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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ในฐานะที่ทํางานเรื่องคน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเมย 
นายทหารที่เสียชีวิตไปด้วยวัยแค่ 19 ปี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สับสนในวิธีการตายของเขาพอสมควร ก็เป็น
เรื่องน่าเศร้าเพราะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า อยากให้ทุกอย่างโปร่งใสด้วย ประเด็นคือ ที่โรงเรียนเตรียม
ทหารก็คงต้องมีวินัย วัฒนธรรมองค์กรแต่ละแห่งสั่งสมมาเป็นเวลานาน ถ้ามีเรื่องอะไรไม่โปร่งใสก็พยายาม
อธิบาย ผิดพลาดอะไรก็แก้ไข สถาบันทหารก็เป็นสถาบันที่มีคุณค่า 
 ส่วนอีกเรื่องคือ ขอแสดงความเสียใจกับชาวอาร์เจนติน่า แม้ในช่วงที่ออกอากาศรายการวิทยุตอนน้ีจะ
ไม่มีข่าวว่า เสียชีวิตแล้ว แต่เรือดํานํ้าหายไปน่าจะประมาณสัปดาห์กว่าถ้านับถึงวันที่ออกอากาศรายการวิทยุ
ตอนน้ี เป็นเรื่องน่าเศร้า เวลากล่าวถึงเรื่องคน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.ดนัย จันทร์
เจ้าฉายก็มองหลายมุม การสูญเสียเป็นเรื่องที่คนเราเข้าใจ แต่สูญเสียในเรือดํานํ้าก็ทารุณเหมือนกัน 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เวลาน้ีก็คิดถึงภาพยนตร์ นึกภาพตามแล้วก็แย่มากๆ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรข้ึน แก้ปัญหาก็ลําบาก มีกรณีแบบนี้หลาย

ครั้ง ที่รัสเซียก็เคยหายไปลําหน่ึง แล้วประเทศไทยจะมีเรือดํานํ้า 3 ลําจากจีน จึงขอเตือนทหารเรือไว้ด้วยว่า 
อย่ามีแต่เรือดํานํ้า ต้องจัดการปัญหาที่มันคาดไม่ถึงถ้าเราอยู่ในเรือดํานํ้าและเป็นทหารด้วย  

หลังจากออกอากาศรายการวิทยุครั้งน้ีไปแล้ว 1 ช่ัวโมง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปที่คณะสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้ไปสอนเป็นระยะอยู่แล้วรวมถึงเป็นที่
ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาต่อเน่ืองมาจนถึงรุ่นน้ีซึ่งเป็นรุ่นที่ 15 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์
วิวัฒน์ ซึ่งก็เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มาช่วยสอนท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา  นอกจาก น้ี  ศ .ดร .จี ระ  หงส์ลดารมภ์ ยังมีลู กศิษ ย์ที่ สอนอ ยู่ที่
มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยช่ือดร.ทรงวุฒิ กันภัยมาช่วยเป็นผู้ช่วยสอนวิชาของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในรุ่นน้ีด้วย ยุคน้ี ต้องมีอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่คนหน่ึง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
และดร.ทรงวุฒิ กันภัยได้ตกลงกันว่า  จะนํานักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารุ่นที่ 15 ไป
พบกับนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพราะที่น่ัน อาจารย์ก็รู้จักกัน วิธีการพบกันคือ ศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์และอาจารย์เป็นผู้สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพราะว่า ถ้านักศึกษา
ปริญญาเอกในเมืองไทยไม่มีคุณภาพ ก็ไม่มีประโยชน์ โครงการปริญญาเอกของทั้งสองมหาวิทยาลัยค่อนข้างจะ
ต่อเน่ือง 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เป็นยุทธศาสตร์ที่ดี มหาวิทยาลัยของไทยไม่จําเป็นจะต้องแข่งขันกัน 
อาจจะเปลี่ยนมิติเป็นความร่วมมือกันหลายๆ เรื่อง ถ้าระดับมันสมองของประเทศร่วมมือกัน นําโมเดลของ
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศพัฒนาแล้วมาใช้ได้แล้วจะเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นอีกมากมาย 

 
เสวนาระหว่างผู้แทนจาก 4 สถาบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ประสบการณ์จากการเรียนรู้ผ่าน 
ทฤษฎีของ ดร.จีระนําไปสู่การปฏิบัติและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารความหลากหลาย ระหว่าง 
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า วิธีการจัดการเป็นเรื่องยาก ปริญญาเอกในเมืองไทยต้องร่วมมือกัน
มากขึ้นเพราะว่าถ้าจะเขียนวิทยานิพนธ์ ทุกวันน้ี ประเทศไทยมีวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกมากข้ึน แต่ว่าผลงาน
ต่างๆ จะช่วยทําให้สังคมดีขึ้นก็ยังมีไม่พอ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มอบหมายให้
นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้นําเสนอว่า จากที่เรียนเรื่องทุนมนุษย์กับศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ มีประโยชน์อย่างไร โดยเปรียบเทียบงานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และผู้นําทางวิชาการ
ต่างประเทศ  
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แนวคิดของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มาจากประสบการณ์ส่วนตัว การเรียนยุคต่อไปไม่ใช่การนําทฤษฎีของ
ต่างประเทศมาวิเคราะห์หรือวิจารณ์เท่าน้ัน ต้องมีความคิดใหม่ของตนเอง แล้วก็สามารถสร้างความคิดใหม่
ขึ้นมาได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายทํางานไปถึงจุดหน่ึง ก็จะมี
ความคิดใหม่ๆ ของตนเองเกิดขึ้นเพราะมีประสบการณ์ บางคร้ังคนไทยก็ไม่ยอมรับความคิดคนไทยด้วยกัน แต่
มักจะนําแนวคิดของตะวันตกเป็นหลัก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์พยายามคิดและเผยแพร่ในระดับเล็กๆ แบ่งปัน
ให้คุณวิชัย วรธานีวงศ์และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายด้วย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายก็มีทฤษฎีมหาสมุทรสีขาว ใน
ที่สุด ก็เป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อประเทศไทย ถ้านักศึกษาปริญญาเอกของทั้งสองมหาวิทยาลัยมาพบกัน ก็
อาจจะแลกเปลี่ยนมุมมองว่า มองเรื่องทุนมนุษย์เป็นอย่างไร วิธีการเรียนของทั้งสองแห่งแตกต่างกันอย่างไร 
แล้วจะพัฒนาหรือเสริมเพ่ิมเติมกันอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามี 20 กว่าคน โครงการปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคนสนใจมากเพราะเน้น 
Thailand 4.0 นวัตกรรมด้วย 

เรื่องต่อมาคือ เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนหน้าการออกอากาศรายการวิทยุครั้งน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ได้รับเชิญจากคุณณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง  

 
เทศบาลน้ีข้ามจากสนามบินนํ้าไปเล็กน้อย ในอดีต เป็นชุมชนสวนทุเรียน แต่ปัจจุบันน้ีเป็นที่จัดสรร เพราะแถว
น้ันมีถนนหนทาง บางครั้งก็มาน่ังรถไฟฟ้ากรุงเทพ-บางใหญ่ได้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ดีใจเพราะทางเทศบาล
ได้ไปเชิญชาวบ้านประมาณเกือบ 500 คน  
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ไปบรรยายแก่คนกลุ่มน้ีเรื่องศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงด้วย  

 
 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้นําทีมไป 7-8 คน แม้จะเป็นเวลาแค่ 3 ช่ัวโมง แต่ช่วงแรก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ได้เล่าให้ฟังว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชกรณียกิจอะไรบ้าง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เคยนํางานของ
พระองค์ท่านไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศเพ่ือให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน แล้วก็สรุปกิจกรรม
แนวพระราชดําริของพระองค์ท่านในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ให้ชาวบ้านแบ่งกลุ่มทํา 
Workshop ปะทะกันทางปัญญา แม้ว่าจะมีผู้ฟังจํานวนมาก แต่ก็แบ่งกลุ่มแค่ประมาณ 30 คน แล้วก็
ยกตัวอย่างที่เขาได้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาแก้ปัญหาต่างๆ  
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เวลาที่ชาวบ้านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้อง ก็มีพ่ีเลี้ยงซึ่งเป็นทีมของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เข้าไปเพ่ือ
กระตุ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงออก ทําให้ได้รับทราบความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องที่มีประโยชน์และ
ทําให้เกิดปัญญาขึ้น เวลาที่คุณวิชัย วรธานีวงศ์สอนเด็ก ก็ทําให้เด็กได้มีส่วนร่วม การเรียนยุคใหม่ต้องเป็นการ
เรียนที่ทําให้ทุกคนรู้ว่า  ความรู้ที่ได้ไปจะนําไปทําอะไร ไม่ได้รู้ไว้เพ่ือไปลอก มีทฤษฎี 2R’s คือการนําความรู้
ต่างๆ ที่มีอยู่ไปปะทะกับความจริง เช่น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องให้เทศบาลแห่งน้ีได้ศึกษาว่าคืออะไร ทํา
แล้วมีประโยชน์อย่างไร แล้วเลือกประเด็นที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิต ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้แนะนํา
ชาวบ้านว่า มี 3 เรื่องใหญ่คือ ค้นหาตัวเองก่อนว่า ในการดํารงชีวิตน้ัน ใช้ชีวิตปราศจากความเสี่ยงหรือไม่ 
ชาวบ้านได้กล่าวถึงเรื่องหวยไม่ว่าจะหวยรัฐบาลหรือหวยใต้ดิน ซึ่งคนเหล่าน้ีก็เป็นคนดี ไม่ได้มีปัญหาอะไรใน
การดํารงชีวิตแต่รู้สึกว่า การเสี่ยงโชค การเล่นหวย การหาเลขเด็ด กลายเป็นอุปนิสัยของคนไทยที่บางครั้งก็
กลายเป็นความหมกมุ่นเหล่าน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้สังเกตดู ก็ได้ความคิดเห็นที่ดีว่า เรื่องน้ีไปสร้าง
ความโลภและความลําบากให้สังคมไทย ถ้าครอบครัวที่ไม่ค่อยจะมีรายได้ลดเรื่องเหล้า บุหรี่ การพนัน ก็จะทํา
ให้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีส่วนช่วยได้มาก เพราะบางทีก็ต้องใช้เงิน ความคิดเห็นน้ีมาจาก
การเสนอแนะของชาวบ้านเพราะชาวบ้านมีกองทุนของพวกเขาที่จะสร้างกันขึ้นเอง เก็บเงินกันเล็กน้อยเพ่ือ
นํามาใช้ในยามเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต คนเหล่าน้ีมีความคิดของเขาอยู่แล้ว เมื่อเขาพูดถึงเรื่องการพนัน ก็เป็น
ประเด็นที่ดี บางครั้งคนไทยก็เล่นการพนันโดยไม่รู้สึกตัวจนกลายเป็นนิสัย 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เมืองไทยก็มีวัฒนธรรมแบบหน่ึงไปแล้วกับเรื่องการพนัน หลายๆคนสนุก
กับการพนัน ถือว่าเป็นปัญหามาก ขึ้นอยู่กับว่า ความพอดีอยู่ที่ไหน ถ้าค้นหาเจอแล้วนําไปใช้ ก็น่าจะดีขึ้น 
เวลาครอบครัวแทงหวยงวดหน่ึง ก็ใช้ไปหลายพันบาท 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ถ้าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่ได้ฟังสิ่งที่ชาวบ้านนําเสนอข้ึนมา 
อาจจะไม่ได้มีการนํามาแบ่งปัน เพราะศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่ได้เล่นการพนัน การพนันในปัจจุบันน้ีมีทุก
ระดับ  ระดับสู งของสั งคมไทย ต้ังแ ต่ข้ าราชการ  พ่อค้ าร่ํ ารวยก็พนันฟุตบอลในวันเสาร์อาทิต ย์                 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์รู้เรื่องน้ีเพราะเวลาไปกินข้าวกับเพ่ือนหรือไปสังสรรค์ ถ้าเป็นวันเสาร์ คนส่วนมากก็จะ
จดจ่อเรื่องฟุตบอล บางคนก็มีตําแหน่งสูงด้วย ระดับล่างควรลดอบายมุขบางอย่างลง ซึ่งก็กลายเป็นวัฒนธรรม
ไปแล้ว ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไร ถ้าทําแล้ว ทําให้ครอบครัวลําบาก มีความเสี่ยงมากขึ้นในชีวิต ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์จึงให้ชาวบ้านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและชีวิตของเขาก่อนแทนที่จะไปมองเรื่องอ่ืน  ต่อมาพูดถึงการ
ทํางานของเขา ปรากฏว่า เขาพูดถึงขยะมาก มองเรื่องการเก็บขยะในชุมชน การให้เยาวชนมีวินัยในการแยก
ขยะแล้วมีหลายแห่งพยายามท่ีจะสร้างรายได้จากขยะ ถือว่าเป็นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญ คือ สามารถ
ใช้ความรู้ต่างๆ เก่ียวกับเรื่องขยะได้ดี สุดท้ายก็คือเรื่องเก่ียวกับการเงิน ชาวบ้านรู้สึกว่า ต้องมีกองทุนขึ้นมา ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเน้นเร่ืองบัญชีครัวเรือน ชาวบ้านจึงกล่าวว่า ต่อไปนี้ ชาวบ้านควรมีกองทุนของพวกเขา
เองเพ่ือปกป้องความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีชาวบ้านบางคนต้ังกองทุนขึ้นมาแล้ว เช่น การเสียชีวิต บางคร้ัง ก็สามารถ
ได้เงินถึง 60,000-70,000 บาทเพ่ือจะช่วยเหลือครอบครัวต่อไป ในที่สุดแล้ว ความเสี่ยงหรือภูมิคุ้มกันอันหน่ึง
ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจเพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 เคยรับสั่งว่า ถ้าเรายังไม่พร้อม ก็ต้องเดินสายกลาง 
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เรื่องน้ีก็สามารถช่วยชาวบ้านได้มาก ชาวบ้านมีการปลูกผักครัวเรือนแทนที่จะไปซื้อมา ก็สามารถนํามาจุนเจือ
เรื่องรายได้ คนที่มาฟังส่วนมากเป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่ใช่คนยากจนเพราะชุมชนน้ีกลายเป็นแหล่งที่เจริญไปแล้ว 
บางคนเคยเป็นอดีตข้าราชการ นักธุรกิจ พวกเขาดีใจที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์บอกว่า ผู้สูงอายุไม่จําเป็นต้อง
ไปแบมือขอคน แต่รวมตัวกันจัดฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ คุณพิชญ์ภูรี จันทรกมลที่ไปด้วยก็ขอให้ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ยกตัวอย่างค่านิยมผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น  

คนที่อายุ 65-75 ปี ยังใช้งานได้  
คนที่อายุ 75-85 ปี เรียกว่า วัยกลางคน  
คนที่อายุ 85-95 ปี เรียกว่า แก่ 

เมื่อได้ยินแบบน้ี ผู้สูงอายุบางคนก็ลุกขึ้นมาทันทีบอกว่า ตนยังหนุ่มอยู่ ส่วนนายกเทศมนตรีก็อยู่ตลอดโครงการ 
โดยมากล่าวเปิดและฟัง ท่านเป็นคนรุ่นหนุ่มอายุแค่ 40 กว่าปี ได้รับการเลือกต้ังทุกครั้ง ขอให้จําช่ือ          
คุณณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองไว้ เวลาที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงนักการเมืองที่ผ่านการเลือกต้ัง ก็มองว่า การเลือกต้ังทําให้มีคนไม่ดีเข้ามาตลอดเพราะฉะน้ันศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์จึงเขียนบทความแล้วว่า ยังมีคนดีอยู่ ชาวบ้านในชุมชนน้ีทั้ง 500 คนอยู่ฟังจนจบโครงการ แล้วก็
มาคุยกันต่อ  

มหาวิทยาลัยต่างๆ ควรออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าถึงชุมชน เพราะชุมชนมีฐานความรู้ แต่
ไม่ได้มีปริญญา  

 
คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผูน้ํานักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แบ่งกลุ่มกันทํา 
กิจกรรม CSR ในพืน้ที่ อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
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คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร  
เพื่ออนาคต ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1 
ลงพืน้ที่ ทํากิจกรรม CSR: Public Spirit - 
Enlarge your networks เป็นกิจกรรมเพือ่ 
สังคม วันกตัญญูและผูสู้งอายุไทยใสใ่จสขุภาพ  
ที่ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 

  
 

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองอยู่นนทบุรีก็ใกล้กรุงเทพมาก วิธีการทํางานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คือ 
สร้างบรรยากาศให้ทุกคนใฝ่รู้ ตอนแรก ชาวบ้านอาจจะฟังแล้วไม่รู้เรื่อง ก็อาจจะไม่ฟัง สัมมนาในเมืองไทยที่
จัดโดยภาครัฐก็มีมาก ต่อมา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สร้างบรรยากาศให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม ถ้าชุมชนใด
ต้องการให้ทีมงานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปช่วย ก็ยินดีที่จะไปช่วยทําให้ชาวบ้านเป็นสังคมการเรียนรู้ 
ชุมชนบางศรีเมืองมีข้าวหมกไก่ที่โด่งดังเพราะมีชุมชนชาวมุสลิมอยู่ เมื่อเรียนเสร็จประมาณบ่ายโมง ทางผู้จัดก็
ได้เลี้ยงข้าวหมกไก่ซึ่งอร่อยมาก  



8 

 

 
ที่มา: https://scontent.fbkk1-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/22154615_1558956547504024_1590236006441831415_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-
1&oh=70bfb1121e5324b633b6f0a02651fc8e&oe=5A8D4A08 
ในชุมชนก็มีอาหารดีๆ มากมาย แต่ไม่มีสวนทุเรียน เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ที่น่าสนใจก็คือ ที่ดินก็ถูกคนในเมือง
ซื้อไปหมดแล้ว และชาวบ้านก็ขายที่ไปหมดแล้ว พ้ืนที่จึงกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร ถนนหนทางมีมาก 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้มีโอกาสไปทําสิ่งที่ดีให้กับชุมชนและ
โดยเฉพาะการปะทะกันทางความคิด สังคมไทยต้องมีให้มากขึ้น โดยพ้ืนฐานที่มองต่างได้แต่ต้องไม่ขัดแย้ง ถ้า
ทุกคนมีความเห็นต่างๆ ก็จะสร้างสิ่งใหม่ตามมาด้วย ขอช่ืนชมศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ด้วยใจจริง 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ตอนแรก ผู้จัดรู้ว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําเรื่องน้ีได้แต่ไม่รู้วิธีการ
เรียนของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ดังน้ันศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จึงโทรศัพท์ไปบอกว่า ให้เตรียมการแบ่งกลุ่ม 
ถ้าพวกเรามีเวลา และได้ฟังจากพวกเขาบ้าง ก็จะคุ้ม แต่ถ้าพวกเราเป็นอาจารย์แล้วพูดฝ่ายเดียวเหมือน
อาจารย์ในประเทศไทยหลายคนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางว่าจะสอนอะไร บางครั้งก็บ่นว่าสอนไม่ทัน เรื่องน้ีไม่
สําคัญ แต่สิ่งสําคัญคือความคิดที่อาจารย์ให้ไปน้ัน ลูกศิษย์ได้เรียนรู้อะไรมากกว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้นํา
ทีมไปช่วยดูแลการทํา Workshop หัวข้อที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ให้ไปก็เก่ียวกับพวกเขา ทําอะไรบ้าง ทํา
สําเร็จตรงไหน มีปัญหาอะไร เวลาที่ชาวบ้านเร่ิมแลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุ่ม ก็เกิดปัญญาขึ้นมาในกลุ่มของ
เขา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนําเสนอด้วย 
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ซึ่งแต่ละคนก็พูดสนุก เขาพูดในส่ิงที่เป็นกรณีศึกษาของเขา น่ีถือเป็นผลงานระดับชุมชนท่ีอยากจะขอให้
มหาวิทยาลัยสนใจ เวลาที่มหาวิทยาลัยไปสอน ก็ต้องส่งคนที่มีประสบการณ์มากไป ถ้าบรรยากาศคร่ึงช่ัวโมง 
ชาวบ้านฟังแล้วไม่เข้าหู ก็อาจจะเดินออกไปทันที มีหลายคร้ังที่รัฐบาลจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  
ครั้งแรกมีคนไปฟังพันกว่าคน มีนายกรัฐมนตรีมาเปิดงาน เมื่อเสร็จพิธี คนหายไปหมด บางครั้งเหลือไม่ถึง 200 
คน ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อยู่กับชาวบ้านก็ประทับใจพวกเขามาก บางคนก็แค่เดินออกไปเข้าห้องนํ้า
เพราะไม่เวลามีหยุดพักรับประทานอาหารว่าง แล้วก็มาฟังจนจบ อยู่รับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน ถ้ามี
โอกาส ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็จะทําโครงการให้กับชุมชนต่อไป  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็จะได้ไปทําโครงการที่จังหวัดตราดซึ่งมีปลัดจังหวัด สิทธิชัย สวัสด์ิแสน
ติดตามผลงานศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มา 

สิ่งสําคัญที่สุดคือ เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่วิธีการเรียน 
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ทีม Chira Academy ได้รับเกียรติจาก คุณสิทธิชัย สวัสด์ิแสน ปลัดจังหวัดตราด ให้ร่วมประชุมกับ
คณะทํางานและตัวแทนชุมชนลงพื้นที่เย่ียมชุมชนบ้านยายม่อม และเกาะช้าง 
 
 


