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สรุปการดําเนินการการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 
ดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการ 

โครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬา 
ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซยีน 

ในวันที่ 20-23 มกราคม 2558 
พื้นทีก่ลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา และภาคเหนือ 

ณ จังหวัดเชียงราย 
 

20 มกราคม 2558 
กลาวตอนรับ  
โดย นางสาวปราณปริยา พลเยีย่ม  

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
 
อธิบดีกรมพลศึกษา ทานพฒันาชาติ กฤดิบวร  
ศ.ดร.จรีะ หงสลดารมภ  
ผูแทนประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  
 
ทานผูมเีกียรติทุกทาน  
 

ดิฉันรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับไดรับเชิญใหกลาวตอนรับแขกผูมีเกียรติทุกทานในนามจังหวัด
เชียงรายสําหรับการจัดโครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียนซึ่งจัดโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ  

ดิฉันขอสวัสดีและตอนรับทุกทานอยางอบอุนโดยเฉพาะผูเขารวมโครงการ ที่เดินทางเปนระยะ
ทางไกลมาจากประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS) เพื่อมารวมกิจกรรมนี้ ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งทางจังหวัด
เชียงรายมีความภาคภูมิใจมากที่ไดรับเลือกใหเปนสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้  

เชียงรายเปนจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยมีพรหมแดนติดตอกับประเทศ เมียนมาร และสปป.ลาว 
นอกจากนี้ยังมีเสนทางทั้งทางบกและทางน้ําที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนไดอยางสะดวก หรือที่
ทุกคนรูจักกันเปนอยางดีในนามแผนดินสามเหลี่ยมทองคํา เชียงรายเปนเมืองหลวงแหงแรกของอาณาจักร
ลานนา สถาปนาขึ้นในป พ.ศ. 1805 (ค.ศ. 1262)  

จังหวัดเชียงรายมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว การคา การลงทุน การคมนาคม
ขนสง โดยสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนา และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม มี
สถาปตยกรรมที่แสดงถึงความผูกพันของวิถีชีวิตของชาวพุทธที่งดงาม จะเห็นไดจาก วัดวาอาราม เชน วัดรอง
ขุน วัดเจดียเจ็ดยอด พระธาตุดอยตุง และพระพุทธรูปเชียงแสน ที่ถือวางดงามที่สุด นอกจากนี้แลวเชียงรายยัง
มีทัศนียภาพสวยงามชวนหลงไหล เชน ดอยตุง ดอยแมสลอง ดอยวาวี ออบหลวง ภูช้ีฟา เปนตน  
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สุดทายนี้ ดิฉันขออวยพรใหกิจกรรมนี้ดําเนินการไปจนประสบความสําเร็จทุกคนและขอใหทุกทานมี
ความสุขตลอดระยะเวลาที่ไดอยูในจังหวัดเชียงรายและทางจังหวัดเชียงรายหวังวาจะไดมีโอกาสที่จะตอนรับ
ทุกทานอีก  

ขอบคุณคะ 
 
กลาวรายงาน 
โดย นายพรหมโชติ ไตรเวช 
      ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
      กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 

ผมขอขอบคุณดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษาที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานพิธีเปด
การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณา
การ โครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬา ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการ
เปดประชาคมอาเซียน 

กอนอื่นผมขอรายงานความเปนมาและประวัติโครงการดังนี้ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดรับมอบหมายใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศในสาขาทองเที่ยวและบริการ  และกระตุนใหทุกภาคสวนมีความตระหนักในการ
เตรียมความพรอมในการพัฒนาคุณภาพสินคาบริการและการบริหารจัดการแบบองครวมในทุกมิติ ไดคนพบ
ประเด็นสําคัญคือเรื่องการพัฒนาทุนมนุษยในกลุมผูมีสวนเกี่ยวของดานการทองเที่ยวและกีฬาใหมีองคความรู
และศักยภาพที่มีความพรอมรองรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งไดนํามาสูโครงการจัดทํา
แนวทางสงเสริมองคความรูดานการทองเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการรองรับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในลําดับตอมาเพื่อเผยแพรองคความรูที่สําคัญดานการทองเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการใน 4 กลุม
ประกอบดวยกลุมภาครัฐที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวและกีฬา กลุมธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว
และกีฬา กลุมสถาบันการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ   และกลุมทองถิ่น ชุมชน และประชาชน  

การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแบบมสีวนรวมในเชงิ
บูรณาการ เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬา ดานการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียนที่จัดโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศโดยวัตถุประสงคดังนี้ 

1.เพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาดานการบริหารจัดการ 
แบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  

2. เพื่อเผยแพรแนวทางการพัฒนาศักยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาดานการบริหารจัดการ
การแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการซึ่งมีมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืนรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซยีนไปยงัทกุภาค
สวนที่เกี่ยวของรวมถึงประเทศที่เขารวมโครงการใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 3.สรางความเขมแข็งใหเครือขายองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาในระดับนานาชาต ิ
 4. สงเสริมใหทุนมนุษยดานการทองเที่ยวและกีฬามีการเรียนรูตลอดชีวิต (Learning how to learn) 
และสรางศักยภาพการบริหารอยางมีสวนรวมเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงระดับโลกอยางตอเนื่อง 

การสัมมนาครั้งนี้มีผูเขารวมอยางนอย 40 ทานซึ่งมาจาก ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการใน
ประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่เปนสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนซึ่งเปนประเทศคูเจรจาของอาเซียน 
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ในการนี้ผมใครขอเรียนเชิญดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษากลาวเปดงานครับ 
    

กลาวเปด 
โดย ดร.พฒันาชาติ กฤดิบวร  
      อธิบดีกรมพลศึกษา 
 

ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่จะไดรับเชิญใหเปนประธานพิธีเปด การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่นความรู
ดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการ โครงการพัฒนาองคกรเครือขาย
ทองเที่ยวและกีฬา ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียนซึ่งจัดโดย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหงประเทศไทย ในความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

ในนามของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหงประเทศไทย ผมขอตอนรับทานทุกทานอยางอบอุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานที่เดินทางไกลเพื่อมารวมโครงการของเรา ณ ที่นี้  

การทํางานรวมกันในการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวและกีฬาในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงมีความสําคัญ
มากที่จะผลักดันการขยายตัวไปยังประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะวิสัยทัศนรวมกันและความรวมมือเชิงกลยุทธ
สําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดตระหนักถึงความสําคัญของโครงการนี้ เนื้อหาของโครงการนี้คือ
การสงเสริมการสรางเครือขายผานกีฬาและกิจกรรมในรูปแบบตางๆเชน การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม, การ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา, การทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและอื่น ๆ 

หลังจากโครงการนี้ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูและประสบการณในการขยายเครือขายใน
การพัฒนาทองเที่ยวในประเทศของคุณและเชื่อมโยงระหวางประเทศและการสรางกิจกรรมใหมเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 

นอกจากนี้เราไดเรียนรูทักษะและความรู ผมอยากใหทุกทานไดสัมผัสสถานที่ทองเที่ยว วัฒนธรรมที่
งดงาม และมีความสุขในชวงเวลาที่อยูกับเราในประเทศไทยและกลับบานไปพรอมกับความทรงจําที่ดีจาก
ประเทศไทย 

  บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดกิจกรรมนี ้ 

ขอบคุณมาก 
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ชี้แจงกระบวนการจัดทําโครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาดานการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
โดย ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ  
      เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 
 โครงการนี้เปนโครงการระดับชาติ เพราะไดไปเก็บขอมูลทั่วประเทศแลว 

 โครงการนี้จะมีการตอเนื่องในอนาคต 
 ขอตอนรับทุกทาน 

 ทุกคนเคยมาโครงการเราแลว 

 เรามีคนมาจากปปช.กัมพูชาในงานคายเยาวชน 
 เราสามารถจะทํางานรวมกันได 

 โคชที่มานี้เปนผูอาวุโสมากประสบการณ 

 ในโครงกรนี้จะเปนประโยชนตอทุกคน 
 เราจะแบงเปน 4 กลุมคละกัน 

 กอนกลับควรจะไดแลกเปลี่ยนความรู 

 เครือขายเปนสิ่งสําคัญ เรามีเครือขายระหวางเพื่อน เครือขายนี้ชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรู 

 เครือขาย ไดแก ผูประกอบการ นักวิชาการ  
 การทองเที่ยวตองเนนการพัฒนาอยางยั่งยืนดวย 

 อยากใหทุกคนมีความสุขในการเขารวมโครงการ 

 อยากใหทุกคนแบงปนประสบการณ  
 เรามีอาเซียนที่เปนสมาชิก GMS ปหนาจะเชิญอาเซียนทุกประเทศมา 

 อยากใหทุกคนเขาใจวัฒนธรรมลานนาภาคเหนือของไทย 

 กระทรวงการทองเที่ยวใหเราทําโครงการ 3 ปแลว 
 อาจารยชัยธนัตถกร ภวิศพิริยะกฤตทิํางานรวมกับเราตั้งแตโครงการแรก 

 เราตองเนน Learn, Share, Care คือเราเรียนรูจากคุณ แลกเปลี่ยนประสบการณและเอาใจใสความ
รวมมือกัน 

 ขอขอบคุณคนไทยที่ใหความรวมมือ 

 โครงการนี้จะชวยสรางศักยภาพและการรวมมือกัน 
 ปแรกทําวิจัยเพื่อคนหาวาอะไรคือความรวมมือในสาขาที่สําคัญของทองเที่ยว เราตองการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงกีฬา  ตองเขาใจ พัฒนาการทองเที่ยวเชิงกีฬา  คุณใหขอเสนอแนะได 
 เราสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวชุมชน ปูมหลังทางประวัติศาสตรที่เปนจุดรวม

ของอาเซียน ปนี้เปนการทองเที่ยววิถีไทย ทําใหชาวตางชาติเขาใจ แตนําไปใชกับประเทศอื่น 
 ที่สําคัญตองสงเสริมใหมีการขยายตัวแบบยั่งยืน 

 ตองมีการพัฒนาทุนมนุษย เรามีความรวมมือสาขาการศึกษาดานการทองเที่ยว 
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 ปที่สอง เราเผยแพรความรูไปยังชุมชน 

 ปที่สาม เราใชผลวิจัยสรางความรวมมือ คุณนําไปใชในประเทศคุณได  

 ทั้งนี้เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูรวมกัน  
 ภาวะผูนําและความยั่งยืนสําคัญสําหรับภาคทองเที่ยว 

 ความโลภทําใหเกิดการทําลายสิ่งแวดลอมเพื่อหารายได ตองใหความสําคัญกับทุนทางจริยธรรม 

 ปนี้ เราขยายไปยังอาเซียน นี่คือโครงการอาเซียน คุณเปนกลุมแรกที่ไดรับการกระตุนและทํางาน
รวมกัน 

 การเรียนรูรวมกันคือ มีความคิด นําไปทํา และสรางมูลคาเพิ่ม 
 การทองเที่ยวกระจายไปยังชุมชนชนบทจะทําใหเกิดการกระจายรายไดด ี

 ชาวตางชาติมาไดแตตองทําใหคนทองถิ่นไดประโยชนดวย 

 การทองเที่ยวในอนาคตจะเปนการทํางานรวมกันในอาเซียนบวก  
 คนในหองนี้ตองมีทุนทางปญญา ตองแสดงพลังใหรัฐบาลเห็น 

 ประสบการณการสรางเครือขายของไทยสามารถแบงปนใหประเทศอื่นได 

 ตองรูจักกันและรวมมือกัน 

 ผูเขารวมโครงการจากภาคตางๆของไทยสามารถมาเปนแนวรวมของคุณได 
 การสรางเครือขายตองมีอยางนอย 4 กลุม แต 4 กลุมนี้ในไทยยังไมไดทํางานรวมกัน อยากใหทุก

ประเทศพัฒนารวมกันบนพื้นฐานความไวเนื้อเชื่อใจและการนับถือซึ่งกันและกัน 
 ควรจะดูวามีอุปสรรคอะไรในการสรางเครือขาย และหาวิธีการทํางานรวมกัน 

 เอเชียมีวัฒนธรรมที่สงเสริมมิตรภาพและการสรางเครือขาย 

 การสรางเครือขายตองเปนสิ่งที่ทําไดจริงเปนรูปธรรมสงเสริมการเปนพันธมิตรกัน 
 ถาเราทํางานรวมกันสรางเครือขาย ในอนาคตก็จะพัฒนาทุนมนุษยได 

 ตองสงเสริมคานิยมทางจริยธรรมและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 ควรมีการสรางมูลคาเพิ่มใหกับการทองเที่ยว ตองมีการสรางนวัตกรรม ทําไดโดยทํางานรวมกัน 
 ในทุนมนุษย มีทุนทางสังคมก็เหมือนกับการสรางเครือขาย ตองมีความยั่งยืนและมีความคิดสรางสรรค

เพื่อใหเกิดประโยชนตอการทองเที่ยว 
 เคยจัดโครงการใหลาวโดยพัฒนาทุนมนุษย เนนพัฒนาภาวะผูนํา ถาประเทศใดสนใจโครงการแบบนี้ 

ก็สามารถเสนอมาได 
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การนําเสนอกรณีศึกษาดานการพัฒนาศักยภาพองคกรเครือขายทองเท่ียวและกีฬาดานการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการของแตละประเทศสําหรับการเชื่อมโยงอาเซยีนบวก (นําเสนอประเทศละ 15 นาที) 
รวมใหคําแนะนําโดย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 
 
การนําเสนอโดย ผูแทนประเทศกัมพูชา 
มาตรฐานความสะอาดเมืองทองเท่ียวในประเทศกัมพูชา 
วัตถุประสงค 

 เพื่อยกระดับคุณภาพความสะอาดและพื้นที่สีเขียวในทุกเมืองของประเทศโดยผานขบวนการการ
แขงขันเมืองสะอาด 

 เพื่อสรางความยั่งยืนใหแกทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
 เพื่อสรางความปลอดภัยและสวัสดิการสําหรับนักทองเที่ยวในเมือง 

 สงเสริมองคกรเกี่ยวกับการทองเที่ยว รานอาหาร การบริการรวมถึงที่พักและการขนสงนักทองเทีย่วให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 มาตรฐานนี้ริเริ่มโดยประเทศกัมพูชาโดยยึดหลักมาตรฐานความสะอาดเมืองทองเที่ยวในประเทศ
กัมพูชา 

 อนุมัติและสนับสนุนโดยรัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวอาเซียนในชวงการประชุม ASEAN Tourism 
Forum 2012 ที่อินโดนีเซีย 

 มีกระบวนการตรวจสอบเรียกวา การฝกอบรมผูตรวจสอบระดับสูงและการทดสอบเบื้องตนสําหรับ
มาตรฐานความสะอาดเมืองทองเที่ยวซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 25-27 กันยายน 2557 ที่กรุงพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา 

 ไดรับการนําเสนอเพื่อบังคับใชใน ATF2015 ที่พมา 
เกณฑการประเมิน 
 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 28 ขอ 

 ความสะอาด 16 ขอ  

 การบริหารจัดการขยะ20 ขอ 

 การสรางความตระหนักดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและความสะอาด 9 ขอ 
 พื้นที่สีเขียว 5 ขอ 

 ความปลอดภัย การวางผังเมือง 12 ขอ 

 โครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก 18 ขอ 
 รวม 7 ตัวชี้วัด 108 เกณฑ 

 มีพันธกิจสนับสนุนกิจกรรมระดับชาติ  

 มีการแขงขันความสะอาดเมืองทองเที่ยวประจําป 
 มีการรณรงคการงดใชถุงพลาสติกที่หางสรรพสินคาทุกแหงในพนมเปญตั้งแตวันที่ 1-31 สิงหาคม 2557 

 จัดงานวันทําความสะอาดชายหาดในประเทศกัมพูชา 

 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการสรางความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการแขงขันเมือง
สะอาด 
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 มีพันธกิจสนับสนุนกิจกรรมระดับอาเซียนในอนาคต 

 ขบวนการแขงขันเมืองทองเที่ยวสะอาดอาเซียน 

 การรณรงคการงดใชถุงพลาสติกในอาเซียน 
 จัดงานวันทําความสะอาดชายหาดในอาเซียน 

 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการสรางความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการแขงขันเมือง
สะอาดระดับอาเซียน 

 มาตรฐานเหลานี้จะทําไดอยางมีประสิทธิภาพถาบริหารจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนและลดผลกระทบ
ทางลบจากมลภาวะ และมาตรฐานดังกลาวจะเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวอาเซียนอยาง
ยั่งยืนในอนาคต 

การนําเสนอโดย ผูแทนประเทศจีน 

 ประเทศจีนมีตัวอยางการทองเที่ยวและกีฬามากมาย เชน การแขงขัน Formula 1 การแขงขันกีฬา
โอลิมปก ฯลฯ   มีศักยภาพมากเกี่ยวกับการทองเที่ยวและกีฬาและซึ่งสามารถที่จะแบงออกเปน 5 
ประเภทหลักคือ สถานที่ทองเที่ยว รีสอรท ลองเรือ ทัวร และการจัดกิจกรรม Event ดวยศักยภาพ
เหลานี้สามารถสรางผลกระทบอันยิ่งใหญตอประเทศ 

 กอนโอลิมปกปกกิ่งเริ่มตนไมมากนัก คนคิดวาโอลิมปกสามารถสามารถสรางผลกระทบอยางมากเชน
ในพื้นที่ที่แตกตางกัน รัฐบาลจีนไดใชทรัพยากรมากสรางสนามกีฬาที่แตกตางกันสําหรับการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก เชนสนามกีฬาแหงชาติแหงชาติปกกิ่ง ศูนยกีฬาทางน้ําปกกิ่งและอื่น ๆ 

 สํานักขาวซินหัวระบุวา มีนักทองเที่ยว 6.52 ลานคนมาที่ปกกิ่ง เปนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ 
382,000 คนทีม่าในชวงการแขงขันกีฬาโอลิมปก 

 จากการสํารวจของสํานักงานสถิติปกกิ่งและองคการการทองเที่ยวปกกิ่งพบวา สถานที่ทองเที่ยวใน
ปกกิ่งมีรายไดรวม 162 ลานหยวน (23 ลานดอลลารสหรัฐ)  

 ผลการศึกษาพบสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญเชนพระราชวังตองหาม, พระราชวังฤดูรอนและกําแพงเมอืง
จีน มีนักทองเที่ยวแหงละมากกวา 230,000 คนนักทองเที่ยวจากในชวงการแขงขันกีฬาโอลิมปก 

 โรงแรมที่มาตรฐานติดดาวผูเขาพัก 80,000 คนในแตละวันโรงแรมระดับหาดาวมีอัตราการเขาพักอยู
ที่รอยละ 81 และมีราคาเฉลี่ย 3,604 หยวน (525 ดอลลารสหรัฐ) ตอหองตอวัน 

 หลังจากโอลิมปกรัฐบาลจีนไดตัดสินใจที่จะใชสนามกีฬาในวัตถุประสงคตางๆ เชน 
- ใหเชาสนามสําหรัการแขงขันฟุตบอล บราซิลกับอารเจนตินา 
- นําไปใชอยางอื่น เชนศูนยกีฬาทางน้ําแหงชาติไดรับการเปลี่ยนเปนสวนน้ําที่มีคนมาเที่ยว

เกือบ 2.1 ลานคนในปพ.ศ. 2554 

 ในการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศจีน การทองเที่ยวกีฬาเพื่อสุขภาพควรสนับสนุนและสงเสริมมิติ
ทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนและรักษาความสมดุลทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  

 วัฒนธรรม ชาต ิกีฬา การบูรณาการ การสรางแบรนดเปน 4 ปจจัยหลักและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรในดาน 
    - รูปแบบและขนาด  
    - ขอบเขตเวลา  
    - ธรรมชาต ิมนุษยและทรัพยากรการกีฬา  
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    - ทรัพยากรการทองเที่ยวกีฬาและความแตกตางทางภูมิศาสตร  

 ทรัพยากรที่มีอยู วัฒนธรรมและความแตกตางในประเทศมีผลตอการออกแบบผลิตภัณฑการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬาและการพัฒนาแตละจุดเชน การพัฒนาศูนยกีฬา พื้นที่การสื่อสารและการพัฒนา
เครือขาย 

 มีการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค วิธีการขาย และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ทําใหแบรนดการ
ทองเที่ยวกีฬาตองใชความคิดสรางสรรค 

 
การนําเสนอโดย ผูแทนประเทศลาว 

 ประเทศลาวมีศกัยภาพการทองเที่ยวมากเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติ 
 ลาวมีศักยภาพการทองเที่ยวมากเพราะมีวัฒนธรรมที่งดงาม ทรัพยากรทางธรรมชาติและ

ประวัติศาสตร 
 ลาวมีกลุมชาติพันธุอาศัยอยู 49 เผา ซึ่งมีอัธยาศัยไมตรี วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย

แตสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติและมีความสามัคคี 
 ลาวมีสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวทั้งหมด 1,493 แหง  

 สถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 435 แหง 

 สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 849 แหง  
 สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 209 แหง 

 มีสถานที่ทองเที่ยวเพียง 364 แหงที่เปดใหบริการ 

 ลาวมีมรดกโลกยูเนสโก 2 แหงคือ 

 วัดเชียงทอง หลวงพระบาง 
 วัดภู จําปาสัก 

 European Council on Tourism and Trade (ECTT) มอบรางวัลใหลาวในฐานะ World’s Best 
Tourist Destination for 2013 (จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกประจําปพ.ศ. 
2556) 

 ในปพ.ศ. 2556 มีนักทองเที่ยวจํานวน 3,779,490 คนเดินทางมายังประเทศลาว สวนมากจะเดินทาง
มาจากกลุมประเทศในอนูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) 

 ในปพ.ศ. 2556 ลาวมีรายไดจากการทองเที่ยว 595,909,127 ดอลลารสหรัฐ 

 ในดานการสรางเครือขายการทองเที่ยว ลาวมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับมหาวิทยาลัยพะเยาและ
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเตรียมไปสู AEC มหาวิทยาลัยใหทุนลาวไปเรียน นอกจากนี้ยังมีเครือขาย
การทองเที่ยวกับตางประเทศคือ ADB, PATA และ UNWTO 

 ในดานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ประเทศลาวใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
การทองเที่ยวชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ลาวจะกลายเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
โลก โดยมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่ผานการเปนหุนสวนและความ
รวมมือที่เปนประโยชนตอการอนุรักษมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทองถิ่นและกระจายความรูของมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณลาวไปทั่วโลก 
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 ในดานการทองเที่ยวชุมชนลาว ประกอบดวยโฮมสเตย กิจกรรมเดินปา บริการอาหารและ
เครื่องดื่มหัตถกรรม และมัคคุเทศกทองถิ่น 
 ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ลาวมีการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนโดยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตามแนวทาง Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism 
Professionals มี ASEAN Master Trainers 7 คน และ Assessors 9 คน สวนในระดับชาติมี 
Master Trainers 34 คน และ Assessors 36 คน 

 
การนําเสนอโดย ผูแทนประเทศพมา 

 ในปพ.ศ. 2533 มีการบังคับใชกฎหมายการโรงแรมและการทองเที่ยว และเปดโอกาสใหภาคเอกชนมี
สวนรวมในธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว 

 ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2557 มีนักทองเที่ยวเดินทางมาพมา 1.02 ลานคน และมีรายไดจาก
การทองเที่ยว 552 ลานดอลลารสหรัฐ 

 ประมาณการณวา ในปพ.ศ. 2558 จะมีนักทองเที่ยว 3 ลานคนเดินทางมายังพมา 
 ระยะเวลาพํานักของนักทองเที่ยวในพมาโดยเฉลี่ยคือ คนละ 7 วัน และใชจายคนละ 145 ดอลลาร

สหรัฐ  
 ประมาณการณวาจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาพมาในปพ.ศ.2563 จํานวน 7.5 ลานคน 

 CNN ระบุวา พมาจะเปนจุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวที่ดีที่สุดในปพ.ศ.2558 

 พมามีการขยายตัวการทองเที่ยวสูงมากเมื่อเปดประเทศ ทําใหเกิดโรงแรมมากมาย 
 เนบิดอเมืองหลวงใหมมีรายไดมากหลังจากซีเกมส 

 จากซีเกมสเนบิดอ กีฬาเปนที่นิยมขึ้น มีการจัดกอลฟ 

 นักทองเที่ยวจากจีนและไทยเดินทางเขามายังพมามากที่สุด 

 หองพักโรงแรมในพมามีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยว 
 ในพมา มีสายการบินนานาชาติมาก สายการบินในประเทศมีนอยแตมีความถี่การใหบริการสูง 

 กระทรวงการโรงแรมและการทองเที่ยวสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพมา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในภาครัฐ 
 มีการเปดและศูนยฝกอบรมการทองเที่ยวและโรงแรมที่เหมาะสมโดยการริเริ่มของหนวยบริการการ

ทองเที่ยว 
 โรงแรมในพมาและภายใตกระทรวงพาณิชยในปพ.ศ. 2525 

 มีการจัดหลักสูตรมัคคุเทศกพื้นฐานที่ศูนยฝกอบรมการทองเที่ยวและโรงแรมในยางกุง 

 มีการจัดหลักสูตรการฝกอบรมมัคคุเทศกระดับภูมิภาคในประเทศและภูมิภาค 
 ศูนยฝกอบรมการทองเที่ยวและโรงแรมของ Kandawgyi ดําเนินการฝกอบรมตั้งแตปพ.ศ. 2536 

 กระทรวงศึกษาธิการเริ่มตนหลักสูตรประกาศนียบัตรการทองเที่ยวในยางกุงในปพ.ศ. 2548 จากนั้น
ขยายไปยังมัณฑะเลย 

ในภาคเอกชน 
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 สถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษยพมา (MHR) ดําเนนิการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรในการ
เดินทางการทองเที่ยวและการจัดการการบริการโรงแรมโดยไดรับการรับรองจากสมาคมผูบรหิารธรุกจิ 
(ABE) ของ สหราชอาณาจักร 

 สถาบันการศึกษาดานบัญชพีมา (MAA) ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน
การทองเที่ยวและการจัดการการบริการโรงแรมโดยไดรับการรับรองจากประเทศสิงคโปร 

 ศูนยพัฒนาเพื่อความเปนเลิศแหงโรงเรียนการโรงแรม (SCD) ไดรับการรับรองจากสหราชอาณาจักร 
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการทองเที่ยวในอนาคต 

 กระทรวงศึกษาธิการคือวางแผนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรประกาศนียบัตรและ
หลักสูตรปริญญาตรีการศึกษาการบริหารจัดการทองเที่ยว 

 มีความรวมมือใกลชิดในหมูสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณกัน 

 การจัดระเบียบผูประกอบการทองเที่ยวสําหรับการสนับสนุนของพวกเขากิจกรรมสรางการบรหิารเชงิ
บูรณาการ 

 แสวงหาโอกาสดานแหลงเงินทุนเชนเดียวกับการสนับสนุนดานเทคนิคจากองคกรระหวางประเทศเพือ่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 โครงการแลกเปลี่ยนความรูรวมกันระหวางสถาบันทางวิชาการ 
ความทาทายดานการทองเที่ยวของพมา 

 ความทาทายที่ยิ่งใหญที่สุดคือการขาดความสามารถในการปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในระดับผูบริหาร 

 ขาดความรูไอที และปญหาทางอินเตอรเน็ต 
 หลักสูตรการทองเที่ยวตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอโดยไดรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

 มีงบประมาณจํากัดในการจัดหลักสูตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
 จุดออนดานความรูดานการทองเที่ยวและความตระหนักของชุมชน 

 ขาดการฝกอบรมดวยขอมูลที่พัฒนาแลวทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 
 
การนําเสนอโดย ผูแทนประเทศไทย 
นายอิสรา สถาปนเศรษฐ ผูอํานวยการททท.เชียงราย 
กรณีศึกษาการทองเท่ียวจังหวัดเชียงราย 
 เชียงรายมีนักทองเที่ยว 2.57 ลานคนในปพ.ศ. 2555 

 นักทองเที่ยวที่มาเชียงราย 10 อันดับแรกในปพ.ศ. 2555 ไดแก 
1. ฝรั่งเศส 
2. สหรัฐอเมริกา 
3. อาเซียน 
4. จีน 
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5. ญี่ปุน 
6. อังกฤษ 
7. อิสราเอล 
8. เยอรมนี 
9. ออสเตรเลีย 
10.อิตาลี 

 นักทองเที่ยวอาเซียนที่มาเชียงราย 5 อันดับแรกในปพ.ศ. 2555 ไดแก 
1. มาเลเซีย 13,426 คน 
2. สิงคโปร 4,804 คน 
3. ลาว 3,125 คน 
4. พมา 2,286 คน 
5. บรูไน 2,155 คน 

 เชียงรายมรีายไดจากการทองเที่ยว 20,000 ลานบาท 
 กิจกรรมไดแก 

 คาราวานไปเชียงตุง ทาลอ เนน PPP เชื่อมโยง พมา เชียง ตุง เมืองลา ทําเสนทางทองเที่ยว
รวมกัน 
 เนนการทองเที่ยวชุมชน 

 เชียงรายมีคนเมือง และชนเผาที่หลากหลาย 
 มีการสํารวจผลิตภัณฑการทองเที่ยว 

 
วาที่พันตรี ดร.ณัฐพล ตันมิ่ง  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม   
กรณีศึกษาเชียงคาน 
การจัดการทองเที่ยวพัฒนาเมืองเชียงคาน 
 Homestay Resort Hotel 

 รานอาหาร 

 ของที่ระลึก 
 สิ่งดึงดูดใจ นิเวศนและวัฒนธรรม 

 โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน 
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของเมืองเชียงคาน  
 ถายภาพกิจกรรมบานไมเกา วัฒนธรรม ประเพณี  

 ขึ้นอินเทอรเนต 

 เขียน หนังสือประวัติและตระกูลเมืองเชียงคาน  
 เพื่อรองรับขอมูลขาวสาร 

 เชิญสื่อสารมวลชน วารสาร หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน  ชอง 3 5 7 9  สื่ออินเทอรเนต ใหมาทํา
ขาวการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน แพรกระจายไปทั่วประเทศ ทั่วโลก 

 หนังสือการทองเที่ยว 
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 เมืองเชียงคาน 

 อบรมมัคคุเทศกนอย  

 แผนพับการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน 
 ประกวดภาพถายและภาพวาดเมืองเชียงคาน 

 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ภาษาอังกฤษ 

 ปรับปรุงศูนยขอมูลการทองเที่ยว 
 อบรมผูประกอบการของที่ระลึก 

 จัดงานแสดงวัฒนธรรม 

 พัฒนาภูมิปญญาการนวดแผน 
 พิพิธภัณฑสัตวนํ้า 

 สรางสถานีขนสง 

 ปรับภูมิทัศนการทองเที่ยวเมืองเชียงคาน 

 ถนนจักรยาน 
 จัดทําสวนริมแมน้ําโขง 

 การแขงขันฟุตบอล เชียงคาน – ลาว 

 การแขงขันเรือยาว เชียงคาน – ลาว 
 ตูรเดอโขง 

การนําเสนอโดย ผูแทนประเทศเวียดนาม 
ประสบการณจากโครงการยูเนสโก 

 การทองเที่ยวสําคัญสําหรับการพัฒนาแหลงมรดกโลก 
 การฝกอบรมก็ทําไปเพื่อพัฒนาแหลงมรดกโลก โดยนําการทองเที่ยวมาผสมผสานกบัการฝกอบรมและ

การพัฒนาแหลงมรดกโลก 
 โครงการพัฒนามัคคุเทศกเริ่มตั้งแตปพ.ศ. 2548 โดยสํานักงานยูเนสโกในกรุงเทพ ซึ่งมีหลายโครงการ

เชนที่ลาว กัมพูชาและโครงการอื่นๆในอีกหลายๆประเทศ 
 มีการฝกอบรมมัคคุเทศกแบบ Training for the Trainers ใหกับประเทศเวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา 

ภูฏาน อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย 
 ผลลัพธของโครงการคือมัคคุเทศกที่ผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตรรับรองโดยยูเนสโกและ

องคการทองเที่ยวแหงชาติของแตละประเทศ ความสําคัญของประกาศนียบัตรขึ้นอยูกับแตละประเทศ 
 ประเทศลาว โดยเฉพาะเชียงของ ตองมีประกาศนยีบัตรนี้ แตในเวียดนามยังไมมีการบังคับใช 

 ผมไดมีโอกาสไปรวมโครงการฝกอบรมและก็จัดโครงการแบบนี้ที่เวียดนามเมื่อ 4 ปที่แลว 

 จนถึงปจจุบันนี้ เวียดนามมีแหลงมรดกโลกอยู 8 แหง และก็มรดกโลกแบบจับตองไมไดอีก 10 
รายการ 

 แหลงมรดกโลกถือวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญมากอยางหนึ่งสําหรับภูมิภาคนี ้

 เรามีโครงการนํารองใน 1 เมือง มีผูเรียนทั้งหมดมากกวา 100 คน และไดรับจํานวนประกาศนียบัตร
คือ 120 ใบ 
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 คาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนการบรรยายและคาดําเนินการในการลงพื้นที่ซึ่งตองเรียนรูจาก
ผูเชี่ยวชาญดานมรดกโลก มี Fam Trip  

 ผูเขารวมโครงการไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี ้

 มัคคุเทศกสนใจโครงการนี้มาก แมวาเขาจะมีความรูมาก โครงการนี้ก็ใหความรูที่เปนประโยชนมาก มี
ทั้งความรูแบบไมเปนทางการและความรูที่ถูกตอง  

 เรามีขอมูลมากมายเกี่ยวกับมรดกโลก เชน ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พึงและไมพึงกระทํา ขอมูลใหมที่
ทันสมัย ขอมูลจากระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร น่ีเปนสิ่งที่สําคัญมาก 

 สําหรับมรดกโลก ก็ตองมีขอมูลที่ดี 

 พวกมัคคุเทศกคาดหวังที่จะไดรับประสบการณและแนวทางในการทํางาน ทักษะการนําเที่ยวซึ่ง
เกี่ยวกับมรดกโลก 

 ประชาชนเสนอวาควรจะมีโครงการแบบนี้ที่เกี่ยวกับแหลงเดียวเพราะตองการใหนักทองเที่ยวเขาใจ
และรักมัน 

 หลังจากทําโครงการนี้ก็มีที่อื่นมาดูงาน 
 สําหรับมรดกโลกแลว คนตองมีขอมูลที่ด ี

 เราจะทําใหเขาไดรับทักษะและประสบการณการนําเที่ยวที่เกี่ยวของกับมรดกโลก 

 พวกเขาตองการใหมีหลักสูตรเพิ่มอีกสําหรับมัคคุเทศกมรดกโลก  มัคคุเทศกตองมีความเขาใจและหวง
แหนมรดกโลก 

 การทองเที่ยวมรดกโลกไมไดเปนแคการทองเที่ยวธรรมดาในดานความรูเพราะนักทองเที่ยวตองการ
ความรูเพื่อนําไปทํางานดานการทองเที่ยว 

 ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูความรวมมืออาเซียนและโลก โครงการนี้มาจากแนวคิดระดับโลก  

 สําหรับคนที่มุงเนนการปฏิบัติ ความรูสําคัญมาก ตองใหความรูแกคนเหลานี้ 
 นอกจากนี้ตองใหผูมีอํานาจหนาที่มามีสวนรวม จะทําไดสําเร็จตองใหความสําคัญผูมีอํานาจหนาที่ ถือ

วาเปนสิ่งที่ตองมี 
 สุดทายตองมีการนําผูมีสวนไดสวนเสียมามีสวนรวมแลวผนึกกําลังกันเปนความรวมมือในอนาคต 

 
ขอเสนอแนะจากศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 ขอแสดงความยินดีและขอบคุณการนําเสนอจากทุกประเทศ คุณตั้งใจทํามาก ทําใหไดเรียนรูหลาย
อยาง 

 การสรางเครือขาย ศักยภาพ และบูรณาการกับอาเซียนนาจะเติมเต็มกันได 
 ตองมีการประสาน 4 กลุมใหทํางานรวมกัน 

 กอนที่จะฟง คิดวาโมเดลนี้จะขยายไปอาเซียน เราสามารถจะขยายไปประเทศอื่นไดดวย เชน การ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา การทองเที่ยวชุมชน 

 การสรางเครือขายกับองคกรตางประเทศ เชนเวียดนามมีการพัฒนาไกดรวมกับยูเนสโก  

 ควรมีการรวมมือแบบนีทุ้กประเทศ  
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 ในแตละ workshop ใหนําประสบการณทุกประเทศมาผสมผสานกัน เชน พมาตองการความรวมมือ
ดานทรัพยากรมนุษย ตองมีการรวมมือการจัดหลักสูตรระหวางไทยลาว พมา 

 การสรางศักยภาพ ตองรวมถึงทุนมนุษยดวย 

 โครงการมาตรฐานความสะอาด ในดานการทองเที่ยวเปนเรื่องสําคัญ 

 ควรทําโครงการดานความปลอดภัย ตองพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยสําหรับการทองเที่ยว 
 จีนทําไดดีในเรื่องการเนนการทองเที่ยวเชิงกีฬา มีการสรางรายไดใหการทองเที่ยว  

 เหมือนไทยหลังเอเชียนบีช คนอยูตอหรือไปจังหวัดอื่นนอกเหนือจากภูเก็ต 
 
การบรรยายพิเศษหัวขอ ทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬาสูอาเซียนบวก 
โดย ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดกีรมพลศึกษา 
 

กระทรวงทองเที่ยวและกีฬากอตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2545 ซึ่งเปนผลมาจากการปรับโครงสรางรัฐบาล 
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬามีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว กีฬา การศึกษา 
อุตสาหกรรม นันทนาการและบริการอื่น ๆ ของรัฐบาล 

กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาไดแบงออกเปนดานการทองเที่ยวและดานกีฬา 
ในดานการทองเที่ยว มีกระทรวงการทองเที่ยวซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนาระบบการใหบริการ

การทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชนเดียวกับการสนับสนุนธุรกิจมัคคุเทศกนําเที่ยวในขณะที่การทองเทีย่วแหง
ประเทศไทยมีหนาที่รับผิดชอบหลักในการสงเสริมการทองเที่ยว 

ในดานกีฬา มีกรมพลศึกษาซึ่งเปนผูรับผิดชอบสําหรับกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน นันทนาการ 
วิทยาศาสตรการกีฬา การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ มีสถาบันการพลศึกษาซึ่งเปนผูรับผิดชอบสําหรับ
โรงเรียนกีฬาทั่วประเทศและการกีฬาแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบหลักในกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

สวนสํานักงานปลัดกระทรวงกําหนดนโยบายโดยรวมและแผนกลยุทธสําหรับทั้งการทองเที่ยวและ
กีฬา 

กรมพลศึกษามีวิสัยทัศนเปนองคกรพลศึกษาชั้นนํา โดยทําใหประชาชนมีความพึงพอใจ ผานการใช
งานของการกีฬาและนันทนาการ 

กรมพลศึกษามีคานิยมในการสรางความสุขใหประชาชน เยาวชนเพื่อประเทศชาติและชื่อเสียงของ
ประเทศ 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทยตองการที่จะขยายชองทางจักรยานทั่ว
ประเทศและปรับปรุงเสนทางจักรยานเปนนโยบายเรงดวนแหงชาติที่ริเริ่มของเขาจะลดความแออัดของ
การจราจรและกระตุนใหคนที่จะออกกําลังกายมากขึ้นซึ่งในที่สุดจะนําไปสูสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เมื่อเร็ว ๆ  นี้ไดเปดตัวเพียงโครงการในการพัฒนาเสนทางจักรยานทั่วเกาะรัตนโกสินทรเปนของขวัญป
ใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหคนไทยมากขึ้นที่จะหันไปขี่จักรยานแทนการขับรถซึ่งจะชวยบรรเทา
ปญหาการจราจรและมลพิษในกรุงเทพฯรวมทั้งเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในไตรมาสที่แลว 

ดังนั้นนางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหญิงคนแรกของ
ประเทศไทยของมีเปาหมายที่จะผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาใหมสําหรับการทองเที่ยวและกีฬาในการ
สรางรายไดเพิ่มขึ้นจากและมุงเนนเพิ่มเติมนักเดินทางที่มีคุณภาพ 

การทองเที่ยวเชิงกีฬาเปนวาระสําคัญอันดับตนของทาน  
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  ในปที่ผานมา "การทองเที่ยวกีฬา" ไดรับความนิยมอยางจริงจัง มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั่วโลก 

ประเทศที่เกี่ยวกับการดูแลนักทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชนประเทศไทยมีการลงทุนจํานวนมากใน
รูปแบบที่แตกตางกันในดานการทองเที่ยวรวมทั้งการทองเที่ยวเชิงกีฬา นักทองเที่ยวบางคนเดินทางไป
ตางประเทศเพื่อชมการแขงขันกีฬาและบางสวนรวมการแขงขัน 

'นักทองเที่ยวกีฬา' จะแบงเปนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพเพราะนักทองเที่ยวประเภทที่ใชจายมากที่สุด 
1 ใน 10 อันดับแรก นอกจากนี้ ชอบเดินทางผจญภัย และมักจะพาครอบครัวไปดวย 
  นอกจากนี้พวกเขามีแนวโนมที่จะกลับมาอีกครั้งหากพวกเขารูสึกวาสถานที่เหลานั้นมีประสบการณทีด่ี
และเขาถึงงาย มีที่พักที่ดี รานอาหารที่ดี และการนําเสนอแพคเกจความบันเทิงที่ด ี
ผลกระทบดานเศรษฐกิจตอการทองเที่ยวเชิงกีฬา 
กรณีศึกษากีฬาในอังกฤษ ฟุตบอลดึงดูดคนไปอังกฤษทั้งๆที่เปนชวง low season 

ในปพ.ศ. 2554 ยูฟาแชมเปยนสลีกในสหราชอาณาจักรมีรายงานวา 900,000 นักทองเที่ยวเขาเยี่ยม
ชมฟุตบอลอังกฤษเทานั้นแฟนฟุตบอล ใชจายโดยรวมถึง £ 706,000,000 หรือเฉลี่ยประมาณ£ 785 ตอคน 
คาใชจายในระหวางการเดินทางของพวกเขาซึ่งเปน£ 200 ผูชมจากตางประเทศใชจายมากกวา£583  รอบ 
1,300,000 นักทองเที่ยวไปแขงขันกีฬาที่อาศัยอยู ในสหราชอาณาจักรในป  2011 การใชจายรวม
ของ£ 1100000000 ดังนั้นฟุตบอลเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาในสหราช
อาณาจักรโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงโลวซีซั่น สิงคโปรเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟอรมูลารวันเปนปที่เจ็ด 

ตั้งแตปพ.ศ. 2551 เมื่อการแขงขันคืนเปดตัวในสิงคโปร มีนักทองเที่ยวมาเยือนสิงคโปรในแตละป
ประมาณ 250,000 คน ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหการแขงขัน สรางรายไดเพิ่มเติมอีก $ 100,000,000 สิงคโปร
ลงทุนดานนี้ปละ $ 30,000,000 ในแตละป และคาใชจายที่มีแนวโนมที่จะลดลง 15-20% เพราะผูจัดงาน
เรียนรูที่จะพัฒนาการจัดงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนําโครงสรางพื้นฐานสําหรับการแขงขัน
กลับมาใช 

การศึกษาวิจัยในปพ.ศ. 2555 พบวา 30 ถึง 40% มีความประทับใจมากขึ้นและการรูจักสิงคโปรมาก
ขึ้น 

แมวามีผูเขาชมโอลิมปกเกมสที่เอเธนสหลายแสนคน ในปพ.ศ. 2547 แตนักทองเที่ยวที่มาเยือนถึง
กรีซ นักทองเที่ยวลดลงในปที่ตอๆมา สนามกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวกหลายแหงที่สรางขึ้นโดยคาใชจาย
มากจึงไมไดใชงาน รัฐบาลกรีซไมมีแมกระทั่งคาบํารุงรักษาประมาณ 60 ลานยูโร 

อยางไรก็ตามหลังจากที่การแขงขันกีฬาโอลิมปก เอเธนสมีสนามบิน ถนนสาย ระบบราง รถราง 
รถเมล เครือขายโทรคมนาคม โรงไฟฟาใหม ทําใหคุณภาพชีวิตที่นี่ดีข้ึนมาก 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดวางแผนที่จะ
เสนอใหประเทศไทยเปนเจาภาพการแขงขัน Formula 1 อีกครั้ง เพราะประเทศไทยมีศักยภาพในการเปน
เจาภาพจัดการแขงขันกรังปรีซในเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวางตําแหนงและเปลี่ยนโฉมพัทยาเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงกีฬา เมืองพัทยามีศักยภาพ พรอมดวยที่พักและอาหารนานาชาติหลากหลายไว
บริการนักทองเที่ยวเชนเดียวกับโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเปนเจาภาพงานระดับโลก 
นอกจากนี้ยังอยูไมไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอูตะเภา แตรัฐบาลเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย 

ประเทศไทยไดเสนอเปนเจาภาพจัดการแขงขัน F1 เมื่อหลายปที่ผานมาและกระทรวงกําหนดเสนทาง
ในเมืองรอบมรดกทางวัฒนธรรมและวัดในเกาะรัตนโกสินทรซึ่งมีสิ่งกอสรางประวัติศาสตรอยู อยางไรก็ตกไป
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เนื่องจากปญหาทางการเมืองและการคัดคานจากประชาชนในทองถิ่นที่กลาวหาวาการแขงขันจะทําใหเกิด
มลพิษทางเสียงและอากาศ 

ประเทศไทยเปนเจาภาพสาธิตการขับรถ F1 บนถนนราชดําเนินโดยทีมเรดบูลในเดือนธันวาคม 2010 
เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ประเทศไทยเปนเจาภาพ  เอเชียนบีชเกมส ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
มีผูเขารวมมากกวา 50,000 คนประกอบดวยนักกีฬาและเจาหนาที่รวมทั้งครอบครัวและกองเชียร ที่มาทั้งชม
การแขงขันพรอมกับเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและสถานที่ทางประวัติศาสตรในจังหวัด
ภูเก็ตและใกลเคียงไดแก พังงาและกระบี่ 

คาใชจายของผูเขาชมไดแก ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง ความบันเทิงและแหลงชอปปงยิ่ง
มีสวนชวยกระตุนเศรษฐกิจของเมืองพรอมทั้งสรางงานและพัฒนาทองถิ่น 

นักทองเที่ยวที่มีความสนใจในการทองเที่ยวเชิงกีฬามีแนวโนมที่จะใชจายมากขึ้น อยูตอไปอีกและยัง
ชวยกระตุนภาคการทองเที่ยวอื่น ๆ 

องคการทองเที่ยวแหงชาติหลายประเทศใชกีฬาเปนดึงดูดนักทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยสงเสริมการดํานํ้าและกอลฟเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑการทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวที่มาเลนกอลฟซื้อสินคาที่แตกตางกันและบริการจํานวนมากในขณะที่การเดินทางของ
พวกเขาสนับสนุนหลากหลายของธุรกิจเชน โรงแรม รานอาหาร รานคาปลีกและแนนอนสิ่งอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับกอลฟเองผานการซื้อของ อุปกรณกอลฟและใหเชารถกอลฟ นักกอลฟใชจาย 120% มากกวา
นักทองเที่ยวประเภทอื่น 

ในภาคการทองเที่ยวและภาคธุรกิจอื่น ๆ การสรางแบรนดเปนสิ่งสําคัญ 
ดังนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาของเราจะเปลี่ยนโฉมพัทยาเปน "แหลง

ทองเที่ยวกีฬาระดับโลก" โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬาทางน้ํา ซึ่งจะชวยปรับปรุงภาพลักษณของพัทยาจากจุดหมาย
ปลายทางที่เนนสถานบันเทิงยามค่ําคืน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามุงเนนไปที่พัทยา
เพราะนักทองเที่ยวทีม่องเมืองพัทยาเชื่อมโยงกับภาพลักษณของประเทศไทย ดังนั้นถาตองการที่จะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่เราจําเปนตองสรางชื่อเสียงใหม จึงตองสงเสริมการกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
กีฬาทั้งทางบกและกิจกรรมทางทะเล 

กรมพลศึกษาจัดการแขงขันกีฬาสัมพันธลุมน้ําโขงครั้งที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่จังหวัดเชียงราย 
การแขงขันกีฬาประจําปมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือในการทองเที่ยวเชิงกีฬาและ

วัฒนธรรมในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงรวมทั้งเพื่อรักษากีฬาแบบดั้งเดิมของเราและสรางมิตรภาพใน
กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

เมื่อปที่แลว มีผูเขารวมกวา 2,000 คน โดยแบงเปนกีฬาสากล 4 ชนิดกีฬา และกีฬาพื้นบาน 5 ชนิด
กีฬา 

กรมพลศึกษายังเปนเจาภาพจัดงานเทศกาลการแขงเรือกอและประจําปในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได
จัดเปนประจําทุกปเปนเวลา 36 ป โดยมีมาเลเซีย อินโดนีเซียและไทยเขารวมงานในครั้งนี้ 

เทศกาลนี้จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกป นอกจากนี้ยังดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากและสงเสริม
ความสัมพันธที่ดรีะหวางประชาชนในประเทศเพื่อนบาน 

เพื่อที่จะสงเสริมใหคนที่จะเดินทางไปประเทศดวยจักรยานสอดคลองกับนโยบายนายกรัฐมนตรี 
พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการออกกําลังกาย กรมพลศึกษาวางแผนที่
จะสรางชองทางจักรยานทั่วประเทศ 
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หลังจากไดพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ชองทางจักรยานใน 54 จังหวัดและ
กทม. ไดรับการอนุมัติดวยงบประมาณทั้งสิ้น 1,278 ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จภายในวันที่ 30 เดือน
กันยายนปนี้ 

กระทรวงกีฬาและการทองเที่ยวประกาศวาจะจัดระเบียบ "ตูรเดอโขง" การแขงขันจักรยานเลียบ
ชายฝงแมน้ําโขงทั้งในประเทศไทยและประเทศลาว 

โครงการรวมการขี่จักรยานซึ่งเปนที่นิยมมากในขณะนี้ มีการรณรงคการทองเที่ยวเพื่อสํารวจสถานที่
ทองเที่ยวใน 12 จังหวัด 

การเชื่อมโยงทั้งสองประเทศเพื่อนบานยังจะสงเสริมการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเชนเดียวกับ
ประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีการเปดตัวอยางเปนทางการในปลายปนี้ 

เจาหนาที่การทองเที่ยวจะทําแผนสําหรับการจัดกิจกรรมการขี่จักรยาน หลายชวง ริมแมน้ําโขงให
เสร็จสิ้น 

นอกจากนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงตองการที่จะสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางของอาเซียนดานกีฬา 
เนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงดานวอลเลยบอล เซปกตะกรอและวูดบอล จึงมีแผนที่จะสงเสริมใหไทยเปน
ศูนยกลางการกีฬาสําหรับกีฬาทั้ง 3 ชนิด 

กรมพลศึกษาจะเปนเจาภาพจัดการฝกอบรมโคชและผูตัดสินตะกรอ วอลเลยบอลและวูดบอล ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 จะมีผูเขารวม 2 จากแตละชนดิกีฬาของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน  
 
21 มกราคม 2558 
ทัศนศึกษา ณ เชียงแสน 

เมืองเชียงแสนตั้งอยูริมแมน้ําโขงฝงตะวันตกในเขตอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีชุมชนบริวาร
หลายแหงโดยรอบอาทิเชน เวียงหวยไครทางทิศตะวันออก เวียงเชียงเมี่ยงบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา เวียงพาง
คําในเขตพื้นที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เวียงปรึกษาทางทิศตะวันออกเฉียงใตที่ในปจจุบันเรียกวา เวียง
เชียงแสนนอยเปนตน  นอกจากนั้นยังสํารวจพบเครื่องมือกอนประวัติศาสตรคือ เครื่องมือกะเทาะหิน และ
เครื่องมือหินขัดเปนจํานวนมาก เอกสารโบราณระบุวา เมืองเชียงแสนสรางโดยพญาแสนภูแหงราชวงศมังราย
ในพ.ศ. 1871 เมืองเชียงแสนเปนเมืองศูนยกลางการคาขนาดใหญ มีการคาขายแลกเปลี่ยนขาวที่ผลิตในเมือง
เชียงแสน แลกกับเกลือของคนตางถิ่น 

กระทั่งพ.ศ. 2101 เมืองตางๆในลานนา ตกอยูภายใตการปกครองของพมา ตอมาในปพ.ศ. 2244 
พมาตั้งเมืองเชียงแสนเปนมณฑลหนึ่งของพมา มีอํานาจปกครองเมืองเชียงราย แพร นาน ลําปางและฝางเปน
ตน เปนระยะเวลาที่เมืองเชียงแสนมีความสําคัญขึ้นมาอยางมาก เนื่องจากปริมาณการคาทางบกของจีนกับรัฐ
ไททางตอนบนเพิ่มมากขึ้น พมาจึงใหเมืองเชียงแสนเปนมณฑลหนึ่งของพมา มีฐานะเทาเทียมกับเมืองเชยีงใหม 

ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ในปพ.ศ. 2347 ไดมีการยกกองทัพมาขับไลทหารพมาที่เมือง
เชียงแสน จากนั้นเจานายฝายเหนือไดรับเอาชาวเชียงแสนซึ่งเปนชาวไทยวนบางสวนกลับไปบานเมืองของตน 
โดยมีชาวเชียงแสนกลุมใหญถูกนําลงไปถวายรัชกาลที่ 1 ซึ่งพระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหไปตั้ง
บานเรือนอยูที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดราชบุร ี

 เมืองเชียงแสนจึงถูกทิ้งรางไปเปนระยะเวลานาน กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตโกสินทร ทรง
ใหมีการฟนฟูเมืองเชียงแสน โดยแตงตั้งเจาอินทวิไชย เจาเมืองลําพูน ขึ้นมาทําการฟนฟูเมืองเชียงแสน 
หลังจากนั้นในปพ.ศ. 2437 เมืองเชียงแสนถูกรวมเขากับมณฑลพายัพของไทย อีก 5 ปตอมาถูกยุบฐานะลง
เปนเพียงกิ่งอําเภอเชียงแสน ขึ้นกับอําเภอแมจัน ภายหลังวันที่ 9 เมษายนพ.ศ. 2500 จึงไดยกฐานะขึ้นเปน
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อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายจนถึงปจจุบัน กรมศิลปากรไดเขามาดําเนินการทางโบราณคดีตั้งแตพ.ศ. 
2500 

ปจจุบันสํารวจพบแหลงโบราณภายในเขตกําแพงเมืองเขียงแสน 76 แหง และแหลงโบราณสถาน
ภายนอกเขตกําแพงเมืองเขียงแสน 63 แหลง จากสภาพพื้นที่ของเมืองกําแพงแสนมีความอุดมสมบูรณ มีแหลง
น้ําธรรมชาติจํานวนมาก เหมาะแกการตั้งถิ่นฐานของมนุษย หากมีการสํารวจ นาจะไดพบแหลงโบราณสถาน
อีกเปนจํานวนมาก 
 
ทัศนศึกษา ณ เกาะดอนซาว 
 

เกาะดอนซาวเปนชื่อของนางเงือกของแมน้ําโขง จุดนี้เปนจุดพักผอนเขตปลอดภาษี ไมตองทําบัตร
ผานแดนทุกอยางแตวามีคาเหยียบแผนดินคนละ 20 บาท สินคาสวนใหญมาจากประเทศจีน ซึ่งควรจะตองตอ
ราคาประมาณครึ่งหนึ่ง 
 
ทัศนศึกษา ณ พระธาตุเจดียหลวง 

วัดเจดียหลวงวรวิหาร เปนวัดเกาแกในจังหวัดเชียงใหม มีชื่อเรียกหลายชื่อ ไดแก ราชกุฏาคาร วัดโชติ
การาม สรางขึ้นในรัชสมัยของพระเจาแสนเมืองมา กษัตริยลําดับที่ 7 แหงราชวงศมังราย ไมปรากฏปที่สราง
แนชัด สันนิษฐานวาวัดแหงนี้นาจะสรางในป พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดียหลวงเปนพระอารามหลวงแบบ
โบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย ที่ปจจุบันมีขนาดความกวางดานละ 60 เมตร เปนองค
พระเจดียที่มีความสําคัญที่สุดองคหนึ่งในเชียงใหม 

วัดเจดียหลวงสรางอยูกลางใจเมืองเชียงใหม ซึ่งแตเดิมถือวาเปนศูนยกลางทางการปกครองของ
อาณาจักรลานนา ต้ังอยูเลขที่ 103 ถนนพระปกเกลา ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อที่
ภายในวัดประมาณ 32 ไร 1 งาน 27 ตารางวา 

จุลศกัราช 289 (พ.ศ. 1874) พระเจาแสนภู โปรดใหสรางเมืองเชียงแสน และตอมาอีก 4 ปทรงสราง
มหาวิหารขึ้นในทามกลางเมืองเชียงแสน คือวัดเจดียหลวงองคที่ 1 ซึ่งอยูในวัดพระเจาตนหลวง เมืองเชียงแสน 
สมัยพระเจาแสนเมืองมาซึ่งเปนโอรสของพระเจากือนา ขณะที่มีพระชนมมายุ 39 ป พระองคโปรดใหสราง
พระเจดียหลวงกลางเมืองเชียงใหม แตยังไมทันแลวเสร็จดีก็สวรรคต พระราชินีผูเปนอัครมเหสีของพระองค ได
โปรดใหทํายอดพระธาตุเจดียหลวงจนแลวเสร็จ 

ป พ.ศ. 2055 พระราชา (พระเมืองแกว) พรอมดวยชาวเมืองทั้งหลาย เอาเงินมาทํากําแพงลอมพระ
ธาตเุจดียหลวง 3 ชั้นไดเงิน 254 กิโลกรัม จากนั้นจึงไดเอาเงินมาแลกเปนทองคําจํานวน 30 กิโลกรัม แลวแผ
เปนแผนทึบหุมองคพระธาตุเจดียหลวง เมื่อรวมกับทองคําที่หุมองคพระเจดียหลวงอยูเดิม ไดน้ําหนักทองคาํถงึ 
2,382.517 กิโลกรัม 

ประมาณ พ.ศ. 2088 สมัยพระนางจิระประภามหาเทวี ไดเกิดแผนดินไหวครั้งใหญในเชียงใหม จึงทํา
ใหยอดพระเจดียหลวงหักพังทลายลงมา หลังจากนั้นพระเจดียหลวงจึงถูกทิ้งใหรางมานานกวา 400 ป กระทั่ง
ป พ.ศ. 2423 พระเจาอินทวิชยานนท เจาผูครองนครเชียงใหม องคที่ 7 ไดรื้อพระวิหารหลังเกาและสรางวิหาร
หลวงขึ้นใหมดวยไมทั้งหลัง 

ชวงป พ.ศ. 2471-2481 สมัยพลตรีเจาแกวนวรัฐ เจาผูครองนครเชียงใหมองคสุดทาย ถือไดวาเปน
ทศวรรษแหงการบูรณะครั้งสําคัญของวัดพระเจดียหลวง ไดมีการรื้อถอนสิ่งปรักหักพัง แผวถางปาที่ขึ้นปกคุลม
โบราณสถานตางๆ ออก แลวสรางเสริมเสนาสนขึ้นใหมใหเปนวัดสมบูรณแบบในเวลาตอมา 
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พระเจดียหลวง ไดรับการบูรณปฏิสังขรณขึ้นใหมโดยกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2533 ใช
งบประมาณในการบูรณะถึง 35 ลานบาท แลวเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 
 
ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน 
 เมื่อครั้งจัดตั้งหนวยศิลปากรในปพ.ศ. 2500 เพื่อดูแลและทํานุบํารุงโบราณสถานตางๆในเมืองเชียง
แสน ไดมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสนขึ้นพรอมกัน เพื่อใชเปนสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดง
ศิลปโบราณวัตถุที่ไดจากการสํารวจขุดแตงและบูรณะโบราณสถานในเมืองโบราณเชียงแสนและบริเวณ
ใกลเคียงนําออกจัดแสดงใหประชาชน นักศึกษา ไดชมและศึกษาหาความรูโดยใชศาลาหลังเกาของวัดเจดีย
หลวงเปนอาคารจัดแสดงหลังแรก ตอมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 จึงไดรับการประกาศใหเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 78 ตอนที่ 94 นับเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่เกาแกที่สุด
ในภาคเหนือ 
 ในปพ.ศ. 2524 ไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคารจัดแสดงทรงไทยลานนาประยุกต ประดับยอด
จั่วดวยกาแล 1 หลัง จึงยายศิลปโบราณวตัถุจากอาคารจัดแสดงหลังแรกไปแสดงในอาคารจัดแสดงหลักหลัง
ใหม มีการจัดแสดงแลวเสร็จในป พ.ศ. 2527 และในปพ.ศ. 2528 จึงไดรับงบประมาณกอสรางในอาคารจัด
แสดงนิทรรศการสวนขยาย และในปพ.ศ. 2538 จึงไดรับงบประมาณเพื่อซอมแซมอาคารและปรับปรุงการจัด
แสดงใหมทั้งหมด 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฏราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินและทรงเปดพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติเชียงแสนอยางเปนทางการเมื่อศุกรที่ 7 มีนาคม พ.ศ.  2540 
 
ทัศนศึกษา ณ วัดพระธาตุผาเงา 
 

ที่ตั้งของวัดพระธาตุผาเงา  วัดพระธาตุผาเงาตั้งอยูบนฝงแมน้ําโขงทางดานทิศตะวันตก ตรงขามกับ
ประเทศลาว อยูในหมูบานสบคํา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อยูทางทิศใตของตัวอําเภอเชียงแสน
ประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 743 ไร พื้นที่สวนใหญเปนเนินเขาเล็กๆ ทอดยาวลงมาตั้งแตบานจําป 
ผานบานดอยจันและมาสิ้นสุดที่บานสบคํา แตกอนชาวบานเรียกดอยลูกนี้วา “ดอยคํา” แตตอมาชวงหลังๆ 
ชาวบานเรียกวา “ดอยจัน” 

พระธาตุโบราณ 3 องค    เนินเขาขางลาง เปนที่ตั้งของพระธาตุผาเงา ที่สรางไวบนหินกอนใหญ ถัด
จากนั้นสูงขึ้นไป 300 เมตร เปนซากเจดีย สูงประมาณ 5 เมตร ชาวบานเรียกวาพระธาตุจอมจัน สวนที่สูงที่สุด
ของเนินเปนที่ตั้งของซากเจดียอีกองคหนึ่ง สูงประมาณ 5 เมตรเชนกัน ชาวบานเรียกวา พระธาตุเจ็ดยอด 
ตอมาทางวัดไดสรางพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดียครอบองคพระธาตุเจดียเดิมไว แตก็ยังสามารถมองเห็นซาก
ของพระเจดียเจ็ดยอดได ณ ภายในพระเจดียองคใหมนี้ สรุปแลวในวัดนี้มีเจดียโบราณสรางไวในอดีตถึง 3 องค 
คือพระธาตุผาเงา พระธาตุจอมจัน และพระธาตุเจ็ดยอด 

ผูสรางพระธาตุผาเงาจากพงศาวดารโยนกบอกวา ขุนผาพิงหรือขุนพิง (พระองคพิง) ผูครองนครโยนก 
องคที่ 23 ชวงป พ.ศ. 494-512 เปนผูสรางเจดียไวบนหินกอนใหญที่เชิงเขาดอยจันทร ซึ่งเขาใจวาหมายถึง
พระธาตุผาเงาในวัดนี้ พระธาตุผาเงาไดชํารุดทรุดโทรมลงมาก คาดวานาจะมีการบูรณะมาบาง เพราะพระธาตุ
องคนี้ตั้งอยูที่ลาดตํ่าสุดของภูเขา ซึ่งงายตอการดูแลซอมแซม 
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ผูสรางพระธาตุจอมจันและพระธาตุเจ็ดยอด  ตอมาภายหลัง เมื่อขุนลังไดข้ึนครองเมือง "เวียงเปกสา" 
(เมืองเชียงแสนปจจุบันนี)้ ชวงป พ.ศ. 996-1007 พระองคไดชักชวนไพรบานชาวเมืองทั้งหลายใหชวยกันสราง
เจดียไวบนยอดดอยคํา ซึ่งปจจุบันชาวบานเรียกวาตอดจันทร เจดียที่วานี้หมายถึงพระธาตุจอมจันและพระธาตุ
เจ็ดยอด เจดียทั้ง 2 องคนี้ถูกภัยธรรมชาติทําลาย เชนถูกแดด-ฝนและลมพัดทําลายมานับพันปจนเหลือแตซาก
ฐานไวประมาณ 5 เมตร ประกอบกับชวยนั้นภาวะเศรษฐกิจอาจจะฝดเคืองจนทําใหชาวบานทอดทิ้งศาสนา
ขาดการดูแลเอาใจใสและที่ฐานองคพระเจดียทั้งสองก็มีรอยขุดเจาะ อาจจะเปนฝมือของพวกนักสะสมของเกา
เสาะแสวงหาโบราณวัตถุก็เปนได 

ชื่อของวัดพระธาตุผาเงา  ชื่อของวัดนี้มาจากชื่อของพระธาตุผาเงา ที่ตั้งอยูบนยอดหินกอนใหญ คําวา
ผาเงาคือ เงาของกอนผา (กอนหิน) หินกอนนี้มีลักษณะสูงใหญคลายรูปทรงเจดียและใหรมเงาไดดีมาก 
ชาวบานจึงตั้งชื่อวา "พระธาตุผาเงา" ความจริงกอนที่จะยายวัดมาที่นี่ เดิมมีชื่อวา "วัดสบคํา" ตั้งอยูบนฝง
แมน้ําโขง ฝงน้ําไดพังทลายลง ทําใหบริเวณของวัดพังลงใตน้ําโขงเกือบหมดวัด คณะศรัทธา จึงไดยายวัดไปอยู
ที่ใหมบนเนินเขา ซึ่งไมไกลจากวัดเดิม 

การสรางวัดใหม    ตอนแรกไดสันนิฐานวาบริเวณเนินเขาเล็กๆ ลูกนี้ ที่กําลังแผวถางอยูนี้จะตองเปน
วัดเกาแน เพราะไดพบซากโบราณวัตถุกลาดเกลื่อนไปทั่วบริเวณ  ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2519 จึงไดลงมือ
แผวถางปา แตเดิมที่แหงนี้เคยเปนถ้ําเรียกวา "ถ้ําผาเงา" ปากถ้ําถูกปดไวนาน ทําใหบริเวณแหงนี้เปนปารกชัฎ
เต็มไปดวยซากโบราณวัตถุกระจัดกระจายอยูกลาดเกลื่อนเต็มไปหมด มีชิ้นสวนใหญอยูชิ้นหนึ่งเปน
พระพุทธรูปครึ่งองค ชวงลางหนาตักกวาง 4 วา เชื่อวาเปนพระประธานในวิหาร คณะศรัทธาจึงตั้งใจ
บูรณะปฏิสังขรณใหสมบูรณเหมือนเดิม 

ความฝนของนายจันทรา พรมมา   วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2519 นายจันทรา พรมมา หนึ่งในคณะ
ศรัทธาทั้งหมดที่เริ่มบุกเบิกแผวถางปา ไดนอนหลับและฝนในเวลากลางคือวา มีพระภิกษุรูปหนึ่ง รูปรางสูง-ดํา 
มาบอกวา "กอนที่จะยกชิ้นสวนองคพระประธานที่เหลือครึ่งองคออก ใหไปนิมนตพระมา 8 รูป ทําพิธีสวดถอน
เสียกอน แลวจะไดพบสิ่งมหัศจรรยยิ่งกวานี"้ 

ทําพิธีสวดถอน    รุงขึ้น วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2519 นายจันทรา พรมมา จึงไดนําเอาความฝนนั้นไป
บอกใหคณะศรัทธาทั้งหมดฟง และตอจากนั้นทุกอยางก็ดําเนินไปตามความฝนทุกประการ เพื่อปรับพื้นที่ซึง่ตม็
ไปดวยตอไม รากไมและกอนหินนอยใหญ งานปรับพื้นที่ไดดําเนินไปดวยความยากลําบาก 

คนพบพระพุทธรูปหลวงพอผาเงา  วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2519 เวลา 14.00 น. เมื่อคณะศรัทธาได
ปรับพื้นที่เรียบรอยแลว ทุกคนตางตื่นเตนและปติยินดี เมื่อไดพบวาใตตอไมนั้น (หนาฐานพระประธาน) มีอิฐ
โบราณกอเรียงไว เมื่อยกอิฐออกก็พบหนากาก (แผนทึบ) กอกั้นไว เมื่อเอาหนากากออก จึงไดพบพระพุทธรูปที่
มีลักษณะสวยงามมาก ผูเชี่ยวชาญโบราณวัตถุ วิเคราะหวา พระพุทธรูปองคนี้มีอายุระหวาง 700-1,300 ป 
คณะทั้งหมดจึงไดพรอมกันตั้งชื่อพระพุทธรูปองคนี้วา "หลวงพอผาเงา" และเปลี่ยนช่ือวัดใหมเปน "วัดพระธาตุ
ผาเงา" ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

วัดประจําเมืองเกา  ในชวงสมัยของอาณาจักรโยนก วัดรางแหงนี้กําลังอยูในชวงที่เจริญรุงเรืองสุดขีด 
สันนิษฐานวาอาจจะเปนวัดที่สําคัญและประจํากรุงเกาแหงนี้ จะเห็นได วาพระพุทธรูปหลวงพอผาเงาที่ขุด
คนพบแหงนี้ถูกสรางและฝงอยูใตพระพุทธ รูปองคใหญ (พระประธาน) ปดบังซอนเรนกลัวถูกโจรกรรมจาก
พวกนิยมสะสมของเกา 

การพัฒนาวัด  เมื่อคนพบพระพุทธรูปหลวงพอผาเงาแลว วัดเกาแหงนี้ก็ถูกบูรณะและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง การกอสรางวัตถุถาวรตางๆ ก็ดําเนินไปอยางไมหยุดยั้ง เชน ซุมประตูวัด, กําแพงดานหนา, กุฏิสงฆ, 
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ศาลาการเปรียญและพระธาตุผาเงา ทานเจาอาวาสองคแรกทานเปนพระนกัพัฒนา ทานไดสรางพระวิหารซึ่ง
เปนที่ประดิษฐานหลวงพอผาเงา ที่เห็นอยูทุกวันน้ี 

จากวัดรางเปนวัดปกติ   เมื่อมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทางกรมการศาสนาจึงไดประกาศยกเลิกฐานะ
วัดรางใหเปนวัดปกติทั่วไปที่มีพระภิกษุสงฆสามเณรอยูจําพรรษา ตั้งแต วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2522 
 
การศึกษาดูงาน ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันและพืชนํ้ามัน 
ความเปนมา 
 ในปพ.ศ. 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริให
สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดําเนินการศึกษาและทดลอง ปลูกตนชาน้ํามันสายพันธุ Camellia Oleifera จาก
ประเทศจีนเพื่อผลิตน้ํามันเมล็ดชาในประเทศไทย หลังจากนั้นมีพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยวิจัยและพัฒนาชา
น้ํามันและพืชนํ้ามัน” ขึ้นและไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เพื่อเปน
โรงงานผลิตน้ํามันจากเมล็ดชาและพืชน้ํามันอื่นๆ ซึ่งศูนยวิจัยจะผลิตน้ํามันคุณภาพสูงสําหรับการบริโภคและ
ทําผลิตภัณฑตอเนื่องอื่นๆ เชนเครื่องสําอาง เปนตน นอกจากนั้นยังมีสวนผลิตผลิตภัณฑจากกากวัตถุดิบที่
เหลือ เพื่อเปนการใชประโยชนสูงสุดจากทุกสวนของพืชน้ันๆ รวมถึงเปนโรงงานตนแบบที่สามารถเขาชมไดทุก
จุดของการดําเนินงานไดอยางตอเนื่องเต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งป มีขั้นตอนที่เขาใจงาย สะอาดและคํานึงถึง
ระบบสิ่งแวดลอมแบบธรรมชาติ มีระบบควบคุมการใชพลังงานและรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม มีสีสัน ในขณะ
ที่บริเวณดานนอกไดรับการออกแบบใหเปนสวนพักผอนสาธารณะ ซึ่งเปนทั้งจุดทองเที่ยวที่สวยงามและเปน
แหลงใหความรูเกี่ยวกับพืชนํ้ามัน 
วัตถุประสงคการกอตั้ง 

 ผลิตน้ํามันคุณภาพสูง เชน น้ํามันเมล็ดชา น้ํามันเมล็ดไนเจอร น้ํามันเมล็ดงามอน น้ํามันมะรุม 
ฟกทอง และผักน้ํามัน เปนตน 

 พัฒนาผลิตภัณฑจากน้ํามัน และสวนตางๆของพืชน้ํามัน เพื่อใชประโยชนทุกสวน และเปนการ
เพิ่มมูลคา 

 เพื่อเปนแหลงรวบรวม ศึกษาและทดสอบประโยชนสูงสุดของพืชน้ํามัน เพื่อใชประโยชนสูงสุด
ของพืชนํ้ามันตางๆที่สามารถนํามาเปนผลิตภัณฑน้ํามันได 

 เปนแหลงความรูเรื่องพืชนํ้ามัน คุณสมบัติ และกระบวนการผลิตน้ํามัน 
 เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ออกกําลังกายและแหลงทองเที่ยว 

แปลงปลูกชานํ้ามัน 
 มูลนิธิชัยพัฒนารวมกับมูลนิธิแมฟาหลวงไดดําเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกตนชาน้ํามัน 
ตั้งแตปพ.ศ. 2548 โดยนําเมล็ดพันธุและตนออนของตนชาน้ํามันมาจากจีนมาทดลองปลูกในพื้นที่กวา 4,000 
ไร ในพื้นที่ที่มีความสงูจากระดับน้ําทะเลมากกวา 500 เมตร แถบภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เชนบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่บานปางมะหันและบานปูนะ จังหวัดเชียงราย 
คุณสมบัติของนํ้ามันเมล็ดชา 
 ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน โรคอัมพาต โรคความดัน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ  
ประโยชนอื่นๆของนํ้ามันเมล็ดชา 
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 สามารถนําไปเปนสวนผสมที่สําคัญในการผลิตเครื่องสําอางตางๆ เชน ครีม โลชั่น น้ํามันบํารุงผิว  
ครีมกันแดด สบู ยาสระผม หรือผสมกับน้ํามันหอมระเหย สวนกากเมล็ดชาที่เหลือจากการบีบน้ํามัน สามารถ
ใชเปนยากําจัดศัตรูพืช เชนกําจัดหอยเชอรี่ในนาขาวและปลาในบอกุง 
22 มกราคม 2558 
การนําเสนอสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการศึกษาดูงานในวันที่ 21 มกราคม 2558 
กลุม 1 
 เราไดไปสามเหลี่ยมทองคําและลาว พบสินคาทํามือซึ่งสวนมากมาจากจีน 

 เราไปวัดโบราณหลายแหงที่มีประวัติที่นาสนใจ 

 เราสามารถพัฒนาวัฒนธรรมพุทธศาสนาเพื่อใหคนรูจักวัฒนธรรมพุทธศาสนามากขึ้น 
 เวลาเดินทางผานสามเหลี่ยมทองคํา พบกับสิ่งกอสรางโบราณ และตึกนานาชาติ  

 เราดูการแสดงพื้นเมือง อยากเสนอใหมีการสอนการฟอนรํา 
 
ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 กลุม 1 ทําไดด ี

กลุม 2 
 เราไดลองเรือไปในแมน้ําโขงซึ่งนําหลายสิ่งของประเทศ GMS มารวมกัน  

 ไดเห็นเรือติดธงชาติไทย แสดงใหเห็นวาการคาของไทยดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับลาวและพมา การ
ทองเที่ยวของพมาก็มีการขยายตัวไปอยางชาๆ 

 พมาและลาวมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย 

 เรามี 3 ประสานคือภาครัฐ เอกชนและประชาชนในชุมชน 
 ประชาชนในชุมชนตองการหาเงิน ธุรกิจก็ตองการหาเงินเพื่อความอยูรอด แตก็ควรจะใหการ

สนับสนุนชุมชน 

 ทําใหไดความคิดวา ตองสรางเครือขายสงเสริมการทํางานทองเที่ยวในอนาคต เชนกําหนดพื้นที่ที่
สงเสริมการทองเที่ยวรวมกัน และทําใหชุมชนไดรับประโยชน 

 บอนกาสิโนสรางงานมากและสรางรายได ดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมาก แตก็สรางผลกระทบทางลบ 
ซึ่งตองแกปญหารวมกัน 

ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 กลุม 2 นําเสนอประเด็นไดดี 

 การทองเที่ยวและกีฬาไมใชแคสรางรายไดใหมาก แตตองระวังผลกระทบทางลบของการพนันดวย 
 ประเทศในอาเซียนและ GMS สามารถเรียนรูจากพมาได 

 ไทยมีเศรษฐกิจที่แข็งแกรงแตออนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
 
กลุม 3 
 เราไดไปเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น เชนวัด พิพิธภัณฑ กาสิโน และสถานที่ทองเที่ยว

ตามธรรมชาติที่สําคัญคือแมน้ําโขง 
 วัดถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่มีคุณคาของประเทศ 
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 เราตองอนุรักษสถานที่ทองเที่ยว 
 
 
ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 เราสามารถใชกรณีศึกษาของกลุม 3 มาพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมได 

 
กลุม 4 
 เราไดลองเรือแมน้ําโขง ไปสามเหลี่ยมทองคํา ทําใหเห็นวาประเทศของเราอยูใกลกันมาก 

 การคาและการทองเที่ยวเปนเรื่องสําคัญ ประเทศเราชวยกันได 

 นอกจากนี้ไดไปศูนยวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน ไดเรียนรูสรรพคุณจากผลิตภัณฑจากชา
น้ํามันและการผลิต 

 
อาจารยทํานอง ดาศร ีกรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 สําหรับกลุม 1 ผมชอบการขามวัฒนธรรม เราควรสรางการทองเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 

 กลุมที่สองเนนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

 ตองนําประโยชนมาใชและระวังผลกระทบทางลบ 
 ตองคิดถึงประโยชนตอชุมชน การทองเที่ยวและประเทศ 

 
ดร.จีระเดช ดิสกะประกาย ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 ดีใจที่ไดฟงแตละกลุมนําเสนอทําใหเห็นความรวมมือมากขึ้น  
 พรุงนี้ตองมีความคิดสรางสรรคใหมๆ 

 
 
ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 เมื่อวานนี้ เปนประสบการณที่ยิ่งใหญที่ไดเรียนรูรวมกัน 

 เมื่อวานมีเอกลักษณและไดรูจักทุกคนบนเรือและไดแลกเปลี่ยนความรูกัน 

 GMS มีประวัติศาสตรที่เชื่อมโยงกัน 
 วันหนึ่ง GMS จะพบกับประเทศกลุมสมาชิกอาเซียนที่อยูทางตอนใต 

 โอกาสการสรางเครือขายถือวาด ี
 
 
การอภิปรายเรื่อง การสรางความยั่งยืนดานการทองเที่ยวและกีฬาในภูมิภาคอาเซียน 
หัวขอ การสรางความยั่งยืนดานการทองเที่ยวและกีฬาในภูมิภาคอาเซียน  
 
กรณีศึกษาดานการบริหารทองเท่ียวชุมชน 
โดย      อาจารยภราเดช พยัฆวิเชียร 
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 ประธานสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน 
  
การพัฒนาการทองเที่ยวอาเซียนอยางยั่งยืน: จากกรณีศึกษาการทองเที่ยวชุมชนในอาเซียน 

การทองเที่ยวไมไดมุงเนนเฉพาะในทรัพยากรธรรมชาติ น่ีเปนความจริงโดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาค

อาเซียน ร่ํารวยทางวัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยอดีตชวยใหการทองเที่ยวสามารถสรางความสมดุลระหวาง

ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ซึ่งรวมกันเรียกวา "การทองเที่ยวชุมชน" จนถึงวันนี้การทองเที่ยวชุมชนตาม

เปนที่รูจักอยางดีและไดรับการพัฒนาในแตละประเทศในกลุมอาเซียน แตก็ยังขาดความรวมมือรวมกันใน

ภมูิภาค 

สําหรับบางคนที่รวมความรวมมือของประเทศในกลุมอาเซียนเปนที่รับรูวาเปน "ภัยคุกคาม" เพราะเรา

ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎเดียวกันและกฎระเบียบที่ไมวาประเทศเราจะมีขนาดใหญหรือเล็ก บางประเทศกลวัวา 

"ปลาขนาดเล็กจะตกเปนเหยื่อของปลาใหญ" เทาที่เห็นมักจะอยูในกระแสโลกาภิวัตนทุนนิยมนี้ "ปลาใหญกิน

ปลาเล็ก" แนนอนจะเกิดขึ้นถาแขงขันกัน จะตายกันทั้งหมด แตถารวมมือกันเปนพันธมิตรจะสามารถเปลี่ยน

ภัยคุกคามใหเปนโอกาสจากนักทองเที่ยวมาจากภูมิภาคอื่น ๆ และนักทองเที่ยวอาเซียน 

การเติบโตของการทองเที่ยวไมใชประเด็นที่นากังวล ในมุมมองมหภาค UNWTO คาดการณวาจะมี

นักทองเที่ยวตางชาติ 1,600 ลานคนในปพ.ศ. 2563 และ 1,800 ลานคนในปพ.ศ. 2573 อัตราการเจริญเติบโต

ที่เกิดขึ้นใหมสําหรับแหลงทองเที่ยวเกิดใหมจะสูงกวาแหลงทองเที่ยวเดิม แตขาดการทํางานรวมกันใน

ระดับประเทศและในระดับภูมิภาคทําใหสูญเสียโอกาสและไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการเขารวม

ประชาคมอาเซียนที่มีความเปนปกแผน 

เริ่มตนใหกับประเทศไทยในปพ.ศ. 2553 มีนักทองเที่ยวตางชาติมา 16 ลานคน แตมีนักทองเที่ยวจาก

ประเทศในกลุมอาเซียนมาเพียง 6 ลานคน ในขณะที่อาเซียนมีประชากรทั้งหมด 580 ลานคน ถือเปนตลาด

ขนาดใหญมากที่อยูใกลชิดและเขาถึงไดงาย  

ถาเรายังคงเห็นสมาชิกอาเซียนเปน "แตละประเทศ" และไมเปน "ชุมชนแบบบูรณาการ" จะเปนการ

สูญเสียโอกาสที่จะสรางมิติใหมในการทองเที่ยวหรือการบรรลุความเปนไปไดที่ยิ่งใหญกวา 

อาเซียนมี 3 เสาหลัก ไมใชแคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ครอบคลุมภาคการทองเที่ยวเทานั้น 

ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนที่สรางโอกาสใหนอกเหนือจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อเรากลาวถึง

การไรพรมแดน ก็คือการทําใหขามพรมแดนงายขึ้น ลดขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและมีการคมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

แตในความเปนจริงการเชื่อมโยงกันระหวางการเชื้อชาติ วัฒนธรรมและธุรกิจการคามีมานานแลว

หลายศตวรรษ ระบบเครือญาติกันระหวางประเทศเพื่อนบานเปนสิ่งที่ฝงแนนในภูมิภาคนี้ ซึ่งหมายความวา

ตลาดขนาดใหญไมได จํากัดเฉพาะกับผูใหและรับบริการทองเที่ยวแบบเดิม เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานสัมมนาวิชาการในหัวขอของความสัมพันธระหวางภาษาและรัฐโบราณของ

อาเซียน จะเห็นไดชัดวามีความสัมพันธต้ังแตกอนยุคประวัติศาสตร ยุคประวัติศาสตรตอนตนจนถึงปจจุบัน  มี

การคนพบคัมภีรโบราณและสิ่งประดิษฐที่เปนหลักฐานยืนยันชัดเจนถึงการปฏิสัมพันธและการเชื่อมโยง
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ระหวางชุมชนอาเซียนในแงของศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาศาสตร เช้ือชาติและจริยธรรม การตั้งถิ่นฐานและ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

เปนเรื่องที่นาเศราที่ในวันนี้เราขาดความรูและความรูสึกของการเปนเจาของที่จะคอยๆเชื่อมโยงเรา

เปนประชาคมอาเซียนที่เปนปกแผน จุดเริ่มตนที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ "ชุมชนทองถิ่น" ซึ่งเปนจุดเริ่มตนสวนใหญ

เชื้อชาติ ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนที่อยูรวมและอยูรวมกันอยางสันติกับธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและมีปฏิสัมพันธกับชุมชนอื่น ๆ ที่ขยายขอบเขตกวางขึ้น นี่คือกุญแจสําคัญสูความสําเร็จของการ

ทองเที่ยวอาเซียนโดยการขยายจากการกาวจากชุมชนไปสูความเปนสากลที่อนุรักษอัตลักษณและความรวมมอื

เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ถาเราจะมองหาโอกาสทางการตลาดที่แตกตางจากการตลาดปกติ อาจเริ่มตนดวยความสัมพันธ

ระหวางเชื้อชาติ วัฒนธรรม การคา การศึกษาและอื่น ๆ โดยการสรางความรูและการเปดโลกทัศน 

ตัวอยางเชน หลักสูตรการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสําหรับนักศึกษาที่ตองเดินทางไปตางประเทศ การ

สัมมนาวิชาการ ความรวมมือกันระหวางศิลปน กวีหรือนักกีฬาเปน "เมืองพี่เมืองนอง" และสลับกันจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนและกิจกรรม โดยการใชสถานที่พักผอนที่อยูใกล เดินทางสะดวก ในราคาไมแพง การเปนตลาด

ขนาดใหญที่มีประชากร 580 ลานคนของประชาคมอาเซียนประชากรสามารถมาเที่ยวไดบอยกวานักทองเที่ยว

จากภูมิภาคอืน่ ๆ ที่อยูไกลกวา 

ไมควรจะดูตลาดการทองเที่ยวโดยแยกเปนแตละประเทศ แตควรเปรียบเทียบวามีกลุมเปาหมายใดที่

คลายคลึงกันกลุมเปาหมายที่มีชวงอายุ ระดับการศึกษาและรายไดมีที่ใกลเคียงกัน ไดรับอิทธิพลมาจากของ

การสื่อสารที่ทันสมัยวัน เชน การศึกษาเรื่อง "การเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวหนุมสาวเอเชีย" ซึ่งถูกนําเสนอเมื่อ

เร็ว ๆ นี้โดย Pacific Asia Travel Association (PATA) เมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายนปที่ผานมาที่กรุงพนมเปญ

แสดงใหเห็นวา "เยาวชน" ไมใชนักทองเที่ยวราคาถูก เราตองมองไปที่ดานที่นาสนใจอื่น ๆ เชน การใช

เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือและสายการบินตนทุนต่ําซึ่งมีผลกระทบที่ยิ่งใหญและมีอิทธิพลตอเยาวชน ควรดึงดูด

นักศึกษามาเที่ยวเชนเดียวกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาพักผอน 

สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความคิดริเริ่มที่จะตองเริ่มตนจากจุดเล็กๆ และขยายตัวขึ้น จากใกลไปสูไกล และ

ขยายตลาดเดิมไปสูตลาดเฉพาะกลุม ในแงของผลิตภัณฑ เราควรจะขยายตัวจากสถานที่ทองเที่ยวหลักไปยัง

จุดหมายปลายทางรองและชุมชน โดยใชสถานที่หลักเปน "ตัวเชื่อมโยง" และพัฒนาเสนทางวงจรการทองเที่ยว 

และเสนทางซึ่งสถานที่ทองเที่ยวชุมชนตั้งอยู เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวจาก "ชมวิว" เปน "จุดหมายปลายทาง

วันหยุด" จาก "การพักผอนการเดินทาง" เปน "การแลกเปลี่ยนความรู" การคาและการไปเยือนประเทศเพื่อน

บาน 

 เชน เมื่อคนหาปลายทางทองเที่ยวลาวทางออนไลน จะพบเพียงสถานที่ทองเที่ยวหลักไมกี่แหง คือ 

เวียงจันทน, หลวงพระบาง แขวงจําปาสักไดรับการประชาสัมพันธไปยังตลาดไทย ซึ่งไมแตกตางกันมากจากสิ่ง

ที่ประชาสัมพันธไปยังตลาดยุโรป แตเนื่องจากเปนปรากฏการณที่ผานมาของ "ดาวคอฟฟ" แคมเปญการตลาด

ที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยดวยโฆษณาทางโทรทัศนที่นาจดจํามากกับสโลแกนของ "ดาวคอฟฟกาแฟ

จากที่ราบสูงโบลาเวน." ดังนั้นจึงตรวจสอบโปรแกรมทัวรไปยังปลายทางนี้โดยเฉพาะซึ่ง ก็พบวาผูประกอบการ
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ทองเที่ยวไมกี่รายที่นําเสนอจุดหมายปลายทางนี้ แตเมื่อคนหา "Pantip.com" ที่ราบสูงโบลาเวนเปนเรื่องที่คน

ในชุมชน Pantip.com สนใจกันมาก มีการแบงปนภาพถายสวนตัวพรอมเรื่องราวประสบการณที่นาจดจําและ

การแนะนําคนอื่น ๆ เกี่ยวกับเสนทางการเดินทาง วิธีการเตรียมความพรอมสําหรับการเดินทาง วิธีการเดินทาง

และสถานที่นาสนใจ มันเริ่มตนเปนเพียงเนื้อหาที่ผูใชสรางและคําพูดจากปากแลวขยายวงกวางมากในแงของ

การรับรูที่นาสนใจและความตองการของปลายทางนี้ 

ในปพ.ศ. 2556 มีนักทองเที่ยวจํานวน 4.2 ลานคนเดินทางมายังกัมพูชา และ 43.5% มาจาก

ประชาคมอาเซียน ถือวาสูงมากในสถิติเชิงปริมาณสําหรับตัวเลขของนักทองเที่ยวที่เขามา แตถาเรามองไปที่

ตัวเลขในแงของรูปแบบของการเดินทางเราจะเห็นวามากกวาครึ่งหนึ่งจะเดินทางโดยทางบก ขณะที่การ

เดินทางโดยทางอากาศมักมาที่เสียมราฐมากกวาพนมเปญ ซึ่งคาดวานาจะมาที่จุดหมายปลายทางหลักคือนคร

วัดและแหลงอารยธรรมโบราณอื่น ๆ ในเสียมราฐและโบราณสถานใกลเคียง ดังนั้นโอกาสที่ดีในปจจุบันการ

พัฒนาเสนทางการทองเที่ยวโดยการเชื่อมโยงสถานที่ทองเที่ยวที่เปน "เสนทางทองเที่ยว" ระหวางภาค

ตะวันออกหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและกัมพูชา หรือบางทีอาจจะมารวมเสนทางการเดินทางจาก

จังหวัดสระแกวไปเสียมราฐ จากเสียมราฐ ไปสุรินทรหรือศรีสะเกษ จากนั้นเดินทางไปทางทิศตะวันตกโดยผาน

กทม. และมุงหนากลับไปทางทิศตะวันออกจนครบวงจร "สองราชอาณาจักร สองเสนทางอารยธรรม" โดย

บูรณาการและการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการทองเที่ยวชุมชน เพื่อขยายฐานการทองเที่ยวและการเพิ่ม

ระยะเวลาในการพํานักของนักทองเที่ยว 

เราตองมีการเชื่อมโยงความคิดใหมและความคิดสรางสรรคบนรากฐานที่แข็งแกรงและซึ่งเปนทุนทาง

สังคมและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเรา โดยไมหวั่นไหวไปตามกระแสโลกาภิวัตนที่

เต็มไปดวยการแขงขันอยางรุนแรง เราตองปรับตัวที่จะอยูกับแนวโนมโลกเชนเดียวกับการพัฒนาจากฐาน

อุปทาน มุมมองและมองหาตลาดที่เหมาะสมดวยนวัตกรรมที่แตกตางจากไปจากเดิม 

สุดทาย "กําไรระยะสั้นหางายแตทิ้งความเจ็บปวดในระยะยาวใหเรา" 

ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 โครงการนี้เปนโครงการระยะที่ 3  

 ในอาเซียน โดยเฉพาะ GMS เรามีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม แต ถูกแบงแยกโดยยุค
อาณานิยม 

 การขามศาสตรสําคัญ 
 เครือขายนี้สําคัญนําทุกฝายและทุกดานมาประสานกัน 

 สมัยกอนการทองเที่ยว ดําเนินการโดยธุรกิจใหญ 

 การทองเที่ยวในอนาคตตองเปลี่ยนแปลง 
 การทองเที่ยวชุมชนเปนสิ่งสําคัญใหประโยชนตอดานสุขภาพ การศึกษา สันติภาพ 

 โครงการตอไปที่ภาคใต เชิญอินโด มาเลเซีย บรูไนมา การทองเที่ยวสําคัญตอสันติภาพในภาคใต 

 การทองเที่ยวเกี่ยวของกับหลายดาน 
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หัวขอ เครือขายธุรกิจทองเท่ียวเพื่อสรางความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน 
โดย อาจารยเสงี่ยม เอกโชต ิ

กรรมการผูจัดการ 
Breakaway International Ltd. 

 
 เมื่อ 7 ปทีแ่ลว จีนไดจัดสัมมนาอาเซียนที่มหาวิทยาลัยปกกิง่ รัฐบาลมีความชัดเจนที่กําหนดอะไรคือ

อนาคตการทองเที่ยว อาจารยหาวิทยาลัยอยากรูวาอาเซียนโปรโมทโปรแกรมทัวร เขาเชิญไทยไป
นําเสนอแหลงทองเที่ยว 

 อุตสาหกรรมอยูในวิถีชีวิตมากกวา 100 ป 

 ดร.ถนัด คอมันตรรเิริม่อาเซียน เปนจุดเริ่มของการรวมตัว 

 ความยั่งยืนไมใชมาจากธุรกจิ 
 ในสังคมการทองเที่ยว ตองเขาใจเครือขาย 

 อาเซียนตองใหความสําคัญการทองเที่ยวโลก  

 World Tourism Organization กําหนดวา ความยั่งยืนตองขยายไปทั่วโลก และภาคการทองเที่ยว
ตองนํามาใชภายในปพ.ศ. 2558  

 เราควรเขาใจแนวคิดความยั่งยืนและความรับผิดชอบ 
 ในธุรกิจ การทองเที่ยวชวยใหธุรกิจเติบโต  

 ความยั่งยืนมักอยูในซกีโลกตะวันตก เขามีกฎหมายเขมแข็ง 

 อาเซียนตองรวมมอืในทางที่ถูกทําใหภูมิภาคเราเขมแข็งขึ้นและรวมมือกบัเราทําใหมีความเปนไปไดที่
จะทําสิ่งตางๆ 

 ความรับผิดชอบ 

 ผูรบัผิดชอบคือ กระทรวงการทองเที่ยวกอตั้งเมื่อ 16 ปที่แลว รัฐบาลสมัยนัน้พยายามลดคาแรง
สําหรับแรงงานไปทํางานตางประเทศ 

 5 ปแรก กระทรวงทองเที่ยวใชคนททท.มาทํางาน จงึไมมีแนวทางในระยะแรก 
 ตองมีความรบัผิดชอบเมือ่ทํางานกบัคนหลายกลุม 

 การทองเที่ยวเกี่ยวเนื่องกับคนหลายกลุม 

 ทําไมผูใหบรกิารดานการทองเทีย่วตองสนใจการทองเที่ยวย่ังยืน 
 ถาเราทําแบบไมมมีาตรฐาน ก็ไมมีใครใชบริการเรา 

 การทองเที่ยวเปนธุรกิจไมมีวันหลบั แตเศรษฐกจิแตละประเทศแตกตางกัน โดยเฉพาะภายอาเซียน 
ภายในป พ.ศ. 2558  จะมีคนขามพรมแดนมากขึ้น ทําใหธุรกิจการทองเที่ยวทํางานยากขึ้นตองไดรบั
การฝกอบรมความรูแนวโนมอนาคตการทองเที่ยว สภาพเศรษฐกิจที่อาจไมเปนไปตามคาด 

 คนเดินทางซ้ํา (Repeaters) อาจเพิ่มหรือลดก็ได 
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ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 คุณเสงี่ยมมีประเด็นสําคัญวา ความยั่งยืนในการทองเที่ยวสําคัญ 

 การสรางเครือขาย แตไมยั่งยืน ก็ไมมีประโยชน 

 ความยั่งยืนในการทองเที่ยวตองการมาตรฐาน ตองลงทุนการพัฒนาคน 
 ประเด็นสุดทาย เรื่องความเสี่ยงสําคัญ เชน ราคาน้ํามันที่ตกลง คาเงินยูโรตกต่ํามากที่สุด 

 การทองเที่ยวจะตองรับมือกับความไมแนนอนที่มาพรอมกับการขยายตัวของการทองเที่ยว 
 
หัวขอ กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จของการสรางเครือขายลุมแมนํ้าโขง 
โดย นายกฤษฎา ธีราทิตยกุล 

Operations Manager 
Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO) 

 

 นักทองเที่ยวที่มายังประเทศกลุม GMS มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 รายไดจากการทองเที่ยวคิดเปนรอยละ 7.43 ของ GDP สําหรับกลุมประเทศในอนุภูมิภาค 

ลุมแมน้ําโขง (GMS) 
 ในปพ.ศ. 2556 GMS รายไดจากการทองเที่ยว 68,348.20 ลานดอลลารสหรัฐ 

 มีการลงทุนในภาคการทองเที่ยว GMS 31.52 พันลานดอลลารสหรัฐ 

 นักทองเที่ยวที่มาใน GMS มีระยะเวลาการพํานักเฉลี่ยคนละ 6 .79 วัน ใชจายคนละ 121.36  
ดอลลารสหรัฐ 

 ภาคการทองเที่ยว GMS มีการจางงาน 5,655,908.30 อัตรา 

 การทองเที่ยวเปนตัวช้ีวัดธุรกิจ ถาธุรกิจดี การทองเที่ยวดีข้ึนดวย 
 ในปพ.ศ. 2536 คณะทํางานดานการทองเที่ยว GMS ตั้งขึ้นโดยความรวมมือระหวางผูแทนองคกร

ทองเที่ยวแหงชาติของแตละประเทศใน GMS รวมกับ Agency for Coordinating Mekong 
Tourism Activities (AMTA) ทําหนาที่ประสานงานการทองเที่ยว GMS 

 ในปพ.ศ. 2547 ADB เขามามีบทบาทสงเสริม GMS เปนจุดหมายปลายทางเดียวกัน เนนวัฒนธรรม 
ธรรมชาติและการผจญภัย และสงเสริมใหมีแบรนดแมโขงซึ่งสะทอนความงาม ความหลากหลายและ
จิตวิญญาณ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคนี ้

 ในปพ.ศ. 2548 ปฏิญญาพนมเปญไดมีมติใหกอตั้ง Mekong Tourism Coordinating Office 
(MTCO) เปนสํานักเลขาธิการดูแลคณะทํางานการทองเที่ยว GMS 35 คณะ 

 วิสัยทัศน MTCO คือ สงเสริมและอํานวยความสะดวกการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพระหวาง
รัฐบาล องคการพัฒนาภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อ มีกลยุทธมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยวและการทําการตลาดรวมกันที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวที่มีคาใชจายสงู
จากหลายประเทศมายัง GMS 
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 พันธกิจ MTCO คือ เปนองคกรที่อยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืนโดยใชศักยภาพดําเนินกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว GMS เพื่อกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 กรอบการทํางานสําหรับความรวมมือการทองเที่ยว GMS แบงเปน 3 ระดับคือ 
 ระดับการประชุมรัฐมนตรี 

 ระดับคณะทํางาน 

 ระดับ GMS TWG Chairmanship 
 กิจกรรมของ MTCO ที่ผานมา 

 GMS Phnom Penh Plan Tourism Management in the GMS: A PPP Learning 
Program,  
 Danang Cuisine เปนการวางยุทธศาสตรอาหารสงเสริมการทองเที่ยว 

 MEKONG RIVER RACE & DESCENT - DEVELOP PRO-POOR COMMUNITY BASED 
TOURISM & ASSIST IN CONSERVATION OF THE ICONIC MEKONG RIVER DOLPHIN 

 Activities in Homestay 
 CBT and Ecotourism Best Practice in Cambodia วิถีปฏิบัติที่ดีที่สุดดานการทองเที่ยว
ชุมชนและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในกัมพูชา 

 กิจกรรมของ MTCO ในปจจุบัน 
 การเตรียมความพรอมการประชุม Mekong Tourism Forum 2015 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองดานัง 
ประเทศเวียดนาม ซึ่งเนนการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของ GMS สําหรับ
ชนรุนหลัง 

 การจัดทําเว็บไซตเปนธนาคารความรูดานการทองเที่ยวของ GMS 
 การจัดทําเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวใน GMS 

 ความทาทาย 

 ตองมีกรอบกฎหมาย จะทําใหหางบสนับสนุนงายข้ึน 
 ความยั่งยืนดวยตนเอง เปนพันธกิจสําคัญ  

 MTCO เกิดจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจ การบูรณาการจะตองมีดานวัฒนธรรม 
    และภูมิปญญาดวย จะทําใหแข็งแกรงขึ้น 

 
ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 MTCO มีความใกลชิดกับเรา แมมีโครงสรางหลวมแตสรางความรวมมือ GMS อยางใกลชิด 
 ขอใหนําความรูไปใช 

 ใน Workshop ดูวาในประเทศคุณมีเครือขายการทองเที่ยวอยางไร 

 ในอนาคตอาจจะใชเครือขาย GMS มาใช แลวเริ่มสรางเครือขายอาเซียน  อาจดูจาก MTCO และคุณ
ภราเดชเพื่อกระชับความสัมพันธ แลวก็นําไปพัฒนาเปนโครงการและทําใหสําเร็จแบบมีมูลคาเพิ่ม 

 การสรางเครือขายชวยใหกิจกรรมดําเนินการไปได ตองมีความไววางใจกัน  
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 ควรสรางเครือขายรวมกับองคการระหวางประเทศ 

 Workshop เปนการแลกเปลี่ยนความหลากหลาย และนําประเด็นสําคัญมาใชใหเกิดประโยชน 
 
ชวงถาม-ตอบ 
 
Assoc. Prof. Dr. Pham Truong Hoang, Head of International Cooperation Department 
Lecturer of Faculty of Tourism and Hospitality, The National Economics University,  
Vietnam 

 วิทยากรไดพูดถึงความรวมมือและการสรางเครือขายภายใน อยากทราบประสบการณของประเทศ
ไทยวานําภาคเอกชนเขามามีสวนรวมอยางไร 

นายกฤษฎา ธีราทติยกุล, Operations Manager, Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO) 
 ในระยะแรกเราทํางานรวมกับ NGOs กับภาครัฐสวนใหญ  

 เรามี Mekong Advisory Group โดยเชิญภาคเอกชนมาเปนที่ปรึกษา 
 โครงการของเราก็มีภาคเอกชนมารวมดวย  

 เราสามารถจะสื่อสารกับประเทศเจาภาพ 

 โครงการนี้เราทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของ GMS  
 ภาคเอกชนของแตละประเทศก็ประชาสัมพันธโครงการ 

 ในการทําโครงการก็ตองนําภาคเอกชนเขามารวมดวย 
อาจารยภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 การทองเที่ยวชุมชนของแตละชุมชนสามารถรวมกันเปนเครือขายได เหมือนปลาเล็กที่รวมตัวกันตอสู

กับปลาใหญ  
 ในความรวมมือมันก็มีการแขงขันกัน 

 เมื่อมองภาพรวมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไมใชการแขงขันที่อยูภายใตการควบคุม 

 เราตองทํางานรวมกันแบบ PPP คือระหวาง ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อสรางความยั่งยืนให
ภาคการทองเที่ยว สิ่งแวดลอม 

 เราตองสรางเครือขาย ปลาเล็กตองทํางานรวมกันเปนเครือขายเพื่อใหมีอํานาจการตอรองที่สูงขึ้น 
และตองไมแขงขันกันเอง เหมือนเราที่เปนอาเซียน ตองผนึกกําลังกันเปนภูมิภาคเพื่อไปแขงกับโลก  

 นอกเหนือจาก เครือขายแลว เราก็เปนหุนสวนธุรกิจกันขาม Sector ได เชน ชุมชนทํางานรวมกับ
โรงแรมหรือบริษัทนําเที่ยวเพื่อใหไดรับประโยชนรวมกัน ทําใหเกิดโอกาสที่ดีที่สุดตอทุกฝาย 

 เมื่อทํางานรวมกันแลว ก็ตองเกิดความเจริญกาวหนาดวย  
Mr. Aung Din, Chairman, Nature Lovers, Travel and Tours Company Limited 

 ผมประทับใจมากที่ไดมีโอกาสมารวมแลกเปลี่ยนประสบการณกับทุกทาน ถือวามีคุณคามากสําหรับ
ประเทศของผม และทุกทานที่อยูที่นี ่

 การสรางเครือขายสําคัญมาก 
 ปญหาคือเครือขายที่สรางมาไมสมดุล และขาดภาคเอกชน เอกชนไมเขาหาชุมชน 

 อยากทราบวิธีสงเสริมใหเอกชนเอาใจใสชุมชน 
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 ถาไมมีชุมชน การทองเที่ยวก็ไปไมรอด 

 ภาคเอกชนก็ตองมีความรบัผิดชอบ ใหการสนบัสนุนชุมชน 

 ในพมายังไมมีโฮมสเตย บางชุมชนไมมปีระสบการณในการรองรบันักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
 อะไรเปนสิง่ทีส่ําคัญทีสุ่ดในความรับผิดชอบของภาครัฐ 

อาจารยภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 การทองเที่ยวชุมชนเปนทีรู่จักของประเทศในกลุมอาเซียน 

 การทองเที่ยวชุมชนยังไมเขาไปในการพัฒนาการทองเที่ยวกระแสหลกัของประเทศ บางทีก็เปน
โครงการ CSR และยังไมเปนเอกภาพในประเทศเดียวกัน  

 เมื่อ 10-20 ปที่แลวรัฐบาลไทยเคยเนนปริมาณนักทองเที่ยว 

 แตตอนหลงัมาเนนคุณภาพหรือการเพิม่รายไดการทองเที่ยวและกระจายรายได 
 แตยังไมมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  

 ตัวชี้วัดที่ชัดเจนจากรัฐบาลคือตองการรายไดจากการทองเทีย่วปละ 2 พันลานบาท จะตองมี
นักทองเที่ยวมาเทาไร 

 ในปพ.ศ. 2556 มีนักทองเที่ยวมาไทย 26 ลานคน ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 5 แสนตาราง
กิโลเมตรซึ่งมีพื้นที่ใกลเคียงกับประเทศฝรัง่เศส แตฝรั่งเศสมนีักทองเที่ยว 83 ลานคน แตสถานที่
ทองเที่ยวอยูในสภาพด ี

 ในไทย สถานที่ทองเที่ยวเสื่อมสภาพลง เปนเพราะนักทองเที่ยวกระจายไป 77 จังหวัดของไทย มี 9 
จังหวัดทีม่ีนักทองเที่ยวตางชาตปิละเกิน 1 ลานคน  

 เมื่อดูจํานวนนักทองเที่ยวภายในประเทศ ก็มกีารเดินทาง 120 ลานครัง้เมือ่ปที่แลว  
 จังหวัดทีม่ีนักทองเที่ยวเกิน 1 ลานคนมี 37 จังหวัด แสดงถงึการกระจกุตัวของนักทองเที่ยว ถาเกิด

การกระจายตัวของนกัทองเที่ยว ก็ตองมีผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวเสนอตอนักทองเที่ยว การสราง
สถานที่ทองเที่ยวใหมไมใชเรือ่งงาย  

 นักทองเที่ยว 83 ลานคนไปฝรัง่เศสไมใชแคปารีสหรือเมืองใหญๆ แตกระจายไปทั่วประเทศ 
 เราไดเสนอตอรัฐบาลใหบรรจุการทองเที่ยวชุมชนเขาไปในการทองเที่ยวกระแสหลัก เพื่อสงเสริมให

เกิดการกระจายตัวของนักทองเที่ยว และตองมีการพัฒนาศักยภาพใหชุมชนสามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไปพรอมกบัการอนุรกัษมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ

 ตองมีนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล  
 แตกอนทําสําเรจ็เพราะนโยบายรัฐบาลและการรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน 

 ชมุชนไมมีโอกาสจะนําเสนอความตองการและปญหาในกระบวนการใดๆ 

 ตองมีการรวมมือกันโดยขยายไปยงัชุมชนเพื่อใหเกิดการพฒันาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 การทองเที่ยวในอนาคตตองไมเนนแคทํากําไรสูงสุด 
 เราตองมองการเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ ทําใหเกิดความเปนไปไดใหมๆ 

 ตองเนนความยั่งยืน 

 ตองพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวชุมชน 
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 ตองพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ตองมองอนาคต และมีการสรางนวัตกรรมหลังจบโครงการนีไ้ป 

 จริยธรรมเปนสิ่งสําคัญทีสุ่ด 
 ทุนนิยมและความยัง่ยืนตองไปดวยกัน 

นายวีระ บํารุงศรี ที่ปรึกษาสภาหอการคาอุทัยธานี 
 ผมประทบัใจยทุธศาสตรปลา  

 การทองเที่ยวชุมชนตองทําโดยคนในชุมชนหรือ SMEs ซึ่งถอืเปนปลาเลก็ 

 การทองเที่ยวเชิงอนุรกัษและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดําเนินการโดยคนกลุมเล็กๆ  
 รัฐบาลไมสามารถทําอะไรไดมากเพื่อพฒันาคนเหลานี้ ดังนัน้ดร.จรีะจงึเนนการพฒันาทรัพยากร

มนุษย 
 โครงการนี้คลาย Training for the Trainers เมื่อเรียนรูแลวก็ตองนําไปถายทอดใหผูอื่นทราบ เพื่อให

สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกัน 
 นี่เปนยุทธศาสตรปลาเล็ก ทีเ่ราตองสรางกลุมเลก็ๆ 

 ตามที่อาจารยภราเดชและดร.จีระกลาววา ตองระวังผลกระทบทางลบ 

 เราก็พยายามจะพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆในภาคตางๆของประเทศ  

 ยังมีปญหาคือธุรกิจทองเที่ยวรายยอยยงัขาดโอกาสในการทาํงาน 
 ถาเราไมสามารถแกปญหาการบรหิารมาตรฐานการใหบริการจากชุมชนหรือธุรกิจรายยอย เราก็จะ

เปนปลาเล็กที่ถูกปลาใหญกิน 
Ms. Thida Han, Senior Lecturer , Yangon University 

 อยากทราบการวางแผนยุทธศาสตรสถานทีท่องเที่ยวของภูเก็ตและพัทยาเพราะทั้งสองแหง 
 เปนมรดกทางธรรมชาติ และมีความคลายคลงึกบัชายหาดในพมา 

อาจารยภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 ผมไดเคยรวมเปนคณะกรรมการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

 เราแบงเปน Cluster แลวกําหนดตําแหนงของแตละ Cluster 

 ภูเก็ตเปนบีชรสีอรทซึ่งเปนที่นิยมในประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณของตนแตไมไดรับการประชาสัมพันธ 
 ภูเก็ตควรเปนชายหาดที่สะอาด  

 พัทยาเปนชายหาดที่มีความคึกคัก (Active Beach) มีกิจกรรมมากมาย เชน ช็อปปง ศูนยกีฬา  

 เราตองวางตําแหนงใหมของ Cluster โดยเนนเฉพาะพื้นที่เดียว 
 Cluster ของภูเก็ต ยังครอบคลมุพังงา กระบี ่

 ผูบริหารจงัหวัดแตละจังหวัดยังไมไดหารือกัน นี่คอืเหตุผลทีต่องสราง Cluster 

 นักทองเที่ยวชอบ Active Beach มากกวาหาดทีเ่งียบสงบ 

 บริษัทนําเที่ยวไมคอยมีความรูจึงแนะนํานกัทองเที่ยวไปยงับชีรีสอรทที่ดทีี่สุดที่ภเูก็ต เพราะหาดอื่นไม
สามารถตอบสนองความตองการนี้ได 

 เราสามารถจะเพิ่มขึ้นกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากบีชรสีอรท อาจมี Cluster อื่น เชนอาววัฒนธรรม นี่
คือสิ่งที่ควรทํา น่ีเปนกรอบการทํางานจากบนลงลาง 
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 ชุมชนก็มีเสรีภาพในการเลอืก คิด และทําอะไร 

 นี่คือเหตผุลที่เราจะพฒันาเพื่อกระจายนกัทองเที่ยวออกไปยงัที่ตางๆ 

 ไมควรจะใชนโยบายจากบนลงลางเทานั้น แตตองนําชุมชนเขามามีสวนรวมดวย 
ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 ถาดูระยอง จันทบรุีและตราด ก็มีหาดสวย 
 อนาคต ควรจะไปจังหวัดเล็กๆบาง  เชนจากภูเก็ตไปพังงา มวีัฒนธรรมจีนและการทําเหมืองแร 

 เราไมไดพึ่งจังหวัดใหญอกีตอไป  

 ตองชวยลดมลภาวะและตองดูศักยภาพการรองรบันักทองเที่ยวดวย 
ดร.จีระเดช ดิสกะประกาย ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 ปญหาคือทุกคนอยากเปนปลาใหญ และปลาเลก็ที่โดดเดี่ยว ควรจะเปนฝงูปลาเล็กทํางานรวมกัน ก็
เอาชนะปลาใหญ ประเทศใหญได 

 เศรษฐกจิยุโรปตกต่ํา เปนขาวดีสําหรบัอาเซียน เราจะดําเนนิการทองเที่ยวไปตามเดิมหรอืปกปอง
ประเทศเรา 

นายอนุชา เทียนชัย นายกสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจันทบุรี 
 เราใชพัทยากบัภูเก็ตเปนตัวอยางศึกษา บางคนพอใจทีจ่ะอยูในสภาพแบบนั้น 

 จะทําอยางไรใหคนเชื่อและทําตามเรา 

 เราตองดสูภาพแวดลอมและชุมชน และควรทําใหคนเขาใจ 
อาจารยทาํนอง ดาศรี กรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 เราควรใหความรูแกนักทองเที่ยว 
อาจารยเสงี่ยม เอกโชต ิกรรมการผูจัดการ Breakaway International Ltd. 

 ตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ 
 ควรดูอยางการบรหิารการทองเที่ยวของภูฏาน 

 เราตองทํางานรวมกันในภาคการทองเที่ยว 
นายกฤษฎา ธีราทิตยกุล, Operations Manager, Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO) 
 ผมไดเรียนรูมากมาย 

 ความยั่งยืนและประโยชนรวมกันสําคญั  
 การทองเที่ยวชุมชนเปนผลิตภัณฑทีเ่หมาะสม ตองทําอยางดวยความยั่งยืนและรับผิดชอบ 

อาจารยภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน 
ขอฝากขอคิดในการพฒันาการทองเที่ยวไว 2 ขอคือ 

 Inclusive ทุกฝายมสีวนรวม 
 Manageable ทําในสิ่งที่ทําได เริ่มที่ตัวเราตองบรหิารตนเองใหไดแลวจะรับมือกบัความตองการตางๆ

ได  
ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 Networking, Sustainability, Ethics 
 การทองเที่ยวชุมชนตองเอาชนะอปุสรรค 
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 ถาจะทําอะไร ใหทําเปนขั้นเล็กๆ 

 ถาทําสําเร็จ Networking, Sustainability, Ethics ก็จะเกิดขึ้น 

 สัมมนานีเ้ปนขั้นเล็ก 
 ควรนําเสนอกรณีศึกษาของประเทศตน 

 
บรรยายพิเศษเรื่องการสรางคุณธรรมจริยธรรม ดานการทองเที่ยวและกีฬา 
โดย ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ  
      เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 
แนวคิด 8K’s+5K’s ทุนทางจริยธรรมเปนพื้นฐานที่สําคัญ 
 ทุนทางจริยธรรมไมใชแคทําดสีําหรบัตนเอง แตตองสรางคณุประโยชนใหกับสวนรวมดวย 

 ทุนทางจริยธรรมไมใชแคเคารพกฎหมายเทานั้น แตตองไมสรางความเดือดรอนใหผูอื่นแมวาจะไมใช
สิ่งทีผ่ิดกฎหมายก็ตาม 

 ทุนทางจริยธรรมเปนขั้นทีส่ําคัญในการสรางศักยภาพ 
 การสรางเครือขายจะไมประสบความสําเรจ็ถาผูมีสวนไดสวนเสียทัง้ 4 กลุมไมมีทุนทางจริยธรรม  

 ผูมสีวนไดสวนเสียทั้ง 4 กลุมตองพจิารณาปจจัย 4 ขอที่สนบัสนุนทุนทางจริยธรรม ไดแก บาน วัด 
โรงเรียนและสือ่ ทุกประเทศจะตองใชปจจัย 4 ขอนี้สงเสริมทุนทางจริยธรรม 

 
การนําเสนอผล Workshop 
กลุม 2 
ปญหาทางจริยธรรม 
1.การบริหารจัดการขยะ  
2.คอรัปชั่น 
3.ขาดการใหความรูดานจริยธรรม 
4.ขาดการประสานงาน  
5.การแขงขันที่ไมเปนธรรม ทําใหชุมชนไดรบัความเดือดรอนเพราะเสียเปรียบ 
การแกปญหา 
 ตองมีการฝกอบรม  

 ทุกกิจกรรมตองมีความสม่ําเสมอ 

 ความรวมมือทุกภาคสวน 

 การใชกฎหมายเขมงวด  
 อาสาสมัครการทองเที่ยวดานมาตรฐานจริยธรรม 

ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 ผมเคยเสนอใหพฒันาอาสาสมัครการทองเที่ยว 

 ทําไดดีมาก 
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กลุม 1 
ปญหาทางจริยธรรม 

1. การขาดจริยธรรม บังคับใหนักทองเที่ยวซื้อของ 
2. Word of mouth เมื่อเจอปญหากบ็อกตอกันทําใหไมมีคนมา 

การแกปญหา 
 การหารือกัน 

 ทําใหทุกสิ่งมีมาตรฐาน 
 ตองมีการแจงใหนักทองเที่ยวทราบ 

 
ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 เราควรมกีารมกีําหนดมาตรฐานจริยธรรมทองเที่ยวและกีฬา  เพื่อเปนมาตรฐานอาเซียน 
 ควรดําเนินการตอไป เปนการลดความไมเทาเทียมกัน 

 
กลุม 4 
ปญหาทางจริยธรรม 

1. ขาดความรูในการบริหารธุรกจิแอยางถูกตองตามจริยธรรม ยังเนนการทํากําไรมากเกินไป  
2. ไมเขาใจความสําคัญในการรกัษาสิ่งแวดลอม ถาสิ่งแวดลอมถูกทําลายจะทําใหนกัทองเที่ยวไมมา 
3. ความไมซื่อสัตย แท็กซีโ่กงคาโดยสาร 
4. ความปลอดภัย ถาไมปลอดภัย นักทองเที่ยวไมมา 

ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 มีการเชื่อมโยงทุนทางจริยธรรมกับทุนนิยม ถาขาดทุนทางจริยธรรม จะทําใหไมยั่งยืน 
 การแกปญหาดวยการฝกอบรมดี แตยังไมพอ ตองทําอยางอืน่ดวย 

 
กลุม 3 
ปญหาทางจริยธรรม 
1.ทัศนคติที่เห็นแกตัว 
2.การทําลายสิง่แวดลอม 
3.ขาดการใหความรู 
4.คอรัปชั่น 
การแกปญหา 
1.ฝกอบรม 
2.การใหงบสนับสนุนโครงการ การบงัคับใชกฎหมาย 
3.การอบรมจากครอบครัว การเรียนรูตลอดชีวิต 
 
ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 ทุกกลุมนําเสนอการฝกอบรม แตตองเนนการทําใหสําเร็จ 
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นําเสนอแนวทางพัฒนาศักยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
ในกลุมอาเซียนบวกสาม  
ใหขอเสนอแนะโดย   
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 
อาจารยทาํนอง ดาศรี 
ดร.จีระเดช ดิสกะประกาย 
 
กลุม 1 นําเสนอโครงการแบงปนความรูดานการทองเที่ยวชุมชน 
 
1.สถานการณปจจุบัน 
 อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (เปนสวนหนึ่งของอาเซียน +) 

 ความแตกตางระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ ) 
 การสนบัสนุนจากประเทศคูเจรจาของอาเซียน (จีน, ญี่ปุน, เกาหลี ฯลฯ) 

2.เปาหมายในอนาคต 
 เครือขายการทองเที่ยวชุมชน (CBT) สําหรับอาเซียน ++ 

 ปที่ 1: การทองเที่ยวชุมชน 50 แหงของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 ปที่ 2: การทองเที่ยวชุมชน 100 แหงของอาเซียน 
 ปที่ 3 การทองเที่ยวชุมชนของอาเซียน ++ 

 การพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน  

 การดูแลรักษาสิง่แวดลอม 
 การตลาดและสงเสรมิการขายที่เหมาะสม 

 มาตรฐานและการสรางความหลากหลาย (มเีอกลักษณและนําเสนอไดด)ี 
3.วิธีการดําเนินการ 
 กรอบการทํางาน 

 สุมตัวอยางทําในระดับหมูบาน จังหวัด ประเทศ 

 วิธีอื่น ๆ 
 การสนบัสนุนจากประชาชนในระดบัรากหญา 

 การสงเสรมิใหใชวิถกีารปฏิบัตทิี่ดีทีสุ่ด 

 ขั้นตอน 
 การฝกอบรมพฒันาความรูพื้นฐาน (ตรงและทางออม) 

 การตั้งเครือขายทีจ่ําเปน 

 การเตรียมทีจ่ะขยายไปในระดับอาเซียน 
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4.การดาํเนินการใหสําเร็จ  

 ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ 
 การสนบัสนุนจากคนในทองถิ่นประชาสังคมภาคเอกชน 

 ทรัพยากรทีจ่ําเปน: 

 คน 
 เทคโนโลย ี

 อุปกรณ 

 วิธีการเอาชนะอุปสรรค 
 ความตอเนื่องของการฝกอบรม 

 การทํางานอยางใกลชิดกับคนในทองถิ่น 

 ผูมสีวนไดเสีย 
 NGOs นักวิชาการ พนักงาน รัฐบาล 

ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 ควรใสจีนไปในคณะทํางานเพราะจีนก็อยูในการประชุมครัง้นี้ดวย เราเริม่จาก 6 ประเทศ 

 ขอดีคือ กลุมนี้ใชขั้นตอนเหมาะสมคือ Where are we? Where do we want to go? How to get 
there? How to do it successfully? เพื่อเอาชนะอปุสรรค 

 ขอ 1,2 และ 3 ทําไดไมยาก  

 เมื่อทําแลว ตองทําใหสําเร็จ 

 สิ่งสําคัญ การสรางเครอืขายคือความปรารถนาที่จะไดประโยชนจากการทํางานรวมกัน 
 แผนดีมาก เพราะตองการเริม่ที่ GMS แลวขยายไปทั้งอาเซียน 

 อาเซียนจะไมสมบรูณถาไมมีประเทศทางใต 

 ปนี้เราสามารถไปจัดที่ภาคใต ปตอไปก็ทําโครงการอาเซียนบวกบวก  
 ที่ยากที่สุดคือการเอาชนะอุปสรรค 

 กลุมนีทุ้กอยางดหีมด 

 อยากใหคิดทําตอหลงัจากโครงการจบแลว สรางเครือขายไมเปนทางการ ขอใหแบงปนความรูผาน
เว็บไซต 

 โครงการแรกเปนกรณีศึกษา เราตองทําขั้นตอไปเพื่อเสริมสรางเครือขาย เริม่จากประเทศของคุณ 
 เราตองมีความรวมมอือาจกระจายผานเครือขายสังคมออนไลนหลังจากโครงการนี ้

 ทําโครงการสําเร็จแลวก็ตองกระจายผานเครือขายสงัคมออนไลนดวย 
ดร.จีระเดช ดิสกะประกาย ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 กลุมนีท้ําไดดีมาก 

อาจารยทาํนอง ดาศรี กรรมการมลูนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 ขอแสดงความยินดกีลุมนี้ดวย 

 การสรางมาตรฐานเพื่อใหเกิดความยั่งยืนตองเนนคุณภาพ 

 การฝกอบรมชุมชนรากหญาตองทําใหเขาเห็นความสําคัญเครือขาย ทีม 
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 คุณตองทําใหทุกฝายมสีวนรวมเชน ภาครัฐ ผูประกอบการ  

 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ตองเนนการทําใหยัง่ยืน 
 
 
กลุม 2 
โครงการสรางศักยภาพสงเสริมการบริหารการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไปอีกระดับหน่ึง 
สถานการณปจจุบัน 
จุดแข็ง 

 แหลงทองเที่ยวทีม่ีศักยภาพมีความหลากหลาย 
จุดออน 

 การขาดความตระหนกั ความรวมมืออนรุักษ การเขาถึงและการศึกษา 
โอกาส 

 การเขาสูประชาคมอาเซียน 
ภัยคุกคาม 

 ภัยธรรมชาติและโรคระบาด 
วิธีการดําเนินการ 

 ทําโดยใหทุกคนไดรบัประโยชนไมใชมุงเนนทํากําไรเทานั้น ตองสรางสมดลุ 
 นํา 3 ภาคสวนมารวม 3P 

 สรางความไววางใจใหชุมชน 

 ตองอาศัยผูนําชุมชน เชน พระหรือผูนําทางศาสนามีอํานาจมาก มาสนบัสนนุ 
ปจจัยความสําเร็จ 

 ผลประโยชนรวมกัน 

 โอกาสสําหรับโครงการแลกเปลี่ยน 
 สรางความไววางใจในหมูประชาชนผานเครือขายที่มปีระสิทธิภาพ 

 การบริหารจัดการพื้นที่อยางยั่งยนื 

 3E (อารมณ การแลกเปลี่ยนและประสทิธิภาพ) 
 6P (รัฐ เอกชน ประชาชน ความปรารถนาตองการ เปาหมายและการมีสวนรวม) 

วิสัยทัศน 
 สรางสมดลุระหวางผลประโยชนที่จบัตองไดและจบัตองไมไดของผูมสีวนไดสวนเสีย 

พันธกิจ 
 คิดระดับทองถิ่น ทําระดบัโลก 

 สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรเพือ่นําไปสูความยัง่ยืน 
ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 กลุมนีท้ําไดลึกทัง้แนวคิด ยุทธศาสตรและความคิดใหม 6P, 3E  

 การนําเสนอของกลุมนี้เต็มไปดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
 และกลุมนี้ก็ใช 3 ขั้นตอนของผม รวมทั้งเนนปจจัยความสําเร็จ 
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 ตองระวังอันสุดทาย  

 กลุมนี้ตองคิดใหรอบคอบเกี่ยวกบัโครงการในระดับจลุภาควาจะเริ่มตนอยางไร โดยยึดหลักในการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ 

 ปจจัยสําคัญคือการสรางเครอืขายกับผูมสีวนไดสวนเสียทั้งหมดภายในประเทศกอน เชน ผูนําทองถิ่น 
นักวิชาการ 

 เมื่อคุณทําแลว ก็ควรนํามาเปนกรณีศึกษาในกลุมประเทศ GMS  

 เมื่อคุณทําไดดี ประโยชนที่ไดรับไมใชแคเศรษฐกิจแตรวมถึงรายได สันติภาพ การขยายความรวมมือ 
มิตรภาพและประโยชนรวมกันดวย 

 การนําเสนอครัง้นี้ดีมาก ประโยชนไมใชแคเปนสิ่งทีจ่ับตองไดแตก็มีดานที่จบัตองไมได 
 อยากใหวิเคราะหขอดีการสรางเครือขายของโครงการกลุมคณุ แลวแบงปนผานเครือขายสังคม

ออนไลน เพราะไอทีเชื่อมโยงเราและทําใหเราอยูดวยกันตราบนานเทานาน 
 กลุมนีม้ีความคิดดีๆมากมายแตตองทําใหสําเร็จดวย 

 กลุม 1 และ 2 ควรคิดรวมกันจะเสริมกันอยางไร 
อาจารยทาํนอง ดาศรี กรรมการมลูนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 ควรนําเสนอประสบการณในการสรางความไววางใจใหชุมชน 

ดร.จีระเดช ดิสกะประกาย ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 โครงการนี้คลายกลุม 1 แตดําเนินการตางกัน 

 ควรคิดระดับทองถิ่น และทําในระดับจักรวาล เพราะเราตองเผชญิกับสิ่งที่ไมรูในอนาคต 

 ภาคสวนอื่นที่ไมใชรัฐบาลก็เปนผูที่ดําเนินการ 
 เราเปนผูกระตุนชุมชนใหมามสีวนรวมกบัคุณแลวคุณสามารถพิสูจนใหรัฐบาลเห็นไดเพราะรัฐบาลรอ

ใหทุกฝายพรอมกอนแตกม็ีขอจํากัดบางประการในการเขามามีสวนรวม 
 การทองเที่ยวทําคนเดียวไมได ตองไดรับการสนบัสนุนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ  

 
 
กลุม 3 
โครงการพัฒนาจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของอาเซียนบวกจีนอยางยั่งยืน 
 
การวิเคราะห SWOT 
จุดแข็ง 
 มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณ 

 จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวอยูในสภาพที่ยังไมถกูทําลาย 

 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ชายหาดสวยงาม 

 อัธยาศัยไมตรี 

 อาหารไทย 
 สปา 
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 การนวดแผนโบราณ 
จุดออน 
 แรงงานฝมือและแรงงานกึง่ฝมือ 

 ไดรับการสนบัสนุนนอยจากรัฐบาล 

 การอนุรกัษยังทําไดไมด ี
 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

 ความซื่อสัตย 

 ความปลอดภัย 
 ภาษาและการสือ่สาร 

โอกาส 
 ความหลากหลายทางการทองเที่ยว 

 ประวัติศาสตรและวฒันธรรม 

 โอกาสการจางงาน 
 กระแสการทองเที่ยวเชิงอนรุักษ 

 การสงเสรมิระบบเกษตรอินทรีย 

 การเขาถึงขอมูลดานการทองเทีย่วงายขึ้น และมีการเชื่อมโยงเสนทางทําใหเขาถึงแหลงทองเที่ยวได
งายขึ้น 

ภัยคุกคาม 
 ผลกระทบทางลบที่มาจากไอทีและขาวลือตางๆ 

 ปญหาทางการเมือง 

 วิกฤติเศรษฐกิจโลก 
 การคอรปัชั่น 

 วิสัยทัศนโครงการ เพือ่สรางความยั่งยืนและผลกระทบทางบวกตออาเซียน+จีน 

 พันธกิจคือ การบูรณาการ วางแผน การจัดการ การควบคุม 
ยุทธศาสตร 

 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย 
 การหางบประมาณ 

 ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค 

 การสรางเครือขาย 
 การควบคุมดูแล 

รายชื่อจุดหมายปลายทางการทองเท่ียว 

 พมา - ทะเลสาบอินเล 
 ลาว - Nam Tha 

 กัมพูชา – Phi Pat Waterfall 

 ไทย – ตํานานแมน้ําเจาพระยา (Legend of the Rivers) 
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กลุมเปาหมาย 

 ชาติตะวันตก 
 Backpackers 

 ตลาดเฉพาะกลุม 
กรอบการทํางานในปพ.ศ.2559 

1. วางแผน มีการประชุมเดือนละครัง้ และมีการทําวิจัย สํารวจ 
2. การปฏิบัติ มกีารฝกมัคคุเทศกทองถิ่น ฝกอบรมเจาภาพ ผูมสีวนไดสวนเสีย มกีารสงเสริม มีการตลาด 

พิธีเปดเดือนกรกฎาคม 
3. ติดตามและประเมินผล ทางสื่อสังคมออนไลน รายงาน และบลอก 

ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 เราควรทําโครงการเล็กโดยพึ่งตนเอง ยูเนสโกใหไดแคเทคนคิแตไมมีเงิน 
 ตองสรางเครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
กลุม 4 
โครงการพัฒนาคนรุนใหมในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงดานการทองเที่ยวและกีฬาตามแนวทาง Learn, 
Share และ Care 
 โครงการนี้สงเสรมิความเขาใจที่ดสีําหรับคนรุนใหมในดานเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอม 

 และวิธีการที่ทุนทางจริยธรรมสามารถรักษาความยั่งยืนของการทองเที่ยวและกีฬา 

 โครงการนี้เนนแนวทาง 
 เรียนรู: การพฒันาทรัพยากรมนุษย "การฝกอบรมเพือ่ใหผูเขารับการฝกอบรมแตละทานไปขยาย
ผลตออีก100 คน 
 แบงปน: การเรียนรูจากคนอื่นและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 การดูแล: ดูแลหวงใยประเทศอื่นๆและการอนุรกัษสิง่แวดลอม 
ปจจัยความสําเร็จ 
 การสนบัสนุนจากภาครัฐอยางเปนทางการ 

 วิชาการ 

 ผูนําทองถิ่น 
 ธรุกิจ / ผูประกอบการ 

อุปสรรค: 
 การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 

 การนําเสนอตอรัฐบาล 
 
วิธีการดําเนินการ 
 นําเสนอโครงการตอรัฐบาลไทยและอธิบายถึงวิธีการทํางาน 

 คัดเลือกผูแทนจากประเทศ ประเทศละ 5 คน โดยการสัมภาษณ 

 กลุมเปาหมายเปนคนรุนใหมจาก 4 กลุมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงโดยเลือกจากเครือขายในอดีต 
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 โครงการนี้จะเริม่ตนทีป่ระเทศไทยอยูในตําแหนงยุทธศาสตร และมีความเปนไปไดมากทีสุ่ดในการทํา
โครงการ 

 ประเทศทีจ่ะเขารวมโครงการไดแก ไทย กัมพูชา จีน ลาว พมาและเวียดนาม เพราะประเทศเหลานี้
จะเชื่อมตอกับแมน้ําโขง ผูเขารวมโครงการนี้จะเดินทางไป 5 ประเทศและอยูในแตละประเทศเปน
เวลา 3 - 4 วัน 

ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 กลุม 4 นําการทองเที่ยวและกีฬามารวมกันซึ่งเปนเปาหมายหลักของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 กลุมนี้นําเสนอโครงการที่นําไปปฏิบัติไดจริง โดยเนนกลุมเปาหมายคือคนรุนใหม ซึ่งก็รวมทกุทานที่นี่
ดวย 

 นอกจากนีก้็ยังพฒันาศักยภาพโดยใช Learn, Share, Care ใหความสนใจสิ่งแวดลอม 
 การทองเที่ยวและกีฬาสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ 

 การใหความสําคัญดานความยั่งยืนถือวาด ี

 สิ่งสําคัญคือการพัฒนาการขยายความรูผาน Training for Trainers 
 ขอใหกลุมนี้ใชประสบการณอธิบายใหเพือ่นคุณเขาใจวาไดเรยีนรูอะไรใน 4 วันที่ผานมา 

 ในอนาคต นอกเหนือจากผูเขารวมโครงการอยางคุณ 30 กวาคน ขอใหกระจายความรูผานเครือขาย
สังคมออนไลน หรือพฒันาหลักสูตร  

 นี่เปนสิ่งสําคัญเพราะผูนําทองถิ่นเปนผูที่ตองไดรับการพฒันา 

 ผมตองการใหผูนําทองถิ่น นักวิชาการ ภาครัฐและนักธรุกจิทํางานรวมกัน เขาใจซึ่งกันและกัน นําผูมี
สวนไดสวนเสียทั้ง 4 กลุมมามสีวนรวม แมจะยาก แตประโยชนมหาศาลเพราะเปนมลูคาเพิม่จาก
ความหลากหลาย แตละกลุมอาจตางกัน ถานําความหลากหลายมาผสมผสานกัน ก็จะเกิดประโยชน
ตอสังคม 

 ทั้ง 4 กลุมมีความหลากหลายทางความคิด แตไมจําเปนตองนําไปสูความขัดแยง ตองใหความสนใจทุก
ความคิดที่แตกตาง  

 ขอบคุณมาก โครงการนีส้ามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและเนนคนรุนใหม 
ดร.จีระเดช ดิสกะประกาย ที่ปรึกษา มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

 ในการทองเที่ยวเชิงกีฬา ถาคุณเปนผูเขารวมการแขงขัน ครอบครัวของคุณกจ็ะตามมาดวย 
 ควรจะมีการแขงขันวายน้ําในแมน้ําโขงไปจีน 

 
กลาวในนามผูเขารวมโครงการ  
โดย Mr. Aung Din, Chairman, Nature Lovers, Travel and Tours Company Limited 
 ในนามผูเขารวมโครงการ ขอขอบคุณกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาและมลูนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศดวยใจจริงที่กรุณาจัดโครงการการทองเที่ยวและกีฬาใน
ระดับภูมิภาคอยางโครงการพฒันาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาดานการบริหารจัดการเชิงบรูณาการเพื่อ
รองรับการเปดประชาคมอาเซียนทีส่ําคัญเชนนี้ดวยความเปนมืออาชีพ 
 ในระหวางการสัมมนาครัง้นี้ เราไดรับความรูมากขึ้นเพือ่นํากลับไปแบงปนใหทองถิ่นของเรา เพือ่ให
เกิดความเขาใจและความรวมมอืใหมากขึ้นผานการสรางเครอืขายสําหรับการพฒันาดานคุณธรรม จริยธรรม 
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 อยากกลาวสิ่งที่ออกมาจากใจคือ อัธยาศัยไมตรีและความเมตตากรุณาที่เปนปกตินสิัยของคนไทย ทํา
ใหเรามีความสุขแมวาเราจะอยูในจังหวัดเชียงรายอันงดงามในระยะเวลาสั้นๆก็ตาม เชียงรายเปนสถานที่
มหัศจรรยที่มสีามเหลีย่มทองคํา เราไดพบเพื่อนที่จิตใจและนิสัยด ี
 สุดทาย ผมขอเชิญเพื่อนๆทุกคนดําเนินกจิกรรมตอเนื่องจากโครงการนี้ดวยกันเพื่อเปนการตอบแทน
คณะผูจัดงานที่ชวยใหโครงการนีเ้กิดข้ึน 
 ขอใหอยูเพือ่วันพรุงนีท้ี่ดีกวาไมวาจะเปนเพื่อชุมชนและภูมภิาคของเราก็ตาม 

ขอบคณุครับ 
 
กลาวปดงาน โดย ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 
 
 ผมรูสึกซาบซึ้งทีท่ําใหผมไดมีโอกาสไดรบัการแบงปนประสบการณ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนผูรวมจัดงานสมัมนาที่สําคัญนี ้
 ในชวงระยะเวลา 4 วันที่ผานมา เมื่อผมพบทุกทานครั้งแรก ผมทราบวาจิตวิญญาณอาเซียนบวกโดยมี
จีนมารวมดวย เปนการรวมพลคนที่มปีระสบการณมากมายในการสรางเครือขาย แตเราก็ตองการพฒันาการ
สรางเครือขายอกีแบบหนึ่งที่อยูบนรากฐานทางสังคมและวฒันธรรมที่เขมแข็ง 
 ผมมาที่นี่เพื่อเรียนรู ผมไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับทกุทาน และไดประโยชนมาก ไดทราบเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวและกีฬาในบริบท GMS อาเซียนและจีน โดยเฉพาะเมื่อวานน้ีมี workshop ทั้งวัน รวมถึงการ
นําเสนอโครงการเมื่อเชานี้ เมือ่ 2-3 วันกอนมีพิธีเปดโดย ดร.พัฒนาชาติ และผมไดกลาวแนะนําโครงการ 
 ประสบการณครัง้นี้จะยงัคงตราตรึงในใจของผม  
 ผมขอแสดงความยินดีตอผูเขารวมโครงการ ประกาศนียบัตรเปนเพียงสวนหนึง่ แตประสบการณสวน
ลึกคือความทรงจําเกี่ยวกบัการเรียนรู แบงปน ที่ทําให Workshop 4 วันมีประโยชนตอทุกทาน 
 สําหรับโคชและทีมทกุทาน โดยเฉพาะจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งมี 5 คนในสํานักงาน
แผนและยทุธศาสตร รวมทัง้ในวันแรกทีผู่อํานวยการของพวกเขา คุณพรหมโชติ ไตรเวชมา ทีมอยูกับเราตัง้แต
เริ่มจนจบ ผมขอขอบคุณทานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มาอยูที่นี่ดวย 
 ผมขอใหทุกทานเดินทางกลบัไปพรอมกบัความสุข ผมหวังวา โครงการจะยังคงอยูตอไป ผมคิดถึง
โครงการนี้ทุกวัน วันละ 5 นาที วาจะทําอะไรตอไป เพื่อใหมัน่ใจวา ทําแลวเกิดความยั่งยืนในภาคการ
ทองเที่ยวและกีฬา 
 ขอบคุณมากครับ 


