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วันที่ 14-29 มิถุนายน 2559 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
 

แนวคิดคลื่นลูกท่ี 3 (Third Wave) มี 2 แนว อยาสับสน 
 หนังสือ Third Wave เลมแรกนาจะออกมากวา 20 ปแลว คนเขียนช่ือ Alvin Toffler ซ่ึงเคยมา
เมืองไทย เชิญโดย ดร.อํานวย วีรวรรณ ผมมีโอกาสไดเปน Moderator เปนงานใหญมาก เปนหนังสือท่ี 
Classic มากเพราะมองไปถึงอนาคตของโลกวา  
 คล่ืนลูกท่ี 1 คือภาคเกษตร 

คล่ืนลูกท่ี 2 คือภาคอุตสาหกรรม 
คล่ืนลูกท่ี 3 คือ IT 
ตอนหลังก็มีการพูดถึงคล่ืนลูกท่ี 4 วาคืออะไร บางก็วาเปนเรื่อง Biotech บาง ก็วาเปนเรื่อง Logistics 

สวนผมเนนวา เปนเรื่อง Creativity, Innovation และ Sustainability มากกวาเปน sectors 
มาวันหนึ่ง ผมไปท่ีราน Kinokuniya เห็นหนังสือเขียนโดย Steve Case ซ่ึงเปนนักธุรกิจ 

ผูประกอบการ เจาของ AOL (American Online) ซ่ึงขยายบทบาทของอินเตอรเน็ตไปสูพลเมืองของโลก
อยางมากมายและมี Impact ตอโลก เขียนหนังสือเลมใหมช่ือวา “The Third Wave” เหมือนกัน  

แรกๆ ผมไมไดสนใจนัก เพราะถาเปนแนว IT แบบของ Toffler แตเปดไปอานจริงๆก็พบวา คล่ืน
ลูกท่ี 3 คือ เปนเรื่องของ IT ท้ังหมดในตารางจะบอกวา 

คล่ืนลูกท่ี 1 ของ IT คือชวงป 1985-1999 
คล่ืนลูกท่ี 2 คือชวงป 2005-2016 
คล่ืนลูกท่ี 3 กําลังจะมาตั้งแตป 2016 
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ชวงแรกก็คือชวงท่ี Internet เริ่มใหมๆ ยังไมขยายตัวมากนัก แตพอหลังป 2000 ก็มี Product IT 
ใหมๆ เชน Search Engine, Google, Yahoo หรือ Facebook ขยายใหญมากขึ้น 
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แตคล่ืนลูกท่ี 3 ของ Steve Case คือ Internet of Things บทบาทของ Internet จะขยายไปสูประชาชน
อยางกวางขวาง Internet จะเกิดขึ้นทุกๆจุดท่ีเปนวัตถุ และสามารถเช่ือมโยงไดอยางมากมาย ซ่ึงตอไปนี้ 
หุนยนต Robots คือ Things แตจะมี Internet หรือ Software ท่ีมีความสามารถทําอะไรไดมากมาย รวมท้ังคิด
เปนและมีอารมณ มีความฉลาดคลายๆมนุษย ซ่ึงบางที คล่ืนลูกท่ี 3 ของ Internet ถูกเรียกวา fourth Industrial 
Revolution หรือปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นท่ี 4 

จึงขอเลาใหผูอานไดทราบวา Steve Case มองวา Internet ขยายตัวอยางมากมาย จากป 1986 จนถึง
ปจจุบัน และจะมีบทบาทมากมายในการทํางานใหสังคมโลก ไมวาการศึกษา สาธารณสุขหรือแมกระท่ังการ
แกปญหาการกอการรายเรื่องแกปญหาโลกรอนและแกปญหาความยากจน 

ผูอานคงตองเตรียมตัวเขาใจส่ิงเหลานี้ โดยเฉพาะบทบาทของการศึกษาและเราจะผลิตทุนมนุษย
แบบไหนท่ีเหมาะสมกับคล่ืนลูกท่ี 3 ของ Internet 

สุดทายผมขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ี
เปดตัวหนังสือช่ือ “เคล็ด (ไม) ลับ สําหรับ นักบริหาร คน ใน CLMV” ซ่ึงเปนหนังสือท่ีมีคุณคาในระดับ
นานาชาติ ไดสรุปเรื่องการบริหารทุนมนุษย ในประเทศ CLMV และประเทศอ่ืนดวย ท้ัง 4 ประเทศ เปน
ประเทศในอาเซียน แตมีสัมพันธท่ีดีกับไทยจึงจะตองเขาใจโครงสรางทุนมนุษยและกฎระเบียบตางๆ 
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย ผมไดรับเกียรติรวมวิเคราะหหนังสือนี้ดวย ถือเปนหนังสือท่ีมีคาระดับอาเซียนอีก
เลมหนึ่ง 

สุดทายขอบคุณ คุณสุขุม เลาวัณยศิริ นายกสมาคมสงเสริมการคาอาเซียน และทานองคมนตรี อําพล 
เสนาณรงคท่ีใหเกียรติมอบรางวัล ASEAN APPRECIATION AWARD ใหผมเม่ือวันพฤหัสท่ีผานมา รางวัล
ดังกลาวก็คือการทําหนาท่ีท่ีผมสรางคุณคาตอสังคมอยางตอเนื่อง ในอดีต สถาบันทรัพยากรมนุษยในยุคผม
ไดริเริ่มทํางานในระดับอาเซียนอยางตอเนื่องกวา 30 ปแลว ดีใจท่ีผูบริหารชุดปจจุบันไดตอยอดทําระดับ
นานาชาติตอไป  

  
หนังสือ Third Wave  

โดย Alvin Toffler 
หนังสือ The Third Wave  

โดย Steve Case 
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เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ศ.ดร.จรีะ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนษุยระหวาง
ประเทศไดรับรางวัล ASEAN APPRECIATION AWARD จาก ฯพณฯองคมนตรีอําพล เสนาณรงค สําหรับ
การจัดงาน ASEAN EXCELLENCE AWARD ประจําป 2016 จัดโดยสมาคมสงเสริมการคาอาเซียน  
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เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 ศ.ดร.จรีะ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศและผูอํานวยการ
คนแรกของสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (กลาง) ถายรูปรวมกับคณะวิทยากรและผูจัดงาน (จากซาย) 
ผศ.ดร.ธัญลักษณ วีระสมบัติ รองผูอํานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ผูอํานวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดร.สราวุธ ไพฑูรยพงษ นักวจิัยอาวโุส สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ดร.นิธินาถ สนิธุเดชะ เตลาน CEO & Founder at Beryl8 Plus และ Managing Director บริษัท NABLE PLUS  
ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ บรรณาธิการฯ และรองคณบดีฝายการนักศกึษา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และ รศ.ดร.ไตรรัตน โภคพลากรณ   ผูอํานวยการคนปจจุบันของสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ในโอกาสท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากรพิเศษ ชวนรู ชวนคิด เรื่อง บทบาทนัก HR ในยุคอาเซียนนิยม ในงานเปดตัวหนังสือช่ือ 
“เคล็ด (ไม) ลับ สําหรับ นักบริหาร คน ใน CLMV” จัดโดย สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ หอง
ริมน้ํา 107 อาคารริมน้ํา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ท่ีมา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จรีะ แนวหนา. วนัเสารท่ี 4 มิถุนายน 2559 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2559 
 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาววา ขาวในโลกสดุดีในหลวง ทรงเปนกษัตริยท่ีทรงครองราชยมา
จนถึง 70 ปซ่ึงทุกวันนี้เหลืออยูเพียงองคเดียวและไดรับการจารึกไวในสถิติโลก 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดมีโอกาสตอนรับคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงท่ีผานมานี้ 
ทางคณะไดใสเส้ือเหลืองเปนการแสดงความจงรักภักดีตอในหลวง  
 

 
เม่ือวันที่  9 มิถุนายน 2559 คณะผูเขารวมหลกัสูตรผูนํานักบริหารเพ่ืออนาคตของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร รุนที่ 1 ไดเดินทางไปศกึษาดงูาน ณ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1416768978348554&set=pcb.1416773178348134&type=1&t
heater 
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อยากใหคนไทยไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน ขอพระองคทรงมีพระพลานมัย
สมบูรณแข็งแรง เปนชวงท่ีคนไทยไดรําลึกถึงทาน แตคนไทยยังไมเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงอยูอีกมาก  

ตอนท่ีศ.ดร.จีระ หงสลดารมภทําหนังสืองานศพบิดาคือนายสุนทร หงสลดารมภ ไดทํารายการ
โทรทัศนรวมกับดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาเพ่ือนําเสนอวา เศรษฐกิจพอเพียงไมใชแคเรื่องเกษตร หรือใส
เส้ือมอฮอม   

  
ท่ีมา: https://th-th.facebook.com/tbbooks/photos/a.195896963826927.48646.114817521934872/ 
195897110493579/?type=3&theater 
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ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

http://council.nida.ac.th/2015/index.php/council-
members/jirayu 
 

ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล 
http://www.trueplookpanya.com/ 
truelittlemonk/season3/about/advisor 

 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ก็กลาววา คนมักเขาใจวา เศรษฐกิจพอเพียงตองยากจน ในหลวงทรงเนนวา ถามีความ
พรอม ก็กาวไปขางหนา แตอยาเส่ียงเทานั้น 
 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาวถึงเรื่องคุณภาพครู 
โดยยกตัวอยางสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน  
มีคนไปถามเขาวา เรื่องทุนมนุษยในประเทศจีน 
มีหลักคืออะไร  
 1.ตองการใหคนในประเทศจีนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.ไมวาจะทําอะไร ขอใหเปนมืออาชีพ 
 

สีจ้ินผิง 
http://chinalawandpolicy.com/tag/xi-jinping/ 

 การศึกษาเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของไทยยังออนแอ ในจํานวนครูท้ังหมด ก็ตองมีครูดีไมต่ํากวา 
20%   แตครูดีก็ตองเกงดวย บางครั้งครูดีเหลานั้นก็ไมสามารถใชความดีใหเปนประโยชนตอการศึกษาได 
เพราะยังมีครูท่ีไมดีอยูในองคกร และบางครั้งในองคกรก็มีเจานายอาจจะเปนผูอํานวยการโรงเรียน 
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ผูอํานวยการเขต วันกอนหนาท่ีออกอากาศรายการวิทยุตอนนี้ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดไปสอนท่ีวัดไรขิง 
ซ่ึงเปนสถาบันพัฒนาผูนํา ก็เห็นวา ถาไดรับการปลูกฝงท่ีดีและรวมตัวกัน ก็จะไมมีปญหาอะไร  
เม่ือวันที่  4 มิถุนายน 2559 ศ.ดร. จีระ หงสลดารมภ ไดเดินทางไปสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา เ พ่ือ บรรยายหัวขอ  ผูนํากับการคิดนอกกรอบ กวา 50 ทาน โดยเสริมในเ ร่ือง 
Entrepreneurship ทําใหเกิด Creativity ประสบความสําเร็จไดอยางไร และ Imagination สําคัญอยางไรกับ 
Creativity  

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
1412576592101126&set=pcb. 
1412577482101037&type=3&theater 

https://www.facebook.com/ 
photo.php?fbid=1412577102101075&set=pcb. 
1412577482101037&type=3&theater 

คุณธรรม จริยธรรมของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมของครู คือ เศรษฐกิจไม
พรอม ความไมยุติธรรมของเจานาย การเมืองเขามามีบทบาท ถาประเทศไทยอยากไดครูท่ีอยากเปนครู และ
ไมใชคนท่ีเขาทํางานท่ีไหนไมได ก็ตองไปแสวงหาคนท่ีมีอุดมการณ เม่ือศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเขาไป
เปนอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็มีความสุข จึงอยากอยูตอและทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 ปญหาท่ีสองคือเรื่องความเปนมืออาชีพ หมายถึง ตองทํางานในอาชีพของตนใหดีท่ีสุด ท้ังเชิงลึก
และวงกวาง โรงเรียนท่ีตางจังหวัดมีมืออาชีพสวนหนึ่ง คือ รูวิชาใด ก็สอนวิชานั้น จะไมขามไซโลซ่ึงกัน
และกัน อยางครูพละก็ไมเคยนําเรื่องการทํางานเปนทีมมาชวย สวนครูฟสิกสก็บาคล่ังสอนฟสิกส ถือวาเปน
มืออาชีพแบบมุมแคบ เพราะไมไดนําส่ิงเหลานี้มาใชใหเปนประโยชน เรียกวาไมไดสรางแรงบันดาลใจ
ใหแกนักเรียน เพราะนักเรียนในปจจุบันนี้ท่ีตั้งใจเรียนในหองอาจจะมีประมาณ 40% แลวเรียนหนังสือดี แต 
60% อาจจะเรียนไมเกง แตเรียนไมเกงเพราะครูไมสามารถสรางประโยชนใหเขาได เพราะฉะนั้นครูตอง
สรางบรรยากาศการเรียนท่ีทําใหนักเรียนชอบเรียน ควรจะชวยกันแกปญหาเรื่องครู 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดใหขอเสนอแนะ 2 ขอคือ 
1.ถึงเวลาแลวท่ีตองดูแลครูผูใหญท่ีเกษียณอายุแลว ท่ีโรงเรียนเทพศิรินทรมีครูคนหนึ่งช่ือ ครูโสภี 

จบคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนคนสอนภาษาอังกฤษท่ีดีท่ีสุด สอนอยูเปนเวลา 40 ป คน
ท่ีเรียนภาษาอังกฤษกับครูโสภีก็พูดถึงทาน เม่ือมีอายุ 60 ป ครูโสภีก็เกษียณทันที เม่ือเปรียบเทียบกับอาชีพ
อ่ืนในปจจุบัน เชน อัยการยังทํางานตอไดอีก 10 ป ระดับมหาวิทยาลัยก็ตอได วันนี้คนท่ีเปนรศ.ขึ้นไป ถา
อยากจะอยูตอ ก็สามารถอยูตอไดจนถึงอายุ 65 ป แตในประเทศไทย ครูภาษาอังกฤษ ครูฟสิกส ครู
วิทยาศาสตร ครูศิลปะ พอมีอายุ 60 ปก็เกษียณทันที อยากขอใหพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
พิจารณาเรื่องนี้ วันนี้ ครูท่ีสอนฟสิกสเกงก็ยังอยากสอน ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณก็คงจะมีครูท่ีเกงท่ีอยากตออายุ  

2.ครูในยุคตอไปไมจําเปนตองเปนครูของกระทรวงศึกษาธิการ ใครก็เปนครูได ยกตัวอยาง 
โรงเรียนเล็กๆในบุรีรัมย และในชุมชนนั้นมีปราชญชาวบาน อาจจะมีซีพีเซเวนอีเลฟเวนซ่ึงเกงการใชไอที
ในการควบคุมคุณภาพสินคา ครูเหลานั้นก็ควรเชิญบุคคลหรือองคกรเหลานี้มาบรรยาย แตครูของไทยมีโลก
ทัศนแคบ บางทีเงินไมพอ ก็ขายตรง เม่ือเจานายมาก็ไปรับเงินสนามบิน ค วรจะเลิกระบบการไปรับ
สนามบินไดแลว ผูนอยเหนื่อยในการรับโดยเฉพาะผูใหญท่ีมาก็มีจํานวนมาก คนท่ีเปนผูนํายุคใหมควร
สมถะ 

ศิษยเกาก็ตองนึกถึงบุญคุณท่ีครูหรือโรงเรียนเหลานั้น ยิ่งในตางจังหวัด ยกตัวอยางภาคอีสาน มี
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษามากมายท่ีคนเกงจบออกมาแลวกลับไปรับใชโรงเรียนบาง 
ศิษยเกาอาจจะไปแลกเปล่ียนประสบการณของตนท่ีโรงเรียน เรื่องนี้โรงเรียนเทพศิรินทรก็ทําอยูแลว  

ควรจะทําใหครูอยูไดในดานเศรษฐกิจและสังคมคือมีศักดิ์ศรีและเปนคนท่ีไดรับการยอมรับจาก
ผูปกครองและสังคมท่ัวๆไป ตอนนี้รายไดของครูบางแหงสูงกวาอาจารยมหาวิทยาลัยแลว เขามีรายไดพิเศษ 
อาจจะมีคาจางขั้นต่ําสําหรับครู 

ส่ิงสําคัญคือตองมีความใฝรู ลาสุดศ.ดร.จีระ หงสลดารมภได
ใหคณบดีกับรองอธิการบดีท่ีเขารวมหลักสูตรผูนํานักบริหารเพ่ือ
อนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนท่ี 1 อานหนังสือเรื่อง The 
Power of Habits แลวนําเสนอ ซ่ึงมีประเด็นสําคัญคือ นิสัย ถาไมคิด
อะไรแลวทําไปเรื่อยๆ เปนนิสัยท่ีไมดี เชน สูบบุหรี่ ตื่นสาย ไมออก
กําลังกาย ไมอานหนังสือ แลวก็จะเกิด Reward ในทางลบ แตวันหนึ่ง
ถาคิดขึ้นมาได ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมีอิทธิพลตอลูกศิษยตอนท่ีเรียน
ซ่ึงมีการถกเถียงกัน ปะทะกันทางปญญาและไมโกรธกัน แตยกยองซ่ึง
กันและกันเม่ือความคิดแตกตางกัน ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเรียกวาเปน
ทฤษฎี 3V’s ตัว V คือ Value หรือคุณคาท่ีเกิดขึ้น V ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 
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Value Diversity มาจากคําวา พลังของความหลากหลาย เชน ในองคกร เด็กรุนใหมอายุ 30 ปเกิดอยากจะ
แสดงความคิดเห็นตอนาย ซ่ึงนายบางคนก็มีอัตตา (Ego) สูง ไมใหเกียรติเด็กแลวตําหนิวาความคิดไมดีและ
หามแสดงความคิดเห็น วันหนึ่ง เด็กพวกนี้ก็จะไมแสดงความคิดเห็น ถานายคนนั้นมีความสามารถในการฟง
ความคิดเห็นแลวใหอภัยลูกนองซ่ึงอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นดวยความรุนแรงบาง อยางในกฟผ.นาย
เรียกตัวเองวา พ่ีบอกวา นอง นี่เปนความคิดท่ีดีแตบางครั้งอาจจะไมเหมาะสม บางครั้งเด็กก็อาจจะมีกําลังใจ 
แตนายสวนใหญคิดวา การท่ีลูกนองพูดอะไรเปนการท่ีทาทายนาย นายก็ตองอดทน ผูอํานวยการโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตองคิดวาตนเองไมใชเจานายอีกตอไป มีครูอายุนอยบางคนซ่ึงเปนคนยุค
ดิจิตอลไปเปดอินเตอรเน็ตจึงมีความคิดใหมๆ แตอาจจะไมมีมารยาท ในการเรียนการสอนระดับ
มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาลุกขึ้นมาดาครูวาสอนผิด เม่ือมีความขัดแยงทางสังคมแบบนี้ จะทําอยางไร  

วันนี้ คณบดีและรองคณบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรถาไมไดมาเรียนในหลักสูตรผูนํานัก
บริหารเพ่ืออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนท่ี 1 ก็มีความเปนเลิศอยูแลว แตยังไมไดแบงปนให
คนอ่ืน วิทยาเขตท้ัง 5 แหงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรบางทีก็ยังไมไดทํางานรวมกัน นี่เปนการแคจุด
ประกาย โดยมีเวทีใหพวกเขา 

  

  

คณะผูเขารวมหลกัสูตรผูนํานักบริหารเพ่ืออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนที่ 1 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1416880461670739&set=pcb.1416880645004054&type=3&t
heater 
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กฟผ. องคการแหงความเปนเลิศและธรรมาภิบาล 

 
 เ ม่ื อวั น ท่ี   9  มิ ถุนา ยน  2 55 9 คณ ะผู เข าร วม หลักสูตร ผูนํ านั กบ ริห าร เ พ่ื ออ นา คต ขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนท่ี 1 ไดเดินทางไปศึกษาดูงานเรียนรูกรณีศึกษาดานการพัฒนาองคกร 
ธรรมาภิบาลสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) 

 
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดรับเกียรตจิาก นายสืบพงษ บูรณศิรินทรรองผูวาการบริหาร กฟผ. 

 

 

 
บทความพิเศษ 
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กลาวตอนรับดวยความรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ท่ีไดใหเกียรตกิฟผ.ไดใหความสนใจท่ีจะมาศึกษาดูงาน นอกจากจะเปนโอกาสท่ีกฟผ.ไดนําเสนอส่ิงท่ี
ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตองการแลว ยังเปนโอกาสท่ีทีมงานกฟผ.จะไดมีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรูดวย เพราะความสามารถทานผูบริหารท่ีอยูในท่ีนี้เปนความสามารถท่ีอยูในระดับท่ีทุกคน
ตองใหความสนใจ 

พรอมท้ังไดขอบคณุศ.ดร.จรีะ หงสลดารมภท่ีเปนอาจารยของผูบริหารระดับสูงของกฟผ.ทุกคน  
ทานเปนบุคลากรท่ีมีคุณคาดานทรัพยากรมนษุยซ่ึงหาท่ีเปรียบไดยาก อาจารยจีระนาจะไดเลือกเฟนแลวให
มาเปนผูพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี ้
 กฟผ.กอตั้งขึ้นมาตั้งแตป 2512 จนถึงวนันี้มีอายุครบรอบ 47 ป มีการทํางานดวยความมุงม่ันมาโดย
ตลอดเพราะเปนส่ิงท่ีผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูวาการกฟผ.ทานแรก ทานเกษม จาตกิวาณิช ก็ไดปลูกฝง
คนกฟผ.ซ่ึงก็ไดทุมเทบนความรับผิดชอบท่ีมีอยูตอสังคมมาโดยตลอด  

ในขณะนัน้คงยังไมมีมุมมองเรื่อง CSR ตอนนั้นตองยอมรบัวาประเทศไทยอยูในชวงกําลังพัฒนา
และก็มีประเด็นสําคญัตางๆท่ีจะตองพัฒนาเพ่ือใหเศรษฐกจิเดินไปขางหนาได ไฟฟาในตอนนั้นไมเพียงพอ 
รัฐบาลตั้งกฟผ.ขึ้นมาเพ่ือมุงม่ันใหกฟผ.ทําใหมีไฟฟาท่ีเพียงพอ สมัยตอนเด็ก ไฟก็มีติดและดับ แมกระท่ัง
โรงพยาบาลก็มีไฟไมเพียงพอ โรงพยาบาลก็ตองหาไฟสํารอง เรื่องของเลือดและการเก็บอุปกรณการแพทย
หลายๆสวนและยาตองเก็บในท่ีท่ีตองใชไฟฟาอยู 

ในชวงตนท่ีรุนพ่ีสรางไว สืบทอดมายังรุนปจจุบัน การพฒันาทําไดลําบากเพราะประเทศไทย
ในชวงนั้นไมไดพัฒนาแบบนี้ ในปจจุบันนี้ ประเดน็ปญหาเปล่ียนไป มีความเจริญและส่ิงอํานวยความ
สะดวกและเทคโนโลยีมากขึ้น แตส่ิงท่ีกฟผ.ตองดูแลมากขึน้ คือประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดลอม  
 กฟผ.บนความรับผิดชอบพยายามดูแลใหมีไฟฟาบนแนวคดิ 4 เรื่อง 

1.เพียงพอ เพราะเปนรากฐานสําคญัของการพัฒนาเศรษฐกจิ 
2.มีคุณภาพ จึงจะใชได 
3.ทําใหมีความม่ันคงเช่ือถือได ตอนนี้ ประเทศไทยมองเรื่องไฟฟาเปนเรื่องของความม่ันคง สวนใน

เรื่องความเช่ือถือได ในเรื่องของไฟฟา มีความถ่ีและแรงดนัเขามาเกี่ยวของ ตองจดัใหความถ่ีและแรงดันอยู
ในระดับมาตรฐานเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอวงจรไฟฟาหรือระบบได 

4.ราคาเหมาะสม ราคาคาไฟตางๆ ถูกกํากับโดยนโยบายของรัฐบาล มีสูตรคํานวณในภาพใหญแลว
ให Regulator กํากับในรายละเอียด 
 กฟผ.ทําทุกดานท้ังหมด ท้ังในเชิงนโยบาย เรื่องของการกํากับ เรื่องของการดูแล เรื่องการผลิต  

ตอนนี้โครงสรางไฟฟาของประเทศไดเปล่ียนไป ตอนนี้ ในเชิงนโยบาย ออกโดยรัฐบาลผาน
กระทรวงพลังงาน มีคณะกรรมการคณะหนึ่งช่ือวา กพช. (คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ) ออก
นโยบายมาจะตองมีหนวยท่ีนําไปทํา กฟผ.เปนหนวยงานของรัฐท่ีดูแลเรื่องการผลิตทําใหมีพลังงานไฟฟา 
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ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไมไดมีแคผูประกอบการเฉพาะกฟผ. ตอนนี้ มีผูประกอบการเอกชน IPP, SPP 
ก็ตองกํากับใหมีสัดสวนเหมาะสม ซ่ึงกํากับโดยนโยบาย 

นอกจากนี้ มี Regulator มากํากับ มีหนาท่ีกําหนดกติกาและราคาคาไฟท่ีควรจะเปน 
 กฟผ.ในฐานะท่ีมีกําลังการผลิตอยูมากก็พยายามดูแลใหคาไฟอยูในราคาเหมาะสมเพ่ือสังคมอยูได
และเศรษฐกิจแขงขันได 
 กฟผ.ตองใสใจสังคมและส่ิงแวดลอม อาจมีบางประเด็นท่ีเห็นเหมือนและตางกัน เชน ตอนนี้มีการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานฟอสซิล ถูกตั้งคําถามวา ทําไมไมใช Renewable Energy (พลังงานหมุนเวียน) กฟผ.
จะตอตานเรื่องนั้นหรือไม ในความเปนจริงแลว กฟผ.สนับสนุนใหใช Renewable Energy แตไมไดใชผลิต
ท้ังหมด แตตองใชในสัดสวนท่ีกอใหเกิดความสมดุล ไมเปนภาระตอประเทศชาติและสังคมและตอง
สงเสริมใหเกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไปเพ่ืออนาคตของชาติและโลกท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 ส่ิงเหลานี้เปนประเด็นสําคัญท่ีคนกฟผ.ตระหนักและพูดถึง และมีการศึกษามาตั้งแตอดีต จากรุนสู
รุน 
 เม่ือกําหนดเปนประเด็นนโยบายของประเทศ คนกฟผ.ถูกปลูกฝงใหทํางานใหสําเร็จและทําใหดี 
เพราะกวาจะพัฒนาเขื่อน ไดโรงไฟฟา พัฒนาเหมืองแมเมาะซ่ึงมีหลายประเทศมาดูงาน ซ่ึงวันนี้ก็มีการ
พัฒนาโดยลําดับ แสดงถึงความมุงม่ันของคนกฟผ.ท่ีตองทําใหสําเร็จและดี ก็เกิดจากแบบแผนท่ีรุนพ่ีทําไว
ตั้งแตอดีต จากรุนสูรุน  
 ดวยวิสัยทัศนกฟผ.มุงเปนองคการช้ันนําในระดับสากล เพราะทุกวันนี้ตองออกไปสูโลกภายนอก
มากขึ้น หาแหลงพลังงานตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานมาชวยประเทศไทย ดังนั้นจึงตองเทียบ
กับระดับโลก โดยมุงหวังจะไปอยูใน Global Top Quartile คือ 25% ตนๆของโลก 
 ดวยความมุงม่ันของกฟผ. ตองกําหนดตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตรตางๆ  

ในการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตรตางๆ ตองมองระบบและคน  
 ในเรื่องระบบ กฟผ.พยายามขับเคล่ือนดวย TQM ซ่ึงยังเดินไปไดไมไกลนัก แตมีระบบยอยรองรับ
อยูมากมาย ก็ประจวบเหมาะกับมีหนวยงานกํากับกฟผ.คือ สคร. ดูแลเรื่องการประเมินกฟผ.โดยใชระบบ 
SEPA ท่ีมีรากมาจาก TQM ซ่ึงสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และเปนส่ิงท่ีกฟผ.กําลังพยายามขับเคล่ือนอยู 
 ในเรื่องของคน กฟผ.มุงม่ันใหคนเกง ตองเริ่มตั้งแตรับสมัครคนแลวพัฒนาไปในทางท่ีดี สอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกร และตองทําใหเปนคนดีดวย 
 ผูนํากฟผ.ปลูกฝงความซ่ือสัตยและคุณธรรมมานานจนฝงมาเปนวัฒนธรรมองคกรกฟผ. “รัก
องคการ มุงงานเลิศ เทิดคุณธรรม” 
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ในดานธรรมาภิบาล มีนางภาวนา อังคณานุวัฒน ผูชวยผูวาการทรัพยากรบุคคล กฟผ.เปนประธาน

คณะกรรมการขับเคล่ือนธรรมาภิบาลและคุณธรรม จริยธรรม ในขณะเดียวกัน ก็ดูแลเรื่องทรัพยากรมนุษย
ดวย โปรแกรมการพัฒนาก็มีหลายโปรแกรม Succession Plan, Talent Pool, Coach ความยั่งยืนของกฟผ.คือ
มุงม่ันพัฒนาโคชท่ีจะมาทํางานกับกฟผ.  

นอกจากนี้ ในการพัฒนาคน กฟผ.ใหความสําคัญ IDP (Individual Development Plan) ซ่ึงมุงเนน
พัฒนาเปนรายบุคคล ซ่ึงเปนสวนสําคัญระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติ จะตองมีการส่ือสารกันอยูเสมอ นําไปสู
ส่ิงท่ีตองพัฒนาสงเสริมยิ่งขึ้นไป 
 ปจจุบันนี้ ในหนวยงานภาครัฐมีประเด็นนาสนใจคือ 

1.เรื่องคน เวลาขับเคล่ือนองคกร ตองดูเรื่องคน 
 2.กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เปนความทาทายในปจจุบันเพราะประเทศไทยไมเคยมีกฎหมายกํากับ
การจัดซ้ือจัดจางโดยเฉพาะ มีแตพ.ร.บ.ท่ีมาดูแลวา ใหทําดวยความโปรงใส สุจริต ท่ีรูจักกันดีคือพ.ร.บ.ฮั้ว 
กฎหมายของปปช. ตอนนี้รัฐบาลเสนอพ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางกําลังเสนอจะเขาสูสนช. จะทําใหมีการจัดซ้ือจัด
จางท่ีเปนภาพเดียว กฟผ.ก็ใหความสําคัญกับเรื่องนี้ และกําลังติดตาม ศึกษาอยูและไดมีการประสานกับ
กรมบัญชีกลางท่ีเปนหนวยงานท่ีเสนอรางกฎหมายเขามา และหารือกับกฤษฎีกาในเรื่องนี้ ประเด็นสําคัญคือ 
จะทําใหการจัดซ้ือจัดจางมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล กฟผ.มีการจัดซ้ือจัดจางโรงไฟฟา ระบบสง มี
เทคนิคซับซอน ทางกรมบัญชีกลางก็อาจจะขอออกกฎระเบียบเปนรายเฉพาะ กฟผ.ท่ีตองเตรียมตัวไวเพ่ือ
เวลาท่ีขอออกกฎหมายลูกจะไดชวยใหคนออกกฎหมายเขาใจกฟผ. เลขาธิการกรรมการกฤษฎีกาเปนกรรม
การกฟผ.จึงสนใจเรื่องนี้  

ในการทําอะไร ตองขับเคล่ือนผานคน กฟผ.วางเรื่องคนเปนฐานทําใหคนมีพฤติกรรมความ
สอดคลองกับคานิยมและวัฒนธรรม ดวยนโยบายตางๆเปนความมุงม่ันกฟผ.ท่ีจะนําพาองคกรใหเปนองคกร
แหงความภาคภูมิใจของคนในชาติ ในโลโกกฟผ. มี EGAT BEST “EGAT Building excellence for society 
and Thailand” และนี่เปนมุมท่ีคนกฟผ.อยากจะทําใหเกิดความภาคภูมิใจสําหรับคนในชาติ 
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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 

 

 
 

 


