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>>เรื่องก็มีอยูวา มีนกสาวสวยสีฟาอยูตัวหนึ่ง
วันๆ ก็เพลิดเพลินกับการ บินรอน ชอปปงและเที่ยวเตร
อยางมีความสุข งานการก็ทําไปตามที่ควรจะมี
ไมสนใจใยดีกับสิ่งใดๆ ทั้งนั้น เพราะคิดเสมอวา ธุระไมใช
ทําไมตองไปสนใจ สนไปทําไม ทําไปทําไม และที่หนักที่สุดคือ
คิดวาฉันทําไม ไดหรอก

สวนเจางูราย ก็เท่ียวหากบ หาเขียด กินไปวันๆ เชนกัน รสชาติ กบ
เขียด ก็ออกมันๆ เค็มๆ ดังน้ันจึงเฝามองเจานกสีฟาตัวน้ี
และมุงหวงัท่ีจะกลืนกินเปนของหวาน ใหชุมปากชุมคอ ใหไดในสกัวัน



ดังนั้นทุกคร้ังที่เจานกสีฟา ไมอยูที่รัง เจางูรายจะเล้ือยขึ้นไปคอยดักซุมอยู
ไมใหเห็น และเม่ือเจานกสีฟากลับมาที่รัง
เจางูรายจะเขากอกวนและโจมตีทันที
โดยธรรมชาติ นกนั้นกลัวงูอยูแลว ดังนั้น เจานกสีฟา
ก็ไมเคยและไมกลาคิด ที่จะสูกับเจางูราย และทุกๆ
คร้ังจะรีบบินหนีไปทันที บางคร้ังถึงกับไปสรางรังใหมที่ตนไมอื่น
แตก็ไมวายที่เจางูรายจะตามเจอ
เพราะมันมีความตองการอยางแรงกลาที่จะกลืนกินนกสีฟานี้เปน
ของหวานลางปากใหไดสักคร้ังในชีวิต >>



>>

อยูมาวันหนึ่งเจานกสีฟาไดไปพบกันกับนกหนุม หลอเหลามาดเทห
และในที่สุดก็ตกหลุมรักซ่ึงกันและกัน จึงพากันมาสรางรังรัก รังใหมและมีลูกนอยๆ
ดวยกัน อยูกินกันอยางมีความสุข ตางสลับผลัดเวรกันไปหาอาหาร
และชวยกันดูแลลูกนอยใหอยูรอด ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง

กาลเวลาผานไปไดไมนาน ในที่สุดวันนั้นก็มาถึง คือวันที่เจางูราย
ติดตามมาเจอรังรักที่มาสรางกันใหมของเจานกสีฟา
เพราะเจางูรายมีความมุงหวังอันแรงกลาที่จะนําเจานก
สีฟามากินเปนของหวานลางปากใหได

เจางูรายเห็นนกสีฟาบินอยู ก็แอบๆ ดู จนไปพบรังและเห็นมีลูกนกตัวนอยๆ
หลายตัวอยูในรัง ในสมองก็ฉุกคิดขึ้นทันที่วา หากแมนกไมไดกิน
กินลูกนกนาจะอรอยกวากันเยอะเลย ดังนั้นจึงแอบซุมอยูไมใหพอนกและแมนกรู

เชาวันรุงขึ้นพอนกออกไปอาหารต้ังแตเชามืด เวลาผานไปนานก็ยังไมกลับมาซักที
ลูกนกตางก็รองกันกระจองอแง เพราะเลยเวลาที่เคยไดกินกันไปนานแลว
แมนกจึงตัดสินใจที้งลูกนอยเพื่อที่จะไดไปเรงหาอาหารชวยพอนกอีกแรงหนึ่งมาใหลูก
โดยหารูไมวาเจางูราย มาซุมรออยูแลว

พอแมนกบินจากไป เจางูรายไมรอชา รีบเล้ือยขึ้นไปที่รังนกทันทีและอิ่มอกอิ่มใจวา
เชานี้จะมีความสุขที่สุด สมกับที่ต้ังตารอคอยมานาน ลูกนกเห็นมีงูเล้ือยมาที่รัง
ดวยสัญชาติญาณรูวาภัยรายกําลังคืบคลาน จึงตางชวยกันสงเสียงรองกันสุดกําลัง
แมนกไดยินเสียงลูกนกรองดังผิดปกติ จึงหันหลังกลับรีบบินกลับมาที่รังทันที

แมนกสีฟาหัวใจแทบสลายเม่ือภาพที่ปรากฏอยูตรงหนาคือ
เจางูรายคูอริกําลังเล้ือยไปที่รัง  ในสมองแมนกคิดอยางเดียววา ตายเปนตาย -
ลูกฉันตองปลอดภัย ถลาบินเขาหาเจางูรายทันที พรอมกางเล็บ เขาขยุม
จงอยปากเขาจิกกกก อยางถวายชีวิต เจางูรายก็ไมเบา
ฉกกลับมาเปนพัลวันดวยเชนกัน สวนเเมนกก็ไมยอมลดลาวาศอก  คิดอยางเดียว
ตายเปนตาย - ลูกฉันตองปลอดภัย  จึงสูแบบสุดใจ ถวายชีวิตสู จิกกกกก
โตตอบงูกลับไปเปนพัลวันเชนกัน

เจางูรายโดนจิก หัว หู จมูก รวมทั้งตา จนนวม เห็นทาไมดี
วันนี้เจานกสีฟามันบาอะไรขึ้นมา คิดแลววถอยหลังกลับเล้ือยหนีลงตนไมไปทันที



>>

เราไดเรียนรูอะไรจากนกสีฟา นี้บางครับ
1. เจางูราย คือส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา วัฒนธรรม คานิยม ความคิด ความเช่ือ ที่ผิดๆ
สะสมกันมา นโยบาย กฏระเบียบ ที่ไมไดความแตกลับถูกฝงรากลึกในองคการของเรา
ยากที่จะเปล่ียน หนักกวานั้นคือยากที่จะคิด หรือหากใกลตัวเขาของเราเขามาหนอยก็
คือโรคภัยไขเจ็บ โรคอวน หรือน้ําหนักมาก ที่แคคิดจะลดลงใหได ก็ยากแลว ฯลฯ

2. นกสีฟา คือตัวเรา  ที่คิดวา เราสูไมได เราเปล่ียนไมได  เราทําไมได ยากเกินไปที่จะทํา
ยากเกินไปที่จะคิด เปนเร่ืองของผูหลัก ผูใหญ ที่เขาทํากันมานาน มันยากเกินความ
สามารถของเราที่จะไปเปล่ียนแปลงมันได หรือเรามันอวนจนหมด สิทธิ์ผอม คิดเหมือน
อยางที่เจานกสีฟาคิดมาตลอดวา ไมสามารถสูกับเจางูรายนั้นได คนเราหากคิด
เหมือนเดิม ทําเหมือนเดิม กินเหมือนเดิม นอนเหมือนเดิม ก็สรุปไดทันทีเลยวา
อวนเหมือนเดิม แนนอน

3.   ลูกนก คือ พลังสําคัญที่ทําใหนกสีฟาคิดวา ตายเปนตาย - ลูกฉันตองปลอดภัย
ลูกนกจึงเปรียบเหมือนหมุด ที่ยึดพลังชีวิตทั้งหมดหรือพลังทั้งหมดที่มีอยูของแม
นกที่มีอยูเอาไว จึงสูแบบสุดใจ ถวายชีวิตสู จิกกกกก

สําหรับเรา เราตองหาหมุดยึดใหพบดวยเชนกัน วาเราทําเพื่อใคร ตัวเรา ครอบครัวของเรา
หรือองคการ (ที่เปรียบเสมือนบานหลังที่ 2) ของเราครับ

สรุป ชีวิตของเรา มีอยู 2 ทํา เทานั้น คือ
1.ทํา หรือ 2.ไมทํา หากเราคิดวาจะทํา มันไมมีอะไรที่เราทําไมได และเม่ือเราคิดวาเรา
ทําได เราก็ทําไดอยางที่คิดนั่นเอง กําแพงเมืองจีนใชเวลาในการกอสรางอยูหลาย 100 ป
กวาจะสําเร็จ แตส่ิงที่ยากที่สุดในการสรางกําแพงเม่ืองจีนคือ

เรากลาพอหรือไมที่จะวางหินกอนแรกนั้นลงไป มันก็เทานั่นเอง

เพ่ือนๆ ครับ กลาไหมครับ ที่จะมาเปนนกสีฟา แลวรวมฝูง บินไปดวยกัน



>>

>> 



รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
paritud@gmail.com

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชลอตัวมาหลายปตอกัน โดยเฉพาะเม่ือ
เทียบกับประเทศรอบบานชาวอาเซียนดวยกัน เครื่องจักรกลหลักผลักดันเศรษฐกิจของ
บานเรามีสามประการคือ การสงออก การบริโภคภายในประเทศ และการลงทุนภาครัฐครับ
นับตั้งแตเกิดความไมสงบทางการเมืองตั้งแตป 2550 การสงออกชลอตัวลงอยางมาก
การลงทุนภาครัฐทําไมไดตามท่ีวางแผนไว เพราะเกิดการประทวงและฟองรองมากมาย
เม่ือกระแสเงินไมไหลมาท่ีภาคประชาสังคม การบริโภคภายในประเทศก็ติด ๆ ขัด ๆ เพราะคน
ช้ันกลางไมอยากจับจายเม่ือไมแนใจวาเงินในกระเปาจะหมดลงเม่ือใด

จะมีการจายมาก ๆ ก็เปนชวง ๆ จากนโยบายแปลก ๆ เชน รถคันแรก
เพิ่มคาแรงรายวันเทากันทั่วประเทศเปน 300 บาท ยกฐานเงินเดือนคนจบปริญญาตรี
เปน 15,000 บาท ซ่ึงเปนเร่ืองที่ไมควรทํา หรือทําขามขั้นตอนทั้งนั้น

หากจะจุดระเบิดเคร่ืองจักรกลผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกคร้ัง
ผมเช่ือวาการลงทุนภาครัฐจะเปนปจจัยที่เหมาะสมที่สุดครับ
โดยเฉพาะอยางย่ิงการลงทุนขนาดใหญขั้นเมกะโปรเจ็กทั้งหลาย
ไมวาจะเปนโครงการบริหารจัดการน้ํา รถไฟรางคู หรือรถไฟความเร็วสูง
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โครงการเหลานี้จะตองอาศัยเทคโนโลยีและที่ติดตามมาคือวงเงินกูจาก
ตางประเทศซ่ึงจะมีชวงเวลาปลอดหนี้และอัตราดอกเบี้ยมากนอยแคไหนก็ขึ้นกับ
อํานาจการตอรองและนโยบายของประเทศผูใหกูเปนสําคัญ

อยางไรก็ตาม เม่ือเสร็จส้ินโครงการเชนรถไฟรางคูหรือรถไฟความเร็วสูงนั้น
แทนที่จะไดแตโครงสรางพื้นฐานมาใชงานแตเพียงอยางเดียว เราควรจะคิดให
รอบดานโดยมองไกลไปถึงอนาคตโดยดูตัวอยางจากหลายประเทศที่กาวจาก
ประเทศกําลังพัฒนาสูประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนญ่ีปุน เกาหลีใต
ไตหวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือแมแตมาเลเซียใกล ๆ บานเรา

นั่นคือ ประเทศใดจะมาเสนอโครงการกอสรางพรอมเงินกูนั้น เราจะยอมรับ
ใหทําโครงการก็ตอเม่ือยอมรับเง่ือนไขสําคัญ คือ มีแผนการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
ประเทศไทยโดยยอมใหนักวิชาการ วิศวกร และชางเทคนิคของไทยเขารวมทํางาน
ในโครงการต้ังแตตน

เปาหมายหลักของเรา คือการทํา C and D หรือ Copy and Development
เพื่อสรางเทคโนโลยีของเราเองในที่สุด ตัวอยางที่เปนรูปธรรมมีใหเห็นทั้งญ่ีปุนและจีน
ที่ใหเยอรมันสรางรถไฟความเร็วสูงใหสายเดียว หลังจากนั้นก็พัฒนาและสราง
เองจนสงออกไดในที่สุด

แนนอนครับ เรื่องที่วานี้จะเกิดข้ึนได ตองตั้งตนจากนโยบายของ
รัฐบาล หรือจะฟนธงลงใหชัดๆ ก็ตองเปนนโยบายของผูนําคือ
ทานนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนาจะไดจากขอแนะนําของทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนะครับ

ผมจะฝนมากเกินไปไหมครับ???
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com
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ย้ําสิบข้ันตอนงายๆ ในการทํางานใหประสบความสําเร็จในแตละวัน
อานแลวตรวจสอบดูซิวา ในแตละข้ันตอนที่กลาวมานี้ทานทํากี่มากนอยเพียงไร

1. จัดการเอกสาร และอุปกรณตางๆ บนโตะทํางานใหมีความเรียบรอย
เพื่อไมใหตองเสียเวลาในการคนหา และลดความวุนวายเม่ือถึงเวลาที่จะหยิบออกมาใช

2. ตรวจสอบอีเมลในชวงเร่ิมตนการทํางานของแตละวัน (ชวงเชา) กอนที่จะทํางานอยางอื่นตอไป

3. จัดเรียงลําดับความสําคัญของงาน ที่จะตองทําใหเสร็จส้ินภายในวันนั้น

4. ในกรณีที่ตองทํางานรวมกัน แบงแยกรายละเอียดของงาน ที่จําเปนจะตองไดรับความ
ชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน เพื่อชวยใหทํางานไดรวดเร็วขึ้น

5. ทํางานใหเสร็จทีละช้ิน กอนที่จะขยับไปทํางานช้ินถัดไป

6. ลดการใชกระดาษ ดวยการจัดลําดับความสําคัญของขอมูลออกเปนหมวดหมู
และเก็บลงในคอมพิวเตอร ซ่ึงจะสามารถดึงขอมูลออกมาใชไดงายกวา

7. ส่ือสารกับเพื่อนรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ เห็นภาพชัดเจน รวมทั้งวางแผนการทํางาน
อยางระมัดระวัง เพื่อใหงานเสร็จตรงตามเวลา

8. เพิ่มความรวดเร็วในการทํางาน ดวยการจัดตารางเวลา วาจะวางชวงเวลาไหน
และบอกใหเพื่อนรวมงานรู เพื่อจะไดไมเกิดการรบกวนกัน

9. พักสักนิด ดวยการลุกขึ้นเดิน หรือ อาจจะเดินออกไปรับประทานอาหารกลางวัน
ในรานที่ไกลจาก ออฟฟศไปอีกสักหนอย เพื่อใหรางกายรูสึกกระปร้ีกระเปรา

10. กอนที่จะออกจากที่ทํางาน จัดโตะทํางานใหเรียบรอยอีกคร้ัง และเขียนโนตเอาไววา
พรุงนี้มีงานจําเปนอะไร ที่จะตองทําบาง และกลับบานอยางมีความสุข

ขอมูลจาก  https://www.gotoknow.org/posts/276496




ขอเชญิสมคัรสงผลงาน/บทความของการดําเนนิงานทีเ่ปนแบบอยางทีด่ี
(Best Practices) เพื่อนําเสนอในงาน




 TQM Best-Practices

> ผลงานการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ืองจนมีประสิทธิผลถึงระดับเปน "แบบอยางท่ีดีเย่ียม" แกผูอื่น
> ผูสมัครจะตองจัดสง Abstract, Full Paper, Presentation Slide ใหคณะกรรมการฯ

ตรวจทาน ช้ีแนะเพ่ือยกระดับ และประเมินเพ่ือมอบรางวลั TQM-Best Practices Award

 TQM-Progressive Learners
> ผลงานการปรับปรุงกระบวนการท่ีประสงคจะเขารวมนําเสนอ เพ่ือแบงปนความรู ประสบการณ แรงบันดาลใจ

กับผูอื่นซึ่งจะไมไดรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ เพ่ือมอบรางวลั
> ผูสมัครจะตองจัดสง Abstract และ Presentation Slide ลวงหนา (ไมตองจัดทํา Full Paper)


(กําหนดการนําเสนอผลงาน 19-20 สิงหาคม 2558)

Call for Paper


 คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท 086-311-7890 e-mail : tqmsymposium@gmail.com
 Download คูมือรายละเอียดและใบสมัครไดท่ี 


