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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า รายการที่ออกอากาศตอนน้ีเก่ียวกับงานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มีข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามรายการน้ีอยู่ ยุคน้ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กําลังปรับตัว  

เรื่องที่สองเป็นงานท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เพ่ิงกลับมาจากภาคใต้ 
เป็นงานที่นําตัวแทนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และสตูลกับสงขลามาร่วม
หารือกันเป็นครั้งที่สองเพ่ือจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากตอนใต้ของอาเซียน 
ซึ่งเน้นที่อินโดนีเซียให้มาที่ภาคใต้มากขึ้นเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ชาว
มาเลเซียมาอยู่แล้ว แต่ประเทศอินโดนีเซียเดินทางลําบาก ต้องเดินทางด้วย
เครื่องบินเป็นส่วนใหญ่ แต่จํานวนนักท่องเที่ยวในอินโดนีเซียมีมาก ถ้าเข้ามา
ประมาณ 30-40 ล้านคนก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคต 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 คุณวิชัย 
วรธานีวงศ์ได้ไปเช้าเย็นกลับฟังคุณวิกรม กรมดิษฐ์บรรยายที่บ้านคุณวิกรม 
กรมดิษฐ์ที่เขาใหญ่ 

     คุณวิกรม กรมดิษฐ์ 
ที่มา:https://www.facebook.com/VikromKromadit/photos/a.488854237849368.1073741866.115
578371843625/1490234824377966/?type=3&theater 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ฝากความคิดถึงถึงคุณวิกรม กรมดิษฐ์ด้วย 
 คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า สมัยน้ีต้องติดตามข่าวสารให้ทันสมัย เมื่อตอนเช้าของวันที่ 14 มกราคม 
2561 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ที่ฮาวายมีการซ้อมเตือนภัย 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ก่อนจะเริ่ม ก็ตกใจอยู่ประมาณ 38 นาทีว่าจะมีจรวด คาดว่า น่าจะ
เป็นจรวดกับเกาหลีเหนือกําลังว่ิงตรงมา ถ้าเกิดสัญญาณเตือนดังขึ้น คนก็คงตกใจเพราะหมายถึงความตายหรือ
ความหายนะ จรวดของเกาหลีเหนือน่าจะติดนิวเคลียร์ด้วย หลังจากผ่านไปแล้ว 38 นาที ทุกคนโล่งอกเพราะ
เป็นสัญญาณเทียม คล้ายๆเวลาที่อยู่ในตึก บางครั้งก็มีสัญญาณเตือนออกมา แสดงให้เห็นว่า ปัญหาระหว่าง
เกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ของเล่น แต่ก็ทําให้เห็นถึงความสามารถของสหรัฐอเมริกาในการป้องกัน ถ้า
มีการยิงเข้ามา ก็จะมีการยิงสวนออกไปเพ่ือสกัดก้ัน 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า เป็นกระทรวงใหญ่ มีหลายกรม 
บางคร้ังเกษตรกรหรือการเกษตรของไทยไม่ได้พัฒนามากขึ้นกว่าเดิม คนมีความรู้สึกว่า กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ใช้งบประมาณมาก มีคนทํางานมาก แต่ภาพลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเทียบกับ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงอ่ืนๆ ก็ไม่ได้ดีกว่า 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ยังไม่ค่อยพบนวัตกรรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากนัก สิ่งที่เห็น
คือ การที่เข้าไปช่วยแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร ยังไม่เห็นสิ่งอ่ืนๆ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า หลักสูตรที่กล่าวถึงน้ีเป็นหลักสูตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัด
เองและได้เชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปร่วม โดยศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้นําทีมไปด้วย แม้จะเป็นเวลาแค่ 3 
ช่ัวโมงก็ตาม ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มักจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการทํา Workshop ผู้จัดโครงการเป็นลูกศิษย์ของ
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่ือ ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน ซึ่งก็เป็นผู้ติดตามรายการวิทยุ 
Human Talk ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน เป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
อดีต ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เชิญผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวนร่วมงานด้วย ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวนเก่งเรื่อง
ศาสตร์พระราชาและบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงที่ต่างประเทศ  

 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เชิญผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวนบรรยายใน Learning Forum on "Sufficiency 
Economy and the New Agricultural Theory in Myanmar" 
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/101740 

 
ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวนได้รับเกียรติมาดูแลโครงการน้ี เมื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพัฒนาคน 

มักทําเอง ปัญหาของเมืองไทยคือ คิดจัดหลักสูตร มีวิธีการจัดที่ง่ายคือ หาหลักสูตรเข้ามาไปเปรียบเทียบกับ
หลักสูตรที่คนอ่ืนทําแล้วก็ เชิญวิทยากรมากมายมาบรรยาย บางครั้งก็ไม่ได้ผล ปัจจุบันน้ี การทําหลักสูตรจะมี
ตารางสอนอย่างเดียว 3 ช่ัวโมง ก็มีคนมาบรรยาย แล้วก็จด ถ้าวิทยากรบรรยายฝ่ายเดียว ผู้เข้าร่วมโครงการก็
จด มีอธิบดีและคนอื่นๆมาเป็นวิทยากรบ้างก็ไม่สร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําหลักสูตร
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เอง ก็มีคนได้รับเชิญเป็นวิทยากร ทุกปี ก็มีคนเชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปบรรยายตามท่ีต่างๆเป็นประจํา ปี
น้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็จัดโครงการหลายๆโครงการเองและก็ไปร่วมโครงการที่คนอ่ืนจัดด้วย 
 

เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2560 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญให้มาบรรยายและสร้างแรงบันดาลใจผ่านหัวข้อ การสร้างวิสัยทัศน์ที่สร้าง
การเปลี่ยนแปลงและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงการเกษตรฯ หลักสูตร นักบริหารการ
พฒันาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูงกว่า 70 คน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
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ตอนเร่ิมต้นบรรยาย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มีอารัมภบทก่อน จะยังไม่ไปที่ PowerPoint คุณพิชญ์

ภูรี จันทรกมลซึ่งก็เคยทํางานในสาขาสื่อสารมวลชน ก็มาร่วมเสริมประเด็นด้วย การพูดยุคต่อไป ถ้าเป็น
วิชาการอย่างเดียว แล้วไม่สนุก ศิลปะการทํางานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เหมือนการฟังรายการวิทยุ 
Human Talk ที่มีเรื่องราว ถ้ามีความสนุก ก็จะผ่านไปเร็ว ในโครงการน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับเชิญให้
พูด 3 เรื่องคือ วิสัยทัศน์ การเปลี่ยนแปลงและแรงบันดาลใจ แต่ละเรื่องใช้เวลานานมาก ส่วนหน่ึงเป็นการปรับ
หลักสูตรของผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน เป็นผู้ใหญ่คนหน่ึง เป็นรองอธิการบดีที่สนใจเร่ืองการทํางานใน
ต่างประเทศด้วย เมื่อศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับโจทย์น้ีจึงพยายามโยง 3 เรื่องเข้าหากัน จึงได้กล่าวว่า ถ้ามี
วิสัยทัศน์แล้ว ก็ต้องให้วิสัยทัศน์น้ันเป็นความจริงโดยทําไปปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จ เมื่อมีวิสัยทัศน์ การ
เปลี่ยนแปลงและแรงบันดาลใจ ก็จะทําให้งานมีโอกาสสําเร็จขึ้นมาได้ เพราะวิสัยทัศน์คือสิ่งที่ต้องการเห็น เป็น
เป้าหมายที่กําหนดไว้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ได้เขียนไว้ในเอกสารการบรรยายว่า การเปลี่ยนแปลงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น่าจะเน้นที่ 3 เรื่องใหญ่ 

การเปลี่ยนแปลงที่รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น อย่างทุกวันน้ี Smart Farmers  ถ้าไม่มีระบบดิจิตอลก็
เป็นประเทศไทย 4.0 ไม่ได้ ต้องมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้องมีการทํางานร่วมกันระหว่างกรม อธิบดีแต่ละกรมใหญ่มาก บางคนมีงบประมาณของตัวเอง 4-5 หมื่นบ้าน
บาท เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งสองกรมก็มีเป้าหมายเดียวกันเพราะคนเป็นสมาชิก
สหกรณ์ก็เป็นเกษตรด้วย และบางครั้งก็ทํางานซ้ําซ้อนกัน สุดท้าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทํางานตาม
ลําพังไม่ได้แล้ว ก็ต้องมีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอ่ืนๆเข้ามาทํางานร่วมกัน เพราะนั้นการที่เมื่อเร็วๆน้ี 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ได้เข้าไปกํากับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ถ้า
ราชการไม่เข้าใจเร่ืองธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
โครงการถามคําถาม ความคิดเห็นจากคนแรกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดพิษณุโลกได้นําเสนอเป็นเรื่องที่ได้
ยินกันมานานแล้ว เมื่อศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อธิบาย เขาจึงปรับตัวได้ และเขาได้ถามว่า การที่ทํางาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเรื่องลําบาก เพราะมีงานมาก เป้าหมายของคนในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไม่เหมือนกับเป้าหมายของคนในกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการคลัง เพราะคนมีจํานวนเป็น 20-
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30 ล้านคน  จึงทํางานยาก ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีปัญหา คําพูดแบบน้ี
เป็นคําพูดของคนขาดความหวัง แล้วบางครั้งก็มาปกป้อง ถึงแม้ว่าจะมาเรียนกับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์แต่
สภาพแวดล้อมต่างๆท่ีเกิดขึ้น ทําให้ทําไม่ได้ หรือทําได้แค่น้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์บอกว่า น่ีคือปัญหาของเขา
ที่ไม่ปรับทัศนคติ Mindset  ให้คิดว่า สิ่งที่ยากคือความท้าทายของชีวิต แทนที่เขาจะโกรธ ก็กลับมามี
ความรู้สึกว่า การเรียนคร้ังน้ีไม่ได้มาเรียนเรื่องแมลง พืช วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ การปรับการเรียนรู้ การ
เอาชนะอุปสรรค การปรับ Mindset ทําให้ต้องทํางานร่วมกัน เขาจึงได้เข้าใจสิ่งเหล่าน้ี เวลาที่คนมาอยู่ด้วยกัน 
ต้องมีการปรับทัศนคติ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีทฤษฎีว่า ถ้าจะเรียนรู้และทํางานให้สําเร็จ ก็ต้องทํางานสําเร็จ
จากความเจ็บปวด ในแต่ละวัน ก็ต้องมีความกล้าหาญในการเอาชนะอุปสรรคให้ได้ เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์ทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกครั้ง ก็ทําด้วยความมุ่งมั่นว่าจะต้องทําจริงและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
ถ้าคิดว่า กระทรวงนี้มีคนจํานวนมาก เกษตรกรมีความรู้น้อยเป็นคนยากจนอยู่ระดับข้างล่างของสังคมไทย ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งมั่นเอาชนะอุปสรรค ควรจะนําศาสตร์พระราชามาเป็นแรงบันดาลใจ เมื่อศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ได้มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการทําการบ้านว่า แรงบันดาลใจมีความสําคัญอย่างไรต่อการ
เอาชนะอุปสรรคในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเจ้าหน้าที่ 2 คนจากกรมประมงซึ่งมักจะมีคนที่โดดเด่นก็ได้
นําเสนอว่า แรงบันดาลใจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สําคัญมากเพราะทําให้มีความรู้สึกฮึกเหิมอยากจะทํา
สิ่งที่ยากแต่ทําแล้วมีความสําเร็จ แล้วก็อธิบายว่า ทุกคนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องแสวงหาแรง
บันดาลใจ คล้ายๆการสอนหนังสือแต่ละคน อาจารย์ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ก่อน ศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์มีความเห็นร่วมกันกับผู้เข้าร่วมโครงการว่า แรงบันดาลใจคือพลังที่ทําให้คนทํางานด้วยความฮึกเหิม
และความหวัง ดึงเอาความเป็นเลิศที่อยู่ข้างในออกมาเหมือน Unlock เป็นกุญแจที่ไปไขศักยภาพของมนุษย์
ออกมา ถ้าไม่มีแรงบันดาลใจ ก็จะทํางานแบบงานประจํา ถ้ามีค่านิยมมาว่า เช้าขึ้นมาก็ทํางานได้แค่น้ี มี
งบประมาณได้แค่น้ี แล้วก็ทํามานานแล้ว เมื่ออยู่ข้างนอก ก็มีคนโจมตี เวลาราคาพืชผลตกตํ่า กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก็จะถูกโจมตี ขณะที่กระทรวงอ่ืนๆทําอะไรเล็กน้อยก็เป็นที่ยอมรับ บรรยากาศการเรียนในวันน้ัน
ทําให้มีพลังมากขึ้น ในการจัดหลักสูตรแบบนี้ต้องให้ผู้นําเสนอมีพลังหลุดออกจาก Comfort Zone คือทําให้
พวกเขาต่ืนจากความรู้สึกที่เขาเคยเป็นอยู่  
 คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้ว อยากเป็น Smart Farmer ไปทําการเกษตรบ้างแต่ก็เช่ือ
ว่า ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นบุคลากรท่ีมีความสําคัญมากในการพัฒนาวงการเกษตรของ
เมืองไทย ถ้าข้าราชการเหล่าน้ีนําความรู้จากศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปประยุกต์ใช้ ไปนําเทคโนโลยีจาก
กระทรวงข้างเคียงคือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปนํา
วิธีการค้าขายจากกระทรวงพาณิชย์มาทํา ก็เช่ือว่า ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ดีมากถ้ามีการลงมือทํา 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า คนที่จะไปจุดประกายคนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องทําอย่าง
ต่อเน่ือง จังหวะน้ีจึงเป็นจังหวะที่ดี เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ปรับรัฐมนตรีทั้งหมด 3 คน คือ   
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นายกฤษฎา บุญราช อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช อดีตผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ
นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร  

 

   
นายกฤษฎา บญุราช นายลักษณ์ วจนานวัช นายวิวัฒน์ ศลัยกําธร 

 
แล้วก็หลักสูตรของผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวนก็มีผู้เข้าร่วมที่เรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์อาจจะขาด

ทฤษฎี 3V’s ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ข้อ Value Diversity คือ ความหลากหลาย คนในกระทรวงนี้ล้วน
เป็นพ่ีน้องกัน เป็นรุ่นพ่ีและรุ่นน้องที่มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหลัก แต่
กระทรวงนี้ต้องเปิดกว้าง มีความหลากหลาย Value Diversity อธิบดีบางคนมีความมั่นใจในตัวเองมากเพราะ
รู้เรื่องในกรมแต่ไม่ได้มีเครือข่ายภายนอกองค์กร คราวน้ีถ้าสามารถนําฝ่ายธุรกิจเข้าไปทําเรื่องการเป็น
ผู้ประกอบการ เช่น นํากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเข้าไป โดยสรุป ศาสตร์
พระราชาน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เหลือก็
คือ การเปิดกว้างเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน และไม่รู้สึกว่า ถูกมองว่า ตนเองไม่เก่ง ไม่ควรคิดว่าทํายาก
เพราะมองว่าทํางานกับคนระดับล่าง ในความเป็นจริงแล้ว คนระดับล่างกับปัญญาก็ไม่ได้ไปด้วยกัน คนระดับ
ล่างก็อาจจะมีความรู้ได้ เหมือนในปัจจุบันที่มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถมากมาย วันน้ันศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์กลับมาด้วยความรู้สึกที่ดีถ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พวกเขาเรียนรู้กัน
ได้แต่ไม่มีคนไปโค้ชพวกเขาเพราะพวกเขาเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้ทํา
โครงการให้คณะแพทย์ พยาบาล วิศวะมาเป็นเวลานาน ตอนน้ันใช้ทฤษฎี 3 ต.คือ ต่อเน่ือง ต่อเน่ือง และ
ต่อเนื่อง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ขอให้ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวนกํากับดูแล ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้
เช่ือมโยงความรู้และก็ต้องมีทีมไปด้วยทุกคร้ัง และเขียน Workshop ที่ท้าทายพวกเขา  

วันน้ันมีกลุ่มหน่ึงนําเสนอว่า ยุคคสช. เป็นยุคที่รัฐมนตรีพลเอก 
ฉัตรชัย สาริกัลยะ เข้าไป เขาบอกว่า ไม่มีใครรู้ว่า สมัยก่อน สปก.ไม่ได้อยู่
ในมือของคนภาคเกษตรจริง ก็ไปยกเลิกสปก.แล้วนํามาให้เกษตรกรทํา จึง
ถือเป็นผลงานหน่ึง พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะเป็นเพ่ือนรักของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เวลาที่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก 
ฉัตรชัย สาริกัลยะก็ทํางานเป็นระบบ คนก็อาจจะมองไม่เห็น ก็เป็น
ประโยชน์ อีกเร่ืองหน่ึงคือ การมีสารพิษตกค้างโดยเฉพาะยาฆ่าแมลง พล
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เอก ฉัตรชัย สาริกัลยะก็เข้าไปแก้ปัญหา ทําให้ดินต่างๆเริ่มดีขึ้น ประเทศไทยมีสารพิษตกค้างในปริมาณท่ีมาก 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้สารเคมีมากที่สุดประเทศหน่ึงในโลก เมื่อมีกลุ่มนําเสนอเร่ืองแรงบันดาลใจ เขา
บอกว่า แรงบันดาลใจของเขามี 3 ระดับ 

1.ระดับพระเจ้าอยู่หัว ศาสตร์พระราชาเป็นแรงบันดาลใจ  
2.ผู้นําในกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นเสนาบดี ที่ผ่านมาในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ัง กระทรวงนี้

เหมือนย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะเป็นกระทรวงที่นายบรรหาร ศิลปอาชาดูแล ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
แต่ข้อเสียคือ บางคร้ังก็มีนักการเมืองที่ไม่มีวิสัยทัศน์ ต้องการที่จะรวบอํานาจไว้แล้วก็อยู่นาน คุณบรรหาร 
ศิลปะอาชาคุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานาน เขาก็อยากจะได้เสนาบดีที่เข้าใจกระทรวงน้ี ถ้าเสนาบดีคน
ใดหวังผลประโยชน์กับคนที่สนใจแรงบันดาลใจมันต่างกัน เขาจึงหวังว่าในอนาคต ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน ต้องทํา
เรื่องศาสตร์พระราชาและแรงบันดาลใจต่อ ปัจจุบันน้ี เสนาบดี 3 คนรวมถึงนายกฤษฎา บุญราชที่มาจาก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย แม้จะไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว แต่การพูดของท่านสร้างแรงบันดาลใจ แรงบันดาล
ใจก็คืออารมณ์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วกระตุ้นเหมือนในกีฬา คนเป็นโค้ชต้องทําให้นักกีฬาฮึกเหิม ไม่ใช่สั่งการ คิด
ค่าหัวคิว 20% แล้วนําเข้าจังหวัดของตน การกระทําแบบน้ันทําให้คนหมดกําลังใจในที่สุด แรงบันดาลใจก็ต้อง
ไปควบคู่กับการมอบอํานาจ (Empowerment) ถ้าไม่มีการมอบอํานาจให้คนในกระทรวงมีเสรีภาพในการ
ทํางาน ไม่สามารถทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆได้ ปัจจุบันน้ีต้องข้ามไซโลในแต่ละกรม แต่ละกรมต้องทํางาน
ร่วมกัน ต้องมีการทํางานข้ามกระทรวง และต้องให้พนักงานที่มีความรู้มากมีเสรีภาพในการออกความเห็น การ
แสดงออกแล้วไปเช่ือมโยงกับภาคธุรกิจ ในตอนท้าย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มอบหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการทํา 
Workshop ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กระตุ้นให้แต่ละคนได้ออกความเห็นแล้วก็สรุปไว้ในระบบดิจิตอลเพ่ือให้
คนเข้าไปอ่านได้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะเชิญคุณวิชัย วรธานีวงศ์ไปร่วมโครงการในคร้ังถัดไปด้วย 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า อยากให้มีการต่อยอดเพราะศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ปูพ้ืนแล้ว คนที่มี
โอกาสได้ฟังศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ในการแนะนําและการสอนต่างๆท่ีจะต้องสามารถต่อยอดความคิดของ  
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ และที่สําคัญคือการบูรณาการ เมืองไทยได้ยินคําน้ีสวยหรู แต่ทําแล้วไม่มีอะไร
เกิดขึ้น เพราะฉะน้ันได้เวลาจริงจังแล้วในการทํางานเป็นทีม มีการทํางานหลากหลายกระทรวง ควรลงมือทํา 
คนเรามีเวลาไม่มากพอที่จะฟังเรื่องราวที่ดีแล้วไม่ได้ลงมือทําอะไรเลย 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า วันน้ัน แม้กระทั่งวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมโครงการก็เข้ามาขอถ่ายรูปกับ
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวนก็ได้เล่าให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ฟังว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์ทํางานร่วมกับผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน ผู้เข้าร่วมโครงการน้ีเป็นข้าราชการระดับ C9 กําลังจะขึ้นไปดํารง
ตําแหน่งรองอธิบดี ซึ่งตามปกติเขาต้องไปเรียนที่ก.พ. ซึ่งจะมีหลักสูตรคล้ายๆของวปอ. ครั้งน้ีเขาจะจัดกันเอง 
เขาเป็นผู้ใหญ่ ส่วนมากมีอายุ 54-55 ปี ตามปกติถ้าเรานําข้อมูลวิชาการไปยัดใส่เขา แล้วมีคนขึ้นไปพูด 3 
ช่ัวโมง เขาก็บอกว่า เบ่ือการเรียนแบบน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จึงให้พวกเขาน่ังเป็นกลุ่ม ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์บรรยายร่วมกับคุณพิชญ์ภูรี จันทรกมลให้เห็นถึงทฤษฎี 2R’s ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คือ เขาต้องพูด
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ความจริงก่อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคนเก่งมากมาย แต่ยังทํางานไม่ได้ผล เมื่อเริ่มแล้ว ก็เข้าใจว่า เขา
ท้อถอยเพราะมีงานมาก แต่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มองว่า งานมากเป็นชีวิตที่ท้าทายมากกว่า 

ศ .ดร .จีระ  หงส์ลดารมภ์ไปภาคใต้บ่อย  ครั้ งที่ เ พ่ิ ง ไปมาเป็นงานของศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการนําผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาควิชาการ 
ธุรกิจทั้งระดับบนและระดับล่าง ชุมชนมาร่วมงานกัน 

ในช่วงที่ออกอากาศ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้แสดงความเป็นห่วงประเทศไทย ความสุขสงบและ
อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของคนไทยทุกคน เมื่อมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามาเป็นระยะเวลาหน่ึง 
ทําให้ความสงบในประเทศดีขึ้น ก่อนหน้าน้ัน เป็นกปปส. มีการเสียชีวิตล้มตาย มีปัญหาเรื่องจํานําข้าว เมื่อ
เวลาผ่านไประยะหน่ึง คนไทยก็เป็นคนที่เอาใจยาก จนกระทั่งพลเอกเปรม ติณสูลานนท์กล่าวว่า กองหนุนของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีจํานวนน้อยลง ก็อยากให้คนไทยทุกคนได้ต้ังสติว่า อนาคตของคนไทยไปทางไหน 
แม้เราจะไม่ใช่นักการเมืองหรือบุคคลสําคัญแต่ก็มองว่า คนไทยควรรวมตัวกันต้ังสติ ไม่ควรไปตามกระแสมาก
เกินไป ทุกวันน้ีมีกระแสขาลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทุกคนก็ลงหมด ในขณะที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชาก็มีความดีไม่น้อย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็เป็นกลางอยู่แล้ว อะไรที่เป็นประโยชน์จึงอยากจะฝากไปยัง
ผู้ติดตามรายการ มีคนบอกว่า 1 ปีหลังจากน้ีจะมีการเลือกต้ัง จึงขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาทําอยู่แค่ 2 
อย่าง 

1.ปฏิรูปให้ชัดเจน อย่างเร่ืองปฏิรูปตํารวจ ไม่ควรทําเร่ืองเล็ก เพราะทําเป็นอยู่แล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์เคยเป็นที่ปรึกษากรมตํารวจ แต่สิ่งหน่ึงที่คนยากจนเป็นห่วงคือ อํานาจสอบสวน คืออํานาจจับกุมกับ
อํานาจสอบสวนต้องแยกจากกัน อย่างในสหรัฐอเมริกา อํานาจน้ีอยู่ในอัยการ ตํารวจเรียนกฎหมายมากแต่
บางครั้งก็สร้างหลักฐานเท็จได้ บางครั้งก็พูดว่า จบแค่โรงพัก 

2.เรื่องปราบคอรัปช่ัน ตอนร่างรัฐธรรมนูญปราบคนโกงก็ดี แต่ก็ควรจะปราบทุกคน ไม่ใช่เฉพาะ
นักการเมือง แน่นอน ในอดีตมีนักการเมืองขี้โกงจํานวนมาก บางกลุ่ม ถ้ามีอํานาจมากเกินไป อํานาจน้ันก็เป็น
อํานาจที่หอมหวน ก็ต้องดูแลคนใกล้ตัวของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไปด้วย 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ทันทีที่สัญญาณของการเลือกต้ังมาค่อนข้างชัดขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็มีการ
ปรับเปลี่ยนท่าทีของนายกรัฐมนตรีจากที่เคยเป็นทหาร เป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารแล้ว สิ่งที่เห็นคือ การ
ดาหน้ามาของบรรดานักการเมืองซึ่งแสดงทุกความเห็น มุมมอง ก็เป็นไปตามสัญชาตญาณของเขา แต่สิ่งที่
น่าจะทํามากที่สุดในขณะน้ีก็คือร่วมมือกันทําให้ประเทศมีความสงบสุขและเดินหน้าไปสู่การเลือกต้ังแบบสุจริต
ยุติธรรม ไม่ไปทําเรื่องหยุมหยิม เช่น เรื่องซื้อสุนัข แต่ไม่ได้ทําเรื่องที่ควรจะรีบทํา คนขี้ฟ้องก็ขยันฟ้อง ทําให้
ประเทศไปไหนไม่ได้ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า แม้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่ก็เป็นประชาชน
คนหน่ึง แต่สนใจความสงบสุข ความอยู่ดีกินดี ความอยู่รอดของประเทศ ประเทศไทยมีข้อดีคือ ไม่เคยเป็นรัฐที่
ล้มเหลว บางคร้ังเวลาที่ทําอะไร เมื่อถึงจุดหน่ึงก็ไม่มีสถาบันที่เป็นหลักเหลืออยู่ เพราะการเลือกต้ังในระยะ
หลังๆไม่ใช่ว่าดี ออกมาแล้วก็สร้างปัญหามากๆ ในที่สุดก็ต้องปรับปรุงการเลือกต้ัง อยากให้พลเอกประยุทธ์ 
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จันทร์โอชาต้ังสติบ้างว่า ต่อจากน้ีไป ก็ต้องเน้นการปฏิรูป และทําให้คนรู้สึกว่า เมื่อปฏิรูป ไม่ว่าจะมีอะไรที่
เก่ียวกับผลประโยชน์ของคนเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิด อย่างตํารวจ อย่างน้อย 50% เป็นจุดเร่ิมต้น ให้อํานาจไปอยู่
ในมือคนกลุ่มอ่ืนบ้างหรือว่าเสริมกันขึ้นมาก็ยังดี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์รู้จักพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ดี
เพราะเคยอยู่บนเวทีเดียวกัน  

 
 
เม่ือวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเป็นผู้ร่วมอภิปรายในเสวนา เรื่อง บทบาทการเป็น
สถานศึกษาหลักในระบบการศึกษาทหารอาชีพกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ร่วมกับ พลเอกบุญสร้าง 
เนียมประดิษฐ์ อดีต ผบ.ทหารสูงสุด พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี อดีตรองปล.กห. และรศ.ดร.สุรชาติ บํารุง
สุข นักวิชาการด้านความม่ันคง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสัมมนาวิชาการ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ       
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/283328 

 
พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ควรมีบทบาทในการประนีประนอมในเรื่องของอํานาจสืบสวน

สอบสวน ตอนน้ีคนไทยเป็นห่วงเร่ืองการปฏิรูปเพราะสภาต่างๆท่ีขึ้นไปก็เหมือนวิชาการ แต่ละคนก็พูดมาก 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยมีประสบการณ์อยู่แล้ว เรื่องกรรมาธิการต่างๆในสภา เวลานําไปทําให้เกิดผลจริง 
บางทีก็ขึ้นหิ้ง ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจด้วย เรื่องนาฬิกาไม่ควร
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ปล่อยให้ค้างคา แต่ควรทําให้ชัดเจน คนก็ต้ังข้อสังเกต เวลาผ่านไปนานเข้าก็มีปัญหา พลเอกประวิตร วงษ์
สุวรรณอาจจะไม่ผิดก็ได้เพราะเพียงแต่ออกมาให้ชัดเจนว่าคืออะไร 

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่และก็มีความคิดที่จะต้ังศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นมา 
ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ก็รับหน้าที่เป็นคนจัดต้ัง  

 
ผศ.ดร.สพุัตรา เดวิสนั 

ที่มา:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2227002477325196&set=pcb.222700320065
8457&type=3&theater 
 
และใน 3 ปีที่ผ่านมาก็ปรึกษาศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ช่วงแรกๆ ก็ไม่มีงบประมาณ อธิการบดีและ           
ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสันต้ังเป็นเงินทุนต้ังต้นขึ้นมาอันหน่ึง แล้วมาปรึกษาศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ซึ่งกําลังทําเรื่อง
ท่องเที่ยว จึงได้แนะนําว่า อยากให้ทําด้านการท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา สตูล สงขลา เมื่อกล่าวถึงเรื่องน้ี คนส่วนมากก็จะตกใจเพราะเต็มไปด้วยปัญหาความรุนแรง เมื่อจัด
โครงการครั้งที่แล้วเมื่อเดือนเมษายน 2560  ก็มีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดที่สงขลาระดับ C9 ก็รู้จักศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ ในปีน้ีท่านก็ให้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาจํานวนหน่ึงที่จะจัดเรื่องการ
ท่องเที่ยว  
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นายอําพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสงขลา 

ที่มา:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2227002347325209&set=pcb.222700320065
8457&type=3&theater 
 
ถ้าไม่มีงบประมาณ มหาวิทยาลัยก็คงจัดไม่ได้เพราะต้องใช้งบประมาณมาก ขณะน้ีศูนย์อาเซียนศึกษาก็เป็น
ศูนย์ซึ่งระดมคนจาก 3 จังหวัดภาคใต้มาที่หาดใหญ่และนําสตูลบวกกับหาดใหญ่เข้ามาแล้วมาคุยกัน ได้เชิญ
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปเป็นที่ปรึกษา ขณะน้ีมีแผนจะดึงเอานักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียมาที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มากขึ้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยกล่าวเสมอว่า ถ้าเรามีเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็ง ถ้าเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สนใจเรื่องการมีงานทํา การมีอาชีพแล้วก็ผสมกันระหว่างพหุ
วัฒนธรรมกับพุทธ จังหวัดสงขลาก็มีประชากรชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่ อีก 4 จังหวัดก็มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่มีใครทําเรื่องมุสลิมได้เท่ากับภาคใต้ เวลาที่พวกเขาขึ้นมา ก็มาด้วยความเต็มใจ และคนทํางานที่เป็นชาว
พุทธก็พร้อมจะเรียนรู้ ในช่วงเวลา 2 วันที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อยู่กับพวกเขา ก็ได้เห็นแนวทางบางอย่างซึ่ง
ทําให้เกิดความหวังขึ้น การท่องเที่ยวยุคใหม่จะลงไปที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 



12 

 

 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศและ Chira Academy จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน:โอกาสและความท้าทายภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพือ่เพิม่นักท่องเที่ยวจากอนิโดนีเชียและอาเซียนใต้ ระหว่างวันที่ 11-
12 มกราคม 2561 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ที่มีข่าวความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นส่วนน้อย ก็มี
ผู้บริหารบริษัทไอทีเข้าไป ก็ถือว่า ไม่อันตราย 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ถ้าดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายและศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์นําคนจาก
กรุงเทพไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในพ้ืนที่น้ันมีชาวพุทธและชาวมุสลิม มีวัดด้วย และก็มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพมากมาย ทั้ง 3 จังหวัดน่ีถ้ากล่าวถึงปัญหาความมั่นคง ทุกคนก็ไม่ไป  

 
สถานทีท่่องเทีย่ว 5 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

 
http://islamhouse.muslimthaipost.com/upfile/
2016/11/mosjid.jpg 

 
https://s.isanook.com/tr/0/rp/r/w700h420/y
a0xa0m1w0/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2su
Y29tL3RyLzAvdWQvMjc5LzEzOTkxMDUvY29
2ZXIuanBn.jpg 

 
http://khwaykhumcanthrcuri.blogspot.com/201
6/08/22222.html 

 
https://www.facebook.com/prsatungeopark
/photos/pcb.484156658620741/484156605
287413/?type=3&theater 
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http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=800244 

 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 จะมีการเชิญผู้แทนจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมาร่วมประชุมด้วย 

ข้อดีของศูนย์อาเซียนศึกษานี้คือ แม้ว่าจะจัดงานที่หาดใหญ่ แต่ก็นําผู้แทนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาที่
หาดใหญ่และก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในฐานะที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง มีหน้าที่รับ
ฟังและอยู่กับเขาตลอดและพยายามเช่ือมโยงความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้น ในที่สุดแล้วก็เกิดความหวังขึ้นว่า ศูนย์
อาเซียนศึกษาน้ี เมื่อก่อนดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเสียชีวิตก็ได้สนับสนุนให้เกิดศูนย์อาเซียนศึกษาข้ึน ศูนย์
อาเซียนศึกษานี้เป็นศูนย์ที่ค่อนข้างจะสําคัญเพราะอยู่ตรงตอนใต้ของประเทศพอดี นอกจากน้ียังมีสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ IMT-TG ซึ่งรัฐบาลไทย อินโดนีเซียและมาเลเซียก็ทํางานร่วมกัน หน่ึงในน้ันก็มีเรื่องการท่องเที่ยว 
งานหน่ึงของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 


