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ความเส่ียงของคนไทย 3 เร่ืองและทางออก 
ความเส่ียงเป็นเร่ืองธรรมดาสาํหรับบุคคล สาํหรับประเทศ แต่ความเส่ียงถา้ไม่แกไ้ข

กก็ลายเป็นวกิฤติ สุภาษิตจีนบอกวา่ มีวกิฤติ กมี็โอกาส 
วนัน้ี ผมยกมา 3 เร่ืองใหญ่ๆ ไม่ไดแ้สดงวา่ ความเส่ียงในเมืองไทย มีแค่ 3 เร่ือง ยงัมี

อีกมาก แต่ถา้ทาํใหค้วามเส่ียงเหล่าน้ีลดลงไปบา้ง คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากกน็อ้ย 
เร่ืองแรกคือ การใช ้Social Media ของวยัรุ่นท่ีขาดความคิด เช่ือถืออะไรง่ายๆ เห็น

ไดจ้ากการเมืองยุคเลือกตั้งคร้ังท่ีแลว้ พรรคอนาคตใหม่มุ่งใช ้Social Media ไปยงักลุ่ม
เยาวชนทราบ เขามุ่งไปท่ีเด็กมธัยมท่ีวนัหน่ึงจะเป็นเด็กมหาวิทยาลยัมี 16-25 วิธีการแก้
ความเส่ียงคือ ครูจะตอ้งมีบทบาทอธิบายความจริงแก่เยาวชนไม่ใหเ้ขา้ใจผิดๆขา้งเดียว ให้
เกิดการเกลียดทหารว่า ทหารปฏิวติั เพราะตอ้งการสืบทอดอาํนาจ ผมไม่ไดเ้ชียร์ทหาร แต่
อยากใหไ้ดก้ลบัไปดูช่วงท่ีเส้ือแดงลม้การประชุมอาเซียนหรือเผาศาลากลางหรือการยงิเอม็ 
79 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีอนัตรายมาก ฉะนั้น ถา้จะก่อนท่ีจะไม่ชอบทหาร ตอ้งมีขอ้มูลครบ ไม่ใช่
ฟังความขา้งเดียว 

ขณะเดียวกนั พอ่แม่ตอ้งมีบทบาทมากข้ึน ในการปลูกฝังความเป็นไทยให ้
เยาวชน ไม่ใช่คิดแต่จะหาเงินอย่างเดียว ประเทศไทยอยู่ไดด้ว้ยรากเหงา้ของคนไทย 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 4 รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงปกป้องประเทศหรือ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 9 แกปั้ญหาวิกฤติการเมืองไดห้ลายช่วงเวลา 
พระองคท่์านทรงทุ่มเททุกอยา่งเพ่ือประชาชนรวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหค้นไทย
และคนในโลกดว้ย 

หลกัสูตรการศึกษาช่วงหลงัเนน้การศึกษาเพ่ือไปทาํงาน ไม่ใช่ปลูกฝังการศึกษา
ใหเ้ยาวชนรักชาติ ตดัวชิาศีลธรรม ประวติัศาสตร์ออกไป 

เร่ืองท่ี 2 มีคนพดูกนัมากคือ เร่ือง Disruption หรือความป่ันป่วนจาก Digital  
ยคุ 4.0 และกาํลงัจะต่อไป 5.0 

ฉบับวันเสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 (หน้า 5) 
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ขอ้เท็จจริงคือ 4.0 มาเร็วมาก เป็นการใชดิ้จิตอลให้มีความสาํคญัเป็นหน่ึงและ 
แต่ควรให้คนในเมืองหรือผูท่ี้มีความรู้กระจายความเขา้ใจให้ถ่องแท้ในทุกๆสาขาทั้ ง
การศึกษา เกษตร การท่องเท่ียว 

ซ่ึงมีหลายเร่ือง แต่เร่ืองแรกคือ เร่ืองการจา้งงาน ถูกตอ้ง ถา้เราไม่ปรับตวั AI 
(ปัญญาประดิษฐ)์ จะเขา้มาแทนเรา น่ีไม่พดูถึง Robot หุ่นยนตซ่ึ์งแทนแรงงานอยูแ่ลว้ การ
วิจยัของ Harvard ท่ีตีพิมพล่์าสุดในบทความ Collaborative Intelligence โดย H. James 
Wilson and Paul R. Daugherty แนะนาํวา่ คนกบั AI (ปัญญาประดิษฐ)์ เหมือนขนมปังกบั
ไข่ดาว คือ ทางเศรษฐศาสตร์เรียกวา่ Complement ผสมผสานไปดว้ยกนั ถา้เราไม่เขา้ใจ ไม่
ฝึกฝน ไม่ทาํวิจยั AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะมาแทนมนุษยไ์ด ้คนในงานบางอยา่งจะหายไป 
ถา้เขา้ใจ AI (ปัญญาประดิษฐ)์ จะทดแทนคนทาํงานบางงาน หรือทาํงานร่วมกนั คือ ไปเพิ่ม
บางงาน ถา้คิดให้ดี นอกจากงานจะเพ่ิมแลว้ ประสิทธิภาพการผลิตก็จะเพ่ิมข้ึนดว้ย ผมขอ
ยกตวัอยา่ง 3-4 ขอ้ 

1.คิดกระบวนการทาํงานร่วมกนัระหวา่งมนุษยก์บั AI (ปัญญาประดิษฐ)์ 
2.ใหพ้นกังานร่วมการทดลองทาํงานร่วมกบั AI (ปัญญาประดิษฐ)์ 
3.มียทุธศาสตร์ในการใช ้AI (ปัญญาประดิษฐ)์ กบัมนุษยอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 
4.การออกแบบงานเพื่อบูรณาการการใช ้AI (ปัญญาประดิษฐ)์ และพฒันาทกัษะ

มนุษย ์
5.การรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งมนุษยก์บั AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการทาํงาน

ร่วมกบั AI (ปัญญาประดิษฐ)์ 
จากการวิจัยจากบริษัท  1,075 แห่งใน 12 อุตสาหกรรมพบว่า จะช่วยให ้

Productivity ผลผลิตของบริษทัดีข้ึน ดูจากรูป 
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จุดแข็งของมนุษย์ 
1. มีภาวะผูน้าํ 
2. การทาํงานเป็นทีม 
3. มีความคิดสร้างสรรค ์
4. มีทกัษะการเขา้สงัคม 
5. มีแรงบนัดาลใจ 
จุดแข็งของ AI (ปัญญาประดษิฐ์) 
1. มีความเร็ว 
2. ใชก้ารคาํนวณ 
3. ความสามารถในการรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 
สรุปคือ ถา้มนุษยไ์ม่ปรับตวั AI (ปัญญาประดิษฐ)์ กจ็ะมาแทนท่ี เพราะทาํงานไดเ้ร็ว

และแม่นยาํกว่า ปัญหาก็คือ ใครจะทาํ เพราะรัฐบาลทาํคนเดียวไม่ได ้ ตอ้งทาํเป็นทีมงาน
เขม้แขง็เพราะอุปสรรคจะมีมากมาย 
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แต่มนุษยก์็ยงัมีศกัยภาพท่ี AI (ปัญญาประดิษฐ)์ไม่มี ซ่ึงจะตอ้งฝึกใหท้าํงานร่วมกนั 
ความเส่ียงเร่ือง AI (ปัญญาประดิษฐ)์ ท่ีจะมาทาํงานแทนมนุษยก์็จะลดลง แต่กลบัดีข้ึนใน
ระยะยาว จะฝึกให้มนุษยท์าํงานกบั AI (ปัญญาประดิษฐ์)ไดอ้ยา่งไร จะมีสถาบนัหรือ
องคก์รไหนจะนาํมนุษยใ์หท้าํงานร่วมกบั AI (ปัญญาประดิษฐ)์ ซ่ึงจาํเป็นอยา่งมาก  

ความเส่ียงเร่ืองสุดทา้ย คือ การตกตํ่าของเศรษฐกิจโดยเฉพาะบ๊ิกตู่กบัดร.สมคิด จาตุ
ศรีพิทกัษคิ์ดเฉพาะ GDP วา่ ลดลงมาถึง 2.8% ประเทศคงแยแ่ลว้คงไปไม่รอด 

แต่ผมกลบัไม่วกิฤติเพราะประเทศของเรามีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงแปลวา่  
มีภมิูคุม้กนัท่ีดี อะไรท่ีไม่จาํเป็น กย็งัไม่ใช ้เกบ็ไวก่้อน ตอ้งใหร้อด ไม่วา่ อะไรจะเกิดข้ึน 
ผมจาํยคุตม้ยาํกุง้ได ้ตกตํ่ากวา่น้ีหลายเท่า 

แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรทรงสอนใหเ้ราเดินทางสายกลาง คิดอะไรใหเ้ป็นระบบ ท่ีสาํคญัคือ หาความรู้ท่ีไม่ใช่
เพ่ือรู้อยา่งเดียว แต่ใหน้าํความรู้มาแกปั้ญหา เรียกวา่ ปัญญามีมากกว่าปริญญา หาช่องทาง
ทาํธุรกิจในยุคท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า และสาํคญัท่ีสุดคือมีธรรมาภิบาล รัฐบาลบ๊ิกตู่ควรจะเนน้
ธรรมาภิบาลมากๆ หลกัการคือ ตอ้งปลูกฝังความซ่ือสตัยใ์นสงัคมใหม้าก ปัจจุบนั เท่าท่ีผม
ดู เศรษฐกิจแย ่ธรรมาภิบาลของรัฐบาลและขา้ราชการไม่ดีข้ึนเลย 

จีระ หงส์ลดรมภ์ 

 
เม่ือวนัที ่17 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์(พเิศษ)อรรถนิติ ดิษฐอาํนาจ องคมนตรีและองค์คณะมนตรีของ
เทพศิรินทร์ให้เกยีรติเป็นประธานพธีิเปิดค่ายพฒันาผู้นําเยาวชนเทพศิรินทร์ 2562 ถ่ายรูปร่วมกบัคณาจารย์
และนักเรียนจากโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมค่ายคร้ังนี ้ 
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ในช่วงคํา่ของวนัที ่17 ตุลาคม 2562 ค่ายพฒันาผู้นําเยาวชนเทพศิรินทร์ 2562 มีอกีหน่ึงกจิกรรมทีสํ่าคญัคอื 
เสวนา : สังคมและวฒันธรรมการเรียนรู้ในเครือข่ายเทพศิรินทร์..........สู่การนําการศึกษาในศตวรรษที ่21 
โดย ครูในเครือข่ายเทพศิรินทร์ 

 

เม่ือวนัที ่20 ตุลาคม 2562 นักเรียนจากโรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมค่ายพฒันาผู้นํา
เยาวชนเทพศิรินทร์ 2562 ได้ทาํ Workshop & Presentation & Comment : 
Trade War…!!!. . .&. . . Thai Economy Transform…(Final) และนําเสนอผล Workshop 

 


