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วันที่ 9-24 กุมภาพันธ 2559 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
จากบุรีรัมยถึง Iowa 

 ผมและคณะมาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการเสริมสรางศักยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและ

กีฬาเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืนรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม

อีสานใต) ที่บุรีรัมย 3 วัน 

 เมืองบุรีรัมยกลายเปนเมืองยิ่งใหญทางดานการกีฬาดวยความสามารถของคุณเนวิน ชิดชอบ สราง

สนามกีฬา i-mobile ระดับมาตรฐานโลก ฟุตบอลบุรีรัมยยูไนเต็ดปที่แลวก็กวาดไป 5 ถวยไมแบงใหใครเลย 

 และยังสรางสนามแขงรถระดับมาตรฐานโลก จัดแขงกีฬาจักรยานยนตระ ดับโลกไปแลวไดอยางมี

ศักดิ์ศรีหลายครั้ง เปนตัวอยางที่ดีของการมองกีฬาใหเปนยุทธศาสตรของประเทศไทยในอนาคต ทําใหคน

ในโลกรูจักบุรีรัมยมากขึ้น  

 ในชวงพัก-รอการแขงขัน ทีมบุรีรัมยยูไนเต็ดยังมีการแขงกระชับมิตร ใหเกิดความเชื่อมโยงกีฬากับ

อาเซียนไปดวย ทําใหกีฬากลายเปนการทูตภาคประชาชน เชื่อมโยงกับอาเซียนไดอยางดี สรางความสัมพันธ

ระยะยาวทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตอบโจทย 3 แทงของอาเซียนได  

 สรุปวาเปนตัวอยางที่ดีของ Sport Tourism ที่จะเพิ่มมูลคามหาศาล คาดกันวา ถามีการแขงรถ F1 ใน

อนาคตที่ประเทศไทย อาจจะพัฒนาบุรีรัมยเปนตัวเลือกสรางประเทศไทยไปสูแบรนดระดับโลกไดอยาง

แนนอน 

 แถมคุณปอ ทฤษฎีก็เกิดที่นี่ โตที่นี่ เมื่อเสียชีวิตดังมาก ทําใหคนรูสึกวาบุรีรัมยมีตัวอยางของทุน

มนุษยที่มีความดี ความรักทองถิ่น สรางคนมามีชีวิตติดดินทั้งๆที่เปนดารา ทําตัวรับใชสังคม ไมฟุงเฟอ  

เรียนโรงเรียนมัธยมที่บุรีรัมย ทําใหภาพลักษณของบุรีรัมยในดานการศึกษาเดนขึ้นมา 

 ยิ่งไปกวานั้น ยังมีผูวาราชการจังหวัดชื่อ นายเสรี  ศรีหะไตรซึ่งเปนศิษยเกาธรรมศาสตร มีวิสัยทัศน

กวางไกล คิดเปนนโยบายสานตอโดยมีธรรมนูญหมูบาน สันติสุข 9 ด ี
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 ดีที่ 1 เปนคนดี 

 ดีที่ 2 มีปญญา 

 ดีที่ 3 รายไดสมดุล 

 ดีที่ 4 สุขภาพแข็งแรง 

 ดีที่ 5 สิ่งแวดลอมสมบูรณ 

 ดีที่ 6 สังคมอบอุน 

 ดีที่ 7 หลุดพนอาชญากรรม 

ดีที่ 8 กองทุนพึ่งพาตนเอง 

ดีที่ 9 การสรางความเขมแข็งคณะกรรมการหมูบานและชุมชน 

ซึ่งทั้ง 9 ดีนี้ จะตองไปสูความสันติสุขของจังหวัดที่ควรปฏิบัติใหได มีอะไรหลายอยาง ของ 9 ดี 

คลายๆ 8K’s, 5K’s ของผม 

 นอกจากนี้ ยังมีปราชญชาวบานชื่อ ครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ สรางคุณคาใหบุรีรัมยตอเนื่องใน

หลายๆดาน เปนตัวอยางสังคมการเรียนรูที่ทําจริง หาความรูจากขอเท็จจริง ไมใชพูดอยางเดียว แตนําไป

ปฏิบัติ แกปญหา มีทุนทางปญญามากมาย ผมกับครูบาทํางานรวมกัน งานของผมครั้งนี้มีครูบามาชวยเปน

วิทยากร 

 บุรีรัมยอาจจะมีจุดออนบางในอนาคต วาจะไปอยางไร อยางยั่งยืน และจะสรางความสมดุลการกีฬา

เชื่อมการเกษตรโดยมีสุขภาพมารวมดวยและนอกจากสนามกีฬาระดับโลกแลว คนบุรีรัมยระดับรากหญาจะ

ไดประโยชนอะไรในระยะยาว การกีฬาจะเชื่อมการเกษตรและสุขภาพอยางไร จะดึงทุกภาคสวนมาทํางาน

ไดอยางไร และกีฬาจะเชื่อมอาเซียนอยางไร นอกจากทานผูวา เสรีโดดเดนแลว ยังมี คุณวิมล ชอบสุข 

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการทํากีฬาและทองเที่ยวของบุรีรัมยใหไปสู

ความยั่งยืน  

บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยที่เปนขุมปญญาอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผมมีลูกศิษยปริญญาเอกชื่อ อาจารยพิสมัย ประชานันท ทํางานอยูที่นี่ นํานักศึกษาและ

อาจารยมารวมกันเปดโลกทัศนที่กวาง ในการทํางาน 3 วันของผมทําใหเกิดการทํางานตอเนื่องและสรางทุน

มนุษยใหความสําคัญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

สวนที่ไอโอวา สหรัฐอเมริกา (Iowa) ในวันที่ 1 กุมภาพันธนี้จะมีการชิงชัยครั้งแรกอยางเปนทางการ

ของการเลือกตั้งขั้นตนประธานาธิบดีคนใหมของสหรัฐ 

 หลังจากหาเสียงอยางเขมขนอยางไมเปนทางการมากวา 1 ป ตัวเก็งของพรรคพรรคริพับลิกัน นาจะ

เปนผูสมัครที่คาดไมถึง 2 คน และคาดไว 1 คนคือ  

 -Trump 

 -Cruz 
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 -Rubio 

 2 คนแรกไมมีใครคาดมากอน แตคนสุดทายคาดไววามาแรง ตองยอมรับวา การเมืองอเมริกามีการ

เปลี่ยนแปลงมาก 

 นักการเมืองรุนเกาๆ เชน Jeb Bush หรือคนที่คาดวาจะมาแรงเพราะเคยทํางานในระดับการเมือง

มาแลว ก็ถูกกระแสไมเอานักการเมือง แตเอาคนที่พูดจริง พูดแรง ไมเกรงใจจะกระทบใคร ทําใหคนอเมริกัน

นิยมการเมืองแนวใหม อยากเห็นอเมริกากลับไปสูยุคความรุงเรือง ยิ่งใหญแบบเดิมอีก คนที่มีความรูสึกรัก

ชาติ ขวาจัด คลั่งชาตินิยม ซึ่งมีเหตุการณเกิดขึ้นในสมัย Hitler ทําใหเยอรมันมีปญหามาถึงทุกวันนี้ ทําใหมี

คนอเมริกาที่ขาดการศึกษา หรือคลั่งการเมือง พยายามดึงอดีตอเมริกาใหหวนกลับมา โดยเห็นวา การปลุก

ระดมโดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริงของสังคมวา โลกเปลี่ยนไปแลว อเมริกาไมใชเจาโลกแบบแตกอน เพราะ

ประเทศอื่นๆก็ตามทันได เชน จีน หรือเกาหลี จะทําใหการเมืองอเมริกาไปสูการเมืองที่เต็มไปดวยความกลัว 

(Fear) ความเกลียดชัง การใชอารมณ อยางไมมีเหตุผล โดยไมคํานึงถึงประเทศอื่นๆทีมีบทบาทเชนกัน 

 ก็ตองดูไปวาอเมริกาจะไปทางไหน 

 จากบุรีรัมยตองมองไปถึงไอโอวา (Iowa) 

 คือตัวอยาง Local ไป Global ครับ 

 

   

Donald Trump Marco Rubio Ted Cruz 
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นายเสรี ศรีหะไตร ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ใหเกียรตเิปนประธานในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏบิัตกิารพัฒนาองคกร

เครือขายทองเที่ยวและกีฬาดานการบริหารจดัการเชิงบูรณาการเพือ่รองรับการเปดประชาคมอาเซียน สําหรับเขตพัฒนาการ

ทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ หองประชุมรอยัล ฮอลล 

 

 

ทฤษฎี สหวงษ (ปอ)  

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารที่ 30 มกราคม 2559 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2559  

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ กลาววา รายการวิทยุตอนที่ออกอากาศนี้บันทึกรายการในวันศุกรที่ 29 

มกราคม 2559 และเปนชวงที่อยูที่จังหวัดบุรีรัมย ซึ่ง 2 วันกอนหนานั้นมีอากาศหนาวมาก รายการวิทยุตอน

กอนหนานี้ 1 สัปดาหก็ไดนําเสนอเกี่ยวกับโครงการที่ไดทําใหกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจะทําตอไปอีก 3 

เดือน สวนโครงการที่บุรีรัมยก็เปนโครงการตอเนื่อง เปนการสรางคลัสเตอรอีสานใต ประกอบดวย บุรีรัมย 

สุรินทร อุบลราชธานี ศรีสะเกษและนครราชสีมา นําผูมีสวนไดสวนเสีย 4 กลุมมารวมโครงการไดแก 

นักวิชาการ ผูนําทองถิ่น นักธุรกิจ ขาราชการ รวมทั้งหมด 50 คน งานนี้ไดทําตอเนื่องมาเปนเวลา 3-4 ปแลว 

หลังจากนายเนวิน ชิดชอบมาทํางานดานฟุตบอลที่บุรีรัมย ก็เปลี่ยนภาพของบุรีรัมยไป จากเดิมเปนเมืองผาน 

แตตอนนี้ มีสายการบินนกแอรและแอรเอเชียใหบริการเที่ยวบินวันละ 3-4 เที่ยว บุรีรัมยจึงเปนเมืองที่

นาสนใจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มีพิธีเปดโครงการ ไดรับเกียรติจากนายเสรี ศรีหะไตร ผูวาราชการ

จังหวัดบุรีรัมยซึ่งเปนศิษยเกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมาเปนประธานพิธีเปด ทานไดกลาววา ที่ศ.ดร.จีระ 

หงสลดารมภไดทํางานเรื่องคนอยู สอดคลองกับความคิดของทาน ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยเพิ่งยายมาได

แค 2 ป มีกฎ 9 ขอ เวลาไปศึกษาดูงานตามหมูบานตางๆในบุรรีัมย ก็ปฏิบัติตามกฎ 9 ขอน้ี คือ 

 1. เปนคนดี 

 2. เปนคนมีปญญา 

 3. มีรายไดสมดุล 

 4. มีสุขภาพแข็งแรง 

 5. มีสิ่งแวดลอมสมบูรณ 

 6. สังคมอบอุน 

 7. หลุดพนจากอาชญากรรม 

 8. พึ่งตนเอง 

9. สรางความเขมแข็งใหรากหญา 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยไดทราบวา ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมาทํางานใหกับการทองเที่ยวชุมชน ทาน

จึงกลาววา ถาพื้นฐานระดับลางเขมแข็ง พึ่งตนเองและไมแบมือขอความชวยเหลือ พอมีปญหาเรื่องขาว 

ยางพารา หรือมีผูประทวง แลวรอใหรัฐบาลมาชวย บางครั้งก็คอนขางจะเสียเวลา เพราะฉะนั้น ทานจึง

พยายามทําใหสังคมเขมแข็ง  
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 ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภทํางานดานทุนมนุษย มนุษยถาไมเริ่มดวยการเปนคนดี แตไปเนน

ความเกง นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค วิสัยทัศน พื้นฐานแรกไมมีคือจริยธรรม คิดไมเปน ไมมีปญญา ขอ 

1 และ 2 ของผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย สอดคลองกับทุนมนุษยขอ 1 และ 2 ของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ทานกลาววา เปนเพราะไดรับการปลูกฝงตั้งแตเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวย  

 คุณธรรมจริยธรรมชวยใหอยูรอดปลอดภัย เวลาที่เขาสูประชาคมอาเซียน ถาเนนผลประโยชนกอน

แลวไปโกงคนอ่ืน ก็ไมเปนที่ยอมรับ 

 ในงานเปดตัวหนังสือ พลังแหงคุณธรรม จริยธรรม รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒนไดกลาววา 

จริยธรรมเปนมาตรฐานโลก ถาทําธุรกิจ แตคิดจะโกงคนอ่ืน สงสินคาไมมีคุณภาพไปขาย สังคมก็อยูไมได  

 

 

 

 

หนังสือ The Ethical Power 

พลังแหงคุณธรรม จริยธรรม 

สนใจสั่งซื้อไดทาง 

โทรศัพทหมายเลข 0-2884-5548-9 

อีเมล chiraacademy@gmail.com 

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน รวมอภิปรายในเสวนา: 

พลังแหงคุณธรรม จริยธรรม:The Ethical Power  

ในงานสัมมนาเชิงวิชาการและเปดตัวหนังสือ เรื่อง 

“พลังแหงคุณธรรม จริยธรรม: The Ethical Power” 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีบูรพา 

(หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

(ทาพระจันทร)  
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การที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมาทํางานใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา แลวไปเชื่อมโยงกับ

จังหวัดเปนเร่ืองที่ด ี

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาววา มีลูกศิษยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยดวย ซึ่งตอนนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปนอันดับหน่ึงของภาคอีสาน  มหาวิทยาลัยนี้มีภูมิปญญาทองถิ่นคอนขางจะมาก 

ครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์มีสวนเกษตรและทานก็มารวมงานที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจัดที่บุรีรัมยตลอด

ระยะเวลา 3 วัน ทานสนับสนุนและกลาวอยูเสมอวา ถาสังคมชนบทเปนสังคมของการเรียนรู ก็จะแกปญหา

ทุกอยางได เพราะสามารถพึ่งตนเองได ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา ไมใชหนวยราชการไมเขามาชวย 

แตมาชวยมากเกินไปและไมเคยประสานงานกัน ในที่สุดก็ไมมีความตอเนื่อง นี่คือปญหาใหญที่สุดของ

ประเทศไทย เพราะหนวยราชการจังหวัดภายใตการดูแลของผูวาราชการจังหวัด ก็เหมือนประเทศเล็กๆ

ประเทศหนึ่ง มีทั้งกรมพัฒนาชุมชน ตอนหลังก็มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา และททท.เขาไป ผูเขารวมสัมมนาบางคนไปสัมมนาซ้ําซากแตไมมีประโยชนที่เกิดขึ้นจริง สิ่งที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจและสังคมควรลงไปที่คน อยางตอเนื่อง ในที่สุด ปญญาของคนก็จะเกิด  

ในโครงการครั้งนี้ ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดใชเวลาอยูกับผูเขารวมโครงการตลอด ชาวบานมา

บอกศ.ดร.จีระ หงสลดารมภวาที่ทําอยู มันเริ่มเกิดปญญา ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเปดโอกาสใหชาวบาน

แสดงความคิดเห็นดวย นี่คือ Chira Way วิธีการน้ีทําใหผูเขารวมสัมมนาไดมีสวนรวม บรรยากาศเอื้ออํานวย

ใหคนกลาพูด เพราะไมมีถูก ผิด Networking ที่ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภทําอยูไมใชเรื่องลอยๆ ตองมีเครือขาย 

แตตองมีผูบริหารเครือขาย บางครั้งขาราชการที่ไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงก็หายไป ผูวาราชการ

จังหวัดเปนได 2 ปก็เกษียณแลว หนวยงานตางๆ ควรลงทุนเพื่อใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ก็ลมเหลว ถามี

แตการใหขอมูลและนโยบายจากเบื้องบนลงมา ตอนนี้มีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ มีกระทรวงตางๆ 

งบประมาณเปนแสนแสนลานบาท ตัวอยางเชน การกระตุนระดับรากหญา ตอนหลังมีการกระตุนวิสาหกิจ

ชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่งทองเที่ยว มีเงินอยางเดียวไมพอ มันมาแลวก็จายไป มันอาจจะกระตุนเศรษฐกิจได 1 

รอบ เกิดการบริโภคขึ้น แตจะทิ้งอะไรไว ถาไมมีการทิ้งความรู ประสบการณ ผูมีสวนไดสวนเสียที่มี

ประสบการณรวมกัน ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภทํากิจกรรมเหลานี้ก็มีลูกศิษยที่เปนชาวบานแลว คนเหลานี้ถา

เปนสวนเล็กๆของระบบ เวลาธกส.นําเงินเขาไป มีความรู มีวิธีการ มีความไวเนื้อเชื่อใจกันและมีอุปสรรค ก็

ทํางานรวมกัน ถาเปนแบบนี้ การทํางานในอนาคตก็มีโอกาสประสบความสําเร็จไดมากขึ้น  
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บทความพิเศษ 

แนะนําสถานที่ทองเที่ยวใหมในบุรีรัมย 
 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต) โครงการเสริมสราง

ศักยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืนรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ซึ่งจัดโดย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และมูลนิธิพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ในระหวางวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ จังหวัดบุรีรัมย คณะผูเขารวม

โครงการไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ชุมชนสายยาว และชุมชนบานสนวนนอก ซึ่งเปน 2 ใน 6 หมูบาน

โครงการทองเที่ยววิถีเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย มีกิจกรรมที่นาสนใจหลายอยางและนาจะเปนสถานที่

ทองเที่ยวใหมในบุรีรัมยที่นักทองเที่ยวไมควรพลาด 

 ชุมชนสายยาว เปนชุมชนการทองเที่ยวที่ยาวที่สุดในโลก เปนระยะทางกวา 3 กิโลเมตร อยุหางจาก

ตัวเมืองบุรีรัมย 17 กิโลเมตร มีกิจกรรมที่นาสนใจดังนี้ 

 1. การแสดงพื้นบานตอนรับแขกผูมาเยือน 
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 2. การบรรยายสรุปเกี่ยวกับความเปนมาและกิจกรรมของชุมชน 

 

 3. กิจกรรมในฐานเรียนรูตางๆ 
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 4. การจําหนายสินคาพื้นบาน 
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 ชุมชนบานสนวนนอก เปนหมูบานของคนไทยเชื้อสายเขมรที่มีมาแตโบราณ และยังคงใชภาษา

เขมรในชีวิตประจําวัน อยูหางจากตัวเมืองบุรีรัมย 12 กิโลเมตรมีกิจกรรมที่นาสนใจดังนี ้

1. ศูนยเรียนรูการทอผาไหม 

  

2. การเที่ยวชมรอบชุมชนโดยรถกระสวยอวกาศ 
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 3. การแสดงพื้นบาน 

 

 4. พิธีบายศรีสูขวัญ 
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 5. ชิมอาหารพื้นบาน อาหารจานเดนคือแกงกลวย 

 

 6. การจําหนายสินคาพื้นบาน 
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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 

ออกอากาศวันจันทรสัปดาหที ่1 ของเดือน เวลา 13.05-13.30 น. 

 

� ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 

ทุกเชาวันอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ที่คลื่น 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 


