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วันที่ 21 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2557 

 

 

 
รายงานขาวกิจกรรม 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนที่ 2 

 

ในวนัที่ 16 ตุลาคม 2557 ชวงเชา โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนที่ 2 ไดรับเกียรติจากรศ.ดร.เฉลิมพล เกิดมณี บรรยายในหัวขอ “LEADERSHIP & 

TEAMWORK” 
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ในวนัที่ 16 ตุลาคม 2557 ชวงบาย เปน Panel Discussion& Workshop หัวขอ “คณะแพทยศาสตร มอ. กับ

บทบาทและการงานดานความมัน่คงของประเทศในมุมมองของขาพเจา” โดยไดรับเกียรติจาก พล.ท.สุรพล เผ่ือน

อัยกา อดีตเลขาธิการสภาความมัน่คงแหงชาติและอาจารย วปอ. นายไชยยงค มณีรุงสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ

ภาคใต กรรมการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผศ.ปยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศอ.บต. โดยมีศ.ดร.จีระ หงสลดา

รมภรวมวิเคราะหและดําเนนิการอภิปรายดวย 
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ในวนัที่ 17 ตุลาคม 2557 ชวงเชา เปนชวง Panel Discussion& Workshop หัวขอ “วิเคราะหประเด็นทาทาย

สําหรับการทํางานของคณะแพทยฯ มอ.” โดย ผศ.ดร.พงษชัย อธิคมรัตนกุล ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดาน

ลอจิสติกสและอาจารยประจําหลักสูตรการจดัการลอจิสตกิส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ,อาจารย

ศรัณย จันทพลาบูรณ และ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ดําเนินการอภิปรายโดย ดร. จีระเดช ดิสกะประกาย  
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ในวนัที่ 17 ตุลาคม 2557 ชวงบาย เปน Learning Forum& Workshop หัวขอ “Key words of success: 

Leadership – Mindset – Thinking outside the box – Thinking new box.”โดย อาจารยศรณัย จันทพลาบูรณ  
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ในวนัที่ 18 ตุลาคม 2557 ไดรับเกียรติจาก อ.ณภัสวรรณ จลิลานนท และ อ.กิติภพ สังฆกิจ มาทํากิจกรรม

รักษใจ รักษกาย: สอนการเตนลีลาศ  
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ในวนัที่ 12 ตุลาคม 2557 ชวงเชา ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภและลูกศิษยปริญญาเอก สวนสุนันทาไดเดินทาง

ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูที่โรงเรียนบานตะโกลาง ที่จังหวัดราชบุรี ไดรับการตอนรับเปนอยางดจีาก 

ผอ.เฉลียว เถ่ือนเภา และคณาจารยทกุทาน ซึ่งในครั้งนี้เปนการวางแผนการรวมมือและพัฒนาทางการศึกษารวมกนั

เพื่ออนาคตของประเทศไทยแนนอน 
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ในวนัที่ 12 ตุลาคม 2557 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภและคณะไดเดินทางมาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอม

บึงเพื่อสรางเครือขายการเรียนรูของนกัศกึษา 3 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราช

ภัฎหมูบานจอมบึงและ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ขอบคุณดร.ชวน การังกูล ประธานสาขาวิชาบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง ทีใ่หเกียรติและใหความรวมมือเปนอยางด ี
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ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู และติดอาวธุทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 

 

 ติดตามชมรายการโทรทัศน คิดเปน..กาวเปน.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN  

          ออกอากาศทุกวนัพฤหัสบด ีเวลา 21.00-21.25 น.              

            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพรอมคาสง) โทร. 081-207-2255  

 

 ติดตามชมรายการโทรทัศน สู ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 

ออกอากาศวันศกุรสัปดาหที่ 4 ของเดอืน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

 ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 

ทกุเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลื่น 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 
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 รายการวิทยุ Human Talk  

 
รายการ Human Talk ออกอากาศวันที่ 5 ตุลาคม 2557 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ กลาววา เวลาพัฒนาคน ตองพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศ แตตองพัฒนาตนเอง

กอน เวลาเราเรียนก็ไมไดเนนที่ตัวเรา เราตองคนหาตัวเราเองตลอดเวลา และก็ตองชวยองคกรที่ตนเองอยูดวย ควร

ทํางานอะไรแลวมีผลกระทบตอตนเอง ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภทํางานเพื่อฝกใหคนอื่นคิด โดยถามผูเรียนวาได

อะไรหลังจากเรียนแลว Learning how to learn กลายเปนหัวใจ ตองพูดแลวไปกระทบตัวเขา ปญหาคือคนไทยไม

ชอบทํา Workshop เพราะคิดวาตนเองไมมีกึ๋น คิดวาตนเองดอยปญญา  อันที่จริงแลว ปญญาไมใชอยูที่รูวิชาการ แต

รูจากความเปนจริงก็ได การนําความคิดหลายๆคนมารวมกันก็ดีเพราะแตละคนมองไมเหมือนกัน เวลาทํา 

Workshop ตองนําความหลากหลายมาใชใหเปนประโยชน เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภทําโครงการใหคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มา 2 รุนแลว ก็มีคนหลากหลายมาเรียน เชน หมอ พยาบาล เภสัชกร 

ฝายปฏิบัติการ ฝายการเงิน ฝายบัญชี ฝายไอที หมอควรลดอัตตาลงและเปดใจรับฟงใหมากขึ้น แตหมอที่เขาใจโลก

ก็มี หมอมีอัตตาเพราะพูดกับคนไขมานานวาตองทําอยางนั้น อยางนี้ แตคนไขบางรายก็เถียงหมอ โลกในอนาคต

เปนโลกที่ทุกคนตองปรับตัว 

เดือนตุลาคม ก็เริ่มงบประมาณปใหมแลว ผานไปเร็ว การเมืองก็ปรับตัวกันไปเรื่อยๆ มีทั้งสภานิติบัญญัติ 

สภาปฏิรูป และคณะรัฐมนตรี เวลาฟงวิทยุ ตองจดและคิดตามไป แลวความรูจะงอกงาม ตองหาความรูทุกวันอยาง

ตอเนื่อง 

เรื่องฮองกงยังคางคาอยูหลายวันแลว เปนปญหาโลกแตก ผูนําจีนยุคใหมอยางสีจินผิงตองทําหลายอยาง 

หนาที่อยางหนึ่งตองจัดการการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตองศึกษา เพราะคูแขงทานอายุแค 17 ปเทานั้น สมัยนี้คน

เกงขึ้น คนอายุนอยก็เปนผูนําได สมัยนี้เด็ก 6 ขวบอาจใชอุปกรณดิจิตอลเกงกวาเรา คนแก คนหนุมสาวประมาทเด็ก

ไมไดเลย 

เมื่อสัปดาหกอนการออกอากาศนี้  ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดไปสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คนไมสนใจเรื่องฮองกง ประเทศอื่นอยางสิงคโปรคุยกันเรื่องนี้ แตคนไทยคุยกันเรื่องละคร ควรจะมี Global 

Competency สมรรถนะในการติดตามเหตุการณในโลกมีความหมายแปรมาเปนผลกระทบตอเรา เปนเรื่องยากที่จะ

ฝก คนที่ทํางานก็จะมุงมั่นงานนั้นๆแตเขาลืมวาโลกไมไดอยูท่ี Micro หรือที่องคกร แตมี Macro ครอบอยู Macro มี

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับอาเซียน ระดับโลก คนไทยมักคิดวามันไมเกี่ยวกับตนเอง ตองมีความเขาใจ และ

มีส่ือท่ีพูดเรื่องตางประเทศที่แปลความหมายใหคนไทยได เพราะขาวตางประเทศก็พูดถึงขาว แตไมไดวิเคราะห

ออกมาวาเกี่ยวของอะไรกับโลกภายนอก เมื่อวิเคราะหจีนไปถึงจุดหนึ่งก็จะพบวาเกี่ยวของกับไทยมาก เพราะจุด 
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สุดทายของมันเกิดลุกลามไปที่ไตหวัน มาเกา ชนกลุมนอย มุสลิม เกิดการแบงแยกดินแดน มันมีความเปนไปได

เพราะเปนยุค Social Media สีจินผิงตองเผชิญวิกฤติหนักเพราะสวนหนึ่งมาจากการปด Social Media ในประเทศจีน 

อันที่จริงแลวปดยาก ขอมูลสามารถเล็ดลอดได คนทําเปนเด็กรุนใหมเรียนรูการใชสื่อดิจิตอลไดเร็วมาก  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่ไปแขงขันเอเชี่ยนเกมส ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 

แลว ถือวาดี กีฬาควรเปนไปเพื่อสปริตของนักกีฬา ไมควรใชอารมณไปตัดสินกีฬา แพไมได ฟุตบอลก็ทั้งสองฝาย 

เวลาเราแพก็มักจะโทษคนอื่น เกาหลีเองก็ตองระมัดระวังไมใหความเปนเจาภาพของเขาทะลุไปเอาเปรียบคนอื่น 

เปนเรื่องยาก อยางบาสเกตบอลดิวิชั่น 2 ซึ่งศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเปนประธานอยู ไดรับรายงานมา 2 ครั้งแลว มี

การชกตอยกัน ฟุตบอลก็มีการชกตอยกันบอย มีการตอยกรรมการดวย และมีการมอบหนาที่ใหศ.ดร.จีระ หงสลดา

รมภตัดสิน เปนเรื่องยาก แตก็ตองหาทางออกที่ดี รุนแรงเกินไปไมได ไมทําก็ไมได บาสเกตบอล พออีกฝายหนึ่งขึ้น 

อีกฝายก็บล็อกแบบ Professional Foul ถาลมลงมา แขนขาหักได แกปญหาที่ปลายเหตุไมได เมื่อแพ ก็ตองยอมแพ 

กีฬาเหมือนบริษัท ตองมีวิสัยทัศน ถามีวิสัยทัศนอยางเดียวคือชนะ ถาเกือบชนะ ก็ถือวาไมประสบความสําเร็จ แต

ธุรกิจ กําหนดวิสยัทัศนวาจะเปนเลิศในหลายแหง แตในความเปนจริง ทําไมได กีฬามีวิสัยทัศนอยางเห็นไดชัด คน

ที่ประสบความสําเร็จในกีฬาเชนไดเหรียญตางๆก็ตองมีความชัดเจน แมจะมีการครหาตางๆ ก็ไมผิด เพราะคนที่

ไปสูตําแหนงเหรียญทองตองเปนคนที่มีความสามารถ ถาการศึกษาไทยยังดอยอยู ควรนํากีฬามาเปนตัวอยางวา เรา

จะพาการศึกษาไปสูความเปนเลิศ และความเปนเลิศไมใชแคสอบได หรือโอเน็ต เอเน็ตหรือปซา แตความเปนเลิศ

คือพัฒนาทุนมนุษยใหไปอยูในสังคมที่หลากหลาย ถาอยูชายแดน ควรใหรูจักชนกลุมนอย ปญหาชุมชนนั้น ฝกพูด

ภาษากะเหรีย่งบาง อาจจะรูจักการทํางานรวมกับประเทศอื่นบาง แตเราวัดผลไดอยางเดียวคือการสงมาจากหนวย

เหนือ ตองเรียนฟสิกส เคมีเพื่อออกไปทํางาน แนวคิดหนึ่งดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่นาสนใจมากคือขางบน

หรือ Macro  มีแรงกดดันตอ Micro แตควรวิ่งไปในทางเดียวกัน มีความหลากหลายของ Micro ดังนั้น KPI ที่

กําหนดโดยหนวยเหนือตองมีความสมดุลกัน  

ใ น ข ณ ะ ที่ อ อ ก อ า ก า ศ ร า ย ก า ร ค รั้ ง นี้ เ ป น ช ว ง สุ ด ท า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนที่ 1 แลวก็ตอไปรุนที่ 2 ที่คณะแพทยนี้สนใจเรื่องทุนแหงความสุขมาก ในทฤษฎี

ทุนมนุษย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเลาใหผูเขารวมโครงการฟงวา ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเคยทํางานหนัก เครียด 

และไมประสบความสําเร็จ ปวยบอย เม่ือมีอายุมากขึ้น เห็นโลกมากขึ้น จึงมองวา การทํางานอยางมีความสุขกับการ

มีองคกรที่มีความสุข มันตองไปดวยกัน  

Happy Workplace เปนสิ่งที่องคกรจัดขึ้นมา เชน บริษัทปูนซิเมนตไทยก็ใหพนักงานอานหนังสือมากๆ มี 

health club สําหรับออกกําลังกาย มีสวนหยอม มีมุมกาแฟ มีโบนัสให  
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อีกอันคือ Happy at Work ตองเนน 4 เรื่อง 

1. Health สุขภาพทั้งกายและใจ ทุกวันที่ทํางานตองทําใหจิตใจผองใส 

2. Passion ชอบงานที่ทํา 

3. Meaning งานตองมีความหมายตอตนเองและสังคม 

4. Purpose มีเปาหมาย ทําไปเพื่ออะไร 

ถาชีวิตเราทําไป 2 อยาง ถาทําเพราะไมมีอะไรจะทํา เรียกวา Job มีอาชีพเรียกวา Career แคนี้ไปไดแคระดับ

หนึ่ง ถาทําเพราะหัวใจเรียกรอง ปรารถนาและมีคุณคาตอสังคม ประเทศ ถึงไมไดเปนตําแหนงใหญๆก็ไดรับเกียรติ

จากผูอ่ืน แคนี้ก็พอเพียงตอความสุขของเรา 
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คอลัมน รายการ คิดเปน…กาวเปน กับ “ดร.จีระ” จัดทําขึน้เพื่อสรุปประเด็นที่นาสนใจในรายการดังนี ้ 

สําหรับวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 จะนําเสนอตอน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่ออาเซียน: จากผูปฎิบัติ

สะทอนสูนโยบายภาครัฐ ตอนที่ 2 ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกบักิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาบคุลากร

ทางการศึกษาเพื่อเขาสูอาเซียน จัดโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง เปนการจัดสัมมนา

ทางวิชาการ หัวขอ “แนวทางการพัฒนาบุคลากรสูคุณภาพการศกึษาเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนและ

ศตวรรษที่ 21” เนนไปที่กลุม คร ู และบุคลลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในจังหวดัหวัดราชบุรี นครปฐม 

เพชรบุรี และประจวบคีรขีันธ ที่มารวมระดมสมองหาทางออกใหกับปญหาของการศกึษาไทย และนําแนวคดิไปตอ

ยอดในการสรางบรรยากาศการเรียนรูของนกัเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ถือไดวาเปนอีกหนึ่ง

ตัวอยางที่ระดมบคุคลากรทางการศึกษามารวมกันพฒันาการศึกษาไทย เพื่อผลิตเด็กไทยใหสูกับชาติอื่นไดอยางเต็ม

ภาคภูม ิ
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แนวคิดศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

 
 

 

ทุนทางปญญา (Intellectual Capital) 

บทความแนวคิดศ.ดร.จีระ หงสลดารมภครั้งนี้ขอเสนอทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ซึ่งเปนทุนที่

สําคัญประการหนึ่งในทฤษฎี 8K’s 

ทุนทางปญญาคือความสามารถในการคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาและหาทางออก รวมถึงการมอง

ยุทธศาสตรหรือการมองอนาคต 

โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนที่ 1 ก็ไดมี

กิจกรรมสงเสริมทุนทางปญญาโดยจัดใหผูเขารวมโครงการระดมความคดิเห็นใน Workshop เกี่ยวกับการ 

วิเคราะหบทบาทของคณะแพทยศาสตร และความสัมพันธกับภาคธุรกิจและภาคอื่น ๆ ในเรื่องการวิจัยและพัฒนา

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแบบ 3V มีผลสรุปออกมาดังนี ้

1. Where are we? 

 1.1 ดานภูมิศาสตร คือ อยูในภาคใต ดามขวาน ทะเลรอบ 2 ดาน มีทะเลอาวไทย ทะเลอันดามัน เปนสถานที่

รับสงตอผูปวย 

 1.2 ดานทรัพยากรธรรมชาติ มกีาซธรรมชาติ  

1.3 ดานสังคม มีความรุนแรงในพืน้ที่  

1.4 ดานวัฒนธรรม มีพหุวัฒนธรรม การสื่อสาร ภาษาไมเหมือนกัน 

 1.5 ดานความรวมมือและความสัมพันธกับหนวยงานอื่น มสีัมพันธกับโรงพยาบาล สถานีตํารวจ ภาคธุรกิจ

คณะอื่น ๆ และองคกรภายนอกอื่นๆ แตการรักษาโดยใชแพทยแผนไทยยังไมมีการรวมมือจากแพทยแผนปจจุบัน 

 1.6 ดานการวิจัย มีความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆในการจดัทํางานวิจยั มีการคิดโครงการจํานวนมาก แต

ไมไดทําตอ การทําวิจัยที่รวมกับชุมชนสวนใหญเปนงานวจิัยทางระบาดวิทยา การทําวิจัยในแตละวิชาชีพ ใชตอ

ยอดนอยอยู 

 1.7 ดานบุคลากร มีผูเชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาจึง เปนแหลงผลิตบุคลาการดานการแพทยใหกับ รพ.เครือขาย 

1.8 ดานเกษตรกรรม มกีารทํายางพารา ปาลม ประมง 

1.9 ดานการเงิน คณะมีทุนใหมีการจัดเวทจีากภาควิชาตาง ๆ มาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันนอกคณะมีเวที 

ระบบสนับสนุนมาก ทนุมหาศาล 
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1.10 ดานนวตักรรมและลิขสิทธ ลิขสิทธเรื่องยา ยังไมคอยเดนเต็มที่ ยังไมมียาของคณะเองและเรื่อง

นวัตกรรม เชน นิ้วล็อก อุปกรณผาตัดนิ้วล็อก มบีรษิัทนานาชาติซ้ือลิขสิทธ์ิไป แลว 
 

2. Where do we want to go? 

2.1 ดานสังคม ตองการใหเปน สังคมสันติสุข แบบยั่งยืน และสังคมเขมแข็ง 

2.2 ดานงานวจิัย ไมไดมกีารตอยอดตอนาจะมีหนวยงานกลางที่ชวยประสานงานใหความชวยเหลือในการ

ตอยอดงานวิจัย ควรพัฒนาใหผลงานวิจยัโดยแบรนดของ มอ.และ- สรางงานวิจัยที่มีคณุภาพ ที่ไดรับการอางอิงใช

ประโยชนได 

2.3 ดานเปาหมายระดับนานาชาติ ตองการเปนเลิศในระดับนานาชาต ิ

3. How to do it? 

3.1 ดานการบริหารจัดการ มกีารจดัการเชิงรุกและเปดกวางใหองคกรอืน่เขามาทดลองใชทรพัยากร

การแพทยแผนปจจุบันและแผนไทยรวมกนั 

3.2 ดานวิจยั มีการทําวิจัยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ เชน การแพทย การโดนระเบิด การโดนยิง การรกัษา 

อุตสาหกรรม โดยไดรับการสนับสนุนวจิัยเฉพาะเรื่อง มกีารเผยแพรงานวิจัยและตอยอด ประชาสัมพันธการจัดทํา

งานวิจัยที่ไดรับรางวัลตาง ๆ เพื่อสรางแรงจูงใจใหมีการทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น 

3.3 ดานบุคลากร มีการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากร 

 4.How to do it successfully? 

4.1 ดานความรวมมือ มกีารสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

4.2 ดานวิจยั หนวยงานที่รับผิดชอบดานการวิจัยตองดําเนนิการเชิงรกุ 

4.3 ดานการพัฒนาบคุลากร โดยพัฒนาสิ่งแวดลอมและระบบการจดัการที่เอ้ือตอการทํางานวจิัย เชน การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรงรัดนกัวจิัย มี time frame ชัดเจน มกีารพัฒนาส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

4.5 ดานอื่นๆ ทําใหเปนยุทธศาสตร ทําใหมอ. มีชื่อเสียงดัง 

ผลการวิเคราะหการมองยุทธศาสตรหรือการมองอนาคต รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไขและพัฒนานับเปน 

เปนการสะทอนทุนทางปญญาของชาวคณะแพทยศาสตร มอ.อยางแทจริง 
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                           แนะนําหนังสือ 
 

 

 

THE MEDICI EFFECT 
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 หนังสือเรื่อง THE MEDICI EFFECT โดย Frans Johansson เปนหนังสือที่นําเสนอแนวทางการนําความ

หลากหลายมาสรางนวัตกรรม เพราะความหลากหลายเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสรางทีมงานนวัตกรรมสูง แตทําได

ไมงายเพราะคุณจะตองเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงในการทํางานประจําวนั 

นวัตกรรมที่จดุบรรจบของความคิดเปนที่สนใจมากในปจจบุัน 

 จุดบรรจบของความคิดเปนโอกาสที่ดีที่สุดของคุณเพื่อสรางสรรคนวตักรรมใหม ๆ จุดบรรจบของ

ความคดิเปนจดุที่สาขาวิชาตางๆมาพบกัน จุดบรรจบของความคิดสรางสาวกซึ่งหมายความวาผูสรางจะกลายเปน

ผูนํา มีสามพลังแตกตางที่อยูเบื้องหลังจุดบรรจบของความคิดที่ทํางานรวมกนั 

พลังที่ 1การเคลื่อนยายประชากรทั่วโลกจะนําไปสูจุดบรรจบทางวัฒนธรรมและความคิดที่แหวกแนว

สําหรับผูที่กลาพอที่จะสํารวจ ความคดิที่ขามวัฒนธรรมจะไดรับการเผยแพรแกกลุมคนที่หลากหลายมากขึ้น 

พลังที่ 2 จุดบรรจบกันของวิทยาศาสตรแตละสาขา การคนพบใหมคนพบโลกที่เปล่ียนแปลงจะมาจาก 2 

จุดบรรจบกันของหลายสาขาไมไดมาจากภายในสาขาเดียวกัน 

พลังที่ 3 การพัฒนาอยางกาวกระโดดของคอมพิวเตอร และศักยภาพของคอมพิวเตอรทําใหสามารถทํา

หลายส่ิงที่แตกตางกันไปได 

ในการสงเสริมการสรางนวัตกรรม ตองทําลายอุปสรรคระหวางสาขา จะเปนการดีถาแกปญหายอยและ

ปญหาเฉพาะหนา แตอุปสรรคขวางกั้นแตละสาขาตองไดรบัการทําลายกอน 

คนที่ประสบความสําเร็จในการทําลายอุปสรรคลงไดเชื่อมโยงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายสิ่งตอไปนี ้

 ออกไปสัมผัสวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

 เรียนรูแบบท่ีแตกตางออกไป ดวยการศกึษาความรูตางๆในวงกวางและเรียนรูดวยตนเอง 

 คิดในทางตรงกันขาม 

เราสามารถสรางนวัตกรรมไดโดยการมองในมุมตรงกนัขาม ซ่ึงมีหลายวิธีไดแก 

 คิดทาทายกับสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน 

 เขียนสมมติฐานแลวมองในมุมตรงกันขาม 

 คิดถึงการใชประโยชนจากสิ่งที่เกิดจากการมองมุมตรงกันขาม 

 รับเอามุมมองที่หลากหลายมาพิจารณา โดยนํามุมมองดังกลาวไปใชกับคนอื่นหรือสถานการณอื่น 

ในปจจุบัน มีธุรกจินวัตกรรมที่เกดิจากการมองมุมตรงกนัขามเสมอ 

ในการสรางจุดบรรจบของความคิด ตองอาศัยการนําแนวคดิมาผสมผสานแบบไมตองจัดระเบียบ  

ซึ่งมีกลยุทธ 2 อยางคือ 

 1.สุมเลือกตัวกระตุนที่นําไปสูความคดิใหม 

 2.เปดใจเพื่อการคนพบ 
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นวัตกรรมเกดิจากการผสมผสานแนวคดิจากการสัมผัสการทํางานที่หลากหลาย การมีปฏิสัมพันธกับคน

หลายๆกลุม แตตองมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม ปูมหลังและประเทศ แลวก็จะไดคําตอบทีแ่ตกตาง

กันไป  

ในการคนหาจุดบรรจบทางความคดิ ไดแก ดานวัฒนธรรมและหลักการที่นําไปสูการผสมผานของความติด 

ตองคนหาความเชื่อมโยงไปสูสิ่งใด 

คนที่มีความเขาใจในหลายสาขาสามารถท่ีจะทําลายลงอุปสรรคระหวางสาขาไดแลวผสมผสานแนวคดิ 

บางครั้ง การเปล่ียนแปลงเล็กนอยทําใหผลลัพธดีขึ้น กอนการประชุม ควรกําหนดเวลา 15-20 สําหรับผูเขารวม

ประชุมระดมความคดิเห็นกนั ตองชวยใหทุกคนไดเรียนรูจากความลมเหลวที่ผานมา ตองสํารองทรัพยากรและเวลา

สําหรับการทดลองและความผิดพลาดดวย 

 ความหลุดพนออกมาจากเครือขายทีคุ่ณมีและชวยใหประสบความสําเร็จในอดีต และตองเตรียมพรอมท่ีจะ

สู กลาเส่ียงและเอาชนะความกลัว 

 ควรหลีกเลี่ยงกับดักพฤตกิรรมที่เกี่ยวกับความเส่ียงไดแก สถานการณทีก่ําลังดําเนินการไปไดดวยดีจนทํา

ใหเชื่อวา สามารถอยูในสาขาเดิมไดตอไป แมวาจะเปนสิ่งท่ีเราคุนเคยกันมาเปนเวลานานแลว กไ็มไดหมายความวา 

ควรจะอยูในสาขาเดิมตอไป และความเส่ียงที่เกดิจากจุดบรรจบทางความคิด 

 สรุปแลว ในทุกวงการ มีแนวโนมที่จะเชื่อมโยงแนวคดิจากสาขาตางๆท่ีแตกตางกนัเพื่อสรางนวัตกรรม 

ดังนั้นหนังสือเลมนี้ จึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มดวยความหลากหลาย (Diversity) และเปนหนังสือที่เหมาะสมสําหรับ

การบริหารความหลากหลายและใชใหเกิดประโยชนในยคุประชาคมอาเซียนที่มีความหลากหลาบ 
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บทความพิเศษ 

 

 

ลิขสิทธิแ์ละสิทธิบัตร 

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนษุยระหวางประเทศไดรวมกับคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จัดโครงการพฒันาบคุลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทย มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร รุนที่ 2 โดยมกีิจกรรมสําคัญ

กิจกรรมหนึ่งคือ การบรรยายหัวขอ “กรณีศกึษาดานการวจิยัและพัฒนา.. และการพัฒนางานของคณะแพทย มอ.” 

โดย อาจารยชเนฎฐวัลลภ ณ ขุมทอง น.ท.นพ.จกัรพงศ ไพบูลย พญ.ใจทิพย ไพบูลย คุณวรีะศักดิ์ ไมวฒันา 

รวมวิเคราะหและดําเนินการอภิปรายโดย คณุพิชญภูรี จันทรกมล ซึ่งใหความรูดานลขิสิทธ์ิและสิทธิบัตรดังนี้ 

คุณวีระศักดิ์ ไมวัฒนา กลาววา เรื่องกฎหมายสิทธิบัตร จะทําใหสมดุลไดคือ มีการบังคับใชสิทธ์ิได หรือ 

การทํา CL ยา จดสิทธิบัตรแลวไดอะไร ถาคนคิดเปนลูกจางของหนวยงานรัฐ กฎหมายกําหนดวาสิทธิเปนของ

นายจาง แตคนคดิจะไดบําเหน็จพิเศษจากนายจาง 

ลิขสิทธิ ์เกี่ยวของกับงานวรรณกรรมเปนหลัก คือ หนังสือ ตํารา ลิขสิทธ์ิเปนของใครตองดทูางกฎหมาย วา

เปนนายจาง หรือผูสรางสรรค โปรแกรมคอมพิวเตอร ศิลปกรรม ภาพวาด วีดีโอ โสต การถายทอดทีวี วิทย ุแตละ

ประเภทจะไมคุมครองซํ้าซอนกัน 

สิทธิบัตร แบงเปน 

 สิทธิบัตรการประดษิฐ ผลิตภัณฑ (Products) กรรมวิธี (Processes) 

 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

 อนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ (Products) ลักษณะ องคประกอบ โครงสรางหรือกลไล กรรมวิธี (Processes) 

การผลิต การเก็บรกัษา การปรับปรุงคุณภาพ 

เงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตร ไดแก 

 สิ่งทีเ่ปนการประดษิฐขึน้ใหม 

 มีขั้นการประดษิฐสูงขึ้น 

 สามารถประยุกตทางอุตสาหกรรม 
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การประดิษฐขึ้นใหม จะตองไมเปนงานที่ปรากฏอยูแลว ม/ีใชแพรหลายอยูแลวในประเทศ เปดเผย

สาระสําคัญ/รายละเอียด ใน/นอกประเทศแลว ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ใน/นอกประเทศแลว ขอรับสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตรนอกประเทศแลวเกิน 18 เดือน ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ใน/นอกประเทศ และประกาศโฆษณา

แลว 

การเปดเผยทีไ่ดรับการยกเวนไดแก การเกดิขึน้หรือเปนผลจากการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย /เปดเผย

โดยผูประดษิฐ /การแสดงผลงานในงานแสดงสินคาระหวางประเทศ /งานแสดงตอสาธารณชนของทางราชการ การ

กระทําดังกลาวตองอยูภายใน 12 เดือนกอนการขอรับสิทธิบัตร 

การประดิษฐที่ไมไดรับการคุมครอง ไดแก 

 จุลชีพและสวนประกอบของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ สัตว พืช สารสกัดจากสัตวหรือพืช 

 กฎเกณฑและทฤษฏีทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

 วิธีการวนิิจฉยั บําบัด รกัษา โรคมนุษย/สัตว 

 การประดิษฐที่ขดัตอความสงบเรยีบรอย หรือศลีธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 

 ระบบ PCT การขอรับการคุมครองจากตางประเทศ มีสมาชิก 148 ประเทศ เปนการขอคําจอง 148 

ประเทศ มอง ยื่นคําขอเรื่องนิว้ล็อค จะทําใหสืบคนขอมูล และรายงานผลภายใน 16 เดือน ผลจากการ

สืบคน สามารถพัฒนาตอ และยื่นขอ PCT ใหม กอนทําการวิจัยใหสืบคนจากระบบ PCT 

น.ท.นพ.จกัรพงศ ไพบูลย กลาววา คณะแพทยตองพัฒนา 3 อยาง คือ วิชาการ บริการ การสื่อสาร 

 วิชาการ ปญหาตอนนีค้ือราคาแพง และยังขาดวิชาการที่ดี ขมิ้นชัน ทําลายเนื้องอกไบโอมา ซ่ึงจะเปน 

1 ใน 3 ของผูหญิง ใบบัวบกรกัษาโรคเบาหวาน แตเปนการคนพบระดับเซลล แตระดับคนไขยังไมม ี

 บริการ ปญหาการบริการมีปญหามาก หมอโดนฟองรองมาก ซึ่งจะเปนคดีอาญา หากมีงานวิจัย

ปรับปรุงงานวจิัยไดก็จะชวยคณะแพทย 

 การสื่อสารคนไขไมกลาถามหมอ หมอก็ไมบอก ไดยาก็ไมทราบวายาอะไร 

 ตองทําการวจิัยสมุนไพรออกมา และทํากับสมุนไพรที่ใชไดเลย จะตองระบบการสื่อสารที่ดี ใหขาวที่

ถูกตอง ก็จะไดชื่อเสียงในเวลารวดเร็ว 

 คณะแพทยตองใหความสนใจในเรื่องสาธารณสุข เรื่องสิทธิบัตรเห็นเปนเรื่องรอง 

คุณวีระศักดิ์ ไมวัฒนา กลาวเพิ่มเติมวา อย. จะเนนเรื่องความปลอดภัยของผูบริโภค ตองมีการทดลองคลินิก 

ในโรงพยาบาล ใชเวลาจดทะเบียน 4 ป  

กรณีศกึษาอีโบลา ศิริราช บางครั้งส่ือถายทอดผิด ศิริราชแถลงวาคนพบแอนตี้บอดี้อีโบลา ซ่ึงจะไปพัฒนา

ตอเปนยา คาดวาสามารถรักษาอีโบลาไดคอนขางด ีซึ่งเขายื่นตอกรมทรัพยสินทางปญญา 2 วัน เพราะเกรงเรื่องการ

เปดเผยกอน ทางกรมไดอธิบดีใหมพอดี สวนเรื่องอีโบลายังเปดเผยไมได ถือเปนความลับ และแสดงความจํานงใน

การจด PCT ดวย 
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เครื่องสลายนิ่ว เวลายิงกอนนิ่วก็จะยิงแบบสุม กระสุนที่ยิงไมโดนนิว่ จะทําใหเนื้อเยื่อชํ้าหรือไม หรือมีการ

คิดคนเครื่องที่จะยิงตรงไปที่นิว่ ปรากฏวาสิ่งหนึ่งที่เปนปญหาของนักประดษิฐไทย คือ ยังไมไดการทดสอบวา

เครื่องดีหรือไมด ี

ถาผลงานวิจัย กระทบกับคนหมูมาก ก็ตองจดสิทธิบัตร ถาใชเพียงไมกี่ชิน้ จะจดหรือไมจดก็ได แตกค็วรมี

การเผยแพรเปนเอกสาร และเก็บเปนหลักฐานไวใหดี เพราะถามีคนมายื่นเราก็สามารถคานไดทันท ี

พญ.ใจทิพย ไพบูลย ไดถามวา มีการผลิตไพรเจล ผลิตเปนครีมแกปวดเมื่อย ก็อยากจะตอยอดทาง

อุตสาหกรรมวาควรจะใหประชาชน ปญหาคือ เมื่อทําตามสูตร ผลิตภัณฑคือรกัษาโรคปวดขอ แตกลิ่นแรงมาก ซึ่งก็

ขายไมได เพราะผูบรโิภคไมยอมรับ จึงตองปรับสูตร แตตดิสัญญาคุมครอง 10 ป เพราะตองทําตามสูตรเดิม ถาเรา

วิจัยจดสิทธิบัตรทางการคาแตปรากฏวาไมเอ้ือตอการพัฒนาจะทําอยางไร 

คุณวีระศักดิ์ ไมวัฒนา ตอบวา การจดทรัพยสินทางปญญาเปนการคุมครอง แตเมื่อผลิตไมเหมือนกับที่จด

ไว แลวมีคนมาละเมิดตามสูตรที่ไมเหมือนจะมีปญหาวาคนนั้นอาจจะไมละเมิด แตเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงตอ

ยอดสามารถเปล่ียนสูตรได ทุกสินคา ทกุองคกร ตองมีการปรับตัว ไมอยางนัน้ก็อยูไมได เชน บริษัท Kodak คิด

เรื่องกลองดิจิตอล แตปรับตัวไมทนัก็เจงไป ทางนิตกิรรมสัญญา จะมีสัญญาคุมครองรกัษาเปนความลับ จะผูกพัน

ระหวางคูสัญญาเทานัน้ แตอาจจะคุยไดในการปรับสัญญา 

น.ท.นพ.จกัรพงศ ไพบูลยไดถามวา การจดสิทธิบัตรเปนการเสียความลับหรือไม 

คุณวีระศักดิ์ ไมวัฒนา ตอบวา ความลับถูกเปดเผย แตเรื่องสิทธิบัตร ทุกเรื่องที่ยืน่จะมกีารประกาศเปดเผย 

แตถาเราขายของแลวออกสูตลาดแลว คนทีอยูใน Field นั้นสามารถทําตาม เราก็ควรจดสิทธิบัตร เปลานอย มีการ

วิจัยวาเปนพืชสมุนไพร มีสารรกัษาโรคกระเพาะ แตงานวจิัยของนกัวิทยาศาสตรญี่ปุน แตทางมาทําทางพาณิชยที

ละมากๆก็ไมคุมกับการลงทุน เพราะฉะนั้นจึงไปจดวิธีการสังเคราะห 

กวาวเครือ เรื่องสมุนไพร เปนพืชทองถ่ิน ควรเปนสมบัติของชาติ ถาใครมาใชสิ่งเหลานี้ตองใหชุมชนเปน

เจาของเพื่อมาพัฒนาชุมชนตอไป เรียกวาเปนการขออนุญาตกอนที่จะจด ใหมีการขออนุญาตขอทําเรื่องตางๆ 

การจดสิทธิบัตรเรื่องขาวหอมมะลิของไทย ท่ีอเมริกาเกิดขึน้ไดอยางไร 

คุณวีระศักดิ์ ไมวัฒนา ตอบวา อเมริกาเอาพันธุขาวของไทยไปที่เมืองอีลี่ ประเทศฟลิปปนส เหมือนกับขาว

หอมมะลิมาก ขณะเดียวกนัเราไมยอม แตเขามกีารพัฒนา นวัตกรรมอยางตอยอด แตอเมรกิาก็ไมจดใหในที่สุด 

เพราะไมชอบในเรื่องที่เอาขาวตนแบบจากเมืองอีลี่ไป 

ดร.จีระเดช ดิสกะประกายใหขอเสนอแนะวา ในการจดสิทธิบัตร หรือเจาของสมุนไพรไทย แหลง

สมุนไพรที่ใหญคือลาว ปญหาของการใชสมุนไพรดิบคือการบริโภคไมถูกตอง มีการใชถูกใชผิด ถาคิดจะทําแพทย

ทางเลือกควรมกีารใหความรูมากกวานี ้

คุณวีระศักดิ์ ไมวัฒนา อธิบายเพ่ิมเติมวา เรื่องขาว หรือสมนุไพรไมมีใครเปนเจาของเพราะเปนสมบัติชาติ 

แตปจจุบันมกีารคุมครองพันธุพืชแลว ฤาษีดัดตน เปนตัวยาของไทย แตญี่ปุนมาจดเปนเครื่องหมายบรกิารนวด ยี่หอ

ฤาษีดัดตนเปนภาษาอังกฤษ เครื่องหมายการคาไมมขีอหามที่จะจด มีเพียงหามเอาธงชาติมาจด 
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เวลาทําส่ือแลวเอาภาพจากในอินเตอรเนตแลวมาเผยแพรไดหรือไม 

คุณวีระศักดิ์ ไมวัฒนา ตอบวา: ผิด ยิ่งเอาไปเผยแพรก็ผิด 

อาจารยทํานอง ดาศร ี กลาววา สตารบัง กับ สตารบคั เปนเจตนาดขีองลูกคา คือออกแบบโลโกเหมือน

สตารบัค แตเปล่ียนเปนรูปอาบังอยูตรงกลาง ทางสตารบัค ขอรองวาอยาใหเหมือนกนั แตสตารบังไมยอม เพราะทํา

โดยสุจริต แตทางกฎหมายผิด แตสุดทายก็ยอมเปล่ียนโลโก 

อาจารยชเนฎฐวัลลภ ณ ขุมทอง ใหขอเสนอแนะวา ตองคุมครองคนที่มคีวามรู แตก็ไมคุมครองคนที่เอา

เปรียบของสาธารณะชน ซึ่งไมสามารถบอกไดวาจุดถวงดลุอยูตรงไหน BCC เวลาจะออกรายการโดยนําเอาเพลง

ของนักรองคนไหนมาออก ก็ตองเสียเงินคาลิขสิทธ์ิ ซึ่งประชาชนตองเขาใจกระบวนการเหลานี ้

หากมีเรื่องของการตอยอดนวตักรรม เรามอบหมายใหคนที่ชํานาญพัฒนาตอจะเปนลิขสิทธ์ิของใคร 

คุณวีระศักดิ์ ไมวัฒนา ตอบวา เปนเรื่องของสิทธิบัตร ในเรือ่งของการวาจาง ควรทําสัญญาวาสิทธิเปนของ

ใคร แตถาไมทําตามสัญญา ก็เปนของผูประดษิฐ อนุสิทธิบัตร เปนเรื่องของการเพิ่มเติมฟงกชั่น เชน ไมตียุง ที่มีไฟ

ฉายเปนอนุสิทธิบัตร 

การนําทํานองมาและใสเนื้อเพลงผิดลิขสิทธ์ิหรือไม 

คุณวีระศักดิ์ ไมวัฒนา ตอบวา ลิขสิทธ์ิเรื่องเพลงมีทั้งทํานองและเนื้อเพลง ซ่ึงมีอายุการคุมครองตลอดชีวิต 

การดดัแปลงไมถือวาเปนลิขสิทธิ์หากไมไดรับการไดรับอนุญาตจากเจาของ การแปลจากภาษาอังกฤษเปน

ภาษาไทยก็ตองไดรับอนุญาตจากเจาของเชนกัน แตเจาของลิขสิทธ์ิ มักจะไมฟองหนวยงานภาคราชการ เพราะ

ไมไดนํามาใชในเชิงพาณิชย  

 สรุปเรื่องลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตรเปนเรื่องที่สําคัญที่ชวยคุมครองสิทธ์ิของเจาของผูประดิษฐ และสมควร

อยางยิ่งที่จะศึกษาและเรียนรูเรื่องนี ้

 

ภัทรพร อันตะริกานนท 
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              กจิกรรมมูลนิธิฯ ในความทรงจํา 

 
 

โครงการคายเยาวชนตอตานทุจริตอาเซียน 

แมวามูลนิธิจะจัดโครงการเกี่ยวกับผูบริหารระดับสูงของหลายหนวยงาน แตก็ยังใหความสําคญักับเยาวชน

ดวย โดยไดจดัโครงการคายเยาวชนตอตานทจุริตอาเซียน รวมกับสํานกังานป.ป.ช. เมื่อวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2556 

โดยมีกจิกรรมที่สําคัญไดแก 

บรรยายพิเศษหัวขอ “Anti-Corruption Watchdog” โดย  คุณกอบกาญจน วัฒนวรางกูร 

 
 

บรรยายพิเศษหัวขอ “ASEAN Anti-Corruption Cooperation and Role of ASEAN Youth” 

โดย ศาสตราจารย ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการป.ป.ช. 
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บรรยายพิเศษหัวขอ “Ethical Capital and Youth in ASEAN”  

โดย : ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. 

 
 

การศึกษาดงูาน ณ สํานกังาน ป.ป.ช. 

 
 

Panel Discussion “360 Degree Analysis of Preventing Corruption 

โดย : รองศาสตราศาสตร ดร.จุรี วิจิตรวาทการ อาจารยธรรมรักษ การพิศษิฎและ 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 
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Panel Discussion “Learning from corruption case studies in ASEAN” 

โดย : รองศาสตราจารย ดร.สิริลักษณา คอมนัตร 

ตัวแทนประเทศสิงคโปร 

ตัวแทนประเทศกัมพูชา 

และศ. ดร.จีระ หงสลดารมภ 

 
 

 โครงการนี้เปนการปูพื้นฐานทุนทางจรยิธรรมใหแกเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนผาขาวใหเติบโตเปนผูใหญที่

ไมมีการทุจรติคอรัปชั่นในอนาคต โดยมกีารแลกเปล่ียนประสบการณกันในหมูประเทศสมาชิกอาเซียนและไดมี

การสรางเครือขายความรวมมือตอตานการคอรัปชั่นอนัเปนพื้นฐานสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนตอไป 

 โครงการนี้ถือเปนตนแบบโครงการดานเยาวชนโครงการตอๆไป โดยเฉพาะโครงการ ASEAN Plus Three 

Students Summit ซึ่งกําลังดําเนินการอยูและจะนําเสนอรายละเอียดในฉบับตอไป  
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                           แนวหนายอนหลัง 

 

 
Kapital แตกตางอยางไรกับ Capital จาก Marx สู Piketty 

 

ใครๆรูจกั Karl Marx นักปราชญและนกัคิดชาวเยอรมันซ่ึงเขียนหนังสือระดับอิทธิพลชื่อ Kapitalซึ่งแปลวา 

ทุนภาษาเยอรมนั ในปค.ศ. 1867 

            Marx เนนวา รายไดที่เกิดขึ้นจากทุนนั้นมีมากกวารายไดที่เกิดจากแรงงาน ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูใชแรงงาน 

ดังนั้นแรงงานเสียเปรียบ จึงเปนที่มาของระบบคอมมิวนิสต ทําใหรัฐเขามาเปนเจาของทุนและกระจายรายไดอยาง

เสมอภาคใหคนในสังคมอยางเทาเทียมกัน 

            แนวคิดดังกลาวมีอิทธิพลตอระบบการเมืองในหลายประเทศ เชน รัสเซีย จีน และคิวบา ผานไประยะหนึ่ง 

แรงงานก็พัฒนาขึน้ไมวาจะเปนฝมือ ทักษะ หรือความรูตางๆ รายไดแรงงานสูงขึ้น ระบบคอมมิวนิสตก็ลมสลายใน

ที่สุด เพราะไมไดสรางแรงจูงใจใหมีการลงทุนเพื่อสรางความเจริญ เพราะขาดแรงจูงใจทําเทาไหรก็กระจายเทากนั 

            ถาทุนมนุษยมกีารศกึษามากขึน้ มีปญญา คิดเปนวิเคราะหเปน จะทําใหรายไดของแรงงานสูงขึน้ ทําให

ระบบทุนนิยมอยูได เพราะการกระจายเปนธรรมมากขึน้ ทาํใหเกิดคนชั้นกลางขึน้ ตัวอยางในยุโรป อเมริกา หรือใน

ประเทศเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลี และไตหวันเปนตน 

            Thomas Pikettyนักเศรษฐศาสตร ชาวฝรั่งเศส อายุนอยไมถึง 45 ป คลายMarx กลับชาติมาเกิด เขียนหนังสือ

เลมใหมชื่อเดียวกันแตสะกด Capital เปนภาษาอังกฤษ 

            เขาพยายามจะศกึษาบทบาทของทุนในชวง 200 ปที่ผานมา และไดใชขอมูลระยะยาว วิเคราะหผลตอบแทน

ของทุนและแรงงานในยุโรป อเมรกิาอยางละเอียด 

            ถึงแมจะยอมรับวาแรงงานปรับตวัจากการใชฝมือมาเปนแรงงานมีความรู (Knowledge worker) ทําใหเกิด

คนชั้นกลางเพ่ิมขึ้น แตผลกระทบตอรายไดของทุนในชวง 200 ปก็ยังสูงกวาแรงงาน เขาวิเคราะหวารายไดจากทนุ

สูงกวาอัตราการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจมหภาค 

            Pikettyไดวิเคราะหวาอนาคตความเหลื่อมลํ้าระหวางเจาของทุนกับเจาของแรงงานจะสูงขึ้น และชองวาง

ระหวางคนรวยกับคนจนในสังคมโลกกจ็ะสูงขึ้นอาจจะไปสูการขัดแยงทางการเมืองรอบใหมระหวางเจาของทุนกับ

เจาของแรงงาน คนรวยก็รวยมากๆ คนจนก็มากขึน้และคนช้ันกลางหายไป โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ในยุคใหม

เปนทุนขามชาติทนุที่ใชการทํางานของตลาดหุน  เม่ือธุรกจิขยายไปในตางประเทศมากขึ้น มกีารเก็งกําไรคาเงิน

มากกวาภาคการผลิตที่แทจริง 
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            Piketty จึงแนะนําวา 

-         ระบบภาษีจะตองมคีวามเปนธรรมมากขึน้ 

-         ควรจะเก็บภาษคีนรวยมากขึ้นเพราะจะไดกระจายรายไดใหแกชนชั้นกลางและชนชั้นลาง 

-         พัฒนาคนชั้นกลางโดยเฉพาะสรางจิตวิญญาณผูประกอบการมากขึน้ 

-         และอาจจะหมายถึงไมใหมีการถายเททรพัยสิน จากรุนพอสูรุนลูก โดยรุนลูกไมมีศกัยภาพในการ

พัฒนาตัวเอง แตโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวทีร่่ํารวย ตัวเขาก็เลยร่ํารวยโดยไมไดลงทุนอะไร ซึ่งไม

ยุติธรรมตอคนที่เกิดในครอบครวัที่พอแมไมไดสะสมทุนไว ทําใหคนสวนใหญขาดขวัญกําลังใจ ไม

เกิดคนชั้นกลางรุนใหมๆขึน้ เชนสหรัฐอเมริกา เปนตน 

ซึ่งสิ่งนี้นาจะสําคัญตอผมระยะยาววา 

            ผมจะพัฒนาทุนมนุษยไปเพื่ออะไร ถาเจาของทุนถายเทใหรุนลูกตอไปโดยขาดเรื่องศักยภาพของทุนมนุษย 

เชน สังคมการเรียนรู หรือการพฒันาศกัยภาพจากปญญาของทุนมนุษย หรือการพัฒนาจากการศกึษาไปสูมูลคาเพิ่ม 

เชนทฤษฎี 3V ของผม 

            แตส่ิงที่นาสนใจคือ ความร่ํารวยของทุนในระยะหลัง ไมไดสะสมจากเงินเทานั้น แตเปนการใชความคดิ

สรางสรรคสูนวัตกรรม ในที่สุดก็ไปสูการสะสมทุนการเงนิอยางชวงหลัง 

            ถาเจาของทุนเหลานั้นมีจิตวญิญาณทีจ่ะแบงปนใหแกสังคม เชน Bill Gates หรือ Warren Buffett ก็จะชวย

ไดมาก เพราะทั้งสองไมเก็บเงินไวใหลูกหลานมหาศาล เขาบริจาคใหองคกรการกุศลชวยสังคมไดมาก แตมีเจาของ

ทุนมากมายโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังเก็บสะสมไวเปนมรดกใหแกลกูหลาน จะทําใหลูกหลานมีทรัพยสินโดย

ไมตองหาเงินดวยตวัเอง ซึ่งจะเปนที่มาของความเหล่ือมล้ําที่ไมเปนธรรมอยางยิ่ง 

            ดังนั้นการใชระบบภาษีจึงจําเปนที่จะตองใหเกิดการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เงินที่ไดมาจากการเก็ง

กําไร อัตราแลกเปลี่ยนในระดับโลกจึงมีภาษีเกิดขึ้น 

            ดังนั้นแนวคิดจาก Marx ยังมีความสําคญั โดยการวจิัยของคณุ Piketty ซึ่งถูกเรียกวา Marx ในยุคศตวรรษที่ 

21 

คสช.นาจะนําหนังสือเลมนี้มาวิเคราะหดูเพื่อกําหนดนโยบายการลดชองวางการกระจายรายไดให

เหมาะสมในประเทศไทย เพราะคนในประเทศไทยมคีวามโลภและวิ่งไปสูการเมืองแบบทุนนิยมสามานยซ่ึงสราง

ปญหาใหแกประเทศปจจุบัน 

            ขอขอบคุณทานคณบดี รศ.นพ.สุธรรม ปนเจริญ และคณะที่ใหเกียรติเชิญผมจัดโครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อ

อนาคตของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ในชวง 3 วันที่ผานมานั้นผมและทคณะทํางานภูมิใจที่

ไดสรางความสนใจในการ Learn Share และ Care ที่คณะแพทย มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
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Karl Marx นักปราชญและนักคดิชาวเยอรมันผูเขยีนหนงัสือ "Das Kapital" ในปค.ศ. 1867 

 

 

 

 
Thomas Piketty ชาวฝรั่งเศสผูเขียนหนังสอืเรื่อง “Capital in the Twenty-First Century” 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ไดรับเกยีรติจากคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอบคณุทานคณบดี รศ.นพ.สุธรรม ปนเจริญ 

และคณะ ในการใหจดัโครงการพฒันาบคุลากรเพื่ออนาคตของคณะ

แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จรีะ แนวหนา. วนัเสารที่ 12 กรกฎาคม 2557 หนา 5 

 


