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นวตักรรมทางด้าน Bio-Plastic พลาสตกิชีวภาพกบัการพฒันาทุนมนุษย์ 
 สัปดาห์ท่ีผา่นมา ผมไดไ้ป Keynote การประชุมนานาชาติระหว่างประเทศ ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติและการแสดงนิทรรศการงานวิจยั พฒันาและนวตักรรมดา้นพลาสติกชีวภาพ InnoBioplast2019 
จดัโดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 
 ผูท่ี้มาเชิญผมคือ ดร.วนัทนีย ์จองคาํ ผูก่้อตั้งและท่ีปรึกษา และคุณลาํเพาพรรณ ลีรพนัธ์ุ สมาชิก
สมาคมและกรรมการจดังาน ซ่ึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งคู่ การประชุมของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย จดัทุกๆ 2 ปี ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ ทุกๆคร้ัง โดยมี นายกิตติพงศ ์ล้ิมสุวรรณโรจน์ นายก
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จาก ปตท. 
 ผูฟั้งส่วนใหญ่เป็นนกัวิทยาศาสตร์ จึงอยากใหผ้มใหมุ้มมองในดา้นคน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายอยา่งยิง่ 
ผมคิดวา่คงจะช่วยใหผู้ฟั้งส่วนใหญ่จากต่างประเทศไดเ้ห็นมุมมองในหลายๆดา้น ว่าทาํใหส้าํเร็จตอ้งมีปัจจยั
ดา้นคนดว้ย 
 เป็นเร่ืองทา้ทายอยา่งยิง่ ผมเร่ิมดว้ยการหา Quotations ท่ีน่าสนใจมา 3 เร่ือง ขอบคุณทีมงาน คือ  
คุณวราพร ชูภกัดี คุณจิตรลดา ลียากาศ และคุณเอราวรรณ บุญปลอด  

- "We won't have a Society if we destroy the environment." 
Margaret Mead 

- “The environment and the economy are really both two sides of the same coin.  
If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves.” 

- “You cannot protect environment unless you empower people” 
Prof. Wangari Maathai 

a Kenyan environmental activist 
and a Peace Nobel Prize Winner 

 ใน 4.0 เร่ือง Bio- Technology พลาสติกชีวภาพเนน้การทาํ Research เป็นจุดสาํคญัเพื่อไปสู่
นวตักรรม 
 ทุกวนัน้ีโลกเตม็ไปดว้ยพลาสติกท่ีไม่ยอ่ยสลายเป็น 100 ปี หรือพนัปี 
 ในการประชุมสุดยอดของอาเซียนของเรายงัจะตกลงกนัเร่ืองจะขจดัพลาสติกออกไปจากมหาสมุทร 
เพราะปัจจุบนัปลาท่ีเรากิจอยูก่อ็าจจะเป็นพิษได ้
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 ผมว่าจุดท่ียากและตอ้งให้นักวิทยาศาสตร์ท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญต่างๆในเร่ืองการวิจยัมาสนใจเร่ือง ทุน
มนุษยเ์พราะ ปราศจากทุนมนุษยแ์ลว้ คน ไม่สามารถนาํเอานวตักรรม Bio-Plastic พลาสติกชีวภาพไปสู่
ความสาํเร็จได ้
 จึงเร่ิมใหเ้ขาเห็นภาพใหญ่ก่อน โดยหยบิยก 17 Sustainable Goals ของ U.N มาใหเ้ขาเห็นว่า Bio-
Plastic ถา้สําเร็จจะตอ้งเน้นเป้าหมายแห่งความยิ่งยืนเหล่านั้นและจะตอ้งน้อมนาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 มาใช ้
 -เดินสายกลาง 
 -มีภูมิคุม้กนั 
 -คิดเป็นระบบ 
 ใชค้วามรู้และคุณธรรมเป็นหลกั นอกจากน้ีผมไดน้าํกฎ 6 ขอ้ของผมซ่ึงไดพ้ดูไวห้ลายแห่ง แต่ยงัมี
คุณค่าอยูท่ี่จะพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ไม่ใช่เร่ืองส่ิงแวดลอ้มหรือแกเ้ร่ืองโลกร้อน ความยัง่ยนืจะตอ้งแกเ้ร่ืองความ
เหล่ือมลํ้าและสร้างใหค้นในระดบัล่าใหพ้ึ่งตวัเอง โดยเขาจะไม่ทาํลายป่า 

1) balance the short-term and the long-term benefits. :มองระยะสั้นไปสู่ระยะยาว 
2) be environmentally friendly. : ทาํส่ิงแวดลอ้มใหดี้ 
3) balance the morality, ethics and development. :เนน้คุณธรรมจริยธรรม 
4) be based on scientific thinking, analytical thinking, life-long learning and learning society. :  

มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ 
5) benefit the majority instead of small groups of people : มองคนส่วนใหญ่ใหเ้ป็นประโยชน์ 
6) be self-reliant  : พึ่งพาตนเอง 

 ให้การศึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์ท่ีมาประชุมมีโลกทัศน์กว้าง อย่ามองแค่วิทยาศาสตร์หรือ
เทคโนโลย ีเช่น รัฐบาลของบ๊ิกตู่ ใหค้วามสนใจอยา่งมาก เนน้วิธี STEM 
 S  =  Science 
 T  =  Technology 
 E  =  Engineering 
 M =  Mathematics 
 แต่ยงัไม่พอตอ้งสร้างการทาํงานเป็นทีมทั้งทีมวิทยาศาสตร์ ทีมการตลาดและสร้างแรงบนัดาลใจให้
ทุกฝ่ายมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี ซ่ึงเป็นปัญหาของสังคมไทยเพราะคิดว่าคนท่ีเรียนสาขา  STEM เท่านั้นจะไปสู่
ความสาํเร็จไดม้าก แต่ผมคิดว่าตอ้งผสมระหว่าง Stem กบัการบริหารจดัการโดยเฉพาะการปลูกฝังและการ
บริหารคน ไม่ว่าจะเป็น ขา้ราชการ,นักธุรกิจ, นักวิชาการและชุมชน   อยากเห็นการทาํงานอย่างต่อเน่ือง 
ไม่ใช่จบแลว้กเ็ลิกไป เพราะทุกงานท่ีผมทาํอยู ่จะเนน้  
 - 3 ต. คือ ต่อเน่ือง ต่อเน่ืองและต่อเน่ือง 
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 -ชนะเลก็ๆ แต่ชนะไปเร่ือยๆ 
 สุดทา้ย ความสาํเร็จของ Bio-Plastic คือ 4.0  ทัว่ๆไปจะมีแนวคิดเร่ืองวิทยาศาสตร์และแนวคิดเชิง
ธุรกิจ ไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั 
 แนวคิดทางธุรกิจวิจยั คงจะใชแ้บบ Stanford University คือ 

Imagination         Creativity        Entrepreneurship        Customers        Performance  
 โครงสร้างอาย ุHR Architecture 
 1.ปลูกฝังใหเ้ดก็มี Mindset เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม อยา่งความยัง่ยนื 
 2.สร้าง Core Value  คือวา่ทาํอะไรตอ้งท้ิงทรัพยากรใหค้นรุ่นหลงัไดใ้ช ้
 3. อยา่มองคนแค่ 3 ช่วง เกิด, เป็นเดก็, เรียนหนงัสือ, ทาํงาน, เกษียณ, ตาย 
 ทุกช่วงอายตุอ้งมีทั้งเรียนและทาํงาน ท่ีน่าสนใจ เช่น คน 60 ข้ึนไปแลว้ก็ตอ้งทาํงานและตอ้งช่วย
เป็นพี่เล้ียงคนรุ่นนอ้ง 
 ช่วงวยั X,Y  ตอ้งหาความรู้ใหม่ๆ เพราะความรู้จะลา้สมยัตอ้งกลบัมาเรียนอีก และความรู้ก็ไม่ใช่แค่
มีรายไดห้รือมีงานทาํ แต่ตอ้งทาํใหโ้ลกยัง่ยนืดว้ย 
 ส่วนรุ่น Z  หรือ Millennials ตอ้งสนใจเร่ืองความยัง่ยืน มากกว่าคิดจะรวย มีความโลภ ตอ้งเร่ิมให้
เดก็ๆเห็นความสาํคญัของความยัง่ยนืเพื่อเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณค่าต่อไป 
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ไดรั้บเกียรติเป็น Keynote หวัขอ้ Leadership and Human Resources Development towards Sustainable 

Green and Circular Economy  ในการประชุมนานาชาติระหวา่งประเทศ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

และการแสดงนิทรรศการงานวิจยั พฒันาและนวตักรรมดา้นพลาสติกชีวภาพ InnoBioplast2019  

จดัโดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ขอขอบคุณ ดร.วนัทนีย ์จองคาํ ผูก่้อตั้งและท่ีปรึกษา และ

คุณลาํเพาพรรณ ลีรพนัธ์ุ สมาชิกสมาคมและกรรมการจดังานใหเ้กียรติเชิญผม เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562  

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

 

จีระ หงส์ลดารมภ์ 


