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พลังคนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลง
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ผนึกแนวคิดผู้น�ำแห่งอนาคต
เปลี่ยนโลกให้ ดีกว่าไปด้วยกัน
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SD Story : ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส
นักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2006
“คนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำ�คัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น”

SD Talk :

SD LIFE : ‘กตัญญู... เท่าชีวิต’

2 มุมมอง จาก 2 องค์กร ที่เชื่อใน ‘พลังจากเสียงเล็กๆ!’
School of Changemakers & Taejai.com

ภาพยนตร์สั้นสะท้อนแนวคิด
‘ความกตัญญูทำ�ให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้’

EDITOR’S NOTE
The Change Maker for Sustainable Future...
พลังคนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การเปลีย่ นแปลงมักเริม่ ต้นจากจุดเล็กๆ ซึง่ ถึงแม้จะมาจากคนตัวเล็กๆ แต่ดว้ ยพลังแห่งความเชือ่ มัน่
และความคิดสร้างสรรค์ยอ่ มสามารถน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงโลกได้ ดังทีเ่ รียกกันว่า ‘Change Maker’
หรือ ‘ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง’
และต้องยอมรับว่าทุกวันนีค้ นรุน่ ใหม่คอื กลุม่ คนทีเ่ ป็นความหวังและเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต รวมไปถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
หนึ่งในเวทีระดับโลกที่พร้อมส่งเสริมศักยภาพเหล่าคนรุ่นใหม่ก็คือ One Young World
ทีด่ ำ� เนินการโดยองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรในสหราชอาณาจักร ก่อตัง้ เมือ่ ค.ศ. 2009 โดยท�ำหน้าที่
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดระดับนานาชาติประจ�ำปีสำ� หรับทูตและวิทยากรเพือ่ ท�ำงานร่วมกัน
และอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาระดับโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดดังกล่าวนี้มีตั้งแต่บริษัทชั้นน�ำ
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร รัฐบาล และเยาวชน โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมกว่าหมืน่ คนทีม่ อี ายุระหว่าง
18-30 ปี จากเกือบ 200 ประเทศทั่วโลก
สอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดของประธานคณะผู้บริหารเครือซีพี คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ทีต่ อกย�ำ้ มาโดยตลอดว่ามีความเชือ่ มัน่ ในพลังและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุน่ ใหม่ทจี่ ะสามารถ
ก�ำหนดทิศทางและอนาคตของโลกให้เปลีย่ นแปลงไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามเป้าหมาย SDGs ของ
องค์การสหประชาชาติ ทัง้ 17 ข้อได้ อีกทัง้ มองว่าตัวแทนคนรุน่ ใหม่จะเป็น The Change Maker หรือ
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่พร้อมจะน�ำองค์ความรู้และศักยภาพไปสร้างสรรค์และท�ำประโยชน์
ให้แก่สงั คมและประเทศไทยต่อไป ดังนัน้ ‘เครือเจริญโภคภัณฑ์’ จึงเข้าร่วมเป็นภาคีของ One Young
World มาตัง้ แต่ ค.ศ. 2015 พร้อมด�ำเนินโครงการ ‘ซีพสี านฝัน ปันโอกาส สูผ่ นู้ ำ� รุน่ ใหม่ One Young
World’ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
ประจ�ำเวที One Young World อย่างต่อเนือ่ งถึงวันนีน้ บั เป็นปีที่ 7 แล้ว ซึง่ เป็นไปตามทีผ่ นู้ ำ� องค์กร
เชือ่ มัน่ ว่า การส่งตัวแทนคนรุน่ ใหม่ไทยเข้าร่วมในเวทีแสดงศักยภาพระดับโลกนีจ้ ะเป็นก้าวส�ำคัญ
ในการสร้างผู้น�ำแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่จะมาเป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่ช่วยพลิกวิกฤติต่างๆ
ในสังคมได้
วารสารบัวบานฉบับนี้ จึงน�ำเสนอธีม ‘The Change Maker for Sustainable Future... พลัง
คนรุ่นใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลง’ เพื่อสะท้อนพลังของเหล่า Change Maker ที่เป็นคนรุ่นใหม่
เปี่ยมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และมีหัวใจมุ่งมั่นที่ต้องการแก้ปัญหา เปลี่ยนแปลง พัฒนา
เพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน เริ่มจากยืนยันความเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังส�ำคัญใน
การเปลีย่ นแปลงโลกใบนีใ้ ห้ดขี นึ้ โดย ศาสตราจารย์มฮู มั หมัด ยูนสุ และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน
คณะผู้บริหาร เครือซีพี รวมถึงเหล่าตัวแทนเยาวชนไทยจากเวที One Young World 2021 ที่มา
แสดงแนวคิดแก้วิกฤติโลกผ่านคอลัมน์ SD Story ส่วนคอลัมน์ SD TALK ชวน 2 องค์กรเพื่อสังคม
มาร่วมแชร์มมุ มองจากการท�ำงานกับคนตัวเล็กๆ ทีม่ หี วั ใจอยากแบ่งปัน ขณะทีค่ อลัมน์ SD LIFE ก็จะ
ท�ำให้เราตระหนักว่าความกตัญญูท�ำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้... เป็นไปได้ ผ่านเรื่องราวของสาวน้อย
ที่แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่หัวใจมุ่งมั่นเกินร้อยในภาพยนตร์สั้น ‘กตัญญู... เท่าชีวิต’
เรือ่ งราวทัง้ หมดในฉบับนีล้ ว้ นแล้วแต่จะตอกย�ำ้ ให้เรายิง่ เชือ่ มัน่ ในพลังของเหล่า Change Maker
เจเนอเรชันใหม่ และที่ส�ำคัญเราต้องพร้อม ‘ยอมรับการเปลี่ยนแปลง’ ให้การสนับสนุน ผลักดัน
เพราะตราบใดทีโ่ ลกยังไม่หยุดหมุน ทุกสรรพสิง่ ล้วนเปลีย่ นแปลง เราก็ตอ้ งยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ต้องเปิดโอกาส เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังของการเป็น Change Maker เพราะพวกเขา
เหล่านี้คือความหวัง คือพลังส�ำคัญอย่างแท้จริงที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและดูแลโลกใบนี้ต่อไป
ในอนาคต
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
บรรณาธิการบริหาร
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เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน
โลกจะยั่ ง ยื น ได้ ต ้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ในการ
ขับเคลื่อน ภายใต้กรอบ
3Hs HEART - HEALTH - HOME
HEART มุ่งมั่น...ท�ำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน
HEALTH มุ่งมั่น...สร้างสังคมยั่งยืน
HOME

มุ่งมั่น...เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

บรรณาธิการบริหาร :
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
คณะบรรณาธิการ : ส�ำนักกิจกรรม
สื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
เจ้าของ : ด้านการสือ่ สารและความเชือ่ มัน่
ของสาธารณะ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด
อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 18
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2858-6286, 0-2858-6254
อีเมล : prcpgroup@cp.co.th
จัดพิมพ์โดย : บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จ�ำกัด
29/45-46 ซอยวัดสามง่าม ถนนพระราม
ที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ร่วมสร้างสรรค์เนือ้ หาและศิลปกรรมโดย :
บริษัท เปเปอร์คอรัส จ�ำกัด
โทรศัพท์ : 0-2887-4830
โทรสาร : 0-2887-0486
อีเมล : paperchorus@hotmail.com

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงเลือกผลิตวารสารเล่มนี้ผ่าน ‘นวัตกรรม
การพิมพ์สเี ขียว’ ทีม่ สี ว่ นช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการผลิ ต เที ย บเท่ า การปิ ด หลอดไฟ
1 ชั่วโมง ในการรณรงค์ลดโลกร้อน จ�ำนวน 4,678 ดวง
ต่ อ วารสาร 5,000 เล่ ม และในส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้จัดหาคาร์บอนเครดิต
มาชดเชยเท่ า กั บ ศู น ย์ จากปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกทัง้ หมด 1.03 ตัน เพือ่ ให้ได้หนังสือคุณภาพดี
และเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำให้โลกยั่งยืน

THINK FORWARD

เรื่อง : รสกร ภาพ : https://www.oneyoungworld.com/

Change Maker เพื่อโลกที่ดีกว่า
อมตะวาจาของบุรุษผู้มีชีวิตอยู่เมื่อ 152 ปีมาแล้ว มหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) ผู้นำ�และผู้เป็น
แรงบันดาลใจให้ชาวอินเดียร่วมเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชของอินเดียในแนวทางสันติวิธี กล่าวไว้ว่า
“Be the change that you wish to see in the world.”
“จงเป็นความเปลี่ยนเเปลงที่คุณปรารถนาจะเห็นบนโลกใบนี้”
- Mahatma Gandhi -

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โลกและประเทศไทย
เผชิญความท้าทายอย่างสาหัสจากโควิด-19
มีผู้คาดการณ์ว่าโลกในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.
2001-2100) จะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง
พลิกผัน และต้องเผชิญกับอีกสารพันปัญหา
ทัง้ เรือ่ งสิง่ แวดล้อมทีเ่ ข้าขัน้ วิกฤติ การเปลีย่ นแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ
ใครเล่าทีจ่ ะต้องใช้ชวี ติ อยูต่ อ่ ไปบนโลกใบนี้
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในปัจจุบัน เป็นผลของ
การสั่งสมมาจากอดีต ดังนั้น ‘อนาคต’ ก็ขึ้น
อยู ่ กั บ วั น นี้ การเตรี ย มพร้ อ มเยาวชนเพื่ อ
อนาคตจึงเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง เพราะโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องการทักษะและความสามารถ
หลายอย่างที่แตกต่างจากอดีต
“พลังของคนรุน่ ใหม่จะสามารถเปลีย่ นแปลง
โลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้”
นีค่ อื ความเชือ่ มัน่ ของเวทีคนรุน่ ใหม่ระดับโลก
One Young World ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ค.ศ. 2009
โดย เดวิด โจนส์ และ เคท โรเบิร์ตสัน
One Young World เชือ่ ว่าพลังคนรุน่ ใหม่

คือ Change Maker โดยจะมีการจัดประชุม
ขึน้ ทุกปี เพือ่ เป็นเวทีทเี่ ปิดโอกาสให้คนรุน่ ใหม่
จากทั่วโลกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและ
หาทางออกให้แก่โลกในประเด็นต่างๆ โดย
เวียนเปลี่ยนไปจัดในมหานครต่างๆ ของโลก
เริม่ จัดการประชุมครัง้ แรกทีม่ หานครลอนดอน
ประเทศอังกฤษ เมือ่ ค.ศ. 2000 และประเทศไทย
เองก็เคยเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมที่กรุงเทพฯ
เมื่อ ค.ศ. 2015
หน่วยงานและองค์กรบริษัทต่างๆ ทั่วโลก
จะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเพือ่ ส่งเข้าร่วมประชุม
เช่น แอสตราเซนเนกา ออดี้ บีเอ็มดับเบิลยู
โคคาโคล่ า จอห์ น สั น แอนด์ จ อห์ น สั น
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ลอรีอัล ดิออร์ ไฟเซอร์
ยูนลิ เี วอร์ ฯลฯ ตัวแทนเยาวชนจะได้รบั โอกาส
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ต่ า งๆ
ได้รับแรงบันดาลใจจากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง
ระดับโลกทีท่ างโครงการเชิญมาปาฐกถาพิเศษ
เพื่ อ จุ ด ประกายการเป็ น ผู ้ น� ำ และสร้ า ง
การเปลี่ยนแปลง
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หลังจากจบกิจกรรม ตัวแทนเยาวชนก็จะ
ถือว่าเป็น One Young World Ambassador
และกลับไปประเทศหรือชุมชนของตนเพือ่ ร่วม
ขับเคลื่อนและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในประเด็นที่ตนสนใจ นอกจากนี้ยังมีโอกาส
ได้รบั เงินสนับสนุนเพือ่ ริเริม่ หรือสานต่อกิจกรรม
เพื่อสังคม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมอย่างยั่งยืนด้วย ซึ่งทางโครงการ One
Young World ประมาณการตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2010
มีประชาชนกว่า 30.4 ล้านคนทั่วโลก ได้รับ
ผลกระทบเชิงบวกจากโครงการที่ One Young
World Ambassador ได้ริเริ่มขึ้น
นางเคท โรเบิร์ตสัน และนายเดวิด โจนส์
ผู้ก่อตั้ง One Young World เชื่อว่าการเปิด
โอกาสให้ผู้น�ำเยาวชนทั่วโลกได้มีโอกาสมา
ปะทะ สังสรรค์เชิงความคิดกับเพือ่ นทีม่ แี นวคิด
หรืออุดมการณ์คล้ายคลึงกัน จะเป็นการส่งเสริม
และสานสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ทวั่ โลก
เพือ่ ให้ผนู้ ำ� รุน่ ใหม่เหล่านีก้ า้ วออกไปเป็นผูร้ ว่ ม
ขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
ส�ำหรับปีนี้ One Young World Summit
2021 จัดขึ้นที่ Olympic Hall เมืองมิวนิก
ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2564 โดยมีเยาวชนทัว่ โลกจาก 190 ประเทศ
รวมกว่า 2,000 คน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ส�ำหรับปีนดี้ ว้ ยสถานการณ์
โควิด-19 จึงปรับเป็นการประชุมเสมือนจริง
ผ่านทางออนไลน์ (Virtual Summit) และ
ปีหน้า One Young World Summit 2022
มีก�ำหนดการที่จะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น
เพราะพลังคนรุ่นใหม่ คือความหวัง The
Change Maker เพื่อโลกยั่งยืน
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The Change Maker

ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ‘ลงมือทำ�’ สร้างการเปลี่ยนแปลง
ภาพคนรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกผลัดเปลี่ยนกันมาร่วมแสดงพลังและถ่ายทอดแนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหา
ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นวาระสำ�คัญของโลก ในงาน One Young World Summit 2021 เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำ�เยาวชน
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ทีม่ ตี วั แทนเยาวชนและผูนำ้ �คนรุน่ ใหม่กว่า 1,700 คน จาก 170 ประเทศทัว่ โลก เข้าร่วมประชุมเพือ่ เสนอแนวคิด
ไอเดีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืนในทุกมิติ ด้วยพลังที่เชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่คือความหวังและ
พลังสำ�คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม เพือ่ เปลีย่ นแปลงโลกทีด่ ขี นึ้ ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแนวคิดของประธาน
คณะผูบ้ ริหารเครือซีพี คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ทีย่ ำ�้ มาโดยตลอดถึงความเชือ่ มัน่ ในพลังและคุณค่าของคนรุน่ ใหม่วา่ จะสามารถกำ�หนด
ทิศทางและอนาคตของโลกให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ได้
ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีกับ One Young World อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว พร้อมดำ�เนิน
โครงการ ‘ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำ�รุ่นใหม่ One Young World’ ส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังแห่งผู้นำ�ที่จะสร้าง
การเปลีย่ นแปลง และมีความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมเปลีย่ นโลกไปสูค่ วามยัง่ ยืน เข้าร่วมประชุม One Young World Summit 2021 ซึง่
ปีนจี้ ดั การประชุมในรูปแบบเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ (Virtual Summit) ถ่ายทอดสดจากเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ออนไลน์
ไปยังผู้เข้าร่วมทั่วโลก
วารสารบัวบานฉบับนีจ้ งึ ขอมีสว่ นร่วมสะท้อนพลังเหล่าผูนำ้ �เยาวชนคนรุน่ ใหม่ของไทยทีจ่ ะขึน้ มาเป็น ‘The Change Maker’
ในหลากหลายแง่มุมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันว่า คนรุ่นใหม่คือความหวังและพลังสำ�คัญที่จะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่า คุณค่าของพวกเขาจะเป็นต้นทุนสำ�คัญขึ้นมาดูแลโลกใบนี้ต่อไปในอนาคต

ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส

ภาพ : 123rf.com

“คนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำ�คัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น”
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“ก่อนอืน่ คุณจงตระหนักว่าคนในรุน่ ของคุณ
แตกต่างจากคนรุ่นอื่นๆ ในประวัติศาสตร์
ของมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก และขณะนี้
คุ ณ มี เ ทคโนโลยี อ ยู ่ ใ นมื อ คุ ณ โตมากั บ สิ่ ง
ที่ท�ำให้คุณมีพลังมหาศาล ค�ำถามคือ คุณรู้ตัว
หรือเปล่าว่าคุณมีพลังมากมายขนาดที่มนุษย์
สามารถมี ไ ด้ พวกคุ ณ แต่ ล ะคนมี พ ลั ง ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ จงจินตนาการว่า
ถ้าทุกคนท�ำอย่างนั้นโลกจะเป็นอย่างไร วันนี้
ผมขอให้พวกคุณบอกกับตัวเองว่าคุณไม่ได้เกิดมา
เพือ่ เป็นลูกจ้าง แต่คอื ผูส้ ร้างงาน ผูป้ ระกอบการ
แล้วความสามารถในการสร้างสรรค์ของคุณจะ
เริม่ ท�ำงาน เมือ่ คุณน�ำความสามารถในการสร้างสรรค์
นั้นออกมา คุณก็จะค้นพบตัวเอง พวกคุณ
แต่ ล ะคนอั ด แน่ น ไปด้ ว ยความสามารถใน
การสร้างสรรค์ที่ไม่จ�ำกัด คิดให้ใหญ่ ไปให้
สุดโต่ง แล้วนั่นจะพาคุณไปสู่การกระท�ำ ให้
จินตนาการสร้างโลกใบใหม่นี้ จงสร้างมัน
ขึ้นมาในตัวคุณ แล้วมันจะเกิดขึ้น”
ศาสตราจารย์มฮู มั หมัด ยูนสุ (Muhammad
Yunus) นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพปี 2006 กล่าวไว้บนเวที One
Young World 2021 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองมิวนิก
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ซึง่ ก่อนหน้านี้
เขาเคยแสดงทรรศนะดังกล่าวไว้ในหนังสือ
ของตนเองว่า
“มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อส่งใบสมัครงาน
หรือท�ำงานให้ใคร มนุษย์มคี วามคิดสร้างสรรค์
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่เราต้องสนับสนุน
ให้คนหนุม่ สาวเป็นผูป้ ระกอบการ นัน่ คือวิธเี ดียว
ที่จะกระจายความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น”
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และโลก
ใบใหม่
ศาสตราจารย์ยนู สุ เพิม่ เติมว่าทุกอย่างเริม่ ต้น
ที่จินตนาการ และแนะน�ำให้เยาวชนใช้พลัง
แห่งความคิดสร้างสรรค์สร้างโลกใบใหม่ใน
แบบทีต่ อ้ งการ โดยปล่อยให้ความคิดโลดแล่น
ไปอย่างไร้ขดี จ�ำกัด แล้วเขียนออกมาเป็นข้อๆ
และมองสิ่งเหล่านั้นในภาพรวม
“อย่ายึดติดกับสิง่ ทีเ่ ป็นจริง เราทุกคนล้วน
คุน้ ชินกับนิยายวิทยาศาสตร์ซงึ่ มาจากจินตนาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ ก็เกิดตามมา นั่นคือ
ตัวอย่างของการคิดแล้วท�ำให้เป็นจริง นิยาย

พวกนัน้ น�ำทางเราไปสูส่ งิ่ ทีต่ อ้ งการ เพราะฉะนัน้
จิ น ตนาการจึ ง ส� ำ คั ญ มาก เพราะมั น เป็น
ตัวก�ำหนดเป้าหมาย แล้วเป้าหมายของคุณ
คืออะไร วันนี้คุณมานั่งอยู่ที่นี่ท�ำไม แม้ว่า
คุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ มามากมาย แต่
ผมอยากให้คุณถามตัวเองด้วยค�ำถามพื้นฐาน
เหล่านี้ ‘คุณคือใคร คุณจะท�ำอะไร สิ่งใดคือ
จุดมุง่ หมายในชีวติ ของคุณ’ หลังจากทีค่ ณ
ุ ตอบ
ตัวเองได้ ชีวิตของคุณจะก่อร่างสร้างวิถีของ
มันขึ้นมา”

‘คุณคือใคร คุณจะ
ทำ�อะไร สิ่งใดคือ
จุดมุ่งหมายในชีวิต
ของคุณ’ หลังจากที่คุณ
ตอบตัวเองได้
ชีวิตของคุณจะก่อร่าง
สร้างวิถีของมันขึ้นมา

หลายคนอาจนึกถึงความเป็นไปไม่ได้ที่จะ
เปลี่ ย นแปลงโลกในฐานะคนตั ว เล็ ก ๆ แต่
ศาสตราจารย์ยูนุสการันตีว่าทุกคนท�ำได้
“เช่นเดียวกับจินตนาการ เมื่อมีปัญหา
ใดๆ ที่จะท�ำให้สิ่งที่คุณคิดไปไม่ถึงเป้าหมาย
จงเขียนมันออกมาเป็นข้อๆ แล้วค่อยๆ ดึง
ส่วนเล็กๆ ของมันออกมาแก้ไขไปทีละนิด”
พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนและ
เข้าใจง่ายว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรามักมอง
ปัญหาใหญ่เกินความเป็นจริงไปมาก จึงท�ำให้
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เรารูส้ กึ ตัวเล็ก ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาการว่างงาน
หากเรามองจ� ำ นวนคนว่ า งงานทั้ ง ประเทศ
จะท�ำให้เราท้อใจที่จะแก้ปัญหา แต่หากเรา
ตั้งเป้าว่าจะท�ำให้คนว่างงาน 5 คน มีงานท�ำ
ก็จะมองถึงความเป็นไปได้
“ลองคิดดูสวิ า่ หากคุณอยากท�ำให้คน 5 คน
มีรายได้ คุณจะสร้างธุรกิจอะไรให้พวกเขา
มีงานท�ำ หรือท�ำอย่างไรให้พวกเขากลายเป็น
ผู ้ ป ระกอบการ ผู ้ ค นล้ ว นมี พ ลั ง แห่ ง
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง พวกเขาอาจ
จะยากจน แต่ ใ ช่ ว ่ า จะโง่ เ ขลา เมื่ อ สั ง คม
ปิดโอกาส คุณก็แค่เปิดประตูบานเล็กๆ ให้”
คนหนุ ่ ม สาวคื อ ทรั พ ยากรจ� ำ เป็ น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
“ด้ ว ยจ� ำ นวนประชากรซึ่ ง มากกว่ า
1.8 พันล้านชีวติ บนโลก คนหนุม่ สาวเป็นทรัพยากร
ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ แ สดงศั ก ยภาพ
อย่างคุม้ ค่า ทัง้ ๆ ทีพ่ วกเขามีทงั้ ความสามารถและ
ความทะเยอทะยานซึง่ จะเอาชนะความท้าทาย
อั น ยิ่ ง ใหญ่ ใ นสั ง คมของเรา เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ
ขององค์การสหประชาชาติ เราจ�ำเป็นต้อง
ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นทัง้ ผูน้ ำ� ในภายภาคหน้า
และเป็นผู้ที่ใส่ใจอนาคตของโลกใบนี้ด้วย”
ประโยคหนึง่ ใน https://yunusandyouth.
com เว็บไซต์ทางการของ Yunus & Youth
(Y&Y) องค์กรซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2014 โดย
ได้รับการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ยูนุส
อธิบายถึงความมุง่ มัน่ ในการเชือ่ มโยงคนหนุม่ สาว
จากทัว่ ทุกมุมโลกผ่านการสนับสนุนทรัพยากร
ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมสู ่
การจัดการปัญหาเรือ้ รังซึง่ ยังไม่ได้รบั การแก้ไข
ในสังคมโลก
Y&Y เชือ่ มัน่ ในการผสมผสานความหลงใหล
ของคนรุน่ ใหม่เพือ่ เปลีย่ นแปลงโลกด้วยความรู้
และประสบการณ์ขององค์กรแบบดั้งเดิมผ่าน
การส่งเสริมการพัฒนาระดับโลกที่ยั่งยืนและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับองค์กร
อื่นๆ ที่ยูนุสสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และประสิทธิผลระหว่างสถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคมทั่วโลก อาทิ Yunus Centre,
Yunus Social Business และธนาคารกรามีน
(Grameen Bank) ในบังกลาเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้น
เมื่อ ค.ศ. 1976

ธนาคารดั ง กล่ า วได้ รั บ แรงหนุ น จาก
ความเชื่อที่ว่าเครดิตเป็นสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน วัตถุประสงค์ของเขาคือการช่วย
ให้คนยากไร้หลุดพ้นจากความยากจนโดย
การจั ด หาเงิ น กู ้ ต ามเงื่อนไขที่เหมาะสม
พร้อมกับแบ่งปันหลักการทางการเงินที่ดี
บางประการแก่พวกเขา เพื่อที่จะสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
นอกจากนี้ เมือ่ ค.ศ. 1996 ศาสตราจารย์
ยูนุสยังก่อตั้ง Grameen Shakti ขึ้นเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง การเข้ า ถึ ง พลั ง งานหมุ น เวี ย น
ที่ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยแนวคิ ด ง่ า ยๆ และต้ น ทุ น
ทีไ่ ม่แพง จนถึงปัจจุบนั Grameen Shakti
ติดตั้งระบบ SHS จ�ำนวน 1.8 ล้านเครื่อง
ซึ่งคิดเป็น 33% ของการติดตั้งทั่วโลกและ
40% ของการติดตั้งในบังกลาเทศ
ศาสตราจารย์ยนู สุ กล่าวกับทีมงานของ
Grameen Shakti ว่า ทุกคนต้องให้ค�ำมั่น
ต่อตัวเองในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนภายใน ค.ศ. 2030 พร้อมเพิม่ เติมว่า
วิ ธี ซึ่ ง เชื่ อ ถื อ ได้ ม ากที่ สุ ด คื อ การปรั บ ใช้
แนวทางของธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ข องเยาวชน และพลั ง ของ
เทคโนโลยีเชิงบวกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว
ทัง้ นี้ ศาสตราจารย์ยนู สุ แสดงความคิดเห็น
ว่ า คนรุ ่ น ใหม่ จ ะต้ อ งเร่ ง ลงมื อ สร้ า ง
การเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด ขึ้ น ในหลั ก การ
ที่เรียกว่า ‘สามศูนย์’ (Three Zeros) คือ
ความยากจนต้องเป็นศูนย์ (Zero Poverty)
อั ต ราการว่ า งงานเป็ น ศู น ย์ (Zero
Unemployment) และการปล่อยมลพิษ
เป็นศูนย์ (Zero Net Carbon Emission)
ซึ่งการท�ำธุรกิจเพื่อสังคมจะเป็นค�ำตอบ
ของโลกยุคใหม่ในการน�ำองค์ความรู้จาก
องค์ ก รธุ ร กิ จ มาช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาชุ ม ชน
สั ง คม และโลก ให้ เ กิ ด สั น ติ สุ ข ซึ่ ง ยั ง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
อีกด้วย
ที่มา : https://www.gshakti.org http://www.cp-enews.com
https://yunusandyouth.com https://www.oneyoungworld.
com
หนังสือ Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle
Against World Poverty by Muhammad Yunus หนังสือ
Creating a World Without Poverty: Social Business and the
Future of Capitalism by Muhammad Yunus

GOOD TO KNOW

สุดยอดการประชุม One Young World 2021 ออนไลน์ ที่มิวนิก เยอรมนี
• One Young World 2021 เป็นการประชุมผูน้ ำ� เยาวชนซึง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก จัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ 22-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ Olympic Hall เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี
ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริงผ่านทางออนไลน์ หรือ Virtual Summit
• การประชุมครั้งนี้ตัวแทนเยาวชนและผู้น�ำคนรุ่นใหม่กว่า 1,700 ชีวิต จาก 170 ประเทศ
ทั่วโลก เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองต่อประเด็นส�ำคัญทางสังคม
6 หัวข้อ คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การศึกษา สิทธิและเสรีภาพ การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต และบทเรียนจากโรคระบาด
• ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายได้เข้าร่วมปาฐกถาพิเศษเพื่อจุดประกายการเป็นผู้น�ำ
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ อาทิ วิเวียน ฮันท์ หุ้นส่วนอาวุโส
McKinsey & Company ในหัวข้อ การศึกษา : เราจะเตรียมตัวอย่างไรส�ำหรับการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แองเจล่า หวัง ประธานกลุ่มของกลุ่มบริษัท ชีวเภสัชภัณฑ์ของ
ไฟเซอร์ ในหัวข้อ COVID-19 : บทเรียนจากการระบาดใหญ่ - ถนนสูก่ ารฟืน้ ฟู และ สเวียตลานา
ทีคาโนสกายา นักการเมืองหญิงแห่งเบลารุส ในหัวข้อ การแก้ไขข้อขัดแย้ง : เผด็จการ
ที่เพิ่มขึ้น : เราจะลดความตึงเครียดได้อย่างไร เป็นต้น
• เครือซีพสี ง่ ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมเวทีดงั กล่าวมาอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่ ค.ศ. 2015
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ส�ำหรับปีนี้นับเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้ร่วมส่ง 20 ตัวแทนคนรุ่นใหม่
ของกลุม่ ธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมแลกเปลีย่ นมุมมองความคิดและหาทางออกในการแก้ปญ
ั หา
เร่งด่วนของโลก
• การประชุมในปีนี้ตอกย�้ำเรื่อง ‘ความหลากหลายทางความคิด’ อันจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการผลักดันสังคมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ผ่านการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ได้แสดง
บทบาทความเป็นผู้น�ำ ตลอดจนพัฒนาทักษะองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ที่มา : https://www.oneyoungworld.com http://www.cp-enews.com ภาพจาก : www.oneyoungworld.com
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ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี
ส่งต่อ Passion สร้างมายด์เซตให้คนรุ่นใหม่
‘ลงมือทำ�’ สร้างการเปลี่ยนแปลงโลก
นับตั้งแต่ ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ถึงวันนี้ก็นับเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้วที่เครือซีพี
ได้ส่งตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมสุดยอดประจำ�เวที One Young World ทั้งนี้ด้วยนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของผู้นำ�ที่เล็งเห็นถึงความสำ�คัญและพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำ�ลังหลักในการขับเคลื่อน
สู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ อนาคตที่ ยั่ ง ยื น ของประเทศและโลกใบนี้ สอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
ที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี ตอกย�้ำมาโดยตลอด

“ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา เครือเจริญโภคภัณฑ์
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มาตลอด โดยเฉพาะผูน้ ำ� รุน่ ใหม่คอื พลังส�ำคัญ
ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
และในโลกยุคปัจจุบันที่สรรพสิ่งต่างๆ ล้วน
เติ บ โตทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการเติบโตนี้เองได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบข้างเคียงมากมาย ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่จงึ ต้อง
มีบทบาทในการแก้ปัญหา สร้างความเจริญ
ก้าวหน้า และสร้างความยัง่ ยืนไปพร้อมๆ กัน”
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ มองว่าตัวแทนคนรุน่ ใหม่
จะเป็น The Change Maker หรือ ผู้น�ำ

สร้างการเปลีย่ นแปลง ทีพ่ ร้อมจะน�ำองค์ความรู้
และศักยภาพไปสร้างสรรค์และท�ำประโยชน์
ให้แก่สงั คมและประเทศไทยต่อไป โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันที่โลกก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์
โควิด-19 ควบคู่กับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศที่เป็นหนึ่งในวาระส�ำคัญ
ของโลก ซึง่ การสร้างโลกใบนีใ้ ห้ยงั่ ยืนในทุกมิติ
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพลังคนรุน่ ใหม่ทจี่ ะ
ต้องกล้าคิด กล้าท�ำ ขึน้ มาเป็นผูน้ ำ� ในรุน่ ถัดไป
เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปญ
ั หาส�ำคัญนี้
จึงมีความเชือ่ มัน่ ว่าการส่งตัวแทนคนรุน่ ใหม่ไทย
เข้าร่วมในเวที One Young World จะเป็น
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ก้าวส�ำคัญในการสร้างผูน้ ำ� แห่งการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะมาเป็นเครือข่ายคนรุน่ ใหม่ทจี่ ะช่วย
พลิกวิกฤติต่างๆ ในสังคมได้ ทั้งนี้
“บทบาทการเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ดี ต ้ อ งเริ่ ม จาก
การเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี พร้ อ มที่ จ ะเผชิ ญ กั บ
การเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา สิง่ ส�ำคัญคือผูน้ ำ�
จะต้องมีกรอบความคิด หรือมุมมอง (Mindset)
ที่มีความเมตตา ต้องมีความเห็นอกเห็นใจ
(Compassion) ต่อผูอ้ นื่ หากมีกรอบความคิดนี้
เกิดขึน้ ก็จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ให้เกิดขึน้ จากตัวเองส่งต่อไปยังสังคมขณะเดียวกัน
บทบาทผู้น�ำรุ่นใหม่ก็ต้องเชื่อมั่นในความคิด
ความกล้าของตนเอง เพราะคนรุ่นใหม่จะเป็น
พลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นและเปลี่ยนแปลง
ประเทศและโลกใบนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
คุณศุภชัยกล่าว
พร้อมกันนั้นยังขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในพลัง
ของตนเองทีจ่ ะสร้างความเปลีย่ นแปลง อย่าหยุด
หรือล้มเลิกความตัง้ ใจดีของทุกคนทีจ่ ะร่วมกัน
ท�ำให้โลกใบนี้ดีขึ้นและมีความสุข
ทีม่ า : http://www.cp-enews.com/news/details/cpinternal/5980
http://www.cp-enews.com/news/details/cpcsr/3240

The Change Makers

ปลุกพลังด้วยเสียงจากคนตัวเล็กๆ บนเวที One Young World Summit 2021
“การเปลี่ยนโลกทั้งใบ ไม่ใช่เรื่องยาก
ถ้าพวกเราคิดที่จะเริ่มเปลี่ยนด้วยตัวเราก่อน”
อรญา เด่นกิจกุล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
“การรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่เราทุกคนเลี่ยงไม่ได้ และไม่อยากจะเลี่ยง แต่
ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่า โซ่อุปทานอาหาร และการเลือกซื้อ จนไปถึงวิธีการกินและน�ำ
อาหารเหลือไปทิ้ง พวกเราทุกคนสามารถช่วยกันแก้ปัญหา Climate Crisis
ไปด้วยกันได้ ปัญหาทีผ่ บู้ ริโภคอย่างพวกเราแก้ได้งา่ ยทีส่ ดุ คือปัญหา Food Waste
การกินอาหารให้หมด ไม่เหลือทิ้ง จะช่วยลดแก๊สมีเทนได้อย่างมาก
“ทุกคนสามารถช่วยกันแก้หรือแม้แต่ชะลอ Climate Crisis ได้ เพียงแค่เปลี่ยน
วิ ธี ก ารกิ น ของคุ ณ และช่ ว ยกั น สร้ า งความตระหนั ก รู ้ ใ ห้ เ พื่ อ นๆ ของพวกเรา
เราไม่จำ� เป็นต้องเป็นฮีโร่หรือเป็นคนทีม่ อี ำ� นาจเพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นโลกใบนีใ้ ห้ดขี นึ้ เราแค่
ต้องช่วยกันแก้สิ่งที่เราคิดว่าเราท�ำได้ แล้วก็อย่าลืมว่า ‘No one is too small to
make a difference’ มาช่วยกันเปลี่ยนโลก Step-by-Step กันเถอะ”

“การศึกษาที่มีคุณภาพ ควรเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้
เพื่อสร้างคนอัจฉริยะ (Smart People) ให้พร้อมกับการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ควบคู่ไปด้วยกัน”
ณัชพล สืบทรัพย์อนันต์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
“เมืองอัจฉริยะนัน้ จะอัจฉริยะได้อย่างแท้จริงต้องขับเคลือ่ นด้วยคนทีอ่ จั ฉริยะในปริมาณมาก
ที่จะท�ำหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ จึงจ�ำเป็นจะต้องให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพได้ เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำเชิงระบบที่มีอยู่ ระบบการศึกษาที่ดีสามารถผลิตคนที่มี
ความรู้ ทักษะทันสมัย มีวธิ คี ดิ นอกกรอบเป็นระบบ และมีคณ
ุ ธรรม เพือ่ พัฒนาสังคมทีก่ ำ� ลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวแปรส�ำคัญที่จะท�ำให้การศึกษาเข้าถึงทุกคนได้คือเทคโนโลยี
ต้องถูกน�ำมาประยุกต์กับการเรียนรู้ในทุกกลุ่มคน โดยมีหัวใจหลัก 3 อย่าง คือ หลักสูตร
เนือ้ หาทีเ่ ข้มข้นแข่งขันได้ (Curriculum) ชุมชนทีม่ สี ภาพแวดล้อมพร้อมเรียนรู้ (Community)
และเส้นทางสายอาชีพทีช่ ดั เจน (Career) หากเราปลูกฝังทัศนคติใฝ่รู้ สอนทุกคนให้ตงั้ ค�ำถาม
และสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและการเข้าถึงความรู้ เราก็จะสามารถ
สร้างคนอัจฉริยะที่จะขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะไปด้วยกัน”

“สิทธิและเสรีภาพคือฐานที่สำ�คัญในการผลักดันประเด็นต่างๆ ไปข้างหน้า”
ภารวี นิ่มน้อย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
“การขับเคลือ่ นประเด็นทางสังคมต่างๆ จะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย หากเราปราศจากสิทธิและเสรีภาพ
ในด้านต่างๆ เช่น สิทธิและเสรีภาพในการพูดและแสดงออกที่ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลัก
ประชาธิปไตย แต่มนั ก็คงไม่งา่ ยนักทีเ่ ราจะพูดหรือแสดงออกในสังคมทีถ่ กู หล่อเลีย้ งด้วยความกลัว
มาเป็น เวลานาน ความกลัวที่เป็น เสมือนความมืดหรืออุปสรรคในการมองเห็นปัญหาและ
เคลื่อนตัวไปของสังคม ซึ่งสิ่งเดียวที่จะเอาชนะความมืดนี้ได้ คือความหวัง ความหวังที่เราเห็นว่า
วันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ ความหวังที่พวกเรา One Young World Ambassadors และเหล่า
คนรุน่ ใหม่เข้าใจแล้วว่าคือแสงสว่างทีจ่ ะน�ำพาเราก้าวไปข้างหน้าได้ หากแต่ความหวังจะเป็นความจริง
ได้นั้นต้องอาศัยการกระท�ำ เราต้องพูด เราต้องแสดงออก เราต้องเริ่มก้าวเพื่อไปข้างหน้า ก้าวนั้น
จะเล็กจะใหญ่ขอให้รู้ไว้ว่าเราได้ก้าวมาข้างหน้า และจะไม่ถอยหลัง เราได้ก้าวข้ามความกลัว
เข้ามาใกล้สิทธิและเสรีภาพของเราแล้วอีกหนึ่งก้าว”
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“ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความกล้าหาญ การส่งเสริม
ความหลากหลายและสามัคคี คือกุญแจสู่สังคมยั่งยืน
อิสระ อุทัยพัฒนะศักดิ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
“ความขัดแย้ง (Conflict) เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และมีสาเหตุมากมายที่ก่อให้เกิดภาวะ
ทีไ่ ม่สามารถตกลงหาข้อยุตไิ ด้ โดยการจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Resolution) ให้มี
ประสิทธิภาพ ต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจ
ให้เหตุการณ์ที่อาจส่งผลรุนแรงได้ผลออกมาแบบละมุนละม่อม
“ในปัจจุบนั ความขัดแย้งระดับชาติเกิดขึน้ และส่งผลต่อมวลมนุษยชาติ ทัง้ ความแตกต่าง
ทางความคิด ความเชื่อ รวมไปถึงผลประโยชน์ของประชาชนบางกลุ่ม โดยความขัดแย้ง
เหล่านั้นท�ำให้เกิดการอพยพทางการเมือง ความรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึง
การเสียชีวติ ของประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิ์ ความยุตธิ รรมไม่อาจเกิดขึน้ ได้ หากทุกคนไม่รว่ มมือกัน
ในทุกๆ ระดับ สร้างแรงกระเพื่อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ให้ความเท่าเทียมในความคิด เคารพในความแตกต่าง และนี่คือภารกิจของทุกคน
ในฐานะประชากรโลกที่จะน�ำพาชุมชนโลกของเราไปสู่อนาคตที่สดใส เริ่มต้นด้วยสองมือเล็กๆ ของเราทุกคน ผ่านกิจกรรมมากมาย ท�ำในสิ่งที่คุณ
สนใจและมีความสุข ให้โลกน่าอยู่ขึ้น”

“ช่องว่างแห่งความไม่เท่าเทียมจำ�เป็นต้องถูกปิดลงเพื่อให้สังคมเป็นหนึ่งเดียว
และอยู่ร่วมกันได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน”
ทศภัทร ครุฑหงษ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
“โลกอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่จะไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่นั้น ล้วนเกิดจาก
พวกเราทุกคน จากที่โลกถูกท้าทายจากวิกฤติโรคระบาด ก็พิสูจน์ว่าโลกาภิวัตน์นั้นแท้จริง
เป็นเพียงการกระจายตัวของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ไม่เท่ากันและไม่ได้เป็นสิ่งบั่นทอน
ในสังคมเลย ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาวัคซีน ทีส่ ามารถร่นระยะเวลาการพัฒนาสูก่ ารใช้งานจริง
จากทศวรรษสู่เวลาเพียงแค่ 1 ปี ด้วยการแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการใช้พลังของ
การเชื่อมต่อทางสังคมของยุคดิจิทัล
“ดังนั้นการที่จะรับมือกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอนได้นั้น พวกเราต้องสร้าง
การเชือ่ มโยงด้านข้อมูลและความสัมพันธ์ทางสังคมทีแ่ ข็งแรง พร้อมเสริมพลังขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีให้เป็นหนึง่ เดียวกัน เป็นการปลดล็อกให้ทกุ คน
มีจุดมุ่งหมายในความคิดเชิงรุกและกล้าที่จะเสี่ยงในระดับโลกและก้าวข้ามขอบเหวของปัญหาด้วยกัน”

GOOD TO KNOW

6 ประเด็นร้อนรับความท้าทายโลก (Global Issues)

การประชุม One Young World Summit 2021 ที่ผ่านไปเมื่อ
กรกฎาคมนี้ ได้วางประเด็นหารือแนวทางแก้ปญ
ั หาวิกฤติสำ� คัญของโลก
ไว้ด้วยกัน 6 ประเด็น คือ
1. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Crisis) ภายในเวลา 10 ปี
นับจากนี้ เราจะก้าวไปอย่างไรเพื่อบรรลุความตกลงปารีส (อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
2. การศึกษา (Education) เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมส�ำหรับยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 4.0
3. สิทธิและเสรีภาพ (Rights and Freedoms) เราจะปกป้องสิทธิของ
ตนเองได้อย่างไรทั้งในออนไลน์และชีวิตจริง
4. การแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) ในยุคทีเ่ ผด็จการ

เฟื่องฟู เราจะลดความตึงเครียดได้อย่างไร
5. การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (Future Economies) เส้นทางสู่
การเติบโตมากขึ้นทางเศรษฐกิจ
6. บทเรียนจากโรคระบาด (Lessons from the Pandemic) หนทาง
สูก่ ารฟืน้ ตัว ซึง่ เป็นประเด็นทีเ่ พิม่ ขึน้ มาในปีนจี้ ากสถานการณ์ทโี่ ลกก�ำลัง
เผชิญวิกฤติโควิด-19
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ที่มา : https://www.oneyoungworld.com

SD TALK

เรื่อง : ศศิธร

“พลังจากเสียงเล็กๆ ที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคม!”
วารสาร ‘บัวบาน’ ฉบับนี้ ชวน 2 ตัวแทน จาก 2 องค์กร ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยความเชือ่ ว่าคนตัวเล็กสามารถเปลีย่ นโลกได้ มาร่วม
แลกเปลีย่ นมุมมอง พร้อมตอกย�ำ้ ความเชือ่ มัน่ ว่าพลังจากเสียงเล็กๆ ทีอ่ ยากสร้างการเปลีย่ นแปลงทัง้ หลาย ล้วนเป็นกำ�ลังหลักที่จะ
ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนสังคมเพื่อนำ�ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

ธุวรักษ์ ปัญญางาม

Partnership Director จาก School of Changemakers

เป็นเวลาย่างสูป่ ที ี่ 6 แล้วทีค่ ณ
ุ เกดน�ำประสบการณ์ดา้ นดิจทิ ลั มาร์เก็ตติง้
เข้ามาใช้กบั School of Changemakers Online Learning Platform
ที่เรียกว่า Changemaker Incubation Network เครือข่ายของคน
ท�ำหน้าทีบ่ ม่ เพาะ Changemakers ขณะทีง่ านอีกด้านคือดูแลโปรแกรม
Insight Tanks เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นช่วยให้คนอยากลุกขึ้นมา
แก้ไขปัญหา ได้ท�ำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหานั้น
เป้าหมายสร้าง Changemakers อย่างน้อย 1%
“จากการส�ำรวจคนรุ่นใหม่พบว่า กว่า 90% อยากมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาสังคม แต่ 70% ยังไม่ได้เริ่มต้นท�ำ หนึ่งในสาเหตุหลักคือไม่รู้ว่า
จะเริม่ ต้นอย่างไร ขาดความรูเ้ พือ่ ท�ำความเข้าใจปัญหา การสร้างความยัง่ ยืน
ไปจนถึงเครือข่ายและเงินทุนสนับสนุน ภารกิจหลักของ School
of Changemakers จึงเข้ามาช่วยลดช่องว่างเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายหลัก
ในการช่วยผลักดันให้เกิดนักเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนมากขึน้ เราต้องท�ำงาน
กับคนรุ่นใหม่และเด็กๆ โดยการช่วยให้เขามีประสบการณ์ในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเปลี่ยนในระดับไหนก็ตาม
“เป้าหมายของ School of Changemakers คืออยากสร้าง Change
Maker ให้ได้สัก 1% ของประชากรประเทศไทย ถ้าพูดถึงจ�ำนวนคน
ใน 100 คน แม้เรามี Change Maker เพียง 1 คน ที่ลุกขึ้นมาสร้าง
การเปลีย่ นแปลง ประเทศนีน้ า่ จะเปลีย่ น เพราะว่าคนหนึง่ คนก็จะส่งอิทธิพล
ต่อคนรอบข้างเขา เขาจะชวนเพือ่ น ชวนคนทีส่ นใจมาท�ำด้วยกัน ค่อยๆ
ขยายผลไปเรื่อยๆ นอกจากนี้เรายังท�ำผ่านคนที่ช่วยสนับสนุนคนอื่น
อีกที อาจารย์ คุณครู รวมถึง NGO โดยโปรแกรม Insight Tanks

เป็นคอร์สระยะสัน้ เพือ่ ให้คนสนใจปัญหาสังคมนัน้ ๆ ได้ศกึ ษาท�ำความเข้าใจ
ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างทีไ่ ม่มใี ครรูม้ าก่อน จนเห็นโอกาสและวิธใี นการแก้ปญั หา”
พลังจากคนตัวเล็กเปลี่ยนแปลงโลกได้
“เวลาถามความเห็นอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าเด็กในยุคนี้จะมอง
อย่างไร ถ้าเราน�ำโปรเจกต์ปญั หาสังคมไปเป็นเครือ่ งมือในการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่พดู เหมือนกันว่าเด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์เยอะมาก เขาไม่กลัว
และมีแรงที่จะลองผิดลองถูก
“เราใช้ปัญหาสังคมเป็นเครื่องมือให้คนได้เรียนรู้ ให้เขาเข้าถึง
ศักยภาพของตัวเองว่าสามารถท�ำอะไรได้บ้าง ใครที่พร้อม อยากจะท�ำ
อย่างจริงจังเรายินดีสนับสนุน ใส่สิ่งนี้ไปในบทเรียนวิชากิจกรรมเสริม
ท�ำให้กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้น เหมือนเป็นการให้เมล็ดพันธุ์ แล้วรอ
เวลาที่พร้อม โดยมีมายด์เซตหนึ่งอยู่ในหัวเสมอว่า เวลาเห็นปัญหา
เขาจะสามารถลุกขึ้นมาท�ำอะไรได้”
อุปสรรคหรือเรื่องยากที่สุดในการท�ำงาน
“การที่จะท�ำให้เด็กๆ หรือคนรุ่นใหม่เห็นว่าปัญหาสังคมนั้นเป็น
ปัญหาทีซ่ บั ซ้อน ไม่สามารถมี Quick Fix ได้เลย มันจะต้องเข้าใจปัญหา
ให้ลึกซึ้ง แล้วเห็นความเชื่อมโยงของปัญหานี้กับอีกหลายๆ ปัจจัย ขณะ
เดียวกัน กว่าจะเห็นการเปลีย่ นแปลง มันต้องใช้เวลา ต้องท�ำยังไงให้คนเหล่านี้
มีแรง มีพลังใจ ทีจ่ ะวิง่ มาราธอนไปให้ถงึ วันทีเ่ ขาเห็นการเปลีย่ นแปลงได้”
มายด์เซตแบบ Change Maker คนเปลี่ยนโลก
“นิยาม Change Maker ส�ำหรับตัวเองมองว่าคือคนที่เห็นปัญหา
แล้วก็ลกุ ขึน้ มาท�ำอะไรบางอย่าง สามารถเริม่ ได้เลย ไม่ตอ้ งรอพร้อม โดย
อยูบ่ นศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ ความสนใจ และอยากใช้สงิ่ เหล่านี้
ในการแก้ไขปัญหาอะไร
“ทีมงานเราเคยท�ำการวิเคราะห์คาแรกเตอร์ของ Changemakers
ซึ่งมีอยู่ 6 อย่าง ด้วยกัน ได้แก่ Empathy ต้องมีความเข้าอกเข้าใจถึง
ระดับทนไม่ได้ ต้องลุกขึ้นมาท�ำ มี Pioneer Spirit กล้าที่จะออกจาก
คอมฟอร์ตโซน มี Analytical Mind ใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไข
“มีครีเอทีฟ เพราะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปญั หาและข้อจ�ำกัด
ต้องมี Striving Will ล้ม ลุก เรียนรู้ มองความล้มเหลวเป็นประสบการณ์
และสุดท้ายต้องมี Collaborative Communication การสือ่ สารเพือ่ สร้าง
ความร่วมมือ ทัง้ หมดเป็นมายด์เซตทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงได้”
ABOUT SoC : School of Changemakers

กิจการเพือ่ สังคม องค์กรทีเ่ พาะบ่มให้คำ� ปรึกษาส�ำหรับผูต้ งั้ ใจอยากท�ำ
โครงการเพื่อสังคม แต่ยังขาดองค์ความรู้และแนวทางในการเริ่มต้น โดย
SoC ท�ำหน้าที่จัดสรรความรู้ เครื่องมือ และแนวทางการสนับสนุนเพื่อให้
โครงการเริ่มต้นส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมาย เริ่มจากเป็นโครงการหนึ่ง
ภายใต้มลู นิธอิ โชก้า ผูร้ เิ ริม่ สร้างสรรค์เพือ่ สังคม ประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. 2555
ก่อนแยกออกมาตั้งเป็นกิจการเพื่อสังคมเต็มตัว เมื่อปลาย พ.ศ. 2560
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เอด้า จิรไพศาลกุล

กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง Taejai.com

จากประสบการณ์ท�ำงานทั้งกิจการเพื่อสังคม ทั้งด้านนโยบาย ท�ำให้
เปลี่ยนความคิดที่ว่าการขับเคลื่อนประเทศอยู่ที่คนระดับท็อปเพียง
ไม่กี่คน แท้จริงควรต้องมาจากหลายคนหลายภาคส่วน ที่อยากเห็น
ประเทศดีขึ้นแล้วร่วมกันขับเคลื่อนตามบทบาทของตัวเอง จึงเป็นที่มา
ของแนวคิดที่เชื่อในพลังของคนตัวเล็กๆ
เริ่มต้นจากความเชื่อในพลังของคนตัวเล็กๆ
“หลังจากเปลีย่ นความคิดว่าทุกคนสามารถเป็น Change Maker ได้
รู้สึกว่าสิ่งที่ควรจะท�ำต่อไปคือต้องสร้างกลไกทีท่ ำ� ให้คนตัวเล็กๆ มีพนื้ ที่
ในการท�ำสิง่ ทีค่ ดิ ว่าตัวเองควรจะเปลีย่ นแปลง
“งานของเทใจเป็นการระดมทุนให้โครงการอะไรก็ตามทีอ่ ยากท�ำเพือ่
ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาสังคม ซึ่งมีขอบเขตชัดเจนว่าจะท�ำอะไร ใครได้
ประโยชน์ ต้องใช้เงินเท่าไร แล้วหน้าทีห่ นึง่ ของเทใจก็คอื มีทมี เข้าไปช่วย
คัดกรอง พร้อมดูแลกลไกในการบริจาคออนไลน์ มีคนรุ่นใหม่มาลง
โครงการและบริจาคค่อนข้างเยอะ น่าจะเกิน 80% เป็นกลุ่มที่อายุ
อาจจะไม่เกิน 50 ปี มองว่าคนที่เข้ามาในคอมมูนิตีของเทใจ ไม่ว่าจะ
เป็นใครก็ตามคงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง และอยากลงมือท�ำ”
เทใจ ก้าวแรกของการขับเคลื่อนสังคม
“สังคมไทย คนไทยใจดี ไม่ดูดาย การมีแพลตฟอร์มที่มีโครงการดีๆ
ตรงกับความสนใจและท�ำให้มกี ารเปลีย่ นแปลงในสังคม เช่น อยากเห็น
เด็กได้ไปโรงเรียน อยากเห็นคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งได้รับการดูแล และเขา
เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยด้วยไม่ยาก ก็ท�ำให้หลายๆ คนที่คิดตั้งใจจะท�ำดี
อยูแ่ ล้ว แต่ยงั ไม่พร้อมเริม่ ด้วยตัวเองได้มโี อกาสลงมือ มองว่าเทใจดอทคอม
เป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกของการเป็น Active Citizen ในการเข้ามา
มีบทบาทในการร่วมเปลีย่ นแปลงสังคม เริม่ สร้างการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้
ด้วยตัวเขาเอง โดยเริ่มต้นบริจาคในโครงการที่สนใจ ติดตามผล จนถึง
จุดหนึ่งในชีวิต เขาอาจรู้สึกว่าอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จาก
ที่เริ่มเป็นผู้บริจาคเฉยๆ ก็มาเริ่มเป็นผู้เสนอโครงการเอง
“ยกตัวอย่างเมื่อ 4 ปีที่แล้ว อาจารย์หมอที่ รพ. รามาฯ ท่านหนึ่ง
ที่เป็นผู้บริจาคของเทใจมาก่อน ไปวิ่งในสวนเบญจกิตติ แล้วเจอคน
หัวใจวาย คุณหมอก็เลยท�ำ CPR ให้ แล้วคุณหมอก็เพิ่งรู้ตอนนั้นว่า
สวนสาธารณะที่คนวิ่งเยอะมาก ทั้งสวนนี้และอีกหลายๆ แห่ง กลับไม่มี

เครือ่ ง AED (Automated External Defibrillator) เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ คุณหมอก็เลยลงมือท�ำโครงการระดมทุนซื้อเครื่อง AED
เพือ่ ติดตัง้ ในสวนสาธารณะใน กทม. เป็นโครงการไม่ได้ใหญ่ เพราะระดมทุน
ไม่กเี่ ครือ่ ง แต่สดุ ท้ายก็ได้เงินบริจาคเยอะ และมีองค์กรอืน่ ๆ เริม่ ท�ำตาม
จากประเด็นเครื่อง AED ท�ำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าทุกโครงการ
สามารถไปช่วยตอบโจทย์ปัญหาอะไรสักอย่างให้แก่กลุ่มคนในสังคม
เหมือนส่องไฟไปที่ปัญหาแล้วท�ำให้คนเห็นปัญหานั้นเยอะขึ้น
“การท�ำเทใจเหมือนได้คอนเฟิรม์ ความเชือ่ ของตัวเองว่าสุดท้ายบริบท
ของสังคมไทยมันขับเคลือ่ นได้เพราะมีคนตัวเล็กๆ เยอะๆ อยูใ่ นหลากหลาย
พืน้ ทีท่ รี่ ว่ มมือกัน ยิง่ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ก็ยงิ่ เห็น เพราะความเร่งด่วน
ในการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องจ�ำเป็น แล้วกลไกหลายอย่างท�ำให้ขยับช้า
โดยเฉพาะภาครัฐ ประชาชนก็เลยกลายเป็นพลังส�ำคัญมากเลยในการ
ที่จะเข้าไปอุดช่องโหว่ต่างๆ จากเวลาปกติมีประมาณ 30-40 โครงการ
แต่ในช่วงทีโ่ ควิด-19 ระบาดเยอะๆ ในไทย มีเข้ามาถึง 60-70 โครงการ ทัง้
โครงการสาธารณสุข และโครงการช่วยเหลือกลุม่ เปราะบางต่างๆ เช่น จากพืน้ ที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ กลุม่ ครอบครัวทีม่ เี ด็กเล็กแต่เข้าไม่ถงึ อาหาร หรือ
ผูส้ งู อายุ เราได้เห็นนวัตกรรมทางสังคมทีม่ าจากประชาชนในหลากหลาย
พื้นที่ ได้เห็นพลังของคนทั่วไป ภาคเอกชน มารวมตัวกันและพยายาม
จัดการกับปัญหานัน้ ๆ หรือสร้างระบบใหม่เพือ่ จัดการให้ปญ
ั หาถูกแก้ไข
ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมจาก Bottom up จริงๆ”
นิยาม The Change Maker กับความยั่งยืนในอนาคต
“Change Maker คือคนที่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นที่
ตัวเอง แล้วก็เลือกออกมาลงมือท�ำ โดยอาจจะเริ่มจากการบริจาคก็ได้
หรือจะลงมาท�ำโครงการเองก็ได้ เป็นคนที่เลือกบทบาทใดบทบาทหนึ่ง
และออกมาลงมือท�ำเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา โดยส่วนตัวเชื่อว่าเทรนด์
ค่อนข้างมาทางนี้ และสุดท้ายการก�ำหนดทิศทางประเทศจะเริ่มมา
อยู่ในมือของประชาชนมากขึ้น พลังเล็กๆ จะมีบทบาทเยอะขึ้นใน
หลากหลายสถาบัน เพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องมืออยู่แล้ว Change Maker
จะเกิดขึ้นได้เร็ว”
ABOUT Taejai.com

เทใจดอทคอม เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนชื่อดังในออนไลน์ท่ีเกิด
จากการร่วมมือของ 4 องค์กรที่เชี่ยวชาญคนละด้าน แต่มีความเชื่อ
เดียวกันที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากท�ำเรื่องดีๆ ประกอบด้วย
สถาบัน ChangeFusion ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทฯ เน้นการท�ำ
นวัตกรรมสังคม โดยเฉพาะนวัตกรรมการเงิน Open Dream ธุรกิจ
เพือ่ สังคมทีเ่ น้นน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ
เป็นผู้วางระบบทั้งหมดของเทใจ มูลนิธิเพื่อคนไทย ในเครือบริษัท
Premier Group ที่สนใจสร้าง Active Citizen และองค์กรสุดท้าย
ของผู้ก่อตั้งเองชื่อ TYPN (Thai Young Philanthropist Network)
สแกน QR Code
เครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องสังคม
เพื่อชมวิดีโอ
ร่ ว มกั นสร้ า งพื้ นที่ ก ลางเพื่ อ ชั ก ชวน
คนมี น�้ ำ ใจให้ ห ลั่ ง ไหลมารวมกั น
นอกจากนี้สมาชิกของเทใจดอทคอม
ยั ง สามารถมี ส ่ ว นร่ ว มติ ด ตามผล
การด�ำเนินโครงการที่ตนบริจาค และ
สามารถติ ด ต่ อ พู ด คุ ย กั บ เจ้ า ของ
โครงการได้โดยตรง
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CATCH -UP

เรื่อง : ชัย ธ�ำรงค์กูล

Little Voices Change the World
คนเล็กพิทักษ์โลก
นโปเลียน ฮิลล์ นักเขียนแนวพัฒนาตนเองชาวอเมริกนั เคยกล่าวไว้วา่ “หากไม่อาจทำ�ในสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่
จงทำ�สิ่งเล็กๆ อย่างใหญ่ยิ่ง” เพราะการทุ่มเทให้แก่สิ่งที่เชื่อมั่นย่อมนำ�พาเราไปสู่ความสำ�เร็จในสักวัน
ดังเช่นเด็กและเยาวชนจากทัว่ โลกเหล่านีท้ สี่ ามารถสร้างแรงกระเพือ่ มสูส่ งั คมนานาชาติได้อย่างน่าชืน่ ชม

ฌูเตซควาธ มาร์ติเนซ
(Xiuhtezcatl Martinez)
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ฌูเตซควาธ มาร์ติเนซ
เด็กชายวัยเพียง 6 ขวบ ตระหนักว่ามีบางอย่าง
เกิดขึ้นกับป่าในเมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด
สหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นชุมชนของเขา การเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวชัดเจนมากเสียจนผลักดันให้หนุม่ น้อยขึน้
กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมซึง่ จัดขึน้ เพือ่ ให้
ผู ้ ค นตระหนั ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และตั้งแต่นั้นมาเขาได้เดินทางไป
ทัว่ ประเทศเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่คนหนุม่ สาวเกีย่ วกับ
ปัญหาดังกล่าวพร้อมวิธีการแก้ไข

มาร์ ติ เ นซท� ำ งานเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
จริงจังนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฐานะเสียงของ Earth Guardians
ซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
ส�ำหรับเยาวชน มาร์ตเิ นซถือเป็นสมาชิกรุน่ ทีส่ าม
ขององค์กรดังกล่าวอันมีผลงานมากมายตลอด
กว่ า สิ บ ปี ที่ ผ ่ า นมา การั น ตี ไ ด้ จ ากรางวั ล
US Volunteer Service Award ปี 2013 จาก
ประธานาธิ บ ดี โ อบามา การได้ ขึ้ น กล่ า ว
สุ น ทรพจน์ ใ นการประชุ ม สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง
สหประชาชาติ ที่ ม หานครนิ ว ยอร์ ก และ
กรุ ง รี โ อเดจาเนโร รวมถึ ง การรั บ ต� ำ แหน่ ง
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ผู้อ�ำนวยการองค์กร Earth Guardians ด้วย
ปัจจุบนั มาร์ตเิ นซเติบโตเป็นหนุม่ มาดเข้ม
ผู ้ รั ก ในเสี ย งดนตรี แ ละใช้ เ พลงแร็ ป เป็ น
สือ่ กลางในการส่งสารด้านสิง่ แวดล้อม โดยให้
ค�ำจ�ำกัดความตัวเองว่าเป็น ‘ศิลปินนักเคลือ่ นไหว
และโฆษกฮิปฮอปเชิงนิเวศพืน้ เมือง’ ด้วยเชือ่ ว่า
ผู ้ ค นสามารถเข้ า ถึ ง บทเพลงได้ ง ่ า ยกว่ า
การอภิ ป ราย เรื่ อ งราวของเขาตอกย�้ ำ ว่ า
คนตัวเล็กๆ คนหนึง่ สามารถประสบความส�ำเร็จ
กั บ สิ่ ง ที่ รั ก และสร้ า งความตื่ น รู ้ สู ่ สั ง คมใน
วงกว้างได้ในเวลาเดียวกัน

ญาณิฆ แบรนด์ฟอร์ด
(Yanique Brandford)
“เรายากจนมาก จึงไม่สามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยบางอย่างได้ ฉันคิด
ว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะแค่ครอบครัวของ
ฉัน แต่เมือ่ ไปโรงเรียน เด็กผูห้ ญิงคนอืน่ ๆ
ก็ประสบปัญหาคล้ายกัน ทว่าไม่มีใคร
พูดถึงเรือ่ งนี”้ แม้วา่ ญาณิฆ แบรนด์ฟอร์ด
จะเติบโตในจาเมกา แต่เมื่อเธอย้ายไป
แคนาดา เธอก็ ไ ด้ ต ระหนั ก ว่ า ปั ญ หา
ด้านข้อจ�ำกัดทางสุขอนามัยนั้นส่งผลต่อ
การมีประจ�ำเดือนของผู้หญิงทั่วโลก
“ฉันมาแคนาดาและเห็นมันเกิดขึ้น
ที่ นี่ นั่ นท� ำ ให้ ฉั น รู้สึกเศร้าใจมาก ฉัน
ตัดสินใจที่จะท�ำอะไรบางอย่าง”
ญาณิฆสร้างโพรไฟล์ Help a Girl out
(HAGO) ทาง Instagram เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม ค.ศ. 2016 ภายในสองเดือน
ก็เริ่มมีการขับเคลื่อนเพื่อการกุศล และ
จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร
เมือ่ ค.ศ. 2018 โดยรวบรวมและแจกจ่าย
แพ็กเกจการดูแลตนเองด้วยผลิตภัณฑ์
ด้ า นสุ ข อนามั ย แก่ ผู ้ ที่ มี ป ระจ� ำ เดื อ น
ซึ่ ง ยากไร้ ใ นแคนาดาและประเทศ
ก�ำลังพัฒนาอื่นๆ รวมถึงจาเมกาด้วย
ปัจจุบนั HAGO น�ำเงินจากการระดมทุน
มาเย็บผ้าอนามัยแบบใช้ซ�้ำอันช่วยให้
องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการ
แผ่นดูดซับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
อี ก ทั้ ง ยั ง จั ด การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมมอบ
ความรู้แก่เด็กสาวที่ยังไม่มีประจ�ำเดือน
เพื่อเตรียมตัวส�ำหรับวันนั้นในอนาคต
“คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้
โดยเริ่มจากที่ไหนสักแห่ง ที่ไหนก็ได้ ฉัน
เริ่ ม ต้ น องค์ ก รไม่ แ สวงหาก� ำ ไรนี้ โ ดย
ไม่มเี งินในธนาคาร มีเพียงความมุง่ มัน่ ใน
การเปลีย่ นแปลงชีวติ ผูค้ น และคุณก็สามารถ
ท�ำได้เช่นกัน”

ฮาลิมา อาเดน (Halima Aden)
เด็กสาวคนนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางเมือ่ เธอ
ตัดสินใจเข้าร่วมประกวด Miss Universe ประจ�ำ
ปี 2020 ในนามตัวแทนคนแรกแห่งประวัตศิ าสตร์
ของประเทศโซมาเลีย ก่อนหน้านั้นเธอผ่านเข้าสู่
รอบรองชนะเลิศบนเวที Miss Minnesota USA
ปี 2016 ในฐานะชาวโซมาเลีย-อเมริกันคนแรก
ที่ เข้ า ร่ ว มประกวด อี ก ทั้ ง ยั ง สวมฮิ ญ าบตลอด
การแข่งขัน และปฏิเสธการสวมชุดว่ายน�ำ้ ในปีถดั มา
เธอยังเซ็นสัญญากับโมเดลลิงระดับโลกอย่าง IMG
Models และเป็นนางแบบชาวมุสลิมทีส่ วมฮิญาบ

โจเซฟ ทซอนโก (Joseph Tsongo)
โจเซฟ เกิดมาท่ามกลางสงครามในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก เขาเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมรุน่ ใหม่ทที่ ำ� งานเพือ่ ส่งเสริม
วั ฒ นธรรมแห่ ง สั น ติ ภ าพและการพั ฒ นาชุ ม ชน
ระดั บ รากหญ้ า อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง องค์ ก ร
Amani-Institute ASBL ซึ่งเน้นการศึกษาและ
การฝึกอบรมเพือ่ ช่วยให้ผคู้ นสามารถพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างอาชีพได้
ปัจจุบนั โจเซฟยังคงอาศัยอยูท่ นี่ อร์ธ-กีวู (NorthKivu) ซึง่ เผชิญกับสงคราม โรคร้ายแรงอย่างอีโบลา
และหัด รวมถึง COVID-19 ด้วย สิ่งที่โจเซฟและ
อาสาสมัครคนอื่นๆ ท�ำในเวลานี้คือการรณรงค์
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ผ่านใบปลิวและโทรโข่ง เพือ่ ให้ชาวบ้าน
ในภู มิ ภ าคปฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะเพื่ อ
ความปลอดภัย
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เดินแบบ รวมถึงถ่ายแบบอยู่เสมอ
แม้เส้นทางชีวติ ก�ำลังไปได้สวย แต่ปลายปี
ทีแ่ ล้วเด็กสาวคนนีก้ ลับเลือกทีจ่ ะทิง้ ทุกอย่าง
ไว้ ข ้ า งหลั ง โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า อุ ต สาหกรรม
แฟชัน่ ขัดแย้งกับความเชือ่ ทางศาสนาของเธอ
“เมือ่ เวลาผ่านไป ฉันมีสทิ ธิใ์ นการควบคุม
เสือ้ ผ้าทีจ่ ะสวมใส่ในการถ่ายแบบและเดินแบบ
น้อยลงเรื่อยๆ ฮิญาบของฉันมีขนาดเล็กลง
บางครั้งมันถูกแทนที่ด้วยการใช้ผ้ายีนส์หรือ
ผ้าชนิดอื่นๆ มาพันรอบศีรษะของฉันแทน”
อาเดนเกิ ด และเติ บ โต ณ ค่ า ยผู ้ ลี้ ภั ย
ในเคนยา ก่อนที่จะย้ายไปยังรัฐมินนิโซตา
สหรัฐอเมริกา ตอนอายุ 7 ขวบ อดีตของเธอ
เป็นแรงบันดาลใจในการเคลือ่ นไหวทางสังคม
เกี่ยวกับประเด็นชีวิตของหญิงมุสลิมไปจนถึง
สิทธิของผู้ลี้ภัย
“อาชีพของฉันดูเหมือนจะอยูบ่ นจุดสูงสุด
แต่ฉันไม่มีความสุขเลย” ปัจจุบัน ในวัย 24 ปี
อาเดนยั ง คงท� ำ งานด้ า นอาสาสมั ค รอย่ า ง
ต่อเนื่อง
“บทบาทของเราในฐานะผู้สร้างสันติและ
นักเคลือ่ นไหวเพือ่ การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
คือการหล่อเลีย้ งความหวังในการใช้ชวี ติ แม้จะ
มี วิ ก ฤตการณ์ ที่ ยื ด เยื้ อ ฟื ้ น ฟู ค วามมั่ น ใจ
ในตนเองและความไว้วางใจซึง่ กันและกันระหว่าง
สมาชิ ก ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามั ค คี ห รื อ การรวมตั ว ทางสั ง คม
แม้จะมีระยะห่างทางกายภาพ”
นอกจากนี้ ทางองค์กรยังปลูกพืชผักสวนครัว
ไว้เป็นอาหารหล่อเลีย้ งชีวติ ของผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาส
อี ก หลายชี วิ ต ด้ ว ย “ความกั ง วลวิ ก ฤตขึ้ น
เรือ่ ยๆ จากราคาอาหารทีส่ งู ขึน้ นับตัง้ แต่มโี รค
ระบาด” โจเซฟกล่าว “ไม่ว่า COVID-19 จะ
จบลงเมือ่ ไร องค์กรของเราก็ยงั คงมีผกั สดหล่อเลีย้ ง
พี่น้องที่รอดชีวิตจากความรุนแรงต่างๆ”
สมาชิกในชุมชนต่างพากันเรียกแปลงผัก
ของโจเซฟด้วยชื่อ Shamba la Matumaini
ซึ่งแปลว่า ‘สวนแห่งความหวัง’ นั่นเอง
ที่มา : https://www.un.org https://www.globalcitizen.org
https://www.dosomething.org https://globalvoices.org
https://www.rainforest-alliance.org https://en.unesco.org
https://www.theafricareport.com https://www.peacedirect.org https://www.oneyoungworld.com https://www.
bbc.com
ภาพ : https://www.earthguardians.org https://www.helpagirlout.org http://www.ofive.tv/ https://amaniinstitute.org
https://twitter.com/josephtsongo14?

SD LIFE

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กตัญญู... เท่าชีวิต
“ถ้าเรามีความรัก ความเมตตา ความสามัคคี ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความกตัญญู ไม่ว่าจะมี
ความฝันหรือเป้าหมายอะไร เราจะทำ�สำ�เร็จได้ ด้วยความเชื่อที่ว่าความกตัญญู จะทำ�ให้
สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ เพราะคุณค่าของความกตัญญู เติบโตที่ไหน ที่นั่นจะงดงาม”

SHORT MOVIE
ภาพยนตร์ สั้ น ‘กตั ญ ญู . .. เท่ า ชี วิ ต ’
สะท้อนคุณค่าความกตัญญู ผ่านฝีเท้าที่เต็ม
ไปด้วยความหวัง
ด้วยความมุ่งมั่นร้อยเรียงความดีสู่สังคม
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และความตั้งใจใน
การถ่ายทอดคุณค่าของความกตัญญูซึ่งเป็น
คุณค่าพืน้ ฐานของความส�ำเร็จอีกหลายๆ ด้าน
จึงเกิดเป็นภาพยนตร์สนั้ สะท้อนคุณค่าให้สงั คม
และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อีกครั้ง
จากแรงบันดาลใจ ต่อยอดเป็นภาพยนตร์สนั้
เรื่อง ‘กตัญญู... เท่าชีวิต’ ภายใต้แนวคิด
‘ความกตัญญูทำ� ให้สงิ่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้’
และหากคุ ณ เชื่ อ มั่ น ในสิ่ ง เดี ย วกั น เรา
เชือ่ ว่าคุณจะอิม่ เอมใจไปกับเรือ่ งราวความอัศจรรย์
ของชีวิตผู้หญิงคนนี้
กตัญญู... เท่าชีวิต เล่าเรื่องสุดประทับใจ
ของ ‘รตี’ หญิงสาววัย 17 ปี เธอเติบโตมากับ
ขาขวาที่เล็กลีบ และพ่อ... ผู้เป็นรักแรกและ

รักแท้เพียงหนึ่งเดียวของเธอ แม้ร่างกายจะ
ไม่พร้อมเหมือนคนอื่น แต่รตีก็ท�ำหน้าที่ลูกได้
สมบูรณ์แบบ เธอปรนนิบัติและดูแลพ่ออย่าง
ดีที่สุดเท่าที่ลูกผู้พิการคนหนึ่งจะท�ำได้ และ
ฐานะทางบ้านจะเอื้ออ�ำนวย เมื่อพ่อล้มป่วย
รตีตัดสินใจขาดเรียนกลางคัน พาขาสองข้าง
และไม้คำ�้ ยันออกไปเดินหางานรับจ้างในเมือง
หวังหาเงินมารักษาพ่อ
ภาพในหนั ง สั้ น ฉายให้ เ ห็ น บรรยากาศ
ความโดดเดีย่ วในเมืองพลุกพล่าน เมือ่ หญิงสาว
ถูกปฏิเสธหลายครั้งจากร้านรวงต่างๆ ที่เดิน
เข้าไปขอท�ำงาน สายตาเหล่านัน้ ไม่มคี วามเชือ่ มัน่
ในตัวเธอ บ้างก็มองด้วยความประหลาดใจ
กระทั่งวันหนึ่งเธอเดินไปพบใบปลิวรับสมัคร
แข่งขันการวิ่ง ‘สิชลมาราธอน’ ในกระดาษ
ระบุวา่ เงินรางวัลอันดับ 1 มูลค่า 3,000 บาท
เธอเก็บใบปลิวกลับมานั่งพิจารณาต่อที่บ้าน
สายตายังคงครุ่นคิดว่า ถ้าเธอเข้าแข่งขันวิ่ง
มาราธอนครัง้ นี้ จะช่วยพ่อทีน่ อนรอการรักษา
อยู่ได้จริงหรือ
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ที่ จุ ด สตาร์ ต การแข่ ง ขั น สิ ช ลมาราธอน
แออัดจอแจไปด้วยนักวิ่งมากประสบการณ์
รตีปรากฏกายขึ้นท่ามกลางฝูงชน เธอสวม
รองเท้าผ้าใบคู่เดิม พาร่างกายพร้อมไม้ค�้ำยัน
เดินแทรกตัวไปยังต�ำแหน่งเกือบหน้าสุดของ
จุดสตาร์ต สายตามุ่งมั่นมองตรงไปข้างหน้า
ไม่ ส นใจคู ่ แ ข่ ง คนอื่ น ที่ ม องเธอด้ ว ยความ
ประหลาดใจ
จุ ด นี้ นั บ ว่ า ภาพยนตร์ ส ะท้ อ นภาพ
ความเป็นจริงในสังคมได้เป็นอย่างดี แม้ไม่มี
บทสนทนา ไม่มเี สียงพูดคุย แต่ภาพการตอบโต้
กันผ่านโซเชียลและดนตรีบรรเลง ก็สามารถ
ประมวลภาพความรูส้ กึ นึกคิดของคนในสังคม
ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ มั น คื อ สายตาที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
การตั้งค�ำถามเมื่อพบว่าผู้พิการคนหนึ่งก�ำลัง
จะเริ่มต้นท�ำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินตัว พวกเขา
คงอยากรู้ว่า อะไรคือแรงขับเคลื่อนภายในใจ
ของรตี
เมื่อสัญญาณออกตัวดังขึ้น หญิงสาวผู้พก
ความหวังมาเต็มหัวใจสาวเท้าและไม้ค�้ำคู่ใจ

ออกวิง่ ให้ไวทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ แน่นอนว่าทุกคน
แซงหน้าทิ้งห่างเธอไปหมด ภาพเบื้องหน้า
ของเธอเต็ ม ไปด้ ว ยแผ่ น หลั ง ของนั ก วิ่ ง
มืออาชีพ ทุกๆ ระยะทางวิ่งของรตีเต็มไปด้วย
ความยากล� ำ บากและโดดเดี่ ย ว ในขณะ
เดี ย วกั น ภาพพ่ อ ที่ น อนป่ ว ยรอการรั ก ษา
ข้อความบนไม้คำ�้ ทีเ่ ขียนว่า “ถ้าเป็นได้ พ่อขอ
เป็ น แทน” ภาพเหล่ า นั้ น ผลั ก ดั น ให้ เ ธอมี
แรงฮึด! แม้วา่ ตอนนีฝ้ เี ท้าจะช้าลงในทุกย่างก้าว
ก็ตาม
อี ก ด้ า นหนึ่ ง ที่ ภ าพยนตร์ ดึ ง สติ ผู ้ ช มให้
ตระหนักได้ว่า ‘โอกาส’ เป็นคุณค่าที่ไม่ควร
มีข้อจ�ำกัดในการให้ คือภาพขณะที่รตีวิ่งผ่าน
หน้าร้านค้าต่างๆ ที่เคยไปของานท�ำแต่ถูก
ปฏิเสธ ท่ามกลางสายตาพี่ ป้า น้า อา ที่ออก
มายืนให้กำ� ลังใจ บ้างก็ยนื มองด้วยความทึง่ ใน
จิตใจอันแข็งแกร่งของเธอ สอดคล้องกับคุณค่า
ที่ เ ครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ เ ดิ น หน้ า ส่ ง เสริ ม
และยกย่องการให้โอกาสแก่คนที่ยึดมั่นใน
ความกตัญญูมาโดยตลอด
ฉากสุดประทับใจและรางวัลตอบแทนของ
คนใจสูใ้ นภาพยนตร์สนั้ กตัญญู... เท่าชีวติ ต้อง
ยกให้โค้งสุดท้ายก่อนรตีจะถึงเส้นชัย เธอแทบ
ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเมื่อได้เห็นภาพ
ทีป่ รากฏอยูเ่ บือ้ งหน้า นักวิง่ ทัง้ เด็ก ผูใ้ หญ่ และ
แชมป์ เ ก่ า ไม่ มี ใ ครยอมเข้ า เส้ น ชั ย แม้ แ ต่
คนเดียว ทุกคนรอมอบรางวัลทีค่ คู่ วรนีใ้ ห้แก่เธอ...
ผู ้ ไ ม่ ย อมแพ้ จากสายตาที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
ความประหลาดใจ แปรเปลีย่ นเป็นสายตาแห่ง
ความชื่นชมยินดี และอึกทึกไปด้วยเสียงเชียร์
ให้ก�ำลังใจอย่างล้นหลาม นับเป็นฉากงดงาม
อั น ควรค่าแก่สังคมในเวลานี้ ที่ต้องการเห็น
ความรัก ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ และความเป็น
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของทุ ก คน ซึ่ ง ล้ ว นมี
รากฐานมาจากสิง่ เดียวกัน นัน่ คือความกตัญญู
ถึงตอนนี้ภาพยนตร์คงได้คลายข้อสงสัย
แล้วว่า แรงขับเคลื่อนภายในใจของรตี คือ
หั ว ใจยอดกตั ญ ญู นั่ น เอง แม้ ร ่ า งกายจะ
ไม่สมประกอบ แต่หวั ใจทีย่ งิ่ ใหญ่กไ็ ม่เคยบกพร่อง
เลยแม้แต่น้อย
เรื่ อ งราวของเธอจึ ง นั บ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี
ให้ แ ก่ สั ง คม โดยได้ จุ ด ประกายแนวคิ ด
ความมุง่ มัน่ ไม่ทอ้ ถอยจากพลังแห่งความกตัญญู
เป็นแรงบันดาลให้แก่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะท�ำ
ทุ ก อย่ า งให้ ส� ำ เร็ จ ไม่ ว ่ า จะท้ า ทายเพี ย งใด

“ถ้าเป็นได้
พ่อขอเป็นแทน”
ภาพเหล่านั้น
ผลักดันให้เธอ
มีแรงฮึด! แม้ว่า
ตอนนี้ฝีเท้า
จะช้าลงใน
ทุกย่างก้าวก็ตาม
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เพราะทุกความกตัญญู ไม่ว่าจะท�ำเรื่องเล็ก
หรือเรื่องใหญ่ ย่อมมีความหมายและมีคุณค่า
เสมอ
ท้ายที่สุดแล้วความกตัญญูของรตีจะท�ำให้
สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้จริงหรือไม่ ฝีเท้า
ที่อ่อนล้าและอ่อนแรงเต็มทีจะพาร่างกาย
เข้าเส้นชัยไปคว้าเงินรางวัลมารักษาพ่อได้
ส�ำเร็จหรือเปล่า
มาร่วมติดตามเรื่องราวสุดประทับใจผ่าน
ฝีเท้าของเธอคนนี้ และค้นหาค�ำตอบไปพร้อม
กันว่า ส�ำหรับคุณ ‘ความกตัญญู’ มีค่าเท่ากับ
อะไร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อในคุณค่าความกตัญญู
ความกตั ญ ญู เ ป็ น หนึ่ ง ในวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ส� ำ คั ญ ของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ทปี่ ลูกฝังจากรุน่ สูร่ นุ่ และเราเชือ่ ว่า คนทีจ่ ะเจริญรุง่ เรือง
มีสิ่งส�ำคัญ 5 อย่างในชีวิต คือ ต้องเป็นคนที่มีความกตัญญู ต้องรู้จัก
ตอบแทนบุญคุณ ต้องรู้จักให้คนอื่น เสียสละ ใจกว้าง ต้องรู้จักอภัย
และต้องยอมเสียเปรียบ ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่มีคุณค่า ถือเป็น
วิ ถี ที่ ดี ง ามของสั ง คมไทย เราคนไทยจึ ง ควรยึ ด มั่ น ในความกตั ญ ญู
เครือเจริญโภคภัณฑ์ท�ำธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันจนขยายกิจการไปทั่วโลก
ผมและครอบครัวเจียรวนนท์ ต่างรู้สึกส�ำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทย
อยู ่ เ สมอ เราเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยด้วยการเปิดร้านจ�ำหน่าย
เมล็ดพันธุผ์ กั จนเวลาผ่านไป 1 ศตวรรษ กิจการได้เติบโต เจริญก้าวหน้า
ขยายไปอีกหลายธุรกิจ รวมถึงขยายการลงทุนไปสู่ระดับโลกได้ ก็ด้วย

พระมหากรุณาธิคณ
ุ ใต้รม่ พระบรมโพธิสมภาร ประเทศไทยจึงสงบร่มเย็น
เราจึงต้องตอบแทนคุณแผ่นดินไทยและคนไทย เช่นเดียวกับการไป
ลงทุนในทุกประเทศทั่วโลก เราต้องท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศนั้นด้วย
ต้องตอบแทนบุญคุณประเทศนั้นและประชาชนของประเทศนั้นๆ ซึ่ง
นั่นก็คือ ‘ค่านิยม 3 ประโยชน์’ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ยึดมั่น
มาโดยตลอด
เครือเจริญโภคภัณฑ์ภาคภูมใิ จในความเป็นบริษทั ไทย ส�ำนักงานและ
โรงงานของเครือฯ ทั่วโลก จะมีธงชาติไทยที่โบกไสวในทุกประเทศ
ที่เข้าไปลงทุนเพื่อเป็นการแสดงให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ว่า ประเทศไทย
ก็มีบริษัทเอกชนที่มาลงทุนข้ามชาติเช่นกัน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนไปทั่วโลก

CREATING A BETTER LIFE

เรื่อง : ชัย ธ�ำรงค์กูล ภาพ : 123rf.com

Thought-Provoking Power

มุมความคิด ปลุกพลังชีวิต

“…ความสำ�เร็จคืออะไรน่ะหรือ? ผมคิดว่าสิ่งสำ�คัญที่สุดคือการบรรลุจุดหมายที่คุณตั้งเป้าไว้ สำ�หรับผม
การเป็นซีอีโอไม่ถือว่าประสบความสำ�เร็จ ผมไม่ได้เชื่อมโยงความสำ�เร็จเข้ากับตำ�แหน่งหรือหน้าที่การงาน...”
พอล โพลแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Unilever บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
ซึ่งมียอดขายสูงสุดของโลก กล่าวกับ The
Washington Post ไว้เมื่อ ค.ศ. 2015
“ผมไม่คิดว่าหน้าที่หลักของเราคือการให้
ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นล�ำดับแรก หากสิ่ง
ที่เราเชื่อมั่นคือ เมื่อเรามุ่งเน้นที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนทัว่ โลกและแสวงหา
วิธีแก้ปัญหาอันยั่งยืนอย่างแท้จริง เราจะเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกับผูบ้ ริโภคและสังคมมากขึน้
และจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
ในที่สุด”
ค�ำตอบของเขาสะท้อนการท�ำธุรกิจโดยยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหัวใจส�ำคัญและ
เชือ่ มัน่ ว่าสิง่ ดีๆ เหล่านัน้ ย่อมสะท้อนกลับสูอ่ งค์กร
ซึ่งเป็นผู้ให้
“…ผู ้ น�ำ ในวั น พรุ่งนี้ต ้องขับ เคลื่อนด้ว ย
จุดมุง่ หมาย ต้องรูส้ กึ สบายใจกับระดับความโปร่งใส
ต้องสามารถท�ำงานร่วมกันได้ ต้องเป็นนักคิด
ทีเ่ ป็นระบบจึงจะจัดการกับความซับซ้อนนีไ้ ด้
แต่เหนือสิ่งอื่นใดต้องเป็นมนุษย์…”

เมื่อกล่าวถึงความมุ่งมั่นด้านมนุษยธรรม
วิสัยทัศน์ รวมถึงประสบการณ์ทางการเมือง
อันโตนิโอ กูเตอร์เรส คือผู้มีบทบาทส�ำคัญ
ระดับโลกในฐานะอดีตข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่ง
สหประชาชาติ ซึ่งรับมือกับวิกฤตการณ์ด้าน
การอพยพของผูค้ นได้อย่างน่าชืน่ ชมมาตลอด
หนึ่งทศวรรษ ปัจจุบัน กับต�ำแหน่งเลขาธิการ
สหประชาชาติ สมัยที่ 2 ความรับผิดชอบของเขา
ยิ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเข้ ม ข้ น ในหลายมิ ติ ทั้ ง ใน
ด้านสาธารณสุข สังคม และสิ่งแวดล้อม ทว่า
เขาไม่เคยลืมที่จะให้ความส�ำคัญกับประเด็น
สิทธิสตรี โดยเขียนข้อความเนื่องในวันสตรี
สากล ค.ศ. 2017 ไว้ตอนหนึง่ ว่า “การให้อำ� นาจ
แก่สตรีและเด็กผูห้ ญิงเป็นวิธเี ดียวทีจ่ ะปกป้อง
สิทธิของพวกเขา และท�ำให้แน่ใจว่าพวกเขา
สามารถตระหนักถึงศักยภาพของตนอย่างเต็มที”่
มาลาลา ยูซาฟไซ เจ้าของรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพซึ่งมีอายุน้อยที่สุดในโลก คือ
หนึง่ ในชือ่ แรกๆ ทีผ่ คู้ นต่างแซ่ซอ้ งเมือ่ ประเด็น
สิทธิสตรีได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดถึง เธอ
ต่อสู้เพื่อการศึกษาของเด็กผู้หญิงและสตรี
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ในประเทศปากีสถานอันเป็นบ้านเกิดมาอย่าง
ยาวนาน แม้จะถูกมือปืนของกลุม่ ตาลีบนั ยิงเข้า
ทีศ่ รี ษะและล�ำคอเมือ่ อายุได้เพียง 15 ปี จนเกือบ
เอาชีวติ ไม่รอดแต่เธอก็ไม่เคยละทิง้ ความพยายาม
“ในหลายประเทศ ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อ
การละเมิดทางเพศ ถูกบังคับให้แต่งงานตัง้ แต่เด็ก
ต้องกลายเป็นคนรับใช้ตามบ้าน พวกเธอไม่ได้รบั
การยอมรับว่าเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมคนอื่นๆ
ถูกทอดทิ้ง และถูกผลักให้อยู่ชายขอบ ผู้หญิง
ต้องสูญเสียสิทธิขนั้ พืน้ ฐานด้านความเท่าเทียม
และความยุติธรรม ฉันสามารถพูดต่อไปได้
เรื่อยๆ ถึงความโหดร้ายและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นในทุกชั่วโมง ทุกนาที และ
ทุกวินาทีของแต่ละวัน
“การศึกษาคืออาวุธทีท่ รงพลังอันจะสามารถ
ต่อกรกับความรุนแรง การก่อการร้าย การใช้
แรงงานเด็ก และความไม่เท่าเทียม ปากกา
และหนังสือจะน�ำเราทุกคนไปสูห่ นทางทีเ่ ปีย่ ม
ไปด้วยปัญญา”
ที่มา : https://davidescialpi.medium.com https://www.washingtonpost.com https://www.unhcr.or.th https://www.amnesty.
or.th

CP FOR SUSTAINABILITY
เครือซีพีเดินหน้าต่อเนื่องสู้ภัยโควิด-19 ประกาศ 2 โครงการ ‘ครัวปันอิ่ม’ และ
‘ปลูกฟ้าทะลายโจร’
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในภาวะ
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ เชือ่ ว่าคนไทยทุกคนได้รบั ผลกระทบ
อย่างหนัก เรื่องสุขภาพ ความเจ็บป่วย โดยเฉพาะการด�ำรงชีพ ปากท้องประชาชน
ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ ในช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากนี้ และยังไม่อาจรูไ้ ด้วา่ สถานการณ์
แพร่ระบาดในระลอกล่าสุดนีจ้ ะคลีค่ ลายในระยะเวลายาวนานเพียงใด แต่ในวิกฤติเช่นนี้
เรายังได้เห็นน�้ำใจของทุกภาคส่วน เราได้เห็นมูลนิธิ ภาคประชาชน สื่อมวลชน
ศิ ล ปิ น ดารา ออกมาช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น มาโดยตลอด ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) มีความตั้งใจในการร่วมแรงคนละไม้คนละมือเพื่อก้าว
ผ่านวิกฤตินไี้ ปด้วยกัน โดยจัดท�ำ 2 โครงการ คือ โครงการ ‘ครัวปันอิม่ ’ แจกอาหาร
2 ล้านกล่อง ใน 40 จุดชุมชนทั่วกรุงเทพฯ โดยแบ่งออกเป็นการซื้ออาหารจากร้าน
อาหารขนาดเล็กและขนาดกลางจ�ำนวน 1 ล้านกล่อง มาแจกจ่าย เพือ่ เป็นการช่วยเหลือ
ด้ า นรายได้ ใ ห้ แ ก่ร ้ า นอาหารรายย่ อ ย และอาหารของเครื อ ซี พี ส มทบอี ก
1 ล้านกล่อง รวมเป็น 2 ล้านกล่อง และโครงการ ‘ปลูกฟ้าทะลายโจร’ โดยด�ำเนินการ
ปลูกในพื้นที่ 100 ไร่ ที่ จ.สระบุรี และใช้เวลา 100 วัน เพื่อพร้อมแจกจ่าย
ฟ้าทะลายโจรฟรี จ�ำนวน 30 ล้านแคปซูล ให้พี่น้องประชาชนและชุมชนต่อไป
‘SDGs Game Fest’ ปั้นคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์เกมออนไลน์บนแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม ‘SDGs Game Fest’ จัดโดย
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษทั ทรู ดิจติ อล พลัส จ�ำกัด พร้อมด้วยพันธมิตร
หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และกลุ่มธุรกิจเกมออนไลน์ ที่ได้ร่วมมือกัน
จัดงานสร้างสรรค์ความยั่งยืนในมิติเกมออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทย โดย
มุ่งหวังให้เกมออนไลน์เป็นสื่อกลางที่จะช่วยท�ำหน้าที่สอดแทรกเนื้อหาและ
ความเข้าใจในเรือ่ งเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ Sustainable Development
Goals (SDGs) เข้าไปผสมผสานกับความสนุกของเกม ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นปัญหาส�ำคัญระดับโลก โดยหลังจากการแข่งขันที่ด�ำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
ได้ประกาศผลทีมที่ชนะเลิศแล้วคือ ทีม THAItan ซึ่งได้สร้างสรรค์เกมชื่อ Trashed ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยทีมชนะเลิศได้รับ
เกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท และตัวเกมที่ชนะจะถูกน�ำไปพัฒนาเป็นเกมภายใต้เงินทุน 15 ล้านบาท
ซีพีแจกถุงยังชีพ 44 ชุมชนโควิด-19 พื้นที่สีแดงเข้ม
เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี
มีนโยบายร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่าย URBAN ACTIONS เพื่อการพัฒนาเมือง
มูลนิธิพุทธรักษา และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน
จํากัด ร่วมร้อยเรียงความดีสู่สังคม จัดท�ำถุงยังชีพ ในโครงการ ‘ครัวปันอิ่ม ซีพี
ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19’ แจกอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และเครื่องใช้จ�ำเป็น
ประคองสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชน โดยเครือซีพีและพันธมิตรได้ผนึกก�ำลังกับ
ผู้น�ำชุมชนและอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมกันคนละไม้คนละมือแจกถุงยังชีพให้คนใน
ชุมชนทีเ่ ดือดร้อนไปทัง้ สิน้ 9,000 ชุด ใน 44 ชุมชนพืน้ ทีส่ แี ดงเข้ม โดยได้ชว่ ยเหลือ
ชุมชนริมคลองลาดพร้าว และชุมชนริมทางรถไฟในกรุงเทพฯ จ�ำนวน 43 ชุมชน และ จ.สมุทรปราการ อีก 1 ชุมชน ซึ่งสามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบในชุมชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ประกอบด้วยผูท้ ขี่ าดรายได้ ว่างงาน กลุม่ เปราะบาง กลุม่
ทีก่ กั ตัวดูอาการ และผูท้ รี่ กั ษาตัวทีบ่ า้ น ให้สามารถประคองความเป็นอยูไ่ ปได้ โดยความร่วมมือในครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นถึงความตระหนักของหลายภาคส่วน
ที่ร่วมกันช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งคนในประเทศ พร้อมร่วมกันส่งก�ำลังใจต่อสู้ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้เร็วที่สุด
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การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้
คุณไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคนใหญ่โต
ถึงจะมีความคิดที่ยิ่งใหญ่
เราต้องไม่สิ้นหวัง
คุณคือผู้น�ำของวันพรุ่งนี้และสามารถ
เป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็น

- โคฟี อันนัน -

อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

