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THE COACH Magazine INN WHY ฉบับจันทรที่ 10 กรกฎาคม
2560 นี้มีความเปนพิเศษสุดกับโอกาสไดเขาสัมภาษณแกะรอย
“โคชชิ่ง” นักวิชาการดานการเมืองและนักพัฒนาสังคมตัวจริง
เสียงจริงของประเทศไทยอยาง “คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน” อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา บุคคลผูมากประสบ
การณและเปนผูอยูเบื ้องหลังการเมืองมาเกือบสามทศวรรษ
จนไดรับการกลาวขวัญวาเปน “กุนซือ” ฝมือเลิศล้ำ คนหนึ่งใน
ประวัติศาสตรการเมืองไทย
“คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน” หรือ “อาจารยเอ” เกิดเมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม พ.ศ. 2508 (52 ป) ที่จังหวัดอุบลราชธานี  สำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อป พ.ศ. 2532 นิติศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท เมื่อป พ.ศ. 2535 นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัยฮารวารด
สหรัฐอเมริกา (LL.M. Harvard Law School)

เริ่มเขาสู “วัยทำงาน” เมื่อป พ.ศ.2532 ขณะที่ยังเปนนิสิตจุฬาฯ
กับการประเดิมเปน “ผูชวย” ของศาสตราจารย ดร. สุรเกียรติ์
เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สมัย
รัฐบาลของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ใน
ทีมที ่ปรึกษา “บานพิษณุโลก” โดยมีสวนรวมดูแลงานดาน
นโยบายสาธารณะ

เวลาน้ี จับงานหลายอย่าง
เพ่ือผูกให้เป็นวงจรเดียวกัน

วันน้ี “คุณวีระศักด์ิ โควสุรัตน” ในฐานะอดีตรัฐมนตรีวาการกระ
ทรวงทองเที่ยวและกีฬา และประธานกรรมการสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ TCEB-สสปน. ไดเลาถึงแนว
ทาง “โคชช่ิง” เก่ียวกับการขับเคล่ือนประเทศดวย “การทองเท่ียว
ยั่งยืน” ผานงาน 5 ดานที่เขาไปรับผิดชอบดูแลอยูวา

...หัวใจอยู่ที่อย่างยั่งยืน
เราส่งคนที่เราสร้างเสร็จ
เข้าไปเสริมกำลังให้แก่

ชุมชน...



นิตยสารออนไลน� รายสัปดาห� THE COACH  ออกทุกวันจันทร�ฉบับที่ 004 ประจำวันที่ 10-07-2017

INN WHY MAGAZINE

www.innwhy.com Facebook.com/INNWHY.TV     Youtube.com/c/innwhy 2/2

“เวลานี้จับงานหลายอยางเพื่อผูกใหเปนวงจรเดียวกัน เริ่มจาก
เปนอธิการของวิทยาลัยการทองเที่ยวและบริการ ของมหาวิทยา
-ลัยรังสิต มีหลักสูตรธุรกิจการบิน หลักสูตรเชฟ-ศิลปะการทำอา
หาร หลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคาร หลักสูตรทองเที่ยวและ
มัคคุเทศก สุดทายหลักสูตร นานาชาติ มีนักศึกษาจากเวียดนาม
ภูฏาน จีน เขามาทำใหเราเห็นตัวคนที่จะปอนเขาไปยังอุตสาห-
กรรมการทองเที่ยว วาไมไดเปนลูกจางอยางเดียว หลายคนกลับ
ไปประจำในทองถ่ินของตัวเอง ไปคลัสเตอรของตัวเอง ท้ังคนประ
สานหนวยงานรัฐในการประสาน ทำแผนทองเที่ยวในพื้นที่ของ
ตัวเองใหผูคนมาเยือนเขาใจเรื่องราวของบานเขาไดดี” 

...หัวใจอยู่ท่ีอย่างย่ังยืน
เราส่งคนท่ีเราสร้างเสร็จ

เข้าไปเสริมกำลังให้แก่ชุมชน...

พอไปเปนอธิการของวิทยาลัยการทองเที่ยวทำหนาที่ “สรางคน”
สรางเสร็จสงไปไหน “คุณวีระศักดิ์” ก็เลาความเกี่ยวโยงการจัด
ฐานรากไปสูความย่ังยืนวา เขาในฐานะประธานกรรมการในคณะ
กรรมการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(อพท.) ก็ผลักดันคนเหลานี้ไปตามแนวทางที่ “ประเทศ” กำลัง
ขยายพื้นที่ตางๆ ในแตละภูมิภาคใหเปนพื้นที่พิเศษเพื่อการทอง
เที่ยวอยางยั่งยืนตอ
“หัวใจอยูท่ีอยางย่ังยืน เราก็สงคนท่ีเราสรางเสร็จเขาไปเสริมกำลัง
ใหแกชุมชนเพราะที่นี่เนนทองเที่ยวโดยชุมชน ลุง ปาเปนคน
บริการผูคนมาเยี่ยมเยือน ถามีบุคลากรชวยทำแผน ชวยพัฒนา
แพคเกจของสินคาทองเที่ยว ใหนักทองเที่ยวไดยินดีซื้อสินคา
กลับบาน  รวมถึงการปลูกตนไมใหรมรื่นและใชเปนลานจอดให
เหมาะสม ดูแลวิธีออกแบบหองน้ำสาธารณะใหดูแลงายเปนตน” 
ฉะนั้น อพท.กำลังจะถูกสงเขาไปชวยดูแลในทุกๆ คลัสเตอรทอง
เที่ยวในประเทศไทย (คลัสเตอร (Cluster) คือ การรวมกลุมของ
ธุรกิจและสถาบันที ่เกี ่ยวของที ่ดำเนินกิจกรรมอยู ในพื ้นที ่ )
นอกจากนั้น คนที่ถูกสรางมาอยางมีคุณภาพ ยังสามารถ
เขาไปรวมสรางสีสันในองคกรมหาชนอยาง สสปน.TCEB ไดอีก
เพราะม ี งานส ง เสร ิมการประช ุมและน ิทรรศการหร ือ
“ตลาดไมซ” ใหทำอีกมากมาย ซึ ่งกลุมนี ้ทำรายไดเฉพาะ
กลุมนี้อยางเดียวแสนลานบาทตอป มีคนประมาณ 1 ลานคน 

บินมาจากตางประเทศเพื่อมาประชุม จัดสัมมนาในประเทศไทย
3 วัน 4 วัน โดยกลุมนี้มีการใชจายสูงมาก
“คนที่จะดูแลเรื่องการเปนลามที่ชัดเจน การจัดเวลาตองเปะแน
นอน การจัดเล้ียงท่ีจะทำใหคนเหลาน้ันจัดประชุม  จัดนิทรรศการ
ทีเดียว 3 พันคน 2 หม่ืนคน รับประทานอาหารเหมือนกัน พรอม
กันในที่เดียวกันทำอยางไรถึงจะสามารถเสิรฟได การทำใหคน
เหลานั้นสามารถมีไวไฟ เปนอุตสาหกรรมไมซ ซึ่งไมไดเกิดขึ้น
เฉพาะกรุงเทพ ตอไปจะไปเกิดขึ้นในเมืองไมซที่กำลังเติบโตทุกที่
มหาวิทยาลัยในประเทศ สวนใหญหอประชุมใหญโต รอแควันรับ
ปริญญาไมคุมตองไปทำเรื่องไมซตอใหได ใชประโยชนไดเต็มที่”

ตอดวยบทบาทฐานะเลขาธิการสมาพันธสมาคมภาพยนตร
แหงชาติที่ “คุณวีระศักดิ์” เปนมา 5 ปแลว ซึ่งเขาเลาตอ
โยงภาพใหเห็นความชัดเจนในการสงเสริมสรางและจัดฐาน
รากการทองเที่ยวไทยสูความยั่งยืนเพิ่มอีกดานหนึ่งวา ดาน
การทำภาพยนตรในประเทศไทยสามารถเปน “สื่อโฆษณา” 
ดึงคนตางประเทศเขามาทองเที่ยวไดเปนอยางดี วันนี้มีแต
คนตางชาติเขามาถายทำในประเทศ ปหนึ่งมาประมาณ 700
กองถายและพยายามหามุมที่ดีที่สุดเหมาะสมกับเรื่องของเขา
ที่สุด และที่สำคัญประเทศไทยไมตองจายคาการตลาดดวย 
“เหมือน lost in Thailand ตอนที่ผมเปนประธานบอรดททท.
ออกอิทธิฤทธิ์ใหคนเห็นแลววาหนัง 1 เรื่องทำใหคนจีนมา
เที่ยวไทยตอเพิ่มเปน 4 เทา เราคิดถึงลูกคากลุมอื่นๆ เราอยาก
ไดกลุมอื่นๆบาง เชน กลุมแอดเวนเจอร พวกที่อยากจะมา
โตคลื่น เลนกระดานเซิรฟบอรด หรือคนที่มาพรอมกับสัตวเลี้ยง
กองถายท่ีมาแลวทำใหเห็นวาเวลามาเลนกับสัตว  รูจักแหลงทอง
เที่ยว รูจักกลุมกิจกรรมที่นี่แลวนำมาสูความสนุกสนาน ก็จะ

…หนัง 1 เร�่องทำให�คนจ�นมาเที่ยวไทย
ต�อเพ��มเป�น 4 เท�า…
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ทำใหเรามีรายได คนเดินทางเขามาไดอีกมาก ปหนึ่งมีหนัง
ไทยเขาโรงแค 50 เรื่องเทานั้นเองนี่คือสิ่งที่นาเสียดายและ
ตองสงเสริม”

“คุณวีระศักดิ์” โยงความสำเร็จในประเทศเกาหลีที่มีประชากร
นอยกวาไทยเกือบ 3 เทาแตมีหนังเกาหลีเขาโรงใหญปละประ
มาณ 400 เรื่อง ในเวียดนาม 90 ลานคน วันที่เกาหลีตองการ
ยึดตลาดเวียดนาม ใชเวลา 2 ป โดยการเอาหนังเกาหลีไปฉาย
ฟรีในโรงหนังเวียดนาม และเมื่อวันเวลาผานไป 2 ป ความเปน
เกาหลีก็สะกดจิตคนเวียดนามไดเกิน 40%  พอคนเวียดนาม
คุนเคยมากๆ แลวของอะไรที ่มาจากเกาหลีก็ซ ื ้อหมด
และบทบาทสำคัญอีกดานหนึ่งในฐานะที่เปนที่ปรึกษา สำนัก
งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ
สพธอ. หรือ Electronic Transactions Development Agency
(Public Organization), ETDA สังกัดกระทรวงดิจิตอล ที่นี่
“คุณวีระศักดิ์” ย้ำวาเปนงานที่ตองดูแลความมั่นคงของระบบ
ไซเบอรซีเคียวรีตี้ ปองกันการแฮกเกอรหรือขโมยขอมูล เจาะ
ขอมูล หรือทำระบบลม กอบกูขอมูล หรือทำใหกระบวนการ
อีคอมเมิรซ ทำอยางไรใหระบุตัวตนของคนปลายทางได ซึ่งดู
แลคนเดียวไมไดตองดูแลรวมกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายใน
และระหวางประเทศ
“ที่นี ่จะเปนหนวยงานหลักไวสื่อสารกับหนวยงานที่ดูแลระบบ
อินเตอรเน็ตของโลก ที่นี่คือศูนยกลางการสื่อสารระหวางอิน 

เตอรเน็ตโลกกับประเทศไทย จึงตองอาศัยการทำงานเชื่อมสัม
พันธกับตางประเทศอยางตอเนื่องและลึกซึ้ง” 
จาก 5 บทบาทหนาที่ของ “อาจารยเอ” หรือ “คุณวีระศักดิ์
โควสุรัตน” กุนซือการเมืองและสังคมฝมือล้ำเลิศวันนี้ ในฐานะ
“The Coach” ผูมากประสบการณหลากหลายกำลังทุมเทเชื่อม
ทุกอยางใหเปน “วงจรเดียวกัน” อยางไร เพื่อผลักดันการเติบ
โตอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้นกับ “การทองเที่ยวไทย” อุตสาหกรรม
หลักอีกดานหนึ่งที ่สรางรายไดเปนกอบเปนกำยังคงดำรงอยู
คูประเทศไทยตลอดไป.-

วันที่เกาหลีต�องการ
ยึดตลาดเว�ยดนาม ใช�เวลา 2 ป�

เอาหนังเกาหลีไปฉาย
ฟร�ในโรงหนังเว�ยดนาม ผ�านไป 2 ป�

เกาหลีก็สะกดจ�ต
คนเว�ยดนามได�เกิน 40%  


