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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ผู้ฟังรายการและผู้บริหารคลื่น FM 96.5 MHz. ที่ได้ให้

เกียรติศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายและคุณวิชัย วรธานีวงศ์และขอให้ผู้บริหารคลื่นได้มี

ความมุ่งมั่น Thinking Radio เป็นสิ่งที่หายากในสังคมไทยแล้วก็ต่อเน่ืองมา สําคัญที่สุดคือผู้ฟังที่ติดตาม

รายการจนถึงปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ผู้ฟังและผู้ดําเนินรายการได้รู้จักกันมากขึ้น ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายมีโครงการ

พาไปต่างประเทศอยู่บ้างแล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เดินทางไปต่างจังหวัดก่อนเทศกาลแล้ว ก็อยู่กับ

ครอบครัวเป็นหลัก การออกอากาศรายการวิทยุครั้งน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคุณวิชัย วรธานีวงศ์ได้ฝาก

ประเด็นไว้ 3 เรื่อง 

 เรื่องแรกน้ีคือ ปีใหม่น้ีแต่ละคนจะทําอะไร 

 เรื่องที่สองคือเร่ืองแนวโน้มซึ่งจะมากระทบมนุษย์ในปี 2561 เป็นภาพใหญ่ อาจจะมีเรื่องเทคโนโลยี

และสังคมผู้สูงอายุด้วย 

 เรื่องที่สามคือความเป็นห่วงประเทศไทยในปี 2561 ในเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมือง ถ้าการเมือง

ไม่ดี ทุกอย่างก็ไม่รอด คสช.ก็มาถึงปีสุดท้ายแล้ว ก็ต้องให้กําลังใจ ในปัจจุบันน้ี ยังเป็นสังคมที่มีความขัดแย้ง

กันตลอดเวลา ก็ต้องมองทั้งจุดดีและจุดอ่อนของคสช.ด้วย ไม่ใช่มองแค่จุดอ่อน พอเข้าสู่ภาวะขาลง ก็ถล่มกัน

ทุกเรื่อง 

 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เขียนไว้ในบทความหนังสือพิมพ์แนวหน้าว่า ปีน้ี โดยส่วนตัว ศ.ดร.จีระ   

หงส์ลดารมภ์ขอไว้ 3 เรื่อง 

 เรื่องแรกคือ สุขภาพอนามัย ซึ่งได้แรงผลักดันมาจากตูน บอด้ีสแลม บังเอิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

คิดเรื่องน้ีไว้นานแล้ว ถ้ามนุษย์ไม่มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ก็ทํางานไม่ได้ ถ้าใครก็ตามหักโหม ไม่ดูแลสุขภาพก็ไม่

รอด 

 เรื่องที่สองคือ ครอบครัว ในยุคต่อไป ต้องพยายามปลูกฝังให้ครอบครัวเป็นหลักของสังคมไทย ใน

ทฤษฎีทุนมนุษย์ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คือช่วงที่มนุษย์เกิดมา ช่วงที่มีอายุตํ่ากว่า 5 ปี ถ้าได้รับการ

ปลูกฝังที่ดีก่อนจะเข้าโรงเรียน ก็จะเป็นพ้ืนฐานที่ดี สุดท้ายคือเรื่อง การมองส่วนรวม ปัจจุบันน้ีมีแนวคิดใหม่

เรียกว่า Empathy คือ ถ้าเกิดมาแล้วคิดถึงคนอ่ืน ก็จะมีโอกาสรอด ถ้าคิดถึงแต่ตัวเอง ผลประโยชน์ส่วนตัว 

ความโลภ คิดว่าได้อะไร ไม่คิดว่าคนอ่ืนจะเสียอะไร ก็คงลําบาก 
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 ในเรื่องการมีสุขภาพดี บังเอิญ ในการเป็นทุนมนุษย์ที่ดี ก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วย แต่ก่อนมนุษย์มักคิดว่า 

ทุนมนุษย์ต้องเรียนเก่ง ทํางานเก่ง ต้องมีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เมื่อทําไปเร่ือยๆ อาจจะเหมือน Steve 

Jobs  

 
Steve Jobs 

ที่มา: https://mediaassets.ktnv.com/photo/2017/05/09/ 

steve_jobs_AP_1494364517006_59349632_ver1.0_640_480.png 

 

ปัจจุบันน้ี ก็มีหลายคนทํางานด้วยความเครียด ด้วยแรงบันดาลใจของตูน บอด้ีสแลม ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

คิดว่าทําให้คนเราได้ความรู้ ในทฤษฎี Happiness Capital ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เขียนเรื่องสุขภาพไว้ 2 

แนว แนวแรกเป็นความคิดของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ว่า ถ้ามนุษย์เราจะมีความสุขในการเป็นทุนมนุษย์ สิ่ง

แรกที่ต้องมีคือสุขภาพที่ดี สิ่งที่สองคือ ต้องทํางานด้วยการมี Passion ปัจจุบันน้ี Passion กลายเป็นคําพูดของ

ผู้สื่อข่าวกีฬา เพราะถ้านักกีฬาคนใดเล่นเพ่ือเงิน เพ่ือ Tactics แต่ไม่มี Passion ที่จะเล่น ก็ไปไม่รอด เขาพูด

ถึง Ronaldo หรือ Messi ไม่ได้เก่งด้านเทคนิคอย่างเดียวแต่มี Passion ด้วย  
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Ronaldo 

ที่มา: 

https://www.standardmedia.co.ke/ 

images/saturday/ 

cjyrwfwx3v7bun58a888d67abd7.jpg 

Messi 

ที่มา: 

https://s.ndtvimg.com/images/ 

content/2014/jul/806/messi-fist.jpg 

 

นอกจากน้ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีแนวคิดเร่ือง Purpose ด้วย การทํางานต้องมีเป้าหมายด้วย ต้องคิดว่าทํา

ไปเพ่ืออะไร ถ้าทําเพ่ือเป็น Career ก็จะมีงานทําแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมามีอํานาจ บางครั้งไม่ได้ผล ต้องถามว่า 

เป้าหมายของงานคืออะไร น่ีเป็นเรื่องสําคัญ แล้วต้องถามว่า ความหมายของงานคืออะไร ปัจจุบันน้ีมีหลายคน

ออกไปทํางานภาคเกษตรแล้ว มีความรู้สึกว่า ปลูกข้าวก็สนุก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ฝากทฤษฎีสุขภาพบวก

กับอีก 3 เรื่องคือ Passion, Purpose และ Meaning  

 คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า น่ีคือสิ่งที่มนุษย์เราค้นหากันมาตลอด หลายคนทํางานและใช้ชีวิตไปโดยที่

ไม่ทราบว่าตนเองมี Passion อะไร และมีเป้าหมายในการทําเพ่ืออะไร กว่าจะรู้สึกตัว ก็มีอายุมากขึ้นแล้ว ถึง

ตอนน้ันก็ต้องใช้เวลาช่วงที่เหลือในการเข้าถึงเป้าหมายทําด้วยความรู้ความเข้าใจ หาความสุขที่แท้จริง 

 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ในบทความก็มีตารางซึ่งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เขียนมานานแล้ว 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีอาชีพเดียวคือเป็นนักวิชาการก่ึงนักปฏิบัติ อาจจะเป็นนักวิชาการประเภทค่อนข้างติด

ดิน ถ้าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีโอกาสก็จะไปค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ นอกจากสอนหนังสือเป็นประจําแล้ว 

ก็ยังสอนคนที่เป็นผู้ใหญ่ แล้วนําความรู้เหล่าน้ีมาแบ่งปันกัน หลังจากที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เขียนตารางน้ี

แล้ว ก็ได้อ่านแล้วคิดของ Sharp แล้วนํามาผสมกับแนวคิดของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ตรงกับตูน บอด้ีสแลม 

Sharp กล่าวว่า ในการทํางานให้มีความสุข ต้องออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า สมัยก่อน คุณวิชัย วรธานีวงศ์ก็ป่ันจักรยานอยู่บ้าน แต่ช่วงที่มีงานมาก ก็

ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย ตอนน้ีก็ต้องกลับมาดูแลตนเองได้มากขึ้น 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า เรื่องชีวิตที่มีสุขภาพดีกับการออกกําลังกายก็ไปด้วยกัน ในตัวอย่าง

ของ Sharp เน้นว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญมาก ทําให้ไม่ต้องไปหาหมอ คนที่เจ็บป่วยก็ไม่สามารถ

ทํางานได้ และก็มีความรู้สึกว่าจะต้องหาหมออยู่ตลอดเวลา ก็เหมือนภูมิคุ้มกันซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเน้น 

ในระยะหลัง Sharp กล่าวว่า ไม่ควรทํางานที่หนักเกินไป ตอนหลังมีงานบางชนิดซึ่งได้รับแรงกดดันจากไม่ว่า

จะเป็นธุรกิจ หรืองานทางด้านวิจัยหลายแห่ง บุคลากรที่เพ่ิงเรียนจบปริญญาเอกก็จะถูกกดดันให้ทําวิจัย ศ.ดร.

จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เสนอว่า ไม่ควรแบกรับงานที่หนักจนเกินไป ในช่วงที่รายการวิทยุตอนน้ีกําลังออกอากาศ

อยู่ เป็นช่วงที่หลายคนกําลังเดินทางอยู่ เป็นเพราะคนเหล่าน้ีทํางานหนักเกินไป เมื่อมีวันหยุดยาว ก็ใช้มันอย่าง

เต็มที่ แต่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคุณวิชัย วรธานีวงศ์หรือดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายทํางานไปพร้อมกับการ

บริหารความสุขของตนเอง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และคุณวิชัย วรธานีวงศ์มักจะอยู่บ้านในช่วงวันหยุดยาว ซึ่ง

สลับกับคนอ่ืนๆ ทุกวันน้ี ที่เกิดอุบัติเหตุมากเพราะคนเดินทางกันมาก จึงมีจํานวนรถมาก ถ้าในปีหน่ึง ใช้คําว่า 

สมดุล วางแผนการทํางานให้มีความเช่ือมโยงกับการพักผ่อนไปด้วย ก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย  

เมื่อศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เขียนทฤษฎี 8K’s และ 5K’s ก็มีคุณพิชญ์ภูรี จันทรกมลมาเป็นที่ปรึกษา

และได้ถามว่า ทําไมศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่แบ่งทุนมนุษย์เป็นทุนแห่งสุขภาพ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จึงได้

บอกให้ดูตาราง Happiness Capital คําว่า Happiness Capital ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์หมายถึง 

Happiness at Work ไม่ใช่ Happy Workplace คําว่า Happy Workplace หมายความว่า บริษัทอาจจะจัด

ที่ทํางานให้มีความสุข มีพ้ืนที่ออกกําลังกาย มี KM ซึ่งเป็นเรื่องขององค์กร แต่บุคลากรต้องชอบงานที่ทําด้วย 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ขณะน้ี ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง คนไทยต้องปรับ 

Mindset ต้องหันมามองว่า สิ่งต่างๆ ที่มีความท้าทาย การปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดได้และพ้ืนฐานที่แข็งแรงคือ

อะไร พ้ืนฐานเรื่องสุขภาพที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้แนะนํา พ้ืนฐานของการคิดที่เราจะต้องมีวิธีการและกล

ยุทธ์ในการที่จะต้องเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆได้ จะต้องล้อกันไปทั้งคู่ จะต้องปรับตัวให้ได้ค่อนข้างรวดเร็วและ

ก็มีประสิทธิภาพด้วย ทุกสิ่งที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นคําตอบ 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ในการทํางานยุคต่อไป ต้องเรียนรู้จากงาน แล้วจะรู้สึกว่างานสนุก 

แต่ละเช้า ต้องเตรียมตัวให้ดีว่า จะไปที่ทํางานเพ่ืออะไร เหมือน Peter Drucker ถามว่า What needs to be 

done?  

Peter Drucker 

ที่มา: http://robpetersen.files.wordpress.com/2009/12/5037465611.jpg 

 

แต่ละวันก็คุ้มถ้ามีการคิดล่วงหน้า สมัยก่อน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยคิดว่า 

การทํางานต้องเข้าไปทําที่ที่ทํางาน แต่บางครั้งการไปน่ังช่ัวโมงแรกในที่ทํางานก็ไม่

รู้ว่าจะทําอะไร น่ีเป็นแนวคิดที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อยากฝากไว้ซึ่งก็ได้รับ

อิทธิพลจากตูน บอด้ีสแลมด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ออกกําลังกายทุกวันพุธ ก็เป็นประโยชน์ 

 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาออกกําลังกายทุกวันพุธ 

ที่มา: http://images.voicetv.co.th/media/600/0/storage0/1283523.jpg 
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ตูน บอด้ีสแลมพร้อมคณะว่ิงในโครงการก้าวคนละก้าว 

ที่มา: https://scontent.fbkk1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/25443213_1654047981351706_1417845131353814280_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-

5&oh=2676f5a6166c167c323228eb95ff25cd&oe=5ABF19F3 

ประเด็นที่สอง เรื่องครอบครัว น่าจะถึงเวลาแล้วที่คนจะกลับมาสนใจเรื่องครอบครัวอย่างแท้จริง 

รัฐบาลต้องมีโครงการให้เห็นคุณค่าของการที่พ่อแม่อยู่กับลูก หรือแม้แต่เวลาที่คนอีสานกลับไปที่ต่างจังหวัด ก็

ไปหาปู่ย่าตายาย แต่ก่อนน้ีสังคมตะวันตกมีความโดดเด่ียวเดียวดาย คนเดียวดายตอนแก่เพราะลูกก็แยก

ออกไปมีครอบครัว ไม่ค่อยได้เจอกัน ในอดีต สังคมไทยเป็นครอบครัวขยายซึ่งมีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย สมัยที่ศ.ดร.

จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นเด็กก็ใกล้ชิดครอบครัว แต่เมื่อทํางานแล้ว ก็มีความรู้สึกว่าไม่ควรจะพ่ึงพ่อแม่ อันที่จริง

แล้วไม่ถูก แม้ไม่ได้พ่ึงในเรื่องงานหรือเงิน แต่ก็ควรไปหาพ่อแม่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้พบกับศ.ดร.เอนก 

เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งกล่าวถึงตูน บอด้ีสแลมในมุมหน่ึงว่า ตูน บอด้ีสแลมมีข้อดีคือเลือกงานที่สําคัญก็คือว่ิงแต่ตูน 

บอด้ีสแลมก็เป็นตัวอย่างของคนที่คิดให้ดีว่า การทําความดีคืออะไร ตูน บอด้ีสแลมเคยพูดว่า ความดีที่ทําได้แก่ 

การที่อาจจะไปเย่ียมพ่อแม่ หรือเป็นลูกที่ดี คิดดี ทําดี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คิดว่า เรื่องครอบครัวสําคัญ เมื่อ

พ่อแม่ต้องทํามาหากินมากขึ้น บางครั้งคนในอีสานหรือคนในภาคเหนือก็จากพ่อแม่มา เมื่อถึงช่วงสงกรานต์

หรือปีใหม่ในแต่ละปี ก็กลับไปเย่ียม ปัญหาก็คือว่า เพียงพอหรือไม่ ควรจะใช้ Social Media หรือไม่ แต่ 

Social Media ก็ถูกมองว่า มีปัญหามากมาย ทําอย่างไรจึงจะทําให้เหมือนกับมีตัวแทนที่ทําให้ครอบครัวที่

อ่อนแอกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นย่ิงขึ้น ในระยะหลัง ผู้หญิงทํางานมาก จึงไม่มีเวลาดูแลลูก 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมตัวอย่างของความรักความผูกพัน ในสมัยก่อน คน

ไทยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ มีสมาชิกในบ้านมาก มีกิจกรรมที่ทําด้วยกันมาก แต่ในปัจจุบันเมื่อรับวัฒนธรรม

ตะวันตก ก็ปรับตัวตามเทคโนโลยี ทําให้ย่อส่วนของครอบครัวออกมา แล้วก็จะเห็นว่า การมีสมาชิกอยู่น้อยทํา

ให้เหน่ือย แต่ถ้ามีสมาชิกอยู่มากก็ยังแบ่งปันกันได้เพราะฉะน้ันสิ่งที่จะต้องทําถัดจากน้ีไปก็คือ ทุกเวลาท่ีจัดสรร 

ต้องให้กับครอบครัวให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือไปมาหาสู่กัน จะต้องทําอย่างน้ีอย่างต่อเน่ือง และ

ความสุขเล็กๆ ที่เกิดขึ้นมีค่าย่ิงใหญ่เสมอ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า พ่อแม่บางครอบครัวอาจจะมีลูกน้อย แต่ก็ตัดสินใจมีลูกบุญธรรม 

คล้ายๆ ว่า ไปเลี้ยงเด็กที่มีอนาคตแต่ยากจน ปรากฏว่า เมื่อลูกบุญธรรมโตข้ึนมามีงานการทํา บางครอบครัวมี

ลูกบุญธรรมถึง 50-60 คน เมื่อดูแลลูกบุญธรรมต้ังแต่เด็ก เมื่อพวกเขาโตข้ึนมาก็มีความสุข โดยพ้ืนฐาน

ครอบครัวเหมือนแพ รวมตัวแล้วย่ิงใหญ่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เสียใจในช่วงที่เริ่มทํางาน เพราะใกล้ชิดกับพ่อ

แม่น้อยไป การเป็นนักเรียนนอกก็มีข้อเสียเพราะจากบ้านไปเร็ว และค่อนข้างจะพ่ึงตนเอง นักเรียนประจําก็

เหมือนกัน คนที่ไปเรียนโรงเรียนประจําเช่น โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มีเพ่ือนที่จบ

จากโรงเรียนน้ีมากมาย นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยก็รักเพ่ือน บางครั้งก็นําความรักต่างๆไปทดแทน

ครอบครัวมากเกินไปหรือไม่ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 

ตัวอย่างศิษย์เก่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง 

   
ดร.สเุมธ ตันติเวชกุล 

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/ 
files/styles/750/public/img/ 

20161227/c3ab9ac8c3a84c47d 
5eadb637ab830dcacae 
9187299468c04c1fdb 

7d339d3f78.jpg?itok=i51Fulqd 

ดร.อํานวย วีรวรรณ 
ที่มา: http://www.oknation.net/ 

blog/home/blog_data/ 

566/5566/images/ 

 00000000001101.jpg 

ศ.ดร.ชัยอนนัต์ สมุทวณิช 
ที่มา: http://www.oknation.net/ 

blog/home/blog_data/ 

566/5566/images/ 
 00000000004071.jpg 
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ประเด็นสุดท้ายคือการคิดถึงส่วนรวมให้มากขึ้น เรียกว่า Empathy เมื่อเร็วๆน้ี Microsoft มีผู้บริหาร

ระดับสูง 3 คนคือ Bill Gates,  Steve Ballmer และ Satya Nadella ซึง่เป็นชาวอินเดีย ได้กําหนดว่า คนใน 

Microsoft ถ้าเก่งแล้วมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน คิดว่าตนเองเก่ง Software ไม่รู้จักสังคมรอบๆด้าน ทางบริษัทก็

จะไม่เก็บไว้  

Bill Gates 

ท่ีมา: https://8096-presscdn-0-

43-pagely.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2015/01/Bill-

Gates.jpg 

Steve Ballmer 

ท่ีมา: 

http://www.legitreviews.com/  

wp-content/uploads/2013/08/  

steve-ballmer-microsoft.jpg 

Satya Nadella 

ท่ีมา: 

https://image.appdisqus.com/  

wp-content/uploads/2017/09/ 

microsoft-ceo-satya-nadella-suggests-

windows-phone-might-still-have-a-

future-515072-2.jpg 

 

ดังน้ันในปี 2561 ประเทศไทยอยู่ได้แต่ไม่ใช่ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่อยู่ได้ด้วยการท่ีทุกคนหวังดีต่อ

ส่วนรวม ถ้าทุกคนเห็นแก่ตัว ประเทศไทยก็อยู่ไม่ได้เพราะคนได้ประโยชน์มีแค่ไม่ก่ีกลุ่ม คนที่ไม่มี Empathy 

คือ ทรัมป์ ได้ยกตําแหน่งผู้นําของโลกให้แก่สีจิ้นผิงไป บางครั้งทรัมป์ได้ขอให้ประเทศจีนหรือประเทศอ่ืนไป

ช่วยเกาหลีเหนือ แล้วประเทศต่างๆเหล่าน้ีจะช่วยได้อย่างไรเพราะทรัมป์ปฏิบัติต่อประเทศเหล่าน้ีแบบเป็นขี้ข้า 

พูดจารุนแรงหยาบคาย คนแบบนี้เน้น America First ก็ควรจะอยู่ที่อเมริกาไป ทรัมป์ถอนตัวจาก Paris 

Agreementปล่อยให้โลกแย่ลง แล้ววันหน่ึง ทรัมป์จะขอความช่วยเหลือจากใคร 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า หลายคนคิดเรื่อง Empathy แต่ยังไม่ได้ลงมือทํา กรณีของตูน บอด้ีสแลม 

ก็คิดเพ่ือคนอ่ืนอย่างแท้จริง และก็มีความสําเร็จมากมาย ถ้าแต่ละคนคิดคนละอย่าง 65 ล้านคน ก็น่าจะได้

อะไรมากมายให้กับประเทศ ย่ิงทํามากขึ้น พ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือสังคม 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า คุณวิชัย วรธานีวงศ์พูดได้ถูกใจศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  1 สัปดาห์

ก่อนหน้าการออกอากาศครั้งน้ี โครงการปริญญาเอกที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนร่วมกับศ.ดร.เอนก เหล่า

ธรรมทัศน์และรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  
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ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน ์

ที่มา: https://www.matichonweekly.com/  

wp-content/uploads/2016/ 

08/pol01121057p1.jpg 

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน ์
ที่มา: 

http://image.mcot.net/media/images/2016-06-30/ 

1467274616_%E0%B8%AA%E0%B8% 

A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-960x0.jpg 

 

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บอกว่า ในเบ้ืองลึก เวลาที่มองคนไทย ก็มีส่วนดี เพียงแต่สื่อก็จะยกย่องที่เป็นข่าว 

ความดีของคนคล้ายๆ ตูน บอด้ีสแลม ก็ยังมีอยู่มาก เพียงแต่ไม่มีใครมาเสนอเพราะสื่อเมืองไทยก็สนใจแค่ไม่ก่ี

เรื่องและเน้นเสนอเรื่องร้ายๆ เป็นส่วนใหญ่ อย่างที่ทรัมป์พูดเร่ือง Fake News ก็มีผลกระทบต่อเมืองไทย

เหมือนกัน บางครั้งคอลัมนิสต์ก็ยกเมฆ บางครั้งก็จ้างให้เขียนถึงตัวเอง คนเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งเหล่าน้ี  

ในช่วงสุดท้าย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้กล่าวถึงแนวโน้มปี 2561 ดังน้ี 

เรื่องสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในความเห็นของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ต้องเปลี่ยนทัศนคติของคนที่อายุ

น้อย อย่างเช่น เด็กรุ่นใหม่เมื่อเห็นคนเกษียณอายุ ก็ถือว่าหมดสภาพ ในความเป็นจริง คนเกษียณอายุไม่ได้

หมดสภาพ บางคนอาจจะหมดสภาพ บางคนอาจจะมีสุขภาพดี ที่สําคัญก็คือมีประสบการณ์และ Wisdom ถ้า

คนเราได้สะสมมาเป็นเวลานาน ก็อาจจะมีอะไรบางอย่าง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ท่าน

สะสมสิ่งต่างๆมากมายและก็ได้ทิ้งสิ่งต่างๆไว้มากมาย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นผู้สูงอายุแต่ก็ยังทํางานเล้ียง

ลูกน้องอยู่ ไม่มีใครมาเลี้ยง ถ้าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําได้ คนอายุ 60 ปี ก็ต้องทําได้ ทุกวันน้ี ในระบบ

ราชการ เมื่อคนมีอายุ 60 ปี ไม่มีอะไรทํา แล้วก็ตายเร็ว ใน 24 ช่ัวโมง ถ้าคนเคยมีตําแหน่งใหญ่โตและมี

ลูกน้องมากมาย วันแรกที่ไม่มีตําแหน่ง ก็ไม่มีอะไรเลย 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ตอนน้ี ต้องมองและลงมือทํา คนที่อายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นเหมือนเพชรของ

หลายที่ ไม่ควรมองว่าเป็นผู้สูงอายุ แต่ต้องมองว่า เป็นปูชนียบุคคล แล้วก็จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศ 



11 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า จากการที่ได้อ่านบทความใน Harvard Business Review on Managing 

Yourself เวลาที่คนเราทําอะไร ต้องบริหารจัดการตนเอง คนอายุ 40-45 ปี ระหว่างที่ทํางานประจําอยู่ก็คิดถึง 

Second Career ไปได้ Second Career ในที่น้ีไม่ได้หมายถึงการออกไปทํางานอีกอันหน่ึง อย่างเช่น ชอบ

เกษตร แสตมป์ ขายตรง ดิจิตอล ก็ให้เป็นอาชีพของตัวเอง ปัจจุบันน้ี คนระดับปัญญาชน เช่น แพทย์ บางคนก็

เล่นหุ้นแล้วประสบความสําเร็จ บางคนอาจจะเก่งด้าน Bitcoin เพราะมีทุนทางปัญญา แต่ถ้าแพทย์หรือวิศวกร 

ไม่มีความสามารถในการปรับตัวเองในเร่ืองเหล่าน้ี พอเรียนจบแพทย์ ก็ไม่มีงานทํา ไม่จําเป็นต้องมีปัญญาแบบ

แพทย์หรือวิศวกร ในยุคใหม่น้ี ก็ปรึกษาหารือได้ 

กิจกรรมวิจารณ์หนังสือ Harvard Business Review on Managing Yourself 

โดยผู้เขา้ร่วมโครงการพัฒนาผูน้ํานักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุน่ที่ 3 
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ที่ญี่ปุ่น คนที่มีอายุ 65-75 ปี เรียกว่า Young เป็นคนแก่ที่ทํางานได้อยู่ 

คนที่มีอายุ 75-85 ปี เรียกว่า กลางคน  

คนที่มีอายุ 85-95 ปี เรียกว่า Old  

เรื่องดิจิตอล เป็นสังคมดิจิตอล มี Robotics และ Artificial Intelligence 

ไม่ว่าคนจะมีอายุเท่าไรก็ตาม ถ้าไม่ติดตามเร่ืองการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกระทบในการว่างงานอย่าง

มหาศาล 

เมื่อวันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2560 มีการประชุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญอาจารย์จาก

ออสเตรเลียมา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปร่วมเป็นผู้วิจารณ์ด้วย เขาบอกว่า ประเทศไทยต้องมีการวิจัยว่า คน

แต่ละรุ่น (Generation) จะปรับตัวเข้าหากันอย่างไร แล้วรุ่นที่เก่งไอทีก็ต้องทํางานร่วมกับคนรุ่นที่มีอายุ

มากกว่า ถ้าไม่ทํางานร่วมกัน คนรุ่นเหล่าน้ันก็จะล้มเหลว  

แต่ก่อนน้ี มนุษย์ทํางานร่วมกับมนุษย์ จึงมีคําเตือนออกมาและหนังสือเล่มล่าสุดก็บอกว่า มนุษย์กับ

เครื่องจักรต้องทํางานร่วมกัน มนุษย์จะพูดกับเคร่ืองจักรได้อย่างไร  
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