง ช่วย
เขียน ช่วยสรุปความต้องการของพวกพี่เขา
โจทย์แรกที่ได้จากพี่นุ้ยคือ อยากให้
เข้าไปแลกเปลี่ยนมุมมองการทำ�งาน เรียนรู้
ไปพร้อมกันกับพื้นที่ แล้วเอาประสบการณ์
ด้านธุรกิจของเราไปช่วยทำ�ให้พี่เขามองเห็น
ความเป็นไปได้ในการทำ�ให้องค์กรอยู่รอด
โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาเงินทุนจากภายนอก ทัง้ จาก
ภาครัฐหรือจากหน่วยงานอื่นๆ

ครั้งแรกที่เจอกันเป็นตอนที่พี่ไมตรี
(ไมตรี จงไกรจักร์) พี่จี้ (ชาตรี มูลสาร) และ
พี่น้อย (กำ�ธร ขันธรรม) จากสมาคมประชา
สั ง คมพั ง งาแห่ ง ความสุ ข ที่ ขึ้ น มาร่ ว มเวที
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับ
การทำ� Scaling Impact ที่กรุงเทพฯ เป็นเวที
ที่ ใ ห้ พื้ น ที่ ต่ า งๆ ได้ ม าทบทวนเป้ า หมาย
ว่ า สิ่ ง ที่ กำ � ลั ง ทำ � อยู่ มั น ใช่ ตั ว เองหรื อ เปล่ า
ระหว่างการทำ�งานผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง
จุ ด เด่ น ขององค์ ก รคื อ อะไร สิ่ ง ที่ อ ยากจะ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร แล้วกลยุทธ์ที่จะนำ�พา
ไปสู่ ค วามเปลี่ ย นแปลงนั้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร
อยูร่ อดได้เป็นอย่างไร ตอนพูดคุยกันเกีย่ วกับ
การทำ�งานทีผ่ า่ นมาของพวกพีเ่ ขา เห็นเลยว่า
ทำ � งานกั น จริ ง จั ง และทำ � กั น มาเยอะมาก
สุดท้ายวันนั้นก็ได้สามประเด็นหลักที่ต้องทำ�
ในตอนนั้นเลย

เริ่ ม จากการจั ด องค์ ก รของตั ว เองก่ อ น เพราะ
ตอนนีย้ งั เป็นองค์กรทีห่ ลวมมาก คนทำ�งานหลักๆ มีกนั แค่
สามคน ไม่มีค่าจ้าง ใครว่างก็เข้ามาทำ�งานตรงนี้ ซึ่งมัน
ไม่ตอ่ เนือ่ ง อยากให้มคี นทีท่ �ำ งานเป็นประจำ�และแบ่งหน้าที่
ให้ ชั ด เจน จะได้ ช่ ว ยกั น ให้ ก ารดำ � เนิ น งานมั น ไปต่ อ ได้
อย่างที่สองคือ การทำ�ประชาสัมพันธ์และทำ�การตลาด
(Marketing) เพราะทำ�งานกันมาเยอะ แต่คนข้างนอกก็ยงั งง
ว่าพังงาแห่งความสุขคืออะไร ถ้ามีการจัดระบบงานใหม่
รวบรวมผลงานทีท่ �ำ อยู่ ผลงานทีท่ �ำ เสร็จแล้ว และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เอาไปประชาสัมพันธ์ น่าจะช่วยให้ภาพการรับรู้
ของพังงาแห่งความสุขชัดเจนขึ้น สุดท้ายคือเรื่องของการ
หารายได้ ตอนนี้รายได้หลักในการทำ�งานมาจากแหล่งทุน
ต่างๆ ซึ่งแต่ละแหล่งทุนก็มีเป้าหมายต่างกัน ทำ�ให้งาน
ที่ อ งค์ ก รทำ � อยู่ ต อนนี้ ต้ อ งไปตอบโจทย์ แ ต่ ล ะแหล่ ง ทุ น
ถ้าสามารถสร้างรายได้ปีละประมาณ 1.7 ล้านบาท เพื่อใช้

เป็นเงินเดือนให้คนทีจ่ ะเข้ามาช่วยทำ�งาน การจัดอบรมต่างๆ
ตามทีเ่ ครือข่ายการทำ�งานต้องการเพือ่ การพัฒนาศักยภาพ
ของตัวเอง เป็นทุนหมุนเวียนในองค์กร ก็จะทำ�ให้สามารถ
ทำ�งานบนโจทย์ของตัวเองได้เต็มที่ ไม่ต้องกลับไปพึ่งพิง
ทุนจากภายนอกอีก
เมื่อความต้องการชัด พวกเรามานั่งคุยกันว่าแล้ว
ตอนนี้พ วกพี่เขามีอ ะไรบ้างที่จ ะนำ�ไปสู่การสร้างรายได้
ขึ้ น มาได้ พี่ ๆ เขาก็ บ อกว่ า ในพั ง งามี พื้ น ที่ ค ล้ า ยแหล่ ง
เรียนรู้อยู่ 5 - 6 พื้นที่ แต่ละพื้นที่มีผู้มีประสบการณ์ที่สอน
เรื่องต่างๆ ได้ เราฟังตอนแรก ก็เอ๊ะ...มันเป็นอย่างไร มันดี
อย่างไร มันพร้อมขนาดไหน เรายังไม่เห็นภาพ แต่เห็นภาพ
คร่าวๆ ว่า ถ้ามีตรงนีก้ อ็ าจสร้างเป็นหลักสูตร “มหาลัยพังงา
แห่งความสุข” ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ดูงานควบคู่ไปกับการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้จากคนที่เข้ามาเรียนรู้ได้
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พังงาเที่ยวที่ 1 ลงพื้นที่...ตามหาความสุขแบบพังงา
หลังจากตกลงกันว่าจะลงพื้นที่ เราก็ตั้งประเด็นกับตัวเองไว้ว่าการลงครั้งนี้จะต้อง
มองหาจุดขายทีส่ ร้างความแตกต่าง เพือ่ จะสร้างหลักสูตรทีน่ า่ สนใจของแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้เกิดขึน้
ความสนุกมันเริ่มตั้งแต่เตรียมลงพื้นที่ครั้งแรกเลย ตอนแรกคิดว่าพวกพี่ไมตรีจะไปด้วย
แต่พวกพีเ่ ขาไม่วา่ ง แล้วจะไปกันอย่างไร แต่พไี่ มตรีบอกว่าไม่เป็นไรพีจ่ ดั ให้ แกก็ไปประสาน
พื้นที่ให้เราไว้ก่อน แล้วก็บอกเราว่า ‘ทอมโทรไปเบอร์นี้นะ หาพี่คนนี้นะ เขาจะอยู่ที่นี่
ไปหาเขาเดี๋ยวเขาพาไปเอง’ งงเหมือนกันนะ แต่ไม่เป็นไรลองดู (หัวเราะ)
พอไปถึงทีพ่ งั งาเราก็ท�ำ ตามทีพ่ ไี่ มตรีบอกเลย โทรหาพีด่ า (วนิดา ชูสวุ รรณ ประธาน
สภาองค์กรชุมชนตำ�บลโคกเจริญ) นัดเจอกันที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของ
ชุมชน เขาก็พาไปดูโรงเรียนเกษียณวัย พาผูส้ งู อายุแต่งตัวชุดนักเรียนมาให้เราชม ทำ�ปิน่ โต
อาหารสุขภาพที่เป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆ มาให้เรากินด้วย ก็รู้สึก เออ ครบเลยในครึ่งวัน
เร็วมาก แล้วทุกอย่างจัดการได้ดีมาก แค่ที่แรกเราก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าพังงาไม่ธรรมดา
ที่นี่เจ๋งจริง ช่วงบ่ายไปที่โคกไคร ตำ�บลมะรุ่ย ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวทางทะเล นั่งเรือหัวโทง
ชมวิวป่าชายเลน เที่ยวถ้ำ�ลอด สปาโคลน ร้านอาหารชุมชน ได้กินอาหารที่ใช้วัตถุดิบ
มีคุณภาพ ราคาไม่แพง แล้วนอนพักกันที่โฮมสเตย์ในชุมชน รุ่งขึ้นไปต่อกันที่ตำ�บลรมณีย์
ทีน่ น่ั มีการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง และมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเป็นบ่อน้�ำ พุรอ้ น
ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนเอง น่าทึ่งมากที่ชุมชนทำ�กันได้ขนาดนี้
การลงพื้นที่ครั้งแรกทำ�ให้ภาพทั้งหมดมันชัดขึ้น แต่ละพื้นที่ทำ�งานกันจริง ประสบ
ความสำ�เร็จจริง มีคนทำ�งานอยู่ตรงนั้น เป็นกลุ่มที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์ แล้วก็มี
ผลงานที่ผ่านการยืนยัน เรามองว่าเป็นจุดที่พีคพอดี เขาเหมาะกับการเป็นคนถ่ายทอด
เรื่องราวความสุขของคนพังงาให้กับผู้อื่นต่อแล้ว ข้อดีอีกอย่างคือแต่ละพื้นที่ทำ�เรื่องของ
ตัวเองจนเชี่ยวชาญและโดดเด่นขึ้นมาโดยไม่ซ้ำ�กันเลย ทำ�ให้เรามีหลายมุมที่จะนำ�เสนอ
ทำ�เป็นแพ็คเกจขายได้ เสริมด้วยทรัพยากรที่พังงามีอยู่แล้ว ทั้งชายหาด ทะเล วัตถุดิบ
อาหาร ทีพ่ กั ซึง่ มีราคาถูกแต่คณ
ุ ภาพดี ทีน่ ยี่ งั ใหม่ ยังไม่ได้ถกู โปรโมทมากจนช้�ำ ยังมีอะไร
ที่เอามาขายได้อีกเยอะ พอได้ลงพื้นที่ยิ่งทำ�ให้มั่นใจว่าการเอาเรื่องการท่องเที่ยวมารวม
กับการเรียนรู้มาสร้างเป็นคอร์สมันน่าจะประสบความสำ�เร็จ

พังงาเทีย
่ วที่ 2 : เปลีย
่ นความคิด ทัศนคติการทำ�งาน
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ครัง้ นีไ้ ด้มโี อกาสไปดูพๆ
ี่ เขาจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ภาคประชา
สังคมในพืน้ ที่ ก็ได้เห็นกลุม่ แกนนำ�ทีท่ �ำ งานยุทธศาสตร์จงั หวัดพังงา เขาดูเป็นทีมทำ�งานที่
เข้มแข็งมาก น่าจะสร้างอะไรดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ ช่วงเย็นได้ขึ้นไปพักบนเขาไข่นุ้ยร่วมกับ
พวกพี่เขา เราได้สรุปให้เขาฟังว่าเราได้พบเห็น ได้เจออะไรมาบ้างจากการลงพื้นที่ครั้งแรก
แล้วก็ถามพี่ๆ เขาในเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดอบรมว่าพวกพี่เขาเคยทำ�กันอย่างไร เคยจัดให้
ใครบ้าง สถานที่ไหน ผลเป็นอย่างไร คิดเงินเท่าไหร่ ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาคือตัวกลางในการ
ประสานงาน ใครอยากดูงานที่ไหนก็จะเป็นคนประสานพื้นที่ให้ แล้วส่งให้พื้นที่ดูแลต่อ
ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไร ให้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ส่วนใหญ่ก็ทำ�ให้ฟรี สิ่งที่พี่เขาบอกเหมือนว่า
เขาไม่ได้ทำ�อะไร แต่สำ�หรับตัวเราคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรได้เลยนะ คนตรงกลางเขา
มีวธิ กี ารทำ�งานอย่างไรถึงเชือ่ มพืน้ ทีม่ ากมายให้เข้ามาทำ�งานร่วมกันได้ ตรงนีน้ า่ สนใจมาก

ก่อนกลับได้ไปดูหาดท้ายเหมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่า
ไปมาก มันสวยจริงๆ จุดสุดท้ายไปที่เป็นจุดหลักของการลงพื้นที่
ครั้งนี้คือบ้านน้ำ�เค็ม ได้ไปเจอกับพี่เล็ก (ประยูร จงไกรจักร์) พี่ชาย
ของพีไ่ มตรี พอได้คยุ รูเ้ ลยว่าแกเป็นเทพด้านการอบรม ปีหนึง่ มีคน
มาอบรมกับแกกว่า 20 คณะ มีตั้งแต่ 5 คน ไปถึง 100 คน ตอนนี้
มีคนกว่า 65 ประเทศแล้ว ที่เคยมาดูงานที่นี่ วิธีการสอนจะสอน
เป็นทีมแบ่งบทบาทให้คนในทีมได้สอนในเรือ่ งทีถ่ นัด ไม่มกี ารสอน
คนเดียว โดยอบรมให้ตามทีผ่ เู้ รียนต้องการ อยากรูเ้ รือ่ งอะไรได้หมด
ทั้งเรื่องการจัดการภัยพิบัติ การซ้อมหลบภัย การจัดการทีม ฯลฯ
เราก็คอยถามว่าเรื่องไหนคนสนใจมาเรียนเยอะที่สุด สอนแล้วดี
คนชอบ เราต้องดึงมาเป็นจุดขายของหลักสูตร
จากการพูดคุยครั้งนี้ทำ�ให้เราเปลี่ยนความคิดการทำ�งาน
ไปเหมือนกัน ปกติการสร้างหลักสูตรเราจะมองในมุมว่าถ้าสอน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันต้องเรียนตามลำ�ดับหนึ่ง สอง สาม สี่ ตาม
ทฤษฎี แต่ในความเป็นจริงพี่เขาอาจจะไม่สามารถสอนได้ทุกเรื่อง
อย่างที่เราอยากได้ เขาอาจถนัดแค่เรื่องที่สองกับสี่ เลยพยายาม
มองมุมใหม่ เปลีย่ นความคิดเป็นการมองว่าเขามีอะไรดี มีอะไรเด่น
แล้ ว เอาเรื่ อ งพวกนั้ น มาทำ � เป็ น หลั ก สู ต รที่ เ น้ น การเรี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง ให้เขาเอาเรื่องที่ถนัดมาสอน ไม่ใช่เอาทฤษฎีไป
จับไปครอบเขาไว้ ไปบังคับให้เขาสอนตามที่เราวาง

พังงาเที่ยวที่ 3 ก่อร่างสร้างหลักสูตร
สองครัง้ ทีผ่ า่ นมาทำ�ให้เรามีขอ้ มูลมากขึน้ เริม่ ทีจ่ ะหาไอเดีย
แล้วว่าแต่ละพืน้ ทีจ่ ะทำ�หลักสูตรอะไร จะขายอะไร ทีเ่ น้นความถนัด
ของแต่ละพื้นที่ ครั้งนี้เราไปพื้นที่สุดท้ายเกาะยาวน้อย ซึ่งเด่นเรื่อง
การจัดการชุมชนและจัดการขยะ เป็นครัง้ แรกทีจ่ ะได้อยูก่ บั พวกพีๆ
่
ตลอดสองวัน เราจึงเตรียมตัวเต็มที่เลยว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้าง
ทั้งเรื่องการสร้างหลักสูตรและเรื่องแผนงานที่จะทำ�ต่อไป เตรียม
เครื่องมือที่จะทำ�ให้พี่เขาเห็นภาพการทำ�ธุรกิจ การขายหลักสูตรไว้
เต็มเลย ทั้งเครื่องมือ Bussiness Model Canvas เพื่อทบทวนการ
ทำ�ธุรกิจอย่างรอบด้าน เครื่องมือ Business Model Strategy เพื่อ
กำ�หนดกลยุทธ์การดำ�เนินการ และ SWOT Model เพือ่ ประเมินผล
เบื้องต้นของรูปแบบธุรกิจรวมถึงความเป็นไปได้ แต่สรุปวันแรก
ไม่ได้คุยกันเลย ไปดูพื้นที่กัน... กินข้าวก่อนทอม... แล้วก็นอน
(หัวเราะ) อีกวันเราเลยรีบขายไอเดียของเราเลย ลองให้พี่ๆ เขาใช้
เครื่องมือเลย แต่เรารู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ มันยังไม่เหมาะกับพี่เขา
น่าจะเพราะเขาเห็นภาพไม่ชัดกับเรื่องเครื่องมือที่เราให้ไป รู้เลยว่า
ไม่ดีเท่าไหร่ แต่ก็โอเคไม่เป็นไร ไม่ฝืน เดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างคุยกัน
อีกที
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‘จะทำ�ยังไงให้คนที่
เข้าร่วมการทำ�หลักสูตร
เห็นภาพเดียวกับเรา
แล้วให้เขาดึงเอาสิ่งที่มีอยู่
ทั้งทรัพยากรและความรู้
ที่มีอยู่ในพื้นที่ ออกมา
สร้างเป็นหลักสูตรได้
ด้วยตัวเอง’
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ระหว่างนั้นเราก็เริ่มโยง 5 พื้นที่ที่คิดจะทำ�เป็นหลักสูตรเข้ากับ 10 กลยุทธ์พังงาแห่ง
ความสุขว่ามันตอบโจทย์ได้หรือเปล่า ปรากฏว่ามันตรงกันพอดี ทั้ง 5 พื้นที่มันตอบแต่ละ
โจทย์ได้ ซึ่งตรงกันกับที่พวกพี่เขาคิดไว้พอดี ตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่เราได้จากการทำ�งานว่า
การจะทำ�อะไรก็ตาม ต้องเชือ่ มโยงกับสิง่ ทีเ่ ขาทำ�อยูก่ อ่ นแล้วด้วย ไม่ใช่ไปทำ�อะไรใหม่ๆ แล้ว
โยนให้เขาทำ�ตาม แต่เราต้องพยายามโยงสิ่งที่เขาทำ�ให้เข้ากับสิ่งที่เราจะทำ�ด้วย ให้มันเป็น
เรื่องเดียวกัน เห็นภาพเดียวกัน เลยตกลงกันว่าครั้งหน้าต้องทำ�เรื่องหลักสูตรกันเลย

พังงาเที่ยวที่ 4 เรียนรู้จากประสบการณ์
โจทย์ใหญ่ของการจะลงไปพังงาครัง้ นีก้ ค็ อื ‘จะทำ�ยังไงให้คนทีเ่ ข้าร่วมการทำ�หลักสูตร
เห็นภาพเดียวกับเรา แล้วให้เขาดึงเอาสิง่ ทีม่ อี ยูท่ ง้ั ทรัพยากรและความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ อกมา
สร้างเป็นหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง’ ก็ลองคิดหาวิธีการอยู่นาน จนไปเจอทฤษฏีวงจรการเรียนรู้
จากประสบการณ์ (Experiential Learning Cycles) 4 ขั้นตอน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ� ได้ลองผิดลองถูก แล้วทบทวนร่วมกัน เพื่อมองหา
วิธีการใหม่ที่ดีขึ้น ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะกับทีมพังงาที่สุด เพราะมันตรงกับวิธีที่เขาใช้
ทำ�งานกันอยู่แล้ว
ครั้งนี้เราลงไปชวนพี่ๆ เขาทำ� 2 เรื่อง คือ เรื่องของการทำ�แผนที่ พี่ๆ เขารู้อยู่แล้วว่า
ตัวเองมีดอี ะไร อยูต่ รงไหน แต่เราอยากให้เขาช่วยจัดระบบหน่อยว่าของดีทวี่ า่ มันอยูต่ รงไหน
ใช้เวลาเดินทางจากจุดแรกไปจุดต่อไปเท่าไหร่ แต่ละที่เรียนรู้อะไรได้บ้าง เดินทางไปอย่างไร
กินข้าวที่ไหน นอนที่ไหน พอทุกอย่างมันชัดเจน ก็เอามาทำ�เป็นหลักสูตรได้ง่าย คนที่จะเอา
ไปขายต่อก็ง่าย เรื่องที่สองคือเรื่องของการขาย เพราะหลักสูตรที่กำ�ลังทำ�ร่วมกันนี้ สุดท้าย
มันต้องมีคนขาย ขายให้กับคนที่อยากมาเรียนรู้รวมถึงองค์กรต่างๆ ซึ่งพี่เขาต้องไปขายด้วย
ตัวเอง แล้วเราจะทำ�อย่างไรให้พวกพี่เขามีประสบการณ์กับเรื่องนี้ ก็เลยให้เรียนรู้ผ่านเกม

จำ � ลองสถานการณ์ ชื่ อ เกมขายปลา ที่ ใ ห้ ค นเข้ าอบรม
ได้รับ 2 บทบาท เป็นทั้งคนขายปลาและคนซื้อปลา โดยให้
โจทย์ไปเพียงว่า ถ้าเป็นคนขาย ต้องขายปลาให้ได้มากทีส่ ดุ
ส่วนถ้าเป็นคนซื้อปลาก็ต้องซื้อปลาให้ได้มากที่สุดเช่นกัน
โดยมีเราเป็นแพปลาทีค่ อยกำ�หนดราคาปลาและขายส่งปลา
ด้วย โดยทุกคนจะได้เงินคนละ 100 บาทในการเล่นเกม
ตอนเล่นเกมก็สนุกมาก เพราะคนขายก็พยายามซือ้ ปลาจาก
แพปลาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุดแล้วเอาไปขายให้ผู้ซื้อให้ได้
มากที่สุด คนซื้อก็ต้องพยายามซื้อปลาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด
บรรยากาศมันเลยเต็มไปด้วยการต่อรอง การแข่งขัน คนที่
พูดเก่ง เรียกลูกค้าเก่ง ก็จะขายปลาได้มาก ต่อรองกับแพปลา
และคนซือ้ ได้มาก ตัวเองก็ได้เงินมาก คนซือ้ ก็ตอ่ ราคาอย่าง
เมามัน พอเล่นเกมเสร็จให้พๆ
่ี เขามานัง่ คุยกันว่าตอนเล่นเกม
เป็นอย่างไรบ้าง วิธกี ารทีแ่ ต่ละคนใช้เป็นอย่างไร แลกเปลีย่ น
พูดคุยกัน มีขอ้ แนะนำ�หรือสิง่ ทีอ่ ยากทำ�เพิม่ เพือ่ ให้การเล่น
เกมดีขนึ้ บ้างหรือเปล่า ก็คยุ กันสนุกเลยครับ เกมนีม้ นั ทำ�ให้
เห็นภาพครบเลยสำ�หรับงานขาย
แล้วก็เอาทัง้ สองเรือ่ งทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปมาช่วยกันพัฒนา
เป็นหลักสูตรของแต่ละพื้นที่ ที่ต้องมีวงจรการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย ก็ให้พวกพี่ๆ
ทำ�กันเอง เราเข้าไปช่วยตั้งคำ�ถามเพื่อจะร้อยเรียงเรื่องราว
ในการเรียนรูข้ องแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้เข้ารูปเข้ารอย อีกเรือ่ งทีย่ าก
คือการตั้งราคา ต้องชวนคิดถึงต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น ทั้งค่า

เข้าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าห้องประชุม หรือต้นทุนแฝงที่
คนทำ�งานมักจะลืมคิด เช่น ค่ารถ ค่าน้ำ�มัน เพื่อที่จะนำ�มา
ตั้งเป็นราคาของแต่ละหลักสูตร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูจะสร้าง
ความลำ�บากใจกับทีมพังงาพอสมควร เพราะปกติเวลา
มีงานอบรมก็จะมาจากคนรู้จัก พี่ๆ ก็ทำ�ให้ฟรี หรือมีให้
แค่ไหนก็เอาแค่นั้น แต่สำ�หรับเรามองว่าเพื่อที่จะให้องค์กร
อยู่รอดได้ คุณค่าที่พี่ๆ สร้างไว้ ต้องแปลงเป็นมูลค่าได้
คนทำ�งานต้องอยู่ได้ องค์กรต้องอยู่ได้ ถ้าสร้างระบบดีๆ
มีงานอบรมเข้ามาให้ทมี ส่วนกลางรับไว้ แจ้งรายละเอียดของ
การอบรมพร้อมค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ตกลงกันให้เรียบร้อย
แล้วค่อยส่งต่อ ให้กับพื้นที่ต่างๆ ดำ�เนินการอบรมตาม
หลักสูตรของพื้นที่ ก็น่าจะช่วยให้พี่ๆ ทำ�งานกันได้สบายใจ
ขึ้น

เตรียมความพร้อม...ก่อนทำ�จริง
การอบรมครั้งนี้ทำ�ให้ได้ 5 หลักสูตรนำ�ร่องของ
มหาลัยพังงาแห่งความสุข หลักสูตรแรก คือ ‘หลักสูตรการ
จัดการเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาภาคประชาสังคม’ พืน้ ที่
อ.เมือง ที่เน้นที่วิธีการบูรณาการทำ�งานของกลุ่มแกนนำ�
สมาคมพังงาแห่งความสุข ว่ามีเคล็ดลับวิธีการสร้างพลัง
ประชาสังคม บูรณาการทุกภาคส่วน กำ�หนดอนาคตด้วย
ตัวเองทำ�ได้อย่างไร ‘หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
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และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ’ พื้นที่ อ.ทับปุด เข้าไปเรียนรู้การสร้างชุมชนสุขภาพดี
มีรายได้เพิ่ม สร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องลงทุน ว่าชาวบ้านเขาทำ�ได้อย่างไร
‘หลักสูตรการจัดการทุนชุมชนและสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืน’ พื้นที่
อ.กะปง ไปดูกันว่าการสร้างหมู่บ้านปลอดหนี้ ไม่ง้อธนาคาร มีระบบสวัสดิการ
เกิด เจ็บ ตาย ได้เงิน ทำ�ได้อย่างไร ‘หลักสูตรการรับมือภัยพิบตั แิ ละความปลอดภัย
ในชุมชน’ พื้นที่ อ.ตะกั่วป่า พื้นที่ต้นแบบจัดการภัยพิบัติระดับโลก พร้อมรับ
ทุกวิกฤตด้วยพลังจิตอาสา มีวิธีการทำ�งานอย่างไร สุดท้าย ‘หลักสูตรการจัดการ
ขยะเพือ่ สร้างระบบเกษตรอินทรีย’์ พืน้ ที่ อ.เกาะยาว ค้นเคล็ดลับการพลิกกองขยะ
ไร้คา่ สูก่ ารทำ�นาออร์แกนิคแบบธรรมชาติกว่า 400 ไร่ ทำ�ได้อย่างไร ตอนนีห้ ลักสูตร
พร้อมแล้ว แต่อกี เรือ่ งทีส่ �ำ คัญไม่แพ้กนั และต้องเตรียมความพร้อมก่อนทีจ่ ะเริม่ ขาย
หลักสูตรคือเรื่องวิทยากร
แม้ทุกพื้นที่จะมีคนทำ�งานจริง เป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว
ความรู้ได้ แต่ถ้าเพิ่มเทคนิควิธีการ หรือเครื่องมือที่ช่วยให้การถ่ายทอดเรื่องราวให้
น่าสนใจขึน้ งานทีก่ �ำ ลังจะเกิดขึน้ ก็นา่ จะสมบูรณ์ขน้ึ จึงเชิญอาจารย์พากร อัตตนนท์
ไปอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพให้กับคณะทำ�งานของทั้ง 5 หลักสูตรนำ�ร่อง
เพื่อเสริมความรู้พื้นฐานในการเป็นวิทยากร ตั้งแต่การแนะนำ�ตัว การเคลื่อนไหว
ร่างกาย การสร้างการจดจำ� ไปจนถึงการฝึกทักษะในการนำ�เสนอเนื้อหาความรู้ให้
น่าสนใจ พี่ๆ ทุกคนจะได้ลองนำ�หลักสูตรของแต่ละพื้นที่มานำ�เสนอให้เพื่อนและ
อาจารย์ดูด้วย ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ�จริง เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
พี่เขา ซึ่งมันจะทำ�ให้พร้อมสำ�หรับการทำ�จริง

คนพร้อม หลักสูตรพร้อม ลองทำ�จริง
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หลังจากได้ท�ำ งานมาหลายเดือนเราก็เริม่ เห็นรูปเห็นร่างของงานทีเ่ ราร่วมกัน
ทำ�ไว้กบั พีๆ
่ สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขแล้ว มีหลักสูตรการเรียนรูส้ �ำ หรับ
5 พื้นที่นำ�ร่อง คนก็เตรียมความพร้อมไว้แล้ว เหลือแค่ลองนำ�สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมด
ไปใช้จริง โดยโครงการผูน้ �ำ แห่งอนาคต ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒแิ ละสือ่ มวลชน รวมแล้ว
กว่า 60 คน มาเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่พังงาแห่งความสุข เพื่อให้มา
การทดลองใช้หลักสูตรที่สร้างขึ้น โดยหลักสูตรแรกที่ได้ทดลองใช้คือ หลักสูตรการ
จัดการขยะเพื่อสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ได้กำ�นันบัญญัติ ศรีสมุทร มาเป็น
วิทยากรหลัก
ก่อนงานก็เตรียมตัวกันเต็มที่ นั่งทบทวนว่าจะพาคนเข้าอบรมไปที่ไหนบ้าง
แต่ละที่ต้องสอนอะไร ต้องพูดอย่างไรตามที่ได้เรียนมา อยากให้คนที่มาได้เรียนรู้
และสัมผัสกับตัวตนของพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ เราเองตืน่ เต้นแทนกำ�นันมาก แต่ก�ำ นัน
บอกว่าไม่เป็นไร พวกเขาพร้อมแล้ว พอถึงวันงานทีมงานทุกคนก็กระจายตัวไป
ทำ�หน้าที่ของตัวเอง จุดแรกที่พาผู้เข้าอบรมไปเรียนรู้คือที่โรงแยกขยะของชุมชน
ไปเรียนรูเ้ รือ่ งการจัดการขยะในสถานทีจ่ ริงเลย พูดคุยซักถามกันในพืน้ ที่ แล้วไปต่อ
ที่โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในชุมชน สุดท้ายไปเรียนรู้เรื่องการทำ�เกษตรอินทรีย์
แล้วก็เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งในการทำ�งานครั้งแรกนี้ แม้จะ
มีอีกหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุง แต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดี ผู้เข้าร่วมอบรมประทับใจ
กั บ สิ่ ง ที่ ช าวบ้ า นได้ เ ล่ า ให้ ฟั ง การได้ ช มสถานที่ จ ริ ง สั ม ผั ส กั บ วิ ถี ข องชุ ม ชนที่
ไม่ได้ปั้นแต่ง ตัวคนทำ�งานเองก็ได้รับความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจที่จะพัฒนา
หลักสูตรของตัวเองให้ดีขึ้น คนในชุมชนเองก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�งาน
มากขึ้น มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ดีใจที่พื้นที่ทำ�กันได้ขนาดนี้

พังงาแห่งความสุข...นิยามความสุขแบบ
ยุรนันท์ ยิ้มสาระ
การทำ�งาน 7 เดือนนี้ มันให้ความรู้สึกแปลกแต่ดีนะ ที่แปลกเพราะปกติเราอยู่ใน
งานขาย ขายหลักสูตร ต้องเข้าไปคุยกับลูกค้า เอาความต้องการเขามาคิด มาออกแบบงาน
แล้วก็นำ�ไปเสนอ ถ้าผ่านงานก็จบ มันยังมีภาพของคนขาย คนซื้ออยู่ แต่การทำ�งานกับพังงา
มันเป็นภาพของคนทีเ่ ข้าไปร่วมมือกันทำ�งาน เราต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ในทีมเลย เข้าไปพูด
ไปคุย ไปช่วยกันคิด ที่สนุกคือต้องลงมือทำ�กับพวกพี่ๆ ด้วย เวลามันแค่ 7 เดือนเราก็ต้อง
เข้าไปกระตุ้น ไปตามงานบ้าง แอบจิกบ้าง (หัวเราะ) แต่พี่ๆ เขาก็ช่วยเหลือตลอดเพื่อให้งาน
มันไปได้มากที่สุด
ทำ�งานกับคนทีน่ เ่ี ราใช้ “ใจ” นำ�ก่อนเลย ครัง้ แรกพีเ่ ขายังมองเราเป็นคนนอก แต่ทกุ ครัง้
ทีเ่ จอกันเราก็ใส่ทงั้ ความจริงจังและแสดงความจริงใจว่าเราต้องการมาช่วยจริงๆ อยากให้งาน
ที่พี่เขาทำ�สำ�เร็จ ซึ่งเราสัมผัสจากเขาได้เหมือนกันนะว่าเขาก็ให้ใจเรามาเหมือนกัน ตอนนี้เขา
เห็นเราเป็นลูกเป็นหลาน ไม่ได้เห็นเราเป็นคนนอกเหมือนตอนแรกแล้ว เราเหมือนเป็นคนพังงา
เจอใครต่อใครก็บอกว่า ‘มีอะไรโทรมาหาเลยนะ จะมาเมื่อไหร่ เดี๋ยวพาไปเที่ยว’ ซึ่งมันก็
มีความสุขมากเลยนะ

ทำ�งานกับคนที่นี่
เราใช้ “ใจ” นำ�ก่อนเลย
ครั้งแรกพี่เขายังมองเรา
เป็นคนนอก แต่ทุกครั้ง
ที่เจอกันเราก็ใส่ทั้ง
ความจริงจังและ
แสดงความจริงใจว่า
เราต้องการช่วยจริงๆ
อยากให้งานที่พี่เขาทำ�
สำ�เร็จ ซึ่งเราสัมผัสจาก
เขาได้เหมือนกันนะว่า
เขาก็ให้ใจเรามาเหมือนกัน
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อีกอย่างได้เรียนรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไร พอคนเรา
มาถึงจุดหนึ่งที่พอใจกับตัวเองแล้ว ก็จะขยับขยายไปสู่การ
อยากจะให้อะไรคืนกับสังคม การที่เราทำ�อะไรให้กับคนอื่น
ได้นอกจากทีเ่ ราทำ�เพือ่ เลีย้ งชีพตัวเองแล้ว มันรูส้ กึ เหมือนได้
เติมเต็มจิตวิญญาณ มันหาไม่ได้จากการซื้อของ ไปเที่ยว
อันนี้มันได้จากคน ได้เห็นเขาเติบโตขึ้น จากศูนย์ เป็นห้า
เป็นสิบ แล้วก็ยงั ไปต่อได้อกี เราได้เข้าไปเป็นส่วนเล็กๆ ในนัน้
เราก็ดใี จไปกับเขาด้วย ทำ�ให้เราเห็นภาพตัวเองชัดขึน้ ว่า 5 ปี
10 ปีจากนี้คงทำ�งานเพื่อสังคมมากขึ้น เพราะเรามีความสุข
กับเรื่องตรงนี้จริงๆ
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การเสาะหาลู่ทาง
ในพื้นที่สีเทา
ของ ณพี ธีระพิจิตร
“ณพี ธีระพิจิตร” หรือ “ท๊อฟฟี่” ผู้สืบทอดกิจการขนส่งแห่งหนึ่งในไทย เติบโตมากับ
ประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายทั้งในไทยและการใช้ชีวิตวัยเรียนในสิงคโปร์กว่า 10 ปี
ผ่านประสบการณ์ทำ�งานอาสา (Volunteer) หลากหลาย จนเป็นแรงผลักให้เธอ
รักการทำ�งานอาสาจนถึงทุกวันนี้
การทำ�งานเพื่อสังคมของเธอ..เริ่มต้นขึ้นตอนเธออายุเพียง 13 ปี เมื่อ
คุณพ่อของเธอต้องไปทำ�ธุรกิจที่ภาคเหนือ จึงพาเธอขึน้ ดอยไปบริจาคสิง่ ของให้
กับเด็กชาวเขา เป็นโอกาสให้เธอได้เจอเด็กบนดอยที่เธอเคยเขียนจดหมาย
โต้ตอบด้วย การเดินทางครั้งนี้พาให้เธอได้พบกับเพื่อนทางไกลคนนี้ที่โรงเรียน
ของเขา...ทำ�ให้เธอได้เห็นว่าวิถชี วี ติ ของเธอและเขาช่างแตกต่าง ความรูส้ กึ ต่างนี้
ทำ�ให้เด็กอายุ 13 เกิดความฉงนถึงความลำ�บาก เหตุใดชาวเขาต้องแบกลูก
ลงดอยมาขายของ...ได้แต่มองด้วยความสงสัย ไม่เคยรูว้ า่ ทำ�ไมพวกเขาต้องดิน้ รน
ถึงเพียงนัน้ จนวันนีว้ นั ทีเ่ ธอได้มาทำ�งานร่วมกับ “มูลนิธบิ า้ นครูน�้ำ ” ในฐานะ
Intrapreneur for Change วันที่เธอได้เปิดโลกทัศน์สโู่ ลกสีเทาที่หลายอย่าง
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‘เด็กต้องมีชีวิตอยู่ได้...
และมีที่ยืนในสังคม’

ดูไม่สมบูรณ์ยิ่งกว่าที่คิด ได้เห็นการต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งชีวิตคือการทำ�เพื่อ
คนชายขอบ เป็นแรงผลักให้เธอพยายามมองหาทุกลู่ทาง ที่คนวัย 20 ปลายจะทำ�ได้
ในฐานะ Intrapreneur1

เริ่มต้นรู้จักกับ ‘มูลนิธิบ้านครูน้ำ�’
ได้รู้จักกับ “ครูน้ำ�” (คุณนุชนารถ บุญคง ผู้ก่อตั้ง ‘มูลนิธิบ้านครูน้ำ�’ สถานที่ให้
ความช่วยเหลือเด็กเร่รอ่ นไร้สญ
ั ชาติ ในจังหวัดเชียงราย) ครัง้ แรกในเวทีกลางของโครงการ
วันนั้นเป็นการเปิดประตูให้เราได้รู้จัก “ครูน้ำ�” หรือ “แม่” ของเด็กชายขอบนับร้อยชีวิต
ได้รู้ว่าเขากำ�ลังทำ�เพื่อใคร เผชิญกับปัญหาอะไร และจะทำ�สิ่งใดต่อไปในอนาคตอันใกล้ค่ะ2
ปัญหาแรกทีเ่ ราเห็น คือ ‘ปัญหาเรือ่ งสภาพคล่องการเงิน’ ถ้าเป็นบัญชีของภาคธุรกิจ
ทุกอย่างคือตัวแดงติดลบ จนหากมองแบบคนนอกคงคิดว่า ‘คุณไม่มเี ด็กเลยดีกว่าไหม’ มูลนิธิ
กำ�ลังเผชิญปัญหามีเงินทุนเข้ามาหนุนไม่เพียงพอ ต่อให้บริหารจัดการการเงินดีเพียงไรก็ตาม
แต่สำ�หรับครูน้ำ�แล้วเรื่องนี้ไม่ทำ�ให้แม่อย่างเธอยอมแพ้ เวลาทั้งหมดที่มียังคงอุทิศให้กับลูก
เธอขอเพียง ‘เด็กต้องมีชีวิตอยู่ได้...และมีที่ยืนในสังคม’
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ในเวทีพฒ
ั นาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครือ่ งมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ที่โครงการผู้นำ�แห่ง
อนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับ School of Changemakers ในการดำ�เนินงาน
2
อ่านบทวิจยั เกีย่ วกับมูลนิธบิ า้ นครูน�ำ้ เพิม่ เติมได้ทห่ี นังสือ “จุดนัดพบบนเส้นขนาน : ผูค้ น ชุมชน การประกอบการ
ทางสังคม” จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำ�แห่งอนาคต ปี 2561
1

ปัญหาอันดับหนึ่งคือเรื่องการเงิน
หลังจากเจอกันในเวทีกลางของโครงการฯ ฟี่ไป
ลงพืน้ ที่ ‘มูลนิธบิ า้ นครูน�ำ้ ’ ทีต่ �ำ บลโยนก อำ�เภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย มูลนิธิมีพื้นที่กว้างถึง 17 ไร่ มีที่ดินและ
บ่อน้�ำ มีพนื้ ทีส่ �ำ หรับทำ�การเกษตรปลูกผักไว้รบั ประทานใน
มูลนิธิและจำ�หน่ายได้ โปรเจกต์แรกที่เรานึกถึงจึงเป็นการ
‘สร้างรายได้’ และ ‘ลดรายจ่าย’ ผ่านต้นทุนทีเ่ ขามีอยูแ่ ล้ว
โดยการทำ�กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ‘ขายผัก
ออนไลน์ ’ ให้ กั บ คนต่ า งถิ่ น ที่ กำ � ลั ง มองหาผั ก พื้ น เมื อ ง
ปลอดสารรับประทาน เพราะเพื่อนปริญญาโทของเราทำ�
วิจัยโมเดลการทำ�ธุรกิจลักษณะนี้เอาไว้ และเขายินดีให้นำ�
มาปรับใช้กับมูลนิธิได้เลย ตอนนั้นเราจึงเสนอโปรเจกต์นี้
กับครูน้ำ� ซึ่งครูน้ำ�ก็เห็นด้วยและยินดีที่จะทำ�

เมือ่ แผนความคิดเข้าที่ เราจึงศึกษาพืน้ ทีโ่ ดยละเอียด
เพื่อเตรียมพร้อมลงมือทำ�จริง แต่กลับได้พบว่า...ต้นทุน
ไม่พร้อมอย่างที่คิด บ่อน้ำ�ที่เราเคยคิดว่าสามารถนำ�น้ำ�มา
ใช้ทำ�การเกษตรได้ เมื่อถึงฤดูแล้ง...น้ำ�ในบ่อแห้ง การใช้น้ำ�
ประปาแทนจะทำ�ให้เกิดต้นทุนในการทำ�ธุรกิจมากขึน้ ส่งผล
ให้ผลประกอบการลดลงจากที่ควรจะได้ จากที่เราคำ�นวณ
มาว่าจะปลูกผักอะไรบ้างให้เหมาะสมกับตลาด และลงตัว
กับความสามารถในการดูแลพื้นที่การเกษตรรวมถึงต้นทุน
ที่มี...จึงกลายเป็นว่าต้องพับแผนไปก่อน เพราะการจะเริ่ม
แผนการตลาดนี้ได้จำ�เป็นต้องหาถังเก็บน้ำ�เพิ่ม ซึ่งต้องรอ
เงินทุนสนับสนุน หรือมีจังหวะสภาพคล่องทางการเงินที่
เหมาะสมในการลงทุน
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หลังจากแผนการทำ�กิจการเพือ่ สังคม ‘ขายผักออนไลน์’ ทีเ่ ราพอมองเห็นว่ามีลทู่ าง
ในการเริม่ ทำ�ได้ทนั ทีไม่เป็นไปดังคาด ฟีแ่ ละครูน�้ำ จึงตัดสินใจพับแผนการทำ�ธุรกิจเพือ่ สังคม
ไว้ก่อน ‘เราเห็นแล้วว่ายังไม่มีการดำ�เนินงานอะไรจะมาตอบโจทย์การหารายได้เพื่อ
หนุนการทำ�งานของมูลนิธไิ ด้ภายในช่วง 7 เดือนนี้ ซึง่ ตอนนัน้ ยังเป็นเพียงช่วงต้นของ
การทำ�หน้าที่ Intrapreneur for Change ของเรา ...ฟี่เลยตัดสินใจเบนเข็มมาสู่การ
เสาะหาลูท่ างความเป็นไปได้ในการหนุนเสริมความยัง่ ยืน ทัง้ เรือ่ งรายได้และคุณภาพ
ชีวิตของเด็กในมูลนิธิแทนทันที’

ตลาดขวงวัฒนธรรม ฮอมผญาล้านนาเชียงแสน
‘เด็กในมูลนิธิได้มาสัมผัสประสบการณ์การประกอบอาชีพ
เห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และให้คนภายนอก
ได้เห็นความน่ารักและความสามารถของพวกเขา’
นอกจากแผนการทำ�กิจการเพื่อสังคมที่ฟี่คิดร่วมกับครูน้ำ� ยังมีกิจกรรมอื่นที่ครูน้ำ�
คิดทำ�ร่วมกับกลุ่มคุณค่าเชียงแสนและกลุ่มอโรคยาในช่วงปลายปี 2560 คือการทำ�
‘ตลาดขวงวัฒนธรรม ฮอมผญาล้านนาเชียงแสน’ เป็นสถานทีร่ วบรวมวัฒนธรรมโบราณ
ของเชียงแสนที่เลือนหายไปในทุกวัน มานำ�เสนอผ่านรูปแบบพื้นที่นิทรรศการขนาดย่อม
ตลาดจำ�หน่ายสินค้า และลานแสดงฟ้อนรำ� เปิดในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน
ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น ซึ่งพื้นที่ตลาดนี้เอง คือ อีกพื้นที่หนึ่งที่
ครู น้ำ � และกลุ่ ม คนทำ � งานเพื่ อ สั ง คมในเชี ย งแสนตั้ ง ใจให้ ‘เด็ ก ในมู ล นิ ธิ ไ ด้ ม าสั ม ผั ส
ประสบการณ์การประกอบอาชีพ เห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และให้คนภายนอก
ได้เห็นความน่ารักและความสามารถของพวกเขา’
ทีต่ ลาดเด็กจากมูลนิธจิ ะได้เรียนเรือ่ งการ ‘ตอกเส้น’ ใช้ไม้ตอกนวดไปตามจุดต่างๆ
ของร่างกาย และ ‘ย่�ำ ขาง’ การใช้ฝา่ เท้าจุม่ ลงในน้�ำ มันร้อน แล้วใช้ฝา่ เท้าคลึงลงบนตัวเพือ่
ยืดคลายเส้นให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน โดยกลุ่มคุณค่าเชียงแสนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
รวมถึง ‘การทำ�อาหารและจำ�หน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ’ โดยกลุ่มอโรคยา

สิ่งที่เห็นได้ชัดคงเป็นเพียง ‘ความสุข’
...พวกเขารอให้ถึงวันเปิดตลาด
เพื่อจะได้มาทำ�งานอีกครั้ง
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การที่เด็กมีรายรับจากภายในตลาดไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้นำ�มาช่วยแบ่งเบา
ค่าใช้จา่ ย เม็ดเงินในตลาดมันไม่เพียงพอกับการทดแทนค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ในมูลนิธิ รายรับ
ไม่ได้มากและไม่มีความแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้บริการว่าจะให้มากน้อยเท่าไหร่ เพราะ
‘พวกเขาไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพ’ และ ‘พวกเขาไม่ได้ทำ�งานได้สมบูรณ์แบบนัก’
ด้วยช่วงวัยเพียงสิบกว่าปีของเด็ก การเรียนรู้และความเชี่ยวชาญย่อมไม่มากเท่า
ผู้ใหญ่ แต่การมาเรียนรู้ที่ตลาด เขาได้ประสบการณ์การทำ�งาน การหารายได้ และยังได้
เรียนรูท้ กั ษะใหม่เพือ่ ค้นหาสิง่ ทีช่ อบด้วยตัวเอง เช่น หากชอบเรือ่ งการย่�ำ ขาง อาจต่อยอด
ด้วยการศึกษาทางด้านกายภาพบำ�บัด หรือแพทย์ทางเลือก แต่ถึงอย่างนั้นการพยายาม
สร้างจุดยืนให้กับเด็กไม่ใช่สิ่งที่วัดผลได้ในทันที สิ่งที่เห็นได้ชัดคงเป็นเพียง ‘ความสุข’...
พวกเขารอให้ถึงวันเปิดตลาด เพื่อจะได้มาทำ�งานอีกครั้ง

เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เรายั ง พะวงอยู่ คื อ พื้ น ที่ นี้ เ ป็ น พื้ น ที่ สี เ ทา
ในสายตาของคนภายนอกที่มองอย่างผิวเผิน เขาอาจมองสิ่งที่เรา
กำ�ลังทำ�อยู่เป็น ‘การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)’ หรือ
‘นำ�เด็กชายขอบมาใช้งานอย่างผิดกฎหมาย’ เราจึงคิดหาทาง
ในการจัดการเรือ่ งนีเ้ ป็น 2 ระดับ เสนอต่อทีมงานทีเ่ ชียงแสน ระดับ
ที่หนึ่ง คือ การประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ว่าเชียงแสนกำ�ลังทำ�
เรื่องการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ทำ�ให้คนภายนอกตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่เด็ก เพือ่ ให้เด็กได้
นำ�เรือ่ งนีไ้ ปสร้างอาชีพและเกิดผลระยะยาวในการสืบสานวัฒนธรรม
ต่อไป ซึ่งนั่นจะเป็นการพ่วงรวมไปถึงการทำ�ให้คนภายนอกได้รับรู้
กลไกการทำ�งานของมูลนิธิ และได้รจู้ กั พวกเขาเด็กชายขอบมากขึน้
ด้วย ระดับที่สอง คือ การผลักดันด้านการศึกษาให้เด็กชายขอบได้
มีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทาง ในสถาบันที่มีมาตรฐาน เพื่อให้
พวกเขาสามารถมีใบรับรอง (License) และใบอนุญาตในการทำ�งาน
(Work permit) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
จากทีฟ่ เี่ ล่าแนวคิดการจัดการปัญหาดังข้างต้น สิง่ ทีฟ่ ที่ �ำ เพือ่
หนุนเสริมให้เกิดการดำ�เนินงานดังกล่าว จึงเป็น ‘การช่วยเก็บ
ข้อมูล’ เด็กที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�ตลาด เพื่อเอาไว้ใช้ติดตาม
ผลการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว รวมถึงเอาไว้ยืนยันด้วยว่าที่ผ่าน
มาเขามีความตัง้ ใจในการเรียนรูแ้ ละสามารถทำ�ได้จริง เป็นฐานข้อมูล
แก่ผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนทางด้านนี้ต่อไป

ฐานข้อมูลของเด็กชายขอบ
มูลนิธมิ กี ารเก็บข้อมูลของเด็กทุกคน โดยมีขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถ
เปิดเผยให้คนภายนอกอย่างฟีท่ ราบได้อยู่ อย่างเด็กเป็นบุตรของใคร
ประสบเหตุการณ์อะไรมาจึงต้องมาอาศัยอยู่ท่ีมูลนิธิ เข้ามาอาศัย
อยู่ในฝั่งไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นโรคอะไรที่ต้องรับการรักษาเพื่อลด
การแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ โดยข้อมูลส่วนนี้มูลนิธิจะใช้ในการ
ขอสิทธิให้แก่เด็ก รวมถึงใช้ในการของบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
แต่จากข้อมูลที่มีก็ยังขอทุนสนับสนุนได้ยากอยู่ เพราะการทำ�งาน
ไม่สามารถเห็นผล (Impact value) ได้ทันทีแบบ 1 ต่อ 1 สิ่งที่มูลนิธิ
ทำ�อาจไม่เกิดผลลัพธ์ (Output) เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของเด็กในทันที
แต่สามารถเห็นผลในระยะยาว (Outcome) ถึงคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปลีย่ น
ไปในทางที่ดีขึ้นของเด็กคนหนึ่ง
สิง่ ทีฟ่ มี่ องว่ามูลนิธคิ วรจะต้องทำ�เพิม่ คือ ‘การเก็บประวัติ
เด็กในระยะยาว’ ตัง้ แต่ปแี รกทีเ่ ข้ามาอยู่ เพือ่ ให้เห็นพัฒนาการและ
ความเปลีย่ นแปลงในตัวเด็กในรูปแบบเฉพาะของมูลนิธิ แม้วา่ ทีผ่ า่ น
มามูลนิธิจะมีทุนในการทำ�งานจำ�กัดจำ�เขี่ย แต่ก็สามารถทำ�ให้เด็ก
คนหนึง่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีจดุ ยืนในสังคม ประกอบอาชีพสุจริต
และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอย่างไร
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‘ความสามารถของเด็ก
ที่หลากหลายนอกจากจะ
เป็นประโยชน์แก่เด็กในการ
สร้างอาชีพให้กับตัวเองแล้ว
ยังอาจเกิดเป็นชุมชน
เพื่อการเรียนรู้และเกิดเป็น
ธุรกิจหมุนเวียนสร้างรายได้
แบบง่ายในช่วงที่เขายัง
อาศัยอยู่ภายในมูลนิธิได้’
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ในช่วงระยะเวลาทีฟ่ ยี่ งั ทำ�งานร่วมกับ
มูลนิธิ ฟี่จึงช่วยเก็บบันทึกข้อมูลในประเด็น
เสริมอื่นๆ ที่ยังไม่เคยมีการทำ�ฐานข้อมูลไว้
ด้วยค่ะ เช่น ‘ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของเด็กแต่ละคน’ อย่างเรือ่ งกีฬา
ทำ�อาหาร วาดภาพ เพือ่ ให้สามารถสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของเขาได้ตรงจุด โดยอาจ
หาอาสาสมัคร (Volunteer) เข้ามาหนุนเสริม
เรื่องนี้ เช่น องค์กร Saturday School หรือ
นักศึกษาที่กำ�ลังมองหาสถานทีท่ ำ�งานอาสา
ฟีม่ องถึงอนาคตว่า ความสามารถของ
เด็กที่หลากหลายนอกจากจะเป็นประโยชน์
แก่เด็กในการสร้างอาชีพให้กับตัวเองแล้ว
ยังอาจเกิดเป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้และเกิด
เป็ น ธุ ร กิ จ หมุ น เวี ย นสร้ า งรายได้ แ บบง่ า ย
ในช่วงที่เขายังอาศัยอยู่ภายในมูลนิธิได้ เช่น
เด็กที่หัวไวด้านการตลาด ก็วางแผนเรื่องการ
ทำ�ธุรกิจ ค้าขาย เด็กทีเ่ ก่งเรือ่ งการทำ�อาหาร
และขนม ก็อ าจทำ�ไปขายในตลาด เด็กที่
ชื่นชอบด้านดนตรี ก็เปิดหมวกร้องเพลง

พบเจอหนทาง...
แต่ยังไม่พร้อม
นอกจากงานทีฟ่ เ่ี ล่าถึงก่อนหน้านี้ ก็ยงั
ได้ทำ�เรื่อง ‘การท่องเที่ยวภายในเชียงแสน’
ฟี่มีโอกาสได้ร่วมคิดกับกลุ่มคุณค่าเชียงแสน
ค่ะ เมืองเชียงแสนเป็นเมืองโบราณมีวัดเก่า
แก่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็น
จำ�นวนมาก มีเส้นทางติดแม่น�้ำ ให้บรรยากาศ
เย็นสบายในช่วงเช้า พวกเราจึงนึกถึงการ
ท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านการปั่นจักรยาน และให้
เด็กมูลนิธบิ า้ นครูน�ำ้ ร่วมเป็นมัคคุเทศก์รนุ่ เยาว์
แต่การจะทำ�ให้ส�ำ เร็จยังต้องอาศัยการพัฒนา
แผนในระยะยาว เช่น การทำ�งานร่วมกับภาค
รัฐ เรือ่ งการโปรโมทการท่องเทีย่ วเชียงแสน...
ซึง่ ในตอนนีก้ ารให้ความสำ�คัญกับการท่องเทีย่ ว
ในพื้นที่นี้มีน้อยเหลือเกิน จากที่ฟี่เคยพูดคุย
กับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
เชียงแสน

นอกจากนี้ฟี่ได้คิดหาหนทางเพื่ออุดช่องโหว่ไว้อีก
หลายเรื่อง เช่น มูลนิธิบ้านครูน้ำ� ควรหาคนรับช่วงต่อหรือ
คนที่ พ ร้ อ มจะทำ � งานและมี ศั ก ยภาพในการดู แ ลมู ล นิ ธิ
แห่งนี้ (Successor) เพื่อแบ่งเบาภาระการทำ�งานของครูน้ำ�
และพร้อมหนุนในยามทีค่ รูน�้ำ ทำ�งานไม่ไหว อีกเรือ่ งเช่นการ
รับเด็กชายขอบเข้ามาศึกษาในไทย (Drop in) ควรมีการสร้าง
รายได้เล็กน้อยจากการทำ�งานตรงนั้น ผ่านการเก็บเงิน
ผู้ปกครองที่ส่งบุตรเข้ามาศึกษาหรือไม่ อาจเพียง 10 หรือ
20 บาทก็ได้ ในราคาที่เขาสามารถจ่ายไหว แนวคิดนี้ไม่ใช่
เพื่อเพียงการแบ่งเบาภาระของศูนย์ Drop in แต่เพื่อให้เขา
ตระหนักถึงความลำ�บากในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
และตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่

เป็นอย่างไรบ้าง 7 เดือนที่ผ่านมา?
“ด้วยข้อจำ�กัดหลายอย่าง...
เราเลยไม่ฝืนทำ�ต่อ”
เรารูว้ า่ เราคงเป็นผูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลง (Change Maker)
ให้กบั มูลนิธไิ ม่ได้ตงั้ แต่ท�ำ งานได้ 2 เดือนจาก 7 เดือน ด้วยข้อจำ�กัด
หลายอย่าง...เราเลยไม่ฝืนทำ�ต่อ หันมาทำ�แผนในอนาคตแทน
ช่วยเขามองว่าการจะไปถึงจุดหมายของแต่ละเรือ่ งต้องเติมเต็มส่วน
ไหนบ้าง พูดคุยกับทีมคนทำ�งานด้วยแผนระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้น
แทน
อีกงานหลักทีฟ่ ท่ี �ำ คือการนำ�ข้อมูลทีก่ ระจัดกระจาย (เพราะ
มูลนิธิไม่มีคนและเวลามากพอที่จะจัดการเรื่องนี้) มาจัดระเบียบ
เพื่อให้เห็นว่ามูลนิธิมีต้นทุน มีความพร้อมด้านไหน และต้องการ
การสนับสนุนเรื่องอะไรบ้าง ถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาช่วยหนุนเสริม
เรื่องใดต่อก็สามารถนำ�ข้อมูลที่ฟี่ทำ�ไว้ไปใช้ต่อได้เลย ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร หรือผู้ที่สนใจทำ�
เรื่องกิจการเพื่อสังคม
7 เดือนทีผ่ า่ นมาไม่เหนือ่ ยนะ มีเรือ่ งให้ประทับใจมากมาย
เรื่องหนึ่ง คือ วันที่ครูน้ำ�เลี้ยงรับเราเข้าไปเป็นทีมทำ�งาน ไปนอน
กันในทุ่งนาแห้ง ๆ มีเกมให้เล่น กลุ่มที่ชนะจะได้รางวัลเป็นหมูปิ้ง
ซึง่ กลุม่ ฟีไ่ ด้ที่ 2 ได้หมูปงิ้ มาจำ�นวนไม้นอ้ ยกว่ากลุม่ ทีช่ นะ น้อยเกิน
กว่าจะกินพอทัง้ กลุม่ แต่เด็กๆ ก็เอามาให้ฟ่ี บอกว่า ‘พีฟ่ ต่ี อ้ งกินนะ’
แม้ว่าเขาจะมีน้อยแต่เขาก็ยังเสียสละให้เรา มันเป็นเรื่องเล็กน้อย
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แต่นา่ รักมาก เราเลยบอกให้พวกเขาเอาไปแบ่งทีมอืน่ ทีไ่ ม่ได้กนิ
‘พวกเขาก็แบ่งปันกัน’ ค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีช่วงเวลาดีๆ ที่เรา
ได้เป็นเสมือนพี่สาวของพวกเขา เขามาปรึกษาเรื่องเรียนบ้าง
เรื่องทั่วไปบ้าง เวลาเราไปหาเขาก็ดีใจ เดินเข้ามากอด (ยิ้ม)
สิง่ ทีใ่ หม่ส�ำ หรับตัวฟี่ คือ ‘โลกทัศน์ใหม่’ ได้มาสัมผัส
โลกทีเ่ ราไม่เคยเห็น ได้มาเรียนรูท้ �ำ งานร่วมกันพืน้ ทีส่ เี ทาที่
หลายอย่างดูจะไม่สมบูรณ์ ได้เห็นการต่อสูข้ องผูห้ ญิงคนหนึง่
ที่ทั้งชีวิตคือการทำ�เพื่อคนชายขอบ และได้รู้ถึงความอัตคัดที่มี
มากเกินกว่าเราจะนึกถึงได้ เช่น การเดินกลับบ้านไม่ถกู หรือการ
กินยาผิดเพราะอ่านหนังสือไม่ออก การถูกพาไปทำ�หมันทัง้ ทีม่ ี
อาการปวดฟัน เขาเชือ่ ง่ายเพียงเพราะเขาไม่มกี ารศึกษา ไม่ตอ้ ง
พูดถึงการล่อลวงรูปแบบอื่น เรื่องเหล่านี้เราคงไม่ได้ตระหนัก
ถ้าเราไม่ได้ไปทำ�งานนี้
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