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วันที่ 30 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
            

การทูตภาคประชาชนกับเยี่ยมเยียนศิษยเกาชาวเขมร 
 เมื่อฉบับวันที่ 8 สิงหาคม ผมไดพูดถึงงานที่ไปเยี่ยมเยียนศิษยเกาที่อินโดนีเซียและเคยมาเรียน

หลักสูตรของผมรวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกฬีาที่กรุงเทพฯ  

 เมื่อครั้งที่อินโดนีเซีย ศิษยเกามาดูแลตอนรับชื่อออโรราแทนทีมทั้งหมดชื่อ ซึ่งทํางานไดครบถวน 

นาชื่นชม 

 คราวนี้ไดไปที่เขมร คงจะเห็นแบบอยางแนวคิดจากอินโดนีเซีย คุณ Thy (Mr. Dararithy Hun) มา

ตอนรับอยางอบอุน และในตอนกลางคืน มีงานคืนสูเหยา คุณ Thy สามารถระดมสมาชิกศิษยเกา 3 รุน

มารวมดวย 9 คน ผมยังมอบหมวกสามารถใหทุกคนดวย 

 นับวาเปนการทํางานเนน 3ต. คือ ตอเนื่อง ตอเน่ือง และตอเนื่อง 

 เน่ืองจากการไปครั้งนี้ผมนําทีมงานไปมากกวาเดิมรวม 12 คน มีตัวแทนของกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬาคือ คุณแสงจันทร แกวประทุมรัสมี และตัวแทนกสทช.คือคุณสาธิต อนันตสมบูรณ เพราะตองการ

สรางมูลคาเพิ่มแบบ 3V’s ในประเทศเขมร ซึ่งเปนบทเรียนที่นาสนใจมาก ขอถือโอกาสรายงานใหทาน

ผูอานทราบเพราะ ในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ บางครั้งในอดีต เชนไทยกับเขมรอาจจะมีปญหา

ขัดแยงอยูบาง การทูตภาคประชาชนสามารถชวยไดมาก 

 ขอขอบคุณทานอัครราชทูต ดามพ บุญธรรม และคณะอีก 5 ทานคือ นาวาเอก รณรงค สิทธินันทน 

ร.น. ผูชวยทูตฝายทหารเรือ นาวาอากาศเอก ธัชชัย อัจฉริยาการุณ ผูชวยทูตฝายทหารอากาศ พันตํารวจเอก 

อนุชา สุทธยดิลก ผูชวยทูตฝายตํารวจ คุณวัธนชัย ทองประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายความมั่นคง) และ

คุณพรนภัส โตรัตน เลขานุการเอก กรุณามาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธระหวาง

ประเทศกับทีมงานของเรากวา 2 ชั่วโมง 
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ทางสถานทูตไดเลาวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารทีรงพัฒนาอาชีวศึกษาของ

เขมรอยูอยางตอเนื่อง จึงจะทําบัญชีศิษยเกาที่เคยเรียนในโรงเรียนที่ทานทรงสนับสนุนอยู และมีศิษยเกา

เขมรที่ไปเรียนจบในเมืองไทย ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอกและหลักสูตรระยะสั้นมากมาย ทางสถานทูตก็จะ

ขึ้นบัญชีไว สวนผมก็จะสงรายชื่อศิษยเกาของผมไปใหทางสถานทูตดวย เพื่อทํางานรวมกัน  

แตการมีขอมูลอยางเดียวไมพอ ตองสรางความสัมพันธอยางตอเน่ืองและสราง 

ใหเกิด ASEAN Connectivity ดวยเพราะการติดตอกันทาง Social Media แลกเปลี่ยนกับศิษยเกาทุกๆประเทศ

ในอาเซียน ไดมอบใหดร.จีระเดช ดิสกะประกายเปนผูประสานอยางดีเลิศ เชน เมื่อวันพฤหัสที่ผานมา มีคลิป

วีดิโอจากศิษยเกาเขมรมาออกรายการ TGN ของผม และจะมีขาวทองเที่ยวจากเขมรมาออกประจําทุกอาทิตย

อีก 4 ครั้ง คาดวาจะมีคลิปของประเทศอื่นๆออกทีวีเปนระยะ 

คณะของเราจะไปเยี่ยมศิษยเกาประเทศลาวเปนประเทศตอไป ขอดีคือ เมื่อคณะเราไป ศิษยเกา

ประเทศตางๆในอาเซียนก็รูจากโซเชียลมีเดียก็อยากใหกลุมเราไปเยี่ยมประเทศอื่นดวย การพบปะกัน ทาน

อาหารรวมกันและลองเรือในคืนนั้น ทําใหผมในฐานะอาจารยใหญมีความสุขมากที่ไดเห็นความผูกพันของ

ศิษยเกาเขมร 9 กับคณะของเรา จึงอยากเรียนทานวิชา มหาคุณวา ASEAN Anti-Corruption Youth Camp จัด

ขึ้นโดยปปช.และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ศิษยเกาชาวเขมรหลายคนยังนึกถึงปปช.อยู

เสมอ และในที่สุดทั้ง 3 กลุมคือ ปปช. และทองเที่ยว 2 กลุมในระดับอาเซียนก็รูจักกันและคงความเปนศิษย

ของผมเสมอ ผมคิดวา เปนวิธีการที่มีคุณคา ลงทุนไมมาก แตตองบริหารเครือขาย Network ใหไดผล ตอง

สรางความศรัทธา Trust และความเชื่อถือโดยการแบงปน Share ขอมูลตลอดเวลา 

นอกจากนั้น ยังไดพบกับประธานกรรมการ Cambodia Association of Travel Agents (CATA) ได

หารือกันที่จะทํางานรวมกัน จากการนัดหมายโดยศิษยเกากัมพูชาคุณ Thy ที่ประสานงานใหอยางดี เขมรมี

นักทองเที่ยวขณะนี้เพียง 4 ลานคน ตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือทุนมนุษยในบุคลากรที่ทํางาน

ดานการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะนักทองเที่ยวของเขมรจะเพิ่มขึ้นจาก 4 ลาน เปน 7 ลานคนใน

อนาคตอันไมนานนี้ เพราะศิษยเกาไดเลาใหกลุมนักธุรกิจเขมรถึงการเรียนทุนมนุษยที่ประเทศไทยและได

เห็นวิธีการเรียนที่มีคุณคา จึงมีขอเสนอจาก Cambodia Association of Travel Agents (CATA) ใหเราทํา

หลักสูตรพัฒนาทุนมนุษยใหบุคลากรภาคการทองเที่ยวของกัมพูชาตอไป 

ขอดีจากการเดินทางครั้งนี้คือ Alumni (ศิษยเกา) เปนผูดูแลจัดกิจกรรมใหหมดทั้งการจองโรงแรม 

จองรถทัวร ดูงาน ทานอาหาร ผมเห็นวา การเชื่อมโยง และการมาเยี่ยมเยือนนี้ ทําใหความสัมพันธจากการ

ประชุมที่กรุงเทพ ยังมีความรูสึกที่ดีตอกันทั้งที่มาประชุมไมถึง 10 วันแสดงวาวิธีการของผมกับกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬาทําไดผล สามารถสรางแรงบันดาลใจให Alumni (ศิษยเกา) มีความประทับใจจากการ

เชื่อมโยงกันผาน Social Media ทําใหงานเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในอาเซียนดําเนินไปไดดวยดี 
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ในชวงเชา วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

ไดนําคณะเขาพบทานอุปทูต นายดามพ บุญธรรม และคณะผูชวยทตูฝายตาง ๆ จาก 3 เหลาทัพและความมั่นคงที ่

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ 

 

 

ในชวงบาย วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง

ประเทศ ไดนําคณะเขาพบ Mr. Ang Kim Eang, The President of Cambodia Association of Travel Agents และ

คณะ เพื่อขยายเครือขายงานดานการทองเที่ยว การพัฒนาคุณภาพทุนมนษุย และการทูตภาคประชาชน 
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ในชวงค่ํา วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

และคณะไดถายรูปรวมกับคณะศษิยเกาชาวกัมพูชาที่มารวมงานคืนสูเหยา ลองเรือและพิธีรับมอบหมวกสามารถ 

 

ในชวงเชา วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

ไดนําคณะเขาพบรองอธิการบดี ทีมบรหิาร และคณาจารย Royal University of Law and Economics ซึ่งเปน

มหาวิทยาลัยช้ันนําอันดับ 1 ทางดานกฎหมายของประเทศกัมพูชาและหารือความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2558 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทติยที่ 25 ตุลาคม 2558 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา ชวงที่ออกอากาศรายการนี้ควรจะเปนชวงที่ควรจะคิดถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 พระองคทานมีวิสัยทัศนกวางไกล เมื่อรอยกวาปที่แลว ยังไมมีคําวา “วิสัยทัศน” 

ทานไดทรงสรางรถไฟและสิ่งตางๆอีกมากมาย ซึ่งเปนเรื่องที่นายกยอง อีกอยางหนึ่งคือ สมัยพระองคทาน 

แมการเดินทางจะยาก พระองคทานทรงใชเรือ บางครั้งทรงพระประชวรตอนเสด็จ ทานเคยเสด็จประพาส

ประเทศนอรเวย นอกจากทรงมีไมตรีกับพระเจาซารนิโคลัส ทําใหสถานการณการเมืองระหวางประเทศมี

อํานาจตอรองกัน ทําใหไทยสามารถเปนเอกราชมาจนถึงทุกวันนี ้

 
รัชกาลที่ 5 ทรงฉายพระรูปรวมกับพระเจาฮากอนที่ 7 (King Haakon VII) แหงนอรเวย 

ที่มา: http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2008/10/K7095754/K7095754.html 
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รัชกาลที่ 5 ทรงฉายพระรูปรวมกบั 

สมเด็จพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 แหงรัสเซีย 

ที่มา: 

http://www.tiewrussia.com/catalog.php?idp=604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศ . ดร . จี ร ะ  ห ง ส ล ดา ร ม ภ ไ ด เ ล า ถึ ง ใ น เ รื่ อง ก า ร ทํ า ง า น  ใ น ฐา น ะ ที่ เ ป น ก ร ร ม ก า รส ภ า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2 สมัย เมื่อ 1 สัปดาหกอนการออกอากาศครั้งนี้ก็ไดรับเชิญเปนคณะรวมไป

กับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีรวม 10 ทาน ไปยังเมืองชิงเตา ประเทศจีน ในฐานะแขกของรัฐบาล

ทองถิ่น  

บรรยากาศการถายภาพรวมกนัในการประชมุ

รวมกับผูบริหาร Qingdao University of 

Science and Technology, QUST และการ

ตอนรบัคณะผูบริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรที่ไปเยือน Rubber 

valley ณ เมืองชิงเตา มณฑลซานตง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2558 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.naewna.com/politic/columnist/21029 
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แผนที่เมืองชิงเตา (Qingdao) 

http://image.slidesharecdn.com/pdf-131001222125-phpapp01/95/pdf-3-638.jpg?cb=1380666133 

ที่ชิงเตามีความนาสนใจ 2 เรื่องคือ เปนเมืองทาที่ใหญมากของจีน เพราะฉะนั้นยางพาราที่จีนนําเขา

มาโดยเฉพาะมาจากเมืองไทยดวย ก็มาลงที่ทาเรือแหงนี้เกือบ 60% ของยางพาราทั้งหมด คณะของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมาเซ็นสัญญา ชิงเตาจะเปนเมืองยางพาราโลก ในอนาคต หาดใหญอาจเปน

เมืองยางพาราของไทย ที่ชิงเตามีแหลงคลายนิคมอุตสาหกรรมเรียกวา Rubber Valley ที่นําเอาอุตสาหกรรม

ยางพาราเกือบครึ่งหนึ่งมารวมตัว ซึ่งเปนบริษัททํายางรถยนตซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ประเทศในซีกโลก

ตะวันตกหวงแหนมากและประเทศเหลานี้ก็ไมเคยแบงปนใหไทย แตประเทศจีนไมหวงเทคโนโลยีชนิดนี้จึง

มีโครงการที่จะมารวมมือกับประเทศไทย แตกอน แมไทยไมรูจักแบรนดของจีน จีนก็แอบสงยางรถยนต

ออกไปในตลาดโลกอยูแลว แตเมื่อสงไปนานๆ ตางประเทศก็มีกฎหมาย Anti-dumping หามการทุมตลาด 

จีนจึงถูกประเทศในซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เก็บคาปรับคาสินคายางจากจีนสงไป

สหรัฐอเมริกาถูก Anti-dumping ประมาณ 30% จึงขาดความสามารถในการแขงขัน ตอนนี้จีนจึงยายฐานการ

ผลิตยางรถยนตมาที่ระยองแลว 3 โรงงาน ขณะนี้มีแผนที่จะยายมายังภาคใตของไทย อาจจะเปนที่หาดใหญ

หรือสุราษฎรธานี จีนขาดทรัพยากรมนุษยเพื่อมาชวยขยายกิจการ จึงขอใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ
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มหาวิทยาลัยในชิงเตาตัง้เปน College ใหมเพื่อผลิตบุคลากรของทั้งสองประเทศ ทั้งไทยและจีน ศึกษาทั้งยาง

สังเคราะหและยางธรรมชาติ เพื่อจะไดยายฐานมาที่ไทย ทางจีนตอนรับคณะเปนอยางดี ความสัมพันธไทย

กับจีนเปนความสัมพันธที่ลึกซึ้ง เปนความสัมพันธที่แบงปนผลประโยชน ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน

รวมกัน ดังนั้นจึงมีการเซ็นสัญญาจัดตั้ง Thai-China Rubber College ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตั้งแตป

พ.ศ. 2559 เปนตนไป จะมีหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาจีนผลิตบุคลากรเพื่อปอน

อุตสาหกรรมนี้ บุคลากรเหลานี้สวนมากจะเปนนักวิทยาศาสตร และวิศวกรเพื่อนําเทคโนโลยีเหลานี้ขึ้นมา 

จะมีการแลกเปลี่ยนอาจารยไทยและจีน หลักสูตรมีการเรียน 2 ปที่ประเทศไทยแลวไปเรียน 2 ปที่ประเทศ

จีน  

 

 
บรรยากาศพิธีลงนามความรวมมือโครงการความรวมมือไตรภาคี ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกับ

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชิงเตาและ Rubber valley ณ เมืองชิงเตา มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ที่มา: http://www.naewna.com/politic/columnist/21029 

 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเรียนอธิการบดีแลววา นอกจากเซ็นสัญญาแลวตองมีการวางแผนใหดี 

โชคดีที่ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษเปนกรรมการที่มหาวิทยาลัยนี้ จึงจะนําเรื่องนี้ไปเสนอตอดร.สมคิด มีการ

คํานวณออกมาแลววา ยางดิบทั้งประเทศนําไปทํายางรถยนตราคาจะขึ้นเปนเทาตัว เพราะยางรถยนตขณะนี้

แมกระทั่งอินเดีย วันหนึ่งก็จะยายฐานมาที่ไทยเหมือนกัน เพราะมิเชลลิน กูดเยียร ผลิตยางรถจักรยาน  
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รถอีแตนและรถชนิดอ่ืนๆไมได ตอไปนี้ ถาไทยสามารถเปนศูนยกลางพัฒนายางรถยนตหรือนวัตกรรมแปร

รูปขั้นสูง จะทําใหประเทศไทยหลุดพนจากการขายยางดิบ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดถามคณาจารยที่

เดินทางไปดวยกันทําใหทราบวา ในปจจุบันนี้ ไทยผลิตยางดิบได 4 ลานตัน แตใชในประเทศแค 5 แสนตัน 

แตสงออกยางดิบเกือบ 3 ลานกวาตัน เพราะถูกกําหนดโดยสิงคโปรและประเทศอื่นๆ ไทยจึงไมมีอํานาจ

ตอรอง ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเสนอแนะใหนําสหกรณสวนยางมารวมกัน เพราะตอนนี้สหกรณบางแหง

ผลิตถุงยางอนามัยและถุงมือไดแตมีมูลคาเพิ่มนอย จึงควรมุงผลิตยางรถยนตมากกวา 

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะนําเสนทางสายไหมกลับมาเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับไทย ตั้งแตอดีต 

เวลาชาวจีนเดินทางไปที่ใด ก็ไปสรางความสัมพันธที่ดีกับหลายๆประเทศ 

 
 

เสนทางสายไหมนําเสนอโดย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 

ที่มา: http://realityworldofviews.com/2015/05/china-tightens-bonds-with-russia-india/ 

 

ในอนาคต ความสัมพันธระหวางประเทศจะขึ้นอยูกับความไวเนื้อเชื่อใจ แบงปนผลประโยชนกัน มีสวน

รวมซึ่ งกันและกัน การรวมมือครั้งนี้มี  3 ฝายคือ มหาวิทยาลัยจีน Rubber Valley และ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทานอธิการก็ไดเชิญนักธุรกิจยางพาราเดินทางไปรวมกับคณะดวย ซึ่งเขาก็

ประทับใจที่มีโอกาสไดเห็นการทํางานครั้งนี้ ทานอธิการบอกวา ประเทศไทยมีคนเรียนจบปริญญาเอกดาน

ยางพาราอยูรอยกวาคน ที่หาดใหญก็มีจํานวนหนึ่ง ที่สุราษฎรธานีก็มีดวย ที่ปตตานีก็เชี่ยวชาญยางพาราดวย 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเสนอใหทั้งสามวิทยาเขตมารวมตัวกันเปนหนึ่งเดียว เริ่มขับเคลื่อนจากตนน้ํา 
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กลางน้ําคือทําถุงมือเปนแลว ปลายน้ําคือทํายางรถยนต อาจทํายาง F-1 ยางเครื่องบินแตละลอ 3 หมื่นกวา

บาท เครื่องบิน 1 ลําใช 20 กวาลอ ชาวจีนมีเทคโนโลยีอยูแลว 

หลังจากกลับจากจีน ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็ไดเดินทางไปยังประเทศกัมพูชา  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเคยจัดโครงการอาเซียนหลายครั้ง ครั้งหนึ่งจัดรวมกับปปช. จัดเรื่องการ

ทองเที่ยวระดับอาเซียน 2 ครั้ง ดังน้ันจึงมีศิษยเกา  

ศิษยเกาชาวกัมพูชาจาก โครงการ ASEAN Anti-Corruption Youth Camp จัดโดยสํานักงานปปช.รวมกับมลูนิธพิัฒนา

ทรัพยากรมนษุยระหวางประเทศ ระหวางวันที่ 30 เมษายน- 9 พฤษภาคม 2556 ที่ประเทศไทย 
 

Mr. Bora Nhem, Deputy Director of Legal, Complaint and 

International Affairs Department, Anti-Corruption Unit, 

Cambodia เปนหัวหนาคณะ 

 

 

 

จากซาย 

1.Mr. Vong Chandara 

2.Ms. Chan Raksmeypich 

3.Ms. Chanbeauty Kun 

4.Mr. Sokrithy Prum 
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ศิษยเกาชาวกัมพูชาจาก โครงการ ASEAN Plus Three Tourism Students Summit  

จัดโดย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และมูลนิธิพฒันาทรพัยากรมนุษยระหวางประเทศ ระหวางวนัที่ 20-25 ตุลาคม 2557 ที่ประเทศไทย 
 

 

Mr. Sophorn Ken, Ministry of Tourism Cambodia เปนหัวหนาคณะ 

 

 
 
 

 

Mr. Piseth Sim (ซาย) และ Mr. Dararithy Hun (ขวา) 

 
 
 
 
 
 
 

 



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

http://www.chiraacademy.com 

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

ศิษยเกาชาวกัมพูชาจาก โครงการ Seminar on "Integrated Management Capacity Building for ASEAN Community” 

จัดโดย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และมูลนิธิพฒันาทรพัยากรมนุษยระหวางประเทศ ระหวางวนัที่  20-23 มกราคม 2558 ที่จังหวัดเชียงราย  

 

Ms. Chanbeauty Kun, representative from Anti-Corruption Unit, Cambodia หัวหนาคณะ (ขวา) Mr. Dararithy Hun (กลาง) 

และ Mr. Cheng Bunlong (ซาย)  

เมื่อเรียนจบไปก็ยังมีการติดตอทาง Facebook ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเคยไปที่เมืองบันดุง 

ประเทศอินโดนีเซียแลว ชาวกัมพูชาจึงถามวาเมื่อไรจะไปที่กัมพูชาบาง ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจึงไดไป

กัมพูชา พบวา มีศิษยเการุนหลังคือในชวง 2 ปที่ผานมาที่กัมพูชา 10 กวาคน แตก็มีศิษยเการุนแรกๆไดเขา

มารวมดวย จึงมีโอกาสไดเห็นศิษยเกาที่มาเรียนที่ประเทศไทย ถามีการสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดความ

ประทับใจ แบงปนความรูกัน และมีคนรุนใหม คนที่ดูแลประสานงานหลักฝายกัมพูชาเรียนจบมหาวิทยาลัย

ชั้นนําของกัมพูชา เขาจัดการเรื่องรถ ทัวร การเขาเยี่ยม เขาทําหนาที่คลายตัวแทนคณะของมูลนิธิพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ทําใหสามารถไปเยี่ยมสถานทูตไทยและสมาคมทองเที่ยวของกัมพูชา ใน

อนาคต กัมพูชาจะมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก  4 ลานคนเปน 7 ลานคน ทําใหตองการทรัพยากรมนุษยเพิ่มขึ้น 

จึงเปนทฤษฎีกระเดง ถานักเรียนมาเรียนแลว ผูใหญในวงการทองเที่ยวก็สนใจดวย และมีแผนไปเยี่ยม

มหาวิทยาลัยชั้นนําของกัมพูชา ซึ่งผูประสานงานหลักเปนศิษยเกาดวย ตลอดระยะเวลา 2 วันที่ ศ.ดร.จีระ 

หงสลดารมภที่อยูที่กัมพูชา จึงทําหนาที่เหมือนนักการทูตภาคประชาชน และนําคณะไป 10 กวาคน มีผูแทน

จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และผูแทนจากกสทช.ไปดวย ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเสนอแนะให

สรางความสัมพันธแบบลึกซึ้งใหทุกคนมีสวนรวม การเปนศิษยเกาเปนความสัมพันธที่ยั่งยืน แมจะเรียน
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รวมกันเปนระยะเวลาสั้นๆ แตก็มี Social Media จึงแบงปนกันได ครั้งตอไป ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจะไปที่

ประเทศลาว 

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 

 

 
 

 
 

 
   


