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“
องค์กรที่เกิดขึ้น
จากความรัก
ความผูกพัน
และความสุข...
แหล่งรวมของ
ศิลปินที่สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับผู้คน...
บ้านแห่งความรัก
หลังนี้ยังคงส่งต่อ

ความรัก
ไปทุกวัน

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด...

”

LOVEiS Family
บ้านแห่งความสุข

ต้นกำาเนิดของบ้านแห่งความรัก

5 กันยายน พ.ศ. 2511 
ครอบครัวโกสิยพงษ์ได้ต้อนรับ
สมาชิกใหม่ และต้ังช่ือว่า “ด.ช.ชีวิน”  
หรือ “ด.ช.บอย” เด็กชายบอย 
ลูกชายคนกลางในบรรดาพ่ีน้อง 
5 คน ได้มีโอกาสเรียนเปียโนซึ่ง
ทำาให้เขาเริ่มหลงรักดนตร ี หลัง
จากนั้นอีก 8 ปี ด.ช.บอยซึ่งศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้
เร่ิมเขียนเพลงเพ่ือใช้เป็นเพลง
ประกอบการ์ตูนท่ีเขาวาดเอง เม่ือ
เขาเติบโตเป็นวัยรุ่นจึงได้เลือก
สายดนตรีท่ีช่ืนชอบด้วยการเดิน
ทางไปศึกษาต่อ ณ University 

of California at Los Angeles 
(UCLA) สหรัฐอเมริกา ทำาให้เขา
ได้เรียนรู้ทั้งการแต่งเพลง การ
ทำาดนตรี ร่วมถึงการทำาธุรกิจ
เพลง (ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เขาได้ชื่อเล่นใหม่ คือ  “Boyd” 
เนื่องจากในต่างประเทศไม่มี
คนใช้ชื่อเล่นว่า Boy ถ้าหากใช้
อาจถูกล้อเลียนเพื่อนได้ง่ายจึงได้
เปลี่ยนเป็น “Boyd” นั่นเอง)

แหล่งสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับคุณบอย คือ “คุณตุ้ย” 
วรกัญญา โกสิยพงษ์ และลูกสาว 
2 คน คือ “น้องดีใจ” และ 
“น้องใจดี” โกสิยพงษ์ พวกเขา
มอบความรักความอบอุ่น และ

ศรายุทธ	พจนปรีชากุล,	ทัดเทพ	ทวีไทย,	ผศ.ดร.สมบัติ	กุสุมาวลี	
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สนับสนุนให้คุณบอยได้ทำาในสิ่ง
ที่เขารักมาตลอด จนกระทั่งวัน
นี้เขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วงการดนตรี ท่ีได้สร้างรอยยิ้ม
และให้กำาลังใจผู้คนมามากมาย 
นั่นแสดงให้เห็นว่าความสุขจาก
การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นเป็นส่วน
หนึ่งของความสุขที่คนทำางานคน
หนึ่ง อย่างชายที่มีนามว่า บอย 
โกสิยพงษ์ ต้องการเพื่อเป็นแรง
บันดาลใจในทุกวันของชีวิต

ความอบอุ่นของคุณบอย
และครอบครัวสะท้อนออกมา
ผ่านบทเพลงท่ีเขาสร้างสรรค์
ขึ้น เช่น “ฤดูที่แตกต่าง” 
หรือ “Seasons Change” 
เพลงดังตลอดกาล ที่ให้กำาลัง
ใจคนทีก่ำาลังอ่อนแอ ท้อถอย 
หรือสิ้นหวังให้กลับมามีพลังเพื่อ
สู้กับวันใหม่ได้อีกครั้ง เพลงนี้ขับ
ร้องโดย คุณ นภ พรชำานิ แห่งวง 
P.O.P ซึ่งเพลงนี้ คือ เพลงแรก
ของวงการเพลงไทยที่ถูกทำาออก
มาเป็น Single Remix ถึง 7 
เวอร์ชั่น อีกเพลงที่สร้างกำาลังใจ
ให้คนที่ผิดหวังได้เป็นอย่างมาก 
คือ “Live & Learn” ขับร้อง
โดยคุณ กมลา สุโกศล แคลปป์ 
เพลงนี้ถูกนำาไปใช้ประกอบส่ือ
ต่างๆ มากมาย เพื่อให้กำาลังใจผู้
ประสบภัยพิบัติ ผู้ที่ต้องผิดหวัง 
สูญเสียสิ่งของ หรือบุคคลอันเป็น
ที่รัก เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่
สร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งมาก
ขึ้น ซึ่งทั้ง 2 เพลงดังกล่าวถูก
บรรจุไว้ในอัลบั้ม Million Ways 
to Love Part 1 ภายใต้สังกัด 
Bakery Music ซึ่งเป็นอัลบั้มที่
สร้างชื่อเสียงให้กับคุณบอยโกสิย
พงษ์มากที่สุด

ภาพถ่ายร่วมกันของคุณบอย คุณตุ้ย น้องดีใจ และน้องใจดี
ที่มา: Boyd Kosiyabong Fan Page (Facebook)

ก้าวแรกของ	เลิฟ	อีส

ตั้งแต่ได้รู้จักกับพระเจ้า และได้รู้ว่า ทุกคนเกิดมา

มี Purpose ของชีวิต 

และการที่เราได้รู้ Purpose ของชีวิตของเรา

และ Purpose หลังชีวิตที่เราตายแล้ว 

เป็นอะไรที่ตอบโจทย์อย่างมาก

ทำาให้เรารู้ว่านี่เป็นเส้นทางชีวิตที่เราจะเดิน

คุณบอย	ชีวิน	โกสิยพงษ์

Chief	Vision	Officer,	CVO	แห่งบ้านเลิฟ	อีส
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หลังจากคุณบอยได้พบกับ
แรงศรัทธาจากพระเจ้าทำาให้เขา 
ค้นพบจุดมุ่งหมายของชีวิต และ
มีสติรู้เสมอว่าตนเองต้องทำาอะไร 
เพื่อใคร และอย่างไร ปี 2547 
คุณบอย และคุณสุกี้ กมล สุโกศล 
แคลปป์ ร่วมกันเปิดค่ายเพลงเล็กๆ 
ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป็นสหกรณ์
ทางดนตรี นามว่า “LOVEiS” หรือ 
“เลิฟ อีส” 

เลิฟ อีส วางตำาแหน่งทาง
ธุรกิจเป็นค่ายเพลงที่ส่ งมอบ
ความสุขให้แฟนคลับด้วยหัวใจ
แห่งความรัก ความอบอุ่นผ่าน
ศิลปินที่ เป็นมิตรเข้าถึงได้ง่าย 
ติดดิน และเสมอต้นเสมอปลาย
กับแฟนคลับ 

มุ่งสู่การเป็นสหกรณ์ดนตรี
ไปด้วยกัน

คุณบอยได้ ก ล่ าวถึ งวิ สั ย
ทัศน์ซ่ึงเป็นเหมือนหลักคิดสำาคัญ
ขององค์กรแห่งนี้ไว้ว่าเขาอยาก
ให้ เลิฟ อิส เป็นสหกรณ์ดนตรี
หรือเป็นองค์กรที่สามารถอยู่ได้
อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความ
มั่นคงทางรายได้ที่ เพียงพอกับ
สมาชิกไม่ว่าจะต้องประสบกับ
สภาวะแวดล้อมที่ ผันผวนใน
โลกยุคปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน
ก็ตาม โดยเขาตั้งใจว่าถ้าวันหนึ่ง
เขาไม่ได้นั่งแท่นบริหารงานแล้ว
หลักคิดน้ีจะยังคงอยู่และนำาพา
ค่ายเพลงแห่งนี้เดินต่อไปได้ เมื่อ
พนักงานมีความมั่นคงในชีวิต 
ตัวเขาจะผันบทบาทจากการเป็น
ผู้บริหารไปทำางานที่เขาชื่นชอบ
มากท่ีสุด คือ การทำาเพลง ขณะน้ี 
ชาวเลิฟ อิส ทุกคนต่างรู้ใน 
หลักการน้ีและกำาลังพยายาม
ทำางานในทุกวันเพ่ือไปให้ถึงจุด
หมายนั้น  

ลิฟ อิส จะตั้งเป็นสหกรณ์ดนตรี

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่

ศิลปินในสหกรณ์

ร่วมกำาหนดเนื้อหาของแต่ละเพลง

ให้สื่อเรื่องราวความรักในมุมมอง

ต่างๆ ซึ่งอาจจะมาจาก

จินตนาการหรือชีวิตจริง

ของศิลปินเอง

เพื่อนำาเสนอสู่สาธารณะชน

ผมคิดว่าทุกๆ บทเพลงจะเพิ่มความ

หลากหลายให้แก่ผู้ฟัง และได้รับ

ความรักจากพวกเราโดยปราศจาก

เรื่องของธุรกิจครับ

คุณบอย	ชีวิน	โกสิยพงษ์

Chief	Vision	Officer,	CVO

แห่งบ้านเลิฟ	อีส

แม้ว่าปัจจุบัน ปี 2555 
บริษัท เลิฟ อิส จำากัด ยังไม่
สามารถไปถึงเป้าหมายของการ
เป็นสหกรณ์ดนตรีที่แท้จริงได้ แต่
พวกเขายังคงเจตนารมณ์น้ันไว้ไม่
เปลี่ยนแปลง และทุกย่างก้าวของ
กลุ่มคนรักดนตรีกลุ่มนี้ยังคงมุ่ง
มั่นพัฒนาบริษัทเล็กๆ ที่เหมือน
เป็นบ้านของพวกเขาเพื่อให้เป็น
สหกรณ์ดนตรีที่ทุกคนใฝ่ฝันต่อไป

“รัก”	คือ	“ความสุข”

คำาว่า           ในแง่มุม
ของคนเลิฟ อิส หมายความ
ว่า                เป็นความสุข
ที่เกิดจากความรักในดนตรี และ
พร้อมจะส่งต่อความรักนั้นผ่าน
บทเพลง การแสดง และทุกสื่อที่
สามารถจะส่งผ่านไปได้ เพื่อให้
ผู้ที่ได้สัมผัสกับผลงานของบ้าน
หลังนี้ได้รับความสุขเช่นกัน

รัก

ความสุข

ภาพความสุขในหลายแง่มุมที่เกิดขึ้นในบ้านเลิฟ อีส 
องค์กรที่ขับเคลื่อนความสุขด้วยความรัก
ที่มา: LOVEiS Official Fan page (Facebook)
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เหล่าศิลปินของบ้าน เลิฟ อิส
ที่มา: LOVEiS Official Fan page (Facebook)

เลิฟ อีส มีรากฐานสำาคัญของ
การดำาเนินธุรกิจมาจากความรัก 
ความเอื้ออาทรที่สมาชิกทุกคน
มอบให้ซ่ึงกันและกันเหมือนเป็น
ครอบครัวเลิฟ อิส ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับอง ค์กรแห่ งนี้ ไม่ ว่ าจะเป็น
ลูกค้าที่มาติดต่อทางธุรกิจ หรือ
แฟนคลับต่างสัมผัสได้ เช่นกัน 
น่ันเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้พวก
เขาทำางานในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองอย่างมีความสุข และความ
สุขที่เกิดขึ้นในหลายแง่มุมนี้เอง
ที่จะนำามาพวกเขาไปสู่เป้าหมาย
การเป็นสหกรณ์ดนตรีอย่างที่
ตั้งใจไว้ได้

“รู้จักรัก	รู้จักให้”

คุณบอยแกนหลักของบ้าน
หลังน้ีมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า
ที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น
แก่สมาชิกในบ้านด้วยการทำาให้
ทุกคนมองเห็นเส้นทางอาชีพ 
หรือ Career Path ของตน และ

เวลาคิด เราไม่ได้คิดแค่ว่า

ถ้าสำาเร็จอันนี้แล้วจบกันไป 

เรามี Career Path ของทั้งศิลปิน

และพนักงาน เราคิดถึงว่าอนาคต

ของเขาต้องโตขึ้น 

พ่อแม่ไม่สบาย จะทำายังไง ทำายังไงที่

บริษัทเล็กๆจะช่วยเขาได้ 

ไม่ใช่แค่ดูแลเดือนต่อเดือน

แต่ผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำาได้หรือไม่ 

มันยังไม่เป็นรูปธรรม 

แต่มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำา 

เป็นเป้าหมายตั้งนานมาแล้ว

ทุกครั้ง เราจะคิดว่าทำาแล้ว

นอกจากเรามีความสุขแล้ว 

เราอยู่รอดได้แล้ว เราก็คิดถึง

อนาคตของแต่ละคนด้วย

คุณบอย	ชีวิน	โกสิยพงษ์

Chief	Vision	Officer,	CVO

แห่งบ้านเลิฟ	อีส

พยายามสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ไม่ว่าจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อม
เช่นไร เพื่อให้เกิดความมั่นคง และ
ได้รับความรู้สึกถึงความเป็นเจ้า
ของบ้านเลิฟ อิสร่วมกัน 

คุณบอย เลื อกที่ จ ะมอบ
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ความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิก
ในบ้าน แสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจในความต้องการของคน
ที่เดินตามหลังเขามา คุณบอย
รู้ว่าจะรัก และให้อย่างไร ด้วย
เหตุนี้ทำาให้สมาชิกทุกคนในบ้าน
ตอบแทนคุณบอยและบ้านหลังนี้
ด้วยความตั้งใจในการสร้างสรรค์
ผลงานในหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด

การทำางานในบ้านเลิฟ	อีส

ถ้ามานั่งฟังพวกเราประชุมในทุกวันจันทร์ ผมจะเป็นคนที่โดน

ผมจะเป็นฝ่ายรัฐบาลที่มีคนเดียว 

เราจะมีฝ่ายค้านอยู่ทั้งโต๊ะซึ่งเป็นแบบนี้ประจำา

มา Debate กันอันไหนดีก็เอา 

ถ้าผม Debate ชนะเราก็ทำาตามที่ผมบอก ผมไม่รู้จะพูดยังไง

เราเป็นระบบอะไรก็ไม่รู้  เหมือนเป็นครอบครัว 

อันนี้ทำาได้ อันนี้ทำาไม่ได้ มันไม่ได้มีระบบอะไรมากมาย

 รวมทั้งการทำางานกับศิลปิน การแต่งเพลง อำานาจก็ไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียว 

เราช่วยกันตัดสิน มานั่งฟังกัน ต้องแก้มั้ย คุยด้วยเหตุผล 

สุดท้ายเหตุผลใครดีก็เอาคนนั้น เราอยากทำางานด้วยกันแล้วมีความสุข 

อยากให้ทุกคนที่ทำางานด้วยกัน

ได้ในสิ่งที่เขาตั้งใจทำา เราก็จะมีความสุขไปด้วย

คุณบอย	ชีวิน	โกสิยพงษ์	Chief	Vision	Officer,	CVO	แห่งบ้านเลิฟ	อีส

CVO/CFO&CEO

Production Promotion Sponsorship Artist
 Management

บริษัท	เลิฟ	อิส	จำากัด	มีโครงสร้างองค์กรดังภาพ	ประกอบด้วย

 • Chief Vision Officer, CVO
   โดย คุณ บอย ชีวิน โกสิยพงษ์ ทำาหน้าที่ให้วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวทางการสร้างสุขให้กับพนักงาน
 • Chief Financial Officer, CFO ควบ Chief Executive Officer, CEO
            โดย คุณ ตุ้ย วรกัญญา โกสิยพงษ์ (ภรรยาคุณบอย) ทำาหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินและบัญชี และดูแล 
   ธุรกิจในภาพรวม
 • ฝ่าย Production
   ทำาหน้าที่ดูแลเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานทั้งในรูปของงานแสดง (Concert) งานเพลง (Music) 
   และ Music Video (MV)
 • ฝ่าย Promotion
   ทำาหน้าที่ดูแลเรื่องการสื่อสารการตลาดในทุกสื่อ
 • ฝ่าย Sponsorship
   ทำาหน้าที่ดูแลลูกค้าธุรกิจที่ทำาการตลาดร่วมกับเลิฟ อีส
 • ฝ่าย  Artist Management
   ทำาหน้าที่ดูแลทุกข์สุข และการจัดตารางการทำางานของศิลปิน
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แนวทางการทำางานของฝ่าย
ต่างๆ ใน เลิฟ อิส เน้นการแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน พนักงาน
ในทุกฝ่ายสามารถเสนอความคิด
ได้อย่างเสรีบนพ้ืนฐานของการ
หารือกันด้วยเหตุผล เพราะ
ทุกคนคิดเหมือนกันว่าพวกเขา
คือครอบครัวเดียวกัน คิดดีต่อกัน 
พูดคุยกันได้ ไม่ต้องมีพิธีรีตรอง 
ที่สำาคัญพวกเขามองที่บ้านเลิฟ อิส 
เป็นหลัก ทำาให้การทำางานในทุกวัน
ดำาเนินไปด้วยความรักในบ้านหลังนี้ 
ทำาเพื่อส่ิงที่พวกเขารักในทุกวัน
นำาไปสู่การสร้างความสุขให้ผู้คน
ที่เกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้

นอกจากบ้านเลิฟ อีสจะ
ส่งมอบความสุขให้แฟนคลับ
แล้ว ยังได้ส่งมอบความสุขไปยัง
สมาชิกของครอบครัวเช่นกัน อีก
ทั้งการส่งความสุขไปถึงพันธมิตร
ทางธุรกิจ และการส่งมอบความ
สุขกลับสู่สังคมด้วย

บรรยากาศการทำางานในบ้านหลังนี้
ที่มา: LOVEiS Official Fan Page (Facebook)

ส่งมอบความสุขให้สมาชิกในบ้าน

“บ้าน เลิฟ อิส”

ภาพบน: บริเวณหน้าบ้านเลิฟอีส บางเวลาใช้สำาหรับทำากิจกรรมสันทนาการของสมาชิก        
           ในบ้าน
ภาพล่าง: บริเวณชั้น 2 ของบ้านเลิฟ อีส เป็นพื้นที่ของสมาชิกที่ทำางานในบทบาท
            พนักงานออฟฟิศ
ที่มา: LOVEiS Official Fan Page (Facebook)
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ภาพซ้าย: บรรยาการภายในบ้านเลิฟ อีฟบริเวณชั้น 1 ซึ่งมีตุ๊กตา Woody จากเรื่อง Toy Story เป็น Reception จำาเป็น
ภาพขวา: Buzz Light Year จากเรื่อง Toy Story รับบทรปภ.จำาเป็น หรือสมาชิกในบ้านเลิฟ อีส เรียกว่า จ่าเฉย
ที่มา: การเยี่ยมบ้านเลิฟ อิสเพื่อถอดบทเรียนการสร้างองค์กรแห่งความสุข

บรรยากาศภายในบ้าน: 
ความสุขของบ้านหลังนี้สะท้อน
อ อ ก ม า ใ น ห ล า ย สิ่ ง ห ล า ย
อย่างทั้งสภาพบรรยากาศทาง
กายภาพที่เลือกบ้านหลังหนึ่งใน
ซอยทองหล่อ 23 ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ เพื่อดัดแปลงให้เป็น
สำานักงานโดยตกแต่งบ้านด้วย
รูปภาพการ์ตูน รูปภาพศิลปิน 

การทำางานแบบเป็นระบบครอบครัวแต่ทำางานแบบ Professional 

รูปแบบของ Office เป็นแบบบ้านที่ไม่เหมือนออฟฟิศอื่นที่อยู่ในตึกสูง

 เราจะเห็นได้จาก Physical พวกนี้ ซึ่งมีผลต่อการสร้างสรรค์งานด้วย 

การทำางานนี่ก็เป็นอีก Lifestyle หนึ่งที่แตกต่างจากที่อื่นด้วย

คุณ	ชลิดา	ศิระเสถียรพร,	Client	Manager	แห่งบ้านเลิฟ	อีส

โซฟานุ่มๆ มุมกาแฟ ประดับด้วย
ตุ๊กตาทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่มากมาย 
บริเวณหน้าบ้านเลิฟ อิสหลังน้ี
มี จ่าเฉยตั้งตระหง่านคอยเฝ้า
ระวังภัยอยู่ และในบ้านจะมี 
Reception คาวบอยหนุ่มหล่อ
คอยต้อนรับทุกคนที่มาเยือน 
เลิฟ อิส (ตุ๊กตา Buzz Light 
Year และตุ๊กตา Woody จาก

ภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่อง Toy 
Story) บรรยากาศเหล่านี้ช่วย
ให้สมาชิกภายในบ้าน รวมทั้ง
แขกผู้มาเยี่ยมเยือนสัมผัสได้ว่า
สมาชิกในครอบครัวนี้มีอารมณ์ขัน
พอสมควร และสิ่งเหล่านี้ทำาให้พวก
เขาสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์
ได้เต็มที่และรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ใช้
เวลาในบ้านหลังนี้
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เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่เป็นบริษัทใหญ่ๆ

องค์กรนี้ก็น่าจะมีความสุขมากกว่า

เพราะเป็นองค์กรเล็กๆ (10 คน) เวลามีอะไรสามารถคุยกันง่ายๆ

และสามารถปรับตัวได้ง่าย 

เมื่อช่วงหนึ่งของวงการเพลงจากคาสเซทเป็นซีดี รายได้ของคนที่ออก

อัลบั้มจะอยู่กับการขายเทปและซีดี 

เมื่อกลายเป็นการดาวน์โหลดทำาให้มีความกระทบกระเทือน

ถึงศิลปินที่ออกอัลบั้ม คนแต่งเพลง 

รวมถึง Producer ซึ่งรายได้ก็แทบหายไปหมดเลยแต่ด้วยเป็นบริษัทเล็กๆ 

ก็สามารถที่จะปรับตัวได้ง่าย ว่าจะต้องทำาแบบไหนถึงจะอยู่รอดได้

คุณสายชล	ระดมกิจ	อดีตสมาชิกวง	The	Innocent

ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลศิลปินของบ้านเลิฟ	อีส

พี่บอย ที่เป็น Head หลัก อยู่กับเขา เราจะได้วิสัยทัศน์

มุมมอง ที่เป็น Positive Thinking เยอะมาก 

พี่บอยมีวิสัยทัศน์ที่มีก่อนคนอื่น

เช่น เรื่องออนไลน์ เขาให้เรา Keep Going

ตรงนี้แล้ววันหนึ่งจะเห็นผล

 วันแรกที่เราเริ่มทำาเรื่องออนไลน์ คนในตลาดมาเล่นตรงนี้น้อยมาก

และมาวันนี้ผลมาถึงขนาดนี้

 เห็นได้จาก Agency ที่ตอนแรกไม่เห็นคุณค่าของเรื่องออนไลน์

ปัจจุบัน Agency เพิ่มคุณค่าให้กับการโฆษณาออนไลน์มากขึ้น

ตัวเราเองก็ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องครอบครัวของคุณบอย 

พี่บอยสามารถที่จะแบ่งเวลาให้กับครอบครัว

มีเวลาชัดเจน ไม่ใช่จะทุ่มเทให้กับเรื่องงานอย่างเดียว 

สามารถประสบความสำาเร็จไปพร้อมๆ กันทั้งงาน และครอบครัว

คุณ	ชลิดา	ศิระเสถียรพร	Client	Manager	แห่งบ้านเลิฟ	อีส

สมาชิกครอบครัว:บ้านหลังนี้
มีสมาชิกกลุ่มเล็กๆ 10 คน ซึ่ง
มีหน้าที่เป็นทีมหลังบ้านทำางาน
อย่างเข้มแข็งเพื่อคอยสนับสนุน
ศิลปินอีกหลายชีวิตให้ออกไป
สร้างความสุขให้กับผู้คนนอก
บ้านอย่างสบายใจ สมาชิกของ
บ้านหลังนี้อยู่ กันด้วยความรัก 
ความเข้าใจ สามารถพูดคุยกันได้
ตลอด เวลามีเหตุการณ์อะไรมาก
ระทบกับบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเรื่อง
เล็กหรือเร่ืองใหญ่พวกเขาจะช่วย
กันฝ่าฟันไปได้อย่างไม่ยากเย็น
นัก

แกนกลางของครอบครัว: 
คนสำาคัญที่ทำาให้บ้านหลังนี้ยังคง
เป็นบ้านที่อบอุ่นได้ (คนที่คุณก็รู้
ว่าใคร)...คุณบอย โกสิยพงษ์ ชาย
คนนี้เป็นแรงบันดาลใจที่นำาพา
ทุกคนมาอยู่ร่วมกัน เขามีวิสัย
ทัศน์ที่กว้างไกล รู้ว่าตนเองชอบ
อะไร กำาลังทำาอะไร เพื่อใคร และ
ควรนำาพาครอบครัวเลิฟ อิส ไป
ในทิศทางไหน สมาชิกของบ้าน
หลังนี้ต่างก็ศรัทธาในแนวคิด
และตัวตนของพี่ชายคนนี้ อีกสิ่ง
หนึ่งที่ทำาให้เขาได้รับการยอมรับ
จากทุกคน คือ เขาสามารถสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตการทำางาน
และชีวิตครอบครัวได้อย่างดี
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ครอบครัวเลิฟ อิสมีแกนกลางร่วมกัน คือ วิสัยทัศน์ของ CVO 
ที่มา: LOVEiS Official Fan Page (Facebook)

“ดูแลศิลปินด้วยความเข้าใจ”

ค ว า ม เ ป็ น ตั ว ต น ที่ เ ข้ า 
ถึงง่าย และการดูแลเอาใจใส ่
แฟนคลับของศิลปินแห่งบ้าน 
เลิฟ อิส ทำาให้ศิลปินของบ้าน
หลังนี้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับ 
อย่างเหนียวแน่น แต่วงการบันเทิง
นั้นมีส่ิงเร้าใจที่อาจนำาพาเหล่า
ศิลปินให้ออกนอกลู่นอกทางได้
อยู่ทุกวัน อย่างไรก็ดีบ้านหลังนี้
ก็มีคนที่คอยดูแลศิลปินให้รักษา
ความเป็นตัวตนที่ดีเอาไว้ได้ซึ่ง
ผู้ที่จะเข้าใจหัวอกของศิลปินได้
ดีที่สุด คือ ผู้ที ่เคยเป็นศิลปิน
และผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อน
นั่นเอง...

บ้าน เลิฟ อิส มีฝ่ายที่ชื่อว่า 
“Artist Management” หรือ “ฝ่าย
บริหารศิลปิน”ในความหมาย อย่าง
ที่เข้าใจง่ายๆ คือ การทำาให้ศิลปิน
รักษามาตรฐานการทำางาน และมี
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น
ฝ่ายนี้มีหน้าที่ “ดูแลจิตใจ” ของ
ศิลปินให้มีความพร้อมในการส่ง
มอบความสุขให้แฟนคลับ เมื่อใด
ที่ศิลปินเริ่มมีอาการ

หดหู่ ท้อแท้ ขาดแรงบันดาลใจ
ผู้ที่ทำางานในฝ่ายนี้สามารถสัมผัส
ได้ทันที และรู้ถึงวิธีการแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี

คุณ “สายชล ระดมกิจ” 
อดีตนักร้องนำาวง The Innocent 
วงดนตรีที่มีชื่อเสียงในอดีตรับ
หน้าที่นี้ เขาเป็นศิลปินที่ผ่าน
ทุกช่วงเวลาที่ศิลปินคนหนึ่งมี
ได้มาแล้ว จากการสัมภาษณ์
คุณสายชลทำาให้รู้ว่าชายคนนี้
เข้าใจชีวิตของศิลปินจริงๆ ทีม
วิจัยได้ค้นพบว่าช่วงชีวิตของ
ศิลปินจะประกอบด้วย 4 ช่วง 
สำาคัญ ดังนี้ 
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ช่วงที่	1						“ศิลปินหน้าใหม่	(Debut)”

ช่วงที่	2						ศิลปินดาวรุ่ง	(Rising	Star)

การใช้ประสบการณ์ของตนเองที่บอกศิลปินว่า

เราเคยผ่านมาแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้

 มันก็ไม่ยากที่จะบอกเขา เช่น ศิลปินใหม่ที่ไม่มีคนดู ต้องทำาใจนะ

อย่างแสตมป์มาครั้งแรกไปเล่นในมหาวิทยาลัย

ในโรงอาหาร มีแต่นักศึกษาเดินผ่านไปผ่านมาเยอะมาก

แต่ก็ต้องแนะนำาว่าเราก็ทำาหน้าที่ของเราไป

และมันเป็นเรื่องปกติของศิลปินที่ต้องผ่านจุดนี้

คุณสายชล	ระดมกิจ	อดีตสมาชิกวง	The	Innocent

ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลศิลปินของบ้านเลิฟ	อีส

ช่วงเวลาที่ศิลปินเร่ิมเข้าสู่
เส้นทางดนตรี และพยายามสร้าง
ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก ช่วงเวลานี้
ต้องการกำาลังใจและจิตใจที่เข้ม
แข็ง เพราะการมีคนรู้จักน้อย เมื่อ
ต้องไปแสดงที่ไหนอาจไม่ได้รับ
ความสนใจมากนัก ซึ่งอาจทำาให้
ท้อแท้ และล้มเลิกชีวิตในเส้นทาง
สายนี้ ถึงแม้ว่ามีความสามารถ
มากมายก็ตาม ซึ่งหากค่ายเพลง
ต้องเสียศิลปินที่มีคุณภาพไปใน
ช่วงเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย 
ผู้ทำาหน้าที่ดูแลศิลปินต้องหมั่นให้
กำาลังใจและสอดแทรกวิธีการคิด
เชิงบวกให้กับศิลปินเพื่อให้พวก
เขาผ่านพ้นช่วงล้มลุกคลุกคลาน
และกลับมาสู้ต่อได้

ช่วงเวลาท่ีศิลปินเร่ิมมีช่ือเสียง
ในสายดนตรี แต่เป็นเฉพาะกลุ่ม
เล็กๆ ที่มองเห็นคุณค่าในตัวศิลปิน
เหล่านี้ ซึ่งฐานแฟนคลับกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่สำาคัญมากในช่วงชีวิต

ของศิลปิน หากศิลปินสามารถ
รักษาแฟนคลับกลุ่มนี้ ไว้ได้จะ
กลายเป็นฐานสำาคัญในเรื่องของ
กำาลังใจให้ศิลปินให้ก้าวเดินใน
เส้นทางนี้ได้ต่อไป และกลุ่มคน

ที่ยังไม่รู้จักก็จะเร่ิมหันมาสนใจ
จนทำาให้ความนิยมของศิลปินแผ่
ขยายออกไปในวงกว้างมากขึ้นได้
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ช่วงที่	3						ศิลปินอาชีพ	(Professional	Artist)

ช่วงที่	4						ศิลปินเบื้องหลัง	(Back	Stage	Artist)

ช่วงที่ศิลปินขาดความรู้สึกอยากร้องเพลงมากๆ ไม่อยากขึ้นโชว์ 

เราจะช่วยพวกเขาโดยบอกกับผู้จัดการส่วนตัวของศิลปิน

ว่างานไหนที่พอจะยกเลิกได้

ให้ขอยกเลิกไปเลย ซัก 3-6 เดือนให้ศิลปินได้อยู่นิ่งๆ

เพราะศิลปินก็เบื่อเป็น  จิตใจไม่พร้อมเล่น แม้เงินจะเยอะ

เพราะบางทีศิลปินก็ต้องพักบ้าง

 เคยบอกศิลปินคนหนึ่งที่รับงานเยอะ

หมดพลัง ไม่อยากทำางานว่า เราเกิดมาเพื่อทำาสิ่งนี้ 

อย่าไปคิดว่าทำาเพื่อตัวเรา ให้คิดว่า

 เราทำาเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุข ศิลปินก็จะมีจิตใจดีขึ้นมากๆ

คุณสายชล	ระดมกิจ	อดีตสมาชิกวง	The	Innocent

ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลศิลปินของบ้านเลิฟ	อีส

การทำางานย่อมที่จะมีความเครียดอยู่แล้ว

อยู่ที่ทัศนคติของตัวเรา ไม่ได้อยู่ที่บริษัทเท่าไร

 บริษัทก็เป็นแบบหนึ่ง ทุกบริษัทจะต้องมีปัญหาอยู่แล้ว

แต่ตัวเราเองก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับบริษัท 

แค่นั้นคุณก็มีความสุขแล้ว อย่าไปตั้งแง่ อย่าตั้งธง

ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 

รู้จักโอนอ่อนผ่อนปรน ส่วนตัวถือคติว่า 

อะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยเขาไปเลย แค่คุณได้ช่วยเขาก็มีความสุขแล้ว

  ตนเองอยู่กับเพลงมาตั้งแต่อายุยังไม่ 20 จนถึงตอนนี้เลยคิดว่า 

ทำางานแบบนี้ที่ทำางานอยู่กับเพลง คนที่รักเพลง คนที่ทำาเพลง

คนที่เล่นเพลง มันคือชีวิตที่เราได้แสวงหาแล้ว 

ซึ่งในเมื่อก่อนเคยลองไปทำางานสายอื่นมาแล้ว แต่ก็รู้สึกไม่ใช่

สุดท้ายเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหล่ะ

ข้อคิดในการทำางานจาก	คุณสายชล	ระดมกิจ

อดีตสมาชิกวง	The	Innocent	ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลศิลปินของบ้านเลิฟ	อีส

ช่วงชีวิตนี้ศิลปินจะมีผลงาน
ออกมาสู่ ส ายตาชาวโลกพอ
สมควรและมีชื่อเสียงในวงกว้าง 
เป็นช่วงเวลาที่มีงานมากมายเข้า
มา โอกาสเสี่ยงที่จะถูกสิ่งยั่วยุให้
สูญเสีย ความเป็นตัวตนที่ดีได้สูง 
อีกทั้งอาจเหน็ดเหนื่อย หมดพลัง 
ขาดแรงบันดาลใจ ในช่วงนี้ผู้ทำา
หน้าที่ดูแลศิลปินจะทำาหน้าที่
คอยเตือนสติ และให้คำาแนะนำา 
ข้อคิดเพื่อเรียกพลัง กระตุ้นต่อม
ของแรงบันดาลใจของศิลปินให้
พร้อมสร้างความสุขให้แฟนคลับ

เมื่อผ่านช่วงชี วิต รุ่งโรจน์ 
สั่ งสมประสบการณ์มากมาย 
คลื่นลูกใหม่ เริ่มเข้ามาแทนที่
มากขึ้น ศิลปินส่วนหนึ่งจะเริ่ม
เปลี่ยนบทบาทของตนไปในเส้น
ทางอาชีพอื่น อาจผันตนเองไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เล่นละคร 
ภาพยนตร์ หรือทำางานเบื้องหลัง
ทางดนตรี ส่วนหนึ่งอาจมาเป็น
ผู้ดูแลศิลปินซึ่งเป็นธรรมดาของ
ชีวิตที่จะต้องเป็นไป ศิลปินอย่าง
คุณสายชล ระดมกิจ ก็เข้าใจใน
จุดนี้ และกำาลังทำาหน้าที่ผู้ดูแล
ศิลปินด้วยความเข้าใจศิลปินด้วย
กันในฐานะผู้ที่เคยอาบน้ำาร้อนมา
ก่อน
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เราบอกศิลปินเสมอว่าให้เป็นศิลปินที่สัมผัสได้ง่าย

ในการติดต่อกับลูกค้า ถ้ามีกฎบริษัทอยู่อะไรที่พอ

อะลุ่มอะล่วยให้ลูกค้าได้ก็จะขอบริษัท ถ้าช่วยกันได้

ถ้าลูกค้าที่มีสัมพันธ์ที่ดีมาก่อนก็ช่วยกันไป

คุณสายชล	ระดมกิจ

อดีตสมาชิกวง	The	Innocent

ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลศิลปินของบ้านเลิฟ	อีส

ในปัจจุบันบ้านเลิฟ อีส มี
ศิลปินในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่ช่วง 1-4 
ซึ่งการมีผู้ทำาหน้าที่ดูแลศิลปิน
ที่มี ทัศนคติในเชิงบวกต่อการ
ทำางานและมีความสุขในการ
ได้ทำาหน้าที่ น้ีเป็นปัจจัยสำาคัญ
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บ้านหลังนี้
สามารถดูแลและพัฒนาศิลปิน
ของพวกเขาให้เจิดจรัสได้ ใน
วงการอย่างยาวนานต่อไป

คุณสายชล ระดมกิจ อดีตสมาชิกวง The Innocent
ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลศิลปินของบ้านเลิฟ อีส

สร้างความสุขร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

บุคลิกของนักดนตรีผู้มอบ
เสียงเพลงด้วยความอบอุ่นมา
จากภายในเป็นจุดขายที่ทำาให้
ศิลปินจากบ้าน เลิฟ อิส เป็นที่
ชื่นชอบจากพันธมิตรทางธุรกิจ
มากมายอาทิ SANSIRI และ 
TRUE เป็นต้น เมื่อเวลาที่ตัวแทน
ของพันธมิตรเหล่านี้ต้องติดต่อ
หรือร่วมงานกับสมาชิกของบ้าน 
เลิฟ อิส ไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือ
ศิลปินพวกเขาจะรู้สึกได้ถึงความ
เป็นกันเอง การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันซึ่ ง เป็นกุญแจสำาคัญที่
ทำาให้สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาร่วมกันได้อย่างราบรื่น
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บุคลิกของนักดนตรีผู้มอบ
เสียงเพลงด้วยความอบอุ่นมา
จากภายในเป็นจุดขายที่ทำาให้
ศิลปินจากบ้าน เลิฟ อิส เป็นที่
ชื่นชอบจากพันธมิตรทางธุรกิจ
มากมายอาทิ SANSIRI และ 
TRUE เป็นต้น เมื่อเวลาที่ตัวแทน
ของพันธมิตรเหล่านี้ต้องติดต่อ
หรือร่วมงานกับสมาชิกของบ้าน 
เลิฟ อิส ไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือ
ศิลปินพวกเขาจะรู้สึกได้ถึงความ
เป็นกันเอง การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันซ่ึงเป็นกุญแจสำาคัญท่ี
ทำาให้สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ออกมาร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ตัวอย่างหนึ่งของโครงการ
ที่ทาง เลิฟ อิส ดำาเนินการร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจอย่าง SANSIRI 
คือ โครงการ Love Inspire Love 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม
สร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ 
SANSIRI ด้วยการเชิญลูกค้าบ้าน
แสนสิริจากทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ให้มามีส่วนร่วมในการ
สร้างภาพลักษณ์ของ

แบรนด์ให้เข้มแข็งในแง่มุม
ของแบรนด์บ้านที่มีความอบอุ่น 
อบอวลด้วยความรักหลากหลาย
รูปแบบผ่านการบอกเล่าเร่ืองราว
ที่ได้เขาโครงเรื่องจริงมาจากลูก
บ้าน SANSIRI นำามาร้อยเรียงให้
เป็นบทเพลงรักอบอุ่น 6 บทเพลง
ที่สร้างแรงบันดาลใจ และช่วยส่ง
เสริมสถาบันครอบครัวไทยให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

ลูกค้าเลือกที่นี่เพราะพี่บอย และศิลปินซึ่งมี Reputation ด้านบวก 

ด้วย Look เป็นศิลปินที่สามารถจับต้องได้

ซึ่งถ้าใครเดินมาหาคนเล่นดนตรี และมี Look Family 

ก็จะเลือกที่จะเดินเข้ามาหาเรา เราอาจจะไม่ใช่คน Trendy คนล้ำาสมัยอะไร 

แต่ด้วย Look เราดู Friendly Warm เป็นครอบครัวอบอุ่น

คุณ	ชลิดา	ศิระเสถียรพร	Client	Manager	แห่งบ้านเลิฟ	อีส

SANSIRI เลือกบ้าน เลิฟ อิส 
เพราะเชื่อมั่นในบุคลิกของศิลปิน
ที่มีความอบอุ่น เป็นมิตร เข้าถึงได้
ง่าย อีกทั้งยังเชื่อมั่นในทีมงานด้าน
การสื่อสารการตลาดที่สามารถ
สื่ อ ส า ร ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม
ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
เข้าถึง และโดนใจกลุ่มลูกค้าเป้า
หมายของ SANSIRI
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ทัศนคติของคุณบอยในการทำาเพลง

เขาจะเลือกทำาเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงในแง่บวก

 ให้กำาลังใจ ส่วนหนึ่งอาจเป็นแบบหนึ่งในตลาดที่มีไม่เยอะมาก

คุณสายชล	ระดมกิจ	อดีตสมาชิกวง	The	Innocent

ปัจจุบันเป็นผู้ดูแลศิลปินของบ้านเลิฟ	อีส

ขอบคุณเลิฟ อีส สำาหรับเพลงดีๆ

ที่ทำาให้รู้สึกดีขึ้นยามเหนื่อยๆ

เหมือนฟ้าหลังฝน

คุณ	Lisa	Paajanen

หนึ่งในเสียงสะท้อนจากแฟนคลับของบ้านเลิฟ	อีส

คำาจำากัดความเหล่านี้ ท้ั ง 
“ให้กำาลังใจ” “อบอุ่น” “ความรัก” 
“ความผูกพัน” “มิตรภาพ” “ชีวิต” 
“ปรัชญา” “แรงบันดาลใจ” เป็น
เหมือนหลักคิดสำาคัญในการทำา
เพลงของศิลปินแห่งบ้านหลังนี้  
โดยเพลงส่วนใหญ่ที่นำาเสนอจะ
เป็นในแง่บวก ให้กำาลังใจ หรือ
เลือกมองในแง่มุมที่ให้กำาลังใจแก่
ชีวิตของผู้ฟัง

ส่งมอบความสุขให้กับแฟนคลับ

ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้
ศิลปินทุกคนที่เดินเข้ามาในบ้าน
หลังนี้ คือ คุณบอย โกสิยพงษ์ 
เพลงของเขาสร้างความสุขในวัน
ที่ชีวิตเรียบง่ายสบายๆ สามารถ
ให้กำาลังใจในวันที่ชีวิตย่ำาแย่ ให้
แฟนคลับมีความรู้สึกร่วมไปกับ
เพลงท้ังในช่วงชีวิตที่มีความสุข 
และในยามตกทุกข์ได้ยาก 

ตัวอย่างของเพลงที่สร้าง

ความสุขให้กับแฟนคลับ เช่น 
“ฤดูที่แตกต่าง” “Live and 
Learn” “คะแนนแห่งชีวิต” 
“ล้มบ้างก็ได้” และอีกมากมาย 
ผลงานและความนิยมในตัวเขา
เป็นที่ประจักษ์ จนทำาให้บริษัท 
Work Point จำากัด มหาชน 
ต้องนำาเรื่องราวของเขาไปออก
อากาศเป็นเทปหนึ่งในรายการ
แฟนพันธุ์แท้

ที่มา: Boyd Kosiyabong Fan Page (Facebook)
วันที่ 20 กันยายน 2554

ภาพคุณบอย โกสิยพงษ์ พาลูกสาวมาพบปะแฟนคลับ
ที่มา: LOVEiS Official Fan Page (Facebook)
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ชายคนนี้ เป็นผู้ชายที่ใครอยู่ด้วย

แล้วมีความสุขอย่างแน่นอน 

ทั้งเฮฮา โอ้ยยนี้แหละผู้ชายกลางๆ 

5555

คุณ	Frame	Itsara

หนึ่งในเสียงสะท้อนจากแฟนคลับ

ของบ้านเลิฟ	อีส

ศิลปินที่ร่วมอยู่ในเลิฟ อิส

มีรูปแบบไม่เหมือนกับที่อื่นๆ

ด้วยความที่เราอยู่เป็นครอบครัว

Lifestyle ของศิลปินจะติดดิน

ไม่ถือตัว และดูแลรักษาแฟนคลับ

เป็นอย่างดี 

ทำาให้มีแฟนคลับเหนียวแน่น

ตั้งแต่ยังไม่ดังถึงปัจจุบัน

แฟนคลับกลุ่มนั้นก็ยังอยู่

คุณ	ชลิดา	ศิระเสถียรพร

Client	Manager	แห่งบ้านเลิฟ	อีส

ศิลปินที่ได้รับแรงบันดาล
ใจจากคุณบอย โกสิยพงษ์ และ
ได้รับการถ่ายทอดวิชาการแต่ง
เพลงจากชายคนนี้ และยังมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย 
ทั้งเพลง “ความคิด” “สองหมื่น” 
“คนที่คุณก็รู้ว่าใคร” “มันคงเป็น
ความรัก” “ชายกลาง” “สบู่” 
และล่าสุดเขาได้รับการคัดเลือก
ให้ เป็นเทรนเนอร์ ในรายการ 
The Voice ประเทศไทยเป็นปี
ที่ 2 ติดต่อกัน เป็นใครไปไม่ได้
นอกจาก คุณแสตมป์ อภิวัชร์ 
เอื้อถาวรสุข เขาก้าวเข้าสู่วงการ
เพลงโดย Debut ในอัลบั้ม
แรกของบ้านเลิฟ อิส ในอัลบั้ม  
LOVE is Vol. 1-2 

จากศิลปินหน้าใหม่ที่ เปิด
ก า ร แ ส ด ง ร้ อ ง เ พ ล ง ส ด ใ น
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง และไม่มี
ใครฟัง ปัจจุบันเขาเป็นศิลปิน
ที่ มี ชื่ อ เ สี ย งมากคนห นึ่ ง ของ
ประเทศไทย เหตุใดเข้าถึงฝ่าฟัน 
ก้าวข้ามช่วงเวลานั้นมาได้ คำาตอบ
ที่ค้นพบ คือ ทัศนคติที่ดี ความ
ตั้งใจ ความเป็นกันเอง และความ
เข้าถึงได้ง่ายของคุณแสตมป์ที่มี
ให้กับแฟนคลับเสมอ ซึ่งเป็นหลัก
การสำาคัญของศิลปินแห่งบ้าน 
เลิฟ อิส คุณแสตมป์ คือ ตัวอย่าง
ของศิลปินที่สามารถมอบความ
สุขให้กับแฟนคลับของเขาได้อย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย

ที่มา: Stamp Official Club Fan Page (Facebook) วัน
ที่ 12 มีนาคม 2555 อัลบั้ม LOVEiS Vol.1-2 อัลบั้มแรกของบ้าน เลิฟ อิส

หลักคิดสำ าคัญในการทำา
เพลง การดูแลแฟนคลับ จากรุ่น
สู่รุ่นของศิลปินแห่งบ้านหลังนี้ 
เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะยังคงรักษา
ความเป็นเอกลักษณ์ที่ เด่นชัด
ของค่ายเพลงที่เหมือนบ้านของ
เหล่าศิลปินที่ทุกวันจะออกไป
สร้างความสุขให้แฟนคลับด้วย
บทเพลงและการแสดงที่แฟน
คลับเข้าถึงพวกเขาได้ง่าย

นอกจากหน้ า ที่ ในการ
สร้างความสุขให้แฟนคลับแล้ว 
บ้าน เลิฟ อิส ยังมีหน้าที่ในการ
มอบความสุขให้สังคมด้วยสิ่งที่
พวกเขารักด้วย พวกเขาเลือกทำา
โครงการเพื่อนำาความสุขกลับสู่
สังคมอันเป็นท่ีมาของวงดนตรี
เฉพาะกิจนามว่า “3 A.M.” 

คืนความสุขสู่สังคม
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เราแทบไม่อยากเชื่อสายตัวเองเลย 

ขนาดพวกเราอยู่ตรงนี้

เรายังรู้สึกเจ็บมากเลย 

แล้วพวกเขาจะรู้สึก

เจ็บมากขนาดไหน ก็ขอเป็นกำาลังใจ

ให้พวกเขาสู้ต่อไป 

และเชื่อว่าดวงอาทิตย์ต้องขึ้นมา

อีกครั้งแน่ ๆ และผมยินดี

ที่จะมอบเพลงนี้

ให้กับทางรายการต่าง ๆ 

เพื่อใช้เปิดเป็นกำาลังใจ

แก่ผู้ประสบภัยญี่ปุ่น

คุณบอย	ชีวิน	โกสิยพงษ์

Chief	Vision	Officer,	CVO

แห่งบ้านเลิฟ	อีส

...เมื่อความสุขของชาวโลกหายไป...	

พวกเขา	3	A.M	.	จะออกมาทำาอะไรบาง

อย่าง	เพื่อนำาความสุขนั้นกลับมา...

ปัจจัยความสำาร็จที่ทำาให้บ้าน
หลังนี้ยังคงความอบอุ่นไว้ได้ คือ 
ความรักซ่ึงกันและกันของสมาชิก
ในบ้าน ที่เป็นเกราะป้องกันปัจจัย
เสี่ยงที่เข้ามากระทบองค์กร อีก

คืนความสุขสู่สังคม

โดยมีแกนหลักประกอบด้วย 
คุณ บอย โกสิยพงษ์, คุณบอย 
ตรัย ภูมิรัตน์ และ คุณแสตมป์ 
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และมี
เสริมด้วยคุณกอล์ฟ สิงห์เหนือ
เสือใต้ และคุณต๋อง วง Begin ซึ่ง
เป็นการรวมตัวกันเมื่อเกิดวิกฤต
ครั้งสำาคัญบนโลก หรือวิกฤต
ภายในประเทศไทยเท่านั้น เช่น 
เหตุการณ์สึนามิ และแผ่นดินไหว 
เป็นต้น

เมื่อต้นปี 2554 เกิดเหตุ
ภัยพิบัติสึนามิคร่าชีวิตผู้คนไป
มากมาย ทำาให้วง 3 A.M. ได้
ร่วมกันแต่งเพลงชื่อ “กัมปัตเตะ
เนะ” ซึ่งเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่น 
แปลว่า “เข้มแข็งนะ” เพื่อมอบ
เป็นกำาลังใจให้แก่ชาวญี่ปุ่นที่
ประสบภัยอยู่ ณ ขณะนั้น และ
ในช่วงที่เกิดวิกฤตมหาอุทกภัย
ในเมืองไทย เมื่อปลายปี 2554 
วง 3 A.M. ได้ร่วมกันแต่งเพลง 

“หนึ่งเดียวกัน” เพื่อมอบให้ผู้
ประสบภัยได้รู้ว่าพวกเขาคือส่วน
หนึ่งและเป็นเหมือนญาติพ่ีน้อง
คนไทยเหมือนกัน และช่วยกัน
ปลุกกระแสให้คนที่ไม่เดือดร้อน
หันกลับไปช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
จากภัยพิบัติครั้งนั้น

 แ ม้ ว่ า พ ว ก เข า เ ห ล่ า
สมาชิกในบ้าน เลิฟ อิส จะไม่ได้
มีกำาลัง หรือทรัพยากรมากมาย
ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่าง
พลิกฝ่ามือ แต่พวกเขาเชื่อว่าทุก
คนสามารถที่จะควบคุมหัวใจ
ของตนเองให้มีความหวังพร้อม
ท่ีจะดำาเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่
ท้อแท้ได้

ทั้งบ้านหลังนี้ยังมีแกนกลางของ
ครอบครัวที่ ได้วางรากฐานคิด
สำาคัญ คือ การทำาให้บ้านเล็กๆ 
หลังนี้กลายเป็น สหกรณ์ดนตรี
ที่สมาชิกในบ้านทุกคนมีส่วนร่วม
ในความเป็นเจ้าของ ร่วมทุกข์ 
ร่วมสุขกัน ผู้ที่จะก้าวเข้ามาเป็น
สมาชิกในบ้านหลังต้องเป็นผู้
ที่คิดบวก อดทน ทุ่มเท เต็มที่
กับงาน และเข้าถึงแฟนคลับ ที่
สำาคัญต้องเชื่อม่ันในหลักการของ 
สหกรณ์ดนตรี ซึ่งการทำาเพลง 
การทำางานทุกอย่างของบ้านหลัง
นี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ท่ียั่งยืน
ขององค์กรและนำาไปสู่การสร้าง
ความสุข ส่งต่อความรัก อย่าง
ไม่มีวันสิ้นสุด... 

พื้นที่เล็กๆ แห่งนี้มีไออุ่น
ของคนในบ้านเลิฟ อีสที่สามารถ
สัมผัสได้ทุกครั้งที่มาเยี่ยมเยือน
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“
การเป็นค่ายเพลง
หรือการเป็นบริษัท
เป็นการอยู่ร่วมกัน
ของสังคมกลุ่มเล็กๆ	
ต้องเห็นกันเยอะ

”
คุณรุ่งโรจน์	อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

ผู้นำาชุมชนคนรักดนตรี

แห่งค่ายสมอลรูม

Small Room
“เราจะทำาเพลงด้วยกันไปจนแก่”

คำากล่าวที่ออกมาจากบท
สนทนา แบบสบายๆ ระหว่าง
ทีมวิจัยกับผู้นำาของบริษัทแห่งนี้ 
ชายคนนี้มาทำางานทุกวันในเว้ิง
เล็กๆ ของค่ายสมอลรูมในพื้นที่
ปากซอยเอกมัย10 ซึ่งเปิดตลอด 
24 ชม. โดยไม่มีห้องทำางาน
ประจำา สไตล์การบริหารงานของ
สมอลรูม คือ การทำางานร่วมกัน 
ช่วยกันคิด ช่วยกันทำา เช่น เมื่อถึง
ช่วงผลิตผลงานเพลงใหม่ (New 
Single) หรือการทำามิวสิควีดีโอ 
(MV) ของศิลปินหน้าใหม่ของค่าย 
ทั้งผู้นำา ฝ่ายบริหาร และทีมงาน
ของค่ายมารวมกลุ่มช่วยกันโดย
มีบทบาทแตกต่างกันไป แต่ละคน
สามารถเสนอไอเดียข้ามสาย

งานที่ถนัดได้ตลอดเวลา เมื่อเกิด
ประเด็นที่ต้องมีการตัดสินใจจาก
ฝ่ายบริหาร ก็สามารถทำาได้อย่าง
รวดเร็ว เพราะฝ่ายบริหารอยู่ใน
กระบวนการผลิตผลงานตั้งแต่ต้น 
ผลดีที่ตามมา คือ ทำาให้ศิลปิน 
และทีมงานใกล้ชิดกับฝ่ายบริหาร 
รวมทั้ง เกิดความอบอุ่นใจ และ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ศิลปินหน้า
ใหม่ที่เข้ามาก็เกิดความมั่นใจว่า
จะไม่ถูกทอดท้ิงจากฝ่ายบริหาร
ขององค์กร

แนวคิดในการบริหารที่แตก
ต่างจากค่ายเพลงอื่นๆ คือ การ
ให้โอกาสศิลปินในสังกัดได้ร่วมงาน
กันไปตลอดเท่าที่ศิลปินมีกำาลัง
ทำาได้โดยถือคติว่า เมื่อตัดสินใจ

ศรายุทธ	พจนปรีชากุล,	วัฑรุฬห์	ศิริโภคากิจ,	ผศ.ดร.สมบัติ	กุสุมาวลี
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เลือกศิลปินคนใดมาร่วมงานแล้ว
ก็ต้องให้โอกาสเขาได้ทำางานไม่
ว่าบทบาทใดก็ตาม

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง
คุณูปการที่เกิดขึ้นแก่วงการเพลง
ได้อย่างชัดเจนที่สุด คือ หนึ่งใน
ศิลปินของค่ายสมอลรูมได้ รับ
รางวัล “ศิลปินรุ่นเดอะผู้สร้าง
แรงบันดาลใจในรอบ 12 ปี” จาก
สถานีวิทยุ Fat Radio สถานีเพลง
ที่วัยรุ่นไทยให้ความนิยม และ
ผู้ที่ได้รับรางวัลนั้น คือ คุณเล็ก 
Greasy Café ศิลปินที่สร้าง
ชื่อเสียงมาพร้อมกับค่ายสมอลรูม 
เขาได้สร้างค่านิยมท่ีเป็นแรง
บันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในเรื่อง
การทำาอาชีพที่ตนรักสามารถหา
เลี้ยงครอบครัวได้

เราอยากอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ

ไม่อยากมีการเปลี่ยนแปลง

คนที่เรารับมาส่วนใหญ่ก็ถือว่า

เป็นคนที่มีไอเดีย

 ถึงแม้ว่าจะ success หรือไม่

ในตลาด แต่เราก็เชื่อว่า

คนที่เราเลือกมาสามารถสร้าง

คุณูปการให้กับวงการเพลงได้ 

รวมไปถึงการมีอยู่ของ

ค่ายเพลงสมอลรูม

เพราะงาน public ส่งผลต่อ

ความคิดเด็กรุ่นใหม่ได้ 

ดังนั้น...เราไม่อยากให้คนที่เรา

เลือกมาหยุดสร้างผลงาน

คุณรุ่งโรจน์	อุปถัมภ์โพธิวัฒน์	

ผู้นำาชุมชนคนรักดนตรีแห่งค่าย

สมอลรูม

เวลาใครที่ชอบทำาอะไรมากๆ

แล้วสามารถทำาเป็นอาชีพได้

การที่เราได้ขีดเขียนเพลง ได้แต่งเพลง

 ได้เอามาทำาเป็นเพลง ได้เล่นกีตาร์

มันเป็นเรื่องที่สนุกและมีความสุขมาก

เราว่าความสุขคนเราต่างกันอยู่แล้ว 

แต่เราว่าความสุขไม่เห็นต้องยิ้มเลย

คนเราอยู่เฉยๆ เหม่อๆ

อาจจะมีความสุขกว่าคนที่กำาลังยิ้มก็ได้ 
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ความสุข คือ การได้ทำาในสิ่ง
ที่รัก คือ ความสบายใจ....คุณเล็ก 
Greasy Café’ อภิชัย ตระกูล
เผด็จไกร 

ผู้ได้รับรางวัล “ศิลปินรุ่นเดอะ 
ผู้สร้างบันดาลใจในรอบ 12 ปี” 
จาก Fat Radio มอบให้ใน
ปีพ.ศ.2555 

วงจรชีวิตความสุขของ
สมอลรูม เริ่มต้นด้วยการสรรหา
คัดเลือกศิลปิน (Artist Recruit-
ment & Selection) ตามด้วย 
กระบวนการทำางานในการผลิตผล

งานเพลงแบบสมอลรูม (Small 
Room Production) เมื่อผล
งานเพลงสำาเร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้น
ตอนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
(PR) เมื่อสังคมและคนฟังเพลง
ได้รู้จักเพลงมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่
ช่วงการจัดจำาหน่ายผลงานที่สืบ
เนื่องจากเพลง โดยมีฝ่าย Artist 
Relation เป็นผู้ทำาหน้าที่นี้ ในช่วง
ท้ายของวงจรเป็นการประเมิน
ผลงาน การดูกระแสตอบรับจาก
สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาผลงาน และศิลปิน และ

วงจรชีวิตความสุข ใน เวิ้ง 24 ชั่วโมง แบบ Small Room

ที่สำาคัญในทุกกระบวนการของ
สมอลรูม ผู้มีประสบการณ์เป็น
ตัวช่วยสำาคัญให้องค์กรแห่งนี้
ขับเคลื่อนไปได้ ผู้มีประสบการณ์
ในที่นี้ ไม่จำา เป็นต้องอายุมาก 
เพียงแต่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ 
มากกว่าก็สามารถแบ่งปันให้ทีม
ฟังได้แม้ว่าอายุน้อยกว่า หรือแม้
กระทั่งไม่ใช่สายงานของตนก็ตาม 
เปรียบได้ว่าองค์กรนี้ เป็นชุมชน
ของนักฟังเพลง นักทำาเพลง 
(Community of Song Lovers) 
ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์งานสู่สังคม
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นอกจากวงจรชีวิตความสุข
แล้ว ในการทำางานทุกกระบวนการ
ของสมอลรูม ทุกคน ทุกงานยึด
หลักการ 

5 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 0 - 4 ซึ่งทุก
คนที่ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของ
สมอรูมได้รับการปลูกฝังหลักการน้ี 
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ค่ายเพลง
แห่งนี้มีความรัก พึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน เหมือนครอบครัวที่
อาศัยอยู่ในเวิ้งเดียวกัน

หลักการบริหาร ข้อ 0-4

ข้อ 0 มั่นใจในตนเอง

ข้อ 1 ต้องคิดว่าตัวเองไม่เก่ง

ข้อ 2 ในเมื่อเราไม่เก่งเราก็ต้องขยัน

ข้อ 3 สงสัยให้ถาม

ข้อ 4 เชื่อฟังผู้มีประสบการณ์

สำ าห รับธุ รกิ จ เพลงในยุค
ปัจจุบันเกิดการแข่งขันสูง มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์มากมาย แต่อย่างไร
ก็ดี เหตุใด ค่ายเพลงที่เกิดใหม่เมื่อ 
12 ปีก่อนสามารถฝ่ามรสุมเหล่านั้น
มาได้ และสามารถบริหารงาน
จนกระท่ังสามารถจ่ายเงินโบนัส
ให้กับพนักงานได้ทุกปี มากน้อย
แตกต่างกันไป เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
สำาหรับองค์กรในภาคธุรกิจอื่น
ในการศึกษาเพื่อนำาแนวทาง

การบริหารงานให้พนักงานอยู่
อย่างมีความสุข และอยู่รอดได้
ในธุรกิจที่การแข่งขันสูงเช่นน้ี
ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนได้

Artist	Recruitment	&	Selection

บู้ Slur เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
ของศิลปินที่อยู่ค่ ายสมอลรูม 
เขาเป็นนักฟังเพลง เล่นดนตรี มี
บุคลิกที่ชัดเจน และทำาเพลงแนว
แฟชันดนตรี ตอบโจทย์กฏข้อ 0 
ขององค์กร นอกจากบู้วง slur 
แล้วศิลปินท่านอื่นของสมอลรูม 
เช่น GK (คุณจีน-กษิดิศ สำาเนียง), 
Superbaker, TRMT (The Rich 
Man Toy), Tattoo Colour 
ศิลปินที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ล้วนมี
คุณสมบัติที่เป็นจุดร่วมเดียวกัน
ทั้งหมด เหตุใดองค์กรเล็กๆ ที่มี
พนักงานเพียง 30 กว่าชีวิต จึงได้
มีระบบการสรรหา และคัดเลือก
ศิลปินได้ชัดเจนขนาดนี้ 

การสรรหา คัดเลือกศิลปิน
ต้องได้รับการลงความเห็นจาก

วงที่สมัครต้องมีของ

เด็กที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ทำาเพลง

จากสิ่งที่ตัวเองอยากฟัง

เป็นแนวเพลงที่เขาชอบอยู่แล้ว

คุณรุ่งโรจน์	อุปถัมภ์โพธิวัฒน์	

ผู้นำาชุมชนคนรักดนตรี

แห่งค่ายสมอลรูม
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ฝ่ายบริหาร และการยอมรับ
ร่วมกันจากศิลปินอาวุโสในค่าย 
ทำาให้ศิลปินหน้าใหม่อย่าง The 
Jukk, The Yers, Polycat ต่างก็
มีคุณสมบัติท่ีชัดเจน มีจุดร่วมท่ี
คล้ายกัน ซึ่งขั้นตอนการพิจารณา
ก็เทียบเคียงได้กับการสรรหา 
คัดเลือกขององค์กรทั่วไป ตั้งแต่
การพิจารณาจาก ผลงานที่ผ่านมา 
เทียบเคียงได้กับการศึกษา Profile,
การทดสอบด้วยการแสดงสด
(audition) ซึ่งเทียบเคียงได้กับการ
ทดสอบเชิงปฏิบัติ หรือการสรรหา
ศิลปินเชิงรุกด้วยการดูคลิปในสื่อ
ออนไลน์ youtube และเดินทางไป
ติดต่อมาร่วมงาน (ศิลปินที่มาโดยวิธี
นี้ คือ Polycat) ด้วยกระบวนการ
เหล่านี้ทำ า ให้สมอลรูมมีศิลปินที่
ผลิตผลงานเพลงให้สังคมได้เห็น
อย่างต่อเนื่อง

นักฟังเพลง

เล่นดนตรี

บุคลิคชัดเจน

มีแนวงานเพลงชัดเจน

มีความมั่นใจในตนเอง
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นอกจากศิลปินท่ีกล่าวมา
แล้วสมอลรูมยังทีศิลปินกลุ่ม
อื่นอีกมากมายที่ โลดแล่นอยู่
ในวงการเพลง ได้แก่ Barbies, 
JIDA, Lemonsoup, Lomosonic, 
Penguin Villa, Spoonfulz และ 
Yarinda
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Small	Room	Production

ชีวิตการทำางานท่ีสนุกท่ีสุด
ของศิลปินสามารถเกิดขึ้นได้ใน
หลายจังหวะด้วยกัน แต่หนึ่ง
ในช่วงที่ผ่านไปได้ยากที่สุด คือ 
การผลิตผลงานเพลงออกมาซึ่ง
คุณจีน – กษิดิษ หรือในวงการ
เพลงเรียกว่า GK ได้ให้ความเห็น
ว่าผลงานเพลงแต่ละชิ้นของ
สมอลรูมนั้นกว่าจะฝ่าด่านออก
มาสู่สาธารณชนเป็นเร่ืองที่ยาก
เย็นมาก ต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอนซ่ึงด่านสุดท้ายต้อง
ผ่านการพิจารณาโดยการฟัง 
ซึมซับ วิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยจิต
วิญญาณของเหล่าคนสมอลรูม 
ทั้งศิลปินและทีมงาน โดยเฉพาะ
ด่านอรหันต์ที่ผ่านได้ยากท่ีสุด 
คือ กลุ่มศิลปินอาวุโส (Senior 
Artist) ซึ่งค่ำาคืนที่เป็นด่านทดสอบ
สุดท้ายคุณ GK เรียกว่า

Lyric	&	Melody

ช่วงของการแต่งเนื้อเพลง
และทำานอง ทั้ง 2 องค์ประกอบ
สามารถเกิดขึ้นก่อนหลังสลับกัน
ได้ บางเพลงอาจเขียนเนื้อเพลง
ขึ้นก่อน บางเพลงก็สร้างสรรค์
ทำานองข้ึนมาแล้วค่อยหาเน้ือเพลง
มาใส่ ในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ยาก
ช่วงหนึ่งที่จะเริ่มต้น คล้ายกับการ

ขั้นตอนการผลิตเพลงแบบฉบับสมอลรูม

ทำางานอย่างใดอย่างหนึ่ง หาก
สามารถเริ่มต้นได้แล้ว ทั้งเนื้อเพลง 
และทำานองจะหลั่งไหล พรั่งพรู
ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Baby

การผสมผสาน กลั่นกรอง
ทำานองผนวกเข้ากับเนื้อเพลง 
ผ่านการทดลองซ้ำาแล้ว ซ้ำาเล่า
จนได้เพลงที่พร้อมรอการเข้า
ห้องอัดเสียง ทั้งการเขียนเพลง 
แต่งทำานอง และช่วงนี้เป็นเวลา
ที่ศิลปินเกิดความสนุก เพราะ
สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้
อย่างอิสระ อาจเรียกว่าเป็นช่วง
หนึ่งของการได้ทำาในสิ่งที่รัก ดังที่
คุณเล็ก อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร 
ได้กล่าวไว้ข้างต้น

การช่วยเหลือกันของฝ่าย
บริหาร ทีมงาน ศิลปินก็เกิดขึ้น
ในช่วงเวลานี้เช่นกัน ยกตัวอย่าง 
เพลงของคุณ จีน-กษิดิษ ได้รับ
ความช่วยเหลือจาก คุณรุ่ง และ 
คุณเย่วง Slur มาช่วยกันผสม

เนื้อเพลง กับทำานองจนกระทั่ง
ออกมาเป็นเพลง “รักสนุก”

Demo 
การบรรเลง เพลง ท่ีมีทั้ ง

คำาร้อง และทำานองไว้ในแผ่นซีดี 
เพื่อนำาไปสู่ “คืนกิโยติน” โดย
ศิลปินคาดหวังว่าจะผ่านคืนที่ลุ้น
ที่สุดไปได้ เป็นช่วงเวลาที่ได้เห็น
ผลงานของตนฝนขั้นต้นแล้ว

คืนกิโยติน

ของสมอลรูม

ช่วงสร้างเพลงนี่แหล่ะ

เราเรียกว่าช่วงสร้างBaby

ซึ่งจะสนุกมากในการ

เอาอะไรมาผสมกัน

คุณ	จีน-กษิดิษ

ศิลปินหน้าใหม่แห่งค่ายสมอลรูม
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ช่วงส่งนี่สนุกสุด

เพราะว่าตื่นเต้นกับคำาวิจารณ์ว่า

จะเป็นอย่างไร เพราะว่า

เราไม่สนใจคำาวิจารณ์หลังจากที่

ออกไปจากสมอลรูม เลย 

เพราะพี่จีนจะปิดหมด

แต่ถ้าคำาวิจารณ์ที่นี่ดีแล้วก็โอเค 

เราแฮปปี้แล้ว 

ไม่ใช่แค่พี่รุ่งฟังคนเดียวนะคะ

มีเดอะแกงค์ ทั้งค่ายมานั่งฟังแล้ว

Gyotin	Night

ค่ำ า คื น แ ห่ ง ก า ร วิ พ า ก ษ์
วิจารณ์จากเหล่าชาวชุมชนนัก
ฟังเพลงแห่งค่ายสมอลรูมที่มา
รวมตัวกันเพื่อฟัง Demo ที่ศิลปิน
นำามาเปิดให้ฟังเป็นครั้งแรกซ่ึง
โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านในครั้งเดียว 
แต่ศิลปินต่างก็เฝ้ารอให้คืนนี้มา
ถึงเทียบเคียงได้กับผลงานของ
ฝ่ายผลิตจะผ่านสู่ตลาดได้หรือไม่
น้ันขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของ
ฝ่าย QC ซึ่งก็คือชาวชุมชนแห่ง
ค่ายสมอลรูมนั่นเอง

หลังค่ำาคืนกิโยตินก็อาจเกิด
เร่ืองราวดีดีในค่ายแห่งนี้ได้เช่นกัน 
เช่นเตรียมเพลงมาในคืนกิโยติน
โดยมีเพลงที่คิดว่าสมบูรณ์ และ
ไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อฟังเสียงชาว
ชุมชนสมอลรูมแล้ว กลับเลือก
เพลงที่ยังไม่สมบูรณ์ ทำาให้วัน
ต่อมา ทีมนักแต่งเพลง ทีมดนตรี
จะระดมมาช่วยกันผสมผสาน
เพลงท่ีไม่สมบูรณ์นั้นให้เสร็จ
เพ่ือนำาเข้าสู่ท่ีประชุมของชาวชุมชน
สมอลรูมในคืนกิโยตินอีกครั้ง 
แสดงให้ เห็นถึงความร่วมมือ 
ร่วมใจของทีมงานและศิลปินที่มี
ให้แก่กันเสมอ

PR

หลังจากผลงานเพลงได้
ผ่านพ้นคืนกิโยตินจนกระทั่งได้
ออกมาเป็นเพลง(Master) แล้วก็
เข้าสู่ข้ันตอนการประชาสัมพันธ์
เพื่อสื่อสารให้คนฟังเพลงทั้งหลาย
ได้ยินผ่านหู ได้ฟังบ้างไม่มาก
ก็น้อย ซึ่งกระบวนการในการ
ประชาสัมพันธ์นั้นมีหลายขั้น
ตอนต้องอาศัยทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
เพื่อให้เพลงนั้นได้กระจายไปถึง
มวลชนคนฟังทั่วประเทศ จากการ
สัมภาษณ์คุณละ พีรยา ศรีทอง PR 

วิจารณ์กัน เพราะฉะนั้นถ้าไม่เป๊ะ

 อย่าได้มาปล่อย ทำาให้เรารู้สึกว่า

เราต้องทำาให้ดีที่สุด

แต่ก็ยังไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรก็ไม่รู้ 

ก็คือให้ทุกคนมาฟัง แต่พี่รุ่งเป็น

คนประกาศผล 

คุณ	จีน-กษิดิษ

ศิลปินหน้าใหม่แห่งค่ายสมอลรูม

อันดับแรกเราต้องดึงจุดขาย

ของศิลปินออกมาให้ได้มากที่สุด 

อย่างเช่นกรณีของศิลปิน

หน้าใหม่อย่าง The Yers

ตอนขายแรกๆ จะบอกว่า ‘อู๋’

นักร้องนำาเป็นน้องชายแท้ๆ

ของบู้วง Slurและ

อู๋ยังเป็น Producer 

ทั้ง10เพลงในอัลบั้ม

เราขายความสามารถ

บางวงจุดขาย คือ รวมวงดนตรี

กันตั้งแต่ม.ต้น

เราพยายามทำาให้คนสนใจ

เพื่อให้พาเราไปเข้ารายการ

แต่ถ้าเพลงเริ่มติดตลาด

ก็เริ่มง่ายขึ้น

 ต้องให้สื่อเห็นเยอะๆ

ไปงาน Events เยอะๆ แล้วเราก็

ทำา Profile ไว้พร้อมเสริ์ฟ

คุณละห์	พีรยา	ศรีทอง

PR	แห่งค่ายสมอลรูม

แห่งค่ายสมอลรูมได้กล่าวกับทีม
วิจัยถึงเคล็ดลับในการทำา PR ไว้ว่า
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การศึกษาการทำาประชาสัมพันธ์
ของค่ าย เพลง เป็นการ เรี ยน
รู้การส่ งความสุข ไปยั งผู้ ฟั ง 
องค์กรในธุรกิจอื่นสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ ในการสื่อสาร
องค์กรได้ กรณีศึกษาที่แสดงให้
เห็นถึงความสร้างสรรค์ในการ
สื่อสารของสมอลรูม คือ กรณี
ของวง‘Superbaker’ท่ีทำาเพลง
ครั้งแรกในช่ือภาษาอังกฤษว่า 
Minute of Love แต่ตั้งเป็น
ภาษาไทยว่า

เ นื่ อ ง จ ากยุ คนั้ น ก า ร จั ด
อันดับเพลงในแต่ละสัปดาห์ของ
สถานีวิทยุต่างๆ ทำาโดยการใช้
ตารางบ่งบอกอันดับความนิยม
เผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ  คุณรุ่ง 
ผู้นำาแห่งสมอลรูมอยากทดลอง
ป่วนวงการเพลงด้วยการตั้งชื่อ

เพลงให้ยาวถึง 17 พยางค์เพื่อ
ให้เวลาประกาศอันดับเพลง 
หรือเมื่อดีเจเห็นชื่อเพลงแล้ว
ต้องเกิดสะดุดตา และทดลอง
ฟังเพลงนี้ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลทำาให้
วง Superbaker เริ่มมีชื่อเสียง
มาจนถึงปัจจุบัน

ความรู้สึกของฉัน

ที่มีเธออยู่ด้วยกันอีก

คนบนโลกใบนี้

เมื่อก่อนค่ายเพลงส่งเพลงมา

ที่ชาร์ต โดยใช้ตาราง

พี่(คุณรุ่ง)เขาก็อยากป่วน 

คิดว่าตารางบอกอันดับเพลง

นั้นมีพื้นที่เหลือเยอะ จึงอยาก

เอาเพลงที่เพราะมากๆ

 เป็นใครก็ไม่รู้มาร้อง แล้วก็

เป็นชื่อที่แปลกที่สุด ซึ่งออก

มาเป็นชื่อเพลงที่ยาวมาก

คุณ	กอล์ฟ	–ประภพ	ชมถาวร

นักร้องนำาวง	Superbaker

และหัวหน้าวงดนตรี

แห่งค่ายสมอลรูม

อารมณ์ขัน   ความกวน   ความ
คิดสร้างสรรค์ที่แฝงอยู่ในการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของ
สมอลรูม สามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ในการสื่อสารในองค์กรในภาค
ธุรกิจอื่นได้โดยการใส่อารมณ์ขัน
ลงไปในข้อความที่ส่งถึงพนักงาน
ในสื่อต่างๆ เพื่อทลายกำาแพงที่
ขวางกั้นระหว่างฝ่ายบริหารกับ
พนักงานให้เริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้น

การศึกษาโครงสร้างการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรท่ีเน้น
ความคิดสร้างสรรค์อย่างสมอลรูม
พบว่าใช้การประชาสัมพันธ์ที่
เป็นแบบแผนพอสมควร แสดง
ให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์
ไม่ ได้ เป็น เพียงจินตนาการ 
แ ต่ ต้ อ ง อ ยู่ บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ด้วย

 
ตั ว อ ย่ า ง แ น ว ท า ง ก า ร

ประชาสัมพันธ์ของสมอลรูม
ที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์เป็น
โครงสร้างการประชาสัมพันธ์
ศิลปินหน้าใหม่แบบพอสังเขป
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสื่อสาร
อย่าง มีระบบขององค์กรเชิ ง
สร้างสรรค์
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ช่องทางในการ PR 

ประชุมทีมงานทั้งค่าย 30 กว่าคน

วิทยุในกรุงเทพ

วิทยุในจังหวัดหัวเมือง* 

โทรทัศน์** 

สิ่งพิมพ์ (นิตยสาร หนังสือพิมพ์)

เว็บไซต์ และ Fanpage

Media Relationship Management

ก่อน PR Week 1 Week 4 Week 2 Week 3 1-3 เดือน

Feed 
Back

Artist 
Product 

&
Services

(*เชียงใหม่ โครราช ขอนแก่น หาดใหญ่)
(**Channel V, Cable ท้องถิ่น ฯลฯ)

เ น่ืองด้วยศิลปินของสมอลรูมมี
ความโดดเด่น แนวเพลงชัดเจนจึง
สามารถสร้างดนตรีท่ีเป็นเอกลักษณ์
เข้าสู่วงการเพลงได้มากมาย ส่งผล
ให้หน้าที่การประชาสัมพันธ์ทำาได้
อย่างมีทิศทางมากขึ้น ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากการคัดกรองศิลปินเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ได้ผลผลิตเพลง
ที่โดดเด่นออกมาสู่สังคมคนฟังเพลง

เราไม่ได้ต้องการแตกต่าง เพียงแต่เพลงของเราแตก

ต่าง เราไม่ได้ต้องการให้สมอลรูมดูแนว 

ทิศทางมันไปแบบนั้น ด้วยศิลปินเราแตกต่างตั้งแต่การ

คัดกรองศิลปิน คาแรคเตอร์ของวงแตกต่างอย่าง 

The Richman Toy, Slur, Tattoo Colour อาจทำาให้

ค่ายเราไม่เหมือนใคร อย่างในเมืองไทย

 แทบไม่มีแนวแบบวง The Yers

แต่ในเชิงPRเราไม่ได้ต้องการคิด

ให้ต้องแนวคิดแต่ว่าเราต้องมี Gimmick ของแต่ละ

ซิงเกิลในแต่ละอัลบั้ม ว่าเราจะโปรโมตยังไง

คุณละ	พีรยา	ศรีทอง	PR	แห่งค่ายสมอลรูม
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AR	:	Artist	Relation

ขึ้น ช่ือว่ าศิล ปินก็สามารถ
เทียบเคียงได้กับสายอาชีพที่เป็นผู้
มีความสามารถสูง การผลิตผลงาน
ออกมาต้องใช้ความคิด จินตนาการ 
สภาพจิตใจที่เหมาะสม ผสมกันให้
ลงตัวซึ่งสำาหรับที่สมอลรูมนั้นผู้ที่
ใกล้ชิด คอยอำานวยความสะดวก 
ช่วยเหลือ จัดคิวงาน ประสานกับ
ลูกค้า คือ ฝ่าย Artist Relation, 
AR

ทีมวิจัยได้มีโอกาสพบกับ
คุณกบ พรพรรณ  ยอดศรีเมือง 
AR แห่งค่ายสมอลรูม และ
ได้เรียนรู้ว่าการดูแลศิลปินนั้น 
อันดับแรกต้องเข้าใจศิลปินก่อน 
โดยต้องทำาความรู้จักกับศิลปิน
เพื่อศึกษาว่าแต่ละคน แต่ละวง
มีลักษะนิสัยอย่างไร มีจุดขาย
ด้านไหน ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร 
มีข้อจำากัดอย่างไรเพื่อใช้ เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาเลือกรับ
งานให้กับศิลปิน

Happy มากค่ะ เขาปล่อยให้เรา

เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็น

เราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นขนาดนี้ 

555 

พี่รุ่งนี่แหล่ะเวลาแต่งตัวเบา

เขาก็บ่น วันไหนแต่งมาเยอะๆ

เขาก็ชอบ เราก็เออดีเนอะ555

คุณ	จีน-กษิดิษ

ศิลปินหน้าใหม่แห่งค่ายสมอลรูม

แต่ละวงมี limit ของเขา อย่าง Tattoo Colour ขอหยุดวันอาทิตย์

ถ้าไปต่างจังหวัด วันรุ่งขึ้นกลับมาก็จะไม่รับงาน ไม่ไหวแล้ว ต้องหยุดวันนึง 

แต่ถ้าเป็นงานในกรุงเทพก็โอเค รับทุกวัน 

เดือนนึงรับ 20 งาน แต่ละวงก็มีลิมิตต่างกันเราก็ต้องมาจัดดีๆ ปกติ

ถ้ามีงานไหนรับมาคิวว่างก็รับ

 สมมติเป็นงานเปิดคอนโด งานสายชิวๆ จัดริมน้ำาเราก็แนะนำา Superbaker

คุณกบ	พรพรรณ		ยอดศรีเมือง	AR	แห่งค่ายสมอลรูม

หลังจากฝ่าย AR ได้ศึกษา
ทำาความรู้จักกับวงดนตรีแล้ว 
ต่อไปเป็นการจัดกลุ่มศิลปินที่มี
ลักษณะหรือ แนวดนตรีคล้ายกัน
ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้ในการ
จับคู่ศิลปินที่เหมาะสมกับงานที่มี
ลักษณะตรงกัน โดยการรับงานใช้

ตัวอย่างการจัดกลุ่มศิลปิน

แนวดนตร ี

สายอบอุ่น

สายปาร์ตี้

สายแซ่บ

วงดนตรี

Superbaker, Lemonsoup

Slur, GK

The Rich Man Toy, Tattoo Colour

การจัดลำาดับแบบมาก่อนได้ก่อน 
(First Come First Serve) 
ลูกค้ารายไหนติดต่อมาก่อนต้อง
รับงานนั้นก่อน แม้ลูกค้าบางราย
เสนอค่าตอบแทนมากกว่าที่ตั้งไว้
ก็ตาม เพราะลูกค้าทุกกลุ่มสำาคัญ
กับสมอลรูม
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การช่วยกันด้วยความเป็นครอบครัว

สมมติลูกค้า request วงใหญ่ หรือ วงกลาง ก็มีวงเล็กพ่วงไปด้วย 

เพื่อให้มีโอกาสในการเล่นมากขึ้น เป็นการช่วยกัน

รายได้บางทีก็แพคแถม

 บางทีก็มีค่าใช้จ่ายบ้าง ซึ่งวงใหญ่ที่นี่ โคตรใจ

อย่างเช่น Tattoo Color

คุณรุ่งโรจน์	อุปถัมภ์โพธิวัฒน์	ผู้นำาชุมชนคนรักดนตรีแห่งค่ายสมอลรูม

เพราะความสามัคคี และความที่เราอยู่กันแบบแนบแน่น

ปลูกฝังให้รักกัน อยู่ด้วยกันต้องรักกันนะ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เวลาไปงานถ้าไปหลายๆ วงก็ช่วยกันดู

เช่น วงนี้ควรร้องยังไง Entertain ยังไง 

ก็มาแชร์กัน ร้องแบบนี้ดีกว่า ท่าทางแบบนี้ดีกว่า

อะไรแบบนี้คือทุกคนช่วยกัน

คุณกบ	พรพรรณ		ยอดศรีเมือง	AR	แห่งค่ายสมอลรูม

ข้อสังเกตหน่ึงที่พบจาก
การขายงานของ AR คือ การให้
โอกาสวงน้องใหม่ที่แจ้งเกิดได้ไม่
นาน ได้ร่วมเล่นกับวงที่มีชื่อเสียง 
เพื่อขยายฐานแฟนคลับ และ
ประชาสัมพันธ์ได้อีกทาง ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
เรียกว่า แพคแถม แต่บางครั้ง
ก็ได้รับเนื่องจากวงใหญ่ท่ีมีชื่อ
เสียงแบ่งรายได้มาให้กับวง
น้องใหม่ที่ไปร่วมเล่นด้วยกัน 
ตัวอย่างของวงน้องใหม่ได้แก่ 
The Jukk, The Yers และ 
Polycat ส่วนตัวอย่างของ
วงใหญ่ได้แก่ The Rich Man 
Toy และ Tattoo Colour

หลังการเล่นดนตรีร่วมกัน
ของวงใหญ่ วงเล็ก สิ่งหนึ่งที่เป็น
ความน่ารักของชาวชุมชนสมอลรูม 
คือ การมานั่งคุยกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันถึงข้อดี ข้อเสียของ
การโชว์ซึ่งกันและกัน วงใหญ่
แนะนำาวงเล็ก น้องใหม่เสนอรุ่นพี่ 
เป็นกระบวนการของชุมชนคน
รักดนตรีที่สามารถไปประยุกต์ใช้
ในงานหลายสาขาที่อาศัยความ
ชำานาญและประสบการณ์ที่เมื่อ
มีการแบ่งปันระหว่างกันจะเกิด
การต่อยอดเทคนิคไปได้ไม่สิ้น
สุด เกิดความยั่งยืนในการอยู่ร่วม
กัน เทียบเคียงได้กับลักษณะของ
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติหรือ 
Community of Practices, COPs ที่
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันแลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน อย่างต่อเนื่อง และ
ต่อยอด

Artist	Relationship	Management

ฟังก์ชันหน่ึงที่ค่ายเพลง
ทุกแห่งต้องมี คือ การสร้างความ
สัมพันธ์กับศิลปิน โดยทีมวิจัย
ได้พบกับ หัวหน้าวงดนตรีของ
สมอลรูม ผู้นำาหน้าที่เป็นเสาหลัก
ในการดูแลศิลปินในเรื่องทาง
เทคนิคที่เก่ียวกับการใช้ชีวิตของ
ศิลปิน การทำาเพลง การปฏิบัติตน 
การพัฒนาตนเอง ชายคนนี้เห็น
การเปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหว
ของค่าย เข้าใจศิลปินรุ่นใหม่
เป็นอย่างดี เขาได้ผ่านช่วงที่ต้อง
พัฒนาตนเอง เจอปัญหาของ
ศิลปินหน้าใหม่มาทั้งหมดแล้ว เขา
คือ คุณกอล์ฟ – ประภพ ชมถาวร 
นักร้องนำา Superbaker เขากล่าว
ถึงหลักคิดสำาคัญในการทำาหน้าท่ี
นี้ว่า เขามีหน้าที่ทำาให้สมอลรูมซึ่ง
ประกอบด้วยทีมงานและศิลปิน
อยู่กันไปนานๆ

เรากลายเป็นรุ่นใหญ่ไปแล้ว 

หน้าที่เราก็เหมือนเป็นครูช่วย

เหลือให้พี่รุ่งก็เป็นหน่วยนึงที่ทำาให้

องค์กรพัฒนาไปได้ดี 

เราก็เหมือนพนักงานคนนึง

เพียงแต่ว่ารายได้อาจมาจากทางอื่น 

พี่รุ่งบอกว่าเสมอว่าพนักงาน

ก็เหมือนวงดนตรีนะ 

แค่มีหน้าที่ตรงไหนก็ทำาตรงนั้น 

แต่จริงๆ ก็คือทีมเดียวกันหมดเลย 

ผมก็ขอเป็นหน่วยนึงที่ทำาให้ทีมนี้

อยู่ได้นานๆ

คุณ	กอล์ฟ	–ประภพ	ชมถาวร

นักร้องนำาวง	Superbaker	และ

หัวหน้าวงดนตรีแห่งค่ายสมอลรูม



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)32

ฝนชอบบรรยากาศที่นี่มากกว่า 

ล่าสุดเมื่อคืนเราไปแคมปัสกันมาที่นึง 

แต่เนื่องด้วยสภาพอากาศฝนตก

 เล่นไม่ได้ พอกลับมาถึงค่าย ทุก

คนก็พร้อมใจกันฉลอง ปาร์ตี้ 

คลายเครียดกันตรงนี้

แล้วมันสนุกมาก มันทุกวงจริงๆ 

ทุกคนพร้อมใจกันเฮฮา ไม่มีเก๊ก 

ไม่มีแบบชั้นวงดังกว่าแก ชั้นร๊อค

แกมันป๊อป มันไม่มี มันคุย 

ปล่อยมุขเฮฮากันทุกคน

สนิทกันเร็วมาก อาจด้วยเพราะนิสัย 

หรืออะไรบางอย่างที่มันคลิ๊กตรง

กันก็เลยรู้สึกเหมือนมาบ้านเพื่อน 

สมมติวันนี้ว่างมากไม่รู้ทำาอะไรเขา

ก็เข้ามาสมอลรูมแล้วก็มา

เล่นเกม มาคุย ฮาแตกกัน

อันนี้เป็นเรื่องที่ฝนประทับใจมาก

ตั้งแต่วันแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็

ยังเป็นอยู่

คุณฝน	-	วรางคณา	อุดมมะนะ	

มือเบสวง	Superbaker

แห่งค่ายสมอลรูม

เม่ือศึกษากระบวนการทำางาน
ของฝ่าย AR มาทั้งหมดแล้ว ทีม
วิจัยได้สรุปขั้นตอนกันทำางาน
ของ AR เพื่อให้สะดวกต่อการ
ทำาความเข้าใจ และนำาแนวคิด
ไปประยุกต์ในการบริหารคนที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญ ประกอบกับความคิด
สร้างสรรค์

การทำางานบันเทิง ถ้าไม่ได้เป้าเรา

ก็ไม่ได้โทษกัน อาจเป็นข้อที่ทำาให้

พนักงานอยู่ด้วยไม่เกร็ง 

ถ้าเครียดก็อาจเครียดร่วมกัน 

ถ้า happy ก็ happy ร่วมกัน

คุณรุ่งโรจน์	อุปถัมภ์โพธิวัฒน์	

ผู้นำาชุมชนคนรักดนตรี

แห่งค่ายสมอลรูม

Review	Feedback

คำาถามที่มักเกิดขึ้นหลังจาก
เพลงที่ เผยแพร่สู่ท้องตลาดไม่
ประสบความสำาเร็จ ซึ่งเป็นคำาถาม
เริ่มต้นของขั้นตอนการปรึกษา
หารือของชาวชุมชนสมอลรูม...

ตารางสรุปการทำางานของฝ่าย AR แห่งสมอลรูม

ความรู้สึกของชาวชุมชน
สมอลรูมที่มีต่อเวิ้ง 24 ชม. ของค่าย
แห่งนี้สะท้อนออกมาจากคำากล่าว
ของคุณฝน - วรางคณา อุดมมะนะ 
มือเบสวง Superbaker เธอเป็น
นักดนตรีอิสระ มีวงดนตรีมาก่อน 
และมีโอกาสได้ย้ายมาร่วมงานกับ
สมอลรูม เธอกล่าวกับทีมวิจัยถึง
ความรู้สึกที่มีต่อสมอลรูมด้วยแวว
ตาที่สดใส มีความหวัง มีความสุข
เหมือนกับเพิ่งได้เข้ามาสังกัด
สมอลรูมไม่นาน เหมือนกับเป็น
ศิลปินหน้าใหม่ที่มีไฟเปี่ยมล้นที
เดียว
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กว่าเพลง ฟ้า เพลงแรกของ

วง Tattoo Color จะดังก็ใช้เวลา 

7-8 เดือน เราคุยกันด้วยตรรกะ 

ด้วยเหตุผล

 อย่างมันก็เป็นอะไรที่เราลับ

สมองได้ ทุกวันนี้ เราก็ฟันธงไม่ได้

ว่าเพลงไหนจะดัง แต่เรามานั่งคุยกัน 

มันจะลับสมองเอง

คุณรุ่งโรจน์	อุปถัมภ์โพธิวัฒน์	

ผู้นำาชุมชนคนรักดนตรี

แห่งค่ายสมอลรูม

ขั้นตอนท่ีมีการรวมตัวกัน
ของชาวชุมชนสมอลรูมมากที่สุด
รองจากค่ำาคืนกิโยติน คือ ช่วงที่
เพลงใหม่ (Single) ออกสู่ตลาด
ได้ระยะหนึ่งและเริ่มมีเสียงตอบรับ 
(Feedback) ทั้งในทางบวกและ
ทางลบ โดยการรวมตัวนั้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือมาค้นหาว่าทำา
อย่างไรให้ Single ที่ยังไม่ประสบ
ความสำาเร็จ ณ ตอนนั้น ได้เป็น
ทีรู่้จัก หรือ หาแนวทางทำาให ้
Single ต่อไปประสบความสำาเร็จ 
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันทั้งบริษัท
ไม่ว่าเป็นศิลปิน ทีมงานเพลง 
PR AR และทุกคนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในมุมมองท่ีตนรู้สึก
อย่างอิสระ และเจ้าของผลงาน
เพลงที่ได้รับการ

วิพากษย์ก็พร้อมรับข้อคิด
เห็นต่างๆ เพื่อไปพัฒนาผลงาน
ต่อไป

การที่สมอลรูมสามารถทำา
กระบวนการนี้ได้เป็นเพราะคน
ที่ ก้าวเข้ามาในค่ายแห่งนี้ต้อง
ผ่านการคัดกรองมาอย่างดี และ
สั่งสมวัฒนธรรมการช่วยเหลือ

กันมาตั้งแต่ต้น ทำาให้เมื่อถึงเวลา
ต้องหาทางแก้ไข พัฒนาองค์กร 
ทุกคนช่วยกันเต็มที่ เพื่อเป้าหมาย
เดียวกัน

วงใหญ่ ท่ีมี ช่ือ เสียงของ
สมอลรูมอย่าง Tattoo Colour 
ก็ผ่านช่วงเลานี้มาเช่นกัน ใน single 
เปิดตัว เพลง “ฟ้า” ก็ใช้เวลานาน
กว่าจะทำาให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งตัวช่วย
สำาคัญที่มาระดมความคิดกัน คือ 
ชาวชุมชนสมอลรูม ทำาให้ผ่าน
ช่วงเวลานั้นมาได้จนพวกเขากลับ
มามีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้

การเกื่อกูลกันในองค์กร

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความ

เป็นกันเอง เราอยากพูดอะไรเรา

ก็พูดได้ เราอยากทำาอะไร

เราก็เสนอ ทุกคนกล้าพูด กล้า

แสดงความคิดเห็น ทุกฝ่าย

ยอมรับ ผู้บริหารให้โอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นเหมือนทุกอย่าง

แชร์กัน เราเต็มที่ เราไม่เก็บกด

มีอะไรก็พูด ก็บอก อันนี้เป็นจุด

เริ่มต้นในการทำาให้องค์กรมี

ความสุข ไม่ค่อยมีปัญหาหนักๆ

เลย มีอะไรก็ปรึกษากันตลอด

คุณละ	พีรยา	ศรีทอง
PR	แห่งค่ายสมอลรูม

ผมไม่รู้ที่อื่นเป็นไงนะ แต่ที่นี่

พอแป้กก็มานั่งคิดกันว่าทำาไม 

ทำาไมถึงยังไม่ได้

แล้วทำายังไงให้มันได้ 

พูดง่ายๆว่าถ้าเอ็งยังไม่หยุด

ข้าก็ยังไม่หยุด เหมือนกับว่า

เขาได้ Screen มาแล้วว่า

อยากสร้างชุมชน

ที่เป็นคนประเภทเดียวกันขึ้นมา 

แล้วก็ช่วยกัน ช่วยกันถ้อยทีถ้อย

อาศัย วงการมันเปลี่ยนด้วย

 สไตล์พี่รุ่งก็คือถ้าเพลงQCไม่

ผ่านก็ไม่ผ่าน เขามีความเคี่ยวอยู่ 

แต่ว่าถ้าได้ออก ผ่านมาตรฐาน

แล้วก็จะได้ทำาไปนานๆแล้ว

คุณ	กอล์ฟ	–ประภพ	ชมถาวร	นัก

ร้องนำาวง	Superbaker	และหัวหน้า

วงดนตรีแห่งค่ายสมอลรูม

คนที่มานั่งคุยก็คุยกันหมด ไม่มี

อาย ไม่มีหมกเม้น อายทำาไม เรา

ต้องมาช่วยกันนั่งวิเคราะห์ 

วงที่ยังไม่ดังก็ต้องใส่ใจ เป็น

ประโยชน์อยู่แล้ว ช่วยให้บริษัท

พัฒนาไปเรื่อยๆ

คุณรุ่งโรจน์	อุปถัมภ์โพธิวัฒน์	

ผู้นำาชุมชนคนรักดนตรี

แห่งค่ายสมอลรูม

กระบวนการ น้ี เป็นปัจจั ย
ความสำาเร็จของสมอลรูม การ
ร่วมกันระดมสมองอย่างเปิดใจ 
รับฟังความเห็น เคารพให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างชุมชน
นักปฏิบัติให้เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อย 
จนกระทั้งกลายเป็นชุมชนที่แข็งแรง
ของคนรักเพลง คนทำาเพลง ที่มา
รวมตัวกันเป็นค่ายเพงที่อยู่ได้ด้วย
แนวทางเดียวกัน พวกเขากำาลัง
เติบโตไปพร้อมกัน ดังแนวคิด
ของคุณรุ่งท่ีอยากทำาให้ทุกคน
ในสมอลรูมอยู่ด้วยกันไปจนแก่
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จากใจแฟนคลับสู่ค่ายเพลง

ด้วยภาพลักษณ์ความเป็น
ค่ายเพลงง่ายๆ สบายๆ ถือเป็น
มนต์เสน่ห์ของสมอลรูม ด้วยความ
มีเอกลักษณ์ที่ เนื้อร้องและการ
เรียบเรียงดนตรีที่ต่างจากตลาด
เพลงทั่วไป ทำาให้สมอลรูมมีความ
โดดเด่น ไม่เหมือนใคร มีความ
เป็นตัวของตัวเอง และทำาให้มีคน
มากมายต้องการที่อยากร่วมงาน
กับสมอลรูมแห่งนี้ จากแฟนเพจ
ของสมอลรูมที่เคยตั้งคำาถามถึง

ของบรรดาเหล่าแฟนคลับทั้งหลาย 
พบว่าหลายคนมีความฝันอย่าง
เดียวกัน คือ ต้องการร่วมงานกับ
สมอลรูม 

ฝันส่วนตัว

Dodid’o Udom 

อยากทำางานในสมอลรูมครับ	^^

27	March	at	13:53

Phethai Mostmuscular 

อยากเป็นศิลปิน	อยู่ค่ายสมอลรูม

แค่นี้นอนตายตาหลับ

หรือไม่ก็คนยกของในค่ายก็ยังดี

27	March	at	13:55

นอกจากนี้ไม่ว่าศิลปินในค่าย
เดินทางไปเล่นคอนเสริต์เนื่องใน
โอกาสใดก็ตาม ก็มักได้รับการ
ชื่นชมและการตอบรับที่อบอุ่น
จากแฟนคลับที่ติดตามผลงาน
ของศิลปินในค่ายอยู่เสมอ
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Hippie Sugar 

คอนเสิตสนุกสุดๆไปเลยค่ะ	ศิลปินสมอลรูม

น่ารักและตลกเป็นเอกลักษณ์มากกก	

ขอยืนยันว่าจะติดตามผลงานต่อไป

15	July	at	01:31

Meiily P. Thawaisin 

ชอบค่ายนี้มากค่ะ	:)

มีเเต่ศิลปินมีคุณภาพ

30	June	at	13:48
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“
	“สห”	แปลว่า	รวม	
“ภาพ”	แปลว่า	ภาวะ
“แรงงานทางดนตรี”	

แปลว่า
ผู้ ใช้แรงสมองและ
แรงงานทางดนตรี

”

Music Union
บริษัท	สหภาพดนตรี	จำากัด

“สหภาพดนตรี” จึงแปลว่า 
ภาวะแห่งการรวมกันของผู้ใช้
แรงสมองและแรงงานทางดนตรี 
ซึ่งหัวขบวนของการแรงงานทาง
ดนตรีกลุ่มนี้ ได้แก่ คุณดี้ นิติพงษ์ 
ห่อนาค คุณป้อม อัสนี โชติกุล
คุณโอม ชาตรี คงสุวรรณ และ
จุ๊บ วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี โดยได้
รับการสนับสนุนจากบริษัท 
บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

ชื่อของ บริษัท สหภาพดนตรี จำากัด หรือ Music Union เกิดขึ้น
จากแนวความคิดของคุณดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค โดยให้คำานิยามไว้ ดังนี้ 

“สห” + “ภาพ” + “แรงงานทางดนตรี” = “สหภาพดนตรี (Music Union)”

ศรายุทธ	พจนปรีชากุล,	ประภัสร์	รักตะจิตระการ,	รศ.ดร.วิชัย	อุตสาหจิต	
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ภาพบรรยากาศภายในองค์กร

ทุกมุมจะมีเครื่องดนตรี
วางประจำาอยู่

บริษัท สหภาพดนตรี จำากัด  
ก่อตั้ง เมื่อปี 2554 โดยมีหัวขบวน
ทั้ง 4 และทีมงานรุ่นบุกเบิกอีก
กว่าสิบชีวิตได้ร่วมกันเขียนโน้ต
ตัวแรกของสหภาพดนตรีขึ้น
มา จนกระทั่งปัจจุบัน ปี 2556 
สหภาพดนตรี มีผู้ร่วมอุดมการณ์ 
ประมาณ 40 คน และวงดนตรี
อีกนับสิบวง และกำาลังก้าวต่อไป
อย่างมั่นคง
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ความตั้งใจของคนกลุ่มนี้

ในยุคที่อุตสาหกรรมดนตรี
ถูกกระทบอย่างรุนแรงด้วยการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดย
การใช้สั งคมออนไลน์ ในการ
สรรหาเพลงมาบริโภคฟรีโดย
ไม่ ได้สนับสนุนคนดนตรี ใ ห้
สามารถมีอาชีพอยู่ได้ ประกอบ
กั บ แ น ว คิ ด ก า ร แ ส ว ง ห า ผ ล
กำาไรสู งสุดแทรกซึมเข้ามาใน
อุ ตสาหกรรมดนต รีจนทำ า ใ ห้
ธรรมชาติของการสร้างสรรค์งาน
ดนตรีถูกบิดเบือนไป...ดังคำากล่าว
ของผู้ ท่ีอ ยู่ ในโลกของดนตรี
มายาวนานอย่างคุณกบ

มุมนั่งพักผ่อน และรับแขกผู้มาเยือน

ดนตรีก็ยังเป็นภาษากลาง

ที่จรรโลงโลก จรรโลงคนได้ 

แต่กับบริษัท หรือองค์กรที่เน้นอะไร

ที่มันเป็นตัวเงินมากจนเกินไป 

เป็น Business จนเกินไป เน้นเรื่อง

การค้าขายมากเกินไป

มันก็ไม่มีความสุขหรอก 

คนที่อยู่จะหมดความสร้างสรรค์ 

ไม่มี inspire มันก็เหมือน

สิ่งไม่มีชีวิตไปแล้ว

คุณกบ	วันจักร	อำานรรฆมณี	(ซ้าย)
General	Manager
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ด้วยเหตุนี้ทำาให้หัวขบวน
ทั้ง 4 เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะ
รวมตัวกันเพื่อปรับแนวคิดการ
ทำาธุรกิจนี้ให้เป็นการแสวงหา
ผลกำาไรที่ไม่สูงสุด แต่เป็นการ
แสวงหากำาไรเพื่อนำามาหล่อ
เลี้ยงคนดนตรีด้วยกันให้อยู่ได้
อย่างมีความสุข แสดงให้เห็น
จากเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
แห่งนี้

คุณดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค 1 ใน
หัวขบวนของสหภาพดนตร ี ได้
ขยายความเป้าหมายขององค์กร
ท่ีอยากให้แรงงานทางดนตรีทุก
คนมีความสุขใน 2 ด้าน ไว้ดังนี้

 

หมายถึง การมีอาชีพที่ได้รับ
ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการเลี้ยง
ดูตนเองและครอบครัว

หมายถึง การได้ทำางานที่ไม่
เดือดร้อนความรู้สึกตนเอง และ
ไม่เดือดร้อนความรู้สึกผู้อื่น 

ในการสร้างให้สหภาพดนตรี
เป็นสถานท่ีซ่ึงพนักงานอยากมา
ทำางานทุกวันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่
ได้ แต่อันดับแรกผู้นำาต้องทำาความ
เข้าใจธรรมชาติของคนในองค์กร
ให้ลึกซึ้งว่าพวกเขาต้องการอะไร 
อยากทำางานแบบไหน และอยาก
ได้ผู้นำาที่แสดงบทบาทแบบใด ซึ่ง
ผู้นำาองค์กรแห่งน้ีได้แสดงมุมมอง
ที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจธรรมชาติ
ของแรงงานในธุรกิจนี้อย่างลึกซึ้ง
เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ใน
การเป็นแรงงานทางดนตรีตัวเล็กๆ 
ที่สร้ างสรรค์ผลงานมาอย่าง
มากมาย

ความสบายตัว และ ความสบายใจ 

ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก็ถือว่าล้มเหลว

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

ความสบายตัว

ความสบายใจ
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จากการที่แรงงานทางดนตรี
ได้รับการปฏิบัติจากผู้นำาอย่าง
เข้าใจหัวอกเดียวกัน ส่งผลให้
คนกลุ่มนี้ยังคงมีแรงบันดาลใจ
ที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
ไม่ใช่เพียงเพื่อความสบายตัว 
เท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อความสบายใจ
อีกด้วย

อย่างไรก็ดี การมีเพียงหลักการ
หรือความตั้งใจที่จะสร้างองค์กร
แห่งความสุขนั้นไม่เพียงพอท่ีจะ
ทำาให้เป็นองค์กรแห่งความสุขได้ 
เพื่อฉายภาพของการสร้างองค์กร
แห่งความสุขในแบบสหภาพดนตรี
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในส่วนถัดไป
เป็นการถอดบทเรียนให้เห็นถึง
วิธีการสร้างความสุขแบบสหภาพ
ดนตรีที่สร้างความแตกต่างจาก
ธรรมเนียมการปฏิบัติ หรือหลักการ
บริหารธุรกิจแบบดั้งเดิมได้อย่างไร

พี่เน้นคนมากกว่างาน

พี่ไม่เน้นงานที่ได้ผลเลอเลิศ 

แล้วคนทำางานจะต้องเหนื่อยหนัก

สาหัส สากรรจ์

พี่ไม่เอางานที่พิเศษ

ระดับอนุสาวรีย์

แต่ว่าหญ้าแพรกแหลกราญ

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

ตั้งแต่ day 1 ของบริษัท

คนที่เริ่มต้นด้วยกัน 10 กว่าคน 

นั่งเป็นอัศวินโต๊ะกลม ถามว่า 

อยากได้อะไร เขียนบนกระดาน 

อะไรที่ไม่ชอบ ของเดิมมีอะไร 

เขียนบนกระดาน

กติกาอยากให้เป็นอย่างไร 

เขียนเอาเอง เอาเลย

จัดการให้เต็มที่

เขาก็จะถกเถียงกัน คุยกัน

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

Day	1

ในช่วงต้นของการก่อตั้งบริษัท
สหภาพดนตรี (คุณดี้ นิติพงษ ์
ห่อนาค ใช้คำาว่า Day 1) ทั้ง
ผู้บริหาร และแรงงานทางดนตรี
ของท้ังบริษัทในขณะนั้นมารวม
ตัวกันเพื่อ ร่างข้อตกลงอันเป็น
รัฐธรรมนูญความสุขขององค์กร
แห่งนี้ อันประกอบด้วย ข้อตกลงที่
เกี่ยวของกับความสบายตัว และ
ความสบายใจ ซึ่งเทียบเคียงได้
กับเป็นไบเบิ้ลในการสร้างความ
สุขให้คนในองค์กร 

ทำางานกันด้วยความไม่เครียด 

เราเคยอยากทำาอะไร

ที่ตอนอยู่ที่อื่น เราไม่ได้ทำา

เราทำาไม่ได้ 

เราก็คิดแล้วก็เอามาทำากันที่นี่ 

งานแบบไหนที่เราไม่เคยชอบที่จะทำา 

แต่ต้องทำาตอนที่เราอยู่ที่อื่น 

เราก็ไม่ทำางานแบบนั้นที่นี่

เราพยายามที่จะทำาให้

ข้อจำากัดทางธุรกิจ

ไม่เป็นอุปสรรค์ในการ

สร้างงานของเรา

และในขณะเดียวกัน

เราก็มีความสุขและภาคภูมิใจ

กับงานของเรา

ผมไม่รู้ว่า บริษัทอื่นเป็นยังไง 

แต่บริษัทที่ผมอยู่เป็นอย่างนี้ 

บริษัทอื่นเค้าอาจจะมองว่า

เป็นบริษัทประหลาด

ทำาธุรกิจ และบริหารงาน

แบบประหลาดๆ 

มีแต่คนประหลาดๆ

แล้วมันจะสำาเร็จได้ยังไง

ผมบอกได้แค่ว่า

ความสำาเร็จของเราคือ

ความสุขมากกว่าตัวเลข 

เราทำาบริษัทบันเทิง

เราก็ต้องมีความสุข

และสร้างความสุขไปให้กับผู้คน 

แม้ว่าเราจะประหลาด 

แต่เราก็มีความสุข

ที่ได้มารวมกัน

อยู่ด้วยกัน

และสร้างงานไปด้วยกัน

คุณกตัญญู	ทุ่งมีผล

กล่าวถึงความสุขในแบบที่

สบายตัว	และสบายใจ	

จากคอลัมน์ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ของบริษัท	สหภาพดนตรี	จำากัด
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ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
กับความสบายตัว

คนแบบสหภาพดนตรี

ข้อตกลงข้อแรกท่ีกำาหนด
ขึ้นร่วมกันเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการ
สร้างความสบายตัวให้กับองค์กร 
และพนักงาน คือการคัดเลือก
คนที่เหมาะสมกับความตั้งใจของ
องค์กรเข้ามารวมกัน

ที่นี่ศิลปิน คนทำางานเพลง ทุกคน

ต้องเป็นคนชอบฟังเพลง 

เป็นนักฟัง ถ้าไม่เป็นนักฟังเพลง 

ไม่ชอบฟังเพลง ไม่ให้เข้ามา

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

การทำางานอะไรก็ตามถ้าคุณ

สร้างผลผลิตออกมา

แต่คุณไม่ได้รัก 

เหมือนคุณนั่งรถไปผ่านป่า

ผ่านภูเขา แล้วคุณเห็นต้นไม้

 แล้วคุณไม่ได้นับเป็นต้น

คุณนับเป็นคิวบิก นั่นแหล่ะ

คือ ที่มาที่ไปของการที่จะต้อง

มาสร้างบริษัทใหม่ที่มีกฎว่า

ต้องเป็นคนที่อย่างน้อย

ชอบฟังเพลง

อาบน้ำาร้องเพลงไปด้วย

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

คือแรงงานทางดนตรีทุกคน
ที่นี่ทั้งสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับด้านการผลิตชิ้นงาน และ
พนักงานในสำานักงาน ต้องมี
พื้นฐานเป็นคนชอบฟังเพลง 
และถ้าสามารถเล่นดนตรีได้บ้าง
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
เนื่องจากธุรกิจหลักเป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรี การได้คนที่มีพื้นฐานจิตใจ
รักดนตรี เล่นดนตรีมาอยูร่วม
กันจะช่วยให้ได้คนที่มีทัศนคติ 
รสนิยมใกล้เคียงกัน สามารถ
วิพากษ์ วิจารณ์ และมีส่วนร่วม
กับผลงานทางดนตรีได้ตลอด
เวลาแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสายที่

ใ นก า รทำ า ง าน เพล ง ในยุ ค
ปัจจุบันให้โดนใจคนฟังนั้นต้องใช้
การมีส่วนร่วมจากทีมงานในการ
วิพากษ์ วิจารณ์ชิ้นงานจนกว่าจะ
ลงตัวมากที่สุด ทำาให้ต้องมีการ
ปะทะกันทางความคิดอยู่เสมอ 
หากเป็นคนที่อารมณ์หงุดหงิด 
หรือขุ่นมัวได้ง่ายก็ไม่เหมาะท่ีจะ
ทำางานอยู่ในธุรกิจที่ต้องมีทั้งการ
แสดงความคิดเห็น และรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์ผล
งานให้ดีที่สุด ดังนั้นสหภาพดนตรี 

คุณดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค ได้
กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำาคัญของ
แรงงานทางดนตรีที่นี่ คือ “ไม่ว่า
คุณจะอยู่ตำาแหน่งไหน คุณต้อง
ฟัง” ที่สหภาพดนตรีทุกคนต้อง
มีความสามารถหลักในเรื่องการ
ฟังให้จบอย่างตั้งใจ ไม่ว่าจะอยู่ใน
ตำาแหน่งใด โดยเฉพาะในระดับที่
เป็นหัวหน้างาน ต้องให้โอกาสผู้ที่
อยู่ในทีมงานได้มีการแสดงความ
คิดเห็นทั้งติและชม เห็นด้วย 
เห็นต่าง ซึ่งผลของการยึดมั่นใน
แนวทางนี้ คือ จะไม่มีเหตุการณ์
นินทาว่าร้ายกันลับหลัง แต่จะ
พูดกันต่อหน้าได้เลย แม้ว่าจะ
เห็นต่างก็ตาม เพราะพื้นฐานของ
คนที่นี่มีอารมณ์ขันอยู่แล้ว หรือ
ในทางวิชาการอาจเรียกว่าคนที่
นี่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือ 
EQ อยู่ในระดับสูง 

Music Lover

อารมณ์ขัน

การฟัง

เกี่ยวข้องกับดนตรีก็ตาม เมื่อผล
งานดนตรีแต่ละชิ้นคลอดออกมา
สู่สาธารณะ พนักงานทุกคนที่มี
ส่วนร่วมในการวิพากษ์ก็จะเกิด
ความภูมิใจในตนเอง และชิ้นงาน
เพลงนั้นๆ

จึงนิยมชมชอบแรงงานทางดนตรี
ที่มีอารมณ์ขัน แต่จริงจังกับงาน 
กล้าวิพากษ์ วิจารณ์บนพื้นฐาน
ที่มุ่งผลของชิ้นงานเป็นหลัก โดย
มีสมมติฐานที่ว่าถ้าเป็นคนที่มี
อารมณ์ขันจะสามารถวิพากษ์ 
วิจารณ์ได้อย่างเข้าใจในธรรมชาติ
ของงาน ไม่ทำาให้ผู้รับคำาวิจารณ์
เกิดความทุกข์ เกิดเป็นความ
ขัดแย้งท่ีสร้างสรรค์ ในทางกลับกัน
การเป็นผู้รับคำาวิจารณ์ หากเป็น
คนที่มีอารมณ์ขันก็จะไม่ทำาให้
เป็นทุกข์ แต่กลับมีกำาลังใจที่จะ
พัฒนาชิ้นงานให้ออกมาลงตัวสุด
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คนที่สหภาพดนตรี เรียกว่า 

เอเลี่ยน
นอกจากการมีข้อตกลงกัน

แล้วว่าอยากได้คนประเภทไหน
มาร่วมงาน ที่นี่ยังมีข้อตกลงใน
เร่ืองของคนท่ีไม่อยากได้มาร่วม
งานอีกด้วย นั่นคือ คนแบบที่เป็น 
“เอเลี่ยน”

“เอเลี่ยน” คือ ผู้ที่มีทัศนคติ
อันไม่ดีงามต่อผู้อื่น เห็นแก่ตัว 
เกเร ดูไม่สุจริต หรือเข้ากับคนอื่น
ไม่ได้ 

กลไกในการตรวจจับเอเลี่ยน

คุณสมบัติของเอเลี่ ยนที่
สังเกตได้ง่าย คือ ทัศนคติอันไม่
ดีงามต่อผู้อื่น และความไม่สุจริต 
แต่คุณสมบัติที่ สั ง เกตได้ยาก 
คือ ความเข้ากันไม่ได้กับคนใน
องค์กร แต่พบว่าที่นี่ก็ยังมีกลไก
ประหลาดเพื่อไว้ตรวจตราว่าคนใด
ท่ีมีแนวโน้มว่าจะเป็นเอเลี่ยน 
โดยใช้การพิจารณาจากอารมณ์ขัน 
หากเป็นคนที่มีรสนิยมทางด้านนี้
คล้ายกัน เข้ากันได้ดี ก็จะขำาเรื่อง
เดียวกัน 

“ขำาเรื่องเดียวกัน” ... คือ 
กลไกในการดูการทำางานว่าคนที่
เราพิจารณานั้นสามารถทำางาน
กันได้อย่างราบรื่นหรือไม่ เพราะ 
หากพูดจาภาษาเดียวกันแล้วยัง
หัวเราะได้ มีอารมรณ์ขันร่วมกัน 
ถือว่าสอบผ่าน แต่หากสังเกต
ได้ว่าเริ่มขาดอารรมณ์ขันร่วมกัน
แล้ว ก็ต้องระวังเพราะอาจเป็น
สัญญาณของความไม่ราบรื่นใน
การทำางาน และหากประกอบกับ
คุณสมบัติในด้านทัศนคติแง่ลบ 
กับความไม่สุจริต องค์กรก็จะตรวจ
จับเอเลี่ยนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

Job Description และค่า
ตอบแทน

เร่ิมต้นจากการให้พนักงาน
ทุกคน ณ ตอนนั้น ได้ศึกษางบดุล 
(Balance Sheet) ของบริษทั 
และให้เขียน Job Description 
ของแต่ละคนด้วยตนเอง พร้อม
กับกำาหนดค่าตอบแทนที่คิดว่า
เหมาะสม ทั้งในรูปของเงินเดือน
ประจำา และค่าจ้างรายชิ้นงาน 
โดยมีรายละเอียดแตกต่างกัน 
ดังนี้ 

เงินเดือน: เป็นข้อมูลรายบุคคล 
จะใช้วิธีให้พนักงานส่ง SMS แจ้ง
มาทางผู้บริหารว่าต้องการมาก
น้อยเพียงใด เงินเดือนท่ีเดิมได้เท่า
ไหร่ ส่วนใหญ่จะให้เท่ากับ หรือ 
มากกว่าท่ีทำางานเดิมเล็กน้อย

ค่าจ้างรายช้ินงาน: ให้แต่ละ
ตำาแหน่งท่ีต้องทำาช้ินงาน ไปหา
ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนของค่า
จ้างรายชิ้นงานจากค่ายเพลงที่
อื่นมาใช้อ้างอิง โดยส่วนใหญ่จะ
กำาหนดให้เท่ากับมาตรฐานใน
อุตสาหกรรม 

พบกันครึ่งทาง
เมื่อได้ตัวเลขค่าตอบแทนที่

คาดหวังจากพนักงาน ทั้งเงินเดือน 
และค่าจ้างรายชิ้นงานมาแล้ว 
ผู้บริหารจะนำามาคำานวนเปรียบ
เทียบกับคาดการณ์รายได้ของ
บริษัท เพื่อถกเถียงกันว่าจะพบกัน
ครึ่งทางได้อย่างไรบ้าง จะกำาหนด
ค่าตอบแทนที่สบายตัวทั้งพนักงาน 
และบริษัท    

บริษัทจะปรับไปเอง เจ้าตัวเอง

ก็จะมองหน้ากันได้ทุกคนเลย

มันจะไม่มีความรู้สึกที่แบบ 

ทำาไม ไม่ได้ ไม่มีเลย มันเป็นของบริษัทไง

เขาก็บอกเอง ข้างนอกจ่ายเท่านี้นะ

จะรู้ได้เองว่าถ้าได้เยอะเกินไป บริษัท

ได้รายได้ประมาณนี้

จะขาดทุน (ผู้บริหาร) ก็จะถามว่า

เราจะอยู่กันได้มั้ย เขาก็บอกว่า ก็

เอาเท่าที่เขาอยู่ได้ (สบายตัว) บริษัท

อยู่ได้ (สบายตัว)

 สรุปว่า เราให้ขาดทุนน้อยที่สุด 

เพื่อให้มันอยู่ได้ เติบโตได้ ให้เขารู้

หมดทุกเรื่อง

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี
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ร่วมกัน รับรู้ สถานการณ์
ทางการเงิน

ในแต่ละปีพนักงานจะได้
เห็นตัวเลขผลประกอบการ เพื่อ
ให้ร่วมกันหาทางแก้ไขหากประสบ
ภาวะขาดทุน และรับรู้ความสำาเร็จ
ร่วมกันหากได้กำาไร ผลดีของ
การให้พนักงานได้รับทราบตัวเลข
ผลประกอบการ คือ ในกรณีที่
พนักงานไม่ได้ค่าตอบแทน หรือ
โบนัสอย่างที่คาดหวัง เนื่องจาก
บริษั ทประสบภาวะขาดทุน 
พนักงานจะไม่มีความทุกข์ใจ ว่า
เหตุใดจึงไม่ได้โบนัส หรือขึ้นเงิน
เดือน แต่จะพยายามคิดต่อไปว่า
จะทำาอย่างไรให้องค์กรกลับมา
มีกำาไร ส่วนในกรณีที่พนักงาน
ได้รับการเพิ่มเงินเดือน หรือได้
โบนัส ก็จะเป็นความภูมิใจที่ได้
ช่วยกันทำาให้บริษัทได้กำาไร 

ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
กับความสบายใจ

ความคาดหวังจากองค์กร

ความคาดหวังขององค์กร
ที่มีต่อพนักงานนั้น คือ การ
คาดหวังจะให้พนักงานมีความ
สบายใจก่อน และทำาผลงาน
ที่ดีให้กับองค์กร การจะวัดว่า
ผลงานออกมาระดับใดคงทำาได้
ยากเพราะมีปั จ จัยประกอบ

ทำาเท่าที่เราพอใจ และภูมิใจว่าเรา

ทำางานนี้ออกมา

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

หลายด้าน ดังนั้นองค์กรจึงขาด
หวังเพียงให้ชิ้นงานแต่ละชิ้นไม่
ขาดทุนก็เพียงพอแล้ว และความ
คาดหวังอีกประการ คือ องค์กร
คาดหวังให้พนักงานได้ผลิตชิ้น
งานออกมาด้วยความภูมิใจ

ในกรณีที่พนักงานไม่ได้ส่ง
งานตามกำาหนด หัวหน้างานจะ
ให้อธิบายเหตุผลที่แท้จริงท่ีทำาให้
ไม่สามารถส่งงานตามกำาหนด 
และใช้วิธีเตือนสติให้เห็นคุณค่า
ของโอกาสที่ ได้รับมอบหมาย
ใหท้ำาชิ้นงานนั้น และหากพลาด
บ่อยๆ ความนับถือตนเองก็จะ
ลดลง จนกระทั่งไม่มีใครนับถือ 
พนักงานที่ทำาผิดพลาดครั้งแรก
ก็จะตระหนักถึงผลกระทบใน
ระยะยาวและจะพยายามแก้ไข 
ปรับปรุงตนเองให้ทำางานส่งได้ทัน
เวลา

ชีวิตการทำางานในองค์กร
การประชุม
ปรัชญาการประชุมงานที่

สหภาพดนตรี คือ ประธานการ
ประชุมต้องพูดน้อยที่สุด

ประธานต้องไม่ได้มานั่งพูดคน

เดียว นั่นคือ การสั่งการ

แต่ที่ประชุมต้องเป็นที่ที่ลูกน้อง

ได้คุยกัน และประธานจะพูดน้อย

ที่สุด

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

สหภาพดนตรีเป็นองค์กรที่
เน้นการประชุม จัดการประชุม
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยเป็นการ
รวมตัวกันของพนักงานทั้งสาย
สำานักงาน (General) และสาย
ผลิตชิ้นงาน (Specialist) ซึ่ง
ลักษณะของงานมีความแตกต่าง
กันมาก หรือเรียกได้ว่าเป็น คน
ทำางาน 2 เผ่า ซึ่งการประชุมนั้น 
เป็นเหมือนเวทีให้คน 2 เผ่า ไดน้ำา
วาระต่างๆ มาแลกเปลี่ยน ปะทะ
กันทางความคิดด้วยอามรณ์ขัน 
จนกว่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องต่างๆ 
พื่อนำาไปพัฒนาผลงานขององค์กร
ให้ดีที่สุด โดยการประชุมทุกครั้ง
ต้องมีการบันทึกการประชุมเพื่อ
เก็บไว้ เป็นฐานข้อมูลในการใช้
อ้างอิงในภายหลังได้

คุณมีไอเดีย คุณทำา (คุณได้ 
Credit)

จุดเด่นท่ีสร้างความแตกต่าง
ให้กับการประชุมในแบบสหภาพ
ดนตรี ต้องหัดแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์ วิจารณ์ และหากความ
เห็นของใครสามารถนำามาต่อยอด 
เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น ผู้ออก
ความเห็นก็จะต้องเป็นผู้รับผิด
ชอบในการนำาไอเดีย หรือความ
คิดเห็นนั้นไปสู่การปฏิบัติ ถ้าคน
ที่ไร้ซึ่งความมีอารมณ์ขัน และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นเอเลี่ยนของที่นี่ 
จะมองว่าเป็นภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 
แต่หากเป็นคนที่เหมาะกับสหภาพ
ดนตรีแล้ว พวกเขารู้สึกว่าได้รับ 
credit และมีความมุ่งมั่นที่อยาก
จะสานต่อไอเดียของตนให้เห็น
เป็นรูปธรรม
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เราจะมีวันประชุม จันทร์ และพฤหัส ที่ทุกคนจะเข้ามา

เหมือนอยู่ในตลาด เสียงอื้ออึงมาก 

คุยกันแทบไม่รู้เรื่อง ชอบตะโกนคุยกัน ว่างๆ ก็หยิบกีตาร์ เบสมานั่งเล่นกัน 

วันนั้น คือ คนอื่นประชุมกันอยู่ เรามี 3 คน

ก็ดีดกีตาร์ไปเป็นการแวะมาเล่นแป๊บนึง 

แล้วกลับไปทำางานต่อ บางทีการแจมกันเล่นๆ

คนที่เป็นนักแต่งเพลงก็จะนึกอะไรออกได้เหมือนกัน เขาก็จดไว้

คุณศุภจิต	พันกมลศิลป์		Digital	Marketing	Manager

ตัวช่วยในการใช้ชีวิตในองค์กร
อย่างมีความสุข

ฝึกการขัดคอ –การฝึกความ
กล้าแสดงความเห็นต่าง

ด้วยธรรมชาติของธุรกิจที่
เน้นความคิดสร้างสรรค์ แล้วการ
แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไป
ตรงมาเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ
อย่างยิ่ง แต่ถึงกระนั้นคนที่เริ่ม
เข้ามาทำางานกับสหภาพดนตรี
อาจจะยังไม่คุ้นชินกับธรรมเนียม
แบบนี้ ผู้ที่เป็นหัวหน้างานจะ
เป็นคนที่คอยกระตุ้นให้พนักงาน
ได้ลองแสดงความคิดเห็นต่าง
ออกมา เรียกว่า ฝึกการขัดคอ 
ยกตัวเช่น ทำาผู้ที่เป็นหัวหน้างาน
แกล้งแสดงความคิดเห็น หรือ
คำาสั่งที่ไม่สมเหตุสมผล หรือ ไม่
เหมาะสมกับบริบทที่ควรจะเป็น 
เพื่อเป็นเหมือนการลองใจ หรือ
ทดสอบพนักงานใหม่ว่าจะกล้า
แสดงความเห็นต่างกับหัวหน้างาน
หรือไม่ เมื่อใดที่กล้าแสดงความ
คิดเห็น และพบว่าหัวหน้างาน
ทำาผิดพลาดจริงๆ แม้ว่าจะเป็น
ความตั้งใจของหัวหน้านที่สร้าง
สถานการณ์ขึ้นเพ่ือฝึกลูกน้อง
ของตน ก็จะช่วยให้พนักงานคนนั้น
มั่นใจ และกล้าแสดงความคิดเห็น
มากยิ่งขึ้น ในองค์กรแห่งนี้ จะ
เรียกว่า “กล้าขัดคอ” มากขึ้น ซึ่ง
เป็นผลดีให้กับหัวหน้างานที่จะมี
ลูกน้องท่ีกล้าแสดงความคิดเห็น 
และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงาน
ร่วมกันมาช่วยสนับสนุนให้การ
ทำางานราบรื่นยิ่งขึ้น
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เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราผิดจริงๆ

เราอาจจะพลาด หรือมองไม่เห็น 

เค้าก็กล้าขัดคอ 

มันได้ประโยชน์เพราะเราสบายตัว 

เราทำาผิดได้ 

เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้อง

แบกคนเดียว เหนื่อยคนเดียว

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

กรณีศึกษาของการฝึกขัดคอ
ด้วยอารมณ์ขัน คือ วันหนึ่งในที่
ประชุม ผู้บริหารจะใส่เสื้อสกรีน
รูปนิ้วชี้ไปทางหนึ่ง และมีข้อความ
ว่า “ไอ่เนี่ยมันโง่” เพื่อกระตุ้นให้
พนักงานกล้าแสดงความเห็นใน
ที่ประชุม เมื่อถึงเวลาประชุมใน
ห้องประชุม พนักงานก็จะพากัน
ไปนั่งฝั่งตรงข้ามกับทิศทางท่ีนิ้ว
ชี้ไปเป็นสถานการณ์ท่ีสร้างขึ้น
ด้วยอารมณ์ขัน เพื่อฝึกแรงงาน
ทางดนตรีให้มีคุณภาพ

ฝึกการจิกกัด –การเปิดพื้นที่
ในการยอมรับกันและกันมากขึ้น

แรงงานในสหภาพดนตรี ถูก
ฝึกให้ กล้าที่จะเสียดสีกันอย่าง
มีอารมณ์ขันร่วมกัน ผลดีอย่าง
หนึ่ง คือ เป็นการฝึกใช้ภาษา
เพื่อสื่ออารมณ์เพื่อใช้ต่อยอดใน
การทำางานต่อไปการฝึกการจิก
กัดเหมาะสมหรับการทำาต่อหน้า
พร้อมกับการแสดงอวจนะภาษา
ที่สื่อถึงความมีอารมณ์ขันสอด
แทรกเข้าไป ซึ่งไม่เหมาะสำาหรับ
ในโลกออนไลน์ เพราะผู้อ่านไม่ได้
รับรู้ถึงอวจนะภาษา และน้ำาเสียง
ของผู้พูด อาจเป็นอันตรายต่อ
ความสัมพันธ์ได้

เราเล่นกัน ปกติมันไม่เป็นผู้ใหญ่อะ

แต่จะเป็นผู้ใหญ่ในเวลาที่เราต้องการ

 แต่ไม่ต้องทำาท่าเคร่งเครียดขนาดนั้น

ไม่ต้องทำาท่าบีซี่ขนาดนั้น เรื่องแค่นี้ 

เราก็ต้องไม่เป็นแบบนั้น เราก็ต้องมี

ความสุข หัวเราะ ชอบหัวเราะ 

บริษัทนี้เสียงหัวเราะเกิดขึ้นบ่อยมาก

จนไอ้ประตูห้องของผม

ที่เปิดไว้เนี่ยมันปิด รำาคาญ

หรือไม่ก็ทำางานอยู่มันก็หัวเราะอะไร

กันก็ไม่รู้ผมก็เปิดประตูไปดู

เฮ้ยเสียงดังอะไรกันวะ

คนจะหลับจะนอนอะไรแบบนี้ 
มันก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้คน

ทำางานอยากมาทำางาน

อย่างมีความสุข

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

ในขณะที่คุณอยู่ในบริษัทที่ต้องใช้

ภาษา การพูด การสื่อสาร 

ไม่ใช่สื่อสารเอาความอย่างเดียว 

สื่อสารเอาอารมณ์ด้วย 

ถ้าคุณอยู่ในนั้นแล้วทำาไม่เป็น

คุณก็จะไม่แข็งแรงพอที่จะทำาอะไร

อีกมากมาย

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

สภาพภายในบริษัท ก็ไม่ค่อยเหมือน

บริษัททั่วไปนัก เป็นค่ายเพลงที่มี

เสียงหัวเราะดังลั่นอยู่เนืองๆ 

โต๊ะทำางานมีความสำาคัญพอๆ กับ 

มีโซฟาเอาไว้นั่งเล่น

มีเครื่องเสียงดีๆ สำาหรับฟังเพลง

เรากันส่วนหนึ่งของพื้นที่บริษัท

เป็นที่สันทนาการ มีกีต้าร์เยอะมาก 

วันไหนครึ้มอกครึ้มใจ

 เราก็จะเล่นดนตรีด้วยกัน

เป็นหมู่คณะ ทุกคนในบริษัท

แจมด้วยได้เน้นสนุกสนานเอามัน

กันมากกว่า

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

เวลาพัก หรือ เวลาเลิกงาน

ในวันที่สบายตัว	และสบายใจ

พี่เชื่อว่าถ้าทุกคนทำางาน

ด้วยความสุข ความสนุก 

และคิดว่าเป็นงานเขาด้วย

ไม่ใช่แค่งานบริษัท เขาจะทำาได้ดีกว่า

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี
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ความสุขที่ เกิด ข้ึนมาจาก
ความสบายตัว และสบายใจท่ี
พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นมา จน
กระทั่งรู้สึกว่าองค์กรแห่งนี้พวก
เขาเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อมีเรื่อง
ท่ีกระทบกับความสุขของบริษัท 
แรงงานทางดนตรีกลุ่มน้ีจะตัดสิน
ใจบนพื้นฐานที่กระทบกับความ
สบายตัว และความสบายใจให้
น้อยที่สุด 

ความก้าวหน้า ความสำาเร็จ 
ประส ิทธ ิภาพ ประส ิทธ ิผล 
กำาไร ขาดทุน คำาศัพท์เหล่านี้
เป็นเครื่องมือท่ีมีไว้ชี้ วัดความ
สำาเร็จของธุรกิจ แต่ในองค์กร
ที่พยายามทำาให้พนักงานมีท้ัง
ความสบายตัวและความสบายใจ
แบบสหภาพดนตรี ไม่ได้ใช้ตัว
ชี้วัดที่เข้มข้นมาวัดผลจากสิ่งที่
พวกเขาทำามากนัก ขอเพียงแค่ไม่
ขาดทุน และได้ทำางานที่ไม่ขัดกับ
ความรู้สึกก็เพียงพอแล้ว

เมื่อมีผู้คนในภาคธุรกิจตั้ง
คำาถามกับองค์กรแห่งน้ีว่า ความสุข
มันวัดอย่างไร แล้วถ้าทำาให้พนักงาน
มีความสุข องค์กรจะได้รับผลอย่างไร 
คำาตอบท่ีได้ยินจากปากฝ่ายบริหาร
ขององค์กรกล่าวไว้ว่า

ถ้าเราทำางานให้ชัดเจนได้ปุ๊บ

มันก็ความสุข ก็อยากทำางาน 

ทำางานแบบหัวทุ่มเท

อย่างสุดๆ เลย

คือคนพวกนี้ ถ้าเค้าสบายใจ

แล้วเราไม่มั่วกับเค้า

แล้วเมื่องานมาถึงมือเรา 

ก็แบบว่าโห

เอ็งมันเท่ห์ชิปเป๋งเลยหว่ะ

เค้าก็มีความสุข

เขาก็มี Productive ขึ้น 

เพราะเค้าทำางานอย่าง

ทุ่มเทถวายหัว 

จึงเป็นคำาตอบว่าความสุขในบริษัท

ส่งผลกับงาน แม้จะวัดไม่ได้เป็น

องศาก็ตาม

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

เสียงแห่งความสุขของพนักงาน

การจะอธิบายที่ความสุข
ของพนักงานแต่ละคนนั้นคงเป็น
เรื่องที่ทำาได้ยาก แต่สิ่งที่พวกเขา
แสดงออกให้เห็นชัดเจนที่สุด คือ 
พวกเขาอยากมาทำางาน และชอบ
ทำางานที่องค์กรแห่งนี้ การได้อ่าน
ความรู้สึกของพวกเขาจะทำาให้
เขาใจว่า องค์กรแห่งนี้ทำาให้พวก
เขาเหล่านี้มีความสุขได้อย่างไร

ที่นี่ เราเห็นน้องๆ เขียนในเฟซบุ๊ค 

ซึ่งเราเห็นแล้วชื่นใจว่า

 “เป็นครั้งแรกที่รู้สึกอยากมา

ทำางานในวันจันทร์” เพื่อมาเจอ

เพื่อน เหมือนไปโรงเรียน

คุณดี้	นิติพงษ์	ห่อนาค

ผู้บริหารสหภาพดนตรี

เชื่อไหมคะถึงงานจะเยอะ

แต่กลับรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่า 

เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างสรรค์ผลงานเพลงสู่สังคมไทย

 สิ่งที่ Contribute ออกไปนั้น

มี Value มากๆ

ไม่รู้ว่าจะเวอร์เกินไปไหม

ถ้าจะบอกว่า 

รู้สึกกระตือรือร้นมากๆ

ที่จะมาทำางานในวันจันทร์

ผิดกับบริษัทอื่นๆไหมคะ

คุณสุภาวรรณ	พวงงาม
Office	Manager,	สหภาพดนตรี

พี่ๆที่นี่น่ารักทุกคน มีการแชร์

ความคิดไม่ปิดกั้นให้โอกาสเรา 

น่ารัก สอน ไม่ใช่สั่ง เราชอบ

วิธีการสอนมากกว่า คนที่นี่ไม่มี

การสั่งสอนที่ว่าควรทำาแบบนี้ 

อะไรแบบนี้ เราอยู่กันเป็น

ครอบครัวมากกว่า เราค่อนข้าง

แฮปปีกับแบบนี้

คุณนัททวัน	รอดยิ้ม

Administration	Officer,	สหภาพดนตรี

ถนนที่เราเดินผ่าน

บางทีก็มีนกแว๊บเข้ามากวนใจ

แต่ที่นี่ไม่มี ส่วนใหญ่เคยทำางานแบบ

ที่รู้สึกว่าอยู่ๆไป

 แค่นั้น พอมาอยู่ที่นี่ได้ทำากว้างขึ้น 

ได้เสนอความคิด แม้กระทั่งเรื่องที่

ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย

 เช่น เขาคุยกันเรื่องทำาเพลงก็มี

แนะนำาเขาบ้าง 

งานก็เยอะขึ้น มีงานที่ไม่เกี่ยวข้อง

เยอะขึ้น พอได้ทำางานที่มีความสุขก็

รู้สึกเหมือนไม่ได้ทำางาน

คุณศุภจิต	พันกมลศิลป์	

Digital	Marketing	Manager

ทิศทางของสหภาพดนตรี

ผลจากการโลดแล่นอยู่
ในธุรกิจสายดนตรีมานานของ
หัวขบวน และแกนหลักในบริษัท 
ทำาให้พวกเขารู้ว่าการดำารงไว้ซึ่ง
องค์กรความสุขนั้นต้องพยายาม
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ตั้งอยู่บนความไม่โลภ แม้จะมอง
เห็นโอกาสสร้างกำาไรมากมาย 
เพราะเมื่อใดที่ความโลภเข้ามา
ครอบงำาคนในองค์กร ไม่ว่าจะ
ผู้บริหาร หรือพนักงาน จะทำาให้
องค์กรเปลี่ยนแปลงไป ความโลภ
จะทำาให้องค์กรเน้นการขยาย
ธุรกิจไปโดย ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน 
มุ่งแสวงหาทุกช่องทางท่ีทำากำาไร
เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลต่อความสุข
ของคนในองค์กรย่างแน่นอน 
ผลที่ตามมา คือ อารมณ์ขันจะ
น้อยลง และจะกลายเป็นองค์กร
ที่มีแต่ความสบายตัว แต่ขาด
ความสบายใจในที่สุด

ผู้บริหารขององค์กรแห่งนี้

ประกาศอย่างชัดเจนว่าบริษัท
สหภาพดนตรี จะตั้งใจทำาผลงาน
ที่ไม่ทำาร้ายสังคม และยึดหลัก
ความสุขของพนักงานมาก่อน 
โดยมีความเชื่อว่าเม่ือคนมีความ
สุข งานจะดีเอง องค์กรจะดำาเนิน
งานต่อไปโดยทำาให้พนักงานรู้สึก
ว่ากำาลังทำางานให้ตัวเอง บริษัทนี้
เป็นของพนักงานทุกคน และจะ
ขยายไปในธุรกิจที่ยังคงรักษาสิ่ง
เหล่านี้ไว้ได้ หากธุรกิจใดที่คิดจะ
ขยายไปแล้วกระทบกับความสุข
ของพนักงาน ทั้งความสบายตัว 
และความสบายใจ บริษัทนี้จะไม่
เลือกเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางนั้น
เด็ดขาด

แบ่งปันความสุขและความทุกข์

เหตุการณ์แห่งความสุข
เกิดขึ้นมากมายภายในองค์กร
แห่งนี้ แต่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะ
มีองค์กรแห่งใดมีความสุขทุกวัน 
แต่มีอยู่ เหตุการณ์หนึ่งที่แสดง
ให้เห็นว่าองค์กรแห่งความสุข
ที่แท้จริงนั้นต้องสามารถแบ่งปัน
ความสุข ความทุกข์กันได้ ช่วงต้น
ปี 2556 พนักงานระดับแอดมิน
คนหน่ึงทำาเงินของบริษัทหายไป
จำานวน 30,000 บาท ซึ่งพนักงาน
ท่านนี้มีเงินเดือนเพียงหม่ืนกว่า
บาท แน่นอนการจะหาเงินมาใช้
หนี้ถึง 30,000 บาทนั้น คงเป็น
เรื่องที่ทำาได้ยาก นอกจากจะไป
ก่อหนี้ยืมสินมา แต่แล้วพนักงาน
ของบริษัทนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึง
น้ำาใจที่มี ต่อเพื่อนร่วมงานด้วย
การลงขันกันเพื่อระดมเงินมาช่วย
พนักงานรายนี้จนได้ครบ 30,000 
บาท โดยผู้บริหารก็ลงขันเป็น
จำานวนเงินมากหน่อยตามสมควร
แก่เงินเดือนที่มาก กว่าพนักงาน 
เหตุการณ์คร้ังน้ีทำาให้พนักงาน
รายนี้ตื้นตัน และเชื่อว่าพนักงาน
รายนี้ต้องรักองค์กรแห่งนี้มากขึ้น 
และที่สำาคัญพนักงานในองค์กร
แห่ งนี้ คงมีความสุขที่ ได้อยู่ ใน
บริษัทที่รักกันมากขนาดนี้ อย่างไร
ก็ตาม ความโชคดีก็ได้บังเกิดขึ้น 
ในภายหลังพนักงานรายนี้ได้ค้น
พบจนเจอว่าเงินหายไปเพียง 
3,000 บาท ถึงกระนั้นเหตุการณ์
นี้ก็ทำาให้พวกเขาได้แสดงให้กัน
และกันเห็นแล้วว่าความสุขใน
องค์กรที่ร่วมกันสร้างในทุกวัน
จะเป็นภูมิคุ้มกันช่วยให้ผ่านพ้น
ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ไปได้
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BE Magazine
นิตยสารที่กำาลังทำาสังคมอยู่...

“
พวกเราอยู่ที่นี่

โคตรมีความสุข

เลย

”
วลีเปิดของเร่ืองเล่าฉบับนี้

เป็นคำากล่าวของบก.ที่มีนามว่า 
พี่โทน (กิตติพจน์ อรรถวิเชียร) 
ของน้องๆ ในออฟฟิศ ทีมวิจัย
ได้อ่านนิตยสาร BE Magazine 
มาระยะหนึ่งประมาณ 1 ปี ก่อน
ท่ีจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่ทำางาน
ของนักทำาสังคมกลุ่มนี้ ผู้ที่กำาลัง
อ่านเรื่องเล่าชิ้นนี้อาจจะสงสัย
ว่าทำาไมพวกเขาถึงบอกว่าตนเอง
กำาลัง “ทำาสังคม” และทำาไม
เราถึงเรียกพวกเขาว่า “นักทำา
สังคม” เหตุใด บก.โทน ถึงกล้า
พูดวลีข้างต้น ลองเปิดใจฟังเรื่อง
ของพวกเขา...แล้วมุมมองต่อ
สังคมของคุณจะเปลี่ยนไป

SE	Model	แบบ	BE	Magazine

BE Magazine ตั้งต้นด้วย
การขบคิดถึงปัญหาสังคม มอง
โจทย์ของปัญหาจนแตก เมื่อ
เข้าใจว่ารากเหง้าของปัญหาอยู่
ตรงจุดไหน แล้วจึงนำาความคิด
สร้างสรรค์เข้ามาปรับใช้ในการ
แก้ปัญหาซึ่งผลลัพธ์ คือ ปัญหา
สังคมดังกล่าวได้รับการแก้ไขใน
ระดับหนึ่ง แต่ด้วยในสังคมไทย 
ณ เวลานั้น ประมาณปี 2552 
ยังมีกลุ่มคนที่คิดและทำาเร่ือง
แบบนี้ไม่มากนัก BE Magazine 
จึงได้รับการกล่าวขานมาถึง
ปัจจุบันจากองค์กรต่างๆ อาทิ 
สสส. สกส. รายการ SME ตีแตก 

ศรายุทธ	พจนปรีชากุล,	วัฑรุฬห์	ศิริโภคากิจ,	ผศ.ดร.สมบัติ	กุสุมาวลี
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รวมถึงล่าสุด รายการข่าว 3 
มิติ โดยองค์กรแห่งนี้ได้สร้าง
นวัตกรรมทางสังคม (ไทย) ขึ้นมา 
(Social Innovation) ซึ่งทาง
บก.โทน กลับบอกว่าสิ่งที่ทีม 
BE Magazine กำาลังทำาอยู่นั้น 
ไม่ได้วิเศษอะไรขนาดนั้น 

ผมไม่ได้ทำาอะไรที่มันแตกต่างมาก

เลยนะ มันกลายเป็นว่า พอทำาดี มัน

กลายเป็นเรื่องแปลกใหม่ในสังคม 

บ้าไปแล้ว... พอทำาอะไรดีๆ มี

โทรศัพท์เข้ามามากมาย มีคนบอก

ว่า คุณต้องตายไปแล้ว... 

คุณอยู่บนโลกนี้ไม่ได้หรอก มีคน

โทรมาชม มันเลยยิ่งจุดประกายเชื้อ

ไฟให้เรามีแรงสู้ต่อไป

บก.โทน	กิตติพจน์	อรรถวิเชียร

ถึงอย่างไรก็ดี พวกเขา ก็ได้
สร้างปรากฏการณ์ให้สังคมเป็นท่ี
ประจักษ์แล้ว...

BE Magazine ตั้งใจทำา 
นิ ต ยส า รสำ า ห รั บคน เ มื อ ง ท่ี
สามารถนำามาปรับใช้ได้ในชีวิต
จริง โดยเสนอตัวเป็นทางเลือก
ให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มี
งานทำา หาเลี้ยงตนเองได้ ทั้งคน
พิการ เด็กกำาพร้า เด็กยากจน 
คนตกงาน ผู้สูงอายุ รวมไปถึง
เป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนที่
กำาลังทำาดีอยู่ (มูลนิธิ เครือข่าย
ต่างๆ) กับคนที่อยากทำาดี อยาก
ให้อย่างถูกต้อง อยากมอบความ

ช่วยเหลือแต่ขาดช่องทางที่จะ
เข้าถึงผู้ด้อยโอกาสจริงๆ 

กิ จการ เพื่ อสั งคมแห่ งนี้  
ก่อตั้งในปี 2552 ภายใต้บริษัท
ที่ลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม 
ชื่อว่า บริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล 
จำากัด ก่อตั้งโดย คุณต้น หรือ 
คุณอารันดร์ อาชาพิลาส มี
พนักงาน 13 คน และผู้ที ่จะ 
ก้าวมาในองค์กรน้ีในฐานะกอง 
บ.ก. ใน 200 คน จะมีโอกาส
เพียง 1 คน เท่านั้น (จากผู้สมัคร
กอง บ.ก. ครั้งล่าสุดมีจำานวน
ประมาณ 200 คน แต่รับได้เพียง 
1 คนเท่านั้น)

เ พ่ื อ ทำ า ค ว า ม รู้ จั ก กั บ
นิตยสารฉบับนี้ให้มากขึ้น มาดู
กันว่า รูปแบบธุรกิจหรือ Business 
Model ของนิตยสารฉบับนี ้
เป็นอย่างไร แต่เนื่องจาก BE 
Magazine เป็นกิจการเพื่อสังคม
จึงขอเรียกว่า Social Enterprise 
Model (SE Model) 

หน่วยงานที่มีผู้ด้อยโอกาส

เริ่มจากการวิ เคราะห์ถึ ง
ปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคมว่า
มีกลุ่มใดบ้างที่สามารถเข้าถึงได้
ผ่านช่องทางของผู้ที่สัมผัสคน
กลุ่มนี้อยู่ก่อน ดังนี้

• เครือข่ายครูข้างถนน: ครู
ผู้ซึ่งเข้าไปสัมผัสเด็กเร่ร่อน ไร้
บ้าน และนำาพาพวกเขาให้ก้าว
ข้ามผ่านชีวิตที่ล่องลอยไปได้ด้วย
โอกาสดีๆที่มอบให้

ที่มา: รายงานผลกระทบทางสังคม BE Magazine ปี 2552-2553,
สถาบัน Change Fusion.

(ศึกษาเรื่องราวของครูกลุ่มนี้ได้จากhttp://info.thaihealth.or.th/library/
hot/13050)
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• นอกจากนั้นก็ยังมีหน่วย
งานที่เป็นเครือข่ายที่คอยเป็น
สะพานเช่ือมเ พ่ือเข้าถึ งคนท่ี
อยากได้รับโอกาสอย่างเช่น กรม-
ราชทัณฑ์ สภาสังคมสงเคราะห์ 
และสำานักงานกรุงเทพมหานคร

 
ช่องทางการจัดจำาหน่าย และ
การแบ่งกำาไร

• ตัวแทนขายท่ีผันตัวเอง
จากผู้ด้อยโอกาสคิดเป็น ร้อยละ 
60 ของยอดพิมพ์ โดยตัวแทน
ขายจะได้กำาไรเล่มละ 20 บาท

• ระบบสมาชิกที่บุคคล
ทั่ วไปเป็นสมาชิกด้วยตนเอง 
หรือมอบให้กับองค์กรต่ างๆ
เป็นการทำาบุญด้วยการให้ความ
รู้ ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 25 
ของยอดพิมพ์ โดยรายได้หลัง
หักต้นทุนมอบให้กับมูลนิธิท่ีร่วม
โครงการ 

• ร้านขายหนังสือทั่วไปทั่ว
กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นช่องทางใน
การสื่อสารให้บุคคลทั่วไปได้
เห็นได้ลองหยิบมาเปิดอ่าน คิด
เป็นร้อยละ 15 ของยอดพิมพ์ 
โดยรายได้หลังหักต้นทุนนำามา
หมุนเวียนในการดำาเนินงาน

ในบทต่อไปขอนำาผู้ อ่ าน
มาร่วมทำาความรู้จักกับพวกเขา
ให้มากขึ้นทั้งในแง่ข้อคิดในการ
ทำาองค์กรเพื่อสังคมให้ยั่งยืนต่อ
เน่ืองควบคู่กับการทำาให้ทีมงานมี
ความสุขได้อย่างไร

คุณเอ็กซ์ อัตถพล พูลเลิศ, Creative และนักพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม
ควบฝ่ายดูแลผู้ด้อยโอกาส กำาลังอธิบายถึงวิธีการขายให้น้องๆ

ที่กำาลังฝึกเป็นพนักงานขายของ BE 
ที่มา: Fan Page BE Magazine, 9 มิถุนายน 2554

ผู้ขายที่พลิกผันตัวเองจากโอกาสที่สังคมหยิบยื่นให้
ที่มา: Fan Page BE Magazine, 7 ตุลาคม 2553

ที่มา: ถ่ายจากมุมหนึ่งในกองบรรณาธิการ BE Magazine, 3 เม.ย. 2555
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เราไม่ได้ทำาแค่นิตยสาร

แต่เรากำาลังทำาสังคมไปด้วย

 
กระดาษ A4 แนวนอน 

(สภาพเก่าๆ คาดว่าอาจจะติด 
มานานนับปี) แปะไว้หน้า
ห้องน้ำาในบ้านหลังหนึ่งในซอย
อินทามระ 35 ที่ถูกแต่งเป็น
สำานักงานของบริษัท ชิล ชิล 
แคปปิตัล จำากัด (บริษัทนี้มีน
วัตกรรมทางสังคมหลายอย่างท่ี
ดำาเนินการอยู่ อย่างเช่น application 
ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือและสังคม
ออนไลน์ facebook ที่สามารถ
สร้างความสุขในเวลาปกติ และ
ทรงพลังในการช่วยเหลือคนใน
ช่วงภัยพิบัติ Free Hap;    
Happier together ศึกษาเพิ่มเติม
ได้จาก http://freehap.com) 
ซ่ึงเป็นผู้ออกทุนตั้งต้นในการทำา
นิตยสาร BE Magazine

ข้อความดังกล่าวสะดุดตา
ผู้ที่พบเห็นทุกครั้ง (โดยเฉพาะ
เวลาเข้าห้องน้ำา) ซึ่งแน่นอน
พนักงานของ BE Magazine คง
เห็นกันอยู่ทุกวัน แต่สำาหรับแขก
ผู้มาเยือน คงสงสัยว่าหมายความ
ว่าอย่างไร...

เราอยากเป็น SE ที่ชัดเจนจริง

ไม่ได้ทำาเพื่อความหล่อ ความเท่ 

หรือแค่เข้ามาประกอบธุรกิจนี้

แล้วหนีกลับบ้านไป ไม่เอา 

ผมอยากให้ ถ้าพวกผมตาย

มันก็ยังอยู่ได้

มันต้องอยู่ได้ด้วยระบบ 

ไม่ได้อยู่ได้ด้วยใคร คนใดคนหนึ่ง 

แต่เรากำาลังสร้างรากฐานให้เขา

บก.โทน	กิตติพจน์	อรรถวิเชียร

เมื่อผนวก Brand Mantra 
กับประโยคดังกล่าวประกอบกับ
การศึกษา SE Model ของ BE 
Magazine ทำาให้ทีมวิจัยได้ข้อ
สรุปว่า SE แห่งนี้ไม่ได้มุ่งมั่นเพื่อ
สร้างนวัตกรรมบางอย่างเพื่อแก้
ปัญหาสังคมเพียงชั่วครั้งช่ัวคราว 
แต่พวกเขากำาลังคิดการณ์ใหญ่ใน
การทำาสังคมให้ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
โดยใช้กลไกของ BE Magazine 
ท่ีตั้ งใจวางรากฐานไว้สำาหรับ
คนรุ่นต่อไปที่ต้องมารับไม้ต่อ 
บก.โทนกล่าวว่า หัวใจของ BE 
Magazine คือ

การทำางานร่วมกันอย่างไม่มี

แบบแผน เรียกว่ากลยุทธ์แบบกอง

โจร ยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา

คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักใน
การทำาให้องค์กรยืดหยุ่นได้ตลอด
เวลา ถึงแม้ทีมนักทำาสังคมของ 
BE Magazine จะมี 13 คนก็ตาม 
อย่างไรก็ดีปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้
องค์กรแห่งนี้ ทำางานร่วมกันและ
ปรับตัวไปพร้อมกันได้ตลอดเวลา 
แฝงอยู่ในวลีของบก.โทนที่ว่า

ทุกคนต่างเป็นสิ่งแวดล้อม

ของกันและกัน

บก.โทน

ผู้ นำ าขององค์กรแห่ งนี้ มี
ความเชื่อว่า ทรัพยากรที่ดีที่สุด
ในองค์กร คือ มนุษย์ ไม่ใช่
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ 
เขาจึงอยากให้คนในองค์กรเกิด
ความสบายใจที่สุดด้วยการปลูก
ฝังให้ทุกคน “เคารพกันในความ
เป็นพี่เป็นน้อง” หากมีใครที่
อารมณ์เสียใส่กัน ไม่เคารพกัน ก็
จะทำาให้บรรยากาศในองค์กรแย่

ภาพบรรยากาศความสุขสิ่งแวดล้อมของกันและกันงานปีใหม่ 2010
 ที่มา: Fan page BE Magazine,8 มกราคม 2553
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ภาพโต๊ะทำางานของบก.โทน ถ่ายเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 หลังจบการหารืออย่างเข้ม
ข้น.โทน ถ่ายเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 หลังจบการหารืออย่างเข้มข้น

ลงไปด้วย ในการเคารพกันนั้น
หมายถึงเคารพในความคิด ความ
เป็นตัวตนของกันและกัน 

ด้วยหลักคิดการทำางาน การ
อยู่ร่วมกันในองค์กร และหลัก
การทำาเพื่อสังคมทำาให้องค์กรแห่ง
นี้อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ และยัง
คงก้าวต่อไปในการทำาสังคมอย่าง
ไม่ย่อท้อ แต่เข้มแข็งขึ้นทุกวัน ใน
ส่วนถัดไปเราจะนำาผู้อ่านเข้าไป
เรียนรู้ชีวิตในกองบก.ท่ีไม่ค่อยได้
เปิดเผยต่อสาธารณะมากนัก

BE Honor Team
การได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
แห่งนี้เป็นสิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งใฝ่ฝัน 

หากแต่เขาเหล่านั้นยังไม่รู้ว่า
งานของ BE หนักเพียงไร... ผู้

ออกทุนในการก่อตั้ง BE ได้บอก
กับพนักงานทุกคนอย่างน่าสนใจ 
และเป็นประโยคที่สมบูรณ์ในตัว 
บ่งบอกถึงทิศทางการทำางานที่นี

่คุณจะได้ใช้ talent ของคุณ

เพื่อทำาประโยชน์สังคม

สอดคล้องกับคำากล่าวของ
บก.โทน ที่สร้างความชัดเจนให้
ผู้มาสัมภาษณ์งานได้รับรู้ว่างาน
ของ BE เป็นอย่างไร

ผมบอกน้องๆ ทุกคนที่นี่ว่า

คนที่มาทำางานกับเรา มันไม่ใช่แค่

มานั่งทำางานไปวันๆ แล้วก็เขียน

หนังสือแล้วจบ 

คุณต้องลงพื้นที่ได้ หัวใจมันต้องมี 

ไม่ใช่แค่มาทำางานหาเงินเท่านั้น

บก.โทน

ทีมวิจัยเกิดคำาถามว่าคน
แบบไหนที่เหมาะกับงานใน BE 
แล้วการคัดเลือกเข้าทำางานเป็น
อย่างไร ก็ได้คำาตอบดังนี้

• คนท่ีเหมาะกับ BE: คนท่ีมี
ความฝันเดียวกัน จิตใจท่ีอยากแก้

ปัญหาสังคม และท่ีสำาคัญต้องมีแรง
ผลักดันท่ีอยากจะทำาอย่างต่อเน่ือง

• การคัดเลือก: ดูว่ารักงาน
นิตยสารจริง มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองว่าสามารถทำางานที่ยาก
ลำาบากได้ โดยการสังเกตพฤติกรรม 
และอาศัยประสบการณ์

สำาหรับการทำานิตยสารนั้น 
งานหน้าที่เขียนคอลัมน์น้ันเป็น
หลักใหญ่ซึ่งเป็นกองบก. ร้อยละ 
70 แต่ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ
การหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ที่กำาลัง
ขาดสิ่งเหล่านั้นอยู่ BE จึงเลือก
ที่จะเปิดพื้นที่อีกร้อยละ 15 ไว้
สำาหรับให้นักเขียนหน้าใหม่ท่ีขาด
ช่องทางในการปล่อยของโดยการ
ส่งผลงานผ่านทาง E-mail ใน
คอลัมน์ The One และเติมเต็ม
เนื้อหาเพื่อสร้างมุมมองที่หลาก
หลายด้วยการเชิญนักเขียนผู้มี
ประสบการณ์มาร่วมงานโดยสับ
เปลี่ยนหมุนเวียนมาอีก ร้อยละ 15 

คุณต้น, อารันดร์ อาชาพิลาส
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เมื่อเราพูดถึงผู้ด้อยโอกาส

เราจึงอยากสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส

ในการทำางาน

เปิดโอกาสให้นักเขียนหน้าใหม่ด้วย

 

บก.โทน

การได้ เป็นส่วนหนึ่ งของ
องค์กรแห่งนี้เป็นงานท่ีมีเกียรติ
ในสังคม พวกเขากำาลังทำาสังคม
ให้ ดีขึ้นและผู้นำาขององค์กรก็
แสดงออกถึงสิ่งสำาคัญที่สุดที่ยึด
เป็นหลักในการดูแลน้องในทีม
งานไว้ว่า

ผมดูแลน้อง	ผมใช้คำาว่าน้อง
ผมไม่ได้ใช้คำาว่า
ดูแลพนักงาน
ผมให้เกียรติเขา	

ผมเคารพในความเป็นตัวตน
ของพวกเขา
BE	Magazine

จะไม่ประสบความสำาเร็จถ้าไม่มี
พนักงานตรงนี้...

บก.โทน

 BE Office Hours
หากกล่าวถึงเวลาทำางาน

ปกติขององค์กรทั่วไปก็น่าจะทำา
กัน 8 ชั่วโมง/วัน โดยส่วนใหญ่
ซึ่ง BE ก็มีเวลาการทำางานไม่ต่าง
กันนัก เพียงแต่สิ่งหนึ่งทีแ่ตกต่าง
คือ เวลาการทำางานทีน่ี่ยืดหยุ่นได้ 
บก.โทน ใช้คำาว่า “อะลุ่มอล่วย” 
คนทำางานของ BE ไม่ต้องตอก
บัตรเข้า แต่ด้วยจำานวนพนักงาน
มีไม่มาก เวลาที่มาถึงออฟฟิศ
ก็เป็นอันรู้กันว่าไม่ควรมาหลัง
จากบก.โทน แต่อย่างไรตาม 
หากมีเหตุให้ต้องมาสายบ้าง แต่
สามารถทำางานบรรลุเป้าหมาย 
ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่สิ่งหนึ่งที่
สังเกตเห็น คือ เวลาเข้างานปกติ 
9.00 เลิก 17.30น.แต่พนักงาน
เฮฮากันต่อไปสักพัก หลังเลิกงาน
ก็มานั่งคุยเล่นกันดูไม่รีบร้อน
กลับบ้านเท่าไหร่ นั่นแสดงให้เห็น
ว่าคนของ BE รักที่ทำางาน ไม่ค่อย

อยากกลับบ้านเหมือนคนทำางาน
ทั่วไป 

งานมันคือชีวิต ตลอดทั้งวันผมจะ

ทำาให้พวกเขามีความสุขที่สุด

บก.โทน 

การทำางานในแต่ละเล่ม
Theme ในการทำานิตยสาร 

BE Magazine แต่ละเดือน ธีม
หลักของเล่มจะมาจากบก.โทน 
และถ่ายทอด concept ไปยัง
ทีมงาน หลังจากนั้น ทีมงานจะ
มีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน 
บทความออกมาให้เป็นทิศทาง
เดียวกัน 

ผมสร้างหัวใจให้คุณ

แต่ละคอลัมน์ควรมีอะไร 

คุณต้องไปคิดงานมาก่อน

ร่างขึ้นมา แล้วมานำาเสนอ
 

บก.โทนกล่าวกับทีมงาน

BE Honor Team 
(ภาพนี้เป็นทีมงาน BE Magazine ยกเว้นคนที่ 4 จากซ้าย เป็นหนึ่งในทีมวิจัย

ที่ได้รับเกียรติให้ถ่ายภาพกับ ทีมงาน BE)

บรรยากาศการทำางานในระหว่างวัน
เป็นการหารือกันแบบสบายๆ ระหว่าง

กองบก.ที่มีนักศึกษาฝึกงานด้วย
ถ่ายเมื่อ 3 เมษายน 2555
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นอกจากนั้นบก.โทน ก็มี
เทคนิคในการพัฒนาทีมงานของ 
BE ด้วยการให้อ่านหนังสือ เพื่อ
หาความรู้มาใช้ระดมความคิดกัน
ในช่วงการประชุม คาดหวังว่า
ทีมงานต้องสามารถแลกเปลี่ยน
กันได้ เพราะ BE Magazine มี
กระบวนการหารือกันค่อนข้าง
จริงจัง 

 
Info Graphic

การติดผัง Info Graphic ไว้
ท่ีผนังในออฟฟิศเป็นการแสดง
ให้ทีมทุกคนเห็นความคืบหน้า
ในการทำางาน และที่สำาคัญคือ
ให้เห็นทิศทางการออกแบบใน
แต่ละหน้าที่ชัดเจน โดยพวกเขา
ต้องการสร้างสรรค์งานที่ดึงดูด
ผู้อ่านให้เข้ามาร่วมกันสังคายนา
ปัญหาสังคมและช่วยกันแก้ไขไป
พร้อมๆกัน

วิธีคิดของพวกเรา

คือ จะเอาชนะใจผู้บริโภค

ด้วยงาน Design

ไม่ได้เป็นบทความจ๋า เครียดจัง

BE Magazine Process

BE Magazine ติดบอร์ด Info Graphic แสดงผังของนิตยสารทั้ง 84 หน้า
ตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง ในภาพเป็น Info Graphic ของ BE ฉบับที่ 34  
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 BE My Guest
แขกรับเชิญที่จะได้มาใน

เล่มประกอบด้วยผู้คนที่ เป็น 
ฟันเฟืองในการทำาสังคม พื้นที่
นี้ มี ไว้ เ พื่ อ สะท้ อนสิ่ ง ที่ พ วก
เขากำาลังทำาอยู่ สู่สาธารณชน 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ BE 
Magazine ฉบับที่ 31 ที่รวบรวม
คนไทยที่ เป็นกลไกขับเคลื่อน
สังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วง
มหาอุทกภัยปี 2554 ไปได้ 

อย่างไรก็ดี BE จำาเป็นต้อง
ดึงคนที่มีชื่อเสียงและมีคุณูปการ
ในสังคมมาลงปกนิตยสารเพ่ือ
ดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจ และแวะเข้า
มาเปิดหนังสือดู ซึ่งเทคนิคใน
การเชิญคนมีชื่อเสียงนั้น BE ก็
ทำาได้เป็นอย่างดี 

BE Field Job: “ภารกิจการ
หยิบยื่นโอกาส”

จากที่ได้เล่าไปบ้างแล้วใน
ส่วนของ SE Model ที่พูดถึงการ
ค้นหาผู้ด้อยโอกาสจากภาคีเครือ

ข่ายต่างๆ ในส่วนนี้จะลงราย
ละเอียดเชิงลึกจากการแบ่งปัน
โดยคุณเอ็กซ์ อัตถพล พูลเลิศ, 
Creative และนักพัฒนากิจกรรม
เพื่อสังคม ควบฝ่ายดูแลผู้ด้อย

โอกาส ผู้เป็น Key Person 
ขององค์กร ที่รับหน้าที่ค้นหา 
สัมผัส และเข้าถึงใจผู้ด้อยโอกาส 
เพ่ือนำาพาพวกเขาไปสู่ชีวิตที่ดี
กว่า...

 
 

“เราจะใช้คนธรรมดาที่ทำา 
ความดี และ Inspire คนอื่นได้รวม
ถึงเราด้วย 

ร าก เหง้ า ของ เร าคื อการ
สะท้อนคนที่เราอยากคุยด้วย”

บก.โทน

ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ
ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง 

“เราขอเวลาแค่ 1-2 
ชั่วโมงของคุณ ในการดึงคน
มาร่วมกันแก้ปัญหาสังคม”

บก.โทน กล่าวถึง
เทคนิคการขอให้ผู้มีชื่อเสียง
มาลงปก BE Magazine 
แบบไม่คิดค่าตัว
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การช่วยเหลือกลุ่มคนด้อย
โอกาสในสังคมทำาได้หลายวิธี 
ทั้งการบริจาค การเป็นจิตอาสา 
การระดมทุนช่วยเหลือ แต่ทีม
งานของ BE ทุกคนมีความเชื่อ
ที่แรงกล้าว่าการให้ที่ถูกวิธีที่สุด 
คือ การให้โอกาสพวกเขาได้มี
ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยฝีมือของพวกเขา
เอง ประโยชน์ที่ได้จากวิธีการนี้ 
คือ คนด้อยโอกาสจะแปรเปลี่ยน
เป็นผู้ได้รับโอกาสที่หยิบยื่นจาก
สังคม และพวกเขาจะก้าวข้าม
ผ่านวังวนของชีวิตที่ถูกเรียกว่า
คนด้อยโอกาสไปด้วยตัวของ
พวกเขาเอง ซึ่งมีผู้ก้าวข้ามผ่าน
ชีวิตเหล่านั้นมาได้มากมาย และ
ตัวอย่างหนึ่งก็คือพนักงานขาย
ของ BE Magazine นั่นเอง 

ในการนำาหนังสือ BE ไปจำาหน่ายนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 10 จุดหลัก กระจายในพื้นที่ของสถานี
รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้ามหานคร MRT ดังภาพ

ภาพกลาง; คุณเอ็กซ์ และ
ทีมพนักงานขาย BE Magazine
เราจะทำาให้การให้เป็นการให้ในรูปแบบที่
ถูกต้อง การให้เงินขอทาน เด็กชนตัง คน
ด้อยโอกาส คนพิการบางทีเงินอาจจะไม่
ถึงเขา เพราะอาจจะมีคนที่คอยควบคุมอยู่ 
แต่การซื้อ BE นี่ ยังไงเงินก็ถึงมือผู้ด้อย
โอกาสแน่นอน 

คุณเอ็กซ์ อัตถพล พูลเลิศ, Creative และ
นักพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม ควบฝ่ายดูแล
ผู้ด้อยโอกาส
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BE Mechanism 
ก ล ไ ก ใ น ก า ร ทำ า สั ง ค ม

ของ BE Magazine มีอีกหลาย
แนวทางด้วยกันในงานเขียนนี้
จะขอแนะนำากลไกที่สำาคัญ 2 
โครงการ คือ One by One และ 
ตลาดนัดบาทเดียว ทั้ง 2 กลไกนี้
ต่อยอดจาก SE Model ของ BE 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นอีกหนึ่ง
สะพานเชื่อมให้คนในสังคมมา
ช่วยกันเพื่อ เพิ่มรายได้ และลด
รายจ่ายให้กับพนักงานขายของ 
BE ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทาง
สังคมที่ดีกว่านั่นเอง

 
One by One; หนึ่งองค์กร เพื่อ 
หนึ่งผู้ด้อยโอกาส

โครงการนี้อยากเชิญทั้งภาค
รัฐและเอกชนมาร่วมกัน “สร้าง
พื้นที่” ให้พนักงานขาย BE Mag-
azine ได้มีโอกาสเข้าไปแนะนำา
หนังสือในองค์กรเดือนละ 1 ครั้ง 
ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับพนักงานขาย BE โดยเปิด
โอกาสด้วยการให้ช่องทางการขาย
ที่มากกว่าปกติ 

สิ่งที่ยังขาด องค์กรภาคีที่
ร่วมสนับสนุนในการให้โอกาส
พนักงานขาย BE ได้เข้าไปนำา
เสนอ concept ของหนังสือ

ตลาดนัดบาทเดียว 
  โ ค ร ง ก า ร รั บ บ ริ จ า ค

สิ่งของเครื่องใช้มือสองสภาพ
ดี รวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้ง
และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ 
เพื่อนำาไปขายให้กับพนักงานขาย
ของ BE โดยแฝงกุศโลบายให้ผู้
ด้อยโอกาสได้รู้จักทำางาน จะได้
ซื้อของใช้จำาเป็นในการดำารงชีพ
ในราคาถูก

วัตถุประสงค ์ เพื่อลดค่าใช้
จ่ายของพนักงานขาย BE โดย
นำาของบริจาคมาขายในราคา 
1 บาท/ชิ้น 

สิ่งที่ยังขาด สิ่งของที่ใช้ใน

ชีวิตประจำาวัน เช่น ผงซักฟอก 
สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น

ช่องทาง สามารถบริจาค
ของได้ตลอดทั้งปี ที่ BE Magazine 
โทร 02-691-9868-9

หลังจากเราทำาความรู้จัก
กับ BE Magazine ในแง่ของ
แนวทางการดำาเนินกิจการเพ่ือ
สังคมอย่างมีความสุขแล้ว ใน
ส่วนถัดมาเรามาดูกันบ้างว่า...
นักทำาสังคม พวกเขามีความรู้สึก
อย่างไรกับงานที่กำาลังทำาอยู่

เมื่อได้รับแล้วก็ต้องให้... 

คนที่ทำางานที่นี่สองอย่าง

ที่เขาจะได้ไม่ใช่เงิน ความภาคภูมิใจ

ต่างหากที่เขาจะได้มากกว่าที่อื่น 

คุณอาจจะอยู่ในบริษัทใหญ่โต

ชั้นตำาแหน่งดีนะแล้วมาคุยกับเพื่อน 

แต่พวกเขาจะไปบอกคนในนั้น

ว่าไม่เป็นไร เราไม่ได้ใหญ่โต

แต่เราภูมิใจ

บก.โทน
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BE ตอบโจทย์ชีวิต
โดยธรรมชาติของลักษณะ

งานแล้วทีม BE Magazine มัก
จะเป็นผู้สัมภาษณ์ความรู้สึกของ
ผู้อื่นเป็นส่วนมาก ทีมวิจัยได้มี
โอกาสได้ลองสัมภาษณ์พวกเขา 
ซึ่งคำาตอบที่ได้พิสูจน์ได้โดยง่าย
ว่าเป็นความรู้สึกจริงจากการกระ
ทำาที่คนของ BE กำาลังทำาอยู่ พวก
เขาจะมาเล่าความในใจกันว่า BE 
ตอบโจทย์อะไรในชีวิตพวกเขาที่
อยากทำามานาน และจะเป็นต้น
เหตุสำาคัญที่นำาพาพวกเขาให้
กลายเป็น นักทำาสังคม

คุณอารันดร์ อาชาพิลาส ผู้
ก่อต้ัง BE Magazine เป็นชาย
หนุ่มคนหน่ึงท่ีบอกเสมอว่าตนเอง
เป็นผู้ท่ีมีโอกาสในชีวิตท่ีดีกว่า 
ได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่
แทนท่ีเขาจะเลือกทางเดินชีวิต
ในเส้นทางท่ีเหมือนกับเพ่ือนใน
รุ่นเดียวกันอย่างการเข้าสู่ถนน
การเมือง หรือโลดแล่นในเส้นทาง
ธุรกิจของครอบครัว เขากลับเลือก
ท่ีจะนำาบางส่ิงบางอย่างกลับมา
เมืองไทย โดยท่ีเขาคิดเพียงว่า ถ้า
เขาผู้ซ่ึงได้รับโอกาสดีๆในชีวิตไม่
ทำา แล้วใครจะทำา เขาขอบคุณ
ทุกๆ คนท่ีทำาให้ BE มาถึงจุดน้ีได้ 
โดยเฉพาะทีมงาน BE ท้ังหมด เขา
ท้ิงท้ายถึงแรงจูงใจท่ีทำาให้เขามา
ทำาส่ิงเหล่าน้ีไว้ว่า

ผมไม่ใช่คนดีนะ ผมกำาลังสนุก

กับการแก้ปัญหาสังคมและถ้า

ปัญหาไหนแก้ได้แล้ว ผมก็จะแก้

ปัญหาอื่นไปเรื่อยๆ 

เมื่อถามถึงแรงบันดาลใจที่
เป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญให้เข้ามาทำา
บริษัท ชิล ชิล แคปปิตัล คืออะไร 
เขาตอบว่า...

ตอนนั้นผมไปเป็นครูอาสา

มีเพื่อนอยู่อาสาสามัคคีสมาคม 

ชวนไปสอนหนังสือ ม.1-ม.6

เป็นโรงเรียนในเครือนวมินทร์ของ

ในหลวงที่เชียงใหม่ โดยใช้ความรู้

ของมัธยมที่อังกฤษ

และเขาพาไปดูมูลนิธิของสมเด็จย่า 

ก็เลยคิดว่าแล้วจะเอาอะไรกลับมา

เมืองไทยบ้าง 

มันต้องเอาอะไรกลับมามากกว่าใบ

ปริญญา นั่นคือจุดเปลี่ยน

อีกคนหนึ่งคือ คุณปุ้ม 
หัวหน้ากองบก.ของ BE Magazine 
ท่ีผ่านประสบการณ์ทำางานใน
องค์กรมาระดับหนึ่ง และได้มี
โอกาสมาทำางานที่ BE และได้
รับทั้งความมั่นคงทางวัตถุ และ
ความมั่นคงทางจิตใจ จนกระทั่ง
รู้สึกว่า ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะออก
จากที่นี่ ถ้าที่นี่ยังทำาอะไรเพื่อให้
กับคนอื่นอยู่ 

เราก็ผ่านประสบการณ์การทำางาน

มาระดับนึง แล้วพอถึงจุดหนึ่ง

เราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการ

จริงๆ มันคืออะไร ความก้าวหน้า 

ความมั่นคงในชีวิต 

คือที่ BE มีความเป็นไปได้หมด

มันเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นอีก

ที่นี่มันให้อะไรมากกว่านั้น

มันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองหรือ

ครอบครัว มันยังมีคนอื่นๆ

อีกที่เราสามารถให้ได้

 

คุณปุ้ม รัตติกาล  พูลสวัสดิ์, 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

BE Magazine

คุณพัท หนึ่งในทีมงานกอง
บก.ของ BE ที่เชื่อมั่นในคุณค่า
ของงานที่เธอกำาลังทำาอยู่ เธอ
บอกกับใครๆได้ว่า นี่คืองานใน
ฝัน เป็นคำาง่ายๆ ที่สมบูรณ์ในตัว
อยู่แล้ว เธอรู้สึกดีที่ได้ทำางานที่ให้
ประโยชน์กับคนอื่น โดยเฉพาะ
คนที่ขาดโอกาสในชีวิต

งานนี้มันทำาประโยชน์อะไรให้กับคน

อื่นอีก มันคงเป็นงานในฝันเนอะ 

หลายๆคนก็อยากจะทำา 

แต่หลายๆคนก็ไม่มีทางเลือก

ไม่มีทางไป แต่เรารู้สึกว่า

เราไม่มีอะไรต้องเสี่ยง

ชีวิตเราก็เราใช้เองอ่ะ 

เราก็ควรจะมีความสุข

ก็เลยมาทำาที่นี่ ทำาที่นี่มายังไม่ถึงปี

เลยค่ะ  รู้สึกว่านี่แหละ

ชีวิตการทำางานที่เราต้องการ 

ตอบโจทย์ทุกอย่าง เรารู้ว่าตัว

เราต้องการอะไร สิ่งที่เราทำามันได้

ความภาคภูมิใจ อย่างเดียวเลยค่ะที่

สำาคัญมาก

สำาหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเลือกงานที่มัน

เป็นตัวตนของเราได้

แล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำาแล้วมันมี

คุณค่ามากเลย

อันนี้มันสำาคัญมากกว่าเงิน

คุณพัท ภัทราวรรณ สุขมงคล, 

กองบรรณาธิการ BE Magazine
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คนสุ ดท้ าย เป็ นคนที่ ที ม
วิจัยได้รับข้อมูลจากกองบก. BE 
Magazine ว่าถึงอย่างไรทีมวิจัย
ก็ต้องสัมภาษณ์ชายคนนี้ เขารู้ทุก
อย่างในงานของ BE Magazine 
เขาคือแรงบันดาลใจ และเขา
กำาลังแสวงหาประสบการณ์ที่ไม่
เจอในงานทั่วไป เขาเริ่มจากการ
เป็นพนักงานขายนิตยสารของ 
BE Magazine ด้วยความขยัน และ
แรงใจที่ไม่เคยหมด เขาก้าวเข้าสู่
ตำาแหน่ง”ครีเอทีฟเพื่อสังคม”อย่าง
เต็มตัวในเวลาต่อมา และทุกวันนี้ 
เขาคือ key person ในการลงพื้น
ที่เพ่ือค้นหาผู้ด้อยโอกาสในชีวิตที่
อยากมาร่วมงานกับ BE Magazine 
ในฐานะพนักงานขายแบบที่เขาเคย
ทำามาก่อน ไม่มีใครจะรู้งานลงพื้น
ที่ดีกว่าชายคนนี้ คุณเอ็กซ์ อัตถพล 
พูลเลิศ, Creative และนักพัฒนา
กิจกรรมเพื่อสังคม ควบฝ่ายดูแลผู้
ด้อยโอกาส

ผมได้ประสบการณ์ในแบบที่ผม

อยากได้ ตอนนี้ความสำาเร็จไม่ได้

ตอบโจทย์ชีวิตผม ผมอยากได้

ประสบการณ์

ในโลกที่ไม่เคยไป ได้อ่านความคิด

ของคนว่าเขาคิดยังไง ได้มุมมองว่า

เอ๊ยเราตัดสินคนด้วยความคิดของ

เราไม่ได้นะ อย่างเช่นเด็กชนตังค์ 

(เด็กที่เดินเข้ามาพูดเพื่อขอเงิน) 

เขามีทักษะในการพูด แต่เขาไม่รู้จัก

คำาว่าศักดิ์ศรี ด้วยสภาวะสังคมไทย

เป็นการให้ที่ไม่ถูกต้อง คนไทยเห็น

ขอทาน เห็นคนด้อยโอกาสจะเกิด

ความรู้สึกสงสาร แล้วก็ให้เงิน

ผมว่ามันเหมือนเป็นการทำาลาย

สังคมทางอ้อม เป็นการทำาให้ผู้

ด้อยโอกาสไม่รู้จักการทำางาน

ไม่รู้จักศักดิ์ศรี 

ซึ่งตรงนี้ BE Magazine กำาลัง

พยายามเปลี่ยนแปลงสังคมจาก

การขอเป็นการขาย เราพยายาม

ปลูกฝังกับคนเหล่านั้นว่าสิ่งที่คุณ

เคยทำามามันเป็นสิ่งที่ผิด

เรากำาลังสอนให้เขาทำาในสิ่งที่ถูก

ต้อง สอนให้เขารู้จักศักดิ์ศรี

ความรู้สึกจากนักทำาสังคม

ทีมงาน BE Magazine 
กำาลังทำากิจกรรมบางอย่างที่มาก 
กว่าการทำานิตยสาร พวกเขา
กำาลังทำาสังคมให้ดีขึ้นด้วยรูป
แบบกิจการเพื่อสังคม และคงไม่
แปลกถ้าเราจะนิยามพวกเขาว่า 
…นักทำาสังคม

BE Magazine ตอบโจทย์
ชีวิตของพวกเขามากมาย นั่น
ทำาให้พวกเขาตระหนักอยู่เสมอ
ว่าต้องทำาอะไรบางอย่างกลับ
ไปให้ BE Magazine เพราะ
นิตยสารเล่มนี้ เป็นหน่วยหนึ่ง
ของการทำาสังคมให้น่าอยู่ขึ้น 
ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ เรา
ไม่ รู้ว่าจะนิยามมันว่าความสุข
ได้หรือไม่นั้น มันพรั่งพรูออกมา
ในขณะที่ทีมวิจัยได้สัมภาษณ์
พวกเขา น้ำาเสียง เรื่องเล่าความ
ประทับใจ แววตาของพวกเขา
แสดงออกให้ เรา เ ห็นว่ าพวก
เขารักในงานที่กำาลังทำาอยู่มาก
ขนาดไหน นั่นอาจเป็นคำาตอบ
สุดท้ายขององค์กรใดใดในโลกใบ

นี้ หากที่ทำางานไหนมีงานที่ทำาให้
พนักงานเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ เรา
อาจเรียกองค์กรเหล่านี้ ได้ว่า 
“องค์กรแห่งความสุข” ก็เป็นได้ 

ความรู้สึกของคนที่เคยได้
รับ และกำาลังเป็นผู้ให้นั้น เราขอ
แสดงให้เห็นดังคำากล่าวต่างๆ ต่อ
ไปนี้ เมื่อผู้อ่านได้ลองใช้ใจสัมผัส
ความรู้สึกที่นักทำาสังคมกลุ่มนี้
แสดงออกมา แล้วจะเข้าใจได้เอง
ว่า พวกเขามีความสุขจริงๆ...

ทั้งๆ ที่ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ทำาเพื่อคนอื่น

มันทำาในรูปแบบไหน แต่มีอยู่

โรงเรียนหนึ่งชื่อ โรงเรียนพิชัย

วัฒนาที่เสรีไทย เค้ามีกิจกรรม

กำาลังหาทุนซื้อสีเพื่อมาวาดกำาแพง 

เขาก็เลยบอกให้เด็กๆ ขาย รายได้

ส่วนต่างก็จะเอาเข้าโรงเรียนเพื่อไป

ซื้อสี ตั้งแต่ทำางานมามันมีหลายสิ่ง

หลายอย่างที่เรามองผ่าน ทั้งๆที่

สมัยตอนเรียนมาก็ไม่เคยคิดอยาก

ไปกลุ่มค่ายอาสาอะไรแบบนี้เลยนะ 

รู้สึกว่าเราสามารถเป็นคนดีได้ด้วย

ตัวเราเอง โดยไม่ต้องไปทำาอะไร

ขนาดนั้นก็ได้มั้ง 

แต่พอมาทำาตรงนี้แล้วรู้สึกว่าแบบ

แค่เราคนเดียวมันก็มีพลังมากพอที่

จะช่วยใครอีกหลายๆคน แล้วก็

ระหว่างขับรถกลับมาปุ้มก็พูดกับพี่

โทนว่า เออรู้สึกดี  รู้สึกดีกว่าไปทำา

ทานที่วัด ทำาแบบนั้นมันไม่เห็นผล 

เราไม่รู้ว่าเราให้ไปแล้วได้อะไร

 แต่ทำาแบบนี้ปุ๊บ Effect มันกะทันหัน

เลย น้องๆเขาขอบคุณ เขาสวัสดี 

เขาได้รับในสิ่งที่เราต้องการจะให้เค้า

คุณปุ้ม รัตติกาล พูลสวัสดิ์, 
หัวหน้ากองบรรณาธิการ 

BE Magazine
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เวลาเห็นผู้ด้อยโอกาสเข้ามา รู้สึก

เหมือนเขาเป็นญาติเรา ทักทาย

สวัสดีค่ะคุณลุง คุณป้าที่เข้ามารับ

หนังสือไปรู้สึกเหมือนเขาเป็นคนใน

ครอบครัวเรา ทำาให้เรารู้สึกว่าเวลา

เดินออกไปข้างนอกเจอคนข้าง

ถนนมาขอตังค์อะไรแบบนี้ รู้สึกว่า

ไม่ได้กลัว รู้สึกเห็นมนุษย์เป็นมนุษย์

มากขึ้น มีน้องคนหนึ่งเขาตาบอด 

ชื่อ น้องนัท เขาเข้ามารับหนังสือไป

ขาย อีกอย่างเขาก็เรียนหนังสือไป

ด้วย ถึงแม้ว่าเขาจะตาบอด

ทั้งสองข้าง เขาก็สู้ชีวิตอย่างเต็มที ่

ทั้งเรียนและทำางาน  ยิ่งมาเห็นการ

เปลี่ยนแปลงของน้องๆ หลายคนที่

เข้ามารับหนังสือไปขาย

น้องเข้ามาปรึกษาพี่โทน และพี่เอ็กซ์

(ฝ่ายดูแลผู้ด้อยโอกาส)

ว่าเขาอยากจะไปทำางาน อยากจะ

เรียนต่อ อยากจะขยับขยายตัวเอง 

เห็นน้องเขามีการเปลี่ยนแปลง

ที่ดีขึ้น เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้น

เราก็มีความสุขนะ การได้มาทำางาน

ที่นี่ ได้เรียนรู้เรื่องของการให้

มันเป็น Effect ค่ะ

คุณตุ๊กตา	ฉวีวรรณ	นิติสาครินทร์,	

Proof	Writer

ก่อนมาทำางานที่นี่ไม่เคยคิดจะ

ทำางานออฟฟิศมาก่อน แต่มาอยู่ที่

นี่บรรยากาศมันดี ความรู้สึกมันดี 

มันเป็นพี่น้องกัน อาจจะมีเครียด

บ้างด้วยตัวงานแต่งานมันออกมา

ดีผมก็ภูมิใจนะ มีครั้งหนึ่งที่ไปออก

รายการทีวี SME ตีแตก วันนั้นเป็น

วันเสาร์ มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาผม 

เป็นคนขายนิตยสารของเรานี่แห

ล่ะ น้ำาเสียงเขาตื่นเต้นมาก เขาบอก

ว่านี่ออกรายการแล้ว feedback 

หนังสือเราดีมากเลยนะ วันนี้พี่ขาย

ช่วงเดือนสองเดือนแรกไปกับพี่ปุ้ม คอลัมน์ Hall of Fame เป็นคอลัมน์ที่พูดถึงคน
ที่มีคุโณปะการต่อสังคมคนจริงอะไรอย่างนี้ ไปหาครูลุ้ยที่สมุทรปราการ ครูลุ้ยเป็นครู รับ
ราชการมาก่อนแล้วก็มาสอนดนตรีไทย แต่แกเกษียณมานานแล้วหล่ะ อายุ 80 ปลายๆ
แล้วค่ะ คือบรรยากาศแบบว่าอยู่ระเบียงบ้าน ลมเย็นๆ ริมน้ำา เหมือนมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่นซอให้
ฟัง แล้วเราก็เล่นกับแกไปด้วย มันให้ความรู้สึกว่าแบบหูยมันไม่มีงานไหนหรอกที่จะทำาให้
เรามาเจอคนแบบนี้ หลังจากกลับมาวันนั้นรู้สึกว่างานแบบนี้โคตรมีค่าเลย รู้สึกแบบอยาก
กลับมาเล่าให้แม่ฟังว่างานนี้มันทำาให้เราไปเจออะไรมา อยากจะไปเล่าให้เพื่อนฟัง อยากไป
เล่าให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการที่เราออกมาจากบริษัทใหญ่ คือออกมามันก็มีคนไม่เห็น
ด้วย เราก็อยากจะไปคุยให้เขาเห็นว่าไอ้งานแบบนี้มันไม่ได้หากันได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้ค่ะ 
ประทับใจสุดแล้ว แล้วก็ไม่เกิดคำาถามอะไรเลยต่ออาชีพนี้อีกแล้วว่ามันไม่ใช่มั๊ย รู้แต่ว่าไอ้
ตัวเรานี่แหละต้องพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อที่นี่ให้มากที่สุด 

คุณพัท ภัทราวรรณ สุขมงคล, กองบรรณาธิการ BE Magazine

ภาพครูลุ้ยสีซอบนระเบียงบ้านริมน้ำา

บรรยากาศการระดมทุนซื้อสีที่โรงเรียนพิชัยพัฒนา
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ได้ 30 กว่าเล่ม พี่ดีใจมากเลย ผม

ฟังแล้วผมน้ำาตาปริ่มเลยเพราะโดย

ปกติงานของผมมันเหมือนเติมน้ำา

ในแก้วยังไงก็ไม่เต็ม แต่พอได้รับ

โทรศัพท์ตรงนี้แล้ว มันทำาให้เรา

ภูมิใจรู้สึกเหมือนว่าเรา

เติมน้ำาเต็มแก้ว ผมเลยต้องสู้ต่อไป 

มันยังหยุดไม่ได้นะ

คุณเอ็กซ์	อัตถพล	พูลเลิศ, 

Creative	และนักพัฒนกิจกรรมเพื่อ

สังคม	ควบฝ่ายดูแลผู้ด้อยโอกาส

น้องที่เข้ามาขายที่เคยอยู่

กลุ่มเด็กดมกาว 

วันนี้เค้าเป็นพนักงานประจำา

Tesco Lotus และกำาลังจะกลับ

ไปเรียนต่อด้านไอที 

คุณต้น,	อารันดร์	อาชาพิลาส

เสียงสะท้อนจากผู้ได้รับ...

ในมุมของผู้ที่ไม่ลำาบาก หรือ
ไม่ได้เดือดร้อนถึงขั้นอดอยาก ก็

บรรยากาศการ Meeting ครอบครัวผู้ขายหนังสือ BE
ที่มา: Fan Page BE Magazine,23 พฤษภาคม 2553

บรรยากาศการถ่ายทำารายการ SME ตีแตก 
ที่มา : Fan Page BE Magazine,4 มิถุนายน 2553

คงไม่มีวันเข้าใจได้ลึกซึ้งหรอก
ว่า คนที่เขาลำาบากรู้สึกอย่างไร 
และยิ่ ง ไปก ว่านั้ นความ รู้สึ ก
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ขอบคุณคนที่หยิบยื่นความช่วย
เหลือให้กับพวกเขา แม้เพียงน้อย
นิดสำาหรับคนที่มีโอกาสในชีวิต
มากมาย ก็เป็นความรู้สึกขอบคุณ
ที่มาจากใจที่ล้นเอ่อด้วยความ
รู้สึกตื้นตัน ที่ไม่สามารถอธิบายได้
ด้วยคำาพูด แต่สัมผัสได้ด้วยใจ...

บริษัทเขาก็ดีนะ ก็ขอบคุณที่เขา

มีเมตตาให้กับประชาชน

ช่วยเหลือคนจน/คนตกงาน

เราก็ไม่รู้จะทำาอะไร

เพราะเราจบแค่ ป.4 ความรู้ก็ไม่มี 

ไม่รู้จะทำาอาชีพอะไร ได้แต่มาขาย

ของที่นี่แหละผมก็แนะนำาเพื่อนๆ

แนะนำาคนทั่วไปให้เข้ามาทำางานนะ

บอกเขาว่าบริษัทเขามีหลาย

ตำาแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นฝึกงาน 

ลูกจ้างประจำา ลูกจ้างชั่วคราว

ก็ว่ากันไป เขาก็บริการให้เรามี

หนังสือขายตลอด ถึงเวลาหนังสือ

ก็ออกเดือนละเล่ม เราก็จะมารอ

รายได้ตอนนี้ก็พออยู่ได้

ไม่ลำาบากมากมาย

ตอนนี้บริษัทให้ค่ารถ ให้ราคาพิเศษ

แล้วก็ให้หนังสือฟรี 2 เล่ม

ผมทำามานานแล้ว เขาให้โปรโมชั่นได้

หนังสือ 2 เล่ม+เงิน 100 บาท

เขาก็ช่วยเหลือพนักงานอย่างผม 

เขาจะช่วยตลอด ใครมาใหม่มาเก่าก็

ว่ากันไป ผมก็เข้ามาซื้อไปเรื่อยๆ

เรามาซื้อเราก็จะได้โปรโมชั่นไปด้วย 

หนังสือเราหมด

เราก็เข้ามารับไปขายใหม่

นอกจากนั้นคำาขอบคุณจาก
สังคมที่มอบให้กับนิตยสารฉบับนี้
ท้ังจากคนไทยและคนต่างชาติที่
ได้รู้จักและสัมผัสองค์กรนี้ กเ็ป็น

ลุงบุญสม รัมมะพันธุ์, พนักงานขาย BE Magazine
 (คุณลุงบุญสมเป็นอัลไซเมอร์ระยะแรก จริงๆแล้วลุงเป็นคนมีบ้าน 

แต่ไม่อยากเป็นภาระของคนที่บ้าน 
เลยชอบไปนอนที่หัวลำาโพง ทุกวันนี้ก็มีรายได้

จากการขาย BE Magazine เป็นหลัก)

กำาลังใจที่ดี เติมเชื้อไฟให้พวกเขา
ทำางานในการทำาสังคมให้มีพื้นที่
ให้คนทำาดีต่อไป 

“ตั้งหน้าตั้งตารอฉบับใหม่
อยู่ค่ะ ปกติจะซื้อกับพี่ผู้ชาย ที่
ขายอยู่ตรงทางออกรถไฟใต้ดิน 
สถานีลุมพินีค่ะ สัญญาว่าจะขอ
สนับสนุน BE MAGAZINE ต่อ
ไปเรื่อยๆ จนกว่า “น้องออกัส” 

จะอ่านหนังสือออก เพราะตอน
นี้น้องอยู่แค่ อ.1 เพราะอยาก
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีๆ สนใจ
สังคมและเพื่อนมนุษย์ ให้กับ
เยาวชนรุ่นลูกและหลานต่อๆ
ไป”

Paman Sopasompong 
จาก Fan page BE Magazine
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Extremely friendly, approach-

able and enthusiastic people 

who love 

what they do! All the best, 

keep up the great work! :) 

Daniel	Lim	Kee	Meng

จาก	Fan	page	BE	Magazine

BE Happy “สังคม คือ บ้าน
ของพวกเขา”

สำาหรับคนทั่วไปในสังคม
มองว่า “คนไร้บ้าน” นั้นมีอยู่
มากมาย แต่เมื่อได้ดูหนังเรื่อง 
Soloist ที่เปิดฉายในงาน Social 
Change ที่จัดขึ้นในวันครบรอบ
ก่อตั้งนิตยสาร BE Magazine ณ 
งานเปิดบ้าน Thai PBS จึงทำาให้
ตระหนักได้ว่า อันที่จริงแล้ว คน
ไร้บ้าน อาจไม่ได้คิดเช่นนั้น พวก
เขาอาจคิดว่าบ้านที่เขาอยู่ คือ 
สังคมที่มีผู้คนมากมายรายล้อม
อยู่ เพียงแต่มุมมองของพวก
เขา กับคนที่ได้ชื่อว่ามีบ้านแตก
ต่างกัน แต่...ไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งที่
ทำางานให้กับ BE Magazine คน
กลุ่มนี้ ไม่คิดว่า “คนไร้บ้าน” เป็น
คนอื่น พวกเขาเชื่อว่าคนไร้บ้าน
เป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวที่
ต้องช่วยกันดูแล แม้พวกเขาจะ
มีบ้านหลังใหญ่ที่เรียกว่า สังคม 
การทำาให้บ้านหลังใหญ่มากๆ น่า
อยู่ขึ้นคงทำาได้ไม่ง่ายนัก แต่... 
เชื่อมั่นเหลือเกินว่า แค่...คนที่
ยังมองว่ามีคนไร้บ้านในสังคม 

พลิกวิธีคิดเพียงนิดเดียว และหัน
กลับมามองว่า สังคม คือ บ้าน
ของเรา “คนไร้บ้าน” คือสมาชิก
ในครอบครัว และทุกคนมีหน้าที่
เดียวกัน คือ ทำาให้บ้านน่าอยู่ เมื่อ
นั้น บ้านหลังนี้ คงจะกลายเป็น
บ้านหลังใหญ่ที่น่าอยู่ข้ึนเป็นอย่าง
มาก

นี่แหล่ะความสุขของพวกเขา 
... นักทำาสังคม แห่ง BE Magazine

  นี่แหล่ะ

ความสุข

ของ

พวกเขา...

นักทำาสังคม
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“
เราต้องช่วยให้

คนทำางานมีโฟกัส	

มีสมาธิกับงาน

จริงๆ	เราก็ต้อง

เข้าไปดูแลชีวิต

ความเป็นอยู่ของ

คนเหล่านี้	เพื่อให้

เขาไม่ต้องไปดิ้นรน

ในส่วนอื่นๆ	พอ

ถึงสิ้นเดือนก็มีเงิน

เดือนใช้	คนเหล่านี้

จะได้ใช้สมองของ

เขาเพื่อการทำางาน

จริงๆ

”

ก่อนจะมาเป็น	GTH

ปี พ.ศ. 2534 ในยุคที่สื่อ
โฆษณาและมิวสิกวิดีโอกำาลังเป็น
ที่ได้รับความนิยม เก้ง-จิระ มะลิกุล           
ผู้กำากับมิวสิกวิดีโอและโฆษณาแถว
หน้าของเมืองไทยในขณะนั้น ได้
ร่วมกับจีน่า-จินา โอสถศิลป ์และ
เพื่อนพ้องอีก 5 คน เปิดบริษัท 
หับ โห้ หิ้น บางกอก จำากัด เพื่อ
ดำาเนินธุรกิจโปรดักชั่นเฮาส์ผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา โดยหุ้นส่วน
ทุกคนมีสัญญาใจว่าจะเก็บสะสม
ผลกำาไรให้ได้ 15 ล้านบาท เพื่อให้
จิระได้ไปทำาหนังไทยตามความฝัน
ของตัวเอง 

ต่อมาราวปี พ.ศ. 2541 เมื่อ
หับ โห้ หิ้น บางกอก สามารถ
รวบรวมกำาไรสะสมได้ตามที่คาด
หวังไว้ พวกเขาจึงเริ่มโครงการสร้าง

ภาพยนตร์เรื่อง “15 ค่ำาเดือน11” 
...แต่ปัญหาที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น 
เมื่อจินาได้นำาบทภาพยนตร์จาก
ปลายปากกาของจิระมาประเมิน
งบประมาณในการผลิต กลับพบ
ว่าภาพยนตร์เรื่องน้ีต้องใช้เงินทุน
ในการสร้างถึง 25 ล้านบาท!  

แต่นับเป็นโชคดี เมื่อ อากู๋
ไพบูลย์ ดำารงชัยธรรม จากบริษัท
จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ยักษ์ใหญ่ของ
วงการบันเทิง และเจ้าของค่ายหนัง
จีเอ็มเอ็มพิกเจอร์ส ได้ยื่นขอเสนอ
เพื่อขอร่วมงานกับหับ โห้ หิ้น 
บางกอก 

ภายหลังการเจรจาของ
ทั้งสองฝ่าย ได้ข้อสรุปว่าทั้งสอง
บริษัทจะร่วมกันเปิดธุรกิจ
โปรดักช่ันเฮาส์ที่เน้นการสร้าง
ภาพยนตร์ในชื่อ หับ โห้ หิ้น 

Give	&	Take	Happiness
ศรายุทธ	พจนปรีชากุล,	ประภัสร์	รักตะจิตระการ,	รศ.ดร.วิชัย	อุตสาหจิต
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ฟิล์ม โดยมีจีเอ็มเอ็ม และ หับ โห้ 
หิ้น บางกอก  ถือหุ้นกันคนละครึ่ง 
จนกระทั่ง ภาพยนตร์เรื่องแรก 
“15 ค่ำาเดือน 11”  ภายใตก้าร
ผลิตของหับโห้หิ้นฟิล์ม ถูกสร้าง
เสร็จและนำาออกฉาย ก็ได้รับเสียง
ชื่นชมและกวาดรางวัลต่างๆ มา
มากมาย

 ในเวลาต่อมา หับ โห้ หิ้น 
ฟิล์ม จับมือกับวิสูตร พูลวรลักษณ ์
จากบริษัทไทเอนเตอร์เทนเมนท์ 
ผลิตภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน” 
ซึ่งก็ได้กลายเป็นปรากฏการณ์
ของความสำาเร็จทั้งในแง่ของราย
ได้ที่สูงเป็นประวัติ การณ์ถึง 137 
ล้านบาท และกวาดรางวัลต่างๆ 
ในแทบทุกสาขาของภาพยนตร์

ปี พ.ศ. 2546 หลังจากความ
สำาเร็จของภาพยนตร์เรื่อง “แฟน
ฉัน” ผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัท 
อันได้แก่   จีเอ็มเอ็ม พิกเจอร์ส, 
ไทเอนเตอร์เทนเมนท์ และ หับ 
โห้ หิ้น ฟิล์ม ก็มีความเห็นร่วมกัน
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เราต้องยอม

ทุ่มทุนสร้าง

เพื่อให้งาน

ของเรา

มีมาตรฐาน

ทัดเทียมกับ

สากล

ในการควบรวมกิจการของทั้ง 
3 บริษัทเข้าเป็นบริษัทเดียวกัน 
เน่ืองจากแต่ละบริษัทต่างก็มีจุดเด่น
ท่ีสามารถส่งเสริมซ่ึงกันและกันได้ 
ในแง่ที่ว่าจีเอ็มเอ็ม พิกเจอร์ส 
มีจุดเด่นในเรื่องของเงินทุน สื่อ 
และความรู้ความเชี่ยวชาญทาง
ด้านการเงิน บัญชี และกฎหมาย 
ส่วนไทเอ็นเตอร์เทนเมนท์ก็คือผู้
คร่ำาหวอดในวงการภาพยนตร์มา
อย่างยาวนาน และหับ โห้ หิ้น 
ฟิล์ม ก็มีประสบการณ์ในการเป็น
โปรดักชั่นเฮาส์ผู้สร้างภาพยนตร์
ที่เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่
ไฟแรง 

และนั่นก็คือที่มาของ GTH 
หรือ ชื่อเต็มว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
ไท หับ จำากัด (Gmm Tai Hub 
Company Limited)

GTH ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจด
ทะเบียน 300 ล้านบาทในเดือน
พฤษภาคม ปี 2547 ดำาเนิน
ธุรกิจเป็นสตูดิโอผลิตภาพยนตร์
ไทย โดยมีเป้าหมายที่จะคืนทุน
ภายใน 5 ปี  มีพนักงานรุ่นแรก
จำานวน 30 คน  

จินา โอสถศิลป ์ กรรมการ
ผู้จัดการ (Managing Director) 
บอกถึงความโชคดีของ GTH 
ที่เกิดจากการรวมตัวของส่วน
ผสมที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมาย
เหมือนกัน คือการผลิตภาพยนตร์

ไทยที่ดี มีคุณภาพ สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับชีวิต และต้อง
มีการยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ

หนทางที่ไม่	Feel	Good

แม้จะมีความมุ่งม่ันตั้งใจ
อย่างแน่วแน่ แต่หนทางความ
สำาเร็จของ GTH ก็ไม่ได้ดำาเนิน
ไปแบบ Feel Good อย่างที่ใคร
หลายคนคาดคิด ในช่วง 4 ปีแรก  
GTH ต้องประสบกับภาวะล้มลุก
คลุกคลาน และบางครั้งก็ถึงขั้น
วิกฤตท่ีเรียกว่าเกือบจะต้องปิด
บริษัทกันเลยทีเดียว 

“ต้องเข้าใจว่าหนังไม่ใช่สูตร
สำาเร็จ การทำาหนังไม่สามารถบอก
ได้ว่า พอคิดปุ๊บ ทำาปุ๊บแล้วหนัง
เรื่องนี้จะได้เงิน หนังบางเรื่องเป็น
หนังดี ได้รับเสียงชื่นชมมหาศาล 
แต่ก็ไม่ทำารายได้ หรือหนังบาง
เรื่อง อาจจะถือว่าทำาเงิน แต่
ก็ยังไม่สามารถรองรับภาวะ
ขาดทุนของบริษัทได้อยู่ดี”

“การทำ าหนั ง ให้ดีนั้ นมี
องค์ประกอบหลายอย่าง ตั้งแต่
การทำาเรื่อง ทำาบทให้ดี แล้วก็
ต้องเฟ้นหานักแสดงที่ เหมาะ
สม การทำา production ให้มี
คุณภาพ ตั้งแต่การเลือกโลเกชั่น 
การทำาถ่ายทำา การเลือกทีมงาน
ที่มีความสามารถ นั่นแปลว่าเรา
ต้องยอมทุ่มทุนสร้างเพื่อให้งาน
ของเรามีมาตรฐานทัดเทียมกับ
สากล”

“เท่ากับว่าในการทำาหนัง
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แต่ละเรื่อง เราต้องใช้เงินในการสร้าง
และโปรโมทหนังเฉลี่ยราวๆ 50 ล้าน
บาท แล้วเงิน 50 ล้านบาทนี้ต้องจม
อยู่ประมาณ 2 ปี เรียกว่าทิ้งเงินไป
เลย ก่อนจะมาเก็บคืนใน 4 วันแรก
ที่คนมาดูหนัง ซึ่งก็ไม่สามารถ
จะการันตีได้ด้วยว่าจะมีคนมา
ดูหนังเราหรือไม่ เรียกได้ว่าเป็น
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมาก” 

หลังจากการทุ่มทุนสร้าง
มหาศาล ในภาพยนตร์คุณภาพ
เรื่อง “มหา’ลัยเหมืองแร่” ซึ่งแม้
จะมีเสียงชื่นชมจากกลุ่มคนดูและ
นักวิจารณ์ แต่ความสำาเร็จในเรื่อง
ของรายได้นั้นกลับสวนทางกัน
อย่างสิ้นเชิง จากงบประมาณใน
การสร้างกว่า 70 ล้านบาท หนัง
กลับทำารายได้เพียงแค่ไม่ถึง 20 
ล้าน เท่านั้นเอง หรือเรียกง่ายๆ 
ว่าขาดทุนย่อยยับ 

“ ต อ น น้ั น ก็ ก ลั บ ม า นั่ ง
ทบทวนว่าจะทำาอย่างไรต่อไป 
ก็ตกลงว่าจะใจเย็นลง ทำาหนัง
ให้น้อยลงในแต่ละปี จากปีละ 
6 เรื่อง ก็เหลือแค่ปีละ 4 เรื่อง 
แต่พยายามเข้าไปดูแลแล้วก็
พิถี พิถันกับหนังแต่ละเรื่องให้
มากขึ้นในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะ
เป็นในแง่ของบท การถ่ายทำา 
การกำากับ การตัดต่อ การตลาด 
ซึ่งแต่เดิมเราเคยแยกทีมกันดูแล
แต่ละโปรเจ็กท์ ก็เอาคนมารวมกัน 
ทุกคนระดมช่วยกัน รวมหัวกัน 
ตั้งใจว่าจะสู้กันอีกสักยก”

“พอเข้าปีที่ 4 ทุกอย่างก็เริ่ม
ดีขึ้น จากที่ขาดทุนเกือบ 50 ล้าน 
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ก็เริ่มพยุงตัวได้ จนในปีที่ 5 เรื่อง 
5 แพร่ง และรถไฟฟ้ามาหา
นะเธอ ก็ได้ 100 ล้าน ติดกัน 2 
เรื่อง เป็นครั้งแรก ก็เลยทำาให้เรา
สามารถลืมตาอ้าปากได้” 

และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 
เป็นต้นมา GTH ก็สามารถเริ่ม
คืนทุนได้ตามลำาดับ โดยสามารถ
ผลิตภาพยนตร์ที่ทำารายได้เกิน 
100 ล้านบาทขึ้นไปอีกหลาย
เรื่อง หลังจาก “ห้าแพร่ง” 
(114 ล้านบาท) และ “รถไฟฟ้า
มาหานะเธอ” (147 ล้านบาท) 
ก็ยังมี “กวนมึนโฮ” (125 ล้าน
บาท) “ลัดดาแลนด์” (117 ล้าน
บาท) , และ “ATM เออรัก เออ
เร่อ”(152.5 ล้านบาท) 

และที่สำาคัญ ได้ทำาให้กลุ่ม
ผู้ชมภาพยนตร์เกิดความเชื่อม่ัน
ในผลงานที่เกิดจากผลผลิตของ
แบรนด์ GTH

พี่มาก	1,000	ล้าน

กับประสบการณ์ที่ต้องนับหนึ่งใหม่	

และแล้ว...ในปี พ.ศ. 2556  
GTH ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่
สั่นสะเทือนวงการภาพยนตร์อีก
ครั้งจากภาพยนตร์เรื่อง “พี่มาก
พระโขนง” ที่สามารถทำาราย
ได้ทั่วประเทศแตะหลัก 1,000 
ล้านบาทในเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่ง
เดือน นับเป็นสถิติรายได้ที่สูง
ที่สุดในวงการภาพยนตร์ไทย

“ก รณี ก า รทำ า หนั ง แ ล้ ว
ประสบความสำาเร็จอย่างพ่ีมาก 
พระโขนงนั้น ก็ไม่ได้แปลว่าเรื่อง

ต่อไปเราจะทำาได้ ดังนั้น เราจึง
ตั้งเป้าหมายแค่ว่าเมื่อใดก็ตามท่ี
เราทำาหนัง เราตั้งใจจะทำาหนังให้
คนดูมีความสุข เราอยากจะทำา
แบรนด์ GTH ให้คนดูเห็นแล้ว
รู้สึกว่าถ้าจะมาดูหนังของเราแล้ว
สบายใจได้ จะชอบหรือไม่ชอบไม่
เป็นไร แต่ต้องไม่รู้สึกเสียดายเงิน 
เสียดายเวลา นั่นเป็นมาตรฐานที่ 
GTH เราพยายามทำากันมาตลอด 
9 ปี 

“คู่แข่งเราไม่ใช่คนอื่น แต่
คู่แข่งเราคือหนังของเราเอง เรา
มีหน้าที่อย่างเดียวคือทำาหนังให้ดี 
เพราะวงการภาพยนต์ไม่มีสูตร
สำาเร็จตายตัว เราต้องเดินหน้า
หาความสด ความแปลก ความใหม่ 
ให้กับผู้ชมอยู่เสมอ เราพยายาม
ทำาให้ผู้ชมรู้สึกโดนใจ-คุ้มค่า-คุ้ม
ราคา เพราะเราเชื่อว่าถ้าทำาถูกใจ
แล้วคนดูจะมาเอง” 

จิระ มะลิกุล หนึ่งในผู้
บริหารและผู้กำากับภาพยนตร์
ของ GTH ( Head Produer 
/ Film Director) ได้สรุปบท
เรียนท่ีได้รับจากการลองผิด
ลองถูกตลอด 9 ปีที่ผ่านมา
เป็นการปิดท้ายว่า 

“ความผิดพลาดจะทำาให้เรา
กล้าแกร่งขึ้น มาสเตอร์พีซของ
คนเรามาไม่พร้อมกัน อย่าคิด
ว่าชีวิตต้องมาสเตอร์พีซทุกเรื่อง 
การทำาหนังก็เหมือนการปีนเขา 
ภูเขาของเรากับเพื่อนสูงไม่เท่ากัน 
หน้าที่ของเราคือปีนให้สูงที่สุด ปีน
ให้เต็มที่ ไปให้ถึงยอดก็แค่นั้นเอง” 

การทำาหนังของ	

GTH	ไม่ได้อยู่ที่	

“รายได้”

ระดับ	100	ล้าน	

หรือ	1,000	ล้าน	

เพียงเท่านั้น

แต่คือการทำาให้

คนทำางานมี	

“ความสุข”
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ปัจจุบัน GTH และบริษัท
ในเครือทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย 
สวัสดีทวีสุข, เพลย์ จีทีเอช 
ออนแอร์ (Play GTH On Air), 
จอกว้าง และ นาดาว บางกอก 
มีพนักงานทั้งหมดจำานวน 140 คน  
เพราะนอกเหนือไปจากการสร้าง 
“งาน” แล้ว GTH ยังมีความตั้งใจ
ในการสร้าง “คนทำางาน” ให้กับ
วงการภาพยนตร์ ด้วยเช่นกัน 

จินา ซึ่งนับเป็น ‘พี่ใหญ่’ 
คนหนึ่งของ GTH เล่าถึงนโยบาย
การสร้าง “คน” ของที่นี่ว่า 

“เม่ือพวกเราอยากทำาหนัง 
เราก็ต้องทำาหนังให้เป็นอาชีพให้
ได้ นั่นหมายความว่า หนังของเรา
ต้องตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพื่อที่คน
ทำาหนังทุกคนจะได้มีเงินเดือนจาก
การทำาหนังไทย สามารถมีรายได้
ประจำาที่เลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้อง
เดือดร้อนเหมือนยุคก่อนๆ” 

“เราคิดว่าการเป็นฟรีแลนซ์
น้ันไม่ตอบโจทย์ อย่างการทำาบทหนัง
แต่ละเรื่อง ต้องใช้เวลาเป็นปี 
เขียนกันไม่ต่ำากว่า 10 ร่าง มีการ
แก้แล้วแก้อีก ดังนั้นเราต้องช่วย
ให้คนทำางานมีโฟกัส มีสมาธิกับ
งานจริงๆ เราก็ต้องเข้าไปดูแล
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่า
นี้ เพื่อให้เขาไม่ต้องไปดิ้นรนใน
ส่วนอื่นๆ พอถึงสิ้นเดือนก็มีเงิน
เดือนใช้ คนเหล่านี้จะได้ใช้สมอง
ของเขาเพื่อการทำางานจริงๆ” 

ภายใต้การบริหารของจินา 
เธอบอกว่าเป้าหมายสูงสุดใน

การทำาหนังของ GTH ไม่ได้อยู่ที่ 
“รายได้” ระดับ 100 ล้าน หรือ 
1,000 ล้าน เพียงเท่านั้น แต่คือ
การทำาให้คนทำางานมี “ความ
สุข”  เพราะ  จินาเชื่อว่า ถ้า
คนมีความสุข เขาจะสามารถดึง
ศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาใช้ได้
อย่าง “สร้างสรรค์”

ซึ่งรากฐานที่มาของความ
สุขในองค์กรนั้น จินาได้ให้ความ
สำาคัญกับปัจจัย 3 อย่าง

1.ออฟฟิศต้องอยู่ สบาย
เหมือนบ้าน  

บรรยากาศในการทำางาน
เป็นสิ่งสำาคัญข้อแรกที่ผู้บริหาร
ของ GTH ไม่มองข้าม ทุกคนที่
เคยเหยียบย่างเข้ามาที่ออฟฟิศ
แห่งนี้ จะสัมผัสได้ทันทีถึงความ
รู้สึกปลอดโปร่ง ผ่อนคลายของ
บ้านหลังใหญ่ใจกลางพื้นที่สีเขียว 
ซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นของบ้าน
มากกว่าที่ทำางาน  

  “เพราะเราเชื่อว่า การ
ทำางานโปรดักชั่น เราต้องอยู่ที่
ทำางานมากกว่าอยู่ที่บ้าน ที่นี่เรา
ก็เลยพยายามสร้างบรรยากาศ
ที่ทำ า งานให้สบายเหมือนอยู่
ที่บ้าน ทั้งวัสดุตกแต่ง สี แสง 
เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงพื้นที่สีเขียว 
จะช่วยให้สมองปลอดโปร่ง มี
ความลงตัวเหมาะกับการทำางาน
ที่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจ”

อรอุมา ธรรมธิ (จอย) เจ้า
หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Sen-
ior Public Relation Coordi-
nator) เล่าถึงเรื่องนี้ด้วยความ
ภาคภูมิใจ

“ที่นี่ออฟฟิศเป็นเหมือน
บ้าน มีห้องครัวให้พนักงาน มีมุม
นั่งเล่น เราอยู่แล้วก็รู้สึกสบายใจ 
เวลาเหนื่อยๆ มองออกไปก็เห็น
สนามหญ้า เวลาคิดงานไม่ออก 
เดินออกมา นั่งกินน้ำา มองนก 
มองไม้ บางทีไอเดียมันก็เกิดขึ้น
มา แต่ถ้าอยู่ในตึกใหญ่ เราจะ
รู้สึกว่าเราอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม 

จุดรวมความสุขของบริษัท คือ โต๊ะขาวด้านหน้า ที่ทำาให้เกิดภาพยนตร์มากมาย
คน GTH จะมานั่งคิดบทภาพยนตร์ นั่งพูดคุย นั่งกินข้าว ณ ที่แห่งนี้



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)70

ทุกคนก็อยู่แต่ในห้องอย่างเดียว 
อยู่กันไปอย่างนั้นแหละ ถึงแม้ว่า
งานของเราจะไม่ได้นั่งอยู่กับที่
ตลอดเหมือนพนักงานธุรการ
ก็ตาม มีออกไปถ่ายรายการนู่น
นี่นั่นบ้าง แต่เรามองว่าออฟฟิศ
ที่มีพ้ืนที่ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย 
ให้เขาได้คิด มีที่โล่งให้สูดอากาศ 
มันก็มีส่วนสำาคัญที่ทำ าให้ เกิด
ความสุขได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ แต่เราว่ามันก็มีส่วน
สำาคัญนะ”

แม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆ 
น้อยๆ อย่างเรื่องอาหารกลาง
วัน ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความ
ใส่ใจ เนื่องจากออฟฟิศตั้งอยู่ใน
ซอยย่านสุขุมวิท อาหารกลางวัน
จึงหารับประทานได้ยากหรือไม่ก็
มีราคาสูง บริษัทจึงจัดเลี้ยงข้าว
กลางวันให้กับพนักงานทุกวัน 
โดยสลับเมนูที่ชอบของพนักงาน
แต่ละคนไปเรื่อยๆ

2. คนทำางานมีทัศนคติที่ดี 
คิดบวก 

จินาเชื่อว่า Key Success 
ของแต่ละองค์กรมาจากเร่ืองคน 
การคัดเลือกคนมาทำางานจึงเป็น
ส่วนที่ละเลยไม่ได้ และสิ่งที่ GTH 
ให้ความสำาคัญมากท่ีสุดก็คือเร่ือง 
“ทัศนคติ”

“เราเชื่ อว่ าคนเราสร้าง
ศักยภาพได้ ขอให้มีทัศนคติ
ที่ดีก่อน ทัศนคติของเราก็คือ
การทำาหนังเป็นอาชีพ และ
การทำางานเป็นทีม เราจึงให้
ความสำาคัญกับการคัดเลือก

คนที่มีทัศนคติที่ดี ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานหรือนักแสดง เพราะ
เราอยากได้คนที่มีความอดทน 
ทุ่มเทกับงาน ใจเย็น และไม่ใช้
อารมณ์ เพราะนั่นจะทำาให้การ
ทำางานเป็นไปอย่างมีความสุข 
ถ้าทำางานให้สนุก มีความสุขแล้ว 
ความเก่ง ความสำาเร็จก็จะตาม
มา”

3.ผู้บริหารรักและให้เกียรติ
พนักงาน 

“การทำาให้คนรักองค์กร
ได้นั้น เราที่เป็นผู้บริหารต้องรัก

เขาก่อน โดยแสดงออกถึงความ
จริงใจในเรื่องการดูแล การใหผ้ล
ตอบแทนและสวัสดิการที่ดี เมื่อ
คนรักองค์กรแล้ว พวกเขาจะ
มีความสุขในการทำางาน และ
กลายเป็นตัวแทนท่ีคอยดูแลผล
ประโยชน์ทุกอย่างให้องค์กร”

ซ่ึงการแสดงออกถึงความรักท่ี
มีต่อพนักงานก็มีหลากหลายวิธี แต่
ทุกวิธีต้ังอยู่บนหลักคิดท่ีอยากให้
พนักงานรับรู้ว่าได้รับการให้เกียรติ
จากองค์กร ซ่ึงคุณสมบัติสำาคัญท่ีผู้
บริหารจำาเป็นต้องมีน้ันก็คือ

บางทีมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆ	

น้อยๆ	บางทีเราก็เล่าไปโดยที่ไม่ได้คิด

ว่ามันยิ่งใหญ่มาก		แต่เพื่อนที่ฟังก็จะ

รู้สึกว่าเฮ้ยดีเนอะ	บริษัทเขาใส่ใจ	เขา

คิดแทนพนักงาน
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• ตรงต่อเวลา
จินาเชื่อว่าการตรงต่อเวลา

เป็นพื้นฐานอันดับแรกท่ีจะทำาให้
คนเราทำาทุกอย่างได้อย่างถูก
ต้อง และเป็นการให้เกียรติคนอื่น 
ดังนั้น เมื่อมีการนัดหมายหรือ
ประชุมอะไรก็ตาม ผู้บริหารทุก
คนใน GTH จะมาตรงเวลา ส่วน
พนักงานที่มาสาย แม้ว่าจะไม่
โดนตำาหนิ แต่พอเห็นผู้บริหาร
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พนักงานก็
จะได้ซึมซับทีละเล็กทีละน้อยจน

เอาเป็นแบบอย่าง และพยายาม
ปรับตัวจนกลายเป็นคนตรงต่อ
เวลาในที่สุด   

• ให้ความเท่าเทียม  
ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ส า น

สัมพันธ์ให้เกิดความเป็นน้ำาหนึ่งใจ
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น GTH สัมพันธ์ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
กลางแจ้งท่ีจัดข้ึนปีละคร้ังเพ่ือให้
พนักงานทุกฝ่ายได้ใช้ร่างกาย ความ
คิด และความสามัคคี ในการแก้ไข
ปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งขึ้น หรือการ 

Workshop ประจำาปี  ซึ่งเป็นการ
จัดกิจกรรมนอกสถานที่ท้ังในและ
ต่างประเทศ เพื่อสานสัมพันธ์และ
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และ
สร้างคน พนักงานทุกตำาแหน่ง
จะมีโอกาสได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะ
เป็นตำาแหน่งใหญ่อย่างประธาน
บริหารหรือพนักงานตัวเล็กๆ 
อย่างแม่บ้านหรือ รปภ.  

พีชานุช ฮึกหาญ (พริก) 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์เ ก่ียวกับภาพยนตร์ 
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(Senior Merchandise Manager) 
ได้พูดถึงเร่ืองน้ีไว้ว่า

• ต้ังใจฟัง 
ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ที่ 

GTH ผู้บริหารจะขอนัดประชุม
พนักงานทุกฝ่ายเพื่อมาอัพเดท
และรายงานสถานการณ์ความ
คืบหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ของโปรเจ็กท์ท่ีแต่ละฝ่ายกำาลัง
ดำาเนินการอยู่ ซึ่งถือเป็นโอกาส

สำาคัญท่ีองค์กรใช้ในการรับฟัง
ข้ อมู ลและความคิ ด เห็ นของ
พนักงาน

ซึ่งจุดเด่นของกระบวนการ
ประชุมที่ GTH คือการจัดลำาดับคน
พูดในที่ประชุม โดยให้พนักงานที่
มีอายุน้อยหรือตำาแหน่งเล็กท่ีสุด
ในแต่ละฝ่ายได้มีโอกาสพูดและ

ที่นี่ไม่มีการแบ่งชั้นกันว่าคนนี้	CEO	

คนนี้ผู้บริหาร	คนนี้พนักงาน	คน

นี้แม่บ้าน	แม่บ้านก็ยังไปเที่ยวต่าง

ประเทศกับเราเลย	ทุกคนได้รับการ

ดูแลเหมือนกัน	สวัสดิการเหมือน

กัน	เจ้านายก็ไม่เคร่งเครียดทำาให้

ชอบบรรยากาศการทำางาน

แสดงทรรศนะก่อน และไล่ลำาดับ
ตามตำาแหน่งขึ้นไปจนถึงผู้บริหาร 
เพราะจินามีความเชื่อว่า

“ถ้าตัวใหญ่คอมเมนท์ก่อน 
ตัวเล็กจะกล้าคอมเมนท์ได้ยังไงล่ะ 
ซึ่งถ้าผู้บริหารเราตั้งใจฟังคนอื่น
เวลาประชุม เราก็จะได้อะไรดีๆ ใน
ขณะเดียวกัน พอเราเปิดโอกาสให้
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เด็กได้คิดนอกกรอบ มันก็จะทำาให้
เขาเก่งขึ้นแล้วผลที่ตามมาก็คือ 
พนักงานรุ่นใหม่ๆได้รับการพัฒนา 
และรู้สึกรักองค์กรที่ให้โอกาสพวก
เขาได้คิด ได้พูด ได้ทำา”

ยกตัวอย่างเช่น การประชุม
ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ออกแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ 
โดยพนักงานรุ่นใหม่จะได้แสดง
ความคิดเห็นก่อนโดยไม่มีแรง
กดดันจากพนักงานรุ่นใหญ่รวม
ถึงผู้บริหาร ผลที่ได้ คือ พนักงาน
เหล่านี้จะรู้สึกว่าได้เป็นเจ้าของ
ภาพยนตร์ร่วมกันในฐานะคน
ของ GTH เพราะพวกเขาได้แสดง
ความคิดเห็นตั้งแต่งานเริ่ม 

ไพโรจน์ เทวินบุรานุวงศ์ 
(โรเจอร์) ผู้อำานวยการฝ่ายการ
ตลาดและสื่อสารองค์กร (Director 
of Marketing & Communications 
Department) ได้เล่าถึงบรรยากาศ
ในการประชุมเหล่านี้ให้ฟัง 

“เขาจะเริ่มไล่ถามความคิด
เห็นจากคนที่อายุน้อยที่สุด ไล่ไป
ถึงคนอายุเยอะที่สุด ซึ่งมันก็มี
บ่อยมากที่ผู้ใหญ่เห็นต่างจากเด็ก 
แต่มันจะไม่มีการตัดสินจาก
ที่ผู้ใหญ่เห็นมากกว่า ผู้ใหญ่ก็
เสียงหนึ่ง เด็กก็เสียงหนึ่ง ไม่ใช่
เสียงข้างมากด้วยนะ แต่ทุกเสียง
มีประเด็นที่หยิบยกขึ้นมา เช่น 
สีแบบนี้คนไม่ชอบ ฟอนท์แบบนี้
คนอ่านไม่เห็น  สุดท้ายแล้วคน
ทำางานก็จะนำาเอาคอมเมนท์แต่ละ
อย่างไปทบทวนและปรับปรุงงาน
ของตัวเอง”

ปั จ จั ย สำ า คั ญ ที่ ทำ า ใ ห้
กระบวนการประชุมของ GTH 
ได้ผลเป็นอย่างดี คือ การปลูกฝัง
เร่ืองของการมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา 
ผู้บริหารจะไม่เคยมีปัญหาที่ต่อ
เนื่องจากความขัดแย้งในห้อง
ประชุม แม้ว่าจะขัดแย้งกันใน
เรื่องงานมากแค่ไหน แต่ภาย
หลังการประชุมก็จะไม่กระทบ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นเหตุ
ให้พนักงานเห็นเป็นแบบอย่าง 
เมื่อถึงเวลาประชุมจึงสามารถถก
เถียง หารือกันได้อย่างเต็มที่ โดย
ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาความ
สัมพันธ์ส่วนตัวในภายหลัง

• ให้โอกาสในการตัดสินใจ
การมอบความไว้วางใจ และ

ให้เกียรติพนักงานในการตัดสินใจ
ในเรื่องสำาคัญๆ นั้น เป็นจุดเด่น
ที่ GTH มุ่งมั่นทำาตั้งแต่เริ่มต้น
บริษัท องค์กรแห่งนี้เชื่อว่า การได้
ลองผิดลองถูกจะทำาให้คนทำางาน
ได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์
กล้าแกร่งขึ้น แม้ว่าในการทำางาน
โปรเจ็กท์ต่างๆ จะไม่ได้ตัดสินใจ
ถูกต้องทุกครั้ง แต่การฝึกคน
ให้กล้าตัดสินใจนั้นสำาคัญกว่า 
เพราะองค์กรแห่งนี้ปลูกฝังกัน
มาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกให้สร้างคนที่
แข็งแกร่งเพียงพอในการนำาพา
องค์กรต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่น  

• ไม่ยอมแพ้
ทุกครั้งที่ GTH ประสบกับ

ภาวะวิกฤต อาทิเช่น ภาพยนตร์
ไม่ได้รับการตอบรับที่ดี เกิดกระแส
ต่อต้าน หรือเกิดเรื่องทุกข์ใจใน

ที่ทำางาน ทำาให้บรรยากาศขุ่นมัว 
เศร้าหมอง องค์กรแห่งนี้จะไม่มี
การโทษกันว่าใครหรือฝ่ายไหน
เป็นคนผิดพลาด แต่จะช่วยกันหา
ทางแก้ไข โดยสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยง
จิตใจของพนักงานในช่วงเวลา
แบบนี้ คือการให้กำาลังใจซึ่งกัน
และกัน โดยผู้บริหารที่แบกความ
รับผิดชอบสูง ผู้ซึ่งรู้สถานการณ์
ของบริษัทดีที่สุด มีหน้าที่ให้
กำาลังใจและพยายามทุกวิถีทาง
ให้บรรยากาศขององค์กรดีขึ้น 
แม้ว่าภายในจะเครียดมากแค่
ไหนก็ตาม  ซึ่งจินาให้ข้อสรุปว่า 

“ถ้าเกิดวันไหนหนังขาดทุน 
บรรยากาศในออฟฟิศจะเหมือน
คนอกหักเลย เพราะการทำาหนัง
ให้ได้เงิน กับไม่ได้เงิน มันก็
เหนื่อยเท่ากัน ใช้เวลาเท่ากัน แต่
การทำาธุรกิจแบบนี้ เป็นสิ่งที่เรา
ยอมรับมาตั้งแต่ต้นที่โดดเข้ามา
อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น เวลาผิดพลาด 
อย่าโทษกันเด็ดขาด 

“เราคิดว่าไม่ว่าเกิดอะไร
ขึ้นมา ถ้าเราคิดบวกมันก็ไปบวก 
ถ้าเราคิดลบ มันก็ไปลบ เหมือน
การตีกอล์ฟ ถ้าคิดว่าตีตกน้ำาก็
ตกน้ำา ปีที่แล้วได้ 100 ล้าน ปีนี้
อาจจะไม่มีหนัง 100 ล้านเลย
ก็ได้ แต่เราเรียนรู้มาตลอดแล้วว่า
ไม่มีอะไรที่ได้ไปตลอด มีสมหวัง
ก็มีผิดหวัง หลายคนชอบถามว่า
ทำาไมจีทีเอชทำาแต่หนังฟีลกู๊ด คำา
ตอบคือก็เพราะเราเป็นแบบนี้ไง 
งานที่นี่อาจจะไม่ใช่งานคว้าดาว 
แต่ทุกคนที่ทำางานจะทำามันด้วย
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ความรัก ความสบายใจ ที่สำาคัญ
คือต้องมีความสุข หนังถึงจะจบ
บริบูรณ์”

ในวันที่ GTH ประสบความ
สำาเร็จไปอีกขั้น สามารถก้าว
ขึ้นไปสร้างประวัติศาสตร์ให้
กับวงการภาพยนตร์ไทย เป็น
บทพิ สู จน์ ที่ แ สด ง ให้ เ ห็ น ว่ า
ความรักท่ีองค์กรแสดงออกต่อ
พนักงานนั้นไม่สูญเปล่า เพราะ
เมื่อพนักงานรับ รู้ ได้ถึ งความ
รัก ความจริงใจ ที่องค์กรมีให้ 
พนักงานก็จะตอบสนองออกมา
ในรูปแบบของการตั้งใจทำางาน
อย่างเต็มที่ เกิดเป็นความสุขที่
ได้ทำางานร่วมกัน

ซึ่งผลลัพธ์จาก “ความสุข” 
ในที่ทำางาน ก็ก่อให้เกิดสิ่งสำาคัญ 
3 อย่างในองค์กรนี้ คือ  

 1.ต้นแบบ 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ในเรื่องของการดูแล เอาใจใส่
พนักงานอันเป็นพื้นฐานแห่ง
ความสุขในที่ทำางาน การเป็น
หัวหน้าที่ให้เกียรติ ตั้งใจฟังสิ่ง
ที่ลูกน้องพูด การให้กำาลังใจ
เมื่อยามลำาบาก สิ่งเหล่านี้ทำาให้
พนักงาน รวมถึงผู้บริหาร GTH 
รุ่นบุกเบิกกลายเป็นต้นแบบท่ี
ชัดเจนที่สุด เมื่อมีพนักงานรุ่น
ใหม่เข้ามาสานต่อการทำางาน 
พวกเขาก็จะยึดถือแนวทางเหล่า
นี้ในการนำาไปปฏิบัติกับลูกน้อง
พวกเขาในอนาคต 

ไพโรจน์ได้เล่าถึงลักษณะ
เฉพาะของผู้บริหารที่นี่ว่า 

“คาแรกเตอร์ของผู้ใหญ่ที่นี่
จะเป็นคนมองโลกในแง่บวก เป็น
คนไม่เรื่องมาก เป็นคนเก่งที่ถ่อม
ตัว อย่างพี่เก้งเขาอัจฉริยะมาก แต่
เขาถ่อมตัวมาก ผมเด็กกว่าเขา แต่
เขาก็ให้เกียรติผม ทำาตัวเองตัวเล็ก
มาก หรือคุณวิสูตรซึ่งอยู่ในธุรกิจ
หนังไทยมา 30-40 ปีก็เหมือนกัน 
ผู้ใหญ่ที่นี่เวลานัดประชุมแล้วเด็ก
ไม่ว่าง ผู้ใหญ่เปลี่ยนคิวตามเด็กนะ 
สมมติมีประชุมบ่ายสาม แต่ผม
ติดนัดลูกค้า เขาก็จะหาคิวใหม่
ที่ทุกคนลงตัวที่สุด โดยไม่บังคับ
ว่าผมต้องไปยกเลิกนัดลูกค้า”

พีชานุชได้พูดถึงบรรยากาศ
ขององค์กร GTH ให้ฟังว่า

“แต่ก่อน GTH คนน้อย คน
หนึ่งคนต้องทำางานหลากหลาย
มาก แต่ที่ยังมีทัศนคติต่องานดี 
เพราะนายมีผลกับเราอย่างมาก 
ผู้บริหารคิดดีทำาดี ไม่เคยด่ากัน 
ถ้ามีปัญหาเวลาคุยกัน เคลียร์กัน 
จะคุย แบบพี่แบบน้อง”

2.ช่วยกัน 
จากการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ

ของหัวหน้างานหรือผู้บริหาร 
ทำาให้พนักงานรุ่นใหม่เข้าใจและ
ตระหนักเสมอว่า พวกเขาคือ
คน GTH ที่มีความภาคภูมิใจใน
องค์กร และจะช่วยกันทำางาน 
ถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยาก
ลำาบาก พวกเขาก็จะรักกัน และ
มนี้ำาใจต่อกัน ช่วยเหลือกันโดย
ไม่แบ่งฝ่าย 

ตัวอย่างของการช่วยเหลือ
กันในการทำางานของ GTH คือกรณี

การแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์
เรื่อง  “รัก 7 ปี ดี 7 หน” 
ภาพยนตร์ฉลองครบรอบ 7 ปี
ของ GTH ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องจาก
หลายฝ่าย มีนักแสดงที่มีชื่อเสียง
มาร่วมงานมากมาย ทำาให้มีแฟน
คลับติดตามมาด้วยจำานวนมาก 
ในขณะเดียวกันจำานวนคนที่ดูแล
กลับมีไม่มาก แต่ก็สามารถจัดงาน
ได้อย่างราบรื่น 

อรอุมาในฐานะพีอาร์ได้เล่า
ถึงบรรยากาศการทำางานช่วงนั้น
ว่า

“ ต อ น แร ก ที่ รู้ ว่ า จ ะ ไ ป
ทำางานนี้ เราก็... โห นักแสดง
เยอะมากเลย จะแบ่งงานกันยังไง
ล่ะเน่ีย เราก็มาน่ังคุยกันว่างานน้ี
ใครจะดูแลตรงไหน ใครจะรับผิด
ชอบตรงไหน ใครจะอุดรอยรั่ว
ตรงไหน ใครจะคอยซัพพอร์ท
ตรงไหน เราก็ต้องมานั่งคุย ไม่ใช่
แค่คุยว่างานจะสำาเร็จยังไง แต่
คุยว่าระหว่างงานจะมีปัญหา
อะไร ในระหว่างทางนั้น ปัญหา
ที่คิดไว้มันจะเกิดมั้ย ถ้ามันเกิด
แล้วเราจะแก้มันยังไง ใครจะเป็น
คนช่วยแก้ ใครจะเป็นคนเคาะ 
ใครจะเป็นคนตัดสินใจ มันก็จะมี
มาเรื่อยๆ เป็นบททดสอบให้เรา
แก้ปัญหา 

“งาน PR มันคือการแก้
ปัญหา คอยบาลานซ์ความ
ต้องการของนักข่าว นักแสดง ทีม
งาน ผู้บริหาร เป็นคนที่อยู่ตรง
กลางแล้วมีคนรายล้อมเต็มไป
หมด เพราะฉะนั้นทีมเวิร์คเป็น
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สิ่งสำาคัญมาก เหมือนเวลาเรา
ทำางานแล้วแก้ไม่ได้ แต่พอหันไป
เห็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นพ่ีน้องกัน 
เราแค่ส่งสายตา แค่ขยิบตาปิ๊งๆ  
ว่าตรงนี้มันเกิดปัญหานะ ไปแก้
ให้หน่อย เราอยู่ตรงนี้เราไปไม่ได้ 
ถ้าเป็นคนที่รู้ใจกันมันจะง่ายมาก 
เพราะฉะนั้น ทีมเวิร์คมันสำาคัญ 
ถ้าแค่มองตาก็รู้ใจกัน ทุกอย่าง
ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี พอ
สุดท้ายแล้วก็สำาเร็จจนได้”

3.สร้างคน 
การให้โอกาสเป็นปัจ จัย

สำาคัญของการสร้างคน องค์กร
แห่งนี้ถ่ายทอดแนวคิด แนวทาง
การบริหาร แนวทางการทำางาน
จากรุ่ น สู่ รุ่ น ได้ อย่ า งรวดเร็ว 
เนื่องจากมีต้นแบบที่ดี มีการช่วย
เหลือกันอย่างกว้างขวางจากทุก
ฝ่าย ทำาให้พนักงานได้รับโอกาส
ในการทำางานชิ้นใหม่ที่ไม่เคยได้รับ 
หรือหากต้องตัดสินใจครั้งสำาคัญ
ก็จะมั่นใจได้ว่าตนเองไม่ได้รับ
ผิดชอบเพียงผู้เดียว เพราะยังมี
เพื่อน มีพี่ ที่จะคอยช่วยเหลือ
เมื่อเกิดความผิดพลาด หรือไม่ได้
เป็นไปอย่างที่หวังไว้ โดยไม่มีการ
ซ้ำาเติมหรือลงโทษ มีเพียงการให้
กำาลังใจ และหาทางช่วยกันแก้ไข
ปัญหาเท่านั้น พีชานุชเล่าถึงวิธี
การสร้างคนของที่นี่ว่า 

“เขาสอนให้เราสร้างคน สร้าง
จากคนที่ยังไม่รู้ ให้ค่าตอบแทนท่ี
ไม่โอเวอร์จนเกินไป ผลตอบแทน
จะได้ตามที่ผลงานที่ทำา แล้วจึง
ค่อยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ”

หรืออย่ า งกรณีของฝ่ าย
การตลาดและสื่อสารองค์กร 
(Marketing & Communications 
Department)ซึ่งนอกจากหลัก
การทั่วไป ในการเลือกคนให้
เหมาะสมกับงานแล้ว จะใช้วิธีพา
ลูกน้องที่อยากพัฒนาตัวเองไป
ติดตามเฝ้าดูการทำางานของรุ่น
พี่ในแผนก จนเห็นกระบวนการ
ทำางานที่ชัดเจน รู้ว่าต้องทำา
อย่างไร มีข้อควรระวังเรื่องไหน 
แล้วจะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าอย่างไร เมื่อผ่านการติดตาม
ไปพบลูกค้ากับรุ่นพี่ในแผนกจน
เข้าใจกระบวนการทำางานแล้ว 
หัวหน้าแผนกจึงปล่อยให้ไปพบ
ลูกค้า พร้อมกับมอบอำานาจการ
ตัดสินใจ 

ไพโรจน์ขยายความราย

ละเอียดในส่วนนี้ให้ฟังว่า
“ช่วงสองปีแรกผมลุยคน

เดียวเลยนะ มีลูกน้อง แต่ลูก
น้องไม่ได้เป็นคนเข้าไปเจอลูกค้า 
แต่ช่วงหลังจะพาลูกน้องไปเจอ
ลูกค้าด้วย แล้วก็มอบหมายงาน
ไปเลย พอดีตอนนี้มันมีหลาย
อย่างทั้ง movie, non-movie, 
ละคร คอนเสิร์ต งานอีเวนท์ ก็
จะมีการแบ่งว่าใครดูแลอะไร คนที่
ดูแล non-movie ก็ต้องเลือกคนที่
รู้งานขายเยอะหน่อย มีคอนเน็คชั่น 
ซึ่งส่วนใหญ่ก็อ้างอิงจากสิ่งที่เคย
ทำาแล้ว แล้วลองเอาไปปรับเพื่อ
ที่จะไปขายลูกค้า  ซึ่งผมจะบอก
ทุกคนว่าเราไม่ขายสินค้ามั่ว เราจะ
เลือกไปหาเฉพาะคนที่เขาแมตซ์
กับเราจริงๆ”

	“Give	(&)	Take	Happiness”

เมื่อองค์กรให้ความสำาคัญกับความสุขของพนักงาน	ผลลัพธ์ที่เห็นเด่นชัด

ที่สุดก็คือ	พนักงานแต่ละคนเกิดความรักและภาคภูมิใจในองค์กร

เมื่อถึงเวลาที่ยากลำาบาก	พวกเขาก็จะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรค	ส่วนผลลัพธ์

ในระยะยาวก็คือความสำาเร็จขององค์กรนั่นเอง	ดังที่จินาสรุปว่า

“GTH	ดำารงความสุขอยู่ได้	เพราะคนทำางานรักกัน	และพร้อมจะก้าวผ่าน

ความทุกข์ไปด้วยกัน”

	 นั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่า	เมื่อใดก็ตามที่องค์กรมีโครงสร้างการให้

ความสุขซึ่งกันและกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง	องค์กรแห่งนั้นจะสามารถ

ประสบความสำาเร็จได้ในแบบที่	GTH	กำาลังเป็นอยู่นั่นเอง

องค์กร

HappinessHappiness

พนักงาน



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)76

“
หากจะมีองค์กรใด
ที่พยายามฉายภาพ
ของความสุขไปทั่ว
ประเทศไทยแล้ว
ไฉนเลย	เราซึ่งทำา
หน้าที่เฟ้นหา
และสร้างสรรค์

องค์กรแห่งความสุข
จะไม่เลือก

องค์กรแห่งนี้

”

Rang Rich
องค์กรเรืองแสงความสุข

บทนำา

อัน เป็นผลผลิตจากการ
ถื อ กำ า เ นิ ด ข้ึ น ข อ ง ร า ย ก า ร
สร้างสรรค์สังคมรายการหนึ่งที่
นำาเสนอเรื่องราวผ่านองค์การ
กระจาย เสี ย งและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ งประเทศไทย 
หรือ Thai PBS มีที่มาจากคน
กลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันโดยใช้ช่ือ
ว่า “แรงฤทธิ์ (Rang Rich)1” 
เป็นที่มาของเรื่องเล่าองค์กร
แห่งความสุขฉบับนี้

สาเหตุที่โครงการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความ
สุข (Happy HOME Model)   
คัดเลือกองค์กรแห่งนี้เพื่อนำามา

ความสุข

เป็นกรณีศึกษาการสร้างองค์กร
แห่งความสุขนั้น เราพิจารณา
จากผลลัพธ์ที่องค์กรแห่งนี้มอบ
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร 
(Stakeholder) องค์กรแห่งนี้
ได้สร้างร้อยยิ้ม มิตรภาพ ความ
ปลื้มปิติ ความภูมิใจในบ้านเกิด 
การแบ่งปันความสุขจากคนที่
มีความเจริญทางจิตใจไปยังคน
เมืองที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้ ซึ่งได้
สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจัง 
และจริงใจในการสร้างสรรค์ผล
งานขององค์กร

ดังนั้นหากจะมีองค์กรใดที่
พยายามฉายภาพของความสุข
ไปทั่วประเทศไทยแล้ว ไฉนเลย 
เราซึ่งทำาหน้าที่เฟ้นหา และ
สร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุข
จะไม่เลือกองค์กรแห่งนี้เพื่อใช้

1 ศึกษาข้อมูลองค์กรเพิ่มเติมได้จาก http://goo.gl/Lvuysl (ชื่อย่อของหน้าเพจบริษัทแรงฤททธิ์ จำากัด) 

ศรายุทธ	พจนปรีชากุล,	แพรวพรรณ	พัทธยุติ,	ผศ.ดร.สมบัติ	กุสุมาวลี
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2 หนังกลางแปลง หมายถึง หนังเร่ที่มีเจ้าภาพว่าจ้างไปฉาย และนิยมให้ดูฟรี ซึ่งโดยทั่วไปจะฉายเพียงสองเรื่อง มีหนังใหญ่เรื่องหนึ่งและหนังแถมเรื่องหนึ่ง
หนังขายยา หรือหนังกลางแปลง จึงกลายเป็นความบันเทิงของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพราะไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลย จะมีบ้างก็เพียงค่าขนมขบเคี้ยวซึ่งมีเงินติดตัวไปแค่

สลึงหรือห้าสิบก็เพียงพอที่จะได้ชมภาพยนตร์ ที่มา: “ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย”, โดย นพดล อินทร์จันทร์ จาก วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะปีที่ 13 ฉบับที่1(25)กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3 ปัจจุบันรายการออกอากาศมาแล้ว 2 ซีซั่น จำานวน 26 ตอน ศึกษาข้อมูลรายการเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/CityOfGlow
4 รับชมรายการย้อนหลัง ตอน มนุษย์...ผู้ไม่หยุดสังเคราะห์แสง บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ได้จาก http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=5443&ap=flase

เป็นกรณีตัวอย่างให้คนในสังคม
องค์กรได้เห็นว่าปัจจัยท่ีสำาคัญ
ในการสร้างองค์กรแห่งความสุขนั้น 
คือ ความจริงจัง และ ความจริงใจ...

กำาเนิดจากหนังกลางแปลง2

คือ โจทย์การทำารายการที่ทีม
งาน “แรงฤทธิ์ (RangRich)” ได้
รับจาก Thai PBS บริษัทแรงฤทธิ์ 
ซึ่งนำาโดย ป๋าแดง (สมชัย พุทธ
จันทรา) ได้ตีความโจทย์โจทย์ดัง
กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า

เมืองอยู่สุข

เมืองอยู่สุขไม่จำาเป็นต้องเอา

ของดีของแต่ละเมืองมา

ประชันกัน มาแข่งขันกัน 

ผมจึงคิดอีกรูปแบบหนึ่ง

ผมชอบบรรยากาศ

แบบหนังกลางแปลง 

ผมคิดว่าบรรยากาศแบบนั้น

น่ารักดี

อย่างน้อยก็ทำาให้คนในเมือง

หรือชุมชนนั้นได้มารวมตัวกัน

และภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงนั้น

เราจะไม่ได้มีความทุกข์อะไร

เลย เหมือนในตอนเด็กผมเคยได้ไป

อยู่กับบรรยากาศแบบนั้น 

ผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศ

ที่มีแต่ความสุข นอกจากหนังมา

ฉายแล้ว ยังมีบริบทต่างๆ เช่น อา

แปะปั้นน้ำาตาล รถ มีข้าวโพดคั่ว 

ผมคิดถึงบรรยากาศแบบนั้น คิด

ว่า แล้วทำาไมเราไม่ทำารายการที่เป็น

แบบนี้ ซึ่งก็เป็นเมืองอยู่สุขได้

และที่สำาคัญ การสร้างหนัง
ถือเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่ง 
ซึ่งต้องใช้ศาสตร์มากมายหลาย
แขนงในการทำาหนังสักเรื่องหนึ่ง
ให้เป็นผลสำาเร็จ ไม่ว่าจะเป็น
ศาสตร์ทางด้านการแสดง การ
ถ่ายภาพ การดนตรี การสร้างฉาก 
จัดองค์ประกอบศิลป์ การส่ือสาร 
การประสานงาน การจัดการ ฯลฯ 
ซ่ึงมันเอ้ือให้เกิดโอกาสกับผู้คน
จำานวนมากมายภายในเมืองน้ันๆ 
ได้มาร่วมกันสร้างสรรค์ บันดาล
ให้ผลงานชิ้นนี้ เ ป็นผลสำาเร็จ 
รายการน้ีจึงถือเป็นผลงานศิลปะ
ที่เกิดจากความสามารถของทุกคน 
ทั้งคนเมืองใหญ่ และคนในชนบท
อย่างแท้จริง

หลังจากได้รับการจุดประกาย
แนวคิดของรายการเมืองอยู่สุข 
จาก ป๋าแดง ทีมงานแรงฤทธิ์ได้
ร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบรายการ
ออกมา จนกระทั่งได้รูปแบบรายการ 
ท่ีสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม 
ที่ชื่อว่า “(เมืองเรืองแสง City of 
Glow) ”3

เมืองเรืองแสง มีเจตนารมณ์
ในการสื่อสารให้ผู้ชมได้เห็นว่า
ชาวเมืองที่ ไ ด้ชื่อว่าอยู่สุขจะ
เปล่งแสงออกมา เป็นแสงท่ี
สามารถสัมผัสได้ถึงความสุขที่
มอียู่จริงของคนในเมืองนั้น และ
เมื่อผู้ชมดูจบจะรู้สึกได้ว่าตนเอง
ก็เปล่งแสงแห่งความสุขออกมา
เช่นเดียวกัน

เมืองที่มีอะไรโดดเด่น จะเปล่ง

ประกายออกมาให้เห็นได้ชัดเจน

อย่างที่บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย4 

คนเปล่งแสงให้เราเห็นมาก

เหลือเกินขนาดแก่แล้วยังทำาให้เรา

รู้สึกว่าสนุกสนาน เรามีความสุข 

เขาคุยเก่ง 

มีเรื่องราวประวัติชีวิตน่าสนใจ

เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นแสง

สว่างอย่างหนึ่ง 

และชื่อรายการนี้ เป็น เชิง

สัญลักษณ์ คือ คนดูแล้วนอกจาก

ดูว่าเมืองนั้นเขาเรืองแสงยังไง 

ตัวเราดูจบแล้วมันก็รู้สึก

เหมือนแสงสว่างมันเปล่งประกาย

มาจากในตัวเราด้วย

แทนที่จะเอาหนังจากกรุงเทพ

ที่ดาราดังๆ เขาแสดงกันไปฉายให้

ชาวบ้านดูแล้วมีความสุข 

ทำาไมเราไม่สร้างหนังเหล่านั้น

ขึ้นมาเอง โดยให้เขาเล่นเอง ให้เขา

ได้ดูตัวเอง

ทำาให้คนในเมืองนั้นได้มาร่วมกัน

ทำางาน เป็นการทำาอะไรที่มีความสุข

ในการทำา 

สุดท้ายคนเมืองนั้นก็ได้มาดูหนัง

แล้วก็มีความสุขที่ได้ดูตัวเอง

มีความสุขที่ได้เห็นบ้านเมืองตัวเอง

ไปปรากฏอยู่บนจอหนัง

(กลางแปลง) จอทีวี

ป๋าแดง	สมชัย	พุทธจันทรา,	ผู้กำากับ
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ความสุขในแต่ละตอน

อาจกล่าวได้ว่าเร่ืองราวใน
แต่ละตอนของเมืองเรืองแสง
ร้อยเรียงกันออกมาในลักษณะ 
Drama Documentary5 เนื้อหา
รายการนำาเสนอผ่านการเดินทาง
ของคนเมืองที่เจริญทางวัตถุไป
ยังเมืองเรืองแสงที่มีความเจริญ
ทางจิตใจ และได้พบกับเรื่องราว
ที่มีประโยชน์กับชีวิตตนเองซ่ึง
หาไม่ได้จากเมืองที่มีความเจริญ
ทางวัตถุเพียงอย่างเดียว

ถ้าอย่างเป็นกรุงเทพ

หรือพื้นที่ในเขตเมืองเชียงใหม่ 

เรียกว่า เจริญ แต่เมื่อครั้งที่

เราไปเชียงใหม่ 

เราขึ้นดอยไปหลายสิบกิโล

เพื่อหาเมืองที่เขามีความเจริญ

ทางด้านอื่นๆ ซึ่งเราสนใจตรงนี้ว่า 

จะทำาอย่างไรให้คนได้เรียนรู้

และอย่างน้อยทำาให้คน

มีความเจริญทางด้านจิตใจ

เจริญทางด้านความคิด

ป๋าแดง	สมชัย	พุทธจันทรา,	ผู้กำากับ

วลีเปิดเรื่องราว

ก่อนที่เรื่องราวความสุขของ
คนเมืองที่เจริญทางจิตใจจะถูก
คัดลอก นำามาเรียบเรียง และ
ถ่ายทอดผ่านรายการเมืองเรืองแสง 
วลีเปิดเรื่องราวที่ชาวแรงฤทธิ์ 
ไม่เคยลืม และตระหนักอยู่เสมอ 

น่ัน คือ ความจริงจัง และ ความจริงใจ
ทั้ง 2 วลี อันเป็นจุดเริ่มต้น

ของเรื่องราวทั้งหมด สะท้อน
ไปยังทุกกระบวนการทำางาน
ของชาวแรงฤทธิ์ และนั่นเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ทำาให้ผู้คนท่ีอาศัยอยู่
ในเมืองที่แรงฤทธิ์ขนานนามว่า
เมืองเรืองแสงนั้นให้การยอมรับ 
และร่วมมือร่วมใจกันถักทอเรื่อง
ราวเพื่อบรรจุความสุขให้อยู่ใน
หน้าหนึ่งของเมืองเรืองแสงใน
แต่ละตอน การแสดงออกของ 
2 วลี นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับ
ชาวเมืองเรืองแสงเท่านั้น แต่ยัง
เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
องค์กรในกลุ่มอื่นๆ อันประกอบ
ด้วย Thai PBS, ดาราแขกรับ
เชิญ, ผู้ชมรายการ และพนักงาน

หากจะศึกษาว่าชาวแรงฤทธิ์
แสดงออกถึงความจริงจัง และ
ความจริงใจอย่างไร การเรียนรู้
จากกรณีศึกษาการทำาภาพยนตร์
สร้างสุข “เมืองเรืองแสง” ใน
ส่วนของวิธีการ และกระบวนการ
ทำางานขององค์กรแห่งนี้จะช่วย
ให้ผู้อ่านเข้าใจ และเห็นภาพ
ของความสุข ท่ีองค์กรแห่ งนี้
สร้างขึ้นเป็นอย่างดี ซึ่งภาพของ
กระบวนการทำางานขององค์กร
แห่งนี้ ไม่ ได้สลับซับซ้อนแต่
อย่างใด หากเพียงแต่ไส้ในของ
แต่ละกระบวนการถูกบรรจุลงไป
ด้วยความจริงจัง และความจริงใจ
เท่านั้นเอง

5 ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์ ที่มา: ที่มา: http://dict.longdo.com/search/drama-documentary 

กระบวนการสร้างเมืองเรืองแสง

กระบวนการทำางานของชาว
แรงฤทธ์ิในการทำาเมืองเรืองแสง
แต่ละตอนประกอบด้วย 4 ข้ันตอน 
ได้แก่ การเตรียมความพร้อม 
การบันทึกเรื่องราวลงบนหน่วย
ความจำา การฉายหนังกลางแปลง 
และการส่งผ่านความสุขผ่าน
หน้าจอโทรทัศน์ แสดงดังภาพ

เตรียมความพร้อม
• เตรียมคน
• ศึกษาข้อมูล
• ลงพื้นที่จริง
• คัดเลือกดารา
• ถักทอเรื่องราว

ฉายหนังกลางแปลง
• ความสุขจาก 
  ผลลัพธ์

ส่งผ่านความสุข
• แลกเปลี่ยนความ
สุขกับผู้ชมผ่านสื่อ
ออนไลน์

บันทึกเรื่องราวลง
หน่วยความจำาแห่ง
ความสุข
• บันทึกเรื่องราวไป
ด้วยกัน
• ความสุขจาก
กระบวนการ
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เตรียมความพร้อม

เตรียมคน 

การ เตรี ยมกำ าลั งคนของ
องค์กรแต่ละแห่งย่อมต้องการพื้น
ฐานที่แตกต่างกันไป แต่สำาหรับ
องค์ ก รแห่ งความสุ ขนั้ นต่ า ง
ต้องการพื้นฐานคนนิสัยดีเข้ามา
อยู่ในองค์กร ถึงกระนั้นการนิยาม
คำาว่า “นิสัยดี” ของแต่ละองค์กร
ก็แตกต่างกันไป เช่นเดียวกันแรง
ฤทธิ์ก็ต้องการคนนิสัยดีเข้ามา
ร่วมงานกับองค์กร ด้วยธรรมชาติ
ของแรงฤทธิ์ที่ผลงานต้องถูกถัก
ทอออกมาผ่านกระบวนการที่
อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหมู่
มิตรหลายภาคส่วนทำาให้นิยาม
คนนิสัยดีแบบแรงฤทธิ์เป็นดังนี้...

มีบุคลิก นิสัย ความรู้สึกพื้นฐาน

ที่สามารถทำางานเข้ากับคนอื่นได้

และมีทัศนคติในการดำาเนินชีวิต

ทำากิจการงานในเชิงบวก

ผมสนุกมาก มันส์ดี

ทำาไมผมคิดไม่ได้

ทำาไมเขาคิดได้ 

เขาเก่งมาก

แล้ววันหลัง

ผมจะได้คิดมาสู้ใหม่

นั่นคือ

วิธีคิดพื้นฐานของผม

กำาลังคนนิสัยดีของแรงฤทธ์ินี้
จะมี “ความจริงใจ” เป็นรากฐาน
สำาคัญในการทำางาน และ เมื่อ
ก้าวเข้ามาร่วมงานในองค์กร
แล้ว คนแรงฤทธิ์จะถูกบ่มเพาะ
ให้เก่งขึ้นๆ ซึ่งเครื่องมือที่สำาคัญที่
องค์กรนี้ใช้ในการพัฒนาความเก่ง 
คือ

การประลองความคิด

อย่างสร้างสรรค์

กระบวนการทำางานทุกขั้น
ตอนของแรงฤทธิ์ จำ า เ ป็นต้อง
อาศัยการระดมสมอง เพื่อให้เกิด
การตกผลึกทางความคิดที่ชัดเจน 
เพ่ือให้งานแต่ละชิ้นออกมาโดน
ใจผู้ชม และตรงกับความคาดหวัง
ขององค์กร และThai PBS มาก
ที่สุด ทำาให้คนที่นี่มีการประลอง
คมความคิด ต่อสู้กันอย่างดุเดือด
ในทุกวัน ผู้ชนะก็ได้รับการยอมรับ
จากเพื่อน ผู้ที่แพ้ก็ให้ความเคารพ
ผู้ชนะ และพยายามสร้างสรรค์
ความคิดมาประลองกันใหม่ และ
ผลพลอยได้ของการประลองกัน
นั้น คือ ความสนุก และความเก่ง
ที่พัฒนาขึ้นโดยไม่รู้ตัว นอกจาก
นั้นความสัมพันธ์อันดีก็ก่อเกิด
จากกระบวนการนี้เช่นกัน ดังที่ 
ผู้นำาขององค์กรได้กล่าวไว้ว่า

ที่มา: http://goo.gl/Lvuysl
(ชื่อย่อของหน้าเพจบริษัทแรงฤททธิ์ จำากัด)
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เมื่อความเก่งค่อยๆ ผลิดอก
ออกผลมาจากผู้คนนิสัยดีมีความ
จริงใจกลุ่มนี้ แล้วบางส่วนที่พวก
เขายังขาดอยู่ คือ การพัฒนา 
“ความจริงจัง” ที่องค์กรจะปลูก
ฝังลงไปในกระบวนการทำางาน 
หรืออาจเรียกเป็นภาษาทาง
วิชาการที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ว่า “On the Job Training”

การศึ กษากระบวนการ
ทำางานของแรงฤทธิ์ จะช่วยให้
สังคมได้เห็นว่าวิธีการทำางาน
ที่ทำาให้ได้มาซึ่งผลงานอันทรง
คุณค่าขององค์กรนั้นมาจาก
กระบวนการบ่มเพาะความจริงจัง
เหล่านี้ลงไป เพื่อเป็นหนึ่งในบท
เรียนให้องค์กรต่างๆ ได้เข้าใจว่า 
การอยู่ในฐานะหัวหน้าทีม หรือ
ผู้บริหารองค์กร หากสามารถ
แสดงออกถึงความจริงจังลงไป
ในทุกกระบวนการทำางานแล้ว ผู้
ตามหรือทีมงานของเราก็จะได้เห็น
เป็นแบบอย่างและพัฒนาตนเอง
ให้เก่งขึ้น และใส่ใจกับงานที่
ทำามากยิ่งขึ้น อันเป็นผลดีต่อตัว
พนักงาน และองค์กรอีกด้วย

ศึกษาข้อมูล
การทำารายการในแต่ละ

ตอนทีมแรงฤทธิ์เริ่มขั้นตอนการ
ศึกษาข้อมูลโดยมีกฏในการคัดเลือก
เมืองที่จะนำามาสร้างสรรค์ และ
ถ่ายทอดให้เป็นเมืองเรืองแสง ไว้
ว่า...

เราต้องทำางานกันบนโต๊ะ ทำางาน

กันหน้าคอม ทำางานทางโทรศัพท์ให้

เยอะที่สุด แล้วก็มั่นใจที่สุด 

จะว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม? คงไม่

หรอก เราก็ต้องเผื่อใจว่าไปแล้วคน

อาจจะไม่ได้ 

สถานที่มันอาจจะไม่ Work หรือ

ของมันอาจจะไม่มีให้เราเห็นแล้วจริงๆ  

เราก็ต้องเผื่อใจไว้ แต่ต้องมีเกิน 70 

เปอร์เซ็นต์ค่ะ ถึงจะนั่งรถออกไปกัน

คุณโหน่ง	สุมลรัตน์	ทิวาวรรณกร,	

โปรดิวเซอร์

ต้องเริ่มต้นจากคนก่อน

ไม่ว่าจะสถานที่จะสวยงาม

แค่ไหน ถ้าดูในองค์ประกอบ

ของรายการ 

องค์ประกอบใหญ่ที่เล่าเรื่องที่

ทำาให้คนรู้สึก

จากรายการนี้มากที่สุด

คือ “คน”

เมื่อการต้ังต้นอยู่ ท่ีการหา 
“คน” ในเมืองเรืองแสงก่อน ทีม
แรงฤทธิ์ จึ งพยายามรวบรวม
ข้ อมู ลด้ ว ยวิ ธี ก า รค้ นหาจาก
หนังสือต่างๆ สื่อออนไลน์ การพูด
คุยทางโทรศัพท์กับทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเมืองหรือชุมชนเป้า
หมาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
กำานัน ปราชญ์ชาวบ้าน แม้กระทั่ง
เยาวชนที่มีส่วนร่วมอยู่ในชุมชนน้ี 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลของเมืองท่ีคนอยู่สุ
ขจริงๆ อย่างน้อยคนเมืองที่ติดต่อ
ด้วยทั้งหมดต้องเป็นคนที่รู้สึกว่า
ชีวิตตัวเองมีความสุข และพร้อมที่
จะมาถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้
สังคมได้รับรู้ความสุขนั้นไปด้วยกัน

ลงพื้นที่จริง
เม่ือม่ันใจแล้วว่าเมืองเรืองแสง

มีเป้าหมายอยู่ที่คน และเรื่องราว
ที่มีความสุขอยู่จริง ขั้นตอนต่อไป
เป็นวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อพบ
กับคนเมืองเรืองแสงตัวจริง เสียง
จริง โดยการวางแผนนั้นต้องมี
เป้าหมาย ลำาดับขั้นตอนต้อง
พบใคร สถานที่ไหน และกำาหนด
ผู้ประสานงานอย่างชัดเจน มีการ 
กระจายข่าวบอกกล่าวกับคนใน
ชุมชนไว้ก่อนที่จะลงไปในพื้นที่จริง 
เนื่องจากงบประมาณและระยะ
เวลามีจำากัด ทีมงานสำารวจจึงต้อง
ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด

ก า ร ล ง พื้ น ที่ จ ริ ง นั้ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อสำารวจเมือง
ในทุกมิติ ด้วยตา ด้วยสมอง และ
ด้วยหัวใจ จากนั้นจึงทำาการ
คัดเลือกชาวเมืองที่มีความสุข 
และพร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราว
ความสุขนั้นออกมา พร้อมกับ
บันทึกเรื่องราวจากคำาบอกเล่า
ของผู้คนเหล่านี้ไว้ใช้สำาหรับการ

ที่มา: http://goo.gl/Lvuysl 
(ชื่อย่อของหน้าเพจบริษัทแรงฤททธิ์ จำากัด) 
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เขียนบทภาพยนตร์ในขั้นต่อไป 
หากเมืองไหนที่ผู้คนมีความสุข 
และมีเรื่องราวให้ถ่ายทอดจริง 
เมืองนั้นก็จะได้รับการคัดเลือก
ให้ผลิตภาพยนตร์เมืองเรืองแสง 
แต่ในบางกรณี (ซึ่งเกิดน้อยมาก) 
แม้ว่าจะทำาข้อมูล และพูดคุยกับ
ผู้คนไว้มากมายเพียงไหน เมื่อไป
สำารวจพื้นที่จริงกลับไม่เป็นอย่าง
ข้อมูลที่ศึกษาไว้ หากเกิดกรณี
เช่นนี้ ทีมงานแรงฤทธิ์ก็จำาเป็น
ต้องยกเลิกกระบวนการผลิต
ภาพยนต์เมืองเรืองแสงในเมือง
ดังกล่าวไป เพื่อรักษามาตรฐาน
ของรายการเอาไว้

คัดเลือกดารา
ภายหลังจากการสำารวจ

พื้นที่จริง และมีการบันทึกเรื่องราว 
ความสุขของคนเมืองไว้อย่าง
เต็มเปี่ยมแล้ว ขั้นต่อมาเป็นการ
คัดเลือกดาราเพ่ือรับบทบาท
เป็นคนเมืองเจริญทางวัตถุที่จะ
เป็นผู้ดำาเนินเรื่องราวในการเดิน
ทางเข้าไปสัมผัสความสุขของ
ชาวเมืองเรืองแสงผู้มีความเจริญ
ทางจิตใจ และทำาให้ตนเอง
เรืองแสงความสุขออกมาด้วย 
โดยเกณฑ์การคัดเลือก มี 2 ข้อ 
ดังนี้

ข้อแรก “เรื่องราวชีวิตของ
ดาราสอดคล้องกับเรื่องราวของ
เมืองเรืองแสงตอนนั้นๆ”

ตัวอย่างการอธิบายที่ชัดเจน

ที่สุดของเกณฑ์ข้อนี้ ได้แก่ เมือง
เรืองแสงตอน“ป่ันสุขสองน้ำา”6  
ซึ่ ง เล่ าถึ งบรรยากาศงานปั่น
จักรยานที่จังหวัดอุทัยธานี 
นักแสดงที่เหมาะสมคนหนึ่ง คือ 
คุณ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ ซึ่งรัก
(ษ์)การขี่จักรยานเป็นชีวิตจิตใจ
ลงทุนกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการข่ี
จักรยานเป็นจำานวนมาก แสดง
ให้เห็นถึงการเลือกดาราที่เข้ากับ
เร่ืองราวความสุขของเมืองจะ
ช่วยให้สะท้อนความสุขของเมือง
นั้นออกมาได้อย่างจริงใจ

ข้อสอง “ดาราต้องเห็นคุณค่า
ของภาพยนตร์เมืองเรืองแสง”

ดาราท่ีเหมาะกับรายการ
ต้องเป็นดาราที่เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของงานชิ้นนี้ก่อน เนื่องจาก
งบประมาณในการจ้างดาราใน
แต่ละตอนมีไม่มากนัก หากเทียบ

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

กับอัตราเดียวกับท่ีเหล่าดาราได้
รับจากการทำางานชิ้นอื่น อีกทั้ง
การทำางานในแต่ละตอนต้องใช้
เวลา และพบกับความลำาบาก
พอสมควร ไม่มีสิ่งอำานวยความ
สะดวก และไม่มีทีมงานมากมาย
ดังเช่นกองถ่ายภาพยนตร์ทั่วไป 
หากดาราไม่เห็นคุณค่าของงาน
ชิ้นนี้จริงๆ คงไม่เลือกรับงานชิ้นนี้ 
ซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้เลยว่า ดารา
ทุกคนที่มาร่วมในภาพยนตร์เมือง
เรืองแสงในแต่ละตอนนั้นเห็น
คุณค่าของงานชิ้นนี้จากใจจริง  

7 รับชมรายการย้อนหลัง ตอน ปั่นสุขสองน้ำา เกาะเทโพ จ.อุทัยธานี ได้จาก http://program.thaipbs.or.th/documentaryprogram/article54470.   
          ece?episodeID=75213 

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow 
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ตัวอย่างการอธิบายที่ชัดเจน
ที่สุดของเกณฑ์ข้อนี้ ได้แก่ ตอน
ศรัทธาค้ำาฟ้า7   ดารารับเชิญ
ในตอนนี้ คือ คุณอ้อม สุนิสา 
สุขบุญสังข์ ซึ่งเคยเขียนบทความ
เรื่อง ‘ความสุข’ : คอลัมน์ ทีวีสีรุ้ง8  
ไว้ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก โดย
กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับจากการ
ชมเมืองเรืองแสงไว้ว่า....

7 รับชมรายการย้อนหลัง ตอน ศรัทธาค้ำาฟ้า พระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำาพูน ได้จาก http://program.thaipbs.or.th/documentaryprogram/article54470.
   ece?episodeID=162863
8‘ความสุข’ : คอลัมน์ ทีวีสีรุ้ง โดย...สุนิสา สุขบุญสังข์ จาก คม ชัด ลึก ออนไลน์ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555 http://goo.gl/NOpMaj 

...ท่ีสำาคัญคือทิวทัศน์อันเป็น

ธรรมชาติที่เงินก็ซื้อไม่ได้

น่ังดูไปอ้อมยังคิดว่ามันจะดี

แค่ไหนถ้าเราได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้น

แบบมอส หรือ เป๊ก(วงซีล) บ้าง 

ได้พูดกับคนท่ีไม่ได้มีส่วนได้

ส่วนเสียอะไรกับเราในแง่ ไหนๆ 

แถมยังเป็น “ผู้ให้” 

สอนให้เราได้เห็นถึงความสุข

อย่างง่ายๆที่มีรอบตัว 

พอใจกับชีวิตของตัวเอง 

พอใจในวิถีชุมชนที่ไม่ต้องดิ้นรน 

ถึงแม้เป๊กจะไปอยู่ในชุมชน ที่

ไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์เป๊กก็

อยู่ได้ 

และเข้าใจว่า “ตัวอยู่ที่ไหน ใจ

มันควรจะอยู่ที่นั่น” 

หรือแม้แต่มอสก็ยังรู้สึกว่า 

ไม่ว่าจะอยู่ที่ ไหนเวลามันก็

เดินไปด้วยความเร็วเท่าๆ กัน 

แต่พออยู่ที่กว๊าน มอส

สามารถไปถึงที่หมายได้โดยไม่รู้

สึกว่าต้องรีบ...

สืบเน่ืองจากบทความดังกล่าว
ทำาให้คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ 
ได้เป็นดารารับเชิญตอน “ศรัทธา
ค้ำาฟ้า” พระพุทธบาทห้วยต้ม  เนื่อง
ด้วยเร่ืองราวชีวิตของคุณอ้อมศึกษา
ธรรมเป็นทุนเดิมซ่ึงสอดคล้องกับ
เรื่องราวความสุขของเมืองเรืองแสง
ตอนดังกล่าวที่เดินทางไปยังหมู่บ้าน
ชาวกระเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธ 
และทุกคนทานมังสวิรัติ และเป็น
ตอนท่ีบรรยายถึงความสุขในวิถี
ชาวพุทธอย่างแท้จริง

เ มื่ อ ที ม แร ง ฤ ท ธิ์ ค้ น ห า
องค์ประกอบที่จะนำามาสร้าง
ภาพยนตร์กึ่ งสารคดี ในแบบ
เมืองเรืองแสงได้ครบถ้วนแล้ว 
ขั้นต่อไปเป็นการร้อยเรียงถักทอ
องค์ประกอบของเร่ืองราวท้ังหมด
เข้าด้วยกัน 

ถักทอเรื่องราว
การถักทอเรื่องราวความสุข 

หรือในภาษาของสายภาพยนตร์
เรียกว่า การเขียนบทภาพยนตร์ 
ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ รวม

ถึงความสามารถในการจัดองค์
ประกอบของเรื่องราวให้สมบูรณ์ 
และสามารถถ่ายทำาได้ในช่วงเวลา
ที่จำากัด ซึ่งกุญแจสำาคัญของการ
เขียนบทภาพยนตร์เมืองเรืองแสง 
คือ การถ่ายทอดเรื่องราวของ
ทีมงานที่ศึกษาข้อมูลและลงพื้น
ที่จริง อันเนื่องจาก ผู้เขียนบท 
ไม่สามารถลงสำารวจพื้นที่ และ
สำารวจคนได้ด้วยตัวเองทุกครั้ง แต่
การถักทอเรื่องราวต้องอาศัยการ
ถ่ายทอดท่ีเข้าถึงแก่นของความ
สุขในเมืองเรืองแสงแต่ละเมือง 
อีก ท้ังต้องสอดแทรกเรื่องราว
ชีวิตของดาราเข้าไปในบทบาท
ของแต่ละตอนอีกด้วย แต่นั่นก็
หาใช่เป็นอุปสรรคของแรงฤทธ์ิไม่ 
เนื่องจากผลของ การเตรียมคน 
ทั้งการกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม 
“การประลองความคิดอย่ าง
สร้างสรรค์” และการใช้วิธี “on 
the job training” ทำาให้ชาวแรง
ฤทธิ์มีความพร้อมในทุกกระบวน
ของการผลิตเมืองเรืองแสง 

ที่มา: http://www.homestaynatonchan.blogspot.com/
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9  รับชมรายการย้อนหลัง ตอน มนุษย์...ผู้ไม่หยุดสังเคราะห์แสง บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ได้จาก http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=5443&ap=flase

ผลงานการถักทอเรื่องราวที่
สะท้อนใจผู้ชม และแสดงให้เห็น
ถึงการร้อยเรียงเรื่องราวของ
เมืองเรืองแสงให้สอดคล้องกับ
เรื่องราวของดาราได้อย่างชัดเจน 
คือ ตอน “มนุษย์...ผู้ไม่หยุด
สังเคราะห์แสง9” โดยมี คุณ
แอนดี้ เขมภิมุก เป็นดารารับเชิญ 
ชีวิตของเขาได้ถูกถ่ายทอดเรื่อง
ราวลงไปในตอนดังกล่าวซึ่งเกี่ยว
กับคนเมืองคนหนึ่งที่ประสบกับ
เหตุการณ์รุนแรง ทำาให้ต้อง
สูญเสียบางส่ิงบางอย่างในชีวิต
ไป จนเกิดความท้อแท้สิ้นหวัง

จ น วั น ห นึ่ ง ไ ด้ มี โ อ ก า ส
เ ดินทางไปยั งบ้ านนาต้นจั่ น 
จ.สุโขทัย และได้พบกับผู้สูงอายุ
ที่กำาลังวังชาน้อยกว่าคนหนุ่ม
อย่างคุณแอนดี้มาก แต่กลับ
มุ่งมั่นทำาประโยชน์ให้กับเมือง 
ให้กับชุมชนที่เป็นบ้านของพวกเขา 
ยังคงทำางานที่รักอย่างไม่ท้อถอย 
จนทำาให้คุณแอนดี้ได้ค้นพบแรง
บันดาลใจอันก่อเกิดเป็นกำาลังใจ
ให้ชีวิตได้สู้ต่อ...

หลังผ่านขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อมมาครอบถ้วนแล้ว 
ก็เดินทางมาถึงขั้นตอนต่อไป 
คือ การบันทึกเรื่องราวบนหน่วย
ความจำา เพื่อนำามาถ่ายทอดเป็น
หนังแห่งความสุข เรื่องราวความ
สุขในส่วนนี้มีครบทุกรสชาติท่ี
เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตเมืองเรืองแสงในทุกส่วน 
ในบทถัดไปสังคมจะได้เรียนรู้ว่า 

ความสุขจากกระบวนการทำางาน
เป็นอย่างไร และเรียนรู้วิธีการ
ที่แรงฤทธิ์ปลูกถ่าย DNA ความ
จริงจัง และความจริงใจ ให้กับ
ทีมงานไปด้วยกัน

 

บันทึกเรื่องราวลงหน่วย
ความจำาแห่งความสุข

ขั้นตอนสำาคัญ คือ การเดิน
ไปแสดงความจริงใจกับชาวชุมชน
เมืองเรืองแสงถึงสิ่ง ท่ีแรงฤทธิ์
กำาลังทำาอยู่ นั่นคือ...การบันทึก
ประวัติศาสตร์ของชาวชุมชน ทั้ง
ประเพณี พิธีกรรม ภาษา การใช้
ชีวิตประจำาวัน ภาพรอยยิ้ม เสียง
แห่งความสุข เพื่อนำาไปฉายภาพ
ความเจริญของชุมชนเมืองเรือง
แสงให้คนในสังคมได้เรียนรู้วิถี
ของผู้เจริญทางจิตใจ

ภาพรอยยิ้มของคน

หรือภาพของคนที่เข้มแข็ง

เวลาพูดคำาพูดอะไรออกมาแล้ว

หน้าตา ประกายตาเขามีความสุข 

มันทำายากนะครับ

ผมว่าดาราบางคนให้เขาแสดง

ยังแสดงยากเลย

เราไปขอให้เขาแสดงและอ่านบทหนัง 

เราก็ไม่ได้ไป Work Shop

กับเขาก่อน บทบางทีเราเสร็จ

กะทันหัน ไปถึงวันถ่ายทำาก็ให้เขาดู 

และอ่านบทที่หน้ากองด้วยซ้ำาไป

แต่ว่าเขาก็ถ่ายทอดความสุข

เหล่านั้นออกมาได้ 

เพราะมันเป็นชีวิตของเขา...

ป๋าแดง	สมชัย	พุทธจันทรา,	ผู้กำากับ

บันทึกเรื่องราวไปด้วยกัน 

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)84

ก า ร บั น ทึ ก ภ า พ ย น ต ร์
เมืองเรืองแสงก็คล้ายกับการ
บันทึกภาพชีวิตของเ มืองนั้น 
กระบวนการได้มาซ่ึงงานศิลปะ
ท่ีอุดมด้วยพลวัตรของความสุข
ท่ีตลบอบอวลอยู่ตลอดเร่ืองราว
ในแต่ละตอนนั้นผ่านความยาก
ลำาบาก ความท้าทายจากความ
เหนื่อยล้าและอุปสรรคนานับ
ประการ แต่นั่นคือ บทพิสูจน์
ความจริงจัง และความจริงใจใน
การทำางานขององค์กรแห่งนี้

ความสุขจากกระบวนการ
การรวมตัวกันของคนบ้าพลัง 

ก่อกำาเนิด บริษัท แรงฤทธิ์ จำากัด 
คำาว่า บ้าพลังเป็นภาษาที่ใช้เรียก
แทนคำาศัพท์ทางวิชาการที่ ว่ า 
“ความสุขจากกระบวนการ”  ซึ่ง
สะท้อนความสุขของชาวแรงฤทธิ์
ได้อย่างชัดเจนที่สุด ความสุขจาก

10 ความสุขจากกระบวนการ (Flow Motivation) อันเกิดขึ้นจาก การได้ทำาสิ่งที่ท้าทายด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนจนทำาให้มีสมาธิจดจ่อกับ
   สิ่งนั้นอย่างมาก สรุปประเด็นจาก “Flow and Intrinsic Motivation Theory” แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของ Ken Thomas อ้างถึงใน Robbins, S.P., & 
   Judge, T.A. (2008). Essentials of organizational behavior (10th ed.). New Jersey: Pearson Education International.

ที่มา: http://www.homestaynatonchan.blogspot.com/

กระบวนการของชาวแรงฤทธ์ิเกิด
ขึ้นจากความชอบในงานที่ท้าทาย 
การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ พวกเขา
เสพติดการทำางานแบบน้ีจนอาจ
เรียกได้ว่ามาทำางานเหมือนไม่ได้
ทำางาน10

ใ น ก า ร ผ ลิ ต ผ ล ง า น ที่ ใช้

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

ทรัพยากรคนสร้างสรรค์ และการ
จัดการกับปัจจัยมากมายในระยะ
เวลาที่จำากัดแบบที่แรงฤทธิ์บรรจุ
ลงในเมืองเรืองแสงสะท้อนให้เห็น
ถึงค่านิยมในการทำางานได้อย่าง
ชัดเจน คือ “ความจริงจังในการ
ทำางาน”

ผมว่าได้เจออะไรที่ท้าทาย เจอโจทย์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆ

สมมติเดือนหนึ่งเราต้องออกไปถ่ายรายการสัก 2 เทป

ก็เหมือนกับเราได้ทำาหนัง 2 เรื่องใน 1 เดือน มันเป็นอะไรที่ท้าทาย

เพราะว่าโจทย์มันยาก ได้เจออะไรที่รู้สึกว่าจะต้องแก้ปัญหา

ไปเจอปัญหาที่ท้าทายข้างหน้า 

ก็ลุยกับมัน สู้กับมัน แก้กับมัน ถ้ามองอีกมุมคือ 

ถ้าเราคิดว่ามันสนุก มันก็สนุกที่เราได้ทำา

คุณผี	สุรกิจ	สุขเปรม,	ผู้ช่วยผู้กำากับ	และโปรดิวเซอร์
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เราเป็นคนชอบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่แล้ว มันทำาให้

เรามีโอกาสได้เจอคนหลากรูปแบบมากขึ้น แล้วก็ทำาให้

เราได้รู้จักและสัมผัสกับคนเยอะ และทำาให้เราได้รู้ว่า

จริงๆ ประเทศไทย คนไทยน่ารักมาก เราคิดในใจนะว่า

ถ้าทุกวันนี้เราไม่ได้มาทำารายการนี้ หรือว่าไม่ได้มาทำา

รายการทีวี โอกาสที่เราจะได้ไปเจอเค้ามัน....น้อยมาก

คุณตาล	กมลทิพย์	อัศวเมธีสกุล,

ครีเอทีฟ	และสร้างสรรค์บทภาพยนตร์

ถ้าสมมติว่าเราเดินทางไปในฐานะนักท่องเที่ยวมันจะ

ไม่ได้อะไรประมาณนี้แน่นอน มันก็คือไปและได้เรียนรู้

ประมาณหนึ่ง แต่นี่เราเข้าไปอยู่กับเขาจริงๆ ไปเรียน

รู้ชีวิตของเขาจริงๆ อย่างตัวเราก็เป็นคนที่แบบอยู่

กรุงเทพตลอด เที่ยวก็ไม่ค่อยได้เที่ยว ถึงเที่ยวก็แบบ

วัยรุ่นธรรมดาทั่วไป แต่นี่คือการที่เหมือนเราเข้าไป

อยู่ในสังคมของเขา ได้เข้าไปเรียนรู้ในอีกแบบหนึ่ง เรา

ก็ได้ประสบการณ์และได้อะไรจากเขาไปด้วย เยอะแยะ

มากมาย ถ้าไม่ได้ทำาเมืองเรืองแสง ก็คงจะไม่มีสะพาน

ไปถึงเขา แล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรพวกนี้ด้วย

คุณฟ่ง	จินทภา	ชูสกุลธนะชัย,

ครีเอทีฟ	และผู้สร้างสรรค์บทภาพยนตร์

ต้องสื่อความหมายให้กับคนดูด้วย

คุณเจ๋ง	เทิดทัญ	เจริญรัตน์,	ผู้กำากับภาพ์

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow 

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ชาวแรงฤทธิ์เกิดความสุขใน
กระบวนการ คือ การที่พวกเขาได้พัฒนาไปด้วยกัน ทั้ง
ในเรื่องงาน และจิตใจ และบาง คนอาจได้ค้นพบเป้า
หมายในชีวิต...
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11 ความสุขจากผลลัพธ์ (Intrinsic Motivation) เกิดขึ้นจาก การทำาสิ่งที่ชอบ เห็น ความก้าวหน้า จนกระทั่งสำาเร็จ และสิ่งนั้นมีคุณค่าต่อส่วนรวม สรุปประเด็นจาก 
   “Flow and Intrinsic Motivation Theory” แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของ Ken Thomas อ้างถึงใน Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2008). Essentials of 
    organizational behavior (10th ed.). New Jersey: Pearson Education International.

ฉายหนังกลางแปลง

ข้ันตอนในช่วงโค้งสุดท้าย
ที่ชาวแรงฤทธิ์ และผู้ชมจะได้
สัมผัสกล่ินอายความสุขที่หอม
ตลบอบอวลผ่านมายังหน้าจอ 
และในช่วงเวลานี้ ได้เกิดสถานที่
ประวัติศาสตร์ของเมืองเรืองแสง
ในแต่ละตอน ที่จะเป็นเอกลักษณ์
แตกต่างกัน สถานที่นั้น คือ “ลาน
ฉายหนังกลางแปลง”

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

ความสุขจากผลลัพธ์
ช่วงเวลานี้ของการทำางาน...

ความอิ่มเอิบได้ค่อยๆ ตกผลึกขึ้น
ในใจของคนแรงฤทธิ์ ความสุขที่
เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวจากผลลัพธ์
อันเกิดจากเส้นทางที่ชาวเมือง
เรืองแสงได้เดินทางกับพวกเขา
ซึ่งในทางวิชาการเรียกว่า “ความ
สุขจากผลลัพธ์”11 ...

อย่างที่ก่อนออกกอง มันมีเหนื่อยอยู่แล้ว แต่พอออก

กองมันยิ่งเหนื่อยหนักเลย แต่พอหลังจากนั้นแล้ว ที่

เราเอาหนังกลับไปฉายให้ชาวบ้านได้ดู เห็นชาวบ้านเขา

ยิ้ม เขามีความสุขได้ดูตัวเอง มันก็ทำาให้เราหายเหนื่อย

ไปด้วยและก็มีความสุขไปด้วยครับ

ณโจ	ฉลองศักดิ์	สุขเปรม,	ครีเอทีฟ	และผู้ช่วยกล้อง

เราอยากจะพูดกับเพื่อนด้วยความภาคภูมิใจว่า ทำา

รายการเมืองเรืองแสง เราภูมิใจที่จะบอกทุกคนว่า 

เราทำางานอะไร พออยู่ด้วยกันมาก็เลยรู้สึกว่า sense 

เราอยากจะทำางานเชิงบวก ไม่ได้ทำางานเพื่อให้ชีวิตเรา

อยู่รอด เราต้องการทำางานที่มันให้อะไรดีดีกับสังคม 

แล้วก็ในขณะเดียวกันก็พัฒนาตัวเองไปด้วย

คุณตู่	รุ่งฤดี	พิพัฒนกิจ,	ฝ่ายสร้างสรรค์ข้อมูล
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ทำาในสิ่งที่มีคุณค่ากับสังคม

มันอาจจะทำาให้งานผมมีคุณค่าไปด้วย

และก็ทำาให้ผมได้เรียนรู้จาก พี่แดง พี่โหน่ง 

พี่ผี และพี่ชล ได้ถ่ายทอดออกมา

และผมก็เป็นคนที่ได้ถ่ายทอดออกมา

เป็นภาพอีกทีหนึ่ง

งานผมก็ได้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นไปอีก

คุณเจ๋ง	เทิดทัญ	เจริญรัตน์	ผู้กำากับภาพ

จากคนที่มีความขัดแย้งทางด้านความคิด

จากคนที่ไม่พูดกัน จากคนที่ไม่ยอมมองหน้ากัน แต่

เมื่อเขามาทำางานร่วมกันเพื่อชุมชน ในขณะถ่ายทำา 

เขาก็เริ่มมองหน้ากัน เริ่มยิ้มน้อยๆให้กัน

มันเป็นจุดเริ่มต้นของสัมพันธภาพที่ดี

จนสุดท้ายพวกเขาก็เริ่มพูดคุยกัน...

เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ความปรองดอง”

อย่างไม่ต้องสงสัย

คุณชล	ชลลดา	บัวงามวิสุทธิ์,

หัวหน้าทีมสร้างสรรค์บท

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

หากจะสรุปภาพความสุขจากผลลัพธ์ขององค์กรแห่งนี้ คือ การ
ได้เห็นชุมชน สังคมได้มีความสุขไปด้วยกัน ได้ผลิตงานที่มีคุณค่า จน
ในท่ีสุดก่อเกิดเป็นความภูมิใจท่ีเป่ียมล้นของการได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรแห่งนี้
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ส่งผ่านความสุข

แลกเปลี่ยนความสุขกับผู้ชม
ผ่านสื่อออนไลน์

ในกระบวนการสุดท้ายที่
ผู้คนในสังคมได้มาเรียนรู้ความสุข
ของชาวเมืองเรืองแสงร่วมกัน 
ความสุขเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ใน
ประเทศไทย แสงสว่างได้แผ่
กระจายออกมาจากผู้คนที่ได้มี
โอกาสสัมผัสผลงานทรงคุณค่า
ชิ้นนี้ ทั้งจากชาวเมืองเรืองแสง 

สิ่งหนึ่งที่ได้จากเมืองเรืองแสงแล้วรู้สึกมันเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจ

ก็คือตอนไปฉายหนังแล้วได้เห็นแววตาชาวบ้านที่เขามีความสุข

ทุกวันนี้ยังจำาภาพแรกวันที่นั่งอยู่ที่กว๊านพะเยาได้ เห็นชาวบ้าน

แล้วก็เห็นนัยน์ตาทุกคนมีน้ำาตาคลอเบ้า

การทำารายการนี้ให้คุณค่ากับชีวิตอย่างหนึ่งมากๆ ทีเดียว

เราคิดว่าถ้าเขาให้โอกาสเราก็คงจะทำาต่อไปเรื่อยๆ

ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่ว่าก็ยังอยากจะทำา

ก็คิดว่ามันไม่ใช่แค่เราที่เราทำางานได้เงินเดือน ได้รายได้

แต่มันสร้างคุณค่าให้กับคนอีกหลายจังหวัด หลายๆ ที่

และที่สำาคัญมิตรภาพที่ได้มาทุกวันนี้ยังไม่หยุดหย่อน

คุณโหน่ง	สุมลรัตน์	ทิวาวรรณกร,	โปรดิวเซอร์	

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

ที่มา: http://goo.gl/4E5nX4
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จากผู้คนที่ติดตามรายการผ่าน 
Thai PBS จากสื่อออนไลน์ รวม
ถึงแสงสว่างได้ส่งกลับมายังชาว
แรงฤทธิ์

ข้อความที่ส่งผ่านมาสะท้อน
ให้เห็นถึงสิ่งที่สังคมสัมผัสได้ถึง
ความตั้งใจอันแรงกล้าในการ
ผลิตรายเมืองเรืองแสงของชาว
แรงฤทธิ์ และ Thai PBS ตัวอย่าง
ภาพความสุขสะท้อนออกมาผ่าน
คน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวเมือง
เรืองแสง และกลุ่มผู้ชมทางบ้าน

กลุ่มชาวเมืองเรืองแสง
ชาวเมืองเรืองแสงมีความ

สุขที่เปล่งแสงออกมาให้เห็นได้
อยู่แล้ว เมื่อทีมงานแรงฤทธิ์ได้
เข้าไปบันทึกเรื่องราวของชาว
เมืองนำามาถ่ายทอดให้กับสังคม
ในวงกว้างได้สัมผัสและเรียนรู้
ไปด้วยกันยิ่งทำาให้ชาวเมืองเกิด
ความรู้สึกรักษ์ และภูมิใจในเมือง
ที่อาศัย หรือบางท่านย้ายไปอยู่
ต่างเมืองแต่เมืองเรืองแสงก็ทำาให้
พวกเราภูมิใจในบ้านเกิดของตน 
ดังที่สะท้อนออกมาผ่านข้อความ
ต่างๆ

กลุ่มผู้ชมทางบ้าน

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow
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สิ่งท่ีผู้ชมทางบ้านได้รับหลัง
จากชมรายการ คือ ความสุขที่ส่ง
ผ่านผลงานมาถึงผู้ชม เมืองเรือง
แสง และความรู้สึกทึ่งในความนุ่ม
ละมุนด้านการผลิต ทั้งภาพ แสง 
สี เสียง เท่าที่ภาพยนตร์สารคดทีี่มี
ทรัพยากรจำากัดจะทำาได้ ผลงานชิ้น
นี้ของแรงฤทธิ์ได้ทำาให้ผู้ชมทางบ้าน
ได้เรียนรู้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของแต่ละเมือง ส่งเสริมค่านิยมการ
สร้างความเจริญทางจิตใจ ส่งเสริม
ให้เกิดความภูมิใจในบ้านเกิด และ
ผู้ชมบางส่วนได้รับแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาจิตใจและการใช้ชีวิตให้มี
ความสุขแบบที่ไม่เบียดเบียนสังคม 
ดังข้อความที่สะท้อนมาถึงชาว
แรงฤทธิ์ และ Thai PBS

น อ ก จ า ก ผู้ ช ม ที่ ชื่ น ช ม
รายการแล้ว ยังมีผู้ชมอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่ชอบรายการและกลายเป็นแฟน
ประจำา Thai PBS ในที่สุดหลัง
จากรับชมเมืองเรืองแสง  บางท่าน
ถึงขั้นเกิดความรู้สึกท่ีดีกับทีมงาน
แรงฤทธิ์ และสถานีไทยพีบีเอสจน
อยากร่วมงานด้วยเพราะได้รับแรง
บันดาลใจเป็นอย่างมาก

แม้จะได้รับเสียงตอบรับที่ดี
จากผู้ชมมากมาย แต่เมื่อมีเสียง
ติชมรายการ ทีมงานก็ได้ใช้คำาติชม
นั้นเป็นพื้นที่การแสดงความคิดเห็น
ที่ทำาให้ผู้เห็นต่างได้แลกเปลี่ยนกับ
ทีมงานอย่างสร้างสรรค์

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow 

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow

ที่มา: https://www.facebook.com/CityOfGlow
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ห ลั ง จ า ก เ รี ย น รู้ วิ ถี ก า ร
ทำางานของแรงฤทธิ์ โดยใช้กรณี
ศึกษาการทำาเมืองเรืองแสง พบว่า
ความสุขที่ เกิดข้ึนนั้นเปล่งแสง
ออกมาในทุกกระบวนการ ตั้งแต่
ทีมงาน ผู้ชม ชาวเมืองเรืองแสง 
ในทางวิชาการอาจเรียกได้ว่า 
องค์กรแห่งนี้ได้ส่งต่อความสุข
ไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร 
(Stakeholder) ได้อย่างครบถ้วน

ในส่วนถัดไปเป็นการเล่าถึง
วันสบายๆ ของทีมงานแรงฤทธิ์ 
ที่ผู้ชมรายการเมืองเรืองแสงอาจ
ยังไม่เคยได้สัมผัส ชีวิตพวกเขา

ในวันทำางาน วันพักผ่อนเป็น
อย่างไร...

ความสุขในวันสบายๆของ
แรงฤทธิ์

กิจกรรมในวันสบายๆ ของ
ชาวแรงฤทธิ์ทั้งในวันทำางานและ
ในวันพักผ่อน ที่สะท้อนภาพความ
สุขได้ชัดเจนที่สุด และสอดคล้อง
กับบริบทขององค์กรที่เป็นธุรกิจ
ครอบครัวสมัยใหม่ซึ่งมีจำานวน
พนักงานไม่มากนัก การขยับเพื่อ
ดำาเนินการใดๆ ทำาได้คล่องตัว และ

มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องน้อย ประกอบ
กับวัฒนธรรมองค์กรที่ชอบการ
ประลองความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อย คือ การ
ประชุมนอกสถานที ่ และกิจกรรม
ที่เกิดปีละครั้งหลังจบซีซ่ันเมือง
เรืองแสง คือ กิจกรรม การเดิน
ทางกลับไปเยี่ยมเมืองเรืองแสง 
กิจกรรมสุดท้าย คือ กิจกรรม การ
ฝึกภาษาอย่างเนิบช้า   ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมมีที่มาและวัตถุประสงค์
แตกต่างกัน ดังนี้ 

การประชุมนอกสถานที่
ประโยชน์ของการประชุม

นอกสถานที่เปรียบเสมือนการ
ย้ ายสถานที่ ทำ า งานชั่ วคราว 
ผลลัพธ์ที่ได้เบื้องต้น คือ การ
เปลี่ยนบรรยากาศการทำางาน 
และส่งเสริมให้เกิดความผ่อน
คลาย อันมีส่วนช่วยกระตุกความ
คิดสร้างสรรค์ให้พรั่งพรูมากขึ้น 

การเดินทางกลับไปเยี่ยมเมือง
เรืองแสง

ผู้นำาองค์กรคาดหวังให้เกิด
กิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีเนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่ช่วยชาร์ตพลังให้กับ
ทีมงาน รวมถึงได้กลับไปเยี่ยม
ชาวเมืองที่พวกเขาคิดถึง และ
รู้สึกว่ากลายเป็นเพื่อนสนิทกัน
ไปแล้ว
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การฝึกภาษาอย่างเนิบช้า
กิจกรรมนี้เกิดขึ้นในช่วงที่

ครูมาลีซ่ึงเป็นหนึ่งในนักแสดง
ชาวเมืองเรืองแสง ตอน บน
ถนนสายความสุข13  ได้มาทำา
ภารกิจส่วนตัวที่กรุงเทพ (เป็น
ภารกิจที่ กิน เวลายาวหลาย
เดือน) และได้มีการแจ้งทีม
งานเพื่อช่วยหาที่พักชั่วคราวใน
กรุงเทพฯ จึงได้ทาบทามครูมาลี
มาฟื้นฟูภาษาอังกฤษ ให้กับทีม
แรงฤทธิ์ โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 
1 ชั่วโมงครึ่ง ต่อวัน 2 วันต่อสัปดาห์ 
เป็นเวลา 3 เดือน โดยบริษัทจ่าย
ค่าเรียนทั้งหมด ส่วนทีมงานลงเงิน
กันซื้อกาแฟ น้ำา ขนม เลี้ยงครู
มาลี (ป๋าแดง ผู้นำาองค์กรกล่าวว่า 

ภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวประจำาปีของ บ.แรงฤทธิ์ จำากัด

“เป็นการตอบแทนที่ครูมาลีคิดค่า
เรียนถูกๆ”) กิจกรรมนี้หวังผลเพียง
ได้ทบทวนภาษาอังกฤษ และได้
ทำาให้ทีมแรงฤทธิ์มีเวลาที่สนุกร่วม
กัน บางครั้งหลังจากจบชั่วโมงเรียน 
ครูมาลีและลูกศิษย์ได้รับประทาน

13 รับชมรายการย้อนหลัง ตอน บนถนนสายความสุข บ้านสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร ได้จาก http://program.thaipbs.or.th/documentaryprogram/
    article54470.ece?episodeID=208045

อาหารร่วมกันจนครูมาลีเกิดข้อ
สงสัยว่า “ฉันไม่เคยเห็นบริษัท
ไหนนั่งกินข้าวร่วมกันแบบนี้” 
คำาตอบที่ทำาให้ครูมาลียิ้มกว้างก็
คือ “เพราะเราไม่ใช่บริษัท แต่เรา
เป็นครอบครัว”
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เรียนกันไป ก็ฮากันไป

ทั้งครูและนักเรียนน่ะครับ

เพราะนักเรียนโข่ง ล้วนอ่อนแอ

และเนิบช้ากับการเรียนภาษาอังกฤษมาก

กล่าวโดย	ป๋าแดง

องค์กรเรืองแสง

องค์กรชื่อแปลกอย่าง “แรง
ฤทธิ์” มุ่งค้นหาผู้คนที่มีความสุข
และเปล่งแสงออกมาให้สัมผัสได้ 
เพื่อบันทึกเรื่องราวลงบนหน่วย
ความจำาแห่งความสุข เพื่อนำาไป
ฉายให้กับผู้คนทั่วประเทศไทยได้
เรียนรู้  วิธีคิด และวิธีทำาอันจะ
นำามาซึ่งความสุขไปด้วยกัน ด้วย
คุณค่าที่องค์กรส่งมอบสู่พลเมือง
ชาวไทย ส่งผลให้ชาวแรงฤทธิ์
ต่างเรืองแสงให้เห็นด้วยตา และ
สัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณ พวกเขา
ทำาให้ทีมวิจัยไม่เกิดความสงสัยใน

สิ่งที่พวกเขากำาลังทำาอยู่เลย เรา
จึงของเรียกพวกเขาว่า “องค์กร
เรืองแสงความสุข”  

“แรงฤทธิ์” หรือ “องค์กร
เรืองแสงความสุข” เป็นองค์กรที่
เน้นการสร้างสรรค์ความสุขสู่สังคม 
ชาวแรงฤทธิ์เป็นกลุ่มคนทำางานที่มี
พื้นฐานความจริงใจ มีความภูมิใจ
ในหน้าท่ีการงานท่ีได้สร้างผลงาน
จรรโลงสังคม ยกระดับความเจริญ
ทางจิตใจให้คนไทย

วิถีชีวิตของชาวแรงฤทธิ์
เปรียบเสมือนครอบครัวสมัยใหม่

ที่นิยมการประลองความคิดกัน
อย่างสร้างสรรค์ ชาวแรงฤทธ์ิ
พัฒนาตนเองผ่านกระบวนนี้  
นอกจากนั้นแต่ละคนจะถูกบรรจุ 
DNA ของความจริงจัง ลงไปใน
การทำางานโดยไม่รู้ตัว

ความภูมิใจในงาน คือ กุญแจ
สำาคัญ ที่สามารถสร้างพลังได้อย่าง
มหาศาล ผ่านผลงานที่ถ่ายทอด
ออกมาอย่างตั้งใจ หากผู้คนที่
เรียกตนเองว่าเป็นพลเมืองไทย
ได้ลองชมผลผลิตจากองค์กรแห่ง
นี้ เชื่อว่าส่วนใหญ่จะรู้สึกเรืองแสง
ไปด้วยกัน สุดท้ายเมื่อสังคมได้
ตระหนักถึงการพัฒนาความเจริญ
ทางจิตใจ ชอบความรู้สึกเรืองแสง
ไปด้วยกัน และอยากเรียนรู้วิถีของ
ชาวเมืองเรืองแสงอย่างต่อเน่ือง
แล้ว องค์กรแห่งนี้จะมีกำาลังใจ 
และพร้อมเดินหน้าทำาผลงาน 
มุ่งมั่นสร้างแสงแห่งความสุข ให้
อยู่คู่เมืองไทยตราบนานเท่านาน...

ความสุขจาก
กระบวนการ

ความสุขจาก
ผลลัพธ์

สังคม
มีความสุข

พัฒนาตนเอง 
ภูมิใจใน
องค์กร

สังคมเห็น
คุณค่า

องค์กรอยู่ได้ 
และก้าวต่อไป
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“
จะแบกเป้ข้ามภูผา
พงพนา	อย่าหมาย

ขวางกั้น
จะไปให้ถึงฝั่งแสง
ตะวัน	ณ	ที่แห่งนั้น
ที่มีผองเรา	สดใส
ดอกไม้ผีเสื้อ

”

Sea Air Land
Production

เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ เมื่อ
ได้ยินท่วงทำานองเพลงนี้เราจะ
ได้เห็นภาพผู้หญิงร่างเล็กคนหนึ่ง
สะพายเป้เข้าป่า ข้ามน้ำาข้ามทะเล 
เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์จาก
การสำารวจธรรมชาติ เพื่อให้เรา
ได้รับรู้ว่าบนโลกใบนี้ยังมีเรื่อง
ราวมากมายให้ เราได้ เ ห็นถึ ง
ความหลากหลายของทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพ ทั้งที่ใกล้
จะสูญพันธุ์หรือบางชนิดที่สูญพันธุ์
ไปแล้ว ทรัพยากรเหล่านี้ถือได้ว่า
เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่ามากมายมหาศาล 
ทั้งทางด้านการเป็นอาหาร ที่อยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
ตลอดจนประโยชน์นานัปการ ซึ่งจะ
มีจำานวนลดน้อยลงไปทุกวัน เพราะ
การไม่เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์
โดยไม่คำานึงถึงความยั่งยืน

รายการสำารวจธรรมชาติ	
on	the	world	ก่อนจะเหลือ
สิ่งสดุท้าย

ซึ่งผลิตและออกอากาศโดยบริษัท 
ซี แอร์ แลนด์ โปรดั๊กชั่น จำากัด จึงเปรียบ
เสมือนกระบอกเสียงที่ถ่ายทอดเรื่อง
ราวของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

แพรวพรรณ	พัทธยุติ,	ศรายุทธ	พจนปรีชากุล,	ผศ.ดร.สมบัติ	กุสุมาวลี
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ณ เวลานี้ ตอนนี้มี นักวิจัย หรือ

กลุ่มคนที่ทำางานเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ชาวบ้านที่เขาดูแลธรรมชาติ คน

กลุ่มนี้ เหนื่อยและต้องทำางานใน

พื้นที่ที่ไร้ความสะดวกสบายเพื่อ

อะไร เขาสามารถทำาอย่างอื่นก็ได้ 

เขาทำาแล้วประชาชนได้อะไรบ้าง

จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งท่ีอยู่
ในน่านน้ ำา บนฟากฟ้า บนผืน
แผ่นดินไทยและต่างประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมได้
รับรู้ว่าบนโลกใบนี้ยังมีกลุ่มคน
ที่มีจิตใจทุ่มเทให้กับศึกษา วิจัย 
ดูแลปกป้องทรัพยากรกายภาพ
และชีวภาพนานาพรรณและ
พร้อมที่จะใช้ทุกลมหายใจของ
ชีวิตในการสืบสานงานอนุรักษ์ให้
ทรัพยากรธรรมชาติยังคงอยู่ต่อไป

                               1

กว่าจะเป็น	 Sea	 Air	 Land	
Production

ชื่อที่สื่อความหมายบ่งบอก
ถึงเป้าหมายของรายการ ในการ
เก็บเ ก่ียววิถีของธรรมชาติใน
ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ และนำามา
ถ่ายทอดเรื่องราวกว่า 400 ตอน 
ซึ่งกว่าจะเติบโตมาเป็นสำารวจ
ธรรมชาติในระยะเวลา 10 กว่าปี
ท่ีได้นำาเสนอสิ่งดีให้กับผู้ชม 
คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว หรือ

1,2  ที่มาของข้อมูลและภาพ : จากการสัมภาษณ์คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว กรรมการผู้จัดการ Sea Air Land Production จำากัด
                                 วันที่ 25 มิ.ย. 2556, http://www.facebook.com/sasivimon

คุณเอื้อย พิธีกรภาคสนาม
และกรรมการผู้จัดการ ได้สั่งสม
ประสบการณ์มาต้ังแต่เร่ิมเข้า
ทำางานในวันแรก ในตำาแหน่ง
เขียนบทของรายการชีพจรลงเท้า 
สารคดีด้านการส่งเสริมความรู้
ทั่วไป ที่สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และนำามาสู่การทำางาน
ด้านสารคดีแนวสำารวจธรรมชาติ 
ซึ่งถือว่าเป็นรายการที่ริเริ่มรูป
แบบการทำาสารคดีอันดับต้น
ของประเทศ ซึ่งภาพที่ฉายทาง
หน้ าจอโทรทัศน์จะต้องผ่ าน
กระบวนการต่างๆ มากมาย จน
ออกมาเป็นรายการที่มีคุณภาพ
ทางด้านสาระความรู้ และเปิด
มุมมองใหม่ให้กับผู้ที่ ได้รับชม 
ซึ่งเส้นทางในการเป็นผู้เขียนบท

ไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายคน
จินตนาการไว้

การเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียว
ในทีมถ่ายทำาถือเป็นบทพิสูจน์
หนึ่งในการร่วมเดินทางไปใน
แต่ละพื้นที่ ซึ่งไม่ได้โรยด้วยกลีบ
กุหลาบ ไม่มีเส้นทางสำาหรับเดิน
ท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย แต่
ในทางตรงกันข้ามเส้นทางท่ีต้อง
ก้าวผ่านได้พบทั้ งลำาน้ำ า เช่ียว 
ภูเขาสูง ที่ต้องปีนป่ายไปใหถ้ึง
จุดหมายปลายทาง ในระยะเวลา
ที่กำาหนด นอกจากนั้นแล้วการ
เขียนบทเพื่อที่จะสื่อถึงเร่ืองราว
ที่ได้พบเจอ ให้มีความสอดคล้อง
กับภาพที่ ได้ ถู กบันทึก ไว้ ใน
แต่ละก้าวของการเดินทาง ถือเป็น
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดสำารวจ
ธรรมชาติในวันนี้ 

...มุมของเรายังขาดประสบการณ์ เราเรียนด้านการสื่อสารไม่ได้เรียน

วนศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์มา การเที่ยวป่าในสมัยเรียนก็ไปเที่ยวป่า เที่ยว

น้ำาตกทั่วไป ซึ่งส่องโลกเป็นรายการสารคดีอันดับต้นๆ ของเมืองไทย  ดังนั้น

การเขียนเรื่องราวควรมีประเด็นที่เป็นจุดเด่น หรือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ พี่โจ๋ย

จะสอนว่าเรื่องไหนที่คนไม่ชอบ ยิ่งจะต้องทำา เพราะคนยิ่งอยากจะด ู2
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ทีมงานคุณภาพกับบ้านหลังเล็ก

เราอาจคุ้นตากับกองถ่าย
ที่มีทีมงานจำานวน 10 – 20 คน 
พิธีกรสาวสวยหนุ่มหล่อที่แต่งหน้า 
ทำาผมด้วยชุดสดใสสวยงาม พร้อม
บทบาทการแสดงและอุปกรณ์
หลากหลายชนิดสำาหรับการลงพื้น
ที่เพื่อการถ่ายทำารายการ ซึ่งภาพ
เหล่านั้นต่างออกไปจากกองถ่าย
ของทีมงานสำารวจธรรมชาติอย่าง
สิ้นเชิง 

พิธีกรภาคสนามและพิธีกร

ดำาเนินรายการท่ีแต่งกายเรียบง่าย 
รัดกุม ทะมัดทะแมง พร้อมหมวก
และเป้หนึ่งใบสำาหรับบรรจุอาหาร 
ของใช้จำาเป็น เพื่อการช่วยเหลือ
ตัวเองให้อยู่รอดจนถึงจุดหมาย
ปลายทาง โดยไม่รบกวนผู้ร่วมทาง 
พร้อมกับตากล้องคู่หูท่ีเตรียมความ
พร้อมในการออกพื้นท่ีด้วยความ
ชำานาญ เพียงเท่านี้ก็พอสำาหรับการ
ถ่ายทอดเรื่องราวจากโลกกว้างให้
ทุกคนได้รับชมกันทุกสัปดาห์ 
ไม่เพียงแต่การเตรียมความพร้อม
ทางร่างกายเท่านั้น ด้วยความ

ที่มา : http://www.facebook.com/sasivimon

รู้สึกและหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความมุ่งมั่น อดทน และตั้งใจ
ที่จะนำาสาระความรู้มาสู่ผู้ชม 
ทำาให้การท่องจำาเนื้อหาไม่มีอยู่ใน
การเดินทางเลยสักครั้ง แต่กลับ
กลายเป็นข้อมูลพื้นฐานจากการ
สืบค้นและศึกษามาก่อนลงพื้นที่ 
รวมทั้งความรู้สึกและข้อมูลที่อยู่
ตรงหน้าเป็นส่ิงที่พิธีกรภาคสนาม
ได้ถ่ายทอดเห็นถึงความจริงของ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น

นอกเหนือ ไปจากพิ ธี กร
ภาคสนามและตากล้องแล้ว ทีม
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งานสำารวจธรรมชาติยังประกอบไป
ด้วย เจ้าหน้าที่ตัดต่อที่พร้อมรับ
ข้อมูลภาพจากตากล้องมาเรียบ
เรียงเร่ืองราวในมุมมองต่างๆ 
ผ่านความมีชีวิตของภาพที่ได้
บันทึกไว้เจ้าหน้าท่ีด้านเอกสาร
และประสานงานผู้เตรียมความ
พร้อมในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง 
เจ้าหน้าที่เขียนบทดำาเนินเรื่องราว
อย่างสอดคล้องและตรงประเด็น 
เพียงเท่านี้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ
ก็เกิดขึ้นได้อย่างไม่หยุดหย่อน 
ในบ้านหลังเล็กแห่งนี“้Sea Air 
Land Production”

พิธีกรดำาเนินรายการ.....พ่ีและ
เพื่อนผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
มากว่า	10	ปี

นอกจากเสียงเพลงที่ เป็น
เอกลักษณ์ของรายการสำารวจ
ธรรมชาติแล้ว ทุกคนที่ชมรายการ
จะได้เห็นรอยยิ้ม คำาทักทายและ
การร่วมสำารวจธรรมชาติไปกับนัก
ร้องและนักดนตรีผู้ผู้ซึ่งคร่ำาหวอด

ธรรมชาติเปรียบเสมือนมารดา

ของพวกเรา เมื่อมีกลุ่มคนที่รัก

ธรรมชาติ

ใจเรารักด้านนี้อยู่แล้ว เมื่อมีโอกาส

ก็ไม่ต้องตัดสินใจ ยินดีที่จะช่วย 3

อยู่ในวงการเพลงเพื่อชีวิตมากว่า 
30 ปี ซึ่งเราจะได้เห็นอีกบทบาท
หนึ่งของในการเป็นพิธีกรดำาเนิน
รายการสารคดี ด้วยใจที่ เต็ม
เปี่ยมไปด้วยการอนุรักษ์ เสมือน
บทเพลงที่ได้ถ่ายทอดให้ประชาชน
ร่วมกันรักและหวงแหนธรรมชาติ 
ซึ่งก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก 
“คุณยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด 
คาราบาว” นั่นเอง

เมื่อได้รับโอกาสจากสถานี

3  ที่มาของข้อมูลและภาพ : จากการสัมภาษณ์คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว กรรมการผู้จัดการ Sea Air Land Production จำากัด
                                 วันที่ 25 มิ.ย. 2556, http://www.facebook.com/sasivimon

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ใน
การทำารายการสำารวจธรรมชาติ 
ภาพของพิธีกรดำาเนินรายการ
ท่านแรกท่ีคุณเอ้ือยนึกถึงก็คือ
คุณแอ๊ด คาราบาว จึงได้ไปเข้าพบ
และเชิญมาร่วมทำารายการด้วย
กัน หลังจากได้ทราบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของการดำาเนิน
รายการ คุณแอ๊ด คาราบาวแทบ
ไม่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ 
เพราะด้วยใจรักในงานอนุรักษ์
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และการที่ ได้ร่ วมงานถ่ายทำา 
Music VDO การอนุรักษ์ป่าสน
วัดจันทร์ ของชนเผ่าปกากะญอ 
และการเดินทางร่วมกันเ พ่ือ
บันทึกภาพเบ้ืองหลังการแสดง
คอนเสิร์ตหลายครั้งหลายครา 
ทำาให้ความสัมพันธ์ที่ดีได้เริ่ม
ก่อตัวขึ้น จากผู้ที่ไม่คุ้นเคย นำา
มาสู่ความเป็นพี่ที่เคารพรัก นับ
ตั้งแต่นั้นมาสำารวจธรรมชาติจึง
มีคุณแอ๊ดเป็นพิธีกรตั้งแต่ออก
อากาศครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน

การสำารวจธรรมชาติ ทำาให้เราได้

อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น

ได้พบชาวบ้าน ได้รับความรู้จาก

ชาวบ้านหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้เลย 

แต่ชาวบ้านเขารู้ 4
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จ ากการร่ วม เป็ น พิ ธี ก ร
ดำาเนินรายการสำารวจธรรมชาติ
ไม่เพียงแต่ทำาให้ได้พบกับความ
หลากหลายของทรัพยากร การ

การปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้สู้คนเดียว 

ทำาคนเดียวหรือกลุ่มเดียว มันไม่ไหวหรอก

เมื่อเรามีโอกาส ต้องช่วยกัน

ให้กำาลังใจคนที่ทำางานด้านนี้ 

ให้เขารู้ว่างานที่เขาทำามันมีคุณค่า 5

การที่ ได้เข้าไปสัมผัสชีวิต
การทำางานของเจ้ าหน้าที่ ใน
เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน ซึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งที่ร่วม
กันปกป้องผืนป่าโดยใช้ชีวิต
เป็นเดิมพัน กลุ่มคนเหล่านี้ต้อง
เผชิญหน้ากับอันตรายหลายรูป
แบบ เช่นเมื่อไม่นานมานี้ได้พบ
ว่าช้างป่าและกระทิงได้ถูกลอบ
ทำาร้ายและฆ่าเพื่อการค้าขาย 
เมื่อมีโอกาสได้เข้าไปเห็นการ
ทำางาน คุณแอ๊ดจึงไม่รีรอที่จะให้
ความร่วมมือในการเป็นสื่อ เพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้ในสิ่งที่ได้กลุ่ม
เล็กๆ กลุ่มนี้ได้ทำา และตั้งมั่นว่า
จะช่วยพวกเขาอย่างเต็มความ
สามารถ 

ค้นคว้าวิจัยในด้านต่างๆ แต่ยัง
รวมไปถึงการเรียนรู้วิถีชุมชนท่ี
อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ด้วย คุณแอ๊ด
พบว่าชนบางกลุ่มอยู่มาเนิ่นนาน
กว่า 100 ปี ซึ่งทำาให้ได้เห็นภาพ
มิติหนึ่งของชีวิต วัฒนธรรม และ
ความเป็นอยู่ของชนเผ่าด้ังเดิม 
หลายครั้งหลายคราท่ีเข้าไปสัมผัส
กับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน แล้วก่อ
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สำาหรับคน
เมือง เช่น สรรพคุณทางสมุนไพร
และการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ของพืชพรรณไม้ สิ่งเหล่านี้เองที่
ทำาให้เราได้เรียนรู้ถึงความหมาย
ของคำาว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”
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...รายการเล็กๆ  มีทีมงานไม่กี่คน แต่เขาทำาเพื่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อธรรมชาติ ก็เห็นกันมาตั้งแต่ตอนทำารายการส่องโลก

เมื่อน้องสานงานต่อ เราจึงเต็มใจที่จะมาช่วย

และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะช่วยให้มากกว่านี้้ 6

จากมุมมองท่ีคุณแอ๊ด คาราบาว
ที่มีต่อรายการสำารวจธรรมชาติ 
เราจึงได้รับรู้ว่านอกจากความ
รักในบทเพลงและเสียงดนตรี
แล้ว หนึ่งในงานที่คุณแอ๊ดรักที่
จะทำา คือการได้มีส่วนร่วมในการ
ตอบแทนบุญคุณให้กับธรรมชาติ 
โดยการเป็นส่วนหนึ่งของการ
บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่
ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรบน
โลกใบนี้ไว้ ดังนั้นเมื่อมีเวลาหลัง
จาการเล่นคอนเสิร์ตคุณแอ๊ดมัก
จะร่วมเดินทางไปกับทีมงานเสมอ 
ด้วยความตั้ งใจที่จะสนับสนุน
ให้รายการได้ถ่ายทอดเร่ืองราว 
สาระความรู้ ให้กับประชาชน 
และการเห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ของทีมงานซึ่งมีสมาชิกเพียง
ไม่กี่คน บวกกับงบประมาณ
จากผู้สนับสนุนไม่กี่ราย แต่ยัง
สามารถสร้างสรรค์รายการออก
มาได้อย่างมีคุณภาพ คุณแอ๊ดจึง
ไม่ลังเลใจเลยท่ีจะร่วมเป็นคน
แบกเป้เพื่อไปสำารวจธรรมชาติ
มาจนถึงทุกวันนี้

...ทุกวันนี้รายการเชิงธุรกิจ

เกมส์โชว์ มีมาก แต่รายการสารคดี

แบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วจึงต้องช่วยกัน

สนับสนุน ส่วนเรื่องเงิน

หรือค่าตอบแทนไม่ต้องพูดถึงเลย 

แค่ทุกวันนี้ทำารายการออกมาได้

ขนาดนี้ก็ถือว่าเขาทำาด้วยใจจริงๆ 7
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เมื่อทีมวิจัยได้สอบถามถึง
เรื่องค่าตอบแทนในการทำางาน
ร่วมกับศิลปินที่ มีชื่อเสียงโด่ง 
ซึ่งเราคิดไว้ว่าค่าตัวคงจะเป็น
จำานวนเงินที่สูงลิบ แต่คำาตอบ
ที่ได้ยินกลับตรงกันข้ามไปอย่าง
สิ้นเชิง ค่าตอบแทนสำาหรับ
คุณแอ๊ด คือเอา “ใจ” มาแลก 
“ใจ” เมื่อน้องใช้ใจทำางาน โดยที่
มีแรงจากแขนขาทั้งสองข้างเป็น
ตัวผลักดันให้ก้าวต่อไปนั้น เงิน
กลายเป็นองค์กรประกอบที่คุณ
แอ๊ดไม่เคยคิดที่จะเรียกร้องจาก
สำารวจธรรมชาติเลย ตั้งแต่เริ่ม
เป็นพิธีกรครั้งแรกจนปัจจุบัน 
ด้วยความต้องการที่จะสนับสนุน
ให้รายการท่ีมีรูปแบบเชิงสารคดี
ยังคงอยู่ และถ่ายทอดเรื่องราว
ที่เป็นสาระความรู้ให้กับเยาวชน
และผู้ชมต่อไป สิ่งเหล่านี้นี่เอง
ที่ทำาให้เราสัมผัสได้ถึงคำาว่า “พี่
และเพ่ือนผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข” 
ท่ีอยู่เคียงข้างสำารวจธรรมชาติ
มากว่า 10 ปี

คนในรูปแบบของ	Sea	air	land

หลายคนอาจมองว่าหากได้
ทำางานสารคดี ก็จะได้ไปท่องเท่ียว
ในสถานที่ต่างๆ ได้ถ่ายรูปวิว
ทิวทัศน์สวยงาม ได้พบเจอกับ
ผู้คนมากมายหลากหลาย
เชื ้อชาติ ได้ไปต่างประเทศ 
ได้เห็นโลกกว้างในมุมที่ไม่เคยได้
เห็นมาก่อน มโนภาพอันงดงาม

เหล่านี้คงไม่ได้พบในรายการ
สำารวจธรรมชาติ หรืออาจมีเพียง
บางส่วนเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริง
ของการทำางาน สิ่งที่ได้พบไม่ได้
สวยหรูแบบนั้นทุกครั้งไป เพราะ
ธรรมชาติที่ไม่ได้รับการปรุงแต่ง
มักมีคุณค่าและความสวยงาม
ในรูปแบบของมันเสมอ ดังนั้น
การที่นักวิจัยจะเข้าไปศึกษา 
ค้นคว้าสิ่งใดก็ตาม พื้นที่นั้น
มักเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รับการกระทบ
กระเทือนจากสังคมเมืองมากนัก 
ความเจริญทางด้านส่ิงก่อสร้าง
มีน้อยมากหรือแทบไม่ มีอ ยู่
เลย ดังนั้นการกิน นอน ขับ

ถ่ายและใช้ชีวิตกลางป่า 10–15 
วัน จึงเป็นกิจวัตรที่ทีมงานจะ
ต้องพบเจอเสมอและอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติให้ได้อย่างสมดุลที่สุด 
แม้ท่ามกลางความมืด และความ
เหน็บหนาวในการออกสำารวจ
ยามค่ำาคืน ที่มีเพียงแสงจาก
ดวงจันทร์เป็นเสมือนแสงไฟ
นำาทาง ทีมงานต้องบันทึกภาพ
ไปพร้อมกับการดูแลตัวเองใน
ยามวิกาลให้ได้ สิ่งเหล่านี้จึง
เปรียบเสมือนด่านวัดใจให้กับ
คนที่เลือกเดินมาสู่เส้นทางของ
การทำาสารคดี 
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...บางคนมาสมัครงาน พี่ก็ดูจาก

บุคลิก ก็บอกเลยนะว่าไม่ไหวหรอก 

แต่เขาก็บอกกับพี่ว่าผมทำาได้  ซึ่ง

เมื่อไปทำางานจริงก็ไม่ไหว เพราะเขา

ไม่เคยเจองานแบบนี้ กลัวไปหมด 

มด ริ้น ไร หายใจไม่ออก จะหมด

แรงอยู่ในป่า 8
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นี่ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งท่ี
คุณเอ้ือยได้บอกเล่าให้ทีมวิจัยได้
รับรู้ถึงลักษณะรูปแบบของคนที่
เข้ามาสมัครงาน โดยเห็นภาพงาน
สำารวจธรรมชาติผ่านจากหน้าจอ
โทรทัศน์ ซึ่งความงดงาม และ
ความท้าทายที่ได้ไปร่วมสำารวจ
กับนักวิจัยหลากหลายสาขา
เหล่านั้น ผู้ที่ได้ชมอาจไม่คาดคิด
ว่ากว่าทีมงานได้มาซึ่งภาพ
เหล่านั้น พวกเขาต้องพบเจอ
กับอะไรบ้าง และการฝ่าฟัน
จนสามารถผ่านจุดนั้นมาได้
ต้องฝึกฝนวินัยให้กับตนเอง
อย่างไร จึงได้ภาพถ่ายสามารถ
บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างมี
ความหมายเช่นทุกวันนี้

..สู้  อดทน และพยายาม 9

สามคำาส้ันๆ ท่ีผู้บริหารองค์กร
ได้สื่อความหมายให้เราได้เห็นถึง
ลักษณะของ “คนในรูปแบบของ 
Sea air land” ในการทำางาน
ทุกคนสามารถทำางานได้เหมือน
กันหมด แต่การที่จะทำาสารคดีใน
รูปแบบของ Sea air land นั้น 
จะต้องมีความอดทนต่อความ
ยากลำาบากในแต่ละครั้งที่ออก
สำารวจ มีใจสู้ ไม่ย่อท้อต่อปัญหา
ที่เดินหน้าเข้ามาแบบไม่ทันต้ังตัว 

รวมท้ังสู้กับความอ่อนล้าที่อาจ
เกิดขึ้นในจิตใจทุกขณะที่ก้าวเดิน 
และความพยายามในการไปให้ถึง
ปลายทางทุกครั้งท่ีเริ่มต้นเดินทาง 
และพยายามสรรค์สร้างรายการ
ที่ดีมีคุณภาพให้ประชาชนได้ชม 
สามสิ่งนี้จึงเป็นหัวใจสำาคัญของ
คนที่จะร่วมเดินไปบนเส้นทางของ
การทำาสารคดีที่ชื่อว่า “สำารวจ
ธรรมชาติ”
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คุณอรรถพงษ์ ธรรมธร 
ตากล้องที่มีใจรักในการบันทึก
ภาพธรรมชาติได้สะท้อนมุมมอง
ในการเป็น “คนในรูปแบบของ 
Sea air land”  ดังนี้ ความชอบ
ในสิ่งทีทำา และความอดทนกับ
สถานการณ์ ที่ไม่คาดคิดว่าจะ
ต้องเจอในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นการไม่พบส่ิงท่ีตั้งใจจะไป
บันทึกภาพ การถ่ายทำากลาง
แดดจ้า กลางทะเล หรือป่าที่เต็ม
ไปด้วยทาก ซึ่งพบเจอเสมออย่าง
แม้จะมีการป้องกันแล้วก็ตาม 
ตราบใดที่การตามรอยนักวิจัย

10 ที่มาของข้อมูลและภาพ : จากการสัมภาษณ์คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว กรรมการผู้จัดการ และคุณอรรถพงษ์ ธรรมธร ช่างภาพอิสระ บริษัท Sea Air Land  
                                 Production จำากัด, วันที่ 25 มิ.ย. 2556 http://www.facebook.com/sasivimon

ยังคงดำาเนินอยู่ หากไม่มีความ
อดทนหรือความชอบในสิ่งที่ทำา 
ความท้อแท้และเหน็ดเหนื่อยก็จะ
เข้ามาแทนที่ จนวันหนึ่งอาจเป็น
สาเหตุในการหยุดเดินทางบนเส้น
ทางนี้ต่อไป

ร่วมและรวมกัน.. . สู่การ
สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

สำารวจธรรมชาติในแต่ละ
เทปที่ได้นำาเสนอผู้ชม ได้ผ่าน
กระบวนการผลิตหลายขั้นตอน
นับตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลทาง

ด้านสถานที่ ประสานงาน การเตรี
ยมความพร้อมสำาหรับการเดิน
ทาง การบันทึกภาพ การตัดต่อ 
การใส่เสียงบรรยาย และในขั้น
ตอนสุดท้ายคือการส่งให้ทางช่อง
ไดพ้ิจารณาความเหมาะสม ซึ่งไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอัน
สั้น 

การอยู่ร่วมกันในรูปแบบของ
ครอบครัว พี่ดูแลน้อง เพื่อนดูแล
กันและกัน ทำาให้กระบวนการคิด 
แนวทาง วิธีการ และเทคนิคต่างๆ 
ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการ
เรียนรู้ของทีมงานสำารวจธรรมชาติ
จะไม่ใช้วิธีการบอกให้จำา หรือ
เล่าให้ฟัง แต่จะเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้จากการสัมผัสจริง เพื่อให้
เกิดประสบการณ์ตรง และจดจำา 
ฝึกฝนการแก้ ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นพนักงาน
ที่เข้ามาร่วมงานในช่วงแรก อาจ
มีความรู้สึกที่ไม่เข้าใจ หรือสงสัย 
เพราะคุ้นเคยกับกระบวนการ
เรียนรู้แบบท่องจำา แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปประสบการณ์ใหม่ท่ีเกิดขึ้น
ในแต่ละพื้นที่ที่ทีมงานได้ไปสัมผัส 
จะทำาให้เข้าใจกระบวนการ
การทำางานมากยิ่งขึ้น

ต้องมีความชอบก่อนเลย ชอบ และมีความอดทน

รับได้ทุกสถานการณ์ ทุกสภาพแวดล้อม

อย่างเวลาไปเจอคลื่น ลงเรือ ถ้าหากไม่ไหวครั้งเดียวคงเข็ด 10
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น้องบางคนเขาอาจยังถ่ายไม่ค่อยดีนัก

เวลาออกกองผมก็จะทำาให้ดู ก็บอกเขานะ ก็จะสอนเขาว่า

ถ่ายมาแบบนี้ คนที่ทำางานตัดต่อเขาก็จะทำางานได้สะดวก 

พยายามให้เขาทำางานให้ดีที่สุด 11

11 ที่มาของข้อมูล : จากการสัมภาษณ์คุณปิยะ นฤภานนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตัดต่อ Sea Air Land Production จำากัด
                       วันที่ 25 มิ.ย. 2556, http://www.facebook.com/sasivimon

เ มื่ อ ความ รักและความ
อบอุ่นเกิดขึ้นในบ้านหลังเล็กๆ 
แห่งนี้ จึงส่งผลให้การทำางานเกิด
ความสามัคคีกัน พนักงานมีความ
ผูกพันกัน เมื่อเกิดภาวะวิกฤต
ขึ้นในองค์กร ทุกคนก็ไม่ทอดทิ้ง
หน้าที่ของตน เช่น ในปี 2554 
กรุงเทพมหานครเกิดอุทกภัย
ครั้งยิ่งใหญ่ แต่พนักงานทุกคน
ต่างช่วยกันดูแลบ้านหลังนี้ แม้จะ
มีความลำาบากในการเดินทางใน
บางช่วง แต่ก็ไม่หน้าที่ของตน 
ดูแลซึ่งกันและกันจนสามารถ
ผ่านพ้นเวลาช่วงนั้นมาได้

ทำาไมต้องเป็น	Sea	Air	Land

จากการที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ในโลกของเรามิได้มีเพียงต้นไม้
และสัตว์ต่างๆ เพียงที่เห็นเท่านั้น 
แต่ยังมีทรัพยากรชีวภาพและ
กายภาพประเภทต่างๆ อีกมากมาย
หลายชนิดที่ให้เราได้เรียนรู้และ
ศึกษา วิจัยทางด้านต่างๆ  จาก
การเดินตามรอยเท้านักวิจัย
หลากหลายสาขา  ทำาให้ทีมงาน
สำารวจธรรมชาติได้ทราบว่าทุกพ้ืนที่
บนโลกใบนี้ ล้วนมีสิ่งที่น่าสนใจ
ซ่อนเร้นอยู่เสมอ จึงเป็นที่มาของ 

Sea Air Land Production

Sea การสำารวจผืนน้ำา
ที่กว้างใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วย
น่านน้ำาแห่งท้องทะเลฝั่งอ่าวไทย 
และอันดามัน รวมทั้งลำาน้ำา เขื่อน 
หนอง คลอง บึง อันเป็นแหล่งต้น
กำาเนิดสัตว์น้ำานานาชนิด เพื่อ
นำาเสนอถึงการสำารวจ ค้นพบ
และการสร้างแหล่งเรียนรู้ เช่น 
การจมเรือหลวงช้างที่บริ เวณ
เกาะช้าง เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์
สัตว์ทะเลและ การศึกษาระบบ
นิเวศแนวปะการัง เป็นต้น

Air การสำารวจสัตว์ปีก
ชนิดต่างๆ การศึกษานกตะกรุม
และนกโทงหัวล้านท่ีกำาลังได้
รับการคืนสู่ธรรมชาติที่ทุ่งเกาะ
พระทอง และการเดินทางโดย
เฮลิคอปเตอร์เพื่อศึกษาพื้นที่ป่า
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
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13 ที่มาของข้อมูลและภาพ : จากการสัมภาษณ์คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว กรรมการผู้จัดการ Sea Air Land Production จำากัด
                                  วันที่ 25 มิ.ย. 2556, 6 วันที่ 12 ก.ค.2555,

ร วม ไปถึ ง ก า ร เ ดิ นทา งผ่ า น
ฟากฟ้าสู่การค้นหาและสำารวจ
ธรรมชาติบนโลกกว้างในการเดิน
ทางสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จาก
เบสแคมป์

Land การเดินทางร่วม
เจ้าหน้าที่พิ ทักษ์ไพรในพ้ืนท่ี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวรฝั่งตะวันตก ป่าสนผืน
สุดท้ายในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
ได้พบกับพืชพรรณไม้ และสัตว์
ป่าน้อยใหญ่นานาชนิด รวมทั้งวิถี
แห่งการอนุรักษ์ของชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งนัก
วิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่ร่วมกันศึกษาค้นคว้า เพื่อนำาไป
สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ให้
คงอยู่ต่อไป

บนหนทาง	10	ปี	ของ	Sea	
Air	Land	Production

จากการเป็นพนักงานเขียนบท
ของรายการชีพจรลงเท้า สู่การ
ทำาหลากหลายหน้าที่ในรายการ
ส่องโลก ล้วนเป็นประสบการณ์
และการเรียนรู้ รวมถึงเป็นบท
ทดสอบของเส้นทางเดินสู่การ
เป็นผู้ทำาสารคดีในปัจจุบัน

...ออกกอง ถ่ายเสร็จกลับมา

ถึงบ้านเที่ยงคืน ตีสองตีสาม

เขียนบท จากนั้นถือบท

ไปที่ห้องอัดเสียง กลับมาตัดต่อ

ที่ช่อง แล้วห้าโมงเย็น

กลับไปที่ห้องตัดอีก

เอาไป Mix เสียง

แล้วก็เอามาส่งที่ช่อง วันรุ่งขึ้น

ก็เดินทางต่อ ทำาแบบนี้ทุกวัน 12

หน่ึงประสบการณ์ที่คุณเอื้อย
ได้เล่าให้ทีมวิจัยฟัง ถึงการทำางาน
ในช่วงแรกในรายการส่องโลก 
ร่วมกับคุณสันติธร หุตาคม (โจ๋ย 
บางจาก) ซึ่งในยุคนั้นถือเป็นผู้
ผลิตรายการสารคดีอันดับต้น
ของประเทศ นอกจากการปรับ
แนวความคิดจากประสบการณ์
ในการทำาสารคดีรูปแบบศิลป

วัฒนธรรม จากรายการชีพจร
ลงเท้า สู่สารคดีการเชิงสำารวจ
แบบบุกป่าฝ่าดง ยังรวมไปถึง
การปรับพฤติกรรมในการทำางาน 
และการเรียน รู้ใหม่ เกิดที่ ขึ้น
อย่างไม่ทันตั้งตัว การเดินป่า
แบบนักสำารวจ การปีนเขาสูงชัน 
การทำางานท่ามกลางคลื่นลมแรง
กลางทะเล โดยที่ไม่มีใครบอก
เล่าให้ฟังก่อนการเดินทาง ทำาให้
ช่วงแรกของการทำาส่องโลกต้อง
เรียนรู้กับปัญหาและอุปสรรค
พอสมควร แต่ด้วยความอดทน 
ไม่ย่อท้อต่อความลำาบาก และ
หมั่นเรียนรู้กับทุกเรื่องที่ได้พบเจอ 
ทำาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่ง
ประสบการณ์ที่ได้จากการทำา
หลากหลายหน้าที่ผสมผสาน
กับการเรียนรู้จากแต่ละพื้นท่ี
ท่ีได้ไปสำารวจ ส่งผลให้คุณเอื้อย
ไม่เพียงแต่เป็นเจ้าของรายการ
ที่ดูแลพนักงานในองค์กรเพียง
เท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มอบหมายให้
พนักงานทำาคือสิ่งที่คุณเอื้อยได้
ผ่านการเรียนรู้มาหมดแล้วทั้งสิ้น

ปัญหา เมื่อมันมาเราก็ต้องแก้ 

เดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไป 13
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14 ที่มาของข้อมูลและภาพ : จากการสัมภาษณ์คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว กรรมการผู้จัดการ Sea Air Land Production จำากัด
                                  วันที่ 12 ก.ค. 2555, http://www.facebook.com/sasivimon

ก่อนจะเหลือสิ่งสุดท้าย

กรอบความคิดในการนำาเสนอ
ของรายการสำารวจธรรมชาติ คือ 
ก่อนจะเหลือสิ่งสุดท้าย ซึ่งถือเป็น
หัวใจหลักของการสื่อความหมาย
ให้ทุกคนได้รับรู้ว่า เราจะอยู่บน
โลกใบนี้ไปพร้อมกับการที่ต้อง
เห็นทรัพยากรธรรมชาติของเรา
เป็นเพียงความทรงจำา หรือเป็น
เพียงภาพถ่ายเพื่อให้ลูกหลาน
ของเราได้รู้จักอย่างนั้นหรือ

เคยนั่งฟังพี่โจ๋ยและพี่สืบคุยกัน

วางแผนที่จะช่วยสัตว์ป่า

ก่อนสร้างเขื่อนเชี่ยวหลาน ขอบ

อกดวงวิญญาณของพี่สืบว่า 

เราจะทำาหน้าที่สื่อถ่ายทอด

เรื่องราวจากป่าให้คนไทยได้รับรู้

ข้อเท็จจริงมากที่สุด 14

แม่ศรีนวล  เต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่และได้รับการติดตั้ง
เครื่องติดตามผ่านดาวเทียมเพื่อศึกษาเส้นทางการหากิน

นกเงือกหัวแรดตัวเมีย    ณ ป่าฮาลา บาลา จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งถือเป็นดัชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ของป่า ที่ปัจจุบันอยู่ในสถานะ
ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์

ป่าสนสองใบ จังหวัดสุพรรณบุร ี    ป่าต้นน้ำา ศูนย์แม่พันธุ์ไม้
สนสองใบ และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง ชนกลุ่มน้อย
ที่อาศัยอยู่นานกว่า 200 ปี

ทรัพยากรเหล่านี้เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งที่สำารวจธรรมชาติได้แสดง
ให้เห็นถึงการปกป้องสงวนรักษาไว้ 
ของนักวิจัยและคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อมิ
ให้พวกเขาเป็นเพียงทรัพยากรชิ้น
สุดท้ายสำาหรับลูกหลานของเรา

เส้นทาง...ที่ ไม่ ได้ โรยด้วย
กลีบกุหลาบ

บนเส้ นทางของการทำ า
รายการสารคดี อาจไม่ใช่เรื่องยาก 
แต่การทำาสารคดีให้ผู้ชมดูต้ังแต่
ต้นจนจบโดยไม่ลุกไปไหน หรือ
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ไม่เปลี่ยนช่องนั้น คงไม่มีใคร
ที่บอกว่าเป็นเรื่องง่าย กว่า 10 ปี
ที่สำารวจธรรมชาติยืนหยัดคู่กับ
สถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยการ
สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจาก
ทีมงาน และการนำาเสนอข้อเท็จจริง
โดยที่ไม่บิดเบือนข้อมูล แม้ว่า
ในการสำารวจครั้งนั้นจะได้พบ
ตามเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม

ด้วยรูปแบบของการถ่ายทอด
สิ่งที่ได้ไปพบ ทำาให้ทุกครั้งเมื่อ
ทีมงานสำารวจธรรมชาติเริ่มออก
เดินทางนั่นหมายถึงการเตรียมตัว
พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนเสมอ 
ไม่ว่าจะเป็นการหลงป่า การพบ
กับพืชหรือสัตว์ที่มีพิษ การผูกเปล

...การเก็บข้อมูลในการสำารวจ

หากฝนตก ถ้านักวิจัยออกไปเก็บ

ข้อมูล พี่ก็จะไปถ่ายภาพพวกเขา

ทำางานกลางฝน

อยู่กันยังไงทั้งคืน

เช้าขึ้นมา กินนอนยังไง

พี่ก็จะอยู่กับกล้อง

แล้วก็หันมาคุยกับกล้องว่า

ตอนนี้ฝนตก ท้องฟ้ามองไม่เห็น

พระจันทร์เลย เรายังไม่รู้ว่า

จะมีเต่าไหม จะขึ้นมาหรือเปล่า

แต่เรากำาลังเดินไปที่จุดนี้

และจะไปนั่งเฝ้า

ไปดูว่าสองชั่วโมงที่เราอยู่ตรงนี้

จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 15

นอนกลางป่า การทำางานท่ามกลาง
สายฝนบนเกาะในเวลากลางคืน 
ทำาให้ทีมงานทุกคนท่ีร่วมเดินทางต้อง
มีการเตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอ 
การสำารวจไม่ใช่ส่ิงท่ีสวยงามเหมือน
ดังภาพท่ีฉายให้ผู้ชมได้เห็นเบ้ืองหน้า 
เพราะเบ้ืองหลังของภาพท่ีแสดงชีวิต
และเร่ืองราวของธรรมชาติเหล่าน้ัน
ต้องแลกด้วยความกล้า ความอดทน 
และท่ีสำาคัญคือใจท่ีเต็มไปด้วยความ
มุมานะความของทีมนักสำารวจ

การถ่ายทำาสารคดีในรูปแบบ
ของสำารวจธรรมชาติ จึงไม่ใช่
เร่ืองง่ายสำาหรับทุกคนที่เดินเข้า
มาสมัครงานที่นี่ หลายคนที่
เข้ามาสัมผัสและเดินจากไปด้วย
เหตุผลที่แตกต่างกัน แต่อีก
หลายคนก็ยังคงอยู่ เพื่อทำาตาม

ทุกคนต้องมีการเรียนรู้

จะบอกว่าเก่งมาจากไหน

เคยทำามาจากไหนก็แล้วแต่

แต่สำาหรับที่นี่มันทำางานลักษณะอีก

แบบ พี่ไม่สร้างข้อมูล

ไม่สร้างเรื่องให้เจ้าหน้าที่แสดง เขา

แฮปปี้มากกว่า

ถ้าเราเดินไปด้วยกัน

นอนกลางดิน กินกลางทราย

อดด้วยกัน แล้ววันหนึ่ง

เขาจะรู้สึกว่า

เราเป็นทีมเดียวกับเขา 16

เจตนารมณ์ของตน สิ่งที่คุณเอื้อย
และทุกองค์กรต้องพบคือ การ
สร้างคนไปพร้อมกับการสร้าง
งาน ซึ่งแม้แต่องค์กรขนาดใหญ่ที่
มีจำานวนพนักงานกว่า 1,000 คน 
ก็ต้องมีการวางแผนการสืบทอด
ตำาแหน่งเช่นกัน

...การเล่าให้ฟังก่อนที่เขาจะไป

ในพื้นที่ ไม่เหมือนกับเขาเจอเอง 

เพราะเราก็ไม่รู้ว่า

เราจะไปเจออย่างนั้นหรือเปล่า 

สิ่งที่พี่ไปพบวันนั้น

วันนี้อาจจะไม่เจอ เพราะฉะนั้น

ความต่างในรายละเอียดมันมีเยอะ 

พี่จะบอกแค่ว่าเขาจะไปกินยังไง

ไปนอนยังไง แค่นั้นส่วนที่เหลือเขา

จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ใครได้หรือไม่ได้

ออกมาแล้วมาคุยกัน

ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองรักก็ไปเลย 

เพราะเราเจออย่างนี้ตลอด

ถ้าทำาแล้วไม่มีความสุขอย่าทน 

เพราะถ้ามันไม่สุข

มันก็ไม่สนุกแล้ว 17
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การเดินทางไปบันทึกข้อมูล
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการได้พบ
เจอกับปัญหาและอุปสรรค ซึ่ง
ในความเป็นจริง ทุกขั้นตอนของ
การดำาเนินการล้วนมีโอกาส
ได้พบกับปัญหาทั้งสิ้น ตั้งแต่
การติดต่อประสานงานเพื่อเข้า
พื้นที่ การสร้างความไว้ใจและ
ความเป็นมิตรกับนักวิจัย เพื่อให้
ทีมงานได้เข้าไปบันทึกภาพการ
วิจัยในแต่ละครั้ง รวมทั้งการนำา
ภาพที่ได้มาเรียงร้อยเร่ืองราวออก
มาให้ผู้ชมได้เห็นในสิ่งท่ีไปพบ 
ทีมสำารวจธรรมชาติจึงเรียนรู้ไป
พร้อมกับการสร้างประสบการณ์
ใหม่ในแต่ละพื้นที่ที่ได้ไปสัมผัส

...เวลาที่เราไปทำางานกับนักวิจัย งานที่เราทำาจะต้องไม่กระทบกันงาน

ของเขา จะต้องไม่ทำาให้งานเขาเสีย อย่างนักวิจัย

เรื่องค่างที่ภูเขียวด้วยพฤติกรรมของค่างที่มันจะหนีคน

นักวิจัยพวกนี้เขาต้องสร้างความคุ้นเคยจนค่างไว้ใจ

กว่าเขาจะเดินเข้าไปนั่งที่ใต้ต้นไม้ต้นเดียวกับค่างได้ 4 – 5 ปี

ทุกอย่างคือธรรมชาติ ซึ่งพี่ไม่สามารถส่งทีมไปสำารวจก่อน

เอาของจริงกันเลย ตากล้องต้องเป็นคนที่จับทางด้วยตัวเองอยู่ตลอด

เราคุยกันไม่ได้ นักวิจัยเขาก็ไม่คุยกัน เราจะไปทำาเสียงดังก็ไม่ได้

ทุกอย่างเป็นเงื่อนไขหมดเลย แล้วภาพที่มันสื่อออกมา

จะต้องถ่ายทอดให้ได้ 18

เมื่อการทำางานไม่ได้อยู่
บนความสะดวกสบาย ไม่ได้อยูใ่น
ห้องปรับอากาศ หรือสามารถ
ใช้เครื่องอำานวยความสะดวก
ทุกอย่างได้ตลอดเวลา บางครั้งต้อง
เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่มีสัญญาณ
โทรศัพท์และไม่สามารถติดต่อ
กับโลกภายนอกได้ การนำาพา
ตนเองไปสู่จุดหมายปลายทางจึง
เป็นสิ่งสำาคัญ หากหมดแรงหรือ
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หมดกำาลังใจที่จะก้าวเดินย่อมเป็น
อุปรรคในการถ่ายถอดเรื่องราวให้
กับผู้ชมอย่างแน่นอน  ด้วยเหตุนี้
ทำาให้ทีมสำารวจธรรมชาติต้อง
สร้างความ “นิ่ง” ให้กับตัวเอง
ให้มากที่สุด

ด้วยบทเรียนที่ต้องการให้
เกิดการสัมผัสกับความเป็นจริง
ที่ต้องเจอ ทำาให้คุณเอื้อยเลือก
ที่จะไม่สอนโดยวิธีการบอก แต่จะ
ทำาให้ดูเป็นตัวอย่างและให้ทีมงาน

...การเดินป่าของพี่คือ

การเดินไปกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 

เพราะเขาทำางานลาดตระเวนจริงๆ 

แบกเป้ไปเพราะไม่มีใครแบกให้เรา 

เราต้องประมาณตัวเองให้ได้ว่า

เราจะเอาอะไรไปบ้าง

ทางที่เดินไม่ใช่ทาง

สำาหรับนักท่องเที่ยว

ถ้าภารกิจคือ

การเดินตามช้าง

ช้างมันเดินแบบมุด

เขาจะไปเก็บขี้ช้างก็ต้องเดินไป

ตามทางช้างเดิน

ไม่มีใครเอาขี้ช้างออกมาให้เรา

ถ่ายข้างนอก เพราะฉะนั้น

ช้างมันมุดยังไง เจ้าหน้าที่เขามุด 

เราก็ต้องมุดตามด้วย บางทีเจอ

ต้นไม้มันมีพิษ เจอทาก เจอเห็บ 

ถ้าเราเหนื่อยยกกล้องไม่ไห

 มือสั่น ก้าวขาไม่ออก จะทำายังไง

เพราะฉะนั้นมันต้องนิ่ง 19

ได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง เนื่องจาก
แต่ละคนต่างมีข้อจำากัด อารมณ์ 
ความรู้สึก ภาษาและการรับรู้ที่
ต่างกันออกไป ดังนั้นการที่ใคร
สักคนจะยืนอยู่ได้ด้วยวิธีของ
ตนเอง ในวิถีที่ตนถนัดจึงควร
เป็นการเรียนรู้ที่ได้ลองสัมผัส

และปรับตัวกับสถานการณ์ใน
รูปแบบต่างๆ ให้ได้ ซึ่งสิ่งสำาคัญ
ไม่ใช่ความแกร่งของร่างกาย
เพียงเท่านั้น แต่ความนิ่งของ
จิตใจต่างหากที่เป็นกำาลังและ
แรงบันดาลใจให้ก้าวเดินต่อไป
ในเส้นทางสายสารคดีได้
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พันธมิตร..ผู้เคียงข้าง

เพื่อนร่วมคิด พันธมิตรที่พร้อม
จะเดินเคียงข้างไปด้วยกัน ไม่ทิ้งกัน
เมื่อยามเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็น องค์กรขนาด
เล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่
ก็ตาม ล้วนแต่ต้องการเพื่อน
ร่วมทางด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่ง ทีม
งานสำารวจธรรมชาติก็เช่นกัน

ใ น ร ะ ย ะ แร ก ข อ ง ก า ร ทำ า

...ได้มีโอกาสไปร่วมทริปและถ่าย

ทำาวีดีโอบรรยายสรุปเกี่ยวกับ

เรื่องการวางทุ่น เรื่องของการ

ฝึกนักดำาน้ำาเพื่อการอนุรักษ์ที่

เกาะสิมิลัน ก็ไปเจอเรื่องเต่าซึ่ง

เป็นยุคแรกเลย ตอนนั้นพี่วินัย 

กล่อมอินทร์ ได้ไปดูแล พอเราไป

วางทุ่นก็ไปเจอไข่เต่า จึงกลายมา

เป็นการศึกษาอย่างจริงจัง แล้ว

พอตอนหลัง เขาก็มีงบประมาณ

ในการทำาวีดีโอเรื่องนี้โดยตรง พี่

ก็เลยได้ไปทำาเรื่องนี้เต็มตัว มันก็

จะมี footage เยอะขึ้น จนมาวัน

หนึ่งได้รู้จักกับคุณก้องเกียรติ 

ที่สถาบันวิจัยฯ ทางทะเล ก็ได้

ร่วมงานกัน จากทะเลก็มาสู่บก

ที่แสมสาร ก็ได้พบเห็นได้รู้จักกับ

อาจารย์หลายทีม แล้ววันหนึ่ง

ก็ได้มาเจอคุณกิตติ ที่ภูเขียว ซึ่ง

คุณกิตติรู้จักกับพี่โจ๋ยมาก่อน 

จนเราได้มานั่งคุยกัน 20

รายการสำารวจธรรมชาติ คุณเอื้อย
ยังไม่มีทีมงานในแต่ละแผนกเช่น
ปัจจุบัน หลายหน้าที่ต้องทำาด้วย
ตนเอง แต่การทำางานด้วยความ
จริงใจและทุ่มเท ส่งผลให้ผู้ที่ได้
ร่วมงานด้วยเห็นถึงความมุ่งมั่น 

ความพยายามและการเอาใจแลกใจ 
ส่งผลให้การพบกันในครั้งแรกไม่สิ้น
สุดลงเพียงเท่านั้น แต่กลับกลายเป็น
จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในรูป
แบบของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
จนถึงทุกวันนี้
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คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)110

21, 22, 23, 24 ที่มาของข้อมูล: จากการสัมภาษณ์คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว กรรมการผู้จัดการ Sea Air Land Production จำากัด
                                วันที่ 25 มิ.ย. 2556, http://www.facebook.com/sasivimon

เม่ือการเรียนรู้เกิดขึ้นพร้อม
กับมิตรภาพ จึงนำามาซึ่งความสุข
ในการเดินทาง และเมื่อไรที่มี
เวลาว่างนอกเหนือจากเวลางาน
คุณเอื้อยก็มักจะพาครอบครัว
ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างสม่ำาเสมอ 
เมื่อคนไม่รู้ จัก กันมาพบกัน
บ่อยครั้ง ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
ได้เรียนรู้พฤติกรรมกันและกัน 
ความผูกพันในความเป็นเพ่ือน
ได้ก่อตัวขึ้น ทำาให้การไปสำารวจ
แต่ละครั้งได้ข้อมูลและรอยยิ้ม
กลับมาเสมอ เมื่อเปลี่ยนจาก
คำาว่า “ธุรกิจ การจ้าง การซื้อขาย” 
ให้กลับกลายเป็น “นักสำารวจ 
นักบันทึกภาพ พี่ เพื่อน น้อง” 
เข้ามาแทนที่ การส่งข่าวถึงกัน

...เราจะอยู่กับเขาจนเขารู้สึกอย่างนั้น 

เราไม่ได้ไปเพื่อถ่ายแล้วก็ออกมา

การทำาสำารวจธรรมชาติ

ทำาให้พี่ได้เรียนรู้ว่า ถ้าเมื่อไหร่

ที่พี่มีเวลา พี่ควรจะไปอยู่ตรงนั้น 

ไปใช้ชีวิต ไปเห็นว่าเขาอยู่กันยังไง 21

...พอเข้าไปก็ไปรู้จักกับชาวบ้านที่นั่น 

ไปหลายครั้ง ไปเองบ้างไปทำางานบ้าง 

จนเขาถามว่า เอื้อยจะมาอยู่ที่นี่ไหม 

เดี๋ยวยกที่ให้ จนเกิดสึนามิ

พี่ก็ลงไปหาเค้านะ

อยู่จนเป็นเหมือนญาติเค้า

จนทุกวันนี้ถ้าแม่เขารู้ว่าพี่จะไป

เขาจะลงไปที่เกาะ เพราะตอนหลัง

เขาอยู่บนฝั่งแล้ว

มีอะไรเขาก็จะส่งข่าว

มันสร้างความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆ  23

ในวันท่ีมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
ในแต่ละพื้นที่ ก็เกิดขึ้นอย่าง
สม่ำาเสมอ จนทำาให้คุณเอื้อย
ได้เรียนรู้ว่า เงินไม่ใช่คำาตอบ
ของทุกสิ่ง มิตรภาพและความ
จริงใจต่างหากที่ทำาให้ชีวิตมี
ความหมาย22

สุข...จากคุณค่าของการ

ทำาสารคดี

คุณค่าของงานสารคดี ได้
เริ่มต้นจากความรู้สึกของผู้สร้าง
ก่อนที่จะถ่ายทอดไปยัง ผู้ชม 
บ่อยครั้งที่ เราได้ เห็นรายการ
สารคดีเชิงท่องเที่ยวพาไปชม
สถานที่ต่างๆ เมื่อได้ออกอากาศ
เพ ียงไม ่นาน น ักท ่องเท ี ่ยว
จำานวนมากทั้งชาวไทยและชาว
ต่างชาติก็ไปเยี่ยมชมตามคำา
เชิญชวน หากมีการบริหาร

...งานที่เราทำามันมีคุณค่า เราเป็น

เหมือนส่วนหนึ่งในการสื่อให้คนดูรู้ว่า

ตอนนี้ธรรมชาติเป็นยังไง

รายการสำารวจธรรมชาติไม่ได้

เป็นการสำารวจท่องเที่ยวอย่างเดียว 

มันเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย 

เราก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้ทำา

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดังเปรี้ยงปราง

แต่เราเป็นเหมือนคนตัวเล็กๆ คนหนึ่ง

ที่พยายามที่จะสื่อ

ให้คนจำานวนมากได้เห็น  23
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25 ที่มาของข้อมูลและภาพ : จากการสัมภาษณ์คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว กรรมการผู้จัดการ Sea Air Land Production จำากัด
                                  วันที่ 25 มิ.ย. 2556, http://www.facebook.com/sasivimon 

จัดการทีไ่ม่ดีพอ สถานที่เหล่านั้น
ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หมด
คุณค่าทางการศึกษาวิจัยและแปร
เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการตอบ
สนองความต้องการทางด้านความ
สนุกสนาน บันเทิง การพักผ่อน
หย่อนใจ จนแทบไม่เหลือร่องรอย
ของพ้ืนที่ เ พ่ือการเรียนรู้และ
การอนุรักษ์ ในทางตรงกันข้าม
การปลูกฝังให้รบกวนธรรมชาติ
ให้น้อยที่สุด อยู่กับธรรมชาติอย่าง
เป็นธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจาก

ทีมงานผู้สร้างสรรค์สารคดีเป็น
อันดับแรก ก่อนจะนำาไปสู่ผู้ชม
และบุคคลที่ได้ตามไปเห็นความ
งดงามของสถานที่ต่างๆ ทีมงาน
สำารวจธรรมชาติต่างรู้ในคุณค่า
ของการทำาสารคดี จึงไม่ต้องการ
ที่จะทำาให้สถานที่ที่มีการศึกษา
วิจัยได้ถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพียงชั่วคืน

จากบทสัมภาษณ์ของคุณ
ปิยะ นฤพานนท์ หนึ่งในทีมงาน
สำารวจธรรมชาติ ได้แสดงให้

หากการดำาเนินธุรกิจ โดย
มุ่ ง เน้นผลกำาไรเป็นหลักเ พ่ือ
ความอยู่รอดและความสุขของ 
Sea Air Land Production 
คงได้ปิดกิจการตั้งแต่ปีแรกของการ
ดำาเนินรายการ ด้วยงบประมาณ
ที่มีจำานวนจำากัด กับการเดินทาง
ไปทั่วประเทศ ทำาให้การมอง
ความสำาเร็จในแต่ละปีได้ข้ามผ่าน
คำาว่า “ผลกำาไร” ไปอย่างง่ายดาย 
แต่สิ่งที่ทีมสำารวจธรรมชาติได้รับ

ไม่เคยมองในเรื่องของ

กำาไร ขาดทุน

เพราะถ้าเราไปจับประเด็นตรงนั้น 

เราจะเครียด ความสุขมันเกิด

ตอนที่เรานั่งดูงานออนแอร์

...มันอิ่ม ความรู้สึกอิ่มคือ

การที่เราทำาออกมาแล้ว

ประสบความสำาเร็จ  25

เราได้เห็นว่าความสุขของคนทำา
สารคดีไม่ได้อยู่ที่ความโด่งดังของ
รายการ หรือการทำาให้สถานที่
ที่ไปถ่ายทำามีนักท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น แต่สุขที่แท้จริงนั้นกลับ
เป็นคุณค่า และความภาคภูมิใจ 
ที่วันนี้คนกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งได้
ร่วมกันเป็นกระบอกเสียงให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงความสำาคัญ
ของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
เปิดมุมมองของการท่องเที่ยว
ในเชิ งอนุรักษ์ ใ ห้ มีมากข้ึนใน
สังคมยุคปัจจุบัน



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)112

26 ที่มาของข้อมูล: จากการสัมภาษณ์คุณสิทธิพร โพธิ บันทึกภาพและตัดต่อ Sea Air Land Production จำากัด 
                      วันที่ 25 มิ.ย. 2556

กลับเป็นความอิ่มที่เกิดขึ้นในใจ
ทุกครั้ง เมื่อได้เห็นภาพการ
ออกอากาศในแต่ละสัปดาห์ 
ความเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้าที่
สะสมมาก็เบาบางลง และเติม
ความสุขในใจให้มีพลังในการ
ออกสำารวจทุกมุมโลกต่อไป

จากการสั มภาษณ์ คุณ
สิทธิพร โพธิ ตากล้องหนุ่มไฟแรง
แห่ง Sea Air Land Production 
ทำาให้ทีมวิจัยได้สัมผัสถึงแววตา
แห่งความมุ่งมั่น และแนวความคิด
ที่มีมุมมองทางด้านคุณค่าของ
การผลิตสารคดีอยู่ตรงที่ “การ
รอคอย” เมื่อสิ่งใดก็ตามที่ได้มา
โดยง่าย อาจไม่เกิดคุณค่าทาง
ด้านจิตใจ หากแต่การรอคอย
และช่วงเวลาที่เหมาะสมมาถึง 
ทำาให้ได้มาซึ่งภาพสะท้อนของชีวิต 
ที่จะเล่าเรื่องราวโดยไม่ต้องมีคำา
บรรยายได้นั้น ถือเป็นความสุข
ของนักถ่ายภาพคนหนึ่งที่จะนำา
ไปถ่ายทอดให้สายตาอีกร้อย 
พันคู่ได้เห็น และประทับใจใน
ความงดงามของธรรมชาติต่อไป

การถ่ายภาพ

เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้

เรามีกล้องตัวหนึ่ง

หากทำางานบันเทิงก็แค่ถ่าย

แต่งานสารคดีมันต้องมีการรอ 

กว่าจะได้ภาพสัตว์ตัวหนึ่ง

หรือภาพนกเงือกสักฝูง

มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  26
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27 ที่มาของข้อมูลและภาพ : จากการสัมภาษณ์คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว กรรมการผู้จัดการ Sea Air Land Production จำากัด
                                  วันที่ 25 มิ.ย. 2556, http://www.facebook.com/sasivimon 

28 ที่มาของข้อมูลและภาพ : จากการสัมภาษณ์คุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว กรรมการผู้จัดการSea Air Land Production จำากัด  
                                  และคุณวรรณวิมล ธาระเขตต์ ฝ่ายประสานงาน วันที่ 25 มิ.ย. 2556, 
                                  http://www.facebook.com/sasivimon 

หลากหลายความสุข...
ในรูปแบบของสำารวจธรรมชาติ

สุขด้วยผู้นำา

จากการที่ ผู้ นำ าองค์ กรมี
ความเข้มแข็ง อดทน และนำาเสนอ
ข้อมูลท่ีอยู่บนฐานของความจริง 
พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคที่อยู่
ตรงหน้า และเคียงข้างไปกับ
พนักงานในองค์กร ไม่ทอดทิ้ง
กันและกันยามลำาบาก ส่งผลให้

สุขด้วยความท้าทายใน
โลกกว้าง

การเปิดโอกาสให้พนักงาน
ในองค์กรได้ไปพบกับสิ่งใหม่ใน
โลกกว้าง ได้ฝึกและพัฒนาทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เป็นส่ิงที่ผู้นำาองค์กรหยิบยื่นให้
เสมอสำาหรับผู้ท่ีไม่ปิดกั้นตัวเอง 
พร้อมที่จะลุยและก้าวไปข้างหน้า
ด้วยความมั่นใจ พนักงานหลายคน
ที่มีโอกาสได้ไปสำารวจธรรมชาติที่
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เนปาล 
อินเดีย พม่า ญี่ปุ่น ต่างได้ฝึกฝน

....บางครั้งที่ไปสำารวจ

ถามพี่ว่าไม่หนาวหรือ

พี่หนาว แต่พี่จะบ่นไปเพื่ออะไร

บ่นไปก็ยังต้องอยู่ตรงนั้น

บ่นไป

เพื่อบั่นทอนจิตใจลูกน้องเหรอ 

ถ้าพี่ไม่ไหวแล้วลูกน้องจะไหวเหรอ 

แต่ถ้าพี่บอกว่าต้องไป

ต้องเดิน เราก็จะเดินไปด้วยกัน 

ช่วยกันไป ลากกันไป

คือล้มไม่ได้  27

....ได้ออกกองถ่าย

ได้เจออะไรเยอะ ได้รู้จักคน

ได้เจอโลกกว้าง

เหมือนกบออกนอกกะลา  28

พนักงานในองค์กรมีแบบอย่างใน
การเป็นผู้ผลิตสารคดีที่มีคุณภาพ 
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นได้ถ่ายทอด
จากพนักงานรุ่นสู่รุ่นในการดูแลกัน
เม่ือต้องเดินทางไปสำารวจพ้ืนท่ีต่างๆ 
รวมท้ังการเรียนรู้ด้วยการลองผิด
ลองถูก เพื่อให้เกิดประสบการณ์
ด้วยตนเอง ซึ่งมีค่ามากกว่าการ
จดจำาจากการบอกเล่า พนักงาน
ทุกคนในองค์กรจะได้รับโอกาส
ในการเรียนรู้และการแสดงความ
สามารถของตนเองอย่างเต็มที่ 
แม้ในบางครั้งด้วยวัยที่ต้องการ
เห็นโลกกว้าง คุณเอื้อยก็เปิดโอกาส
ให้เดินออกไป และเมื่อวันหนึ่ง
ได้เรียนรู้ว่าโลกภายนอกไม่ได้
สวยงามอย่างที่ฝันไว้ ก็ยินดีที่จะ
เปิดประตูต้อนรับกลับสู่บ้านหลัง
เดิม ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคิด
ของพนักงานในการที่จะยืนอยู่
ตรงความพอดี การไม่หนีปัญหา 
แต่เรียนรู้และยอมรับมันให้ได้ 

นั่นคือส่ิงที่พนักงานได้รับและมี
คุณค่ามากกว่าโอกาสหลายร้อยเท่า



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)114

29, ที่มาของข้อมูล: จากการสัมภาษณ์คุณณัฐพงษ์ นาคราช ฝ่ายตัดต่อ, คุณอรรถพงษ์ ธรรมธร ช่างภาพอิสระ Sea Air Land Production จำากัด
                  วันที่ 25 มิ.ย. 2556, http://www.facebook.com/sasivimon

และเรียนรู้รูปแบบการทำางานใน
สถานที่ที่มีความต่างท้ังทางด้าน
วัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึ่งจะต้องมีการปรับตัว
ให้เข้ากับวิถีความเป็นอยู่ของ
พวกเขาเหล่านั้น นอกจากนั้น
แล้วการเดินทางในเส้นทางที่มี
สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ที่ต่างออกไปจากบ้านเรา ทำาให้
การเตรียมตัว เตรียมใจต้องเกิดขึ้น
อยู่ตลอดเวลา

ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ พนั ก ง าน ใน
องค์กรที่ได้รับโอกาสในการท่อง
โลกกว้าง แม้แต่คุณเอื้อยก็ไดร้ับ
โอกาสจากสถาบันวิจัยขั้วโลก
แห่งชาต ิ ประเทศญี่ปุ่น ในการ
เป็นส่วนหนึ่งของคณะสำารวจ JARE-
51:51th Japanese Antarctic 
Research Expedition เพื่อ
ศึกษาผลจากภาวะโลกร้อนที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม 
และศึกษาประสิทธิภาพของเรือ
สำารวจลำาใหม่ การเป็นตัวแทน

สื่อจากประเทศไทยร่วมเดิน
ทางไปแอนตาร์กติกเสมือน
เป็นการย้อนรอยความทรงจำา
ครั้งหน่ึงในอดีตที่ ต้องทำางาน
ด้วยตนเองทุกบทบาท ทุก
หน้าที่ ตั้งแต่การถ่ายภาพ เขียน
บท วางโครงเรื่อง สัมภาษณ์ 
แบกขากล้อง และอุปกรณ์ไป
ตามสถานที่ต่างๆ ในขอบเขต
ที่ทีมงานกำาหนด ในช่วงระยะ
เวลา 6 เดือนทีแ่อนตาร์กติก
เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ กับเพื่อน
ร่วมโลกที่ต่างกันออกไปในแต่ละ
ประเทศ การบันทึกเรื่องราวและ
เรียบเรียงออกมาเป็นสื่อท่ีแสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการทำางานของ
นักวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ และการสร้างมิตรภาพ
ให้คงอยู่หลังจากการเดินทางได้
สิ้นสุดลงแล้วนั้น ถือเป็นสิ่งที่คุณ
เอื้อยได้ทำาและสำาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี

สุขด้วยการได้ทำาในสิ่งที่รัก

คุณณัฐพงษ์ นาคราช 
ฝ่ายตัดต่อได้บอกกับทีมวิจัย
ถึงความสุขที่ เกิดขึ้นเมื่อได้ทำา
สารคดี แม้ในบางครั้งอาจเจอ
อุปสรรคบ้างในการนำาภาพท่ีได้
จากการลงพื้นที่มาใช้ ซึ่งเป็นการ
บันทึกภาพโดยไม่ได้สร้างฉาก
ขึ้นมา แต่เป็นการบันทึกสด จึง
อาจมีความสั่นไหวหรือมุมภาพ
ที่ใช้งานได้ยาก แต่เมื่องานตัดต่อ
เป็นสิ่งที่รัก และด้วยความเข้าใจ
ในกระบวนการทำางานของทีมงาน 
จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเรียนรู้ 

..งานสารคดีมันเป็นอะไรที่เรา

ไปเจอตรงนั้นเลย 

จากการถ่ายสดถึงภาพจะไม่ดี

แต่เราต้องทำาออกมาให้ดีที่สุด 

ผมชอบนะ

ชอบมีชีวิตอยู่กับคอมพิวเตอร์

เราอยู่แล้วเรามีความสุข29
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30 ที่มาของข้อมูล: จากการสัมภาษณ์คุณณัฐพงษ์ นาคราช ฝ่ายตัดต่อ, คุณอรรถพงษ์ ธรรมธร ช่างภาพอิสระ Sea Air Land Production จำากัด
                  วันที่ 25 มิ.ย. 2556, http://www.facebook.com/sasivimon
31 ที่มาของข้อมูลและภาพ : จากการสัมภาษณ์คุณอรรถพงษ์ ธรรมธร ช่างภาพอิสระ  และคุณสุขสิชฌ์น วิมะลิน  Sea Air Land Production จำากัด
                                  วันที่ 25 มิ.ย. 2556, http://www.facebook.com/sasivimon

สุขด้วยการเรียนรู้

การเรียนรู้ถึงพฤติกรรม
ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งในช่วง
ก่อนการถ่ายทำา และระหว่าง
การถ่ายทำา ส่งผลให้การบันทึก
ภาพได้ถ่ายทอดชีวิตตามธรรมชาติ
ของมัน การเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เป็น
สิ่งที่ทำาให้เกิดรอยยิ้ม ความสุขและ
ความรู้สำาหรับผู้สร้างสารคดี และ
ยังเป็นการปรับสภาพจิตใจให้สงบ
น่ิงในการรอคอยเวลาและจังหวะ
ของพฤติกรรมเหล่านั้น การสัมผัส
กับสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัส ก่อให้เกิด
ประสบการณ์ใหม่ และยังเป็นการ
นำาไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน
ด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

...สิ่งที่เราจะไปถ่าย

มันมีพฤติกรรมอย่างไร 

เราต้องไปเรียนรู้

พฤติกรรมของมันก่อน

แล้วเราก็ตามพฤติกรรมของเขา31

คิดค้น และแสวงหาแนวทางใน
การตัดต่อ เพื่อให้เกิดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้ภาพที่
ได้บันทึกมานั้นได้ถ่ายทอดเรื่อง
ราวของตัวมันเองอย่างสมบูรณ์
ที่สุด

ช่างภาพอิสระที่ร่วมงาน
กับ Sea Air Land Production 
มากว่า 7 ปี จนเสมือนเป็นสมาชิก
หนึ่งของบ้านหลังนี้ ค้นพบว่า 
ความสุขเกิดขึ้นทุกครั้งที่ได้ออก
เดินทางไปอยู่กับธรรมชาติ หลาย
ครั้งหลายคราที่มีงานติดต่อเข้า
มาพร้อมกัน แต่สำารวจธรรมชาติ

...ได้ทำาสารคดี นั่นคือความสุขแล้ว 

ชอบธรรมชาติ ชอบเห็นวิถีชีวิต 30

มักได้รับการตอบรับเป็นอันดับแรก
โดยแทบไม่ต้องคิด ด้วยใจที่รัก
ในการถ่ายภาพสารคดี ด้วยความ
สุขในการเห็นวิถีที่ต่างออกไปจาก
เดิม แม้ว่าการเดินทางในแต่ละครั้ง
จะต้องพบกับความยากลำาบาก 
หรือสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ ก็
ไม่ได้ส่งผลต่อความรู้สึกรักในสิ่งที่
ตนเองทำา กลับเป็นความท้าทาย
ท่ีเชิญชวนให้ไปบันทึกภาพได้
ตลอดเวลา ด้วยความรักในการ
ถ่ายภาพและการเรียนรู้มุมกว้าง

จากเพื่อนร่วมเดินทาง ทำาให้
สำ ารวจธรรมชาติสะสมภาพ
ความงดงามของชีวิตเล็กๆ ใน
ป่าใหญ่มาให้รับชมอยู่เสมอ



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)116

33 ที่มาของข้อมูล: จากการสัมภาษณ์คุณสุขสิชฌ์น วิมะลิน ฝ่ายเอกสารและบัญชี Sea Air Land Production จำากัด
                      วันที่ 25 มิ.ย. 2556
34 ที่มาของข้อมูล: จากการสัมภาษณ์คุณวรรณวิมล  ธาระเขตต์ ฝ่ายประสานงาน Sea Air Land Production จำากัด
                      วันที่ 25 มิ.ย. 2556

เสียงสะท้อนจากคนแบกเป้

ความสุขของพนักงานวัย
เกษียณอาย ุ ที่ได้รับโอกาสใน
การใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา
ตลอดชีวิตกับการทำาสารคดี  
มาประยุกต์ใช้ในการทำางาน
รูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิม 
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ไม่ใช่ปัญหา
ในการทำางาน เพราะความรัก
ที่มีให้กับงานสารคดี แม้ว่า
งานที่ทำาจะไม่ได้เป็นการออก
กองเพื่อสำารวจธรรมชาติ หรือ
การเข้าห้องตัดต่อเรื่องราวที่
ถูกบันทึกมาอย่างท่ีเคยได้ทำา
มาในอดีต แต่ความสุขยังเกิด
ขึ้นทุกวันเสมอ ด้วยความผูกพัน 
และการได้อยู่ใกล้ชิดกับงาน
สารคดีที่ตนเองรัก

ความกล้า อาจไม่ได้เกิดขึ้น
กับทุกคนในโลกใบนี้ การที่คน
คนหนึ่งจะละทิ้งความกลัวแล้ว

....การทำาสารคดีมันคือชีวิตของเรา 

ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่มีโอกาสไปออก

กองด้วย ไม่ได้ตัดต่อเอง แต่เราก็ยัง

ได้อยู่ใกล้ชิด ได้มีส่วนร่วม  33

....ขอให้เรากล้าที่จะทำา อย่าคิดว่า

ทำาได้แค่นี้ อยากให้เราใช้ประสบการณ์

ที่เรามีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  34
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35, 36 ที่มาของข้อมูล: จากการสัมภาษณ์คุณปิยะ นฤพานนท์ และคุณณัฐพงษ์ นาคราช ฝ่ายตัดต่อ 
                           บริษัท Sea Air Land Production จำากัด วันที่ 25 มิ.ย. 2556

หันมาเผชิญหน้ากับปัญหา หรือ
อุปสรรคที่อยู่ตรงหน้า พร้อมกับ
การฝ่าฟันไปจนถึงเป้าหมายได้
นั้นคงไม่ใช่เรื่องง่าย การสนับสนุน
จากผู้นำาองค์กร รวมทั้งการอยู่เคียงข้าง
คอยให้กำาลังใจจึงเป็นสิ่งที่ทำาให้
พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ
ทางด้านต่างๆ และเรียนรู้ที่จะต่อสู้
กับความกลัวในทุกสถานการณ์ 
ได้เป็นอย่างดี

ณ วันที่ได้ก้าวออกไปจาก 
Sea Air Land Production 
การเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอดี
ก็ได้ เกิดขึ้นเมื่อได้สัมผัสกับ
โลกภายนอก สิ่งสวยงามที่เรา
คาดหวังว่าจะได้พบ เพื่อนแท้
ในการทำางาน สิ่งอำานวยความ
สะดวกและค่าตอบแทนที่สูงลิบ 
เป็นเพียงความสุขเพียงชั่วคราว 
หรือบางครั้ งต้องแลกมาด้วย
ความเครียด ความเหน็ดเหนื่อย
จนเกินที่จะรับไหว นี่คือสิ่งที่
พนักงานวัยสร้างฐานะคนหนึ่ง
ได้ไปเรียนรู้ และทำาให้เขา
ไดค้้นพบว่าที่ตรงนี้ คือสิ่งที่

.....ช่วงที่ผ่านมา

เราอยากหาสิ่งที่มันคือ

ความพอดี

แล้วก็พบว่าการอยู่ที่นี่เรามีเวลา 

มีวันหยุด

มีงานที่เรามีความสามารถ

ที่จะทำาได้ เราเข้าใจ

และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน 35

เสาะแสวงหามาโดยตลอด ที่ที่
มีความพอดีและความสมดุล ที่
ที่มีความสุขและความทุกข์ใน
ระดับที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อย
จนเกินไป ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำาให้ได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมี
ความสุขบนฐานของความพอดี

เมื่อได้รับโอกาสในการทำางาน
ด้านตัดต่อสารคดี ซึ่งถือเป็นงาน
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
และตรงตามพื้นฐานความรู้ที่ได้
เรียน จากการไม่ปิดกั้นผู้ที่ไม่มี
ประสบการณ์ให้เข้ามาทำางานจึง
ทำาให้พนักงานส่วนหนึ่ง ท่ีได้ รับ
โอกาสนี้ และเข้ามาทำางานเป็น
ครั้ งแรกตั้ งแต่ก้ าวออกจากรั้ ว
มหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันกับองค์กร และตระหนักถึง
ความสำาคัญของการได้รับโอกาสใน
การเริ่มต้นชีวิตการทำางานในโลก
ของความเป็นจริง

ผมเริ่มมาจากศูนย์ ที่นี่ให้โอกาส

ผมได้ทำามาจนถึงทุกวันนี้  36



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)118

บทสรุปปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

กว่า 10 ปีที่รายการสำารวจ
ธรรมชาติได้ออกอากาศเผยแพร่
สารคดีแนวสำารวจการศึกษาวิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้
กรอบแนวคิด “ก่อนจะเหลือ
สิ่งสุดท้าย” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการให้เห็นถึงวิถีการ
ดำารงชีวิตและการทำางานภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่ยากลำาบาก 
ต้องเผชิญกับอันตราย ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ นานา เพื่อ
ใ ห้ ได้มาซึ่ งข้อมูลสำ าห รับการ
ต่ อ ย อ ด พั ฒ น า แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่
สืบไป 

บน เส้ นทา งแห่ ง ก า รทำ า
รายการสารคดีที่ผู้นำาองค์กรและ
สมาชิกอีก 7 ชีวิตใน Sea Air 
Land Production ได้ยืนหยัด
มาจนถึงทุกวันนี้ เพราะมีการ
บริหารจัดการที่มุ่ ง เน้นการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
บรรยากาศความเป็นครอบครัว 

พี่น้อง เพื่อนพ้อง การให้
โอกาสในการนำาเสนอแนวคิด
สร้างสรรค์ และการสนับสนุน
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพื่อการ
ตัดต่องานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้พนักงานในองค์กร
เกิดกระบวนการเรียนรู้ สู่การ
ปฏิบัติ เมื่อเกิดปัญหาก็พร้อม
ที่ จะร่วมกันเผชิญหน้า ด้วย
ความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้งาน
ที่ตนรักได้ เผยแพร่สู่สายตา
ประชาชน แม้จะเป็นเพียงองค์
กรเล็กๆ ท่ามกลางเมืองใหญ่ 
แต่ความรักในสิ่งท่ีทำาและการ
เปิดโอกาสในการเรียนรู้ ส่งผล
ให้ Sea Air Land Production 
สรรค์สร้างสารคดีสำารวจธรรมชาติ
มาอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็น
รายการที่ทรงคุณค่าที่นับวันจะ
เหลือน้อยลงทุกที แม้กระนั้น
ผู้บริหารและพนักงานใน
องค์กรก็ยังคงมีความมุ่งมั่น
ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความ

เป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในโลกใบนี้
ให้กับทุกคนได้รับชมต่อไป
อย่างไม่ย่อท้อ เพียงเพื่อการ
เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
สร้างมิตรภาพท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ไม่มีวันสิ้นสุด
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โมเดลความสุข ความสุข
จากการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
สื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ ปกป้อง ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ก่อน
จะเหลือเพียงสิ่งสุดท้ายให้กับ
รุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั้น ส่งผล
ให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
ร่วมกันสืบสานปณิธานการอนุรักษ์ 
และเกิดการเรียนรู้จากโลกกว้าง
อีกมากมาย จากการฝึกฝนทักษะ 
ความรู้ความสามารถของพนักงาน
ด้วยการให้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง ส่งผลให้พนักงานในองค์กร 

จดจำาและสร้างสรรค์กระบวนการ
ทำางาน ตลอดจนเกิดการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งการให้โอกาสกับพนักงานที่
มีอายุเข้าสู่วัยเกษียณ ผู้ซึ่งเปี่ยมล้น
ด้วยประสบการณ์ ได้ทำางานในสิ่ง
ที่ตนรักและผูกพันมาทั้งชีวิต ส่งผล
ให้พนักงานเหล่านั้นมีความผูกพัน
กับองค์กร และพร้อมที่จะถ่ายทอด
อง ค์ความ รู้ ให้ กั บพนั ก งาน รุ่น
ปัจจุบันต่อไป 

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี
ที่ผ่านมา Sea Air Land 
Production ได้พิสูจน์ให้เห็น

แล้วว่า ด้วยความรักในสิ่งที่ทำา 
ด้วยโอกาสจากผู้นำาองค์กร ด้วย
จิตใจที่มุ่งมั่นในการนำาเสนอ
ความจริงจากธรรมชาติผ่าน
ภาพที่สะท้อนทุกชีวิตบนโลกใบ
นี้ ด้วยการดูแลพนักงานเสมือน
กับครอบครับเดียวกัน และการ
ฝึกฝนพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
ส่งผลให้รายการดี มีคุณภาพได้
ยืนหยัดอยู่จนถึงทุกวันนี้ และ
ยังคงมุ่งมั่นในการสะท้อนเรื่อง
ราวของของกลุ่มคนผู้ใช้หัวใจใน
การปกป้องคุ้มครองธรรมชาติ
ให้คงอยู่สืบไป



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)120

Creative (for Social)
MOVE

“
นักสร้างสรรค์

เพื่อสังคม

”

Introduction

“CreativeMOVE” เป็น
องค์กรสร้ างนวัตกรรมเพื่ อ
สังคมและเป็นธุรกิจเพื่อสังคม 
(Soc ia l  Enterpr i se ) ที่ขับ
เคล่ือนด้วยความคิดสร้างสรรค์
ของคนรุ่นใหม่ที่เราขอใช้คำาศัพท์
ที่บัญญัติขึ้นมาให้เฉพาะคน
กลุ่มนี้ว่า “นักสร้างสรรค์เพื่อ
สังคม” การนำาเสนอเรื่องเล่าชิ้น
นี้เร่ิมต้นต้ังแต่รากฐานแนวคิด
ในการขับเคลื่อนองค์กร ผลงาน
ที่เห็นเด่นชัด ไปจนถึงวิธีการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของ
คนในองค์กรท่ามกลางยุคที่การ
ทำางานไม่จำาเป็นต้องน่ังทำางาน
ในสำานักงานอีกต่อไป...

CreativeMOVE มีทีมงาน
สร้างสรรค์ในหลากหลายกลุ่ม 
แบ่งออกเป็นพนักงานประจำา
สำานักงาน (Office Permanent) 
5 คน พนักงานประจำาออนไลน์ 
(Online Permanent) 3 คน 
และทีมงานอิสระซึ่งทำางานร่วมกัน
ประจำา (Freelance Permanent) 
20 คน โดยแบ่งการดำาเนินงานออก
เป็น 2 ส่วน ได้แก่

Social Innovation Project 
ดำาเนินการในลักษณะที่ปรึกษา
ให้กับองค์กรต่างๆ ที่สนใจอยาก
ทำาโครงการเพ่ือสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์

ศรายุทธ	พจนปรีชากุล,	วรัทยา	ติยะเจริญ,	ผศ.ดร.สมบัติ	กุสุมาวลี
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แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ภ า ค
ประชาชนท่ีเรียกว่ากลุ่ม Creative-
MOVER1 

I n f o g r a p h i c M O V E 
ดำาเนินการผลิต Infographic 
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เข้าใจง่าย
เพื่อกระตุกสังคมให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงทัศนคติ 
และพฤติกรรม และเป็นการใช้
ความสามารถขององค์กรในการ
ตอบแทนสังคม

การศึกษาเรื่ อ งราวของ
องค์กรแห่งนี้ให้เข้าถึงรากฐาน
แนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กร
ได้น้ันจำาเป็นต้องศึกษาประวัติ
ความเป็นมา และวิธีคิดของชาย
ที่ชื่อ “เอซ ธนบูรณ์ สมบูรณ์2”  
ผู้ก่อตั้งก่อนเป็นอันดับแรก 

ชีวิตการเป็นนักสร้างสรรค์
เพื่อสังคมของ คุณเอซ เริ่มต้น
จากการได้รับกล้องตัวแรกจาก
คุณพ่อ ในช่วงที่ศึกษามัธยม
ต้นพร้อมกับบทบาทช่างภาพ
มือสมัครเล่นที่มีหน้าที่ในการถ่าย
ภาพให้กับคนในครอบครัว เมื่อจบ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขา
ได้ศึกษาต่อในสาขาcomputer 
science ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เนื่องจากทางครอบครัวเห็นว่า
น่าสนใจ เมื่อเรียนจบระดับ
อุดมศึกษาตามความตั้งใจของ
ครอบครัวแล้ว ได้มีโอกาสเป็น

โปรแกรมเมอร์อยู่ระยะเวลาหน่ึง 
แต่เขารู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่ตนเอง
อยากจะทำาไปตลอดชีวิต จึง
อยากลองทำาตามความชอบของ
ตนเองบ้างด้วยการเดินทางไป
ศึกษาต่อด้านการถ่ายภาพที่
ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 
โดยเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
อีกหนึ่งใบ ด้วยเหตุที่ต้องการเข้า
ถึงพื้นฐานสำาคัญในการถ่ายภาพ 
ตั้งแต่การเรียนภาคทฤษฎี ในเรื่อง
ประวัติศาสตร์ศิลปะ อัตชีวประวัติ
ข อ ง ช่ า งภาพสำ า คัญของ โ ลก 
ทฤษฎีการถ่ายภาพ และการฝึก
ปฏิบัติ 

หลังจากสำาเร็จการศึกษา 
คุณเอซ บ่มเพาะประสบการณ์
ทำางานที่ต่างประเทศด้วยการ
เป็นทั้งช่างภาพสตูดิโอ ช่างภาพ
อิสระ และช่างถ่ายภาพโฆษณา 
เป็นเวลาเกือบ 10 ปี หลังจากนั้น 
เขาได้กลับเมืองไทย และเริ่มชีวิต
การเป็นช่างภาพมืออาชีพโดย
ได้รับโอกาสให้ร่วมงานกับนิตยา
สารชื่อดังหลายเล่ม ต่อมาได้รับ
บทบาทเป็น Photo Director 
ประมาณ 5 ปี จึงกลับออกมา
ทำาอาชีพช่างภาพอิสระอีกครั้ง 
และนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญ
ที่เขาได้ก้าวไปสู่การทำาโครงการ
เพ่ือสังคมโดยใช้จุดแข็งของตนที่
ได้จากการทำางานในสายนิตยสาร 

นั่นคือ เครือข่ายของนักสร้างสรรค์
แขนงต่างๆ

PORTFOLIOS*NET

หลังจากก้าวสู่หนทางของ 
Freelance เต็มตัว คุณเอซ
ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสังคม
หลากหลาย จนกระทั่งได้เข้าร่วม
กับเครือข่ายอาสาสมัครฟื้นฟู
ประเทศไทย (สยามอาสา) และ
ทำาให้เขาค้นพบว่าทางเดินชีวิต
บนถนนเส้นใหม่ คือออะไร...

ปี 2552 คุณเอซ ได้เร่ิมสานงาน
โครงการท่ีจะสามารถถักทอเครือ
ข่ายของนักสร้างสรรค์ท่ัวเมืองไทย
ด้วยเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
ช่ือว่า “PORTFOLIOS*NET”3  

PORTFOLIOS*NET4  คือ 
ศูนย์กลางสำาหรับแสดงผลงาน
ของกลุ่มคนที่รักงานศิลปะ ตั้งแต่ 
Creative, Art, Design, Fashion, 
Film, Model, Music และ Photo 
พร้อมให้บริการข่าวสาร (News) 
กิจกรรม (Event) และข้อมูล
สมัครงานจากทั่วประเทศ (Job 
Classifieds) นอกจากนั้นยังเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Creative 
Community) สำาหรับนักสร้างสรรค์
ทั้งมือใหม่ มือสมัครเล่น และ
มืออาชีพ เพื่อการพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนผลงาน ข่าวสาร และ
ประสบการณ์ 

1ติดตามข่าวสารของกลุ่มคนที่สนใจในการเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมกับ CreativeMOVE ได้ที่ www.facebook.com/groups/creativemovers/ 
2บทสัมภาษณ์คุณเอซ ธนบูรณ์ สมบูรณ์ จาก www.liferevo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=461&Itemid=73
3ถอดความจากคลิปสัมภาษณ์ของคุณ ธนบูรณ์ สมบูรณ์ จากการออกรายการวิทยุสถานีข่าวและสาระ FM100.5 ออกอากาศ 18 มกราคม 2554, 

www.youtube.com/watch?v=XR_k6TT2LeM 
 4ที่มา www.portfolios.net/about
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เมื่อเปรียบ PORTFOLIOS*NET เหมือนกับ Creative Community 
แล้วการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในชุมชนแห่งนี้ได้ประโยชน์อย่างไร คำากล่าว
หนึ่งที่คุณเอซ ได้กล่าวอย่างติดตลก แต่เป็นตลกร้ายที่สะท้อนชีวิตของนัก
สร้างสรรค์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

5 คลิปสัมภาษณ์ของคุณ ธนบูรณ์ สมบูรณ์ จากการออกรายการวิทยุสถานีข่าวและสาระ FM100.5 ออกอากาศ 18 มกราคม 2554, www.youtube.
com/watch?v=XR_k6TT2LeM

PORTFOLIOS*NET ถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่ใน
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน สร้างสรรค์
งานศิลปะ อย่างไม่จำากัดประเภท
ในการแสดงผลงาน โดยไม่มีค่า
ใช้จ่าย โดยสิ่งที่มาหล่อเลี้ยง
เว็บไซต์ให้ดำาเนินการอยู่ได้ คือ 
รายได้จากการการขายพื้นที่
แบนเนอร์โฆษณาบนหน้าเว็บ 
และกำาลังใจที่ได้รับจากสมาชิก
ที่ส่งผ่านถึงผู้ดูแลเว็บไซต์ว่าเขา
เหล่านั้นสามารถมีรายได้จาก
การขายงานศิลปะให้กับลูกค้าที่
เข้ามาชมผลงานของพวกเขาที่
แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้

เมื่อชุมชนนักสร้างสรรค์
แห่งนี้ได้รวมตัวกันเหนียวแน่น
มากขึ้นๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้กันอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิด
เครือข่ายที่เข้มแข็ง ทำาให้สมาชิก
ในชุมชนนักสร้างสรรค์แห่งน้ี
ก็เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ย่ิงไปกว่านั้นเม่ือเกิดการรวม
กลุ่มเป็นชุมชนนักสร้างสรรค์ที่
เข้มแข็งได้แล้วก็เปรียบเสมือน
พลังงานท่ีอัดแน่นอยู่ รวมกัน
และพร้อมท่ีจะเปล่งแสงออกมา
เพื่อดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน หรือ
ขับเคลื่อนกระบวนการที่ก่อให้
เกิดผลกระทบในวงกว้างได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

“
ถ้าผลงานที่ดี	แต่อยู่ผิดที่

ผิดทางอาจทำาให้คุณค่าได้	ก็

เหมือนกับการเอาหูฉลามไป

วางในตลาดโต้รุ่ง	คือ	ของดี	

แต่คนไม่เห็นค่า5

”

ปี 2556 มีสมาชิกลงทะเบียนแล้วกว่า 23,000 คนจากทั้งใน และต่างประเทศ
แบ่งออกเป็นนักสร้างสรรค์ 42 กลุ่ม 

มีผู้เข้าชมมากกว่า 2,000,000 คน (Absolute Unique Visitors)
จาก 181 ประเทศทั่วโลก  ตั้งแต่เปิดให้บริการปี 2009 

ที่มา: Google Analytics 09/2013
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สมาชิกกว่า 23,000 คน ของ 
PORTFOLIOS*NET ที่สามารถ
แวะ เวี ย นมา ใช้ พลั ง สมอ ง 
ประกอบกับกำาลังจากจิตใจ
ในการสร้างสรรค์และช่วยกัน
ขับเคลื่อนโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคม แต่ขาดแหล่ง
เงินทุน และขาดความเข้าใจ
ปัญหาสังคมอย่างถ่องแท้

เมื่อ CreativeMOVE 
สามารถประสานความร่วมมือ
ของกลุ่มคนทั้ง 3 ฝ่ายได้แล้ว 
ขั้นต่อไป องค์กรแห่งนี้จะมี
การแสดงบทบาทเป็นเจ้าภาพ 
(Responsibility) เป็นผู้ที่เอื้อ
อำานวยการ (Facilitator) อีกทั้ง
การแสดงบทบาทเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติ (Practitioner) เพื่อให ้

ในเว็บไซต์ creativemove.com มีการนำาเสนอเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยวิธีต่างๆ
จากทั่วทุกมุมโลกอย่างต่อเนื่อง  ที่มา: www.creativemove.com

ที่มา: โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว
กับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME 
Model)

6 สัมภาษณ์ ทีมงาน Creative MOVE ณ HUBBA Thailand วันที่ 28 มกราคม 2556

หลังจากความสำา เร็จของ 
PORTFOLIOS*NET6 ปี 2555 
คุณเอซ ได้ให้กำาเนิด Creative-
MOVE องค์กรสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สังคมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็น
พื้นที่สำาหรับให้กลุ่มคน 3 กลุ่ม ได้
มาพบกัน และเกิดความร่วมมือ
เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม กลุ่มคน
เหล่านี้ประกอบด้วย

CreativeMOVE: Creative Solutions for Social Innovation.
Our mission is to create social impact through creativity, art & design.

กลุ่ม “ผู้มีทุน” ได้แก่ องค์กร
ในภาคส่วนต่างๆ ที่มีเงินทุน
สนับสนุนให้เกิดโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาสังคม แต่ยังขาด
ความเข้าใจในปัญหา และไม่
เชี่ยวชาญในการดำาเนินโครงการ
เพื่อสังคม แต่มีเจตนารมย์ที่
อยากทำาให้สังคมให้ดีขึ้น

กลุ่ ม“ผู้ ใก ล้ชิด ปัญหา” 
ได้แก่ องค์กร กลุ่มคนที่ข้องเกี่ยว
กับปัญหาต่างๆ มีความเข้าใจถึง
รากเหง้าของปัญหาในเรื่องนั้น 
แต่ยังขาดผู้สนับสนุน และขาด
ความชำานาญในการสร้างสรรค์
โครงการที่แก้ไขปัญหาสังคมได้
อย่างยั่งยืน

กลุ่ม“นักสร้างสรรค์เพื่อ
สังคม” ได้แก่ ฐานสำาคัญจาก
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7 openspace คือพื้นที่ออนไลน์เปิดสำาหรับรับความร่วมมือจากหลากหลายอาชีพ ที่มีความสนใจในการทำางานกับชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยมองไปถึงการเกิดขึ้นของชุมชนที่น่าอยู่ในอนาคต การจัดการทรัพยากร และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เรายินดีเปิดพื้นที่นี้ และ
ร่วมมือกับผู้ที่สนใจสร้างสรรสิ่งดีๆร่วมกัน ด้วยมุมมองใหม่ และใจที่เปิดกว้าง, www.facebook.com/pages/Openspace

โครงการแก้ปัญหาสังคมด้วย
นวัตกรรม (Social Innovation 
Project) ได้เกิดขึ้นผ่านการ 
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)  
เป็นตัวขับเคลื่อนในการแสดง
บทบาทต่างๆ และดำาเนินการ 
ต่อไปจนจบกระบวนการ และ
เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
ด ังเช ่น โครงการศูนย์การ 
เร ียนร ู ้  “Green Hope 
project”

Social	Innovation	Project

หลั ก สำ า คัญขอ งก า รทำ า
โครงการ เพื ่ อสั งคม ในแบบ 
CreativeMOVE คือ 

ที่มา: https://www.facebook.com/CreativeMOVE

“การเติมเต็มส่วนที่ขาดให้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ก ร ณี ศึ ก ษ า สำ า คั ญ ข อ ง
โครงการที่ CreativeMOVE 
ได้ทำาให้เกิดขึ้นจนสำาเร็จ ได้แก่ 
โครงการร่วมกับ บมจ. แสนสิริ 
ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำาเนินธุรกิจด้าน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
เมืองไทย ซึ่งถือเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของ “กลุ่มผู้มีทุน” ที่ได้ร่วม
งานกับ CreativeMOVE โดย
การนำาวัสดุเหลือใช้จากการทำา
โครงการคอนโด หรือ บ้านจัดสรร 
มาพัฒนาต่อยอดความคิด ให้
เกิดเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ 
“Green Hope project” ให้

กับ ชุมชนอินทร์อุดม (ซ.ติวนนทร์ 
45) จ.นนทบุรี 

โ คร งการนี้ เริ่ ม จากการ
วิ เคราะห์ถึงจุดแข็งของบมจ. 
แสนสิริ และพันธมิตรทางธุรกิจ 
ที่ สามารถนำามาใช้ ในการทำา
โครงการได้ ประกอบกับการ
สำารวจความต้องการของเยาว
ชนในพื่นท่ีชุมชนอินทร์อุดม
ว่าอยากได้ห้องสมุดแบบใด 
ผ่านการประสานความร่วมมือ
กับ แผนก Design Solution 
Department ของแสนสิริ, 
กลุ่ม Open Space7  และเครือ
ข่ายจาก CreativeMOVE 
และ PORTFOLIOS*NET 
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ถังสี (ขนาดเล็ก)		–> กระถางปลูกผัก

ถังสี (ขนาดใหญ่)	–> ชั้นวางหนังสือ

ตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อสังคมด้วยการการนำาวัสดุเหลือใช้
ของธุรกิจมาเพิ่มมูลค่า



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  
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ภาพ โครงการศูนย์การเรียนรู้ “Green Hope project” ณ ชุมชนอินทร์อุดม (ซ.ติวนนทร์ 45) จ.นนทบุรี 
ที่มา: ภาพบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นจบโครงการสืบค้นเพิ่มเติมได้จาก www.facebook.com/CreativeMOVE

sa
m
pl
e

ยางรถยนต์ –> โต๊ะ

เศษไม้ –> โต๊ะ, ม้านั่ง, ชั้นวางรองเท้า, ชิงช้า
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เศษผ้า –> Bean Bag

ไวนิล โฆษณา –> กันสาด
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8 รูปแบบหนึ่งของ Graphic Design ที่นำา Information ที่มีปริมาณเนื้อหามากมาทำาเป็นภาพให้ผู้ศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น
9, 10 ถอดความจากรายการ @News EP34 Talk About : InfographicMove ออกอากาศผ่านช่อง Truelife TV เผยแพร่เมื่อ 13 เม.ย. 2013 www.

youtube.com/watch?v=8wZ5AM3nEYg

InfographicMOVE

by	CreativeMOVE

เมื่อ CreativeMOVE ได้
ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
และ เริ่ ม เ ดิ น ไ ด้ อ ย่ า ง มั่ น ค ง
ระดับหนึ่งแล้ว องค์กรแห่งนีไ้ด้

ที่มา: www.facebook.com/InfographicMOVE

ต่อยอดแนวคิดการใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อทำาให้สังคมดีขึ้น 
ด้วยการเปิดแผนกใหม่ข้ึนมาเพ่ือ
ผลิต Infographic  โดยเฉพาะ ใช้
ชื่อแผนกใหม่นี้ว่า Infographic 
MOVE

InfographicMOVE   
ตั้งเป้าในการผลิตผลงาน In-
fographic เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้คนในสังคมได้
เห็นถึงปัญหาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม 
ภัยพิบัติ และสุขภาพ ว่าเรา
กำาลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่  
และรู้สึกตระหนกอยากที่จะ
มาเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา
โดยเริ่มจากตนเองก่อน แล้ว
ก็ขยายไปสู่วงกว้างในระดับ
ประเทศ โดยเลือกประเด็น
ที่เป็นกระแสในช่วงเวลานั้นๆ 
ขึ้นมา 

กระบวนการทำา Infographic แบบ CreativeMOVE10

Research Analyze Design

การสร้างผลงาน Infographic 
แต่ละชิ้นของ CreativeMOVE 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

Research: การเลือกข้อมูล
ที่นำามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ต้องมาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือ
ถือ หรือจากองค์กรที่เป็นพันธมิตร
กับ CreativeMOVE เช่น มูลนิธิ
โลกสีเขียว, มูลนิธิกระจกเงา, 

สภากาชาติไทย, WWF, Green-
peace และ Unicef เป็นต้น

Analyze: ข้อมูลที่ถูกต้อง
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจะถูก
ย่อยให้สามารถทำาความเข้าใจได้
ง่ายขึ้นโดยทีมที่วิเคราะห์ข้อมูล
ซึ่งกำาลังต้องการเป็นจำานวนมาก 
และทาง CreativeMOVE กำาลัง
มีความร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ที่มา:  www.creativemove.com/infographic/

ที่มา:  www.creativemove.com/infographic/

Most Popular Infographic Design

และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อ
ระดมนักศึกษาที่มีใจอยากช่วย
สังคมเข้าร่วมทำาข้อมูลในส่วนนี้

เคล็ดลับสำ าคัญที่ ช่วยให้  
Content ของ Infographic 
MOVE มีความน่าสนใจ คือ  เมื่อ
ข้อมูลได้รับการย่อย และจัด
ลำาดับเรื่องราวใหม่แล้ว จะมีการ
ทดลองเล่าเรื่องให้ทีมงานได้ฟัง
และพิจารณาว่าเหมาะสม และ
เข้าใจง่ายเพียงพอหรือยัง ก่อน
ที่จะส่งให้ส่วนต่อไปผลิตงาน 
Graphic ออกมา

หัวข้อกระตุกสังคม

รายละเอียด

วิธีการเปลี่ยนแปลง

Design: เมื่อได้รับข้อมูล
ที่ผ่านการกลั่นกรองและจัด
ลำาดับการเล่าเรื่องมาอย่างดีแล้ว 
ทีมสร้างสรรค์งาน Graphic ก็

ดำาเนินการออกแบบผลงาน 
Infographic ให้ดูน่าสนใจมากที่สุด 
โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ 
ดังภาพ

 

ตัวอย่างของ Infographic ที่
ตอบโจทย์สังคมและผู้ท่ีติดตาม
ผลงานของ CreativeMOVE 
มากที่สุดคือ“6 โรคฮิตมนุษย์
ออฟฟิศ” สังเกตเห็นได้จากจำานวน
ผู้ที่กด share ภาพนี้จากแฟนเพจ
ของ CreativeMOVE มีจำานวนสูง
ถึง 2,438 ครั้ง สูงที่ที่สุดเมื่อเทียบ
กับ ผลงาน Infographic ชิ้นอื่นๆ 
ของเพจ InfographicMOVE by 
CreativeMOVE สาเหตุที่เป็น
ไปได้มากที่สุดที่ทำาให้ผลงานชิ้น
นี้มีผู้กด share สูงสุด คือ ผู้ที่
เข้าถึงอินเตอร์เนต และติดตาม
แฟนเพจของ CreativeMOVE 

มีบริบทการทำ างานที่
คล้ายคลึงกันจนส่งผล
ให้ประสบกับโรคต่างๆ 
เหล่านี้ ไม่มากก็น้อยไม่
แตกต่างกัน และเมื่อเห็น
ถึงสาเหตุ ผลที่ตามมา 
และวิธีป้องกัน ซึ่งมีครบ
ถ้วนในหน้าเดียว และ
เป็นภาพที่ลำาดับเนื้อหา
ชัดเจนเข้าใจได้ง่าย จึง
ทำาให้มีการกด share 
ให้กับเพื่อนในเครือข่าย
ของตนได้ เห็นกันเป็น
จำานวนมาก
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ที่มา: www.creativemove.com/infographic/melting-arctic/

ที่มา: www.creativemove.com/infographic/melting-arctic/

แม้ว่า CreativeMOVE จะ
ดำาเนินงานมาได้เพียงปีเศษ แต่
ผลงานที่ออกสู่สังคมเริ่มเห็นเป็น
รูปธรรมหลายชิ้น ร่วมถึงการ
เป็นท่ีปรึกษาด้านสร้างสรรค์ให้
กับสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ 
และเกิดขึ้นต่อเนื่อง ทำาให้การ
ศึกษาเสน่ห์ซึ่งดึงดูดให้ผู้คน และ
องค์กรต่างๆ อยากเข้ามาร่วมมือ
กับองค์กรเล็กๆ แห่งนี้เป็นประเด็น
ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก  และเพื่อ

ทำาความรู้จักกับองค์กรนี้มากขึ้น 
ผู้เขียนจึงขอนำาท่านผู้อ่านเข้าสู่บท
ถัดไปในส่วนของวิธีการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขของนักสร้างสรรค์
เพื่อสังคมแห่งนีท้

ตัวอย่างผลงาน Infographic อีกชิ้นหนึ่งที่สะท้อน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจน และส่งผลให้เกิดการรับรู้
ไปทั่วโลกได้แก่ ผลงานชุด Greepeace ผลงานชิ้นนี้
เกิดจากความร่วมมือของ InfographicMOVE และ 
Greenpeace ประเทศไทย ในโครงการรณรงค์ “Save 
the Artic” ที่ Greenpeace รณรงค์ไปทั่วโลกโดยใช้
สื่อในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง Infographic ซึ่งสำาหรับ
ประเทศไทยใช้การรณรงค์ด้วย Infographic หลังจากผล
งาน Infographic ชิ้นนี้ เผยแพร่ออกไป ทางสำานักงาน 
Greenpeace สหรัฐอเมริกา ได้ขอนำาผลงานชิ้นนี้ไป
แปลเป็น 3 ภาษา (อังกฤษ, อินโดนีเซีย และฟิลิปินส์) 
เพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก โดยให้เครดิตกับ Infographic 
MOVE ด้วย

Most Popular Infographic Design
ยุคที่การทำางานไม่จำาเป็นต้องนั่งทำาในสำานักงานอีกต่อไป...Creative Atmosphere

“
ความเป็นกันเอง	และบรรยากาศ

ในการทำางานเป็นสิ่งสำาคัญ	

เพราะงานกราฟฟิคดีไซน์

เป็นงานที่จะต้องใช้ความคิด

สร้างสรรค์	สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำาคัญ

         คุณต้า Graphic Designer

”
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การเลือก Private Office 
ของ HUBBA Thailand (ถนน
เอกมัย กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
Co-Working Space เพียงไม่กี่
แห่งของเมืองไทยเพ่ือใช้เป็นฐาน
ที่มั่น (Head Quarter, HQ) ของ 
CreativeMOVE นั้นสอดคล้อง
กับบริบทขององค์กรที่ต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ และการ
ถักทอเครือข่ายเป็นตัวขับเคลื่อน

ผลงาน เนื่องจากพลวัตรภายใน 
Co-Working Space จะช่วย
สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำานวยให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Atmosphere) มีผู้คนจากหลาก
หลายองค์กร หลากหลายสาขาได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะ ความ
คิดเห็น ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ 
ในการสร้างสรรค์งานมากขึ้น 
เกิดความรู้สึกอยากมาที่ทำางาน 

อยากทำางาน ส่งผลให้การทำางาน
มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเป็นการ
เพิ่มโอกาสเจอผู้คนที่ส่งผลดีต่อ
องค์กร หรืองานของตนเอง และ
ยังมีโอกาสแบ่งปันทรัพยากร
ร่วมกัน ทั้งเครื่องมือ และความ
ชำานาญ รวมทั้งมีความยืดหยุ่น
ในการทำางาน สามารถเช่าพื้นท่ี 
private office ห้องประชุม ได้
ตามความจำาเป็น

“
สภาพแวดล้อม	บรรยากาศสบายๆ	

ทำางานกันจริงจัง	แต่ไม่เครียด	เหมือนนั่ง

อยู่ในบ้าน	มีสวน	ถ้านั่งในออฟฟิศเบื่อๆ

ก็ไปนั่งคิดในสวนได้	คือไม่Fixว่าต้องนั่ง

แต่ที่โต๊ะทำางานนะ	บรรยากาศการประชุม

เหมือนมานั่งคุย	นั่งปรึกษากันมากกว่าค่ะ

คุณพิรณภัทร์ โสภณกิตติกุลชัย, นักศึกษาฝึกงาน

”

สถานที่ทำางานของ CreativeMOVE – HUBBA Co-Working Space
ที่มา: www.deskmag.com/th

เมื่อองค์กรอย่าง Crea-
tiveMOVE อยู่ท่ามกลางสถาน
ที่ ทำ า ง านที่ เ อ้ื อ ต่ อ ค ว ามคิ ด
สร้างสรรค์จึงไม่ใช้ เรื่องที่ เกิน
ความคาดหมายหากผลงาน
ขององค์กรจะออกมาดี และคน
ทำางานมีความสุขในการทำางาน 
แต่ถึงกระนั้นด้วยบรรยากาศ
ที่เอื้ออำานวยแบบนี้ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน ในส่วนถัดไป
จึงเป็นการนำาเสนอวิธีการดูแล
กันและกันภายในองค์กรให้มี
ความสุข



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)132

Creative	Recruitment

การเลือกใช้ภาพประกอบ
การรับสมัครงานประจำาออฟฟิศ
ผ่านช่องทาง FanPage ของบริษัท 
โดยใช้ฉากของที่ทำางาน พนักงาน
ที่ดูเป็นกันเอง และคำาพูดที่เป็นมิตร
แสดงมิตรไมตรีตั้งแต่เริ่มต้น
ให้กับผู้คนที่อยากมาร่วมงาน

กับองค์กรแห่งนี้ เป็นตัวบ่งบอก
ถึงความคิดสร้างสรรค์ในการรับ
สมัครคนเข้าทำางานแบบที่แตกต่าง
จากองค์กรทั่วไป คุณเอซ ธนบูรณ์ 
สมบูรณ์ ได้กล่าวถึงที่มาของการ
เลือกใช้วิธีน้ีอย่างเรียบง่ายไม่ซับ
ซ้อนไว้ว่า 

ที่มา: https://www.facebook.com/CreativeMOVE

“
ภาพนี้ถ่ายในวันแรกที่ผมมานั่ง

ในออฟฟิศ	พอเริ่มมีคนมานั่งใน

ออฟฟิศมากขึ้น	มีน้องกลุ่มหนึ่งมา

นั่งปิ้ง	BBQ	ในวันหยุดของเขา

ผมก็ถ่ายรูป	แล้วแชร์

เมื่อคนเห็นบรรยากาศก็รู้สึกว่า

น่าทำางาน	ที่ผมเอารูปพวกนี้

ลงเฟซบุ๊ค	เพราะผมรู้สึกว่าชิลจิงๆ	

และคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงอยาก

ทำางานตรงนี้เหมือนกันนะ

”
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ผลจากการใช้วิธีการดังกล่าว 
แสดงให้เห็นได้จากจำานวนผู้สมัคร
รวมทุกตำาแหน่งมากกว่า 300 คน 
ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
โดยการคัดเลือกใช้วิธีการพิจารณา
ผลงาน ประวัติการทำางาน และ
สัมภาษณ์เหมือนองค์กรทั่วไป แต่

คนที่ใช่ในแบบ	CreativeMOVE

“
อยากรู้ว่าสิ่งที่เขาทำา	ทำาอย่างไรถึง	

Success	ทั้งเรื่องของ	Social	Media	

การทำาธุรกิจ	

เพราะพี่เขามี	Direction	ที่ดี	เหมือนรู้ว่า

อะไรจะมา	อะไรจะ	work

”
คุณติม Personal Assistant

หลังจากได้คนที่ใช่มาร่วม
งานแล้ว การผสมผสานความใช่
นี้ให้ทำางานร่วมกันเป็นองค์กร
นวัตกรรมสังคมได้นั้นเป็นความ
ท้าทายที่น่าสนใจ และควรค่าแก่
การเป็นกรณีศึกษาให้กับสังคม
ได้เรียนรู้ว่า CreativeMOVE ขับ
เคลื่อนองค์กรไปด้วยวิธีการใด...

อยากเปลี่ยนแปลงสังคม

มีความคิดสร้างสรรค์

รักการเรียนรู้

มองโลกในแง่ดี

เหตุใดองค์กรแห่งนี้จึงได้คนที่ใช่
เข้ามาทำางาน...

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้วิธีการนีไ้ด้
รับการตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจาก
คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่
องค์กรอยากได้มาร่วมงานมีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพ และแนวคิด

การทำาองค์กรอยู่แล้ว ประกอบ
กับการใช้วิธีการรับพนักงาน
ที่แตกต่างย่อมทำาให้ดึงดูดผู้
ที่ มีศักยภาพและเชื่ อ ม่ันใน
แนวทางขององค์กรเข้ามาร่วม
งาน
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CreativeMOVE	Driver

CreativeMOVE มีวิถีการ
ทำางานที่อุดมไปด้วยการทำางาน
ในลักษณะโครงการ ดังนั้น การ
ศึกษาวิธีการขับเคลื่อนองค์กร
สร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคมด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับ
ความสุขของคนในองค์กรแห่ง
น้ีจึงทำาโดยการค้นหาว่าองค์กร
แห่งนี้มีเครื่องมือ และเทคโนโลยี
การบริหารโครงการสมัยใหม่
อะไรบ้าง และมีหลักการการดูแล
คนรุ่นใหม่ให้มีความสุขได้อย่างไร

เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร บ ริ ห า ร
โครงการที่ CretiveMOVE ใช้
เป็นประจำา และเป็นเสมือนแผนที่
นำาทางของแต่ละโครงการ คือ 

“
แม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ	ที่เข้ามาทำางาน	

แต่การได้ร่วมงานกับบริษัทที่มีงานท้าทาย	

การได้ใช้ความถนัดทางกราฟฟิคสื่อออกมาให้กับผู้คนได้รับรู้

และอยากเข้าร่วมกับเรา	การที่เราสามารถวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาร่วมกันเพื่อแก้ไขในงาน	

และลูกค้ารู้สึกประทับใจนี่ก็ทำาให้ผมมีความสุขและยิ้มได้

”
คุณต้า Graphic Designer

เครื่องมือการบริหารโครงการ	(Soft	Tools)

Mind Map

Gantt Chart

Recap

Post it
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Mind Map11  ในทุกครั้ง
ที่จะเริ่มโครงการใดๆ Creative 
MOVE จะมารวมตัวกัน และ
ระดมความคิดด้วยข้อมูลท่ีแต่ละคน
เตรียมมา และระบุปัจจัยทั้งหมดที่
จะต้องพิจารณาลงใน Mind Map 
ซึ่งใช้เวลาในส่วนนี้พอสมควร
จนกระทั่งมั่นใจได้ว่า เป้าหมาย 
แนวคิด วิธีการ และกำาหนดการ
ในการทำาโครงการนั้นถูกต้อง 
เหมาะสม และทุกคนในทีมเข้าใจ
ตรงกันจึงเริ่มดำาเนินโครงการใน
ขั้นต่อไป 

เมื่ อ เริ่ มดำ า เนินโครงการ 
ปัญหาที่พบบ่อยสำาหรับการทำา
โครงการ คือ การทำางานได้ไม่ทัน
กำาหนดเวลา การประสานงาน
โครงการ และการสื่อสารความคืบ
หน้าของโครงการให้ทีมได้ทราบ
พร้อมกัน แต่ CreativeMOVE 
เลือกใช้ เครื่ องมือการบริหาร
โครงการที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดี นั่น
คือ การ Gantt Chart Recap, 
และ Post it

Gantt chart12- เครื่องมือ
ที่ทีม CreativeMOVE คุ้นเคย 
สังเกตุได้จากที่สำานักงานที่นี่มี
การติดตั้งบอร์ด Gantt chart 
ขนาดใหญ่ไว้ที่ผนังบริษัทเพื่อให้
ทุกคนในทีมเห็นภาพรวมความ
คืบหน้าการทำางานโครงการต่างๆ 
ขององค์กร

11 Mind Map คือ เทคนิคการถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ โดยการใช้กราฟฟิคทั้งภาพ สี เส้น และการเชื่อมโยงอย่างอิสระ ใช้ในการแปลงความ
คิดให้เห็นภาพและเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ที่มา: www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/  

12 Gantt Chart คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน และติดตามความคืบหน้าของโครงการ ที่มา: www.gantt.com/ 

ที่มา: https://www.facebook.com/CreativeMOVE

ที่มา: www.gantt.com/

ที่มา: www.post-it.com/wps/portal/3M/en_US/Post_It/Global/Solutions/Organize/ 
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Recap - CreativeMOVE 
ใช้วิธีการนี้ในการประชุมอัพเดท
ความคืบหน้ า โครงการตาม
กำาหนดที่ระบุใน Gantt Chart 
หรือใช้สำาหรับการอัพเดทภาพ
รวมของทุกโครงการในวันจันทร์ 
หรือ วันเริ่มต้นสัปดาห์ของการ
ทำางาน

Post it13- เทคนิคที่ Creative 
MOVE ใช้เป็นประจำาในการเตือน
ตนเองว่ามีส่ิงใดต้องทำาเพ่ือช่วย
ให้เกิดความแม่นยำา และครบถ้วน
ในการทำาโครงการแต่ละช่วง

นอกจาก เครื่ อ งมื อก า ร
บริหารโครงการแล้ว Creative 
MOVE ยังมีการใช้เทคโนโลยี
การบริหารโครงการที่น่าสนใจ 
และเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กร
ทั่วไป ได้แก่ Google Doc 
และ Base Camp

Google Documents 
หรือ Google Docs คือ บริการ
ออนไลน์สำาหรับบริหารจัดการ
เอกสารทั้งในรูปแบบของไฟล์ 
Doc, Spreadsheet และ Pres-
entation ของ Google แต่ผู้
ใช้งานต้องมี e-mail address 
ของ Gmail และเชื่อมต่อกับ 
อินเทอร์เน็ต

13 Post it คือ เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน เตือนความจำา พัฒนาขึ้นโดยบริษัท 3M ที่มา: www.post-it.com/wps/portal/3M/en_US/Post_It/
Global/About/ 

เทคโนโลยีการบริหารโครงการ	
(Hard	Tools)

Google Doc Base Camp

ข้อดีของ	Google	Doc

ประหยัดทรัพยากรกระดาษและพื้นที่เก็บเอกสาร

แก้ไขเอกสารออนไลน์ได้พร้อมกันแบบ 
Real Time (Online Working Space)

ฐานข้อมูลขององค์กรที่ครบถ้วนและเข้าถึงง่าย
(Organization database)
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Basecamp14 คือ บริการ
ซอฟแวร์ สำ าหรับการบริหาร
โครงการ ผู้ใช้สามารถสร้าง, 
แก้ไข, ส่งงาน โดยมี feature การ
ให้บริการ ต่างๆ ได้แก่ To-do 
list, Milestone management, 
Document และ Share File

 การ เลื อกและการนำ า

14 ที่มา: http://thumbsup.in.th/2012/08/startup-3-tools/ และ    https://basecamp.com/
15 พนักงานบริษัท CreativeMOVE จำากัด มีอายุไม่เกิน 35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุในช่วง Gen Y

เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อมาช่วยใน
การบริหารโครงการต่างๆ นั้น 
เป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่งสามารถ
นำาไปเป็นแนวทางในการบริหาร
โครงการให้บรรลุเป้าหมายได้ แต่
ถึงกระน้ันการบริหารโครงการให้
ประสบความสำาเร็จด้วยความสุข
ของทีมงานได้จำาเป็นต้องอาศัย

หลักการดูแลคนให้มีความสุข
ควบคู่กับการใช้เครื่องมือการ
บริหารโครงการสมัยใหม่ซึ่งขึ้น
อยู่กับธรรมชาติขององค์กรแต่ละ
แห่ง เช่นเดียวกันกับ Creative 
MOVE พวกเขามีหลักการดูแล
คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ 
Gen Y15   อย่างไร
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Happy	Workplace
for	New	Gen	

การดูแลคนที่นี่อาศัยความ
เข้าใจในธรรมชาติของคนรุ่นใหม่
ที่ไม่ชอบการถูกบีบบังคับ เข้าใจ
ว่าแต่ละคนชอบทำาสิ่งไหน เบื่อ
ท่ีจะทำาสิ่งไหนซึ่งงานแต่ละชิ้นมี
ความหลากหลายซึ่งล้วนแล้วแต่
เหมาะสมกับทีมงานแต่ละคนได้ 

หลักการสำาคัญ คือ การ
ทำาใ ห้ทีมงานสนุกกับงานที่มี
ปริมาณมาก ทำาให้พวกเขาอยากทำา 
มากกว่าต้องทำา ที่สำาคัญองค์กร
ต้องมีเครื่องมือท่ีช่วยให้พวกเขา
ทำางานได้ง่ายขึ้น และในบางครั้ง
หากสถานการณ์ภายในทีมเกิด
สภาวะตึงเครียดก็ควรทำาให้
บรรยากาศผ่อนคลายลง

หลักการดูแลคนรุ่นใหม่

จับคู่งานกับคนที่เหมาะสม

ทำาให้คนสนุกกับงาน

ช่วยให้คนทำางานง่ายขึ้น

เมื่อตึงเกินก็ต้องหย่อนลงบ้าง

FIT

FUN

FACILITATE

FLEXIBLE

CreativeMOVE เดินทางอยู่
บนถนนของกิจการเพื่อสังคมได้
เพียงไม่นาน แต่พวกเขาสามารถ
ทำาผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สายตาชาวไทย และคนทั่วโลก 
อย่างไรตามการจะเดินบนสาย
ทางสายนี้ ได้อย่างยั่ ง ยืนเ ป็น
ความท้าทายที่ ต้องศัยปัจจัย
หลายสิ่งประกอบกัน

สิ่งท่ีเราได้เรียนรู้จากพวกเขา 
คือ ความสุขที่พวกเขามีทุกวันนี้
มาจากการได้เห็นภาพองค์กรท้ัง
ปัจจุบันและอนาคตอย่างชัดเจน
ร่วมกัน รวมไปถึงการได้อยู่ใน
องค์กรที่มีการจัดการสนับสนุน

ให้คนทำางานมีความสุข และสนุก
กับงานได้ในทุกวัน และคงไม่
เป็นการกล่าวเกินจริงที่จะเรียก
องค์กรแห่งนี้ว่า “องค์กรแห่ง
ความสุขเพื่อคนรุ่นใหม่” 
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“
ที่นี่	Flexible	เราไม่บังคับ	อยากให้สนุกกับงาน

ระหว่างทำางาน

บางครั้งเล่น	Social	Media	หรือเปิด	Youtube	ดูก็ได้	

และกลับมาทำางานต่อ

ด้วยความที่เด็กรุ่นใหม่

ถ้าถูกบังคับมากๆ	เขาจะหนี

เราควรหันมาบริหารเวลาของตนเองดีกว่า

เมื่องานใกล้ส่ง	เราก็ถามน้องเป็นระยะว่าทำาถึงไหนแล้ว	

ถ้าติดขัดเราก็จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้น้องได้ทันเวลา	

เราจะไม่ไปกดดัน	ไม่ใช้อารมณ์กับน้อง

”
เคล็ดลับในการดูแลคนรุ่นใหม่ โดย

คุณอิทธพร ตึกแสวง, Project Manager
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“
เกิดขึ้นจาก
ความกลัว...

กลัวความมั่นคง...

กลัวการเป็นเพียง
ฟันเฟือง...

”

opendream
The	IT	Social	Enterprise	of	Thailand

1 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://changefusion.eu/projects/asia/832

opendream

The IT Social Enterprise of 
Thailand มีต้นกำาเนิดที่ไม่ได้หวือ
หวาน่าอัศจรรย์ใจแต่อย่างใด หาก
แต่เพียงเกิดขึ้นจากความกลัว...

กลัวความมั่นคง...
กลัวการเป็นเพียงฟันเฟือง...
คุณหนึ่ง (พัชรภรณ์ ปันสุวรรณ 

ผู้ก่อตั้ง, opendream) รู้สึกกลัว
ความมั่นคง และคิดว่าหากยังคง
ทำางานในองค์การขนาดใหญ่ต่อ
ไป คงจะกลายเป็นเพียงฟันเฟือง
ตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง ซึ่งคล้ายกับคุณ
เก่ง (ปฏิพันธ์ สุภำาเภา ผู้ก่อตั้ง, 
opendream) ที่เฝ้าตั้งคำาถาม
กับค่านิยมขององค์การใหญ่ 
และรอคอยวันเวลาที่จะก้าวออก
ไปเพื่อบางสิ่งท่ีทรงคุณค่าและ
แตกต่างออกไปจากกระแสหลัก

ของสังคม
ต่อมาทั้งคู่จึงตัดสินใจลาออก

จากงานประจำาที่ทำา หลังจาก
ทำางานมาได้ 3 ปี เพื่อเดินทาง
ไปค้นหาเส้นทางชีวิตที่ชัดเจน
มากขึ้น ณ ประเทศสิงค์โปร์ ที่
นี่พวกเขาได้มีโอกาสร่วมงานกับ
องค์การด้าน IT ซึ่งมีงานบางชิ้น
ที่ได้นำาความรู้ด้าน IT ไปใช้ใน
การช่วยสังคม แม้จะมีสัดส่วน 
เพียงร้อยละ 20 ของงานทั้งหมด 
แต่นั่นทำาให้เห็นถนนที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ในที่สุดหนุ่มสาวทั้ง 2 ก็
เดินทางกลับเมืองไทยและร่วมกัน
ก่อตั้งกิจการ IT เพื่อสังคมขึ้น ใน
ปี 2008 โดยได้รับการสนับสนุน
จากโครงการ Youth Social 
Enterprise Initiative (YSEI)1  
ในฐานะกิจการเพื่อสังคม ที่มีชื่อ

ศรายุทธ	พจนปรีชากุล,	ปิยรัตน์	ลีรคมสัน,	ผศ.ดร.จุฑามาศ	แก้วพิจิตร
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2คือซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาต (license) ที่ประกันสิทธิในการศึกษา เผยแพร่ แก้ไข และใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างเสรี เป็นชนิดของ
ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่แค่ให้ใช้งานเช่นเดิมซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า แต่เปิดโอกาสให้เรียนรู้เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง หรือแม้แต่จะพัฒนาต่อยอดมันต่อไป แนวคิดโอเพนซอร์ส
แท้ที่จริงแล้วแล้วก็คือการถ่ายถอดเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป ที่มา: http://www.nectec.or.th/rd/rd-opensource-th.html 

3ที่มา: http://www.tseo.or.th/network/763 

ว่า “opendream”
“opendream”ชื่อองค์การ

แห่งนี้มีที่มาจากความชื่นชอบใน 
opensource software2  และ
การมีความฝัน(dream) ที่อยาก
ช่วยให้คนในสังคมมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น โดยออกแบบองค์การ
ให้เป็นกิจการเพื่อสังคมที่เป็น
ส่วนผสมของธุรกิจเชิงพาณิชย์
และองค์การไม่แสวงหาผลกำาไร 
เพื่อสร้าง Impact สู่สังคม โดย
มีเป้าหมายให้กิจการดำาเนินการ
ได้ในระยะยาวโดยมีกำาไรสุทธิไม่
เกินร้อยละ 20 ต่อปี 

ลักษณะงานที่ opendream3  

ดำาเนินการอยู่ประกอบด้วย
1.ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

ทีม่คีา่ใชจ้า่ยต่ำาและเว็บไซต์สำาเรจ็รปู 
2.พัฒนาลูกเล่นและโปรแกรม

ออนไลน์ 
3.สร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ 
4.ให้ความรู้และสนับสนุน

ซอฟต์แวร์ open source 
5.จัดกิจกรรม BarCamp ใน

รูปแบบการจัดสัมมนาให้ความรู้
ในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับการโหวตจาก
สมาชิกมากที่สุด 

6. ค้นหาและพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
แต่ละโครงการ 

ผลตอบแทนด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม: 

•ตั้งแต่ปี 2008 ที่บริษัทถือ
กำาเนิด opendream ได้ทำางาน
ให้องค์กรภาคสังคมและหน่วย
งานด้าน CSR ของบริษัทต่างๆ 
มามากกว่า 90 โครงการ และทำา
เว็บไซต์มามากกว่า 50 เว็บไซต์ 

•ส่ ง เสริ มและช่ วย เหลือ
องค์กรต่างๆ ที่ทำาประโยชน์ทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำาให้
องค์กรเหล่านั้น ทำางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่าน
การให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยกตัวอย่างเช่น การ
ทำาเว็บไซต์หมอชาวบ้าน (www.
doctor.or.th) ซึ่งเป็นเว็บไซต์
ที่รวบรวมข้อมูลความรู้เก่ียวกับ
สุขภาพ จากนิตยสารหมอชาวบ้าน
ตลอด 30 ปี มาแปลงเป็นเนื้อหา
ดิจิทัล โดย opendream ได้
เข้ า ไปช่ วยพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลให้เป็นในรูปแบบดิจิทัล
และซอฟต์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดง่าย 

ปรากฎว่าจำานวนผู้เข้าเว็บสูงขึ้น
มาก และเข้าผ่านช่องทางเสิร์ช
เอ็นจินมากที่สุด แสดงให้เห็น
ว่าการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ทำาให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็วขึ้น จนมีผู้เข้าไป
ใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 1,000 คน
ต่อเดือนเป็น 1,000,000 คน
ต่อเดือน เท่ากับช่วยปรับปรุง
การกระจายความรู้ด้านสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
นับพันเท่า 

•ประสบความสำาเร็จใน
การพัฒนาระบบการส่ง SMS 
รายงานโรคระบาดให้เหมาะสม
กับคนไทยและลาว ร่วมกับ 
InSTEDD (Innovative Support 
to Emergencies, Diseases 
and Disasters) และองค์กรภาคี
อื่นๆ ระบบนี้ช่วยลดความล่าช้า
ในการรายงานโรคระบาดได้ถึง 1 
ใน 3
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opendream คือ กิจการ
เพื่อสังคมที่เป็นแแหล่งรวมของ
เหล่าผู้ เก่งกาจด้านเทคโนโลยี
หรือที่เรียกกันว่า Geek IT  ที่มา
รวมกันเพื่อก่อการ(ดี) อุดมไปด้วย
คนรุ่นใหม่กว่า 30 ชีวิต ที่ไม่ได้มุ่ง
แสวงหาความมั่งคั่งให้ตนเอง 
แต่อยากช่วยให้คนในสังคมมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในมุมมอง
ของทีมวิจัยนั้นน่าสนใจว่าพวก
เขามาใช้ชีวิตการทำางานร่วมกัน
ได้อย่างไร และมีวิธีการอยู่และ
เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีความ
สุขได้อย่างไร

รูปที่ 1-2. พัฒนาการของ opendream office จากคอนโดเล็กๆ มาสู่ตึกทาวน์โฮม
และ co-working space ในปัจจุบัน
รูปที่ 3. บรรยากาศภายในบ้าน opendream กรุงเทพฯ
รูปที่ 4. opendream office ที่กรุงเทพฯ
รูปที่ 5. opendream office ที่เชียงใหม่ 

หากสนใจแวะเวียนไปที่สำานักงานของ opendream ติดต่อได้ที่ 
https://www.facebook.com/opendream/info
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Open Organization

องค์การแห่งนี้ไม่ได้กล่าวถึง
ความสุขของพนักงานเป็น mot-
to หรือ ปรัชญา แต่ที่นี่พยายาม
สร้างสภาพแวดล้อม และกลไก
บางอย่างที่ช่วยให้พนักงานได้
ทำางานที่ชอบ ได้มีฝัน และที่
สำาคัญ คือ เปิดพื้นที่ให้พวกเขา
ให้ได้ทำาความฝันให้เป็นรูปเป็น
ร่างควบคู่ไปกับการทำางานให้
องค์การ 

opendream ก่อตั้งขึ้น
เพื่อเป็นองค์การที่ใช้เทคโนโลยี

ในการสนับสนุนการทำางานให้กับ
องค์การทางสังคม สร้าง impact 
ไปด้วยกัน ควบคู่ไปกับการให้
อิสระพนักงานได้ใช้เวลาประมาณ 
20% ในที่ทำางานได้ใช้เวลาเพื่อ
ตามความฝันของแต่ละคน ดัง
ที่คุณ ไนท์ จงสวัสดิ์ สายอร่าม
กล่าวไว้ว่า  

เมื่อ opendream มีระบบ
การทำางานท่ีสามารถสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถ
ถึงจุดท่ีผู้ประกอบการท่ีก่อต้ังใหม่
ส่วนใหญ่ต้องการ คือ ถึงจุดคุ้มทุน
ของกิจการ อนแล้วในช่วงต่อไป
จึงเริ่มแสวงหาทิศทางองค์การ
ในรูปแบบใหม่ๆ หนทางหนึ่งที่ผู้
ก่อตั้งองค์การคิดว่าเป็นรูปแบบ
ทีเ่หมาะสมกับ opendream 
คือ การสนับสนุนให้พนักงานได้
เริ่มก้าวเป็นผู้ใหญ่ไปอีกขั้นด้วย
การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม
ที่มีทิศทางเดียวกันและทำางาน
ร่วมกันในบางโอกาสภายใต้ร่ม
เงาของ opendream ซึ่งเป็น
ข้อดีของบริษัทในการลดต้นทุน 

เขาจะมีเวลาอีก	20%

	ให้เราทำาอะไรก็ได้	ทำาอะไรก็ได้

หมายความว่า	

ทำาให้ตัวเองเก่งขึ้น

หรือว่ามีโปรเจคอะไรที่เราอยากทำา

แล้วเค้าก็จะช่วยเราสนับสนุนเรา
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fix cost4  อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
คนเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน
ควบคู่ ไปกับการวางรากฐาน
อนาคตที่ยั่ งยืนให้กับองค์กร 
และถือเป็นผลดีอย่างยิ่งสำาหรับ
ตัวพนักงานเอง เนื่องจากวิธีการ
เหล่านี้จะทำาให้พนักงานมีความ
พร้อมและมุ่งมั่นต่อการทำางาน
ไปพร้อมกับการสานฝันให้ตัวเอง 
เหมือนกับท่ีคุณเก่ง ปฏิพันธ์ สุภำาเภา 
กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง 
กล่าวไว้ว่า

ความฝันอยากเหมือนกับบริษัทๆ	

หนึ่งในโคลัมเบีย	เขาเป็นบริษัทใหญ่

มากมีพนักงาน300-400คน	

แต่ว่าข้างในเขาพยายามอยากให้

เป็นบริษัทเล็กๆ	เพราะเขาเชื่อว่า

แต่ละคนมีโฟกัสของตัวเอง	

เพราะฉะนั้นการมาอยู่ด้วยกัน

เยอะๆ	ในเชิงเศรษฐศาสตร์จะหนัก	

Fixed	cost	เยอะ	

ทำาให้เป็นบริษัทเล็กๆ

จะเคลื่อนไหวเร็วกว่า	แต่ละคนก็จะ

ได้โฟกัสกับความฝันของตัวเอง	

เช่น	คนนึงสนใจเรื่อง	Design	อีก

คนส่วนใจเรื่องการพัฒนา	จะให้

ตามความฝันของตัวเอง	

สร้างทีมเอง	แต่ก็ยังมีเป้าหมาย

เดียวกัน	คือการทำาอะไรซักอย่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม		

ถึงวันนึงเราก็อยากมี	Network	

ของคนที่ทำางานร่วมกันมากกว่า	

ซึ่งต่างคนต่างมีโฟกัสของตัวเอง	

พอถึงเวลาที่ทำางานร่วมกันได้ก็มา

ทำา	จัดการเรื่องการอยู่รอดการ

เลี้ยงตัวเองให้ดี

4ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่ไม่แปรผันกับปริมาณการผลิต เช่นค่าเช่าพื้นที่สำานักงาน ต้นทุนคงที่อาจเกิดขึ้นแม้ไม่มีผลผลิตอะไรเลย

เมื่อพนักงานในองค์การเห็น
ภาพทิศทางองค์การร่วมกันแล้ว
ในทางปฏิบัติให้การก้าวเดินไป
ขององค์การไปในทิศทางฝันได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น opendream ได้
ออกแบบนวัตกรรมในการเลือก
รับงานที่มีลักษณะเฉพาะ โดยใช้
คำาถามง่ายๆ 4 คำาถาม ได้แก่ 

• ได้ Impact หรือไม่
• ได้เงินมั้ย คุ้มทุนหรือไม่
• ได้กำาไรตัวเงินหรือไม่
• ได้กำาไรทางอ้อม เพื่อต่อ 

ยอดสร้างรายได้ในอนาคตหรือไม่
นำามาสร้างเป็น Matrix สรุป

สถานการณ์ของงานที่เป็นไปได้ท่ี
ลูกค้าจะเดินทางมาหาองค์การ
ทั้งหมด 12 สถานการณ์ ทั้งใน
งานภาคสังคม และงานภาคธุรกิจ 
ดังภาพ...

สาเหตุหนึ่งที่ opendream 

สร้าง matrix ในการพิจารณาคัด
เลือกงานขึ้นมาเนื่องจากแนวคิด
ที่จะไม่ ใช้ฝ่ ายขายออกไปรับ
งาน แต่จะใช้ Programmer ที่
มีความเข้าใจในตัวงานออกไปรับ
งานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือ 
และช่วยสร้างความมั่นใจให้ทีม
งานว่าจะได้รับมอบหมายงานท่ีมี
ปริมาณ และความยากสอดคล้อง
กับกำาลังคนที่พนักงานสามารถ
รองรับได้เพียงพอ เหมาะสม โดย
สถานการณ์ที่ opendream 
พิจารณาเป็นลำาดับต้นๆ ได้แก่ 
สถานการณที่ 1, 2, 9 และ10 รับ 
รองลงมาได้แก่ สถานการณ์ที่ 3, 
4, 7, 11 และ สถานการณ์ที่ไม่
รับพิจารณา ได้แก่ สถานการณ์ที่ 
8, 12, 15, 16 ส่วนสถานการณ์ที่ 
5, 6, 13 ,14 ไม่เกิดขึ้นตามหลัก
ตรรกศาสตร์
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ห ลั ง จ า ก ทำ า ค ว า ม รู้ จั ก
กับ opendream ทั้งในแง่มุม
ของเนื้องานที่องค์การนี้กำาลัง
พยายามทำาอยู่ และในเรื่องของ
แนวคิดในการพัฒนาองค์การ
ต่อไปในอนาคต ในส่วนถัดไป
เป็นการเจาะลึกถึงวิธีการดูแลคน 
และพัฒนาคนขององค์การแห่งนี้

Happy	Management

ในแง่มุมของการขับเคลื่อน
ธุรกิจจะเป็นหน้าที่ของ คุณเก่ง 
(ปฏิพันธ์ สุภำาเภา กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง) แต่ในมุม
ของการพัฒนาคน การดูแลทุกข์สุข 
ความสัมพันธ์ภายในทีมเป็นหน้าท่ี
ของ คุณป๊อก (พลวัฒน์ เภตรา ที่
ปรึกษา) และ คุณหนึ่ง (พัชรภรณ์ 
ปันสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ 
และผู้ก่อตั้ง) ที่มีความคิดว่า

ส่วนคุณป๊อกผู้ผ่านประสบการณ์ 
การเป็น Programmer มืออาชีพ
ในภาคธุรกิจ และมีมุมมองใน
ด้าน soft skill อย่างการดูแล
คนชนิดหาตัวจับยากคนหน่ึง
ในวงการเทคโนโลยี ปัจจุบันมี
บริษัทเล็กๆ ที่ร่วมหุ้นกับเพื่อน 
และมีอีกสถานะหนึ่งคือ การเป็น
ที่ปรึกษาให้กับ opendream ใน
ด้านเทคนิค และด้านคนควบคู่กัน 

คนๆ	เดียวทำาอะไรไม่ค่อยได้	เราก็

เลยน่าจะสร้าง	Impact	โดยให้คนๆ	

นี้ผสมกับคนนั้น

โดยเจตนาที่ผู้ก่อตั้งชวนคุณป๊อกมา
ร่วมงาน คือ อยากให้คุณป๊อก
เป็นเหมือนต้นแบบการเป็น 
Programmer ชั้นดีที่มีทักษะ
ทางเทคนิคการเขียนโปรแกรม
หลากหลาย เป็นที่พึ่งพาให้
คำาปรึกษากับน้องๆ ในองค์การได้ 
ซึ่งเป้าหมายของคุณป๊อกในการ
มาร่วมงานกับ opendream คือ

ก่ อ น จ ะ ทำ า ใ ห้ พ นั ก ง า น 
opendream ทำางานเป็นทีม
เดียวกันได้ต้องเข้าใจธรรมชาติ
ของพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
Programmer คือ รูปแบบของ
ปัญหาในการทำางาน (ในมุมของ 
Programmer จะเรียกว่า Pattern 
ของปัญหา) ของพนักงานส่วนใหญ่ 
ได้แก่ 

• ทักษะความสามารถไม่
เพียงพอ หรือ ได้รับหน้าที่ หรือ
งานที่ไม่เหมาะกับตนเอง

• ความรัก ครอบครัว เรื่อง
ส่วนตัว

• ความขัดแย้งกับเพื่อน
ร่วมงาน

• ปัญหาอื่นๆ เช่น เส้นทาง
อาชีพ ความก้าวหน้า ความมั่นคง
ในชีวิต

เมื่อเห็นภาพของการที่ฝ่าย
บริหารพยายามทำาความเข้าใจ

พยายามให้ทุกคนทำางาน

เป็นทีมเดียวกันให้ได้

ปัญหาของพนักงานในองค์กร
ร่วมกันแล้ว ส่วนถัดไปเป็น 
เรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการดูแลคน
ภายในองค์การเพื่อสนับสนุน
การแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Open	Management

หาก opendream ถักทอ
ความฝันด้วยวิธีการบริหาร
คนในตำาราฝรั่งเพียงอย่างเดียว 
พวกเขาคงไม่สามารถก้าวมาได้
ถึงจุดนี้ จากการศึกษาองค์การ
แห่งนี้ในหลายแง่มุมพบว่าหาก
จะให้คำ าจำากัดความของการ
บริหารคน หรือในตำาราฝรั่ง 
เรียกว่า Human Resource 
Mangaement ของที่นี่ เราขอ
เรียกเป็นการเฉพาะว่า Open 
Management
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Openteam

ต้นน้ำาของการสร้างองค์การใด
องค์การหนึ่งให้มีหน้าตาอย่างที่
ผู้ก่อตั้งวาดฝันไว้ ขั้นตอนสำาคัญ
อันเป็นก้าวแรกของเร่ืองราวท่ี
จะเกิดขึ้นจากผู้คนท่ีมารวมตัว
ทำางานในองค์การเดียวกัน คือ ขั้น
ตอนของการเฟ้นหาบุคลากรซึ่ง 
คุณป๊อก ได้กล่าวถึงนโยบายการ
เฟ้นหาคนแบบ opendream 
ไว้ว่า

สอดคล้องกับคุณเก่งผู้ก่อตั้ง 
opendream ที่กล่าวสนับสนุน
นโยบายนี้ไว้ว่า

ผมเลือกคนที่มีแนวโน้มที่จะสร้าง

ความแตกต่างในทีม

ไม่ใช่ทีมที่โอนเอียงไปทางเดียวกัน	

แต่เป็นทีมที่พร้อมจะเรียนรู้ว่าทำาไม

ถึงเป็นไปทางนั้น	

ก็ต้องฟังกันมากขึ้น	ซึ่งพยายาม

ทำาให้สะท้อนไปถึงน้องๆ	ให้ฟังกัน

มากขึ้น	

แต่ละคนไม่เก่งเลย	เป็นคนธรรมดา	

แต่พอมาอยู่อยู่ด้วยกันจะดีมากเลย	

ทีมที่นี่ทำาได้ดีกว่า	คือ	ไม่มีใครเก่ง	

เพราะฉะนั้นทุกคนต้องพึ่งพากัน

เพื่อที่จะไปด้วยกันได้	

เป็นกลุ่มคนที่เหมาะกับการทำาทีม	

ถ้าคนเหมือนกันมากๆ	พอมีคน

เหมือนกันมากๆ	

จะไม่สามารถมีแนวคิดที่ออกนอก

กรอบตรงนั้นได้เลย	ทำาให้เราไม่

พัฒนา	เลยอยากได้คนที่มันต่าง

เมื่อมาศึกษาลงไปในเชิงลึก
กับพนักงาน opendream ถึงวิธี
การคัดเลือกคน พบว่าที่นี่มีการ
สัมภาษณ์งานที่ฉีกกฎองค์การ
ทั่วไป ดังนี้

Openspace

ความซนของคนในบ้านหลังน้ี
เกิดจากหัวแถว 3 คน (คุณเก่ง 
คุณหนึ่ง คุณป๊อก) ที่มักชอบสลับ
บทบาทกันไปมา ทั้งบทผู้นำา ผู้ดูแล 
ผู้ให้ ด้วยเหตุนี้ทำาให้การออกแบบ
โครงสร้างองค์การไปจนถึงการ
จัดวางพื้นที่ภายในเอื้อต่อการ
หมุนเวียนแสดงบทบาทที่หลาก
หลาย ดังนี้

จำาได้ว่าตอนจบมาใหม่ๆ

ผมก็ไปสัมภาษณ์ตาม

องค์การใหญ่ๆ	

เขาก็มีวิธีสัมภาษณ์

แบบ	Pattern	เดิมๆ	ที่นี่

มาถึงปุ๊บเจอหมาสองตัววิ่งมา	

เอาทรานสคริปให้แกดู	แกก็ไม่ดู

แค่คุยกันเฉยๆ	พอคุยกันซักพักมี

คนเปิดเบียร์กิน	

เราก็คิดว่าเจ๋งดี	แล้วมีคนเขียน

โปรแกรมข้างหลัง

เรียกผมไปทดสอบ

บ้าน 
ที่นี่ มีบ้านซึ่งจัดว่าเป็นทีม

อย่างหนึ่ง แบ่งออกเป็นบ้านเล็ก 
บ้านน้อย ประกอบด้วยสมาชิก
จากหลากหลายฝ่าย เพื่อให้ทุกคน
ได้ฝึกการปรับตัว มีการยุบบ้าน 
รวมบ้าน  โดยสลับเปลี่ยนคนบาง
คน เพื่อช่วยให้เกิดการหมุนเวียน
อยู่เรื่อยๆ ซึ่งแต่ละบ้านตั้งชื่อ
ตามบุคลิก และมีพนักงานอาวุโส
ช่วยดูแล ซึ่งบ้านต่างๆ มีรายชื่อ
แฝงอารมณ์ขัน ดังนี้ 

• บ้านเยอะ เพราะสมาชิก
มีนิสัยค่อนข้างใส่ใจรายละเอียด
พอสมควร 

• บ้านบ่ะดาย เพราะสมาชิก 
เป็นคนเรียบง่าย

• บ้านฟิต เพราะสมาชิก
ส่วนใหญ่สลับกันป่วยบ่อยครั้ง 
จึงตั้งชื่อแก้เคล็ด 

• บ้านน้อย เพราะมีสมาชิก
แค่2คน เป็นทีมพิเศษ

ซึ่ ง บ้ านหลั ง เ ล็ ก ในบ้ าน 
opendream หลังใหญ่ยังคงการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
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Office Rotation 
นอกจากการมีบ้ านหลั ง

เล็กในบ้านหลังใหญ่แล้วท่ีน่ียัง
มีการจัดผังโต๊ะทำางานใหม่เป็น
ระยะ (ประมาณทุก 1 เดือนครึ่ง) 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวอยู่
ตลอด และในบางคร้้งแก้ปัญหา
ท่ีประสิทธิภาพการทำางานลดลง 
ดังที่คุณเก่ง กล่าวไว้ 

ปัจจุบันการจัดผังโต๊ะทำางาน
แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้

• ชั้น 1 Designer
• ชั้น 2 Programmer
• ชั้น 3 Special Project

ปกติคนเราจะเกาะกับพื้นที่ที่ตัวเองอยู่	พอเกาะซักพัก

มันก็เป็นอาณาจักร	ผมพยายามละลายพฤติกรรมที่ว่า

สิ่งนั้นไม่ใช่ของเธอ	เป็นของฉัน

ด้วยการย้ายโต๊ะ	แล้วก็ดูจังหวะด้วย

ทุกๆ	1.5	เดือนจะมีการคุยกับพี่ป๊อปเรื่องเคมีของคน

เช่น	คนนี้นั่งกับคนนี้แล้วงานมันไม่เดิน

คนนี้นั่งคนเดียวแล้วProductivity	ตก

หรือคนนี้มีแนวโน้มที่จะทำางานคนเดียวมากเกินไปแล้ว

เราก็จะย้าย	มีอีกอันนึงที่ทำาการทดลองแล้วชอบมากเลย

คือให้ผู้หญิงนั่งข้างล่าง	ผู้ชายนั่งข้างบน	ตอนนั้น	Productivity	ตก

แถมมีปัญหาผู้ชายไม่กล้าเข้าห้องน้ำา	เพราะห้องน้ำาผู้ชายอยู่ข้างล่าง

ต้องเดินผ่านผู้หญิง	ก็เลยต้องจัดแบบผสม

แต่ตอนนี้จัดตามฟังก์ชั่น	ข้างล่างเป็น	Designer	ทั้งหมด

เพราะว่าค่อนข้างเป็นทีมที่อิสระ	เพราะเขาทำางานข้ามโปรเจค

เลยให้เขาเป็นทีมของตัวเอง

แล้วมีพี่คนนึงที่เป็น	Junior	Designer	แล้วเข้ากับทีมได้

เลยให้เขามีทีมของตัวเอง	อันนี้เรียกว่าเป็นทีมพิเศษ

ข้างบนเป็นทีมย่อยๆ	ข้างบนผสมผู้หญิง

แถวโต๊ะที่อยู่ด้วยกันส่วนมากก็จะเป็นพวกที่อยู่บ่นเดียวกัน

ถ้าทำางานใกล้กันก็จะนั่งติดกัน

ตอนนี้มีโปรเจคพิเศษที่ใช้ชั้น3	ที่ปกติชั้น	3	จะใช้เป็นที่ประชุม

แต่โปรเจคนี้บ้านนี้มันต้องโฟกัสเป็นพิเศษก็เลยยกชั้น	3	ไป

ตอนนี้เห็นว่าใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่จะยึดคืนละ555

ยืนทำางาน
opendream ได้ศึกษาผล

การวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการนั่งนาน
ทำาให้มีกาารจับตัวของก้อนเลืือด
อันเป็นที่มาของการเกิดโรคหัวใจ

opendream @ Chiangmai
นอกจาก open space ใน

กรุงเทพแล้ว opendream. ยังมี
สำานักงานอีกแห่งท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
และการเช่ือมพ้ืนท่ีให้สำานักงานท่ีอยู่
ห่างกันกว่า 900กม. ได้รู้สึกไม่ห่าง
กันทำาได้โดยการประชุมระหว่าง
กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ในเวลา 
10.00 น. – 10.15 น. เป็นประจำา
ทุกวัน
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Open	Management

หลั งผ่ านความรู้ สึ กสนุก 
ซุกซนปะปนกับความเครียดแล้ว 
ในช่วงจังหว่ะเวลาเหมาะสมของ
แต่ละปีทางฝ่ายบริหารจะเปิด
พื้นที่ให้ได้ประเมินศักยภาพของ
ตนเองซึ่งมีผลต่ออนาคตความ
ก้าวหน้าในอนาคตของแต่ละคน
เพ่ือนำามาเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินของพนักงานในระดับ 
senior ที่เป็นผู้ดูแลพนักงานใน
ตำาแหน่งหรือฝ่ายของตนเอง โดย
กรอบการประเมินศักยภาพ คือ 
วงกลม 3 วง ที่มีส่วนซ้อนทับกัน
อยู่ซึ่งประกอบด้วย เรื่องของความ
รักในงาน (Passion) ความสามารถ
ของเราที่มี (Professional) และ
ผลตอบแทนทา ง เ ศ รษฐกิ จ 
(Profit) ถ้าสามารถทำาได้ครบ
ทั้งหมด ก็สามารถเป็นมืออาชีพ
ในงานนั้นๆ ด้วยความสุข ซึ่งพบ
ว่าปัญหาของพนักงานส่วนใหญ่ 
คือยังค้นหาอาชีพที่ตนเองทำาได้
ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังกล่าว 

นโยบายการประเมินด้วย
วิธีนี้พยายามทำาให้พนักงานได้
เดินไปในเส้นทางอาชีพท่ีเหมาะ
สมกับเขาก่อนที่ความสามารถ
ในการแข่งขันจะลดลงตามอายุที่
เพิ่มขึ้น

น อ ก จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ศักยภาพแล้ว ยังคงมีการประเมิน
ผลการทำางานซึ่ งมีระบบการ
วัดผลโดยเทียบระยะเวลาทำางาน
เทียบกับโครงการที่ได้รับมอบ
หมายซึ่งมีค่ามาตรฐานการวัด
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ประสิทธิภาพของงานแต่ละชิ้น 
ซึ่งไม่มีผลต่อการปรับเงินเดือน 
แต่เพื่อหาสาเหตุของปัญหาใน
กรณีที่ประสิทธิภาพการทำางาน
ลดลงไม่กระทบการขึ้นเงินเดือน

Opendevelopment

opendream เปิดพื้นที่
การพัฒนาคนตั้งแต่การไม่กลัว
ท่ีจะให้พนักงานทำาผิดถ้าความ
ผิดนั้นทำาให้เรารู้ว่าส่งผลกระทบ
อะไรบ้าง ฝึกเรียนรู้จากความ
ผิดพลาด ที่นี่เหมือนให้พนักงาน
เป็นพระเอกแล้วผู้นำา และเหล่า
บรรดาพนักงานอาวุโสจะคอย
ช่วยเหลือ ดังที่ คุณเก่ง กล่าวว่า

opendream ไม่กลัวที่จะให้น้องทำา

ผิด...อยากให้เขาโตไปในทางที่เขา

ควรจะโต	อยากให้แต่ละคนยืนได้

ด้วยตนเอง	อินกับการแก้ปัญหา

สังคม	มีภาวะที่จะนำาคนได้	และ

รู้	Pattern	พอสมควร

3 Gen Mentor 

ข้อคิดในการดำาเนินชีวิต 
ของ คุณป๊อก

ในช่วงแรก opendream มี
เพียงพนักงานในวัยเริ่มต้นทำางาน 
(ปี 2013 คนที่มีอายุงานมากสุด 
คือ 5.5 ปี) ทำาให้ขาดมุมมองของ
คนทำางานระดับอาวุโสที่เก่งใน
สายอาชีพและผ่านประสบการณ์
มามาก ดังนั้นจากการที่ จึงเชิญ 
Senior Programmer ที่มีทักษะ
ด้าน HR มาช่วยในการดูแลและ
พัฒนาคน

ผลจากการมาของ Senior 
Programmer ทำาให้ คุณเก่ง และ
คุณหนึ่ง ผู้ก่อตั้ง มีเวลาในการ
พัฒนาธุรกิจได้มากขึ้น พนักงาน
ในระดับ Junior ก็ได้เรียนรู้ 
Pattern การเขียนโปรแกรมที่

มากขึ้น ได้รู้ว่าเส้นทางอาชีพใน
อนาคตจะเป็นอย่างไร ในองค์กร
จึงเริ่มมีคนใน 3 ช่วงวัย คือ 20+ 
30+ และ 40+ ช่วยให้เกิดการ
ผสมผสานแนวคิดในการทำางาน
ได้ลงตัวมากขึ้นเม่ือเห็นผลการ
พัฒนาคนและองค์การอย่าง
ชัดเจน open dream จึงพัฒนา
เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

Open	Technique

เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ช่วย
ใ ห้ ก า รทำ า ง า น ร่ ว ม กั น ขอ ง 
opendream เป็นไปอย่าง
ราบร่ืน และตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้ดี คือ การใช้เทคนิค 
Agile

Agile
วิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

เพื่อผลิตสินค้าโดยพัฒนาและให้
ลูกค้าทดสอบไปพร้อมๆ กัน โดย
มีอุดมการณ์ว่าต้องส่งมอบงาน
ต้นแบบให้ลูกค้าทดลองภายใน 
2-3 สัปดาห์ หรือโดยเร็วกว่าวิธี
การทั่วไปที่ทำาจนกระทั่ ง เสร็จ
ทั้งหมดซึ่งใช้เวลานาน และอาจ
ไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริง

มนุษย์เราต้องมีกัลยาณมิตรที่

อายุห่างกับเราไป 10 ปี 

เพราะแต่ละช่วงอายุจะมีมุมมอง

ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแตกต่างกัน 

และน่าสนใจ
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ของลูกค้า หลังจากส่งต้นแบบ
แล้วจึงถามความเห็นลูกค้าเอามา
ปรับปรุงจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ 
วิธีการนี้เหมาะกับสินค้าที่เป็นชิ้น
งานสร้างสรรคท่ีต้องมาจาก
ทีมงานหลายส่วน ซึ่งควรเป็น
งานใหม่ท่ีลูกค้าวาดฝันมาแต่
ยังไม่รูว่ารายละเอียดความ
ต้องการทั้งหมดเป็นยังไง ในกรณี
ของซอฟท์แวร์จึงนิยมใช้วิธีการนี้ 

Open	Communication

ในยุคที่การส่งผ่านข้อมูลไป
ไกลถึงระดับ 4G แล้ว opendream 
ย่อมมีช่องทางการสื่อสารที่ช่วย
ให้สายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันยิ่ง
ขึ้นโดยพวกเขาเลือกใช้ Yammer

Yammer
https://www.yammer.com/ 

เปรียบได้กับ Corporate Social 
Network เป็นระบบเครือข่าย
สั งคมออนไลน์ ท่ีช่ วยใ ห้การ
สื่อสารภายในมีความใกล้ชิดกัน
มากยิ่งขึ้น โดยรักษาความลับไว้
เฉพาะภายในองค์การ หากจะกล่าว
ถึงข้อดีของ yammer นั้น มีดังนี้

• รู้ ว่ า แต่ ล ะคนกำ า ลั ง ทำ า 
project อะไรอยู่

• รู้ ว่ าแต่ละคนกำ าลั ง เจอ
ปัญหาอะไร

•ช่วยในการหาทางช่วยกัน
แก้ไขปัญหา

•ช่วยให้การ Feedback 
ทำาได้เร็วขึ้น

•สามารถ Share เรื่องทั่วไป
ได้ทั้งข้อความ และวีดีโอ

Open	activities

Opendream เลือกใช้
กิจกรรมเป็นตัวช่วยกระตุ้น
เมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งดอกผลที่ได้จะไม่เกิดขึ้นทันที
ทันใด แต่เมื่อผ่านการบ่มเพาะ 
และรอเวลาที่เหมาะเสมอ จะ
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 
เปรียบเหมือนกับสิ่ งการจัด
กิจกรรมใดๆ ก็ตามควรเลือก
จังหวะที่เหมาะสม

การเดินป่า

จากคำากล่าวของคุณเก่ง 
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ
กิจกรรมเดินป่าที่ยั งคงผลิ ใบ
เรื่ อยมาแม้จะ ผ่านกาลเวลา
ล่วงเลยมาแล้ว 3 ปี (ในวันที่
สัมภาษณ์ ปี 2013)

กิจกรรมนี้มีเป้าหมาย คือ 
อยากให้พนักงานเห็นว่าตนเอง
มีศักยภาพมากกว่าที่คิด โดย
จัดทริปเดินป่า ปีนเขา ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยพนักงาน
เข้าร่วมประมาณ 20 คน ลักษณะ
ป่าที่ไปเป็น ป่าดงดิบ โดยมีนาย
พรานเป็นผู้ให้ดูแลและนำาทาง ซึ่ง
เขาบอกกับทีมงาน opendream 
ว่า

วันแรกของการเดินป่าผ่าน
การเดินในระยะทาง 9 กิโลเมตร 
มีฝนตกตลอดทั้งคืน ซึ่งทีมงาน

สัมมนาครั้งแรกเราเกิดตอน

ปี 2010 ที่ไปเดินป่าดงดิบที่

นครศรีธรรมราช 3 วัน 2 คืน

7 โมงถึงทุ่มนึง 

พอ 3 ปีผ่านไปมันยังเกิด

บทสนทนาที่ทุกคนยังจำาได้ใน

ความทรงจำาเดียวกัน 

เราเป็นทีม เราเดินไปด้วยกัน

ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้มันทำาให้เรา

รู้สุกว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกัน 

เลยเป็นเป้าหมายว่าทุกปีเราจะจัด

สัมมนาที่ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คุณจะพบว่าคุณมีศักยภาพเกิน

กว่าที่คุณคิด คุณจะทำาอะไรที่คุณ

ไม่คิดว่าจะทำาได้
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ก็สามารถผ่านมาได้ นั่นทำาให้
แต่ละคนค้นพบว่าตนเองทำาอะไร
ได้มากกว่าที่ตนเองคิด พวกเขา
ได้ค้นพบอะไรระหว่างมากมาย
ทางทำาให้รู้ว่าเวลาที่มีความสุข
ที่สุด คือ ระหว่างการเดินทาง
ซึ่งอาจไม่ใช่จุดหมายเสมอไป 
เปรียบกับการทำางาน ความสุข
จากกระบวนการทำางานร่วมกัน
กับเพื่อน พี่ น้องในทีมงานก็เป็น
ความสุขได้อย่างหนึ่ง

การฝึกศิลปะการละคอน
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือการฝึกแสดง
เจตนาในบทบาทที่เหมาะสม กับ
สถานการณ์  แม้จะอยู่ในสภาพ
จิตใจที่ไม่สอดคล้องกับการแสดง

บทบาทนั้น โดยมุ่งหวังให้ละคอน
เข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กร โดย
มีเงื่อนไขว่าหลังการฝึกต้องมี
การแสดงละคอนจริงให้กับคน
ภายนอกองค์กร 

ความรู้สึกของคุณเก่ง หลัง
ผ่านการฝึกศิลปะการละคอน

ภายหลังการจัดกิจกรรมนี้
ทำาให้พนักงานได้มองเห็นอะไร
ใหม่ๆ รู้จักคำาศัพท์การละคอน 
เช่น คำาว่า “เจตนา” ในการแสดง
ละคอนเวลาเล่นบทบาทใดๆ 
ก็ตาม ต้องมีการแสดงเจตนา
ของบทบาทนั้นๆ เช่นเดียวกับ
ในการทำางานในสถานการณ์ที่
ต้องมีการเจรจาตกลงงานกับผู้
อื่นผู้ผ่านการฝึกในกิจกรรมนี้จะ
สามารถแสดงเจตนาของบทบาท
นั้นได้ดียิ่งขึ้น และสามารถอ่าน
เจตนาของคู่เจรจาได้ดีขึ้นเช่นกัน

ธรรมะ
กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมะ

จากเพ่ือฝึกสติสัมปะชัญญะช่วย
ในการฟังอย่างสมบูรณ์ ผลลัพธท์ี่
ได้คือ ทีม opendream สามารถ
อ่านเจตนาของคู่สนทนาที่สื่อสาร
กันได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คนที่โกรธง่าย 
อย่าให้ความคิด คูณความโกรธ
สิ่งหนึ่งที่คนกลุ่มนี้บอก คือ 

มนุษย์เรามีความคิดเข้ามาขวาง 
จึงทำาให้ไม่สามารถอ่านเจตนา
ของฝั่งตรงข้ามได้ชัดเจน เวลาฟัง
สิ่งใดแล้วมีความคิดเข้ามาแทรก
จะทำาให้การฟังไม่สมบูรณ์ ด้วย
สภาพแวดล้อมของทีมงาน 
opendream ที่มีอายุมันใกล้เคียง
กัน จึงกระทบกระทั่งกันบ่อย สิ่ง
ที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ คือ ถ้า
โกรธแล้วคิดด้วย ความคิดจะไป

ตอนนั้นเขามาสะกิดต่อมว่าคน

เราเวลาเล่นละครต้องออกมา

จาก แนวความคิด ต้องออกมา

สวมบทบาทในละครจริงๆ อย่าง

เชน่พีป่อ๊กสวมบทเปน็เพลยบ์อยก็

ต้องพยายามทำาตัวเป็นเพลย์บอย

แล้วมันก็ยังมีบ่อยๆบางครั้งหลัง

เลิกละครแล้ว ตัวเพลย์บอยก็ยัง

ไม่ออกไปจากตัวเราไป หรือเวลา

แสดงบทโกรธ บทเสียใจ พอจบก็

ยังอิน เขาก็สอนให้เราออกจาก

เรื่องราว เมื่อจบแล้วก็ต้องออก

จากบทบาทนั้น
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คูณความโกรธ เช่น การแสดง
อารมณ์ฉุนเฉียวเมื่อทีมงานทำา
พลาดบ่อยครั้ง จะกระทบกับ
ความสัมพันธ์ทำาให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างกันมากขึ้นจนกระทั่ง
นำาไปสู่ปัญหาการทำางานร่วม
กันในอนาคต 

หลังหัวหน้าทีม opendream 
ผ่านการฝึกนี้ และถ่ายทอดไป
ยังทีมงานแล้วการทำางานเป็น
ไปอย่างเข้มข้น รวดเร็ว แต่ยัง
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทีม 
opendream เป็นทีมที่มีการ 
comment งานกันอย่างตรง
ไป ตรงมา ในบางครั้งเป็นการ 
comment ข้ามสายงานซึ่งอาจ
เป็นความคิดที่ ไม่รู้ข้อจำากัด
ในงานนั้นๆ แต่หลังผ่านการ
เรียนรู้จากกิจกรรมนี้แล้ว การ 
comment งานสามารถทำาได้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ
ทุกคนเข้าใจเจตนาของผู้พูดท่ี
อยากพัฒนางานให้ดีที่สุด

บางครั้งให้คน design ไม่เป็นมา 

comment งานของ Designer

ว่าไม่สวย 

บางทีฝั่ง Developer

ก็เหมือนกันชอบคิดว่า

สิ่งที่ฉันทำาดีแล้วไม่เห็นต้อง

แก้ไขอะไรเลย 

เราก็เปลี่ยนใหม่ว่า เรามาแสดง

เจตนากันตรงๆ เลยว่า

มันไม่สวย ต้องแก้นะ 

เราต้องพยายามทำาให้ทีมอ่าน

เจตนาเราให้ออกว่าที่พูดแบบนี้ไม่

ได้ทำาร้ายกันนะ 

แต่เราต้องการจะพัฒนา

แต่ก็ดีที่เขาพยายาม

ปรับตัวเข้าหากัน มีน้องคนหนึ่ง

ตอนนี้ที่อยู่เชียงใหม่

เป็นหนึ่งในคนที่เรียนรู้เรื่องเจตนา 

เขาบอกว่า

พี่หนึ่งพยายามแก้ปัญหาเร็วไป 

ซึ่งถือว่าเป็น feedback

จากน้องตรงๆ ว่าเราควรแก้

ปัญหาอะไร 

อย่างที่บอกด้วยที่พี่ป๊อกอยู่ข้าง

บนคอยควบคุมน้อง แต่เราก็

ต้องการ comment feedback 

จากน้องๆ บ้าง ทำาให้การสื่อสาร

มันง่ายขึ้น และสนุกดี

กีตาร์ 
ก า ร เรี ย น รู้ วั ฎ จั ก ร ก า ร

ทำางานที่สามารถก้าวต่อไปได้
กิ จ ก ร รมกา ร เ ล่ นกี ต า ร์  

Ukulele โดยให้ทีมรุ่นน้องผลัด
กันดีด Ukulele ตัวเดียวรอบวง 
โดยมีทีมรุ่นพี่คอยเล่นเป็น Back 
up ให้ เมื่อส่งต่อไปที่ใครคนนั้นก็
ต้องเล่น ไม่ว่าจะเล่นเป็นหรือไม่
เป็นก็ตาม ไม่ว่าจะเล่นถูกหรือผิด 
กิจกรรมนี้จะกระตุ้นให้ทุกคนเล่น
ต่อไป แม้ว่าจะมีใครเล่นไม่เป็น 
หรือเล่นเพี้ยน โดยให้คิดเสมอว่า 
วงเราจะไปข้างหน้าต่อได้ยังไง ซึ่ง
บทเรียนที่ได้จากกิจกรรมนี้ คือ 
ในการปฏิบัติงานจริงๆ จะมีทีม
งานรุ่นพี่ ที่จะคอยเป็นผู้สนับสนุน 

หรือในภาษาดนตรี จะเรียกว่าเล่น 
Back up ให้ แล้วปล่อยให้ทีม
รุ่นน้องทำางานไปเหมือนการเล่น 
Ukulele ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยฝึกการ
รู้สึกตัว ให้กับทั้งทีมรุ่นพี่ และทีม
รุ่นน้อง เพราะโดยปกติเมื่อทำางาน
ผิดพลาดก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ผิด
แล้วเลิกเล่นเลย เพราะหมดความ
มั่นใจ กิจกรรมนี้สอนให้แม้ว่าจะ
เล่นผิดคีย์ ทำางานผิดพลาด ก็ควร
เล่นต่อไป ทำางานต่อไป อย่าเอา
ความผิดพลาดไปคูณความรู้สึก
ผิดหวัง จะกระทบวงทั้งวง หรือทั้ง
ทีมได้ ขอให้ทำาต่อไปให้จนจบ กับ
ลดตัวตน พยายามเล่นต่อเพื่อให้
เข้ากับสิ่งที่ทีมแบ๊กอัพทำาอยู่ ส่วน
ทีม Back up หรือทีมรุ่นพี่ก็ต้อง
มีความพยายามต่อไป ถึงจะเบื่อ
หน่ายต่อความผิดพลาดของทีม
รุ่นน้องแค่ไหนก็ต้องพยายามเล่น 
พยายามแสดงว่ายังให้โอกาสรุ่น
น้องได้ทำาต่อ เพราะฉะนั้นเมื่อทีม
รุ่นน้องพวกนี้เติบโตขึ้นมาก็ต้อง
เข้าสู่วัฏจักรการเปลี่ยนหน้าที่มา
เป็นทีมรุ่นพี่ หรือ ทีม Back up 
บ้างและเม่ือถึงตอนนั้นก็ควร
ต้องรู้จักความอดทน สำาหรับทีม
รุ่นน้องๆ ที่เริ่มโตขึ้นมาได้ เป็น
วัฏจักรแบบนี้เรื่อยไป
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Open Employee

ห ลั ง จ า ก ศึ ก ษ า ชี วิ ต ข อ ง 
opendreamer มาพอสมควร
ก็ได้ค้นพบความสุข 3 ประการ
ที่ทีมงานขององค์การแห่งนี้มีอยู่ 
คือ พวกเขาเป็นกลุ่มพนักงานที่
ได้โอกาสทำางานที่ท้าทายความ
สามารถและตัวพวกเขาเองก็
พ ร้อมที่ จะลุยไปกับองค์การ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง 
และร่วมกันพัฒนาองค์การให้
ก้าวต่อไปตามความต้ังใจที่อยาก
ทำาให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญ
ทางเทคโนโลยีมาเป็นตัว ขับ
เคลื่อน 

คุณเก่ง ได้เล่าถึงความสุข
ของตนไว้อย่างเรียบง่าย มีพลัง
ดังนี้ 

ทำางาน
ท้าทาย	ได้
พัฒนา
ตนเอง	

ร่วมพัฒนา
องค์กร

ทุกเช้าที่ผมตื่นมา

อาจจะมีขี้เกียจบ้าง

แต่มีความท้าทายทุกวัน 

แล้วงานที่ทำาทุกวัน

ก็เป็นงานที่ผมอยากทำา

เลยมีแรงดึงดูดที่อยากเข้ามาทำา 

เป็นทีมที่ไม่เก่งแต่พร้อมที่จะเสี่ยง 

พร้อมที่จะลองไปด้วยกัน

ทำาให้ทุกวัน ชีวิตไม่เหมือนเดิม

คุณป๊อก 
กลจักรสำาคัญที่เข้ามาเป็นตัว

ทำาละลายให้ทีมงานopendream 
เกิดการผสมสานเข้าด้วยกัน
อย่างลงตัว เขามีความสุขที่ได้
เห็นการพัฒนาขององค์การเรื่อย
ไป ตามประสาผู้ใหญ่ใจดีที่อยาก
เห็นProgrammer ไทยก้าวไกล
เป็นทีมระดับสากล

ความท้าทายทาง Professional 

ของผมหมดละ มาถึงจุดที่เรา

เรียนรู้หมดแล้ว

แต่กำาลังสนุกกับการเรียนรู้

เกี่ยวกับคน นึกถึงตอนดู AF

เราะจะได้เห็นพัฒนาการของเขา

ด้วย ก็เหมือนเป็น Reality Show 

เราเข้ามาดู เข้ามาสังเกตการณ์

ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ 

แล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกัน มัน

สนุกมากเลย เราเห็นผลการ

ทดลองว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ภาพของคุณป๊อก ผู้ดูแลเหล่า opendreamer ในฐานะโปรแกรมเมอร์มือฉกาจ
คุณเก่ง ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร วัยหนุ่ม
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คุณโดนัท 
พนักงานหนึ่งในกลุ่มแรกๆ 

ขององค์การอย่าง คุณโดนัท มี
ความสุขในเร่ืองของสถานท่ี
ทำางานที่พรั่ งพร้อมไปด้วยส่ิง
อำานวยความสะดวก และสร้าง
ความผ่อนคลายให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการทำางาน และ
ยกย่องทีมงานที่คอยช่วยเหลือ
กันมาตลอด

ผมรู้สึกว่าที่นี่ เขาสนับสนุน

ในเรื่องที่เราชอบครับ

แต่ละคนอาจจะมีเรื่องที่ชอบไม่

เหมือนกันนะครับ 

ใครที่สนใจเรื่องอะไร

ก็สามารถทำาในสิ่งที่ตัวเอง

สนใจได้แล้วก็โดยที่มีสภาพ

แวดล้อมของออฟฟิศ

ที่พร้อม มีคอมดีๆ ให้เรา

มีรุ่นใหม่ให้ เครื่องก็จะแรง หรือ

ว่ามีของเล่น มีเปียโน มีกีตาร์

มีเกมส์ 

ทำาให้รู้สึกว่า น่าทำางาน ครับ

ไม่ได้เครียดเกินไป

มีสิ่งที่ผ่อนคลาย 

และมีพวกนี้(ทีมงาน)

ที่สนับสนุนเราครับ

งานแต่ละงานของเรา เหมือนมันมีเรื่องราว

อย่างที่เราออกไป อย่างโปรเจคเรื่องน้ำาท่วมครับ

มันก็มีเรื่องราวตั้งแต่ว่า น้ำามันจะท่วมแล้วจะทำายังไงดี 

แล้วเราก็ได้คิดอะไรขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำาท่วม 

หรือช่วยให้คนอื่น ผมก็มีเรื่องราวเยอะ ไปเล่าเพื่อน

แต่เพื่อนน่ะจะมีแต่เรื่องบ่น

คุณไนท ์ (ผู้รับผิดชอบการ
เขียน application Docter Me)

พ นั ก ง า น ใ น วั ย เ ริ่ ม ต้ น
ทำางานผ่านโลกการทำางานมา
ไม่มากนัก แต่เขารู้สึกได้ว่างาน
ที่เขาทำา องค์การที่เขาอยู่นั้น

สามารถสร้างความภูมิใจให้เขาได้ 
ซึ่งคนที่ทำาอาชีพเดียวกับเขาใน
วัยเดียวกันที่เขารู้จักกลับไม่ได้รับ
ประสบการณ์แบบที่เขาได้รับ นั่น
ทำาให้เขามีความสุขที่ได้ทำางานให้
ที่นี่
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Opendream คือ ตัวอย่าง
ขององค์การแห่งความสุขแบบเปิด 
(Open Happiness Organization) 
ที่เปิดพื้นที่ให้เหล่า IT Geek ที่มี
ฝันและพร้อมจะเรียนรู้ และลุยไป
กับองค์การ (Open Happiness 
Employee)ได้เข้ามารวมตัวกัน

เพื่อทำาหน้าท่ีส่งมอบความสุขให้
คนในสังคมผ่านการใช้เทคโนโลยี
เป็นตัวช่วย ควบคู่ไปกับการพัฒนา
องค์การด้วยหลักการบริหารคน
และหลักการพัฒนาคนที่เปิดกว้าง 
(Open Happiness Management) 
ปรับให้เข้ากับองค์กรของพวกเขา

โดยเฉพาะ เมื่อปัจจัยสามอย่าง
นี้มาบรรจบกันจึงเกิดเป็นความ
สุขที่เปิดกว้างพร้อมจะรับและ
แบ่งปันให้ผู้ที่แวะเวียนมารู้จัก
องค์การได้สัมผัสอยู่เสมอ



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  
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“
ทำาไมต้อง
กวดวิชา...?

.....

	ทำาไมต้อง
On	Demand,
A-Level...?

.....

ทำาไมต้อง
Learn

Corporation...

”

อาจมีผู้อ่านบางส่วน (ซึ่ง
หลายท่านอาจมีสถานะเป็น
ผู้ปกครองของนักเรียน) สงสัย
ว่าเรื่องเล่าองค์กรแห่งความสุข
เรื่องนี้ เหตุใดจึงเลือกสถาบัน
กวดวิชาเป็นองค์กรแห่งความสุข 
คำาถามที่ปรากฎในตอนต้นเรื่อง 
เป็น คำาถามที่ทีมวิจัยได้ตั้งขึ้น
เมื่อได้เริ่มรู้จักองค์กรแห่งนี้ ได้
เรียนรู้แนวคิดการสร้างองค์กร
แห่งความสุข วิธีการบริหารงาน
เพ่ือสร้างให้พนักงานเกิดความสุข
ในการทำางาน ตลอดการศึกษา
ครั้งนี ้ ผ่านการสืบเสาะ ค้นหา
ข้อมูล การสัมภาษณ์ จากหลาก
หลายแหล่ง ทั้งจากภายในองค์กร 
และการศึกษาจากแหล่งข้อมูลใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จนทำาให้

ทีมวิจัยสามารถตอบคำาถาม ทั้ง 
3 คำาถามข้างต้นได้ และคำาตอบ
เหล่านั้น คือ เหตุผลที่ทำาไมเรา
จึงเลือก Learn Corporation 
เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข... 

จากผลการสำ า ร วจ โดย 
NIDA Poll เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
25551  พบว่านอกจากโรงเรียน
ซ่ึงเป็นสถานที่ที่เยาวชนไทยใช้
เวลาอยู่เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตใน
แต่ละวันของช่วงเวลาที่ยังศึกษา
เล่าเรียน พวกเขาเลือกที่จะก้าว
เท้าเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ไม่ใช่
การศึกษาภาคบังคับอีกช่องทาง
หนึ่ง นั่นคือการตัดสินใจเดินไป
หาสถาบันกวดวิชา และเลือกเรียน

Learn Corporation
“สถาบันกวดวิชาที่สร้างความเข้าใจในชีวิต”

1 ผลการสำารวจพบว่า เยาวชนร้อยละ 66.13 ตัดสินใจเลือกเข้าสู่การศึกษาในรูปแบบสถาบันกวดวิชา
ที่มา: http://nidapoll.nida.ac.th/main/images/NIDAPoll85-2555.pdf

ศรายุทธ	พจนปรีชากุล,	ปิยรัตน์	ลีรคมสัน,	ผศ.ดร.สมบัติ	กุสุมาวลี
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ในส่ิงที่แต่ละคนคิดว่าเหมาะสม
กับตนเอง จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 
เยาวชนไทยส่วนใหญ่คิดว่าการ
ศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนอาจ
จะยังไม่สามารถถ่ายทอดวิชา
ความรู้ได้อย่างเพียงพอ และ
ทำาให้ไม่สามารถสั่งสมความ
รู้จนกระทั่งสามารถสอบเข้า
สถาบันการศึกษาที่ฝันไว้ได้ นั่น
อาจเป็นเหตุผลทำาให้สถาบัน
กวดวิชาอยู่ คู่กับสังคมไทยมา
เป็นเวลานาน

แล้วเหตุใดเยาวชนไทยจึง
มีความมุ่งมั่นที่อยากเข้าสถาบัน
การศึกษาในฝัน แล้วการได้เข้า
สู่สถาบันการศึกษาเหล่านี้ส่งผล
ดอียา่งไรตอ่พวกเขาในอนาคต...

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์
ประธานสถาบันวิ จัยเ พ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI)2  ให้
เหตุผลที่น่าสนใจไว้ว่า ตลาด
แรงงานไทยขาด “ระบบการ
คัดเลือกแรงงาน” ผู้สำาเร็จ
การศึกษาเพื่อเข้าทำางานที่มี
ประสิทธิภาพในการคัดเลือก
คนที่มีความสามารถตามที่
ต้องการได้จึงใช้การพิจารณา
จากสถาบันการศึกษาของ 

ผู้สมัครงาน ดังนั้นเยาวชนไทย
จึงได้ตบเท้า เข้ าสู่ สถาบัน
กวดวิชาเพื่อส่ังสมความรู้ที่
จำาเป็นต่อการสอบเข้าไปสู่
สถาบันการศึกษาชั้นนำาเพื่อ
ที่จะเพิ่มโอกาสในการทำางาน
ในอาชีพ และตำาแหน่งงานที่ดี

นอกจากนั้นการศึกษาภาค
บังคับของไทยยังขาดเรื่อง “การ
แนะแนวการศึกษา” ส่งผลให้
เยาวชนไทยที่สามารถสอบผ่าน
เข้าสู่สถาบันในระดับอุดมศึกษา
ยังคง “ซิ่ว”3  เพื่อสอบใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจากผลการสำารวจ
ของคณะทำางานแอดมิสชั่นส์ 
ฟอรั่มของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.)4 พบ
ว่ าทุกปีนั กศึ กษาที่ เ ลื อกซิ่ ว
ร้อยละ 5-12 หรือประมาณ 
10,000 คน... นั่นแสดงให้เห็น
ว่าแม้สถาบันกวดวิชาจะช่วยให้
เยาวชนไทยสามารถฝ่ากระแส
การแข่งขันเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ 
แต่ก็ยังขาดการแนะแนวการ
ศึกษาเพราะยังคงมีเยาวชน
กลุ่มหนึ่ งที่ตัดสินใจซิ่ ว เนื่อง
ด้วยสาเหตุสำา คัญอย่างหนึ่ ง 
คือ พวกเขาเลือกคณะผิด ไม่ใช่

อย่างที่คิด หรือไม่ใช่คณะที่ถนัด 
อย่างไรก็ตามยังมีเยาวชนอีก
กลุ่มทีต่ัดสินใจอดทน ร่ำาเรียน
จนจบระดับอุดมศึกษาและ
ก้าวเข้าสู่แรงงาน ผลที่ตามมาก็
คือ พวกเขาอาจจะเดินทางเข้า
สู่เส้นทางอาชีพท่ีทำาให้พวกเขา
ไม่มีความสุขในการทำางาน หรือ
อาจต้องหันเหไปเลือกอาชีพที่
ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่จบ
การศึกษา แต่ตัวอย่างหนึ่งของ
ประเทศในเอเซียท่ีเป็นตัวอย่าง
ของการสร้างคนที่ดีคือ การ
ศึกษาของประเทศญ่ีปุ่นสามารถ
ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนรู้จักตัว
ตนในสิ่งที่ชอบได้รับทราบข้อมูล
เก่ียวกับอาชีพท่ีตนใฝ่ฝันมาก
ท่ีสุดเพ่ือลดปัญหาดังกล่าวข้าง
ต้น หรืออาจเรียกได้ว่าการช่วย
เยาวชนในการ “ค้นหาตนเอง”5 
และช่วยหล่อหลอมให้มีเป้า
หมายในชีวิต มีความมุ่งมั่น 
ขยัน อดทน และมีวินัย นอกจาก
นี้ ยังมีการให้ข้อมูลสภาพการ
ทำางานของอาชีพต่างๆที่สนใจ 
รวมถึงการส่งเสริมให้ เด็กไป
ทัศนศึกษา และฝึกงานเพื่อช่วย
สนับสนุนให้เยาวชนรู้จักตนเอง

2ถอดความจากบทสัมภาษณ์ในรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด ตอน ทำาไมต้องกวดวิชา ออกอากาศวันที่ 11 ก.ย. 2556 ทาง Thai PBS ที่มา www.
youtube.com/watch?v=v5qp_38GA1s

3ซิ่ว หมายถึง คือ เยาวชนมีโอกาสเข้าศึกษาเล่าเรียนในสาขา คณะของมหาวิทยาลัย สถาบันที่ต้องการแล้ว แต่ไม่สามารถที่จะเรียนจบหลักสูตรได้ด้วย
บางเหตุผล อาทิ เกรดเฉลี่ยไม่ได้ตามเกณฑ์ ไม่ชอบไม่ถนัดในสาขาวิชานั้นหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นในที่สุดต้องออกจากระบบการศึกษาเพื่อไปหาทางเลือกใหม่  
ที่มา: มติชนออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2555 11 พฤษภาคม 2555, www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1336707494&grpid=03&ca
tid=03 

4ที่มา: มติชนออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2555, www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1339397238&grpid=&catid=19&subcat
id=1903 

5เยาวชนญี่ปุ่นได้รับการกระตุ้นให้ค้นพบเป้าหมายของตนเองด้วยการทำากิจกรรมชมรมตลอดช่วงชีวิตมัธยม ซึ่งเป็นหลักทางจิตวิทยาวัยรุ่นที่อยากมี
ความสำาคัญในกลุ่มของตนเอง การทำากิจกรรมชมรมจึงเป็นเหมือนช่องทางในการสร้างสังคมให้ตนเอง ทำาให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ ดังนั้นเด็กมัธยมต้น
ของญี่ปุ่นจะทำากิจกรรมชมร้อยละ 90 นอกจากนั้น ที่มา: รายการดูให้รู้ ตอน มัธยมต้น ค้นหาตัวเอง ออกอากาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2556 ทาง Thai PBS 
www.youtube.com/watch?v=i-eoDBGZZug 
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โรงเรียนส่วนใหญ่

ไม่ได้สนับสนุนให้

เยาวชนเข้าใจอย่าง

แท้จริงทั้งเรื่องคุณค่า

ความเป็นมนุษย์	และ

การค้นหาตัวเอง

ว่าชอบอะไร และอยากทำาอาชีพใด
อ่านมาถึงตรงส่วนน้ีท่าน

อาจสงสัยว่ าแล้วการอ้างอิ ง
ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับการ
ศึกษาไทยเกี่ ยวอะไรกับการ
สร้างองค์กรแห่งความสุข ทีม
วิจัยค้นพบว่าสถาบันกวดวิชาที่
ดำาเนินงานภายใต้องค์กรที่ช่ือว่า 
“Learn Corporation” ได้
พยายามสอดแทรกคุณค่าที่สถาบัน
กวดวิชา หรือโรงเรียนส่วนใหญ่
ไม่ได้สนับสนุนให้เยาวชนเข้าใจ
อย่างแท้จริง ทั้งเรื่องคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ และการค้นหาตนเอง 
ที่น่ีพยายามแสดงบทบาทเหล่า
น้ีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้แม้ไม่
ได้เป็นหน้าที่หลักที่สถาบันกวด
วิชาทั่วไปต้องทำา โดยสอดแทรก
ผ่านการสอนในห้องเรียน การ
ออกเวทีแนะแนวการศึกษา หน้า
แฟนเพจของอาจารย์ผู้สอนของ
สถาบัน รวมทั้งช่องทางเฉพาะใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์

ผลการเก็บข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 จากหน้า
แฟนเพจของคุณโหน่ง หรือ “พี่
โหน่ง Ondemand”6 ครูใหญ่
จากสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ 
(OnDemend    ภายใต้การ
บริหารงานของ Learn Corporation)
พบว่ามีการสอดแทรกข้อความ
หรือเรื่องราวที่กระตุกให้นักเรียน
ที่ติดตามแฟนเพจได้ซึมซับเกี่ยว
กับ “คุณค่าความเป็นมนุษย์” 

เช่น เรื่องของ ความรักครอบครัว 
ความซ่ือสัตย์ ความขยันหม่ันเพียร 
ความอดทน ความเข้าใจในเรื่อง
ความรักสำาหรับหนุ่มสาว การ
สร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตให้กับตนเอง 
เป็นต้น รวมทั้งเรื่องสำาคัญที่การ
ศึกษาเมืองไทยยั งขาดอยู่ คื อ 
“การค้นหาตนเอง” เช่น 7 วิธี
เปลี่ยนอนาคตตนเอง, เคล็ดลับ
การทำาอนาคตให้รุ่งแบบมีความสุข, 
การเป็นหมอที่ดี ชีวิตของหมอ
เป็นอย่างไร, สภาพการทำางาน
ของวิศวกรแต่ละประเภท, คำาถาม
สำาหรับถามตนเองว่าควรสอบ
เข้าคณะไหนดี เป็นต้น นอกจาก
นั้นในช่องทาง “OnDemand 
academy”7 ของสถาบันใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการนำา
คลิปท่ีเป็นการแนะแนวการศึกษา
สถาบันในเวทีต่างๆ มาโพสท์ไว้
อย่างต่อเนื่อง

คุณโหน่งได้สรุปแนวคิดการ
ค้นหาตนเอง และการเป็นมนุษย์
ผู้ใหญ่ผู้มีคุณค่าต่อสังคมที่ค่อยๆ
สอดแทรกให้นักเรียนได้ซึมซับ
มาตลอดชีวิตการเป็นครูผ่าน
แนวคิด “7 วิธีเปลี่ยนอนาคต
ตนเอง”8  ดังนี้

วิธีที่ 1. ต้องหาตัวเองให้เจอ 
“ถ้าน้องพบตัวตนเมื่อไหร่ พลัง
ของจิตใจ มันจะผลักดันให้น้อง
ประสบความสำาเร็จ”

วิธีที่ 2. ต้องหาจุดบกพร่อง
และประเมินตัวเอง “ต้องหาจุดที่

6 ที่มา: www.facebook.com/pnhongondemand
 7 ที่มา: www.youtube.com/user/ondemandacademy/videos
 8ถอดความจากแฟนเพจของคุณโหน่ง ondemand ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2556 ที่มา: www.facebook.com/pnhongondemand 
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เป็นข้อบกพร่องกล้าท่ีจะยอมรับ 
ไม่งั้นจะพัฒนาตัวเองไม่ได้”

วิธีที่ 3. ต้องอึด “คนอึด จะ
เป็นคนที่ไม่ยอมล้มเลิกง่ายๆ หาก
ไม่ประสบความสำาเร็จ”

วิธีที่ 4. ต้องฉลาด “ต้องหา
วิธีการดีๆ ก่อนลงมือทำาอย่าเป็น
คนที่ใครบอกให้ทำาอะไรก็ทำา หรือ
ทนด้วยวิธีการผิดๆนะครับ”

วิธีที่ 5. ต้องใช้พลังธรรมชาต ิ
“เช่น เวลาน้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
จะใช้เวลาอ่านหนังสือนานมาก 
แต่ถ้าน้องถามครูหรืออาจารย์ 
ท่านจะเป็นพลังธรรมชาติให้
เรา หรือเช่น เราติดทำาโจทย์ไม่
ได้ หากเราถามเพื่อนหรือแบ่งกัน
ทำากับเพื่อนเราก็สามารถใช้พลัง
ธรรมชาติตรงนี้ มาสนับสนุนให้
เราเรียนได้ดีขึ้น”

วิธีที่ 6. ต้องกล้าให ้ “น้อง
อยากจะเก่งในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
แทนที่น้องจะน่ังเรียนให้ตัวเรา
เก่ง ลองเปลี่ยนไปสอนเพื่อนแทน 
ในระหว่างที่น้องสอนหรือน้อง
กำาลังทำาตัวเราเองเป็นผู้ให้น้ันมัน
จะยิ่งทำาให้ น้องมีความเชี่ยวชาญ
ในวิชานั้นมากยิ่งขึ้น”

วิธีที่ 7. ต้องมีคุณธรรม “ใน
ชีวิตเราบางครั้งอาจสูญเสีย ล้มเหลว
หรือผิดพลาด แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องห้าม
ทิ้งคือ คุณธรรม หรือความดี อย่า
ทำาสิ่งที่มันไม่ดี แม้ว่าตอนนั้นกลุ่ม

เพื่อนหรือกระแสสังคม กำาลังบอก
กับน้องว่า “มันน่าทำา” ก็ตาม”

Happy Organization

ในฐานะผู้นำาของ Learn 
Corporation คุณโหน่งได้สร้าง
องค์กรที่มี “วัฒนธรรมองค์กร”9   

ที่สอดคล้องกับแนวคิด “7 วิธี
เปลี่ยนอนาคตตนเอง”  เพื่อให้
บ่มเพาะให้เกิดบุคลากรน้ำาดีมี
ความสุขที่สามารถสร้างความ
แตกต่างในแวดวงของสถาบัน
กวดวิชาเมืองไทย และเพื่อ
เป้าหมายสูงสุดขององค์กร คือ 
การพัฒนาระบบการศึกษาของ
ประเทศให้เกิดความยั่งยืน... 

บริษัท Learn Corporation 
จำากัด       ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 
ดำาเนินธุรกิจด้านการศึกษา การ
พัฒนาระบบการเรียน และก่อตั้ง
สถาบันกวดวิชา On Demand          
และ A-Level   เน้นการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ในหลักสูตร ฟิสิกส์ 
เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ โดยใช้
การเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
(On Demand) นักเรียนสามารถ
เลือกลงทะเบียนเรียนในบท
หรือหัวข้อที่สนใจ และสาขาท่ี
สะดวก นอกจากนั้นมี Application 
สำาหรับ Smart Phone ทั้งใน
ระบบ Android และ iOS เรียก
ว่า “Clear” เพื่อเป็นช่องทางให้

นักเรียนของสถาบันได้ส่งคำาถาม
ที่สงสัยไปยังสถาบัน และจะมี
ทีมนักวิชาการตอบคำาถามกลับ
ภายใน 24 ชั่วโมง   และเพื่อ
ความเข้าใจบริบทขององค์กร
ก่อนศึกษาเรื่องราวการสร้าง
องค์กรแห่งความสุขผู้อ่านควร
ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

Learn Corporation มี
ผู้บริหารระดับสูงที่ เรียกกันว่า 
Board 4 คน10   ประกอบด้วย 
“พี่โหน่ง”11 ผู้ก่อตั้ง “พี่เต๋อ”12  
ผู้ร่วมก่อตั้ง “พี่แท็ป”13  และ 
“พี่เต้ย”14   ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
แตกต่างกัน แต่ทั้ง 4 คน คือ 
ศูนย์รวมจิตใจของพนักงาน 
Learn Corporation 

จุดเด่นด้านการบริหารของ
องค์กรที่แตกต่างสถาบันกวด
วิชาในตลาด คือ การแยกฝ่าย
บริหาร และฝ่ายวิชาการชัดเจน 
เพื่อให้การพัฒนาองค์กรทั้งใน
ด้านการศึกษา และด้านธุรกิจ
ก้าวไปพร้อมๆ กัน  

ปี 2556 Learn Corpora-
tion มีพนักงานทั้งหมด 275 คน 
(ประจำาสำานักงานใหญ่  119 คน 
ประจำาสาขา 156 คน) เปิดสาขา
ให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และใน
ภูมิภาค 40 สาขา โดยมีนักเรียน
ในระบบกว่า 200,000 คน เวลา
ทำาการของสำานักงานใหญ่ คือ 

 91.เน้นคุณธรรมเหนือสิ่งอื่นใด   2.ไม่เพ่งโทษ – เริ่มต้นที่ตนเอง – กล้าอาสา   3.อยู่กันแบบครอบครัว    4.ทำาเต็มที่ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง    5.ใช้ความรู้ ให้โอกาส
10ที่ Learn Corporation พนักงานจะใช้สรรพนามแทนผู้บริหารทุกระดับว่า “พี่” + ชื่อเล่น
11 พี่โหน่ง อาจารย์ สุธี  อัสววิมล  ดำารงตำาแหน่ง Board of Director และ อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์
12พี่เต๋อ  อาจารย์ สาธร  อุพันวัน ดำารงตำาแหน่ง Managing Director และ อาจารย์สอนวิชา GAT 
13 พี่แท็ป อาจารย์ ภาคภูมิ  อร่ามวารีกุล  ดำารงตำาแหน่ง Board of Director และ อาจารย์สอนวิชาเลข
14พี่เต้ย  คุณ ธานินทร์  ทิมทอง  ดำารงตำาแหน่ง Board of Director 
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ตั้งแต่ 8.30 – 18.30 น. หยุด
ทำาการวันเสาร์-อาทิตย์ 

พนักงานมีอายุเฉลี่ยประมาณ 
26-27 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง 
Work Hard Play Hard อยู่กัน
แบบครอบครัวให้เกียรติซ่ึงกัน
และกัน กลุ่มที่เสี่ยงมีความเครียด
ที่สุด คือ ทีมวิชาการที่ทำางานค่อน
ข้างหนัก เนื่องจากต้องเตรียม
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน
ให้ทันกับสถานการณ์การแข่งขัน
ของธุรกิจซึ่งมีการแข่งขันสูงมาก 

ส่วนกลุ่มที่มีการลาออกสูงสุด คือ 
พนักงานสาขา 

ด้ ว ย บ ริ บ ท ดั ง ก ล่ า ว รู ป
แบบความสุขจึงถูกออกแบบมา
ให้เน้นความคิดสร้างสรรค์ด้วย
กระบวนการท่ีเรียบง่ายแต่ส่งผลก
ระทบสูง (Creative Organization) 
ความสุขขององค์กรเกิดจากการ
อยู่กันแบบเรียบง่ายในลักษณะ
ครอบครัวที่ใส่ใจ และให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน เน้นการเปิดพื้นที่ให้
พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการส่งต่อ
ความสุขกันเป็นวงจรในแบบของ 
Learn Corporation ดังแผนภาพ

ในส่วนถัดไปเป็นการนำาเสนอ
วิธีการสร้างความสุขให้กับพนักงาน
ของ Learn Corporation ทั้งการ
สร้างความสุขให้กับพนักงานทั้งใน

พลวัตรของความสุขใน Learn Corporation

สำานักงานใหญ่ และสาขา รวมทั้ง
วิธีการที่สร้างความสุขให้พนักงาน
ในภาพรวมขององค์กร
Happy Management

เมื่อเข้าใจบริบทขององค์กร 
และมีภาพองค์กรในแบบที่อยากจะ
เป็นแล้ว Learn Corporation จึง

รูปแบบความสุขจึง

ถูกออกแบบมาให้เน้น

ความคิดสร้างสรรค์

ด้วยกระบวนการที่

เรียบง่ายแต่

ส่งผลกระทบสูง

แนวทางการสร้างความสุข
สำาหรับพนักงานสำานักงาน

Cool Office พี่พบน้อง Tuning 

ประกันชีวิตให้คุณพ่อคุณแม่

Outing

กิจกรรมเสริมสุขภาพ การทำาบุญสาขา จิบน้ำาชา

แนวทางการสร้างความสุข
สำาหรับพนักงานสาขา

แนวทางการสร้างความสุข
สำาหรับพนักงานในภาพรวม



161Creative Solution for
Creative Organization

เลือกแนวทางการสร้างความสุขให้
พนักงานในแบบที่เรียบง่ายไม่ซับ
ซ้อนแต่สร้างสรรค์ ดังนี้
Cool Office

สำานักงานของ Learn Cor-
poration ตั้งอยู่ที่ตึกวิทยกิตติ์ 
ชั้น13… ที่นี่พนักงานสำานักงาน
จะได้อยู่ใน Cool Office ที่ตั้งใจ
ให้เป็นเหมือนบ้านหลังท่ีสองของ
พนักงาน และเป็นที่ภาคภูมิใจ
ของคนในองค์กรเวลามีแขกมา
เยี่ยมและชื่นชมว่าสำานักงานสวย 
และน่าอยู่

นอกจากนี้ในมุมหนึ่งด้าน
หลังสำานักงานมีมุมพักผ่อนของ

พนักงาน โดยออกกฏเหล็กว่า
ทุกคนที่เข้าไปใช้ห้องนั้นห้ามคุย
เรื่องงานกัน และบริเวณเดียวกัน
เป็นมุมทานอาหาร จิบกาแฟ 
ผสมปนเปกับการพูดคุยเรื่อง
ราวสัพเพเหระ หรือประเด็น
ร้อนในแต่ละวัน

เพ่ือช่วยพนักงานในการจัด
ระเบียบโต๊ะทำางาน องค์กรได้จัดหา
การตู้ Locker สำาหรับเก็บสัมภาระ
ของพนักงาน คอมพิวเตอร์ Laptop 
รวมถึงเอกสารต่างๆ พนักงานบาง
ส่วนใช้สำาหรับเก็บของส่วนตัว เช่น 
หมอน ผ้าห่ม บางท่านใช้เก็บของรัก
ของหวงอย่างตุ๊กตา

กิจกรรมเสริมสุขภาพ
กิจกรรมที่สุภาพสตรีส่วน

ใหญ่นิยม และเสริมสร้างสุขภาพ
ได้ดี คือการเล่น โยคะ ทางองค์กร
จึงเชิญครูสอนโยคะมืออาชีพมา
สอนโยคะให้กับพนักงานโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
อย่างต่อเนื่อง

แน่นอนสำาหรับสุภาพบุรุษ
ก็มีกิจกรรมเสริมสุขภาพอีกอย่าง
ที่เป็นที่นิยม นั่นคือ ปิงปอง โดย
จัดเตรียมโต๊ะปิงปองและอุปกรณ์
ไว้ให้พร้อม ในทุก 3 เดือนมีการ
จัดการแข่งขันปิงปองภายในซึ่งมี
พนักงานจากหลากหลายฝ่ายทั้ง
ชาย หญิงเข้าร่วมทั้งในบทบาท
ผู้เล่น และกองเชียร์ โดยจัดการ
แข่งขันในช่วงบ่ายของวันทำางาน 
ใช้เวลาการแข่งขันประมาณ 1 เดือน  
โดยรางวัลสำาหรับการแข่งขันจะ
ได้รับเป็นเงินสดซึ่งเป็นเงินจำานวน
ไมม่ากแต่สร้างความสนุก และ
ความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน

ห้องรับแขก

มุมพักผ่อน และ มุมทานอาหาร จิบกาแฟ Locker สำาหรับเก็บสัมภาระของพนักงาน
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แนวทางการสร้างความสุข
สำาหรับพนักงานสาขา

จากสถานการณ์ที่พนักงาน
สาขาลาออกมากที่สุด ผู้บริหาร
จึงกลับมาค้นหาสาเหตุและส่วน
หนึ่งพบว่าพนักงานสาขาขาด
ความใกล้ชิดกับผู้บริหาร และยัง
ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึงเช่นเดียว
กับพนักงานในสำานักงาน ดังนั้น
จึงเกิดโครงการ พี่พบน้อง15  เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานสาขา และผู้บริหาร 

Learn Corporation เลือก
วิธีอันเรียบง่ายโดยการพูดคุยสาร
ทุกข์สุกดิบในเวลาท่ีทีมผู้บริหาร
เดินทางไปยังสาขาต่างๆ โดยมี
แนวคำาถาม 4Qs (Question) 
ได้แก่ สุขภาพ การทำางาน 
ครอบครัวและอนาคต โดย
เริ่มกระบวนการในช่วงเช้า
ด้วยการนั่งพูดคุยร่วมกันทุก
คนในสาขานั้น แนะนำาตัวเอง 
และเล่าถึงอนาคตที่วางแผน
ไว้ในอีก 5 ปี และร่วมกันรับ
ประทานอาหารเที่ยง เมื่อถึง
ช่วงบ่ายจะเป็นการเปิดใจพูด
คุยกันตัวต่อตัวด้วย 4Qs เมื่อ
พบว่าพนักงานสาขาท่านใดมี
ปัญหาที่กระทบกับสภาพจิตใจ
อันมีผลต่อการทำางานทางทีม
บริหารที่ ได้พูดคุยกับพนักงาน
เหล่านี้จะนำาประเด็นเข้าสู่กลุ่มใน 
Whattsapp16 ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะ
ที่ตั้งขึ้นโดยมีผู้บริหารในแต่ละ
ฝ่ายของ Learn Corporation 

15 WhatsApp Messenger เป็นแอ็พการส่งข้อความแบบเคลื่อนที่ ข้ามระบบ ซึ่งอนุญาตให้คุณส่ง SMS ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ WhatsApp 
Messenger มีบริการสำาหรับ iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone และ Nokia ที่มา; www.whatsapp.com/download/?l=th
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ที่สามารถหาแนวทางเพ่ือช่วย
พนักงานกลุ่มที่เกิดปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว

เบื้ องหลั งที่ทำ า ให้วิ ธีการ
นี้ประสบความสำาเร็จในระดับ
ที่ หยุดอัตราการลาออกของ
พนักงานสาขาให้อยู่ในระดับคงที่ได้ 
คือ การที่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
ให้ commitment ว่าต้องทำา
โครงการนี้ให้สำาเร็จ ตามที่คุณเอ๋ 
Human Resource Manager 
กล่าวไว้ว่า

นอกจากโครงการพี่พบน้อง
ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความรักในองค์กรแล้ว Learn 
Corporation มุ่งปลูกฝังให้
พนักงานสาขารู้สึกว่าสาขา คือ 
บ้าน หรือธุรกิจท่ีเป็นของพวกเขา 
และมุ่งพัฒนาให้เกิด Mindset 
ของการเป็นผู้ประกอบการ จาก
ประสบการณ์ของผู้บริหารฝ่าย 
HR คุณเอ๋ Human Resource 
Manager ได้เล่าถึงสาขาพิษณุโลก
ไว้ว่า

 16โครงการ พี่พบน้อง ดำาเนินการโดยแบ่งกลุ่มทีมผู้บริหาร ออกเป็น 6 ทีม รวม 12 คน เพื่อกระจายลงไปที่สาขา เดือนละ 6 สาขา หมุนเวียนกันไป ทั้ง 6 สาขานั้น
จะเจอผู้ทีมผู้บริหารในวันเดียวกันพร้อมกันทุกทีมในทุกเดือน โดยจะแบ่งออกเป็นสาขาในภูมิภาค 3 แห่ง ในกรุงเทพ 3 แห่ง และไม่บอกพนักงานที่สาขาว่าจะมีใครไปเยี่ยม
บ้าง เพียงแต่นัดหมายเท่านั้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นแก่พนักงาน

ทุกคน	(ทีมบริหาร)

ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน

แล้วรู้ว่าเราทำาไปเพื่ออะไร

นั่นคือ	หน้าที่ของพวกเรา

บรรยากาศการล้อมวงสนทนาในช่วงเช้าของโครงการพี่พบน้อง

ผลของการปลูกฝังMindset 
การเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
เป็นเจ้าของบ้านร่วมกันน้ีทำาให้
บรรยากาศในการทำางานของ
แต่ละสาขาค่อนข้างผูกพันกัน 
และมุ่งมั่นทำางานเพื่อองค์กรด้วย
เป้าหมายเดียวกัน โดยรู้สึกว่า
สาขาคือธุรกิจที่พวกเขามีส่วน
ร่วมกันสร้างและช่วยกันดูแล
อย่างสุดความสามารถ

แนวทางการสร้างความสุข
สำาหรับพนักงานในภาพรวม

กระบวนการท่ีทำาต่อทุก 6 เดือน 
เป็นกระบวนการที่เรียบง่ายแต่
ได้ผลเป็นที่พอใจและดำาเนินการ
ทั่วทั้งองค์กร  คือ กระบวนการ 
Tuning เป็นกระบวนการที่หัวหน้า
โดยตรงเปิดอกพูดคุยกับผู้ใต้บังคับ
บัญชาโดยตรงแบบ 1-1 เริ่มจาก
ทีมผู้บริหารระดับสูงไล่ระดับลงมา
ตามสายการบังคับบัญชาซึ่งดำาเนิน
การทั้งสำานักงานและสาขา โดยมี
หัวข้อคำาถาม 4 เรื่องหลัก คือ งาน, 
สุขภาพ, อนาคต, ครอบครัว เพื่อ
รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไข 
รวมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะในการ
ทำางาน และช่วยให้มีความเข้าใจกัน
มากขึ้น

สาขาพิษณุโลกเป็นสาขาเล็กๆ

มีพนักงานประมาณ	5-7	คน

น้องจะถูกสอนว่าที่นี่คือบ้านเขา

เราไม่ได้สอนเขาว่าเขาเป็นแค่

พนักงาน	หรือ	เซลล์

หรือ	marketing	อย่างเดียว

เขาต้องมีความเข้าใจ	

หรือ	Mindsetของการเป็นเจ้าของ	

โดยเฉพาะผู้จัดการสาขา

เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย	

เขาต้องขับเคลื่อนๆ	น้องๆ

ดูแลน้องๆ	เวลาน้องมีปัญหาอะไร
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กระบวนการอีกอย่างหนึ่ง
ท่ีเป็นโครงการท่ีน่าสนใจใช้งบ
ประมาณน้อยมาก แต่กลับช่วย
ให้พนักงานมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันมากยิ่งขึ้น เหมือนเป็นการ 
Relax ให้หัวหน้างานหรือเพื่อน
ร่วมงานรับรู้ความเป็นตัวตนซึ่ง
กันและกันโดยการใช้อุปกรณ์ 
3 อย่าง คือ ชุดกาน้ำาชา ขนม 
และพื้ นที่ สำ าหรับการพูดคุ ย 
กระบวนการนี้เรียกว่า จิบน้ำาชา 
คือ กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
ทีมจะต้ังหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับการ
ทำางานมา 1 หัวข้อ เช่น เรื่องที่
เสียใจที่สุดในชีวิต หรือ เมื่อโลก
แตกจะทำายังไง และเปิดโอกาส
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้
แสดงความคิดเห็น ซึ่งแน่นอน
ทุกคนจะมีแนวความคิดของตัวเอง 

ซึ่งมีลำาดับการดำาเนินการเหมือน
กับ Tuning แต่จิบน้ำาชาจะทำา
พร้อมกันทุกคนในทีม

หรือแผนกซึ่งในกรณีสาขา
ก็จะทำาพร้อมกันทั้งสาขา โดย
วิธีการนี้ดำาเนินการทุกเดือน ใช้
เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง ผลของ
การทำากระบวนนี้ คือ การทำาให้
รับรู้ ถึงแนวความคิดอื่นท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน ทำาให้รู้ว่า
แต่ละคนมีตัวตน ความคิด ทัศนะ
คตินี้อย่างไร ฝึกการรับฟัง แลก
เปลี่ยน และการยอมรับความคิด
เห็นซึ่งกันและกัน

โครงการที่มีเจตนาส่งเสริม
ความกตัญญูและเส ริมสร้ าง
ความแข็งแกร่งของวัฒนธรรม
องค์กรของ Learn Corporation 
ในด้านคุณธรรม คือ โครงการ 
“ประกันชีวิตให้คุณพ่อ คุณแม่” 
โดยให้สิทธิกับพนักงานที่มีอายุงาน 

3 ปี ขึ้นไปได้มอบประกันชีวิตที่
ให้สิทธิประโยชน์ต่อบุพการีของ
พนักงานเพื่อเป็นหลักประกันแก่
ครอบครัวของพนักงาน 

โครงการสุดท้ายที่อาจเรียก
ได้ว่าเป็นโครงการสร้างความสุข
ที่พนักงานเรียกร้อง และต้อง
มีทุกปี ได้แก่ โครงการ Outing 
หรือการออกไปทำากิจกรรมพัก
ผ่อนหย่อนใจประกอบการการ
ท่องเที่ยวประจำาปีนอกสถานท่ี 
เพราะพนักงานที่นี่ เป็นกลุ่มคน
ที่ Work Hard Play Hard เมื่อ
ถึงช่วง Play ก็ต้องการเล่นแบบ
สุดๆ การ Outing จึงเป็นส่วน
หนึ่งของสวัสดิการที่ต้องจัดโดย
ปริยาย โดยตั้งเป้าหมายให้พนักงาน
ทุกคน (ทั้งพนักงานประจำา และ
พนักงานชั่วคราว) ได้ผ่อนคลาย
จากความเครียด ได้เที่ยวสนุก
สุดมันส์โดยไม่มีงานมายุ่งเกี่ยว มี
ผู้รับผิดชอบดำาเนินการเป็นฝ่าย 
HR ใช้เวลา Outing 2 วัน ซึ่ง
เป็นวันที่ทั้งองค์กรรวมถึงสาขา
หยุดงานไปเที่ยวพร้อมกัน และ
สามารถพาครอบครัวไปด้วย 
ในการไป Outing พนักงาน ผู้
บริหารทุกคนจะเป็นเพื่อนกัน
และมีส่วนร่วมกันอย่างถึงพริก
ถึงขิง เรียกได้ว่า จัดเต็มกันทุก
ภาคส่วน ดังที่ คุณ เนย (Human 
Resource Training and 
Development) กล่าวไว้อย่าง
ขบขันว่า
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เป็น	Outing	ที่เราไม่รู้ว่า

ใครเป็นพนักงาน	ใครเป็นผู้บริหาร	

มันเฮฮา	มันสนุกมาก	

เราไม่ต้องมานั่งเกรงใจ

ทุกคนจะตื่นเต้น	แม้กระทั่ง

ตัวสาขาเอง	ทุกคนจะไปซื้อเสื้อผ้า	

แฮปปี้	เพราะเราไปปลดปล่อย

เป็นตัวของตัวเอง		พอไป	พี่	MD	

เป็นกันเองมาก	ไม่ต้องมีเรื่อง

ตำาแหน่งมาเกี่ยว	

ได้เห็นมุมของหัวหน้าแต่ละฝ่าย	

ทำาให้เราได้อะไรจากการไปเที่ยว

มากกว่าความสนุก	

ค่อนข้างเต็มที่	ห้องพักสะดวก

พี่แม่บ้าน	พนักงานพาร์ทไทม์เรา

ก็ให้เต็มที่	โดยเฉพาะช่วงกิจกรรม

ตอนกลางคืน

ทุกคนได้ปลดปล่อยมาก	มีการ

แสดง	สนุกมาก	ที่แต่งตัวบ้าๆ	กัน

ภาพบรรยากาศการ OUTING
ที่ทุกคนในองค์กรได้เล่นสนุกสนาน ปลดปล่อย และพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ 

มีภาพของการแกล้งกัน ความสนุก เสียงหัวเราะอยู่มากมาย



โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy HOME Model)  

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)166

Happy Employee

เมื่อกล่าวถึงปัจจัยความสุขที่
พนักงานของ Learn Corporation 
ได้รับจากองค์กรสามารถแบ่งออก
เป็น 5 ประการ ดังนี้

1. ความศรัทธาต่อผู้บริหาร

ทุกคนที่ทีมวิจัยได้สัมภาษณ์
ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้
บริหารเป็นตัวอย่างของผู้นำาสมัย
ใหม่ท่ีนอกจากรับบทบาทเป็น
ครูในสถาบันกวดวิชาแล้วยัง
เป็นครูที่สอนการดำารงชีวิต และ
ให้ความเชื่อใจ เข้าถึงพนักงาน
มากกว่าองค์กรท่ีพวกเขาเคย
สัมผัส ทุกคำาสอน ทุกแนวคิด ทุก
การกระทำาของผู้บริหารระดับสูง
ได้ประทับไว้ในใจของพนักงาน
ทุกคนแล้ว และนั่นเป็นแบบอย่าง
ให้หัวหน้าทีม หัวหน้าแผนก และ
ทุกคนในองค์กรท่ีกำาลังเติบโต
และมีผู้ใต้บังคับบัญชาได้เอาเป็น
แบบอย่างของการเป็นผู้นำาที่ดี 
และมีคุณธรรม

ความแตกต่างของเราจากที่อื่น	

คือ	ผู้บริหารของเราเป็นครูด้วย

	เลยมี	image	ที่ต่างจากผู้บริหาร

ทั่วไปด้วย	น้องๆ	สาขาก็ได้รับ

ความรู้จากเขาไปด้วย	

แทรกซึมกันไปในทุกคน

ที่นี่ไม่มี	Gap	ระหว่าง

ผู้บริหารกับพนักงาน

คุณโน๊ต	Human	Resource
Recruitment	

2. คิดถึงใจเขา ใจเรา 

ที่นี่สอนให้มองหลายๆ	มุม	แม้

กระทั่งจากมุมคนผิด	ถ้าไม่จำาเป็น

เขาคงไม่ทำาหรอก	

ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องรู้จักให้อภัย

กันเป็นการมองอีกมุมนึง	ทุกครั้งที่

เกิดปัญหาจะให้โอกาส

พูดคุยกัน	สื่อสารกัน	

เราสบายใจที่จะอยู่ด้วย	เป็นการอยู่

ด้วยกันแบบครอบครัว	มันก็เลย

ผูกพันกัน

คุณเนย	Human	Resource
Training	and	Development

Learn Corporation ค่อนข้าง
อยู่กันด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น 
เมื่อเกิดเหตุการณ์กระทบกระท่ังกัน 
หรือเกิดความผิดพลาด พนักงาน
ทุกคนจะถูกปลูกฝังให้นั่งใจของ
ฝ่ายตรงข้ามและคิดก่อนว่าทำาไม 
เพราะอะไรเขาถึงกระทำาการดัง
กล่าว ไม่เพ่งโทษไปว่าผิด แต่จะ
หาสาเหตุ และช่วยกันแก้ไข นั่น
ทำาให้การสื่อสารระหว่างกันทำาได้
ดีมากขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างคำานึง
ถึงจิตใจของกันและกัน แต่แน่นอน
ต้องมีเป้าหมายขององค์กรเป็นตัว
ตั้งต้น

3.ได้อยู่กันแบบครอบครัว 

Happy Management 
ที่เรียบง่าย แต่ทำาด้วยใจและต่อ
เนื่องช่วยให้ Learn Corporation มี
บรรยากาศการทำางานเป็นครอบครัว
ใกล้ชิดกัน เน้นความเป็นกันเอง 
สามารถคุยกันได้มากกว่าเรื่องงาน 
ซึ่งผลดีที่ตามมา คือ เมื่อบรรยากาศ
ของครอบครัวเ กิด ข้ึนผสานกับ
ความเข้าใจในเป้าหมายองค์กร
ทำาให้การทำางานง่ายขึ้นส่งผลดีใน
ระยะยาว

ความสุขขององค์กรไม่ได้เกิดจาก

ความสร้างสรรค์	ความสุขของพี่

เกิดจากความเรียบง่ายความใกล้ชดิ	

ทำาอะไรง่ายๆ	ไม่ได้เป็น	

Processอะไรที่ซับซ้อน

อาศัยแค่ใจกับเวลา

คุณเอ๋	Human	Resource	Manager
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4.ทำางานเต็มที่ด้วยความสุข
จากวิธีการที่ถูกต้อง  

ที่นี่ เป็นบริษัทท่ีไม่เหมือน
บริษัททั่วไปที่สั่งให้พนักงานทำาตาม 
แต่ท่ีน่ีความคิดของผู้บริหารค่อนข้าง
ชัดเจน คือ ต้องการสอนพนักงาน
ในเชิงการเป็นผู้ประกอบการ 
ผ่านการสอนด้วยวิธีการทำางาน
ที่ถูกต้อง กระตุ้นให้ได้คิด สอน
ให้ทุกคนมองภาพว่าเป็นเจ้าของ
ร่วมกันทำาให้ทำาผลงานองค์กร
ออกมาดี

 5.ใช้ความรู้ ให้โอกาส

การให้โอกาสคนเป็นเรื่อง
ปกติใน Learn Corporation 
ที่นี่ให้โอกาสพร้อมกับการเปิด
ให้ได้ทำาจริง และมีอำานาจการ
ตัดสินใจ นั่นทำาให้การพัฒนา
ของพนักงานเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั่วทั้ง
องค์กร ผู้ที่เป็นหัวหน้ามีหน้าที่
เอื้ออำานวย และให้คำาแนะนำา
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้าถึงและ
ใกล้ชิด ทำาให้พนักงานมีกำาลังใจ
เห็นคุณค่าของตนเอง อยากเรียนรู้ 
อยากทดลอง เป็นแรงผลักดันจาก
โอกาสที่ได้รับ ดังที่

พี่ๆ	ให้โอกาสจนบางทีเราไม่เชื่อว่า

เราทำาได้	ผู้จัดการทุกคน

ค่อนข้างศรัทธา	

เพราะเขาได้รับโอกาสแบบนี้แหล่ะ	

เพราะพี่เขาเชื่อว่าเราทำาได้	

ทำาให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเอง

ว่าเราสามารถทำาได้	

ทุกอย่างเรียนรู้กันได้

บทส่งท้ายแต่ไม่ท้ายสุด

เมื่ออ่านมาถึงส่วนนี้คงพอ
เห็นภาพ และสัมผัสได้แล้วว่า
แนวคิด วิธีการ ไปจนถึงโครงการ
ที่ช่วยสร้างความสุขให้พนักงาน
ในแบบ Learn Corporation 
ก่อเกิดผลอย่างไร ที่นี่เป็นกรณี
ศึกษาองค์กรแห่งความสุขที่มี
ความชัดเจนในลักษณะเดียวกัน
กับแนวคิด HOME Model ที่เริ่ม
มองก่อนว่า Happy Organization 
ในแบบของพวกเขาจะเป็นอย่างไร 
Happy Management ที่เหมาะ
กับองค์กรเป็นอย่างไร และพวก
เขารู้ว่าปัจจัยใดท่ีจะทำาให้พนักงาน
พวกเขาเป็น Happy Employee 

มีองค์กรไม่กี่แห่งที่ผู้บริหาร
สูงสุดมุ่งม่ันลดช่องหว่างระหว่าง
ฝ่ายบริหาร และพนักงานให้น้อย
ที่สุด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่
สนิทสนมกันฉันท์พี่น้อง เพื่อนพ้อง 
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นครอบครัว
เดียวกันได้ซ่ึงคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่

จะสร้างข้ึนในวันเดียว คุณค่าของ
ชีวิตที่องค์กรกำาลังสร้างข้ึนใน
รูปของการให้การศึกษาอย่างมี
คุณธรรมไปสู่นักเรียน การดูแล
ทำาความเข้าใจและดูแลพนักงาน
อย่างเข้าถึง ส่งเสริมคุณธรรม และ
คุณค่าของสถาบันครอบครัว มี
การถ่ายทอดวิธีการดำารงชีวิต
อย่างมีคุณค่าให้พนักงาน นั่นคง
เพียงพอแล้วที่จะบอกว่า Learn 
Corporation เป็นมากกว่า
สถาบันกวดวิชาที่มุ่ งแสวงหา
กำาไรสูงสุด และนั่นทำาให้เราขอ
เรียกองค์กรแห่งนี้ว่า  “สถาบัน
กวดวิชาที่สร้างความเข้าใจใน
ชีวิต”

สุดท้ายทุกท่านที่มีบทบาท
ในการสร้างความสุขให้คนใน
องค์กร หรืออาจเป็นเพียงฟันเฟือง
เล็กๆ ชิ้นหนึ่ง ที่อยู่ในองค์กร
ทุกขนาด ทุกประเภท ขอแค่เพียง
ท่านลองมองย้อนดูว่าพนักงาน
ที่กำาลังดูแลไม่ว่าจะตำาแหน่งใด 
จำานวนมากน้อยแค่ไหน พวกเขา
มีความสุขหรือยัง พวกเขาเจอ
กับปัญหาอะไรอยู่หรือไม่ แล้ว
คุณจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร 
นั่นคือคำาถามที่หวังว่าทุกท่าน
ที่อ่านบทความวิจัยชิ้นน้ีจะได้
รับแรงบันดาลใจ และสามารถ
สร้างสรรค์วิธีการซึ่งไม่จำาเป็น
ต้องใช้งบประมาณมากมาย แต่
ขอให้ เข้ า ใจก่อนว่ าภาพรวม
ขององค์กรต้องการอะไร และ
พนักงานของท่านต้องการอะไร 
และท่านจะได้คำาตอบว่าจะเริ่ม
ต้นสร้างความสุขให้พวกเขาโดย
วิธีการใดได้ด้วยตัวพวกท่านเอง

คุณเนย	Human	Resource
Training	and	Development

ได้กล่าวไว้ว่า

เราต้องเดินให้เป็น	Step

จากที่เมื่อก่อนจะนัวๆ	แต่ตอนนี้

ต้องมีการสื่อสาร	มีเรื่องระบบการ

ทำางานที่มากขึ้น	

เราต้องมองถึงเป้าหมายในอนาคต

ว่าในอีก	4-5	ปี	ข้างหน้าเราต้อง

เป็นยังไง	

ทำาให้เรามองได้ไกลมากกว่าเดิม	

คนที่สอนเราส่วนใหญ่

เป็นพวกๆ	พี่บริหาร

คุณอุ๋ม	Human	Resource	Service
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