
1 

 

 

 
รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า รายการวิทยุตอนน้ีนําเสนอแนวคิดผู้นํารุ่นใหม่ของ Elon Musk ซึ่ง

เกิดในประเทศแอฟริกาใต้  

 
เมือง Pretoria ประเทศแอฟริกาใต้ 

http://www.south-africa-info.co.za/info/towns/629/images/bottom_images/9.jpg 
 
แล้วไปเรียนหนังสือที่แคนาดา  

 
น้ําตกไนแองการ่า Ontario ประเทศแคนาดา 

https://www.niagarafallsstatepark.com 
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ตอนหลัง ก็มาเป็นชาวอเมริกันและได้ทํา PayPal ใช้เทคโนโลยี เขาเรียนวิศวกรรมแบบพ้ืนฐาน ตอนหลัง เขา
เห็นอนาคตของโลกว่า โลกคงจะแน่นจึงคิดจะไปที่อวกาศ และยิงจรวดข้ึนไป ตามปกติจรวดต้องเป็นของ
รัฐบาล แต่คนอย่างเขาคิดรอบคอบ บทความล่าสุดของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์
หลายคนที่บอกว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มักจะกล่าวถึงผู้นําหลายคน เช่น เนลสัน แมนเดลา ซึ่งก็มีประโยชน์
อยู่ เป็นผู้นําการเมืองที่รักชาติ ยุคหลัง เวลาเราสอนหนังสือก็ต้องมั่นใจว่า สามารถติดตามคนรุ่นใหม่ได้  

 
Elon Musk มีอายุแค่ 47 ปี คนที่ย่ิงใหญ่มาจะทําของยากให้เป็นของง่าย มีหลักภาวะผู้นําดังน้ี 

1. ผู้นําต้องทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง ผู้นําต้องทําในสิ่งที่ยาก แล้วก็เป็นไปไม่ได้ บางทีคนไทยก็
ทําแบบลอกกันไป เมื่อฟังความคิดของเขา เขาไม่ได้เน้นเฉพาะการเป็นแบบอย่างอย่างเดียว  

2. ผู้นําต้องมีเป้าหมาย และเป้าหมายอันน้ันควรจะเป็นเป้าหมายที่สูง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 
พลเอกประยุทธ์มาคราวน้ีก็ต้องมาปฏิรูปประเทศ และต้องทําให้สําเร็จ  

3. ผู้นําต้องมีความคิดสร้างสรรค์  
4. ผู้นําอย่าทํางานคนเดียว ผู้นําต้องมีแนวร่วม เขาไม่ได้ใช้คําว่า ทีมเวิร์ค เขาใช้คําว่า สร้างความ

ร่วมมือกัน  
5. ผู้นําต้องมีความกล้าหาญตัดสินใจ  
6. ผู้นําต้องมีนวัตกรรม  
7. ผู้นําต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
8. ผู้นําต้องมีส่วนร่วมในการคัดคนเข้าทํางานด้วย อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่าย HR อย่างเดียว  
9. เมื่อเข้ามาแล้ว ผู้นําต้องจัดคนให้ตรงกับงาน ถ้าบริหารคนไม่ตรงกับงาน คนน้ันก็ไม่ประสบ

ความสําเร็จ  
10. ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม ผู้นําต้องมีมาตรฐานสูง คล้ายกับสิ่งที่สีจิ้นผิงพูดไว้ เรื่องคนต้องจับประเด็น

หลักสักเรื่องหน่ึง แล้วฝังเข้าไปใน DNA สีจิ้นผิงกล่าวว่า พัฒนาคนต้องพัฒนาความเป็นมืออาชีพ นอกจากมี
จริยธรรมแล้วต้องมีความเก่ง มีคนไทยสอบโอลิมปิกวิชาการเหรียญทองจํานวนมากแต่ก็ยังไม่สามารถลาก



3 

 

ประเทศไปสู่ความเป็นเลิศ ถ้ามาตรฐานเช่ือมโยงกับความเป็นมืออาชีพก็จะดี High Standard คือการนํา
ความรู้ไปทํางานและออกมามีมาตรฐานสูง อย่างในระดับชุมชนก็ต้องคิดเรื่องน้ีเหมือนกัน เวลาที่รัฐบาลจะทํา
ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวชุมชนก็ต้องมีมาตรฐานสูง แล้วก็ว่ิงไปสู่มาตรฐานโลก ถ้าท่องเท่ียวชุมชนมีห้องไม่
สะอาด ไอทีก็ไม่มี จึงได้เงินน้อย ถ้าวันน้ีเราใช้ Elon Musk เป็นตัวอย่าง ทําไมเขาจึงพูดเรื่องมาตรฐานสูง แล้ว
มาตรฐานอันน้ีมันแปลว่าอะไร ถ้ามาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลายไปเป็นมาตรฐานโลกได้ก็จะดี 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ในมุมมองส่วนตัวมองว่า เป็นการนําเสนอเรื่องความรู้ ความสามารถ และ
ผลงานออกมาแล้วทุกคนยอมรับ นอกเหนือจากน้ียังเป็นการต่อยอดไปได้เรื่อยๆ ถ้าเรามีมาตรฐานกลางแล้ว
สามารถขยับให้สูงขึ้นได้มันได้รับการยอมรับ มาตรฐานน้ันก็จะเป็นมาตรฐานแห่งการพัฒนา เช่ือว่าเมืองไทย
หรือคนไทยก็สามารถสร้างมาตรฐานใดๆ โดยเฉพาะที่อยากให้มีมากคือ มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมต้อง
สูงเข้าไว้แล้วอย่างอื่นจะตามมาเอง 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เวลาเราเป็นผู้บริหาร ต้องอยากให้ลูกน้องทํางานแบบละเอียด
รอบคอบ คนไทยแม้กระทั่งนักเรียน การเรียนโดยมีมาตรฐานสูงก็ไม่ได้หมายความว่าต้องได้ A ตลอด อย่า
เรียนแบบไม่ใส่ใจ แต่ควรทุ่มเทเอาใจใส่ต่อยอดแล้วแก้ปัญหา ทุนสําคัญที่สุดที่เราพูดกันเสมอคือ ทุนทาง
ปัญญา ปัญญาไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเดียวแต่จะต้องมองไปข้างหน้าด้วย จึงจะเป็นคนที่มีปัญญาอย่างแท้จริง  

ช่วงน้ีเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีนักกีฬาหลายประเภทที่มีมาตรฐานสูง ถ้าเรามีมาตรฐานที่จะแข่งขันกับ
คนในระดับโลกได้ ถือว่าเราทําได้ ล่าสุด นักกอล์ฟอายุแค่ 15 ปี ช่ือ อาฒยา ฐิติกุล  ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ
สมัครเล่นระดับเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 แม้จะยังไม่ใช่ระดับแบบ       
คุณเอรียา จุฑานุกาล แต่ก็ถือได้ว่ามีมาตรฐาน High Standard สามารถแข่งขันกับคนอ่ืนได้ วันหน่ึงก็อาจจะ
ขึ้นไปเป็นโปร น่ีก็เป็นตัวอย่างของกีฬากอล์ฟของไทยว่ามีมาตรฐานสูง  

 
อาฒยา ฐิติกุล 

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2017/07/selfie762.jpg 
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อีกประมาณ 2-3 ช่ัวโมงหลังจากการออกอากาศรายการตอนน้ี จะมีนักมวยช่ือ ศรีสะเกษ นครหลวง
โปรโมชั่น ที่คลั่งแมนน่ี ปาเกียว  
 

 

 

ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น 
http://site-
assets.mediaoxide.com/workpointnews/2017/
09/12174802/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0
%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%
80%E0%B8%81%E0%B8%A9-
%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-
WBC.jpg 

แมนน่ี ปาเกียว 
https://pmcfootwearnews.files.wordpress.co
m/2017/06/manny-pacquiao.jpg?w=1024 

 
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยเขียนเรื่องน้ี แต่ก่อนน้ีประเทศไทยมีนักมวยระดับแชมป์โลก
จํานวนมาก เมื่อชกไปมากๆ ก็ไม่มีคนจําได้ เวลาชกในเมืองไทยก็ต้องมีสปอนเซอร์มาก  วันน้ีแค่ศรีสะเกษชก 
2-3 ครั้งในระดับโลก เขาก็มีช่ือเสียงเป็นแบรนด์ของโลกแล้ว ถึงเขาจะชกนํ้าหนักไม่เหมือนปาเกียว ปาเกียว
นํ้าหนักประมาณ 147 ถึง 148 ปอนด์ ยังเป็นรุ่นเล็กอยู่ ล่าสุดเขาได้เกือบ 10 ล้านบาทแล้ว เวลาที่ปาเกียวชก
ครั้งหน่ึงคนในโลกก็ดูตลอด และมาตรฐานเขาก็สูง แต่ละคร้ังที่เขาชกก็ได้ถึงพันล้าน มาตรฐานมวยสากลซ่ึงใช้ 
High Standard แบบ Elon Musk เขาน่าจะประสบความสําเร็จระดับหน่ึง ถ้าเขาสามารถป้องกันแชมป์ได้ 
โปรโมเตอร์ให้เขาชกในต่างประเทศตลอด  ในต่างประเทศแล้วก็มีโปรโมเตอร์และคนรู้จัก ถ้าชกในเมืองไทย 
บางทีค่าผ่านประตูก็ให้เข้าฟรี แม้จะเป็นระดับแชมเปี้ยนโลกก็ตาม เอาที่แล้วขอไปชกที่ Madison Square 
Garden เขาก็ชนะ วันน้ีก็จะชกที่ Los Angeles อย่างน้ีเรียกว่าเป็นมาตรฐานโลก 
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Madison Square Garden 
https://vignette.wikia.nocookie.net/headhuntershorrorhouse/images/6/69/Madison_Square_G
arden.jpg/revision/latest?cb=20170204172200 
 

 
 

Disneyland Los Angeles 
https://secure.cdn1.wdpromedia.com/media/dlr_nextgen/MediaPlayer/dlr-
dcaHomePage/media/DLP/1-disneyland_castle.jpg 
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ในช่วงที่รายการวิทยุตอนนี้ออกอากาศ Honda GPA ได้แข่งไปแล้ว 3 คน ตอนน้ัน คนไทยยังไม่ใช่
อันดับ 1 แต่โมรียาและเอรียา จุฑานุกาล ก็สามารถแข่งขันกับคนในโลกได้ แล้วก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูง  

  
โมรียา จุฑานกุาล เอรียา จุฑานกุาล 

https://www.facebook.com/530859273596037/photos/pcb.2048501421831807/20485006284
98553/?type=3&theater 

 
สุดท้าย ในวงการฟุตบอล

ไทย ก็มีธีรศิลป์ แดงดา ธีราทร บุญ
มาทัน เมสซ่ีเจ ชนาธิป สรงกระ
สินธ์ก็ไป ไปเล่นที่เจลีก 
 
ธีรศลิป์ แดงดา

https://www.thairath.co.th/media/CiHZjUdJ5HPNXJ92GP9Rq02tEnPDu0BxDa.jpg 
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ธีราทร บุญมาทัน 
https://football-tribe.com/thailand/wp-
content/uploads/sites/12/2018/01/27329575_10213065962418613_241698599_o-800x533.jpg 

 
เมสซ่ีเจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ 
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2017/05/170114F3M99900.jpg 
 

กลับมาเรื่องคนในองค์กร ถ้าเราสามารถ ฝึกคนให้มีมาตรฐานในการทํางานที่สูงขึ้น ก็จะไป 4.0 ได้ 
เพราะฉะน้ันมาตรฐานก็ต้องเร่ิมจากคุณธรรมจริยธรรมก่อน แต่ขณะเดียวกันถ้าเราเก่ง เราก็ต้องเก่งในลักษณะ
ที่เปรียบเทียบคนในโลกได้ เราต้องเป็นเวิลด์คลาส ความจริงแล้ว เวิลด์คลาสไม่จําเป็นจะต้องเป็นประเทศใน
ยุโรปอีกต่อไปแล้ว แต่อยู่ที่ไหนก็ได้ ชุมชนเล็กๆก็เป็นเวิลด์คลาสได้ถ้าสามารถมีมาตรฐานความสะอาด 
มาตรฐานไอที อยู่แบบธรรมชาติไม่จําเป็นต้องมีตึกใหญ่ๆ ทั้งในยุโรปท่องเที่ยวชุมชนก็มีมาตรฐานโลก เราก็มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เราก็อาจไปอยู่ในทุ่งกุลาร้องไห้แล้วมีโรงแรมเล็กๆโรงแรมหน่ึงสามารถดูแลเร่ืองการปลูก
ข้าวหอมมะลิในโลก เพราะฉะน้ัน มาตรฐานต่างๆในโลกไม่ได้อยู่ที่ความทันสมัยอย่างเดียว 
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ทะเลสาบท่ีฟืน้ฟูทุ่งกุลาร้องไห้ 

ที่มา: http://www.naewna.com/lady/223620 
 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า จากที่ได้ฟังศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ แล้วก็คิดว่า คนไทยพอจะสร้าง

มาตรฐานได้ แล้วก็เป็นมาตรฐานไทยๆขยับขึ้นไปเป็นมาตรฐานสากล แล้วเมื่อใด เรามีมาตรฐาน ก็จะมีคุณค่า
และมูลค่าตามมาด้วย เพราะฉะน้ันหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เขากําหนดมาตรฐาน เมื่อก่อนเราต้องพยายามไป
เอามาตรฐาน ISO เป็นมาตรฐานคนอ่ืนแล้วเราต้องเสียเงิน อันที่จริงแล้ว ถ้าเราทําได้ดีๆอย่างที่ศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์แนะนํา เราน่าจะได้อะไรจากการกําหนดมาตรฐาน  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อาจจะโชคดีที่มีโอกาสได้เห็น ได้ทํา ได้อ่าน
มามาก แล้วก็มีรายการร่วมกับคุณวิชัย วรธานีวงศ์ บางครั้งก็ต้องเลือกหัวข้อที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วนําไปปฏิบัติ 
แม้กระทั่งการเรียนของเรา การเรียนที่มีมาตรฐานคือการสร้างปัญญา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่เรียนเพ่ือ
จะได้ประกาศนียบัตรอีกใบ คนจีนมาเมืองไทยเห็นเด็กไทยแล้วก็มองว่า เด็กไทยไม่ได้สนใจเรียนหนังสือ วันน้ี
ทุกเร่ืองที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนอยู่ จะมีคําถามว่า เรียนจบแล้วได้อะไร 2 ประเด็น บางที เด็กไทยเม่ือ
ได้รับคําถามก็จะเปิดตําราตอบทันที เขามีนิสัยที่ต้องเปิดตํารา ถ้าเขาไม่เปิดตําราแล้วเขามาคุยกันในกลุ่ม แล้ว
ก็ใช้ทฤษฎี 2R’s ก็คือ Reality เน้นความจริง Relevance ตรงประเด็น การเรียนหรือการทํางานยุคใหม่ไม่ว่า
จะเป็นรัฐบาลหรือใครต่อใคร ถ้าใช้ทฤษฎี 2R’s ก็ไม่มีวันพลาด ถ้าเรียนไปแล้ว เราก็ต้องไปปะทะกับความจริง 
วันน้ีข่าวเมืองไทยมีมากมาย บางทีก็ข่าวคล้ายๆกัน เช่น เรื่องลอตเตอรี่ 30 ล้าน วนไปวนมา เรื่องป้าทุบรถก็
เป็นข่าว แต่ข่าวเหล่าน้ีก็ทําให้คนไทยเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าเพ่ิมขึ้นจริงหรือไม่ ถ้า Elon Musk ประสบ
ความสําเร็จ เมื่อเขาออกจากประเทศแอฟริกาใต้มาเรียนที่แคนาดามหาวิทยาลัยควีนก็เป็นมหาวิทยาลัย
ธรรมดาแห่งหน่ึง แล้วก็ไปต่อที่ Pennsylvania  
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Pennsylvania 
http://arainy.com/wp-
content/uploads/2015/01/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97
%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A72015%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8
%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8
%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2.jpg 
 
แล้วไปเรียนต่อปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ที่ Stanford เมื่อเรียนไปได้ 2 วันก็ลาออก เขาบอกว่าปริญญาเอก
สําหรับเขาไม่สําคัญ เขาเอาสมองมาคิดมากกว่า ข้อดีของเขาก็คือเขาคิดอะไรมันมีมาตรฐานสูง เขาบอกว่า
รถทรัคยุคต่อไปเขาจะออกแบบให้เป็นรถที่มีคุณภาพ ไม่ใช่รถทรัคใหญ่อย่างเดียวที่ขนได้เยอะ เสร็จแล้วเขาคิด
เรื่องอวกาศ คนที่เรียนหนังสือกับผมก็มีแรงบันดาลใจอยากจะเห็นผู้นํารุ่นใหม่ เมื่ออ่านกฎ 9 ข้อของเขาแล้ว 
มันก็น่าสนใจ บางเรื่องก็เป็นเร่ืองที่ง่ายๆ เขามองเร่ืองเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สร้างคุณสมบัติที่ดี มีเป้าหมายท่ีดี 
บางคนยังไม่รู้เป้าหมายการทํางานคืออะไร ถ้าเป้าหมายการทํางานของเราคือทําให้ประเทศมีมาตรฐานสูงขึ้น 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็จะทํางานได้ง่ายขึ้น แต่บางโครงการของพลเอกประยุทธ์ก็ต้องไปตามจับคน เวลา
เอาเงินไปช่วยคนยากจนก็ยังโกงเขา เวลาเราฝึกลูกน้องเรา เราก็ต้องทําให้เขาเห็นว่าวันหน่ึงเขาต้องเก่งกว่าเรา 
ถ้าลูกน้องเราเป็นแค่เสมียน ประเทศเราก็อยู่ไม่ได้ ข้อเสียของประเทศไทยคือผู้นําองค์กรไม่ว่าจะเป็นอธิบดี 
รองอธิบดี เขาไม่ได้ทําหน้าที่เป็นคนพัฒนาลูกน้อง คิดว่าหน้าที่การพัฒนาลูกน้องคือหน้าที่ของกองการ
ฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ ตอนหลังจึงมีการให้คนเหล่าน้ีเป็นโค้ชและเมนเทอร์ แต่คนไทยไม่ชอบคําว่า ทุน
มนุษย์ เขาไม่คิดว่าการฝึกลูกน้องเป็นเรื่องสําคัญ โชคดีที่มีทีมงานที่ทํางานกับศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยเป็น
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ลูกศิษย์มาก่อน ถึงแม้ว่าตอนแรกๆพวกเขาจะยังมีมาตรฐานไม่สูง เน่ืองจากเขาได้ทํางานร่วมกันเป็นเวลานาน 
คอลัมน์ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เขียนเรื่อง Elon Musk ทีมงานเสนอว่า ควรนําไปออกรายการโทรทัศน์ด้วย
เพราะว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ทําให้เราเห็นว่า คนอายุ 47 ปี อันที่จริงแล้วบุคลิกเขาไม่ได้หวือหวาแบบ
บิล เกตส์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับการแนะนําให้อ่านหนังสือของเขามานานแล้ว แต่ก่อนศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์มองเขาไม่ออก แต่พอไปค้นหาข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นําของเขา เขาคิดอะไรง่ายๆ เช่น การรับคนก็
ต้องรับคนมีความสามารถก่อน ระบบเมืองไทยใช้เส้นสาย แล้วก็ต้องให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทํา ต้องมี 
passion ในการทํางาน จึงจะประสบความสําเร็จ 

สัปดาห์ที่ออกอากาศรายการวิทยุตอนน้ีเป็นโอกาสที่ดีครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
มาเลเซียซึ่งมีความใกล้ชิดกัน รัฐในมาเลเซียเคยเป็นเมืองในประเทศไทย อย่างรัฐเคดาห์ แต่ก่อนช่ือว่าสายบุรี 
เมื่อ 2 วันที่แล้ว หลานของตนกู อับดุล ราห์มาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย ท่านเป็นนักวิชาการก็ได้
บินมาที่เมืองไทย ตนกู อับดุล ราห์มานเรียนหนังสือที่เทพศิรินทร์ เขามาเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ความรักและ
ผูกพัน เขายังบอกว่าในอนาคตข้างหน้า ถ้ามีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยผ่านรัฐเคดาห์ 
รัฐเคดาห์ก็มีลังกาวีด้วย ซึ่งคุณวิชัย วรธานีวงศ์เคยไปแล้ว เป็นรัฐที่มีความสัมพันธ์กับเมืองไทยมาก ในอนาคต
ข้างหน้าเราน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วย 

 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ พรอ้มทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรนิทร์ และผู้บริหารสมาคมนักเรียนเก่า
เทพศิรนิทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติร่วมงานและรบัฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Kedah 
Princes in King Chulalongkorn’s Court a story by Daughter/Niece โดย ตุนกู ดาโต๊ะ ดร.อัจ
จาห์ โซเฟีย เจวา พระราชนัดดาในตุนกู อับดุล ราห์มาน ปุตรา นายกรัฐมนตรีมาเลเชียคนแรก ณ ห้อง
ประชุมกระทรวงการต่างประเทศ เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ร่วมกับคณะผู้บรหิาร ครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทพ    ศิรินทร์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและทีมของสมาคมนักเรียนเก่าเทพศริินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบุคคลสําคัญๆ อีก
หลายท่าน อาทิ ดาโต๊ะ โจจ้ี ซามูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําประเทศไทย และคณุกฤต ไกรจิตติ 
อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ์ได้ต้อนรับการมาเยือนของ Tunku Professor Datuk 
Dr.HJH. Sofiah Jewa ผู้เปน็หลานสาวของ Tunku Abdul Rahman นายกรัฐมนตรีคนแรกของ
ประเทศมาเลเซีย และท่านเป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนเทพศิรนิทร์ เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
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แผนท่ีรัฐเคดาห์ 

https://www.marimari.com/map/kedah_map.html 
 
 
ทะเลสาบ Pedu 
https://www.flickr.com/photos/ 
yamanibrahim/7636045644 
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น้ําตก Baling 
https://scontent.fbkk1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/12208713_10153488266509998_4733618762566198896_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-
3&oh=694a4774acb902007a1e85a4bc1284aa&oe=5B06698E 

 
เกาะลังกาวี 

https://livingnomads.com/2018/01/langkawi-travel-blog/ 


