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วันที่ 25 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2559 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
 

ผูนํา, CEO, ผูจัดการ, Boss, ผูบังคับบัญชา และ เจานาย  
แตกตางหรือเหมือนกันอยางไร? 

 ผมเขียน เรื่ องนี้ เพราะไดกํ าลังใจจากลูกศิษย  หลักสูตรผูนํ านักบริหารเ พ่ืออนาคตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนท่ี 1 (PSU EXECUTIVE LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM 
FOR THE FUTURE) เปนระดับคณบดี เริ่มเรียนกับผมเม่ืออาทิตยท่ีแลว  

เปนชวงแรกท่ีผมไดนําเสนอเรื่องผูนํากับการเปล่ียนแปลงและการปรับ Mindset ในเรื่องนี้ผมขอยก
ตารางความแตกตางระหวางผูนํากับผูจัดการใหเห็น ซ่ึงทําใหคณบดีทานหนึ่งคนพบตัวเองวา เปนคณบดีแต
ทําหนาท่ีแคผูจัดการคือบริหารระบบ บริหารการเงิน งบประมาณ บริหารตารางสอน การเรียน ดูแลตึก 
หองเรียนไปแตละวัน แตไมไดกําหนด Vision หรือเนนการทํางานนอกกรอบ หรือหานวัตกรรมใหม พรอม
ท่ีจะมีการบริหารการเปล่ียนแปลง  

ผมเลยคิดวา ผูอานจํานวนมากคงจะสับสน จึงอยากจะแชรเรื่องนี้  เม่ือหลายปมาแลว ผมทํา 
Knowledge Camp ระดับนักเรียนมัธยมให “มูลนิธิเราจะเปนคนดี” ของพลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียาเวส 
ทานบอกวา ผูบังคับบัญชากับผูนํา อาจจะไมใชคนเดียวกัน เพราะผูบังคับบัญชาตองมีตําแหนงหรือกฎหมาย
รับรอง เชน อธิบดีหรือปลัดท่ีแตงตั้งตามกฎหมาย ท่ีสําคัญคือ ผูบังคับบัญชาอาจจะเปนผูนําท่ีไมดีก็ได คือมี
แคบทบาทตามกฎหมายแตไมสรางศรัทธาใหแกผูรวมงาน  
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และเหตุการณครั้งลาสุดในการนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีนักศึกษานําเสนอผูนําโดยใชแนว 8K’s, 5K’s มาใหดูวา ผูนํากับทุนมนุษย
เกี่ยวของกันอยางไร ผูนําท่ีดีตองมีอยางนอยคือ 

-ทุนทางจริยธรรม 
-ทุนทางเครือขาย 
-ทุนทางความสุข 
-ทุนทางนวัตกรรม  
ประเด็นแรก ผูนําคือใครก็ได ไมจําเปนตองมีตําแหนงหรือมีกฎหมายรองรับ แตเปนบุคคลท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ไดรับความศรัทธาจากผูรวมงาน เม่ือมีปญหาก็จัดการกับวิกฤติไดมักมองอนาคต พรอม
ไปสูการเปล่ียนแปลง และมีนวัตกรรมใหมๆ ดวย 

ซ่ึงถาดูตารางท่ีผมใหเปรียบเทียบผูนํากับผูจัดการ 
ผูนํา ผูจัดการ 
-เนนท่ีคน 
-Trust 
-ระยะยาว 
-What , Why 
-มองอนาคต ขอบฟา/ภาพลักษณ 
-เนนนวัตกรรม 
-Change 

-เนนระบบ 
-ควบคุม 
-ระยะส้ัน 
-When , How 
-กําไร/ขาดทุน ทุก 3 เดือน 
-จัดการใหสําเร็จ มีประสิทธิภาพ 
-Static 

จะเห็นไดวา ผูจัดการถาไมปรับตัวก็จะเปนไดแคผูจัดการ ไมสามารถเปนผูนําได ถาสําคัญผิดก็
อาจจะพาองคกรหรือประเทศไปสูความหายนะได เชนคําพูดวา “ใครๆก็ขับรถได แตมีหลายคนไมรูจะไป
ไหน”  

สวน Boss หรือเจานายซ่ึงมีบทบาท มีคุณประโยชนและโทษตอลูกนอง Boss มีหลายระดับ ตั้งแต
ระดับ CEO/ Manager หรือ Supervisor หลักๆคือ ใหคุณใหโทษได ส่ังการได 

Boss ท่ีดีอาจปรับตัวเปนผูนําได Boss สวนใหญจะมีบทบาทคลายๆผูจัดการ คือรูระบบ รูการเงิน รู
กฎระเบียบ แตอาจจะไมไดสรางศรัทธาใหกับผูใตบังคับบัญชา แตถา Boss เขามาเรียนหลักสูตรของผม 
นาจะชวยปรับใหเปนผูนําได 

ผูบังคับบัญชา ก็คลาย Boss แตงตั้งตามกฎระเบียบแตอาจจะไมเขาใจเรื่องคน บริหารคนไมเปน แต
รูวาฉันมีอํานาจ บางคนอาจจะแสดงอํานาจหรือบาอํานาจไปดวย เชนการบริหารคนแบบส่ังการ Top-down 
ลูกนองไมทําตาม ก็อาจจะโกรธหรือเขาใจผิด ทํานอง ฉันเปนเจานาย ผูบังคับบัญชา เธอตองทําตามฉัน 
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ถาผมมีโอกาสพัฒนาผูบังคับบัญชา โดยเฉพาะในวงการราชการ ก็อาจจะชวยใหผูบังคับบัญชา
เหลานั้นเปนผูนําดวย แตก็ตองใชเวลาปรับพฤติกรรม และทําอยางตอเนื่อง 

สวนเจานายก็คลายๆคนท่ีมีตําแหนงและอาจจะมีบารมีดวยถาทําดี จะเปนผูนําท่ีดี ท่ีใหคุณใหโทษ
ได ซ่ึงในอดีต เรามาจากระบบขุนนางไทย ซ่ึงถาเจานายเปนคนดี เขาใจลูกนอง เจานายเปนผูนําได แตถา
เจานายคิดวา ฉันมีอํานาจส่ังการได (Command and Control) เจานายก็จะเปนผูนําท่ีดีไมไดเพราะไมไดรับ
การยอมรับจากลูกนอง  

ผูบริหารสูงสุด CEO ตองเขาใจเรื่องคน ตองบริหารคนเปนจึงเปนผูนําท่ีดีได 
สัปดาหนี้ ผมมีความสุขมาก ไดไปทํา Study Visit ท่ีโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย ศ.คลินิก 

นพ.ประดิษฐ ปจวีณิน ผูอํานวยการโรงพยาบาล มาตอนรับใหความรูมากมายวา โรงพยาบาลศิริราชมี 2 
ร ะ บ บ แ ล ว  น า ส น ใ จ ม า ก สํ า ห รั บ ป ร ะ ยุ ก ต กั บ โ ร ง พ ย า บ า ล ท่ี มี โ ร ง เ รี ย น แ พ ท ย  เ ช น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

และอีกโอกาสคือไดอยูบนเวทีกับรศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน และ อ.มนูญ ศิริวรรณ พูดถึง 
Trend ในอนาคต ระดับ Macro เศรษฐกิจโลกและไทย การเมือง ประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญ พลังงาน ทําให
เห็นวา ผูนําท่ีดีตองมีภาพใหญ Macro กอนจะบริหารองคกรใหสําเร็จ  

“ตองฉลาดลึกและฉลาดกวาง” 

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน อ.มนูญ ศิริวรรณ และคุณพิชญภูรี จันทรกมล ได
รวมการวิเคราะห และอภิปรายหัวขอ เศรษฐกิจโลก ประชาคมอาเชียน AEC เศรษฐกิจไทยกับผลกระทบ
และการปรับตัวของ กฟผ. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูชวยผูอํานวยการฝายของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) รุนที่  12 (ป 2559) EGAT ASSISTANT DIRECTOR DEVELOPMENT 
PROGRAM : EADP 2016 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ นําคณะผูบริหาร กฟผ.ที่เขารวมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผูชวยผูอํานวยการฝาย
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รุนที่ 12 (ป 2559) EGAT ASSISTANT DIRECTOR 
DEVELOPMENT PROGRAM : EADP 2016 มาดูงานที่ โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย โดยมี      
ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ ปจวีณิน ผูอํานวยการโรงพยาบาล ใหเกียรติมาตอนรับคณะ และบรรยายหัวขอ การ
จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาใหบริการ เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

 
ท่ีมา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จรีะ แนวหนา. วนัเสารท่ี 21 พฤษภาคม 2559 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 22 พฤษภาคม 2559 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาวถึงเรื่องคุณภาพการศึกษา ชวงท่ีรายการตอนนี้ออกอากาศเปนชวงเปด
ภาคการศึกษา ปญหาท่ีสําคัญคือการท่ีพอแมผูปกครองคล่ังแบรนดของโรงเรียน จึงมีการแขงขันสูงเพ่ือจะ
ใหบุตรหลานไดศึกษาในโรงเรียนช้ันนํา ทําใหเกิดปญหาตามมาเชน การท่ีตองตื่นเชามาเรียน การซ้ืออาหาร
จากรานสะดวกซ้ือมาบริโภคในรถขณะเดินทาง ทําใหแตละครอบครัวใชเวลาในรถมากขึ้น ตอนหลังพอแม
ผูปกครองบางรายก็ยอมแพจึงใหบุตรหลานเรียนโรงเรียนใกลกัน ถาคุณภาพโรงเรียนไมดี พอแมผูปกครอง
ก็ตองพยายามสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพการศึกษาดีกวา เปนการสะทอนความเหล่ือมลํ้า
เรื่องการศึกษา ในฟนแลนดมีขอดีคือโรงเรียนเล็กๆในชนบทมีคุณภาพเทาเทียมกับโรงเรียนในเมืองหลวง 

ครูเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพการศึกษา ถาครูมีจิตวิทยาและชางสังเกต ก็จะเห็นวานักเรียนในหอง
นั่งกระจัดกระจาย นักเรียนท่ีเรียนไมดีหรือไมเอาใจใสในการเรียนมักจะไปนั่งหลังหอง เพราะฉะนั้นครูท่ีดี
ไมควรจะสอนเฉพาะเด็กเกง เพราะคนท่ีเกง แมไมมีครู ก็เกง ท่ีมหาวิทยาลัยฮารวารดคนพบวา คุณภาพของ
ครูไมสําคัญเทากับคุณภาพของเด็ก เพราะคนท่ีเขาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยฮารวารดผานการคัดกรองมาแลว 
เหมือนวันนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแต 3 จังหวัดภาคใตมีปญหา นักเรียนระดับหัวกะทิของ
หาดใหญมาเรียนท่ีกรุงเทพหมด ทําใหคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตกลงไป ครูควรจะเอาใจใส
นักเรียนท่ีไมเกง แตปญหาคือครูใหนักเรียนท่ีไมเกงไปเรียนพิเศษเพ่ือท่ีครูจะไดหาเงิน 

ส่ิงสําคัญคือ Learning How to Learn เรียนแบบไหน เรียนอยางไร ไมใชไดเกรดอยางเดียว ตองเปน
สังคมการเรียนรู นักเรียนแหงการเรียนรู ปจจุบันนี้ การเรียนรู  (Learning) กับการฝกอบรม (Training) 
แตกตางกัน เพราะการฝกอบรมเปนคําพูดท่ีโบราณ เปนการกระทําโดยฝายใดฝายหนึ่ง เชน ซ้ือคอมพิวเตอร
มาเครื่องหนึ่งแลวใสซอฟทแวรลงไป ถือเปนการฝกอบรมอยู หรือ การฝกอบรมเปน Front Office ใน
โรงแรม นี่ก็เปนพ้ืนฐาน แตก็ยังไมพอ ตองมีการเรียนรูดวย  

ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีแนวคิด Active Learning หมายถึง การเรียนรูแบบใหนักเรียนมี
สวนรวม Active Learning ในทางวิชาการ มีหลายทฤษฎี  
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ทฤษฎีอันหนึ่งท่ีไมควรพลาดคือ ทฤษฎีการเรียนรูของ Peter Senge เรียกวา The Fifth Discipline คือ
การมีวินัยในการเรียนอีกครั้งหนึ่ง หลักๆมีหัวขอสรุปดังตอไปนี้  

1.  Personal Mastery คําวา Mastery หมายความวา ถาเรียนอะไรก็ตาม ไมควรทองอยางเดียว แตตอง
เขาใจดวย และรูลึกซ้ึง ถาเรียนแลวทองไปเรื่อยๆ เม่ือสอบเสร็จ ก็จะลืม อยางนักเรียนแพทยในโลกมี 2 
ประเภทคือประเภทท่ีเรียนแลวเขาใจ แลวก็หาความรูไปเรื่อยๆ สวนอีกประเภทคือนักเรียนแพทยท่ีขยันกอน
สอบ นักเรียนแพทยท่ีประสบความสําเร็จคือนักเรียนแพทยท่ีมีความเขาใจ  

2.  Mental Model คําวา Mental คือจิตใจ หมายความวา เปนการมีรูปแบบ ในโลกมีคนท่ีมีแนวคิดยึด
ติด (Fixed Ideas) ไมมีการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ ตอมามีอาจารยช่ือแสตนฟอรดใช Reframe your 
mind หมายถึงการปรับวิธีการคิดของเราอีกครั้งใหทันกับเหตุการณ เชน คนท่ีไมชอบคณิตศาสตร วันหนึ่งก็
จะมีปญหาในการทอนเงิน ก็ตองปรับตัวใหรูคณิตศาสตรเพ่ืออยูรอด แมคาบางคนไมไดเรียนคณิตศาสตรแต
ก็สามารถทอนเงินไดคลองแคลว ก็ถือเปนคณิตศาสตรตามตลาด ปญหาคือคนไปเรียนคณิตศาสตรตาม
ทฤษฎีตางๆ บางคนไมมีศิลปะ สมัยกรีกมีการสอนคณิตศาสตรบนถนน อยางโซเครติสเปนนักปรัชญาแตก็
ไมออนคณิตศาสตร 

ตั้งแตศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเปนอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลายคนตั้งขอสังเกตวา ศ.ดร.
จีระ หงสลดารมภบรรยายไมยาว แลวมี Workshop ใหทํา แตตอนหลังไมมีลูกศิษยคนใดเบ่ือเรียนเลย เพราะ 
ในระยะเวลาท้ังหมด 1 ช่ัวโมง ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภบรรยายครึ่งช่ัวโมง แลวตั้งคําถามท่ีไมมีคําตอบท่ี
ชัดเจน เชน ใหนักเรียนมองอนาคตของประเทศไทยอีก 20 ปขางหนา ถานักเรียนไปทองมา อาจจะตอบ
ไมได ก็ตองมาหารือกันในกลุม นักเรียนเหลานี้อาจจะทราบวาโลกในอนาคตเปนสังคมผูสูงอายุ 
เพราะฉะนั้นแนวโนมธุรกิจจึงมีกลุมเปาหมายคือผูสูงอายุ กุมารแพทยอาจจะมีจํานวนลดลง ก็เกิดความ
แตกฉาน 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมีทฤษฎี 4L’s ซ่ึง L คือ Learning  
1. Learning Methodology วิธีการเรียน กระตุนใหคิด 
2. Learning Environment หองเรียนสมัยนี้เปนหองเรียนท่ีทันสมัยมาก มีตนไม มีธรรมชาติ อยางศศิ

นทรก็ไปสรางศูนยการเรียนรูท่ีภูเก็ต เพราะเวลาท่ีนักเรียนเรียน มองไปทางขวาก็เห็นทะเลอันดามัน ก็มี
บรรยากาศท่ีดี ในปจจุบันนี้ รูปแบบการนั่งเรียนเปนแบบโตะกลม มีกาแฟมาดื่ม หองสมุดยุคใหมแบบ
หองสมุดมารวยเปนตัวอยางท่ีดีอนุญาตใหคนคุยกันได 

3. Learning Opportunities เปนโอกาสท่ีไดปะทะกันทางปญญา อาจจะมี 2 ระดับคือ มีการซักถาม
หลังจากการบรรยาย แลวศ.ดร.จีระ หงสลดารมภใหโจทยแกนักเรียนไปแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ศ.ดร.จี
ระ หงสลดารมภเพ่ิงทําโครงการพัฒนาคณบดีใหแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวง 2 วันกอนการ
ออกอากาศครั้งนี้ แตกอนคิดวา คณบดีอาจจะไมกลาออกความเห็นกัน แตเม่ือไดรับโจทยใหวิเคราะหวา ใน
อนาคต ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะทําอะไรใหยิ่งใหญในภาคใตและกับอาเซียน เม่ือบรรดาคณบดี
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มาหารือกัน ก็มีความคิดเห็นออกมามากมาย คนหนึ่งก็เสนอวาจะแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมากขึ้น 
แทนท่ีจะเสนอท่ีจะผลิตปริญญาเอกมากขึ้น หรือจะมีหลักสูตรมากขึ้น ยังมีคนเสนอวา จะมีศูนยการแพทย
ฉุกเฉินท่ีดีท่ีสุดในโลก ใหคนในโลกมาดูเพราะมีระเบิดบอย เกิดปญญาขึ้นมา  

4. Learning Community ระหวางอยูกับศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็มีวัฒนธรรมการเรียนรู ตอนท่ี
ไมไดเรียนกับศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ก็ตองใฝรูดวย เชน ไปหองสมุด ไปรานหนังสือ ประเทศไทยมี KM 
เต็มไปหมด ใสเขาไปในซอฟทแวร ถาคนไมมีความใฝรู ก็จะไมใช KM  

ในอดีตท่ีผานมา บริษัทปูนซิเมนตไทย คุณกานต ตระกูลฮุน อดีตผูบริหารเคยซ้ือหนังสือ The 
World is Flat แจกพนักงาน 1,000 เลม แลวทําหลายๆครั้ง ใหพนักงานบริษัทมาแลกเปล่ียนความรูกันวา
เกี่ยวของอะไรกับบริษัทบาง แตถาในตางประเทศ ก็อาจจะคลิกเขาไปใน Amazon.com ส่ังเองก็ได หรืออาน 
Kindle  

 

  
หนังสือ The World is Flat 
ท่ีมา:http://www.thomaslfriedman.com/bookshelf/t
he-world-is-flat 
 

คุณกานต ตระกูลฮุน  
ท่ีมา:http://www.scg.co.th/100th/th/message_ceo.ht
ml 
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ท้ัง 4 ขอนี้เปนแนวทางท่ีถูกตองท่ีศ.ดร.จีระ หงสลดารมภสะสมมาตั้งแตเปนนักเรียนนิวซีแลนด ซ่ึง
ไมมีการตอบขอสอบแบบปรนัย (Multiple-choice Exam) ตองแสวงหาความรูตลอดและตองมีทางออกหรือ
ความคิดใหมๆเกิดขึ้น ถาลอกทุกอยาง แมตอบขอสอบไดเกือบทุกขอ ก็จะไดแคบี แคมีความขยัน 

ถาครูสอนหนังสือแบบเดิม นําตํารามาสอน แลวตํารานั้นก็ลาสมัย แลวไมนํามาประยุกตใชกับความ
จริง ไมใหนักเรียนมาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน คือรูทฤษฎีแตไมรูปฏิบัติ They do what they know. ไมได
ทําตามท่ีเขารู การเรียนก็จะนาเบ่ือ 

แนวคิดเติ้งเส่ียวผิง “1 ประเทศ 2 ระบบ” (One Country, Two Systems) เปนเรื่องท่ีนาสนใจ  
ท่ีโรงพยาบาลศิริราช มีโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย (SiPH) อยูใกลกัน  

 
 
ที่ตั้งโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย 
ท่ีมา: http://www.siphhospital.com/images/contact/map.png 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดนําคณะจากกฟผ.ไปศึกษาดูงานท่ีโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย 

 
 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1397151940310258?pnref=story 
 
กฟผ.ก็กําลังคิดแบบโรงพยาบาลศิริราชเหมือนกัน คือ กฟผ.เปนรัฐวิสาหกิจท่ีกําลังหาวิธีเพ่ิมรายได 

แตยังคงเปนรัฐวิสาหกิจอยู เชน อาจจะมีธุรกิจระหวางประเทศ ขาย Knowhow ไปตั้งโรงไฟฟาใน
ตางประเทศ ศิริราชสามารถทําไดเพราะถาไมทํา รายไดของโรงพยาบาลซ่ึงเปนราชการจะไมสามารถคิด
ราคารักษาคลายกับโรงพยาบาลเอกชนแบบบํารุงราษฎรได โรงพยาบาลศิริราชมีรายจาย 1.8 หม่ืนลานบาท 
ไดรับงบสนับสนุนจากรัฐเพียง 20% เทานั้น ถาไมหารายไดพิเศษเพ่ิมเติม ประกอบกับมีระบบ 30 บาทรักษา
ทุกโรค ก็เปนแรงกดดัน ศิริราชเปนโรงเรียนแพทยดวย ไมไดทําแคบริการแตตองทําวิจัย มีการเรียนการ
สอน ในอนาคต โรงเรียนแพทยจะอยูไดอยางไร  
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ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ ปจวีณินบรรยายสรุปใหแกคณะจากกฟผ. 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1397151940310258?pnref=story 

ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ ปจวีณิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย บรรยายสรุป
ใหแกคณะวา การท่ีศิริราชทําแบบนี้ไดเปนเพราะผูบริหารมองเห็นความสําคัญ ถาไมทํา หมอเกงๆ ก็ไมอยู 
แลวจะไปอยูโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น เติ้งเส่ียวผิงคิดเรื่อง 1 ประเทศ 2 ระบบขึ้นมา แสดงใหเห็นวา จากนี้
ไป แบรนดของศิริราชยังเปนไปเพ่ือสังคมอยู การรักษาพยาบาลยังเหมือนเดิมอยู มีหมอบางคนท่ีไปทํางาน
โรงพยาบาลเอกชนบาง ก็สามารถเดินจากโรงพยาบาลศิริราชเดิม มายังโรงพยาบาลศิริราชใหม แลวก็ได
รายไดคา Consulting Fee เทากับ 80% ท่ีไดรับจากโรงพยาบาลเอกชน ถึงไมได 100% ก็บอกวาอยูท่ีนี่เทากับ
ทําบุญทุกวัน 

แมของเจาของ MK สรางราน MK แตทุกบาทคืนใหศิริราชท้ังหมด พนักงาน MK ทํางาน MK แตก็
ทําบุญทุกวัน ส่ิงเหลานี้เปนวัฒนธรรมคนไทยอยูวา ทุนนิยมสามานยถึงจะสําคัญท่ีสุด ทุกอยางเปนเงินหมด 
อีกหนอยก็ไมมีโรงพยาบาลรัฐ เพราะไมมีหมอ  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดขอบคุณศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ ปญจวีณิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริ
ราช ปยมหาราชการุณย ท่ีไดถายทอดประสบการณ ทานเปนหมอรักษาโรคหัวใจ แตสามารถเอาชนะ
อุปสรรคไดท้ังหมด  
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ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ ปญจวีณิน 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/1397151940310258?pnref=story 

 
กอนจบ ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ ปญจวีณิน ก็ไดกลาววา ระเบียบมีไวสําหรับแหกกฎ แตคนท่ีจะแหก

กฎได ตองเปนคนท่ีไมชุย ตองศึกษาอยางรอบคอบ ปญหาคือ เวลาบางคนจะแหกกฎ ก็รูไมจริง ใน
สังคมไทย ถามุงม่ันเพ่ือความอยูรอดในระยะยาว ตัวอยางในครั้งนี้ก็มีเรื่องการศึกษา เรื่องโรงพยาบาล ก็ยัง
เปนภูมิปญญาของคนไทยท่ีสามารถเก็บไวได 
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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 
ออกอากาศวันจันทรสัปดาหที่ 1 ของเดือน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

 ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 
ทุกเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ท่ีคล่ืน 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 


