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เกริ่นน า :  ปัจจุบันส่ิงแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น แต่ยัง

รวมไปถึงอุตสาหกรรมการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการบริการท่ีใช้ฐานความรู้สูง (Knowledge Base)และ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อาทิ องค์กรท่ีให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิศวกรรม การให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ตลอดจนการ

ใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดนวัตกรรมการจัดการได้ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้น นวัตกรรมจึง

ไม่ได้จ ากัดอยู่ท่ีการคิดค้นใหม่ในลักษณะท่ีเป็นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการให้บริการในรูปแบบท่ีแตกต่างจากเดิม

เท่านั้น นวัตกรรมการจัดการรูปแบบใหม่มีลักษณะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอนกประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง

กว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้น  
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ดร.ธนพล ก่อฐานะ : “The Mindset of Innovations 2025” 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความส าคัญเรื่องนวัตกรรม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆ พบว่ามี

กรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ 2 ประเด็น คือ 

1. เรื่อง Crisis ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทเอกชน เช่น บริษัทโมโตโร

ล่า จ ากัด หรือบริษัมไอบีเอ็ม จ ากัด ซึ่งต่างประสบปัญหาในเรื่อง

ดังกล่าว  จึงเป็นส่ิงท่ีท้าทายในการก้าวข้ามภาวะวิกฤติ องค์กรท่ี

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์

เท่านั้นจะสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  

2. การก้าวข้ามปัญหา Stepping across Problem: การก้าวข้ามความ

กลัว การก้าวข้ามปัญหาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ท่ีผ่านมา

ด้านการศึกษา มจี านวนนักศึกษาลดน้อยลง มหาวิทยาลัยฯมกีาร

ปรับตัวในการด าเนินการเชิงรุก โดยการก้าวข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ 

การเปิดรับนักศึกษาจากประเทศจึนเข้ามาศึกษา ซึ่งการปรับตัวให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะท าให้องค์กรอยู่รอด  และถือว่า

เป็นการสร้างเครือข่าย (Network) ท่ีได้รับคุณค่าเพิ่มมากขึ้นด้วย 

นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการศึกษา ซึ่งจะน าพา

องค์กรไปสู่ความความส าเร็จต่อไป KM for beyond the Best   

ประเด็นค าถาม ประเด็นค าตอบ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็น

โอกาส และการท าให้โอกาสให้เกิดความยั่งยืน มี
การด าเนินการอย่างไร 

ท่ีผ่านมาด้านการศึกษา ได้เกิดวิกฤติจากท่ีจ านวนนักศึกษาลด

น้อยลง แต่มหาวิทยาลัยฯด าเนินการเชิงรุกในการรับนักศึกษา
โดยตรง เช่น นักศึกษาจากประเทศจีน และมีการรับแต่ละรุ่น

อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน และ

จริยธรรม ซึ่งจะน าไปสู่ความยั่งยืนได้ 
 

ดร.ฉัตรแก้ว : การใช้นวตกรรมคืนสู่สังคมเป็นเช่น

ไร เช่น ท่ีผ่านมาปตท. ต้องการสร้างคนให้มี
ความรู้ความสามารถ /หรือเรื่องการน าหุ้น ปตท.

เข้าตลาดหลักทรัพย์ /ประเด็นการเข้าถึงของ
ชาวบ้าน ได้แก่ การสร้างป๊ัมน้ ามัน ราคาน้ ามัน ท้ัง

สองเรื่องชาวบ้านสามารถสัมผัสได้ 
ประเด็นค าถาม : กฟผ.มีปัญหา และอุปสรรคเช่น

ไร และยังมีส่ิงใดท่ีไม่ชัดเจน ท้ังนี้เนื่องจากพบว่า

ท่ีผ่านมาชาวบ้านท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการต่อต้าน
มาโดยตลอด หรืออีกท้ังการเก็บค่าไฟฟ้าท่ีเป็น

Fix Cost 32บาท มากไปหรือไม่ ท้ังท่ีองค์กรมกีาร
น าศาสตร์พระราชาเรื่องความพอเพียงเข้ามา

ด าเนินการ 

  

การไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง 

และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
- การเก็บFix Costท่ี32บาท เป็นนโยบายของการไฟฟ้า

นครหลวง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอาจไม่ทราบ) 
- ส าหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต : ในความเป็นจริงชาวบ้าน

ส่วนใหญ่มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ แต่กรณี
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบ่ี ยังมีกลุ่ม NGO 

บางจังหวัดไม่เห็นด้วยมีการน าชาวบ้านมาประท้วง 

และความเดือดร้อนจากการย้ายถิ่นฐาน  

 

คุณระวิพันธ์   แผ้วพาลชน  : ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

การด าเนินการของปตท. : เกิดจากการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งมีส่ิงท่ีท้าทายมากท่ีสุด ได้แก่ การมีทรัพยากรท่ีใช้แล้ว

หมดไป การบริหารจากบริบทของความเป็นภาคเอกชน ท่ีต้องมอบความมั่งคั่งคืนประชาชน และการคืนก าไรสู่ภาครัฐ  

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน า (Thai Premier Multinational Energy Company) 

การมุ่งสู่กลยุทธ์ของความยั่งยืน ท้ังด้านเศรษฐกิจ การด าเนินการท่ีโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่  การ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (HPO)   ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ การด าเนินการท่ีโปร่งใส (CG) โดยมีการบริโภค

จากภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และต้องค านึงถึงความรวดเร็ว 
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 พันธกิจ :  

1. ต่อประเทศชาติ : จะด าเนินการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาปริมาณที่เพียงพอ มี

คุณภาพได้มาตรฐานและราคาท่ีเป็นธรรม 

2. ต่อสังคม : จะเป็นองค์กรท่ีดีของสังคมในการด าเนินกิจการ โดยปกป้องผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายใต้

มาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สังคมชุมชน 

3. ต่อผู้ถือหุ้น : จะด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างก าไร เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดี 

4. ต่อลูกค้า : จะด าเนินธุรกิจร่วมกันโดยพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างความสัมพันธ์และความ

ร่วมมือท่ีดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 

5. ต่อพนักงาน : จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการท างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจใน

คุณภาพชีวิตการท างาน ทัดเทียมบริษัทชั้นน า 

ค่านิยม : SPRIT (Synergy  /Performance Excellence /Innovation /Responsibility for Society /Integrity & 

ethics  /Trust &respect) 

Value Chain : การใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ผลิต การขนส่ง การส ารอง การจัดหา และการtrading  

              การศึกษาเรื่องความยั่งยืน : จากท่ีกิจกรรมของมนุษย์ก าลังสร้างความเปลี่ยนแปลง (Demand & Supply) จาก

ท่ีจ านวนประชากรมมีาก การบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น  การใช้ชีวิตท้ังในเมืองท่ีมีข้อจ ากัด จากปัจจัย

ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งสาเหตุแห่งการบุกรุกท าลายป่า เช่น ดอยอินทนนท์ ขาดการเคารพต่อธรรมชาติ  องค์กร

จะต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

   

นอกจากเรื่องดังกล่าว ยังมีเรื่องการรับมือกับนานาชาติท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การประชุมระดับโลก ว่าด้วย

ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) เนน้การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลด

การใช้สาร CFCs  / การประชุมส่ิงแวดล้อมโลก / การก าหนดมาตรฐานสากลด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม การประชุมสุด

ยอดผู้น าเก่ียวกับสภาวะบรรยาการโลก ณ กรุงโตเกียว /สหประชาชาติ เสนอบัญญัติแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมส าหรับบริษัทข้ามชาติ ในกลุ่ม OECD 

สรุป : นวัตกรรมและการจัดการอย่างยั่งยืนของปตท. เป็นเรื่อง process innovation ได้แก่ เรื่องการท างาน โดยท าให้

การท างานไม่ให้มีผลกระทบต่อธรรมชาติ 

คุณกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ 

ท่ีผ่านมามีการประชุมก้าวแรกในการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม (Kick-off Meeting)  

(It’s just the beginning) โดยหลักการท างาน Modelการท างานเก่ียวกับนวัตกรรม :  การด าเนินงานเขื่อน 

สิรินธรโมเดลตามนโยบายและแนวทางผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีการด าเนินการโดย ศึกษาศาสตร์พระราชา จาก

แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ต ารา หรือ Internet และเริ่มด าเนินการระยะท่ี1 การศึกษาดูงานโครงการท่ีด าเนินงานตามศาสตร์

พระราชา เช่น การบริหารจัดการการปลูกพืชท่ีดอยตุง  ส าหรับการด าเนินการระยะท่ี2 และระยะท่ี3 มีการสรรหา

ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะน้องใหม่และชุมชนท่ีมีใจรักการพัฒนาและอย่างให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี จากนั้นจึงเริ่ม

กิจกรรมด าเนินการจริง 
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 ศาสตร์พระราชา : “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “เราได้ลงไปดูพื้นท่ีหรือยัง ลงไปเดินหรือยัง เพราะจะท าให้แยกแยะ

ปัญหาได้ จะไกลปืนเท่ียงหรือเปล่า เราได้มองแวตาเขา พูดคุยกับเขาหรือเปล่า เราต้องสนใจเขา ท าเป็นประจ า จนเป็น

นิสัย และจะได้ไม่แกล้งท า.....” 

การพัฒนา มาพร้อมกับการท าลาย ดังนั้นมนุษย์ต้องหาความสมดุล เช่น การจัดหาพลังงานสะอาด  

การสร้างโรงไฟฟ้า จะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชาวบ้านใกล้เคียง เช่น การตัดไม้ การปล่อยมลพิษ โรงไฟฟ้าควร

สามารถตอบสังคมให้ได้ 

- การท าให้ส้งคมยั่งยืน : เป็นการด าเนินการร่วมมือกันระหว่างปตท.และกฟผ. การจับมือร่วมกันระหว่างพันธมิตร 

เช่น การปลูกกป่าชายเลน นั่นคือมุมมองของการสร้างเครือข่าย 

- มุมมองจากภายนอกเรื่องภาพพจน์ท่ีดีของการไฟฟ้าฝายผลิต แต่เหตุใดจึงมีการประท้วงโดยชาวบ้าน อาจเกิด

จากความไม่เข้าใจ การส่ือสารท่ีขาดประสิทธิภาพ ดังเช่นเขื่อนสิรินธรโมเดล  ซึ่งปัญหาท่ีพบจากชาวบ้านที่ขอ

ความช่วยเหลือเกินความเป็นจริงมากกว่าสัญญาท่ีก าหนดไว้ท้ังสองฝ่าย อีกท้ังยังมีนักการเมืองหนุนหลัง  

- ตัวอย่าง การบริหารจัดการการปลูกพืชดอยตุง พบว่าอัตราการเจริญเติบโต (GDP) สูงกว่าธุรกิจในตัวเมือง

เชียงราย การด าเนินกิจการของดอยตุง มีการขายสินค้าท่ีเกิดจากการแปรรูปกาแฟ ไม่ได้ขายเฉพาะกาแฟดิบ 

ท าให้เกิดรายได้และก าไรเพิ่มมากขึ้น /อีกท้ังดอยตุงยังมีแนวคิดด้านตลาดท่ีดี มีความอดทน มีพลัง : 

จุดส าคัญในการขับเคลื่อนดอยตุง จากการเป็นคนชายขอบนั้น กระบวนการขับเคลื่อนเป็นประเด็นท่ีส าคัญ การ

ท าให้ชาวบ้านมีความรู้สึกความเป็นส่วนตัวหรือการมีส่วนร่วมของพื้นที่ดินดังกล่าวท าให้เกิดการรักษาพื้นท่ี อีก

ท้ังชาวบ้านอยู่แหล่งเดิมไม่เคลื่อนย้าย รักพื้นท่ีเสมือนเป็นพื้นที่ของตนเอง /โมเดลดอยตุง มีการเผยแพร่วิธี

คิด สามารถท าให้เป็นตัวอย่างกับองค์กรอ่ืนได้ 

/ดังนั้นชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าสิรินธร จึงควรมีวิธีคิดในการแปรรูปสินค้า (ซึ่งถือเป็นนวัตกรรม) เช่น การแปรรูป

กล้วย ดังนั้นทฤษฏีความพอเพียงมิได้อยู่เพียงแค่minimum / ชุมชนรอบการไฟฟ้ามีความหลากหลาย เห็นควร

มีการบริหารจัดการท่ีดีเช่นเดียวกับการบริหารจัดการดอยตุง วิธีคิดศาสตร์พระราชา : การให้เปล่า ให้ฟรี เป็น

การท าลาย ท าอะไรแล้วมีความสุขท้ังหมดเสมือนเป็นศาสตร์พระราชา ท่ีน้อมน ามาด าเนินการ /การท าให้

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีความสุข  

สรุป : โมเดลเขื่อนสิรินธร และดอยตุงโมเดลท่ีน ามาปรับใช้ การมPีassion การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นส่ิงท่ีส าคัญ 

ดร.ธนพล ก่อฐานะ : อุปสรรคและปัญหา จากความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับมหาวิทยาลัยฯ มีการน านโยบายมา

ด าเนินการ ได้แก่ การจัดท าโครงการEGATT Gate way เพื่อให้ชาวบ้านสามารถน าสินค้าไปขาย จัดเป็นวิสาหกิจชุมชน 

มีการน าศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาอุปสรรค น าสู่ความยั่งยืน 

คุณระวิพันธ์   แผ้วพาลชน  : แนวคิดเดิมคือ การสร้างไฟฟ้าต้องสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ปรับแนวคิดใหม่ โดย

การน าเรื่องCSR มาช่วยสร้างโรงไฟฟ้าท่ีมีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จะท าให้ชาวบ้านมีอาชีพและสามารถอยู่ได้ด้วย

ตนเอง หากอนาคตไม่มีโรงไฟฟ้าแล้วชุมชนก็จะสามารถอยู่ได้ 

ส าหรับอุปสรรคและปัญหา ได้แก่ ความเส่ียงท่ีท าก าไรไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นควรมีการบริหารจัดการความเส่ียง 

สามารถน านวัตกรรมเข้ามาด าเนินการ 

ประเด็นด้านการบริหารจัดการ มดีังนี้ 

1. การบริหารจัดการโดยระบบ (System) 

2. การบริหารจัดการด้านบุคลากร : จากท่ีบุคลากรมีความหลากหลาย การขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่ต้องมี

วางแผนที่ดี ได้แก่การเตรียมคนให้เหมาะสมส าหรับแต่ละช่วงเวลา การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 

management) / กรณีที่องค์กรต้องตอบโจทย์สังคม บุคลากรต้องเข้ามามีส่วนร่วม /บุคลากรควรมีการ 

Rotation พร้อมรับการโยกย้ายต าแหน่ง เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ เช่น ด้านการบริหาร เป็นต้น / การเปิด

โอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่เสนอความเห็นในที่ประชุมได้อย่างอิสระ /นวัตกรรมเป็นเรื่องการบริหารข้อมูล Big 

data & Big change ควรมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาบริหารจัดการ 

สรุป : นวัตกรรมเกิดจาก 1.บุคลากร 2. สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวย การคิดนวัตกรรมต้องเกิดจากส่ิงแวดล้อมท่ี

เอ้ืออ านวย ท าให้เกิดความคิดเห็นทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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ดร.ธนพล ก่อฐานะ คุณรวิพันธ์ แผ้วพาลชน คุณกรสิทธิ์ ภัคโชตานนท์ 

เครื่องมือท่ีท าให้เกิดความยั่งยืน 

ได้แก่ ความเป็นระบบ (Systematic)  
กรณีโรงไฟฟ้า : CSR เป็นส่ิงท่ี

ส าคัญในการค านึงถึงการสร้าง
โรงไฟฟ้ารอบชุมชน 

Partner : วิทยาลัยนวัตกรรม เป็น

partnerของโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
Innovation : เป็นส่ิงท่ีตอบโจทย์

น าไปสู่ความยั่งยืน 

VDO : ภาพยนต์โฆษณา คนไทยจะ

ไปแข่งกับใคร ให้แนวคิดเรื่อง คนไทย
ต้องกล้าคิด กล้าสู้ /ปตท.ประสบ

ความส าเร็จจากการบริหารจัดการ
ไม่ใช่ขนาด ขององค์กร  

สรุป : เชิญชวนทุกภาคส่วน กล้าท่ีจะ

คิด กล้าท่ีจะเรียนรู้เพิ่ม /ปัจจุบันด้าน
การส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์

งานวิจัย ได้แก่ การมีสถาบันการวิจัย 
เช่น สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียน

ก าเนิดวิทย์ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนคน

รุ่นใหม่ท่ีมีความเก่งด้านการวิจัย /การ
จดลิขสิทธิ์เป็นส่ิงท่ีส าคัญเพื่อปกป้อง

ผู้ท่ีคิดงานวิจัยเริ่มต้น ไม่ให้น าไปสู่
การลอกเลียนแบบของผู้อ่ืนได้ 

 

ระบบ เป็นส่ิงท่ีส าคัญ  

อีกท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
การมีกติกาของสังคม จะท าให้เกิด

ความยั่งยืน 
การอาศัยเพียงเขื่อนผลิต

กระแสไฟฟ้าอาจไม่ยั่งยืน เพราะ

อาจปิดตัวลงได้ เช่น ไม่มีน้ าในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น/ การให้

ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างครบ
วงจร เช่น การสร้างมูลค่าราคาสินค้า 

การหาตลาด การได้รับความร่วมมือ

จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
ช่องทางการส่งเสริมสินค้าออนไลน์ 

เป็นส่ิงท่ีส าคัญ 
สิริธรโมเดล คือการบริหารเครือข่าย 

และจังหวัดเห็นความส าคัญ เป็นการ

เจรจาเชิงนโยบายในระดับจังหวัด 
จุดแข็ง คือ กฟผ.มีปตท.เป็นคู่ความ

ร่วมมือ ท าให้เกิดการท างานท่ีบูรณา
การ 

สรุป : นวัตกรรม ต้องมีการก าหนด
เป้าหมาย การสร้างกระบวนการ การ

ท าให้เกิดการยอมรับ ท้ังหมดจะท า

ให้เกิดความยั่งยืนได้ 
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