๑

ราชมงคลนาน เปดบานรับฟงความเห็นสูการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๕๔ ในเวลา ๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน
จัดเสวนาเวทีสาธารณะในประเด็น “ การระดมความเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ” ณ หอง
ประชุมพุทธรักษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เพื่อสรางการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน ตั้งแต ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน เปนเวทีระดมสมองและ
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น อยางกวางขวาง และนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองชุมชน และจังหวัดนาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อนําความเห็นจากภาค
สวนตางๆ โดยยึด หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวม นิติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ความ
รับผิดชอบและความความคุมคา มาพัฒนามหาวิทยาลัย และ เพื่อสรางทัศนคติทางบวกตอ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียของการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไดรับความสนใจจาก
ผูเขารวมเสวนา ระดมความเห็นจากภาคสวนตางๆ อาทิ นายสมชาย พันธุแกว ผอ. สกสค.จ.นาน
นายเชิดชัย จริยะปญญา ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.นาน พ.ต.ต. ทนงศักดิ์
พิชญวิชาธรรม สภ.เมืองนาน ใหเกียรติเปนผูเสวนาหลักบนเวที ทั้งนี้ประเด็นการสนทนา
ครอบคลุมแนวทางการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ การใหบริการบุคลากร อาคาร สถานที่ การ
พัฒนาการเรียนการสอน ใหเกิดความหลากหลายและรองรับการเปลี่ยนแปลงของไทย ไปสูการเปน
สวนหนึ่งในประชาคมอาเซียน การวิจัยทองถิ่นและสากลเพื่อสนับสนุนและใหความมั่นใจแก
เกษตรกรดานพืช และสัตว การบริการวิชาการแกชุมชนถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมและมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่น

๒

สําหรับบทสรุปความคิดเห็นจากเวทีสาธารณะที่ประกอบดวยการบันทึกภาพ และเสียงจาก
ภาคสวนตางๆ รวมถึงผูเขามาแลกเปลี่ยนสนทนารวมกันในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ นํามาสรุปถอด
ความดังนี้

๑. ประเด็นความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ผานการบันทึกภาพและเสียง ไดแก
พระครูพิทักษนันทคุณ เจาอาวาสวัดปาอรัญญาวาส ตัวแทนภาคสังคม ชุมชนทองถิ่น
เสนอความเห็นใหสรางอาราม หองสมุดหรือหองปฏิบัติธรรม สําหรับนักศึกษา อาจารย และ
ประชาชนทั่วไป ใหเปนที่พึ่งพิงทางธรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน ภายในมหาวิทยาลัย เชนบริเวณดานหนาควรยายบานพักไปอยูดานอื่น
เพื่อความงดงามและเปนระเบียบ และภายนอก เชน ถนนดานขางชุมชนเชียงแข็งปรับปรุงใหเปนสวน
ดอกไม เปนสวนที่ใหประชาชนเขาใชประโยชน เปนสถานที่ออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมอื่น ใหชวย
ปรับภูมิทัศนใหเหมาะสมสวยงาม พรอมรับผูมาเยือน
นางอมรรัตน ผาแกว ปลัดเทศบาลเมืองนาน ตัวแทนภาคทองถิ่น ภาครัฐ
ตองการเห็นมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม สนับสนุนดานวิชาการ ใหแกกลุม
ทางสังคมตางๆในชุมชน เชน ผูสูงอายุ เยาวชน แมบาน เสริมการใหบริการการทองเที่ยว ความรูเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของนาน
นางกนิษฐา ไชยกวินกุล ผูจัดการธนาคารออมสินสาขาหางนราไฮเปอรมารท ตัวแทนภาค

ธุรกิจ
เสนอเพิ่มทางเลือกคณะตางๆใหมากขึ้น และเพิ่มหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรเสริมอื่นๆ
ใหบุคลากรที่ตองการเพิ่มพูนความรูในจังหวัดนาน
การปรับใหมีจุดตอนรับและตอบคําถามที่เหมาะสม แกบุคคลภายนอกใหมีความสวยงามนา
ประทับใจ
การแตงกายของนักศึกษาที่ลอแหลม อยากใหมหาวิทยาลัยเขมงวดกวดขัน นอกเวลาเรียน
ควรรณรงคใหเปลี่ยนเปนชุดอื่น ใหชวยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนาน

นายสาธิต บุญทอง ประธานหอการคาจังหวัดนาน ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน
เสนอแนวคิด ใหมหาวิทยาลัยใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยางคุมคา เชน สนามกีฬา ๒
สนาม ไมตองเกรงจะเสียหาย
อยากใหอาจารยดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิด อยาถือวานักศึกษาเปนเด็กโต เพราะอยางไรก็
เปนลูกหลานคนเมืองนาน ใหสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาดวยกันใหรักใครสามัคคี มีความ
ผูกพันตอกัน
การแตงกายที่หมิ่นเหมมากของนักศึกษาหญิง ใหชวยกันรณรงคแกไข เพื่อเปนการชวยกัน
ธํารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดนานไว
ดานการเรียนการสอน ในสวนของการเขาฝกงานกับสถานประกอบการของนักศึกษา อยากให
ตารางเวลาฝกกับเวลาปฏิบัติงานจริงมีความสอดคลองกันกับสถานประกอบการ เพื่อนักศึกษาจะได

๓

ประสบการณอยางแทจริงโดยฝกเต็มเวลาตลอดทั้งวัน และใหอาจารยเขานิเทศนักศึกษาใกลชิดและ
บอยครั้ง
ประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารยแตละศาสตร เชน วิทยาศาสตร หรือศาสตรอื่นๆ
จะเปนผลดีตอสถาบันจะไดรับความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
นายสวย พรรณรงค ผูนําชุมชนบานหวยลอย อําเภอบอเกลือ ตัวแทนภาคประชาชน
เสนอความเห็นวา การสงเสริมอาชีพที่มหาวิทยาลัย ออกมาบริการวิชาการอยากใหจัดอยาง
ตอเนื่อง และนําความรูทางวิชาการมาสูชุมชน มาบริหารดานวิชาชีพแกประชาชน
นายปรเมศร ณวันดร นายกองคการนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา
เสนอใหมีหลักสูตรการทองเที่ยว เพิ่ม ดานสาธารณูปโภคตางๆ ไดแก ใหมีทางเดินระหวาง
อาคารใหมีหลังคาคลุมแดดคลุมฝน โรงอาหารมีรานอาหารนอย เกาอี้พักคอยมีไมเพียงพอ หองน้ํา
ไมเพียงพอไมสะอาด ในชวงกลางคืนมีการจํากัดเวลาการใชอาคารวิทยบริการดานลาง อุปกรณการ
เรียนการสอนมีไมเพียงพอ เชน อุปกรณคอมพิวเตอรมีนอยและไมทันสมัย ตองการใหอาจารยสงเสริม
นักศึกษาทํากิจกรรมมากๆเพื่อสนับสนุนการมีจิตสาธารณะ เพิ่มจํานวนอาจารยตอหลักสูตรเพราะไม
เพียงพอและไมมีความหลากหลาย

๒. ประเด็นความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ ผานการเสวนารวมกันในเวทีสาธารณะ
ไดแก

นายสมชาย พันธุแกว

นายเชิดชัย จริยะปญญา

พ.ต.ต. ทนงศักดิ์ พิชญวิชา
ธรรม

นายสมชาย พันธุแกว ผูอํานวยการ สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนาน (สกสค.) ตัวแทนภาคการศึกษา
เสนอใหมีการถายทอดดานวัฒนธรรมจังหวัดนานใหมาก เพื่อสอดคลองกับการทองเที่ยวของ
จังหวัดที่ไดรับความสนใจมากขึ้นในปจจุบัน
ควรนํานวัตกรรมที่เหมาะสมมาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน เนนวิชาการใหม
แนวความคิดใหม เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ใหมากขึ้น
สรางความรักความผูกพันกันใหหมูนักศึกษา ศิษยเกาศิษยปจจุบัน

๔

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรตามวิถีของบุคคล ทั้งอาจารยและนักศึกษา ตามความสนใจเพื่อให
เกิดความมั่นใจ โดยทําสํารวจสิ่งที่ตองการกอน
สงเสริมใหรับเยาวชนในจังหวัดเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่น
ใหสงเสริมบริการวิชาการแกชุมชน เปนการฝกวิชาชีพใหแก เยาวชน ประชาชน
สงเสริมใหนักศึกษามีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแกนักศึกษาขณะปดภาคเรียน เพื่อลดการมั่วสุม
อบายมุข ยาเสพติด อาชญากรรม
แสดงความชื่นชมตอวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่จัดใหมีการเสวนาแลกเปลี่ยน และพยายาม
เตรียมความพรอมสูความเปนสากล
นายเชิดชัย จริยะปญญา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
ตัวแทนภาครัฐ
เสนอแนวคิดวาคุณภาพนักศึกษาสงผลถึงการพัฒนามหาวิทยาลัย แตอาจเปนเพราะนักศึกษา
ในอดีตและปจจุบันมาจากนักเรียนทุนนอย ผลการเรียนคอนขางต่ํา แตก็สามารถสงเสริมใหเปนนัก
ปฏิบัติการไดตามปณิธานของมหาวิทยาลัยซึ่งจะเปนผลดีมากตอชุมชน และสังคมนาน
การเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนประชาคมอาเซียนภายใน ๔ ปขางหนา ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๘ การเชื่อมตอทางโครงสรางคมนาคม การไหลวนของภาคเศรษฐกิจ การทองเที่ยว สินคา
บริการ การศึกษา การขนสงการตลาด มหาวิทยาลัยควรตั้งรับโดยการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับ
ภาวการณที่จะเกิดขึ้น ไดแก เพิ่มหลักสูตรการทองเที่ยวการโรงแรม เปดหลักสูตรปริญญาโทรองรับ
นักศึกษาปริญญาตรี โดยยังคงยึดวิถีชุมชนและวัฒนธรรมพื้นเมืองสืบตอไป
พ.ต.ต. ทนงศักดิ์ พิชญวิชาธรรม สถานีตํารวจภูธรเมืองนาน ตัวแทนภาครัฐ ผูบังคับใช
กฎหมาย
ในแงการใชกฎหมายจราจรทั้งอาจารยและนักศึกษา ใหยึดถือกฎระเบียบที่ถูกตองเมื่อ
เดินทางออกนอกมหาวิทยาลัย และเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน และชุมชน
ความเห็นตอการการแนะแนวการศึกษาตอใหแกนักเรียน ชี้แนะขอไดเปรียบเรื่องสถานที่ ภูมิ
ทัศน ความนาอยูนาสบาย เหมาะแกการเรียนการศึกษา และเนนแสดงความสําเร็จของนักศึกษารุนพี่
มากๆ เพื่อเปนแนวทางที่ดีในการประชาสัมพันธและแนะแนว มองวาการเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหมาก
ขึ้นจะชวยสงเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยไดดี
ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
เสนออยากใหทําประชาพิจารณ เกี่ยวกับการเปดหลักสูตรปริญญาโท ใหคนในทองถิ่นจังหวัด
นาน และใหปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีเพื่อชวยประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
เพราะเปนพื้นที่รองรับการแขงขันกีฬาฟุตบอลของจังหวัด มีผูคนหลั่งไหลเขามาใชบริการสถานที่ เปน
โอกาสดีในการเสนอภาพลักษณที่นาเรียน
นางเชาวนา เขื่อนปง ศูนยบริการนักทองเที่ยวจังหวัดนาน

๕

ปจจุบันรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเขาฝกงานเกี่ยวกับการตอนรับนักทองเที่ยว และการนํา
เที่ยวแนะนําสถานที่สําคัญ ใหบริการประจํารถราง มีขอเสนอใหสงนักศึกษาเขาฝกงานใหตรงกับชวง
เทศกาลทองเที่ยวหลัก เนื่องจากที่ผานมานักศึกษาไดรับคําชื่นชมจากศูนยฯ และนักทองเที่ยว บาง
โอกาสมีรายไดพิเศษจากการนําเที่ยว จึงนาสนับสนุนใหมาก
นายวุฒิไกร ดวงพิกุล นายกองคการบริหารสวนตําบลฝายแกว
เสนอความคิดหลายแงมุม ดังนี้ งานวิชาการ ดานวิทยาศาสตรเนนพืช สัตว ประมง ประมาณ
รอยละ ๗๐ ที่จัดการเรียนการสอน ถือวามาถูกทางแลวสําหรับมหาวิทยาลัย เพราะบัณฑิตสามารถ
กลับคืนสูทองถิ่นเพื่อประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนการสืบทอดอาชีพตอจากบรรพบุรุษ ทั้งนําไปสูการผลิตอาหาร โดยเฉพาะอาหาร
ปลอดภัย ปลอดสารพิษ งานวิชาการดานสังคมศาสตร บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด
คอมพิวเตอร สามารถรองรับธุรกิจการคาระหวางประชาคมอาเซียนไดในอนาคต งานวิชาการดาน
วิศวกรรม เชนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มารองรับการเปนแรงงานคุณภาพ โดยประกอบอาชีพที่มี
พื้นฐานดี จึงอยากเนนใหโอกาสคนในทองถิ่น ใหโควตาศึกษาตอมากๆ และใชการประชาสัมพันธ
อยางจริงจังในหลายๆรูปแบบ
งานวิจัยและบริการวิชาการ อยากใหเนน ดานพืช ในทองถิ่น เชน ขาวโพด ถั่ว ผัก และพืช
อื่นๆ เชนการวิจัยเกี่ยวกับดินที่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา ประเภทของปุย สารเคมี ความลาด
เอียงของพื้นที่ และลักษณะการเกษตรที่ไมถูกผูกขาดเมล็ดพันธุ ดานสัตว ในทองถิ่น คือการสงเสริม
พันธุ โค กระบือ สุกร ไก ปลา ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนในทองถิ่น นําไปเลี้ยง บริโภค และจําหนาย
สรางรายได ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลวิจัยทั้งระบบ น้ํา ฟา ปา ดิน ชวยระดับอําเภอ ทองถิ่น
ดูแลดานขยะและสารพิษในอาหาร งานวิจัยที่สิ้นสุดอยากใหเผยแพรประชาสัมพันธ เชิญภาค
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมวางแผน เกี่ยวกับพืช และสัตว เชนการเสริมพันธุที่ดี หรือการผลิตอาหารสัตว
รองรับ
ใหเปนหนวยอบรมใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน หรือสนับสนุนใหใช
สถานที่ บุคลากร วิชาการ สนามกีฬา และหองประชุม มีคาเชาคอนขางสูง อยากใหลดราคาในสวนที่
เปนเครือขายใกลชิดกัน
เห็นปญหาของหอพักนักศึกษาในชุมชนใกลเคียง แนะนําในหากิจกรรมมาสงเสริมใหเด็กเปน
สวนหนึ่งของชุมชน เชน นํามารวมเปนฝพายเรือแขงประเพณี
นายธีรพล วงคสิทธิ์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนาน
ใหผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคม รองรับการเปลี่ยนแปลง เปนการสรางฐานองคความรู โดย
การวิจัย และคืนขอมูลสูชุมชน เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองได
เสนอใหสงนักศึกษาฝกงานกับชุมชน มากกวาสงไปสถานประกอบการที่เปนบริษัทหางราน
หรือโรงงาน เพราะจะไดใกลชิดกับประชาชน ไดฝกการคิดวิเคราะห วิจัย และคืนขอมูล
นายสนอง คนสมบัติ ผูอํานวยการโรงเรียนนานอย
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ในฐานะสงนักเรียนมาสูสถาบัน เห็นวา สถาบันมีสวนชวยรองรับและสรางโอกาสใหเด็ก
นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนานไดมาก โดยเฉพาะการใหเด็กที่เรียนอยูจบออกมาสามารถพึ่งตนเอง
ได คือผลิตอาหารเองไดเพราะเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
เสนอใหหาเด็กนักเรียนมาเตรียมตั้งแตชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๔ เพราะมีนักเรียนอีกถึง ๓๔ โรง
ในจังหวัดที่ตองการที่เรียนตอระดับอุดมศึกษา และหากมหาวิทยาลัยมีความพรอมเสนอใหเปด
หลักสูตรปริญญาเอกดวย
นายหยงเพียว เลิศลีลาเรืองแสง นักธุรกิจเอกชน
ในฐานะเปนกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดนานหลายแหง มีความเปนหวงเกี่ยวกับการขยาย
ที่ดินของประชาชนจังหวัดนานใหแกคนตางถิ่น เสนอวาใหชวยกันสอน นักเรียน นักศึกษา ชาวบาน
อยาขายที่ดินใหคนตางถิ่น โดยเฉพาะที่ไรที่สวน โดยศึกษาการปลูกพืชที่ใหผลผลิตระยะยาวและคุมคา
เชน ไมสัก ไมยางพารา เก็บไวใหรุนลูกหลานและเปนแหลงปาไม ออกซิเจนของโลก
ผูรวมเสวนาฯ เสนอความคิดวา
หลักสูตรที่ตองเตรียมคนรองรับใหพรอมทุกคณะ สําหรับการรองรับประชาคมอาเซียน ๑๖
ชาติ และที่สําคัญคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนที่ตองใชมากในอนาคต
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ตอบสนองความต้ องการของชุมชน
สังคมท้ องถิ่น จังหวัดน่ าน
เพิม่ ทางเลือก โอกาสทางการศึกษา ทุก
หลักสู ตร ทุกระดับ
ไปสู่ การพึง่ พาตนเอง

รองรับการเปลีย่ นแปลงสู่ การเป็ นสมาชิก
ภาพประชาคมอาเซียน
เผชิญหน้ ากับการแข่ งขันระดับภูมภิ าค
เร่ งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
สร้ างคุณภาพบัณฑิตตรงกับ
ตลาดแรงงาน
เก่ ง ดี มีคุณธรรม

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ยึดมัน่ ในฐานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ตามอัตลักษณ์วถิ ีชีวติ แบบล้านนาตะวันออก
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รศ.ดร. คมสัน อํานวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
กลาวตอบถึงประเด็นคําถามเรื่อง ทิศทางการจัดปรับตัวเปนมหาวิทยาลัยของจังหวัดนาน วา
แนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตองอางอิงถึงพระราชบัญญัติการกอตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดพันธกิจ
ที่ชัดเจนวาจะผลิตบัณฑิตดานใด ดังนั้นการที่ มหาวิทยาลัยจะปรับจากมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยี
เปนมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองดานสังคมศาสตรดวย จึงตองปรับแกตั้งแตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ดังนั้นแนวทางการเพิ่มบัณฑิตใหตอบสนองความตองการจากทุกภาคสวน และเพื่อรองรับการเกิดของ
ประชาคมอาเซียน การเชื่อมตอกับเขตเศรษฐกิจระหวางประเทศตางๆ เนื่องจากจังหวัดนานเปนจุดที่
สามารถเขาถึงภูมิภาคอาเซียนไดงายอีกทางหนึ่ง ยกตัวอยางเชน การรวมกันระหวางสายวิทยาศาสตร
ของมหาวิทยาลัย ดานพืช สัตว ประมง เทคโนโลยีชีวภาพ สายสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดานพัฒนาชุมชน และสายสาธารณสุขจากโรงพยาบาลนาน ซึ่งตางมีศักยภาพที่หลอมรวมกันแลวเกิด
ประโยชนแกสังคมคนนานได
ฉะนั้นการที่ประชาชนจังหวัดนานเสนอแนวคิดวา ตองการสถาบันอุดมศึกษาที่สนองความ
ตองการรอบดานอยางแทจริง จึงควรมาจากการสนับสนุนโดยภาคสวนตางๆในจังหวัดที่มีศักยภาพ
เพียงพอเพื่อขับเคลื่อนไปสูทิศทางที่สังคมนานตองการ
สําหรับการไหลทะลักของนักทองเที่ยวเขาจังหวัดนานในรอบปที่ผานมา มหาวิทยาลัยมี
ขอเสนอวาควรมีเจาภาพที่การจัดสัมมนาอยางกวางขวางถึงผลประโยชน ที่เกิดขึ้นวาผูมีสวนไดสวน
เสียจากการทองเที่ยวที่แทจริงคือใคร และชุมชนตางๆจะเขามามีสวนรวมอยางไร ทิศทางสูจึงการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนโดยมีสวนรวมกับชุมชนเปนเชนไร.
สุภาวดี ศรีแยม
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