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วันที่ 7-22 ตุลาคม 2558 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
ความเปนผูนําของนายกประยุทธในตางประเทศเขาขายทฤษฎีของผม Respect และ Dignity 

 

 คงจํากันไดเมื่อไมนานนัก ยุคประชาธิปไตยเบิกบาน มีนายกรัฐมนตรีหญิงหาเสียงแค 49 วัน เปน

นองสาวนายใหญ ถูกเลือกมาเปนนายกรัฐมนตร ี 

- เดินทางไปตางประเทศ 43 ครั้ง โดยเครื่องบินเหมาลําใชเงินหลวงอยางไมกลัวจะหมดคลัง

ทั้งหมดสามรอยลานกวาบาท 

- การไปแตละครั้ง ขนกระเปาใสอะไรก็ไมทราบแตคนสวนมากคาดวาเปนเงินไปทุกครั้งกวา 40 

ใบ ไมตองตรวจศุลกากร นี่หรือนายกรัฐมนตรีไทยเพื่อคนไทย 

- ทานอาหารมื้อละกวา 2 แสนบาท โดยไมวิตกเพราะเปนเงินหลวง 

- ขายขี้หนากันทั่วโลก โดยแสดงความโงเขลา เชน พูดกับ ฮิลลารี คลินตัน  แทนที่จะพูดวา 

Welcome แตไปพูดวา Overcome 

- พูดผิด พูดถูกไมรูวาพื้นฐานภาษาไทย หรือความรูรอบตัวตาง ๆ อยูที่ไหน เรียกหาดใหญวา

จังหวัดหาดใหญ และอื่น ๆ อีกมากทําขายขี้หนาหลายครั้ง 

- ปปช. เตือนให ยกเลิกจํานําขาว ก็บอกวาเปนนโยบายรัฐบาลหาเรื่องเลิกไมได เลยเจงไปกวา 

600,000 ลานบาท 

- นโยบายรถคันแรก ชวยคนชั้นกลางใหมีหนี้มากขึ้น เพราะอาจจะมีผลประโยชนกับบริษัทรถ 

แทนที่จะใหคนไทยมีนิสัยใชขนสงมวลชน  สงผลใหปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษมากขึ้น  

- นโยบายคาจางขั้นต่ํา 300 บาททั่วประเทศ ทําใหศักยภาพการแขงขันหายไปกวา 50 % ธุรกิจ

ไทยตองยายฐานการผลิตไปตางประเทศเพราะแบกรับภาระไมไหว แรงงานตางดาวรอดและได
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ประโยชนเพราะรับ 300 บาท จากเดิมที่เมียนมาไดต่ํากวา 100 บาท จึงถามวาแทจริงใครได

ประโยชนกันแน 

ชวงแรกที่นายกฯ ประยุทธ เขามาบริหารประเทศ ถูกโจมตีจากตางประเทศ เพราะไมใช

ประชาธิปไตยแตเปนเผด็จการปจจุบันนี้ ตางประเทศเริ่มตาสวาง เห็นปญหาของเมืองไทยวาเปนอยางไร ได

เขาใจแกนของปญหาหรือเรียกวา Root Cause ของการปฏิวัติครั้งน้ี 

นายกฯประยุทธมีความจริงใจและหวังดีตอประเทศ อยูไปนาน ๆ จะมีคุณคา เชน การพูดกับสื่อ

แบบจริงใจ ไมกลัวสื่อ จงรักภักดีตอประเทศและสถาบันพระมหากษัตริย ผมจึงชอบที่ทานเปนดังน้ี 

- ประเทศไทยไดรับการยอมรับนับถือRespect กลับมาในสายตาชาวโลก 

- สรางศักดิ์ศรีกลับคืนมาใหประเทศและคนไทย อยางมี Dignity ศักดิ์ศรีอยางนาภูมิใจ 

เนนเศรษฐกิจพอเพียง และยังไดอธิบายปญหาของคนไทยใหชาวโลกไดรับทราบ ทําใหเกิดความ

เขาใจและเปนที่ยอมรับของโลกจากนายกฯประยุทธมากขึ้น แถมยังไดรับเกียรติจากโลกที่ยกยองประเทศ

ไทยใน2 เร่ืองใหญ ๆ คือ  

 เรื่องแรก ประเทศไทยรับรางวัลITU Global Sustainable Digital Development  Awardsซึ่งเปน

องคกรที่สําคัญเร่ืองโทรคมนาคม มีสมาชิกกวา 100 ประเทศ  

 เร่ืองที่สองไทยไดรับเลือกเปนประเทศกลุมเปนกลาง ไมพึ่งฝายมหาอํานาจ หรือเรียกวา กลุม G7 

ซึ่งมีอิทธิพลตอโลกมาก 

 ขอบคุณที่ทานนายกฯ ดึงเอาความภูมิใจของผูนําไทยกลับมาอยางเปนที่ยอมรับนับถือRespect 

และมีศักดิ์ศรีDignity ครับ  

 สวนที่บานเรา เริ่มเห็นแลววาระเบิดที่ศาลทาวมหาพรหมเอราวัณครั้งนี้ อยางที่ผมไดเขียนใน

บทความครั้งกอน วาสงสัยคนทําเปนตางชาติ แตก็อยาตัดประเด็นการเมืองในประเทศทิ้งไป เพราะมีกลุมผู

ไมหวังดี (รู ๆ กัน) เคยทําเหตุการณรุนแรงมาแลว แถมไปสืบวามือระเบิดยงยุทธคนไทยซึ่งมีประวัติเคย

ปฏิบัติการใหกลุมการเมืองที่เสียประโยชนมาแลว และคราวนี้ใชโอกาสสรางสถานการณวาเปนชาว

ตางประเทศทํา แตผมวาผูกระทําจริง ๆ เปนกลุมการเมืองที่เสียผลประโยชนในประเทศ วาจางชาว

ตางประเทศลงมือทํา เพราะดูจากเสนทางการเงิน และวิธีการทํางาน 

 ผมขอขอบคุณตํารวจไทยยุคนี้ กลับมาผงาด ทําจริง ไมอยูภายใตอิทธิพลการเมืองใด ๆ มีแตทํา

เพื่อชาติและบานเมืองจับตัวการไดและอาจสืบตอไปถึงตนตอในประเทศได 

 ตํารวจไทยยุคนี้จึงนําความเชื่อถือRespect และศักดิ์ศรีDignity ของวงการตํารวจไทยกลับมา

อยางสงางาม ขอใหรักษาความดีนี้ไว 
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พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบรางวัล ITU Global Sustainable Digital Development 

Award 

            ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารที่ 3 ตุลาคม 2558 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 4 ตุลาคม 2558 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาววา ในขณะที่บันทึกเสียงรายการวิทยุตอนที่ออกอากาศนี้ ศ.ดร.จีระ 

หงสลดารมภกําลังทําโครงการรุนที่ 3 ใหแกคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในชวงสุดทาย 

มีแพทย พยาบาล ฝายสนับสนุน สวนฝายวิชาการก็มีหัวหนา เลขานุการคณะ ฝายคอมพิวเตอร ฝายการเงิน 

ฝายโสตทัศนะ ครึ่งหนึ่งของผูเขารวมโครงการเปนเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการหรือเรียกวา ฝายสนับสนุน

ไดมาเรียนดวย ทําใหผูเขารวมโครงการเหลานี้มีความกระตือรือรน ตรงตามทฤษฎีของศ.ดร.จีระ หงสลดา

รมภคือความหลากหลาย (Value Diversity) ถาผสมผสานกันหลายฝาย จะทําใหเกิดพลังขึ้น 

 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุนที่ 3 

ที่มา: คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดชมเชยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีที่ไดไปตางประเทศมา 

ทานไดนําศักดิ์ศรีความเปนคนไทยไปนําเสนอ ทูตสหประชาชาติก็ไดนําเศรษฐกิจพอเพียงไป และอธิบายให

เห็นวาประเทศไทยเปนประเทศประชาธิปไตยแตขอจัดการกับการปฏิรูปกอน 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมีความภูมิใจสองเรื่อง เพราะไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีของ ศ.ดร.จีระ 

หงสลดารมภ เรื่องทุนมนุษย ทุนมนุษยไมใชเกงอยางเดียว แตตองมีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน

เรียกวา Respect นับถือซึ่งกันและกัน ความมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย แมประเทศไทยยังไมเปน

ประชาธิปไตยเต็มใบ แตแสดงใหเห็นวาเปนประเทศเอกราชมายาวนาน มีเกียรติและศักดิ์ศรีและเลาใหที่

ประชุมฟงวา ประเทศไทยกําลังปฏิรูปอยู ขอเท็จจริงแบบนี้ทําใหพลเอกประยุทธ จันทรโอชาเปนตัวแทน

ประเทศไดอยางสวยงามและไดรับรางวัลจากไอทียูเปนรางวัลดานการสื่อสารโทรคมนาคมแหงชาติ ซึ่งเปน

รางวัลจากองคกรที่ดูแลคลื่นสื่อสารทั้งหมด พลเอกประยุทธ จันทรโอชายังไดรับเลือกเปนประธานกลุมจี 77 
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ซึ่งเปนกลุมประเทศกําลังพัฒนาไมฝกใฝมหาอํานาจ ซึ่งเปนไดยากมาก ใน 77 ประเทศนี้มีประเทศในกลุม

แอฟริกาและละตินอเมริกา มีหลายประเทศซึ่งสามารถเปนประธานในที่ประชุมได แตก็ยังเลือกพลเอก

ประยุทธ จันทรโอชาเปนประธาน การไดรับเลือกเปนประธานคร้ังนี้จึงนาจะเปนความภูมิใจ ศ.ดร.จีระ หงส

ลดารมภไดใหกําลังใจพลเอกประยุทธ จันทรโอชาดวย ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดไปอินโดนีเซียมา ที่

อินโดนีเซียก็มีการจัดประชุมแบบนี้ที่เมืองบันดุงเมื่อค.ศ. 1955 ซึ่งตอนนั้นบิดาของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ

เปนขาราชการอยู  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเลาเกี่ยวกับการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี

รศ.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน และศ.ดร.เอนก เหลาธรรมทัศนมารวมสอนดวย รศ.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน

สอนวิชาการวางแผนกลยุทธเพื่อนวัตกรรม ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภสอนเรื่องทุนมนุษย ซึ่งสอนมาแลว 9 ป 

รุน 9 จึงมีประเด็นที่กระเดงออกมา คือการเปรียบเทียบนวัตกรรมระหวางสินคาจะเปรียบเทียบในมุมมอง 2 

ประเทศ ซึ่งเปนประเทศใหญทั้งคู เมื่อ 10 ปที่แลว มีหลายคนบอกวา จีนตอนนั้นขยายตัวเร็ว อัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง 10% กวา หลายคนอาจมองวาจีนมีธุรกิจใหมมากมาย เปนธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีไม

สูงนัก เปนโรงงานของโลก จึงมีการวิเคราะหวา นวัตกรรมเกิดที่ประเทศจีนไดเร็วกวา แตในปจจุบันนี้ 

หลายสํานักกําลังวิเคราะหกันวา ธุรกิจของจีนเร่ิมแผว อุตสาหกรรมเริ่มหด ในขณะเดียวกัน จีนและอินเดียมี

ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แผนที่ประเทศจีน 

ที่มา: http://www.topguilintravel.com/guilin-maps/ 
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แผนที่ประเทศอินเดีย 

ที่มา: http://bangalore.igetweb.com/index.php 

 ที่โดดเดนคือที่บังกาลอร มีแนวโนมเปดเสรีดานความคิด ที่อินเดียไมไดสกัดกั้น Google หรือ 

Facebook หรือ Gmail แตจีนก็ยังกีดกันเสรีภาพตางๆ หลายบทความลาสุดวิเคราะหวา นวัตกรรมจากนี้ไป

อาจมีแนวโนมวาคนในประเทศอินเดีย เศรษฐกิจอาจเล็กกวาประเทศจีน แตขณะนี้อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของ 2 ประเทศนี้เกือบจะเทากันแลว  เพราะเมื่อกอนจีนขึ้นไป 10%, 15% อินเดียสูไมได ตอนนี้

ของจีนลงมา 5-6% เศรษฐกิจในยุคของโมดี้ขึ้นมา ในระดับประเทศ อนาคตของนวัตกรรมก็จะยายแนวคิด

ตางๆมาอยูที่ประเทศอินเดียมากขึ้น ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววาในยุคของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยนาจะเพิ่มขึ้นอีก 1% แตในความเปนจริง งบประมาณก็ถูกแยกไป  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาววา ถาจะเนนวิจัยและพัฒนา ควรมุง Sector ที่ไมตองตามเทคโนโลยี

ตางประเทศ เชน เกษตร ทองเที่ยว สุขภาพ ทั้งสาม Sector ไทยมีภูมิปญญาอยูแลว  
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ธุรกิจแปรรูปสินคาเกษตร 

ที่มา: http://aaaaaaaaasfksg.blogspot.com/ 

 

ธุรกิจทองเที่ยว 

ที่มา: http://th.aectourismthai.com/ 

aecnews/1681 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจการแพทย 

ที่มา: http://www.nmaregion6.org/wp-

content/uploads/2014/07/Im55-300x213.jpg 

 

 

 

 

 

รายการ Human Talk กระตุนกระทรวงเกษตรและสหกรณใหหันมาสนใจเรื่องการวิจัยและพัฒนาไปตอยอด

การเกษตรอยางแทจริง สวนดานการทองเที่ยว ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกําลังทําโครงการอยู สวนดานสุขภาพ 

ก็มีคนระดับมันสมองของประเทศไปกระจุกตัวในแวดวงการแพทยมากมาย พอแมก็หวังจะใหลูกเปนแพทย 

ประเทศเกาหลีและอินเดียมักจะดึงคนระดับมันสมองกลับมาที่ประเทศ คนเรียนเกงจํานวนมากใน

สหรัฐอเมริกาเปนชาวอินเดีย ในอดีตก็เปนเกาหลี แตคนไทยเมื่ออยูตางประเทศนาน ก็อาจจะเคยชินกับ
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ระบบที่นั่น พอเขามาประเทศไทย ก็พบกับระบบเจาขุนมูลนาย ประเทศไทยยังบริหารคนเกงขามชาติยังไม

เปน ดร.สุเมธเคยพูดวา ตอนไปตางประเทศ ไดพบกับหมอที่เกง แตเมื่อเชิญมาทํางานที่ประเทศไทย ก็เขากับ

วัฒนธรรมประเทศไทยไมได การดึงมันสมองของคนในโลกมาอยูที่ประเทศไทย หรือคนไทยที่อยู

ตางประเทศเรียกวา “Reversed Brain drain” คือดึงสมองไหลกลับ หนังสือพิมพ New York Time ได

กลาวถึงคนอินเดียวา มีพื้นฐานที่ดีดานไอที คณิตศาสตร แมกระทั่งคนขับรถแท็กซี่ คนขับรถตุกตุก ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อน ที่นัน่มีเสรีภาพ เปนประชาธิปไตยแบบเปดกวาง ในขณะเดียวกันจีน

มีการควบคุมเพราะมีปญหาความมั่นคงในประเทศอยู 

 
พนักงานไอทีชาวอินเดีย 

ที่มา: http://www.livemint.com/Opinion/15U8U3jZn2rCFnTpzbbW0J/Views--Indias-IT-majors-will-have-

to-live-with-pricing-pre.html 

 

นวัตกรรมตองมาจากเสรีภาพในการคิดเปน วิเคราะหเปน เสรีภาพในการเชื่อมโยงกัน เสรีภาพทางเศรษฐกิจ

กระเดงไปยังเสรีภาพทางการเมือง ประเทศจีนยังระมัดระวังเรื่องเหลานี้อยู ถาประเทศไทยจะขึ้นมาเนน

นวัตกรรม พลเอกประยุทธ จันทรโอชาจะเปนหัวใจ วันหนึ่งทานควรบินไปพบผูเชี่ยวชาญระดับโลกบาง 

อาจบินไปจีนและอินเดียเพื่อพบกับนักธุรกิจดานไอที เนื่องจากพื้นฐานของไทยยังไมเขมแข็ง ถายังจะ

ผลักดันใหเปนหนาที่ของกระทรวงไอซีทีอยางเดียวไมได ก็ตองมีตัวชวย ถามีเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม

ชายแดนตางๆ ก็สามารถขับเคลื่อนใหธุรกิจเล็กๆ ไมวาจะเปนธุรกิจแปรรูปสินคาเกษตร ธุรกิจการแพทย 

ธุรกิจทางดานการทองเที่ยวไดรบัประโยชนมากที่สุด  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาวปดทายวา ในการเรียนเรื่องนวัตกรรม เรื่องสําคัญที่สุดคือตองมีทุน

มนุษยเปนหลักในการขับเคลื่อน นวัตกรรมไมใชเรื่องเทคโนโลยีอยางเดียว แตเทคโนโลยีก็สําคัญ 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/akom/2014/08/27/entry-1 

เมื่อกลับไปดูโครงสรางการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

ประเทศไทยยังออนแอทุกจุด จํานวนประชากรที่เขามาสูตลาดการศึกษานอยลง การศึกษาไทยยังขาด

คุณภาพ ซึ่งควรปรับปรุงใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ วิธีการหนึ่งคือ ถาปรับปรุงการศึกษาใหคลายกับที่

กระทรวงสาธารณสุขทําคือใหมีการตั้งองคกรอิสระ นักการเมืองจะไดไมมาวุนวายกับงบการศึกษา ใน

ปจจุบันนี้คือนักการเมืองสั่งการควบคุมขาราชการประจํา เนนปริมาณของการศึกษาเพื่อทุกคนมีโอกาสได

เรียน แตคุณภาพออนแอ ถาไมพัฒนาทุนมนุษย ก็จะไมมีโอกาสเขาไปสูนวัตกรรมอยางที่คาดไว หลักสูตร

ปริญญาเอกที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนนคุณสมบัติของคน ซึ่ง

คุณสมบัติที่สําคัญที่สุดคือ จะตองบริหารจัดการคนเหลานี้ใหมีความสามารถถาดึงคนเหลานี้มาจาก

ตางประเทศ นี่เปนสิ่งจําเปนที่สุด ถาจะหลุดพนกับดักความเปนประเทศกําลังพัฒนารายไดประมาณ 6,000 

ดอลลารสหรัฐตอคนตอป คนตองเกงและดี มีพื้นฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เวลาเรียนแลวมีปริญญาและมี

ปญญาดวย ตองมี Networking หรือเครือขาย เครือขายยุคตอไปตองรวมมือกัน ไมใชสั่งการ ถึงเวลาแลวที่

จะตองปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริง โดยเริ่มจากการทําการศึกษาใหปลอดจากการเมือง 
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บทความพิเศษ 

จากแนวคิดการตลาดสูความรวมมือระดับอาเซียน 

ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

อนาคตของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนที่ 3 มี

กิจกรรมสําคัญอยางหนึ่งคือ Learning Forum 

& Workshop หัวขอ “จากแนวคิดการตลาดสู

การปรับใชของคณะแพทยศาสตร ม.อ.” 

โดย ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรต ิ

ซึ่งทานไดใหผู เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการประชุมกลุมยอย วางแผน

ความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่ง

ถูกแบงออกเปนกลุมตามศักยภาพ แลวนําเสนอดังน้ี 

 
 

ที่มา: http://khtpschool.ning.com/profiles/blogs/introduce-asean 
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กลุม 4 ไดเสนอวา ควรสรางความรวมมือดานอาหาร เพราะประเทศไทยมีจุดเดนดานอาหารซึ่งเปน

ที่รูจักในฐานะครัวของโลก 

 
 

ที่มา: http://www.uasean.com/kerobow01/881 

 

โดยเลือกเมียนมาเปนประเทศแรกที่จะรวมมือดวยเพราะมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมใกลเคยีงประเทศ

ไทย อยูติดประเทศไทย มีทรัพยากรสมบูรณมากกวา และแรงงานถูกกวา สวนขอดีของประเทศไทยคือมี

อุตสาหกรรม การขนสงที่ดีกวา มีแรงงานที่มีคุณภาพกวา อาหารไทยมีชื่อเสียงในระดับโลก 

 ตอมา จึงเลือกกลุมที่ประกอบดวย ประเทศเวียดนาม ลาวและกัมพูชา เพราะมีแหลงทรัพยากรที่อยู

ใกลประเทศไทยและถูกกวา เวลาที่ประเทศเหลานี้สงสินคาก็ตองผานประเทศไทยทําใหประเทศไทยเปนจุด

ศูนยกลางการกระจายสินคา 

หลังจากอาหารไทยไดเขาสูตลาดแลว ควรสรางมูลคาเพิ่มใหอาหาร โดยทําเปนอาหารฮาลาล ซึ่ง

ประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่เหมาะสมจะรวมมือดวย มาเลเซียมีพรมแดนติดกับไทย ทําใหสามารถขนสง

สินคาผานทางบกและทางรถไฟได และที่สําคัญคือมาเลเซียเปนประเทศมุสลิม ก็จะเปดประตูสูตลาดมุสลิม

ใหไทยได 
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ที่มา: http://www.chiangraidirectory.com/wp-content/uploads/2011/09/907-500x375.jpg?407653 

กลุมตอไปที่จะไปสรางความรวมมือดวย คือ กลุมที่ประกอบดวยประเทศอินโดนีเซีย บรูไนและ

ฟลิปปนส ซึ่งเปนประเทศที่มีชาวมุสลิม เมื่อประเทศเหลานี้รับสินคาไทยไปขายแลว จะเกิดการขยายตลาด

ขึ้นตอไป 

ประเทศสุดทายที่จะไปสรางความรวมมือดวยคือ สิงคโปรเพราะเปรียบเสมือนพอคาคนกลาง รับ

สินคามาแลวขายไป มีทาเรือที่เปนศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากยุโรปมามาเลเซียก็ตองผาน

ชองแคบมะละกา มีคาขนสงสินคาก็จะถูกกวาของไทย และมีจุดเดนที่สําคัญเปนแหลงของเงินทุน  

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ไดแสดงความคิดเห็นวา ทุกครั้งที่ไปรวมมือกับแตละกลุม

ประเทศก็เสริมจุดแข็งใหมีอํานาจการตอรองทางการตลาดมากขึ้น ควรนํากัมพูชา ลาว เมียนมามารวมมือ

กอนแลวจะชวนเวียดนามไดงายขึ้น เพราะถาไมรวมกลุม ก็จะตกขบวน เมื่อไดเวียดนามมารวมกลุมแลว ก็

สามารถชักชวนฟลิปปนสมารวมมือ แลวจะขนาบจีนไดในทะเลจีนใต ในที่สุดจีนก็ไดเกาะพาราเซล

กับสแตปเลได กลุมนี้นําเสนอไดดี คือเนนเรื่องอาหารและเปนความคิดที่ดีที่ใชอาหารฮาลาลเชื่อมโยงก็

สามารถไดมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน ประเทศสุดทายที่จะทําหนาที่เปนผูขายคือสิงคโปร เมื่อเดือน

กันยายน 2558 สิงคโปรวางตําแหนงของประเทศเปน Restaurant of the World เพราะสิงคโปรมองวาจุดรวย

ที่สุดคือ Customer Contact จึงวางตําแหนงเปนหนารานทําการขายอาหาร แตไทยเปนครัวโลก เมื่อมีการ

จัดฟอรมูลาวันครั้งที่แลวมีการตั้งโตะขายอาหารไทยที่ทาเรือคลากคีย คลากคียมีความยาว 700 เมตร มี
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รานอาหารไทย 150 กวาราน ซึ่งใหญกวาในประเทศไทย และเปนรานอาหารไทยที่ไมเคยเห็นในประเทศ

ไทย  

 
Clarke Quay สิงคโปร 

ที่มา: http://inside.capitaland.com/spaces/leisure/201310-good-times-by-the-river 

กลุม 1 ไดนําเสนอวา ควรจะเลือกสรางความรวมมือดานการคมนาคมขนสง (logistics) เพราะจาก

ภูมิศาสตร ไทยอยูใจกลางอาเซียน ดานบนมีเมียนมา จีน ฝงขวามีลาว กัมพูชา เวียดนาม สวนดานลางก็มี

มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซียและบรูไน เฉียงออกไปอีกคือฟลิปปนสการทํา logistics และการคมนาคมของ

อาเซียนตองผานไทย ตองพัฒนาการขนสงทุกทิศทาง ไดแก ทางใต ไปมาเล อินโดนีเซีย บรูไน ซึ่งประเทศ

เหลานี้เลือกผานไทยเพื่อไปจีน ตอนบน เชื่อมโยงเมียนมา ไปจีน จีนเปนประเทศที่พัฒนาและตองการธุรกิจ

ตอธุรกิจ ก็ตองการตอลงมาถึงบรูไน ควรจะทํา logistics และ transportation ที่เขาไดทุกที่ แลวจะเกิดธุรกิจ

อื่นๆตามมา เชน  Medical Hub การทองเที่ยว อาหาร บทบาทของไทยเปนผูเชื่อมตอทุกจุดเขาดวยกัน 

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ไดแสดงความคิดเห็นวา นี่คือภูมิปญญาของคณะนี้ และภูมิใจที่

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมีสวนรวม สิ่งที่นําเสนอคือ Food Hub และ Logistics Hub ถือวายอดเยี่ยม ถาทํา

ถนนจากทวายผานโปงน้ํารอนที่กาญจนบุรี ออกดานัง รวมระยะทาง 270 กิโลเมตร ก็จะใชเวลาเดินทาง 7 

ชั่วโมง จะทําใหจีนลําเลียงน้ํามันจากเมียนมาโดยไมตองมีปญหากับมาเลเซียและฟลิปปนสทําให

ประหยัดเวลาและคาขนสงมากขึ้น 
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ที่มา: http://en.aectourismthai.com/content1/1053 
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กลุม 2 ไดเสนอวาควรสรางความรวมมือดานเกษตรโดยเฉพาะขาวซึ่งเปนอาหารหลักของกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน เพราะจุดแข็งของไทยคือการเปนอูขาว อูน้ํา มีภูมิศาสตรอยูบนภาคพื้นทวีป มีความ

เหมาะสมในการเพาะปลูกมาก ประเทศไทยเปนจุดศูนยกลางอาเซียน คมนาคม การศึกษา สงเสริมการศึกษา

ในดานเกษตร มหาวิทยาลัยมีคณะที่เกี่ยวกับการเกษตรมากมาย จากเดิม ไทยเคยเปนที่ผลิตและสงออกขาว

รายใหญในภูมิภาค แตในปจจุบันนี้ ประเทศผูผลิตขาวรายใหญคือ เวียดนาม สวนนอกอาเซียนก็คือจีน 

ปญหาของไทยคือผลิตขาวไดไมเพียงพอตอการบริโภค ทําใหตองนําเขาขาวซึ่งแพงกวาผลิต ทําใหคาครอง

ชีพไทยสูง ประชากรเดือดรอน 

ในการสรางความรวมมือ จะเลือกกลุมผูผลิตขาวคือ ไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม 

ในกลุมนี้เลือกลาวเปนประเทศแรกเพราะการเมืองมีเสถียรภาพกวาและสงบกวา ใหความสําคัญกับ

ไทยโดยสงนักศึกษามาเรียนที่ไทยมาก ไทยสงเสริมเทคโนโลยีเกษตร ลดตนทุนผลิต อาจจะคาบเกี่ยวไปยัง

นโยบายของประเทศ เมื่อมีตนทุนการขนสงที่สูง อาจทําใหตนทุนการผลิตสูงไปดวย ไทยยังควรทําการ

ประกันราคาขาวและสินคาเกษตรอยู แตควรมีกระบวนการที่โปรงใสมากขึ้น แลวขยายความรวมมือไปยัง

ประเทศอื่นๆในอาเซียน 

 
 

ที่มา: http://www.orecinternational.org/ 
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ที่มา: https://www.usaid.gov/burma/our-work/food-security 

 

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ไดแสดงความคิดเห็นวา ขอชื่นชมที่ไดคนพบเรื่องนี ้

คณะเกษตรของไทยติด 100 อันดับแรกของโลก 

 ประเทศไทยมีคุณสมบัติครบตามแนวโนมอาหารโลกคือ 

1.Good to eat 

2.Safe to eat 

3.Enough to eat 

 และไดรับเลือกเปนแหลงเก็บสํารองเมล็ดพันธุพืชเขตรอนถามีสงครามนิวเคลียร สวนประเทศอื่นๆ

ที่ไดรับเลือกมีดังนี้ 

ประเทศนอรเวยเปนแหลงเก็บสํารองเมล็ดพันธุพืชเขตอบอุน ผลไม พืชไร พืชสวน 

ประเทศบราซิลเปนแหลงเก็บสํารองเมล็ดพันธุพืชผลไมยืนตน 

ประเทศมาลเีปนแหลงเก็บสํารองเมล็ดพันธุพืชประเภทผัก หญา 

แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยก็จะเปน Agro Hub after the Nuclear War 
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กลุม 5 ไดนําเสนอใหสรางความรวมมือการแพทย โดยแบงกลุมประเทศในอาเซียนดังนี้ 

กลุมแรกคือ กลุมประเทศที่ยากจนกวาไทย อาจใหความชวยเหลือ คนควา สาธารณสุข การฝก

แพทยในการรักษาโรคที่มีความคลายคลึงกับประเทศไทย 

กลุมที่ 2 คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย  ซึ่งไทยควรมีความรวมมือแบบเสมอภาค ประเทศเหลานี้มี

ประชากรมาก เมื่อความรวมมือการแพทยขยายไปยังประเทศเหลานี้  จะทําใหไดชื่อเสียงและเครดิต 

กลุมที่ 3 คือ ประเทศที่ร่ํารวยกวาไทย จะเปนความรวมมือการซื้อขายบริการการแพทย 

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ไดแสดงความคิดเห็นวา กลุมนี้เริ่มตนชวยคนที่ตองการที่พึ่งเรา

กอน คบเพื่อนเมื่อเกงแลว แลวคบคนที่สามารถจะเรียนรูจากเขาได แตควรสนใจสิ่งที่ประเทศพันธมิตร

ตองการดวย ควรใหความสนใจและทําการตลาดใหสอดคลองกับแนวโนมของโลกไดแก โรคจาก

พฤติกรรมPreventive healthcare, Promotive healthcare และ Alternative healthcare  

 
ที่มา:https://www.bumrungrad.com/th/arrhythmia-treatment-center-bangkok-thailand 

กลุม 3ไดนําเสนอใหสรางความรวมมือการรักษาพยาบาล ซึ่งแบงประเทศอาเซียนออกเปน 3 กลุม 

ประเทศไทยอยูในระดับกลาง นําความรูไปใหแกประเทศความรูนอยกวา มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทํา 

MOU สวนกลุมที่อยูในระดับใกลเคียงไทย เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส แตคารักษาในมาเลเซียสูง

กวา จึงมารักษาในไทย ควรสงเสริมใหชาวมาเลเซียมารักษามากขึ้น ทําใหมีรายไดเขาประเทศมากขึ้น และ

สิงคโปรเปนศูนยกลางเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยในอาเซียน มีสาขามาจากยุโรปและอเมริกา การรักษา

คุณภาพสูง ไทยควรแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับสิงคโปร และสิงคโปรก็ขายของใหไทยไดมากขึ้น ไทยก็มี

เทคโนโลยีใชมากขึ้น 

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ไดแสดงความคิดเห็นวา ชอบที่กลุมนี้สนใจความตองการของ

ตลาด แตก็ยังเนนการเปน Health service hub เนน High Value Chain ควรนําผลประชุมกลุมครั้งนี้ไปอาน

ทบทวน จะพบวา ไทยก็มีดี แลวนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาชวยวิเคราะหเพื่อพัฒนาตอไป 
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ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู 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 

ออกอากาศวันศุกรสัปดาหท่ี 4 ของเดือน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

� ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 

ทุกเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลื่น 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 
 

 
 

   


