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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ตอนนี้คําว่าหลากหลายสําคัญ ถ้าคนไทยเปิดกว้างขึ้นก็จะมีหลาย

มุมมอง เวลาทํางานก็ปรึกษาคนอื่น อย่าคิดคนเดียว ชีวิตศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็มีปัญหาเหมือนกัน ตอน
ทํางานใหม่ๆ คิดเอง ทําเอง เวลาที่คนอ่ืนออกความเห็น ก็มี Ego สูง มั่นใจตัวเอง แต่พออายุมากขึ้น ฟังคนอ่ืน
มากๆก็ดี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กับคุณวิชัย วรธานีวงศ์ก็จะปรึกษากัน คุณวิชัย วรธานีวงศ์ให้เกียรติศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์เสมอ  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า จากการที่ได้ติดตามศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ทําให้โลกทัศน์กว้างขึ้น 
เพราะว่าประสบการณ์การทํางานลงพ้ืนที่จริงของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ในการติดตามข่าวสารต่างๆ เช่ือว่า 
ต้องตามผู้ใหญ่เพ่ือให้รู้อะไรมากกว่าที่เรารู้ ตอนหลังจึงเข้าใจเรื่องทุนมนุษย์มากขึ้น  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ประการแรก ต้องยอมรับว่า สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยไม่
ค่อยปกติ  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า เรื่องน้ีก็คือความเสี่ยงใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่คนไทยต้องมีสติ ตอนน้ีก็จะ
กลายเป็นว่ากลุ่มที่พยายามด้ินออกมา เละเทะไปหมด ก็ต้องคอยศึกษาพฤติกรรมคนกลุ่มต่างๆไว้ดี อย่าให้
บ้านเมืองย้อนกลับไปสู่วันเวลาที่มีปัญหาอีก  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ในเมืองไทย เมื่อฝ่ายหนึ่งมีจุดอ่อน อีกฝ่ายหนึ่งก็โจมตีได้ ก็ต้อง
แก้ปัญหา บางทีฝ่ายที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันคิดว่า ตนเองทําดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆ บางคร้ังรัฐบาลก็ใจ
เย็นเกินไปทั้งที่มีความดีมากมายไปหมด เมื่อเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ประมาท คิดว่า ตนทําดีอยู่แล้ว รัฐบาล
ควรเห็นคุณค่าของคนที่เสนอความคิดเห็นต่างๆแล้วก็หาทางปรับปรุงให้มันดีขึ้น รายการวิทยุ Human Talk น้ี
ก็มองทั้ง 2 ด้าน ปัจจุบันน้ี บางกลุ่มก็โจมตีว่า ขาลง พอบางสํานักก็บอกว่า ตกตํ่า ก็คงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
ข้อเสียคือถ้าเราไม่จัดการกับปัญหาเหล่าน้ีอย่างทันท่วงที ก็อาจจะทําให้เสียความรู้สึก ก็ต้องยอมรับว่า คนที่
สนับสนุนรัฐบาลน้ีก็เริ่มมีความคิดในทางท่ีเป็นลบมากขึ้น แล้วคนเหล่าน้ีก็เป็นคนดี วันน้ี เมืองไทยก็ต้องมีหลัก 
ประเทศจึงจะอยู่ได้ หลักอันน้ีไม่ได้อยู่ที่การเลือกต้ังอย่างเดียว เลือกต้ังมาอาจจะไม่ดีก็ได้ วันน้ีทุกคนก็คิดว่า
เลือกต้ังไปก่อน ประเทศไทยต้องมีหลักการไว้มิฉะน้ันวันหน่ึงเราอาจจะเป็นซีเรีย อัฟกานิสถานหรืออิรัก ซึ่งอัน
น้ีเราต้องไม่ให้เกิดขึ้น ต้องรักษาสถาบันสําคัญในประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ดูเทนนิสหญิงเด่ียวโอเพ่น ที่ออสเตรเลียที่
เมลเบิร์น เทนนิสมี Grand Slam อยู่ 4 ครั้งด้วยกัน ออสเตรเลียนโอเพน เฟรนช์โอเพน วิมเบิลดัน ยูเอสโอ
เพน เป็นการเล่นแบบเมเจอร์ เริ่มต้นที่แรกก็ไปเมลเบิร์น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เคยไปประชุมที่เมลเบิร์น
หลายคร้ังแล้ว แต่ก็ไม่มีโอกาสได้เคยไป เมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปหรือไม่  
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Loch Ard Gorge ใน Port Campbell National Park เมืองเมลเบริ์น ประเทศออสเตรเลีย  
ที่มา: https://static.thousandwonders.net/Port.Campbell.National.Park.640.2131.jpg 

 
แต่ที่เมลเบิร์น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เป็นการชิงชนะเลิศการแข่งขนัของนักเทนนิสหญิง 2 คน 

คนหน่ึงช่ือ Caroline Wozniacki และ Simona Halep  

  
Caroline Wozniacki 

ที่มา: https://i.eurosport.com/2017/ 
10/24/2193710-45831530-2560- 
1440.jpg?w=1050 

Simona Halep 
ที่มา: https://www.hindustantimes.com/rf/ 
image_size_960x540/HT/p2/2017/07/ 
10/Pictures/_48adfaf4-658f-11e7 
-ae46-9bfe7bf72e96.jpg 

 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้ใช้ทฤษฎี Chira Way วิเคราะห์การแข่งขันครั้งน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 

เคยมีทฤษฎีหน่ึงคือคนเราต้องเรียนรู้จากความล้มเหลว จากความเจ็บปวด Learning from Pain หรือ 
Adversity ความลําบาก  Wozniacki เริ่มต้นเล่นต้ังแต่เด็ก เล่นดีมาก อายุ 19 ปีก็ได้เป็นอันดับหน่ึงของโลก 
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ตอนน้ี Wozniacki มีอายุ 27 ปีแล้ว เคยเป็นอันดับหน่ึงของโลกปีหน่ึง แม้ไม่เคยชนะอันดับหน่ึงของ  Grand 
Slam จะเป็นอันดับหน่ึงของโลกต้องชนะเมเจอร์ด้วย เหมือนอย่าง Tiger เขาก็ล้มเหลวมาโดยตลอดและมีปี
หน่ึงเขาจากทางเธอได้ เป็นคนเล่นแบบยืดเย้ือไม่ยอมบุก ลูกเสิร์ฟและเทคนิคต่างๆไม่ดี พอคู่แข่งจับทางได้เธอ
ก็มีปัญหา เคยตกไปอยู่อันดับ 74 ของโลก ที่มันน่าสนใจก็เหมือนไทยแลนด์ 4.0 วันหน่ึงเธอก็ปรับตัวขึ้นมา 
เรื่องน้ีน่าสนใจสําหรับประเทศไทยในปัจจุบัน อะไรที่เราเคยทําอยู่แล้วทําไม่สําเร็จหรือเคยสําเร็จแล้วมัน
ล้มเหลว อย่าไปยอมแพ้ ต้องปรับตัวตลอดเวลาหรือจะเรียกว่า นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ หรือ ความคิด
นอกกรอบก็ตาม ถึงจุดหน่ึงจะทํางานแบบเดิมไม่ได้แล้ว Wozniacki ตัวอย่างของการเห็นคุณค่าในการปรับตัว
แต่ก่อนเธอเล่นดี ไม่ชนะระดับสูงสุดแล้ว เมื่อคนจับทางได้ ก็แพ้ไปเรื่อยๆ เพราะไม่ได้รุกไปข้างหน้า ลูกเสิร์ฟก็
ไม่ดี อ่อนแอ ตีผิดพลาด ต้องปรับวิธีการเล่นให้ดีขึ้น ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเธอ ทั้งใน
สนามและนอกสนาม กีฬาไม่ได้อยู่ในสนามอย่างเดียว นอกสนามเขามีความสุขหรือไม่ Wozniacki เคยหมั้น
กับนักกอล์ฟช่ือ McIlroy แล้วก็เลิกกันไป รู้สึกเสียใจตอนน้ีมีคู่หมั้นใหม่เป็นนักบาสเกตบอลช่ือ David Lee 

 

  
McIlroy 

ที่มา: http://thewinglet.boardingarea.com/wp-
content/uploads/2014/06/McIlroy.jpg 

David Lee (ซ้าย) และ Wozniacki (ขวา) 
ที่มา: https://i2.wp.com/ 
www.usmagazine.com/ 
wp-content/uploads/2017/11/ 
david-lee-caroline-wozniacki-instagram-
zoom.jpg?crop=2px%2C0px%2C701px 
%2C701px&resize=800%2C800&ssl=1 

 
 ชีวิตในสนามและชีวิตนอกสนามของเธอมีความสมดุล คนเล่นกีฬาก็มักจะมองเฉพาะในสนาม แต่หลังจากเล่น
เสร็จไปแล้ว เขาทําอะไร ถ้าเขาไม่มีความสุข เขาเครียด ไม่มีความสมดุลในชีวิต มาเล่นอีกครั้งหน่ึงก็กดดัน 
เหมือนนักกีฬาไทยที่เล่นอยู่ในปัจจุบัน อยากให้ดูความสมดุลทั้งในสนามและนอกสนาม เพราะฉะน้ัน 
Wozniacki ก็เลยชนะมือ 1 ของโลก ช่ือ Halep มาจากโรมาเนีย คือให้เห็นถึงการปรับตัวของคน ซึ่งเป็น
ตัวอย่างที่ดีว่า เราต้องปรับตัวจากความล้มเหลวของเรา การที่เราล้มเหลวในชีวิต ไม่ได้แปลว่า เราจะต้องยอม
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แพ้มัน น่ีเป็นบทเรียนที่สําคัญเรียกว่า Learning from Pain หรือ Adversity คือคนไทยอ่อนแอเจอปัญหา
หน่อยก็บ่นว่าไม่ไหวแล้ว ฉันสู้ชีวิตไม่ได้แล้ว ไม่มีวันได้กลับมา แต่ก่อนน้ีเรารู้ว่า เธอจะเสิร์ฟอย่างไรและไม่มีวัน
ฆ่าใครได้ ต่อมาเธอเปลี่ยนวิธีการเสิร์ฟ และสามารถเสิร์ฟลูกได้แรงขึ้น ขึ้นมาหน้าเน็ตและเล่นได้ดีขึ้น บทเรียน
แรกคือ คนที่ทํางานหรือจะอยู่ในช่วงชีวิตไหนก็ตาม ไม่ควรหยุดการพัฒนาตัวเอง หรือยอมแพ้ วันน้ีมีหลายคน
บอกว่าไม่ได้เรียนโรงเรียนรัฐ ทําให้ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคิดว่า ตน
หมดหวังแล้ว อันที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรหมดหวัง มันอยู่ที่ตัวเอง จึงอยากให้กําลังใจ ดูกีฬามันสนุกตรงที่มีพลัง
แล้วก็มีอารมณ์ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า นักกีฬาถือเป็นบุคคล
ต้นแบบ ที่จะทําให้คนไม่ว่าช่วงอายุไหนหรืออาชีพ คิดอะไรก็
ตามได้ศึกษาสิ่งที่เขาทําให้เห็น เพราะฉะนั้นนักเทนนิสหรือ
กีฬาประเภทใดๆท่ีเราช่ืนชอบเป็น Influencers ผู้มีบทบาท
ในการสร้างกําลังใจสู้ชีวิต 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า มีหนังสือออกมา
เล่มหน่ึงเรื่องน้ีคือผู้มีอิทธิพล คุณวิชัย วรธานีวงศ์ใช้คําพูดดี
มาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ติดตามหนังสือ Influencer มา
นานแล้ว คือคนเราเกิดมาต้องสร้างอิทธิพล เมื่อรายการน้ีดี 
ก็มีผลกระทบต่อเรื่องอ่ืนๆให้คนติดตาม 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ถ้าเราเรียนรู้จากชีวิต
พวกเขาก็เป็นการเรียนลัดแบบหนึ่ง ทําให้เราไม่ต้องไป
เสียเวลากับความผิดพลาด เราก็ต้องฟ้ืนฟูกําลังใจของตัวเรา
เอง  ถ้าคนไทยสามารถรู้ข้อดีและข้อเสีย พัฒนาข้อดีแก้ไข
ข้อด้อย สามารถสู้เกาหลีใต้ได้สบาย ที่ผ่านมา คนไทยคอย 

      แต่ดูถูกตัวเอง เมื่อไหร่เราจะไปแข่งกับคนอ่ืนได้ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ตอนปีใหม่ได้ซื้อหนังสือเล่มน้ีให้แก่ลูก

ศิษย์ปริญญาเอกช่ือ ดร.ธนพล ก่อฐานะ หนังสือเล่มน้ีพูดถึงการวิจัยของ Gallop’s 
Poll เป็นหน่วยงานวิจัยที่วิจัยเป็นแสนๆ database ค้นพบว่า ถ้าคนเราใช้จุดแข็ง
ของตัวเองมากกว่าจุดอ่อน บางทีเราก็ไปแก้ปัญหาที่จุดอ่อน จึงลืมจุดแข็ง เขาบอก
ว่าแต่ละคนมีจุดแข็งอยู่แล้ว อย่าไปมองจุดอ่อนตัวเองว่าเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ 
ตนเองมาจากครอบครัวยากจน ไม่มีโอกาส อยู่ที่ทํางานเจ้านายไม่รัก เมื่อพูดถึงสิ่ง
เหล่าน้ีจิตใจก็จะเศร้าหมอง ใจของคนเราสําคัญ ขั้นกว่าร่างกายอีก พอใจเราตกก็
รู้สึกหดหู่ แล้วก็คิดหลายรอบในมุมลบ เมื่อคิดไปเรื่อยๆก็หาทางออกไม่ได้ ก็ต้องหยุด
คิดแลว้ถามตัวเองว่า จุดแข็งของเรามีหรือเปล่า มนุษย์เราต้องใช้จุดแข็ง เราทุกคนต้องมีจุดแข็ง เมื่อมนุษย์เกิด

 
ดร.ธนพล ก่อฐานะ 
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มาไม่จําเป็นว่าทุกอย่างต้องล้มเหลว น่ีก็เป็นกรณีศึกษาที่แท้จริงของการเล่นกีฬาของผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงคนน้ี
เคยลงไปท่ีอันดับ 74 ของโลกแล้วถ้าเขาไม่ปรับวิธีการเล่นของเธอ ถ้าเธอไม่ปรับชีวิตทั้งในสนามและนอก
สนามให้สมดุลกัน แต่ก่อนนี้พ่อของเธอเป็นโค้ช เมื่อออกนอกสนามก็เจอแต่พ่อของเธอ เมื่อเธอมีความรักครั้ง
ใหม่กับดาราบาสเกตบอลจึงรักเขาจริง ไม่เหมือนคนที่แล้วที่หนีไปตอนจะแต่งงาน คนเราต้องมีชีวิตที่สมดุลกัน
ทั้งงานและครอบครัว ก็เหมือนนักกีฬาวันน้ีไม่ว่าจะเล่นหรือเก็บตัวอย่างไร ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ครอบครัว ไม่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความผูกพัน ในสนามก็ไม่สําเร็จ เหมือนวันน้ีเวลาไปทํางาน เบ้ืองหลัง
ชีวิตที่บ้านครอบครัวล้มเหลว ดีแต่งาน พอไปถามชีวิตครอบครัว มีแต่โหดร้ายต่อครอบครัวของตัวเอง ลูกก็ติด
ยา ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ปัญหาของ Wozniacki ไม่ได้แก้ในสนามอย่างเดียว อาจจะแก้ในสนามแค่ 
50% แต่นอกสนามเขามีความสุข ช่วงที่เราไม่ได้ออกรายการวิทยุ ก็มีงานท่ีมีคุณค่า เมื่อมาเจอกันก็นํา
ประสบการณ์เหล่าน้ีมาแบ่งปันกัน 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า Wozniacki เป็นแฟนของลิเวอร์พูลด้วย รู้มากเก่ียวกับลิเวอร์พูล 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า Wozniacki เขามีเช้ือสายชาวโปแลนด์ แต่อพยพมาอยู่เดนมาร์ก 

เธอข้อดีตรงที่ว่าพ่อรักเธอ ข้อเสียคือพอมีพ่อเป็นโค้ช จึงมีความกดดัน การที่มีแฟนทําให้ชีวิตเธอมีความสุข 
ความรักก็อาจจะช่วยให้กีฬาไปได้ดี 

1 สัปดาห์ก่อนหน้าการออกอากาศรายการวิทยุครั้งน้ี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ตัดสินใจบินไปท่ี 
ดาวอสซึ่งเป็นเมืองเล็กอยู่ทางตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ ถ้าลงเคร่ืองบินที่ซูริค เดินทางด้วยรถไฟหรือ
เฮลิคอปเตอร์ ระยะทางกว่า 120 กว่ากิโลเมตร  

 
 

ทิวทัศนเ์มืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ที่มา: http://d27k8xmh3cuzik.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/08/Davos-town.jpg 
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ทิวทัศนเ์มืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ที่มา: http://i.huffpost.com/gen/5082414/thumbs/o-ZURICH-SKYLINE-570.jpg?3 

 

 
 

Professor Klaus Schwab 
ที่มา: http://www.livemint.com/rf/Image-621x414/LiveMint/Period2/2018/01/24/Photos/ 
Processed/Davosnew-kEMB--621x414@LiveMint.jpg 
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เมื่อ 40 ปีที่แล้วมี Professor คนหน่ึงช่ือ Professor Klaus Schwab เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
สวิตเซอร์แลนด์ ต้องการจัดการประชุมในครั้งแรกใช้คําว่า European Management จัดคร้ังแรกเมื่อ 40 ปีที่
แล้ว มีผู้เข้าร่วมประชุม 400 กว่าคน เป็นการประชุมที่ไม่ได้จัดโดยรัฐบาล แต่ดึงเอาพลังของภาคธุรกิจ และ
ภาครัฐเข้าไปร่วมกัน โดยมากจะเป็นนักธุรกิจที่มีธุรกิจใหญ่ๆ ตอนที่โดนัลด์ ทรัมป์เป็นนักธุรกิจก็ไปดาวอสบ่อย 
เขาเป็นนักธุรกิจที่มีช่ือเสียงเพราะฉะนั้นเขารู้จักดาวอสดี เป็นองค์กรส่งเสริมโลกาภิวัตน์ เป็นองค์กรที่ร่วมมือ
กันสร้างความรํ่ารวยจากการค้าเสรี ทรัมป์เน้น America First เขาต่อต้านโลกาภิวัตน์ จึงน่าแปลกใจว่าทําไม
เขาไปที่น่ี ผมจึงมีทฤษฎีว่าเขาไปที่น่ีด้วยเหตุผลสองอย่าง หน่ึงเขาคิดว่าเขาเป็นผู้นําของโลก สอง Ego ของเขา
สูง เขาจึงคิดว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่ซึ่งเขาได้ทําไปเช่น ลดภาษี ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นเพ่ิมขึ้น เขาก็น่าจะนําเสนอเรื่องน้ี
ให้แก่คนในโลกเห็นว่า บางเรื่องเขาทําสําเร็จ ถึงแม้ว่าคนในดาวอสบางส่วนก็ไม่ได้ชอบเขา เขาคิดว่า ตัวเขา
เป็นผู้นําโลกอยู่  

เรื่องน้ีก็เข้ากับทฤษฎี 3 วงกลมของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  ทรัมป์มีแรงจูงใจต้องการให้เห็นว่า คน
อ่ืนต้องเห็นด้วยกับการกระทําของเขา เพราะเขาเป็นผู้นํา แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขา แต่เขาก็จะ
พยายามมีอิทธิพล เป็นเร่ืองน่าสนใจ ตามปกติโอบามาก็ไม่เคยไป ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนล่าสุดที่เคย
ไปคือ คลินตัน เมื่อประมาณ 17  ปีที่แล้ว คําพูดของเขาไม่มีอะไรใหม่ พูดถึงเรื่อง การพยายามทําธุรกิจ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาให้มันดี เขาไปคุยว่าดัชนีตลาดหุ้นขึ้นเพราะลดหย่อนภาษีไป คือไป Show Off แต่
ที่น่ีต้องการถามทรัมป์ว่า ถ้าเขาเป็นผู้นําเบอร์ 1 ของโลก จะทําอะไรให้แก่โลกบ้าง ไม่ใช่ทําอะไรให้แก่ตัวเอง 
ปัจจุบันน้ีอย่างเร่ืองภาวะโลกร้อนเรื่องเดียวทรัมป์ก็ถอนตัวไปแล้ว ในปัจจุบันในโลกมีอะไรที่โลกรวมตัวกัน
นอกเหนือจากโลกาภิวัตน์ ที่เราจําเป็นต้องทํางานร่วมกัน ถ้าคิดแต่ America First ชายแดนก็มีแต่
สหรัฐอเมริกา ไม่สนใจเรื่องคนอ่ืน สหรัฐอเมริกาจะมีบทบาทได้อย่างไร มีประเด็นหน่ึงสําคัญมาก คือ เขาบอก
ว่า เศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นแล้ว การจ้างงานดีขึ้นแล้ว หลุดมาจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ตอนน้ีก็เริ่มมีความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เมื่ออเมริกาเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้ว เรียกว่า Capacity คือศักยภาพของประเทศเขา 
แต่ขาดวิสัยทัศน์ว่า โลกในอนาคตต้องเป็นโลกแบบใดที่จะต้องร่วมมือกัน เช่น เรื่องความยากจนของคนในโลก 
ภาวะโลกร้อน ความเหลื่อมล้ํา การนําเทคโนโลยีไปช่วยคนยากจน Robotics, Artificial Intelligence ทรัมป์
ไม่รู้เรื่องต่างๆเหล่าน้ี ก่อนหน้าน้ันก็มีประธานาธิบดีฝรั่งเศสไปพูด ปีน้ี ประธานาธิบดีอินเดียไปพูด ก่อนที่
กลับไปพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทุกคนก็พูดถึงอนาคตของโลก แต่ไม่ได้พูดถึงสหรัฐอเมริกาของตัวเอง 
America First โลกในยุคต่อไปต้องช่วยกันแก้ปัญหา เราเป็นพลเมืองโลกด้วยไม่ได้เป็นเฉพาะพลเมืองไทย 
น่าสนใจตรงที่ว่า เขามีความสามารถแต่ไม่รู้จะไปตรงไหน ความจริงทรัมป์เป็นนักธุรกิจ เอานักธุรกิจมาเป็น
นักการเมืองก็มีแต่ปัญหาเหมือนทักษิณ เขาจะมองแต่มุมแคบ ถ้านํานักการเมืองทั่วไปมาก็มองกว้างแบบ
อภิสิทธ์ิ บางทีก็ไม่มีศักยภาพในการดําเนินนโยบาย ก็ได้อย่าง เสียอย่าง ทําอย่างไรจึงจะมีคนที่มีความพร้อม
ทั้ง 2 อย่าง คือมีทั้งความสามารถและวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์เป็นเรื่องสําคัญ ตอนน้ีเยอรมนีเป็นประเทศเดียวที่มี
วิสัยทัศน์ดี หรือฝรั่งเศส Macron ก็ดี  มีวิสัยทัศน์ดีมันไม่พอ ก็มันลากประเทศเหล่าน้ีไปร่วมกับเขาไม่ได้  
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Angela Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมน ี

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/2/2d/ 
Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4.jpg 

Emmanuel Macron ประธานาธบิดีฝรั่งเศส 
ที่มา: http://cdn1.spiegel.de/images/image-
1201124-860_poster_16x9-rhnl-1201124.jpg 

ขณะที่สหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจดี มีศักยภาพ ทําอะไรคนก็ยอมรับ แต่ทรัมป์ขาดวิสัยทัศน์ เขารู้ว่าจะไปที่ไหนใน
สหรัฐอเมริกาเพราะต้องเอาใจคนลงคะแนนให้เขา ถ้าสหรัฐอเมริกาจะอยู่แบบเดิม ก็จะมีการสร้างกําแพงกัน
ไม่ให้คนจากเม็กซิโกเข้ามา วิสัยทัศน์ต้องมาจากความกว้าง ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง วันน้ีถ้าเราจะเลือก
ใครเป็นผู้นําแต่ผู้นําคนน้ันคิดแบบอยู่ในกะลาครอบ จะให้เขาเป็นผู้นําหรือไม่ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ผู้นําคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาอยู่ในโลกของการมโนและโดดเด่ียว
ตัวเองในสังคมโลกโดยที่ไม่พยายามยอมรับความจริงว่า วันน้ีสหรัฐอเมริกาพูดอะไรต่างจากเรา เราได้เห็น
พฤติกรรมผู้นําแล้วสังคมโลกพร้อมจะพ่ึงพาตัวเองหรือพ่ึงพากันเอง มากกว่าพ่ึงพาสหรัฐอเมริกาเหมือนในอดีต
ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจะมีจุดหน่ึงที่ทําให้เราเห็นการเคลื่อนตัวของความร่วมมือที่มองว่าสหรัฐอเมริกาคน
แยกตัวออกไปเป็นเอกเทศ น่าจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น ในฐานะที่ไทยเป็นพลเมืองโลกและเป็นประเทศท่ี
ร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆได้คงต้องมองอนาคตของไทยด้วยอาจจะไม่ต้องพ่ึงพาสหรัฐอเมริกาหรือบางประเทศ
มากเกินไปแล้ว 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า โดยนโยบายปัจจุบันน้ี ประเทศไทยก็พ่ึงพาประเทศจีน อินเดีย 
อาเซียนมากขึ้น แต่ก่อน ทูตสหรัฐอเมริกาพูดอะไรก็มีนํ้าหนัก ทรัมป์พูดว่า การที่เขาถอนตัวจาก Trans-
pacific Partnership ซึ่งไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิก ก็คล้ายเอเปค เขาก็กําลังจะกลับเข้ามา ตอนน้ีเขาเจรจา 
NAFTA อยู่ก็คือเม็กซิโก แคนาดาและสหรัฐอเมริกา แต่ก่อน เขาด่า WTO  ไปร่วมมือการค้าเเต่สหรัฐอเมริกาก็
เสียดุลการค้า ในความเป็นจริงแล้ว การเสียดุลการค้าไม่ใช่ปัญหาการค้าระหว่างประเทศ แต่เป็นปัญหาของ
ความสามารถในการแข่งขันมากกว่าถ้าขายสินค้าได้น้อยกว่า อย่างไทยก็เสียดุลการค้ากับต่างประเทศ บาง
ประเทศไทยก็ได้ดุลการค้า สหรัฐอเมริกาต้องปรับเศรษฐกิจของตัวเองเพราะมีคนเก่งอยู่กระจุกเดียวคือคนที่ทํา
ทางด้านไอที ไม่ว่าจะเป็น Google, Microsoft, Amazon แปลว่าธุรกิจเดิมๆที่เขาทําอยู่เช่นรถยนต์ขณะนี้ก็
ขาดความสามารถในการแข่งขันแล้ว 


