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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เรื่องการเดินขบวน รัฐบาลต้องทําให้มีความสมดุล รัฐบาลก็ต้องไปสู่

การเลือกต้ังอยู่แล้ว เวลาที่คนมองรัฐบาล รัฐบาลต้องปรับตัวและแก้ปัญหาให้คนยอมรับ อันที่จริงแล้ว คนส่วน
หน่ึงก็ยอมรับอยู่ แต่อีกส่วนก็ผิดหวัง ก็ต้องปรับตัว อย่ามั่นใจเกินไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน ประเทศไทยก็ต้อง
อยู่อย่างย่ังยืน 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ในเรื่องการเมือง ถ้าคนไทยคิดน้อย จะส่งผลกระทบใหญ่ เป็นเหตุที่มาทํา
ให้ไปสู่การเลือกต้ังไม่ได้ คนที่ทําอะไรทุกวันน้ีก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เช่นเดียวกัน กลุ่มการเมืองรู้สึกว่า
อยู่ไม่ไหวถ้าไม่ได้อํานาจ เพราะมีทั้งนักการเมืองหน้าและหน้าใหม่เข้ามาแสดงตัวตนออกมาชัดเจน กระหาย
อํานาจมากแล้วก็จะกลับไปสู่ภาพเก่าๆทําให้นึกถึงคําถามที่นายกรัฐมนตรีเคยถาม 10 ข้อ คนไทยต้องตอบ 
เรื่องน้ีใครทําอะไรต้องรับกันเอง ถ้ารัฐบาลทําไม่ดี ประชาชนก็ไม่สนับสนุน คนไทยอยากเป็นเหย่ืออีกคร้ัง 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ช่วงปฏิวัติแรกๆ คนสนับสนุนรัฐบาลน้ี ช่วงน้ันไม่เข้ามาก็บาป แต่
เวลาผ่านไประยะหน่ึงคนก็เริ่มเคยชินกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่ออยู่ในอํานาจนานก็ต้องแน่ใจว่ายัง
ปฏิรูปประเทศอยู่ ยังโปร่งใสอยู่ ถ้ามีปัญหาคนรอบข้างจะแก้อย่างไร ต้องทําให้เข้าใจว่าทําเพ่ือส่วนรวม ถ้าทํา
เพ่ือส่วนรวม เราก็ยังอยู่ได้ ถ้าเป็นเรื่องคนใกล้ชิด ก็ต้องเด็ดขาด ยังมีคนหวังดีต่อประเทศอีกมาก            
ข้อดีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาคือมองระยะยาว จากการที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เข้าร่วมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทําให้ทราบว่า รัฐบาลน้ีเอาจริงเรื่องการวิจัยและพัฒนา นักวิชาการมีทรัพยากร
เพ่ือทําวิจัย ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทําเรื่องเทคโนโลยี 3 เรื่อง ซึ่งแต่ก่อนน้ีก็ทําแล้วขึ้นห้ิง  

1. เทคโนโลยีดิจิตอล 
2. ไบโอเทคโนโลยีไม่ว่าภาคเกษตรหรือการแพทย์ 
3. เทคโนโลยีเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 
เรื่อง 4.0 รัฐบาลชุดน้ีให้ความสําคัญนวัตกรรมและใส่งบเข้ามาจริง ถ้ารัฐบาลประชาธิปไตยกลับมา ถ้า

ทําไม่ต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยทําแล้วขึ้นห้ิง พลโทสรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกรัฐบาลก็ต้องออกมาแถลงข้อดี
แบบน้ีบ้าง เมื่อมีจุดอ่อนก็ต้องมีจุดแข็งมาบ้าง ควรกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนํานักวิชาการที่เก่งมาทํางานร่วมกันแล้วมหาวิทยาลัยต้อง
ปรับตัวไม่ใช่สอนหนังสือแบบเดิม ทําวิจัยแล้วขึ้นหิ้ง มันต้องทําประโยชน์ สร้างมูลค่าเพ่ิมที่เรียกว่า นวัตกรรม
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก แต่รัฐบาลไม่ตีฆ้องร้องป่าว บางทีไม่มีคนพูดเป็น แต่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เห็นคุณค่า
การพัฒนาที่นําความรู้ไปสร้างมูลค่าเพ่ิมนวัตกรรม หลายคนอาจจะบอกว่า 4.0 ทําไม่ได้แต่บางเรื่องเราทําได้
เช่น เรื่องยางพารา เราต้องแปรรูป ต้องลงทุนจริงในเรื่องการเกษตร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาต้องนํา
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นักวิชาการมาคุยกันและมี 4.0 เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ใส่ไป 1 เราอาจจะได้ 10 แต่ก่อนเราใส่หน่ึงและอาจจะ
ติดลบก็ได้ คนที่เป็นนักวิชาการ คนที่เป็นข้าราชการต้องปรับ mindset วิธีการทํางาน ถ้าพวกเขายังทํางาน
แบบเดิมก็ไม่สําเร็จ ขอให้เส้นทางที่เดินต่อไปน้ีเป็นเส้นทางที่มีความหวัง อะไรที่เป็นปัญหารัฐบาลก็เปิดฟัง
กว้างและรับฟัง แล้วก็อย่าไปคิดว่าจะต้องอยู่ในอํานาจไปนานๆ อันที่จริง การที่รัฐบาลจะมีอํานาจขึ้นอยู่กับว่า
คนไทยสนับสนุนหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่การเขียนกฎหมาย ถ้าคนสนับสนุน ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าคนไม่สนับสนุนก็คิด
ว่าคือการสืบทอดอํานาจ ทางรายการวิทยุ Human Talk ก็หวังดีต่อประเทศไทย  

เมื่อครบรอบ 1 ปีของทรัมป์ เกิดการ Shutdown ขึ้นในสหรัฐอเมริกา หมายความว่าเงินที่ใช้ในการ
บริหารแผ่นดินของรัฐบาลกลางก็ไม่ผ่าน รัฐบาลจึงทํางานไม่ได้ เหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นในสมัยโอบามาแล้ว สิ่งที่น่า
กลัวก็คือว่าตอนที่ทรัมป์ยังไม่ได้เป็นรัฐบาล ไปวิจารณ์โอบามาอย่างรุนแรงว่า น่าจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
ประธานาธิบดี ตอนที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีก็ไปตําหนิพรรคเดโมแครต ประเทศไทยยังไม่เคยมี Shutdown 
เพราะเงินคงคลังของประเทศไทยยังไม่หมด แต่ก็น่าศึกษาว่า ในปัจจุบันน้ี สหรัฐอเมริกามีปัญหามากจาก
ประธานาธิบดีที่ไม่เคยเป็นข้าราชการและนักการเมืองมาก่อน เมื่อได้เป็นประธานาธิบดีก็คิดว่าเป็นความสําเร็จ
ของตนเองแล้ว ทรัมป์มีความภาคภูมิใจกับชัยชนะ แต่การหาเสียงกับการบริหารแผ่นดินไม่เหมือนกัน ทรัมป์
พูดเก่งหาเสียง ในอดีต เคยเป็นดาราโทรทัศน์ด้วย ทําให้เป็นที่ต้องการของคนจํานวนหน่ึง แต่เมื่อทรัมป์ขึ้นเป็น
ประธานาธิบดีแล้ว ก็ล้มเหลว 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ทรัมป์ได้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา อาจจะเป็นข่าวดีของทรัมป์เองท่ีสามารถยืนระยะมาได้ถึงตรงน้ี ประกอบกับผลตรวจสุขภาพดี 
แต่อาจจะเป็นฝันร้ายของชาวอเมริกันหรือคนทั้งโลก ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไป มอง
สหรัฐอเมริกาเป็นอีกแบบหน่ึง ศักด์ิศรีหรือความยิ่งใหญ่ในอดีตจะกลายเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันต้องทบทวนแล้ว
ว่า ผู้นําในอนาคตควรจะเป็นแบบน้ีหรือไม่ อีก 3 ปีจะทนต่อหรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็แล้วแต่ชาวอเมริกัน 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจทรัมป์ 
แล้วก็คิดสมเพชเขา แต่ถ้าได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ จะเป็นการเรียนรู้อันย่ิงใหญ่ การเรียนรู้จากผู้นําไม่ควรจะ
เรียนรู้จากผู้นําที่ดีเท่าน้ันแต่ควรจะเรียนรู้จากผู้นําที่ไม่ดีด้วย ทําให้เห็นว่าไม่ควรทําตามอย่างผู้นําไม่ดี ในอดีต
ก็มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสตาลิน ฮิตเลอร์ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ประเทศเดือดร้อนมาก ในความเป็นจริงแล้ว คน
อเมริกันปัจจุบันน้ีกว่า 60% คนไทยโชคดีที่ไม่เดือดร้อนเหมือนคนอเมริกัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ศึกษา
ทรัมป์เพราะได้เรียนรู้จากทรัมป์มาเป็นบทเรียนที่ดีในการสอนหนังสือของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เหมือนกับ
ได้เรียนรู้จากข้อเท็จจริง การเรียนรู้เรื่องผู้นําต้องเรียนรู้จากข้อเท็จจริงด้วย เพราะนานๆ ครั้งจะมีกรณีศึกษา
แบบน้ีขึ้นมาสักคน  ไม่ทราบว่าในประวัติศาสตร์โลกจะเห็นคนแบบทรัมป์อีกสักครั้งหน่ึงหรือไม่ เพราะทรัมป์
เป็นคนที่แปลกมาก เวลาที่เขาพูดอะไรมักจะคิดถึงแต่ตัวเอง แสดงถึง Ego อันย่ิงใหญ่ของเขา เขาไม่มีความ
ละอาย ซึ่งเป็นเรื่องแปลก ปกติคนเราถ้าทําผิดพลาดข้ึนมาก็ต้องมีความละอาย เขาไม่มีความละอาย 
เหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขา  ไม่นานเขาก็ลืม แล้วเขาก็ไปสร้างเหตุการณ์ใหม่ๆขึ้นมา คนแบบนี้ก็สามารถ
ขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาซึง่มีมันสมองมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก แต่มหาวิทยาลัยช้ันนําของ
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โลกก็เป็นจํานวนเล็กๆ ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําให้คิดถึงพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชาที่พูดถึงประเทศไทย ก็ต้องเข้าใจว่า มีคนที่สนับสนุนเป็นจํานวนหน่ึง แต่อีกกลุ่มหน่ึงไม่เข้าใจว่า สิ่ง
ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาทําเป็นการปฏิรูป ถ้าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้าใจว่า คนและสังคมในโลกมี
ความหลากหลาย และควรนําความหลากหลายมาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วก็พยายามเข้าใจ ทรัมป์สอบตกเรื่อง
ความหลากหลาย ล่าสุด เมื่อเขาพูดถึงผู้อพยพ เขายังมีอคติว่า คนจนเข้ามาสหรัฐอเมริกาแล้วจะสร้างปัญหา
เป็นอาชญากรรม เขามีความคิดอย่างน้ัน แต่เขาลืมไปว่าคนพวกน้ีก็ยังมีโอกาสท่ีเรียกว่า Dreamer ตอนอยู่
ประเทศเดิมของเขา เขาอาจจะยากจน แต่เมื่อมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา พวกเขาได้ความรู้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็น
คนดีได้ ประเด็นน้ีเป็นเรื่องการปรับ Mindset ด้านหน่ึง เพราะเขามาจากความร่ํารวย เขาก็จะคิดว่าคนที่ดีๆ
ต้องเป็นคนรวย เขาบอกว่า คนในโลกจะมาที่น่ีได้ เขาอยากได้คนจากประเทศนอร์เวย์มา เขาไม่อยากได้จากเฮ
ติ เอลซัลวาดอร์ วิธีการคิดแบบน้ีเอาเปรียบสังคม แล้วคนจากนอร์เวย์อยากจะมาหรือไม่ คนที่อพยพหรือย้าย
ถิ่นส่วนมากมาจากถิ่นที่ลําบาก มายังสถานท่ีที่มีความหวัง ยกตัวอย่างในสังคมไทย คนจีนก็อพยพมา ใน
สมัยก่อน มีความอดอยากในประเทศจีน คนจีนจึงมาแบบเสื่อผืนหมอนใบ ปัจจุบันน้ีก็มีหลายคน ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ก็เป็นตัวอย่างลูกครึ่งจีน ถ้าประเทศไทยไปต่อต้านคนจีนที่ยากจนในสมัยก่อน แล้วจะเป็นสังคม
แบบปัจจุบันน้ีได้หรือไม่ เพราะว่าคนจีนได้เปรียบคนในโลกตรงที่มีความเป็นผู้ประกอบการ มีความขยันอดทน 
ถ้าประเทศไทยมีแต่คนไทยแท้ที่ทํานาอยู่ แล้วก็เป็นข้าราชการ คือคนไทยเป็นข้าราชการแล้วทํางานเกษตร 
โดยไม่รู้สึกว่า ได้มีการผสมกับสังคมที่เป็นการค้า เป็นผู้ประกอบการ ตอนน้ีธุรกิจส่วนใหญ่ส่วนหน่ึงก็มาจากคน
เช้ือสายจีน และประเทศไทยก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่าน้ี  และถ้าดูในสหรัฐอเมริกาคนที่ได้ดีก็คนอพยพมาจาก
ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาไม่มีคนของเขาเองยกเว้นพวกอินเดียนแดง ปัจจุบันน้ีทัศนคติของทรัมป์ก็เป็น
ทัศนคติของนักธุรกิจที่ร่ํารวย และความท่ีเขาร่ํารวยเกินไป จึงมองคนอ่ืนแบบดูถูก จนบางครั้งถูกเรียกว่าเป็น
พวกเหยียดผิว แต่เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้ จึงมีปัญหามาก ปัจจุบันน้ีประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวมาก
จากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา บังคลาเทศ ต่างๆเราก็ต้อนรับเขาอย่างเต็มที่ เพราะวันหน่ึงเขาอาจจะมา
ทํางานร่วมกับเรา เราก็จะสามารถเป็นสังคมที่มีความหลากหลายได้ แต่ถ้าเราไม่ทําอย่างน้ี ในอนาคตก็อาจจะ
ไม่มีแรงงานจะเข้ามา  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้แสดงความยินดีกับเมย์ รัชนก อินทนนท์ ที่วันที่ 21 มกราคม 2561 แข่ง
รอบชิงชนะเลิศแบดมินตันกับมือวางอันดับ 1 ของโลก ชาวไต้หวัน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ก็ชนะมือวาง
อันดับ 2 ของญี่ปุ่น ข้อดีของแบดมินตันไทยคือเป็นแบดมินตันระดับโลกอย่างแท้จริง แบดมินตันไทยอยู่ใน
อันดับต้นๆของโลก คล้ายๆ กับเม เอรียา จุฑานุกาล 
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เมย์ รัชนก อินทนนท ์

ที่มา: http://campus.campus-star.com/ 
app/uploads/2016/07/ratchanokmay.jpg 

เม เอรียา จุฑานุกาล 
ที่มา: http://www.thairec.com/home/ 
wp-content/uploads/2016/05/ 
559000004794305.jpeg 

 
ถ้ากลับมาดูเศรษฐกิจของไทย สินค้าตัวใดอยู่ในระดับมาตรฐานโลกก็อยู่ได้ เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไป
บรรยายให้ชุมชนการท่องเท่ียวฟัง ถ้าจัดโฮมสเตย์แต่ผ้าปูที่นอนไม่มีความสะอาดจะไปคิดราคาถึง 1,000 - 
2,000 บาทได้อย่างไร ปัจจุบันน้ีมีบางคนเช่ือศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์แล้ว การท่องเที่ยวชุมชนบางแห่งไม่
จําเป็นต้องอยู่ในเมือง แต่ต้องมีมาตรฐานให้คนที่มีเงินอยากจะไปอยู่ที่ท่องเที่ยวชุมชนด้วยความสะดวกสบายมี 
สัญญาณอินเตอร์เน็ต มีความสะอาด มีที่นอนที่ดี กว่าจะพูดเร่ืองน้ีได้ชุมชนก็ไม่เข้าใจ เขาคิดว่าเขามีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีเกษตร สินค้าปลอดสารพิษ แล้วก็จะคิดราคาห้องละ 3,000 บาท ในความเป็นจริง เรื่องน้ีน่าจะมี
ตัวอย่างคนไทยที่ไปเป็นมาตรฐานโลก แล้วนํามาตรฐานโลกน้ีมาปรับใช้ที่ชุมชน ถ้าพัฒนาตรงน้ีได้ ประเทศ
ไทยก็จะรอด ครั้งหน่ึงมีลูกศิษย์ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่พังงาบอกว่า เขารู้แล้วศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มาช่วย
เขาเปลี่ยนจากมาตรฐานปัจจุบันเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้น แล้ววันน้ันถ้าท่องเที่ยวชุมชนสามารถมีรายได้มากขึ้น ก็
ดี แต่วันน้ีถ้าเราไปคิดว่า ถ้าอยู่โรงแรม 5 ดาวที่ภูเก็ตห้องละหมื่นบาทเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ก็ไปให้ฝรั่ง แต่
ถ้าเขามาท่องเที่ยวชุมชน ราคา 200 - 300 บาทก็ยังไม่ได้ ถ้าคนสนใจในเรื่องน้ีก็ต้องยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของไทยให้เป็นระดับสากล ถ้าพาทางชุมชนไปดูงานต่างประเทศเช่นตามชนบทของฝรั่งเศส อิตาลี 
ของอังกฤษ เมื่อเข้าไปอยู่ในหมู่บ้าน ก็สามารถเห็นทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติ ภูมิปัญญาของเขา แต่ขณะเดียวกัน 
มาตรฐานห้องนํ้า อาหารการกิน ความสะอาด สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ถ้าชุมชนของไทยทําได้ ก็สามารถหา
รายได้จากสิ่งเหล่าน้ีได้ ถ้าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะทําอะไรเก่ียวกับเรื่อง 4.0 ก็ไม่ควรจะเน้นแค่คนรวย 
หรือคนที่ประสบความสําเร็จแล้ว แต่ควรจะเน้นคนระดับล่าง ยกฐานะเขาขึ้นมา เรื่องนี้เป็น mindset ที่สําคัญ
มาก ถ้าคิดว่าคนข้างล่างขึ้นมาไม่ได้ ประเทศไทยก็จะมีความเหลื่อมล้ําเหมือนเดิม แต่ก็ไม่มีการพัฒนา การทํา
เรื่องเหล่าน้ีต้องใช้เวลา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็จะทําเองแบบเล็กๆ ถ้ามีโอกาสก็จะไปทํา 
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หมู่บ้านบนภูเขาท่ี Corsica Island ประเทศฝรั่งเศส 

ท่ีมา: https://st2.depositphotos.com/1766887/6670/i/950/depositphotos_66700691-stock-photo-stunning-
mountain-villages-of-corsica.jpg 

 

 

Loch Ness สก๊อตแลนด์ 
ท่ีมา: http://cdn.touropia.com/gfx/d/tourist-attractions-in-

scotland/loch_ness.jpg?v=1 

Conca dei Marini, Campania ประเทศอิตาลี 
https://www.instagram.com/p/BTYUYluhRpd/ 
?utm_source=ig_embed 

 
 
 



6 

 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ยังได้แสดงความยินดีกับลักษิกา คําขําซึ่งเป็นตัวอย่างของการเล่น Grand 
Slam ในออสเตรเลีย ลักษิกา คําขําเป็นนักเทนนิสจากจังหวัดจันทบุรี แล้วเพ่ิงได้เข้ามาเล่น Grand Slam 
ก่อนที่มาเล่น เขาก็ไม่ได้รับเชิญ เขาต้องมาแข่งรอบแรกก่อน ต้องแข่งถึง 3 ครั้ง พอเข้ามา Main draw ก็ชนะ
ไป 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายชนะคนที่เคยติดอันดับ Top Ten ของโลกซึ่งเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ แต่รอบ 3 ก็แพ้ไป
อย่างหวุดหวิด 

 

 
ลักษิกา คําขํา 

ที่มา: https://scontent.fbkk1-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/26239901_935274839962143_7952344323979632749_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-
3&oh=c64078b0978972ea19ee0ce0208134a1&oe=5B136246 

 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ลักษิกา คําขําเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสนใจกีฬาเทนนิส

รวมถึงหลายๆคน มองความสําเร็จว่าไม่ได้มาโดยง่าย 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า เทนนิสไม่เหมือนแบดมินตัน แบดมินตันเล่นกันในวงแคบ แต่เทนนิส

ไปทั่วโลก ถ้าไทยเราติดอันดับโลกเหมือนสมัยของภราดร ศรีชาพันธ์ุกับแทมมารีน ธนสุกาญจน์ ถ้ามีนักเทนนิส
ไทยติดอันดับโลกแบบน้ัน 4-5 คน ช่ือเสียงของประเทศก็จะเป็นที่รู้จักกว้างขวาง เมื่อเขากลับมาแล้วก็ต้องยก
ย่องเขา  
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ภราดร ศรชีาพันธุ ์

ที่มา: https://www.sportskeeda.com/ 
tennis/paradorn-srichaphan 
-swaps-rackets-for-clubs 

แทมมารีน ธนสุกาญจน ์
ที่มา: http://www.zonedara.com/wp-
content/uploads/2016/08/2874-
696x455.jpg 

 
1 สัปดาห์ก่อนการออกอากาศรายการวิทยุครั้งน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ภูมิใจมากที่มีนักศึกษา

ปริญญาโทจาก 2 มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดของอินโดนีเซียมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นมหาวิทยาลัยเล็ก แต่มีอาจารย์คนหน่ึงช่ือ ดร.ปรารถนา ศรีสุขซึ่งเป็นลกูศิษย์
ปริญญาเอกของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และดูแลวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งน้ี แสดงให้
เห็นว่าไม่เฉพาะมหาวิทยาลัยช้ันนําอย่างมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่ทําเรื่องต่างประเทศ ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่แบรนด์มหาวิทยาลัยเท่าน้ัน แต่อยู่ที่ตัวบุคคล           
ดร.ปรารถนา ศรีสุขเรียนปริญญาเอกทุนมนุษย์กับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังแต่น้ันมา
เกือบ 15 ปีก็ไม่ได้หยุดการเรียนรู้ ก็ทํางานต่อไปอย่างต่อเน่ือง แต่ก่อนเคยสอนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมศึกษา 
แต่ปัจจุบันมาทํางานที่มหาวิทยาลัยแห่งน้ี แทนท่ีจะไปนําอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพเองมาสอน ก็เชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ถือเป็นตัวอย่างของการทํางานในยุคใหม่ ถ้าเรามีลูกค้า
แล้วแต่ยังไม่มีคนที่มีประสบการณ์ก็ดึงคนข้างนอกมา ซึ่งเรียกว่า networking คือใครก็ได้ที่มาทํางาน งานก็จะ
ประสบความสําเร็จ แต่ถ้าเรานําอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์มาสอน ก็ทําได้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ประสบ
ความสําเร็จ 
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เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2561 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Business Environment Process ให้กับนักศึกษาชาวอินโดนี
เชีย จาก UPD Tegal and UNIKU-Indonesia , Universities Combined ที่เดินทางมาเมืองไทยกว่า 
40 ท่าน และได้ทํา Workshop ร่วมกัน 
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