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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ไปประชุม Greater Mekong Sub-

region (GMS) ที่ประเทศเวียดนาม เป็นการประชุมของประเทศที่ติดแม่นํ้าโขงและรวมจีนเข้าไปด้วย   

 
การประชุม Greater Mekong Sub-region (GMS) ครั้งที่ 6 

ที่มา: https://www.greatermekong.org/adb-president-congratulates-greater-mekong-subregion-
25-years-successful-cooperation 

  
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้มีโอกาสไปทํางานร่วมกับประเทศในกลุ่มแม่นํ้าโขงบ่อย เป็นกิจกรรมที่มี

ประโยชน์ต่อประเทศไทย ตรงนี้เป็นส่วนหน่ึงของอาเซียนเล็กบวกจีนเข้ามาด้วย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน
ส่งนายกรัฐมนตรีของจีนเข้ามาร่วม พลเอกประยุทธ์ก็สนใจ ท่านเริ่มมีประสบการณ์เป็นนายกรัฐมนตรีมา 4 ปี
และเห็นงานระหว่างประเทศ ก็ได้ให้ความสําคัญ สนใจที่จะทํา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีข้อเสนอว่า ทางตอน
ใต้มีโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอยู่ เมื่อมองภูมิศาสตร์ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทยจะเช่ือมกันโดย
มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเลขาอยู่ เรียกว่า IMT-GT  

I มาจาก อินโดนีเซีย 
M มาจาก มาเลเซีย 
T มาจาก ไทย 
GT คือ Growth Triangle 
IMT-GT มีโครงการมากมายและรัฐบาลไทยก็ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเลขาอยู่ ศ.ดร.จีระ 

หงส์ลดารมภ์ก็ได้รับข้อมูลจากเขาด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ก็มีส่วนร่วมด้วย 
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เมื่อไม่นานมานี้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ไปทํางานที่การเคหะแห่งชาติ มีการเสนอว่าในกลุ่มประเทศ
ลุ่มแม่นํ้าโขง ควรจะรวม 3 ประเทศเข้ามาด้วย เพราะอยู่ใกล้ประเทศไทย 3 ประเทศน้ีคือลาว กัมพูชา ไทย 
เรื่องน้ีมีความสําคัญอยู่แล้วแต่ควรทําให้เข้มข้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน เกษตร การศึกษา โลจิ
สติกส์ จึงเรียกโครงการน้ีว่า LCT-GT 

L มาจาก ลาว 
C มาจาก กัมพูชา 
T มาจาก ไทย 
GT คือ Growth Triangle 
อาจจะให้มหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทํางานเร่ืองน้ี ถ้าไทย

ไม่ทําเรื่องน้ี จะอยู่ในอาณัติของประเทศเวียดนามและจีน 
 

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ ประจําป ี2561 

  

 
 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า LCT-GT เป็นยุทธศาสตร์สําคัญ จากภูมิศาสตร์ ถ้าประเทศทางตอนใต้ที่

ไม่ติดลุ่มแม่นํ้าโขงไม่ทําอะไรเลย จะเสียอํานาจการต่อรองไป ประเทศไทยอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นทําเลท่ีดีที่สุด ถ้า
ไทยได้ประโยชน์จาก GMS แล้วแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรกับประเทศเพ่ือนบ้านทางตอนใต้ก็น่าเสียดาย 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ถ้านํามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็น
เลขา พลเอกประยุทธ์อาจจะต้องเจรจากับกัมพูชาและลาวว่ายินยอมหรือไม่ แต่ก็น่าจะหารือกันได้เพราะเป็น
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โครงการท่ีเช่ือมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานเข้าด้วยกันได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทําไปมากแล้วแล้วก็มีการ
พบปะกันตลอดเวลาเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ที่กรุงเทพไม่ค่อยจะได้รับข่าวน้ี IMT-GT ทําประโยชน์ได้มากเพราะว่า
ภูมิศาสตร์ตรงน้ันสามารถเช่ือมโยงกันทางด้านการท่องเที่ยว น่ีเป็นเร่ืองจริงสําหรับภาคใต้ ถ้าเราอยากให้คน
อินโดนีเซียบินมาเที่ยวที่ภาคใต้โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าไม่มีเที่ยวบินตรงจากจาการ์ตามา
หาดใหญ่ หรือเมดานมาหาดใหญ่ เขาก็บินมากรุงเทพอย่างเดียว มันก็ไม่มีประโยชน์ เคยมีเที่ยวบินแล้ว แล้วจะ
มีการประชุมแบบนี้ในประเทศไทยในภาคใต้เร็วๆน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นที่ปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ และเคยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย  
 
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจัดการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการพัฒนาผู้นํานักพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6 ใน
ระหว่างวันท่ี 28 – 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
และ Chira Academy จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน:
โอกาสและความท้าทายภายใต้โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเชียและอาเซียนใต้ ระหว่างวันท่ี 11-12 มกราคม 2561 

 

 
โครงการ LCT-GT ถ้าเช่ือมโยงกันทางวัฒนธรรม การเกษตร การท่องเท่ียว ก็จะทําให้ 3 ประเทศมี

ค ว า ม ใ ก ล้ ชิ ด กั น ม า ก ขึ้ น เ ห มื อ น ที่ ทํ า ที่  IMT-GT ถ้ า ม อ บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก็ มี ค ณ ะ ต่ า ง ๆ  ที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ที่ทําอยู่ก็เป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ทําอยู่อย่างต่อเน่ือง แล้วก็
สามารถคุยกับมหาวิทยาลัยของเขาได้ มีการแลกเปลี่ยนกันต่างจากรัฐบาลที่มาแล้วก็ไป ข้าราชการก็ทํางานไม่
ต่อเน่ือง บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตรงนี้ ซึ่งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็
รู้จักทั้ง 2 แห่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ ถือเป็นข้อเสนออันหน่ึงที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ฝากรัฐบาลไว้ 

คราวน้ีก็มีข่าวฮือฮาคือคุณธนาธรและผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุลก็อยู่ธรรมศาสตร์ คุณธนาธรจบคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่รู้จักผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุลแต่รู้จักคุณธนาธรดี
เพราะเคยเข้าไปทํากิจกรรมที่ใส่ไทยซัมมิทด้วย ไทยซัมมิทเป็นบริษัทใหญ่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มีลูกศิษย์
หลายคน เป็นบริษัทที่ทําช้ินส่วนรถยนต์ใหญ่มากแห่งหน่ึงของประเทศ มารดาของคุณธนาธรช่ือดร.สมพร จึง
รุ่งเรืองกิจ สามีของเธอก็เป็นพ่ีชายของคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ คุณธนาธรเป็นคนหัวรุนแรงเพราะเรียน



5 

 

วิศวกรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ ไปเรียนเศรษฐกิจการเมืองกับศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และรศ.ดร.แล ดิลกวิทย
รัตน์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ดีๆเขาก็ตัดสินใจมาทํางานด้านการเมือง มันก็เป็นประโยชน์ตราบใดที่คุณ
ธนาธรและผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุลมีความหวังดีต่อประเทศทําให้คนรุ่นใหม่มีความหวังและไม่มีวาระซ่อน
เร้น มีคนโจมตีคุณธนาธรว่าเป็นสาขา 2 ของไทยรักไทย แต่ก็ต้องให้โอกาสเขา พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่
ต้องมองทุกอย่างให้รอบคอบ ตอนน้ีมีคนอายุ 18-23 ปีที่ไม่ได้เลือกต้ังเพราะหยุดการเลือกต้ังไป 6-7 ปีแล้ว ก็
เป็นคนกระตือรือร้นในเรื่องการเมือง รวมทั้งกลุ่มคนอยากเลือกต้ังด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็เคยเป็นคนรุ่น
ใหม่มาก่อน ข้อดีของคนรุ่นใหม่คือฟิต และอยากทําสิ่งต่างๆ อยากได้โอกาสแล้วอยากแสดง ข้อเสียคือบางที
ขาดประสบการณ์ พรรคคนรุ่นใหม่ที่ดีต้องเข้าใจคนรุ่นเก่าด้วย ถ้ามีแต่คนรุ่นใหม่ล้วน ก็จะไม่ประสบ
ความสําเร็จ ถ้าผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุลสนใจการเมืองแบบฝร่ังเศส เสนอยกเลิกมาตรา 112 หมิ่นเบ้ืองสูง 
คุณธราธรก็หวังว่า จะไม่มีปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย ความคิดแบบน้ีไม่ผิด ในความเป็นจริง การปฏิวัติ
ในเมืองไทยไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมด มิฉะน้ันไทยก็จะกลายเป็นประเทศแบบอิรัก ซีเรีย อัฟกานิสถานก็ได้ ซึ่งไม่มี
ใครดูแลและบางส่วนก็กลายเป็นรัฐที่ล้มเหลว อยากให้คุณธราธรและผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุลทราบว่า การ
เป็นคนรุ่นใหม่ก็มีความดี ความกล้าหาญ ความต้ังใจดี แล้วก็มีพลังที่สูงขึ้น แต่ประสบการณ์ก็สําคัญ ย่ิงตอนที่
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อายุมากขึ้นจะเห็นว่า ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นคนรุ่นใหม่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนบ้าง อย่าคิดว่าตนเองเก่งคนเดียว ก็จะช่วยได้มากเพราะในโลกปัจจุบัน คนที่
มีประสบการณ์มากในสังคมไทยก็จะยังมีประโยชน์อยู่ อยากให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสช่วยสังคมอย่างแท้จริง 
แล้วดึงเอาคนอายุ 18 ปีมาสนใจการเมืองมากข้ึน อาจารย์จากนิด้าเผยว่า ถ้ามีการนับจริงแล้วทั้งในกรุงเทพ
และต่างจังหวัด จะมีคนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมืองมีสิทธ์ิเลือกต้ังด้วยถึง 7-8 ล้านคน  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า การเลือกต้ังไม่ใช่คําตอบเดียวของประชาธิปไตย ถ้าเมื่อใดก็ตามท่ีคิดว่า
เลือกต้ังแล้วจบ ก็จะเหมือนที่ผ่านมาเพราะเราไปนําแนวคิดประชาธิปไตยในต่างประเทศมาแค่เปลือกหรือ
กระพ้ี แต่ไม่ได้นําแก่น ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฝรั่งเศสหรืออเมริกา ถ้านํามาคิดแล้วดูว่าประเทศไทยจะใช้
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไร เรื่องที่สองเป็นข่าวดีที่คนรุ่นใหม่สนใจเข้าวงการการเมือง เพราะท่ี
ผ่านมา รัฐบาลที่อ้างตนว่า เป็นประชาธิปไตย เอาเสียงข้างมากเป็นหลัก ได้ทําอะไรไว้บ้าง กรณีรัฐประหาร
หลักที่เกิดขึ้น ก็มีเหตุผลก็คือเกิดจากการคอรัปช่ัน แต่เมื่อเข้ามาแล้ว อาจจะเป็นเองหรือไม่ เพราะฉะนั้นถ้าคน
รุ่นใหม่ ก็จะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกรุ่น เพราะการเกิดพรรคการเมือง ไม่ใช่เป็นพรรคของคนใดคนหน่ึง
เท่าน้ัน แต่ต้องพิสูจน์ตนเองให้เห็นต้ังแต่ระดับนโยบาย วิธีคิดและการกระทํา คนรุ่นใหม่อาจจะไม่จําเป็น
รวมตัวเป็นพรรคอย่างที่เห็นอยู่ก็ได้ พรรคการเมืองรุ่นเก่าเปิดใจกว้างมากเท่าไร ต้องรวมตัวกันเสนอความคิด
และความต้ังใจจริง ถ้าเป็นพรรคที่แสดงความเห็นออกมาแล้วทําให้สังคมต้ังข้อเคลือบแคลงสงสัยว่าในเบ้ืองลึก
เป็นตัวแทนของใครหรือมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่ ถ้าไม่สามารถทําให้ประชาชนไว้วางใจเร่ืองน้ีได้ ใครเลือกเข้าไป
ก็มีความเสี่ยงที่เปิดโอกาสให้คนพวกน้ีเข้าไปทําลายประเทศ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า อยากให้คนรุ่นใหม่มองประวัติศาสตร์ให้ได้ ไม่ใช่มองไปข้างหน้า
เท่าน้ัน ต้องมองความดีและจุดแข็งของประเทศด้วย และควรจะมีที่ปรึกษาที่มีความสามารถ ศ.ดร.จีระ หงส์
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ลดารมภ์เคยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผ่านความผิดพลาดมามาก บางครั้งก็โอหัง คิดว่าตนเองเก่ง ช่วงน้ันเป็นช่วงที่มี
พลัง เช่น พลังทางความคิด คิดแต่จะเดินหน้าอย่างเดียว เพราะตอนน้ันยังมีอายุน้อย เมื่อมาถึงจุดน้ี ก็ต้องผ่าน
โลกมาได้ อยากให้คุณธนาธรมีความจริงใจเก่ียวกับเรื่องการเมืองว่า จะทําเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ข้อเสนอแนะ
บางอย่าง เช่น จะไม่ให้มีปฏิวัติเลย มองปฏิวัติเลวไปหมด น่ีเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งการปฏิวัติก็เป็น
ส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมการเมืองไทย สมัยหน่ึงถ้าจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ไม่ปฏิวัติ หรือไม่มีคนอย่างดร.อาทิตย์ 
อุไรรัตน์แต่งต้ังคุณอานันท์ ปันยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรี มีศ.สัญญา ธรรมศักด์ิ มีแต่นักการเมืองอาชีพที่มา
จากการเลือกต้ัง อยากให้คนรุ่นใหม่มีการเมืองที่ไม่มีการแอบแฝง มารดาของคุณธนาธรมีหุ้นมติชนอยู่จึงออก
ขา่วแบบเอาใจเขา การเมืองในประเทศไทยไม่ใสบริสุทธ์ิ คนที่มีฐานการเมืองมาจากระบอบทักษิณยังมีบทบาท
อยู่ คุณธนาธรต้องหลุดจากความคิดน้ี ถ้าทําไม่ได้ คนจะรู้ทันว่าทําเพ่ืออะไร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคย
สัมภาษณ์เขาจึงทราบว่า เขาเป็นคนหัวรุนแรง หัวเอียงซ้าย ไปเรียนการเมืองกับศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร รศ.
ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์วรวิทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีปัญหาถ้าเป็นคนหัวเอียงซ้าย เรายังมี
ระบบกษัตริย์อยู่ ถ้าเป็นฝ่ายซ้ายเมื่อพูดไปนานๆก็กระทบกับสถาบัน ก็ต้องระมัดระวัง ในเมืองไทย ต้องค่อย
เป็นค่อยไป 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ก้าวหน้า สถาบันกษัตริย์มี
ความสําคัญอย่างแท้จริง คนไทยทุกคนน้อมรับอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นใครที่คิดทําอะไรไม่เหมาะสม ควรจะ
กลับไปคิดใหม่ ความมั่นคงของชาติคือ 3 สถาบันหลัก ถ้าเข้ามาแล้ว ทําให้ทุกอย่างดีขึ้น จะได้รับการตอบรับที่
ดีจากสังคมแน่นอน  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุลต้องศึกษาประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมไทยว่าประเทศไทยเติบโตมาด้วยอะไรและก็ทําด้วยความหวังดี ต้องกล้าให้ข้อเสนอแนะที่ดีต่อ
รัฐบาลเพราะรัฐบาลก็ไม่ได้ทําถูกทุกเร่ือง ก็ต้องพิจารณาส่วนดี การเมืองไทยต้องดูที่ความอยู่รอดของประเทศ
ไทย อย่างน้อยสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ก็ต้องอยู่ จะบอกว่า ระบบราชการไทยไม่ดีก็ไม่ได้ 
ถ้าไม่มีระบบราชการ ก็ไม่มีคนทํางาน นักการเมืองมาช่ัวระยะเวลาหน่ึงแล้วก็ไป คนรุ่นใหม่ต้องคิดให้รอบคอบ 
ไม่ควรคิดจากมุมมองตนเองเท่าน้ันเพราะมีประสบการณ์ไม่พอ แต่ละเรื่องมีความเป็นมายาวนาน ปัจจุบันน้ีเรา
อาจจะผิดหวังกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาบ้าง แต่แท้จริงแล้วมาเพราะอะไร ต้องศึกษาเบ้ืองหลังด้วยความ
รอบคอบ ไม่ใช่ศึกษาจากตําราเท่าน้ัน หวังว่า คนส่วนหน่ึงจะเริ่มตาสว่าง ถ้าพรรคการเมืองอย่างพรรคเพ่ือไทย
ยังไม่เริ่มปรับตัวในเรื่องฐานเสียง การเมืองก็จะเปลี่ยน แต่ก่อนน้ีทักษิณคิด ย่ิงลักษณ์ทํา ตอนน้ีใช้ไม่ได้แล้ว 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ต้องมีการปรับตัวทุกด้าน ต้องตอบทุกคําถามที่สังคมสงสัย ต้องพิสูจน์ให้
เห็นว่า ต่อจากน้ีไปจะไม่มีในระบอบการเมืองของเมืองไทย แล้วก็ต้องหาผู้นําที่เป็นที่ยอมรับ และท้ายสุด ทุก
สิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ถ้าไม่มีการปรับตัวเลย คิดแบบเดิม มีชนช้ันเรียกว่า ไพร่ และ
อํามาตย์ แดงท้ังแผ่นดินก็ทําไม่ได้ ไม่ควรคิดว่าที่ไม่เลือกต้ังคือไม่มีประชาธิปไตย คนที่หวังดีต่อประเทศคือคน
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ที่ทํางานไม่ว่าจะมีการเลือกต้ังหรือไม่ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ หลานคุณอภิสิทธ์ิ เวชชา
ชีวะก็มีบทบาท 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ไอติมเป็นคนที่น่าช่ืนชม เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกแบบไทย ความเป็นคน
หัวรุนแรงไม่ใช่คําตอบ การเป็นคนสุขุมลุ่มลึกอาจจะได้แบบอย่างจากอดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัยหรือใคร
ก็ตาม แบบคุณไอติมก็น่าจะดีเพราะจะตอบโจทย์หลายอย่าง ถ้าเขาทําให้คนไทยเห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่
แบบน้ี  ในทางการตลาด น่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าคนหัวฟัดหัวเหว่ียง 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ไอติมมีความเข้าใจโลก ไม่ได้มองจากอุดมการณ์ ไม่ใช่แบบผศ.ดร.
ปิยบุตร แสงกนกกุลหรือคุณธนาธร ทั้งสองคนนี้ฉลาดในระดับหน่ึง คุณธิดา ถาวรเศรษฐ์และน.พ.เหวง โตจิรา
การเป็นคนระดับมันสมองแต่นําเสนอข้อมูลการเมืองไม่ถูกต้องครบถ้วน เอาใจเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดง คนเสื้อ
แดงควรจะแยกจากพรรคเพ่ือไทยได้แล้วเพราะเป็นคําพูดที่น่ากลัวในอดีต เมื่อมีคะแนนเสียงในภาคเหนือหรือ
อีสานมากขึ้นก็มีการพูดว่า จะแบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องการเมืองที่ล้างแค้นกัน ถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีการ
ปฏิรูป ตอนหลังคุณอภิสิทธ์ิก็เปิดกว้างขึ้น ก็ต้องยอมรับว่า เขาเรียนรู้มากข้ึน มีการไปภาคอีสานบ่อย ไป
บรรยายตามมหาวิทยาลัยต่างๆ คุณกรณ์ จาติกวณิชรับตําแหน่งเป็นคนดูแลนโยบาย นโยบายน่าจะเป็นตัว
ตัดสินระหว่างพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์  
 

  
จอมพลสฤษด์ิ ธนะรชัต์ ศ.สญัญา ธรรมศักด์ิ 

  
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน ์ อานันท์ ปันยารชนุ 
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