Timeline สรุ ปย่อ 3 ปี ที่ iCARE แคร์โลก
Creative Hub ครีเอทีฟรุ ่นใหม่ใส่ใจสังคม
The Power of Creativity 10 ทีมงาน
สร้างสรรค์เพื่อสังคม

ส่งต่อเรื่องดีๆ เพื่อโลกที่เราแคร์

“อ่านแล้ว...อย่าลืมส่งต่อให้คนที่คุณแคร์”

EDITOR’S FORWARD
น�ำ้ ครึ่งแก้ว ?

ดูเหมือนวันนี้ โลกก�ำลังเจอกับปั ญหาต่างๆ มากมาย หลายคนรู้และเฝ้ ามอง
วิกฤติตา่ งๆ อย่างห่วงใย ขณะเดียวกันก็มผ
ี ู ค้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีเ่ ห็นปั ญหาแต่เลือกทีจ่ ะ
ไม่ผา่ นเลย พวกเขาคิดและลงมือท�ำบางสิง่ บางอย่างเพือ่ ปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงมัน
พวกเขามองเห็นโอกาสในปั ญหาและลงมือท�ำอย่างสร้างสรรค์เพือ่ น�ำไปสูท่ างออกทีด่ ี
กว่า
น�ำ้ หมดไปแล้วครึ่งแก้ว หรือ เหลืออีกตัง้ ครึ่งแก้ว ทัง้ หมดคือมุ มมองอันน�ำไปสู่
“ความคิด” ซึ่งเป็นจุ ดเริม่ ต้นของทุกอย่างและทุกการกระท�ำ ผมเชื่อเสมอว่าการมอง
ปั ญหาอย่างสร้างสรรค์คือที่มาของความคิดดีๆ ตลอด 3 ปี ท่ีผ่านมา iCARE เป็นเพียง
องค์กรสร้างสรรค์เพือ่ สังคมน้องใหม่ทเี่ พิง่ ถือก�ำเนิดขึน้ ภายใต้การสนับสนุนของบริษทั
แมกโนเลียฯ ผู ้พัฒนาสังคมที่อยู ่อย่างมีคุณภาพ และเชื่อในปรัชญาของการ “คิดและ
สร้างเพื่อความยัง่ ยืนของมนุษย์” iCARE ก�ำเนิดขึน้ และท�ำงานเพื่อสนับสนุนกิจการ
เพือ่ สังคม นวัตกรรมเพือ่ สังคม รวมถึงทุกไอเดียดีๆ เพือ่ ส่วนรวม หลากหลายกิจกรรม
ที่เราได้จัดขึน้ หรือมีส่วนร่วมสนับสนุน คือความประทับใจและความสุขที่เราได้รู้จักและ
ร่วมงานกับผู ค้ นมากมายทีเ่ ราอยากขอบคุณในน�ำ้ ใจไมตรี ทัง้ เพือ่ นๆ ในหน่วยงานเพือ่
สังคมต่างๆ หลายท่านเป็นผู ใ้ หญ่ทท่ี ำ� งานเพือ่ สังคมมาอย่างยาวนาน จนถึงครีเอทีฟหัว
ดีแถมยังคิดดีเพือ่ ผู อ้ นื่ และคนรุ น่ ใหม่จำ� นวนมากที่แม้ยงั ไม่จบการศึกษา แต่หวั ใจของ
เขาก็พร้อมที่จะท�ำบางสิง่ บางอย่างเพื่อส่วนรวม
ถึงบรรทัดนี้ ผมขอขอบคุณที่หยิบหนังสือเล่มนีข้ นึ้ มาอ่านนะครับ ทุกหน้า ทุก
ภาพ ทุกตัวอักษรบนหนังสือเล่มนี้ คือของขวัญเล็กๆ ที่เราอยากมอบให้คุณผู ้อ่านได้
สัมผัสกับเรื่องราวของผู ้คนเล็กๆ แต่หัวใจไม่เล็กเหล่านี้ และหลังอ่านจบ ผมดีใจและขอ
ขอบคุณล่วงหน้า หากคุณเลือกที่จะแบ่งปั นให้เพือ่ นของคุณได้รบั รูเ้ รือ่ งราวเหล่านีต้ อ่
ไป เพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใคร เราทุกคนล้วนสามารถมีส่วนในการ “ส่งต่อ” ความ
คิดดีๆ เพื่อการรักษาและช่ วยกันเติม “น�ำ้ ดี” ให้แก้วน�ำ้ ใบใหญ่ท่ีเราอาศัยอยู ่ร่วมกัน
เพื่อโลกใบเดียวกัน...บ้านหลังสุดท้ายของพวกเราทุกคนครับ
ไอเดียดีๆ เพื่อโลกที่เราแคร์
ธรากร กมลเปรมปิ ยะกุล
ผู ้จัดการทัว่ ไป องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

จัดพิมพ์โดย : องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
695 ซ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10260
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www.icare-club.com
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Introduction iCARE

iCARE:

“ส่งต่อความดี
ไอเดียดีๆ เพื่อโลกที่เราแคร์”
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iCARE ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ภายใต้ภารกิจ “ไอเดียดีๆ เพื่อโลกที่เรา
แคร์ ” เพื่ อ เสริ ม แรงบั น ดาลใจ สร้ า ง
จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี ใ ห้ สั ง คมด้ ว ยการเป็ น นั ก
สร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อสังคม หรือ
“Creative Social Agency” ท�ำงานให้กับ
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรที่ท�ำงานช่ วย
เหลือคนท�ำงานเพื่อสังคมเป็นหลัก ไม่ว่า
จะเป็ น มู ล นิ ธิ องค์ ก รภาคประชาสั ง คม

PASS
IT
FORWARD
กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
CSR ของภาคเอกชน หรือแม้แต่หน่วยงาน
ภาครัฐ เราท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลาง คอย
รวบรวม บอกเล่า และขยายต่อเรื่องราว
ของคนท�ำงานภาคสังคมให้เป็นที่รูจ้ กั มาก
ขึ้น ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานรูป
แบบต่ า งๆ ทั ง้ กิ จ กรรม อี เ ว้ น ท์ งาน
ประกวด ซึ่งถูกสื่อสารออกไปอย่างแปลก
ใหม่ มีเสน่ห์ สร้า งสรรค์แ ละเข้ า ใจง่ า ย

โดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณในการ
ด�ำเนินงานจากบริษัท Magnolia Quality
Development Corporation ที่ด�ำเนินงาน
ภายใต้แนวคิด “คิดและสร้างเพื่อความ
ยัง่ ยืนของมนุษย์ Think and Create for
Human Sustainability” เกิดเป็นโครงการ
เพือ่ สังคมมากมาย อาทิ โครงการประกวด
iCARE Award (Innovation World’s
CARE Award), ลับน้อง “ลับเด็กให้คม

ลับเด็กให้คูล” เป็นต้น
พวกเรา iCARE มีความมุ ่งมัน่ และ
ทุ่มเทที่จะคิดค้นรูปแบบการท�ำงานอย่าง
สร้างสรรค์ ด้วยอยากเห็นทุกคนในสังคม
ออกมาร่วมมือกัน Pass It Forward “ส่ง
ต่อความดี ไอเดียดีๆ เพื่อโลกที่เราแคร์”
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น�ำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
รับท�ำงานให้กบั องค์กรไม่แสวงหา
ก�ำไรทีท่ ำ� งานช่ วยเหลือภาคสังคม
เป็นสื่อกลางรวบรวม บอกเล่า
ส่งต่อให้องค์กรหรือคนที่ท�ำงาน
เพื่อสังคมเป็นที่รู้จักมากขึ้น

iCARE
องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม
Creative Social Agency

ต่อยอดไอเดียเกิดเป็นโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่แปลกใหม่
น่าสนใจ เข้าใจง่าย
สร้างเครือข่ายและพันธมิตรร่วมท�ำ
งานภาคสังคม ทัง้ บุ คคลและองค์กร
ไปจนถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์
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โครงการที่ iCARE จัดโดยตรง
อาทิ iCARE Award, ลับน้อง
‘ลับเด็กให้คม ลับเด็กให้คูล’ และ
iCARETrainee‘นักศึ กซ่ าฝึ กงาน
เปลี่ยนโลก’, New Heart New
World โลกเปลี่ยนไป...เมื่อใจ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น

Idea & Strategy

Social Impact
โครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้ ตลอด
่ี า่ นมาของiCAREหวังเพียงช่ วยจุ ดประกาย
3ปี ทผ
ความคิด เสริมแรงบันดาลใจและสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ี
สูส่ งั คม กระตุน้ ให้คนรุ น่ ใหม่ลกุ ขึน้ มาท�ำอะไรดีๆ
เพือ่ โลกของเรา

โครงการที่ iCARE ท�ำงาน
ร่วมกับพันธมิตรและในฐานะ
ผู ้สนับสนุน อาทิ VRZO
นิทานสอนใจ “โลก”, E-Idea
Competition, B.A.D. Young
Cannes 2011 เป็นต้น
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Interview

VISION OF
MAGNOLIA

&

iCARE By…
คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิ ริรัตน์

กรรมการผู ้จัดการบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้
ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด

“ทางแมกโนเลียได้ใช้ ทัง้ แนวคิด CSR และ SE พอเรามีผล
ก�ำไรแล้วก็มอบให้สังคม ในขณะเดียวกัน ก็น�ำผลก�ำไรที่ได้มาตัง้
เป็นกองทุน SE เพื่อให้สามารถช่ วยเหลือสังคมได้จริงๆ และมี
ความยัง่ ยืน ซึ่งก็คือ องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดยใน
ปี 2008 เริม่ ด้วยการท�ำ iCARE Award ประกวดแผนธุ รกิจเพื่อ
สังคม นี่คือ CSR แต่เราใช้ แนวคิด SE ในด้านปฏิบัติ และหลังจาก
นัน้ ในปี 2010 iCARE ก็ได้เกิดขึน้ อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่เรายังคง
มุ ่ ง เน้ น ให้ เ ด็ ก รุ ่ น ใหม่ เด็ ก ที่มี พ ลั ง ล้ น เหลื อ ทางด้ า นความคิ ด
สร้างสรรค์ ให้พวกเขาได้ตระหนักถึงการช่ วยเหลือสังคม มัน
สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม พวกเขามีความกล้า
คิดกล้าลงมือท�ำอย่างจริงจัง โดยมีผูใ้ หญ่อย่างเรา รวมทัง้ คนที่มี
ประสบการณ์มาช่ วยสนับสนุน และเป็นอีกส่วนที่ช่วยผลักดันให้
เกิดการประกวดที่มีประโยชน์ ที่ช่วยเหลือภาคสังคมได้จริงๆ หรือ
สามารถต่อยอดต่อไปได้อีกระยะยาวครับ”
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คุณธรากร กมลเปรมปิ ยะกุล (พงศ์)

ผู ้จัดการทัว่ ไป องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

“ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ผ
ี ่านมา เราได้สร้างพืน้ ที่ สร้าง
โอกาสในกับกิจการเพื่อสังคมอื่นๆ โดยการเป็น Creative
Social Agency ที่สนับสนุนและส่งเสริมไอเดียดีๆ ให้เกิดขึน้
จริงและเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในสังคมไทย ผ่านการท�ำโครงการ
ต่างๆ ออกสูส่ ายตาผู ค้ นมากมาย โดยมีโครงการทีท่ ำ� อย่างต่อ
เนื่องก็คือ iCARE Award ซึ่งมีการเรียนรู้และพัฒนาทุกครัง้ ที่
มีการจัดประกวดแผนธุ รกิจ โดยที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการ
พัฒนานวัตกรรมเพือ่ สังคม สนับสนุนกิจการเพือ่ สังคม เพราะ
เราเชื่อว่า ยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะท�ำให้สังคมได้รับรู้เรื่อง
ของกิจการเพื่อสังคม ส่วนโครงการ New Heart New World
โลกเปลี่ ย นไปเมื่ อ ใจเปลี่ ย นแปลง ก็เป็ น อีกหนึ่งโครงการที่
iCARE ท�ำแคมเปญให้กบั แมกโนเลีย แล้วได้รบั การตอบรับทีด่ ี
มาก ทัง้ ตัวหนังสือ คลิปวีดิโอในยู ทูป จนกระทัง่ มีการแชร์ และ
พู ดถึง iCARE อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับสโลแกนของเราคือ
การส่งต่อความดี ไอเดียดีๆ เพื่อโลกที่เราแคร์ และไม่ใช่ แค่
เพียงเราที่เป็นคนแชร์อย่างเดียว เราอยากให้ทุกคนได้ออกมา
ร่วมคิด ร่วมแชร์กับเราด้วย ซึ่งรวมถึงทุกๆ โปรเจคที่เกิดขึน้
ด้วยครับ”
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Team

ร่วมท�ำความรู้จักกับทีมงานเล็กๆ ที่เปี่ ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์สังคม ถึงแม้ทีมจะ
เล็ก แต่หัวใจของพวกเขาใหญ่มากกับการที่จะคิดงานสร้างสรรค์ พร้อมลงมือปฏิบัติ
ทัง้ ในส่วนของผู ้จัดหลัก ซึ่ งเป็นแรงส�ำคัญ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน
โครงการไอเดียดีๆ ให้เกิดขึน้ อีกหลายโครงการ
คุณธรากร กมลเปรมปิ ยะกุล
ผู จ้ ดั การทัว่ ไปองค์กรสร้างสรรค์เพือ่ สังคม
iCARE
“งานที่ เ ราท� ำ มั น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น งานที่
สามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่
ในสังคม แต่เรารู้สึกว่า สังคมจะดีขึ้นได้
ด้วยการที่ทุกๆ คนท�ำงานในส่วนของตัว
เองได้อย่างต่อเนื่อง เพิม่ คุณค่า ประโยชน์
และนึกถึงคนอื่นเข้าไป อย่างน้อยเราก็รู้สึก
ว่า เราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่กระตุ้นแรง
บั น ดาลใจในการท� ำ เพื่ อ สั ง คมให้ ใ คร
หลายๆ คนได้เช่ นกัน”

1
2

คุณพาณิช ตังคธัช
เจ้าหน้าที่ประสานงาน องค์กรสร้างสรรค์
เพื่อสังคม iCARE
“จากโปรเจค iCARE Award 2012 ที่
เราได้มาดูแลจริงๆ ท�ำให้เราได้รู้ว่า วิธีการ
ช่ วยเหลือสังคมมันสามารถเปลี่ยนแปลง
สังคมได้จริง และยังมีคนท�ำอยู ่จริง และ
iCARE ยังเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจ
ให้ใครหลายๆ คนหันมาสนใจเรื่องของการ
ท�ำเพื่อสังคมมากขึน้ รวมทัง้ ตัวเราที่มีจุด
เปลี่ ย นเล็ ก ๆ เพราะแรงบั น ดาลใจจาก
โปรเจคของ iCARE”

12
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คุณกานต์ พรพิไลลักษณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน องค์กรสร้างสรรค์
เพื่อสังคม iCARE
“iCARE ท�ำให้เราได้เจอกับผู ้คนมาก
มายที่มแี นวคิดการท�ำธุ รกิจเพือ่ สังคม ท�ำ
ให้ได้ลงลึกในเรื่องนี้มากขึ้น จากที่มีมุม
มองแค่เพียงเฉพาะเรือ่ งธุ รกิจหวังผลก�ำไร
เพียงอย่างเดียว ท�ำให้รูว้ า่ ยังมีอกี หลายวิธี
ที่ท�ำให้สังคมดีขนึ้ ”

3

4

คุณนัยนา ทวยนาค
เจ้าหน้าที่ประสานงาน องค์กรสร้างสรรค์
เพื่อสังคม iCARE
“หลังจากที่เราได้ร่วมงานกับ iCARE
มันเป็นการท�ำงานเพื่อสังคมจริงๆ ซึ่งเรา
ไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องผลก�ำไรเท่าไหร่ เวลา
ที่เรามีไอเดียใหม่ๆ ก็สามารถเสนอได้ ไม่มี
ปิ ดกัน้ และที่ส�ำคัญเรามีความสุขกับงานนี้
มาก ซึ่งเรายังได้สร้างความสุขให้กบั คนอืน่
และสร้ า งสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คม
ด้วย”

iCARE BULLETIN
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ร่วมสนับสนุนจัดสร้างเพลง
โปรโมตในอัลบัม้ เพลงการกุศล
เนื่องในวาระมหาธัมมาภิสมัย
พุ ทธชยันตี 2,600 ปี การตรัสรู้
ธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุ ทธ
เจ้า โดย “บัวลอย” กลุ่มจิตอาสา
แห่งสยามนคร ภายใต้การดูแล
ของวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
(ผู ้สนับสนุนหลัก)

Music MV + Design
Cocept : เพลงธรรมะ
การกุศล “ปางเมื่อฯ”

โครงการประกวดไอเดียดีๆ ทัง้
ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์
รวมทัง้ การสร้างแบรนด์
ที่จะท�ำให้กิจการเพื่อสังคมที่ทาง
iCARE ได้คัดเลือกมานัน้ เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขว้างมากขึน้
(ผู ้จัดหลัก)

iCARE Award 2012
ครีเอทีฟอาสา : Creative
Volunteer Contest

2012

ร่วมช่ วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย
น�ำ้ ท่วม ด้วยการเปิ ดให้ซือ้ ภาพจาก
ศิลปิ นทัง้ ประเทศ เพื่อมอบรายได้ให้
กับมู ลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
(ผู ้สนับสนุนหลัก)

Hand in Hand for THAI
Flood Victims 2011 :
จิตรกรไทย สู้ภัยน�ำ้ ท่วม

Wake Up Early :
ตื่นแต่เนิน่ ๆ

งานนิทรรศการศิลปะที่ของนักวาด
ภาพประกอบและกราฟิ กดีไซเนอร์
จาก New Heart New World
(NHNW) (ผู ้จัดหลัก)

โครงการประกวดที่ให้ทัง้ การ
สนับสนุนและอบรมให้ความรู้แก่
ผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่ท่ีใส่ใจ
สิง่ แวดล้อม (สนับสนุนการท�ำ
สื่อโปรโมท)

VRZO นิทานสอนใจ

เมื่อ iCARE ชักชวน VRZO
มาร่วมเล่านิทานสอนใจ ที่ให้
แรงบันดาลใจดีๆ เพื่อสร้างส�ำนึก
และความใส่ใจในธรรมชาติอย่าง
สร้างสรรค์ จึงเป็นที่มาของ
นิทานสอนใจตอน “โลก” เรื่อง
โดย ปลืม้ ภาพโดย เดอะดวง
(ผู ้สนับสนุนหลัก)

หนังสือที่ชวนคนท�ำความเข้าใจความ
หมายของชีวติ ผ่านบทสัมภาษณ์ของผู ท้ ่ี
ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มามากมายทัง้
22 คน รายได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
เผยแพร่ธรรมะเพื่อการตื่นรู้ในโอกาส
ฉลองพุ ทธชยันตี 2,600 ปี โดยหอ
จดหมายเหตุพุทธทาส (ผู ้จัดหลัก)

New Heart New World
โลกเปลี่ยนไป...เมื่อใจ
เปลี่ยนแปลง

งานประกวดโฆษณาระดับโลก จาก
ผู ้ทรงคุณวุ ฒิชนั ้ น�ำจากหลากหลาย
ประเทศ ที่จะมาให้ความรู้ในงาน
โฆษณา โดยสมาคมผู ้ก�ำกับศิลป์
บางกอก (ร่วมสนับสนุนกับส�ำนักงาน
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม)

B.A.D. Young Cannes
Competition 2011 :
เข้มให้เข้ากระดูก

2011

ก่อตัง้ iCARE

iCARE Award 2008 :
Innovation World’s CARE Award

ลับน้อง : ลับเด็กให้คม
ลับเด็กให้คูล

โครงการร่วมแบ่งปั นคลิปดีๆ ที่
ให้แรงบันดาลใจ และแง่คิดที่น่า
สนใจจาก youtube โดย iCARE
ได้คัดสรร พร้อมน�ำมาแปลและ
ใส่ subtitle เป็นภาษาไทย เพื่อให้
เข้าใจได้อย่างทัว่ ถึงขึน้
(ผู ้จัดหลัก)

Good To Share :
ส่งต่อคลิปดีๆ

รู้ให้ทันพ่อค้าบุ หรี่

มู ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุ หรี่ร่วม
กับ iCARE องค์กรสร้างสรรค์เพื่อ
สังคม จัดกิจกรรมแถลงข่าวเนื่องใน
วันงดสูบบุ หรี่โลก ระดมเยาวชน
นักท�ำสื่อ โชว์ผลงานน�ำเสนอ
ข้อเท็จจริงต่อสังคมห้ามบริษัทบุ หรีท่ ำ�
CSR (ร่วมสนับสนุน)

โปรเจคเจ๋งๆ ที่ให้นักศึ กษาใจใหญ่
5 สถาบันไปฝึ กงานกับองค์กรเพือ่
สังคมตามฝั นของตัวเอง

iCARE Trainees :
นักศึ กซ่ า ฝึ กงาน
เปลี่ยนโลก

งานเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ เพือ่
ให้นกั ศึกษาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ
ในวิชาที่มหา’ลัย ไม่ได้สอน กับ
รุ น่ พีจ่ ากหลากหลายวงการขึน้ เวที
เล่าประสบการณ์ตรงให้ฟัง
(ผู ้จัดหลัก)

โครงการประกวดแผนธุ รกิจเพื่อสังคม ส�ำหรับบ้านพักคนชรา
และเด็กก�ำพร้าที่ถูกทอดทิง้ (ผู ้จัดหลัก)

E-idea Competition 2010 :
ถักทอไอเดีย ให้โลกน่ารัก

โครงการประกวดแผนธุ รกิจเพื่อ
สังคม โดยมีประเด็นส�ำคัญคือ
คิด เปลี่ยน การช่ วยเหลือสังคม
เป็นธุ รกิจเพื่อสังคม (ผู ้จัดหลัก)

iCARE Award 2010
ฉลาดแกมดี : Social
Business Plan Contest

มหกรรมความคิด ในการน�ำ
นวัตกรรมมาใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาประเทศ
(ร่วมเป็นสปอนเซอร์)

Love for Blind Concert :
ความรัก(ท�ำ)ให้คนตาบอด

มหกรรมความคิด ในการน�ำ
นวัตกรรมมาใช้ เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ
(ร่วมเป็นสปอนเซอร์)

Ideas Festival :
เมืองไทย เราสร้างได้

2008

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา องค์กรสร้างสรรค์สังคมอย่าง iCARE ได้ส่งต่อความดี โดยเฉพาะเรื่องราวของไอเดียดีๆ
ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือผสานความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายผู ้คน และหลากหลายองค์กร
กระทั่งรวมกันเป็นโครงการที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม โดยมีอาวุ ธที่ส�ำคัญคือ ความคิดสร้างสรรค์ และการส่งต่อความดี
และนี่คือโครงการทัง้ หมดที่ iCARE ได้ลงมือปฏิบัติและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ

iCARE TIMELINE
2010

IMAGINE

Serenade the World
บทเพลงขับกล่อมโลก

John Lennon

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

ลองจินตนาการว่าโลกนีไ้ ม่มีสวรรค์
มันแสนง่าย แค่คุณลองดู
ไม่มีนรกอยู ่ใต้เรา
เหนือเรามีเพียงนภา
ลองจินตนาการว่าเราทุกคน
มีชีวิตอยู ่เพื่อปั จจุ บัน

ลองจินตนาการว่าโลกนีไ้ ม่มีประเทศ
มันไม่ยากหรอกที่จะท�ำ
ไม่ต้องเข่นฆ่าหรือสละชี วิตเพื่อสิ่งใด
และไม่มีศาสนามาแบ่งแยกกัน
ลองจินตนาการว่าเราทุกคน
ใช้ ชีวิตท่ามกลางสันติสุข

คุณอาจจะบอกว่าฉันเป็นคนช่ างฝั น
แต่ไม่ได้มเี พียงฉันคนเดียวทีฝ่ ั นอย่างนัน้
ฉันหวังว่าวันหนึ่งคุณจะมาร่วมกัน
แล้วโลกก็คงจะรวมเป็นหนึ่งเดียว

ลองจินตนาการว่าไม่มีสิ่งใดถูก
ครอบครอง
มันคงน่ามหัศจรรย์ถ้าคุณท�ำได้
ไม่มีความโลภหรือความหิวโหย
ดั่งภราดรภาพของมนุษย์
ลองจินตนาการว่าเราทุกคน
แบ่งปั นโลกนีใ้ ห้แก่กัน

คุณอาจจะบอกว่าฉันเป็นคนช่ างฝั น
แต่ไม่ได้มเี พียงฉันคนเดียวทีฝ่ ั นอย่างนัน้
ฉันหวังว่าวันหนึ่งคุณจะมาร่วมกัน
แล้วโลกก็คงจะรวมเป็นหนึ่งเดียว

เพราะโลกนีต้ ้องการเสียงดนตรี เพื่อขับกล่อมให้ผู้คนมีสุนทรียะทางด้านสัมผัส โดย
เฉพาะการฟัง และหลากหลายบทเพลงที่ได้ดงั ก้องกังวานขึน้ สมัยก่อนอาจจะเป็นการส่ง
เสียงและพลังทางความคิดบางอย่างทีต่ อ้ งการจะสือ่ สารให้ผูค้ นในสังคมและในโลกได้รบั รู้
ถึงความรู้สึกนึกคิดและความเป็นจริงของสังคม โดยเฉพาะเพลง Imagine บทเพลงเพื่อ
สันติภาพของโลก โดยจอห์น เลนนอน บุ คคลอมตะทางความคิดและต้นแบบของนักดนตรี
ทัง้ หลายของโลก ท�ำให้บทเพลงและตัวตนของเขายังคงอยู ่บนโลกนี้ เพื่อปรารถนาให้
บทเพลงนี้ เป็นตัวแทนเพื่อส่งต่อสันติภาพและความปรารถนาดีให้กับคนบนโลก
และแล้วเสียงเพลง Imagine ก็ดังขึน้ โดยเฉพาะท่อนฮุ ก ที่ท�ำให้ iCARE คิดว่า มัน
ช่ างคล้ายกับสิง่ ที่เราก�ำลังท�ำอยู ่ทุกวันนีค้ ือ “You may say I'm a dreamer, but I'm not
the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one : คุณ
อาจจะบอกว่าฉันเป็นคนช่ างฝั น แต่ไม่ได้มีเพียงฉันคนเดียวที่ฝันอย่างนัน้ ฉันหวังว่าวัน
หนึ่งคุณจะมาร่วมกัน แล้วโลกก็คงจะรวมเป็นหนึ่งเดียว”

แล้วคุณล่ะ...พร้อมที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อ
เรื่องราวดีๆ กับเราแล้วหรือยัง?

“

”

Showcase

iCARE
AWARD
2010

ต่อยอดสู่การประกวดแผนธุ รกิจเพื่อสังคม จากการท�ำ iCARE Award 2008 ใน
ครัง้ แรก สู่ iCARE Award 2010 “ฉลาดแกมดี” เน้นความเข้มข้นทางด้านการส่ง
เสริมไอเดียดีๆ ในคอนเซปต์ “Creative Social Business Contest” คิด เปลี่ยนการ
ช่ วยเหลือสังคม เป็นธุ รกิจเพื่อสังคม
งานนี้ iCARE ได้จับมือ มู ลนิธิอโชก้า Ashoka Thailand Change Fusion TCDC
และ Be Magazine ท�ำการคัดเลือกองค์กรเพื่อสังคม 3 องค์กร อนุรักษ์ป่าต้นน�ำ้ โดย
คุณนิคม พุ ทธา พัฒนาวิถีชีวิตชุ มชนโดย คุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล และสถาปนิก
ชุ มชน โดยคุณชวณัฎฐ์ ล้วนเส้ง จาก openspace เพื่อเป็นโจทย์ในการต่อยอดความ
คิดสร้างสรรค์ และน�ำเสนอเป็นแผนธุ รกิจเพื่อสังคม ที่สามารถต่อยอดสู่การน�ำไป
ใช้ ได้จริง
สุดท้ายแล้วสิง่ ส�ำคัญที่ทาง iCARE ต้องการนัน้ ก็คือ เป็นสื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกใน
การท�ำความดีให้คนรุ น่ ใหม่ดว้ ยการน�ำเสนอไอเดียดีๆ เพือ่ สังคม พร้อมกับการได้เป็น
ส่วนหนึ่งของการส่งต่อรูปแบบการท�ำความดีระหว่างคนรุ น่ ใหม่ และคนผู ค้ นในสังคม
อย่างต่อเนื่อง
18
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LUBNONG
PROJECT

โตไปเป็นอะไรดี? คือโจทย์ยากของรุ ่นน้อง(ใกล้)เฟรชชี่ยันรุ ่นพี่ซีเนียร์เสมอมา
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE
และนิตยสาร Happening จึงจัดงานเสวนาสร้างแรงบันดาลใจอย่าง “ลับน้อง - ลับเด็ก
ให้คม ลับเด็กให้คูล” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานครขึน้ เพื่อให้รุ่นน้องยัน
รุ ่นพี่เติบโตไปบนเลือกเส้นทางที่เลือกด้วยตัวเองอย่างมัน่ ใจ
โดยชวนรุ ่นพี่จากหลากหลายวงการมาขึน้ เวทีเล่าประสบการณ์เด็ดในชีวิตจริง
ค้นหาค�ำตอบจาก “วิชาที่มหา’ลัยไม่ได้สอน” คนละ 10 นาที แบบโดนๆ เข้าตรงจุ ด
ถูกตรงประเด็นวัยรุ ่น ซึ่งรุ ่นพี่ทงั ้ 8 คน ได้แก่ เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี, ทราย อินทิรา
เจริญปุ ระ, โจน จันได, เต๋อ นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์, น�ำ้ ธารา บัวค�ำศรี, เอ๋อ ปรเมศวร์
มินศิริ, จตุรงค์ ม๊กจ๊ก และ หนึ่ง จักรวาล ก็ได้มาสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นไฟ
ค้นหาตัวเองของน้องๆ ได้อย่างน่าสนใจ
20
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NEW HEART
NEW WORLD
New Heart New World โลกเปลี่ยนไป...เมื่อใจเปลี่ยนแปลง เป็นหนังสือ
รวบรวมบทสัมภาษณ์บุคคลหลายสาขาอาชีพ หลากสถานะกว่า 22 คน ทีม่ าร่วมแบ่ง
ปั นประสบการณ์จุดเปลี่ยนส�ำคัญในชีวติ บนเส้นทางที่ผา่ นการท�ำความเข้าใจต่อโลก
และการเรียนรู้จิตใจตนเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ซึ่งประสบการณ์ท่ผ
ี ่าน
การท�ำความเข้าใจจากข้างใน ท�ำให้เกิดการ “ตืน่ รู”้ ค้นพบความหมายของชีวติ กลาย
เป็นตัวอย่างรูปแบบของชีวิตที่เป็นสุข
นอกจากจะท�ำออกมาในแบบรูปเล่มหนังสือแล้ว ยังมีการบันทึกประสบการณ์ใน
รูปแบบวิดีโอซึ่งสามารถรับชมได้ทาง Youtube Channel : New Heart New World
หรือทาง Facebook : NewHeartNewWorld
โดยรายได้ทัง้ หมดจากการจ�ำหน่ายหนังสือเล่มนี้ (ไม่หักค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด)
แบบ Limited Edition ได้น�ำไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะเพื่อการตื่นรู้ ใน
โอกาสฉลองพุ ทธชยันตี 2,600 ปี โดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส
22
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ยุ ทธการ มากพันธ์ุ
ผู ก้ อ่ ตัง้ กิจการไฟฟ้ าชุ มชน Wind Solar

อาจารย์ธนา กิติศรีวรพันธ์ุ
ผู ้ก่อตัง้ Brain Sport Edutainment

ณิภาภรณ์ แสงสว่าง
ผู ก้ อ่ ตัง้ Children Mind

iCARE AWARD
2012

จากความคิดที่วา่ จะท�ำอย่างไรให้กจิ การเพือ่ สังคมที่มอี ยู ใ่ นประเทศไทยของเรา
สามารถเป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี บวกกับการก้าวเข้าสู่ปีล่าสุดของการท�ำโครงการ
iCARE Award จึงเกิดความคิดขึน้ มาว่า หากมีการคัดเลือกกิจการเพื่อสังคมที่มีอยู ่
แล้ว มาเป็นโจทย์ให้นักศึ กษาและบุ คคลทัว่ ไป ได้ร่วมหาไอเดียดีๆ เด็ดๆ โดนๆ ที่จะ
ท�ำให้กิจการเพื่อสังคมที่ได้คัดเลือกมานัน้ เป็นที่รู้จักมากขึน้ และสามารถเป็นกิจการ
เพื่อสังคมที่สามารถอยู ่ได้อย่างยัง่ ยืน
โดยโจทย์ท่วี ่านัน้ ก็คือ 4 กิจการเพื่อสังคม คือ 1.ธนาคารขยะออมทรัพย์ 2.
Children Mind ศิลปะสัมผัสหัวใจ 3. Brain Sport Edutainment และ 4. ไฟฟ้ าชุ มชน
“Wind Solar” ที่บรรดาคนมีไอเดียต้องสุมหัวคิดหาทางที่จะท�ำให้กิจการที่ได้ทีมละ 1
กิจการนัน้ สามารถเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งในแผนธุ รกิจเชิงสร้างสรรค์นนั ้ จะ
ต้องประกอบไปด้วยการประชาสัมพันธ์ กลยุ ทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์ รวมไปถึง
หาเพิม่ เติมในส่วนต่างๆ ที่จะท�ำให้กิจการนัน้ ๆ โดดเด่นและดียงิ่ ขึน้
และเมื่อโครงการ iCARE Award 2012 ครีเอทีฟอาสา จบลงท�ำให้ iCARE เล็ง
เห็นถึงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและบุ คคลในหลากหลายอาชีพ
เพิม่ มากขึน้ และ iCARE ยังคงขอเป็นหนึ่งองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม ที่ท�ำหน้าที่ส่ง
ต่อความดีและไอเดียดีๆ เพื่อโลกที่เราแคร์ต่อไป
24
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ฉัตรศนัน มาสว่างไพโรจน์
ผู ้ก่อตัง้ ธนาคารขยะ
ออมทรัพย์ รวมมิตร 2011

VOLUNTEER
“CREATIVE
CONTEST“
iCARE BULLETIN
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Expression

หน้าทีมของ iCARE
“มีหัคววามทุ
่มเทและอยาก
เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจริงๆ ตรงนี้
เราสัมผัสได้จากการ
ท�ำงานร่วมกัน

“

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
ผู ้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู ้สนับสนุนโครงการ New Heart New World

01

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
28
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“เราสนับสนุน New Heart New World เพราะจุ ด
ประสงค์หลักของโครงการนีม้ นั สอดคล้องกับภารกิจของ
สสส. คือ สุขภาพ สุขภาวะใน 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม
และปั ญญา และจากที่เคยร่วมท�ำงานกันมาตัง้ แต่สมัยท�ำ
โครงการรณรงค์ของ สสส.เอง รวมทัง้ พู ดคุยและปรึกษา
ในเรื่องของการท�ำงานด้านสังคมกันมา ท�ำให้เราเห็นถึง
ความตัง้ ใจของทีมงาน iCARE ซึ่งจริงๆ แล้ว iCARE ก็
เป็นองค์กรเล็กๆ ภายใต้บริษัทใหญ่อย่าง แมกโนเลีย แต่
เขามี Spirit ในการท�ำเพื่อสังคมอย่างจริงจังคล้าย NGO
โดยที่มีแนวคิดแบบคนสมัยใหม่ และคิดแบบตอบโจทย์
ด้านองค์กร แต่ในขณะเดียวกัน iCARE ก็เข้าใจงานด้าน
สังคมได้เป็นอย่างดี ท�ำให้รูปแบบการน�ำเสนอของ iCARE
มีความแตกต่างและมีความหลากหลายอย่างชัดเจน แล้ว
ด้วยความอิสระทางความคิด ท�ำให้ทุกครัง้ ที่ iCARE ท�ำ
กิจกรรมขึ้นมา ก็มักจะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมค่อนข้างมากครับ”

คุณอารันดร์ อาชาพิลาส
ผู ้ก่อตัง้ BE Magazine
วิทยากรรับเชิญโครงการ iCARE Award 2010
ฉลาดแกมดี
“ตั ้ง แต่ ไ ด้ ร่ ว มท� ำ การกั บ ทาง iCARE ในฐานะ
วิทยากรให้นักศึ กษามหาวิทยาลัยต่างๆ ในโครงการ
iCARE Award 2010 ฉลาดแกมดี และเป็นหนึ่งที่ร่วม
สนับสนุนช่ องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ iCARE
Award 2010 ฉลาดแกมดี ผ่าน BE Magazine นิตยสาร
เพื่อสังคม และจากการท�ำงานร่วมกัน เรารู้สึกเป็นเกียรติ
รวมทัง้ ขอขอบคุณมาก ทีไ่ ด้เลือกเราร่วมท�ำงานด้วย นอก
เหนือจากนัน้ คือ เมื่อเราได้ท�ำงานร่วมกัน จึงก่อให้เกิด
สายสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงานและบุ คคลอื่นๆ อีก
มากมาย โดยมี iCARE เป็นเสมือนตัวเชื่อมที่ท�ำให้เรา
และเขาได้มาพบกัน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดดีๆ รวมทัง้ ได้มี
โอกาสส่งต่อไอเดียดีๆ ร่วมกันด้วยครับ”

รู้สึกเป็นเกียรติอย่าง
“มากที
่ได้ท�ำงานร่วมกับ

iCARE และต้องขอ
ขอบคุณส�ำหรับการเป็น
องค์กรที่ส่งต่อไอเดียดีๆ
กระทัง่ มาถึง
BE Magazine

“

BE Magazine
iCARE BULLETIN
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02

คุณญาณนี ศิริวงศ์ ณ อยุ ธยา
การตลาดและการสื่อสารส�ำนักงาน
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการและผู ้ร่วมสนับสนุน
iCARE Award 2010 – 2012
“เพราะด้ ว ยทาง iCARE เป็ น คนสายงานด้ า น
Communication เวลาที่เราคุยงานกันก็จะเข้าใจกันได้ไม่
ยาก และเห็นภาพที่ตรงกัน ซึ่ งมันท�ำให้เราเห็นถึงจิต
วิญญาณของคุณพงศ์และทีม iCARE ทีเ่ ข้าถึงหัวจิตหัวใจ
ของการท�ำเพื่อสังคม ท�ำให้การร่วมงานในโครงการ
iCARE Award ทัง้ 2 ปี ท่ผ
ี ่านมา โดยทาง สกส.ได้ท�ำงาน
ด้วยกันนัน้ สามารถท�ำให้โครงการออกมาดีเสมอ จากจุ ด
นีย้ งิ่ ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่า iCARE เป็นตัวอย่างขององค์กรย่อย
ที่แยกตัวจากการเป็นท�ำ CSR ขององค์กรใหญ่ โดยเป็น
องค์กรสร้างสรรค์เพือ่ สังคมในแบบฉบับสร้างสรรค์มีไอเดีย
ดีๆ จนกลายมาเป็น iCARE อย่างที่เราได้มีโอกาสรู้จักกัน
และภาคสังคมก็ยังได้รับรู้ ซึ่ง iCARE ไม่ได้ถูกโจทย์ของ
การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในเชิงธุ รกิจขององค์กร
ใหญ่มาเป็นตัวบังคับหรือก�ำหนดทิศทางของการสร้างสรรค์
สังคม ท�ำให้ iCARE อาจจะเป็นองค์กรหนึ่งที่สามารถจุ ด
ประกายและต่อยอดให้บริษัทอื่นๆ ได้มีทิศทางของการสิง่
ดีๆ เพื่อสังคมในลักษณะแบบนีไ้ ม่มากก็น้อย”

เริ่มจากคนใหญ่คือ
“
แมกโนเลีย และมีกลุ่มคน

เล็กๆ อย่าง iCARE ที่มี
นโยบายที่ดีในเรื่องของการ
ท�ำเพื่อสังคมอย่างจริงจัง
เวลาที่ท�ำงานร่วมกันจึง
รู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณของ
คนท�ำงานจริงๆ

“

03

ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
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อาตมาภาพเรียก
“
iCARE ว่า เป็นองค์กร

กัลยาณมิตรธรรมที่ดี
บุ ญท�ำร่วมกันนัน้ ท�ำให้
ปางเมื่อพระองค์ปะระมะ
พุ ทธเกิดขึน้

“

หลวงพี่วินณ์-พระปกรณ์วินณ์ จิตวํโส
เลขานุการโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย
โปรเจคเพลงและมิวสิควีดีโอธรรมะ
“ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุ ทธ”
“ในทัศนะของอาตมาภาพเรียกว่าเป็นองค์กรที่เป็น
“กัลยาณมิตรธรรม” เพราะภาพของ iCARE กับแมกโนเลีย
เป็นองค์กรค่อนข้างทันสมัย เข้าถึงกลุ่มคนได้มากกว่า
และขณะที่เราเป็นวัดธรรมยุ ตต์ เลยเจาะลงโปรดักส์ออก
มาว่าเป็นพุ ทธที่จัด ส่วนคนที่ใช้ ก็จะเป็นคนเฉพาะทาง
แต่ดว้ ยความคิดทีว่ า่ กัลยาณมิตรและบุ ญทีเ่ ราท�ำร่วมกัน
มา มันท�ำให้เมื่อเราหยิบชิน้ งานที่มีอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
แบบนีข้ นึ้ มา และมาท�ำให้เป็นสากล พร้อมด้วยยังมีความ
สวยงาม มีขนบของเถรวาทธรรมยุ ตต์อยู ่ มันท�ำให้เกิดผล
วงกว้าง ท�ำให้เกิดชิน้ งานที่เป็นมิติใหม่ ซึ่งต้องยอมรับว่า
iCARE เขามีทัศนะที่เป็นอุ บาสก อุ บาสิกา และในฐานะที่
หลวงพี่ท�ำงานด้วยกันมา แน่นอนว่าจะต้องมีข้อโต้แย้ง
เป็นกันเป็นเรือ่ งธรรมดา แต่ทา้ ยสุดหลวงพี่ทำ� งานกับทีม
งาน iCARE มักจบลงด้วยปั ญญาเสมอ และการอนุโมทนา
ซึ่งกันและกัน”

กลุ่มจิตอาสาวัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร “บัวลอย”
iCARE BULLETIN
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Creative Hub
สุพิชาน โรจน์วณิชย์ (อ๊อด)
ผลงานร่วมกับ iCARE
iCARE ลับน้อง “ลับเด็กให้คม
ลับเด็กให้คูล”(Design & Art
Direction)
iCARE Trainee
ออกแบบ DVD iCARE
Award (Package Design)
ออกแบบปก CD & DVD
ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุ ทธ
ภัทธิ บัณฑุวนิช (หนูหอย)
ผลงานร่วมกับ iCARE
ก�ำกับ MV ปางเมื่อพระองค์
ปะระมะพุ ทธ

เมื่อท�ำด้วยใจ อะไรก็ไม่ยาก

ODD & NOO HOI

สุพิชาน โรจน์วณิชย์ (อ๊อด)
ภัทธิ บัณฑุวนิช (หนูหอย)

“มันเริ่มจากเป็นงานที่เราอยากท�ำ
พอเราอยากท�ำเรื่องเงินมันเป็นเรื่องรอง
ไปแล้ว กดดันแต่ว่ามีความสุขกว่า เพราะเรา
รู้ว่าท�ำไปมันจะเกิดประโยชน์กับคนอื่น”
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หนุ่มคนแรกคือกราฟิ กดีไซเนอร์ไฟแรงที่ร่วมงานกับ iCARE
มาหลายต่อหลายงาน ส่วนหนุ่มคนที่สอง เป็นศิษย์รุ่นน้องที่ตาม
ค�ำชักชวนมาท�ำงานด้วยใจอาสา
แรกเดิมที อ๊อด-สุพิชาน โรจน์วณิชย์ เคยท�ำงานร่วมกับคุณ
พงศ์เมื่อสมัยครัง้ อยู ่ท่ีเอเจนซี่ ท�ำให้เมื่อได้รับค�ำชวนมาท�ำงาน
สร้างสรรค์เพือ่ สังคม เขาจึงมาอย่างไม่รรี อ ล่าสุดกับโปรเจค “ปาง
เมื่อพระองค์ปะระมะพุ ทธ” เขามารับหน้าที่ออกแบบแพคเกจ
ทัง้ หมด และยังชวนรุ ่นน้องอย่าง หนูหอย-ภัทธิ บัณฑุวนิช มาท�ำ
หน้าที่ก�ำกับมิวสิควิดีโอ ที่ต้องถอดภาพงานศิลปะจิตรกรรมฝา
ผนัง น�ำของเก่ามาผสมผสานของใหม่ จนออกมาเป็นผลงานทีส่ อื่
อารมณ์สงบนิง่ ซึ่งหลังท�ำงานนีอ้ ย่างทุม่ เทตลอด 4 เดือน หนูหอย
บอกกับเราว่าไม่รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนไปหรือเปล่า แต่รู้สึกได้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงจากคนรอบๆ ข้างที่มีทัศนคติและมีมุมมองต่อสังคม
เปลี่ยนไป ส่วนน้องชายเขาเองก็ยังเข้ามาร่วมช่ วยงานที่วัด
ทัง้ คู่ทิง้ ท้ายว่า องค์กรแบบ iCARE ได้ให้โอกาสคนอีกกลุ่ม
หนึ่งในสายครีเอทีฟ ดีไซเนอร์ ได้ท�ำสิง่ ที่ถนัดไปพร้อมๆ กับท�ำ
ประโยชน์เพื่อสังคม และเข้ามาช่ วยเปลี่ยนภาพลักษณ์งานเพื่อ
สังคมให้คนทัง้ รุ ่นเก่ารุ ่นใหม่เห็นว่าไม่ได้เป็นงานที่น่าเบื่อ และชวน
กันมาสนใจสังคมกันมากขึน้ อีกด้วย

บทสนทนา...พาเติบโต

Studio Dialogue ก่อร่างสร้างตัวมาพร้อมๆ กับหนังสือ New
Heart New World โดยให้นิยามตัวเองว่าเป็น Studio Content ที่
ท�ำงานอยู ่บนเนือ้ หาเป็นหลักและไม่จ�ำกัดรูปแบบวิธีการน�ำเสนอ
ประกอบด้วยสมาชิก 2 คนถ้วน คือ แป้ ง-ณัฐจรัส เองมหัสสกุล
และ แม็ก-กริชเทพ ศรศิลป์ ซึ่งตอนนีท้ ัง้ คู่ก็เพิง่ จะมีออฟฟิ ศเป็น
อาณาจักรเล็กๆ ที่ตกแต่งได้อย่างน่าท�ำงาน
การเริม่ ต้นท�ำ New Heart New World ได้พาทัง้ คู่เดิน
ทางออกไปพบโลกที่ไม่เคยสัมผัส ด้วยทัง้ 22 ท่านที่ได้สัมภาษณ์
มีรูปแบบความเข้าใจในเรื่องของใจเปลี่ยน โลกเปลี่ยน ต่างกันไป
ตามประสบการณ์ หลายเรื่องอาจไม่เคยเข้าใจมาก่อน ท�ำให้พวก
เขาต้องค่อยๆ ท�ำความเข้าใจก่อนจะสื่อสารออกไป ถือเป็นการ
เติบโตไปพร้อมกับการท�ำงาน หนังสือเล่มนีจ้ ึงไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะ
โลกของคนอ่านเท่านัน้ แต่ยังเปลี่ยนโลกของพวกเขาด้วย
ด้วยบรรจงลงมือท�ำอย่างละเมียดละไมในทุกกระบวนการ
ทุกตัวอักษร เรียกว่าเป็นลูกรักที่ปลุกปั ้นมากับมือ พวกเขาจึงรูส้ กึ
ภูมิใจกับงานนีม้ าก และดีใจที่อย่างน้อยที่สุดมีคนได้ประโยชน์จาก
หนังสือ เมื่อถามถึงสิง่ ที่ได้กลับมาทัง้ คู่ตอบว่า มันคือความอิม่ ใจ
สบายใจ และก็ตัง้ ใจว่าจะท�ำงานเพื่อสังคมควบคู่กันไปเท่าที่มี
โอกาส เพราะหากเราช่ วยกันท�ำ แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ
น้อยๆ แต่มันก็ดีต่อสังคม และเป็นสิง่ ที่ควรท�ำ

STUDIO DIALOGUE

ณัฐจรัส เองมหัสสกุล (แป้ ง)
กริชเทพ ศรศิลป์ (แม็ก)

“เราไม่เคยท�ำงานองค์กรสังคมมาก่อน
ทีแรกเราไม่ได้รู้สึกอิน ไม่รู้ว่าท�ำแล้วมันยังไง
ต้องท�ำหรือเปล่า แต่พอได้ท�ำ เราก็เข้าใจ
อย่างแท้จริงแล้ว ว่ามันเป็นอย่างนีน้ ่ีเอง”

ผลงานร่วมกับ iCARE
หนังสือ New Heart New
World โลกเปลี่ยนไป...เมื่อใจ
เปลี่ยนแปลง
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ธีรกานต์ เจียมประภา (จา)
วชิรญา พิพัฒน์ไชยศิริ (ไอซ์)

“การได้โอกาสดีๆ ก็เป็นจุ ดเปลี่ยนของเรา
ให้เริ่มท�ำอะไรดีๆ ได้เอาศักยภาพตัวเอง
ออกมา โดยได้แรงบันดาลใจจากคนอื่นๆ
เพิ่มด้วย ซึ่ งมันเยอะมาก”

งานที่เปลี่ยนใจ เปลี่ยนโลก

สองสาวลุคเท่สายโฆษณา ไอซ์-วชิรญา พิพัฒน์ไชยศิริ และ
จา-ธีรกานต์ เจียมประภา ได้มีโอกาสท�ำงานโทรทัศน์รายการแรก
New Heart New World ที่ต่อยอดมาจากหนังสือชื่อเดียวกัน โดย
มาตามค�ำชวนของคุณปอ และคุณนัท Wake Up Rabbit ที่ออก
เดินทางบันทึกภาพวิดีโอประกอบหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆ ทีม
Studio Dialogue
การท�ำรายการ New Heart New World จึงเรียกได้ว่า
เป็นการร่วมแรงร่วมใจของคน 4 คน โดยหยิบจับไอเดียเริม่ ต้น
จากอริยสัจ 4 ในศาสนาพุ ทธ น�ำเสนอเส้นทางที่ท�ำให้เกิดสุขใน
โลกใบใหม่ โดยมีจุดกึ่งกลางก่อนก้าวข้ามผ่าน ที่เรียกว่า turning
point หรือ จุ ดเปลี่ยน ซึ่งความยากของการท�ำรายการ นอกจาก
จะเป็นเรือ่ งบาลานซ์สงิ่ ที่จะน�ำเสนอแล้ว ยังมีเรือ่ งของเวลาที่คอ่ น
ข้างจ�ำกัด
แต่ทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้อิสระในการคิด
สร้างสรรค์งานอย่างเต็มที่มาก ถึงจะมีปัญหาก็ยังรู้สึกว่าตื่นมา
ท�ำงานด้วยความสุข และโอกาสที่ได้ท�ำงานนี้ ยังถือเป็นจุ ดเปลี่ยน
ให้พวกเขาได้เริม่ ท�ำอะไรดีๆ การท�ำสือ่ ดีกเ็ หมือนเป็นการเพิม่ พลัง
ให้ระบบ ที่เราอาจจะสามารถสร้างจุ ดเปลี่ยนให้คนอื่นๆ ต่อไปได้

ผลงานร่วมกับ iCARE
รายการ New Heart New
World โลกเปลี่ยนไป…เมื่อใจ
เปลี่ยนแปลง
คลิปโปรโมทงานครีเอทีฟ
อาสา iCARE Award :
Creative Volunteer
(ครีเอทีฟอาสา)
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ผลงานร่วมกับ iCARE
วิดีโอกิจการเพื่อสังคม
iCARE Award 2012 (กิจการ
ไฟฟ้ าชุ มชน, Children Mind,
ธนาคารขยะออมทรัพย์, Brain
Sport Edutainment,
Try Arm กับปลาจะเพียร)
วิดีโอ iCARE Story

ท�ำด้วยความเชื่ อและหัวใจ

พวกเขาคือกลุม่ คนรุ น่ ใหม่ทมี่ คี วามสนใจในกิจการเพือ่ สังคม
และมีความตัง้ ใจที่จะสร้างสรรค์และออกแบบผลงานที่สอดแทรก
เรื่องราวแง่คิดให้เกิดประโยชน์ในเชิ งสังคมให้ได้มากที่สุด สมกับ
ชื่อน่ารักๆ ว่า Very Kind Invention
ด้วยทีมงานทุกคนมีความสนใจในเรือ่ งของ SE มาตัง้ แต่สมัย
เรียน ท�ำให้ไม่ว่า iCARE จะมีงานอะไรก็ตาม พวกเขาบอกว่าจะ
ตอบตกลงไว้ก่อน แม้จะยังไม่ได้ฟังเลยด้วยซ�้ำว่าเป็นงานอะไร ซึ่ง
ผลงานล่าสุดที่เราได้เห็นกัน คือวิดโี อ Documentary โจทย์กจิ การ
เพื่อสังคม iCARE Award 2012 ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงเรื่องราว
เบือ้ งหลังของคนท�ำงานจริง การได้ลงพืน้ ทีไ่ ปศึกษาชีวติ แง่คดิ การ
ท�ำงาน ก็ยิง่ ท�ำให้พวกเขารู้สึกประทับใจ และตัง้ ใจถ่ายทอดเรื่อง
ราวลงไปในวิดีโอเพื่อให้ใกล้เคียงความรู้สึกที่ได้สัมผัสมากที่สุด
พวกเขามองว่าการท�ำงานเพื่อสังคมนัน้ ไม่ได้เป็นตัวเลือก
ไม่ ใ ช่ กระแส หรื อ เพราะเราไม่ เ หมื อ นใคร แต่ มั น คื อ จิ ต ส� ำ นึ ก
เป็นการปลูกฝั งที่ดีท่ีมีอยู ่ในทุกคนอยู ่แล้ว และถ้ามีการท�ำงาน
ลักษณะนีเ้ พิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ การท�ำงานเพื่อสังคมก็อาจจะไม่ได้
เป็นเทรนด์ หรือเป็นการคิดต่างอีกต่อไป แต่จะเป็นสิง่ ที่กลมกลืน
ไปกับธุ รกิจ ท�ำให้เกิด movement ใหม่ๆ ที่ช่วยปลูกฝั งจิตส�ำนึก
และความคิดให้กับคนรุ ่นใหม่ได้อีกด้วย

VERY KIND INVENTION
ฐิญาภรณ์ ปาณิกบุ ตร (นิว), อรรถนนท์ วงศ์เหลือง (กัน),
ลิสา นันทเทิม (นิกิ), เพชรพิสุทธิ์ อัศรัสกร (เบีย)

“เชื่ อว่า iCARE คือสิ่งนีเ้ ลย Idea do
better with collaboration คือดึงคนที่มี
หัวใจ มีความเชื่ อ มีจุดมุ ่งหมายเดียวกัน
มาท�ำอะไรดีๆ ด้วยกัน”
iCARE BULLETIN
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The Power of Creativity

ด้วยการที่ iCARE ใช้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ตงั ้ ท�ำให้
การช่ วยเหลือสังคมเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ดๆี ก็จะ
สามารถช่ วยเหลือผู ้คน สังคม และสิง่ แวดล้อมได้อย่างมี
รูปแบบที่สนุกสนาน และสามารถท�ำได้อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้
iCARE จึงได้เลือก 10 ทีมงานสร้างสรรค์เพื่อสังคม ที่น�ำ
รูปแบบการใช้ นวัตกรรมทางความคิดไอเดียดีๆ มาน�ำเสนอ
ให้เห็นอย่างชัดเจน

“

การสื่อสาร + ความคิด
สร้างสรรค์ x ผลกระทบทาง
สังคม = กิจการผลิตสื่อ
เพื่อสังคม นี่คือเครื่องมือ
ทางการสื่อสารตามแบบฉบับ
Why Not

“
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อู ๋-ธวัชชัย แสงธรรมชัย

WHY NOT

ผลิตสื่อโฆษณาดีๆ เพื่อสังคม

จากประสบการณ์ท�ำงานในสายโฆษณาของอู -๋ ธวัชชัย
แสงธรรมชัย ก่อให้เกิดบริษัท Advertisement and Media
Agency รับผลิตและปรึกษางานด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
เน้นการรับงานสื่อสารเพื่อสังคม บริการแบบครบวงจร
ตัง้ แต่ให้ค�ำปรึกษา คิดแผนงานสื่อสารไปจนถึงขัน้ ผลิตชิน้
งานสร้างสรรค์แบบมืออาชีพในราคาสมเหตุสมผล ทัง้ ผลิต
ให้กับกิจการเพื่อสังคม และผลิตงานเพื่อสังคมให้กับลูกค้า
ทัว่ ไป ท้ายสุดก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงประเด็นทางสังคม
ให้มากที่สุด ซึ่งมีผลงานที่ผ่านมา อาทิ โครงการร่วมกับ
สสส.ผลิตสื่อในกับภาคี เป็นที่ปรึกษาระยะยาวให้กับมู ลนิธิ
องค์กร โครงการ"อาสาท�ำ(ค)ดี" ของมู ลนิธอิ าสาสมัครเพือ่
สังคม, Animation และสารคดีของ ACHR Asian Coalition
for housing right รวมทัง้ แคมเปญ E-Idea Thailand
ประกวดไอเดียเพื่อสิง่ แวดล้อม โดย British Council และ
iCARE เป็นต้น

CreativeMOVE คือองค์กรนวัตกรรมเพือ่ สังคม (Social
Innovation Agency) ก่อตัง้ โดยคุณเอซ-ธนบู รณ์ สมบู รณ์
(ผู ้ ก่ อ ตั ้ง PORTFOLIOS*NET) ที่ มี เ ว็ บ ไซต์ น� ำ เสนอ
นวัตกรรมในสายงานสร้างสรรค์และออกแบบ เผยแพร่
โครงการและแคมเปญจากทัว่ โลกที่เข้ามาแก้ปัญหาสังคมได้
อย่างน่าสนใจ ด้วยต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนใน
สาย Creative, Art และ Design ได้เห็นความเป็นไปได้ของ
ไอเดี ย ดี ๆ ที่ เ กิ ด ได้ จ ริ ง และยั ง เปิ ดพื้น ที่ ใ ห้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
นวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นที่ปรึกษาการท�ำโปรเจคเพื่อสังคม
ตัง้ แต่ระดับบุ คคล ไปจนถึงระดับองค์กร ซึ่งหากโครงการที่
น�ำมาเสนอมีความน่าสนใจ ก็จะช่ วยผลักดันให้เจ้าของ
ไอเดียได้ลงมือท�ำจริง โดยใช้ Art & Design เข้ามาร่วมสร้าง
นวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมประสานงานเครือข่ายเข้ามา
ช่ วยเหลือให้โครงการที่เกิดขึน้ ประสบความส�ำเร็จ นอกจาก
นี้ CreativeMOVE ยังช่ วยสนับสนุนในเรื่องการหาแหล่งเงิน
ลงทุน การประชาสัมพันธ์ แผนการตลาด และการบริหาร
งาน เพื่อให้โครงการสร้างสรรค์สามารถด�ำเนินไปได้อย่าง
ยัง่ ยืน

CREATIVE
MOVE

คิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนสังคม

“

องค์กรนวัตกรรม
เพื่อสังคม เปิ ดพืน้ ที่ให้
ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ
พร้อมสนับสนุนนวัตกรรม
สร้างสรรค์
ให้เกิดขึน้ จริง

“

เอซ-ธนบู รณ์ สมบู รณ์
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เพราะขยะที่มีมากจนเกินพิกัด แถมอาชีพรับซื้อของ
เก่าอย่าง ซาเล้ง ยังโดนกดราคาจากโรงคัดแยกขยะ ท�ำให้
คุณพีรธร เสนีย์วงศ์ ที่ปรึกษากลุ่มซาเล้งศูนย์วัสดุรีไซเคิล
กลุ่มซาเล้งชุ มชนอ่อนนุช 14 ไร่และเจ้าของร้านศูนย์บาท
เล็งเห็นถึงความไม่เท่าเทียม จึงเกิดโมเดลธุ รกิจไอเดียดีๆ
ขึ้น โดยชวนคนในชุ มชนลงหุ้นทัง้ หมด 20 หุ้นจากขยะ
ภายในบ้านที่มี และก�ำหนดราคาหุ้นไว้ท่ี 100 บาท/หุ้น
สามารถลงหุ้นได้คนละไม่เกิน 10 หุ้น จากนัน้ ก็น�ำเงินจาก
การขายหุ้นขยะ ไปซือ้ ของอุ ปโภคบริโภคเพื่อก่อตัง้ ร้านศูนย์
บาทขึน้ เวลาคนจะมาซือ้ ของในร้านก็เพียงน�ำขยะมาแลกไป
โดยตีเป็นราคาตามที่ร้านศูนย์บาทเป็นผู ้ก�ำหนด แล้วติด
ประกาศขยะและราคาที่ให้ไว้ให้ทุกคนได้รู้ เท่ากับว่า ร้าน
ศูนย์บาทได้ก�ำไร 2 ต่อ คือ ได้ก�ำไรจากสินค้าที่ซือ้ และได้
ก�ำไรจากขยะที่ส่งขายต่อโรงคัดแยกขยะนัน่ เอง

ร้านศูนย์บาท
ร้านนีใ้ ช้ “วัสดุรีไซเคิล”
แทน “เงินสด”

“

ลดขยะด้วยการน�ำขยะ
มาแลกเป็นของกินของใช้
ส�ำหรับผู ้บริโภค
แล้วแปรเป็นเงินให้กับร้าน
ศูนย์บาท

“

พีรธร เสนีย์วงศ์
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ENERGY REFORM
กลุ่มพลังงานชุ มชนบ้านป่ าเด็ง

“

จากนวัตกรรม
ชาวบ้านผลิตพลังงานทาง
เลือกให้กับคนในชุ มชน ใช้
ระบบหมุ นเวียนกันใช้ และ
ผ่อนช�ำระในราคาประหยัด
ท้ายสุดแล้วรายได้ก็น�ำกลับ
ไปพัฒนาชุ มชน

“

เริ่มด้วยการเล็งเห็นว่าที่ชุมชนบ้านป่ าเด็งในสมัยก่อน
ไม่มีไฟฟ้ าใช้ ทัง้ ยังมีเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึน้ ท�ำให้คุณ
โกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ มี
แนวคิดของการทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของชาวบ้านในชุ มชน
ดีขนึ้ ด้วยการผลิตพลังงานทางเลือกจากทรัพยากรธรรมชาติ
ทีม่ อี ยู ร่ อบตัว โดยเริม่ จากท�ำแก๊สชีวภาพ และการท�ำเตาเผา
ถ่าน ที่จะได้ถ่านบริสุทธิ์มาใช้ ไอเดียคือเริม่ ต้นด้วยวิธีเล่น
แชร์กบั เครือข่ายด้วยกันเองก่อน เพือ่ น�ำไปซือ้ อุ ปกรณ์มาท�ำ
พลังงาน แล้วก็ผลิตเตาเผาออกมา จากนัน้ ใครที่ตอ้ งการก็
น�ำไปครอบครองเพือ่ สร้างอาชีพก่อน และเมือ่ มีรายได้แล้วก็
น�ำกลับมาผ่อนจ่ายในราคาประหยัดจนหมด เพื่อให้สิทธิ์คน
อื่นๆ ต่อไป และมีข้อแม้ว่า ต้องคืนผลผลิตที่ได้จากเตา ซึ่งก็
คือถ่านจ�ำนวน 1 กระสอบ เพื่อน�ำมาจ�ำหน่ายให้คนในกลุ่ม
รวมทัง้ คนนอกชุ มชน จากนัน้ ก็น�ำรายได้มาสร้างกองทุน
หมุ นเวียนในการผลิตพลังงานให้กบั คนทีต่ อ้ งการพลังงานใน
ชุ มชนต่อไป นอกจากนีย้ งั เพิม่ เติมในส่วนของการผลิตน�ำ้ ยา
ล้างจาน แชมพู สระผม สบู ่ เพื่อใช้ กันเองในชุ มชน และ
อนาคตจะท�ำจ�ำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อีกทาง

โกศล แสงทอง
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CSA
MUNCHING
BOX
ผู กกล่องผักสายตรงกับ
เกษตรกรอินทรีย์

“

แม้กระแสเรือ่ งสุขภาพและการเลือกซือ้ ผลผลิตทางการ
เกษตรแบบอินทรียจ์ ะมาแรง แต่ดว้ ยจ�ำนวนเกษตรกรผู ป้ ลูก
แบบเกษตรอินทรีย์ยังมีไม่มาก บวกกับภาวะความยากจน
ของเกษตรที่จ�ำต้องปลูกแบบเคมีเพื่อเลีย้ งครอบครัว ท�ำให้
คุณตุ้ย-ลลนา ศรีคราม เจ้าของไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม
ผุ ดไอเดียที่จะท�ำให้ผู้บริโภคได้กินผักและผลไม้สดปราศจาก
สารเคมี และสนั บ สนุ น ให้ เ กษตรเคมี หั น มาเลื อ กท� ำ แบบ
เกษตรอินทรีย์ โดยการตัง้ ธุ รกิจที่ชื่อว่า CSA Munching
Box กล่องผักและผลไม้ออร์แกนิกส์ตามฤดูกาลขึน้ โดยการ
ให้ผู้บริโภคสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปี เพื่อรับกล่อง
ผักและผลไม้ออร์แกนิกส์เป็นรายสัปดาห์ จากเกษตรกร
โดยตรง ซึ่ งขึ้นอยู ่กับราคาค�ำนวณหักต้นทุนที่เกษตรกร
สนใจด้วยว่าจะขายให้หรือไม่ ในขณะเดียวกันผักและผลไม้ท่ี
ผู ้บริโภคได้นัน้ จะไม่สามารถสัง่ ตามใจชอบได้ เพราะเป็นการ
ปลูกตามฤดูกาล แต่ไอเดียเด็ดอยู ่ตรงที่ ผักและผลไม้ท่ีว่านี้
จะถูกจัดใส่กล่องแทนการใช้ ถุงพลาสติก และจัดส่งโดย
BikeXenger อีกต่อ นอกจากจะมีไอเดียในการชวนเกษตรกร
แล้ว ยังมีไอเดียเพือ่ ผู บ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อมไปในตัวอีกด้วย

เปิ ดรับสมาชิกรายปี
จัดส่งผักและผลไม้
ออร์แกนิกสในราคาที่
เกษตรกรพอใจ บริการจัด
ส่งถึงบ้านด้วยจักรยาน
BikeXenger

“

ตุ้ย-ลลนา ศรีคราม
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HANDYMAN GROUP
กลุ่มช่ างชุ มชนบางบัว

เดิมชุ มชนบางบัว ชุ มชนขนาดย่อมในกรุ งเทพฯ มี
นายช่ างที่มีฝีมือดีอยู ่หลายคน ไม่ว่าจะเป็น ช่ างซ่ อมแซม
อาคารหรือท่อน�ำ้ แต่ด้วยนายช่ างได้รับค่าแรงไม่เป็นธรรม
แถมงานที่ได้รับก็ไม่แน่นอน ท�ำให้เกิดความสั่นคลอนใน
เรื่องปากท้องของนายช่ างในชุ มชนบางบัว ท�ำให้ประธาน
ชุ มชนบางบัว คุณประภาส แสงประดับ เกิดความคิดการจัด
ตัง้ “กลุม่ ช่ างบางบัว” ขึน้ มา ฝึ กปรือฝี มอื จนช�ำนาญมากขึน้
เมื่อรวมตัวก็เกิดช่ องทางในการต่อรองและรับงาน โดย
่ ลิตและติดตัง้ ถังบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีไ่ ม่
เฉพาะงานก่อสร้าง งานทีผ
ต้องใช้ไฟฟ้ าภายในชุ มชน และนอกชุ มชน รวมทัง้ สายงาน
อื่นๆ โดยคิดราคาค่าแรงต�ำ่ กว่าท้องตลาด เท่านัน้ ยังไม่พอ
ประธานชุ มชนได้รวมน�ำ ก� ำ ไรที่ ไ ด้ 10% กลั บ ไปพั ฒนา
กิจกรรมต่างๆ ในชุ มชน เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้นายช่ าง
และคนในชุ มชน

“

ผลิตนายช่ างฝี มือดี
20 สายงาน สู่ตลาด
แรงงานช่ างที่มีคุณภาพ
รับงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกชุ มชน รายได้
บางส่วนน�ำกลับไปส่งเสริม
กิจกรรมในชุ มชน

“

ประภาส แสงประดับ
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FARMSOOK
ICECREAM

ส่งต่อไอเดียดีๆ เพื่อสังคม ผ่านการ
ท�ำไอศกรีม

“

เด็กด้อยโอกาสท�ำ
ไอศกรีมฟาร์มสุขขาย
รายได้วนกลับไปพัฒนา
ทักษะ เด็กๆ มีรายได้
ฟาร์มสุขก็มีรายได้
และยิม้ ได้

“

บอม-ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
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จากการเล็งเห็นปั ญหาในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยส�ำหรับเด็กด้อย
โอกาส ส่งให้คุณบอม-ชัยฤทธิ์ อิม่ เจริญ ผู ้ริเริม่ ไอศกรีมเพื่อ
เด็กด้อยโอกาส อย่าง “FarmSook” โดยมีไอเดียในการท�ำ
ธุ รกิจเพื่อสังคมด้วยการสอนให้เด็กๆ รู้จักการท�ำไอศครีม
ท�ำเก่งและได้มาตรฐานที่วางไว้แล้ว ฟาร์มสุขก็จะรับซื้อ
ทัง้ หมด โดยที่ฟาร์มสุขเป็นผู ห้ าช่ องทางในการจ�ำหน่ายด้วย
ตนเองผ่านการคิดช่ องทางการตลาดและแผนธุ รกิจแบบ
ยัง่ ยืน ท�ำให้ไอศกรีมฟาร์มสุขเริม่ เป็นทีร่ ูจ้ กั มากขึน้ มีออเดอร์
ไอศกรีมให้เด็กๆ ทุกเดือน รายได้ของฟาร์มสุขก็น�ำกลับไป
ซือ้ วัตถุดิบในการท�ำไอศกรีม เก็บเป็นกองทุนเพื่อสอนและ
พัฒนาเด็กด้อยโอกาสที่อื่นต่อ ทัง้ ยังแบ่งรายได้อีกส่วน
ส�ำหรับการซือ้ อุ ปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษให้เด็ก นอก
จากนีย้ งั เพิม่ เติมในส่วนของการพัฒนา ฝึ กอบรม และให้การ
ศึกษาด้านอืน่ ๆ ส่งผลให้เด็กๆ มีรายได้เพิม่ ขึน้ มีความภูมิใจ
และตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองมากขึน้ มีพฤติกรรมที่ดีขึน้
และเกิดรูปแบบการช่ วยเหลือเด็กด้อยโอกาสแบบใหม่ผ่าน
การซือ้ ไอศกรีม 1 ถ้วย

ANYONE CAN DRAW
ศิ ลปะสร้างอาชีพเพื่อคนพิการ

“

จัดโครงการอบรมทักษะ
ทางด้านศิ ลปะ แล้วมอบ
งานให้ผู้พิการ แบ่งรายได้
บางส่วนน�ำไปฝึ กอบรมให้
ผู ้พิการรุ ่นต่อไป

“

ในสังคมไทย มีผู้พิการถึง 1,265,206 คน* และปั ญหา
ส่วนหนึง่ คือการทีผ่ ู พ
้ กิ ารถูกมองข้ามถูกปฏิเสธการจ้างงาน
รวมทัง้ การถูกกดราคาค่าจ้างท�ำให้คณ
ุ จอมขวัญ-กิตติอาภา
ปุ รณะพรรค์ แห่งสตูดิโอ Woxmim จังหวัดเชียงใหม่ สตูดิโอ
ที่รวบรวมนักวาดการ์ตูน แอนิเมเตอร์ และกราฟิ ก คิด
โครงการ Anyone Can Draw ขึน้ มุ ่งเน้นไปที่ผู้พิการใน
จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมทักษะศิลปะการวาดภาพ ท�ำ
แอนิเมชัน่ ตามความสมัครใจและตามความถนัด เพื่อเพิม่
โอกาสพัฒนาศักยภาพและฝึ กอาชีพให้กับผู ้พิการ พร้อม
ช่ วยหารายได้จากการแบ่งงานของสตูดิโอ Woxmim ให้ผู้
พิการได้ท�ำทัง้ วาดภาพประกอบและงานแอนิเมชัน่ จนผู ้
พิการสามารถสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมใิ จให้กบั ตัว
เองได้ นอกจากนีร้ ายได้ 20-25% ของสตูดโิ อ Woxmim จะ
ถูกน�ำกลับมาเป็นทุนอบรมผู ้พิการรุ ่นต่อไป

*ที่มา : ข้อมู ลประมวลผลจากฐานข้อมู ลทะเบียนกลางคนพิการ
ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ข้อมู ล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

จอมขวัญ-กิตติอาภา ปุ รณะพรรค์
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ด้ ว ยประสบการณ์ ก ารท� ำ งานในระบบเอเจนซี่ ด้ า น
โฆษณา ที่ต้องขายสินค้าทัง้ ที่ดีจริงบ้าง ไม่ดีจริงบ้าง ก็ท�ำให้
กลุ่มครีเอทีฟนักสร้างสรรค์ทัง้ 5 คน คือ คุณคมสัน วัฒนวาณิชกร, คุณป๋ อม ไชยพร, คุณประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์, คุณ
ไพรัช เอือ้ ผดุงเลิศ และคุณบุ ญชัย สุขสุริยะโยธิน เกิด
ค�ำถามต่องานที่ท�ำ เพราะนอกจากผลงานนัน้ อาจจะไป
ท�ำร้ายคนอื่นแล้ว ก็ยังท�ำร้ายจิตใจและร่างกายคนท�ำงาน
ด้วยเช่ นกัน จนมาวันหนึ่งพวกเขาได้พบจุ ดเปลีย่ น จากการที่
แต่ละคนมีโอกาสเข้าร่วมงานด้านสังคม เกิดเป็นไอเดียรวม
ตัวกันภายใต้ชื่อ “ชู ใจ” ครีเอทีฟเอเจนซี่ผลิตงานเป็นมิตรต่อ
สังคม ที่บาลานซ์ระหว่างการรับและการให้ด้วยการรับงาน
2 ประเภท คือ Commercial ขายสินค้าทัว่ ไป ที่ไม่ท�ำร้าย
สังคม และอีกส่วนคือ Commercial เพื่อสังคมโดยเฉพาะ
รวมไปถึงการท�ำงานให้กับมู ลนิธิและ NGO ต่างๆ ด้วย ซึ่งที่
ผ่านมาพวกเขาท�ำโปรเจคมาแล้วหลากหลาย อาทิ Mommade toys, งานวัดลอยฟ้ า, นิทานแผ่นดิน, รณรงค์พลังงาน
หมุ นเวียน กับ Greenpeace และ Human Fence แอพพลิเคชั่น ที่ ช่ วยให้ ค นลุ ก ขึ้ น มาช่ วยชาวบ้ า นที่ อ่ า วทองค� ำ
จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

CHOOJAI
Creative for Good(s) Agency

“

ครีเอทีฟเอเจนซี่เพื่อ
สังคม ผลิตสื่อเป็นมิตร
กับความคิดที่เป็นมากกว่า
การขายของ

“

เม้ง-ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์
ป๋ อม ไชยพร
กิบ๊ -คมสัน วัฒนวาณิชกร

48

iCARE BULLETIN

เป้ า-ไพรัช เอือ้ ผดุงเลิศ
ยอด-บุ ญชัย สุขสุริยะโยธิน

ด้วยแนวคิดทีเ่ กิดจากการมองเห็นศักยภาพของคนใน
สังคม ที่อยากออกไปช่ วยเหลือและท�ำประโยชน์เพื่อสังคมมี
จ�ำนวนอยู ่เยอะมาก แต่พวกเขาเหล่านัน้ ไม่รู้ว่าจะสามารถ
เอาศักยภาพของตัวเองออกไปช่ วยที่ไหน อย่างไรได้บ้าง
ธนาคารจิตอาสาจึงเกิดขึน้ โดย ดร.สรยุ ทธ รัตนพจนารถ
และ อาจารย์ธรี ะพล เต็มอุ ดม ซึ่งทัง้ สองคนท�ำงานด้านแผน
พัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ หนึ่งในแผนงานของ สสส. “ธนาคาร
จิตอาสา” จะให้ทกุ คนฝากเวลาและระบุ ความถนัดของตัวเอง
ไว้ เมื่อมีงานอาสาตรงกับความถนัด ระบบจะส่งข้อมู ลแจ้ง
เตือนทาง sms และอีเมล นอกจากธนาคารจิตอาสาจะรับ
ฝากเวลาแล้ว ยังมีการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความ
พร้ อ มให้ อ าสาก่ อ นลงไปท� ำ งานจริ ง พร้ อ มท� ำ หน้ า ที่
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครและองค์กรที่จัดกิจกรรม
อีกด้วย

JITARSA
BANK
ธนาคารจิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน
“

ธนาคารจิตอาสา
ดึงศักยภาพ
จัดสรรเวลา ทางเลือก
การท�ำงานอาสา
เพื่อสังคม

“

ดร.สรยุ ทธ รัตนพจนารถ

อาจารย์ธีระพล เต็มอุ ดม
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“ไอเดียดีๆ เพื่อโลกที่เราแคร์”

Introduction iCARE Interview TEAM Timeline
(3 Years of Social Creativity “iCARE”) Showcase :
iCARE Award 2010 : ฉลาดแกมดี, ลับน้อง 2011, New Heart
New World 2012, iCARE Award 2012 : ครีเอทีฟอาสา
Alliance Expression : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), BE Magazine, กลุ่มจิตอาสาวัดปทุม
วนาราม ราชวรวิหาร “บัวลอย”, ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) Pass it Forward Creative
Hub : Odd & Noo Hoi, Studio Dialogue, Atmosfilm, Very
Kind Invention The Power of Creativity : Why Not,
CreativeMOVE, ร้าน 0 บาท, กลุ่มพลังงานชุ มชนบ้านป่ าเด็ง,
กลุ่มช่ างชุ มชนบางบัว, CSA Munching Box, Anyone Can
Draw, FarmSook Icecream, ชู ใจ, JitArsa Bank

