
Call Center: 0-2884-5548 e-mail : dr.chira@hotmail.com Newsletter รายปกษ              1 

http://www.chiraacademy.com 

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

 
วันที่ 23 กรกฎาคม – 6 สงิหาคม 2558 

 
 

 

บทความพิเศษ 

     

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรแนวทางพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการ 

การทองเท่ียวและกีฬาแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยว

และกีฬาดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมแมนดาริน 

(สามยาน) กรุงเทพฯ 

พิธีเปด เริ่มตนดวยการกลาวตอนรับ โดย ผศ.ชัยธนัตถกร ภวิศพิริยะกฤติ ที่ปรึกษาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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 ตามมาดวยการกลาวรายงาน โดย นางสาวแสงจันทร แกวประทุมรัสมี หัวหนากลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตร กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

 
 นายขจร  วีระใจ รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา กลาวเปดงานแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวขอ ทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬาไทย

กาวไกลสูอาเซียน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้  

 
               

การเติบโตของรายไดจากการทองเที่ยวในชวงที่ผานมา เนนการพึ่งพาจํานวนเปนหลัก ในขณะที่

คาใชจายตอครั้งของการทองเที่ยวมีการขยายตัวนอย ซึ่งแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยยังคงสถานการณเปน

แหลงทองเที่ยวราคาถูก สําหรับ Mass Market 

รายได และจํานวนนักทองเที่ยว เปนการพึ่งพารายไดจากนักทองเที่ยว 20 อันดับแรก โดยเฉพาะจีน 

และ รัสเซีย ซึ่งจะกอใหเกิดความเสี่ยงในการสูญเสียรายไดหากเกิดปญหากับนักทองเที่ยวจากทั้ง 2 ตลาด 

ประเทศไทยมีสัดสวนรายไดจากนักทองเที่ยว 20 อันดับแรก รอยละ80 คิดเปนมูลคา 9 แสนลาน

บาทจากรายไดทั้งหมด 1.15 ลานลานบาท โดยรอยละ17มาจากนักทองเที่ยวจีน และรอยละ10มาจาก

นักทองเที่ยวรัสเซีย 
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โครงการสํารวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเชิงลึก ม.ค.-ก.ย.2557 ไดสํารวจการกระจายตัวของ

นักทองเที่ยวตางชาติ พบวา กระจุกตัวตามเมืองหลัก ไดแก กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม โดย

รายไดจาก 5 จังหวัด คิดเปนสัดสวน 60% ของรายไดทั้งหมด 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560 มีวิสัยทัศน คือ “วางรากฐานการพัฒนาและ

สงเสริมการทองเที่ยวใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพอยางมีดุลยภาพและยั่งยืน” มีจุดหมายคือ 

การพัฒนาประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ เปนการพัฒนา 6 ดาน 

1. การเติบโตอยางยั่งยืนของจํานวนนักทองเที่ยว อยางสมดุลกับขีดความสามารถในการรองรับ 

(Sustainable Growth)  

2. เพิ่มคาใชจายตอหัว การเพิ่มมูลคาสินคาการทองเที่ยว (Value Creation)  

3. กระจายพื้นที่ทองเที่ยว การจางงานสูงขึ้น (Income Distribution)  

4. การกระจายชวงเวลาการทองเที่ยว (Seasonality Expansion)  

5. การอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment Protection)  

6. เพิ่มความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว และผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว (Higher Tourist 

& Stakeholder Satisfaction) 

ในการวางรากฐานการพัฒนาการทองเที่ยว จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปการทองเที่ยวใน 3 ดานคือ 

1.ยุทธศาสตรดานการตลาด 

2.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรดานการตลาดประกอบดวย 

1.ปรับแบรนดประเทศไทย (Rebrand) 

กลยุทธ 1 ยกระดับภาพลักษณการทองเที่ยวไทยสูการเปน “Quality Leisure Destination 

มาตรการ 1.1 ปรับตําแหนงภาพลักษณการทองเที่ยวสูการเปน Quality Leisure Destination 

มาตรการ 1.2 ยกระดับคุณภาพ Value chain 

2.ปรับโครงสรางตลาด (Restructure) 

กลยุทธ 2 ปรับโครงสรางตลาดสูกลุม High value 

มาตรการ 2.1 เรงเพิ่มรายได 

มาตรการ 2.2 ปรับโครงสรางตลาดหลัก 

มาตรการ 2.3 แสวงหากลุมตลาดใหม 

3.ปรับสมดุลสูความยั่งยืน (Rebalance) 

กลยุทธ 3 สรางโอกาสทางการทองเที่ยวสูคนไทยทุกกลุม 

มาตรการ 3.1 ผลักดันใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนไทยทุกกลุม 
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กลยุทธ 4 สรางสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่ 

มาตรการ 4.1 สงเสริมการทองเที่ยวไปยังพื้นที่ใหม 

มาตรการ 4.2 สงเสริมการกระจายชวงเวลาทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการประกอบดวย 

1. บูรณาการการทํางานผานกลไกขับเคลื่อนในทุกระดับ มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติและ บูรณาการงานดานการทองเที่ยวในระดับพื้นที่ 

2. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและยกระดับผูประกอบการ  มีมาตรการพัฒนาบุคลากรการ

ทองเที่ยวในอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ

ทองเที่ยว 

3. พัฒนา Tourism Intelligence Center (TIC) มีมาตรการการบริหารจัดการ Tourism Intelligence 

Center (TIC) พัฒนาคลังขอมูลและงานวิจัยดานการทองเที่ยวของประเทศและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชทุกระดับ 

4. ปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง มีมาตรการปรับปรุงกฎหมายดาน

การทองเที่ยวใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและบังคับใชกฎหมาย/ขอบังคับ อยางจริงจัง 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสินคาและบริการ  

ปจจัยสงเสริม-สนับสนุน 

1. พัฒนาการอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว 

2. พัฒนาความปลอดภัยดานการทองเที่ยว 

3. พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว 

 
 ศ.ดร. จีระ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ สรุปผลการ

จัดทําโครงการพัฒนาองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬา ดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการ

เปดประชาคมอาเซียน วา ไดทําหนาที่เปนผูประสานงานที่ทํางานโครงการน้ีมาอยางตอเนื่อง ในการลงพื้นที่

แตละครั้งเพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการ

การทองเที่ยวและกีฬาแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน ไดสงเสริมให
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ผูเขารวมประชุมที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย 4 กลุมคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และชุมชนมารวม

วิเคราะหตามแนวคิด 2R’s คือ มองความจริงแลวเลือกประเด็นที่เกี่ยวของมาขับเคลื่อนดําเนินการ นอกจากนี้ 

ในปนี้ ยังไดเชิญผูแทนจากประเทศอาเซียนมารวมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานการพัฒนาศักยภาพ

การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการ สวนการประชุมครั้งนี้เปนการเผยแพรความรู ในอนาคต

จะใชสื่อสังคมออนไลนติดตอกัน สรางเครือขายยกกําลังสองเพื่อทํางานตอเนื่องไปในอนาคต  

 ตอมาเปนการอภิปรายเรื่อง “สรางโอกาสดานการทองเที่ยวและกีฬาตอยอดบูรณาการเครือขาย

เชื่อมโยงสูอาเซียน” ซึ่งแบงเปนชวงดังนี ้

นางนิตยา จันทรเรือง มหาผล อดีตโฆษกประจํากระทรวงสาธารณสุข บรรยายเรื่อง สถานการณการ

ทองเที่ยวอาเซียนและโอกาสทางการตลาด “การทองเที่ยววิถีไทยสูสากล”มีสาระสําคัญดังนี้ 

 
 จากประสบการณในการไปเจรจาการเปดเสรี เชน วิศวกร แตละประเทศอยากเปดเสรี แตก็ทําแบบคอย

เปนคอยไปและดวยความระมัดระวัง ตอนนี้ก็มีการเปดเสรีแลว แตยังไมเปนทางการ เพราะมีชาวตางชาติจาก

อาเซียนเขามาแลว 

 ในปค.ศ. 2009-2013 (พ.ศ. 2552-2556) เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวที่มาจากกลุมประเทศสมาชิก

อาเซียน มาเลเซียมีนักทองเที่ยวที่มาจากอาเซียนมากกวาไทยมาก เพราะนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมายัง

ประเทศมาเลเซียมีความคลายคลึงกันดานศาสนาและมีภูมิหลังทางการปกครองเปนประเทศในเครือจักรภพ

เชนเดียวกับมาเลเซีย การมีทําเลที่ตั้งติดบรูไนในบอรเนียวและอินโดนีเซียทําใหนักทองเที่ยวจากสองประเทศนี้

เดินทางมายังมาเลเซียไดสะดวกกวา แตประเทศไทยมีนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคอื่นๆนอกอาเซียนมากกวา

มาเลเซียมากเพราะลงทุนหลายพันลานบาทเพื่อทําการตลาดดึงดูดนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคที่อยูไกล  

 ในปค.ศ. 2008-2013 (พ.ศ. 2551-2556) มีการจัดอันดับนักทองเที่ยวที่เขามาในอาเซียน นักทองเที่ยวมา

จากสหภาพยุโรปมากที่สุดแตมีแนวโนมลดลงเพราะเศรษฐกิจไมดี นักทองเที่ยวจีนเขามามากเปนอันดับที่ 2 แต

มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเปนนักทองเที่ยวที่ใชจายสูงที่สุด อันดับที่ 3 คือ นักทองเที่ยวรัสเซีย อันดับที่ 3 คือ 

นักทองเที่ยวจากเกาหลี เมื่อเปรียบเทียบกับนักทองเที่ยวที่มาจากชาติอื่นๆ นักทองเที่ยวจากอาเซียนมีมากสุด

เกือบครึ่ง รองลงมาคือจีน 
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 ในปค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางจากทั้งนอกและในอาเซียนมายังไทยมีจํานวน

ถึง 25 ลานคน แสดงวา ประเทศไทยยังครองตลาดนักทองเที่ยวที่มาจากภูมิภาคที่อยูไกล 

 เมื่อเปรียบดานองคประกอบดานการทองเที่ยวของไทยกับมาเลเซีย พบวา มาเลเซียมีปาดงดิบที่เกาที่สุด

ในโลก คือ บอรเนียว ซึ่งเปนสถานที่ใชถายทํา Reality Show มากสุด ไทยมีเกาะติดอันดับโลก 4 อันดับ แต

มาเลเซียมีเกาะติดอันดับโลกแค 1 อันดับ ในดานอาหาร อาหารไทยรสชาติดีกวา โดยเฉพาะ Street Food ที่เปน

อันดับหนึ่งของโลกคือที่ซอยรามบุตรี แตอาหารทะเลจากมาเลเซียมีคุณภาพดีกวาไทย เพราะฉะนั้นควรพัฒนา 

Street Food ใหดูดีมีสุขลักษณะ เพราะเปนเสนหอาเซียน ระบบบริการของไทยดีกวา บริการสุดยอดระดับโลก 

ยิ้มรับทุกสถานการณ แต ICAO ระบุวา Malaysian Airlines กับ สายการบินของไทยมีปญหาเรื่องความปลอดภัย  

 ปจจัยที่ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลงคือ ซารส สึนามิ ประทวง ความไมมั่นคงทางการเมือง ปฏิวัติ 

เพราะฉะนั้นความปลอดภัยสําคัญที่สุดที่ควรใหความสําคัญ 

 และไดปดทายดวยขอเสนอแนะใหภาคการทองเที่ยวไทยมีการทํางานอยางโปรงใส และไมควรหา

รายไดจากการทองเที่ยวดวยวิธีเดิมและยึดติดกับความสําเร็จในอดีต 

 
นายธานินทร ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ บรรยาย

เร่ืองยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนสูมิติการพัฒนาทองเที่ยวและกีฬาไทย วา กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬายังไมไดมุงเนนดานกีฬามากนักแตที่สนามศุภชลาศัย ไดมีการระบุวิสัยทัศนกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬาไวยาวมากคือทําทองเที่ยวและกีฬาใหเปนเร่ืองเดียวกัน กีฬาทําใหมีการทองเที่ยว กิจกรรม

การทองเที่ยวมี Value Chain กวางมาก ประเทศไทยเปนสมาชิกอาเซียนมานาน ตองวางแผนเตรียมตัวใน

อนาคต เพราะทรัพยากรดานการทองเที่ยวไมไดมีแคคน แตรวมถึงแหลงทองเที่ยวและวัฒนธรรม ดังนั้น

อาเซียนจึงเปนที่จับตาของคนทั้งโลก 

ในดานโครงการตางๆ ไดแก Trans-Pacific Partnership (TPP) เปนโครงการที่สหรัฐอเมริการิเริ่มขึ้น

แลวกีดกันจีนออกไป Regional Cooperation Economic Program (RCEP) เปนโครงการที่จีนริเริ่มขึ้นแลวกีด

กันสหรัฐอเมริกาออกไป ทําใหอาเซียนมีตําแหนงเปนยุทธศาสตร 
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ประเทศในกลุมอาเซียนแขงขันกันทุกเรื่อง เรื่องหนึ่งคือ สายการบิน ยุโรปหามสายการบินการูดา

บินเขายุโรปเพราะตกรันเวย ไลออนแอรเขามาแขงกับสายการบินตนทุนต่ําในไทย เพราะการเปนประชาคม

อาเซียนทําใหตลาดใหญขึ้น มีทรัพยากร โอกาส ความเชื่อมโยงมากขึ้น ในการลดขอจํากัดตางๆ แตตอง

อาศัยเวลาและความไวเนื้อเชื่อใจกันซึ่งเปนวัฒนธรรมอาเซียน 

จากตัวชี้วัด World Economic Forum ประเทศไทยอยูในอันดับตนๆของอาเซียน แตเติบโตไปอยาง

ชาๆ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1-2 ประเทศไทยมีอัตราเติบโต 7-8% แตในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 6 ซึ่งเปนยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ ประเทศไทยมีอัตราเติบโต 11% 

การทองเที่ยวไทยตองปรับตัวและมีปฏิรูป Logistics ใหดี เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถประเมินเวลา

ได แลวไปเที่ยวไดหลายที่และมีการใชจายมากขึ้น ควรมีกระจายการทองเที่ยวในหลายพื้นที่ ประเทศไทยมี

ทรัพยากรมาก ดังนั้นชุมชนตองเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมกับผูประกอบการ สายการบิน

ตนทุนต่ํา ขยายตัวเร็ว ไมไดสรางมาตรฐาน ดังจะเห็นไดจาก สนามบินสุวรรณภูมิรองรับผูโดยสารถึงปละ 

40 ลานคน สนามบินภูเก็ตก็รับรองรับผูโดยสารเกินมาตรฐาน การเชื่อมโยงยังตองรวมถึงกฎระเบียบ การเขา

เมือง ความสัมพันธในระดับประชาชน 

ปญหาคือ ไทยขาดการเตรียมคนลวงหนา เชน มัคคุเทศกภาษารัสเซีย สเปน ในดานกีฬา รัฐบาล

ลงทุนนอยดานกีฬา เอกชนลงทุนใหดานกีฬา มากกวา แตทองถิ่นก็มีสวนรวมในกีฬาพื้นฐาน ทําใหแยก 

Value Chain ไดลําบากในบางครั้ง แตละชุมชนตองเลือกจุดเดน และเนนคุณภาพเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

จึงจะสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาพํานักเปนระยะเวลานานขึ้น  

 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน ไดบรรยายเรื่องโอกาสการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน การสรางเครือขายสูความยั่งยืน ซึ่งมีสาระสําคัญคือการทองเที่ยวชุมชนคือโอกาสของ

การอยูรอด การเขาสูประชาคมอาเซียนคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนึ่งตามกระแสโลก การเขาสูประชาคม

อาเซียนเรื่องทองถิ่นภิวัตนกาวเขาไปสูกระแสโลกาภิวัตน อัตลักษณทองถิ่นถือเปนตนทุนแตมีเรื่องความ

รวมมือระหวางประเทศมาเกี่ยวของดวย ประชาคมอาเซียนเกิดจากเซลลเล็กๆคือทองถิ่นแลวเติบโตไปเปน

หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดและประเทศ หลักฐานทางโบราณคดีไดระบุวา อาเซียนมีความเชื่อมโยงตั้งแต
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อดีตมาแลวทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา การคา เทคโนโลยี ถือเปนโอกาสในการนําเที่ยว และ

การเดินทางผานแดนไดอยางเสร ี

  กรณีศึกษากาแฟดาว ทําใหที่ราบสูงโบโลเวนเปนที่รูจัก คนไทยสนใจเดินทางไปแลวสงขาวสารมา

ทางสื่อสังคมออนไลน เปนการสื่อสารระหวางประชาชนดวยกันในระดับทองถิ่น อีกกรณีศึกษาคือการ

ทองเที่ยวของกัมพูชาที่ไปกระจุกตัวอยูที่เสียมราฐ ในขณะที่วัฒนธรรมขอมมีความเชื่อมโยงกันอยู ควร

จัดการทองเที่ยวในมิติ Corridor เชื่อมโยงระหวางเสนทางหรือเปน Loop และจะมีการพัฒนามิติชุมชนใน

ทองถิ่นรายทางเขาไปดวย และถือเปนอีกโอกาสหนึ่ง กรณีศึกษาทะเลสาบอินเล ที่เมียนมา เปนบริเวณที่มี

วัฒนธรรมผูกพันกับภาคเหนือของไทย ไมวาจะเปนเชียงใหม เชียงตุง แตยังไมไดรับการพัฒนาในมิติของ

การทองเที่ยว สวนมิติการศึกษา วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนศิลปน นักเรียนและจะเกิดเปนมิติของการ

เดินทางมากขึ้นเพราะสะทอนถึงวิถีการเปนพี่นองกันในภูมิภาคอาเซียนนี้ซึ่งมีมานานแลว ในภาคใต มีการ

ทองเที่ยวฮาลาล (Islamic Tourism) เปนวิถีที่คนชาติใดก็ไดเดินทางไปในสถานที่ศาสนาอิสลามเห็นชอบ

หรืออนุญาต โลกจะมีชาวมุสลิม 1.8 พันลานคน ปค.ศ.2070 (พ.ศ.2613) ซึ่งถือวามีจํานวนมากกวาคริสต 

นอกจากนี้ อินโดนีเซียมีประชากรมุสลิมมากที่สุด รวมมาเลเซีย และบรูไน จึงเปนตลาดชาวมุสลิมที่มีขนาด

ใหญ ดังนั้นการทําการทองเที่ยวฮาลาล ตองทําดวยความเขาใจแลวจะเกิดเปนมิตรภาพ สิ่งสําคัญคือควรสราง

ความเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดกระแสการเดินทางแบบพี่นองโดยใชภูมิหลังทางประวัติศาสตรเชนสมัยโบราณมี

อาณาจักรศรีวิชัยที่ไชยาและปาเล็มบังที่อินโดนีเซีย มีสถาปตยกรรมปรากฏ เชนบุโรพุทโธ หรือวิถีไชยา 

นอกจากนี้ก็ไดมีการเริ่มเจรจาความรวมมือการทองเที่ยววิถีมาเลย-จีนระหวางปนัง มะละกา ภูเก็ต และ

สงขลา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีอยูและการทองเที่ยวก็เปนโอกาสโดยตองเริ่มจากชุมชน ตองทําเปน Public-

Private-People-Partnership 

 สมัยกอน ยังไมมีภาคประชาชนมาเกี่ยวของในการทองเที่ยว การทองเที่ยวจึงยังไมกระจายไปยัง

ชุมชน แสดงใหเห็นในสถิติปพ.ศ. 2540 มีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาประเทศไทย 7 ลานคน กระจายไปแค 7 

จังหวัดที่มีนักทองเที่ยวเกิน 1 ลานคน ในปพ.ศ. 2556 มีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาประเทศไทย 26 ลานคน 

กระจายไปเที่ยวแค 9 จังหวัด จึงควรจะดูฝรั่งเศสเปนกรณีศึกษา แมจะมีพื้นที่เทาไทย แตมีการกระจาย

นักทองเที่ยวไปยังชนบทมากขึ้น ทําใหแหลงทองเที่ยวยังคงอยูในสภาพดี ควรพัฒนาใหชุมชนมี

ความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเพื่อตอยอดและบูรณาการกับชุมชน แลวชุมชนก็จะกลับมา

ชวยใหการทองเที่ยวของประเทศไทยยั่งยืนขึ้น 

ศ.ดร.จีระ  หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศไดบรรยายเรื่อง

สรางทุนมนุษยพันธุใหมตอยอดการทองเท่ียวและกีฬาในระดับอาเซียน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้   

จากหนังสือกระแสโลก โดย แม็คเคนซีย ระบุวา โลกาภิวัตนยุคตอไปคือการแลกเปลี่ยนภูมิปญญา 

และเปดเสรีดานการจางงาน ดังนั้นจึงควรสงเสริมความสามารถในการแขงขัน แตคนไทยยังมีความสนใจ

นอยในทุนมนุษย ในชวงที่ไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการ
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บริหารจัดการการทองเที่ยวและกีฬาแบบมีสวนรวมในเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 

ผูเขารวมประชุมในพื้นที่ตางๆ เริ่มเห็นคุณคาคน แมจะเปนชุมชน ก็ตองการพัฒนามาตรฐานไปสูระดับโลก 

ตองการมีธรรมาภิบาลแลวมีความเปนมืออาชีพ สิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาคนในภาคการทองเที่ยว คือ 

คุณธรรม จริยธรรม ทําไดโดยพัฒนาคานิยมคนรุนใหมใหเปนคนดี แลวจึงคอยพัฒนาความคิดสรางสรรค 

นวัตกรรม ไอที ใชความหลากหลายเปนพลัง นอกจากนี้ อาเซียนเปนแหลงกีฬาที่นาสนใจ กีฬาชวยเพิ่ม

รายไดและลดการรักษาพยาบาลทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และควรจะมีการผลักดันการพัฒนาทุน

มนุษยใน Cluster ตางๆ ตอไป โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาวิทยากรเพื่อนําไปขยายผล (Trainers) 

  หลังจากนั้นเปนการจัดเสวนาหัวขอ “คุณคาและมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยวและกีฬาเชิงสรางสรรค

ผลงานเชิงประจักษสูอาเซียน” ซึ่งมีผูแทนกลุมการทองเที่ยว (Cluster) แตละแหงมานําเสนอโครงการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี ผูแทนกลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและภาคเหนือ ไดนําเสนอวา ในกลุม

ทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและภาคเหนือมีความโดดเดน คือ ธรรมชาติ ผูคน วัฒนธรรม ความบริสุทธิ์ของ

เมืองเหนือที่ไมเปลี่ยน มีพื้นที่เชื่อมโยงประเทศลุมแมน้ําโขงและอาเซียน และเชื่อมโยงดวยชาติพันธุ 

วัฒนธรรม จะมีการจัดทําเสนทางกิจกรรมเชื่อมโยงลานนาตะวันออกและตะวันตกและสิบสองปนนา และ

จะใชเชียงใหมเปนศูนยกลางเชื่อมในภูมิภาค ภายใตแนวคิด “แอวลานนา กลาผจญภัยอาเซียน” โดยเฉพาะ

การทองเที่ยวเชิงกีฬาในภาคเหนือตอนบน มีกิจกรรมปนจักรยานเชื่อมโยง Green and Low Season มีการ

สงเสริมจักรยานเที่ยวเมืองเกา เพื่อสิ่งแวดลอม ปนพิชิตดอยอินทนนท  ภาคเหนือมีความเหมาะสมเปน 

Medical and Wellness Hub เพราะมีอากาศ อาหารดี สุขภาพดี ความปลอดภัย ภาพเขียนตางๆมีความงดงาม

สะทอนใหเห็นการดํารงชีวิตของคน ความงามสาวเหนือเปนที่เลื่องลือ จึงเปน Brand เรื่องคน และความงาม

ที่สงเสริม Medical Tourism ภาคเหนือมีรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่หลากหลาย และมีการทองเที่ยว

ชุมชนที่เนนแนวคิด “Living, Learning and Sharing” การพัฒนาทุนมนุษยเนนการสรางเครือขายเชื่อมโยง

ประเทศเพื่อนบานและกลุมชาติพันธุ ในดานการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ ควรเพิ่มการ
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นําเสนอใหเห็นอัตลักษณลานนา เปนการสรางความเขาใจและทําใหเกิดมิตรภาพ และไดสรุปวา ในความ

งามลานนา เปนความงามจริงแท 

 
 นายกิติศักดิ์ เจียระพงษ ผูแทนกลุมทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง ไดนําเสนอกรณีศึกษาของกลุม

ทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขงโดยเร่ิมจากอําเภอเชียงคานแลวขยายไปจังหวัดลุมแมน้ําโขง ไดแก จังหวัดเลย 

หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ อุบลราชธาน ีหลังจากนั้นจึงขยายไปยังประเทศใน

กลุมอาเซียนไดแก เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชาและเวียดนาม 

 นายกิติศักดิ์ เจียระพงษ นําเสนอโดยเนนทฤษฎีทุนมนุษยและ 3V ของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ คือ 

มูลคาเพิ่ม การสรางสรรค และความหลากหลาย 

นายกิติศักดิ์ เจียระพงษ ไดอธิบายลักษณะและพัฒนาการของเชียงคานวาเปนชุมชนบานไมโบราณ

ริมแมนํ้าโขง ซึ่งปรากฏในแผนที่สมัยอยุธยาที่พิพิธภัณฑเจาสามพระยา เมื่อ 40-50 ปที่แลว เชียงคานเคยเปน

เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองเปนอันดับหน่ึงของไทยเพราะติดตอกับประเทศสปป.ลาว มีชาวเวียดนาม ชาวเขา

เผาตางๆมาที่เชียงคาน หลังจากลาวไดเปลี่ยนการปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสตเมื่อปพ.ศ. 2518 เชียงคาน

จึงกลายเปนเมืองรางถึง 30 ป ถนนชายโขงและบานไมโบราณจึงคงอยูมาจนถึงปจจุบันนี้ แลวเชียงคาน

กลับมาเจริญรุงเรืองอีกครั้งเมื่อปพ.ศ. 2552-2553 ปจจุบันมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเชียงคานคอนขางมาก ใน

อดีต ตองเดินทางดวยรถประจําทางหรือขับรถไปเชียงคาน แตในปจจุบันมีสายการบินตนทุนต่ํา เชน แอร

เอเชีย และนกแอร ซึ่งใชเวลาเดินทางเพียงแค 1 ชั่วโมงก็ถึงเชียงคานแลว 

นายกิติศักดิ์ เจียระพงษ ไดชี้ใหเห็นวา จากพัฒนาการและทําเลที่ตั้งของเชียงคาน ทําใหสามารถจะ

เชื่อมโยงกลุมจังหวัดในลุมแมน้ําโขงและประเทศเพื่อนบานได ดังนั้น การไปเที่ยวแถบลุมแมน้ําโขงจะตอง

นําความหลากหลายมาสรางมูลคาเพิ่ม ทําใหความเปนอยูของคนในทองถิ่นดีขึ้น เสนทางเชียงคาน-ไชยบุรี

เปนดินแดนตองหามเมื่อ 50-100 ปมาแลว คือ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยเคยเสียดินแดนฝงซายของ

แมน้ําโขงในป ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) คือหลวงพระบาง เวียงจันทน จําปาสักและกัมพูชาสวนนอก มาอีก

ชวงหนึ่งก็เสียดินแดนฝงขวาของแมน้ําโขงคือ ไชยบุรี ของสปป.ลาว รวมถึงกัมพูชาสวนในคือ พระตะบอง 

เสียมราฐ ศรีโสภณ ซึ่งบริเวณนี้สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวไดเพราะมีประวัติศาสตรที่สําคัญ และ
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สามารถเดินทางโดยรถประจําทางจากจังหวัดเลย ผานไชยบุรีและไปหลวงพระบางได ไชยบุรีอยูฝงขวาของ

แมน้ําโขงซึ่งเปนฝงเดียวกับไทยและเปนแหลงไมสักที่มีจํานวนมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก จากเชียงคานไป

อําเภอปากชม จังหวัดเลย และอําเภอสังคม จังหวัดหนองคายเปนเสนทางที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ

ไทย เมื่อลัดเลาะไปฝงขวาเปนภูเขาเกือบทั้งหมด ฝงซายมีเกาะแกงแมน้ําโขง เหมาะสําหรับเปนเสนทางขี่

จักรยานเลียบแมน้ําโขง เสนทางจากเชียงคานยังสามารถเชื่อมโยงไปยังหนองคาย และเวียงจันทน หรือจาก

หนองคายไปยังมุกดาหาร สะหวันนะเขต เขตติดตอสปป.ลาว และเชื่อมโยงไปยังเมืองในเวียดนามคือ ลาว

บาว เว ดานัง ฮอยอัน เสนทางนี้โอกาสที่จะเปนเสนทางทองเที่ยวยอดนิยมในอนาคต เพราะระยะทางจาก

มุกดาหารไปยังเมืองชายทะเลเชนดานัง ไมเกิน 200 กิโลเมตร ในอนาคต อาหารทะเลจะเขามาทางสะหวัน

นะเขต แลวมายังมุกดาหาร สามารถเดินทางผานอุบลราชธานี ไปยังภาคใตของสปป.ลาว ซึ่งมีน้ําตกตางๆ 

หรือเดินทางผานศรีสะเกษ แลวขามเขาพระวิหารไปยังกัมพูชาได 

 นายกิติศักดิ์ เจียระพงษ ไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา เชียงคานเหมาะสมที่จะเปนแหลงพักอาศัยของ

ผูสูงอายุเพราะเชียงคานสงบ อากาศหนาว บรรยากาศดี มีภูเขา และมีแมน้ํา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงาม 

นอกจากนี้ ในดานกีฬา เชียงคานสนับสนุนการขี่จักรยาน ในดานศาสนา จากเชียงคานไปหนองคาย มีวัดปา

มากมาย สามารถไปแสวงบุญและปฏิบัติธรรมได 

 
นางสุนัฏดา  ปทมะโยธิน ผูแทนกลุมทองเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ นําเสนอ

เสนทางเชิงประวัติศาสตรประกอบดวยหลายจังหวัดในกลุม คือ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ พิจิตร 

นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชรและอยุธยา นางสุนัฏดา ปทมะโยธิน ไดเนนกรณีศึกษาของสุโขทัยใน

ฐานะที่เปนราชธานีแหงแรกของไทย เชื่อมโยงเสนทางไปยังเมืองลูกหลวงเชน กําแพงเพชรและศรีสัชนาลัย 

และนําเสนอเสนทางมรดกพระรวงเชื่อมโยงอาเซียน โดยอางอิงการวิจัยพัฒนาชุมชนรอบอุทยาน

ประวัติศาสตรสุโขทัย สุโขทัยไดจัดงานรอบรั้วเมืองพระรวง สานสายใยแหงวัฒนธรรมชุมชน สืบคน

ประวัติศาสตรเมืองมรดกโลก การทําโครงการนํารองพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยใหเปน

แหลงทองเที่ยวตอเนื่องจากอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยเพื่อชวยยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนใหดี

ขึ้น 
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 นางสุนัฏดา  ปทมะโยธิน ไดนําเสนอวา สุโขทัยมีกิจกรรมกีฬามาก เชน มีปามรดกไผ กาวไกลสู

มรดกและอาเซียน เมื่อเร็วๆนี้ ในป พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรางวัลชนะเลิศผูเขาแขงขันจักรยานเที่ยวเมืองพระรวงซึ่งเปน

เสนทางมรดกโลก นอกจากนี้ กองทุนพระองคเจาวิมลฉัตร รวมกับ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ไดจัดการ

แขงขัน ณ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญ 60 พรรษา เจาฟามหาจักรีสิรินธร และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ

จังหวัดสุโขทัย จัดงานนี้เพื่อใหนักกีฬาจักรยานเสือหมอบรวมแขงขันในเสนทางมรดกโลก เชน สุโขทัย 

ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร ระยะทาง 130 กิโลเมตร โดยจัดเปนปที่ 3 มีการแขงขันศรีสัชนาลัย BMX และมี

สนามของอําเภอศรีสัชนาลัย ชื่อ สนาม BMX เฉลิมพระเกียรติ 

 นางสุนัฏดา  ปทมะโยธินยังไดนําเสนอเสนทางสุขแบบสุโขทัยซึ่งมาจากสุโข+อุทัยเปนจุดเริ่มตน

ของความสุข เปาหมายแหลงทองเที่ยวสุโขทัยคือมีความโดดเดนดานการทองเที่ยวยั่งยืน และเปนแหลง

เรียนรูทางวัฒนธรรมและแหลงอารยธรรมของประวัติศาสตรดวยสองเมืองมรดกโลกคือ สุโขทัยและ    

ศรีสัชนาลัย ทําใหสุโขทัยเปนศูนยกลางเมืองมรดกโลกของอาเซียน เพราะมีถนนพระรวงตั้งแตสมัยพอขุน

รามคําแหงมหาราช เชื่อมตอมายังอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร พุกาม หลวงพระบาง จําปาสัก ฮอยอัน 

และมีการรวมมือจากราชการและการทองเที่ยวสุโขทัย 

           ในดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุโขทัยมีอุทยานแหงชาติรามคําแหง ที่อําเภอคีรีมาศ วันที่ 12 ธันวาคม

ของทุกปมีการเดินขึ้นเขาหลวงซึ่งอุดมไปดวยสมุนไพร ในศิลาจารึกระบุไววา ที่นั่นคือเขาสระยา มีน้ําตก มี

อุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย มีน้ําตกตาดเดือนตาดดาว ถ้ําธาราวสันต ถ้ําผาเจาะซึ่งเปนถ้ําหินปูนมีคางคาว

หนายักษ ถ้ําเจาราม มีคางคาวลานตัว สวยงามมาก 

ในดานการทองเที่ยวชุมชน เปนมรดกเสนทางพระรวง มีการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 

มีกราบพระแมยา พอขุนรามคําแหงมหาราช ตลาดริมยม 2437 ทุกวันเสารตนเดือน ไดรับความนิยมมาก มี

นักทองเที่ยวเขามาชิมน้ําปลาปลาสรอย ปลาราซึ่งเปนสินคาโอทอป มีชื่อเสียงโดงดังไปถึงตางประเทศ 

ตลาดริมยมเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสชีวิตยอนยุคของคนในยุค 2437 

          ในดานงานการชาง มีบานพระพิมพ ซึ่งบรรพบุรุษไดถายทอดการทําเครื่องปนดินเผาและสังคโลก

ใหแกชนรุนหลัง มีทองโบราณ บานนาตนจั่นเปนแหลงทองเที่ยวใหมของอําเภอศรีสัชนาลัย มีขาวเปบและ

ชนชาติไทพวนอาศัยอยู มีกวยเตี๋ยวพระรวงซึ่งมีชื่อเสียงเปนทีรู่จักดี 
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 นายสมพร  สาระการ กลุมทองเที่ยวมหัศจรรยสองสมุทร เปนตัวแทนภาคใตทํางานทองเที่ยวใน

ระดับชุมชน แตมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด และไดขอบคุณศ.ดร.จีระ หงส

ลดารมภและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศทําใหเห็นการเชื่อมโยงเครือขายแบบใหม 

นายสมพร  สาระการ ไดนําเสนอจุดเดนภาคใตทั้งฝงอันดามันและอาวไทยที่มีแหลงทองเที่ยว

หลากหลาย เมื่อภาคใตไดรับการเชื่อมโยงสองฝงทะเล จึงสามารถจัดการทองเที่ยวไดหลากหลายเพราะมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดแก พุทธ มุสลิม จีน ตอนนี้ ฝงอันดามันเปนชวง Low Season แต

นักทองเที่ยวสามารถมาทองเที่ยวทางฝงอาวไทยได อยางไรก็ตาม ชวงฤดูฝน นักทองเที่ยวก็สามารถเดินทาง

ทองเที่ยวไดในบางชุมชนฝงอันดามัน จึงสามารถจัดแพ็กเกจเชื่อมโยงการทองเที่ยวไดทั้งป โดยเริ่มจากภูเก็ต 

ทองเที่ยวไดทั้งเชิงนิเวศและวัฒนธรรม แลวไปพังงา ซึ่งมีชื่อเสียงดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการ

ทองเที่ยวตามรอยภาพยนตร หลังจากนั้นไปชุมชนบานโคกไคร ตอมา ไปยังกระบี่ มีชุมชนบานถ้ําเสือและ

บานถ้ําผึ้ง สามารถพัฒนาใหมีมูลคาเพิ่มหลากหลายเพราะเปนกุยหลินเมืองไทย นอกจากนี้จะมีการพัฒนา 

Application ให นักทองเที่ยวสามารถดาวนโหลดขอมูลและแผนที่เดินทาง ในเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จะมีการสงเสริมการโปรแกรมน้ําพุรอน สปาโคลนรอน การทองเที่ยวฮาลาลเปนอีกโอกาส จะมีการตั้ง Thai 

Halal Tourism Center สงเสริมธุรกิจฮาลาล  

นายสมพร  สาระการไดเสนอโครงการจัดทําแผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยว ที่ครอบคลุม

กลุมเปาหมายทุกกลุม ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับคือฐานขอมูลและการทํางานที่ทําใหไดพบนักทองเที่ยวและ

ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ สิ่งสําคัญคือตองคิดแบบมีสวนรวมแลวบูรณาการ ในระดับจังหวัด มีงบและ

หนวยงานขับเคลื่อนแลว เชน มีงบประมาณกลุมจังหวัด แตละกลุมทําแลวมารวมกันเปน Cluster ภาคใต  
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นายวิชัย กาวิชัย ผูแทนกลุมทองเที่ยว Active Beach (ชายหาดที่มีชีวิตชีวา) ไดนําเสนอภาพรวมการ

ทองเที่ยวภาคตะวันออก โดยเริ่มจากมิติภูมิศาสตร กลุมทองเที่ยว Active Beach เปนชายหาดที่อยูใกลเมือง

หลวงและสนามบินสุวรรณภูมิมากที่สุด มีความยาวชายหาดที่ยาวมากเกือบ 200 กิโลเมตรของ 4 จังหวัดภาค

ตะวันออกรวมกันโดยเริ่มจากหาดบางแสน หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดแสมสาร หาดนาบานฉาน หาด

แสงจันทร ระยอง หาดสวนสน หาดแมรําพึง หาดแหลมแมพิมพ หาดเจาหลาว จันทบุรี หาดทรายแกว หาด

ทับทิม หาดบานชื่นที่ตราด หาดเหลานี้มีเอกลักษณที่ไมมีภาคอื่นเหมือน  

Active Beach คือสีสันชายหาดเปนทางเลือกอันดับแรก ถาไปถามนักทองเที่ยวในโลก 7 พันลานคน 

นักทองเที่ยวเลือกไปชายหาดกอน ดังนั้น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดจึงมีรายไดหลักจากอัตลักษณ

ภูมิศาสตรทางบกเหลานี้  

ถามองทางทะเล ตั้งแตเกาะสีชัง เกาะลาน เกาะเสม็ด เกาะชางที่หมูเกาะทะเลตราดซึ่งมี เกาะหมาก 

เกาะกูด ทําใหเห็นความอุดมสมบูรณซึ่งเชื่อมโยงเกาะที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางทะเล มีการสรางทาเรือคลอง

ใหญเพื่อสอดรับกับประเทศเพื่อนบาน 

ภาคตะวันออกมีประวัติศาสตรนาสนใจภาคตะวันออกเพราะเปนเสนทางกูชาติของพระเจาตากสิน 

นักทองเที่ยวควรไปไหวศาลพระเจาตาก 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเปนเสนทางพาณิชยนาวีสูอุษาคเนยที่มาร

โคโปโล และเจิ้งเหอเดินทางผาน 

 ที่เรือหลวงประแส มีประวัติศาสตรเกี่ยวกับวีรกรรมทหารเรือไทยในระดับนานาชาติรวมกับ

พันธมิตร สูในสงครามเกาหลี และสามารถตานทานไดดวยภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษ สวนยุทธนาวีที่เกาะ

ชาง เปนการขับไลกองเรือฝร่ังเศส ทําใหรอดพนการเปนอาณานิคมฝร่ังเศส 

           ในมิติยุทธศาสตร เสนทางสาย R10 (Southern Coastal Corridor) จากชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

เลียบชายฝงทะเล เขาเสนทางสาย 48 ไปเกาะกง เลี้ยวขวาไปยังเสนทางหมายเลข 4 ไปถึงสีหนุวิลล เลี้ยวซาย

ไปเสนทางหมายเลขสามเขาสู Kampot, Kep และฮาเตียนหรือบันทายมาศเดิม และลงไปทางใตของ

เวียดนามคือ Chau Doc หรือเมืองโชดก เมืองนัมเกิน  
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ยุทธศาสตร ACMECS ทําใหมีการเชื่อมโยงมอเตอรเวยจากชลบุรีไปทวาย เปน Golden Belt เชื่อม

เมียนมา ไทย กัมพูชาและเวียดนามตอนใต และเปนเสนยุทธศาสตรที่นาสนใจในอนาคตของเอเชีย 

ในการพัฒนาทุนมนุษย กลุมทองเที่ยว Active Beach เนนจริยธรรม ปญญา ความยั่งยืน โดยคํานึงวา

การพัฒนา 3 ดานคือ การพัฒนาคน ชาติ เศรษฐกิจจะตองสมดุลกัน  

 สุดทาย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ไดกลาว

ปดการประชุม โดยขอบคุณผูเขารวมประชุม ผูแทน 5 กลุมการทองเที่ยวที่นําความรูมาแบงปนและมารวม

จัดนิทรรศการ รวมถึงคณะผูจัดงานไดแก คณะทํางานจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬานําโดย นางสาว

แสงจันทร แกวประทุมรัสมี ผศ.ชัยธนัตถกร ภวิศพิริยะกฤต ินางสาวพิชญภูรี พึ่งสําราญ และคณะทํางานจาก

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ และไดสรุปวา ความรูตองเกิดจากปญญา ความจริง สิ่งสําคัญ

คือตองมีจริยธรรมไมโลภ และใฝรู นําความรูไปแกปญหาในโลก โดยทํางานรวมกันเปนเครือขายที่มีการ

เคารพนับถือและไวเนื้อเชื่อใจกัน  
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ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู และติดอาวุธทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 

 

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

          ออกอากาศทุกวันพฤหัสบด ีเวลา 21.00-21.25 น.              

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

 

� ติดตามชมรายการโทรทัศน สู ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 

ออกอากาศวันศุกรสัปดาหท่ี 4 ของเดือน 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  
 

 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 19 กรกฎาคม 2558 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาววา ในฐานะที่เปนประชาชนในสังคมโลก ควรจะสนใจเหตุการณ

ในระดับโลก เชนเรือ่งกรีซ เร่ืองเซอรเบียกับบอสเนีย ครั้งหนึ่งชาวบอสเนียถูกสังหารหมู เปนหนึ่งในหลาย

ประเทศในยุโรปที่เปนประเทศมุสลิม ถาสนใจเร่ืองเหลานี้ ก็จะไดความรูที่หลากหลาย 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดนําเสนอเกี่ยวกับความคืบหนาปญหาของประเทศกรีซ ซึ่งมีขอสรุปแลว

วาไมออกจากการเปนสมาชิกยูโรโซน แตประคับประคองเศรษฐกิจไปอีกระยะหนึ่ง ผูนําประเทศกรีซไดรับ

เลือกตั้งแลวแตทํางานไดไมเปนที่นาประทับใจของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ประชุมอยางเปน

ทางการกับประเทศอื่นๆในยุโรป เชน ฝรั่งเศส เยอรมนี พบวา ผูนํากรีซแตงกายไมเรียบรอยคือไมใสเนคไท 

ควรจะดูแบบอยางประธานาธิบดีโอบามาที่แตงกายดีมาก นอกจากนี้ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดนําเสนอ

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรีซวา คนจนตองพึ่งพารัฐบาล คนแกที่เกษียณอายุแลวก็ตองพึ่งพาเงินเกษียณอายุ 

Merkel ไดใหยื่นขอเสนอตอนายกรัฐมนตรีกรีซวา ถาไมตัดเงินสวัสดิการสําหรับคนสองกลุมนี้ ก็จะไมให

งบอุดหนุนแกกรีซ และกรีซควรจะปรับโครงสรางใหดีเสียกอน อันที่จริงแลวนายกรัฐมนตรีกรีซเกง

การเมืองเพราะชนะเลือกตั้ง แตไมไดดูแลประชาชนของตน ทําใหประชาชนบางสวนไดรับความเดือดรอน 

นี่คือศักดิ์ศรีของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยเมื่อตอนขอรับความชวยเหลือจาก IMF ประเทศ

ไทยสามารถแกปญหาไดเร็ว และมีศักดิ์ศรี เพราะ IMF เปนองคกรที่ทารุณ ทําใหลูกหนี้ตองผอนสงตามเวลา

ที่กําหนด ในอนาคต กรีซนาจะมีการปรับโครงสรางหนี้ แตตองปฏิบัติตนเปนลูกหนี้ที่ดีเสียกอน นอกจากนี้

ควรมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีมูลคา 56 ลานดอลลาร ถือเปนการขายทรัพยสินตอนราคาตก เหตุการณแบบ

นี้ไมควรจะเกิดขึ้นที่ประเทศอีกเลย เพราะฉะนั้นคนไทยจึงไมควรบาคลั่งทุนนิยม แลวนําทุนนิยมไปซื้อ

อํานาจทางการเมืองเชน อํานาจรัฐ การเขาไปคุมรัฐสภา คนไทยตองอดทนและนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใช ตอนนี้ชาวนาไทยประสบภัยแลงแตก็ตองอยูรอด ชวยเหลือชาวนาได แตควรใช

ประชานิยมนอยลง กรีซเปนตัวอยางของการใชจายเกินตัวและไมมีพลังทางเศรษฐกิจ แตกอนกรีซมีเรือเดิน

ทะเลโอนาซิส ตอมาก็หายไป เหลือแคการทองเที่ยว อุตสาหกรรมก็ไมเหลือเพราะเกินบุญเกาในฐานะที่เกิด

ของอริสโตเต้ิลกับโซเครติสซึ่งตายไปตั้งแต 2,000 กวาปแลว 

 ตอมา ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดนําเสนอปญหาเศรษฐกิจฟองสบูของประเทศจีน  หลังจากหายไป 

30% ก็ดีขึ้นมาบาง ปญหาเศรษฐกิจฟองสบูของประเทศจีนถูกถลมจากการปนหุนของบริษัทขามชาติที่อยูใน

จีน แลวลามไปที่ไทย จากวิจัยพบวา ในตลาดหุนของไทย พวกแมลงเมาคือกลุมผูไดรับความเสียหาย เพราะ

สวนมาก เงินทุนจากซีกโลกตะวันตกเขามาแลวออกไป มีนักวิชาการและคนในหลากหลายสาขาอาชีพ
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ประสบปญหาการขาดทุนจากตลาดหุน เพราะไมมีเวลาติดตามสถานการณ เงินของคนเหลานี้จึงเขาไปอยูใน

มือของพวกผูจัดการกองทุนรวมของกลุมประเทศตะวันตกมาก สีจิ้นผิงจึงรูวา ถาชาติตะวันตกทําอยางนี้ จีน

ก็จะหยุดขาย กอนหนาการออกอากาศครั้งนี้ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดหารือกับศ. ดร. นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 อัตราขึ้นมาแลว 10% ซึ่งฟนมามากพอสมควร จากหนังสือมิสเตอรพอลสัน 

ซึ่งเคยทํางานที่ลีแมนบราเตอร แลวมาเปนรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง แตกอน Investment เหลานี้เคยไปเปน

ที่ปรึกษาธุรกิจของจีน เชน บริษัทน้ํามันและบริษัทอื่นๆ แลวนําเขาตลาด แลวรัฐวิสาหกิจจีนและบริษัทขาม

ชาติเหลานี้ไดรับประโยชนรวมกัน แสดงใหเห็นวา จีนฉลาดในการใชตลาดทุน หลังจากนั้นมาประมาณ 10 

กวาป  เศรษฐกิจจีนที่มาจากการลงทุนในตลาดหุนจึงมีมูลคามหาศาล อันที่จริงแลว เมื่อวิเคราะหเชิงลึก 

พบวา เปนผลประโยชนรวมกัน ถาฟองสบูแตกจริงๆ สหรัฐอเมริกาก็ไดรับความเดือดรอนเชนเดียวกัน 

เพราะมีตราสารหนี้ไปขายในจีนมาก เงินทุนสํารองของจีนมีมาก ดังนั้นจีนจึงไมจําเปนตองพึ่งพาความ

ชวยเหลือจาก IMF อันที่จริงแลว สามารถซื้อ IMF ไดเลย นอกจากนี้ประธาน Asian Infrastructure 

Investment Bank คนใหมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกับศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ คือ University of 

Washington ซึ่งจะจัดประชุมใหญศิษยเกาในเอเชียที่เซี่ยงไฮ และประธาน Asian Infrastructure Investment 

Bank จะมาเปนองคปาฐกดวย ดังนั้นเศรษฐกิจจีนตองมีการประคับประคองกันตอไป 

 ในการที่จะเปนนักพัฒนาคน ตองรูจักมองภาพใหญ รูสถานการณรอบโลก เพราะคนเปนทั้งผูสราง

ปญหาและผูไดรับผลกระทบ ในหนังสือ Harvard Business Review เลมลาสุด มีรูประเบิด และระบุวา ถึง

เวลาที่ HR จะระเบิดออกมาเปนบทบาทนําเทากับการเงิน การตลาด เรื่อง HR หรือทุนมนุษยเปนที่รูจักมา

ตั้งแตการกอตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในความเปนจริง คนที่เปน CEO ในโลก

ปจจุบัน เชน ในบริษัทที่เขาตลาดหลักทรัพย คนสวนมากที่อยูในบริษัทตลาดหลักทรัพยที่ทําเกี่ยวกับเรื่อง

การเงิน ลูกศิษยเรียนกับศ.ดร.จีระ หงสลดารมภที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรชื่อภควัต บอกวา สวนมากมา

จากฝายขาย เมื่อขายเกง ก็มีมูลคา โบนัส และผลงานมาก พอมาเปน CEO ก็ลงทุนเรื่องการเงิน คอมพิวเตอร 

และเร่ืองอ่ืนๆ แตไมมีงบทําการฝกอบรมภาวะผูนํา การเจรจาตอรอง การทํางานเปนทีม ตอนนี้ ภควัตตองใช

ความพยายามมากในการโนมนาว CEO ของบริษัทที่เขาตลาดหลักทรัพยเพื่อใหลงทุนระยะยาวเรื่องคน 

ไมใชแคตระหนักเทานั้น ควรจะดูตัวอยางกรณีศึกษาบริษัทปูนซิเมนตไทย เมื่อ 30-40 ปที่ผานมา ระดับ Top 

Manager มีการลงทุนคนไมใชแคในประเทศแตมีการเชิญโคลัมเบีย ดุกมาใหการฝกอบรมแมจะมีคาใชจาย

คนละลานบาท แตก็มีการลงทุน แตในระดับราชการ มีกฎที่สํานักงบประมาณกับกรมบัญชีกลางกําหนดวา 

คาวิทยากรตองไมเกิน 600 บาทตอชั่วโมง ราชการไมใหความสําคัญเรื่องคน ใหก.พ.ทํา จางอาจารยที่จบ

ใหมจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาสอนขาราชการ C8-C9 เพราะพวกนี้ก็อาน

บทความเองไดอยูแลว 

 ตอนนี้ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ลาสุดไดทําโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

อนาคตของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนที่ 3 ซึ่งไดไปประเมินมากอนหนานี้แลว 
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ความรูที่ได ตองซึมซับเขาไปในตัวบุคคลและตัวบุคคลนั้นก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แลวนําไปปฏิบัติ

เชนแกปญหาความขัดแยงในองคกร การคิดนอกกรอบ Mindset ลาสมัย ปญหาคนทํางานประจํามาก ปญหา

คนทํางานขี้เกียจและไมรอบคอบระมัดระวัง ในการพัฒนาคนในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของ

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รุนที่ 3 มีคนเขารวมมากกวารุน 1 และ 2 เขามาโดยเลือกกัน

มา หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 4 เดือน โดยผูเขารวมโครงการตองทํางานกลุม ถาโรงพยาบาลสงขลานครินทรไม

คิดที่จะทํางานใหบริการลูกคาที่มีกําลังซื้อแมจะอยูในภาคราชการอยู คลายโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราช

การุณย ตอนนี้คนไขที่ใชบัตรประกันสุขภาพทั่วหนา มารอที่โรงพยาบาลกันหมด มหาวิทยาลัยจะอยูรอด

อยางไรถาบริการแคคนถือบัตรทองมา ถาพลเอกประยุทธ จันทรโอชาและรัฐมนตรีสาธารณสุขยกประเด็นนี้

ขึ้นมา บางทีงบประมาณแผนดินลงทุนไปในการรักษาพยาบาลก็ยังแย ทําแคจายยา แตคนที่มีกําลังซื้อ ก็ไป

โรงพยาบาลเอกชน หมอที่ดี แมจะรักประเทศ อยางที่มอ.ก็เปนลูกพระราชบิดา ก็ตองพอกัน ไมใชมีแค

อุดมการณ หมอรุนใหมไปทํางานที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎรบางทีไดเงินเดือนเปนลานบาท เพราะฉะนั้น

เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภทําหลักสูตรแบบนี้ ไดนํากรณีศึกษาของแตละองคกรมาอภิปรายกัน แลวมี

มุมมองจากวิทยากรภายนอกมาชวยเสริม เชนอาจารยที่ทําโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย ไปบรรยาย 

ใหความรูทั่วไปแค 20-30% สวนมากเนนกรณีศึกษา ตอนนี้เนนเทรนด ยุคใหมทําเปนกลุมอยางเดียวไมได 

บางคนไมใหความรวมมือ แตที่คณะแพทย ทุกคนมีสวนรวม จึงจะทําใหทําเปนรายงานเด่ียว 
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แนวหนายอนหลัง 

 
 

ถึงเวลาที่ทุนมนุษยไทยเปนวาระแหงชาติ 
ผมมีโอกาสทํางานเรื่องคน หรือทุนมนุษยมาอยางตอเนื่อง อาจจะนอยกวาคุณพารณ อิศรเสนา ณ 

อยุธยา หลายป แตก็ไดทํางานและไดรับการแนะนําจากทานอยูเสมอ ยังมีหนังสือเขียนรวมกับทานเรื่องทุน

มนุษย 1 เลม เร่ืองทรัพยากรมนุษยพันธุแท 

คุณพารณ อายุ 85 ปแลว สวนผมก็อายุมากขึ้น ตองหาคนรุนใหม ๆ มาทดแทน ซึ่งก็หายากมาก แต

อยางนอยการแตงตั้งผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยคนใหมนายวีรไท สันติประภพ ก็เปนนิมิตหมายที่ดีที่

ยังมีคนรุนใหมมาแทนนักเศรษฐศาสตรรุนผูใหญอยางอาจารยปวย อึ๊งภากรณ เปนตน 

การทํางานของผมทุกๆ วันจึงคิดจะสรางทุนมนุษยรุนใหมมาทดแทน เพราะในโลกของการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วยุคดิจิตอลในอนาคต ทรัพยากร “คน” จึงกลายเปนปจจัยสําคัญที่สุด 

ผมคิดวาการที่ธรรมศาสตรกลาตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษยมานานกวา 35 ป มอบหมายใหผมได

ทํางานอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งที่ตองจารึกไวในวงวิชาการเมืองไทยใหคนรุนหลังไดรับทราบ 

และการตั้งสถาบันระดับคณะแบบนี้ ในอดีตไมสามารถทําไดงาย เพราะเมืองไทยมีการขัดแยงกัน

ตลอดเวลา กวาจะผานครม.ไดตั้ง 3 ป 

ในสังคมไทยอาจจะยกยอง ทานศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน วาเปนนักการศึกษาที่เกง ทานคิด

วาจุฬาฯ เทานั้นจึงจะทําสําเร็จ ดร.วิจิตร ศรีสอาน คานหัวชนฝา ดีที่ผมและธรรมศาสตรมีความสามารถ

พิเศษจึงรอดมาได 

หลังจากหมดวาระที่ธรรมศาสตร ผมก็นึกวาคงจบภารกิจ ที่ไหนได คนยังนึกถึงผมเสมอ คลายๆ 

เปนแบรนดของธรรมศาสตร 

ที่เขียนวันนี้พิเศษเพราะ หนังสือ Harvard Business Review วารสารที่มีอิทธิพลตอผูบริหารในโลก

มากและมีอิทธิพลตอธุรกิจ เลมลาสุดยังเนนเรื่อง HR วาจะตองระเบิด HR อีกครั้งใหยิ่งใหญตอภาคธุรกิจใน

อเมริกาและโลกเพื่อนําพาธุรกิจและเศรษฐกิจไปสูความเปนเลิศ 

ผมคิดวาในประเทศไทยคงจะตองนําแนวทางนี้มาทําเชนกัน สวนจะทําอยางไรนั้น ผมใหกําลังใจ 

ควรจะทําอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรม 
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ในบทความสวนใหญของ Harvard Business Review เขาเนนที่ธุรกิจแมจะเห็นความสําคัญของคน

แตก็ยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร CEO ของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ยังใหความสนใจเรื่องการเงิน 

การตลาด IT มากกวาเรื่องคน ทั้งๆ ที่องคกรธุรกิจใหความสนใจเร่ือง Talent 

บทความของ Harvard Business Review เนนคําวา CHRO หรือ Chief HR Officer ซึ่งจะตองประตัว

ใหทันกับเหตุการณมากขึ้น ตองให CEO เห็นความสําคัญของคน ซึ่งผมเคยเขียนและกลาวถึงบทบาทของ 

CHRO ยุคใหมไปแลว ซึ่งผมเรียกวา Smart HR 

ผมขอสรุปเร่ืองเมืองไทย 5 เร่ืองคือ 
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- ปลูกทุนมนุษยใหมีคุณภาพตั้งแตระบบการศึกษาและในชวงทํางาน 

- Back to basics คือเนนภาคเกษตรทองเที่ยว และสุขภาพ (Health) 

- ทําอยางตอเนื่อง กัดไมปลอย อยาทําแบบขอไปที อยาเนนปริมาณแตตองเนนคุณภาพ 

- บทบาทของผูนําระดับ CEO ระดับอธิบดี และระดับคณบดี มีความสําคัญมาก 

- บทบาทของ Smart HR 

ที่สําคัญสุดทายคือ Non-HR ซึ่งอาจจะเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุด 

ยุคนี้ผมขอเพิ่มตัวละครอีกกลุมคือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)ซึ่งหมายถึงลูกคา คูคา 

(Suppliers) และสําคัญที่สุดคือ ประชาชน นักวิชาการ ชุมชนระดับลาง ที่ตองมารวมกันแบบการสรางสรรค

รวม (Co-Creation) 

ข ณ ะ นี้ ผ ม กํ า ลั ง ทํ า เ รื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า ทุ น ม นุ ษ ย ร ะ ดั บ สู ง ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรุน 3 อยู ขอเรียนวา 

-แ น ว คิ ด ข อ ง ผ ม ถู ก นํ า ม า ใ ช อ ย า ง เ ป น รู ป ธ ร ร ม  เ พ ร า ะ ค ณ บ ดี ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รศ.นพ.สุธรรม ปนเจริญ CEO เอาจริง กลาตัดสินใจและHR ที่เปนแพทย 2 

ทาน คือรองคณบดี พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน และรองคณบดี ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ ทําหนาที่ Smart 

HR อยางครบถวน 

- Non-HR คือ พยาบาล เภสัชกร ฝาย IT ฝายการเงิน สนใจในการพัฒนาทุนมนุษย 

ทั้ง 3 กลุม เอาจริงกับคน HR จึงเปนการลงทุนที่คุมคานําไปสูความสําเร็จที่วัดไดทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว 

วิธีการ (Process) คือ ไม Copy เทานั้นแตสอนใหคิดคนหาตัวเองวามีคุณคาอะไร แลวคอยๆ รวม

ปะทะกันทางปญญาเติมใหเต็มโดยเนน 2R’s คือเนนความจริงและตรงประเด็น จึงทําใหประสบความสําเร็จ 

ทั้งหมดนี้เปนทิศทางที่จะบริหารความเสี่ยงของ HR ในไทยตั้งแตระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ

และระบบการเมืองของประเทศ 

ผมโชคดีที่ไดผานความเจ็บปวดและความพยายามมาแลวที่ธรรมศาสตร แตก็ใชประสบการณ

ดังกลาวปรับการทํางานเรื่องคนใหมีคุณคาตอประเทศ จึงคิดวาวาระแหงชาติเรื่องทุนมนุษยจึงเปนเรื่อง

สําคัญ 

พลเอกประยุทธเปน CEO ของประเทศเอาจริงเรื่อง HR แลวหรือยัง 

 

            ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 
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