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วันที่ 3-18 พฤษภาคม 2559 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
 

ทฤษฏี 3ต.และเครือขายยกกําลัง 2 
 ผมเขียนมาจากจังหวัด ชุมพร นําคณะกลุมผูชวยผูอํานวยการฝายและเทียบเทียบเทา ของ กฟผ.รุนท่ี 
12 มาทัศนศึกษา ท่ีเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏรธานี และไปท่ีพะโตะ จังหวัดชุมพร ระหวางวันท่ี 26 - 
28 เมษายน 2559 วันนี้วันสุดทายจะไปดูงานท่ีเกาะพิทักษ  
 โชคดีท่ีไดทํางานให กฟผ.อยางตอเนื่อง ซ่ึงผมเรียกวา ทฤษฎี 3ต. คือ ตอเนื่อง ตอเนื่อง และตอเนื่อง 
เพราะการพัฒนาผูนําหรือทุนมนุษยทําแลวตองปรับพฤติกรรมของผูเขาเรียน เพ่ือใหนําส่ิงท่ีเขาไดไปปรับ
และคนหาตัวเอง เรียนรูตลอดชีวิตและสุดทายคือสรางมูลคาเพ่ิมแบบแนว 3V's ของผม คือ Value Added 
สรางคุณคา/มูลคาเพ่ิม  ,Value Creation สรางคุณคา/มูลคาใหม, Value Diversity สรางคุณคา/มูลคาจากการ
บริหารความหลากหลาย  
 กลุม กฟผ.ท่ีผมทําโครงการอบรมอยางตอเนื่องกวา 12 ป ทําใหงานของผมเริ่มมีคุณคามากขึ้นและ
เริ่มเห็นผลอยางชัดเจนในวิธีการ Chira Way มากขึ้น ในรุนท่ี 12 มีการเรียนรูท่ีหลากหลาย นอกจากจะได
ทํางานอยางตอเนื่องแลวยังไดอานหนังสือภาษาอังกฤษท่ีมีคุณคาเพ่ือนํามาปรับใชใน กฟผ .ไดสราง
บรรยากาศการเรียนรูท่ีตรงประเด็นและนํามาใชไดอยางดี เพราะผูนําระดับนี้ไมนานก็จะตองไปสูผูนําระดับ
รองผูวา และผูวา กฟผ.ในท่ีสุด 
 ท่ีนาสนใจ ผมไดทํางานกับกลุมอ่ืนๆดวยโดยเฉพาะในชวง 4 ปท่ีผานมาของผมคือ การสรางและ
พัฒนาทุนมนุษยของเครือขาย 
 ชุมชนเรื่องการทองเท่ียวกับกระทรวงทองเท่ียวและกีฬากวา 4 ป แลว ในภาคใตก็มีเครือขาย
ทองเท่ียวและกีฬาท่ีเขมแข็งในชวง 4 ป ผมไดสรางไวอยางตอเนื่องเรียกวา 3ต เชนกัน ซ่ึงการทํางาน ครั้งนี้
ไดใชทฤษฎี 3ต.และทฤษฎีเครือขายยกกําลัง 2 มาพบกัน 
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 กลาวคือ นอกจากไปศึกษาดูงานท่ี เขื่อนรัชชประภาแลว ไดเห็นเครือขายท่ีมีคุณภาพรอบๆเขื่อน 
ของ กฟผ.แลว ยังไดไปดูโครงการฯพลังงานท่ีพะโตะ ซ่ึงไดรับการประสานงานของคุณรุงโรจน ใหมซอน
และคุณจินตนา ไพบูลย เปนลูกศิษยของผมมากวา 4 ป ในเครือขายทองเท่ียวกวา 4 ป ของผม ลูกศิษยผมจาก
เครือขายทองเท่ียวไดใหการตอบรับและไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะ กฟผ.ไดบริจาคเครื่องปน
ไฟฟา ใชพลังงานน้ํา ซ่ึงเปนพลังงานท่ีมีคุณคาตอชาวบานอยางมาก ชาวบานพอใจบทบาทของ กฟผ. 
 แตเนื่องจาก ชวงหลังมีภาวะแลงจัด น้ําไมพอ เครื่องปนไฟฟา จึงทํางานไมไดและชํารุด จึงหารือกับ
ผูนํา รุน 12 เพ่ือจะหาทางแกไข ซ่ึงควรจะทําอยางรวดเร็วและฉับพลัน 
 ไดหารือกันวา จะแกปญหาอยางไร ลูกศิษยรุน 12 ของผมไดเห็นสถานท่ีจริงและความจําเปนท่ีจะ
ชวยชุมชนอยางรวดเร็ว เพ่ือสรางความไวใจในระยะยาวและยังไดเรียนรูวาผูนําทองถ่ินท่ีมีความเขาใจและ
เห็นคุณคาบทบาท กฟผ. แต กฟผ.ยังไมไดทํางานรวมกับผูนําเหลานี้อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนบทเรียนท่ีสําคัญวา
การทํางาน CSR ตอเนื่องและสรางเครือขายตลอดเวลา ไมวาจะสรางโรงไฟฟาใหมหรือไมและตองทําอยาง
ตอเนื่อง 3ต. 
 ดังนั้น การทํางานของผมจึงใช ทฤษฎี 3ต.ใหเห็นวามีคุณคาอยางไร กลาวคือ กฟผ.รุน 12  กับกลุม
ของการทองเท่ียว ปท่ี 4 ไดมีโอกาสทํางานรวมกันเพ่ือเสนอความคิดเห็นรวมกันเรียกวา เครือขายยกกําลัง 2 
หรือในอนาคตจะมีเครือขายอ่ืนท่ีผมสรางไวมารวมทําใหเกิด Synergy ขึ้น ชวยสรางความไวใจของชุมชน
ตองานของ กฟผ. ในอนาคตจะตองสรางศรัทธาอยางตอเนื่องและสรางใหเกิดการขยายเครือขายตลอดเวลา 
 ซ่ึงบทเรียนเหลานี้เกิดไมไดถาการทํางานของผมไมตอเนื่องและไมไดสรางโอกาสใหเครือขาย
เหลานั้นไดปะทะกับทางปญญา นาจะเปนบทเรียนเรื่องมวลชนกับ กฟผ. จึงเปนเรื่องท่ีตองมีความจริงใจ
และทํางานอยางตอเนื่องโดยสรางศรัทธาหรือ Trust ตอไป 
 กอนกลับไดไปเยี่ยมเกาะพิทักษ จ.ชุมพร ซ่ึงมีผูใหญหรั่ง ซ่ึงก็เปนลูกศิษย 4 ป และทํางานรวมกัน ผู
ใหญหรั่งบอกวาอยูกับชุมชนก็ตองจริงใจและตอเนื่อง จึงจะสําเร็จ 
 "เหตุการณที่สุราษฎรและชุมพรคร้ังนี้ กับลูกศิษย รุน 12 กฟผ.ทั้ง 50 คน อาจจะเปนอะไรที่สําคัญ
ตออนาคตของ กฟผ.ก็ได" 
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บรรยากาศการศึกษาดูงาน ของผูนําและผูบริหาร โครงการพัฒนาผูบริหารระดับผูชวยผูอํานวยการฝาย
และเทียบเทา กฟผ. (รุนท่ี 12) 

ระหวางวันท่ี 26 - 28 เมษายน 2559 ณ จังหวัดสุราษฎรธาน ีและจังหวัดชุมพร 

บรรยากาศการไปศึกษาดูงานท่ี เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏรธานีและดูโครงการฯพลังงานท่ีพะโตะ       
จ.ชุมพร ท่ีไดรับการประสานงานจากคุณรุงโรจน ใหมซอนและคุณจินตนา ไพบูลย ซ่ึงเปนเครือขาย
ทองเท่ียวกวา 4 ป ของผม ในโครงการท่ีทํากับกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา เปนการรวมมือกันอยางดี
เยี่ยมระหวาง กฟผ.  

 

เยี่ยมชมชุมชนเกาะพิทักษ จ.ชุมพร รวมท้ังมีการเสวนา เรื่องหัวขอ“ผูนํากับการสรางเครือขาย..การ
จัดการชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือความยั่งยืน” โดย...วาท่ีรอยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร ,นายอําพล ธานีครุฑ (ผูใหญหรั่ง) ผูใหญบานเกาะพิทักษหมู 14 ต.บางน้ําจืด, อาจารย
อํานาจ รักษาพล อาจารยประจํามหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตชุมพรและนําชมวิถีชีวิตชาวบานรอบๆเกาะ  

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ท่ีมา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จรีะ แนวหนา. วนัเสารท่ี 30 เมษายน 2559 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2559 
 ศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภไดกลาวแสดงความยินดีกับผูใชแรงงานเนื่องในโอกาสท่ีออกอากาศในวัน
แรงงานแหงชาติ  

 
 
ท่ีมา: http://www.citizenthaipbs.net/node/8402 
 

 
 
ท่ีมา: http://www.prachatai.com/journal/2016/05/65558 



Call Center: 0-2884-5548 e-mail : dr.chira@hotmail.com Newsletter รายปกษ              5 
http://www.chiraacademy.com 
http://www.gotoknow.org/posts/422648 

สมัยท่ีศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภอยูท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูใชแรงงานมักจะมาแสดงพลังท่ีทอง
สน า ม ห ลว ง  ต อ น ท่ี ศ . ด ร .  จี ร ะ   ห ง ส ล ด า ร ม ภ เ ป น ผู อํ า น ว ย ก า ร สถ า บั น ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือ 30 กวาปท่ีแลว ก็ไดไปความยินดีกับผูใชแรงงานท่ีสนามหลวงดวย สมัยนั้น
วันแรงงานแหงชาติดูเหมือนวามีความสําคัญ สวนใหญเม่ือไดยินคําวา แรงงาน คนไทยคิดถึงแรงงานไรฝมือ 
เม่ือ 30 ปท่ีแลว สหภาพแรงงานมีบทบาท มีอํานาจตอรอง ในระยะหลัง วันแรงงานแหงชาติไดลด
ความสําคัญลงไปมาก เพราะเปนยุคท่ีนายจางและลูกจางตองทํางานรวมกัน  

กอนท่ีจะตั้งเปนสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็จะคิดตั้งเปนสถาบันแรงงาน 
คนคิดสวนใหญก็มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชน ศ.นิคม จันทรวิทุร  

ตอนนั้นยังไมมีกระทรวงแรงงาน แตเปนกรมแรงงานเล็กๆ
ในกระทรวงมหาดไทย ศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภทํางานกอนมี
กระทรวงแรงงาน ยุคหนึ่งก็มีความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง 
คาจางขั้นต่ําตอนนั้นไมถึง 100 บาทตอวัน ซ่ึงนอยมาก ยุคนั้นเปนยุค
ท่ีนายจางมองวาตนเองตองประหยัด แลวไมคอยยอมขึ้นคาจาง ทํา
ใหเกิดระบบไตรภาคี ประกอบดวยกลุมนายจาง กลุมลูกจาง และ
กลุมขาราชการหรือนักวิชาการท่ีทําหนาท่ีเปนคนกลางดํารงความ
ยุติธรรมของสังคม ในขณะเดียวกันก็ตองสนใจดานความสามารถใน
การแขงขัน ประเทศไทยตอนนั้นยังตองมีธุรกิจสงออกอยู ศ.ดร. จีระ  
หงสลดารมภเปนคนเดียวท่ีแบงปนระหวางคาจางขั้นต่ําซ่ึงขึ้น
เหมือนกันแตไมไดขึ้นมาก แตยุครัฐบาลยิ่งลักษณ ขึ้นคาแรงขั้นต่ํา
เกือบ 100% ซ่ึงมากเกินไป  

 
 

ศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภตองการใหผูใชแรงงานทราบวา การทํางานยุคตอไป ตองมีความเปน
พันธมิตรระหวางนายจางกับลูกจาง ตอนหลังไมคอยไดยินช่ือผูนําแรงงาน บางครั้งก็มีสมาคมลูกจางบาง
แหง คนไทยก็รูจักผูนําสหภาพแรงงานนอยลง แตก็มีผูนําบางคนท่ีเปนท่ียอมรับของสังคม บางคนก็เปน
วุฒิสมาชิก ตอนหลังแมกระท่ังยุคคสช. ระดับท่ีเปนสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูนําเหลานี้ก็ไมไดรับการ
ยอมรับเทาท่ีควร ศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภไดเสนอแนะใหนําระบบไตรภาคี คือบทบาทของนายจาง ลูกจาง 
วิชาการและภาครัฐกลับมาและใหความสําคัญในเรื่องสวัสดิการใหมีความพอดี รวมถึงการแขงขันและการ
เปล่ียนจากแรงงานไรฝมือมาเปนแรงงานท่ีมีความรูใชภาษาอังกฤษ การเขาสูประชาคมอาเซียน  มีการเชิญ
แรงงานตางดาวมาหารือเกี่ยวกับอนาคตตลาดแรงงาน เพราะตลาดแรงงานไมไดเปนตลาดของผูนําสหภาพ
แรงงานเทานั้น แตยังมีตลาดแรงงานของพมา ลาว กัมพูชา บังคลาเทศดวย 

 
ศ.นิคม จันทรวิทุร 

ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/
นิคม_จันทรวิทุร 
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ในอดีต ธุรกิจส่ิงทออยูไดเพราะจายคาแรงขั้นต่ํา 200 บาท หลังจากคาแรงขั้นต่ําขึ้นเปน 300 บาท 
ธุรกิจนี้ก็หนีไปพมามาก แลวไปสรางคานิยมวาทุกจังหวัดตองไดคาแรงขั้นต่ําเทากัน ในสหรัฐอเมริกา 
คาแรงขั้นต่ําในแตละรัฐไมเทากัน แตกตางกันไปตามอัตราคาครองชีพ อันท่ีจริงแลว คาแรงขั้นต่ําคือเพ่ือ
ดํารงชีวิตไมใชเพ่ือใหมีความเสมอภาคกัน ดังนั้นโรงแรมเล็กๆในจังหวัดพะเยาท่ีเคยจายคาแรงพนักงานแค
วันละ 158 บาท กลับตองจายคาแรงเพ่ิมขึ้นเปน 300 บาท ตอนหลังคนท่ีไดประโยชนก็คือแรงงานตางดาว 
ในยุคส่ือสังคมออนไลนอยางในปจจุบันนี้ มีการออกขาวบริษัทท่ีไมยอมจายคาแรงตามกฎหมายกําหนด ทํา
ใหไมกลาหลีกเล่ียงไมจาย เพราะอาย  

การท่ีแรงงานขอขึ้นคาแรงขั้นต่ําเปน 360 บาท ก็ถือวาขึ้นมามากแลว เพราะการขึ้นคาแรงเกือบ 
100% ไมมีประเทศไหนทํา ถือเปนนโยบายท่ีไมสรางสรรคของรัฐบาลยิ่งลักษณ ตอนนี้นักวิชาการไมกลา
ออกความเห็นเรื่องเหลานี้ TDRI ไมรูจริงเรื่องแรงงาน มีความรูแคเศรษฐศาสตรแรงงาน แตตองรูเรื่อง
การเมืองดวย นี่เปนบทเรียนหนึ่งสําหรับผูใชแรงงาน  

ศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภ กลาววา การทํางานยุคตอไปตองใชสไตลเชกสเปยร คือเวลาท่ีเชกสเปยร
เขียนบทละครก็มีพระเอก นางเอก ตัวราย นองพระเอก ตัวตลก นําตัวละครเหลานี้บางทีก็มาขัดแยงกัน บาง
ทีก็ผนึกกําลังกันเปนเครือขาย  

ผลงานเชกสเปยร 
ท่ีมา: 
https://excessivewordplay.co
m/2014/11/28/analysis-of-
shakespeares-romeo-and-
juliet/ 
http://www.feedbooks.com/ 
book/2935/macbeth 
http://www.loyalbooks.com/ 
book/Tragedy-of-Hamlet-
Prince-of-Denmark 
http://download.cnet.com/aud
iobook-The-Merchant-of-
Venice-by-William-
Shakespeare/3000-20412_4-
75251150.html 
 

http://www.pdfbooksforfree.com/wp-content/uploads/2014/02/005953.jpg 
http://www.feedbooks.com/book/2943/antony-and-cleopatra 
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เพราะฉะนั้น ยุคตอไป มนุษยทํางานคนเดียวไมไดแลว ตองมีเครือขาย และเครือขายก็มี 2 แนวคือ 
สรางเครือขายขึ้นมา 1 กลุม ถาเปนไปได ก็นําเครือขายตัวละคร 1 กลุมกับอีกกลุมท่ีสรางไวแลวทําอยาง
ตอเนื่องไปปะทะกัน เรียกวา เครือขายยกกําลัง 2 หรืออาจยกกําลัง 3, 4, 5 ก็ได เหมือนงานท่ีศ.ดร. จีระ  หงส
ลดารมภทําเม่ือ 1 สัปดาหกอนการออกอากาศรายการวิทยุครั้งนี้ ซ่ึงศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภไดนํากลุม
ผูเขารวมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูชวยผูอํานวยการฝายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
รุนท่ี 12 ไปท่ีสุราษฎรธานีและชุมพร เปนการทํางานตอเนื่องใหกับกฟผ. รุนนี้ โชคดีมีผูเขารวมหลักสูตร 50 
คน เปนระดับผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการฝาย คนกลุมนี้อายุต่ําสุดแค 48 ป สูงสุดก็ประมาณ 55 ป 
และอีกไมกี่ปก็จะขึ้นเปนผูอํานวยการฝาย หลังจากนั้นก็เปนผูชวยผูวาการ รองผูวาการ และผูวาการ 
หลักสูตรนี้สรางผูวาการมาหลายคนแลว ศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภจึงทํางานตอเนื่อง ตอเนื่อง และตอเนื่องมา
ตลอดมา จากการท่ีศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภไดไปตางจังหวัดตลอด จึงไดสรางเครือขายใหกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬามา 4 ปซอน และไดไปสรางคลัสเตอรภาคเหนือ ใต อีสาน ตะวันออก  

แลวนําตัวละคร 4 กลุมมารวมกันคือ  
1. ผูนําทองถ่ินเชน คนทํางานทองเท่ียวชุมชน 
2. ขาราชการ เชน ผูวาราชการจังหวัด เจาหนาท่ีของรัฐ  
3. นักวิชาการ  

 
เครือขายกลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและภาคเหนือ 
ท่ีมา: https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/ 
11037320_1561860130757485_4893765782672118737_n.jpg?oh=2d53efc651e14d7236663f9e6eb6c764&oe=57B1C97
E 
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เครือขายกลุมทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง 
ท่ีมา: https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/ 
10422558_1568821796727985_646127466327678410_n.jpg?oh=d37a21851632279ee0072c7a2f40f4cb&oe=57AB34D
D 

 
เครือขายกลุมทองเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการทองเทีย่วเชงินิเวศ 
ท่ีมา: https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/ 
11046463_1575331706076994_501699963596784762_n.jpg?oh=aa601f8517813714ca26b642d3555bcd&oe=57E6AC7
2 

 
เครือขายกลุมทองเที่ยวมหัศจรรยสองสมุทร 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/1539192439690921/photos/ 
a.1594737964136368.1073741847.1539192439690921/1594740880802743/?type=3&size=1920%2C1280&fbid=159474
0880802743 
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เครือขายกลุมทองเที่ยว Active Beach  
ท่ีมา: https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/ 
11392780_1605460826397415_3426737790664266421_n.jpg?oh=78a69068ac3c9e01a94376d39ecf7a36&oe=579A0A6
E 

 
เครือขายเขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก 
ท่ีมา: https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/t1.0-9/ 
1927654_1288051804553606_3220823329883413461_n.jpg?oh=c9f07ab420b6d489449040996c1e3496&oe=57E36368 
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เครือขายเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต 
ท่ีมา: https://www.gotoknow.org/posts/599765 

 

 
เครือขายเขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม 
ท่ีมา: https://scontent.fbkk2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/ 
12705428_545750635586111_9188029805773536479_n.jpg?oh=f17e511e1372ba1dffa7220cbe2661c4&oe=57AB4AE2 

คณะผูเขารวมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูชวยผูอํานวยการฝายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) รุนท่ี 12 ไดไปท่ีสุราษฎรธานีซ่ึงมีเขื่อนรัชชประภา เรียกวาเปน กุยหลินแหงเมืองไทย สวยมาก  

  
ทิวทัศนเข่ือนรัชชประภา (กุยหลินเมืองไทย) 

ท่ีมา: http://xn--22cq1bjb4cdyne8bt5e5ag2a1 
mee6mff.blogspot.com/ 

กุยหลินจีน 
ท่ีมา: http://www.baanjomyut.com/library/china/30.html 
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ไดมีการเชิญนายอําเภอ ชาวบาน ครูและแพทยมาแบงปนประสบการณในการสรางเครือขายกับ
เขื่อนใหมีความสัมพันธกัน ทางกฟผ.ก็ไดพัฒนาโรงเรียนแหงหนึ่ง ครูท่ีนั่นกลาววา ทางกฟผ.ไมไดใหเงิน
อยางเดียวหรือมีพลังงานอยางเดียว แตกฟผ.ใหทุนมนุษยเพราะมีวิศวกร มีความรูเรื่องส่ิงแวดลอม ภาษา 
บางครั้งเวลาท่ีโรงเรียนขาดครูสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร กฟผ.ก็สงคนมา พ้ืนท่ีเขื่อนนี้เริ่มจากการเปน
ปาแลวตอนนี้เปนชุมชนท่ีมีคุณภาพมาก มีทิวทัศนสวยมาก สมควรท่ีจะมีโอกาสไดไปเยือน  

หลังจากนั้น คณะผูเขารวมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูชวยผูอํานวยการฝายของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) รุนท่ี 12 ไดไปท่ีชุมพร ซ่ึงมีเครือขายการทองเท่ียวของศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภ 
และไดไปแหลงตนน้ําช่ือ พะโตะ ซ่ึงอยูบนเขา นําทางไปโดยเครือขายการทองเท่ียวของศ.ดร. จีระ  หงส
ลดารมภ ท่ีนั่น กฟผ.กับตัวแทนของชุมชนก็ไดหารือกันเรื่องพลังงาน เม่ือขึ้นไปบนเขา กฟภ .สงสายสง
ไมได คนท่ีนั่นก็ตองมีไฟฟาใช ปรากฏวา ท่ีทํามาหลายป ไดรับการอนุเคราะหจากกฟผ. สงเครื่องปนไฟโดย
ใชแหลงน้ําบนเขา ปท่ีผานมา เกิดความแหงแลง เครื่องปนไฟปนไมไดเพราะตองใชพลังน้ํา หลังจากนั้น ก็
เสีย เม่ือเครื่องเสีย ชุมชนก็ไมรูวาจะไปขอความชวยเหลือจากใคร กฟผ.ก็ยังไมสามารถเขามาชวยชุมชนได 
เม่ือคณะผูเขารวมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูชวยผูอํานวยการฝายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) รุนท่ี 12 ท้ัง 50 คนไปเห็น ทําใหเห็นวา การทํางานเพ่ือชุมชนในยุคตอไปคลองแคลววองไวและ
รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความตองการเหลานั้น เวลาท่ีเครื่องเสียขึ้นมา วิศวกรกฟผ.ก็แกไดทันที ซ่ึงถาทํา
สําเร็จ กฟผ.จะมีภาพลักษณท่ีดีขึ้นมา ไดรับความไวเนื้อเช่ือใจจากประชาชนและชุมชน ท้ังสองฝายก็ทํางาน
ตอเนื่องอยูแลว ก็มาสรางเครือขายซ่ึงกันและกัน มีการแลกนามบัตรซ่ึงกันและกัน ตรงพะโตะอยูไมไกลจาก
เขื่อนรัชชประภา ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมงเทานั้น ผูนําของเขื่อนท่ีเปนลูกศิษยของศ.ดร. จีระ  หงส
ลดารมภก็บอกวา จะรีบเขาไปจัดการ ก็เลยเกิดส่ิงเหลานี้ขึ้นมา 

สุดทาย ศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภก็พาคณะผูเขารวมหลักสูตรไปเกาะพิทักษซ่ึงเปนเกาะเล็กๆแหง
หนึ่งท่ีเกงดานการรักษาส่ิงแวดลอม ท่ีนั่น ลูกศิษยของศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภช่ือ นายอําพล ธานีครุฑ (ผู
ใหญหรั่ง) ก็ตอนรับและกลาววา กฟผ.จะเปนท่ียอมรับของชุมชนซ่ึงก็เหมือนกับท่ีศ.ดร. จีระ  หงสลดารมภ
พูดคือ จะทําอะไร ตองสรางความไวเนื้อเช่ือใจใหชาวบาน เวลาไปทํางานใหชาวบาน ก็อยาไปทํางานเฉพาะ
ตอนท่ีสรางโรงไฟฟา เชน ปจจุบันนี้ ไปท่ีกระบ่ี ก็ไปทํากิจกรรมชุมชนสัมพันธ สรางตลอดเวลาใหเกิด
ความไวเนื้อเช่ือใจ ความจริงใจตอกันสําคัญมาก  

การเรียนรู ส่ิงแวดลอมกับกฟผ.เปนส่ิงสําคัญ เพราะเวลาไปสรางโรงไฟฟา มักมีคนตอตาน 
โดยเฉพาะภาคใตมีสมุย ภูเก็ต มีการใชไฟฟาอยางมาก ตองมีโรงไฟฟาอีกแหงหรือสองแหง เปนโรงไฟฟาท่ี
ใชพลังงานถานหิน จึงไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร ในอนาคตขางหนา ผูนํากฟผ.เหลานี้ก็ตองมีการปรับตัว
ในเรื่องการเขาใจในเรื่องชุมชนตางๆดวย 
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เรียนรูการพัฒนาทุนมนุษยงานอบรมภาวะผูนําในการไฟฟาฝายผลิต คร้ังที่ 12 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ในหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูชวยผูอํานวยการฝายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
รุนท่ี 12 (ป 2559) ผูเขารวมหลักสูตรไดมีโอกาสอานและวิเคราะหหนังสือ HBR’s MUST READS on 
Collaboration (Harvard Business Review Press) จึงขอนํามาแบงปนใหผูอานไดทราบ 

 
  

 
 

 

 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/ 
photo.php?fbid=1374805655878220&set=a.228658837159580.79255.100000463969628&type=3&theate
r 

 

 

 
บทความพิเศษ 
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ถาผูนํายุคใหมจะทํางานรวมกับคนอ่ืนได จะตองมีคุณลักษณะคือ เปนผูนําท่ีใจกวาง มี Empathy 

มองเห็นคุณคาของคนอ่ืน จึงมีแนวคิดหนึ่งช่ือ Collaborative Leadership หมายความวา ผูนําตองเปนคนท่ี
เปดกวาง ทํางานรวมกับคนอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคกร  
 ในบทความเรื่องหนึ่งของหนังสือเลมนี้เกี่ยวกับดานการแพทยซ่ึงกลาววา คนท่ีเปนผูผลิตกับคนท่ี
เปนผูบริโภค ในปจจุบันนี้ก็จะรวมมือกัน เริ่มจะประสานงานกัน 
 อีกทฤษฎีคือทุนทางอารมณ (Emotional Capital) ซ่ึงมาจากสมาธิกับสติ คนเราตองรูจักใชอารมณ
อยางฉลาดเฉลียว เพ่ือใหเกิดความขัดแยงท่ีนําไปสูความลมเหลวในอนาคต 
 หนังสือเลมนี้สอนเรื่อง Social Intelligence เปนทักษะใหมท่ีมาจากอารมณ ผูเขียนจึงใชคําวา การ
เปนผูนําแบบชีววิทยา (Biology of Leadership)  
 ท้ัง Collaborative Leadership และ Biology of Leadership ถือเปนแนวคิดใหม 
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 เรื่อง Collaboration ก็เกี่ยวของกับ Silo ดวย ถา Silo มีความสุขกับงานท่ีเราทํา แตองคกรไมมี
ความสุขก็ไมได Silo ก็ตองวิ่งไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให Performance ขององคกรอยูรอด แตถาตางคนตาง
ทํา ก็จะจัดการการเปล่ียนแปลงไมได  
 ในหนังสือเลมนี้ยังกลาวถึงบริษัทท่ีขายเครื่องมือแพทย เม่ือขายไประยะหนึ่ง ลูกคาถามวา จะ
แนะนําเกี่ยวกับการปองกันโรค การรักษาพยาบาล โภชนาการ การออกกําลังกายไดหรือไม เพ่ือไมตองใช
เครื่องมือแพทย แตบริษัทนี้ปรับตัวได ไมไดขายเฉพาะเครื่องมือแพทย แตขายความรูไปดวย ก็เหมือน
โรงพยาบาล ถาปจจุบันนี้มีแตเตียง คนไขเขามาก็เกือบตาย โรงพยาบาลก็อยูไมได โรงพยาบาลก็ตองออกมา
เนนดาน Wellness ทางดานการออกกําลังกาย โภชนาการ การปองกัน และตอนหลังก็ตองออกมาทาง
Telemedicine ใหคําแนะนํา เชน คนเปนโรคความดันไมตองมาโรงพยาบาลก็ได คนสามารถวัดความดันเอง
ได ปญหาคือระบบ 30 บาทรักษาทุกโรคทําใหคนคิดวาไปรักษาท่ีโรงพยาบาลไดในราคาถูก  
 หมอบางคนท่ีมอ.เปนแพทยเฉพาะทาง เชน ดานมะเร็ง แตตองมาดูแลคนไขในระบบ 30 บาทรักษา
ทุกโรค แลวหมอเหลานี้จะทําวิจัยโรคยากๆ ไดอยางไร ประชาชนชอบระบบ 30 บาทรักษาทุกโรคเพราะ
ชอบของราคาถูก แตคุณภาพอาจจะไมดี ดังนั้นเรื่องนี้ตองปรับปรุงใหดีขึ้น 
 ทานผูอานสามารถอานเนื้อหาเพ่ิมเติมของหนังสือเลมนี้ไดในล้ิงคนี้ 
 http://www.gotoknow.org/posts/605134 

 
บรรณานุกรม 

จีระ หงสลดารมภและวิชัย วรธานีวงศ. (ผูดําเนินรายการ). 24 เมษายน 2559. Human Talk. [รายการวิทย]ุ.   
 กรุงเทพมหานคร: สถานีวิทยุคล่ืนความคดิ FM 96.5 MHz. จาก 

http://mcot-web.mcot.net/fm965/site/streaming/id/ 
571f2a9f938163de1f8b4626#.Vybg7tSLSt8 
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ตดิตามส่ือเพ่ือการพัฒนาความรู และติดอาวุธทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 
 

 ติดตามชมรายการโทรทัศน คิดเปน..กาวเปน.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN  
          ออกอากาศทุกวันพฤหัสบด ี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 
ทุกเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ท่ีคล่ืน 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 


