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โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ กุลณสรรค์ สายขุน

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ณ ฟาร์มโชคชัย บูตกิ แคมป์ ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ เติบโต และเปลีย่ นแปลงไปพร้อมๆ กัน” โดยมี
เป้าหมายเพื่อทบทวนบทบาทการทำหน้าที่ของสภาคณาจารย์ แสวงหากลไก และวิธีการทำงาน
แบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของสภาคณาจารย์ในฐานะเป็นกลไกหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายและก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง
การสัมมนาครัง้ นี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียง่ิ นอกจากจะทำให้สมาชิกสภาคณาจารย์ได้เปิดใจ
พูดคุยกัน ทำความรูจ้ กั กันมากขึน้ เชือ่ ใจและไว้วางใจกันแล้ว ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมมนามีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่
และสภาคณาจารย์กำลังนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับเปลีย่ นกลไกและวิธกี ารทำงานแนวใหม่
ของสภาคณาจารย์
การสัมมนาครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากคุณโชค บูลกุล กรรมการผูจ้ ดั การกลุม่ บริษทั ฟาร์มโชคชัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วม
สัมมนาทุกคน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ประทับใจแนวคิดการทำงานของคุณโชคเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสและการคิดนอกกรอบ คุณโชคถ่ายทอดประสบการณ์
การทำงานในฐานะนั ก ปฏิ บ ั ต ิ ม ากกว่ า เป็ น นั ก คิ ด ที ่ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บ ั ต ิ ผมได้ เ สนอให้ ก รรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบรรยายของคุณโชคในข่าวสภาคณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อา่ น ซึง่ เชือ่ ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานไม่มากก็นอ้ ยครับ
การสัมมนาครั้งนี้ทำให้เราได้โจทย์ใหญ่กลับมาคิดกันว่า เมื่อคุณโชคทำให้ฟาร์มโชคชัย
เป็นอันดับหนึง่ ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงเกษตรทีท่ กุ คนอยากไปเทีย่ วได้ ทำอย่างไรมหาวิทยาลัยมหิดล
จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง (University of choice) ที่นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
อยากเข้ามาเรียนและทุกคนอยากเข้ามาทำงาน ผมเชือ่ ว่าความฝันนีจ้ ะไม่เป็นแค่ความฝันอีกต่อไป
ถ้าประชาคมมหิดลทุกภาคส่วนช่วยกันทำให้เป็นความจริง
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คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวัลผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ผมได้รับการติดต่อจากกองบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์
ให้ชว่ ยเขียนบทความถ่ายทอดเรือ่ งราวงานวิจยั ของผม เพือ่ นำลงพิมพ์
เผยแพร่สู่ประชาคมมหิดล ความคิดส่วนตัวของผมเองอยากตอบ
ปฏิเสธ เพราะรู้สึกว่าตนเองนั้นยังอ่อนเยาว์นักในประสบการณ์
การทำงานวิจัย ประกอบกับงานวิจัยของตนก็มิได้ดูโดดเด่นเมื่อ
เปรียบเทียบกับอาจารย์ และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
หลายๆ ท่ า น แต่ เ มื ่ อ ได้ พ ู ด คุ ย กั บ ทางผู ้ ป ระสานงานของข่ า ว
สภาคณาจารย์กพ็ อเข้าใจถึงความตัง้ ใจของกองบรรณาธิการทีว่ า่ ทำไม
ถึงต้องเป็นผม บทความนี้จึงเกิดขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจของผม
ทีอ่ ยากถ่ายทอดเรือ่ งราวของการเริม่ ต้นเป็นนักวิจยั หน้าใหม่ ทีพ่ ยายาม
ไขว่คว้าอยากจะทำงานวิจยั โดยมีความหวังลึกๆ ว่ามันจะกลายเป็น
แรงผลักดันที่ดีสำหรับอาจารย์นักวิจัยหน้าใหม่ที่เริ่มต้นบทบาท
การทำงานวิจยั แนะนำตัวก่อนครับว่า ผมเองนัน้ เข้าสูว่ งการวิชาการ
ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีหน้าที่หลัก คือ การสอน
การวิจยั และบริการวิชาการ ได้เพียงแค่ประมาณ ๕ ปีเศษๆ ปัจจุบนั
มีตำแหน่งทางวิชาการเพียงแค่ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ทีพ่ ว่ งด้วยตำแหน่ง
ในงานด้านบริหาร ได้แก่ ประธานสภาอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ประจำคณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นอกจากนัน้ ยังเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ประเภทผูแ้ ทนส่วนงาน และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผลงานทางวิชาการ
ถ้าให้ประมาณตัวเองผมก็อยูใ่ นระดับปานกลางพอไปวัดไปวาได้ครับ
รางวัลทีเ่ คยได้รบั และภาคภูมใิ จก็เห็นจะมีรางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นของ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ปี ๒๕๔๘ รางวัลนักเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่
จากมูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ๒๕๕๐ รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น และรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาการประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๐ และรางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คดิ ค้น จากคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ ปี ๒๕๕๓
จุดเริ่มต้นของการเป็นอาจารย์นักวิจัยของผม เริ่มต้นจากที่
ผมเริม่ ตัง้ คำถามกับตัวเองเมือ่ ประมาณ ๖ ปีทแ่ี ล้วว่า ทำไมถึงอยาก
ทำงานวิจัย และสิ่งที่ผมจะได้จากการทำงานวิจัยคืออะไร จำได้ว่า
ผมใช้เวลาคิดอยู่ไม่นานมากนักก็ได้คำตอบกับตัวเองว่า ผมอยาก
ทำงานวิจัยเพราะไม่อยากทิ้งทักษะ และความรู้ที่ได้อุตส่าห์ร่ำเรียน
มาเกือบครึ่งชีวิตนี้ไป ส่วนสิ่งที่ผมน่าจะได้รับจากการทำงานวิจัย
ก็คงจะเป็นเรื่องของประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สามารถช่วย
พัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ผมเริ่มเล่าจากจุดเริ่มต้น
เพราะเห็นว่าจุดนีเ้ ป็นจุดสำคัญของอาจารย์ใหม่หลายๆ ท่าน ทีต่ อ้ งการ
หาคำตอบของการเริม่ ต้นทำงานวิจยั ผมกล้าพูดได้วา่ ผมเองนัน้ เป็น
อาจารย์นกั วิจยั เชิงวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ประเภท Demand pull ทีม่ กั เริม่ ต้นโจทย์วจิ ยั จากความต้องการของ
user เป็นหลัก กล่าวอีกนัยหนึง่ ง่ายๆ ว่า โดยส่วนใหญ่ของงานวิจยั
ผมนั้น จะต้องมีผู้ใช้ หรือ user เป็นคนคอยกำหนดโจทย์และนำ
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากงานวิจยั ของผมไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมนัน่ เองครับ
นักวิจัยหน้าใหม่หลายๆ คน พอเริ่มต้นที่จะทำงานวิจัยมักจะเกิด
ความสับสนอยูไ่ ม่นอ้ ยครับในการเริม่ ตัง้ โจทย์วจิ ยั เพือ่ นำสูก่ ารพัฒนา
เป็นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จริงอยูว่ า่ โจทย์วจิ ยั นัน้ มักจะเกิด
มาจากความสนใจในแต่ละเรือ่ งของนักวิจยั แต่สำหรับนักวิจยั รุน่ ใหม่
ผมอยากให้ไอเดียให้ข้อคิดอย่างนี้ครับ งานวิจัยจากประสบการณ์
ของผมนัน้ มีอยู่ ๒ รูปแบบ ได้แก่ งานวิจยั ประเภท basic research
ที ่โจทย์วิ จัยมักเริ่ มจากความสนใจส่วนตัวและ background
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ของตนเองเป็นหลัก และงานวิจยั ประเภทวิจยั และพัฒนาทีโ่ จทย์วจิ ยั
มักเริ่มจากความต้องการของผู้ใช้ หรือ user เป็นหลัก งานวิจัย
สองประเภทนี้มีความยากง่ายในแต่ละขั้นตอน และผลลัพธ์ที่ได้
ทีไ่ ม่เหมือนกันครับ (โปรดดูตามแผนภูม)ิ งานวิจยั ประเภท basic
research ทีโ่ จทย์วจิ ยั มักเริม่ จากความสนใจส่วนตัวและ background
ของตนเองที่ได้เรียนมานั้นจะช่วยลดขั้นตอนของการ Literature
survey ได้มากกว่างานวิจยั ประเภท R&D ทีม่ ผี ใู้ ช้มาเป็นตัวปัจจัยหลัก
ในการกำหนดโจทย์ ว ิ จ ั ย เนื ่ อ งด้ ว ยความคุ ้ น เคยและความมี
ประสบการณ์ยอ้ นหลังทีเ่ กีย่ วข้องสะสมอยูม่ ากพอแล้ว สามารถทีจ่ ะ
ช่วยการทำงานในเรือ่ งดังกล่าวได้มากทีเดียว
งานวิจัยประเภท R&D ที่มีผู้ใช้เป็นหลัก จำเป็นต้องศึกษา
ให้กว้างครอบคลุมไม่เพียงแต่ภายในห้องปฏิบตั กิ ารของตนเองเท่านัน้
แต่ ต ้ อ งมี ก ารขยายผลในระดั บ pilot scale ที ่ ป ระกอบด้ ว ย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการนำ
ผลลัพธ์จากงานวิจัยไปใช้งานร่วมด้วย ซึ่งตรงนี้เองทำให้งานวิจัย
ประเภท R&D สามารถทีจ่ ะ spin off องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากงานวิจยั
ออกไปเป็นเทคโนโลยีต่อยอด หรือการขยายผลงานวิจัยได้ง่ายกว่า
งานวิจยั ประเภท basic research ทีม่ กั จะวางเป้าหมายเพียงแค่สกัด
ผลวิจยั ออกมาให้ได้องค์ความรูเ้ พือ่ การตีพมิ พ์เพียงอย่างเดียว ทีนก้ี ็
อยู่ที่ท่านนักวิจัยหน้าใหม่แล้วล่ะครับว่า อยากจะเลือกทำงานวิจัย
ประเภทไหน ไม่มถี กู ไม่มผี ดิ ครับ ขึน้ อยูก่ บั ความถนัด และความสนใจ
ส่วนตัว ผมบอกตัง้ แต่ตอนต้นแล้วครับว่า ให้ไปเพียงแค่เป็นไอเดีย
เป็นเพียงข้อคิดให้เท่านัน้
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Research

R&D

Soft Literature
Review

Hard Literature
Review

Research
Method

Lab
Facility

Research
Method

Knowledge
Academic
Publication

Implementation
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Spin Off
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รางวัลนักเทคโนโลยีรนุ่ ใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
สิง่ สำคัญอีกอย่างหนึง่ ทีผ่ มอยาก share ประสบการณ์ของการ
เริม่ ต้นเป็นนักวิจยั รุน่ ใหม่ ก็คอื แรงบันดาลใจ หรือ inspiration ครับ
ผมอยากให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทุกคนมี แต่เพียงแค่แรงบันดาลใจนั้น
ยังไม่พอครับ ต้องพยายามเปลีย่ นแรงบันดาลใจนัน้ ให้กลายเป็น vision
และผลักดันให้กลายเป็น action ให้ได้ครับมันถึงจะเห็นผลจริงๆ จังๆ
หลายครัง้ ผมเห็นนักวิจยั หน้าใหม่มแี รงบันดาลใจทีเ่ ต็มเปีย่ ม (บางคน
ถึงกับล้นออกมาก็มคี รับ) มีการสร้าง vision ออกมาสูแ่ นวทางทีจ่ ะ
เริ่ม action แต่ไปสะดุดหยุดชะงักจากงานด้านบริหารที่ถูกโยนมา
ให้รบั ผิดชอบ เพราะเห็นว่าคนมาใหม่นน้ั ยังงงๆ อยู่ ใช้งา่ ย ไม่กล้าขัด
แล้วตำแหน่งบริหารนีม้ นั ก็แฝงด้วยอำนาจทีห่ อมหวานยัว่ ยวนกับอาจารย์
ทีเ่ ข้ามาใหม่ได้ไม่นอ้ ย ตรงนีต้ อ้ งระวังครับ อยากฝากเตือนให้พจิ ารณา
ไตร่ตรองให้ดกี อ่ นจะกระโดดเข้าสูส่ ายบริหาร ซึง่ ผมเองมองว่าไม่ยง่ั ยืน
เท่ากับสายวิชาการ (วาระของสายบริหารมีจำกัดอย่างชัดเจน ต่างกับ
ตำแหน่งทางวิชาการทีต่ ดิ ตัวไปจนเกษียณครับ) ผูบ้ ริหารเอง ผมอยาก
ให้ทา่ นได้ให้โอกาสกับอาจารย์รนุ่ ใหม่นส้ี กั ๓ - ๕ ปี ในการสร้างตัวเอง
จากงานวิจยั ก่อนทีท่ า่ นจะหยิบโยนหน้าทีใ่ นเรือ่ งบริหารให้แก่พวกเขา
ครับ เพราะปัจจุบนั ตัวชีว้ ดั หนึง่ ของแต่ละคณะคือจำนวนอาจารย์ทม่ี ี
ตำแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะตำแหน่งศาสตราจารย์ที่สามารถ
สะท้อนสูค่ วามมีมาตรฐานในระดับสากลของมหาวิทยาลัย
ประเด็นท้ายสุดทีอ่ ยากฝากกับนักวิจยั รุน่ ใหม่กค็ อื challenge
หรือความท้าทายครับ ความท้าทายทีผ่ มอยากกล่าวฝาก
Technology &
Process
คือความท้าทายที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง
ทีม่ ตี อ่ การทำงานวิจยั แนวทางการทำงานวิจยั ทีย่ ง่ั ยืนนัน้ สำคัญต้อง
สรุปผลงานวิจัยออกมาเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงสู่การเรียน
การสอน ของตนเองให้ได้ และทีส่ ำคัญกว่านัน้ ต้องนำไปเชือ่ มโยงสู่
การพัฒนาเป็นปัญญาที่สามารถพัฒนาประเทศได้ต่อไปด้วยครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านทีก่ รุณาเสียสละเวลาอ่านบทความของผม
ความเห็นภายในบทความนี้ เป็นความเห็นของผูเ้ ขียนแต่เพียง
ผูเ้ ดียว ผูอ้ า่ นไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

หวังเพียงสิ่งใหม่ที่ไม่แย่กว่าเดิม
โดย อาจารย์ สุชยั นพรัตน์แจ่มจำรัส
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ชุดการเรียนรู้ไตรรงค์ปฐมภูมิ
ทีท่ ำให้หลายคนรูจ้ กั ผมในฐานะคนตัวเล็กๆ
คนหนึง่ ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีจดุ เริม่ ต้น
จากความปรารถนาที่จะให้ครูที่สอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการอบรมได้รับ
ประสบการณ์จริงในเรือ่ งของการผสมแสงสี
ซึง่ เป็นความต้องการร่วมกันระหว่างผมกับ
ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี อาจารย์ทป่ี รึกษา
ในขณะนัน้ เพราะเราเชือ่ ว่า “วิทยาศาสตร์
เป็นการอธิบายธรรมชาติ การได้สมั ผัสกับ
ธรรมชาตินา่ จะช่วยให้เข้าใกล้วทิ ยาศาสตร์
ได้งา่ ยขึน้ ”
ขณะนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องมือ
ที่ใช้ในการสอนเรื่องแสงสีมีอยู่มากมาย
ตั้งแต่งานธรรมดาที่ใช้แสงอาทิตย์ จนถึง
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสาธิต
การผสมแสง ดังนัน้ เราจึงไม่คดิ ว่าสิง่ ทีท่ ำ
จะเป็นสิง่ ใหม่ หรือนวัตกรรมใดๆ ทัง้ สิน้
เราหวังเพียงแค่สง่ิ ทีท่ ำออกมาไม่ควรจะแย่
กว่าเดิม และผู้ใช้จะมีความเข้าใจในเรื่อง

การผสมแสงสีมากขึ้น เราจึงเริ่มพัฒนา
จากงานที่อยู่ระดับกลางๆ คือการใช้
ไดโอดเปล่งแสง
เมือ่ งานชุดแรกของเราออกไปสูผ่ ใู้ ช้
เราได้รบั การตอบรับพร้อมทัง้ คำแนะนำ
ถึงจุดอ่อนต่างๆ พอสมควร ทำให้เราเริม่
พัฒนางานชิ้นนี้อย่างจริงจัง แน่นอนว่า
เมื ่ อ เริ ่ ม ทำอะไรจริ ง จั ง ปั ญ หา และ
อุปสรรคต่างๆ ก็ตามเข้ามาด้วย เช่น การ
หาอุปกรณ์เครือ่ งมือต่างๆ แต่เราก็ได้รบั
ความร่วมมือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อย่างดี จนทำให้เราคิดว่า “ถ้าคุณบอก
ปัญหาของคุณได้ชดั เจน ในมหิดลมีคนที่
พร้อมจะช่วยคุณแน่นอน” เราพัฒนางาน
ของเราจนกระทัง่ ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
Physics Education ฉบับที่ ๔๔ (๒) ปี
๒๐๐๙ ได้รบั รางวัล INVENTOR AWARD
ระดับดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ในงาน
“วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์
นานาชาติ ครัง้ ที่ ๒” ประจำปี ๒๕๕๒ จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
และรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ในกลุ่มมนุษย
ศาสตร์ สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ประจำปี ๒๕๕๒ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มาถึงจุดนีท้ ำให้ผมนึกถึงคำพูดของ
เพือ่ นคนหนึง่ ทีว่ า่ “ถ้าคุณแคร์การเรียนรู้
ของนักเรียน งานวิจยั ทางการศึกษาก็เริม่

ขึน้ แล้ว” ซึง่ ผมเชือ่ ว่าอีกไม่นานงานวิจยั
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะ
มีขน้ึ อย่างมากมาย ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว
อีกประการหนึง่ ผมมองว่า เราใน
ฐานะอาจารย์สามารถมีส่วนสำคัญต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยได้ในด้านพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจยั ส่วนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการทำงาน
ขององค์กรก็มคี วามสำคัญเช่นกัน เมือ่
ครัง้ ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผมและบุคลากร
ด้านสารสนเทศได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ เช่น การประยุกต์
ใช้ wiki กับการออกเลขทะเบียนหนังสือ
ทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานมากขึน้
เนื่องจากขณะนั้นสถาบันนวัตกรรม
การเรียนรู้มีสำนักงานอยู่สองแห่งคือ
คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท และสถาบัน
แห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
ศาลายา
ก่อนจากกันผมในฐานะอาจารย์
น้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลอยาก
บอกเพือ่ นๆ อาจารย์ทกุ ท่านว่า “การ
เริม่ ทำสิง่ เล็กๆ ทีแ่ ตกต่าง และให้ผล
อย่างน้อยเทียบเท่าของเดิมจะนำไปสู่
สิง่ ใหม่ทด่ี ขี น้ึ เสมอ”
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๕

Nobody to Somebody
โดย อาจารย์ ศรีสภุ า ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

จุดมุง่ หมายของการศึกษาทีม่ กั มีการ
กล่าวถึงกันในปัจจุบนั คือ การสร้างให้เด็ก
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางความคิดนอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมให้ครูอาจารย์เปลีย่ นบทบาท
จากการสอนหนังสือ (teaching) เพียง
อย่างเดียว ไปเป็นผูส้ นับสนุนและส่งเสริม
(facilitating) แต่ในมุมมองของดิฉันนั้น
กลับเห็นว่า อาจารย์มิได้เป็นเพียงแค่
ผู้สนับสนุนและส่งเสริมเท่านั้น แต่เป็น
จิ ต รกรเอกผู ้ บ รรจงสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน
อันมีคา่ นัน่ ก็คอื นักศึกษานัน่ เอง
งานของดิฉันนั้น จะเน้นในการเป็น
อาจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี
ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
ต่างๆ รวมถึงกระตุ้นให้นักศึกษาที่ไม่ได้
มีความสนใจ ให้เกิดความสนใจเข้าร่วม
การแข่งขันอีกด้วย งานนี้มิได้เป็นเพียง
การสร้าง visibility ให้แก่มหาวิทยาลัย แต่
เป็นการทำให้ชวี ติ ของคนหลายคนเปลีย่ นไป
เด็กหลายคนทีด่ ฉิ นั มีโอกาสสัมผัสไม่ได้เป็น
ผูท้ ม่ี ผี ลการเรียนดี ไม่เคยมีผลงานทีโ่ ดดเด่น

๖

นอกจากนี้ ยังขาดความมัน่ ใจและความกล้า
อีกด้วย แต่เมื่อเขาเหล่านี้จบไป เขาต้อง
ไปหางานทำ เขาต้องมีความมั่นใจที่จะ
ยืนหยัดอยู่ได้ในสังคม คำถามคือแล้วเรา
ในฐานะอาจารย์ จะช่วยพวกเขาได้อย่างไร
สำหรับตัวดิฉันนั้นคิดว่า การแข่งขัน
เป็นทางเลือกหนึง่ ทีจ่ ะสร้างโอกาสให้กบั เด็ก
เหล่านี้ หลายท่านอาจมองว่าถ้าไม่เก่ง ไม่มน่ั ใจ
แล้วจะแข่งได้อย่างไร จะได้รางวัลได้อย่างไร
แต่ดฉิ นั กลับมองว่า “รางวัล” ไม่ได้เป็นเพียง
คำตอบเดียวของการแข่งขัน แค่เด็ก “กล้า”
ทีจ่ ะเข้าร่วมแข่งขันนัน้ ก็เป็นการทลายกำแพง
ความกลัวอันยิง่ ใหญ่สำหรับเขาแล้ว เมือ่ เขา
ออกมา เขาก็มีโอกาสเปิดโลกทัศน์สู่โลก
ภายนอก ส่งผลให้เขามีความเชือ่ มัน่ เพิม่ ขึน้
หน้าที่หลักของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ความคิดของดิฉนั คือการนำเอาพืน้ ฐานของ
เด็กมาเป็นตัวตัง้ และกระตุน้ ให้เขาเข้าร่วม
การแข่งขันทีเ่ หมาะกับเขา ทีส่ ำคัญคอยเป็น
กำลังใจและสนับสนุนเขา ประสบการณ์
สอนดิฉนั ให้รวู้ า่ “เมือ่ ใดทีพ่ น้ื ฐานของเด็ก
และประสบการณ์ของเรา ตรงกับสิ่งที่
กรรมการค้นหา ผลทีต่ ามมา คือ รางวัล”
ในช่วง ๓ ปีทผ่ี า่ นมา ดิฉนั เป็นอาจารย์
ทีป่ รึกษาให้กบั นักศึกษาหลายกลุม่ ในการส่ง
ผลงานเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ทัง้ ในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ ซึง่ แน่นอนว่า
ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะได้รับรางวัล แต่ทุกครั้ง
สิง่ ทีด่ ฉิ นั เห็น คือความเปลีย่ นแปลงของตัว
นักศึกษาพร้อมทัง้ ประสบการณ์ในตัวดิฉนั
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ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำให้วนั หนึง่ ความพยายามของ
พวกเราก็กลายเป็นทีป่ ระจักษ์ เมือ่ นักศึกษา
ชัน้ ปีท่ี ๔ ได้รบั รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
(National Software Contest 2010)
ประเภท RFID Application for Industry
ด้วยผลงาน TagMe Travelling Book
นอกจากนี้ ยังมีผลงานเกมส์เพือ่ สิง่ แวดล้อม
Junk Master : The Journey to Junk Lord
ของนักศึกษาชัน้ ปีท่ี ๓ ได้รบั คัดเลือกให้ผา่ น
เข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับโลก
ทีม่ ชี อ่ื ว่า Microsoft Imagine Cup 2010
ประเภท Game Design ซึง่ นักศึกษาได้
เดินทางไปแข่งขันยังประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์
เมือ่ ต้นเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา จากผลงาน
ที่ผ่านมา สิ่งที่ทำให้ดิฉันภูมิใจมากที่สุด
หาใช่รางวัลทีไ่ ด้รบั จากการประกวด หากแต่
เป็นความรูส้ กึ ทีม่ สี ว่ นในการเปลีย่ นนักศึกษา
ทีเ่ ป็น nobody ให้กลายเป็น somebody
ซึง่ ดิฉนั คิดว่ามันเป็นการสร้างสรรค์สง่ิ ดีๆ
และคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่สงั คม
ก่อนจากกัน ดิฉันในฐานะอาจารย์
น้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลอยากบอก
เพือ่ นๆ อาจารย์ทกุ ท่านว่า ในมหาวิทยาลัย
นัน้ ยังมีนกั ศึกษาหลายคนทีข่ าดความมัน่ ใจ
และขาดความกล้าที่จะออกไปสู่โลกกว้าง
ดิฉนั อยากเชิญชวนเพือ่ นๆ อาจารย์ทกุ ท่าน
มาร่วมกันเป็นจิตรกรเอกผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะอันยิง่ ใหญ่ให้แก่โลกอันสวยงามใบนี้
กันเถอะค่ะ

สังเคราะห์บทเรียนจากการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง

สภาคณาจารย์กบั การทำงานร่วมกับ
ส่วนงานต่างๆ ในมหิดล ด้วยการเรียนรู้
เติบโต และเปลีย่ นแปลงไป
พร้อมๆ กัน

บทสังเคราะห์ โดย
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
โชคชัย บูตกิ แคมป์ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ โสฬส ศิรไิ สย์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ความเป็นมา
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพของสมาชิกขึน้ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ฟาร์มโชคชัย
บูตกิ แคมป์ สัมมนาดังกล่าวจัดขึน้ ภายใต้แนวคิด (Concept) “เรียนรู้ เติบโต และเปลีย่ นแปลงไปพร้อมๆ กัน
(Learn, Grow and Change)” โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกสภาคณาจารย์ได้ทำความรูจ้ กั สนิทสนมคุน้ เคย และ
แสวงหาแนวทางการทำงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย การจัดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ได้ให้ความสำคัญแก่สภาคณาจารย์ในฐานะทีเ่ ป็นกลไกเชิงบทบาทหน้าที่ ทีต่ อ้ งทำงานร่วมกับ
ส่วนงานอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย ภายใต้ “องคาพยพ” ของความเป็นมหิดลทัง้ หมด เพือ่ ขับเคลือ่ นสูก่ ารเป็น
มหาวิทยาลัยชัน้ นำ
ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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สัปปายะแห่งการเรียนรูฟ้ าร์มโชคชัย
ผู้เขียนมองหาสถานที่ที่เป็น “สัปปายะแห่งการเรียนรู้”
แบบโชคชัยฟาร์มบูตกิ มานาน สถานทีแ่ บบนี้ สวย ดีไซน์แปลก เท่ห์
แบบเรียบง่าย แวดล้อมด้วยความเงียบสงบของธรรมชาติ สถานทีแ่ บบนี้
สร้างความรูส้ กึ แปลกใหม่ (Sense of wonderment) และเป็นสัปปายะ
แห่งการเรียนรู้ชั้นดี (ใครพลาดต้องเสียดาย) แต่อาจมีข้อเสีย
ตรงทีเ่ วลาของการอยูท่ น่ี น่ี อ้ ยไป (ประมาณ ๒๔ ชัว่ โมง รวมเวลานอน) กว่าความรูส้ กึ แบบกรีด๊ กระเจิงของสมาชิก
จะกลับมาสูค่ วามสงบได้ ก็ลว่ งเลยเข้าสูช่ ว่ งสุดท้ายของการประชุม
ผูเ้ ขียนถือว่าตัวเองเป็นหน่วยอาสาช่วยสังเกตเก็บบทเรียนมาสรุปให้เพือ่ นสมาชิกฟัง จึงไม่อาจเก็บเกีย่ ว
เนือ้ หาสาระได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย (เพราะบางอารมณ์กก็ ระเจิงไปกับเขาเหมือนกัน) สิง่ ทีน่ ำมาเขียนในรายงาน
ถือเป็นเพียงบทวิเคราะห์ ประมวลจากสิง่ ทีไ่ ด้ฟงั จากการมาระดมความคิดความเห็น ซึง่ อาจมีการตกหล่นสูญหายไปบ้าง
ขอเชิญสมาชิกช่วยกันทักท้วงหรือเพิม่ เติมได้ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้บทสังเคราะห์น้ี มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
แต่ไม่วา่ ผลการสัมมนาจะออกมาอย่างไรก็ตาม สมาชิกทีไ่ ปร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
ทำให้สมาชิกสภาคณาจารย์ได้เรียนรูห้ ลายอย่าง มีความเข้าอกเข้าใจกันและรูส้ กึ ดีกบั การประชุมสัมมนาครัง้ นีม้ าก

เรียนรู้ ...จาก โชค บูลกุล ผูน้ ำสายพันธุใ์ หม่ของโลก !
เพียงแค่ได้ฟงั แนวคิด

ประสบการณ์การบริหารฟาร์มโชคชัย
จากคุณโชค บูลกุล แบบตัวเป็นๆ ก็ถอื ว่าคุม้ เกินคุม้ กับการมาร่วมประชุมครัง้ นี้
คุณโชค บูลกุล เพิง่ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนการบรรยายพิธกี รแนะนำประวัตขิ องวิทยากร
ยาวเหยียด แต่ทส่ี ะดุดมากหน่อยคือข้อความทีบ่ อกว่า คุณโชคได้รบั การคัดเลือกจาก
นิตยสารไทม์ให้เป็นผูน้ ำสายพันธุใ์ หม่ของโลก แต่หลังจากดูสง่ิ ทีฟ่ าร์มโชคชัยทำ
และวิเคราะห์สง่ิ ทีเ่ ขาพูดแล้วบอกได้ทนั ทีวา่ Khun Chok …you deserve it.
สิง่ ทีค่ ณ
ุ โชคทำได้ ณ ทีฟ่ าร์มโชคชัย คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถ
โชค บูลกุล
ของเขา และทำให้ผเู้ ขียนนึกถึงคำพูดของ David Bohm นักควอนตัมฟิสกิ ส์
ผู้บริหารโชคชัยฟาร์ม บูติก
ทีน่ ำกระบวนการพูดคุยแบบ dialogue ไปเผยแพร่ในโลกตะวันตก Bohm บอกว่า
“ความสามารถในการคิดหรือรับรูท้ แ่ี ตกต่าง มีความสำคัญกว่าความรูท้ ถ่ี กู ป้อน” (The ability to think or
perceive differently is more important than the knowledge gained)
ขยายความก็คอื ถ้าหากคุณโชคไม่คดิ ต่างจากคนอืน่ เสียแต่แรก และเข้ามารับหน้าทีส่ บื ทอดธุรกิจของครอบครัว
ด้วยทัศนะการมองเห็นฟาร์มโชคชัยว่า ฟาร์มวัวก็คอื ฟาร์มวัว เหมือนทีค่ นทัว่ ไปมองเห็น ฟาร์มโชคชัยก็คงไม่สามารถ
เป็น “First choice” ของนักท่องเทีย่ วเชิงเกษตรได้ ภายใต้วธิ คี ดิ แบบเดิม หากคุณโชคคิดจะขยายกิจการตาม
รอยเท้าบิดา เขาก็อาจสัง่ ซือ้ แม่พนั ธุว์ วั มาเพิม่ หรือไม่กอ็ าจลงทุนสร้างคอกหมู คอกไก่เนือ้ ไก่ไข่ คือทำให้ฟาร์มโชคชัย
เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมอาหารแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ
ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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แต่คนๆ นี้ มีความคิดทีแ่ ตกต่างจากคนอืน่ เขามองเห็นฟาร์มโชคชัยเป็นอะไรทีม่ ากกว่าการเป็นแหล่งผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร ความสามารถในการคิดทีแ่ ตกต่าง ทำให้เกิดการค้นพบกลุม่ ผูบ้ ริโภคกลุม่ ใหม่ (Niche market)
เขานำสิง่ ทีค่ นอืน่ มองไม่เห็น มาเนรมิตให้ฟาร์มโคนมโชคชัย เป็นผูน้ ำทางด้านการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (Agro-tourism)
ทีไ่ ม่มใี ครสามารถตามทันและเลียนแบบได้
ผูเ้ ขียนตอกย้ำเรือ่ งความคิดและการรับรูท้ แ่ี ตกต่างเพราะเห็นว่าเป็นเรือ่ งสำคัญสำหรับการเกิดของนวัตกรรมใหม่ๆ
แค่การคิดและการมองเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นเพียงอย่างเดียว ทำให้ฟาร์มโชคชัยเปลี่ยนสถานะทางการเงิน
จากทีม่ เี งินสดเพียง ๔ ล้านบาท วงเงิน โอ.ดี ๓๐ ล้าน และหนีส้ นิ อีก ๔๐๐ ล้าน กลายเป็นบริษทั ทีท่ ำธุรกิจด้วยเงินสด
และมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และการบริการท่องเทีย่ วปีละหลายร้อยล้านบาท
แต่อย่างไรก็ตาม การคิดต่างและมองเห็นอาจเป็นเรือ่ งยาก แต่ทย่ี ากกว่าคือคิดแล้วต้องทำให้ได้ดว้ ย ซึง่ ถือว่า
เป็นงานที่ยากกว่า คุณโชค วางขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงฟาร์มโชคชัยอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยแบ่งออกเป็น
๔ ขัน้ ตอน และอธิบายเพิม่ เติมด้วยว่า แต่ละขัน้ ทีก่ า้ วเข้าไป มีความยากขึน้ เรือ่ ยๆ คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การมองใหม่ ริเริม่ ธุรกิจใหม่ คือการเกิดจินตนาการใหม่ เพือ่ ดึงความคิดก้าวออกจากกรอบ
อ้างอิงเดิม รวมทัง้ การตีความ “กำหนดรู”้ ภาพความเป็นจริงขึน้ มาใหม่ทไ่ี ม่ซำ้ รอยคนอืน่ เช่น การกำหนดรูภ้ าพ
ของฟาร์มโชคชัยใหม่ทแ่ี ตกต่างจากเดิม ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
ขั้นตอนที่ ๒ การรุกเพื่อสร้างมิติทางการตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะมิติทางการตลาดที่คู่แข่งเข้ามาแข่งขัน
และเลียนแบบไม่ได้งา่ ยๆ
ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างแนวรับ ด้วยองคาพยพของธุรกิจที่มีความหลากหลาย แต่ละส่วนสามารถเรียนรู้
และปรับตัวเองได้ เพือ่ ให้ธรุ กิจมีความมัน่ คง สามารถรับมือกับความผันผวนและแรงกระแทกจากปัจจัยภายนอกได้
ขั้นตอนที่ ๔ การรักษาไว้ให้ได้ ฟาร์มโชคชัยทำธุรกิจจากมุมของการป้องกันและรักษาและใช้ประโยชน์
จากสิง่ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างคุม้ ค่า ด้วยการค้นหา Niche market ใหม่ๆ เพือ่ รุกเข้าหาโอกาส
ปัจจุบนั ฟาร์มโชคชัย เป็น Model ทางธุรกิจขนาดกลาง องคาพยพทุกส่วนขององค์กรมีความคิดสร้างสรรค์
สามารถเรียนรู้ มีความคล่องตัวในการรับ และเปลีย่ นแปลงตัวเองได้ตลอดเวลา แต่การจะเป็นองค์กรแบบนีไ้ ด้ “ทุนมนุษย์”
(Human capital) คือปัจจัยขับเคลือ่ นองค์กรทีฟ่ าร์มโชคชัยให้ความสำคัญสูงสุด คุณโชค บูลกุล ทำตรงนีไ้ ด้อย่างไร
นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ
ฟาร์มโชคชัย ขับเคลื่อนไปตามทิศทางของความเป็นมนุษย์ ด้วยความเป็นคนช่างสังเกต เขาเล่าว่า
ประกายความคิดในการเปลี่ยนแปลงฟาร์มโชคชัยสิ่งแรกคือ เมื่อครั้งเข้ามาทำงานใหม่ๆ เขาสังเกตเห็น
เลขานุการส่วนตัว ซึง่ จบทางด้านปศุสตั ว์ แต่เป็นคนมีจติ บริการ (Service mind) สูงมาก ความประทับใจดังกล่าว
ทำให้เขามองเห็นโอกาสความเป็นไปได้ในการนำความรู้เฉพาะทางที่ลึกซึ้งของพนักงานบริษัทมาตอบสนอง
ความต้องการของ niche market ใหม่ๆ โดยเฉพาะการให้บริการแก่นกั เดินทางท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเข้ามาแวะเยีย่ มชม
เพราะการทำธุรกิจการบริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว ผูใ้ ห้บริการจะต้องมีขอ้ มูลความรูใ้ นแต่ละเรือ่ งอย่างดีและสามารถสือ่ สาร
ให้คนอืน่ เข้าใจด้วยจิตใจของการเป็นผูใ้ ห้บริการทีด่ ี
ผลลัพธ์อน่ื ๆ ทีต่ ามมาโดยไม่ได้คาดคิด จากการทำฟาร์มเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วคือ พนักงานมีความภาคภูมใิ จ
ในความเป็น “นักแสดง” มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองโดยสมัครใจ เช่น พนักงานรีดนม ซึ่งเคยทำงาน
แบบรูทนี แต่เมือ่ ต้องมารีดนมวัวให้คนดู การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อันแรกการทำให้ตวั เองดูดี รวมทัง้ การพัฒนา
ความสามารถในการสือ่ สารกับคนอืน่ เพือ่ ถ่ายทอดความคิด และเรือ่ งราวให้คนอืน่ เข้าใจ ฯลฯ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของฟาร์มโชคชัย จึงไม่เริม่ ต้นด้วยการส่งคนไปฝึกอบรมตามสำนักต่างๆ ทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
ดาษดืน่ แต่เริม่ ต้นด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้คนๆ นัน้ มีแรงปรารถนา (Passion) อยากดี อยากเก่ง
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และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ด้วยการเรียนรูจ้ ากเพือ่ นร่วมงานและงานทีท่ ำด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
ภายใต้กระบวนการสือ่ สารทีด่ รี ะหว่างผูน้ ำกับผูต้ าม
หลักคิดทีน่ า่ สนใจอันหนึง่ ของผูบ้ ริหารฟาร์มโชคชัยคือ การจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน ไม่ถอื ว่าเป็นการแบกภาระ
ต้นทุน แต่เป็นการลงทุน Investment เพือ่ ให้คนๆ นัน้ พัฒนาศักยภาพให้สงู ขึน้ เรือ่ ยๆ อัจฉริยภาพของคน เกิดจากการที่
บุคคลคนนัน้ ได้รบั โอกาส และความสำเร็จจากการใช้วริ ยิ ะอุตสาหะของตัวเขาเอง ตำแหน่งผูบ้ ริหารไม่ใช่เจ้านาย แต่เป็น
ผูอ้ ำนวยความสะดวก (Directing facilitator) เพือ่ ให้นโยบายสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
การบรรยายแถมท้ายด้วยความเห็นเพิม่ เติมในฐานะผูน้ ำสายพันธุใ์ หม่ของโลก คุณโชค บูลกุล มีมมุ มองเกีย่ วกับ
องค์กรแห่งอนาคตทีน่ า่ สนใจ เขาเห็นว่า องค์กรธุรกิจขนาดกลางทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้เร็ว มีความสามารถในการสร้างสรรค์
(Creativity) สูง และปรับตัวเป็น จะได้เปรียบในเวทีการแข่งขันธุรกิจระดับโลก แต่องค์กรขนาดใหญ่มกั จะมีปญ
ั หา
ในการปรับตัว เพราะเมือ่ ระบบเข้าทีเ่ ข้าทาง ความคิดสร้างสรรค์จะค่อยๆ ฝ่อ ดังนัน้ องค์กรต้องกล้าเผชิญกับวิกฤติ
คุณโชคถือว่า วิกฤติ (Crisis) เป็น “อาหาร” ของผูน้ ำยุคใหม่ หมายความว่า การเป็นผูน้ ำยุคใหม่ตอ้ งกล้าออกไปเผชิญ
กับวิกฤติบอ่ ยๆ เพือ่ เรียนรูท้ จ่ี ะปรับตัว เพราะการเดินทางออกจากพืน้ ทีป่ ลอดภัย (Comfort zone) จะมีโอกาสสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ๆ ได้มากกว่าการย่ำอยูก่ บั ที่ หรืออยูก่ บั ระบบโครงสร้างทีส่ ถาปนาตัวเองอย่างมัน่ คงแล้ว
สังคมไทยเป็นสังคมทีส่ อนให้พลเมืองคิดเหมือนคนอืน่ เด็กไทยกลัวการคิด และการกระทำทีแ่ ตกต่างจากคนอืน่
จึงมักตกเป็นเหยือ่ ของนวัตกรรมทางการตลาดสมัยใหม่โดยไม่รตู้ วั ในขณะทีส่ งั คมตะวันตก ส่งเสริมให้คนเป็นปัจเจก
(Individual) ทีด่ ี คือให้รจู้ กั คิดต่างจากคนอืน่ นวัตกรรมในสังคมตะวันตก จึงเกิดขึน้ ได้งา่ ยกว่า การเป็นปัจเจกทีด่ ี หมายถึง
การทีค่ นสามารถอยูก่ บั ตัวเอง สามารถนับถือตัวเองได้ เมือ่ อยูก่ บั ตัวเองได้ คนก็มหี ลักยึด มีสมาธิและสามารถสร้างปัญญา
ออกมาจากสมาธิทด่ี ไี ด้
มหาวิทยาลัยมหิดลควรใช้ประโยชน์จากผูน้ ำสายพันธุใ์ หม่ของโลกแบบคุณโชค บูลกุลอย่างไร แน่นอนมหิดลเป็น
องค์กรขนาดใหญ่และมีกฎเกณฑ์ระเบียบวิธตี า่ งๆ กำกับวิธคี ดิ และวิธปี ฏิบตั ขิ องคนทุกระดับทีท่ ำงานภายใต้โครงสร้างนี้
ในทัศนะของผูเ้ ขียนบทสังเคราะห์เรือ่ งนี้ เห็นว่าบทเรียนทีส่ ำคัญจากฟาร์มโชคชัยคือ บทเรียนเรือ่ งการพัฒนาคน
(Human capital) ซึง่ เป็นพลังขับเคลือ่ นทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ขององค์กร คุณโชค บูลกุล ยืนยันว่า “ฟาร์มโชคชัยเคลือ่ นไปตาม
ทิศทางมนุษย์” ซึง่ ถ้าหากถอดรหัสคำพูดนีไ้ ด้ถกู ต้อง ก็หมายความว่า ความสำเร็จของฟาร์มโชคชัยขึน้ อยูก่ บั แรงปรารถนา
(Passion) พนักงานและผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กร โจทย์ของการบริหารคนของฟาร์มโชคชัยคือ ทำอย่างไรจึงจะสร้าง
แรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้คนมีความปรารถนาอยากเก่ง อยากดีดว้ ยตัวเอง กล้าคิดแบบสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถสือ่ สารความคิดกับคนอืน่ ด้วยความไว้วางใจ รักองค์กร และมีความสุขในการทำงานร่วมกับคนอืน่
เชือ่ ว่าการบรรยายเพียงสองชัว่ โมงเศษๆ คุณโชค บูลกุล คงตอบคำถามนี้
ไม่ได้ทั้งหมด แต่จากการสังเกตความเป็นไปทั้งหมดภายในฟาร์มโชคชัย
มีความเป็นไปได้วา่ ตัวตนความเป็นทัง้ หมดของผูน้ ำองค์กรทีช่ อ่ื โชค บูลกุล
นัน่ แหละคือแบบอย่าง (Role model) ทีด่ ใี ห้แก่พนักงาน ความเป็นคนพิเศษ
เป็นผู้นำที่มีบารมี (Charismatic leader) มีความคิดสร้างสรรค์ของเขา
ทำให้ผมนึกถึง “ปีเตอร์แพน” ผูส้ นุกสนานตืน่ เต้นกับการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ
อย่างไม่รู้จักเบื่อ แต่เขาอาจจะเก่งกว่าปีเตอร์แพนตรงที่เขารู้จักใช้คน
และได้รบั ความศรัทธา ความไว้วางใจจากคนในองค์กรของเขา
กล่าวโดยสรุปคือ บุคลิกของคุณโชค บูลกุล นัน่ แหละ ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานทุกคนอยากเก่ง อยากดี คุณโชค
บูลกุล ทำให้พนักงานทีน่ น่ั สร้างฟาร์มโชคชัย ให้เป็น First choice ของนักท่องเทีย่ วด้าน Agro-tourism ......
ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

หน้า ๑๐ข่ า วสภาคณาจารย์

â»Ã´ÍèÒ¹µèÍã¹©ºÑº¶Ñ´ä»

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ข่ า วสภาคณาจารย์

๑๑

บรรณาธิ ก ารแถลง
โดย อาจารย์ ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
สวัสดีค่ะชาวมหิดลทุกท่าน ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับนี้มีโอกาสอันดีในการต้อนรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่
ในการให้กำลังใจเพื่อนร่วมทาง ทั้งนี้งานวิจัยของอาจารย์มหิดลย่อมมีความหลากหลาย ทั้งที่ทำงานวิจัยในส่วนของอาจารย์เอง
จนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลในระดับชาติ และในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยและส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวด
ในระดับนานาชาติ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดย่อมส่งเสริม visibility ของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งสิ้น ด้านวิทยาเขตกาญจนบุรี
ก็ได้มีการเปิดบ้านให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย น่าชื่นใจแทนมหาวิทยาลัยที่มีหลายฝ่ายช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ในการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ บุคคลทัว่ ไป
นอกจากนี้ ข่าวสภาคณาจารย์ยงั ได้รบั บทความสังเคราะห์บทเรียนจากการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารของสภาคณาจารย์ท่ี โชคชัย
บูติก แคมป์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแค่ต่อสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อบุคลากร
ท่านอืน่ ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเช่นกัน เช่น ประเด็น “การคิดต่าง” บางคนอาจไม่สบายใจนักเมือ่ ได้ยนิ คำนี้ แต่ทำไมคุณโชค
แห่งฟาร์มโชคชัย กลับคิดต่าง แล้วก่อประโยชน์ตอ่ คนอืน่ ได้มากมายดังทีเ่ ราได้เห็นกัน ถ้าคุณโชคเพียง “คิดตาม” คนอืน่ ๆ ในสังคม
เราคงไม่มโี อกาสได้เห็น โชคชัย บูตกิ แคมป์ ดังเช่นทุกวันนี้ ดังนัน้ ตามทัศนะของบรรณาธิการคิดว่าเราชาวมหิดล “คิดต่าง” ได้
แค่ขอว่าอย่า “คิดแตก(แยก)” ก็พอ
ข่าวสภาคณาจารย์มีพื้นที่ให้กับท่านที่มีความประสงค์จะส่งบทความข้อคิดที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือเพิ่มความรู้
ในแต่ละสาขา กรุณาส่งมาได้ท่ี สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชัน้ ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม หรือส่งทางอีเมลที่ senate@mahidol.ac.th ค่ะ
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