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การท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด” 

 
   วีรัส ประเศรษโฐ 

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
 

 กล่าวน า 
 จากการศึกษาทางภูมิรัฐศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี “ราชบุรี” เป็น
จังหวัดหัวเมืองส าคัญตั้งแต่โบราณสมัยยุคทวารวดี  (ลพบุรี) ถึงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12 – 16 ที่ขยายแนวคิดศาสนาพุทธเคลื่อนย้ายมายังทางทะเล
อันดามัน อาณาจักรโบราณมาลายู และอาณาจักรพุกาม (พม่า) ก่อนที่
อาณาจักรขอมจะเรืองอ านาจ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่มา
ยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองโบราณ “ราชบุรี” เช่น เมืองโบราณคูบัว  
เมืองโบราณนครปฐม เมืองโบราณโกสิณารายณ์ (บ้านโป่ง) ตลอดจน
ต่อเนื่องการเข้ามามีอิทธิพลของขอม – ฮินดู บริเวณแหล่งประวัติศาสตร์
เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี  ในพุทธศตวรรษที่  14 – 17 ที่ขอมเรืองอ านาจ 
ปกครองอาณาจักรสุวรรณภูมิเดิม (สยามในอดีตหรือประเทศไทยปัจจุบัน) 
จนก้าวล่วงสู่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ผ่านสมัยกรุงธนบุรี  ต่อเนื่องกรุง
รัตนโกสินทร์ที่รัชกาลที่  1 เคยมาด ารงต าแหน่งหลวงยกกระบัตร 
เมืองราชบุรีตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาและเป็นแม่ทัพคนส าคัญในการรวบรวม
หัวเมืองตั้งอาณาจักรธนบุรี ก่อนปราบดาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น 
องค์ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จังหวัด(เมือง) ราชบุรีจึงมีทั้งความ 



 
 

รุ่งเรืองและเป็นอู่อารยธรรมทางประวัติศาสตร์ มีชนเผ่าต่าง ๆ ถึง 8 ชนเผ่า  
ที่ผ่านการกวาดต้อนจากการสู้รบในช่วงต้นรัชสมัยรัตนโกสินทร์มาปลูกบ้าน 
แปลงเมือง จนได้ชื่อว่า เมืองราชบุรี (เมืองของพระราชา) มาจนถึงปัจจุบัน 
 ความส าคัญของพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีและความส าคัญของปัญหา 
 1. พื้นที่ทั้ง 10 อ าเภอของจังหวัด ปัจจุบันมีทั้งพื้นที่การเกษตร 
ที่สามารถสร้างผลผลิตหล่อเลี้ยงคน ทั้งประเทศเป็นล าดับที่ 1 เช่น ข้าว 
มะพร้าว อ้อย มันส าปะหลัง สัปปะรด ข้าวโพด ผลไม้ทุกชนิด และสัตว์เลี้ยง 
ปศุสัตว์ที่เป็นอาหาร เช่น สุกร โค กุ้ง ปลา แพะ แกะ จระเข้ รวมทั้งเป็น
สินค้าต้นทุนจึงมีการตั้งตลาดการค้าทุกประเภท ทั้งค้าส่งและค้าปลีก  
ทั้งตลาดน้ า ตลาดบก ตลาดกลาง และตลาดชนเผ่าอยู่มากมายเป็น
เอกลักษณ์ในทั้ง 10 อ าเภอ ทุกต าบลก็ว่าได้ 
 2. ด้านความเจริญเติบโตทางการศึกษา มีโรงเรียน ศูนย์กลาง
การศึกษาระดับมัธยม ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนจ านวนมาก  
ชาวจังหวัดราชบุรีจึงเป็นเมืองที่เป็นผู้มีการศึกษาดีค่อนข้างมาก 
 3. ด้านโรงงานอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมยุคแรก ๆ และ
โรงงานประกอบตัวถังรถยนต์รถบัสโดยสาร ที่มีมากที่อ าเภอบ้านโป่ง 
อันเป็นที่รู้จักกันดี และโรงงานอุตสาหกรรมประกอบการต่าง ๆ ที่พ่ึง
ผลผลิตการเกษตร เช่น โรงงานน้ าตาล โรงงานผงชูรส โรงงานแป้งมัน 
โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมรุ่นบุกเบิกที่เป็น s - curve เดิม ๆ   
เช่น โรงงานน้ าตาล โรงงานแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร 
ตลอดจนปัจจุบันมีการตั้งโรงงานผลิตอาหารเลี้ยงสุกร จระเข้ ปลา และ
โรงสีข้าวจ านวนมาก จนมีธุรกิจต่อเนื่องมากมาย ท ารายได้เข้าสู่จังหวัดและ



 
 

ประเทศจากการส่งออกจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตจากผลไม้ที่
ส าคัญของชาติ เช่น มะพร้าว มะม่วง สับปะรด ฝรั่ง กล้วย และผลไม้ 
ตามฤดูกาล 
 4. การท่องเที่ยวและการกีฬา อุตสาหกรรมใหม่ที่สร้างรายได้ที่
ยั่งยืน จากการที่ราชบุรีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและถ่ายทอดเป็น
มรดกตกทอดแก่ลูกหลานได้ใช้ประกอบอาชีพหารายได้จากนักท่องเที่ยว 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งจากแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชนชาติ และการท่องเที่ยว
แบบผจญภัย และการท่องเที่ยวกีฬา เช่น ตลาดน้ าด าเนินสะดวก วัดขนอน 
(หนังใหญ่) กีฬาวิ่งมาราธอน หรือกีฬาจักรยานในเขตอ าเภอจอมบึงและ
อ าเภอสวนผึ้ง ปัจจุบันจังหวัดอาจแบ่งพ้ืนที่การจัดการท่องเที่ยวได้  
3 พ้ืนที่หลัก คือ 
  1. เขตเกษตรกรรม ได้แก่พ้ืนที่อ าเภอโพธาราม อ าเภอเมือง
อ าเภอปากท่อ อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอวัดเพลง และอ าเภอบ้านคา  
  2. พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ อ าเภอเมือง (เป็น 1 ใน 
5 เมืองเก่าที่ต้องมีการอนุรักษ์เช่นเดียวกับศิลปวัฒนธรรมสุโขทัย อยุธยา) 
อ าเภอโพธาราม อ าเภอจอมบึง 
  3. เขตพื้นที่ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและการกีฬาที่ท้าทาย แนวแข่งขัน เช่น จักรยาน ในอ าเภอสวนผึ้ง  
อ าเภอจอมบึง อ าเภอโพธาราม อ าเภอบ้านโป่ง และอ าเภอเมืองราชบุรี 



 
 

  4. พื้นที่การอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่อง เช่น ร้านอาหาร 
ของฝาก ร้านกาแฟ ร้านเช็คอินพอยท์ ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโป่ง 
อ าเภอปากท่อ เป็นต้น 
 ประเด็นท้าทายปัญหา 
 1. ท าอย่างไรจึงจะบริหารจัดการบุคคลในธุรกิจเชิงท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถบริการการท่องเที่ยว
ให้สามารถสร้างรายได้แก่ประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดได้อย่าง
สมดุลและยั่งยืน (Sustainable Development Growth – SDG) 
 2. ท าอย่างไรจึงจะสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและ Road map 
thailand 4.0 ทางด้านการพัฒนาการเกษตรการท่องเที่ยวการกีฬาให้มี
การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน (SDG) 
 3. ท าอย่างไรจึงจะสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนให้มีใจรักกลับมา
ประกอบอาชีพในถิ่นเกิด ซึ่งสามารถลดปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว 
ที่ผิดกฎหมายโดยการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเยาวชนไทยให้ย้ายมาท างาน 
ที่มีความช านาญงานด้านบริการการท่องเที่ยว (Skill labour) 
 แนวคิดและทิศทางการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด 
 1. จัดระเบียบการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดให้เชื่อมโยงกับพ้ืนที่
ใกล้เคียงตามแนวคิด “เมืองต้องห้ามพลาด” และ “เมืองต้องห้ามพลาด
Plus” 
 2. พัฒนาการศึกษาและการท่องเที่ยวจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ประชาชนในพ้ืนที่ดั้งเดิมและของ 8 ชนเผ่าในจังหวัดที่เป็นธุรกิจท้องถิ่น 



 
 

นักจัดการเกษตรที่มีคุณภาพ นักบัญชีสหกรณ์ที่ มีภูมิความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ นักวิชาการชาติพันธุ์และคนพ้ืนที่รักถิ่น เช่น ชาวมอญ  
ไทยลาวทรงด า ลาวโซ่ง ลาวเวียง กะเหรี่ยงพ้ืนเมือง พ้ืนถิ่นอ าเภอสวนผึ้ง 
เขตเทือกเขาตะนาวศรี 
 3. เพ่ิมโอกาสในการร่วมพัฒนาต้องการก าหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เฉพาะ (special economic zone) จังหวัดกาญจนบุรี/บ้านพุน้ าร้อน 
เชื่อมต่อภูมิภาคตะนาวศรี – ราชบุรี การจัดการผ่อนปรนนักท่องเที่ยวผ่าน
แดนของเมียนมาร์เพ่ือนบ้าน AEC ด้วยกัน รวมทั้งการเติบโตของตลาด 
การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจรีสอร์ท 
การแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
แบบกีฬาและการพักผ่อน (Sport and activity) ที่เริ่มมีความส าคัญและ
เชื่อมโยงกันสามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่จังหวัด  ประชาชนและ 
นักธุรกิจท้องถิ่นและได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการและประชาชน
ในจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
 4. ดึงและน าความนิยมในการใช้พ้ืนที่สวยงามแปลกตาเต็มไปด้วย
ศิลปะว่ าเป็นความงามตามธรรมชาติ ร้ านกาแฟส าหรับ chill out, 
checked in ร่วมยุคสมัย lifestyle คนรุ่นใหม่มาเป็นจุดขาย 
 5. ขายสินค้าหลากหลายแบบควบคู่กันเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเมือง 
ยกระดับรายได้ยกฐานะทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น 
  1. ชูจุดขายศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายกับทางศิลปะทวารวดี
ให้ค้นคว้าติดตาม 



 
 

  2. จัดเส้นทางท่องเที่ยวแปลกตาให้มีงานเชิงศิลปวัฒนธรรม 
ดินแดนเดิม วัดวาอาราม เยี่ยมชมชนเผ่าดั้งเดิม อาชีพ ความงามตามธรรมชาติ 
ของภูเขารีสอร์ท ความสะดวกสบายของที่พักหลากหลาย ระยะทางไม่ไกล
จากกรุงเทพฯ 
  3. จัดแหล่งกีฬายอดนิยม เช่น เส้นทางจักรยาน เส้นทาง 
Motor Bike ที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองได้ทั้งจังหวัด 
  4. ขายสินค้า otop ของกินของฝากเป็นเอกลักษณ์และมี
คุณภาพ 
  5. สนับสนุนเอกลักษณ์ของผู้คนชาวราชบุรีที่มี อัธยาศัยดี 
เปิดเผย นิสัยดีเป็นจุดขาย 
  6. ชูจุดเด่นที่สามารถท่องเที่ยวตามรอยพ่อหลวงตามโครงการ
พระราชด าริได้ เช่น โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  7. ชูจุดขายการมีระยะทางใกล้กรุงเทพฯ วันเดียวไปกลับขับรถ
เที่ยวได้ด้วยตนเอง เส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย 
 6. ชูจุดเด่นของศักยภาพพ้ืนที่และคุณภาพผู้ประกอบการ โดยจัด
ประชุมผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับส านักงาน ททท. ทั้งต่างประเทศ
และทุกจังหวัดในไทยท าให้มีโอกาสรับทราบการขยายจุดขายจุดเด่นของ
จังหวัดไดม้ากขึ้นโดย 
  การก าหนดขอบเขตประยุกต์การพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีวาระรัฐบาล (National 



 
 

Agenda) โดยน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์และเป้าประสงค์จังหวัด
โดยแชร์โพสต์ให้ประชาชนทราบและสามารถเสนอแนะได้ 
  ก าหนดแนวเขตอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด และการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะก ากับดูแลเศรษฐกิจ
พาณิชย์ท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัด 
  - โดยสนับสนุนการศึกษาร่วมกับภาควิชาการในพ้ืนที่ เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขต 
ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตบางแพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทับแก้ว และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันตก นักวิชาการ นักปราชญ์ 
รวมทั้ง หอการค้า สภาอุตสาหกรรมสาขาการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน 
กลุ่ม otop และภาคราชการ ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการพัฒนากีฬา
จักรยานควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  - ผลั กดั น ให้ ศั กยภาพ พ้ืนที่ การท่ อง เที่ ยวของจั งหวั ด 
ศิลปวัฒนธรรม มาจัดท าเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวร่วมกับ ททท. ภูมิภาค 
กาญจนบุรี ททท. ราชบุรี ควบคู่การประชาสัมพันธ์ “เมืองต้องห้ามพลาด” 
และ “เมืองต้องห้ามพลาด ...Plus”  
  - ผลักดันคณะท างาน (Working Group) ด้านการกีฬาและ 
การท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน รูปแบบประชารัฐ 
  - ผลักดันและสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณการท่องเที่ยว 
ตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้มีโครงการจัดกีฬา
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น การจัดวิ่งมาราธอนราชภัฏจอมบึง 
ที่ขึ้นชื่อกว่า 30 ปี ให้สามารถเป็นใบเบิกทางสู่มาราธอนระดับโลก เช่น 



 
 

Tokyo Marathon หรือ Boston Marathon มีนักกีฬาจากทั่วโลกมาร่วมวิ่ง 
รวมทั้งพระราชวงศ์ระดับสูงของไทย, การจัดแข่งแรลลี่รถยนต์, การวิ่ง Trail 
Cross Country 
  - ขอความร่วมมือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตะวันตก 1 
(ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ) จัดการแข่งขันแรลลี่  เพ่ือดูการพัฒนา 
“การเกษตรตามรอยพ่อ” การจัดแข่งจักรยานต่อเนื่องทุกสัปดาห์ในพ้ืนที่
อ าเภอเมือง จอมบึง บ้านคา สวนผึ้ง โพธาราม วัดเพลง ด าเนินสะดวก  
บ้านโป่ง บางแพ และปากท่อ 
  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมชนเผ่า 8 ชนเผ่า 
  - สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าการเกษตร และการเกษตร 
แปรรูปในทุกพ้ืนที่ เช่น สหกรณ์โคนม (หนองโพ) ในพระราชด าริ, จัดงาน 
วันโคบาล 
  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ในทุกอ าเภอ 
  - สนับสนุนจัดกิจกรรมย้อนยุคสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ 
ในพ้ืนที่คลองด าเนินสะดวก ตั้งแต่หลัก 0 ถึงหลัก 8 
  - จัดระบบการระดมความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาชน
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ร้านค้าประชารัฐ บริษัท ประชารัฐสามัคคี ที่มีสินค้า
คุณภาพระดับจังหวัดจัดจ าหน่าย : Premium Goods, OTOP 5 ดาว, 
Organics GMP ฯลฯ 
  - กระตุ้นให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรแนวใหม่  
การแปรรูปสินค้า การขายสินค้าเกษตร Online, Packaging และการประกวด



 
 

นวัตกรรม เช่น มะพร้าว Can มะพร้าวจากผลดั้งเดิมที่มีจุกเปิดได้ (สามารถ
เปิดฝาได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ของมีคม) 
  - การจัดประกวดสินค้า OTOP เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
  - การสนับสนุน Start Up ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่สอดคล้องนโยบายรัฐบาล เดินหน้าเผยแพร่แนวคิด Thailand 4.0  
ในสังคม เน้นย้ า Gen Z (นักเรียน นักศึกษา)  
  - ให้มีการน าอุปกรณ์เครื่องไม้ เครื่องมือ มาสนับสนุนการลดต้นทุน
การผลิต การน าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยที่ส าเร็จแล้วมาแปลงสู่การปฏิบัติ  
ตามโรงเรี ยน วิ ทยาลั ย มหาวิทยาลั ย และเวที วิ ทยากรในจั งหวั ด  
โดยการยกตัวอย่าง, การกระตุ้นการขับเคลื่อนการเกษตรแปลงใหญ่, ปลูกพืช
ได้มากไม่พ่ึงธรรมชาติจากน้ าฝนธรรมชาติเพียงอย่างเดียว, ปลูกพืชได้ราคาดี, 
ปลูกพืชตามตลาดต้องการ 
  - กระตุ้นให้ทุกองค์กรตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ทั้งน้ าเสีย มลพิษฝุ่นละออง อันตรายจากสารพิษหรือโรคอุบัติใหม่ 
  - การรณรงค์ ใช้ สื่ อจาก Social Media ประชาสัมพันธ์แบบ  
Inter active เชิงสร้างสรรค์ ตอบได้แบบ “24 – 7” เป็นการใช้ IT ลดค่าใช้จ่าย 
กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดเวลา (24 – 7) 
  - ปลูกฝัง แนวคิด (Internet of Things : IoT) และการแสวงหา 
องค์ความรู้จากตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จ (Benchmark)  
  - สร้างจิตส านึกของชาวเมืองให้ผลิตเมื่อได้ก าไร อย่าผลิตแล้ว
ขาดทุน ผลิตเพราะไม่รู้จะท าอะไร 



 
 

  - สร้างระบบคิดค านึงแก่ประชาชน (ปรับ Mind Set) ว่าทุกอย่าง
ต้องสอดคล้องสังคม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเมือง สังคมจิตวิทยา  
(ไม่กระท าการสิ่งใดโดยไปท าลายสิ่งอ่ืน) : Disruptive Economy, Disruptive 
Change  
  - ความร่วมมือจากเพ่ือนบ้านว่าคือเพ่ือนแท้ที่ เข้ามาร่วมงาน
แบบอย่างเพ่ือนมนุษย์มีมนุษยธรรมก้าวไปด้วยกันแบบเพ่ือน AEC ส่วนการค้า
มนุษย์ระหว่างประเทศให้เป็น 0 
  - ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย น าไปใช้ให้มีประโยชน์ตามวัฒนธรรม
ดีงามของไทย 
 การประยุกต์แนวคิดการพัฒนาบุคลากร จากการศึกษาที่ Berlin 
School of Economic และการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวทางน้ า  
ณ นครเบอร์ลิน : Germany 
 จากการศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านต่าง ๆ จาก Berlin School of 
Economic และการรับการศึกษาความรู้จาก CMMU ในประเทศไทย 
ข้าพเจ้าคาดหวังว่าสามารถน าแนวคิดด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว, การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
รวมทั้ง การปรับความคิด (Mind Set) ของบุคลากรระดับสูงภาครัฐและ 
ตัวข้าพเจ้าได้ ดังนี้ 
 - การจัดระบบแนวคิดสมัยใหม่ในการบริหารจัดการบุคลากร
ภาครัฐ ที่มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเปิดรับองค์ความรู้ได้ด้วยการจัดการ
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงเร็ว Fast และ Trends ใหม่ ๆ จากสื่อ Social 
Media โดยเฉพาะแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตามแนวคิดของ



 
 

สหประชาชาติและรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาภาค – กลุ่มจังหวัด 
 - การจัดให้มีผู้มีความรู้ด้านการบริหารบุคคลที่มีองค์ความรู้ด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งทฤษฎีการจัดการ EIA EHIA ถ่ายทอด 
Coach ด้านหลักวิชาการที่ภาคเอกชน นักลงทุนต้องด าเนินการก่อนการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันข้าราชการ สมาคมท่องเที่ยว จะไม่มี
ผู้มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การบริการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) มาร่วมการตรวจสอบ
โครงการ โดยเฉพาะในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ดูแลพ้ืนที่  
รับเรื่องการขอตั้งกิจการและอนุมัติหรือให้ความเห็นประกอบการอนุมัติ
โครงการแนวใหม่ อย่างมีองค์ความรู้ มีมาตรฐาน โดยมาตรฐานนักวิชาการ
ที่มีจ านวนน้อย จ ากัด  และมักจะพยายามเสนอโครงการด้านบวก 
อย่างเดียว เพื่อให้โครงการผ่านได้ 
 - จังหวัดควรมีหน่วยงานบูรณาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม+
การท่องเที่ยว+อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เช่น องค์การจัดการการน้ าเสีย 
(มหาชน) องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอ านาจหน้าที่เฉพาะเป็นพ่ีเลี้ยงแก่
จังหวัด อ าเภอ อปท. และภาคประชาชน 
 - ทัศนคติด้านการจัดการ ควรมองด้าน Positive มากกว่า 
Negative โดยขอความร่วมมือจากภาคประชาชนพร้อมให้องค์ความรู้ต่อ
ผลกระทบระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวแก่พ้ืนที่ ตัวอย่างที่เป็นได้ชัด        
คือ การจัดระบบ การท่องเที่ยวตามคลอง /แม่น้ า Spree ในนครเบอร์ลินที่



 
 

เป็นเขตปกครองตนเองอิสระ 1 ใน 2 แห่งของเยอรมัน กึ่งท้องถิ่น กึ่งรัฐอิสระ 
จัดระบบการท่องเที่ยวทางเรือในล าน้ าระยะ 5 ก.ม. ด้วยตนเองได้อย่างดี เช่น  
 - มีไกด์หรือผู้มีองค์ความรู้ สามารถอธิบายแก่นักท่องเที่ยวได้อย่าง
ช านาญการ รู้จริงมีสาระ พูดในแนวทางเดียวกันที่เป็นเชิงบวกแก่พ้ืนที่ 
 - มีองค์ความรู้ในบรรดาสถานที่เรือล่องผ่าน (หากปรับมาใช้ใน
จังหวัด คือ การอ านวยสะดวกท่ีมี Stories, ประวัติศาสตร์, เรื่องเล่า, วัด, 
ครัวเรือน, ชุมชน, อ าเภอ, สิ่งก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ทราบ) 
 - จัดระบบการเดินเรือที่มีการควบคุมความเร็ว , เสียง, ควัน,  
การควบคุมมูลฝอย/เรือไฟฟ้า 
 - จัดระบบท่าเรือ ค่าบริการ และการกระจายจุดจอดเรือที่ราคา
เดียวกัน ยุติธรรมมีมาตรฐาน 
 - จัดให้มีกล้อง CCTV ช่วยตรวจสอบ, มีเจ้าหน้าที่ทั้งการท่าเรือ
ท้องถิ่น, เจ้าท่า, ต ารวจท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่นครเบอร์ลิน และฝ่ายความมั่นคง 
 การวัดผลและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม (Ultimate Outcome) 
มากกว่าการได้ท าให้งานส าเร็จ (Outcome) คาดว่าจะสามารถสร้าง
วัฒนธรรมคนที่เก่ียวข้อง, ผู้บริหารระดับสูง ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในราชบุรี
ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะทัศนคติและการพัฒนาองค์การในด้านการท่องเที่ยวที่มี
ความสมดุลด้านธรรมชาติ และความมั่นคง สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
เพ่ิมข้ึน 
 



 
 

 บทสรุป 
 ข้าพเจ้าเห็นว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการกีฬาการวิธี
ดังกล่าวสามารถจะด าเนินการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพ้ืนที่ได้ 
และมีศักยภาพของพ้ืนที่ตัวชี้ วัดสามารถท าปรับและประยุกต์ใช้ ได้ 
ในทุกพ้ืนที่และสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาลและ Road map ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ได้อย่างดี โดยเฉพาะการน าประสบการณ์ องค์ความรู้ด้าน
การบริหารงานบุคคลจาก Berlin School of Economic, CMMU และ
การศึกษาดูงานการท่องเที่ยวทางน้ า ณ นครเบอร์ลินมาปรับใช้ได้ 

 
 
 


