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วันที่ 13-28 สิงหาคม 2558 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
 

Networking , ตอเนื่อง, และ 3V ในการเยือน อินโดนีเซียของผมและคณะ 

 

 อีกไมถึง 6 เดือนก็จะถึง ASEAN 2015 การเรียนรูศึกษาประเทศเพื่อนบาน รูเขา รูเขาและรวมมือกัน

ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก 

 ผมและคณะไดไปเยือนอินโดนีเซียมา 4 วัน จึงจะขอแบงปนความรูเปนแนวทางบางอยางที่นาจะ

เปนประโยชน  

 การเยือนทางครั้งนี้ เพื่อสานตอจากการสรางเครือขาย (Network) ในอินโดนีเซีย ซึ่งผมและคณะได

สรางขึ้นเมื่อประมาณตนป 2014 

 นอกจากนั้นการสรางการทูตภาคประชาชนตอประชาชน People to People Diplomacy ที่จะตองทํา

อยางตอเน่ือง และสรางมูลคาเพิ่มแบบ 3V =  Value Added , Value Creation, Value Diversity  

 ดวยแนวดังกลาว จุดแรกที่ไปก็คือเมืองเมดาน ผมไปในฐานะเปนอุปนายก คนที่ 1 สมาคม

บาสเกตบอลแหงประเทศไทย ในการแขงขันบาสเกตบอลเยาวชนหญิงชิงเเชมปเอเซีย ดิวิชั่น 14th FIBA 

ASIA U16 Championship for women, Medan-Indonesia ไดสราง Network กับนักกีฬาในเอเชีย เพิ่มขึ้น 

กีฬาคือความสัมพันธที่สําคัญมากในอนาคตนักกีฬาไทย ควรจะฝกภาษาอังกฤษ ใหสามารถสื่อสารได และ

สราง Network หลังจากจบการแขงขันแลวโดยใช Social Media เชื่อมโยงกันตอไป 

 นอกจานั้นจะไดเห็นความสําคัญของเมือง Medan วาอยูไมไกลจากประเทศไทย ถาบินจากหาดใหญ

เพียง 1 ชั่วโมง เมดานใกลเมืองกัวลาลัมเปอรและสิงคโปรอยางมาก รัฐบาลอินโดนีเซียใหความสําคัญเรื่อง 

Logistics  ของเมือง Medan มากเพราะมีสนามบินใหมที่ทันสมัยมาก 

 ไดเห็นวากีฬาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอความสัมพันธระหวางประเทศมาก 
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 ขอเชิญชนคนไทยที่คิดจะมาเที่ยว Medan ทราบวาในเมืองยังมีตนไมใหญๆ เชนมะฮอกกานี เมืองที่

สวยงามและนั่งรถไปแค 3 ชั่วโมงจะพบทะเลสาบที่สวยงามระดับโลกชื่อ Toba ซึ่งเปนมรดกโลกทาง

ธรรมชาติไดรับรางวัลจาก UNESSCO  

 จากนั้นผมบินไปจากาตา และนั่งรถไปเมืองบันดุง ซึ่งเปนเมืองที่มีอากาศเย็นเปนเมืองตากอากาศ

ของคนอินโดนีเซียคลายๆกับเขาใหญ  

 เมดานยังเปนเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ เสด็จมาประพาสถึง 3 ครั้ง ที่เมืองบันดุง ผม

ไดเจรจากับสถาบัน Bandung Institute of Tourism เพื่อทํางานรวมกันทางดานการทองเที่ยวตอไปเพราะลูก

ศิษยคือ คุณ AURORA  เคยรวมงาน ASEAN Plus Three Tourism Students Summit 2014 ที่เมืองไทยเมื่อป

ที่แลว เปนนักเรียนที่นี่ Aurora เปน Networking ที่เกงมากๆ รองอธิบดีพรมโชติ เรียกคุณ Aurora วา Alumni 

ของเรา มารวม ASEAN Plus Three Tourism Students Summit 2014 ที่ประเทศไทย โดยกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬาเปนผูจัดรวมกับทีมของผม ประโยชนไมใชแคจัดและไมมีอะไรเกิดขึ้นที่เปนประโยชน 

ผมชอบทํางานตอเนื่อง ตอเนื่องและตอเนื่อง หรือใช Social Media สรางความเชื่อมโยงตออยางสม่ําเสมอ 

หรือใชทฤษฎี 3 ต. เพราะ Aurora ประสานงานทุกอยางใหคณะของเราที่บันดุง มีสถาบันการทองเที่ยว 

Bandung Institute of Tourism ระดับอาชีวะปริญญาตรี ซึ่งรองผูอํานวยการ ตอนรับคณะของผมและเจรจา 

สรางความรวมมือกันตอไป 

 มีอีก 3 เร่ือง เรื่องแรกคือ การแลกเปลี่ยน 3 เร่ือง  

- การแลกเปลี่ยน นักเรียนระหวางไทยกับอินโดนีเซีย เร่ืองการทองเที่ยว 

- การแลกเปลี่ยน อาจารยผูสอน ระหวางไทยและอินโดนีเซีย 

- และการสนับสนุนระบบ internship โดยใหนักเรียนอินโดนีเซีย มาฝกงานที่เมืองไทยและเด็กไทย

ไปฝกงานที่อินโดนีเซีย 

 ผมและมูลนิธิจะทําหนาที่สราง Platform ใหมหาวิทยาลัยของไทย ที่สนใจเขาโครงการ มารวมมือ

กับสถาบันที่บันดุง โดยจะเร่ิมดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนแหงแรก 

 นอกจากนั้นยังจะรวมมือในการทําวิจัยระหวางมูลนิธิกับสถาบันบันดุงการทองเที่ยว ซึ่งจะเนนเรื่อง 

Sport - Tourism และ ASEAN Tourism ในอนาคตอาจจะเนนวิจัยการทองเที่ยว 2 ประเทศเปน package tour 

รวมกัน จะตามรอยการเสด็จประพาสของ ร.5 ที่บันดุง 3 ครั้ง 

 และสุดทาย ผมจะนําการรวมมือกับจัดการประชุมนานาชาติเพื่อเนนการทองเที่ยวชุมชน ทองเที่ยว

วัฒนธรรม และ Sport Tourism รวมกัน 

 สุดทาย ผมมาเยี่ยมทานทูตภาสกร ศิริยะพันธุ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา ซึ่งเมื่อตนป 2014 

ทานก็ใหการตอนรับอยางดียิ่ง ถาเมืองไทยมีทานทูตที่สนใจใหเกียรตินักวิชาการอยางพวกเรา กระทรวง

ตางประเทศก็จะมี Network มากขึ้น ซึ่งผมไดเลาใหทานทูตฟงถึงงาน ที่ผมและคณะมาครั้งนี้และงานที่ทํามา

ครั้งที่แลว คือ 
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 -  งานวิจัย กสทช.ที่ไดมาทําเมื่อตนปที่แลวโดยไปศึกษาเรื่องวิทยุชุมชนในอินโดนีเซียและไดมอบ

งานวิจัยดังกลาวใหทานไว 

 ทานยังไดเลาใหฟงถึงประธานาธิบดี ใหม  Jokowi ซึ่งรับตําแหนงแลวเกือบ 1 ป แตมีนโยบาย

คลายๆกับอดีตประธานาธิบดี  Sukarno คือ ชาตินิยมเปนกลางไมขึ้นกับมหาอํานาจเพราะเขามองวา

อินโดนีเซีย เปนชาติใหญ ตองวางตัวเปนกลางมองผลประโยชนประชาชนกวา 250 ลาน ซึ่งผลกระทบตอ

ความสัมพันธกับประเทศไทยในอนาคต ตองติดตามในอนาคตวาจะเปนอยางไร 

 สุดทายทฤษฎี 3V ของผมที่ประสบความสําเร็จก็จะขอใหคุณ AURURA เปนตัวแทนของกลุมศิษย

เกา AURURA เราทํางานดานการทองเที่ยวในทุกๆเดือนจะสงคลิปวีดีโอ มาออกรายการโทรทัศนของผม

เรียกวา "ASEAN Youth Report on Tourism: Learning Indonesia วิธีดังกลาวจึงเปนการทํางานเรื่อง 

Networking สรางความตอเนื่องและ 3V เพื่อรองรับ ASEAN 

        

  
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ เปนหัวหนาคณะนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนหญิงแขงชิงแชมปเอเชียดิวิช่ัน 1 

14th FIBA ASIA U16 Championship for women, Medan-Indonesia ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนเีซีย 

เมื่อวันเสารที่ 1 สิงหาคม 2558 

 

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศนําคณะเยีย่มชมและประสานความ

รวมมือทางวิชาการกับ Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Bandung Institute of Tourism, Bandung, Indonesia 

เมื่อวันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ เมืองบันดงุ ประเทศอินโดนีเซยี 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศนําคณะเขาเยี่ยมคาราวะทาน 

เอกอคัรราชทูตไทยประจํากรุงจากาตา คุณภาสกร ศิริยะพันธุ เพื่อรายงานความคืบหนาในงานตาง ๆ ของมูลนิธิฯ และความ

รวมมือกับประเทศอนิโดนเีซีย เมือ่วันจันทรที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนเีซีย 

 

            ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารที่  8 สิงหาคม 2558 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  

 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 9 สิงหาคม 2558 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเลาถึงการเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย 4 วัน  โดยเริ่มจากขอมูล

พื้นฐานวา ประเทศอินโดนีเซีย 17,000 เกาะ การเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลาย

ประการ 

วัตถุประสงคแรกคือการนําทีมบาสเกตบอลหญิงไปรวมแขงขันในรุนอายุต่ํากวา 16 ปที่เมืองเมดาน  

หลังจากนั้นก็ไดไปที่เมืองบันดุงซึ่งอยูหางจากจาการตา 160 กิโลเมตร  

ประเทศอินโดนีเซียเปนมิตรประเทศที่ดีสําหรับประเทศไทย อาจจะอยูไกลหนอย ตองขึ้นเครื่องบิน

ไป ประเทศอินโดนีเซียมีความสําคัญตอโลกมากเพราะเปนประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ 

ที่เมดาน ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดพานักกีฬาไปแขงขัน สิ่งที่นากลัวที่สุดสําหรับนักกีฬาไทยคือ

เร่ืองภาษา กอนไป นักกีฬาควรฝกภาษาอังกฤษไวบางเพื่อที่จะไดคุยกับนักกีฬาชาติอื่นๆ แตอยูหลายๆวันก็

อาจจะปรับตัวได กอนที่จะเดินทางไปนักกีฬาไมคอยมีความรูเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย เพราะมุงเนนแต

กีฬาเปนสวนใหญ ควรมีการใหความรูเรื่องภาษาและวัฒนธรรม และปลูกฝงการทูตภาคประชาชนใหแก

นักกีฬา  การไปครั้งนี้ นักกีฬาไดไปแขงขันบาสเกตบอลของเอเชีย และไดพบกับจีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย

ในดิวิชั่น 1 สวนดิวิชั่น 2 มีมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวลาไปแบบนี้ ทําใหไดรูจักกัน เมื่อกลับมาแลว ควรแลก

เบอรติดตอกันทางโทรศัพท ไลน เฟซบุคกัน เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกันได  

ค น ไ ท ย อ า จ จ ะ ยั ง ม อ ง ไ ม เ ห็ น

ความสําคัญของเมดาน แตมีเที่ยวบินบินตรง 

อยูใกลกับภาคใตของไทยมาก เกาะสุมาตรา

ยื่นเขามาทางเหนือ คลายๆอาเจะห  นั่ ง

เครื่องบินมาจากหาดใหญใชเวลาแคชั่วโมง

เดียว แตถานั่งเคร่ืองบินมาจากกรุงเทพจะใช

เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที  

แผนทีเ่กาะสุมาตรา 

ที่มา: http://flights.indonesiamatters.com/ 

11566-new-airport-medan/ 
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เมดานมีประชากรเกือบ 3 ลานคน ประเทศอินโดนีเซียลงทุนมหาศาลสรางสนามบินใหมที่เมดานที่

มีความทันสมัยมาก ขนาดใหญเทาๆกับสนามบินสุวรรณภูมิ อบจ.สงขลาก็มีความสัมพันธกับเมืองเมดาน

ดวย 

 

สนามบินนานาชาติ Kualanamu เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=125469870 

ที่เมดานมีทะเลสาบชื่อ Toba ซึ่งมีนักทองเที่ยวไทยไปเที่ยวดวย ถาไดเคยไปที่กัวลาลัมเปอรและ

สิงคโปรแลว การเดินทางไปเมดานถือวาใกล 

 

ทะเลสาบ Toba เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา: http://myindonesiatravel.com/2015/03/travel-guide-to-lake-toba/# 
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หลังจากนั้น ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดบินตอไปที่จาการตา แลวนั่งรถตอไปที่บันดุง  บันดุงคลาย

เขาใหญของประเทศไทย  รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสที่นี่ 3 ครั้ง เพราะที่นี่มีอากาศบริสุทธิ์  
 

 

Pasir Impun สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในเมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่มา: https://twitter.com/wowfakta/status/599110940135596032 

 

พระองคทานไดทรงนําตนมะฮอกกานีซึ่งมี

ตนกําเนิดในอินโดนีเซียกลับมาดวย  ขอดี

ของประเทศอินโดนีเซียคืออนุรักษตนไม

ใ ห ญ ๆ ไ ว  แ ล ะ ผ ลิ ต เ ฟ อ ร นิ เ จ อ ร จ า ก

มะฮอกกานีซึ่งเปนไมเนื้อแข็ง ตรงหาดเจา

สําราญ เลี้ ยวจากเพชรเกษมไป ก็มีตน

มะฮอกกานี  
 
 

เฟอรนิเจอรจากไมมะฮอกกานอีินโดนีเซียแท  

ที่มา: http://surindo-furniture.com/product-id/468.html 
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ASEAN Plus Three Tourism Students Summit เปนการประชุมที่มีความสําคัญ หลังจากลูกศิษย

หลายๆประเทศเรียนจบไปแลว ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็พยายามเชื่อมโยงกับลูกศิษยทาง Social Media  

อานเฟซบุคซึ่งกันและกัน  

กอนที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภและทีมงานจะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย ก็ไดแจงขาวไปให

เครือขายในอินโดนีเซียทราบ จึงไดจัดใหศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเขาพบกับสถาบัน Bandung Institute of 

Tourism  

ในประเทศไทย สถาบันที่ทําดานทองเที่ยว นอกจากดุสิตธานีแลวก็มีอีกแหงที่โคราช สวนใหญก็

เปนระดับมหาวิทยาลัย ที่บันดงุมีการเปดสอนดานการทองเที่ยวในระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรีและปริญญา

โท 

การที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดไปเยี่ยม Bandung Institute of Tourism เปนเพราะใชความสัมพันธ

กับศิษยเกาที่มาเรียนที่ประเทศไทย จึงมีความเชื่อมโยงกันและทําความรวมมือกัน เชน การแลกเปลี่ยน

นักเรียนอินโดนีเซียมาเรียนที่ประเทศไทย แลวก็จะมีการสงนักเรียนไทยไปเรียนที่อินโดนีเซีย หรือมีการ

แลกเปลี่ยนในดานการฝกงาน เชิญใหนักเรียนจากอินโดนีเซียมาฝกงานที่โรงแรมในภูเก็ตและสมุย และ

อาจจะมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมกันตอไป นี่เปนการทํางานที่เชื่อมโยงกันเรียกวา Connectivity 

ทรัพยากรมนุษยดานการทองเที่ยว  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดมีโอกาสทํางานดานการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง การจัดคายเยาวชนอยาง 

ASEAN Plus Three Tourism Students Summit แลวไมควรจะจัดแลวหายไป แตควรมีความเชื่อมโยง

ระหวางเยาวชนไทยกับเยาวชนอินโดนีเซียในเรื่องการทองเที่ยวตอไป กิจกรรมแบบนี้ก็สามารถทํารวมกับ

ประเทศอื่นๆในอาเซียนไดดวย ถามีความรวมมือดานการทองเที่ยว ก็อาจจะไดผลประโยชนรวมกันแทนที่

จะแขงขันกัน หนวยงานใดที่จัดกิจกรรมอาเซียนแลว ควรจะใช Social Media ติดตอสื่อสารกันอยางตอเนื่อง

แมจะจบโครงการไปแลวก็ตาม คนไทยก็ควรจะมีเพื่อนเปนชาวอาเซียนบางเพื่อเชื่อมโยงตอไปในอนาคต  

คนที่เคยมาเรียนที่ประเทศไทยก็ยังคงมีความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย  

นี่เปนการทํางานของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภในการเชื่อมโยงความสัมพันธกับนักเรียนที่เคยมาเรียน

ดวย ศิษยเกาคนนี้อายุแค 22 ปเทานั้นแตยังรักประเทศไทย ดูแลจัดรถรับสง ประสานงานการดูงาน และที่พัก

ซึ่งเปนโรงแรมของ Bandung Institute of Tourism ถามีความเชื่อมโยงระดับเยาวชนกับเยาวชน ประเทศก็จะ

เจริญ  

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดนําทีมงานไปเยี่ยมเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงจาการตา ซึ่งเปน

ขาราชการที่มีความมุงมั่นพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ และไดถามทาน 2 เร่ือง 

 เรื่องแรกคือเรื่องประมง แตกอนนี้ประมงไทยฉลาด ใชลูกเรือชาวกัมพูชาและบังคลาเทศ เรือและ

คนเปนของไทย  แตชักธงอินโดนีเซีย ใหสินบนเพื่อใหไดจับปลาทั่วไปหมด แตยุคประธานาธิบดีคน
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ปจจุบันคือ Jokowi ก็ทําอยางโปรงใส หามเรือประมงสวมสิทธิ์ ทานทูตกลาววา ปญหาของประมงไทย

ขณะนี้คือทําผิดกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ ไทยผิดกฎหมายในประเทศดวย   

ทานทูตกลาววา ประธานาธิบดีซูการโนเนนชาตินิยม  ประธานาธิบดี Jokowi เนนผลประโยชนของ

ประเทศเปนหลัก ทานเคยเชิญใหประธานาธิบดี Jokowi มาประเทศไทยแตก็ยังไมพรอม ประธานาธิบดี 

Jokowi เลือกไปมาเลเซีย บรูไนและฟลิปปนสกอน ประธานาธิบดี Jokowi ไดรับฉันทานุมัติจากประชาชน

จึงเปนชาตินิยม ถาจะเปนเพื่อนกับประเทศอินโดนีเซียในอนาคต ถาไทยไดผลประโยชนแตอินโดนีเซียเสีย

ผลประโยชน เขาก็จะไมรวมมือดวย เขาจะมองผลประโยชนรวมกันประกอบดวย เชนเรื่องการสงนักเรียน

มาหรือวาเชิญไปสอนถือเปนประโยชนรวมกัน แตเรื่องประมงเปนการไปทําประมงโดยชักธงชาติ

อินโดนีเซีย แตนําปลากลับมาประเทศไทย ทําใหอินโดนีเซียเสียประโยชน 

การเมืองในยุคประธานาธิบดี Jokowi จึงตางจากยุคประธานาธิบดี Yudhoyono ซึ่งเปนอดีตทหาร

อาจจะมีนโยบายประนีประนอม เพราะสืบทอดอํานาจมาจากประธานาธิบดีซูฮารโต ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ

ชื่นชมประธานาธิบดี Jokowi ที่มาจากการเมืองทองถิ่น แตเปนประธานาธิบดีที่เนนชาตินิยมเปนหลัก เพราะ

อินโดนีเซียเปนประเทศใหญ ถาผลประโยชนสอดคลองกันทั้งสองฝาย ก็สามารถทําตอไปได 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา ประเทศอินโดนีเซียยังไมไดลงนามใน Transpacific Partnership ที่

ประธานาธิบดีโอบามาเสนอมา ทั้งๆที่พอเลี้ยงของเขาเปนชาวอินโดนีเซีย และประธานาธิบดีโอบาก็เคยมา

เยี่ยมที่อินโดนีเซีย ดังนั้นจุดยืนของอินโดนีเซียจึงกลับมาเหมือนสมัยประธานาธิบดีซูการโน 

ประเทศอินโดนีเซียถือวาตนเปนประเทศใหญ เศรษฐกิจอินโดนีเซียไมไดพึ่งพาการสงออก ทานทูต

กลาววา อินโดนีเซียมีชนชั้นกลาง 77 ลานคนจากประชากร 250 ลานคน การบริโภคภายในประเทศสามารถ

ชดเชยการลดลงของการสงออก ในดานเศรษฐกิจ อินโดนีเซียเปนประเทศที่คอนขางจะพึ่งตัวเอง ปนี้ แม

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะตกลงมาจาก 6-7% ก็อยูประมาณ 4.5% แตก็อยูได สวนของไทย ตอนนี้ 

อาจจะไมถึง 3% 

ในการสรางความสัมพันธระหวางประเทศกับเยาวชนในอาเซียน ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็มี

นโยบายจะไปเยี่ยมลูกศิษยทุกประเทศ  
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รายการโทรทัศนคิดเปนกาวเปนกับดร.จีระที่ออกอากาศทุกวันพฤหัส จะขอใหทุกประเทศที่เปน

ตัวแทนมาประชุมที่ประเทศไทย เริ่มที่อินโดนีเซียกอนมามีสวนรวมในการผลิตรายการ  
 

Aurora ที่ดูแลกิจกรรมในอินโดนีเซียครั้งนี้ก็

ตอบรับทันที ทําคลิปวีดิโอผานสมารทโฟน ถาย

สถานที่ทองเที่ยวตางๆซึ่งเปน unknown เชน บันดุง 

สงมาออกอากาศในรายการประมาณ 5 นาที เรียกวา

เปน ASEAN Youth Report จะทําใหไดอรรถรสอีก

แบบหนึ่ง อีกสองสัปดาหนับจากออกอากาศรายการ

วิทยุครั้งนี้จะเริ่มออกอากาศ ASEAN Youth Report 

โดยเริ่มที่เมืองบันดุงกอน จะไดเห็นตนมะฮอกกานี 

สถานที่ทอง เที่ ยวตามรอยรัชกาลที่  5  บันดุง มี

ประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับประเทศไทยหลายเร่ือง  
 

Aurora Maghfira Arung Madatu  

Source: https://www.facebook.com/aurorabrianne?fref=ts 
 

การที่ไปอินโดนีเซียครั้งนี้เปนการสรางความสัมพันธแบบการทูตภาคประชาชน เมื่อเราพัฒนาคน

แลว ตองใหผลประโยชนเกิดขึ้นในระดับประชาชนไดเชื่อมโยงกัน สิ่งสําคัญคือคนไทยควรศึกษาเกี่ยวกับ

อินโดนีเซียมากขึ้น 
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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 

 

 
 

 
 

 
 

   


