
การสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน ครั้งท่ี 2 

“พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” 

(Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting) 
 

1. ความเป็นมา 

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เป็นหน่วยงานในสังกัดการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวไทย  และมุ่ง
สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก าหนดจัดการสัมมนา 
ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว : เชื่อมโยง 
แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” (Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting) โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่ง
ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงพลังของการเดินทางท่องเที่ยวในโลกปัจจุบัน ซึ่งมิได้มุ่งเน้นเพียงมิติทางเศรษฐกิจแต่
เพียงมิติเดียว แต่ยังครอบคลุมมิติทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้ม
ของการเกิดขึ้นของภูมิทัศน์ใหม่ทางการท่องเที่ยว (New Travelscape) ระดับโลกที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ 

ภายใต้การเจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่ส่งผลต่อการเติบโต
ของรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ จนบางครั้งอาจละเลยและมองข้ามประเด็นทางสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นสาระหลักที่ค้ าจุนและเกื้อหนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในปัจจุบัน อีกทั้งกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน  

การจัดสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ และ
การบรรยายถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ผ่านการปฏิบัติที่เป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะ  
project based เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจ และเรียนรู้กระบวนการคิดและกลไกการขับเคลื่อนวิธีคิด  วิธี
ท างาน อันจะน าไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการท างานด้านการท่องเที่ยวในอนาคต  

2. แนวคิดหลักในการจัดสัมมนา 
การสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2 จัดภายใต้แนวคิด “พลังแห่งการเดินทาง

ท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” (Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting) 
มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากการบอกเล่าประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงของวิทยากร เพ่ือมุ่งให้เกิดแรง
บันดาลใจ เกิดความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 
3. วัตถุประสงค์ 
     1) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทาง 

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทิศทางและแนวโน้มของการท่องเที่ยวโลก อันจะน าไปสู่การยกระดับ
ภาพลักษณ์และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยให้เพ่ิมสูงขึ้น 

2) เพ่ือให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าใจและเห็นความส าคัญของพลังทางการท่องเที่ยวที่ 
สามารถเชื่อมโยงผู้คน ผ่านการแบ่งปัน และสามารถสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตอย่างงดงามและยั่งยืน 

3) เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เข้าร่วมการสัมมนา 
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4. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
4.1 การสัมมนา แบ่งเป็นการปาฐกถาพิเศษ 3 หัวข้อ และการบรรยาย 5 หัวข้อ ในทุกหัวข้อจะมุ่งเน้น

การบอกเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด และทักษะในการขับเคลื่อนงาน  
      ปาฐกถาพิเศษ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 
     - สานใจไทย สู่ใจใต้ สานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว 
       การเชื่อมโยงผู้คนโดยใช้กิจกรรมท่องเที่ยวในลักษณะการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรม 

home stay และการศึกษาธรรมชาติ 
     - การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้โครงการตามพระราชด าริ  
       กิจกรรมการท่องเที่ยวเ พ่ือการเรียนรู้  หรือ  Educational trip ในพ้ืนที่ โครงการหลวง 

นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านโครงการตามพระราชด าริ 
     - การพัฒนาการท่องเที่ยวในโครงการพัฒนาดอยตุง  
       การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหา สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

จากผู้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง 

        การบรรยาย 5 หัวข้อ ประกอบด้วย 
     - Walk and Talk along the river  
       การพัฒนาพื้นที่ริมน้ าเจ้าพระยาของ The Jam Factory สร้างปรากฏการณ์ใหมใ่ห้กับการ 

ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
     - Foodie Experience : Eat will keep us alive  
       กิจกรรมการท่องเที่ยวผ่านประสบการณ์การกิน วัฒนธรรมการกิน บนความเป็นท้องถ่ินนิยม 
     - Running Experience : Run for Local   
       กิจกรรมวิ่งมาราธอนและวิ่งเทรล ซึ่งให้ความส าคัญกับชุมชนตั้งแต่ออกแบบเส้นทาง จนเมื่อการ

วิ่งจบลง คนวิ่งสนุก และชุมชนได้อะไร  
     - Once upon a time in Community : Once Again hostel  
       การท าธุรกิจที่พักท่ีเคารพความเป็นมาของพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับ sense of place และผู้คนใน

ละแวกที่ตั้ง 
     - Thank you for giving : Socialgiver  
       ทุก ๆ การช้อปเรายังได้ช่วยสังคม ผู้คน 

4.2 นิทรรศการในบรรยากาศ “Sharing Caring and Connecting” พบกับการน าเสนอข้อมูล 
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดท าท่ีพักด้านการท่องเที่ยว การจัด 
บริการท่องเที่ยว 
 

/ 5. กลุ่มเป้าหมาย... 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
- สถาบันการศึกษา และเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
- ประชาชนที่สนใจ 
 

6. วัน เวลา และสถานที่จัดงาน 
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร  
 

7. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา  
1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  

 
______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรสัมมนำ ท่องเที่ยวม่ันคง สู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน ครั้งท่ี 2 
“พลังแห่งกำรเดินทำงท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้ำงสรรค์สังคม” 

(Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting) 
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกรำคม 2560 
โรงแรมดุสิตธำนี กรุงเทพมหำนคร 

 
08.30-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-09.15       พิธีเปิด โดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมำประกร รองนำยกรัฐมนตรี 

   ปำฐกถำพิเศษ  
09.15-10.00 สำนใจไทย สู่ใจใต้ สำนสัมพันธ์ผ่ำนกิจกรรมท่องเที่ยว 

โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลำนนท์ - องคมนตรี / ประธำนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์  

10.00-10.30 พักรับประทานชา กาแฟและของว่าง 

10.30-11.15      กำรท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้โครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
โดย นำยสมบูรณ์ วงคก์ำด - รองเลขำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร  
      อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) 

11.15-12.00       กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในโครงกำรพัฒนำดอยตุง 
  โดย ม.ล. ดิศปนัดดำ ดิศกุล - รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  

     มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

   บรรยำย 
13.00-13.40 Walk and Talk along the river  
  โดย ดวงฤทธิ์ บุนนำค - สถำปนิก / ผู้ก่อตั้งบริษทั ดวงฤทธิ์ บุนนำค จ ำกัด และ The Jam Factory 

13.40-14.20 Foodie Experience : Eat will keep us alive 
                 โดย กิติชัย ศิรประภำนุรัตน์ - กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท นวทรรศน์ ฮอสพิทัลลิตี้ จ ำกัด  

      ผู้สร้ำงสรรค์รำยกำรน ำเที่ยว Bangkok Food Tours 

14.20-15.00 Running Experience : Run for Local 
  โดย มนตรี บุญสัตย์ - อำสำสมัครจัดงำนวิ่ง 

15.00-15.15 พักรับประทานชา กาแฟและของว่าง 

15.15-16.00 Once upon a time in Community : Once Again Hostel 
     โดย ศำนนท์ หวังสร้ำงบุญ - ผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel  

16.00-16.45 Thank you for giving : Socialgiver  
  โดย อลิสำ นภำทิวำอ ำนวย - ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โซเชียลโมชัน่ จ ำกัด  

     เจ้ำของโครงกำรโซเชียลกิฟเวอร ์(socialgiver.com) 
 
16.45-17.00 ปิดการประชุม 

______________________________ 
 

 กำรแต่งกำย: ชุดสุภำพ สีด ำ   



ช ำระค่ำลงทะเบียน 

 

ใบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา 
ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน ครั้งที่ ๒ 

“พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว: เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” 
(Power of Tourism: Sharing Caring and Connecting) 

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
 
 

ชื่อ - นามสกุล                             

ต าแหน่ง              

ที่อยู่ / สถานที่ท างาน         

        

โทรศัพท์   โทรสาร       

อีเมล           
 
* รายละเอียดที่จะให้ระบุในใบเสร็จรับเงิน * 

ชื่อ - นามสกุล / ชื่อบริษัท / ชื่อหน่วยงาน 

                             

ที่อยู่ / สถานที่ท างาน         

        

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร                           
 
* หมายเหตุ:  
๑. กรุณำน ำฝำกเงินค่ำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมเข้ำบัญชีดังนี้ 
    ชื่อบัญช:ี กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
    ธนำคำร: กรุงไทย สำขำกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
    เลขที่บัญชีออมทรัพย์: ๓๘๗ - ๑ - ๐๐๐๐๑ - ๙ 
                   
๒. กรุณำส่งใบตอบรับ และหลักฐำนกำรน ำฝำกเงินค่ำลงทะเบียนไปยังงำนวิชำกำร กองวิจัยกำรตลำด  
    กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่หมำยเลขโทรสำร ๐ ๒๒๕๐ ๕๖๑๐ หรือ E-mail: mrdiv@tat.or.th          
    ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐        
 
๓. สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งำนวิชำกำร กองวิจัยกำรตลำด กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
    โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ตอ่ ๒๖๒๑-๒๔ 

mailto:mrdiv@tat.or.th

