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วันท่ี 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2559 

 

 
แนวหน้าย้อนหลัง 

 
การทูตภาคประชาชนท่ีฮานอย เวียดนาม 

 จุดเร่ิมตนของผมไปฮานอย คร้ังนี้เพื่อจะไปใหกําลังใจฟุตบอลทีมชาติไทย อายุตํ่ากวา 19 ปในการ
แขงขันฟุตบอล AFF U19 CHAMPIONSHIP 2016 ระหวางทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมา ณ Hang Day 
Stadium ฮานอย ประเทศเวียดนาม ความเปนลูกแมรําเพย ก็มีแรงบันดาลใจมากหนอยเพราะโคชจุน อนุรักษ 
ศรีเกิด เปนรุนนองผมท่ีเทพศิรินทร และยังมีนักเรียนเทพศิรินทร รุนปจจุบันคือ คุณจักรพงษ สืบสมุทร ติด
ทีมชาติไทยดวย วิญญาณนักฟุตบอลเกาลูกแมรําเพยของผมก็เลยพาทีมของผม 8 คนไปบุกฮานอยเมื่อ
สัปดาหท่ีผานมา 
 การไปฮานอยคราวนี้มีเร่ืองท่ีจะมาแบงปนใหทานผูอานหลายเร่ือง 
 เร่ืองแรกก็คือ เม่ือกวา 24 ปท่ีแลวสมัยผมยังอยูท่ีสถาบันทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มีโอกาสทํางานทางวิชาการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอประเทศเพ่ือนบานกับเวียดนามอยูติดตอกันหลาย
รุน รุนละ 5 สัปดาห มีผูนําจาก สปป.ลาวและกัมพูชา มารวมดวย จากความรวมมือกับธนาคารชาติ คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกนรวมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ถึงแมวาเวลาจะเลย มานานแลว แตการทํางานดวยความจริงใจ ตรงประเด็นทําใหลูกศิษยใหความ
สนใจและความสําคัญของบทบาทในขณะท่ีผมอยูธรรมศาสตรและยิ่งชวงหลังมี Social Media ทําใหการ
เช่ือมโยงระหวางศิษยเกากับทีมงานของเรายังแนนหนาอยางยิ่ง พอเขารูวาทีมเราจะไปฮานอยก็มีการ
ประสานงานกันเพื่อพบปะรําลึกถึงความหลังตางๆ เม่ือสมัยท่ีทํางานรวมกัน 
 นาสนใจตรงท่ีวา งานวิชาการท่ีผมทําคือการจัดหลักสูตรซ่ึงตรงกับความตองการของผูนําในสมัย
นั้นในเร่ืองการพัฒนาทุนมนุษย ใหมีศักยภาพในการแขงขันของเวียดนามและเนนเศรษฐกิจเสรี เพราะระบบ
เวียดนามเปนระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสตยังไมใชเศรษฐกิจเสรี 
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 การสอนใหเขาเขาใจกลไกของตลาดวามีบทบาทอยางไรอาจชวยใหเศรษฐกิจเวียดนามปจจุบันมี
ความสําคัญมากข้ึน การสงออกมีมากข้ึนและการลงทุนระหวางประเทศมีมากข้ึน 
 ชองวางระหวางไทยและเวียดนามดานเศรษฐกิจก็ลดลงถึงเวลาท่ีประเทศท้ังสองจะไดมีความ
รวมมือเปนหุนสวนมากข้ึน 
 ผมมีสวนทําให Chira way ประสบความสําเร็จมาถึงปจจุบันจากการทํางานกับเวียดนามคือการได
เรียนรูไปดวย ผูนําเขามีคําถามท่ีฉลาดใฝรู ลูกศิษยผมคนหนึ่ง Mr. Dao Thiem ซ่ึงปจจุบัน อายุ 84 ป แลว 
เปนอดีตประธานสถาบันยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ Mr. Pham Hai อายุ 78 ป และ Dr. Luu Bich Ho อายุ 78 
ป ไดมารับประทานอาหารรวมกัน ลูกศิษยเวียดนามของผมหลายคนมาตอนรับ ไดทราบงานของผมท่ีผาน
มา จึงจะเร่ิมมีโครงการตอเนื่องอีกซ่ึงผมภูมิใจท่ีไดรับเกียรติวันนี้ 
 ยิ่งไปกวานั้นเพื่อตอยอดลูกศิษยรุนเม่ือ 24 ปท่ีแลว การไปคร้ังนี้ยังไดประชุมอยางเปนทางการที่
สถาบันยุทธศาสตรเศรษฐกิจโดยตกลงจะมีความรวมมือกันในยุคตอไปอีก 
 ผมคิดวาการทํางานท่ีมีความไวเนื้อเช่ือใจ จริงใจใหความรูท่ีแทจริงตอกันและมีความตอเนื่องจะ
เปนประโยชนตอการทูตภาคประชาชนและความสัมพันธในระยะยาวได 
 แตผมไมไดมีลูกศิษยรุน 24 ปท่ีแลว เทานั้นเพราะในชวง 3 ปท่ีผานมาผมก็ไดมีโอกาสทํางานระดับ 
ASEAN กับกระทรวงทองเท่ียวและกีฬาของไทยไดเขาไปทํางานในโครงการ ASEAN Plus Three Tourism 
Students Summit 2014 ท่ีเดินทางมาในประเทศไทย จึงมีลูกศิษยรุนใหมอีกหลายคน เปนโครงการ Seminar 
on "Integrated Management Capacity Building for ASEAN Community เม่ือป 2015 ลูกศิษยรุนใหมนี้
ประกอบไปดวยคนรุนใหม ซ่ึงใช Social Media เช่ือมโยงกันทําใหไดทราบหมดวาผมมีนโยบายไปเยี่ยม 
Alumni ทุกประเทศ ขณะนี้ไปมาแลว 3 ประเทศ นอกจากเวียดนาม ไปอินโดนีเซีย กัมพูชามาแลว และ 
สปป.ลาว จะเปนประเทศตอไป 
 คณะเราและศิษยเกาเวียดนามไดมีโอกาสพบกันหารือท่ีจะทํางานตอไปและดูแลตอนรับคณะของ
เราตลอดเวลาโดยเฉพาะลูกศิษยรุนลาสุดท่ีเปนอาจารยมหาวิทยาลัย National Economic University ซ่ึงเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําของฮานอย Assoc. Prof. Dr. Pham Truong Hoang, Dean of Faculty of Tourism and 
Hospitality คณบดีของคณะการทองเท่ียวก็ไดมีการพบปะหารือกันอยางเปนทางการและคิดจะทํางาน
รวมกันทางวิชาการ นอกจากนี้ไดพบรองอธิการบดีฝายวิเทศศาสตรดวย ไดใชแนวคิดของผมคือ Growth 
and Sustainability ของการทองเท่ียวใหเกิดความสมดุลระหวางรายไดกับความยั่งยืนของการทองเท่ียวซ่ึงมี
โอกาสจะทํางานรวมกันโดยทําวิจัย 20 ปขางหนาในเปรียบเทียบไทย เวียดนามในการทองเท่ียวในระยะยาว 
 สุดทายลูกศิษย ท้ังรุนเกาและรุนใหมมารวมพบปะกันในงานเล้ียงกลางคืน ผมนึกวา หมวกของ 
Chira academy จะเปนท่ีตองการของลูกศิษยผมในเมืองไทยเทานั้น ปรากฏวาศิษยเวียดนาม ท้ังรุนเกาและ
รุนใหมตางพอใจกับหมวกของผม ทําใหผมมีความสุขมากครับ 



Call Center: 0-2884-5548 e-mail : dr.chira@hotmail.com Newsletter รายปักษ์              3 

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

 การทูตภาคประชาชนเปนแนวคิดของ น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีท่ีผมเชิญทานไปรวมงาน เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงในกัมพูชาเม่ือกวา 10 ปท่ีแลว วันนี้ไดเรียนรูวาการทูตภาคประชาชนใชวิชาการไดชวย
ความสัมพันธในความไวเนื้อเช่ือใจของ 2 ประเทศได จากความจริงใจท่ีมีตอกัน เนน Trust, Equality ให
เรียนรูซ่ึงกันและกันศึกษาใหความสําคัญในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ความหลากหลายของประเทศอยาง
แทจริง  

Value Diversity เกิดข้ึนไดอยางแนนอน   
          

 
สัมภาษณ โคชอนุรักษ ศรีเกิด อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ (กลาง) และตัวแทนนักฟุตบอล คุณจักรพงษ สืบสมุทร นักเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร หอง ม.6/2 (ขวา) กอนการแขงขันฟุตบอล AFF U19 CHAMPIONSHIP 2016 ระหวางทีมชาติไทย
กับทีมชาติเมียนมา ณ Hang Day Stadium ฮานอย ประเทศเวียดนาม 

 
บรรยากาศท่ีคณะไดไปเย่ียม Vietnam Institute for Development Strategies (VIDS) Ministry of Planning and 
Investment ไดรับการตอนรับอยางอบอุน จาก Assoc.Prof Dr.Bui Tat Thang, President และ Ms.Phan Ngoc Mai 
Phuong  
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บรรยากาศท่ีคณะไดเดินทางไปเย่ียม National Economic University และไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากศิษยเกาคน
สําคัญอีกทานหน่ึง Assoc.Prof.Dr. Pham Truong Hoang, Dean of Faculty of Tourism and Hospitality. และยังไดทํา
ความรูจักและพูดคุยกับ Mr.Pham Sy Long, Deputy Director, Department of International Cooperation. และทีมศิษย
เกาของ ASEAN+3 Tourism and Sport Networking Development Camp อีกหลายทาน.. มีหลายเร่ืองท่ีเวียดนามอยาก
ทํารวมกับไทย สิ่งท่ีสําคัญคือการทํางานอยางตอเน่ืองและมองการพัฒนาอยางย่ังยืนรวมกัน 

 
บรรยากาศแหงความประทับใจท่ีฮานอย..ไดมอบหมวก Chira Academy เปนท่ีระลึกแก Alumni ท้ัง 2 Gen รุนเกาและรุน
ใหมเปนสัญลักษณของทุนทางเครือขายของพวกเราที่จะเชื่อมความสัมพันธอันดีและความรวมมือดานทรัพยากรมนุษย
ระหวางไทยกับเวียดนามในแบบการทูตภาคประชาชน 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 
ท่ีมา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารท่ี 1 ตุลาคม 2559 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยท่ี 25 กันยายน 2559 
  ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา เวลาผานไปอยางรวดเร็ว ตองบริหารเวลาใหเปน โดยมีการวางแผน
ลวงหนา และประเมินวาทําไดตามเปาหมายท่ีต้ังไวหรือไม นอกจากนี้ควรแสวงหาความรู ไมใชแคอาน
หนังสือแตยังรวมถึงหาความรูจากอินเตอรเน็ตดวย เม่ือไดประเด็น ก็ควรจะมีสมุดจดไว เวลาท่ีศ.ดร.จีระ 
หงสลดารมภอานหนังสือก็จะจดประเด็นหลักไวในหนังสือ แลวก็แปลงประเด็นเหลานั้นมาเปนความเขาใจ
ของตนเอง ถือเปนความสุขอยางหนึ่ง 
 ระหวางท่ีบันทึกเทปรายการตอนนี้ มีขาวท่ีเมืองชารลอต รัฐแคโรไลนา คือ ตํารวจทะเลาะกับคนผิว
สี ในท่ีสุดก็เกิดการฆากัน ตอมาทําใหเกิดการประทวงจนกระท่ังตองประกาศภาวะฉุกเฉิน ศ.ดร.จีระ หงส
ลดารมภคิดถึงมารติน ลูเธอรคิง ซ่ึงเปนนักบุญอยูในโบสถ วันหนึ่งก็บอกวา I have a dream. คําพูดคําเดียวมี
ผลมาก Dream คือใหคนผิวขาวและผิวดําเสมอภาคกัน กอนสมัยมารติน ลูเธอรคิง ยังมีการกําหนดใหมี
หองน้ําสําหรับคนผิวขาวเทานั้น ในสังคมอเมริกันจึงมี Civil Right เปนกฎหมายใหทุกคนมีสิทธ์ิเทากัน ซ่ึง
เหตุการณเหลานี้มีวิวัฒนาการมาถึงระดับหนึ่ง และคนผิวดําก็มีโอกาสดีข้ึนเร่ือยๆ เม่ือเขาสูยุคโอบามา ก็ยังมี
คนคัดคาน แมโอบามาจะเปนคนผิวดํา นาจะทําใหความเหล่ือมลํ้าระหวางคนผิวดําและคนผิวขาวลดลง คน
ผิวดํามักจะอยูในภาคใต มาปลูกฝาย เม่ือสงครามกลางเมืองหมดไป แลวเศรษฐกิจดีข้ึนจึงมาท่ีภาคเหนือ แต
เวลาท่ีพวกนี้ข้ึนมา ก็มาคนเดียว เพราะฉะนั้นเด็กท่ีเปนครอบครัวในอดีตก็กลายเปนลูกท่ีไมมีพอเพราะ
ครอบครัวแตกแยก ลูกสวนใหญก็จะเปนอันธพาลในเมืองใหญ ทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าคลายกับกรณี
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนในประเทศไทย คนจนของไทยมีเศรษฐกิจพอเพียง ลึกๆแลว แมคนเหลานี้
จะยากจน แตคนหาตนเอง พึ่งตนเอง เดินสายกลาง ไมใชอันธพาล อยางเมืองใหญ เชน ชิคาโก บางแหงไม
สามารถจะออกมาเดินตอนกลางคืนไดเพราะมีโอกาสที่คนจะฆากัน  
 โอบามาเหมือนนักการเมืองอาชีพ ซ่ึงพูดเกง และยังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮารวารดอีกดวย เม่ือ
มาเปนประธานาธิบดีจริง ก็ไมมีประสบการณ ขอเสียคือโอบามาขาดความตอเนื่อง เวลาทํางานคงฟงความ
คิดเห็นของบุคคลตางๆ แมวาโอบามาจะเปนคนฉลาด (Bright) แตไมมีประสบการณในการทํางาน สมัยท่ี
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภอายุ 40 ป ก็ทํางานมาก และก็ลมเหลวมาก แตก็ไดสะสมประสบการณ ในปจจุบันซ่ึง
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภมีอายุ 70 ปแลวก็ยังตองทํางานอยู ก็เหมือน Aging Population ผูสูงอายุในปจจุบัน ถา
มีคนอายุมาก แตวา ยังมีโอกาสชวยเหลือสังคม นี่ก็สําคัญ ในรายการวิทยุตอนท่ีแลว มีการเสนอวา ถามีตอง
ทําใหคนแกเปนคนท่ีมีประสิทธิภาพ เรียกวา Productive Retiree ในเมืองไทย คนเกษียณอายุหมดสภาพ
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ทันที เม่ือเกษียณแลวไมควรอยูเฉยๆ หรืออยูบานเล้ียงหลาน จะทําใหอายุส้ัน ตองรูจักเตรียมตัวต้ังแตอายุ 40 
ป  
  ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดแบงปนประสบการณการนําคณะเดินทางไปยังกรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม ไดมีโอกาสไปชมการแขงขันฟุตบอลและใหกําลังใจนักกีฬา U19 แขงท่ีฮานอย อภิรักษ ศรีเกิดซ่ึง
เปนโคชเปนรุนนองของศ.ดร.จีระ หงสลดารมภท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจึงไดไป
สัมภาษณโคชอภิรักษและชมการแขงขันฟุตบอลดวย ไดไปพักท่ีฮานอย 2 คืน  
 เม่ือ 24 ปท่ีแลว ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเขาไปพัฒนาทุนมนุษยท่ีประเทศเวียดนามอยางจริงจัง ตอน
นั้นเวียดนามยังไมไดเปนสมาชิกอาเซียนและยังปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสต แตกําลังจะปรับตัวข้ึนมา
เปนเศรษฐกิจเสรี หลักสูตรท่ีไดทําคือ Market Economy เปนการสรางความเขาใจในเร่ืองการทํางานของ
ตลาด กลไกราคา เพราะในระบอบคอมมิวนิสต รัฐบาลสามารถทําไดทุกอยาง ยอดการสงออกของเวียดนาม
ตอนน้ันไมถึง 15 billion USD ในขณะท่ีประเทศไทยมียอดสงออก 100 กวา billion USD สวนปจจุบัน ป 
2559 ยอดการสงออกของเวียดนามข้ึนไปถึง 162 billion USD ข้ึนไปเกือบ 10 เทา ในขณะท่ีประเทศไทยข้ึน
ไปแค 2 เทา คือเปน 214 billion USD แสดงวา ท่ีศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไปสอนเร่ือง Market Economy การ
วางแผนคลายๆกับ 1 ประเทศ 2 ระบบเหมือนกันสําหรับเวียดนาม เพราะฉะนั้นเวียดนาม แมจะยังมีปญหา
อยูบาง แตอัตราการขยายตัวปนี้ 6.7% สวนของไทย เม่ือศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไปเวียดนาม 24 ปท่ีแลวใกล
กับยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ข้ึนมาถึง 10% และตอนนั้นทางเวียดนามใหเกียรติทางฝายไทยมาก ศ.ดร.จี
ระ หงสลดารมภไดนําคณะเวียดนามมาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรียนเร่ืองตลาดเสรี การพัฒนาคน ตอนท่ี
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภก็ไดนําชาวเวียดนาม 150 คนมาฝกอบรมท่ีเมืองไทย ในการไปเวียดนามคร้ังนี้ ก็มีลูก
ศิษยชาวเวียดนามท่ีมีอายุ 84 ปมาตอนรับศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ การท่ีประเทศไทยมีนโยบายแบงปน
ความรูใหกับชาติอ่ืนและทําดวยความจริงใจ ประเทศเหลานี้ก็ยังนึกถึงประเทศไทยอยู เหมือนในปจจุบันท่ีมี
เยาวชนชาวเวียดนามมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็
ยังคิดถึงประเทศไทยอยู ปญหาคือประเทศไทยดําเนินนโยบายแบบน้ีอยางกะปริบกะปรอย ไมไดทําอยาง
จริงจัง ขาราชการไทยทํางานไมตอเนื่อง ในชวง 20 ปท่ีแลว ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม มองมหาวิทยาลัย
ไทยดวยความช่ืนชม แตประเทศไทยก็ยังลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมมากนัก ซ่ึงตองยอมรับ ในอดีต 
นายอาสา สารสินเปนคนหนึ่งท่ีกลาววา แทนท่ีประเทศไทยจะรับความชวยเหลือจากตางประเทศ ก็ควรจะ
ใหความชวยเหลือแกตางประเทศบาง ประเทศไทยมีทุนการศึกษาให แตวันนี้ประเทศเหลานี้ตองการจะเรียน
ปริญญาเอกสาขาแพทยศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไมไดตองการเรียนปริญญาตรี เพราะประเทศเหลานี้มี
ปริญญาตรีอยูแลว เร่ืองทุนมนุษยไมใชเร่ืองการทูตอยางเดียว ตองมีคนรูเร่ืองจริง ทําใหทํางานแบบขาดการ
วางแผน เชน สมัยยิ่งลักษณเปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดเดินทางไปยังประเทศตางๆ และไปใหทุนแบบไมมี
ระบบ บางคร้ังนโยบายการตางประเทศของไทย อาจจะตองมีคนท่ีเปนนักวิชาการ สมัยนั้น ศ.ดร.จีระ หงส
ลดารมภอยูท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรับงบจากประเทศญ่ีปุนในการทําโครงการ  
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไมไดมีลูกศิษยเฉพาะรุนเกา ใน 3-4 ปท่ีแลว ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภทํางาน
ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา แลวในระหวางนัน้ไดมีโอกาสจัดคายเยาวชนเรียกวา ASEAN Plus 
Three Tourism Students Summit 1 คร้ัง  

 
ASEAN Plus Three Tourism Students Summit 

และจัดโครงการทองเท่ียวท่ีเชียงราย  

 
Seminar on "Integrated Management Capacity Building for ASEAN Community" ท่ีจังหวัดเชยีงราย 
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มีท้ังมหาวิทยาลัย อาจารยมหาวิทยาลัยและเยาวชนท่ีมาเรียนดวยก็มาตอนรับคณะท้ังหมด และเปนกลุมศิษย
เกาท่ีติดตอผาน Social Media 
 ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเคยไปท่ีอินโดนีเซียและกัมพชูา  

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภนาํคณะไปเยือนประเทศอินโดนีเซีย 

 

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภนาํคณะไปเยือนประเทศกัมพูชา 
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ตอนนี้ไปท่ีไหน ก็มีคนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน การสราง network ของอาเซียน รัฐบาลทําหนาท่ี
ประสานเพราะปจจุบันนี้ใช Social Media แทน แตกอน เคยคิดวา เวียดนามเปนคนแข็ง ไมคอยมีมนุษย
สัมพันธ ในความเปนจริงแลวเปนศิษยเกาท่ีมีความกตัญูตอครูบาอาจารย แตกอนคนไทยไปคิดวาเวียดนาม
มีเดียนเบียนฟู หลังจากไลฝร่ังเศส ก็ไลอเมริกันไป ในความเปนจริงแลวคนเวียดนามทําเพราะตองการจะอยู
รอดมากกวา ปจจุบันนี้ไมมีสงครามแลว อีกไมกี่ป การทองเที่ยวของเวียดนามจะมาแรง เวียดนามจะเนน 
Marine Tourism เพราะมีชายฝงยาวยิ่งกวาภูเก็ต เปนแหลงทองเท่ียวท่ียังมีความสมบูรณทางธรรมชาติอยู 
(Green) ปราศจากมลพิษ เพราะฉะนั้น ในอนาคตขางหนา การทองเท่ียวในอาเซียน แทนท่ีจะแขงขันกัน ก็
ควรจะรวมมือกัน  

 
 

Cat Ba 
https://www.vietnamonline.com/beach/cat-ba.html 

Son Tra, Danang 
http://www.vietnamculturetravel.com/da-nang-
beach-break/tour.html 
 

  

Nha Trang  
http://dereizigersgids.nl/vietnam/nha-trang 
 

Sao Beach, Phu Quoc 
http://phuquoctourism.info/sao-beach-phu-quoc-
new-heaven.html 
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ในคร้ังนี้ นอกจากไปดูฟุตบอลแลว ก็เลยไปเยี่ยม VIDS ท่ีเคยทําโครงการใหเม่ือ 24 ปท่ีแลว แลวไปเยี่ยม
มหาวิทยาลัยซ่ึงเคยมีอาจารยมารวมประชุม ตอนกลางคืนก็ไดมีงานเล้ียงศิษยเกาท้ังรุนเกาและรุนใหม รุนเกา
ก็ยังคิดถึงศ.ดร.จีระ หงสลดารมภต้ังแตตอนท่ีอยูท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สวนโครงการรุนหลังทําใน
นามมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ การไปเวียดนามคร้ังนี้ก็ไปในนามมูลนิธิพัฒนาทรัพยากร
มนุษยระหวางประเทศและ Chira Academy ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดจัดหลักสูตรท่ีชาวเวียดนามตองการ
เพราะมาจากความเขาใจ คนท่ีเปนผูนําระดับนโยบายของหนวยงานรัฐแตละแหงในเวียดนามพัฒนาการ
ลงทุนระหวางประเทศ ในปจจุบันนี้มีการใชบัตรเครดิตอยางแพรหลายในเวียดนาม การเงินมีความเจริญมาก 
อยากใหคนไทยมองเวียดนามเปนเพื่อนและก็สามารถทําธุรกิจรวมกันได 
 การเดินทางไปฮานอยโดยเคร่ืองบินใชเวลาแคช่ัวโมงคร่ึงเทานั้น ปจจุบันมีสายการบินตนทุนตํ่า ก็
ทําใหการเดินทางสะดวกมาก 
 เม่ือ 24 ปท่ีแลวท่ีศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดพบกับชาวเวียดนาม 3 รุน รุนละ 5 สัปดาห และได
เรียนรูจากชาวเวียดนามมาก มีอยูคร้ังหนึ่งศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดนั่งรสบัสใหญไปทําโครงการรวมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ชาวเวียดนามขอไมโครโฟนหลังรถ เม่ือผานการเกษตรก็ถามเร่ืองการปฏิรูปท่ีดิน 
ชาวเวียดนามถามคําถามไดฉลาด มีความอยากรูอยากเห็น ในขณะท่ีคนไทยข้ึนรถแลวรองเพลง คนเปน
หัวหนาทัวรตองสรางความบันเทิงเกง มีการฉายหนัง เปดเพลงมาก หลังจากท่ีศ.ดร.จีระ หงสลดารมภทําให
เวียดนามแลว ก็ไดนําวิธีนี้ไปใชกับคนไทย แตก็ไมไดผลเพราะคนไทยไมฟงวิชาการ แตตอนท่ีอยูกับคน
เวียดนามก็ไดความรู การทํากิจกรรมเหลานี้ก็ถือเปนประสบการณท่ีดี  
 ศิษยเกาเวียดนามรุนลาสุดไดจัดการทุกอยางใหสําหรับการไปเวียดนามคร้ังนี้ เปรียบเสมือน
มัคคุเทศกทองถ่ิน แตก็เปนศิษยเกาท่ีสามารถจําบรรยากาศโครงการในประเทศไทยได เชน การศึกษาดูงาน 
ณ สวนนงนุช ถาทําการเช่ือมโยงทางวิชาการไดดีก็จะเปนการทูตภาคประชาชน  
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภและคุณหญิงกัญญา หงสลดารมภถายรูปกับคณะลูกศิษยชาวเวียดนาม 
Ms.Phan Ngoc Mai Phuong (คนท่ี 2 จากซาย) Prof. Dao Minh Ngoc (คนท่ี 1 จากขวา)  
Ms. Dinh Cam Phuong (คนท่ี 2 จากขวา) 
 

 
 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภถายรูปกับคณะลูกศิษยชาวเวียดนามไดแก Ms. Tran Thanh Hang (คนซายสุด) 
และ Ms. Dinh Cam Phuong (คนกลาง) 
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เวียดนามในอนาคต 
ธนาคารโลกและกระทรวงวางแผนและลงทุน ประเทศเวียดนามไดรวมกันกําหนดอนาคตของ

เวียดนามผานวิสัยทัศนเวียดนาม 2035 ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของ 3 เสาหลักคือ 
1.สรางความสมดุลระหวางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม 
2.การสงเสริมความเทาเทียมและการมีสวนรวมในสังคม 
3.พัฒนาศักยภาพและความรับผิดชอบของภาครัฐ 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.สรางความสมดุลระหวางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม 

ประเทศเวียดนามไดต้ังเปาหมายแบบกวางเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
ทางเศรษฐกิจในอนาคต รัฐธรรมนูญป 2013 ไดกําหนดวัตถุประสงคใหประเทศเวียดนามเปนประเทศท่ีมี
ความเขมแขงพรอมดวยประชาชนท่ีมีคุณภาพ 

วาระการปฏิรูปท่ีจะปลดปลอยศักยภาพไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางเขมแข็งและยั่งยืนมี
องคประกอบท่ีสําคัญส่ีประการดังนี้ 

1.1 สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการประกอบธุรกิจในประเทศ 
ดําเนินการโดยมีนโยบายสําคัญเรงดวนคือสงเสริมใหธุรกิจในประเทศมีการแขงขันอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีการปรับโครงสรางและแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พรอมท้ังสรางความเขมแข็งให
ภาคเอกชนในประเทศรวมถึงการเสริมสรางรากฐานสถาบันทางเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี โดยครอบคลุม
การคุมครองทรัพยสินและการบังคับใชนโยบายสงเสริมการแขงขัน และมีปจจัยสําคัญคือ ภาคการเงินท่ีมี
เสถียรภาพ มีการกํากับดูแลท่ีดี มีความโปรงใสและตลาดอสังหาริมทรัพยท่ีมีการพัฒนาท่ีดี 

ความเช่ือม่ันของภาคเอกชนในประเทศท่ีมีความสามารถในการแขงขันมากข้ึนจะสราง
ความสัมพันธท่ีลึกซ้ึงเช่ือมโยงกับบริษัทตางชาติ เปนการสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีและความรูท่ีมี

 

 

บทความพิเศษ 
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ความสําคัญสําหรับการเพิ่มผลผลิตใหสูงข้ึน เม่ือเขาสูตลาดโลกแลว ประเทศเวียดนามจะมีรายไดเพิ่มข้ึน
จากภาคบริการที่เขมแข็งและและการขยายเครือขายการคมนาคมภายในประเทศและระหวางประเทศคูคา 
จะมีการนําวิธีการเชิงพาณิชยและการตลาดมาขับเคล่ือนการพัฒนาการเกษตรใหทันสมัย ภาระผูกพันตาม
ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศท่ีสําคัญ เชน Trans-Pacific Partnership เปนโอกาสท่ีแทจริงเพื่อ
ดําเนินการปฏิรูปประเด็นออนไหวทางการเมืองซ่ึงเปนเร่ืองละเอียดออนท่ีตองใชความพยายามอยางมาก 

1.2 กระตุนการเรียนรูและนวัตกรรม 
การกระตุนการเรียนรูและนวัตกรรมจะสรางความยั่งยืนใหกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จะมีการ

ต้ังระบบนวัตกรรมแหงชา ติสามารถแกปญหา เ ร่ืองนี้ ไดดี ข้ึน  
ในดานอุปสงค จะมีการสงเสริมใหบริษัทตางๆ แสวงหาความรูที่ดีที่สุดและสรางความ

เขมแข็งดวยการสนับสนุนทางเทคนิคและทางการเงินเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูของ
พนักงานในบริษัท 

ในดานอุปทาน ระบบดังกลาวจะชวยเพิ่มทักษะของแรงงานใหสูงกวาการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ยกระดับคุณภาพและการวิจัยและการฝกอบรมขั้นสูงท่ีเกี่ยวของของมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยของ
รัฐบาล 

1.3  ปรับโครงสรางนโยบายการวางผังเมืองและการลงทุน 
ในการท่ีเวียดนามจะประสบความสําเร็จในขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาไปสูความทันสมัย

นั้น แตละเมืองจะตองสงเสริมใหบริษัทตางๆสรางนวัตกรรม  สงเสริมการขยายตัวของคลัสเตอร
อุตสาหกรรมท่ีเขาสูตลาดโลกแลวและดึงดูดกลุมคนมีความสามารถเขามา 

ในการปรับโครงสรางนโยบายและการลงทุน จะมีการกระตุนเศรษฐกิจในเขตเมืองใหญ เชน        
โฮจิมินหซิต้ี ฮานอย ไฮฟอง ดานัง รวมท้ังเช่ือมโยงเครือขายเมืองรองเพื่อรนระยะทางไปสูตลาดและมีการ
เพิ่มโอกาสใหคนในเมืองเล็กไดเขาถึงบริการตางๆไดอยางเทาเทียมกับคนในเมืองใหญ 

เพื่อบรรลุเปาประสงคนี้ จะตองอาศัยพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพยใหสอดคลองกับการวางผังเมือง
และการเช่ือมโยงกับโครงสรางพื้นฐาน 

1.4 สรางความยั่งยืนใหส่ิงแวดลอม 
องคประกอบหลักของวาระการปฏิรูปเพื่อสรางความยั่งยืนใหส่ิงแวดลอมมี 3 ประการคือ รักษา

คุณภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติ (ทางอากาศ พื้นดินและน้ํา) การปรับสภาพภูมิอากาศเพื่อการวางแผน
ทางเศรษฐกิจนโยบายภาคสวนตางๆ และการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการคนหาวิธีการท่ีจะเขาถึง
แหลงพลังงานสะอาดมากข้ึนรวมท้ังซ้ือพลังงานจากประเทศอ่ืนๆ ภายในภูมิภาค 

แนวทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนนั้นจะสามารถปรับเปล่ียนไปตามสถานการณได 
พรอมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม โดยตองอาศัยนโยบายท่ีแข็งแกรงและสถาบันตางๆ ในการ
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ประสานงานการดําเนินการและการลงทุน รวมถึงการลงทุนอยางชาญฉลาด (ท่ีเปดโอกาสใหภาคเอกชนมี
สวนรวม) และเขาถึงทรัพยากรดานส่ิงแวดลอมและขอมูลสําหรับการตัดสินใจและติดตามความคืบหนา 
2.การสงเสริมความเทาเทียมและการมีสวนรวมในสังคม 

องคประกอบสําคัญในการสรางความเทาเทียมกันมี 4 ประการคือ  
2.1 ลดการกีดกันชนกลุมนอย 
การศึกษา โภชนาการและสุขาภิบาลสามารถลดความเหล่ือมลํ้าสําหรับเด็กชนกลุมนอย วิธีการการ

ทดลองและการประเมินผล การสรางองคความรูใหมจากเศรษฐศาสตรพฤติกรรมสามารถพัฒนาการใหความ
ชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับดานเหลานี้ และการดําเนินนโยบายจะมีประสิทธิภาพมากโดยคํานึงถึง
ความตองการของชนกลุมนอย 

2.2 สงเสริมคนพิการใหมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในสังคม 
ประเทศเวียดนามมุงม่ันท่ีจะสงเสริมการมีสวนรวมของคนพิการ โดยจะใชองคกรทางสังคมสราง

โอกาสใหคนพิการและครอบครัวซ่ึงเปนผูดูแลคนพิการ 
2.3 สงเสริมใหประชาชนข้ึนทะเบียนสํามะโนประชากรเพื่อชวยใหสามารถเขาถึงบริการของรัฐ

ไดมากข้ึน 
2.4 ลดความเหล่ือมลํ้าระหวางเพศ 
สตรีจะไดรับโอกาสมากข้ึนในการเล่ือนตําแหนงเปนผูบริหารในภาครัฐโดยมีมาตรการสงเสริม

ความเทาเทียมในระยะสั้นและลดการกีดกันทางเพศในการเกษียณอายุ 
แนวโนมทางสังคมที่สําคัญในเวียดนามคือการเพ่ิมข้ึนของชนช้ันกลางโดยเฉพาะในเมืองและภาค

การจางงานอยางเปนทางการ 
อีกประการคือจํานวนประชากรสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนมาในเวียดนาม จนกลายเปนสังคมผูสูงอายุท่ี

ขยายตัวอยางรวดเร็วท่ีสุดในโลกและทําใหมีประชากรวัยทํางานมีจํานวนนอยลง 
แนวโนมดานชนช้ันกลางและประชากรสูงอายุนําไปสูวาระสําคัญ 4 ดานคือ 

-การขยายระบบบําเหน็จบํานาญเพ่ือใหครอบคลุมประชากรสวนใหญ 
จะมีการขยายความคุมครองไปยังแรงงานนอกระบบผานระบบท่ีมีความหลากหลายและมี

การปฏิรูปคร้ังใหญเพื่อสรางความยั่งยืนทางงบประมาณรองรับการเกษียณอายุท่ีเพิ่มข้ึน 
-สรางหลักประกันวา ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกือบท้ังหมดมีทักษะท่ีเกี่ยวของกับ 
ทํางาน 

นโยบายท่ีมีความสําคัญอันดับหนึ่งคือ  การยุ ติการสอบคัดเลือกเขาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายแลวปรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนการศึกษาภาคบังคับ ตอมาคือ การ
พัฒนาอยางตอเนื่องในดานคุณภาพและความเก่ียวของของเนื้อหาวิชาท่ีเรียน เพื่อพัฒนาทักษะท่ี
ไมใชความจํา แตเปนทักษะการแกปญหาซับซอนท่ีจําเปนสําหรับการแขงขันในตลาดแรงงาน 
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-สรางตัวแทนแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพผานสหภาพแรงงานท่ีเปนอิสระ 
เวียดนามจะกาวไปสูระบบแรงงานสัมพันธท่ีสอดคลองกับเศรษฐกิจตลาดเสรีท่ีมีการพัฒนา

มากข้ึน โดยท่ีผลประโยชนของแรงงาน นายจาง และรัฐ ไดรับการนําเสนออยางเหมาะสมใน 
ในกระบวนการการเจรจาตอรองซ่ึงเปนไปตามพันธะสัญญาในขอตกลง Trans-Pacific Partnership 
นอกจากนี้กฎหมายแรงงานจะสามารถรักษาความสมดุลของการคุมครองแรงงานดวยความยืดหยุน
และเสริมพลังใหภาคการจางงาน 
-ขยายระบบประกันสุขภาพถวนหนาโดยการสรางสมดุลกับระบบการใหบริการ 

สรางหลักประกันในการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพดีโดยไมเพิ่มภาระใหกับประชาชน 
ซ่ึงเกี่ยวของกับระบบประกันสุขภาพท่ีเปล่ียนจากการใหบริการโรงพยาบาลในปจจุบันไปสูการ
ใหบริการทางการแพทยปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพสูงท่ีศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

3.พัฒนาศักยภาพและความรับผิดชอบของภาครัฐ 
ในความพยายามท่ีจะพัฒนาศักยภาพและความรับผิดชอบของภาครัฐ  เวียดนามจะมีดําเนินการ

พรอมกัน 3 ดาน 
3.1 พัฒนาโครงสรางรัฐบาลบนพ้ืนฐานเหตุผลใหเปนระบบราชการที่สงเสริมคนมีความสามารถ

อยางแทจริง 
รัฐบาลตองสรางความสอดคลองกันระหวางบทบาทและความรับผิดชอบระหวางสถาบันของรัฐ ซ่ึง

รวมถึงการกระจายอํานาจท่ีชัดเจนในตําแหนงงานระดับตาง ๆ  มีการปรับกรอบทางการเงินระหวาง
หนวยงานรัฐใหมีความชัดเจนมากข้ึนเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและเอาชนะอุปสรรคในการประสานงาน
และการใชทรัพยากรของรัฐ มีการสรางความเขมแข็งใหรัฐบาลกลางเพื่อปรับปรุงการประสานงานดาน
นโยบายและการกํากับดูแลของการดําเนินนโยบายโดยหนวยงานภาครัฐ หนวยงานของรัฐบาลกลางจะมีการ
จัดสรรอํานาจและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเพ่ือมีประสิทธิภาพมากข้ึนและความรับผิดชอบ จะมีการปฏิรูป
ระบบราชการโดยใชการประเมินผลงานเพ่ือสงเสริมใหทรัพยากรมนุษยของภาครัฐทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.2 ประยุกตใชหลักการตลาดกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ 
ในดานความสัมพันธระหวางรัฐกับตลาด จะมีการแยกภาครัฐกับภาคเอกชนอยางชัดเจน โดยเฉพาะ

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการกํากับดูแลเศรษฐกิจจะไมมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจใด ๆ เพื่อหลีกเล่ียง
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจจะเปล่ียนจากผูผลิตไปเปนผูกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกโดยมุงเนนสงเสริมการแขงขันเสรีและเปนธรรมและความโปรงใส การคุมครองสิทธ์ิใน
ทรัพยสินโดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย รัฐจะลดสัดสวนการถือหุนในรัฐวิสาหกิจ แตจะ
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ยังสรางความเขมแข็งดานธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจท่ีเหลืออยู และจะไมมีการใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจ
และบริษัทเอกชนท่ีเกี่ยวของ 

นอกจากนี้จะมีตุลาการท่ีเปนอิสระและผานการฝกอบรมจนมีความสามารถมากข้ึนมาบังคับใชกฎ
เพื่อสงเสริมการแขงขัน มีการสรางพื้นท่ีสําหรับภาคเอกชนท่ีเปนอิสระอยางแทจริงโดยรัฐจะลดการควบคุม
องคกรธุรกิจและองคกรวิชาชีพรวมท้ังหอการคาและสภาอุตสาหกรรมเวียดนาม มีการอนุญาตใหองคกร
เหลานี้ในการดําเนินงานเปนตัวแทนท่ีแทจริงเพื่อรักษาผลประโยชนของแตละธุรกิจและเปนกระบอกเสียง
ของภาคเอกชนในประเทศในการมีสวนรวมตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลมากข้ึน 

3.3 เสริมสรางความรับผิดชอบของรัฐ 
สมัชชาแหงชาติอาจจะแปรรูปเปนองคกรวิชาชีพ (ประกอบดวยพนักงานประจําท่ีไดรับการ

สนับสนุนจากผูเช่ียวชาญ) กับการกํากับดแูลของการดําเนินงานท้ังหมดของรัฐ 
ตุลาการตองมีความเขมแข็งและเปนอิสระจากผูบริหารระดับสูงเพื่อใหมีความโปรงใสในการทํางาน 
องคกรประชาชนจะมีขนาดใหญประกอบดวยประชาชนจากหลายกลุมจะไดรับอนุญาตใหมีสวน

รวมในการลงประชามติเห็นชอบการรัฐตัดสินใจในการดําเนินนโยบายของรัฐ 
รัฐสามารถกําหนดกรอบกฎหมายเพ่ือสงเสริมสิทธิของประชาชนเพ่ือเขามามีสวนรวมในการทํางาน 

โดยออกกฎหมายกําหนดใหหนวยงานของรัฐมีความโปรงใสและมีกลไกใหประชาชนมีปฏิสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพกับรัฐโดยใหเสรีภาพแกส่ือมากข้ึนเพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูลท่ีถูกตองและทันเวลา
และมากข้ึน 
 แนวทางเหลานี้นาจะเปนประโยชนตอประเทศตางๆในการการลงทุนและสรางความรวมมือดาน
ตางๆ กับประเทศเวียดนามในอนาคต 
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 ติดตามชมรายการโทรทัศน คิดเปน..กาวเปน.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN  
          ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.00-21.25 น.              
            สนใจ VCD รายการ (ตอนละ 120 บาทพรอมคาสง) โทร. 081-207-2255  

 

 ติดตามชมรายการโทรทัศน สู ประชาคมอาเซียน ทาง NBT 
ออกอากาศวันจันทรสัปดาหท่ี 1 ของเดือน เวลา 13.30-14.00 น. 

 

 ติดตามฟงรายการวิทยุ Human Talk 
ทุกเชาวนัอาทิตย เวลา 06.00 – 07.00 น. ท่ีคล่ืน 96.5 หรือทางอินเตอรเน็ต 

 

 
 

 


