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วันที่ 12-27 กุมภาพันธ 2558 

 

 

 
รายงานขาวกิจกรรม 

 

การจัดกิจกรรมเพือ่แลกเปลี่ยนความรู 

ดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการ 

โครงการพัฒนาองคกรเครอืขายทองเที่ยวและกีฬา 

ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 

พื้นที่กลุมทองเทีย่วอารยธรรมลานนา และภาคเหนือ 

 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมูลนิธิพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการ โครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาดานการบริหาร

จัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน พื้นที่กลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนา และ

ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 20-23 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเชียงราย 

 ในวนัที่ 20 มกราคม 2558 เริ่มตนดวยพิธีเปด กลาวตอนรับ โดย นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม  

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
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กลาวรายงาน โดย นายพรหมโชติ ไตรเวช ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

 
 

กลาวเปด โดย ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดกีรมพลศึกษา 

 
 

หลังจากนั้นเปนการชี้แจงกระบวนการจดัทําโครงการพฒันาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาดาน

การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 

โดย ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนษุยระหวางประเทศ 
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ตอมาเปนการนําเสนอกรณีศกึษาดานการพัฒนาศักยภาพองคกรเครือขายทองเท่ียวและกีฬาดานการ

บริหารจัดการเชิงบูรณาการของแตละประเทศสําหรับการเชื่อมโยงอาเซียนบวก 
 

 

 
การบรรยายพิเศษหัวขอ ทิศทางการพฒันาการทองเท่ียวและกีฬาสูอาเซียนบวก 

โดย ดร.พฒันาชาติ กฤดิบวร อธิบดกีรมพลศึกษา 
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ปดทายดวยงานเล้ียงตอนรับ Welcome Dinner 

 

ในวนัที่ 21 มกราคม 2558 มีกิจกรรมลองเรือแมน้ําโขง เรียนรูอารยธรรมลุมแมน้ําโขงกับ

ความสัมพันธระหวางประเทศกลุมอนุภูมภิาคลุมแมน้ําโขง 
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ชมโบราณสถานและสักการะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์คูบาน คูเมืองจังหวัดเชียงราย 
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ศึกษาดูงานที่ศูนยชาน้ํามัน โครงการพระราชดําริ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา จ.เชียงราย 

 

 
 

ปดทายดวยงานเล้ียงอาหารค่ําอารยธรรมลานนา (ขันโตก) ณ รานอาหารสบันงาขนัโตก 
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ในวนัที่ 22 มกราคม 2558 เริ่มตนดวยการอภิปรายเรื่อง การสรางความยั่งยนืดานการทองเท่ียวและ

กีฬาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแบงเปน 3 หัวขอยอยคือ 

 

กรณีศกึษาดานการบริหารทองเที่ยวชุมชน 

โดย      อาจารยภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน 

 
 

หัวขอ เครือขายธุรกิจทองเท่ียวเพื่อสรางความยั่งยืนในภูมภิาคอาเซียน 

โดย อาจารยเสง่ียม เอกโชต ิกรรมการผูจัดการ Breakaway International Ltd. 

 
 

หัวขอ กรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จของการสรางเครือขายลุมแมน้ําโขง 

โดย นายกฤษฎา ธีราทติยกุล Operations Manager จาก Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO) 

 
 

ดําเนินการอภิปรายโดย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 
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ในชวงบาย เปนการบรรยายพิเศษเรื่องการสรางคุณธรรมจริยธรรม ดานการทองเท่ียวและกีฬา 

โดย ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนษุยระหวางประเทศ 

 

 
 

ตอมาเปนการระดมความคิดเห็นจัดทําแนวทางพัฒนาศกัยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬา

ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในกลุมอาเซียนบวก 

 

 
 

ปดทายดวยงานเล้ียงอําลา  
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ในวนัที่ 23 มกราคม 2558 เริ่มตนดวยการเลือกตั้งประธานและรองประธานรุน 

 

 
 

ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนประธานรุนคือ Assoc. Prof. Dr. Pham Truong Hoang, Head of 

International Cooperation Department, Lecturer of Faculty of Tourism and Hospitality, The National 

Economics University, Vietnam หัวหนาคณะผูแทนประเทศเวียดนาม (คนที่ 4 จากซาย) 

 รองประธานรุนมี 5 ทานมีรายนามดังตอไปนี้ (จากซาย) 

นางสุวรรณา โดตี้ หัวหนาคณะผูแทนประเทศไทย 

Mr. Phouthone Dalalom หัวหนาคณะผูแทนประเทศลาว 

 Mr. Aung Din หัวหนาคณะผูแทนประเทศพมา 

Ms. Kun Chanbeauty หัวหนาคณะผูแทนประเทศกัมพูชา 

Mr. Chui Tsz  Shing หัวหนาคณะผูแทนประเทศจีน 
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 หลังจากนั้น เปนการนําเสนอแนวทางพัฒนาศกัยภาพองคกรเครือขายทองเท่ียวและกีฬาดานการ

บริหารจัดการเชิงบูรณาการในกลุมอาเซียนบวกสาม 

 

 

ใหขอเสนอแนะโดย 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

 อาจารยทํานอง ดาศร ี

 ดร.จีระเดช ดิสกะประกาย 

 

 
 

 ตอมาเปนพิธีมอบประกาศนียบัตร 
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ถัดไปเปน การกลาวในนามผูเขารวมโครงการ โดย Mr. Aung Din หัวหนาคณะผูแทนประเทศพมา

และรองประธานรุน 

 

 
 

และจบลงดวยการกลาวปดงาน โดย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

 
 

 



Call Center: 0-2884-5548 e-mail : dr.chira@hotmail.com Newsletter รายปกษ              12 

http://www.chiraacademy.com 

http://www.gotoknow.org/posts/422648 

ตดิตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู และติดอาวธุทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 

 

 ติดตามชมรายการโทรทัศน คิดเปน..กาวเปน.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN  

          ออกอากาศทุกวนัพฤหัสบด ีเวลา 21.00-21.25 น.              

            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพรอมคาสง) โทร. 081-207-2255  

 

 ติดตามชมรายการโทรทัศน สู ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 

ออกอากาศวันศกุรสัปดาหที่ 4 ของเดอืน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

 ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 

ทุกเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลื่น 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 
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 รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการ Human Talk ตอน เกบ็มาเลาจากการประชุม เพื่อการพัฒนาแถบลุมแมน้ําโขงและอาเซียน 

ออกอากาศเมือ่วันอาทิตยที่ 25 มกราคม 2558 

ขณะที่อัดรายการวิทยุ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภอยูบนเรือแมโขงเดลตาลองมาจากเชียงแสนมาตาม

แมน้ําโขงพาคณะ 6 ประเทศคือ พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทยและจีน ซึ่งเรียกวาเปน GMS ศ.ดร.จีระ 

หงสลดารมภทํากิจกรรมทางดานกีฬาและทองเที่ยวอยู เปนโอกาสที่ทําอยางตอเนื่อง โครงการนี้คณะ

ผูเขารวมโครงการพักอยูท่ีเชียงราย ขึ้นรถบัสมาที่เชียงแสน มาลงเรือแมโขงเดลตาซึ่งเปนเรือสําราญลําใหญ 

บรรจุไดประมาณ 100 คน และก็รับประทานอาหารกลางวันในเรือดวย การลองเรือครั้งนี้มีเจาของมาตอนรับ

ชื่อคุณมานพ  

โครงการนี้เปนการทํางานตอเนื่องเปนปที่ 3 ปแรกก็ทําวิจัยเรื่องการเตรียมความพรอมดานการ

ทองเท่ียวและกีฬาเพื่อรองรับอาเซียน ปที่ 2 ก็ไดนําความรูนี้ขยายไปคลัสเตอรตางๆ ซึ่งหมายถึงกลุมจังหวัด

ในภาคตางๆ ปนี้เปนปทองเที่ยววิถีไทย เรามีของดีคือลานนา และมีบรรยากาศของสามเหลี่ยมทองคํา แทนที่

จะเดินทางทางรถ เราเดินทางมาชมทิมทัศนทางเรือดวย ครั้งนี้มีตัวแทนทั้ง 6 ประเทศ ประเทศละประมาณ 

3-4 คน ใน 3-4 คน ตองมาจากผูมีสวนไดสวนเสีย 3 กลุมคือ นักวิชาการ 1 คน ขาราชการในกระทรวงการ

ทองเท่ียว 1 คน ผูประกอบการ 1 คน  

โครงการนี้เปดงานเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีอธิบดีกรมพลศึกษาเปนตัวแทนรัฐมนตรีและ

ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปดงาน ครั้งนี้ก็มีโอกาสไดมาศึกษาดูงาน ประเด็นคือ อยากใหสราง

เครือขายทางการทองเที่ยวและกีฬาระหวางประเทศในกลุมแมน้ําโขงรวมถึงประเทศจีนดวย กลุมที่มาจาก

ประเทศไทยก็เปนคลสัเตอรที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภสรางไว บางกลุมก็มาจากแถวตะวันออกเชน จันทบุรี 

ระยอง บางกลุมมาไกลจากภูเก็ต สงขลา บางกลุมก็มาจากภาคกลาง การประชุมครั้งนี้ไมนาน แค 4 วันเต็ม มี

ผูเขารวมประชุมไมมาก ทําใหผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสใกลชิดกัน บรรยากาศภาคเหนือมีเสนหมาก ใน

การรองรับประชาคมอาเซียน เชียงรายนาจะเปนจุดสําคัญ บรรยากาศการลองเรือครั้งนี้ดีมาก 

การเชื่อมโยงกับกลุมประเทศในลุมแมน้ําโขงตองเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องและใหมีประโยชน

สูงสุด หลังจากลองเรือเสร็จแลว ก็จะมีการประชุมตอและจะมีขอเสนอแนะในการทํางานดานเครือขาย

ตอไป ยกตัวอยางประเทศพมา เขาบอกวา การที่ประเทศไทยเปนผูนําทางดานการสรางเครือขาย ในพมาเอง 

ก็อยากจะมีเครือขายนักวิชาการ ขาราชการ ผูนําทองถ่ิน และมีผูประกอบการทํางานรวมกัน 
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จากการอัดรายการวิทยุครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาไอทีระหวางแมน้ําโขงยังใชไดอยู เราสามารถมา

สามเหลี่ยมทองคําโดยทางรถหรือเรือก็ได คุณมานพที่มาดูแลคณะบนเรือบอกวา ถาคนไทยสนใจเรื่อง

ลองเรือขึ้นเหนือไป ก็จะมีอีกเสนทางหนึ่งท่ีไปสิบสองปนนา เรือนี้สามารถลองขึ้นไปอีก 300 กิโลเมตรของ

แมน้ําโขงแลวไปจอดตรงทาของประเทศจนี 

ผูแทนประเทศบางทานมาจากอาเซียนบางประเทศเปนเครือขายของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภอยูแลว

สมัยที่ทํางานในนามมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศกอนที่จะมารับใชกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา ในคณะผูแทนประเทศพมา ก็มีอาจารยทานหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยยางกุงเคยมาเยี่ยมที่มูลนิธิ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ตอนนั้นก็มาศึกษาดูงานหลักสูตรการทองเที่ยวของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล เพราะการทองเที่ยวของพมาตอนนี้ขยายตัวมาก

ขึ้น ก็ขาดทรัพยากรมนุษย ขอดีของประเทศลาวและพมาคือลงทนุเรื่องคน แมวาศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจะ

ทําเรื่องคน บางครั้งการลงทุนเรื่องทรัพยากรมนุษยในประเทศไทยก็ทําไดลําบาก เพราะบางครั้งผูนําของ

ราชการและธุรกิจก็หวังจะไดประโยชนระยะสั้นจากการทํางานเกี่ยวกับการทองเท่ียว ไปเนนแหลงทองเทีย่ว 

ถาไมเนนเรื่องคน ก็ไมชนะ หัวขอหนึ่งที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภบรรยายในวันถัดไปคือเรื่องจริยธรรม 

เพราะจริยธรรมของคนในวงการทองเท่ียวไทยก็มีปญหา เพราะบางคนโลภ บางคนก็ปลอยน้ําเสียลงทะเล 

บางคนก็ไมดูแลสิ่งแวดลอม บางคนก็อยากไดเงินมากๆ และในที่สุดก็ไมเกิดความยั่งยืนขึ้น  

อีกประเด็นหนึ่งเปนประเด็นการทําวิจัยและอธิบดีกรมพลศึกษาก็มาพูดดวยคือเรื่องการทองเที่ยว

เชิงกีฬา ใหความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวกับการกีฬาไปดวยกัน มีผูแทนประเทศจีนมาพูดวา ตอนที่

ทํางานในสมัยโอลิมปก สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวมาไดมหาศาล เพราะฉะนั้นการทองเท่ียวกับการกีฬาก็จะ

ไปดวยกัน อธิบดีกรมพลศึกษาไดยกตัวอยางกรณีศึกษาเอเชี่ยนบีชเกมสที่ภูเก็ต ไดมีขอสรุปออกมาคือ มี

นักทองเที่ยวเพิ่มอีก 50,000 กวาคน แตนักทองเที่ยวที่ไปปกกิ่งรวมทั้งโรงแรมชั้นหนึ่งที่มีคนใชหลังจาก

ปกกิ่งโอลิมปกแลว มีคนไปทองเที่ยวประมาณอีก 800,000 คน อธิบดีกรมพลศึกษาก็ไดยกตัวอยางวา ใน

อนาคต ไทยเราจะมีการแขงขันจักรยานขามแมน้ําโขง (ตูรเดอโขง) อธิบดีทานนี้เปนนักกีฬาดวย จึงกลาววา 

วันหนึ่ง ไทยจะไดจัดการแขงขันฟอรมูลาวันซึ่งสิงคโปรเคยจัด ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจะนําคณะผูเขารวม

โครงการครั้งนี้ที่เปนชาวตางประเทศ ประเทศละ 3 คน และคนไทยจากภาคตางๆ ภาคละประมาณ  ภาคละ

ประมาณ 3 คน รวมแลวประมาณ 40 คน ไปศึกษาดูงานตอ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจึงขออนุญาตกระทรวง

การทองเท่ียวไปเยี่ยมประเทศเหลานี้ ก็จะเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดี  

แหลงทองเที่ยวใหมๆซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นนําวัฒนธรรมมาเปนจุดขายไมใชเนนเฉพาะ

ธรรมชาติอยางสมุย ภูเก็ต ถาเราไมดูแล วันหนึ่งมันก็จะหายไป ปญหาของแหลงทองเที่ยวชุมชนก็ตองยก

มาตรฐานขึ้นมา รัฐบาลตองเขามาชวย ถนนหนทางที่ขาดไปก็ตองสรางขึ้นมา และนักทองเที่ยวคนไมใช 

Backpackers อยางเดียว อาจจะตองเปนนักทองเท่ียวดีมีมาตรฐาน บางคนก็อาจจะมีรายไดสูงและอยูแบบมี

มาตรฐาน ไมใชอยูโฮมสเตยราคาวันละ 500 บาท หองน้ําไมไดมาตรฐาน ในอีก 10 ปขางหนา อาเซียนก็ตอง
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รวมมือกันที่จะจัดแหลงทองเท่ียวที่เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผูแทนประเทศเวียดนามบอกวา มรดก

โลกยูเนสโกก็ตองมีการฝกอบรมเพื่อใหคนเขาใจวา มรดกโลกตางๆเกิดขึ้น เพราะในประเทศไทยก็มีสุโขทยั 

อยุธยา กําแพงเพชร ในอนาคต ก็ตองสรางเพิ่มขึ้น ตองขออนุญาตยูเนสโกใหมีแหลงทองเท่ียวแบบนี้เพิ่มขึ้น 

ในการฝกอบรมของยูเนสโก แทนที่จะทําใหประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็อาจจะทํารวมกันในอาเซียนก็ได การ

พัฒนาคนในเรื่องการทองเที่ยวและกีฬาหรือสรางศักยภาพคงตองทําอยางตอเนื่อง การรวมมือครั้งนี้จะ

กระเดงไปถึงการรวมมือในอนาคต 

ในเรื่องการสรางเครือขาย เครือขายที่สําคัญที่สุดคือเครือขายระหวางอาเซียนดวยกัน ใน

ระดับประเทศในอาเซียน แทนที่จะใหขาราชการพบกันบอยๆ ควรจะใหมีการประชุมระดับนักวิชาการและ

ระดับประชาชน ผูนําทองถ่ินของไทยเชน อบจ. อบต. อาจจะมีจุดออนดานภาษา ในการประชุมครั้งนี้ ไดนํา

ผูนําทองถิ่นมาทุกภาคสวน และพอพวกเขาไดสัมผัสเรื่องทองเที่ยวและกีฬา ก็กลาพูด ในการจะเกง

ภาษาอังกฤษ ตองฝกฝนจนไมกลัวภาษาอังกฤษ ผูนํามุสลิมในภาคใตกลาพูดภาษาอังกฤษ ก็เชื่อมโยงกับ

ตางประเทศได 
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คอลัมน รายการ คิดเปน…กาวเปน กับ “ดร.จีระ” จัดทําขึ้นเพื่อสรุปประเด็นที่นาสนใจในรายการ

สําหรบัวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2558 จะนําเสนอตอน พลเมืองอาเซียน-พลเมืองโลก ซึ่งมีสาระสําคัญ

ดังนี้ 

ในชวงเปนแนวทาง นําเสนอเรื่องการเปนพลเมืองอาเซียน ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ กลาววา พลเอ

ประยุทธ จันทรโอชาไดระบุไวชัดเจนแลววา คณะคสช.และรัฐบาลตองใหความสําคัญเรื่องอาเซียน และก็

ไดมอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีสํานักความสัมพันธตางประเทศดูแลทั้งเรื่องอาเซียน เอเปค 

และยูเนสโก ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดทํางานรวมกับสํานักความสัมพันธตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

มาเปนเวลานาน สํานักความสัมพันธตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดการสัมมนาครั้งยิ่งใหญทีศ่.ดร.จี

ระ หงสลดารมภไดมีโอกาสไปรวมงานในแคชวงเชา พล.ร.อ.ณรงค  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการเปนประธานเปดงาน คุณดุริยา อมตวิวัฒน ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธ

ตางประเทศ ไดตั้งโจทยที่ทาทายขึ้นมาเปนเรื่องการศึกษาเพื่อรองรับอาเซียนแตแทนที่จะถามวาการศึกษา

รองรับอาเซียนอะไร แตเมื่อรวมกับอาเซียน คนไทยก็ควรจะเปนพลเมืองของอาเซียนและเปนพลเมืองของ

โลกดวย เพื่อขับเคลื่อนประเทศของเราอาเซียนไปสูความยั่งยืน ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดรับโอกาส

นําเสนอวา คือการที่เราอยูในอาเซียน ตองไมทิ้งความเปนไทย  คือตัวเรายังเปนคนไทยอยู แตเมื่อเรารวมตัว

กันแลวเราก็เปนคนของอาเซียนดวย เรียกวา Unity with in diversity หมายความวา Unity เปนพลเมืองของ

อาเซียน แตสมาชิกอาเซียนเชน ลาว พมา เขมร ก็แตกตางกัน แตการที่เรามี Unity เพราะการเชื่อมโยงกันทาง

เศรษฐศาสตร  การคา การลงทุน การทองเที่ยว วัฒนธรรม  และความมั่นคง เพราะฉะนั้นคนไทยก็ตองมี

ความพรอมเต็มทีใ่นการเปนสมาชิกของอาเซียน จุดออนของคนไทยคือเรื่องการใชภาษา ในการสื่อสาร อีก

อยางคือ การเปนคนไมใฝรู สนใจศึกษาประเทศอ่ืน 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเสนอแนะใหสํานักความสัมพันธตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจัดทํา

ขอมูลแบบงายเกี่ยวกับสิ่งที่นาสนใจและวัฒนธรรมประเทสตางๆในอาเซียนแลวเผยแพรในสมารทโฟน 

นอกจากนี้ ควรใหเด็กที่เปนลูกศิษยเขา มีคําถามคําตอบที่เปน Interactive เพื่อใหเกิดความเขาใจ ในเรื่อง

ความหลากหลาย ตองเขาใจกอนวา ภาคใตเปนชาวมุสลิม ฟลิปปนนเปนชาวคาทอลิก แตเรื่องความ

หลากหลายไมใชความขัดแยงแตกลายเปนเอกภาพ อาเซียนตองเขาไปอยูในโลกใหได อยูในโลกอยาง
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เขมแข็งแลวก็มีอิทธิพลบางอยางทีอ่ยูภายนอก เชนเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหัว ถึงเศรษฐกิจอาเซียน

คิดเปนแค 3% ของ GDP โลก แตมจีุดเดนเรื่องวัฒนธรรม มีระบบกษัตริย ในครั้งที่แลว ดร.จีระเดช ดิสกะ

ประกายกลาววา ในหลวงทรงชวยใหชาวเขาลดการปลูกฝน อัฟกานิสถานจึงนําไปเปนแนวทางปฏิบัติตาม 

แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยสามารถมีอิทธิพลตอประเทศอื่นในโลกได แตขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ตอง

เรียนจากประเทศอื่นในโลก เชน เรื่องนวัตกรรม เรื่องความตรงตอเวลาจากญี่ปุน หรือเรื่องการปราบปราม

คอรัปชั่น และตองรวมมือกันแกปญหาความขัดแยงระหวางศาสนา เศรษฐกิจกับสิ่งแวดลอม และภาวะโลก

รอน เปนตน 

สิ่งที่สําคัญอันดับตนสําหรับประเทศไทยเพื่อกาวไปสูอาเซียนกอนที่จะเปนพลเมืองโลก คือเรื่อง

การศึกษา ไมใชการศึกษาในโรงเรียนแตเปนการหาความรูดวยตนเอง พัฒนาดานตางๆ คือ ความใฝรูนํา

ความรูเหลานั้นมาแกปญหาแลวก็สรางมลูคาเพ่ิม 

ในชวง 8K’s 5K’s เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดนําเสนอทุนแหงความยั่งยืน 

ซึ่งเปนพฤติกรรมของคนที่จะทําอะไรวันนี้ เพื่อใหอยูรอดในอนาคตแลวตองขยายตัวออกไป การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจยุคฟองสบูไมมีความยั่งยืนเพราะไปกูเงินจากตางประเทศ เราคิดวาดอกเบี้ยที่ถูกวาจาก

ตางประเทศทําใหอยูได แตอัตราแลกเปล่ียนไมคงที่ กูมาในอัตราแลกเปลี่ยน 25 บาทตอ 1 ดอลลาร แตตอง

จายคืนในอัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทตอ 1 ดอลลาร ทีส่หรัฐอเมริกาเรื่อง Subprime เปนวิกฤติแฮมเบอรเกอร 

ธุรกิจการเงินใหเอกชนและประชาชนไปซ้ืออสังหาริมทรัพย  Prime หมายถึงลูกคาชั้นดี Sub เปนลูกคาที่ไม

ดี เมื่อใหลูกคาชั้นไมดีกู ตอมาก็กลายเปนหนี้เสีย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเตือนสติวา ถาคนไทย

มีดานซายเปนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ขวาเปนเรื่องความรู หรือความใฝรู ดานบนเปนเรื่องการคิดเปนระบบ

มีเหตุ และมีผล คือการบริหารความเส่ียง และขางบนคือเดินสายกลาง  เศรษฐกิจฟองสบูก็ไมแตก ไมตองรีบ

รอนรวย ยังไมตองรีบกู พระทานสอนวา ไมวาเราจะทําอะไรก็แลวแต ถาเราเกงเราพรอมเราเปนคนดี 

อนาคตไมมีปญหา แตคนไทยโดยเฉพาะบัณฑติจบใหมๆ เปนหนี้ ใชจายเกินตัว ไมเคยหาความรู มีความรูก็

ไดมาจากมหาวิทยาลัย ไมหาความรูเพิ่มเติม ควรจะมุงมั่นที่จะใหตัวเองอยูในระยะยาว  แตส่ิงที่สําคัญเมื่อเรา

มีคุณธรรมจริยธรรมแลว เราตองมีปญญาดวย แตปญญาตองมาหลังคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ควรจะ

เลือกคบคนที่หวังดีกับเราใหแนวทางเราจะทําใหเราสามารถอยูไดอยางยั่งยืน  

สรุปแลว คําวายั่งยนืเปน K ที่สําคัญกับชีวิตเรา และควรนอมนําพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัวมาปรับใชดวย 
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แนวคิดศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

 
 

ทฤษฎี C&E  

บทความแนวคิดศ.ดร.จีระ หงสลดารมภครั้งนี้ขอเสนอทฤษฎ ีC&E ซึ่งประกอบดวย 

Connecting   การติดตอ/เชื่อมตอกนั 

กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในเชิง

บรูณาการ โครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพือ่รองรับ

การเปดประชาคมอาเซียน เปนตัวอยางที่ดีที่สะทอนการเชื่อมโยงกัน โดยมีผูเขารวมมาจากกลุมประเทศ 

GMS 6 ประเทศคือกัมพูชา จีน ลาว พมา ไทยและเวียดนาม ผูเขารวมแตละประเทศก็เปนเครือขายจาก

โครงการในอดีตที่ไดติดตอเชื่อมโยงกันมา ดัง Mind Map นี้ 
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ในระหวางการดําเนินกจิกรรม คณะผูจัดงานไดจัดทําบล็อก Seminar on “Integrated Management 

Capacity Building for ASEAN Community” (http://www.gotoknow.org/posts/584135) แฟนเพจของ

กิ จ ก ร ร ม นี้  ( https://www.facebook.com/pages/Integrated-Management-Capacity-Building-for-ASEAN-

Community/1539192439690921?pnref=lhc) และจัดตั้งไลนกลุมของผูเขารวมโครงการ (Tourism and Sport 

GMS) สําหรับเปนชองทางในการติดตอเชื่อมโยงกันในระหวางชวงที่กิจกรรมกําลังดําเนินอยูหรือหลังจาก

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นไปแลว เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันและการดําเนินกิจกรรมตอเนื่องอยางยั่งยืน 

Engaging   การมีสวนรวม 

กิจกรรมนี้สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทีเ่กี่ยวของกับการทองเที่ยว 4 กลุมคือ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และชุมชนทองถ่ิน ดังนั้นผูเขารวมกจิกรรมจึงมาจาก 4 กลุมนี ้

นอกจากนี้คณะผูจดังานยังไดทําการสํารวจผูเขารวมกจิกรรมเกี่ยวกับเครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย 4 

กลุมนี้วา ในปจจุบันไดมกีารทํางานโดยนํากลุมใดมามีสวนรวมและในอนาคต ตองการจะใหกลุมใดเขามามี

สวนรวมดวย 

กลุมที่ไดมีสวนรวมทํางานกับภาคการทองเท่ียว GMS มีดังนี้ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ชุมชน อื่นๆ 

1.กระทรวงการ

ทองเท่ียว 

2.กระทรวง

สิ่งแวดลอม 

3.กระทรวง

วัฒนธรรม 

 

 

1.สมาคมผูประกอบการ 

ธุรกิจทองเที่ยว 

2.สมาคมมัคคุเทศก 

มรดกโลก 

 

1.ศูนยฝกอบรมดานการ

ทองเท่ียว 

2.วิทยาลัยแหงชาติ 

3.มหาวิทยาลัย 

4.นักวจิัยดานการ

ทองเท่ียว 

5.Chira Academy 

6.โรงเรียนศรวีิกรม 

หมูบานตางๆ 

 

1.UNESCO 

2.ILO 

3.WWF 

4.JICA 

จากตารางนี้จะเห็นไดวา มีหนวยงานทั้งที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงและเกี่ยวของกับภาคการ

ทองเที่ยวโดยออมไดเขามามีสวนรวมทํางานกับภาคการทองเที่ยว GMS อยูแลวหลายกลุมและหลาย

หนวยงาน และกลุมที่นาสนใจคือกลุมองคการระหวางประเทศที่ไดมีสวนรวมในการทํางานกับภาคการ

ทองเที่ยว GMS อยูแลวซึ่งถือเปนพื้นฐานที่ดีในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศและในภูมิภาค

ตอไป 
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กลุมที่ภาคการทองเท่ียว GMS ตองการใหเขามามีสวนรวมทํางานดวย มดีังนี ้

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ชุมชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 1.สมาคมการทองเท่ียว 

เชิงอนุรักษ 

2.บริษัทอสังหาริมทรัพย 

 

มหาวิทยาลัยในอาเซียน 1.เครือขายแหลงทองเท่ียว

ชุมชน 

2.หมูบาน OTOP ใน

ประเทศไทย 

3.ชาวเขาในเชียงรายและ

เชียงใหม 

จากตารางนี้จะเห็นไดวาภาคการทองเที่ยว GMS ตองการใหมหาวิทยาลัยประเทศอื่นๆอาเซียนมา

เขามามีสวนรวมทํางานดวย และส่ิงที่นาสนใจคือ ภาคการทองเที่ยว GMS ตองการใหชุมชนหลายกลุมเขา

มามีสวนรวมมากขึ้น เชน เครือขายแหลงทองเที่ยวชุมชน หมูบาน OTOP ในประเทศไทย ชาวเขาใน

เชียงรายและเชียงใหม รวมถึงหนวยงานใน Sector อื่น เชน บริษัทอสังหาริมทรัพย 

สรุปแลว ทฤษฎี C&E เปนทฤษฎีที่สําคัญตอการสรางความสัมพันธอันดีและความรวมมือกันทั้งใน

ระดับประชาชน องคกร ประเทศและภูมิภาค เพราะเปนทั้งจุดเริ่มตน คือ Connecting การติดตอ/เชื่อมตอกัน 

และดําเนินการใหประสบความสําเร็จในทางปฏบิตัิ โดย Engaging   การมีสวนรวมของทุกกลุม 
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                           แนะนําหนังสือ 
 
 

Tourism and Trails, Cultural, Ecological, and Management Issues 

 

เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

แบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการ โครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬา ดานการบริหารจัดการ
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เชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน ในการนี้ จึงขอแนะนําหนังสือท่ีสอดคลองกับกิจกรรมนี้

และเปนประโยชนตอการพัฒนาภาคการทองเที่ยวคือ Tourism and Trails, Cultural, Ecological, and 

Management Issues เขียนโดย Dallen J. Timothy และ Stephen W. Boyd  

เรื่องเสนทางเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากเพราะชวยอํานวยความสะดวกดานการเดินทางและการ

ทองเท่ียวในชวงศตวรรษที่ผานมา  ในปจจุบัน เสนทางการทองเที่ยวก็ยังคงมีความสําคัญในฐานะเสนทาง

เดินทางขนสง สถานที่ทองเที่ยวและแหลงขอมูลสําหรับนักทองเที่ยวและผูที่เดินทางมาพักผอนหยอนใจ

เสนทางการทองเที่ยวนํามาซึ่งโอกาสทางการทองเที่ยวสําหรับสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่

ทองเท่ียวตามธรรมชาติที่หลายชุมชนและภูมิภาคทั่วโลกเริ่มที่จะนํามาเปนจุดขายและสงเสริมทางการตลาด 

 จากมุมมองสถานที่ทองเที่ยว เสนทางการทองเที่ยวสวนใหญเปนเครื่องมือหนึ่งสําหรับการอนุรักษ

วัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยสรางการมีสวนรวมใหสมาชิกในชุมชนตัดสินใจ ทําใหไดรับงบประมาณ

สนับสนุนเพิ่มขึ้นที่มาจากเงินภาษีและรายไดจากนักทองเที่ยว รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนผานการจางงานและการพัฒนาทรัพยากรเพื่อสามารถนํามาใชสรางความเพลิดเพลินและการ

คมนาคม 

 หนังสือเลมนี้เริ่มตนดวยการนําเสนอภาพรวมของประเภทของทรัพยากรที่อยูบนเสนทางทองเที่ยว

คือสถานที่ทองเที่ยวและแหลงพักผอนหยอนใจที่สําคัญและสํารวจเสนทางการทองเที่ยวประเภทตางๆ 

บทบาทที่มีตอสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญและประเด็นสําคัญเรื่องของขนาดที่ชวยกําหนดเสนทางทองเท่ียว 

 ความหมายของเสนทางทองเที่ยวในหนังสือเลมนี้คอนขางกวางครอบคลุมตั้งแตเสนทางการ

ทองเท่ียวที่เกิดตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้นทั้งในพื้นที่ชนบทหรือในเมือง สําหรับนักทองเที่ยว นัก

เดินทางและผูเดินทางพักผอนหยอนใจใชเปนเสนทางทองเที่ยวโดยไมจํากัดวิธีการเดินทาง ดังนั้นเสนทาง

การทองเที่ยวจึงมีหลายระดับนอกเหนือจากแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ ก็รวมถึงแหลงทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม เมือง ชานเมือง และวิธีการเดินทางแบบตางๆนอกเหนือจากการเดินเทาหรือจักรยาน 

นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้เนนทรัพยากรที่อยูบนเสนทางการทองเที่ยวและชี้ใหเห็นวาแหลงทองเท่ียว

จุดเล็กๆหรือพื้นที่เล็กๆสามารถเปนสวนหนึ่งของเสนทางการทองเที่ยวที่ขยายตัวออกไป หนังสือเลมนี้ยังได

แนะนําสถานที่สําหรับบรรจุเขาไปในเสนทางการทองเที่ยว และไดอธิบายรายละเอียดในบทหลังๆเกี่ยวกับ

การทําเสนทางทองเท่ียวเชิงมรดกโลก ธรรมชาติและผสมผสานทั้งในเมืองและชนบท 

หนังสือเลมนี้สรุปดวยการนําเสนอโมเดลการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงอุปสงคและ

อุปทานของสภาพแวดลอม ขนาด ประเภท โครงสรางการบริหารจัดการ และนโยบายระดับมหภาคหนังสือ

เลมนี้เหมาะสําหรับนักวิจัยและนักศึกษา และผูสนใจในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพักผอนหยอนใจ 

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน การเดินทางของมนุษย ภูมิศาสตร การจัดการดานสิ่งแวดลอมและเปนประโยชน

ตอการวางแผน พัฒนาและบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอีกดวย 
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ศึกษาภาคการทองเที่ยวมิตรประเทศ GMS 

ในการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

ในเชิงบูรณาการ โครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อ

รองรับการเปดประชาคมอาเซียน ผูแทนประเทศ GMS ไดนําเสนอกรณีศกึษาดานการทองเท่ียวที่นาสนใจ

ดังนี ้

กัมพูชา 

คณะผูแทนประเทศกัมพูชาไดนําเสนอกรณีศึกษาเรื่องมาตรฐานความสะอาดเมืองทองเท่ียวใน

ประเทศกัมพูชา ซึ่งมวีัตถุประสงคคือ 

1.เพื่อยกระดับคุณภาพความสะอาดและพ้ืนที่สีเขียวในทุกเมืองของประเทศโดยผานขบวนการการ

แขงขันเมืองสะอาด 

2.เพื่อสรางความยั่งยืนใหแกทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 

3.เพื่อสรางความปลอดภัยและสวัสดิการสําหรับนักทองเที่ยวในเมือง 

สงเสริมองคกรเกี่ยวกับการทองเท่ียว รานอาหาร การบริการรวมถึงท่ีพักและการขนสงนักทองเที่ยวใหเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม  

ความเปนมาของมาตรฐานนี้ 

มาตรฐานนี้ริเริ่มโดยประเทศกัมพูชาโดยยึดหลักมาตรฐานความสะอาดเมืองทองเที่ยวในประเทศ

กัมพูชา อนุมัติและสนับสนุนโดยรัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวอาเซียนในชวงการประชุม ASEAN 

Tourism Forum 2012 ที่อินโดนีเซีย มีกระบวนการตรวจสอบเรียกวา การฝกอบรมผูตรวจสอบระดับสูงและ

การทดสอบเบื้องตนสําหรับมาตรฐานความสะอาดเมืองทองเที่ยวซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 25-27 กันยายน 

2557 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และไดรับการนําเสนอเพื่อบังคับใชใน ASEAN Tourism Forum 2015 

ที่พมา 

 

 

 

 
 
 

บทความพิเศษ 
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เกณฑการประเมิน ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด 108 เกณฑ ไดแก 

1.การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 28 เกณฑ 

2.ความสะอาด 16 เกณฑ 

3.การบริหารจัดการขยะ 20 เกณฑ 

4.การสรางความตระหนักดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและความสะอาด 9 เกณฑ 

5.พื้นที่สีเขียว 5 เกณฑ 

6.ความปลอดภัย การวางผังเมือง 12 เกณฑ 

7.โครงสรางพื้นฐานดานการทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความสะดวก 18 เกณฑ 

พันธกิจสนับสนุนกิจกรรมระดับชาตขิองมาตรฐานนี้ไดแก  

1.มีการแขงขันความสะอาดเมืองทองเท่ียวประจําป 

2.มีการรณรงคการงดใชถุงพลาสติกที่หางสรรพสินคาทุกแหงในพนมเปญตั้งแตวันที่  1-31 

สิงหาคม 2557 

3.จัดงานวันทําความสะอาดชายหาดในประเทศกัมพูชา 

4.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการสรางความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการ

แขงขันเมืองสะอาด 

พันธกิจสนับสนุนกิจกรรมระดับอาเซียนในอนาคตของมาตรฐานนี้ไดแก 

1.มขีบวนการแขงขันเมืองทองเที่ยวสะอาดอาเซียน 

2.การรณรงคการงดใชถุงพลาสติกในอาเซียน 

3.การจัดงานวันทําความสะอาดชายหาดในอาเซียน 

4.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการสรางความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการ

แขงขันเมืองสะอาดระดับอาเซียน 

5.มาตรฐานเหลานี้จะทําไดอยางมีประสิทธิภาพถาบริหารจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืนและลด

ผลกระทบทางลบจากมลภาวะ และมาตรฐานดังกลาวจะเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวอาเซียน

อยางยั่งยืนในอนาคต 

จีน 

คณะผูแทนประเทศจีนไดนําเสนอกรณีศึกษาเรื่องผลกระทบจากปกกิ่งโอลิมปกตอการทองเที่ยว

ของจีน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 

ประเทศจีนมีตัวอยางการทองเที่ยวและกีฬามากมาย เชน การแขงขัน Formula 1 การแขงขันกีฬา

โอลิมปก ฯลฯ   มีศักยภาพมากเกี่ยวกับการทองเที่ยวและกีฬาและซึ่งสามารถที่จะแบงออกเปน 5 ประเภท

หลักคือ สถานที่ทองเที่ยว รีสอรท ลองเรือ ทัวร และการจัดกิจกรรม Event ดวยศักยภาพเหลานี้สามารถ

สรางผลกระทบอันยิ่งใหญตอประเทศ 
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กอนโอลิมปกปกกิ่งเริ่มตนไมมากนัก คนคิดวาโอลิมปกสามารถสามารถสรางผลกระทบอยางมาก

เชนในพื้นที่ที่แตกตางกัน รัฐบาลจีนไดใชทรัพยากรมากสรางสนามกีฬาที่แตกตางกันสําหรับการแขงขัน

กีฬาโอลิมปก เชนสนามกีฬาแหงชาติแหงชาติปกกิ่ง ศูนยกีฬาทางน้ําปกกิ่งและอื่น ๆ 

สํานักขาวซินหัวระบุวา มีนักทองเที่ยว 6.52 ลานคนมาที่ปกกิ่ง เปนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ 

382,000 คนที่มาในชวงการแขงขันกีฬาโอลิมปก จากการสํารวจของสํานักงานสถิติปกกิ่งและองคการการ

ทองเท่ียวปกกิ่งพบวา สถานที่ทองเที่ยวในปกกิ่งมีรายไดรวม 162 ลานหยวน (23 ลานดอลลารสหรัฐ) ผล

การศึกษาพบสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญเชนพระราชวังตองหาม, พระราชวังฤดูรอนและกําแพงเมืองจีน มี

นักทองเที่ยวแหงละมากกวา 230,000 คนนักทองเที่ยวจากในชวงการแขงขันกีฬาโอลิมปก โรงแรมที่

มาตรฐานติดดาวมีผูเขาพัก 80,000 คนในแตละวัน โรงแรมระดับหาดาวมีอัตราการเขาพักอยูที่รอยละ 81 

และมอีัตราราคาคาเชาหองพักเฉลี่ยหองละ 3,604 หยวน (525 ดอลลารสหรัฐ) ตอวัน 

หลังจากโอลิมปกรัฐบาลจีนไดตัดสินใจที่จะใชสนามกีฬาในวัตถุประสงคตางๆ เชน ใหเชาสนาม

สําหรบัการแขงขันฟุตบอลระหวางบราซิลกับอารเจนตินา และการนําไปใชวัตถุประสงคอยางอื่น เชนศูนย

กีฬาทางน้ําแหงชาติไดรับการเปล่ียนเปนสวนน้ําที่มีคนมาเท่ียวเกือบ 2.1 ลานคนในปพ.ศ. 2554 

ในการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศจีน การทองเที่ยวกีฬาเพื่อสุขภาพควรสนับสนุนและสงเสริมมิติ

ทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนและรักษาความสมดุลทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  

วัฒนธรรม ชาต ิกีฬา การบูรณาการ และการสรางแบรนดเปน 4 ปจจัยหลักและเพิ่มประสิทธิภาพ

ของทรัพยากรในดานรูปแบบและขนาด ขอบเขตเวลา ธรรมชาติ มนุษยและทรัพยากรการกีฬา ทรัพยากร

การทองเท่ียวกีฬาและความแตกตางทางภูมิศาสตร  

ทรัพยากรที่มีอยู วัฒนธรรมและความแตกตางในประเทศมีผลตอการออกแบบผลิตภัณฑการ

ทองเท่ียวเชิงกีฬาและการพัฒนาแตละจุดเชน การพัฒนาศูนยกีฬา พื้นที่การสื่อสารและการพัฒนาเครือขาย 

มีการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค วิธีการขาย และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ทําใหแบรนดการ

ทองเท่ียวกีฬาตองใชความคิดสรางสรรค 

ลาว 

คณะผูแทนประเทศลาวไดนําเสนอขอมูลศักยภาพการทองเที่ยวของลาว และพัฒนาการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ 

ประเทศลาวมีศักยภาพการทองเที่ยวมากเพราะมีวัฒนธรรมที่งดงาม ทรัพยากรทางธรรมชาติและ

ประวัติศาสตรยาวนาน ลาวมีกลุมชาติพันธุอาศัยอยู 49 เผา ซึ่งมีอัธยาศัยไมตรี วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ

ประเพณีที่หลากหลายแตสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติและมีความสามัคคี 

ลาวมีสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวทั้งหมด 1,493 แหง เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 435 แหง สถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาต ิ849 แหง สถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร 209 แหง

มีสถานที่ทองเท่ียวเพียง 364 แหงทีเ่ปดใหบริการ ลาวมีมรดกโลกยูเนสโก 2 แหงคือ วัดเชียงทอง หลวงพระ
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บาง และวัดภู จําปาสัก European Council on Tourism and Trade (ECTT) มอบรางวัลใหลาวในฐานะ 

World’s Best Tourist Destination for 2013 (จุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกประจําปพ.ศ. 

2556) 

ในปพ.ศ. 2556 มีนักทองเท่ียวจํานวน 3,779,490 คนเดินทางมายังประเทศลาว สวนมากจะเดินทาง

มาจากกลุมประเทศในอนูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) และลาวมีรายไดจากการทองเที่ยว 595,909,127 ดอล

ลารสหรัฐ 

ในดานการสรางเครือขายการทองเที่ยว ลาวมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับมหาวิทยาลัยพะเยาและ

มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อเตรียมไปสู AEC มหาวิทยาลัยใหทุนลาวไปเรียน นอกจากนี้ยังมีเครือขายการ

ทองเท่ียวกับตางประเทศคือ ADB, PATA และ UNWTO 

ในดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประเทศลาวใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

การทองเท่ียวชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังนี้ 

1.ในดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ลาวจะกลายเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงโลก 

โดยมีความเช่ียวชาญในรูปแบบของการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่ผานการเปนหุนสวนและความรวมมือที่เปน

ประโยชนตอการอนุรักษมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมทองถิ่นและกระจาย

ความรูของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณลาวไปทั่วโลก 

2.ในดานการทองเที่ยวชุมชนลาว ประกอบดวยโฮมสเตย กิจกรรมเดินปา บริการอาหารและ

เครื่องดื่มหัตถกรรม และมัคคุเทศกทองถ่ิน 

 3.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 

พมา 

คณะผูแทนประเทศพมาไดนําเสนอภาพรวมสถานการณการทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และความทาทายดานการทองเท่ียวของพมา ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

ภาพรวมสถานการณการทองเที่ยว 

ในปพ.ศ. 2533 มีการบังคับใชกฎหมายการโรงแรมและการทองเท่ียว และเปดโอกาสใหภาคเอกชน

มีสวนรวมในธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียว 

ในชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2557 มีนักทองเท่ียวเดินทางมาพมา 1.02 ลานคน และมีรายไดจาก

การทองเท่ียว 552 ลานดอลลารสหรัฐ 

ประมาณการณวา ในปพ.ศ. 2558 จะมีนักทองเท่ียว 3 ลานคนเดินทางมายังพมา 
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ระยะเวลาพํานักของนักทองเท่ียวในพมาโดยเฉลี่ยคือ คนละ 7 วัน และใชจายคนละ 145 ดอลลาร

สหรัฐ  

ประมาณการณวาจะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาพมาในปพ.ศ.2563 จํานวน 7.5 ลานคน CNN ระบุวา 

พมาจะเปนจุดหมายปลายทางดานการทองเท่ียวที่ดีที่สุดในปพ.ศ.2558 

พมามีการขยายตัวการทองเที่ยวสูงมากเมื่อเปดประเทศ ทําใหเกิดโรงแรมมากมาย เนบิดอ เมือง

หลวงใหมมีรายไดมากหลังจากซีเกมส จากซีเกมสเนบิดอ กีฬาเปนที่นิยมขึ้น มีการจัดกอลฟ 

นักทองเท่ียวจากจีนและไทยเดินทางเขามายังพมามากที่สุด หองพักโรงแรมในพมามีนอยเมื่อเทียบ

กับจํานวนนักทองเท่ียว ในพมา มีสายการบินนานาชาติมาก สายการบินในประเทศมีนอยแตมีความถี่การ

ใหบริการสูง กระทรวงการโรงแรมและการทองเท่ียวสงเสริมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพมา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ในภาครัฐ 

1.มีการเปดและศูนยฝกอบรมการทองเที่ยวและโรงแรมที่เหมาะสมโดยการริเริ่มของหนวยบริการ

การทองเท่ียว 

2.โรงแรมในพมาอยูภายใตกระทรวงพาณิชยในปพ.ศ. 2525 

3.มีการจัดหลักสูตรมัคคุเทศกพื้นฐานที่ศูนยฝกอบรมการทองเที่ยวและโรงแรมในยางกุง 

4.มีการจัดหลักสูตรการฝกอบรมมัคคุเทศกระดับภูมิภาคในประเทศและภูมิภาค 

5.ศูนยฝกอบรมการทองเที่ยวและโรงแรมของ Kandawgyi ดําเนินการฝกอบรมตั้งแตปพ.ศ. 2536 

6.กระทรวงศึกษาธิการเริ่มตนหลักสูตรประกาศนียบัตรการทองเที่ยวในยางกุงในปพ.ศ. 2548 

จากนั้นขยายไปยังมัณฑะเลย 

ในภาคเอกชน 

1.สถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษยพมา (MHR) ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรใน

การเดินทางการทองเที่ยวและการจัดการการบริการโรงแรมโดยไดรับการรับรองจากสมาคมผูบริหารธุรกิจ 

(ABE) ของ สหราชอาณาจักร 

2.สถาบันการศึกษาดานบัญชีพมา (MAA) ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงในการทองเท่ียวและการจัดการการบริการโรงแรมโดยไดรับการรับรองจากประเทศสิงคโปร 

3.ศูนยพัฒนาเพื่อความเปนเลิศแหงโรงเรียนการโรงแรม (SCD) ไดรับการรับรองจากสหราช

อาณาจักร 
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แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการทองเที่ยวในอนาคต 

1.กระทรวงศึกษาธิการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรประกาศนียบัตรและ

หลักสูตรปริญญาตรีการศึกษาการบริหารจัดการทองเท่ียว 

2.มีความรวมมือใกลชิดในหมูสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวโดยมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณกัน 

3.การจัดระเบียบผูประกอบการทองเที่ยวสําหรับการสนับสนุนของพวกเขากิจกรรมสรางการ

บริหารเชิงบูรณาการ 

4.แสวงหาโอกาสดานแหลงเงินทุนเชนเดียวกับการสนับสนุนดานเทคนิคจากองคกรระหวาง

ประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5.มโีครงการแลกเปล่ียนความรูรวมกันระหวางสถาบันทางวิชาการ 

ความทาทายดานการทองเที่ยวของพมา 

ความทาทายที่ยิ่งใหญที่สุดคือการขาดความสามารถในการปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะในระดับผูบริหาร สวนดานอื่นๆ ไดแก การขาดความรูไอที และปญหาทางอินเตอรเน็ต หลักสูตร

การทองเท่ียวตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอโดยไดรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว แต

ประสบปญหางบประมาณจํากัดในการจัดหลักสูตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีจุดออนคือ

ความรูดานการทองเท่ียวและความตระหนักของชุมชน รวมถึงการขาดการฝกอบรมดวยขอมูลที่พัฒนาแลว

ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

เวียดนาม 

คณะผูแทนประเทศเวียดนามไดนําเสนอประสบการณความรวมมือกับยูเนสโกดานการฝกอบรม

บุคลากรในภาคการทองเท่ียวดังนี้ 

การทองเที่ยวสําคัญสําหรับการพัฒนาแหลงมรดกโลก การฝกอบรมดําเนินการเพื่อพัฒนาแหลง

มรดกโลก โดยนําการทองเที่ยวมาผสมผสานกับการฝกอบรมและการพัฒนาแหลงมรดกโลก เกิดเปน

โครงการพัฒนามัคคุเทศกเริ่มตั้งแตปพ.ศ. 2548 โดยสํานักงานยูเนสโกในกรุงเทพ ซ่ึงมีหลายโครงการเชนที่

ลาว กัมพูชาและโครงการอื่นๆในอีกหลายๆประเทศ มีการฝกอบรมมัคคุเทศกแบบ Training for the 

Trainers ใหกับประเทศเวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา ภูฏาน อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย 

ผลลัพธของโครงการคือมัคคุเทศกที่ผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตรรับรองโดยยูเนสโก

และองคการทองเที่ยวแหงชาติของแตละประเทศ ความสําคัญของประกาศนียบัตรขึ้นอยูกับแตละประเทศ 

ประเทศลาว โดยเฉพาะเชียงของ ตองมีประกาศนียบัตรนี้ แตในเวียดนามยังไมมีการบังคับใชจากการที่ไดมี

โอกาสไปรวมโครงการฝกอบรมและก็ไดจัดโครงการแบบนี้ที่เวียดนามเมือ่ 4 ปที่แลว 
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จนถึงปจจุบันนี้ เวียดนามมีแหลงมรดกโลกอยู 8 แหง และก็มรดกโลกแบบจับตองไมไดอีก 10 

รายการแหลงมรดกโลกถือวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญมากอยางหนึ่งสําหรับภูมิภาคนี้ เวียดนามมี

โครงการนํารองใน 1 เมือง มีผูเรียนทั้งหมดมากกวา 100 คน และไดรับจํานวนประกาศนียบัตรคือ 120 ใบ 

คาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนการบรรยายและคาดําเนินการในการลงพื้นที่ซึ่งตองเรียนรูจาก

ผูเช่ียวชาญดานมรดกโลก มี Familiarization Trip  

ผูเขารวมโครงการก็ไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ มัคคุเทศกสนใจโครงการนี้มาก แมวาเขา

จะมีความรูมาก โครงการนี้ก็ใหความรูที่เปนประโยชนมาก มีทั้งความรูแบบไมเปนทางการและความรูที่

ถูกตอง โดยเฉพาะขอมูลมากมายเกี่ยวกับมรดกโลก เชน ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พึงและไมพึงกระทํา ขอมูลใหม

ที่ทันสมัย ขอมูลจากระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร นี่เปนสิ่งที่สําคัญมาก พวกมัคคุเทศกคาดหวังที่จะไดรับ

ประสบการณและแนวทางในการทํางาน ทักษะการนําเท่ียวซึ่งเกี่ยวกับมรดกโลก ภาคประชาชนไดเสนอวา

ควรจะมีโครงการแบบนี้ที่เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวเดียวเพราะตองการใหนักทองเท่ียวเขาใจและรักมัน 

หลังจากทําโครงการนี้ก็มีผูที่เดินทางจากที่อ่ืนมาศึกษาดูงาน สําหรับมรดกโลกแลว คนตองมีขอมูล

ที่ดี การฝกอบรมแบบนี้เสริมสรางทักษะและประสบการณการนําเที่ยวที่เกี่ยวของกับมรดกโลก ผูเขารวม

โครงการตองการใหมีหลักสูตรเพิ่มอีกสําหรับมัคคุเทศกมรดกโลก  มัคคุเทศกตองมีความเขาใจและหวง

แหนมรดกโลก การทองเท่ียวมรดกโลกไมไดเปนแคการทองเที่ยวธรรมดาในดานความรูเพราะนักทองเท่ียว

ตองการความรูเพื่อนําไปทํางานดานการทองเท่ียว ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูความรวมมืออาเซียนและโลก 

โครงการนี้มาจากแนวคิดระดับโลก สําหรับคนที่มุงเนนการปฏิบัติ ความรูสําคัญมาก ตองใหความรูแกคน

เหลานี้ นอกจากนี้ตองใหผูมีอํานาจหนาที่มามีสวนรวม จะทําไดสําเร็จตองใหความสําคัญผูมีอํานาจหนาที่ 

สุดทายตองมีการนําผูมีสวนไดสวนเสียมามีสวนรวมแลวผนึกกําลังกันเปนความรวมมือในอนาคต 

 จะเห็นไดวา กรณีศึกษาคณะผูแทนจากมิตรประเทศ GMS แตละประเทศนําเสนอเปนบทเรียน

สําคัญที่คนไทยควรจะศึกษาเพื่อใหมีความเขาใจและสามารถสรางความรวมมือกับประเทศเหลานี้ไดอยาง

เหมาะสมและไดประโยชนรวมกันทุกฝายอันนําไปสูความสัมพันธอันดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

 

แปลและเรียบเรียงโดย 

จิตรลดา ลียากาศ 
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              กจิกรรมมูลนิธิฯ ในความทรงจํา 

 
 

โครงการสําหรับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) 
 นอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการแบบมสีวน

รวมในเชิงบูรณาการ โครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเทีย่วและกีฬาดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน พื้นที่กลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนา และภาคเหนือ ซึ่งเปนโครงการ

ดานการทองเที่ยวโครงการหนึ่งสําหรับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) มูลนิธิพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศยังไดเคยจัดโครงการสําหรับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

(GMS) ใน Sector อื่นๆ อีกดวย โดยแบงเปนโครงการรายประเทศและโครงการรวมประเทศ GMS ดังนี้ 

 โครงการสําหรับประเทศกัมพูชา 
Learning Forum on “Sufficiency Economy and the New 

Agricultural Theory in Cambodia” on 28-29 October 2002 at 

Phnom Penh, Cambodia 
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The follow-up project of the Learning Forum on 

"Sufficiency Economy and New Agricultural Theory in 

Cambodia" on December 1-10, 2003, Thailand 

 

 
The Follow-up Project II Learning Forum on “Leadership 

Development in Sufficiency Economy for Agriculture Value 

Added” in Siem Reap, Cambodia on May 19-21, 2004 
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โครงการสําหรับประเทศจีน 
Learning Forum on "Sufficiency Economy and New Agricultural 

Theory in Kunming" on March 14-15, 2006 

 

โครงการสําหรับประเทศเวยีดนาม 

Learning Forum on “Sufficiency Economy and New Agricultural 

Theory in Ho-Chi Minh City, Vietnam” on September 29, 2006 
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โครงการสําหรับประเทศพมา 

Learning Forum on "Sufficiency Economy and  

the New Agricultural Theory in Myanmar”  

on June 5, 2007 

 

โครงการรวมประเทศ GMS 

Impact Study for GMS Countries. In 2005, Foundation for 

International Human Resource Development cooperated with 

Khon Kaen University and Chiang Mai University 
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 โครงการดานพลงังานและส่ิงแวดลอม 

2010 (Year 1) Research Seminar on Training Needs and Human 

Resource Development for Energy and Environment Sector of 

GMS Countries on September 28 - October 4, 2010 

 

 

2011 (Year 2) Intensive Workshop on Energy and Environment 

Sector Cooperation among GMS Countries (Phase 2) on May 17- 

June 5, 2011 in Thailand  
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2012 (Year 3) International Conference on Energy and 

Environment Sector Cooperation  of the GMS Countries (Phase 3)  

on May 19-28, 2012 

 

 

 โครงการเหลานี้ไมเพียงแตสรางศักยภาพใหแก Sector ตางๆที่ทางมูลนิธิฯไปดําเนินโครงการให ยัง

สามารถเปนเครือขายทํางานเชิงบูรณาการกับภาคการทองเที่ยว เชน ในการทองเที่ยวชุมชน ภาคการ

ทองเที่ยวก็ตองบูรณาการกับชุมชนและทองถิ่นซึ่งมีพื้นฐานอาชีพเปนภาคเกษตร ในการทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน ภาคการทองเท่ียวก็ตองบูรณาการกับภาคพลังงานและสิง่แวดลอมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เมื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในสภาพอุดมสมบูรณก็สามารถดึงดูดและ

รองรับนักทองเที่ยวที่จะเขามาเยี่ยมเยือนไดตลอด ทําใหเกิดความยั่งยืนในดานการทองเท่ียว  

 โครงการเหลานี้จึงเปดมุมมองใหมในการบูรณาการดานการทองเท่ียวทีน่อกเหนือจากการเชื่อมโยง

กันระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย 4 กลุมคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ชุมชนและทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ

ภาคการทองเท่ียวโดยตรง มาเปนการบูรณาการขาม Sector ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลาย 

(Value Diversity) อีกดวย  
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แนวหนายอนหลัง 

 
 

ศึกษาผูนําตะวันออก อยาง Xi jinping ของจีนเปนอยางด ี

 

ผมพูดถึง ผูนําหลายครั้งโดยครั้งที่แลวชี้ใหเห็นวา โอบามาตัดสินใจผิดพลาดไมไปปรากฏตัวในการ

เดินแสดงพลังตอตานฝายมุสลิมหวัรุนแรงเพื่อจุดยืนของฝายสันติวิธีท่ีปารีส 

            คะแนนนิยมของโอบามาในโลกจึงลดลง ทั้งๆที่ชวงหลังๆคะแนนในประเทศเริ่มดีขึ้น เพราะการ

วางงานและเศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้น 

            ในขณะที่ Hollande ของฝรั่งเศส เศรษฐกิจยังเนาอยู เงินยุโรปตกต่ําสุดขีดในรอบ 7 ป แตจากการ

แสดงความกลาหาญไมกลัวความรุนแรง ทําใหคะแนนนิยมของเขาในประเทศกระเตื้องขึ้นมากจาก 22% 

เปน 40% 

 

 

 
 

หนังสือ Xi jinping The Governance of China 

จากภาพ xi  jinping เปนคนดูแลครอบครัวและเปนคนตดิดินเขากบัประชาชนไดด ี
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ทําไมตองพูดถึงผูนําบอยๆ เพราะผูนําคือตัวแปรสําคัญของการความสําเร็จของทุนมนุษย ผูนําตอง

นํา คน และคนคือทรัพยสินที่มีคาที่สุดของสังคม ถาผูนําคุณภาพแย สังคมก็อยูลําบาก 

ตัวอยาง นายกฯ 49 วัน เชนคุณยิ่งลักษณ นอกจากนําไมได ยังเปนแบบอยางที่เลว เชน อาน

ภาษาไทยไมถูก อาน คอนกรีต เปน คอ-นก-รีต หรือ ภาษาอังกฤษอาน Welcome เปน Overcome ขายหนา

ไปทั้งโลก 

            สัปดาหนี้ผมจึงขอยกตัวอยางผูนําที่ควรนํามาเปนแบบอยาง คือ Xi Jinping ของจีน 

            มีหลายประเด็นที่จะพูดถึง ประเด็นแรกคือ 

 โลกในอนาคตไมไดพึ่งเฉพาะตะวันตก ตองมองเอเชียหรือในตะวันออกดวย เชนการปฏิวัติใน

ไทย ประเทศจีนเขาใจเพราะเปนปญหาภายใน แตสหรัฐฯหรือยุโรปรังเกียจ เพราะประเทศ

เหลานั้นคิดวานี้คือมาตรฐานของโลกคือ การเลือกตั้งเทานั้น 

 การเลือกตั้งไปสูการโกงอยางมโหฬาร โดยไมเคารพกฎหมาย ไมใชทางออกของประเทศไทย

ที่ดีซึ่งอาจจะดีกวามีประชาธิปไตยแบบโกง 

ชวงนี้มีหนังสือของ Xi jinping ออกมา เปนภาษาอังกฤษ ผมแจกใหหลายทาน เมื่อเร็วๆนี้มอบให

อดีตนายกฯชวน หลีกภัย หนังสือเลมนี้ทําใหผมเขาใจบทบาทของผูนําอยาง Xi jinpingมากขึ้น 

ในหนังสือเลมนี้ เนนสุนทรพจนที่  Xi jinpingไดไปพูดตามที่ตางๆ 

ผมคิดวา เขาเปนผูนําที่คิดเปน ไมใชเหมือนผูนําบางคนในไทย ใหลูกนองเขียนให สาระตางๆใน

สุนทรพจนของ Xi jinping จึงเปนแนวทางของเขาที่ปฏิบัติที่ลึกซึ้งมาก 

ผมจะสรุปประเด็นหลักกอน 4-5 เรื่อง 

 พื้นฐานดี เรียนวิศวะ แลวจึงมาเปนผูนํา คือมีระบบความคิดเปนวิทยาศาสตร ไมเหมือนผูนํา

ไทยสวนใหญคิดไมเปนระบบ 

 ชีวิตชวงวัยรุน เจ็บปวด เพราะ มีปญหาทางการเมืองในจีนจึงถูกสงไปฝกงานในชนบท คลุกคลี

กับชาวบานคือติดดิน เห็นความจริงของสังคม เปรียบเทียบกับอดีตนายกอภิสิทธิ์เปนคนดี แต

ไมรอบรูสังคมและวิถีชีวิตไทยอยางลึกซึง้ 

 เปนคนมีหลักการ มีวิธีการที่ปฏิบัติดี ที่ทําใหหลักการไปสูความสําเร็จ คือ หลักการไมเคย

เปล่ียนคือจีน เปนสังคมนิยม กระจายรายไดเสมอภาคไมใชรวยอยางเดียว ตางกับอุดมการณ

ของระบอบทักษิณ มีวิธีการอยางเดียวคือรวย แตไดมาอยางไรก็ได 

 ยกยองเติ้งเส่ียวผิงทีใ่หประเทศจีนมี 2 ระบบการเมืองและดึงทุนนิยมเปนมหาอํานาจเศรษฐกิจ

ของโลก 
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 เนนคุณธรรมจริยธรรมกอน ความรวย หนังสือของเขาชื่อ The Governance of china แปลวา

เปนประเทศจีนโปรงใส ไมยอมใหเกิดการโกงขึ้นในประเทศ จึงเปนผูนําที่นายกยอง ยุคเขา

จัดการผูนําจีนใหญๆหลายคนเขาคุก ดําเนินคดีเปนตัวอยางโดยไมกลัวอิทธิพลใดๆ 

และที่ถูกใจผมมากคือ เรื่อง ทุนมนุษย สรุปวาเขาเนน 2 อยาง 

 ทุนมนุษยพื้นฐานคือ จริยธรรมตองมากอนคลายๆ 8K’s 

 ตองพัฒนาทุนมนุษยใหเปนมืออาชีพ มีมาตรฐานเปนเลิศซึ่งผิดกับคนไทย ตกทั้ง 2 ดาน ที่ไม

เนนปญญาและไมเนนการเรียนเพื่อมืออาชีพ 

ผมจึงขอแนะนําใหซ้ือไวในหองสมุด ถามีเวลาผมจะขยายความในโอกาสตอไป 

  

  
บรรยากาศโครงการพัฒนาศกัยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและกฬีา 

ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน 

โดยการจัดกิจกรรมเพือ่แลกเปลีย่นความรูดานการพัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการ 

แบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการ ซึ่งมีผูเขารวมจาก 6 ประเทศในกลุมลุมน้ําโขง 

ระหวางวันที่ 20 - 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร จ.เชียงราย 

สุดทาย ผมขอขอบคุณ ดร.พัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษาและนายพรหมโชติ ไตรเวช 

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงทองเที่ยวและกีฬาและทีมงานคุณแสงจันทร  

แกวประทุมรัสมีที่กรุณาสนับสนุนใหเกิดการประชุมนานาชาติ 6 ชาติในกลุมลุมน้ําโขง ที่เชียงรายใน

สัปดาหที่ผานมา เนนเครือขายที่ผมสรางขึ้นในประเทศไทย 4 กลุม ดังนี้ 
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1. กลุมภาครัฐที่เกี่ยวของดานการทองเท่ียวและกีฬา 

2. กลุมธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของดานการทองเท่ียวและกีฬา    

3. กลุมสถาบันการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ 

4. กลุมทองถ่ิน ชุมชน และประชาชน 

และเนนสรางเครือขายของ GMS/ASEAN 

 ความสัมพันธระหวางประเทศที่ดีตอกัน ซึ่งมีอยูแลวใหแนนแฟนยิ่งขึ้น เหมือนซีเมนต 

 เนนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนไทยกับกลุม GMS ใหตอเนื่องระยะยาว 

 สุดทายมีโครงการตอยอดรวมมือกัน 

 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จรีะ แนวหนา. วนัเสารที ่24 มกราคม 2558 หนา 5 


