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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ชมการ

แข่งขันกอล์ฟ Major U.S. Open ซึ่งมีเม เอรียา จุฑานุกาลร่วมแข่งขัน  

 
เม เอรียา จุฑานุกาล 

ที่มา: http://golfdigestme.com/ariya-jutanugarn-squanders-seven-shot-lead-but-defeats-hyo-
joo-kim-on-fourth-playoff-hole-of-u-s-womens-open/ 

 
เริ่มเล่นช้าเพราะตอนนั้นมีฝน ช่วงน้ันนําอยู่ 2 Strokes การชนะครั้งน้ีจะเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศ
อีกครั้ง เพราะเป็นรายการใหญ่ของสหรัฐอเมริกา สนามน้ีเล่นยากมาก อยู่ในอลาบามา  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์เคยกล่าวไว้เสมอว่า คนไทยบางจุดก็มีมาตรฐานโลกอยู่แล้ว เพราะฉะน้ันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น
ประชาธิปไตย เศรษฐกิจ ชุมชน ก็สามารถว่ิงไปสู่มาตรฐานโลก ศักยภาพในประเทศก็จะดีขึ้น เป็นที่น่า
ภาคภูมิใจที่มีคนไทยในเวทีโลกมากมาย เรื่องกีฬาที่คราวที่แล้วกล่าวถึง แบดมินตัน วอลเล่ย์บอล ก่อนหน้าน้ี 
ฟุตบอลไทยก็ไปแพ้จีน 0 ต่อ 2 แสดงให้เห็นว่า มาตรฐานยังไม่ดีนัก คลื่นความคิดก็สอนให้คนคิด เป็นคลื่น
เดียวในประเทศไทยที่รวมพลังจะสร้างให้คนไทยมีความคิดมากขึ้น เมื่อคิดแล้วก็จะทําให้มีความรอบคอบ เรียน
หนังสืออย่างเดียวไม่พอเรียกว่า ปัญญากับปริญญามันแตกต่างกัน บางทีเรียนจบมาแล้วยังคิดไม่เป็น เป็น
ข้อมูลที่อยากให้คนไทยภูมิใจ เม เอรียา จุฑานุกาลสร้างช่ือเสียงให้แก่คนไทยมากมาย ตอนนี้คนในโลกรู้จักเม 
เอรียา จุฑานุกาล กอล์ฟเป็นกีฬาในโลกท่ีคนส่วนใหญ่สนใจ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ใช้กีฬาเป็นตัวอย่างหลาย
เรื่อง แต่กีฬาก็เป็นความสุขอย่างหน่ึงเรียกว่า Passion มีความหลงใหลในมัน เรียนรู้จากมัน แบ่งปันความรู้ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ดีจากกีฬาเพราะทําให้ร่างกายแข็งแรงและได้ศึกษาว่า คนในโลกทําอะไรกันอยู่ 
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ปัจจุบันน้ีพ่อแม่ที่มีอายุ 2-3 ปี เห็นตัวอย่างของเม เอรียา จุฑานุกาล ซึ่งคนไม่ง่ายนักที่จะถึงจุดน้ัน ปัจจุบันน้ี
ประเทศไทยมีคนมาลงทุนมากมาย เพราะเวลาไปแข่งในต่างประเทศต้องใช้เงิน พ่อแม่ลงทุนอย่างเดียวไม่พอ 
ต้องมสีปอนเซอร์ด้วย เพราะฉะน้ันในอนาคต การปฏิรูปต่างๆ เรื่องกีฬาก็สําคัญ  

เมื่อกล่าวถึงการปฏิรูป ก็ต้องกล่าวถึงการปฏิรูปศาสนาด้วย ก่อนอ่ืนก็ต้องมีแนวคิดก่อนเรียกว่า HR 
Architecture คือการออกแบบการดูแลคนต้ังแต่เกิดจนตาย ช่วงที่มนุษย์เกิดมา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การใส่
อะไรให้แก่ทุนมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนมีอายุมาก ก็มีเรื่องอาหารการกิน โภชนาการ สุขภาพ การศึกษา จริยธรรม 
ถ้าสังคมเราขาดจริยธรรม ทุนมนุษย์ออกมาก็มีแนวโน้มที่ไม่มีจุดยืน นําทรัพยากรของชาติมาเป็นของตนเอง 
เพราะฉะน้ันเรื่องทุนทางจริยธรรม หรือคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นส่วนสําคัญที่สุดของคนหรือทุนมนุษย์  

 
 
ถ้าไปดูศาสนาในปัจจุบัน ก็ได้เห็นว่า ยุคนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพยายามปฏิรูปศาสนาอย่าง
แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมกายหรือพระเถระต่างๆ แต่ก่อนเราก็ไม่ไปยุ่ง ตอนหลังก็เห็นแล้วว่า เงิน 
ทรัพยากร กิเลสต่างๆ ก็เข้าไปในศาสนาค่อนข้างจะมาก และก็ไม่มีใครกล้า เพราะศาสนาในตอนหลังๆก็มี
พรรคการเมืองบางพรรคเล่นการเมืองกับศาสนาอย่างเช่นธรรมกายเป็นต้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็เห็นชัดว่า 
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ทํา 2 อย่าง อะไรที่เป็นความผิดของพระพุทธอิสระก็จัดการตามกฎหมาย 
หลายคนก็แปลกใจเพราะท่านก็เป็นคนมีบทบาทในการเมือง ขณะเดียวกัน ทางพระผู้ใหญ่หลายรูปซึ่งแต่ก่อน
เราก็ไม่กล้าไปยุ่ง ก็มีการออกหมายจับ มีพระรูปหน่ึงหนีออกไปอยู่ประเทศลาวด้วย ถ้าหลักของศาสนา
เมืองไทยอ่อนแอ สังคมก็จะต้องอ่อนแอ การเมืองในอดีตก็เป็นการเมืองที่เล่นกับพระ เพราะฉะนั้น ความ
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โปร่งใส ความไม่แน่นอน ความไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทําก็ทําให้ศาสนาเสื่อมไปเร่ือยๆ เพราะฉะน้ันถ้าศาสนา
เสื่อมก็เหมือนโลกธรรมดา ก็คือโลกของกิเลส พระเองก็มีบทบาทมาก ก็ทราบว่า มีการซื้อขายตําแหน่ง 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า น่ีคือจุดเปลี่ยนของศาสนาพุทธในประเทศไทย ที่ผ่านมา คนที่อยู่ในศา
สนจักรก็ยังจะสร้างพ้ืนที่ของตนเอง แล้วก็ทําอะไรของเขาไป ปัจจุบันน้ี พบแล้วว่า ซุกซ่อนความผิดไว้ แล้ว
ต้องสะสางต่อ ณ วันน้ี ศาสนาไม่ได้เสื่อม แต่ผู้ที่อยู่ในศาสนา อ้างศาสนา ทํางานในศาสนา มีหลายคน หลาย
รูปจะต้องพิสูจน์ตนเองในชั้นศาล ซึ่งตอนน้ีก็อาจจะต้องถือว่า ท่านบริสุทธ์ิอยู่ ท้ายที่สุดแล้ว ก็ต้องไปดูกันว่า 
จะออกมาอย่างไร แล้วจะทราบว่า ความจริงเป็นอย่างไร 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ตอนท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับศาสนา ก็ได้
พบว่า แม้กระทั่งระบบบริหารจัดการ มีเจ้าคณะจังหวัด อําเภอ ตําบลบริหารจัดการ มีโอกาสได้จัดหลักสูตร
เหล่าน้ีให้ท่านเข้าใจเรื่องบริหารจัดการ มีพระหลายรูปมาเรียนปริญญาเอก แล้วก็เรียนได้ดีด้วย เพียงแต่ว่า 
ท่านกลับไปแล้วก็ต้องพัฒนาระบบของท่าน เรื่องเหล่าน้ีก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ต้องขอชมเชย เวลาที่
กล่าวถึงรัฐบาลชุดน้ี มีการพูดมาว่า ที่ปฏิรูปมามีอะไรบ้าง ศาสนาก็น่าจะเป็นหัวใจอันหน่ึง ก็ต้องให้กําลังใจ
รัฐบาลชุดน้ี หลักสําคัญที่สุดคือ ถ้าศาสนาเสื่อม หรือคนในศาสนาเสื่อม คนก็เลยเร่ิมต้ังข้อสังเกตว่า ถูกต้อง
หรือไม่  

ทิศทางการเมืองในอีก 7-8 เดือนข้างหน้า มั่นใจว่า ในที่สุดการเลือกต้ังก็จะเกิดขึ้น พรรคการเมืองทุก
พรรค โดยเฉพาะที่เห็นมา 2 พรรค รวมทั้งกกต.คือ อยากจะมีโรงเรียนการเมือง คุณกษิต ภิรมย์ได้เสนอในนาม
พรรคประชาธิปัตย์ ศ.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ก็สนใจเรื่องโรงเรียนการเมือง 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า โรงเรียนการเมืองมีประโยชน์มากที่จะสร้างบุคลากรที่ดีที่มีคุณภาพเข้าสู่
วงการการเมือง ถ้าเป็นโรงเรียนที่สอนถูกทาง ก็จะได้นักการเมืองที่มีอุดมการณ์ ฉลาดและที่สําคัญเน้นมาก
ที่สุดคือ ควรจะต้องมีนักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ถึงแม้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่ใช่คนในวงการการเมือง แต่ก็ทํา
เรื่องคนมามาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีโอกาสไปสร้างแนวร่วมพันธมิตรกับทุกคน ก็นําวิธีการเรียนของศ.ดร.
จีระ หงส์ลดารมภ์มากระตุ้นให้ผู้เรียนคิด โดยใช้ทฤษฎี 4L’s  

L1 คือ วิธีการเรียนรู้ คือ เรียนให้เกิดความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ  
L2 คือ การสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุก 
L3 คือ มีโอกาสได้ปะทะกันทางปัญญา แล้วให้ประธานสามารถกระจายความรู้แล้วถกเถียงกัน  
L4 คือ ไม่หยุดการเรียนรู้ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ทํามามากมายต้ังแต่อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่การเมืองเป็นอีกเรื่อง

ที่ต้องทําอย่างต่อเน่ือง ทางรายการ Human Talk อาจจะมีตัวอย่างการจัดหลักสูตรโรงเรียนการเมืองคร้ังหน่ึง 
ซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์มาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อาจจะเน้นที่เยาวชน โดยนําเยาวชนเข้ามาร่วมหลักสูตร
เป็นรายรุ่น ภาคฤดูร้อนก็จัด 1 รุ่น แล้วก็ทําอย่างต่อเน่ือง ควรฝึกสิ่งเหล่าน้ีให้เกิดขึ้น การศึกษากับการพัฒนา
การเมืองน่าจะไปด้วยกัน 
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ในการสร้างโรงเรียนการเมืองให้ประสบความสําเร็จต้องเร่ิมต้นจากการ
รวบรวมคนที่มีจิตใจที่ดี ยกตัวอย่างเช่น ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย และผู้ใหญ่หลายๆ
ท่านเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนหารือแนวคิดในการสร้างบุคลากรทางการเมืองมีคุณภาพที่ดีที่เหมาะสม จากน้ันก็เป็น
การวางหลักสูตร ณ วันน้ี ต้องคัดคนที่ใช่เพ่ือเข้าสู่วงการการเมือง ไม่ใช่ใครมาก็ได้ การที่ใครมาก็ได้ มันเป็นไป
ตามหลักประชาธิปไตย แต่ก็จะปะปนกับคนไม่หวังดีต่อประเทศ ซึ่งถือว่าอันตราย ในการสร้างบุคลากรทาง
การเมือง ต้องเร่ิมต้ังแต่ระดับเยาวชน 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์รู้จักกับศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ดี จึงคิด
ว่า เขาก็น่าจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องการเมือง เพราะสอนหนังสือด้วย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รศ.ดร.
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์และอาจารย์จีระก็ทํางานช่วยกันศึกษากันเป็นทีมอยู่แล้ว  

   
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 

ท่ีมา: 
https://www.facebook.com/pho
to.php?fbid=2301428583215918
&set=t.100000463969628&type

=3&theater 

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 
ท่ีมา: 

https://www.stock2morrow.com/ 
discuss/room/1/topic/1913 

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
ท่ีมา: 

https://www.matichonweekly.com/ 
column/article_2686 

 
ก็มีแนวร่วมอยูแ่ล้ว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กับรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ก็อาจจะไม่ได้เข้าไปในการเมือง
โดยตรง คุณวิชัย วรธานีวงศ์พูดถูกว่า จะต้องมีการคัดเลือกคนเข้าเรียน ขณะนี้มีคนมากมายอยากจะไปเรียน
ในสถาบันพระปกเกล้า แต่ก็รบัได้ไม่มาก มีเส้นสายมาก ในการจะเข้าให้ได้ จะต้องมีคนเขียนจดหมายรับรอง
ไปให้ แล้วปีหน่ึงก็อบรมได้ไม่ก่ีพันคน สิ่งสาํคัญคืออย่าทําคนเดียว ควรมีแนวร่วม ในระดับชุมชนก็มีผู้นํา
ท้องถิ่นบางคนซึ่งสามารถยกเป็นตัวอย่างได้ เรื่องโรงเรียนการเมืองน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับการปฏิรูป
การเมืองยุคต่อไปด้วย  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า อยากช่วยให้คนรุ่นใหม่ทีก้่าวเข้าสู่วงการการเมืองสื่อสารกับประชาชนให้
ดีเพราะที่ผ่านมา จะเห็นว่าสิ่งที่นักการเมืองพูดสะท้อนความคิดและวิธีคิด ท้ายที่สุด ก็ไม่ได้มีความสร้างสรรค์ 
ส่วนมากเน้นโจมตีผู้อ่ืนหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน มีการใช้คําหยาบคายมากมาย ต้องขจัดพวกน้ีออกจาก
การเมืองไทยให้เร็วที่สุด  
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า คุณวิชัย วรธานีวงศ์กําลังกล่าวว่า คนที่อยู่ในการเมืองยุคปัจจุบัน ก็มี
ครอบครัวที่อยู่มานานแล้ว แล้วบางคร้ังก็เป็นที่ยอมรับของสังคม การเมืองในโลกปัจจุบันหรือในประเทศไทย 
แม้กระทั่งการเลือกต้ังคร้ังน้ี ไม่ว่าจะชอบรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล เพราะว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้ังแต่ปีพ.ศ. 2554-2562 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้คนได้คิด และ
ได้รับอิทธิพลจากภายนอกด้วย ขณะนี้ สิ่งหน่ึงที่เกิดขึ้นและทําให้คนไทยต่ืนตัว มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในโลก
ภายนอก เรียกว่า Disruption มันไม่ใช่ด้าน Artificial Intelligence หรือเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่เป็น 
Disruption ของการเมืองยุคใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ที่อิตาลีมีพรรคหน่ึงช่ือ Five Star Party มีอาจารย์
มหาวิทยาลัยอายุ 53 ปีที่ไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนก็ได้รับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี  

 
Giuseppe Conte 

นายกรัฐมนตรขีองประเทศอิตาล ี
ที่มา: http://www.ansa.it/english/news/2018/05/21/giuseppe-conte-touted-pm-a-law-

academic-with-leftwing-past_fa726313-b688-4067-bc96-9d8474deb11a.html 
 
การต้ังรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคนน้ีครั้งแรกต้ังไม่ได้เพราะต้ังรัฐมนตรีคลังที่รีบร้อนนําประเทศออกจากยูโร
โซน ถ้าได้ติดตามการเมืองอิตาลี จะทราบว่า อิตาลีมองความจริง ประธานาธิบดีของอิตาลีสามารถเชิญคนนอก
มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ นายกรัฐมนตรีที่เป็นคนนอกก็ทําหน้าที่ได้ดี เวลาที่ดูพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็เข้า
สูตรเลือกต้ัง ประชาธิปไตย ถ้าถามว่าเลือกต้ังไปแล้ว จะทําอะไร คนไทยควรจะศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
โลกให้ดี ความจริง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยพูดแล้วว่า สังคมไทยต้องมีสมรรถนะ 5 อย่างด้วยกัน หน่ึง คือ 
สมรรถนะที่มีอยู่แล้ว เช่น คุณวิชัย วรธานีวงศ์จัดรายการก็ต้องทําให้ดี สอง คือ สมรรถนะในการบริหารจัดการ 
เมื่ออยู่ในองค์กรแล้ว ก็ต้องรู้จักการบริหารจัดการ สาม คือ ภาวะผู้นํา สี่ คือ จิตวิญญาณความเป็น
ผู้ประกอบการ และเป็นผู้ประกอบการทางการเมืองด้วย ก็สามารถดึงดูดคนเก่งๆมาร่วมมือกัน เราก็เป็น
ผู้ประกอบการทางการเมือง ผู้ประกอบการไม่ได้เน้นเฉพาะด้านธุรกิจเท่าน้ัน สุดท้าย การที่มีโลกทัศน์กว้าง 
มองภาพกว้าง มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สังเคราะห์มาเป็นความรู้แล้วประยุกต์ใช้กับเมืองไทย ทุกวันน้ี 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกมีมากมาย ถ้าคนไทยติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก จะเห็นได้ว่า คนในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงได้เร็วเพราะมีสื่อสังคมออนไลน์ การเมืองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง เพราะฉะนั้นการ
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จะสร้างคนไทยให้เข้าใจวัฒนธรรมการเมือง เข้าใจรากเหง้าความเป็นไทย และเข้าใจว่า รัฐธรรมนูญไทยไม่ได้
ลอกมาจากต่างประเทศ ควรจะเป็นรัฐธรรมนูญที่เน้นความเป็นจริงของสังคมไทย อยากจะชวนคุณวิชัย วรธานี
วงศ์และดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายทําโรงเรียนการเมือง โดยอาจจะไปทําร่วมกับคนอ่ืน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มี
วิธีการ กระบวนการ สอนให้คนตกปลาเป็น ไม่ได้สอนให้คนเก่งเรื่องธุรกิจอย่างเดียว ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
สอนให้คนเก่งเรื่องการศึกษา สิ่งแวดล้อม สอนให้ชาวบ้านสนใจ และสร้างให้เขามี Passion ในการเรียน 
เพ่ือให้เขาสนุกกับการเรียน ถ้ามีองค์กรบางองค์กรสนใจการเมืองและมีความจริงใจ ตอนน้ีมีมีอยู่ 2 คนแล้ว 
เป็นเพ่ือนศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทั้งคู่ คุณกษิต ภิรมย์ก็บอกว่า จะไม่เป็นรัฐมนตรีแล้ว แต่สนใจเรื่องโรงเรียน
การเมือง ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ก็พูดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วว่า ถึงแม้ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรค ก็อยากทําเรื่อง
โรงเรียนการเมือง ถ้าดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายทําเรื่องโรงเรียนการเมือง ก็จะทําได้ดีเพราะจุดแข็งของท่านคือ 
เรื่องจริยธรรม คุณวิชัย วรธานีวงศ์ก็ถือเป็นดาวรุ่ง เพราะเข้าใจทุนมนุษย์มาก ถ้าทุนมนุษย์ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ก็อยู่ไม่ได้ โรงเรียนการเมืองก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเครือข่าย ก็ต้องสร้างเครือข่าย ต้องทําแล้วได้ผล ต้อง
กระตุ้นให้คนที่คิดจะเข้าสู่แวดวงการเมืองหรือสนใจการเมือง คําว่า โรงเรียนการเมือง ไม่จําเป็นต้องเล่น
การเมือง แต่เป็นเลขานุการหรือที่ปรึกษา ในอนาคตข้างหน้า คนไทยที่จะเข้าไปสู่แวดวงการเมือง ไม่ต้องเข้าไป
เป็นนักการเมือง แต่เข้าไปเป็นบุคลากรทางการเมือง แล้วก็เน้นประโยชน์ของประเทศ เน้นในสิ่งที่ทหาร 
ข้าราชการทําไม่ได้ การเมืองเป็นสิ่งสําคัญ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยพูดไว้เสมอ เคยใกล้ชิดกับการเมือง
เพราะเคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาตลอด และยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้
ผลักดันเรื่องกฎหมายประกันสังคม การเมืองเป็นสิ่งที่มีอํานาจแต่อาจจะขาดความรู้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
อาจจะมีความรู้แต่ขาดอํานาจ ในอนาคตข้างหน้า ก็ต้องให้นักการเมืองเป็นตัวแปรสําคัญ แต่ว่า เขาก็ต้อง
ระมัดระวังในการดําเนินนโยบาย ในโลกปัจจุบัน อะไรที่เก่ียวกับการเมืองก็เป็นข่าว นักวิชาการก็ต้องมี
ความสัมพันธ์กับนักการเมือง แต่นักวิชาการก็ไม่จําเป็นต้องเป็นลูกน้องนักการเมือง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะ
พูดกับศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ว่า ถ้าท่านทําเรื่องน้ี อย่างท่านกษิต ภิรมย์ เป็นคนที่มีความต้ังใจมากในเรื่อง
โรงเรียนการเมือง ขอให้ทุกคนอย่าประมาทกับการเมืองไทย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ประเทศไทยต้องอยู่รอด 
ความเสี่ยงต่างๆท่ีเกิดขึ้นประชาชนต้องไปร่วมแบกภาระด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนบางกลุ่ม คนไทย
ที่มีโอกาสในการช่วยเหลือประเทศก็ต้องทําอย่างเต็มที่ 


