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วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 

 

 
แนวหน้าย้อนหลัง 

 
3 V และทนุมนุษยยุทธวิธีรองรับ 4.0 เกิดข้ึนที่จังหวัดจนัทบุรี 

เพ่ือนอมถวายสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 เม่ือวันท่ี 1-7 ธันวาคมที่ผานมา จังหวัดจันทบุรีมีกิจกรรมนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความอาลัยถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโครงการการจัด
แสดงนิทรรศการ “สืบสาน...ตามรอยเทาพอ” ณ องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  
 คณะของเราไดรับเชิญจาก คุณธัญกาญจน  อัครเดชเดชา ประธานเจาหนาท่ีบริหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ ใหไปรวมงานดวยเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคมท่ีผานมา จึงขอรายงานกิจกรรมท่ีไป
ทําท่ีจังหวัดจันทบุรีโดยเนนพัฒนาคนแบงเปน2 กลุมตามรอยพระราชา  
 กลุมแรกคือ กลุมการศึกษา มีผูอํานวยการโรงเรียน ครูแนะแนว ครู นักเรียน ใชเวลาท้ังหมดเกือบ 3 
ช่ัวโมง เพื่อทําความเขาใจวา 4.0 คืออะไร ปรับ Mindset ใหผูอํานวยการโรงเรียน ครูไดเขาใจเร่ืองเศรษฐกิจ 
4.0 และความสําคัญของการศึกษาจะทําอยางไร บทบาทครูแนะแนวในการปรับตัวใหรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
ในเร่ืองดังกลาว  มีประเด็นใหญ ๆ 4 ประเด็น  
 ประเด็นแรก เศรษฐกิจ 4.0 คือนโยบายท่ีจะใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง จึง
เรงพัฒนาการผลิตท่ีประเทศไทยและท่ีจังหวัดจันทบุรีใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึน เชน  
 - การเกษตร / อาหาร 
 - การทองเท่ียวเชิงคุณภาพ  
 - อัญมณี 
 - สุขภาพสมุนไพร 
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 - และสุดทายคือการคาชายแดนกับกัมพูชา 
 ประเด็นท่ี 2 เปนส่ิงท่ีในสาขาเหลานี้มีอยูแลว ในเศรษฐกิจ 1.0, 2.0, 3.0 แตจะเลือกบางโครงการมา
ทําเศรษฐกิจ 4.0 โดยการสราง S-Curve ใหมของสาขาเหลานี้ใหมีมูลคาสูงข้ึน  
 

 
 

ประเด็นท่ี 3 เนนความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีเปนภูมิปญญาไทยดวยกัน เปนท่ีนาดีใจวาใน
จังหวัดจันทบุรีเห็นวา เศรษฐกิจ 4.0 ไมใชแคเพิ่มรายไดแตตองใหสังคม วัฒนธรรม การเมือง มีสวนรวม
ดวยดวยโดยไมทําลายส่ิงแวดลอม 

ประเด็นท่ี 4 ใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมูลคาอยางยั่งยืน แนวดําเนินการตามรอยพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยางเครงครัดไมใชเปนเพียงนโยบายเฉย ๆ แตตอง
นําไปปฏิบัติดวย 

เนื่องจากทุนมนุษยเปนเร่ืองสําคัญเพราะ ดร.สุวิทย เมษินทรีย จะพูดเสมอวาคนบางกลุมจะตองปรับ
พฤติกรรมใหดี พัฒนาศักยภาพไปสู 4.0 ใหไดคลาย ๆ ทุนมนุษย 4.0 

ผมจึงเสนอท่ีประชุมวันนั้นไป 2 แนว 
แนวแรกก็คือ 8K’s 5K’s 

+ 
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 ซ่ึงสอดคลองตามพระราชดําริ หากจะนําไปสูนวัตกรรมไดตองมีพื้นฐาน 8K’s กอน โดยเฉพาะเร่ือง
จริยธรรมและความย่ังยืน แลวจึงไปสู 4.0 ได เนน 5K’s หลังเม่ือมี8K’s แลว ท่ีสําคัญยิ่งไปกวานั้นคือ ขอ
เสนอแนวทาง 3 V เพิ่มข้ึน คือ  



Call Center: 0-2884-5548 e-mail : dr.chira@hotmail.com Newsletter รายปักษ์              4 

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

1. Value Added สรางมูลคาเพิ่ม 
2. Value Creation สรางคุณคาใหม 
3.   Value Diversity สรางคุณคาจากความหลากหลาย 
ใน 3 V นี้ท่ีนาสนใจคือชวยให 4.0 ไปไดดี คือ Value Diversity การนําเอาความหลากหลายมาเปน

พลัง ในเร่ืองนี้เศรษฐกิจ 4.0 นอกจากจะมี Creativity และ Innovation แลวจะตองนําความหลากหลายมาใช

ดวย 

การนําเอา Value Diversity มาเสริม ตัวอยางคือ ถา 4.0 สําเร็จเด็กอาชีวะ ควรจะมีประสบการณ

ทํางานจริง เรียกวาทวิภาคี ฝกงาน หรือมีภาษาตางประเทศ ดังในวันท่ี 7 ธันวาคม ท่ีผานมา มีตัวแทนของ

บริษัทเซ็นทรัลเรสเตอรองส กรุป จํากัด และ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) มาออกความเห็นและรวมมือ

กับสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีดวย 

8K’s 5K’s เปนวิธีการที่ชวยทําใหเศรษฐกิจ 4.0 เปนไปได จึงเดนชัดยิ่งข้ึนในการประชุมชวงเชาวา 

การศึกษาจะตองรองรับ 4.0 ใหได และครูแนะแนวก็จะปรับใหตัวเองมีความเขาใจเร่ืองการจางงาน เร่ือง

ความหลากหลายของการศึกษาตาง ๆ เชน การมองอาชีพการจางงาน การมองเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาพึ่งตัวเองมากกวาพึ่งคนอ่ืน คนหาจุดแข็งของตนเอง การมองการจางงานมากกวามองแคเรียน

สาขาอะไร ครูแนะแนวยุคใหมจึงตองปรับตัวเปนบุคคลแหงการเรียนรู มากกวารูเฉพาะทางแบบเดิม ๆ และ

แคบ  ชวงเชาขอขอบคุณ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจนท่ีมาเปน

ประธานเปด  เปนลูกแมรําเพย โรงเรียนเทพศิรินทร รุนนองของผมดวย  

 ตอนบาย เปนชวงท่ีทานผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม มาเปนประธานเปด กลาว

แสดงวิสัยทัศน ทานผูวาฯ ไดอยูฟงเกือบจบ จึงเปนโอกาสดีท่ีใหขาราชการหลาย ๆ กระทรวงของจังหวัด

จันทบุรีไดมองเร่ือง 3 V และ 8K’s 5K’s เพื่อไปสูเศรษฐกิจ 4.0 ชวงทํา Workshop ไดบรรยากาศอีกแนว

หนึ่ง เพราะจุดแข็งก็คือ มีขาราชการจากหลายหนวยงานของจังหวัดจันทบุรีมีประสบการณ แตไมเคยมารวม

คิด แนวคิดแบบนี้คือการมองเร่ืองเศรษฐกิจ 4.0 เปนนโยบายท่ีดี แตจะทําสําเร็จไดอยางไร เลยเห็นดวยกับ

การพัฒนาทุนมนุษยในหลาย ๆ กลุม โดยเนนทุนมนุษยในมุมของ 3 V ดวย คือนอกจากขาราชการแลว มี

ฝายวิชาการควรเนนงานวิจัย โดยเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี ตองเช่ือมโยงกับปราชญ

ชาวบาน และผูนําทองถ่ินมากข้ึน ตองปลูกหรือพัฒนาทุนมนุษยตอขาราชการและกลุมอ่ืน ๆ รวมกันท่ี

จะตองเนน Diversity ของกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายและเพิ่มเทคโนโลยี ดิจิตอลเพื่อไปสูนวัตกรรมใหได  
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นายธนภณ กิจกาญจน 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  

ประธานพิธีเปดชวงเชา 

นายวิทูรัช ศรีนาม  

ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี  

ประธานพิธีเปดชวงบาย 

 

  
ภาพบรรยากาศการทํา Workshop การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง “ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

กับการจัดการศึกษาและการแนะแนวเพื่อการขับเคล่ือน

ประเทศไทย 4.0”(เชา) 

ถายภาพหมูรวมกัน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

“ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษยของจันทบุรีตอบโจทย

ประเทศไทย 4.0”(บาย) 

 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ 

ท่ีมา: คอลัมนบทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ แนวหนา. วันเสารท่ี 10 ธันวาคม 2559 หนา 5 
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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตยท่ี 11 ธันวาคม 2559 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภกลาววา คนไทยควรใชเวลาใหเปนประโยชนในชวงท่ีรําลึกถึงรัชกาลท่ี 9 
ซ่ึงไดครองราชยมา 70 ป เม่ือ 20 ปท่ีแลว ดวยอิทธิพลส่ือ ทําใหคนรุนหลังยังมองพระองคทานไมชัดเจน 
ชวงท่ีผานมานี้ มีการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระองคทานออกมาอยางตอเนื่อง ถือวาเปนพลังท่ีเกิด
ข้ึนมาจริง แมวา พระองคทานสวรรคตไปแลว 2 เดือน แตประชาชนก็ยังกลาวถึงพระองคทานในทางท่ีดี 

เม่ือดูโครงสรางอายุ คนท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปที่ยังมีชีวิตอยูมีความเขาใจระบบกษัตริยโดยเฉพาะ
รัชกาลท่ี 9 ก็มีเหตุมีผลจริง และชัดเจน สวนคนท่ีมีอายุ 20-30 ป ก็ไดรับอิทธิพลจากส่ือ ความโลภ กิเลส 
และอยูในโลกของการเปล่ียนแปลง  การท่ีส่ือนําเสนอพระราชกรณียกิจถือเปนพลังความดีของ
พระมหากษัตริยผูทรงเสียสละเพื่อประเทศ พลังนี้จะไปสอดแทรกคานิยมตางๆ Mindset กับทัศนคติตางๆ
บางคร้ังก็ถูกปลูกฝงมาจากสถานการณตางๆที่เกิดข้ึน คนรุนหลังอาจจะคิดถึงวัตถุนิยม ความรํ่ารวย ความ
สวย ส่ิงแวดลอม คนรุนใหมบางคนก็ไมทํางานหนัก 

ในทางทฤษฎี Mindset ตองมากอนทัศนคติ Mindset คือการท่ีไดรับการปลูกฝงบางอยาง จิตใจถูก
กําหนดดวยสถานการณบางอยางท่ีเห็นมา กลายเปนกฎระเบียบทางใจ บางคนคิดลบ ทัศนคติก็ออกมาอีก
แบบหนึ่ง พฤติกรรมก็ออกมาอีกอยางหน่ึง ควรเปด Mindset เพื่อศึกษาพระองคทาน พื้นฐานอันนี้จะเปน
การลงทุนในอนาคตของประเทศไทย จะนําความดี ความเสียสละ ความเพียรของพระองคทานมาใชอยางไร
ตอ ซ่ึงประเทศอื่นไมมี ประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมซ่ึงเกิดมาจากท่ีไทยมีระบบของตัวเองมานาน ใน
โลกของความเปนจริง ระบอบกษัตริยท่ีอ่ืนคอยๆ หายไป บางประเทศมีอยูแตอาจไมมีบทบาทนัก คนไทยก็
ตองหวงแหนระบอบกษัตริยไวใหมากท่ีสุด จากนี้ไป อนาคตของประเทศไทยก็อยูในมือของคนไทย ส่ือ
เล็กๆหลายๆส่ือรวมกันก็จะเปนพลังท่ีดีได เร่ืองความดีก็ไดรับจากรัชกาลท่ี 9 พอแมควรใหลูกหลานสนใจ
เร่ืองเหลานี้ จากท่ีไดรับทราบจากส่ือตางๆ เห็นศักยภาพของพระองคทานในการท่ีทรงเปนพระมหากษัตริย
ท่ียิ่งใหญ  

ในปพ.ศ. 2510 มีคลิปสัมภาษณพระองคทาน นาจะเปนบีบีซี ชวงนั้นมีกระแสโลกาภิวัตนเขามา ซ่ึง
ถาไดฟงพระราชดํารัสโตตอบกับผูส่ือขาวตางประเทศจะเห็นวามีคุณคา พระองคทานมีพระราชดํารัสวา 
“กระแสตางๆท่ีเขามาอยูท่ีคนไทยจะทําความดีหรือไม” ถาสังเกต ความดี คุณธรรม จริยธรรม การหาความรู
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะความรูขามศาสตรกลายเปนอาวุธอันยิ่งใหญของทาน ความรูของทานเกิดมาจาก
ความจริง พอแมควรถามลูกวา จะนําส่ิงท่ีเรียนมาไปใชทําอะไรไดบาง และควรรูจริง ทฤษฎีของศ.ดร.จีระ 
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หงสลดารมภก็ไดรับอิทธิพลจากพระองคทาน ก็คือ 2R’s ความจริงเรียกวา Reality ถาเรียนแลวนําไปปะทะ
กับความจริง ความรูนั้นก็จะมีประโยชน ตองรูจักเลือกประเด็นท่ีตรงและมีความหมายกับส่ิงท่ีทําอยู ไมควร
เรียนแบบดาวกระจาย ปจจุบันมีหลักสูตรมากมายจนกระท่ังมีคนพูดวา การศึกษาไทยยากและก็เยอะ แลวก็
ไมตรงกับความตองการของประเทศ ทําใหมนุษยไมสามารถคนหาตัวเองได ก็ไปไมรอด 

พระองคทานไดมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการจัดการโลกาภิวัตนและการใชความดี แตคนไทยมักรูไม
จริงเกี่ยวกับพระราชดํารัสแมจะมีการอางอิงมาบอยๆ เชน “เขาใจ เขาถึงและพัฒนา” คําวา “เขาถึง” ไมใช
เขาใจอยางเดียว ถากองทัพจะสงคนไปชวยภาคใต ถาสงคนภาคอีสานไปก็เขาไมถึงประชาชน เขาถึง
หมายถึงเขาถึงขนบธรรมเนียมประเพณีดวย  

รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพดานดนตรี ไดทรงพระราชนิพนธเพลงตางๆ โดยเฉพาะเพลง
ประจําสถาบัน เชน เพลงยูงทองซ่ึงเปนเพลงประจําสถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานไดทรงดนตรี
ท่ีหอประชุมใหญเปนประจํา เพลงพระราชนิพนธถือเปนภูมิปญญาของคนไทย อาจเรียกไดวาเปน ทุนทาง
วัฒนธรรม 

โครงการพระราชดําริของพระองคทานไดเปรียบเพราะเรียนรูจากความลมเหลว และมีการทํางาน
อยางตอเนื่อง เมื่อพระองคไมอยูแลว จะทําอยางไร ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภจะเนนการทํางานอยางตอเนื่อง 
ความยากคือการเอาชนะอุปสรรค และตองใชเวลา  

ในเร่ืองการปรับ Mindset และพฤติกรรมของคน เม่ือ 2,000 ปท่ีแลว ขงจื๊อไดกลาวไววา ปลูก
แตงกวา อยางนอยตองใชเวลา 3 เดือน ถาปลูกมะมวง ก็ตองใชเวลา 3-5 ป ถาปลูกมนุษย ตองใชเวลาช่ัวชีวิต 
แบบ 3 ต. ตอเนื่อง ตอเนื่อง และตอเนื่อง  

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดกลาวถึงโครงการท่ีจังหวัดจันทบุรี ปจจุบันนี้ภายใตการนําของพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ และดร.สุวิทย เมษินทรีย มีเศรษฐกิจ 4.0 Thailand 4.0 บางทีก็ 
Economy 4.0 มีหลักคือ นําเกษตรบางสวน อุตสาหกรรมบางสวน มีอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมหนัก
มาเรียกวา เศรษฐกิจใหม หรือประเทศไทยยุคใหม ถาเปนทางวิชาการคือ S-curve หมายความวา ถาเปน
เกษตรแลวไมทําอะไรท่ีเนนการวิจัยและพัฒนา มีความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ตัว curve ก็จะลง จึง
ตองมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ในทางทฤษฎี กลาวถึงการกําจัดกับดักรายไดปานกลาง คําถามคือ 
แลวจะทําอยางไรใหเกิดพลังข้ึนมาอยางตอเนื่อง 

ในฐานะท่ีศ.ดร.จีระ หงสลดารมภเปนนักพัฒนาทุนมนุษยคนหน่ึงของประเทศไทยก็ตองมีทุน
มนุษย 4.0 ดวย ประเทศไทยมีประชากรกวา 70 ลานคน มีแรงงานประมาณ 35-40 ลานคน แตทุกคนอาจจะ
เปนทุนมนุษย 4.0 ไมได ในความเปนจริง บางสวนของภาคเกษตร ก็มาท่ี 4.0 ได มีบางสวนของภาค
ทองเที่ยวท่ีมายัง 4.0 ได เศรษฐกิจ 4.0 คือนโยบาย ส่ิงสําคัญคือการท่ีผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมนํา
ยุทธวิธีไปปฏิบัติใหนโยบายกลายเปนจริง ทําอยางตอเนื่อง อีก 10 ปขางหนา แมวารัฐบาลชุดนี้จะไมอยูแลว 
คนก็ยังช่ืนชมนโยบายน้ีและวิธีการไปสูเศรษฐกิจ 4.0 ท้ังประเทศก็ทําอยูและมีหลายระดับ ยกตัวอยาง เชน 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีการใหรองอธิการบดีช่ือ รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุลทําวิจัย แทนท่ีจะข้ึนหิ้ง ก็
นํามาสรางมูลคาเพิ่ม เชน ยางพารา ถาทําเร่ืองเศรษฐกิจสรางสรรค ก็ทําใหเกิดข้ึน มีการใชดิจิตอล มีการ
ทองเท่ียวทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภไดเคยไปพบผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี และคิดวา จังหวัดจันทบุรีนาจะมี
สาขาทางเศรษฐกิจท่ีเดน 5- 6 สาขา คือ  

1.เกษตร เร่ืองผลไม 
2.ทองเท่ียว 
3.สมุนไพร (Health Care) 
4.อัญมณี  
5.การคาชายแดนกับกัมพูชา 
ตองมีทุนมนุษย  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษยของจันทบุรีตอบโจทยประเทศไทย 4.0 
 เม่ือวันพุธท่ี 7 ธันวาคม 2559 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศไดรวมกับ วิทยาลัย
เทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษยของ

จันทบุรีตอบโจทยประเทศไทย 4.0” ณ 
หองประชุมสภาใหมขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  
 งานน้ีไดรับเกียรติจาก นายวิทู
รัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 
เปนประธานพิธีเปดและแสดงวิสัยทัศน 
เร่ือง “ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย
ของจันทบุรีตอบโจทยประเทศไทย 
4.0” ดังนี้ 

จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดทาง
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศ
ไทย  ท่ี มีท รัพยากรธรรมชาติ อุดม
สมบูรณสอดรับกับสภาพภูมิประเทศท่ี
ประกอบดวยปาไม ภูเขา ท่ีราบสูง ท่ี
ราบลุมน้ํา และท่ีราบชายฝงทะเล 
 
 
 
 
 

                  ท่ีมา: http://www.oceansmile.com/map/k/3171.gif 
 

 

 

บทความพิเศษ 
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สถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดจันทบุรีซ่ึงมีสภาพภูมิประเทศท่ีแตกตางกัน 

 
นํ้าตกพล้ิว 
ที่มา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/thumb/2/27/ Phlio_Waterfall_in_Rainy_Day.jpg/  
460px-Phlio_Waterfall_in_Rainy_Day.jpg 

 
เขาคิชฌกูฏ 
ที่มา: http://www.seasuneastern.com/home/ 
content_type.php?cat_id=5&sub_id=4 

 
หาดเจาหลาว 
ที่มา: http://www.remawadee.com/chanthaburi/ 
ChaoLaoBeach.html 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมง และอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ  

อาชีพเกษตรกรรม 
ที่มา:http://www.innnews.co.th/sho
wnews/show?newscode=749782 

 
อาชีพประมง 
ที่มา:http://www.innnews.co.th/ 
images/news/2013/6/426000-01.jpg 

 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
ที่มา: http://www.chanthaboon.net/ 
media/k2/items/cache/ 
93ba6c299f04f710c35672b0f157402a_G
eneric.jpg 
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นอกจากนี้ จังหวัดจันทบุรียังเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีสูงเนื่องจากเปนจังหวัดท่ีติดกับ
ประเทศเพ่ือนบานสามารถสรางเศรษฐกิจการคาชายแดนและวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน ภายใต
วิสัยทัศนจังหวัดจันทบุรี “ศูนยกลางการผลิตและคาผลไมคุณภาพ อัญมณีและเคร่ืองประดับช้ันเลิศ แหลง
การคาชายแดนเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน และเมืองนาเท่ียวนาอยูท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม” 
ภาพตลาดบานแหลม บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 

 
 

ท่ีมา: 
http://www.prachachat.net/online/ 2016/06/ 
14653773921465377442l.jpg 
 

 
 

   
 
 
 
 

ท่ีมา: http://www.banlaem.net/wp-content/uploads/2014/07/banner-03-1024x320.jpg 
ดวยเหตุนี้ จังหวัดจันทบุรี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีควรลงทุนดานการพัฒนาทุนมนุษยในพื้นท่ีเพื่อ

ยกระดับขีดความสามารถเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการแขงขัน ภายใตยุทธศาสตรจังหวัด 6 ประการ 
ประกอบดวย 

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความ
ตองการทั้งในและตางประเทศ 

2.การพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน 

3.การสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนและวัฒนธรรมสูประชาคมอาเซียน 
4.การเสริมสรางศักยภาพการทองเท่ียวเช่ือมโยงประเทศกลุมอาเซียน 
5.การยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.การอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนธรรมและ

ยั่งยืน 
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ท้ังนี้ยุทธศาสตรท้ัง 6 ประการนี้จะขับเคล่ือนไดอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น ทุนมนุษยในทุกภาค
สวนของจังหวัดจันทบุรีจําเปนตองมีบทบาทอยางสูงในการขับเคล่ือนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจังหวัด
จันทบุรีจะใหความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษยใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ ทัศนคติ และศักยภาพ
สามารถตอบโจทยนโยบายโมเดลประเทศไทย 4.0 ท่ีสรางข้ึนมาเพื่อนําพาประเทศไทยไปสูความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง และยั่งยืน ดวยการสรางความเขมแข็งจากภายใน ขับเคล่ือนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผาน
กลไก “ประชารัฐ” ท่ีมุงในการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” 

ส่ิงท่ีเคยไดยินไดฟงของประเทศไทย เปาหมายคือ สุขภาพดีท่ัวหนาป 2000 มีการรณรงคใน 4 
กระทรวงหลักคือ เกษตร ศึกษา สาธารณสุข มหาดไทย ทําอยางไรใหสุขภาพประชาชนดีข้ึน 

ป 2016 พบวามีโรครายจํานวนมากข้ึน จึงถามวากลไกท่ีผานมาของรัฐทําดีหรือไม ท่ีกลาวมาคือ
กลไกทํางานเหนื่อยกันมากทุกคน ทุกคนทํางานหมด 

เราจะยกระดับประเทศจาก 1.0 ไปสู 4.0 ไดอยางไร ณ วันนี้เราจะทําอยางไรตอไป ในอีก 20 ป
ขางหนา มาไดถูกทางหรือไม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน โดยเฉพาะผูปฏิบัติการ นาจะมีผูปฏิบัติท่ีดี ใน
สวนกลางจะมีนโยบาย มาตรการตาง ๆ อยางไร 

เราจะนําพาประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 จะไดอยางไรบาง 
 ในชวงทายของงาน ผูเขารวมโครงการไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันใน Workshop และไดนําเสนอ
ผลการหารือ 

กลุมท่ี 1 ไดนําเสนอหัวขอ เศรษฐกิจ 4.0 กับจังหวัดจันทบุรี คืออะไร และยุทธศาสตรในการพัฒนา
ทุนมนุษยของจังหวัดจันทบุรีใหรองรับ 4.0 ดังนี้ 

การขับเคล่ือน 4.0 ของจังหวัดจันทบุรี คือกอใหเกิดการขับเคล่ือน สรางรายได และยกระดับใหมี
ความยั่งยืน ส่ิงสําคัญคือ จะทําอยางไรใหเกิดความยั่งยืน  

นอกจากนี้ ไดเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษยตามแนว 4.0  คือสรางโอกาสใหคนรุนเกาได
เผยแพรถายทอดภูมิปญญาและนํามาผสมผสานกับแนวคิดรุนใหมท่ีมีความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยี 
ใหสอดคลองกับคําขวัญประจําจังหวัดจันทบุรีเพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีความสุข มีการสรางทีมงาน
เครือขายท่ีหลากหลายใหเกิดแนวคิดใหม ๆ ในการขับเคล่ือนภาคการเกษตร ทองเท่ียว สุขภาพไปดวยกัน 
แบบเช่ือมโยงกัน มีการสรางความปลอดภัยในดานการทองเท่ียว เชน แนะนําสมุนไพรท่ีสามารถนํามาใช
ปฐมพยาบาล มีการนํา IT มาใชในการเผยแพรประชาสัมพันธกลุมนี้ 

ในดานการเก็บเกี่ยว จุดเดนท่ีสุดของจันทบุรีคือการเกษตร ไมวาจะเปนสวนผลไม การเล้ียงกุง และ
เร่ืองสุขภาพท่ีจันทบุรี จึงควรเนนดานเกษตรและผลไม การทองเท่ียวเชิงเกษตร  
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ฟารมกุง 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/crayfishnayaiam/?ref=page_internal 

 
สวนทุเรียน 
ที่มา: https://www.facebook.com/durianchanbymymom/ 

 

 
สวนลองกอง 
ที่มา: http://www.chanthaburi.doae.go.th/  
q-shop/shop8/pic6.jpg 

 
สวนเงาะ 
ที่มา: http://122.155.92.12/centerapp/Common/ 
GetFile.aspx?FileUrl=~/Uploads/Image/2559/ 
06/04/PNOHT590604001005905.jpg 

 
สวนสละ 
ที่มา: http://img.tlcdn4.com/travel/2014/05/ 
p18nsd3tskd5b1osmav61asq3nn71.jpg 
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พรอมท้ังเสนอนวัตกรรมส่ิงตาง ๆ เชน ข้ีผ้ึงมังคุดรักษาอาการนํ้ากัดเทา ซ่ึงเปนงานวิจัยรวมกันทํา 
การทองเท่ียวจะตองทําใหคนจังหวัดจันทบุรีมีรายไดเพิ่มข้ึนและยั่งยืน ปจจัยความสําเร็จคือทุนมนุษยที่ตอง
ไดรับการพัฒนาใหมีจิตใจ เจตคติ และทัศนคติท่ีดีอาศัยความรวมมือจากหนวยงานการศึกษา และองคกร
สวนทองถ่ิน 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ไดใหขอเสนอแนะวา กลุมท่ี 1 นําเสนอไดตรงประเด็น และท้ัง 3 – 4 กลุม
ควรทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดคุณคาท่ีสูงข้ึน ตองมีการพัฒนาทุนมนุษยใหดีและทําอยางตอเนื่องเพ่ือใหทุก
คนไดรวมมือกัน และใช Diversity ใหเกิดประโยชน 

การทํางานแตละเร่ืองตองมีการลงทุน เพราะศักยภาพไมไดมาจากการศึกษาเพียงอยางเดียว แตตอง
มาจากท่ีการมีโอกาส ความใฝรูที่เกิดข้ึนในการประชุมคร้ังนี้จะกอใหเกิดคุณคา 

กลุมท่ี 2 ไดนําเสนอการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งของทุนมนุษยในจังหวัดจันทบุรีและการใช
เศรษฐกิจ 4.0 จะลดจุดออนและเสริมจุดแข็ง ดังนี้ 

จุดแข็งของทุนมนุษยในจังหวัดจันทบุรีคือ 
1. คนมีความสุข พรอมใหความรวมมือ และพรอมแสวงหาความรูถามีโอกาส 
2. มีความรูเกิดข้ึนดานวัฒนธรรม และภูมิปญญามีอยูแลว คนท่ีครอบครองอยู มีสถานท่ีธรรมชาติ 

สถานท่ีทองเท่ียวมาก 
3. คุณภาพชีวิตดี กินอ่ิม นอนอุน อยากพัฒนา 
จุดออนของทุนมนุษยในจังหวัดจันทบุรีคือ 
1. คนขาดความรูดาน IT และเร่ืองเทคนิคเพื่อพัฒนาไปสูเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม  
2. การบริหารจัดการ 
3. ความคิดสรางสรรค ถามีองคกรหรือหนวยงานเขามาจะพรอมท่ีจะพัฒนาแขงขันได 
การลดจุดออน และเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมการวิจัย 
2. พัฒนาการทองเท่ียวยั่งยืน อาศัยระบบ IT สนับสนุน 
3. การจัดความรู พัฒนาทองเท่ียว เกษตร และสุขภาพ การสรางเครือขายตาง ๆ 
4. อาศัยระบบ IT มาพัฒนาชวยคนในทองถ่ิน โดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ไดใหขอเสนอแนะวา จุดออนของทุนมนุษยในจังหวัดจันทบุรีเปนก็

เหมือนกับคนจังหวัดอ่ืนๆ เนื่องจากคนไทยสวนใหญเคยชิน ไมคอยใฝรู สวนจุดแข็งคือ กินอ่ิม นอนหลับ 
สนใจพัฒนาความรูท่ีดี 
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กลุมท่ี 3 ไดเสนอการนําแนวคิดเร่ือง 3 V ไปชวยดานเศรษฐกิจ 4.0 ในจังหวัดจันทบุรี ความ
คลายคลึงและความแตกตางกัน และการเพิ่มจุดแข็ง ดังนี้ 

แนวคิด 3 V เร่ืองคุณคา ความหลากหลาย และเพิ่มมูลคา จะมีเร่ืองเกษตรที่เขมแข็ง เร่ืองการ
ทองเท่ียว เร่ือง Healthcare หมอชาวบาน ปราชญชาวบาน มีเร่ือง Smart City ท่ีสามารถนํามาชวยดาน
เศรษฐกิจ 4.0 ในจังหวัดจันทบุรีได 

จังหวัดจันทบุรีมีความเขมแข็ง สถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียงกับจังหวัดอ่ืน แตมีความหลากหลาย
ทางการทองเท่ียวโดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวและทรัพยากร มีสินคาเกษตร และพลอย  

การเพิ่มจุดแข็ง 
1.ภาคประชาชนควรพัฒนาความรูใหเปนแหลงดูงาน และแหลงทองเท่ียวได 
2.ภาคราชการควรสนับสนุนใหประชาชนเขมแข็งมีองคความรูเพิ่มข้ึน เชน สนับสนุนดานงานวิจัย 

เนนการรองรับ และความรูจริง 
3.ภาคเอกชนควรสนับสนุนเร่ืองการประชาสัมพันธ และเทคโนโลยี การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การ

กําหนดโปรโมช่ันเพิ่มข้ึน 
แหลงทองเท่ียว 
1.ควรเนนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ โดยเฉพาะศาสนสถาน มีโบสถวัดโรมัน จีน ฝร่ัง ไทย มีแหลง

คุงวิมาน เปนจุดชมวิวท่ีชาวจันทบุรีจํานวนไมมากรูจัก และนักทองเท่ียวตางถ่ินท่ียังไมรูจัก 
 

 
โบสถวัดแมพระปฏิสนธินิรมล 
ที่มา: http://www.thailovetrip.com/ admin/photo3/70.jpg 

 
วัดมังกรบุปผาราม (วัดเลงฮ่ัวย่ี) 
ที่มา: http://amazingtourthailand.com/ 
UserFiles/Image/CIMG6283.jpg 
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วัดเขาสุกิม 
ที่มา: http://www.watkhaosukim.com/sara/images/p1.jpg 

 
หาดคุงวิมาน 
ที่มา: http://f.tpkcdn.com/images-720/ 
4689b46c0ac47c3bef1a0853cccfcbcc.jpg 

2.ปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนจําแหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีของตัวเอง โดยมีการเรียนรู ทัศนศึกษาแลวนํา
องคความรูไปเผยแพรเพื่อใหเกิดความนาสนใจ 

ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ไดใหขอเสนอแนะวา งานวิจัย 4.0 ตองมีระดับ Post Harvest ดวยและนาจะ
มีการทําวิจัยในเร่ืองความหลากหลายดานผลไม น้ําตก ภูเขา ทะเล แหลงทองเท่ียว แลวนํามาสรางใหเกิด 
Value 

กลุมท่ี 4 ไดนําเสนอวิธีการพัฒนาทุนมนุษยในจังหวัดจันทบุรีท่ีไดผล รองรับโมเดล 4.0 ดังนี้ 
เร่ิมตนการวิเคราะหจุดแข็งของจันทบุรี คือภาคเกษตร อัญมณี และทองเท่ียว 
ส่ิงท่ีจันทบุรีโดดเดนใน 3 เร่ืองสวนหนึ่งก็มาจากทุนมนุษย 
1.การเกษตร – ชาวจันทบุรี มีภูมิปญญาท่ีด ีตองพัฒนาคุณภาพผลไมใหดี แตปญหาอยูท่ีเกษตรยังไม

มีความบริสุทธ์ิ จึงควรมีการสงเสริมใหนักวิชาการไปใหความรูในการพัฒนาดินตาง ๆ หันมาทําเกษตร
อินทรียและปลอดภัยมากข้ึน มีการใหความรูในดานปราชญชาวบาน สรางมูลคาเพิ่มผลผลิตท่ีปลอดภัยและ
เปนที่ตองการของตลาดดวย 

2.อัญมณี – แมไมมีวัตถุดิบมากเน่ืองจากนําเขาจากแอฟริกา แตมีจุดแข็งคือทุนมนุษยท่ีผลิตพลอย
เปนท่ียอมรับ ควรพัฒนาชางฝมือโดยถายทอดใหภูมิปญญาและพัฒนาฝมือใหแกคนรุนหลัง อาจใหมีการ
รับรองคุณภาพชางฝมือเพื่อใหสามารถไปทํางานไดท่ัวโลก 

3.แหลงทองเท่ียว – ควรเนนการพัฒนาคนในชุมชนหรือในสถานท่ีทองเท่ียวใหมีทุนทางดาน 
บริการที่ดีรองรับนักทองเท่ียวมาเท่ียวท่ีจันทบุรี และมีการพัฒนาและดูแลแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ใหดี 
สามารถสรางรายไดใหกับชุมชน 

4.การเช่ือมโยงในท้ัง 3 ภาค ควรจัดเปนแพ็คเกจ คือ ไดผลผลิตทางการเกษตรท่ีทําใหสุขภาพดี 
ไดอัญมณี ไดบริการและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุด 
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ศ.ดร.จีระ หงสลดารมภ ไดใหขอเสนอแนะวา ถามีการนําเสนอดีแลว ก็ตองการถายทอดท่ีดีดวย
ตองไปดู Ranking จันทบุรีวา มีจุดเดนอยางไร จังหวัดจันทบุรี นาจะมีตัวเลขท่ีวัดผลถึงปจจัยที่ทําใหรายได
เพิ่มข้ึน คนของในจังหวัดตองมีคุณภาพสูงข้ึน มีการทํางานเปนทีมและสราง Network ดีข้ึน 

อาจารยพิชญภูรี จันทรกมล ไดสรุปวา การนําเสนอจากแตละกลุมทําใหเห็นความเปนคนจันทบุรีท่ี
ลํ้า Thailand 4.0 มีพูดเร่ืองการเพิ่มรายได และการมีความสุข  

คนจันทบุรีมีจุดเดนคือ 
1. เปนคนรักการแลกเปล่ียนเรียนรู รักการเรียนรูแตมีความคิดเปนของตัวเอง 
2. รูจักตัวเองรักรากเหงาตัวเอง รักทองถ่ิน 
3. เปดใจกวาง มีความสุข 
4. คิดถึงเร่ือง Certificate 
มีการนํา Value Creation เปน Value Diversity คนท่ีอยูในภูมิยุทธศาสตรอยางไร พอใจและพอเพียง 

มีแหลงทองเท่ียวท่ีเดนมาก เชน คนเช้ือสายเวียดนามในจันทบุรี 
กระบวนการที่กระตุนสามารถสรางความเปนเลิศออกมา และข้ันตอไปก็คือความเปนผูนํา 
กรณีศึกษาของจังหวัดจันทบุรีนาจะเปนตัวอยางสําหรับจังหวัดอ่ืนๆนําไปประยุกตใชวิธีการพัฒนา

ทุนมนุษยรองรับโจทยประเทศไทย 4.0 ได 
 

เขมิกา ถึงแกวธนกุล 
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ติดตามส่ือเพื่อการพัฒนาความรู และติดอาวุธทางปญญา กับ Chira Academy’s Medias  

 
 
 

 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 

 

 
 

 


