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วันที่ 26 กุมภาพันธ-11 มีนาคม 2559 

 

 
แนวหนายอนหลัง 

 
3 ต. ใหม แตกตาง ตอเนื่อง ติดตาม เหตุเกิดที่จังหวดัตาก 

 ผมและคณะมาทํากิจกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในโครงการเสริมสรางศักยภาพองคกร

เครือขายทองเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืนรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เขตพัฒนาการ

ทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม) ที่จังหวัดตากในสัปดาหนี้ โดยเชื่อมโยงกับอีก 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก 

สุโขทัย กําแพงเพชร เปนมรดกโลก และ เชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจชายแดนกับเมียนมา ทองเที่ยววัฒนธรรม

มรดกโลกเนนสุขภาพและทองเที่ยวเกษตร  

 ผมทําโครงการน้ีมา 3 ปแลว จึงมีความคิดใหมๆเกิดขึ้นมาเสมอทุกวัน เปนที่มาของแนวคิด 3 ต.ของ

ผม 2 แนว แนวแรกเปนแนวของเดิมคือ 

ตอเน่ือง 

ตอเน่ือง 

ตอเน่ือง 

ซึ่งก็ยังเปนแนวคิดที่สําคัญ จะทําอะไร ขออยาทําแบบแคใหเสร็จไปอยางไฟไหมฟาง ตองทําใหเกิด

ความตอเนื่องโดยตอยอดจากของเดิม เปนหลักใหเกิดความสําเร็จเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและพัฒนาทุน

มนุษย  

ตอเน่ืองคือความสําเร็จ 

หรือความสําเร็จตองใชเวลา 

เชนงานของผมสรางตัวละคร 4 กลุม 

-ภาครัฐ 

-ภาคเอกชน 

-ภาควิชาการ 
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-ชุมชน 

จึงตองเนน 

-ความสัมพันธที่ดีมี Shared Value ปรับทัศนคติเขาหากัน 

-ไวใจ Trust เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน 

-เนนผลประโยชนและแบงปนรวมกัน 

- Respect นับถือซึ่งกันและกัน 

-เนนพลังที่จะสรางเสริมรวมกัน Synergy 

สุดทายคือเนน Result วัดผลมากกวา Process แต Process ของ Chira Way ตองมากอน 

การประชุมครัง้นี้ ผมเนน 3 ต.ใหม 

-แตกตาง  

-ตอเน่ือง  

-ติดตาม 

การทํางานอยางตอเนื่อง ตองมีความคิดใหมๆ วิธีใหมๆ ที่ทําไมเหมือนเดิม 

เชน การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูแทนททท. ผูแทนกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งเนน

ระดับจังหวัด 

ตัวอยางที่จังหวัดตาก มี น.ส.ธมลวรรณ เรืองขจร ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย สํานักงานตาก ระดับกระทรวงก็มีทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากชื่อ นายสวัสดิ์ มูลภาที มาทํางาน

รวมกัน ถาการทํางานของ 2 หนวยงาน ประสานกันอยางสมดุลถือวา การทํางานของผม 2 วิธีนี้ ไดทําสิ่งที่

แตกตางใหเกดิความคิดใหมๆและนําไปตอยอดได 

ทานผูอานลองคิดดู ททท.เนนการทํางานดานการทองเที่ยวมากวา 50 ป ใชการตลาดสราง

ภาพลักษณ มีหนวยงานทั้งตางประเทศและในประเทศ ในขณะที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาทํางานแค 

10 ป แตทําเร่ืองสําคัญ เชน เรื่อง คน ความยั่งยืน ความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน ถาทํางานรวมกันไดก็จะ

เปนประโยชน ตอบโจทยของผมคือ ทองเที่ยวตองสรางรายได Growth ที่ยั่งยืนดวยคือ Sustainability ตอง

สมดุลอยางมาก 

สวน ต. อีก 2 เร่ือง ยังเนนการตอเน่ือง เชน จบ 3 วันของผมแลวจะทําอะไรตอไปใหตัวละคร 4 กลุม

พบกันสม่ําเสมอ ซึ่งถาผมไมไดโครงการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตอเน่ืองมาถึงปที่ 4 งานดีๆแบบนี้ก็

จะไมเกิดขึ้น 

สวน ต.สุดทาย ของผมคือ ติดตามตอไป  

คือ ถาติดตามอยางใกลชิด ผมจะสรางมูลคา 3V 

-Value Added     สรางคุณคา/มูลคาเพิ่ม        

-Value Creation   สรางคุณคา/มูลคาใหม 
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-Value Diversity   สรางคุณคา/มูลคาจากการบริหารความหลากหลาย 

ไดอยางจริงจังหรือไม 

หรือเปนแคจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพของคน จะตองทําใหเกิดเปนรูปธรรมดวย 

ที่นาติดตามเพราะโครงการกีฬากับการทองเที่ยวซึ่งริเริ่มโดยผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย สํานักงานตาก ที่จังหวัดตาก จัดใหมีการปนจักรยานขามจากไทยไปพมาชื่อวา โครงการ

มหกรรมปนจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา อ.แมสอด-จ.เมียวดี สหภาพเมียนมา ครั้งที่  17 วันที่ 13 

กุมภาพันธ 2559 เวลา 6.00-14.00 น. วัตถุประสงคเปนการออกกําลังกายและเชื่อมความสัมพันธอันดี

ระหวาง 2 ประเทศ ไทย-เมียนมา สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดตาก แลกเปลี่ยนการทองเที่ยวดานวิถีชีวิต-

วัฒนธรรมของ 2 ประเทศ เปนการทองเที่ยวกีฬาและสุขภาพใหมีคุณภาพและสรางความสัมพันธระหวาง

ประเทศไทย-เมียนมา มีคุณกอบกาญจน สุริยสัตย วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬาใหเกียรติเปนประธานเปดงานและนํานักปนจักรยานจากทั่วประเทศและเมียนมากวา 2,500 คนปนขาม

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา นาชื่นชม ในการทํางานของผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย สํานักงานตากซึ่งเปนผูนํารุนใหมสรางเครือขายตางๆที่เปดใจกวางในการหาความรูเพื่อทํางานรวมกัน 

ไปสูความสําเร็จไดอยางนาชื่นชม 

อยางนี้เขาเรียกวา Execution ครับ 

  

น.ส.ธมลวรรณ เรืองขจร 

ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สํานักงานตาก 

นายสวัสดิ์ มูลภาที 

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก 
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โลโกโครงการมหกรรมปนจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา อ.แมสอด-จ.เมียวดี สหภาพเมียนมา ครั้งที่ 17 

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2559 เวลา 6.00-14.00 น. 
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โครงการมหกรรมปนจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา 

 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ที่มา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารที่ 13 กุมภาพันธ 2559 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยที่ 14 กุมภาพันธ 2559 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาววา รายการวิทยุตอนที่ออกอากาศนี้บันทึกรายการตอนที่ศ.ดร.จีระ 

หงสลดารมภอยูที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ถือวาเปนเมืองชายแดนที่มีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบเศรษฐกิจไทย เพราะจะเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สําคัญ วันที่บันทึกรายการวิทยุนี้เปนวันสุดทายที่

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภทําโครงการทองเที่ยวและกีฬาสําหรับ Cluster 4 จังหวัด ประกอบดวย ตาก สุโขทัย 

พิษณุโลก กําแพงเพชร เปนมรดกโลกที่มีความสําคัญยิ่ง โครงการนี้เปนโครงการตอเนื่องของกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งไดนําผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 4 กลุม คือ ผูนําทองถิ่น ขาราชการ นักธุรกิจและเครือขาย

ดานวิชาการมารวมกันทํางาน โครงการนี้เปน Cluster สุดทายที่ไดทํามาทั้งหมด 8 ครั้ง ศ.ดร.จีระ หงสลดา

รมภจึงไดเลาใหผูเขารวมประชุมฟงวา ตามปกติเนน 3 ต.คือ ตอเนื่อง ตอเนื่อง ตอเนื่อง แตการประชุมครั้งนี้

มี 3 ต. แบบใหมคือ แตกตาง แตยังใชตอเนื่องอยู แลวก็มีติดตาม แตกตางในครั้งนี้ก็คือ ถึงแมวาจะเปนงาน

ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ก็ไดรับเกียรติจากผูอํานวยการททท.ซึ่งก็เปนหนวยงานที่มีความสําคัญ

อยางยิ่งตอประเทศไทย เพราะมีประสบการณมากมายในการทํางาน แทนที่จะมาทํางานแบบตางคนตางทํา

แบบในอดีตเพราะททท.เนนเรื่องการตลาดเปนหลัก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเนนการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาความปลอดภัย การพัฒนาทุนมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆโดยเฉพาะใน

สื่อสังคมออนไลน เพราะฉะนั้นในจังหวัดตากจึงไดมีโอกาสไดพบกัน ผูอํานวยการททท.ของจังหวัดชื่อ คุณ

ธมลวรรณ เรืองขจรและคุณสวัสดิ์ มูลภาที ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก แสดงใหเห็นวา ถากระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬาไดมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ทํางานรวมกัน งานของการทองเที่ยวก็จะตอบโจทย

ขอหนึ่งคือ Growth จะมีการขยายตัวดานรายได และมีการเนนความยั่งยืนดวย เพราะประเทศไทยตองดูแล

เร่ืองสิ่งแวดลอม ความมั่นคงในประเทศตลอดเวลา  

การที่ไดมาที่จังหวัดตากครั้งนี้ ทําใหไดเห็นวา ตากอาจจะเปนเมืองผาน แตในอนาคตอาจจะเปน

แหลงทองเที่ยวที่ดี มีวิถีชีวิต Slow Life มีทั้งการเกษตร วัฒนธรรม เปนเรื่องที่นาดีใจ นอกจาก ศ.ดร.จีระ 

หงสลดารมภไดทําเรื่องทุนมนุษยแลว ก็ไดเชิญรศ.ยืน ภูวรวรรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาปูพื้นฐาน

เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาไอทีรุนใหม โดยเฉพาะการใชสมารทโฟน การทําเว็บไซต การที่นักทองเที่ยวใน

อนาคตตองคนหาแหลงทองเที่ยว โฮมสเตยตางๆ ใหเรียนรูวา ตอไปนี้ตองมีการพัฒนาศักยภาพของคนใน
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เรื่องภาษาดวย สวนศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ก็ไดเลาวา ถาทํางานรวมกันเปนเครือขายของผูมี

สวนไดสวนเสียทั้ง 4 กลุม ก็จะทําใหการทํางานมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ การประชุมทั้ง 3 วันเปนโครงการ

ตอเน่ือง 

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดแนะนําวา ในการเดินทางมายังจังหวัดตาก สามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่

พิษณุโลกไดแลวนั่งรถมาตาก หรือจะขึ้นเครื่องบินสายการบินนกแอรมาลงที่แมสอดโดยตรงก็ได นอกจาก

จุดนี้จะเปนแหลงมรดกโลกแลว โดยเฉพาะสุโขทัย กําแพงเพชร ก็ยังเปนศูนยกลางดานโลจิสติกส เพราะมี 

East-West Corridor มาจากทวาย ผานมะละแหมง เขามาที่แมสอด ไปมุกดาหาร ขามไปดานัง เหมือนกับการ

มี North-South Corridor มาจากเชียงราย เขากรุงเทพได ทําใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางเขามา สําหรับ East-

West Corridor ไปเวียดนามดวย  

 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาววา แมวาจะอยูในแมสอดเปนระยะเวลาสั้นๆ ก็เห็นวา เหมือนเมือง

ชายแดนที่กําลังพัฒนา มีศูนยการคา อพารตเมนทใหมๆเกิดขึ้น ธุรกิจชายแดนแบบที่รัฐบาลชุดนี้ทําอยู ที่

เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็เปนตัวสราง เมื่อการสงออกลดลง ก็ตองกระตุนการบริโภคในประเทศ แตแหลง

ชายแดนอยางแมสายและแมสอด แมกระทั่งปาดังเบซารสามารถกระตุนเศรษฐกิจไทยได บางครั้งอาจจะเปน

ทางเลือกที่ดีในอนาคต ดังนั้น เวลาไปที่ตาก ก็ควรจะไปที่แมสอด กําแพงเพชร และสุโขทัยดวย บริเวณนี้ 4 

จังหวัดเปนมรดกโลกยูเนสโกดวย 

 บรรยากาศการประชุมครั้งนี้ ผูเขารวมประชุมก็รูสึกดีใจในการทํางานของคณะผูจัด ที่เนนการ

พัฒนาศักยภาพผูมีสวนไดสวนเสีย เมื่อทําไดแลว ผูเขารวมประชุมก็สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและเปน

ประโยชนตอไป 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา การบันทึกรายการวิทยุตอนนี้เปนแบบ Local ไป Global และได

กลาวถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่รัฐนิวแฮมเชียร เปนรัฐเล็กอยูเหนือนิวยอรคขึ้นไป เปน

การเลือกตั้งขั้นตน (Primary Election) ครั้งที่แลวไมไดเปนการเลือกตั้ง แตเปนคอคัส คือการประชุมกัน มี

การหารือกันแตยังไมตองหยอนบัตร มีการ Lobby กัน แตการเลือกตั้งขั้นตน (Primary Election) ครั้งแรกที่

รัฐนิวแฮมเชียร จะตองไมมีการหารือกัน จุดที่พลิกล็อคมากและไมเคยคิดมากอนคือ นายแซนเดอร อายุ 74 

ปแลว และกอนหนานั้น ก็ไมมีใครคิดวาจะเจอกับเจาแมคือ นางฮิลลารี คลินตัน ซึ่งก็มีความโดดเดนตั้งแต 8 

ปที่แลว แตก็แพใหกับโอบามา แลวกลับไปพักฟน 4 ปแรก ก็อุตสาหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
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ตางประเทศ แลว 4 ปหลังก็ไดสมัครเขาไปเปนวุฒิสมาชิก เปน Senator หลังจากนั้น ทุกคนก็คิดวาเมื่อสามี

เคยเปนแลว แลวนางฮิลลารี คลินตันก็เปนผูหญิงที่เกง แลวเคยเก็บกดมาแลวครั้งหนึ่ง ในที่สุด ก็คงฟนตัวขึ้น

ได เมื่อเลือกตั้งออกมาจริง ผลออกมานาประหลาดใจคือ 60 ตอ 38 หางกันประมาณ 22% อาจจะเปนการ

เลือกตั้งขั้นตน (Primary Election) ของรัฐเล็กๆรัฐหนึ่งที่คอนขางจะ Liberal ก็ไมมีพวกละติน Hispanic 

อาจจะไมมีคนผิวดํามากนัก แสดงใหเห็นวา มีคนที่ไมคอยชอบนางฮิลลารี คลินตัน ตามปกติ คนที่เคยมี

ประสบการณแบบนี้ ก็ไมนาจะถูกคนอเมริกันถึงแมวาจะเปนผิวขาวสวนใหญและคอนขางจะ Liberal หนอย 

คือเปนรัฐที่คอนขางจะติดนิวยอรคและบอสตัน ตามปกตินางฮิลลารี คลินตันคอนขางจะ Liberal แตมี

ขอสังเกตวาครอบครัวคลินตันไปทําอะไรใหคนไมสบายใจ ทําใหคนรูสึกมีทางเลือกคือ นายแซนเดอร 

สังคมสหรัฐอเมริกาในปจจุบันนี้คลายกับสังคมไทย คือ ครอบครัวใดก็ตามคิดวาตนจะตองอยูกับการเมือง

ตลอดชีวิต ตนเปนรัฐมนตรี มีภรรยาเกง ก็ตองไดตําแหนงดวย เวลาเปนนักการเมืองขึ้นมาก็แสดงออกวาตน

มีความสําคัญ ตองมีบทบาท อยางนายบิล คลินตัน เมื่อพนจากตําแหนงประธานาธิบดี ก็ไปตั้งมูลนิธิ Global 

Clinton รับบริจาคเงินจากชาวบาน แตบางคนสงสัยวาการกระทําแบบนี้อาจจะเปนผลประโยชนทับซอน 

นางฮิลลารี คลินตันเปนคนเกง แตความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust) ของชาวอเมริกันที่มีตอนางฮิลลารี คลินตัน 

คะแนนที่ติดลบสูงกวาที่คาดไว คนชอบก็มีแนนอนโดยเฉพาะคนผิวดําและละติน เพราะไดฐานคะแนนเสียง

จากโอบามา คนรุนใหมอายุต่ํากวา 25 ปไมสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันเลย จึงลงคะแนนใหนายแซนเดอร

ทั้งหมด แสดงวาคนกลุมนี้เปนคนที่ทันเหตุการณ อาจจะตองยอมรับวาครอบครัวคลินตันยังกระหายอํานาจ

การเมืองอยูและยังไมรูจักพอ ครั้งหนึ่งเคยมีประธานาธิบดีจิมมี่ คารเตอรแพเลือกตั้งครั้งเดียว ก็เลิกไปเลย 

ตอนนี้คะแนนนิยมคารเตอรในสายตาของคนไดรับความไววางใจมากกวานางฮิลลารี คลินตัน 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา พลเอกเปรม ติณสูลานนท ตอนที่ทานเปนนายกรัฐมนตรีอยู 12 ป

แลวก็บอกวา พอแลว แลวเปดโอกาสใหพลเอกชาติชาย ชุณหะวันขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรี ในปจจุบันนี้ พล

เอกเปรม ติณสูลานนทยังมีอิทธิพลตอสังคมไทยยังไมหยุด ในขณะที่นางฮิลลารี คลินตัน เมื่อสามีเปน

ประธานาธิบดีมา 8 ปแลว เธอก็ไมจําเปนตองกระสันทางการเมือง อาจจะหยุดแลวมาทํางานเพื่อสตรี หรือ

ทํางาน NGOs ก็ได โดยไมตองดํารงตําแหนงทางการเมือง ถานางฮิลลารี คลินตันแพอีกครั้งหนึ่ง จะปรับตัว

ไดอยางไร เสนทางของนางฮิลลารี คลินตันยังไมหมดหวังเพราะยังมีการเลือกตั้งขั้นตน (Primary Election) 

ครั้งอื่นดวย  คนรุนใหมสนับสนุนนายแซนเดอรมีความคิด Anti-establishment คือไมชอบการเมืองแบบเกา  

สามารถมองยอนไปหาการเมืองไทย นักการเมืองรุนเกาไมควรจะอยูกับการเมืองจนตาย นายบรรหาร ศิลป
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อาชา นายสุวัจน ลิปตพัลลภ  ควรจะรูจักพอเสียบาง ไมควรคิดวาตนจะอยูค้ําฟา แมกระทั่งนายอภิสิทธิ์ เวช

ชาชีวะเคยเปนนายกรัฐมนตรีแลวไมประสบความสําเร็จ แตก็มี Spirit อยูแลว แตยกตัวอยางครอบครัวอยาง

นายบรรหาร ศิลปอาชา นายสุวัจน ลิปตพัลลภ ถาถามวา ทํางานการเมืองเพื่ออะไร ทําประโยชนอะไรใหแก

ประเทศชาติบาง ในปจจุบันน้ี วรวีร มะกูดี ก็ตกไปแลว ในความเปนจริง ก็ควรถอยไปนานแลว แต 2 คนคือ 

นายบรรหาร ศิลปอาชา นายสุวัจน ลิปตพัลลภ ถาบอกวาพอแลว ประเทศไทยก็คงจะยกยอง 2 คนนี้ แตถา

ดันทุรัง ก็ไมมีใครวา  

ประเด็นสุดทายของนางฮิลลารี คลินตันคือ การเลือกตั้งครั้งตอไป ไมใชรัฐเล็ก จํานวน Delegates 

จะมีมาก ตอไปก็จะไปที่ South Carolina  ลาสเวกัส และจะมี Super Tuesday อาจจะเปนที่โอไฮโอ ถาฐาน

คะแนนเสียงของพรรคเดโมแครตไมไดผันผวน (swing) อยางรุนแรงไปทางนายแซนเดอร  คนผิวดํา คนที่มี

เชื้อสาย Hispanic ชนกลุมนอยซึ่งมีจํานวนมาก หรือแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไมไดจบจาก

มหาวิทยาลัย ยังเห็นฐานคะแนนของนางฮิลลารี คลินตันสูงอยู นางฮิลลารี คลินตันก็ยังมีโอกาสชนะได แต 

โมเมนตัมหรือพลังผลักไป อยูดีๆ นายแซนเดอรไดคะแนน 60 กวา แตนางฮิลลารี คลินตันไดคะแนน 38 

สมัยที่นางฮิลลารี คลินตันแขงกับโอบามา ที่รัฐนิวแฮมเชียร นางฮิลลารี คลินตันชนะโอบามา เพราะฉะนั้น

ฐานคะแนนเสียงของนางฮิลลารี คลินตันในรัฐนิวแฮมเชียรเปลี่ยนไป เพราะคนมองวานางฮิลลารี คลินตัน

บาอํานาจและเงิน แมนางฮิลลารี คลินตันไมมีตําแหนง ก็สามารถทํางานไดมากมาย นางฮิลลารี คลินตันยัง

ยึดมั่นในระบบการเมืองแบบเกาคือตองมีนักธุรกิจมาสนับสนุน นายแซนเดอรเคยถามคําถามที่นาสนใจกับ

นางฮิลลารี คลินตันวา นางฮิลลารี คลินตันไดไปพูดที่โกลดแมน แซคสมา ทําไมจึงไดไปพูดถึง 3 ครั้ง แต

และครั้งทําไมจึงจายคาตอบแทนใหนางฮิลลารี คลินตัน 2 แสนดอลลารสหรัฐ นางฮิลลารี คลินตันจึงงง ถา

จะไปปรับปรุงโครงสรางของวอลสตรีทเปน Lobbyist ทําไมไปพุดแลวตองเก็บเงิน 2 แสนดอลลารสหรัฐ 

นางฮิลลารี คลินตัน แทบจะเปดตําราตอบไมทัน ก็ตอบวาไมรู เปนทางฝายเจาภาพที่จายมาแคนั้น ถาไม

ไดมาเปนนักการเมือง ก็จะไมมีใครตําหนิเรื่องเงิน 2 แสนดอลลารสหรัฐ เพราะไมมีผลประโยชนทับซอน 

แตถาจะเลนการเมือง แตรับเงินครั้งละ 2 แสนดอลลารสหรัฐ จะตอบสังคมอยางไร นางฮิลลารี คลินตันควร

จะอธิบายใหละเอียดกวานี้ ถารักที่จะทํางานเพื่อสวนรวมและมีฐานคะแนนเสียงเปนคนผิวดํา  Hispanic คน

ยากจน แลวตองสับสนวาตองมี Lobbyist จากธุรกิจใหญๆ นายบิล คลินตันก็เคยมาพูดที่ประเทศไทย ปตท.

จายไปก็นาจะใกล 1 แสนดอลลารสหรัฐ แตนายบิล คลินตันออกไปจากตําแหนงนานแลว มนุษยปากกลา

อยางนายโดนัลด ทรัมป ก็ชนะดวยคะแนน 35% ซึ่งคนที่ไดคะแนนรองลงมาได 16% ก็ตองดูกันตอไปวา 
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นายโดนัลด ทรัมป จะปากกลาประกาศวา จะทําใหสหรัฐอเมริกากลับไปยิ่งใหญเหมือนเดิม จะจัดการจีน 

เม็กซิโก ญี่ปุน แตญี่ปุนยังแอบแคนอยูเพราะสหรัฐอเมริกากับญี่ปุนเคยมีผลประโยชนรวมกัน นายโดนัลด 

ทรัมป มองอยูอยางเดียววา ประเทศเหลานี้แอบแยงผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาไป ความจริงแลว โลก

ของโลกาภิวัตน สหรัฐอเมริกาไดประโยชนจากโลกาภิวัตนมากมาย ขายโบอิ้ง ซอฟตแวร  Facebook, 

Google  
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แนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในตาก 
 ในระหวางวันที่ 10-12 กุมภาพันธ 2559 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏสวนสุนันทาและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ

เสริมสรางศักยภาพองคกรเครือขายทองเที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืนรองรับการเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (เขตพัฒนาการทองเที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม) ณ จังหวัดตาก จึงเปนโอกาสที่ทําให

รูจักจังหวัดตากดีขึ้นและขอแนะนําสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจดังนี ้

อําเภออุมผาง 

 

น้ําตกทีลอซู 

ที่มา: http://wanderingthailand.blogspot.com/2014/07/teelawsu.html 

 

 

 

 

บทความพิเศษ 
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อําเภอพบพระ 

 
น้ําตกพาเจริญ 

ที่มา: http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/picture2009/1312255522203.jpg 

 

กิ่งอําเภอวังเจา 

 
 

อุทยานแหงชาติลานสาง 

ที่มา: http://www.gonorththailand.com/review_detail_221 
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อําเภอเมือง 

 
อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช 

ที่มา: http://www.travel2bwizu.com/wp-content/uploads/2011/07/travel3_0033.jpg 

 

อําเภอบานตาก 

 

วัดพระบรมธาตุ 

ที่มา: http://www.tlcthai.com/travel/wp-content/uploads/2012/09/-e1346560897525.jpg 
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อําเภอสามเงา 

 
เขื่อนภูมิพล 

ที่มา: http://manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2110698 

 

อําเภอแมระมาด 

 

วัดดอนแกว 

ที่มา: http://f.ptcdn.info/633/032/000/1434853699-IMG2490-o.jpg 
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อําเภอทาสองยาง 

 

อุทยานแหงชาติแมเมย 

ที่มา: http://www.weekendhobby.com/camp/webboard/picture%5C2012255019280.JPG 

 

ถ้ําแมอุสุ 

 

ที่มา: http://img.tarad.com/shop/c/cleansafety/img-lib/spd_20130325120543_b.jpg 
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อําเภอแมสอด 

 

  

 
บอน้ําพุรอนแมกาษา 

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/600670 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.546389398855568.1073741859.183216755172836&type=1&l=c5d0abed6b 
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พระธาตุหินกิ่ว 

ที่มา: http://www.clipmass.com/story/83821 

 

วัดไทยวัฒนาราม 

ที่มา: http://images.thaiza.com/37/37_20121113151343..jpg 
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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 

 

 
 

 


