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เปิิดวิิสััยทััศน์์ ผอ. คน์ใหม่่ สั.สั.ทั.

ดรู้.ส้พัจัน์	ชิินวีรู้ะพัันธ์้์

เริ�มีต้่นทำ�คว�มีร้้จัำกั ผ่่�นคำ�แนะนำ�ตั่วบั�งส่ำวนของ 

ผ้้่อำ�นวยกั�ร สำมี�คมีส่ำงเสำริมีเทคโนโลยี (ไทย-ญีี่�ปุ�น) ท่�นให้ม่ี ที�ได้ื 

คัดืสำรรมี�เป็นที�เรียบัร้อยแล้ว “ด็รู้.สุ่พจน์ ชิีนว่รู้ะพันธ์่ี” อดีืต่

ประธิ�นเจ้ำ�ห้น้�ที�ฝ่��ยกัลยุทธ์ิ บัริษัท ไทยคมี จำำ�กััดื (มีห้�ช้น) 

ว�รสำ�ร TPA News ฉบัับันี�ได้ืมีีโอกั�สำพ้ดืคุยกัับัท่�น และขอแนะนำ�

ท่�น รวมีถึึงนโยบั�ยกั�รทำ�ง�นให้้แก่ัสำมี�ชิ้กั สำ.สำ.ท. ทุกัท่�น

ทำาความรู้้�จัักผิ้�อำานวยการู้	ส.ส.ท.

ด็รู้.สุ่พจน์ ชีินว่รู้ะพันธี่ ์ จำบัปริญี่ญี่�ต่รี จำ�กัคณะ

วิศึวกัรรมีศึ�สำต่ร์ จำุฬ�ลงกัรณ์มีห้�วิทย�ลัย จำบัปริญี่ญี่�โท และ

ปริญี่ญี่�เอกั สำ�ข� Computer Science ที�สำถึ�บัันเทคโนโลยีแห้่ง

โต่เกัียว ห้ลังจำ�กันั�นกัลับัมี�ทำ�ง�นที�ประเทศึไทย 

โดืยต่ลอดืระยะเวล�กัว่� 20 ปี ทำ�ง�นที�บัริษัท ไทยคมี 

จำำ�กััดื (มีห้�ช้น) ซึี�งในขณะทำ�ง�นนั�น ได้ืมีีโอกั�สำเข้�ไปทำ�ง�น

ในส่ำวนง�นห้ล�ยสำ่วนในองค์กัร รวมีถึึงกั�รเดืินท�งไปปฏิิบััติ่ง�น

ประจำำ�ที�ประเทศึออสำเต่รเลยี อีกัทั�งยังได้ืมีีโอกั�สำไปด้ืแลธิรุกิัจำของ 

บัมีจำ.ไทยคมี ที�อย่้ในประเทศึญี่ี�ปุ�นด้ืวย โดืยต่ำ�แห้น่งสุำดืท้�ยคือ 

กั�รด้ืแลรับัผิ่ดืช้อบัเรื�องกัลยุทธ์ิขององค์กัร บัมีจำ.ไทยคมี

ม้มมองที�มีต่อ	ส.ส.ท.

ผ่มีร้้จัำกั และไดื้ยินชื้�อ สำ.สำ.ท. มี�กัว่� 30 ปี ซีึ�งจำำ�ไดื้ว่�

กั่อนที�ผ่มีจำะเดิืนท�งไปศึึกัษ�ต่่อ ณ ประเทศึญีี่�ปุ�น สำ.สำ.ท. เป็น

องค์กัรที�มีชี้ื�อเสีำยงในเรื�องกั�รสำอนภ�ษ�ญีี่�ปุ�น เป็นอนัดัืบัต้่นๆ ของ

ประเทศึไทย 
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สำ.สำ.ท. อย่้ค่้กัับัสัำงคมีไทยมี�กักัว่� 40 ปี จำ�กัองค์กัรเล็กัๆ 

องค์กัรห้นึ�ง ภ�ยใต้่ทุนสำนับัสำนุนจำ�กัประเทศึญีี่�ปุ�น และมีีคณะ

กัรรมีกั�รบัริห้�ร ซึี�งมีีกั�รบัริห้�รจัำดืกั�รที�ก้ั�วห้น้�ทำ�ให้้องค์กัร

เติ่บัโต่มี�โดืยต่ลอดืจำวบัจำนถึึงปัจำจุำบัันที� สำ.สำ.ท.เข้�ไปมีีส่ำวนร่วมี 

ในกั�รสำนับัสำนุนเรื�องเทคโนโลยีในภ�คอุต่สำ�ห้กัรรมีของประเทศึไทย 

จำำ�นวนมี�กั ทำ�ให้้เป็นที�ร้้จัำกั และชื้�อเสีำยงที�ดีืมี�โดืยต่ลอดื รวมีทั�ง

มีีสำถึ�บัันภ�ษ�ซึี�งเป็นที�ยอมีรับัอย่�งมี�กัในสัำงคมีไทย

อย่�งไรกัดี็ืในวันนี�ถึึงจุำดืที� สำ.สำ.ท. ต้่องเริ�มีปรบััตั่ว เนื�องจำ�กั

สำถึ�นกั�รณ์โลกัที�เปลี�ยนแปลงไปที�มีีผ่ลกัระทบัทั�งในประเทศึญีี่�ปุ�น 

ห้รือประเทศึไทยก็ัต่�มี ในมุีมีมีองของผ่มี  สำ.สำ.ท. ต้่องปรับัทิศึท�ง

ขององค์กัร เพื�อสำนับัสำนุนอุต่สำ�ห้กัรรมีที�จำะเกิัดืขึ�นในอีกั 10-20 ปี 

ข้�งห้น้� เพื�อรองรับักัับัสำถึ�นกั�รณ์กั�รเปลี�ยนแปลงของโลกั 

ในยุคดิืจิำตั่ล

แนวนโยบายการู้บรู้ิหารู้งาน	

เมืี�อกัล่�วถึึงนโยบั�ยกั�รบัริห้�รง�น และทิศึท�งกั�ร 

ขับัเคลื�อน สำ.สำ.ท. ในต่ำ�แห้น่งผ้้่อำ�นวยกั�ร สำ.สำ.ท. ดืร.สุำพจำน์ กัล่�วว่� 

จำ�กักั�รดืำ�เนินง�นกัว่� 40 ปี ของ สำ.สำ.ท. ทำ�ให้้ สำ.สำ.ท. เป็นองค์กัร

ที�มีีศัึกัยภ�พ จุำดืเด่ืน และบุัคลิกัขององค์กัรที�มีีลักัษณะเฉพ�ะ และ

เพื�อให้้ สำ.สำ.ท. บัรรลุเป้�ประสำงค์ที�ตั่�งไว้ร่วมีกัันนั�น ยังคงสำ�นต่่อ

แนวท�งเกั�่ที�ว�งไว้ ห้ลังจำ�กันั�นพย�ย�มีสำร้�งแนวท�ง นำ�มี�ปรับั

กัลยุทธ์ิ แก้ัไขธุิรกิัจำที�จำะทำ�ให้้ สำ.สำ.ท. มีีคว�มีเจำริญี่ก้ั�วห้น้�มี�กั 

ยิ�งขึ�น และมีีบัทบั�ทสำำ�คัญี่พร้อมีๆ กัับักั�รพัฒน�ประเทศึไทย เพื�อให้้ 

สำ.สำ.ท. เป็นส่ำวนห้นึ�งที�มีีบัทบั�ทต่่อของสัำงคมีไทยในอน�คต่ 

ส.ส.ทุ. ม้จุดด้ในธุีร้กิัจ ทุ้� ส.ส.ทุ. ทุำ�ม� เน่�อห้�ทุ้� ส.ส.ทุ. 

ม้ ด้อย่้่แล้ัว่ แต่ิร้้ป็แบบกั�ร้นำ�เสนออ�จจะติอ้งเป็ล้ั�ย่นไป็ ย่กัตัิว่อย่่�ง 

เช่ื่น ภ�ษ�ญี่้�ปุ็�น ทุ้�เคย่สอนเม่�อ 10-20 ปี็ทุ้�ผู่้�นม� ห้�กัวั่นน้�เร้�

สอนด้ว่ย่เน่�อห้�เดิม มุมมอง วิ่ธ้ีกั�ร้แบบเดิม ขณะทุ้�ผู้้้เร้้ย่น 10-20 

ปี็ทุ้�แล้ัว่ กัับผู้้้เร้้ย่นอ�ยุ่เทุ่�กัันวั่นน้� ได้เป็ล้ั�ย่นไป็ ม้คว่�มสนใจทุ้�

เป็ล้ั�ย่นไป็ เร้�ต้ิองป็รั้บวิ่ธ้ีกั�ร้เข้�ถึงผู้้้เร้้ย่นให้้ม�กัขึ�น นอกัจ�กัน้� 

อุติส�ห้กัร้ร้มติ่�งๆ ม้วิ่วั่ฒน�กัร้ ม้คว่�มก้ั�ว่ห้น้�ต่ิอเน่�องไม่ห้ยุ่ด

นิ�งเร้�ต้ิองก้ั�ว่ให้้ทัุนอุติส�ห้กัร้ร้มทุ้�เป็ล้ั�ย่นไป็ 

นอกัจำ�กันี� ต้่องสำร้�งทีมีง�นที�แข็งแกัร่ง เพื�อร่วมีกัันทำ�ให้้ 

สำ.สำ.ท. สำ�มี�รถึพัฒน�ห้รือก้ั�วทันเทคโนโลยี เพื�อเสำริมีสำร้�งฐ�น

เศึรษฐกิัจำไทยให้้แข็งแกัร่ง และยั�งยืน

กั�รรับัต่ำ�แห้น่งผ้้่อำ�นวยกั�รท่�นให้มี่ของ สำ.สำ.ท. เป็น

คว�มีท้�ท�ยอย�่งยิ�งของ ดืร.สำพุจำน์ เพร�ะไดืก้้ั�วเข�้มี�ท�่มีกัล�ง

สำถึ�นกั�รณ ์กั�รแพรร่ะบั�ดืของไวรัสำโควิดื-19 ระลอกั 2 ซึี�ง สำ.สำ.ท. 

ได้ืรับัผ่ลกัระทบัจำ�กักั�รถึดืถึอยของเศึรษฐกัิจำ และผ่ลกัระทบัที�

อ�จำจำะเกิัดืขึ�นต่่อจำ�กันี� เพร�ะไม่ีมีีใครอ�จำร้้ได้ืว่�จำะสำ�มี�รถึห้ยุดื

วิกัฤต่นี�ได้ืเมืี�อไห้ร่

“จร้ิงๆ ส.ส.ทุ. ป็ร้ะสบกัับว่ิกัฤติโคว่ิด-19 ม�กั่อนห้น้�น้�

แล้ัว่ แต่ิผู้มอ�จไม่ได้ทุร้�บถึงสถ�นกั�ร้ณ์ของ ส.ส.ทุ. ก่ัอนห้น้�น้� 

แต่ิห้ลัังจ�กัทุ้�เข้�ม�รั้บติำ�แห้น่งแล้ัว่ ได้ม�ศึึกัษ� แลัะได้รั้บร้้้ข้อม้ลัถึง 

ผู้ลักัร้ะทุบทุ้�ได้รั้บก็ัพอจะเข้�ใจสถ�นกั�ร้ณ์ของ ส.ส.ทุ. ณ เว่ลั�น้�” 

สั.สั.ทั. ม่ีจุุดดีใน์ธุุรกิิจุ ทัี� 

สั.สั.ทั. ทัำ�ม่� เน์้�อห�ทัี� สั.สั.ทั. ม่ี 

ดีอ ย่่ แล้้วิ แต่่ ร่ปิแบบกิ�ร 

น์ำ�เสัน์ออ�จุจุะต่้องเปิล้ี�ยน์ไปิ
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จัะนำา	ส.ส.ท.	ก�าวผิ่านวิกฤตนี�ไปุ่อย่างไรู้

ภ�ยใต้่กั�รบัริห้�รง�นของ ดืร.สุำพจำน์ ท่�นได้ืให้้ทัศึนะว่� 

ปัญี่ห้�ของ สำ.สำ.ท. มีีทั�งระยะสัำ�น และระยะย�ว แน่นอนว่�วิกัฤต่

โควิดื-19 ได้ืส่ำงผ่ลกัระทบักัับัทุกัภ�คสำ่วนของอุต่สำ�ห้กัรรมี จำะมีี

เป็นส่ำวนน้อยเท่�นั�นที�ได้ืรับัประโยช้น์จำ�กัวิกัฤต่โควิดื-19 สำ.สำ.ท. 

เป็นเห้มีือนกัับัอุต่สำ�ห้กัรรมีสำ่วนให้ญี่่ที�ได้ืรับัผ่ลกัระทบัในดื้�นลบั 

ซึี�งต้่องด้ืว่�จำะบัรรเท�สำถึ�นกั�รณ์นี�อย่�งไร และสำ�มี�รถึรับัมืีอ

อย่�งไรเมืี�อสำถึ�นกั�รณ์นี�ดีืขึ�น เพื�อให้้กั�รดืำ�เนินง�นของเร�กัลับั

มี�ส่้ำภ�วะปกัติ่ให้้เร็วที�สุำดื ส่ำวนปัญี่ห้�ระยะย�ว จำะเน้นเรื�องของ

กั�รปรับัทิศึท�งท�งด้ื�นธุิรกิัจำ โดืยกั�รศึึกัษ�แนวท�งในกั�รปรับั

เปลี�ยนช่้องท�ง แก้ัไข ในกั�รนำ�เสำนออย่�งไร เพิ�มีเติ่มีผ่ลิต่ภัณฑ์์

อะไรขึ�นมี�ให้้เป็นที�สำนใจำ และต่อบัรับักัับัธุิรกิัจำในปัจำจุำบััน

โดืยในเบืั�องต้่น มีีกั�รเต่รียมีคว�มีพร้อมีรับัมืีอกัับั 

สำถึ�นกั�รณ์กั�รแพร่ระบั�ดืครั�งนี�  ทั� งกั�รรวบัรวมีข้อม้ีล 

กั�รว�งแผ่นกั�รรับัมืีอภ�วะวิกัฤต่ และกั�รสืำ�อสำ�รที�ชั้ดืเจำนเพื�อ

สำร้�งคว�มีเชื้�อมัี�นให้้แก่ัล้กัค้� ค่้ค้� และพนักัง�น ทั�งนี� เร�จำะตั่�ง

รับัอย่�งเดีืยวอ�จำไม่ีพอสำำ�ห้รับักั�รให้้ สำ.สำ.ท. ก้ั�วไปข้�งห้น้� ซึี�ง

ต้่องคำ�นึงถึึงมี�ต่รกั�รที�จำะทำ�ให้้ สำ.สำ.ท. ปรับัตั่ว พัฒน� และเสำริมี

ช่้องท�ง สำร้�งโอกั�สำ สำร้�งธุิรกิัจำให้ม่ีของ สำ.สำ.ท. ให้้สำอดืรับักัับั

กั�รเปลี�ยนแปลงของโลกั และธุิรกิัจำในปัจำจุำบััน

การู้เติบโตในธ์้รู้กิจัใหม่	 เพั่อรู้องรู้ับกับ

สถานการู้ณ์โควิด-19

ดืร.สุำพจำน์ มีองว่�กั�รเติ่บัโต่ในธุิรกิัจำให้ม่ี มีีอย่้ 

2 เรื�อง กัล่�วคือ ศัึกัยภ�พในกั�รรับัมืีอกัับัปัญี่ห้�กั�ร

แพร่ระบั�ดืของโควิดื-19 ซึี�งโดืยธิรรมีช้�ต่ิของธุิรกิัจำ 

มีีคว�มีทนท�นต่่อสำถึ�นกั�รณ์วิกัฤต่ไดื้แต่กัต่่�ง

กััน ยกัตั่วอย่�ง ศ้ึนย์ฝึ่กัอบัรมีของ สำ.สำ.ท. 

โดืยส่ำวนให้ญ่ี่เร�ต้่องกั�รเชิ้ญี่คน

มี�ฝึ่กัอบัรมีที�ศ้ึนย์ฝ่ึกัอบัรมีของ

เร� ล้กัค้�ที�มี�ฝ่ึกัอบัรมีที�ศ้ึนย์ฝึ่กั

อบัรมี อ�จำจำะยังไม่ีคุ้นเคยกัับักั�ร

เรียนกั�รสำอนออนไลน์ ผ่มีคิดืว่�

สิำ�งที�เร�ทำ�ได้ื คือ เร�ต้่องให้้คว�มีร้้

กัับัผ้้่เข้�อบัรมี ให้้ผ้้่เข้�อบัรมีปรับัใช้้

เทคโนโลยีมี�เป็นเครื�องมืีอสำำ�ห้รับัฝึ่กั

อบัรมี รวมีถึึงท�งด้ื�นโรงเรียนภ�ษ� 

สำ.สำ.ท. ด้ืวยเช่้นกััน 

เรื�องที� 2 คือ กั�รนำ� สำ.สำ.ท. เติ่บัโต่ไปกัับัสัำงคมีในโลกักัว้�ง 

ซึี�งไม่ีเกีั�ยวกัับัสำถึ�นกั�รณ์โควิดื-19 ผ่มีมีองว่� สิำ�งนี�เป็นคว�มี

ท้�ท�ยในเรื�องของกั�รแข่งขัน ในยุคที�ค่้แข่งท�งธิุรกิัจำส้ำง สำ.สำ.ท. 

มีีศัึกัยภ�พในกั�รเติ่บัโต่ของธิุรกิัจำที�ได้ืดืำ�เนินกั�รมี�ต่ลอดืระยะ

เวล�กัว่� 40 ปี ซึี�งผ่มีจำะนำ�มี�ใช้้เป็นจุำดืแข็งในกั�รสำ�นต่่อ และ

เสำริมีสำร้�ง สำ.สำ.ท. ให้้เข้มีแข็งยิ�งๆ ขึ�นไป

ฝัากทิ�งท�ายให�กับสมาชิิก,	ล้กค�า,	Stakeholders	ฯลฯ

จำ�กัแนวนโยบั�ยกั�รบัริห้�รง�น ที�จำะขย�ยธิุรกิัจำของ 

สำ.สำ.ท. ให้้เต่บิัโต่ และรว่มีกัันทำ�ให้้ สำ.สำ.ท. เปน็ส่ำวนห้นึ�งของสัำงคมี

ไทย สำร้�งฐ�นเศึรษฐกัจิำได้ือย่�งยั�งยืน ดืร.สำพุจำน์ พร้อมีสำร้�งคว�มี

เชื้�อมัี�นให้้กัับั Stakeholders ว่�

ผ่มีคิดืว่� สำ.สำ.ท. จำะพย�ย�มีเติ่มีเต็่มีในสิำ�งที�เข�ข�ดื เพร�ะ

ว่� สำ.สำ.ท. อย่้ไม่ีได้ืห้�กัไม่ีมีีล้กัค้� ไม่ีมีี Stakeholders ท่�นอื�นๆ 

ประสำบักั�รณ์กัว่� 40 ปี และกัำ�ลังจำะก้ั�วส่้ำ 50 ปี ของ สำ.สำ.ท. ที�

ผ่่�นมี�เป็นเครื�องยืนยัน ถึึงแม้ีว่�ผ่มีจำะเป็นคนให้ม่ีของที�นี� แต่่มีี

คณะกัรรมีกั�รบัริห้�รที�เป็นผ้้่ร่วมีพัฒน� สำ.สำ.ท. ร่วมีกัันมี� ทุกัคน

มีีจิำต่วิญี่ญี่�ณ มีีคว�มีมุ่ีงมัี�นอย่้แล้วที�จำะผ่ลักัดัืนให้้ สำ.สำ.ท. เป็น

ส่ำวนห้นึ�งของสัำงคมีไทยต่ลอดืระยะเวล�ที�ผ่่�นมี� และสำร้�งธุิรกิัจำ

ให้ม่ีของ สำ.สำ.ท. ให้้สำอดืรับักัับักั�รเปลี�ยนแปลงของ

โลกั และธุิรกิัจำในปัจำจุำบััน โดืยเน้นยำ��คว�มีเป็น 

Social Enterprise ที�สำ�มี�รถึต่อบัโจำทย์ของ

สัำงคมี และกัลุ่มีอุต่สำ�ห้กัรรมีที�เร�สำนับัสำนุน

อย่้ได้ือย่�งมีีประสิำทธิิภ�พ 

และไม่ว่าจะเกิด็อะไรู้ขึ�น ใน

สุภาวะใด็ก็แล�วแต่ิ ผู้มม่ความเชืี�อมั�นว่า 

สุ.สุ.ที. คำานึงถึึงการู้บุริู้การู้ท่ี�ม่ค่ณภาพ 

และสิุ�งน่�จะเป็ุ่นสิุ�งท่ี�เรู้าจะยังคงรัู้กษาไว�

อย่างแน่นอน ในการู้ให�บุริู้การู้

สืุบุต่ิอไปุ่ TPA
news




