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รายการวิทยุ Human Talk
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ครั้งนี้มีข่าวสําคัญ 2 ข่าว
ข่าวแรก ลิเวอร์พูลแพ้แบบดราม่า เป็นความผิดของผู้รักษาประตู เขาจะโยนลูกไปให้คนอื่นแต่กระเด้ง
เข้ า ไปที่ เ ท้ า ของคู่ ต่ อ สู้ จึ ง เข้ า ประตู ตามปกติ ผู้ รั ก ษาประตู ต้ อ งระมั ด ระวั ง คนที่ เ ล่ น ก็ จ้ อ งอยู่ แ ล้ ว
เขาทําให้ลิเวอร์พูลเสียจังหวะไปมาก แล้วลิเวอร์พูลก็ตีตื้นขึ้นมา 1 ต่อ 1 ตีตื้นเป็นเพราะดาราคนเก่งของทีมซึ่ง
เป็นชาวอียิปต์ชื่อ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดังมาก คนนี้ควรจะเป็นแชมป์ดาวยิงพรีเมียร์ลีกด้วย ปรากฏว่า บาดเจ็บ
มาก ต้องออกจากสนามไป ผลก็คือ ความรู้สึกของคนดูทีมของลิเวอร์พูลก็ค่อนข้างรุนแรง บรรยากาศเปลี่ยนไป
เขาเป็นตัวเก็งก็มี 2 ลูกที่เขายิง ลูกหนึ่งเขายิงแบบจักรยาน ตีลังกายิงแบบไม่น่าเข้า อีกลูกหนึ่งก็ยิงธรรมดา แต่
ว่าลูกส่าย คนที่เสียหายมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้คือ ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลทําหน้าที่ได้ผิดพลาดมาก
เมื่ อผิ ดพลาด จะกลับมาอย่างไร เพราะคนเราก็ผิดพลาดได้ อายุเขายังน้อยอยู่ ถ้ าเราคิดถึ งตัวเขา เขาก็
ผิดพลาด 2 เรื่อง เขาทําให้ทีมแพ้ นี่คือการแข่งขันระดับสําคัญของโลกระดับใหญ่มาก แฟนลิเวอร์พูลก็มี
มากมาย
โมฮาเหม็ด ซาลาห์
ที่มา: https://f.ptcdn.info/804/053/000/
owsbxv1erYxFLZyvlab-o.jpg
คุณวิ ชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่ า นี่เป็น
เ ก ม แ ช ม เ ปี้ ย น ลี ก ข อ ง ที ม โ ค้ ช แ ล ะ ค น
ดู ท้ายสุดก็คือนักฟุตบอลหรือใครก็ตามทํา
อะไรผิดพลาด แต่ถ้าพลาดแล้ว อยู่ที่คนรอบข้างจะมองเขาอย่างไร จะลงโทษหรือเปิดโอกาสให้เขาอีก เชื่อมั่น
ว่า แฟนหงส์ทั้งหลาย แม้ยังไม่ได้แชมป์ ขึ้นอยู่กับว่า วันนั้นจะมาถึงช้าหรือเร็ว
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า คิดถึงผู้รักษาประตูคนนี้แล้ว ณ ชั่วโมงนี้คงเศร้ามาก ถ้าเขาคิดให้ดี
เอาบทเรียนครั้งนี้ และคนร่วมทีม กัปตันและโค้ชให้อภัยเขา เขาอาจจะเรียนรู้จากความล้มเหลวก็ได้ จุดที่เรา
ผิดพลาดมันจะเศร้ามาก คนเราก็ทําผิดได้ ในชีวิตคนเรา ก็ต้องยอมรับความเจ็บปวด Learning from Pain
หรือ Learning adversity เป็นกีฬาที่เหมือนกับละครเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ละครั้งเหมือนเชคสเปียร์เขียนไว้
อยู่ดีๆ ดาวรุ่งลิเวอร์พูลก็บาดเจ็บออกไปตั้งแต่นาทีที่ 30 เมื่อออกไปแล้ว ผู้รักษาประตูคนนี้ก็ผิดพลาด เวลาดู
กีฬาก็เหมือนดูละครชีวิต ในการทํางานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เรื่องพัฒนาคน ถ้าเล่นคนเดียว ก็อยู่ไม่ได้
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เมื่อเราเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล ต้องมีการยอมรับจากคนที่ไม่ใช่ฝ่ายบุคคล เช่น การเงิน การตลาด ลูกค้า
เจ้านาย ต้องทํางานร่วมกัน คอยเป็นตัวละครร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกัน
เรื่องกีฬาเรื่องที่ 2 คือ ขอแสดงความยินดีกับทีมแบดมินตันหญิงไทยในการแข่งขันอูเบอร์คัพได้เป็น
อันดับที่ 2 ของโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในอดีตเคยได้อันดับ 3 ล่าสุดได้อันดับ 2 เพราะชนะจีน จีนมีนัก
แบดมินตันหญิงที่เก่งมาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ดูเกือบทุกครั้ง มีข้อสังเกต คือ คนไทยไม่ว่าจะทําอะไรก็
ขอให้ทําแบบมีมาตรฐาน ซึ่งมีมาตรฐานเดียว คือ มาตรฐานโลก แม้กระทั่งท่องเที่ยวชุมชน ทําไปเรื่อยๆ
มีโฮมสเตย์แล้วไม่มีมาตรฐานขึ้นมา เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความเข้าใจเรื่องมาตรฐานวอลเลย์บอลหญิงไทย
เป็นที่ยอมรับเพราะมีมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานโลก ในสาขาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ข้าราชการ หรือ ชุมชน ถ้า
ทุกคนมีมาตรฐานสูงขึ้นไม่ทํางานชุ่ยๆ วันนี้ มีบาง Sector ของไทย เช่น ผู้นําท้องถิ่น ข้าราชการและบาง
Sector ที่คิดว่า อยู่อย่างนี้ก็พอแล้ว เพราะไม่ได้มีการแข่งขัน แต่กีฬาต้องแข่งขันตลอดเวลา เพราะฉะนั้น
กอล์ฟ แบดมินตัน รวมทั้งวอลเลย์บอลของไทยขึ้นไปอยู่ระดับโลก

ทีมวอลเล่ย์บอลหญิงไทย
ได้ในขณะที่บาสเกตบอลหรือ ฟุตบอลไทยก็เก่งแค่ในอาเซียน มาตรฐานต่างๆน่าจะเท่ากัน ปัจจุบันนี้ ถ้าพูดถึง
กีฬาอาชีพอยู่ที่สมาคมต่างๆที่บริหารนักกีฬา ถ้าผู้บริหารมาแล้วตั้งใจทําเพื่อส่วนรวมและทําอย่างจริงจัง ไม่ได้
ทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือชื่อเสียง ในอดีตก็มีผู้ใหญ่บางคนอาจจะมีตําแหน่งเหล่านั้น แต่สมาคมต้องมี
วิสัยทัศน์ทํางานให้เป็นประโยชน์ แต่คนที่ทําสมัยนั้น แม้ไม่ได้รับเงินมากมายแต่ก็ต้องมี Passion ในการทําให้
ได้ประโยชน์บาสเกตบอลกับฟุตบอลมีสมาคมตั้งนานแล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยเป็นอุปนายกสมาคม
บาสเกตบอลอยู่
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สมัยที่เคยเป็นอุปนายกคนที่1 ของสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
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คือ ยังทํางานแบบขาดความเป็นมืออาชีพ ฟุตบอลก็ยังไม่เป็นมืออาชีพ สมาคมลอนเทนนิสยังไม่มีนักเทนนิส
ระดับโลก นอกจากแทมมารีน ธนสุกาญจน์และภราดร ศรีชาพันธุ์แล้ว ยังไม่มีระดับสูงๆ ขึ้นมาแล้วไม่มีตัว
ตายตัวแทน

แทมมารีน ธนสุกาญจน์

ภราดร ศรีชาพันธุ์

ในขณะที่แบดมินตัน หรือวอลเลย์บอลหญิงไทยก็มีโอกาสได้ทําสิ่งเหล่านี้ เรื่องทุนมนุษย์ไม่ใช่เรื่องการทํางาน
ในธุรกิจเท่านั้น เรื่องการแข่งขันและ GDP อย่างเดียว กีฬาก็เป็นจุดสําคัญซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
คนที่สามารถไปทํางานและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ ฟุตบอลก็กําลังดีขึ้นโดยเฉพาะระดับบุคคลและถ้าทั้ง
ระบบมันสู้กับประเทศอื่นไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์
คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า กีฬาตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทาง เพียงแต่ว่า เราต้องพยายามสร้างคนรุ่นใหม่
ขึ้นมา ตอนนี้ถ้ายอมรับจริงๆกีฬาที่ทําเป็นทีมและได้ผู้จัดการทีมที่ดีได้ Backup ในส่วนขององค์กรกีฬา
สนับสนุนเต็มที่เชื่อว่า ไทยยังมีโอกาสติดอันดับโลกได้หลายประเภท ที่ผ่านมา อาจจะยังไม่ถูกทางเท่าไร แต่
วันนี้ในยุคของการที่เราได้เรียนรู้ตลอดมาและพัฒนาอยู่เรื่อยไป สักวันหนึ่งไทยน่าจะมีอีกหลายประเภทที่ติด
อันดับโลก
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า คราวนี้แบดมินตันหญิงไทย เห็นชัดเจนว่า ทุกขั้นตอนของการ
ทํางานมีการร่วมมือกัน ไม่มีการเมื องอยู่เบื้ องหลัง ครั้งหนึ่งศ.พิเศษ เจริ ญ วรรธนะสินเป็นนายกสมาคม
แบดมินตันและมอบให้คุณหญิงทําต่อแล้วท่านก็ทําอย่างเต็มที่ มีภาคเอกชนเข้ามา คราวนี้มี SCG และ
Toyota เข้ามา เวลาเล่น มันเห็นชัด มันมีความภาคภูมิใจ นักกีฬาเหล่านี้ก็ไม่ได้ร่ํารวย เขาต้องเสียสละในการ
ซ้ อม จ ริ ง ๆ แ ล้ ว ส ม า ค ม กี ฬ า ทุ ก แ ห่ งต้ อ ง ส น ใ จ เ รื่ องเยาวชน ก็ ต้ อ ง มี ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก ค น นี้ ขึ้ น ม า
ลอนเทนนิสสมัยคุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภมาเป็นก็สนใจเรื่องเยาวชนน้อย แต่ไปสนใจเรื่อง Tournament ของเรา
เราจึงมีคนระดับหนึ่งที่ดัง เมื่อเขาไปแล้ว ก็มีตัวตายตัวแทนไม่พอ เหมือนสมาคมฟุตบอลไทยทีมชาติอีก 10 ปี
ข้างหน้า หน้าตาจะเป็นอย่างไร โอลิมปิกแห่งประเทศไทยและโอลิมปิกสากลเขาพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพตลอด
มีการฝึกอบรม ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เข้าไปเรียนหนังสืออย่างเต็มที่ ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ ต้องมีแผนการเงิน
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แผนการตลาด Sports Entertainment, Sport Finance, Sport Marketing เขาทําดีมาก โอลิมปิคสากลเป็น
สมาคมที่ไม่ได้พัฒนากีฬาเท่านั้นแต่พัฒนาการบริหารจัดการสมาคม ขอแสดงความยินดีกับสมาคมแบดมินตัน
คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ต้องชื่นชมว่า เล่นเก่งมาก เมย์ รัชนก อินทนนท์อีกไม่นานก็ขยับขึ้นมา
อันดับ 1 ได้แน่นอน

เมย์ รัชนก อินทนนท์
ที่มา: http://www.praew.com/app/uploads/2016/04/m6-new.jpg
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจ จัดที่ไทยด้วย
จะขอสรุปกิจกรรมหลักสูตรศาสตร์พระราชาที่เขื่อนสิรินธร ประมาณ 30 ถึง 40 ปีที่แล้ว เรามีเขื่อน
ทําไฟฟ้าและชลประทาน ใกล้เขื่อนสิรินธรก็มีเขื่อนปากมูล ทั้งสองเขื่อนคนรอบๆ เขื่อนก็จะมีผลกระทบอยู่บ้าง
แล้วก็มีการเรียกร้อง การประท้วง ยุคคสช.มีข้อดี คือ การประท้วงเหล่านี้ลดลงไป แต่ก่อนนี้ ก็มีคนเดินขบวน
เขื่อนสิรินธรสร้างมานานแล้ว แต่ก็มีคนสองประเภท คือ คนที่ได้รับผลกระทบทางลบ เช่น ไม่สามารถทํา
ประมงแบบเดิมได้ พื้นที่บางอันก็ต้องเอาไปสร้างเขื่อน ก็มีผลกระทบต่อเขา ก็มีการพยายามที่จะกดดัน ในอดีต
ก็ เ คยมี ก ารจ่ า ยเงิ น ทดแทนไปบ้ า งแล้ ว ภายใต้ ก ารนํ า ของผู้ ว่ า การกฟผ.คนปั จ จุ บั น ที่ เ พิ่ ง เกษี ย ณไป คื อ
คุณกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ท่านก็สั่งให้กฟผ.ในระดับเขื่อนเข้าไปดูแลพื้นที่ต่างๆ
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คุณกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผูว้ ่าการกฟผ. คนที่ 13
ที่มา: http://www.thainews-online.com/index.php?mo=14&newsid=413992
บางคนก็อพยพไปอยู่บางแห่งซึ่งเขาขาดน้ํา น้ําที่ได้มาก็ไม่ได้ช่วยคนอย่างเดียวแต่ไปใช้ในการชลประทานและ
ด้านอื่นๆ เพราะฉะนั้นความรู้สึกต่อเขื่อนก็ยังมีความรู้สึกขัดแย้งกัน จึงได้พาลูกศิษย์ประมาณ 60 คนขึ้นไปดู
โครงการ สิ่งสําคัญที่สุดที่กฟผ.ทําได้ดีก็คือเขาพยายามจะใช้คําว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พยายามเน้นบาง
โครงการที่ไปช่วยโครงการสําคัญสุดที่เขาไปช่วยคือ เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่าย มีการปลูก
สมุนไพร ผักผลไม้ พยายามกระจาย คือ ให้เขามีความเข้าใจว่า ถึงรายได้จะยังไม่เพิ่ม แต่ค่าใช้จ่ายลดลง ก็จะ
เพิ่มความเป็นไปได้ และมีบางโครงการที่เข้าไปช่วยกันในเรื่องชลประทาน เช่น ไปขุดบ่อทําการวิจัยเกี่ยวกับน้ํา
ใต้ดินสามารถทําให้น้ํามีมากขึ้น เราก็เลยเห็นว่า ถ้าชาวบ้านและกฟผ.มีความจริงใจใช้ตัวละคร 4 กลุ่ม กลุ่มที่
สําคัญสุดคือมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ้าเขามี
การวิจัยร่วมด้วยก็คือ ตัวละครที่ 1 ตัวละครที่ 2 คือภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งฝ่ายผู้ว่าการด้วย ตัวละครที่ 3
คือนักธุรกิจ สุดท้ายก็คือชุมชน ถ้า 4 ตัวละครสามารถทํางานร่วมกันและก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทําอย่างต่อเนื่องไม่
ใช้เงินเกินเป็นหลัก ใช้ความรู้เป็นหลัก ก็เน้นความยั่งยืน ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปดูมาแล้วปัญหาเกษตรกร
ในประเทศไทย ถ้าเราสามารถใช้เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปช่วยรัฐบาลอย่างน้อยก็ประทังชีวิต ถึงแม้ว่ารายได้เขา
ไม่มากขึ้น แต่ถ้ารายจ่ายเขาลดลงบ้าง อย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ เขาสามารถปลูกผักสวนครัว บางคนก็ปลูกผัก
อินทรีย์บางคนก็มีปลาและมีกบด้วย เขาสามารถใช้ประโยชน์เหล่านี้ได้ อนาคตของเรา เราต้องไม่เป็นธุรกิจ
การเกษตร มีที่ดินแล้วไปจํานําที่ธกส. แล้วเป็นหนี้สิน แล้วก็ในที่สุดก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อหารายได้มาจ่าย
ดอกเบี้ย เสร็จแล้วรายได้ตก ก็ประท้วงรัฐบาลขอเพิ่ม วิธีการแบบนี้ภาคการเมืองกลับมาแบบประชาธิปไตย
แบบเดิมการต่อสู้กับรัฐ ในเรื่องแบบนี้ก็จะมีปัญหามากขึ้นก็ได้บทเรียนจากตัวละครทั้ง 4 กลุ่มก็พอจะใช้หลัก
คือ นับถือ ยกย่อง ศรัทธา ของคนเหล่านี้ เวลาไปพบเขาก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
ปัญหาคือโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งส่วนมากเป็นวิศวกร เขาไม่ใช่นักวิศวกรทางสังคม โอกาสที่เขาต้องปรับ Mindset
ของเขาจะทํางานเพื่อชุมชน ส่วนหนึ่งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มีโอกาสได้ไปช่วยเขา ถ้าเขาให้ชุมชนเป็นชุมชน
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ที่มีความสุข ก็ใช้ศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง อยากให้ผู้ฟังได้มีโอกาสไปดูงานอย่างนี้ แนะนําโค้ชร่วมกับ
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่น่าสนใจคือแม้กระทั่งวัด ถ้ากฟผ.ไปพัฒนาวัด ก็จะสร้างความเป็นกันเองกับชาวบ้าน
ด้ ว ย เพราะชาวบ้ า นก็ นั บ ถื อ วั ด มาก มี วั ด หนึ่ ง ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ศ.ดร.จี ร ะ หงส์ ล ดารมภ์ ไ ปเยี่ ย ม
มหาวิ ท ยาลั ยอุ บลราชธานี ซึ่ งตั้ งขึ้ นมา 20 ปี เขาก็ เ ห็ นคุณค่า ของการทํางานร่ วมกัน เรียกว่า เป็ น ระบบ
เครือข่าย สร้างเครือข่ายให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์นําคณะผู้บริหารจาก กฟผ. สํานักงาน กสทช. และ ปตท. ลูกศิษย์หลักสูตรศาสตร์
พระราชากับผู้นํายุค 4.0 รุ่นที่ 1 จํานวนกว่า 60 คนลงพื้นที่ศึกษาการพัฒนาเขื่อนสิรินธรโมเดลด้วย
ศาสตร์พระราชา

9

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า หลายๆโครงการที่รัฐบาลองค์กรต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในการ
ต่อยอดศาสตร์พระราชาน้อมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติอย่างจริงจัง แนวทางก็ทําด้วยความเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา และการพัฒนาตนเองและการสร้างภูมิคุ้มภูมิคุ้มกันเป็นเกราะที่จะทําให้ประชาชนหรือผู้เคย
เดือดร้อนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าหากว่าเราเดินหน้าอย่างจริงจังต่อไป ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ําและอีก
หลายอย่างที่มี จากในอดีตจะสามารถทําให้คลี่คลายไปได้ ดีมากๆคือการที่เราพึ่งตนเองเป็นหลัก อย่าไป
คาดหวังหรือสร้างภาระให้ภาครัฐทุกวันนี้ภาครัฐก็ทํามาก แล้วถ้าพึ่งตนเองได้ก็จะมีชวี ิตดี มีความรู้
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ถ้าพึ่งภาครัฐในเรื่องวิธีบริหารจัดการตามปรัชญาของรัชกาลที่ 9
พึ่งตนเองแทนที่จะขอเงินเหมือนขอปลาไปกินแทนที่จะตกปลา นโยบายนี้ในขนาดที่โลกเขายังคิดว่าสิ่งที่
รัชกาลที่ 9 ทํานั้นมีประโยชน์ ชาวบ้านต่างๆ ลูกศิษย์ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เขาไปก็ได้ถอดบทเรียนและเขียน
รายงานออกมาเพราะว่าแต่ละบทเรียนมันเป็นคนแถวรอบเขื่อนวันนี้เขาไม่ประท้วงเพราะเป็นยุคความสงบ
ของคสช.ถ้าประชาธิปไตยเกิดขึ้นผู้นําการเมืองบางคนก็ใช้สิ่งนี้เป็นการหาเสียงเอาเงินไปให้เขา เขาก็เคยชิน ก็
ต้องมีความไม่โลภ อยู่อย่างพอเพียง แต่ก่อนก็เพราะถูกรัฐสั่งให้จ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินซึ่งมันจ่ายไปแล้วไม่หมด
เพราะมีคนต้องการอยู่ตลอดและบางทีถูกกระตุ้นจากนักการเมืองด้วยที่ต้องการหาคะแนนเสียง

