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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน  : โอกาส
และความท้าทาย เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความ
เข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลที่สำคัญ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 
5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน เปิดเวทีระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาท 
ที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ การประชุมใน
ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน จากภาครัฐ ธุรกิจ วิชาการ และ ชุมชน โดยมีเครือข่าย
ต่างประเทศเป็นส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเผยแพร่การดำเนินการ รวมถึงคณะทำงานด้านวิชาการเพ่ือ
วิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือ 
เพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้” โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธาน Chira Academy กล่าวว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ คือ การอยู่ร่วมกันบนพหุวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตที่หลากหลาย หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้อง
ศึกษาประวัติศาสตร์และภาษาเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยให้ความสำคัญ 
กับ “ฮาลาล” และสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้เกิดการท่องเที่ยว คือ การแลกเปลี่ยนกันท่องเที่ยวระหว่าง  
2 ประเทศ เพ่ือให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยว  

2. การนำเสนอรายงานสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลที่สำคัญของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน กรณีศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ โดยทีมวิชาการของโครงการฯ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 
2. แรงงานกลุ่มที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร 

  3. เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 3 จังหวัดภาคใตช้ายแดน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด 
 4. ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล โดย อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์ และ ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย 
 5. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเซียน โดย อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ 

6. แนะนำเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. และฐานข้อมูลเชิงลึก โดย นายสุวนนท์ ชูจันทร์ 
3. การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ชายแดนเพื ่อเพิ ่มนักท่องเที ่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  โดยแบ่งผู ้เข้าร่วมออกเป็น 4 กลุ่ม  
และนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มจังหวัดสงขลา กลุ่มที่ 2 กลุ่มจังหวัดสตูล กลุ่มที่ 3 กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส และ
ปัตตานี กลุ่มท่ี 4 การเชื่อมโยง 5 จังหวัดภาคใตช้ายแดน สามารถสรุปผลเป็นรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตารางสรุปการนำเสนอการระดมความคิดเห็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
 (กลุ่มที่ 1 – กลุ่มที่ 3) 

หัวข้อ กลุ่ม 1 จังหวัดสงขลา กลุ่ม 2 จังหวัดสตูล กลุ่ม 3 จังหวัดยะลา นราธิวาส กลุ่ม 3 จังหวัดปัตตานี 

1.แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ /  
เส้นทางการท่องเที่ยว /
รูปแบบการท่องเที่ยว  

1. ประวัติศาสตร์  
อาทิ เมืองเก่าสงขลา วัดพะโค๊ะ 
สทิ้งพระ เส้นทางหลวงปู่ทวด 
กำแพงเมืองเก่า เมืองสิงหนคร 
วัดเจดีย์งาม เจดีย์เขาตังกวน 
เขากุฎ เกาะยอ วัดจะทิ้งพระ 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา วัดถ้ำ
ตลอด วัดหาดใหญ่ในอุโมงค์เขา
น้ำค้าง สวนสัตว์สงขลา 
2.แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (เขา 
ทะเล ป่า นาเขา)  
เขา - เขาตังกวน เขาคอหงส์ เขา
เล่ เขาน้ำค้าง เขารูปช้าง 
ทะเล - แหลมสมิหลา ทะเลสาบ
สงขลา เก้าเส้ง  สะกอม นกน้ำคู
ขุด 
ป่า – น้ำตกโตนงาช้าง ป่าชาย
เลน  
นา - สทิ้งพระ ระโนด 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
อาทิ หมู่เกาะตะรุเตา  อาดัง 
ราวี หลีเป๊ะ อุทยานหมู่เกาะ
เภตรา มโหสน บุโหลน 
ปราสาทหินพันยอด เกาะ
สาหร่าย หอขาวจาบัง 
สันหลังมังกร(หยงโบ,ปุย,ูลิตี้, 
บ่อเจ็ดลูก,ทุ่งหว้า,บากนัใหญ่) 
เกาะยาว (ปุยุ) สามะลัง ถ้ำลอด
ปุย ุ
2. แหล่งท่องเที่ยวทางบก อาทิ 
ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำสเตโกดอน ถ้ำ
อุไรทอง บ่อน้ำร้อนโตนปาหนัน
ทะเลบัน น้ำตกยาโรย น้ำตก
โตนปลิว น้ำตกวังสายทอง
น้ำตกธารปลิว เขาพับเพลิง 
ควนแอร ์ตลาดสัมพันธ์ชายแดน 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และความศรัทธา  
อาทิ มัสยิดวาดิลฮูเซ็นมัสยิดไม้
ทั้งหลังอายุ300 ปี  ศิลปะของจีน 
วัดเขากง-ตลาดน้ำขะกัง- 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สามศาสนา  มีพระ
พิฆเนศองค์ใหญ่สุด วัดชลธารา
สิงเห อ.ตากใบ ศาลเจ้าแม่
โต๊ะโมะ 
2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
อาทิ น้ำตกปาโจ หาดนราทัศน์  
หาดอ่าวมะนาว หาดทรายขาว 
ชายหาดเกาะยาว  และสะพาน
คอยร้อยปี ทะเลหมอกผ่าสูง 
ป่าฮาลา-บาลา 

1. เส้นทางท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 
มัสยิดกลาง – ศาลเจ้าแม่ลิ้มฯ 
- วัดช้างให้ – มัสยิดกรือเซะ – 
สุสานพญาอินทิรา – มัสยิดรา
ยอ 
2. เส้นทางท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติ 
น้ำตกทรายขาว-หาดตะโละกา
โปร์-ป่าชายเลนปางปู 
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หัวข้อ กลุ่มจังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส กลุ่มจังหวัดปัตตานี 
1.แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ /  
เส้นทางการท่องเที่ยว /
รูปแบบการท่องเที่ยว (ต่อ) 

3. แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน  
อาทิ ตลาดน้ำ - คลองแห  คลอง
แคน บางกล่ำ บ้านพลุ  
กลุ่มโหนดนาเล - มีท่าหิน  
สทิงพระ 
วิถีชุมชนเมือง - ตลาดเชิงการค้า 
เช่นตลาดกิมหยง ถนนคนเดิน 

3.แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ / วัฒนธรรม  
อาทิ คฤหาสน์กูเด็น
โบราณสถานบ่อเจ็ดลูก
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงู นิคมฝึก
อาชีพตะรุเตา บ้านโบราณบ้าน
ควน วัดดุลยราม (วัดฉลุง) 
ชุมชนท่องเที่ยว 23 ชุมชน อาท ิ
บุโหลน โคกพะยอม พยาบังสา 
บ้านเกตรี หัวทาง บ้านบ่อเจ็ด
ลูก บ้านทุ่งสะโบ๊ะ บ้านบากัน
เคย บ้านบากันใหญ่ บ้านภูผา
เพชร บ้านหัวหิน บ้านนาทอน 
บ้านโตนปาหนัน บ้านตำมะลัง 
บ้านโคกพะยอม บ้านวังประจัน 
บ้านขอนคลาน บ้านเกาะหลี
เป๊ะ บ้านวังสายทอง บ้านหัว
ทางละง ูบ้านมะหัง บ้านหลอม
ปืน บ้านควน (กัมปงมลายู) 

3.แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ 
อาทิ ตลาดชายแดนตาบา  
ตลาดนัดมูโนะ ตลาดชาย 
แดนบูเกะตา 
4. แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา
เรียนรู้  อาทิ  
ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง 
โครงการพระราชดำริต่าง ๆ  
ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์   
ป่าพรุสิรินธร พิพิธภัณฑ์ตำบล
โละจูด พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำ
โต๊ะโมะ พิพิธภัณฑ์เมือง
นราธิวาส พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านขุน
ละหาร ต.ละหารศูนย์เรียนรู้ 
อัลกุรอ่านโบราณที่โรงเรียน 
สหมิตรวิทยา 
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หัวข้อ กลุ่มจังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส กลุ่มจังหวัดปัตตานี 
1.แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ /  
เส้นทางการท่องเที่ยว /
รูปแบบการท่องเที่ยว (ต่อ) 

 เส้นทางการท่องเที่ยว  
1. ถ้ำสเตโกดอน – พิพิธภัณฑ์
พ้ืนบ้านละงู 
2. สันหลังมังกร – ดูนกอินทรี 
ตำมะลัง 
3. ล่องแก่งวังสายทอง – ถ้ำภู
ผาเพชร  
4. ปราสาทหินพันยอด – เกาะ
บุโหลน 
5. เกาะหลีเป๊ะ อาดัง ราวี ตะรุ
เตา 
6. บ่อน้ำร้อนโตนปาหนัน – 
ตลาดชายแดนสัมพันธ์ (ไทย – 
มาเลเซีย ประตูสู่อาเซียน)
รูปแบบการท่องเที่ยว 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม วีถีชวีิต 
ธรณีวิทยา 
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หัวข้อ กลุ่มจังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส กลุ่มจังหวัดปัตตานี 
2. อัตลักษณ์ของจังหวัด นางเงือก เกาะหนูเกาะแมว การ

เที่ยวชายแดนใต้ สินค้าหาดใหญ่ 
สะพานเปรม ติณสูลานนท์ 
ภาษาถ่ิน ผ้าทอเกาะยอ 
ผลิตภัณฑ์ทางน้ำตาลโตนด ของ
ที่ระลึกเกาะยอ สินค้าปลอดภาษี
ชายแดนใต้ 

1.พหุวัฒนธรรม  
(เชื้อสาย มลายู สยาม จีน) 
2. ธรรมชาติที่หลากหลาย  
(เขา ป่า นา เล) 

อุทยานประวัติศาสตร์ เชื่อม 4 
ด้าน  
อัตลักษณ์เรื่องภาษา  มีภาษายา
วี เจ๊ะเห  
อาหารพื้นเมือง กือโป๊ะ ปลา
กุเลา ขนมโบราณ ลองกอง
ตันหยงมัส 
ผลไม้ที่โด่งดังที่สุด มีลองกอง  
ผ้าบาติก เรือกอแระ  
เดินป่าฮาลาบาลาศึกษา
ธรรมชาติ ใบไม้สีทอง 

พหุวัฒนธรรม  
(จีน พุทธ อิสลาม) 
 

3. สินค้าที่ระลึก ผ้าทอเกาะยอ น้ำตาลโตนด 
อาหารทะเลแปรรูป  

จักสาน ผลิตภัณฑ์ผ้าบาเต๊ะ 
ขนมผูกรัก ขนมบุหงาบุตะ 
อาหารทะเลแปรรูป 
 

ปลากุเลาเค็ม เรือกอแระจำลอง 
ใบไม้สีทองหนึ่งเดียวในประเทศท่ี
อำเภอบาเจาะ  ข้าวเกรียบปลา  
ข้าวหอมกระดังงา ผ้าบาติก  
บาเต๊ะ กระจูดผ้าทอมือ ส้มแขก 

บูดู ลูกหยี ผ้าจวน  OTOP 
ทุเรียนทรายขาว ปลากุเลา 
ข้าวเกรียบ ส้มโอ  หมวกกะปิ
เย๊าะ ผ้าฮิญาบ พระหลวงปู่
ทวด  
โรตีกรอบ ชาชัก 
 
 
 
 



ณ 

หัวข้อ กลุ่มจังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส กลุ่มจังหวัดปัตตานี 
4. เครือข่ายท่ีมีอยู่ อปท. อบจ. ททท. สำนักงาน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
วัฒนธรรม สถาบันการศึกษา  
เครือข่าย OTOP ภาคเอกชน
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
สมาพันธ์ท่องเที่ยว หอการค้า 
สถาบันฮาลาล สมาคมโรงแรม 
สมาคมมัคคุเทศก์ กลุ่มร้านค้า 

1. เครือข่าย CBT Satun  
(23 ชุมชน 5 อำเภอ) 
2. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล 
3. สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ 
จังหวัดสตูล 
4. สมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 

ศอ.บต. ททท. อปท. ทกจ. 
สมาคมการท่องเที่ยวไทยและ
มาเลเซีย วัฒนธรรมจังหวัด 
ประชารัฐ บนร. วชช. พช. 
อุตสาหกรรมจังหวัด 
  

สทกจ./อปท./ชช.ทท./วธ./
พช./มอ./ศอ.บต./ททท./ 
สมาคม ทท./ สมาคมธุรกิจ
อาหาร / สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว/หอการค้า / ทสจ. 
สิ่งแวดล้อม/ อุตสาหกรรม
จังหวัด 
 

5. แผนงานพัฒนาที่มีอยู่ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- โฆษณาประชาสัมพันธ์  
- ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาการ
ท่องเที่ยว   
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ท่องเที่ยวคลองแดน 
โครงการรักบ้านเกิด 4 อำเภอ
ชายแดน 
- การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
เช่น 5 แหล่งเกาะยอ 
- รักษาภูมิทัศน์หาดสมิหลา 

1. แหล่งท่องเที่ยว (รัฐ,อปท.,
ชุมชน) 
2. โครงสร้างพื้นฐาน 
3. ประชาสัมพันธ์ Website, 
Application, (Satun portal) 
,แผ่นพับ 
4. การตลาดเชื่อมโยง ภูมิภาค,
ประเทศ, ต่างประเทศ 
5. งานวิจัย 
 

1. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
- ประเพณีงานบุญบั้งไฟใน
นราธิวาส เป็นการรวมตัวของ
อีสาน 
2. ทำงานร่วมกัน มีการท่องเที่ยว
เชิงชุมชน CBT 
ประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 

1. แผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว 3 
จังหวัด + 4 รัฐ  
2. IMT-GT 5 จังหวัด 



ด 

หัวข้อ กลุ่มจังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส กลุ่มจังหวัดปัตตานี 
5. แผนงานพัฒนาที่มีอยู่ 
(ต่อ) 

- เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก 
- การรับรองด้านต่าง ๆ อาทิ 
สาธารณสุข ตลาดประชารัฐ 

6. พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว (ไกด,์ชุมชน,ผู้
ให้บริการต่างๆ) 

  

6. สิ่งท่ีอยากพัฒนา / โอกาส
ของการพัฒนา  

1. พัฒนาคนให้มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสุขและ
ยุติธรรมทุกฝ่าย 
2. การพัฒนาอาชีพ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
3. ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
4. ระบบเครือข่ายสมาคมขนส่ง 
การดูงานแลกเปลี่ยนสินค้า  
การพัฒนาตลาดท่องเที่ยวชุมชน 
สู่สากล 
5. ระบบสารสนเทศ  ระบบ
เครือข่ายการท่องเที่ยว 
6. ระบบคมนาคมขนส่ง   

1. การพัฒนาในพ้ืนที่ อาทิ 
แหล่งท่องเที่ยว ความสะอาด 
ป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยว 
(2ภาษา)  ความปลอดภัยใน
แหล่งท่องเที่ยว 
2. การพัฒนาคน อาทิ ภาษา 
จิตใจของการบริการ การรักษา
ความปลอดภัย  บุคลิกภาพที่ดี 
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 
3. ผลิตภัณฑ์ อาทิ การแปรรูป 
แพ็คเกจจิ้ง 
4. เชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน อาทิ 
การส่งสินค้าสู่เครือข่าย 5 
จังหวัด  เส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยง  

1. โครงสร้างพื้นฐาน 
- ศูนย์ประสานงาน 
- ป้ายบอกทาง บอกแหล่ง
ท่องเที่ยว 
- พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์  
สื่อเทคโนโลยี 
- การพัฒนาบุคลากร  
การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
- ข้อมูลองค์ความรู้แหล่ง
ท่องเที่ยว สัญลักษณ์  
สื่อความหมาย 
2. ทริปทัวร์ (ททท.) 
- บุญบั้งไฟ เขื่อมโยงมาเลเซีย 
- คาราวาน มอเตอร์ไซด์จาก
มาเลเซีย 
 
 

การนำแอพพลิเคชั่นและ
เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้ 



ต 

หัวข้อ กลุ่มจังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส กลุ่มจังหวัดปัตตานี 
6. สิ่งท่ีอยากพัฒนา / โอกาส
ของการพัฒนา (ต่อ) 

7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรม เช่นการดูงาน การ
แลกเปลี่ยนสินค้า  
8. การพัฒนาตลาดท่องเที่ยว
ชุมชนสู่ตลาดสากล 

ประชุมสัญจรระหว่าง 5 จังหวัด  
ผู้ประสานงานการท่องเที่ยว 5 
จังหวัด ประชุมร่วม 5 จังหวัด 

- แข่งขันนกเขาชวาเสียง 
- ปั่นจักรยานสองแผ่นดิน  
(Goodview) 
- แข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน 

 

7. ประเด็นปัญหาที่สำคัญท่ี
เป็นอุปสรรคของการพัฒนา 

ประเด็นปัญหา 
1. งบไม่เพียงพอ ไม่ต่อเนื่อง 
2. ขาดความร่วมมือจากชุมชน 
3. การทำงานหน่วยงานซ้ำซ้อน 
4. การเมืองท้องถิ่นทุกระดับ 
5. สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ 
ผลกระทบ 
1. โครงการต่าง ๆ อาทิ ท่าเรือ
น้ำลึกปากปารา โรงไฟฟ้าเทพา  
2. ความขัดแย้งระหว่างพ้ืนที่
อาทิ โรงไฟฟ้าถ่านหิน  
 

1. ในพื้นที่ 5 จังหวัด อาทิ 
 - ขาดงบประมาณ 
 - ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริการท่องเที่ยว 
 - ขาดประสบการณ์ในการ
ดำเนินงาน 
 - ภัยธรรมชาต ิ  
 - หัวหน้าส่วนราชการที่
สนับสนุนย้ายบ่อย 
2. เชื่อมโยงหรือร่วมกับ 5 
จังหวัดอ่ืน อาทิ 
- การกำหนดกลุ่มจังหวัด
ท่องเที่ยวเปลี่ยนบ่อย 
  

1. โครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 
2. ขาดการต่อเนื่องของการทำ
โครงการต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ 
3. ขาดการพัฒนาบุคลากรในการ
ท่องเที่ยวทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมเยาวชนเพื่อสืบสาน
ทางการท่องเที่ยวต่อเนื่อง 
5. ขาดงบประมาณ  
6. ขาดการเชื่อมโยงเรื่องราวของ
การท่องเที่ยว  
7. ขาดการบูรณาการอย่างจริงจัง 
 
 
 
 

1. ระบบคมนาคม อาทิ 
สนามบินหาดใหญ่ไปปัตตานี 
แล้วต่อไปศูนย์ต่าง ๆ ไม่มีรถ
รับจ้าง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง  
2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  
3. ไม่มีบุคลากรที่ชำนาญ / 
ขาดความต่อเนื่อง 
4. งบประมาณ 
5. สถานการณ์ความไม่สงบ / 
สื่อต่าง ๆ  ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
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หัวข้อ กลุ่มจังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส กลุ่มจังหวัดปัตตานี 
7. ประเด็นปัญหาที่สำคัญท่ี
เป็นอุปสรรคของการพัฒนา 
(ต่อ) 

3. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่
ต่อเนื่องระหว่างจังหวัด อาทิ 
การบริการ  
4. เสถียรภาพทางการเมือง 
5. ความไม่สงบในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

- มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการ
ท่องเที่ยวบทบาทซ้ำซ้อนกัน 
- ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 
ไม่ชัดเจน ตำแหน่งป้ายตั้งอยู่ใน
ที่ที่ไม่เหมาะสม/มองเห็นไม่ชัด 

  

8.ข้อมูลที่สำคัญท่ีต้องการ
เพื่อการพัฒนา 
 

1. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว  
2. ข้อมูลด้านเส้นทาง 
ยานพาหนะทางการท่องเที่ยว  
3. ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม และ
ขั้นตอนการสนับสนุนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว อาทิ  การ
ของบประมาณ 
4. การยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม 
ร้านอาหาร การให้บริการ 
5. การอำนวยความสะดวก อาท ิ
One stop service  
 
 
 
 

1. สถิตินักท่องเที่ยวด้านต่างๆ 
2. ข้อมูลฤดูกาล/เทศกาล
ท่องเที่ยว 
3. ความชอบ/ความสนใจ/
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
4. ปัญหาของนักท่องเที่ยว 
5. กำลังซื้อของนักท่องเที่ยว 
 

ต้องรู้พฤติกรรมและข้อมูลที่
พัฒนาท่องเที่ยว Demand , 
Supply ต้องสอดคล้องกัน 
 

การเชื่อมโยงเรื่องราวเป็นเรื่อง
เดียวกัน 
 



ท 

หัวข้อ กลุ่มจังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส กลุ่มจังหวัดปัตตานี 
9. โอกาสการเชื่อมโยง 
กับอาเซียน 

1. การเชื่อมโยงเรื่องสินค้า อาทิ
กลุ่ม IMGT 
2. การเชื่อมโยงทางคมนาคม 
อาทิ การบิน 
3. การเชื่อมโยงบริษัทนำเที่ยว 
4. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ 
วัฒนธรรม การศึกษา 
5. การแลกเปลี่ยนงานวิจัย 
6. การแลกเปลี่ยนทาง
การเกษตร  วิถีชีวิต 
7. การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มี
คุณภาพ  

ไทย ไป  มาเลเซีย : ทางเรือ/
ทางบก (เคดาห,์เปอร์ลิส) 
ไทย ไป สิงคโปร์ : ผ่านทาง
มาเลเซีย/ทางอากาศ 
ไทย ไป อินโดนีเซีย : ทางเรือ/
อากาศ 
ไทย ไป บรูไน : ทางอากาศ  
 

1. IMT-GT และ การเชื่อมโยงกับ
อาเซียนใต้  
2. พื้นที่สามเหลี่ยมทางเศรษฐกิจ  
(หนองจิก-เบตง-สุไหงโกลก) 
3.  เป็นเรื่องความศรัทธาและ
วัฒนธรรมมาก 
 

ความเป็นชาติพันธุ์ ด้านภาษา 
ด้านวัฒนธรรม 
 

10. ความคิดเห็นอื่น ๆ  
เพื่อการพัฒนา  

การปฏิบัติการจริงอย่างต่อเนื่อง 
และคิดว่าเราจะต้องทำได้  
 

แนวทางการพัฒนาด้านอาหาร
(ฮาลาล) สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีออเกนิคไทยแลนด์ทุก
ชุมชน 

 1. การมีส่วนร่วมในการบูรณา
การทุกด้าน 
2. การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  
 

 



ฏ 

กลุ่มที่ 4 การเชื่อมโยง 5 จังหวัดภาคใตช้ายแดน  
1. สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น เพ่ือสร้างเป็น Hi-light และเชื่อมโยงกับความม่ันคง 
2. ให้จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดนำร่องในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด

ภาคใต้ชายแดน เนื่องจากพบว่าแหล่งท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนยังคงสภาพดั้งเดิม หากได้รับการ
บริหารจัดการที่ถูกวิธี อาจทำให้แหล่งท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจ
มากยิ่งขึ้น 

3. ต้องเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน 
4. ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา และดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง 
5. มีฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ง่าย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และผู้ที่

จะนำไปต่อยอดทางการท่องเที่ยว  
6. พัฒนาแนวทางภายใต้กรอบความร่วมมือ อาทิ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด หน่วยงาน

ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินงานเพ่ือให้การร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว กลายเป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่สมบูรณ์  

 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ได้ เมื่อทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพ่ือให้

ทุกคนได้เห็นว่ายังมีความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรม อีกมากมายของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่นำมา
สู่การสร้างมูลค่าในการท่องเที่ยว  

ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล  
องค์ความรู้ที่สำคัญ และข้อเสนอแนะที่ได้จากการระดมความคิดเห็น จัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงสร้างการเชื่อมโยงทางการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ในลำดับต่อไป 

 



ข 

ค ำน ำ 

 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว

จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ  และการลงทุน

ในประเทศอาเซียนใต้ 

 ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อ“ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย” โดยดำเนินการภายใต้

โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยวของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจาก

อินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทสำคัญในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นซึ่งจะเป็นตัวแทนจาก 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาควิชาการและชุมชน/ภาคประชาชน รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลจากศึกษาและวางแผนการ

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคใต้ชายแดนเพื่อแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกและเชิง

วิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคใต้ชายแดน ที่มี

มิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ

อินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล  
 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู ้อ่านเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูล

ประกอบฐานข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ทางด้านการท่องเที่ยว ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของอาเซียนตอนใต้และเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสำหรับ
นักท่องเที่ยวจากอาเซียนตอนใต้ เกิดเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่อไป 
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1. วิธีการดำเนินงาน 

1.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ 

• ส่วนที่ 1 การแนะนำโครงการ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบข่ายการทำงาน และรายงาน
สถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลที่สำคัญของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

• ส่วนที่ 2 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้” โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธาน Chira Academy 

• ส่วนที่ 3 กรณีศึกษา ในหัวข้อการนำเสนอต่าง ๆ โดยทีมวิชาการ ดังนี้ 
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 
- แรงงานกลุ่มท่ีส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร 
- เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด 
- ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล โดย อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์ และ ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเซียนโดย อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ 
- แนะนำเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. และฐานข้อมูลเชิงลึกโดย นายสุวนนท์ ชูจันทร์ 

• ส่วนที่ 4 แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น  
- กลุ่มท่ี 1 กลุ่มจังหวัดสงขลา 
- กลุ่มท่ี 2 กลุ่มจังหวัดสตูล 
- กลุ่มท่ี 3 กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี  
- กลุ่มท่ี 4 กลุ่มการเชื่อมโยง 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

• ส่วนที่ 5 วิเคราะห์และสรุปผล 
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจาก 4 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคชุมชน ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐ และภาควิชาการ โดยมีเครือข่ายต่างประเทศเป็นส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเผยแพร่การ
ดำเนินการ รวมถึงคณะทำงานด้านวิชาการเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส และข้อเสนอแนะ 

1.3 วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั ้น 5 
โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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2. ผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: 
โอกาสและความท้าทาย ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
2.1 แนะนำโครงการ 

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม และได้กล่าวถึง
โครงการว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่
อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพื ่อเพ ิ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวจากอ ินโดน ี เซ ียและอาเซ ียนใต ้  เป ็นการขยายความร ่วมม ือของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกลุ ่มประเทศอาเซียนใต้เพื ่อพัฒนาการท่องเที ่ยวและบริการ ซึ ่งเป็น
ยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาประเทศและกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน นอกจากนี้ ความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ยังสามารถเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
ของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนกับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ในการต่อยอดขยายธุรกิจได้ สะดวกและกว้างไกล
ยิ่งขึ้น  

นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้
ว่า การพัฒนากลุ ่มจังหวัดในภาคใต้แบ่งเป็น 3 กลุ ่มจังหวัด คือ กลุ ่มภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย กลุ ่มภาคใต้ฝั่ง 
อันดามัน และกลุ่มภาคใต้ชายแดน ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา 
สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีข้อดีในการของบประมาณได้ทั้ง 3 กลุ่มจังหวัด ประเด็นสำคัญคือต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับปัจจัยในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการผ่านทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว 
การรักษาสภาพของแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีสภาพสมบูรณ์ รวมถึงการสร้างมาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และ
บริการให้เป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดฯ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นำเสนอรายละเอียดและแนะนำโครงการฯ ว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ ศักยภาพการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย เป็นการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมกับ
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่า งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักคือ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะและระดมความคิดจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน  โดยนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม (ภาคผนวก 4) 
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2.2 การบรรยายพิเศษ  
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน”  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  

 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคใต้ คือ การอยู่ร่วมกันบนพหุวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตที่หลากหลาย 
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาประวัติศาสตร์และภาษาเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมก้าวสู่ความ
เป็นสากล โดยให้ความสำคัญกับ “ฮาลาล” ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีวัฒนธรรม ไม่ เพียงแค่ด้านอาหาร แต่รวมไปถึง
แหล่งท่องเที่ยวและที่พัก  

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการท่องเที่ยว คือ การแลกเปลี่ยนกันท่องเที่ยวระหว่าง  
2 ประเทศ คนไทยต้องมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย และในขณะเดียวกันต้องเชิญตั วแทนจาก
ประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย ในปีต่อไปอาจมีโครงการที่สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย
เดินทางมาไทยมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากเมืองเมดาน 

 

2.3 กรณีศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ โดยทีมวิชาการ 
2.3.1 หัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและชุมชน”  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 

ในพื้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา มีโครงการแนวคิดการพัฒนาท่องเที ่ยว 
“โมเดลสะเดายั่งยืน” ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดาตามศักยภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน จากโครงการดังกล่าว ได้เกิดการ
ลงทุนแบบใหม่ คือ โครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (Asian Cultural Village) เพ่ือเป็นประตู
สู่อาเซียน นอกจากนี้ยังเกิดการทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ 3  เส้นทางเชื่อมโยง 
ได้แก่ 

- เส้นทางเชื่อมโยงที่ 1 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ตำบลปริก – ตำบลสำนักแต้ว – ตำบล
สะเดา 

- เส้นทางเชื่อมโยงที่ 2 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตำบลปาดังเบซาร์ 
– ตำบลสำนักขาม – ตำบลทุ่งหมอ  

- เส้นทางเชื่อมโยงที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชน “4 ตำบล 3 ศาสนา วิถีชีวิตพหุ
วัฒนธรรม” ตำบลทุ่งโพธิ์ – ตำบลคลองแงะ – ตำบลเขามีเกียรติ – ตำบลพังลา 

2.3.2 หัวข้อ “แรงงานกลุ่มที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว”  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร 

แรงงานกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยว ในมุมของข้อตกลงด้านคุณสมบัติวิชาชีพ 
(MRAs) ประกอบด้วยอาชีพบริการ 4 สาขา ได้แก่ ท่องเที ่ยว สุขภาพ การบิน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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ด้านการท่องเที่ยว มีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยวตาม
กรอบประชาคมอาเซียน มีการกำหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน 
(ACCSTP) สู ่งานด้านอุตสาหกรรมบริการ 2 สาขา 6 แผนก 32 ตำแหน่งงาน คือ ที่พัก และการ
เดินทาง 
2.3.3 หัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด 

พ้ืนที่บริเวณสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนเป็นภูมิภาคท่ีมีกลุ่มชนหลากหลายชาติพันธุ์ มีการบูร
ณาการและผสมผสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมระหว่างปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้ศึกษาเรื่องวงแหวนพหุวัฒนธรรมภาคใต้ชายแดน 
เพื่อมุ่งให้เกิดมิติเครือข่ายการทำงานร่วมกัน โดยเน้นเรื่อง Creative Economy มีการศึกษาและ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ 

- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- การพัฒนาผ้าลีมาบาติกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทาง Creative Economy 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เกลือปัตตานี 

2.3.4 หัวข้อ “การท่องเที่ยวทางทะเล”  
โดย อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์ และ ดร. พรพิมล เชื้อดวงผุย 

การท่องเที่ยวทางทะเลมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรโดยตรง ซึ่งการท่องเที่ยวทาง
ทะเลเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และเป็นแหล่งรายได้ของประเทศ แต่
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลนำมาซึ่งผลกระทบทางลบและผลเสียมากมาย อาทิ การกัดเซาะ
ชายฝั่ง การเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว การเสื่อมโทรมของทรัพยากร และขยะทะเล ปัญหามลพิษ
และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยั่งยืนเหล่านี้ เกิดจากนักท่องเที่ยวมากเกินความสามารถในการรองรับของแต่ละ
พื้นที่ (Carrying Capacity) ขาดระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการของภาค
ส่วนต่าง ๆ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เกิดความความยั่งยืนและต้องมีความเหมาะสม  

2.3.5 หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเซียน”  
โดย อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ 
(1) คู่มือกฎหมายท่องเที่ยวของประเทศในอาเซียนใต้ 

กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศในอาเซียนใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และบรูไนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1.1 กฎหมายที่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องรู้ 
1.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือแรงงานภาคบริการ 

(2) ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียน 
2.1  ข้อตกลงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียน 
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2.2  มาตรฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียน 
(3) วิเคราะห์ความสอดคล้องของกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับข้อตกลงและมาตรฐานในกรอบ
ของอาเซียน ในขั้นตอนนี้จะได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 รวบรวมข้อมูลความต้องการจากนักท่องเที่ยว (demand-side) และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยว (supply-side) (โดยอาศัยวิธีการ In-depth Interview/ Focus Group) 

 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมโดยอาศัยกรอบในการพิจารณาตามข้อตกลงและมาตรฐานของ
อาเซียน เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นำข้อเสนอแนะที่ได้
ไปจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 

2.3.6 หัวข้อ แนะนำเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. และฐานข้อมูลเชิงลึก 
โดย นายสุวนนท์ ชูจันทร์ 
จุดเด่นเว็บไซต์  

- มีแหล่งข่าวอาเซียนที่น่าเชื่อถือ 10 แหล่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- มีแหล่งข้อมูลเชิงลึกแบ่งเป็นหมวดหมู่สำหรับผู้ที่สนใจ 
- มีแหล่งข้อมูลชีวประวัติของผู้ดำเนินงานต่าง ๆ แบ่งเป็น ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ  
- มีแหล่งข้อมูลการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่ อาหาร 

ประเพณี วัฒนธรรม แหล่งข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ และสถิติที่นักท่องเที่ยวเข้า
มาประเทศไทยในแต่ละปี  
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2.4 การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ในการนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มจังหวัดสงขลา 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มจังหวัดสตูล 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี  
กลุ่มท่ี 4 การเชื่อมโยง 5 จังหวัดภาคใตช้ายแดน  

สามารถสรุปผลเป็นรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 : ตารางสรุปการนำเสนอการระดมความคิดเห็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ (กลุ่มที่ 1 – กลุ่มที่ 3) 

หัวข้อ กลุ่ม 1 จังหวัดสงขลา กลุ่ม 2 จังหวัดสตูล กลุ่ม 3 จังหวัดยะลา 
นราธิวาส ปัตตานี 

1. แหล่ง
ท่องเที่ยว
สำคัญ /
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว  
/รูปแบบการ
ท่องเที่ยว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์  
- เมืองเก่าสงขลาสู่มรดก
โลก  
- วัดพะโคะ เส้นทางหลวง
ปู่ทวด 
- กำแพงเมืองเก่า เมืองสิง
หนคร  
- วัดเจดีย์งาม  
- เจดีย์เขาตังกวน  
- เขากุฎ เกาะยอ  
- วัดจะท้ิงพระ  
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา  
- วัดถ้ำตลอด  
- วัดหาดใหญ่ใน 
- อุโมงค์เขาน้ำค้าง  
- สวนสัตว์สงขลา 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
- เขา ได้แก่ เขาตังกวน 
เขาคอหงส์ เขาเล่ เขา
น้ำค้าง เขารูปช้าง 

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
- หมู่เกาะตะรุเตา  อาดัง 
ราวี หลีเป๊ะ  
- อุทยานหมู่เกาะเภตรา 
มโหสน  
บุโหลน ปราสาทหินพัน
ยอด 
- เกาะสาหร่าย หอขาวจา
บัง 
- สันหลังมังกร (ตันหยงโป 
ปุยู ลิตี้ บ่อเจ็ดลูก ทุ่งหว้า 
บากันใหญ่) 
- เกาะยาว ตำมะลัง ถ้ำ
ลอดปุยุ 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวทางบก 
- ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำสเตโก
ดอน  
ถ้ำอุไรทอง 

แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 
- น้ำตกปาโจ  
- มัสยิดวาดิลฮูเซ็น  
- พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านขุนละ
หาร  
- ศูนย์เรียนรู้อัลกุรอ่าน
โบราณ  
- พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส  
- หาดนราทัศน์  
- หาดอ่าวมะนาว กันหยง 
หาดทรายขาว  
- วัดเขากง  
- ตลาดน้ำยะกัง  
- ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง  
- ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  
- วัดชลธาราสิง 
- ชายหาดเกาะยาว  
- ตลาดชายแดนตาบา 
- ป่าพรุสิรินธร 
- ตลาดนัดมูโนะ 
- ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ 
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1. แหล่ง
ท่องเที่ยว
สำคัญ /
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว  
/รูปแบบการ
ท่องเที่ยว 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ป่า ได้แก่ น้ำตกโตน
งาช้าง  
ป่าชายเลน 
- นา ได้แก่ สทิงพระ ระ
โนด 
- ทะเล ได้แก่ แหลมสมิ
หลา ทะเลสาบสงขลา เก้า
เส้ง สะกอม อุทยานนกน้ำ
คูขุด 
แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน  
- ตลาดน้ำคลองแห คลอง
แดน บางกล่ำ บ้านพรุ  
- กลุม่โหนด นา เล ตำบล
ท่าหิน อำเภอสทิงพระ 
- ตลาดกิมหยง ถนนคน
เดิน  
 

- บ่อน้ำร้อนโตนปาหนัน 
ทะเลบัน 
- น้ำตกยาโรย น้ำตกโตน
ปลิว น้ำตกวังสายทอง 
น้ำตกธารปลิว  
- เขาพับเพลิง ควนแอร์ 
- ตลาดสัมพันธ์ชายแดน 
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ / 
วัฒนธรรม  
- คฤหาสน์กูเด็น 
- โบราณสถานบ่อเจ็ดลูก 
- พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงู 
- นิคมฝึกอาชีพตะรุเตา 
- บ้านโบราณบ้านควน 
- วัดดุลยราม(วัดฉลุง) 
ชุมชนท่องเที่ย 23 ชุมชน 
บุโหลน โคกพะยอม พยา
บังสา บ้านเกตรี หัวทาง 
บ้านบ่อเจ็ดลูก บ้านทุ่ง
สะโบ๊ะ บ้านบากันเคย 
บ้านบากันใหญ่ บ้านภูผา
เพชร บ้านหัวหิน บ้านนา
ทอน บ้านโตนปาหนัน 
บ้านตำมะลัง บ้านโคก
พะยอม บ้านวังประจัน 
บ้านขอนคลาน บ้านเกาะ
หลีเป๊ะ บ้านวังสายทอง 
บ้านหัวทางละงู บ้านมะหัง 
บ้านหลอมปืน บ้านควน 
(กัมปงมลายู) 
เส้นทางการท่องเที่ยว  

- ป่าฮาลา-บาลา 
- ตลาดชายแดนบูเกะตา 
- พิพิธภัณฑ์ตำบลโละจูด 
- เหมืองทองโต๊ะโมะ 
- ทะเลหมอกผาสูง 
- มัสยิดกลาง  
- ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
- วัดช้างให้ 
- มัสยิดกรือเซะ 
- สุสานพญาอินทิรา 
- มัสยิดรายอ 
 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
- น้ำตกทรายขาว 
- หาดตะโละกาโปร์ 
- ป่าชายเลนปางปู 
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1. แหล่ง
ท่องเที่ยว
สำคัญ /
เส้นทางการ
ท่องเที่ยว  
/รูปแบบการ
ท่องเที่ยว 
(ต่อ) 

1. ถ้ำสเตโกดอน – 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงู 
2. สันหลังมังกร – ดูนก
อินทรี ตำมะลัง 
3. ล่องแก่งวังสายทอง – 
ถ้ำภูผาเพชร  
4. ปราสาทหินพันยอด – 
เกาะบุโหลน 
5. เกาะหลีเป๊ะ อาดัง ราวี 
ตะรุเตา 
6. บ่อน้ำร้อนโตนปาหนัน 
– ตลาดชายแดนสัมพันธ์ 
(ไทย – มาเลเซีย ประตูสู่
อาเซียน)  

2. อัตลักษณ์
ของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

นางเงือก เกาะหนู เกาะ
แมว สะพานเปรม ติณสู
ลานนท์ ผลิตภัณฑ์น้ำตาล
โตนด ผ้าทอเกาะยอ ของ
ท ี ่ระล ึกเกาะยอ ส ินค้า
ป ล อ ด ภ า ษี ภ า ค ใ ต้
ชายแดน 
 

1.พหุวัฒนธรรม  
(เชื้อสาย มลายู สยาม จีน) 
2. ธรรมชาติที่หลากหลาย  
(เขา ป่า นา เล) 

- อุทยานประวัติศาสตร์ เชื่อม 
4 ด้าน  
- ภาษายาวี เจ๊ะเห  
- อาหารพื้นเมือง กือโป๊ะ 
ปลากุเลา ลองกองตันหยงมัด 
- ขนมโบราณ  
- ผ้าบาติก เรือกอแระ  
- ป่าฮาลาบาลา ใบไม้สีทอง 
- พหุวัฒนธรรม (จีน พุทธ 
อิสลาม) 

3. สินค้าที่
ระลึก 

ผ้าทอเกาะยอ น้ำตาล
โตนด จำปาดะ ละมุด 
อาหารทะเลแปรรูป กะปิ
เกาะยอ สินค้าปลอดภาษี  

ผลิตภัณฑ์ผ้าบาเต๊ะ จัก
สาน ขนมผูกรัก ขนมบุหงา
บุตะ อาหารทะเลแปรรูป 
 

ปลากุเลาเค็ม เรือกอแระ
จำลอง ใบไม้สีทอง ข้าว
เกรียบปลา ข้าวหอมกระดังงา 
ผ้าบาติก กระจูดผ้าทอมือ ส้ม
แขก บูดู ลูกหยี ผ้าจวน 
OTOP ทุเรียนทรายขาว ปลา
กุเลา  
ข้าวเกรียบ ส้มโอ ผ้าฮิยาบ 
หมวกกะปิเย๊าะ  
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พระหลวงปู่ทวด โรตีกรอบ 
ชาชัก 

4. เครือข่ายที่มี
อยู่ 

อปท. อบจ. ททท. 
สำนักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด วัฒนธรรม  
สถาบันการศึกษา  
เครือข่าย OTOP  
สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  สมาพันธ์
ท่องเที่ยว หอการค้า 
สถาบันฮาลาล สมาคม
โรงแรม สมาคมมัคคุเทศก์  
กลุ่มร้านค้าภาคเอกชน  

5. เครือข่าย CBT Satun  
(23 ชุมชน 5 อำเภอ) 
6. สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
7. สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ 
จังหวัดสตูล 
8. สมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 

ศอ.บต. ททท. อปท. ทกจ. 
สมาคมการท่องเที่ยวไทยและ
มาเลเซีย วัฒนธรรมจังหวัด 
ประชารัฐ บนร. วชช. พช. 
อุตสาหกรรมจังหวัด สทกจ./
อปท./ชช.ทท./วธ./มอ./
สมาคม ทท./ สมาคมธุรกิจ
อาหาร/สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว/หอการค้า/ทสจ. 
สิ่งแวดล้อม/ อุตสาหกรรม
จังหวัด 

5. แผนงาน
พัฒนาที่มีอยู่ 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
- โฆษณาประชาสัมพันธ์  
- ส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาการท่องเที่ยว   
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยว
คลองแดน โครงการรัก
บ้านเกิด 4 อำเภอ
ชายแดน 
- การพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม เช่น 5 แหล่ง
เกาะยอ 
- การรักษาภูมิทัศน์หาดส
มิหลา 
- ย่านเมืองเก่าสงขลาสู่
มรดกโลก 
- การรับรองด้านต่าง ๆ 
อาทิ สาธารณสุข ตลาด
ประชารัฐ 

7. แหล่งท่องเที่ยว (รัฐ
,อปท.,ชุมชน) 
8. โครงสร้างพื้นฐาน 
9. ประชาสัมพันธ์ 
Website, Application, 
(Satun portal) ,แผ่นพับ 
10. การตลาดเชื่อมโยง 
ภูมิภาค,ประเทศ, 
ต่างประเทศ 
11. งานวิจัย 
12. พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว (ไกด์,ชุมชน,
ผู้ให้บริการต่าง ๆ) 
 

1. ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
- ประเพณีงานบุญบั้งไฟใน
นราธิวาส เป็นการรวมตัวของ
อีสาน 
2. การท่องเที่ยวเชิงชุมชน 
CBT 
ประชารัฐ 
3. แผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว 
3 จังหวัด  
+ 4 รัฐ  
4. IMT-GT 5 จังหวัด 
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6. สิ่งท่ีอยาก
พัฒนา / 
โอกาสของการ
พัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาคนให้มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความสุขและยุติธรรมทุก
ฝ่าย 
2. การพัฒนาอาชีพ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
3. ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
4. ระบบเครือข่ายสมาคม
ขนส่ง การดูงาน
แลกเปลี่ยนสินค้า  
การพัฒนาตลาดท่องเที่ยว
ชุมชน สู่สากล 
5. ระบบสารสนเทศ  
ระบบเครือข่ายการ
ท่องเที่ยว 
6. ระบบคมนาคมขนส่ง   
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรม เช่นการดูงาน 
การแลกเปลี่ยนสินค้า  
8. การพัฒนาตลาด
ท่องเที่ยวชุมชนสู่ตลาด
สากล 
 

1. การพัฒนาในพ้ืนที่ 
อาทิ  

- แหล่งท่องเที่ยว  
- ความสะอาด  
- ป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยว 
(2ภาษา)   
- ความปลอดภัยในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2. การพัฒนาคน อาทิ  
- ภาษา 
- จิตบริการ  
- การรักษาความปลอดภัย   
- บุคลิกภาพที่ดี 
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น 
3. ผลิตภัณฑ์ อาทิ  
- การแปรรูป 
- แพ็คเกจจิ้ง 
4. เชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืน 
อาทิ 
- การส่งสินค้าสู่เครือข่าย 5 
จังหวัด   
- เส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยง  
- ประชุมสัญจรระหว่าง 5 
จังหวัด   

1. โครงสร้างพื้นฐาน 
- ศูนย์ประสานงาน 
- ป้ายบอกทาง 
- ประชาสัมพันธ์ สื่อ
เทคโนโลยี 
- พัฒนาบุคลากร  
- การบริหารจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน 
- ข้อมูล องค์ความรู้แหล่ง
ท่องเที่ยว สัญลักษณ์ 
2. ทริปทัวร์ (ททท.) 
- บุญบั้งไฟ เชื่อมโยงมาเลเซีย 
- คาราวาน มอเตอร์ไซด์จาก
มาเลเซีย 
- แข่งขันนกเขาชวาเสียง 
- ปั่นจักรยานสองแผ่นดิน  
(Goodview) 
- แข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน 
3. การนำแอพพลิเคชั่นและ
เทคโนโลยีทุกด้านมาใช้ 

7. ประเด็น
ปัญหาที่สำคัญ
ที่เป็นอุปสรรค
ของการพัฒนา 
 
 
 
 

ประเด็นปัญหา 
1. งบไม่เพียงพอ ไม่
ต่อเนื่อง 
2. ขาดความร่วมมือจาก
ชุมชน 
3. การทำงานหน่วยงาน
ซ้ำซ้อน  

1. ในพื้นที่ 5 จังหวัด อาทิ 
 - ขาดงบประมาณ 
 - ขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริการท่องเที่ยว 
 - ขาดประสบการณ์ในการ
ดำเนินงาน 
 - ภัยธรรมชาต ิ  

1. โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 
2. ขาดการต่อเนื่องของการ
ทำโครงการต่าง ๆ หน่วยงาน
ภาครัฐ 
3. ขาดการพัฒนาบุคลากรใน
การท่องเที่ยวทุกภาคส่วน 
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7. ประเด็น
ปัญหาที่สำคัญ
ที่เป็นอุปสรรค
ของการพัฒนา 
(ต่อ) 

4. การเมืองท้องถิ่นทุก
ระดับ 
5. สิ่งแวดล้อม ภัย
ธรรมชาติ 
ผลกระทบ 
1. โครงการต่าง ๆ อาทิ 
ท่าเรือน้ำลึกปากปารา 
โรงไฟฟ้าเทพา  
2. ความขัดแย้งระหว่าง
พ้ืนที่อาทิ โรงไฟฟ้าถ่าน
หิน  
3. การเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวที่ต่อเนื่อง
ระหว่างจังหวัด อาทิ การ
บริการ  
4. เสถียรภาพทาง
การเมือง 
5. ความไม่สงบในพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

 - หัวหน้าส่วนราชการที่
สนับสนุนย้ายบ่อย 
2. เชื่อมโยงหรือร่วมกับ 5 
จังหวัดอ่ืน อาทิ 
- การกำหนดกลุ่มจังหวัด
ท่องเที่ยวเปลี่ยนบ่อย 
 - มีหน่วยงานที่ดูแลด้าน
การท่องเที่ยวบทบาท
ซ้ำซ้อนกัน 
- ป้ายแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยว ไม่ชัดเจน 
ตำแหน่งป้ายตั้งอยู่ในที่ที่ไม่
เหมาะสม/มองเห็นไม่ชัด 

4. ส่งเสริมเยาวชนเพื่อสืบ
สานทางการท่องเที่ยว
ต่อเนื่อง 
5. ขาดงบประมาณ  
6. ขาดการเชื่อมโยงเรื่องราว
ของการท่องเที่ยว  
7. ขาดการบูรณาการอย่าง
จริงจัง 
8. ระบบคมนาคม อาทิ จาก
สนามบินหาดใหญ่ไปปัตตานี 
แล้วต่อไปศูนย์ต่าง ๆ  
ยังไม่มีรถรับจ้าง มอเตอร์ไซด์
รับจ้าง  
9. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  
10. สถานการณ์ความไม่สงบ 
/ สื่อต่าง ๆ ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

8.ข้อมูลที่
สำคัญท่ี
ต้องการเพื่อ
การพัฒนา 
 

1. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยว  
2. ข้อมูลด้านเส้นทาง 
ยานพาหนะทางการ
ท่องเที่ยว  
3. ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม 
และข้ันตอนการสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
อาทิ   
การของบประมาณ 
4. การยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยว อาทิ 
โรงแรม ร้านอาหาร การ
ให้บริการ 

1. สถิตินักท่องเที่ยวด้าน
ต่าง ๆ 
2. ข้อมูลฤดูกาล/เทศกาล
ท่องเที่ยว 
3. ความชอบ/ความสนใจ/
ความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 
4. ปัญหาของนักท่องเที่ยว 
5. กำลังซื้อของ
นักท่องเที่ยว 
 

- ต้องรู้พฤติกรรมและข้อมูล
ที่พัฒนาท่องเที่ยว 
Demand , Supply ต้อง
สอดคล้องกัน 

- การเชื่อมโยงเรื่องราวเป็น
เรื่องเดียวกัน 
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5. การอำนวยความ
สะดวก อาทิ One stop 
service การเชื่อมโยงใน
ด้านต่าง ๆ  

9. โอกาสการ
เชื่อมโยง 
กับอาเซียน 
 
 

1. การเชื่อมโยงเรื่อง
สินค้า อาทิกลุ่ม IMGT 
2. การเชื่อมโยงทาง
คมนาคม อาทิ การบิน 
3. การเชื่อมโยงบริษัทนำ
เที่ยว 
4. โครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
การศึกษา 
5. การแลกเปลี่ยน
งานวิจัย 
6. การแลกเปลี่ยนทาง
การเกษตร วิถีชีวิต 
7. การแลกเปลี่ยน
บุคลากรที่มีคุณภาพ  

ไทย ไป มาเลเซีย : ทาง
เรือ/ทางบก  
(เคดาห์, เปอร์ลิส) 
ไทย ไป สิงคโปร์ : ผ่าน
ทางมาเลเซีย/ทางอากาศ 
ไทย ไป อินโดนีเซีย : ทาง
เรือ/อากาศ 
ไทย ไป บรูไน : ทาง
อากาศ  
 

1. IMT-GT และ การเชื่อมโยง
กับอาเซียนใต้  
2. พื้นที่สามเหลี่ยมทาง
เศรษฐกิจ  
(หนองจิก-เบตง-สุไหงโกลก) 
3.  เป็นเรื่องความศรัทธาและ
วัฒนธรรมมาก 
4. ความเป็นชาติพันธุ์ ด้าน
ภาษา ด้านวัฒนธรรม 
 
 

10. ความ
คิดเห็นอื่น ๆ  
เพื่อการพัฒนา  

การปฏิบัติการจริงอย่าง
ต่อเนื่อง และคิดว่าเรา
จะต้องทำได้  
 

แนวทางการพัฒนาด้าน
อาหาร(ฮาลาล) สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีออ
เกนิคไทยแลนด์ทุกชุมชน 

1. การมีส่วนร่วมในการบูรณา
การทุกด้าน 
2. การขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง  
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กลุ่มที่ 4 การเชื่อมโยง 5 จังหวัดภาคใตช้ายแดน  

1. สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น เพ่ือสร้างเป็น Hi-light และเชื่อมโยงกับความม่ันคง 
2. ให้จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดนำร่องในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด

ภาคใต้ชายแดน เนื่องจากพบว่าแหล่งท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนยังคงสภาพดั้งเดิม หากได้รับการ
บริหารจัดการที่ถูกวิธี อาจทำให้แหล่งท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจ
มากยิ่งขึ้น 

3. ต้องเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน 
4. ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา และดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง 
5. มีฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ง่าย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ และผู้ที่

จะนำไปต่อยอดทางการท่องเที่ยว  
6. พัฒนาแนวทางภายใต้กรอบความร่วมมือ อาทิ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด หน่วยงาน

ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินงานเพ่ือให้การร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว กลายเป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่สมบูรณ์  
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3 วิเคราะห์และสรุปผล 

 จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: 
โอกาสและความท้าทาย” จะเห็นได้ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคใต้มีความได้เปรียบทางด้านพหุวัฒนธรรม 
วิถีชีวิตของประชากรในพื้นที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ สามารถส่งเสริมเพื่อพัฒนาต่อยอดในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมลงทุนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ ้น ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญคือการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมและยั่งยืน  
 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย
และอาเซียนใต้ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่า 5 จังหวัดภาคใต้
ชายแดนจะเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
แต่ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา คือ ขาดการกระจายงบประมาณและแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ขาด
การทำงานอย่างต่อเนื่อง และขาดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว จึงมีความ
จำเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก 1 
 

เอกสารประกอบการประชุม 

 

แนะนำโครงการและศูนย์อาเซียนศึกษา 
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ภาคผนวก 2 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

 

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
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เอกสารประกอบการประชุม : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่ม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
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ภาคผนวก 3 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

 

ข้อมูลและสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเบื้องต้น 
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ภาคผนวก 4 

 

เอกสารประกอบการประชุม  

 

ข้อมูล 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
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ภาคผนวก 5 

 

เอกสารประกอบการประชุม  

 

ข้อมูลจังหวัดสตูล 
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ภาคผนวก 6 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

 

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน 

“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา” 
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ภาคผนวก 7 

 

เอกสารประกอบการประชุม  

 

แรงงานกลุ่มที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก 8 

 

เอกสารประกอบการประชุม  

 

เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภาคใต้ชายแดน 
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ภาคผนวก 9 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

 

การท่องเที่ยวทางทะเล 
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ภาคผนวก 10 

 

เอกสารประกอบการประชุม  

 

Tourism Laws in ASEAN 
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ภาคผนวก 11 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-ไทย-มาเลเซียด้าน การท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก 12 

รายละเอียดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อ ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

หัวข้อ ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ 
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 

ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ  
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ เพื่อศึกษา
และวางแผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อแก้ปัญหาการขาดองค์
ความรู้ ข้อมูล เชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพ
สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล จึง
มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล  โดยใช้กล
ยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลและกระบวนการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีส่วนร่วมตลอด Value Chain เพื่อเป็น
กระบวนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และยั่งยืน 
 และเพื ่อให้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยวของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื ่อเพ่ิม
นักท่องเที่ยว จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้าง
การม ีส ่วนร ่วม รวมถ ึงเป ็นโอกาสประชาส ัมพ ันธ ์โครงการด ังกล ่าว ด ังน ั ้น ศ ูนย ์อาเซ ียนศ ึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้กำหนดจัดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ศักยภาพการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย เป็นกิจกรรมแรกซึ่งมีความสำคัญซึ่งจะนำมาสู่
การทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. สร้างความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลที่สำคัญ และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาท
ที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

2.2. เปิดเวทีระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทที่สำคัญในการ
พัฒนา การท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากอินโดนีเซียและ
อาเซียนใต้ 

2.3. รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ที่สำคัญที่เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยนำเสนอผ่านการทำงานของศูนย์
อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2.4. ประชาสัมพันธ์แผนงาน การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา

ทุนทางเครือข่ายของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด

ภาคใต้ชายแดน จำนวน 150 คน 

4. ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม 
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

6. รูปแบบกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย กิจกรรมสำคัญดังต่อไปนี้ 
 1) การบรรยายพิเศษ 
  2) การอภิปราย 
 3) กรณีศึกษา (กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบ Learn – Share & Care) 
 4) การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและการนำเสนอ 

7. ผลผลิต 
7.1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่เป็น

ตัวแทนของ 5 จังหวัด ได้รับความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลที่
สำคัญและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน 

7.2. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

7.3. แนวทางการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ที่สำคัญที่เป็นฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยนำเสนอผ่านการ
ทำงานของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

8. ผลลัพธ์ 
8.1 ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์กลางข้อมูลที่สำคัญ เป็นแหล่งความรู้ และเป็นแหล่ง

ที่รวบรวมนักคิดและนักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

8.2 การพัฒนาทุนทางเครือข่ายของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนทั้งในแนวกว้างและแนว
ล ึก  โดย เฉพาะอย ่ างย ิ ่ งการพ ัฒนาเคร ือข ่ ายการทำงานร ่ วมก ันของส ่วนต ่าง  ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เข้มแข็ง และสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ได้มากข้ึน  
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ภาคผนวก 13 
 

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
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กำหนดการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 

ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 
10.00 - 10.30 น.  พิธีเปิด 
   กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   กล่าวต้อนรับ 
   โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  
    อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กล่าวเปิดการประชุม 
   โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
10.30 - 10.45 น. แนะนำโครงการ 

โดย  ผศ.ดร. สุพัตรา เดวิสัน 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10.45 - 11.45 น. บรรยายพิเศษ   
    หัวข้อ  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
    เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ 
   โดย  ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ 
    เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  
    และประธาน Chira Academy 
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11.45 – 12.00 น. รายงานสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลที่สำคัญของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ดำเนินรายการโดย อ.พิชญ์ภูรี จันทรกมล (ใช้เวลานำเสนอคนละ 15 นาที)  

  1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
           โดย รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธสิมาจาร 

12.00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. 2. แรงงานกลุ่มที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว  

          โดย ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร 
                  3. เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน                                      

โดย ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด 
   4. ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล 
    โดย อ.อานนท์ อุปบัลลังก์ และ ดร.พรพิมล  เชื้อดวงผุย 
   5. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเซียน 

 โดย อ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ 
6. แนะนำเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. และฐานข้อมูลเชิงลึก 
 โดย นายสุวนนท์ ชูจันทร์ 

14.30 – 15.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.45 – 17.00 น.  แบ่งกลุ่มระดมความคิด (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ตามจังหวัด) 
   การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
   เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

.. ร่วมค้นหาสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา อาทิ 
                            (1) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ - เส้นทางการท่องเที่ยว - รูปแบบการท่องเที่ยว 
   (2) อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด 
   (3) สินค้าท่ีระลึกของแต่ละจังหวัด 
   (4) เครือข่ายที่มีอยู่ 
   (5) แผนงานพัฒนาที่มีอยู่ (ทั้งของภาครัฐ เอกชน วิชาการ และชุมชน) 
   (6) สิ่งที่อยากพัฒนา  / โอกาสของการพัฒนา 
   (7) ประเด็นปัญหาที่สำคัญท่ีเป็นอุปสรรคของการพัฒนา 
   (8) ข้อมูลที่สำคัญท่ีต้องการเพ่ือการพัฒนา 
   (9) โอกาสการเชื่อมโยงกับอาเซียน  
   เป็นต้น 
   โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
    อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล 
    อาจารย์วราพร ชูภักดี 
17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 – 20.00 น. Dinner talk “ASEAN Tourism: Trends for the Future”  

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบ Learn – Share & Care 
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โดย 1. ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  
     2. รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ 
     3. ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด 
     4. คุณสนธิการณ์ วิโสจสงคราม (ศูนย์กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา)   
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 
08.30 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  เตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอผลงานจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
   (นำเสนอกลุ่มละประมาณ 10 นาที การตอบคำถามและคำแนะนำประมาณ 10 นาที) 
09.30-11.00 น.  นำเสนอผลงานจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
   (1) จังหวัดปัตตานี 
   (2) จังหวัดนราธิวาส 
   (3) จังหวัดยะลา 
   (4) จังหวัดสตูล 
   (5) จังหวัดสงขลา 
11.00-11.30 น.   สรุปการประชุม 
   โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  
    ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน 
    อ.พิชญ์ภูรี จันทรกมล 
11.30-12.00 น.  พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการประชุม  
   โดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

************************************************** 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  



    

122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 14 
 

คำกล่าว 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
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คำกล่าวรายงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
(ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 
โดย 

ผศ.ดร. สุพัตรา เดวิสัน 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 

………………………………………….. 
เรียน นายอ าพล พงศ์ประยูร หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา   
        ผศ.สุพจน ์โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   
          มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ   

และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา จัดตั้งขึ้นตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสู่ความเป็น
นานาชาติ โดยเฉพาะในบริบทของอาเซียน ซึ่งเป็นโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมระหว่างประเทศและ
สร้างความเป็นนานาชาติให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและสู่สาธารณชนบนพื้นฐาน
ของความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัยและตอบสนองนโยบายและทิศทางการพัฒนาของรัฐ หนึ่งในภารกิจ 
คือ การเป็นศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่อาเซียน ซึ่งทางศูนย์อาเซียนศึกษาได้เริ ่มด าเนินการโดยจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการพัฒนานักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน+6 เมื่อวันที่ 28 - 
30 เมษายน 2560  

ในปีงบประมาณ 2561 นี้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณบูรณาการจังหวัดสงขลา เพื่อด าเนินงานโครงการ กำรศึกษำเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจำกอินโดนีเซียและอำเซียนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อจัดท ำยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส ำหรับจังหวัดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำกประเทศอำเซียนตอน
ใต้โดยเฉพำะจำกอินโดนีเซีย 

การดำเนินงานโครงการ การศึกษาเพื ่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยวของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพื่อเพิ ่มนักท่องเที ่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  ส่วนหนึ่งประกอบด้วยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 3 ครั้ง การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย เป็นการดำเนินงานในรูปเครือข่ายร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  

1. เพ่ือแนะนำโครงการและการดำเนินงานโครงการ 
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2. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. เพ่ือระดมความคิดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ของกลุ่ม 5 จังหวัด  
กิจกรรมของการประชุมประกอบด้วยการรบรรยายโดยวิทยากร ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ การนำเสนอ

กรอบงานของทีมวิชาการ dinner talk หัวข้อ ASEAN Tourism: Trends for the Future การแบ่งกลุ่มระดม
สมองและมีการประกวดการนำเสนอผลการระดมสมองดีเด่นด้วย 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้ประโยชน์จากภาคส่วนต่าง  ๆ จาก 
ภาครัฐทั้งส่วนกลางของจังหวัดที่รับผิดชอบโดยตรงและส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/เอกชน ภาคชุมชน และ
ภาควิชาการ มาจาก จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา รวมทั้งสิ้นจำนวน 110 คน 

ขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านเลขาธิการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและ
ทีมงาน ที่ให้เกียรติแก่โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดน
ใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย” ในวันนี้ 
 

ขอบคุณค่ะ 
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คำกล่าวต้อนรับ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
(ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้) 
โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน ์ โกวิทยา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา  10.00 น. 
ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 

………………………………………….. 
เรียน นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา  
 ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ   

และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย ภายใต้โครงการ
ศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและ
อาเซียนใต้ 

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ
กลุ่มประเทศอาเซียนใต้ ซึ ่งปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
การศึกษาดูงาน งานวิจัย ทรัพยากรการวิจัย ความร่วมมือในการวิจัยและจัดประชุมนานาชาติ และจำกัดอยู่ใน
บางสาขา เช่น อิสลามศึกษา อุตสาหกรรมการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือให้แผ่
ครอบคลุมสาขาที่สำคัญคือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาประเทศและกลุ่ม 5 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดนด้วย 

นอกจากนี้ ความร่วมมือทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ
กลุ่มประเทศอาเซียนใต้ยังสามารถเป็นสายใยเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนกับกลุ่ม
ประเทศอาเซียนใต้เหล่านี ้ ในการต่อยอดขยายธุรกิจได้สะดวกและกว้างไกลยิ ่งขึ ้น สมดังวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการ
วิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม  

ด้วยเหตุนี้ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่
อาเซียน: โอกาสและความท้าทายภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้จึงถือเป็นกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจของทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีความยินดีจะต้อนรับให้ทุกท่านเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีบทบาทที่
สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียนใต้ต่อไป 
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สุดท้ายนี้ ผมขอให้กิจกรรมนี้ดำเนินการไปจนประสบความสำเร็จและขอให้ทุกท่านมีความสุข และ
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ได้เรียนรู้ ผมหวังว่าจะได้มีโอกาสที่จะต้อนรับทุกท่าน และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์งานบูรณาการร่วมกันใน
อนาคตต่อไป  

ขอบคุณครับ 

....................................................... 
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คำกล่าวเปิด 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย  
(ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้) 
โดย 

นายอำพล  พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา 
วันพฤหัสบดีที่  11 มกราคม  2561  เวลา  10.00 น. 

ณ ห้องประชุมบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยาม ออเรียนทัล  
อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

เรียน   ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา  
      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ  เรื่อง ศักยภาพ
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ ในวันนี้ 

ในนามของจังหวัดสงขลา  ผมขอต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดสงขลา เมือง  “นกน้ำเพลินตา สมิหลา
เพลินใจ  เมืองใหญ่สองทะเล  เสน่ห์สะพานป๋า  ศูนย์การค้าแดนใต้” ด้วยความยินดียิ่ง  นับเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะ
ได้มาพักผ่อนและเพลิดเพลินกับบรรยากาศของแหล่งท่องเที ่ยวต่าง  ๆ เนื่องในโอกาสที่ปี 2561 เป็นปีแห่งการ
ท่องเที่ยวสงขลา ภายใต้แคมเปญ “ สงขลามหาสนุก...สุขทั้งปีที่สงขลา” 

ผมขอขอบคุณผู้จัดการประชุมฯ ที่ได้พิจารณาเลือกจังหวัดสงขลา ที่ตั้งของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ มจัง
หวัดภาคใตชายแดน เป็นสถานที่จัดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื ่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทายภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุมจังหวัดฯ ที่ได้
กำหนดว่า เป็น “ประตูการคาชายแดน การทองเที่ยว สูอาเซียน” 

ผมขอเรียนว่า  จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
(ยุทธศาสตร์ที่ 1)  ในเรื่องการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน
ตามแนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัด “15 วาระสงขลา” ด้วย (วาระที่ 10 “สงขลาน่าเที่ยว”)  โดยใช้แผนกล
ยุทธ์ด้านการตลาดในเชิงรุกที่เป็นระบบ  และดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่องควบคู่กันไปกับการดำเนินกลยุทธ์การ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาระบบตลาดและ
ประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมการตลาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของฝาก ของที่ระลึก  ขนมดัง ผลไม้เด่น อาหารเด็ด  เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นภูมิอัต
ลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดฯ   ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรมด้วย 
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นอกจากนั้น  ในการดำเนินงานตามวาระ “สงขลาน่าเที่ยว” หนึ่งใน 15 วาระสงขลาระหว่างปี 2560 – 2561  
จังหวัดได้มุ่งเน้นการปฏิบัติโดยใช้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามหลักประชารัฐ  ในการ
ขับเคลื่อนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ได้กำหนดให้ปี 2560 – 
2561  เป็นปีท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “สงขลามหาสนุก สุขทั้งปีที่สงขลา” ด้วยการยกระดับคุณภาพ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ สู่ระดับนานาชาติ  เพื่อพัฒนา
จังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเที่ยวได้ทั้งปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กระจายลงไปสู่
ทุกพ้ืนที่ นอกจากนั้น จังหวัดสงขลาได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา
ในการพัฒนาภาคการเกษตรอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ โลจิสติกส์และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยใช้กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเชิงธุรกิจ 

สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: 
โอกาสและความท้าทายภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ ในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้รับทราบและเรียนรู้รายละเอียด
เพ่ิมเติมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ส่งเสริม
การนำผลการวิจัยและองค์ความรู้ (Best Practice) มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู ้และการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน  ขอให้ทุกภาคส่วนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่น  ๆ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดนได้นำความรู้ไปพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้นำระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการและภาคประชาชน/ชุมชนที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ในอนาคตต่อไป
ด้วย สุดท้ายนี้ ผมขอให้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ และขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ได้มาเยือนจังหวัด
สงขลา  และจังหวัดสงขลาหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับ ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไป.....  ผมขอเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯ ณ บัดนี้. 

....................................................... 
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ภาคผนวก 15 
 

แบบประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
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แบบประเมินผลการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการประชุม เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยว 
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสูอ่าเซียน: โอกาสและความท้าทาย  

ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
เพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

ระหว่างวันท่ี 11 – 12 มกราคม 2561 
ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ช้ัน 5 โรงแรมสยามออเรยีนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

 

คำชี้แจง: โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
คำอธิบาย: ระดับ 5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึงเห็นด้วยมาก ระดับ 3 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง 
     ระดับ 2 หมายถึงเห็นด้วยน้อย ระดับ 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด 

หัวข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
1.1 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยวของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื ่อเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 

     

1.2 รายงานสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลที่สำคัญของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

     

- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดย รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร      
- แรงงานกลุ่มท่ีส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว โดย ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร      
- เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด      
- ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล โดย อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์ และดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย      
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเซียน โดย อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ      
- แนะนาเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. และฐานข้อมูลเชิงลึก โดย นายสุวนนท์ ชูจันทร์      
1.3 การแบ่งกลุ่มระดมความคิดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

     

1.4 Dinner Talk “ASEAN Tourism: Trends for the future” และร่วมแลกเปลี ่ยน
เร ียนร ู ้ เพ ื ่อการพัฒนาแบบ Learn-Share-Care โดย ศ.ดร.จ ีระ หงส ์ลดารมภ์   
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด และคุณสนธิการณ์ วิโสจสงคราม 

     

1.5 การนำเสนอผลงานจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น      
2. ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.1 คุณภาพวิทยากรโดยรวม      
2.2 วิธีการ /กระบวนการเรียนรู้      
2.3 เอกสารการบรรยาย      
2.4 บรรยากาศการเรียนรู้ และการอานวยความสะดวก      
2.5 ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดกิจกรรม      

โปรดแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพในคร้ังต่อไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน:  

โอกาสและความท้าทาย  
ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
  

  

คำชี้แจง: ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง: โปรดอ่านข้อความดา้นล่างแล้วทำเครื่องหมาย  ลงในชอ่งที่กำหนดไว้ให้ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  1.  ชาย    2.  หญิง 
2. อายุ  1.  น้อยกว่า 35 ปี   2.  35 – 60 ปี   3.  61 ปี ขึ้นไป 
3. สถานที่ทำงาน....................................................................  ตำแหน่ง ...................................................... 
     ภาครัฐ   ภาคเอกชน   ภาควิชาการ   ภาคประชาชน/ชุมชน   สื่อมวลชน 
4. จุดแข็งเร่ืองการท่องเที่ยวในพื้นที่ /ชุมชนของท่านเป็นอย่างไร (บอกจุดแข็ง 2 ข้อ) 
   4.1………………………………………………………………………………………………..……………………………………….... 
   4.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. จุดอ่อนเร่ืองการท่องเที่ยวในพื้นที่ /ชุมชนของท่านเป็นอย่างไร (บอกจุดอ่อน 2 ข้อ) 
   5.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท่านมองเห็นโอกาสในการพฒันาการท่องเที่ยวในพืน้ที่ของท่านหรือไม่ อย่างไร (บอกโอกาสที่มองเห็น 2 เร่ือง) 
   6.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   6.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านมองเห็นอุปสรรคหรือปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของท่านหรือไม่ อย่างไร 
   (บอกอุปสรรคที่สำคัญในพืน้ที่ 2 เร่ือง) 
   7.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   7.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านมีความสนใจร่วมมือหรือขยายเครือข่ายการพัฒนาการทอ่งเที่ยวไปสู่อินโดนีเซีย อาเซียนใต้ หรือไม่ อย่างไร 
   .......................................................................................................………………………............... 
9. สิ่งที่ต้องการพัฒนามากทีสุ่ดในเร่ืองของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของท่าน 
   9.1…………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
   9.2…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
10. ความรู้ที่ต้องการมากที่สุดเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในพืน้ที่ของท่าน 
   10.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   10.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ความต้องการด้านข้อมูลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในมุมมองของท่าน 
     ................................................................................................................................................... 
12. สิ่งที่อยากเห็น / ความคาดหวังจากโครงการฯ 
     ................................................................................................................................................... 
13. สิ่งที่อยากเห็น / ความคาดหวังจากศูนย์ อาเซียน ม.อ.  
     ................................................................................................................................................... 
14. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนา ....................................................................................................... 
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ประเด็นการระดมความคิด (แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ตามจังหวัด) 
การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่วของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
ร่วมค้นหาสถานการณ์ปัจจบุันเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา 

ภายใต้โครงการศึกษาพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ 

 

 

 
1. แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ - เส้นทางการท่องเที่ยว – รูปแบบการท่องเที่ยว  

(มีอะไรบ้าง ยกตัวย่างให้มากที่สุด) 
2. อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด คือ อะไร 
3. สินค้าท่ีระลึกของแต่ละจังหวัด (มีอะไรบ้างยกตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุด 5 ชนิด) 
4. วิเคราะห์เครือข่ายที่มีอยู่และประสิทธิภาพการทำงาน   

4.1 เสนอรายชื่อหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันในปัจจุบัน (มีอะไรบ้าง ยกตัวย่างให้มากท่ีสุด) 
4.2 ยกตัวอย่างการทำงาน / โครงการใดบ้างที่ซ้ำซ้อน - เสนอแนะวิธีการแก้ไข 

5. แผนงานพัฒนาที่มีอยู่ (ท้ังของภาครัฐ เอกชน วิชาการ และชุมชน) ที่สนับสนุนการพัฒนา  
     (มีอะไรบ้าง ยกตัวย่างให้มากที่สุด) 
6.  สิ่งที่อยากพัฒนา  / โอกาสของการพัฒนามากที่สุด 
     6.1 ในพ้ืนที่ 5 เรื่อง  
     6.2 เชื่อมโยงหรือร่วมกับจังหวัดอ่ืน 5 เรื่อง 
7.  ประเด็นปัญหาที่สำคัญที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนา 
     7.1 ในพ้ืนที่ 5 เรื่อง  
     7.2 เชื่อมโยงหรือร่วมกับจังหวัดอ่ืน 5 เรื่อง 
8.  ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
9.  วิเคราะห์โอกาสการเชื่อมโยงกับอินโดนีเซียและอาเซียนใต้..  
     (มีอะไรบ้าง ยกตัวย่างให้มากที่สุด) 
10. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนา 
 
 
☺ ขอขอบพระคุณที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงความคดิเหน็ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาสงัคมของเรา ☺ 
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ภาคผนวก 16 

 

สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
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สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย 
ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจาก
อินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรม
สยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 45 คน 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

หัวข้อ 
ค่าเฉลี่ยระดับ 
ความพึงพอใจ 

แปลผล 

1. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.02 มาก 
1.1 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจาก
อินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 

4.36 มาก 

1.2 รายงานสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลที่สำคัญของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้  
1.2.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
โดย รองศาสตราจารย์ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 

3.93 มาก 

1.2.2 แรงงานกลุ่มที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์  บัวเพ็ชร 

3.87 มาก 

1.2.3 เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด 

3.89 มาก 

1.2.4 ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล โดย อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์  
และ ดร.พรพิมล  เชือดวงผุย 

3.82 มาก 

1.2.5 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเซียน  
โดยอาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ 

3.87 มาก 

1.2.6 แนะนำเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. และฐานข้อมูลเชิงลึก 
โดย นายสุวนนท์ ชูจันทร ์

4.00 มาก 

1.3 การแบ่งกลุ่มระดมความคิดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดน
ใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

4.22 มาก 

1.4 Dinner Talk “ASEAN Tourism: Trends for the future” และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบ Learn-Share-Care โดย ศ.ดร.จรีะ หงส์ลดารมภ์ รศ.ดร.มิตร
ชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด และคุณสนธิการณ์ วิโสจสงคราม 

4.05 มาก 

1.5 การนำเสนอผลงานจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น  4.25 มาก 
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หัวข้อ 
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 

แปลผล 

2. ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.11 มาก 
2.1 คุณภาพวิทยากรโดยรวม 4.27 มาก 
2.2 วิธีการ /กระบวนการเรียนรู้ 3.93 มาก 
2.3 เอกสารการบรรยาย 3.93 มาก 
2.4 บรรยากาศการเรียนรู้ และการอำนวยความสะดวก 4.20 มาก 
2.5 ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดกิจกรรม 4.22 มาก 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.05 มาก 
 
คำชี้แจง ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ โดยมีความหมายดังนี้ 
4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.05 
โดยมีระดับความพึงพอใจจากความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.02 และมี
ระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.11  
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ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ตารางท่ี 3 แสดงระดับความพึงพอใจจากความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำชี้แจง ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ โดยมีความหมายดังนี้ 
4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจจากความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1.1  
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียน
ใต้ โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มากที่สุด โดยที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.36 และมี
ความพึงพอใจใน กิจกรรมที่ 1.5 การนำเสนอผลงานจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และกิจกรรมที่ 1.3 
การแบ่งกลุ่มระดมความคิด ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.25 และ 4.22 ตามลำดับ 
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3.93

3.93

4.2

4.22

4.27

3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3

2.2

2.3

2.4

2.5

2.1

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ตารางท่ี 4 แสดงระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

  

 

 

คำชี้แจง ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ โดยมีความหมายดังนี้ 
4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก 
2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นที่ 2.1 คุณภาพ

วิทยากรโดยรวม มากที่สุด โดยที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.27 และมีความพึงพอใจใน

ประเด็นที่ 2.5 ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดกิจกรรม และประเด็นที่ 2.4 บรรยากาศการเรียนรู้และการ

อำนวยความสะดวก ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.22 และ 4.20 ตามลำดับ 

 
ความเห็นหรือให้คำแนะนำอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพในครั้งต่อไป 
1.การจัดโครงการในอนาคต 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดีมากขึ้น จึงอยาก
ให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการสังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมในแต่ละครั้งเพื่อให้ได้แนวทางการ
ทำงานที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงและมีการบูรณาการ 

1.1 อยากจะให้โครงการนี้มีการต่อเนื่อง  
1.2 การจัดที่นั่ง ควรให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเห็นวิทยากรและการนำเสนอได้สะดวกกว่านี้ โดยไม่ต้อง

เอ้ียวตัวหลายชั่วโมง 
1.3 ในการประชุมครั้งต่อไป ขอข้อมูลที่มีการสังเคราะห์เพิ่มจากการประชุมครั้งนี้ที่ทันสมัย 
1.4 อยากให้มีการประชุมเพ่ือให้ได้แนวทางการทำงานที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงและมีการบูรณาการ 
1.5 ขอนำเสนอหากมีโอกาสการประชุม 
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1.6 อยากให้บางช่วงเวลามีการผสมกิจกรรมคลายเครียดบ้าง 
1.7 อยากให้ทีมงานลงพื้นท่ีไปจัดสัมมนาในท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่ด้วย 
1.8 ขอชื่นชมในการจัดโครงการ ได้ความรู้ แรงกระตุ้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดีมากขึ้น  และ

ควรนำความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมไปพัฒนาการท่องเที่ยว ปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ 
2.กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุม (ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน) อย่างเช่น จังหวัดยะลา เป็นต้น 
2.2 กลุ่มเป้าหมายให้มีจำนวนมากกว่านี้ ให้มีความหลากหลายมากกว่านี้  
2.3 อยากให้เชิญชุมชนการท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ 

3.วิทยากร 
3.1 วิทยากรบางท่าน (ไม่ใช่ทุกท่าน) ยังไม่เป็นมืออาชีพ เพราะมาอ่านอย่างเดียว น้ำเสียงไม่ค่อยเร้าใจ 
3.2 อยากให้วิทยากรหลายๆท่านที่มาบรรยายภาคความรู้ ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมายได้กรุณา

นำเสนอให้ข้อมูล วิธีการบรรยายที่หลากหลายแบบ นำเสนอที่ให้ตื่นเต้น เร้าใจ สนุกสนานบ้าง (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
4.เวลา ใช้เวลาการเรียนรู้แน่นเกิน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
5.ข้อมูล 

5.1 ไม่มีคำนำเลย ข้อมูลสั้น 
5.2 ได้รับความรู้และเป็นโอกาสที่ดีมาก  

6.ข้อเสนอแนะสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการดำเนินการ 
6.1 ม.อ.ต้องเข้าไปให้ถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ค้นหาขวัญกับเรียมให้เจอ 

(พระเอก นางเอก) 
6.2 ถ้าทางศูนย์อาเซียนจะช่วยกรุณาจัดรถมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกระหว่าง ม.อ. -

สถานที่จัดงานด้วยได้จะดีมาก ขอบคุณ 
6.3 ดีแล้ว แต่ขอให้ศูนย์อาเซียนศึกษาลงไปหนุนเสริมการทำงานที่สถาบัน กศน.ภาคใต้ อำเภอเมือง 

จังหวัดสงขลาด้วย 
7.อ่ืนๆ 
อาหารของโรงแรมและอาหารว่างอร่อยมากๆ 
 
  



    

139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 17 

 
สรุปผลแบบสอบถาม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน:  
โอกาสและความท้ายทาย 
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สรุปผลแบบสอบถาม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน:  
โอกาสและความท้ายทาย 

ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว 
จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 64 คน 

ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 29 45.32 
หญิง 34 53.12 
ไม่ระบุ 1 1.56 
รวม 64 100 

จากตารางที่ 5 พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีผู้เข้าร่วมเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
53.12 เพศชายร้อยละ 45.32 และไม่ระบุ ร้อยละ 1.56 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 35 ปี 9 14.06 
35 - 60 ปี 47 73.44 
61 ปี ขึ้นไป 8 12.5 
รวม 64 100 

จากตารางที่ 7 พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอายุระหว่าง 35 – 60 ปี เข้าร่วมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.44 
กลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี ร้อยละ 14.06 และ 61 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 12.5 
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ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามจังหวัด 

จังหวัด จำนวน (คน) ร้อยละ 
สงขลา 36 56.25 
สตูล 10 15.62 
ปัตตานี 7 10.94 
ยะลา 1 1.56 
นราธิวาส 6 9.38 
ไม่ระบุ 4 6.25 
รวม 64 100 

จากตารางที่ 8 พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงจากจังหวัดสงขลาเข้าร่วมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.25 และผู้เข้าร่วม
โครงการจากจังหวัดสตูล คิดเป็นร้อยละ 15.62 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 10.94 จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 9.38 
จังหวัดยะลา ร้อยละ 1.56 และไม่ระบุจังหวัด ร้อยละ 6.25 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามภาคส่วน 

ภาคส่วน จำนวน (คน) ร้อยละ 
ภาครัฐ 35 54.69 
เอกชน 13 20.31 
วิชาการ 3 4.69 
ชุมชน 13 20.31 
รวม 64 100 

จากตารางที่ 4 พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
54.69 จากภาคเอกชนร้อยละ 20.31 ชุมชนร้อยละ 20.31 และวิชาการร้อยละ 4.69 
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4.จุดแข็งเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ /ชุมชน 
4.1 สงขลา 
การคมนาคม 
4.1.1 แหล่งท่อง เที่ยวอยู่ใกล้ตัวเมือง เดินทางไปมาสะดวก 
4.1.2 เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมเศรษฐกิจ การขนส่งของภาคใต้ตอนล่าง (จำนวนผู้ตอบ 9 คน) 
4.1.3 เป็นประตูจากประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียเข้าสู่ประเทศไทย (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
4.1.4 บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติร่มรื่น เย็นสบาย (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
4.1.5 ความสะอาด 
4.1.6 ความปลอดภัย (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
4.1.7 สถานที่จอดรถกว้างขวางพอเพียงกับนักท่องเที่ยววัฒนธรรม 
4.1.8 เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีประวัติศาสตร์และวิถีชุมชน (จำนวนผู้ตอบ 5 คน) แหล่งท่องเที่ยว 
4.1.9 แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพ ความสมบูรณ์และความหลากหลาย ทั้งทะเล ภูเขา ความเป็นเมือง (จำนวน
ผู้ตอบ 9 คน) 
4.1.10 ชุมชนดั้งเดิมมีแหล่งเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) พลังงาน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
4.1.11 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ (จำนวนผู้ตอบ 4 คน) 

- แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ เขาคอหงส์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งใหม่อันซีนสะเดา เขาเล่ ทะเล
หมอก ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ) 

- แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ได้แก่ การท่องเที่ยวพุทธอุทยานเขาเล่สะเดา เจดีย์สแตนเลส หนึ่งเดียว
ในประเทศไทย (มหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล) 

รูปแบบการท่องเที่ยว 
4.1.12 ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ  
4.1.13 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสันทนาการและการเรียนรู้ สินค้าการท่องเที่ยว 
4.1.14 มีสินค้าและร้านอาหารให้เลือกจำนวนมาก (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
4.1.15 อาหารพื้นเมือง (อาหารฮาลาล) และผลไม้ลองกองหรืออ่ืนๆ (มีชมรมไม้ผล อ.สะเดา)  
ลูกค้า (นักท่องเที่ยว) 
4.1.16 คนมาเลย์ชาวต่างชาติ 80% เข้ามาท่องเที่ยว  
ทรัพยากรมนุษย์ 
4.1.17 ณ จุดแหล่งเรียนรู้ มีวิทยากรประจำแหล่งที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวของแหล่งเรียนรู้ได้ดี 
4.1.18 ความเข้มแข็งของกรรมการชุมชนมีกฏกติกาสำหรับการจัดการ 
4.1.19 ความสามัคคีปรองดองของคนในพ้ืนที่ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
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4.2 สตูล 
แหล่งท่องเที่ยว 
4.2.1 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เช่นเกาะหลีเป๊ะ เป็นที่รู้จักระดับสากล 
4.2.2 จังหวัดสตูลมีความอุดมสมบูรณ์และมีความเป็นธรรมชาติสูงและมีความหลากหลาย (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
การบูรณาการ 
4.2.3 เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง 

4.3 ปัตตานี 
แหล่งท่องเที่ยว 
4.3.1 สถานที่ท่องเที่ยวมีความพร้อม สวยงาม (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
4.3.2 มีความหลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
วัฒนธรรม 
4.3.3 มีความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 

4.4 ยะลา 
แหล่งท่องเที่ยว 
4.4.1 มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย 
การบูรณาการ 
4.4.2 มีการบูรณาการการบริหารงานด้วยกลไกภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

4.5 นราธิวาส 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
4.5.1 สภาพพ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ดี (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
วัฒนธรรม 
4.5.2 มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 

4.6 ภาพรวม 
วัฒนธรรม 
4.6.1 ความหลากหลายวัฒนธรรม 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
4.6.2 ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว 
รูปแบบการท่องเที่ยว 
4.6.3 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4.6.4 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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5. จุดอ่อนเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ /ชุมชน 
5.1 สงขลา 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
5.1.1 ความสกปรกและความไม่มีวินัยในการทิ้งขยะหรือกำจัดขยะที่ดี (จำนวนผู้ตอบ 3คน) 
5.1.2 ทางเดินเท้าเต็มไปด้วยพ่อค้า แม่ค้าและจับจองพ้ืนที่ ยากต่อการเดิน เสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน 
5.1.3 สถานที่ การจัดร้านค้าอยู่ห่างกันมาก พ้ืนที่ด้านในตลาดน้ำดูกว้างขวางเกินความจำเป็น 
5.1.4 ปัญหาด้านความไม่สงบ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
สินค้าการท่องเที่ยว 
5.1.5 แม่ค้าขายอาหารซ้ำกันมาก 
5.1.6 อาหาร ร้านอาหารดีๆมีน้อย 
นักท่องเที่ยว 
5.1.7 ประชากรในชุมชนหรือคนไทยไม่ค่อยมาท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
การคมนาคม 
5.1.8 เป็นทางผ่านระหว่างมาเลเซียและหาดใหญ่ 
5.1.9 ขาดการพัฒนาและเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ยาก และไม่มีมาตรฐาน (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
5.1.10 ในตัวเมืองรถติด  
5.1.11 ราคารถขนส่งเก็บค่าโดยสารแพง  
5.1.12 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก 
5.1.13 การคมนาคมเข้าถึงแหล่งภายในจังหวัดยังไม่ดีได้แก่ แท็กซี่ รถสาธารณะยังไม่ครอบคลุม 
แหล่งท่องเที่ยว 
5.1.14 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมีน้อย (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
5.1.15 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่ตรงตามศักยภาพของพ้ืนที่ (2 คน)  
5.1.16 ขาดการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์น่าประทับใจ  
5.1.17 ขาดการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี  
การประชาสัมพันธ์ 
5.1.18 การประชาสัมพันธ์ (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
5.1.19 ไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายพอควร 
ทรัพยากรมนุษย์ 
5.1.20 ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ยังน้อยมาก 
5.1.21 ชุมชนในพ้ืนที่มีความเป็นชุมชนเมืองจึงยังไม่เข้าใจหรือมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 2 คน)  
5.1.22 บุคลากรยังขาดความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
5.1.23 ขาดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคประชาสังคม 
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5.1.24 ความตระหนักตื่นตัวของชุมชนน้อย 
วัฒนธรรม 
5.1.25 อัตลักษณ์ของชุมชน 
งบประมาณ 
5.1.26 เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา และงบประมาณไม่เพียงพอ  
5.1.27 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านทำให้การบริหารจัดการขาดงบประมาณ 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
5.1.28 ที่พักยังไม่พร้อม 
5.1.29 สิ่งอำนวยความสะดวกต้องมีการพัฒนาเช่น สถานที่จอดรถ  
5.1.30 โครงสร้างพื้นฐานไม่ค่อยดี ขาดการผลักดัน จุดถ่ายรูป อ่ืนๆ 
การบริหารจัดการ 
5.1.31 ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
5.1.32 เป็นการพัฒนาแบบกระจุกแต่ไม่กระจายแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงในพ้ืนที่ชุมชนต่างๆ  
5.1.33 การให้การบริการที่ดี 

5.2 สตูล 
การคมนาคม 
5.2.1 ระบบคมนาคมขนส่งยังน้อย ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
ทรัพยากรมนุษย์ 
5.2.2 ขาดมัคคุเทศก์นำเที่ยว ทักษะภาษาต่างประเทศยังน้อย 
การประชาสัมพันธ์ 
5.2.3 ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ยังไม่ดี 

5.3 ปัตตานี 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
5.3.1 สถานการณ์ความไม่สงบ (จำนวนผู้ตอบ 4 คน) 
การประชาสัมพันธ์ 
5.3.2 การขาดการประชาสัมพันธ์ 
งบประมาณ 
5.3.3 ขาดงบประมาณ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

5.3.4 ขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
5.3.5 ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ก่อนจะประกอบการ 
5.3.6 การให้ความรู้แก่ชุมชน 
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5.4 ยะลา 
ทรัพยากรมนุษย์ 
5.4.1 ผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
5.4.2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

5.5 นราธิวาส 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
5.5.1 สถานการณ์ความไม่สงบ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
5.5.2 สถานที่พัก 
การประชาสัมพันธ์ 
5.5.3 การขาดการประชาสัมพันธ์ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
5.5.4 การขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการ 
5.5.5 การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว 
5.5.6 ความคิดสร้างสรรค์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นองค์ประกอบของชุมชนท่องเที่ยว 

5.6 ภาพรวม 
การประชาสัมพันธ์ 
5.6.1 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
การคมนาคม 
5.6.2 ระบบการขนส่งที่เดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว 
5.6.3 การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ไม่มีบริการรถสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
5.6.4 ภาพลักษณ์เรื่องความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ 
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6.ท่านมองเห็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
6.1 สงขลา 
การคมนาคม 
6.1.1 เป็นพ้ืนที่ไม่ไกลนัก การคมนาคมสะดวกและควรใช้การพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
6.1.2 ควรดำเนินการเรื่องการเข้าถึงแหล่งให้ได้สะดวก เช่น เส้นทางการทางหลวง โมโนเรลจากหาดใหญ่ไป
สนามบินได้ เส้นทางการเดินทางโดยรถไฟจากหาดใหญ่ - สงขลา (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
6.1.3 การเป็นเมืองชายแดนทางผ่านของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
เช่น พ้ืนที่ปริกอยู่ในเส้นทางเข้าสู่ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย 
แหล่งท่องเที่ยว 
6.1.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมหรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
6.1.5 มีการเรียกร้องจากพ่อค้า แม่ค้าให้เปิดบริการเพิ่มอีก 1 วัน เป็นวันศุกร์และวันเสาร์ 
6.1.6 มีการติดต่อรับพ่อค้า แม่ค้าเพ่ิมเติม และหากิจกรรมเสริมเข้ามาร่วมกับนักท่องเที่ยวในตลาดน้ำ 
6.1.7 มีธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 4 คน) เช่น พื้นที่ตำบลบ้านขาวเป็น
พื้นที่แรมซาร์ไซด์จึงมีระบบนิเวศวิทยาน่าศึกษามากมาย อ่าวสงขลามีศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล และ  
ลำคลองท่ีสวยงามเหมาะสมในการจัดทำตลาดน้ำ 
6.1.8 การปรับภูมิทัศน์ในการท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ 
6.1.9 การอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
6.1.10 ด้านวัดวาอารามจำนวนมาก 
นักท่องเที่ยว 
6.1.11ต้องทำให้นักท่องเที่ยวทั้งไทย (ท้ังในและต่างถ่ิน) และต่างชาติแวะชมหรือหยุดพักในชุมชนพ้ืนที่ได้ 
(จำนวนผู้ตอบ 4 คน) 
ทรัพยากรมนุษย์ 
6.1.12 การพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเข้าใจในทรัพยากรที่มีอยู่ สามารถพัฒนาสู่การท่องเที่ยวได ้
6.1.13 พัฒนาศักยภาพคนที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ท่องเที่ยวในด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์  
การบูรณาการ 
6.1.14 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานพ่ีเลี้ยงด้านการท่องเที่ยวในส่วนของความร่วมมือด้านความรู้และงบประมาณ 
6.1.15 ทุกภาคส่วนให้ความสนใจและความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
6.1.16 ตอบสนองการเรียนรู้ของกลุ่มชุมชน อปท. เครือข่าย  
6.1.17 นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลมีความชัดเจน 
วัฒนธรรม 
6.1.18 ชุมชนมีจุดดึงดูดด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม (2 คน) 
รูปแบบการท่องเที่ยว 
6.1.19 การท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม 
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สินค้าการท่องเที่ยว 
6.1.20 สินค้าหลากหลาย  
6.1.21 เส้นทาง กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 
การบริหารจัดการ 
6.1.22 การพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบครบวงจร 
6.1.23 มีองค์ความรู้ในการพัฒนา  
6.1.24 เป็นแหล่งข้อมูลความรู้  
6.1.25 เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ  
งบประมาณ 
6.1.26 งบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวมีจำนวนมากจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
(จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
การประชาสัมพันธ์ 
6.1.27 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว  
6.1.28 การประชาสัมพันธ์ 

6.2 สตูล 
การประชาสัมพันธ์ 
6.2.1 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาสตูลเพราะรู้จักเกาะหลีเป๊ะ จึงต้องประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวอื่น  ๆ เพ่ือ
สร้างรายได้ให้ชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยว 
6.2.2 ความเป็นธรรมชาติสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ทำให้ยังเป็นโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
สินค้าการท่องเที่ยว 
6.2.3 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลสู่เส้นทางอันดามัน 
การบูรณาการ 
6.2.4 ความเข้มแข็งของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน 

6.3 ปัตตานี 
แหล่งท่องเที่ยว 
6.3.1 การมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์/ธรรมชาติ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
วัฒนธรรม 
6.3.2 การมีเรื่องของวิถีชุมชนที่น่าสนใจ เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
การบริหารจัดการ 
6.3.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งไทยและต่างประเทศ 
6.3.4 การพัฒนาสินค้าและบริการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวที่มีอยู่หลากหลาย 
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6.4 ยะลา 
การบริหารจัดการ 
6.4.1 รัฐบาลผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ 
การคมนาคม 
6.4.2 มีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย 

6.5 นราธิวาส 
การประชาสัมพันธ์ 
6.5.1 สร้างความเชื่อม่ันจากผู้ที่จะมาท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 
6.5.2 ส่งเสริมให้คนในจังหวัดท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเองก่อน 
การคมนาคม 
6.5.3 มีพรมแดนติดประเทศมาเลเซีย 
6.5.4 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถรองรับการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน 
รูปแบบการท่องเที่ยว 
6.5.5 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
6.5.6 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและเชิงผจญภัย 

6.6 ภาพรวม 
การบูรณาการ 
6.6.1 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน โดยออกตั๋วลดการกิน การเดินทางให้นักท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว 
6.6.2 การมีแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมอย่างหลากหลาย 
วัฒนธรรม 
6.6.3 อัตลักษณ์เฉพาะด้านอาหาร ศิลปวัฒนธรรม 
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7. ท่านมองเห็นอุปสรรค/ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
7.1 สงขลา 
การบูรณาการ 
7.1.1 การบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน (จำนวนผู้ตอบ 4 คน) 
7.1.2 หน่วยงานหลักที่สนับสนุนการท่องเที่ยวยังไม่ตีความการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ให้มีฐานะเทียบเท่าการ
ท่องเที่ยวแบบอื่นๆ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
7.1.3 กลุ่มการท่องเที่ยวไม่รวมกลุ่มอย่างชัดเจนเนื่องจากมีงานประจำ ไม่สนใจประชุมปรึกษาหารือกันบ่อยๆ 
7.1.4 มีส่วนราชการมากเกินไป แต่ไม่มีหน่วยใดทำอย่างจริงจัง 
7.1.5 ประชาชน ภาคเอกชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เช่น อปท. ต้องเป็นผู้ดำเนินการ ในการขับเคลื่อน
โครงการใหญ่ๆ และภาครัฐต้องดำเนินการพัฒนาจัดระเบียบสังคม (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
7.1.6 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชนไม่เหมือนกัน (จำนวนผู้ตอบ 
5 คน) 
7.1.7 ภาครัฐไม่ได้สนับสนุนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะภาครัฐในชุมชน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
7.1.8 ไม่มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างเต็มที่ 
งบประมาณ 
7.1.9 เนื่องจากเป็นท้องถิ่น งบประมาณในการพัฒนาจึงมีน้อย (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
7.1.10 งบประมาณที่สนับสนุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีอุปสรรคด้านการขอใช้พื้นที่ซึ ่งอยู่ระหว่าง
การศึกษา EIA ก่อน 
ทรัพยากรมนุษย์ 
7.1.11 ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดการเข้ามาดูแล บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
7.1.12 การสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
7.1.13 การประกอบอาชีพที่ไม่สอดคล้องกับการท่องเที่ยว 
7.1.14 ขาดความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศเช่น ภาษาอังกฤษ มลายู 
7.1.15 การมองแบบจิตสาธารณะของคนในพื้นที่ 
7.1.16 คนในพ้ืนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาพ้ืนที่ตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
สิ่งอำนวยความสะดวก 
7.1.17 ยังขาดท่ีพักท่ีหลากหลายที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาที่หาดใหญ่ 
7.1.18 การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการ 
7.1.19 การจัดการค่อนข้างยากด้วยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเมือง 
7.1.20 ขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ดี 
นักท่องเที่ยว 
7.1.21 นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเท่ียวไม่เป็นระยะ  
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7.1.22 นักท่องเที่ยวเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีไม่มากนัก 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
7.1.23 สภาพอากาศและบางฤดูกาลไม่เอ้ืออำนวยต่อการท่องเที่ยว เช่น สถานการณ์น้ำท่วม (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
7.1.24 การเมืองและเศรษฐกิจไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
การคมนาคม 
7.1.25 ระบบการเชื่อมโยงการขนส่ง  
7.1.26 ความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าสู่ตลาดน้ำ คลองแคบ  
สินค้าการท่องเที่ยว 
7.1.27 ขาดความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้า 
การประชาสัมพันธ์ 
7.1.28 ขาดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
7.1.29ปัญหาภัยธรรมชาติทำให้เกิดความเสี่ยงในการจัดการการท่องเที่ยว เช่น น้ำท่วม 
 

7.2 สตูล 
การบูรณาการ 
7.2.1 การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในสตูลเพ่ิมข้ึน 
การบริหารจัดการ 
7.2.2 การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารส่วนราชการ (กลุ่มจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ) 
ทรัพยากรมนุษย์ 
7.2.3 อำเภอละงูเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมและบางครั้งทำให้เกิด
ความเห็นแก่ตัวด้วย 
7.2.4 การให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดข้ึนใหม่ 
7.2.5 ถ้าเปิดอาเซียน กลัวว่า ชาวบ้านตามไม่ทันเรื่องภาษา 
7.2.6 ขาดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นวิถีชุมชน ชาวบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริการท่องเที่ยว 
การบูรณาการ 
7.2.7 การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอปท. กับชุมชน 
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
7.2.8 องค์กรท้องถิ่นไม่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว 
7.2.9 อยากให้องค์กรท้องถิ่นดูแลเรื่องของความสะอาด 
7.2.10 การเปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนาจากภาครัฐ อุตสาหกรรมของรัฐ 
7.2.11 ความจำกัดด้านงบประมาณและสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
7.2.12 ถ้ามีท่าเรือน้ำลึก จึงกลัวว่า แหล่งท่องเที่ยวนี้จะหายรวมถึงวิถีชีวิตด้วย 
การประชาสัมพันธ์ 
7.2.13 ขาดการประชาสัมพันธ์ 
 

7.3 ปัตตานี 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
7.3.1 สถานการณ์ความไม่สงบ (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
7.3.2 ความไม่พร้อมของสาธารณูปโภคต่างๆ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
7.3.3 คนในชุมชนออกไปประกอบอาชีพที่อ่ืนหรือไม่มีคนในพ้ืนที่ที่จะพัฒนาอย่างจริงจัง ชุมชนไม่เข้มแข็ง 
แหล่งท่องเที่ยว 
7.3.4 การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีการทำลายวิถีชุมชน 
การบูรณาการ 
7.3.5 ขาดการบูรณาการในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
การประชาสัมพันธ์ 
7.3.6 การประชาสัมพันธ์โดยภาคส่วนต่างๆ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
7.3.7 ปัญหาด้านความไม่สงบในพื้นท่ี ทำให้นักท่องเที่ยว/บุคคลภายนอกพ้ืนที่เกรงความไม่ปลอดภัย 
การสนับสนุน 
7.3.8 งบประมาณท่ีสนับสนุนโครงการ/งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว 
7.3.9 คนนอกพ้ืนที่มองว่าเป็นพ้ืนที่สีแดงจึงไม่กล้ามา 
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
7.3.10 ให้ภาครัฐนำร่องนำนักท่องเที่ยวมา 
7.3.11 เยาวชนในพื้นท่ียังไม่เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
7.3.12 ภาครัฐยังไม่พัฒนาการท่องเที่ยวที่ดีพอโดยเฉพาะท้องที่ท้องถิ่น 
 

7.4 ยะลา 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
7.4.1 ความไม่เสถียรภาพทางการเมืองและการปกครอง 
7.4.2 สถานการณ์ความไม่สงบของพ้ืนที่ 
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7.5 นราธิวาส 
การบูรณาการ 
7.5.1 ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.5.2 การบูรณาการของหน่วยนโยบายต่าง ๆ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
การคมนาคม 
7.5.3 คมนาคมท่ีสะดวก และอัตราค่าโดยสารเครื่องบินราคาจะต้องไม่สูง 
การบริหารจัดการ 
7.5.4 การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
7.5.5 สถานการณ์ความไม่สงบ/ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 
7.5.6 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
7.5.7 ยังขาดการบอกแหล่ง ป้ายสถานที่ท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
ทรัพยากรมนุษย์ 
7.5.8 ชุมชนยังขาดบุคลากรในการบริการและความรู้ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
 

7.6 ภาพรวม 
การบริหารจัดการ 
7.6.1 การมองภาพรวมของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ยังไม่ชัดเจน 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
7.6.2 ความสะอาด 
7.6.3 ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย 
แหล่งท่องเที่ยว 
7.6.4 แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม 
การประชาสัมพันธ์ 
7.6.5 ขาดการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม 
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8. ความสนใจร่วมมือหรือขยายเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่อินโดนีเซีย อาเซียนใต้ 

8.1 สงขลา 
การบริหารจัดการ 
8.1.1 สนใจ เนื่องจากการท่องเที่ยวยังพัฒนาไม่ได้อีกไกลในทุก ๆ เมือง 
8.1.2 สนใจโดยจะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับได้ 
การบูรณาการ 
8.1.3 มีความสนใจ และอยากให้หน่วยงานที่ดูแลการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์การขยายเครือข่าย
การท่องเทีย่วอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1.4 อยากจะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแก้ปัญหาที่มีไปสู่อินโดนีเซีย  
8.1.5 สนใจ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
สินค้าการท่องเที่ยว 
8.1.6 สนใจจะเชื่อมโยงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อยากให้เป็น
ส่วนหนึ่งของแพคเกจทัวร์  
8.1.7 สนใจพัฒนาด้านสินค้าการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ 
การคมนาคม 
8.1.8 การเชื่อมการคมนาคมให้สะดวกยิ่งขึ้น (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
8.1.9 มีความสนใจอย่างยิ่ง เราควรมีการต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวคือ ท้องถิ่น สนามบิน แผนแอร์พอร์ตลิ้งค ์
แหล่งท่องเที่ยว 
8.1.10 มีความสนใจ ดึงนักท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสตร์และเชิงอนุรักษ์นิเวศ 
นักท่องเที่ยว 
8.1.11 มีความสนใจโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวอาเซียนใต้ให้มาก
ที่สุด เช่น กลุ่มชุมชน local จากอินโดนีเซีย อาเซียน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
8.1.12 มีความสนใจเพราะชุมชนจะได้มีรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนให้ผู้สนใจไปท่องเที่ยว 
8.1.13 สนใจมาก เพราะจังหวัดสงขลามีศักยภาพพอที่จะรองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มอาเซียน 
การประชาสัมพันธ์ 
8.1.14 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในประเทศเป้าหมาย 
ทรัพยากรบุคคล 
8.1.15 สนใจเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
วัฒนธรรม 
8.1.16 สนใจ เรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
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โครงการในอนาคต 
8.1.17 มีความสนใจเนื่องจากท่ีผ่านมาได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มจากอินโดนีเซีย สิงคโปร์และฟิลิปปินส์อยู่แล้วจึง
อยากจะเพ่ิมจำนวนและโครงการให้เพ่ิมข้ึน 
8.1.18 สนใจพาคนไทยไปอินโดนีเซียอย่างปลอดภัย 
วิชาการ 
8.1.19 สนใจและพร้อมจะรับข้อมูลและความรู้จากโครงการ 
ด้านเศรษฐกิจ 
8.1.20 ยินดีร่วมมือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวฮาลาล 
 

8.2 สตูล 
การบูรณาการ 
8.2.1 เห็นด้วยเพราะถ้ามีการขยายเครือข่ายไปสู่อินโดนีเซีย อาเซียนใต้ จะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
8.2.2 ยินดีให้ความร่วมมือกับโครงการทุกโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 
การคมนาคม 
8.2.3 การเชื่อมโยงไปสู่อินโดนีเซียทางอากาศผ่านปีนัง หาดใหญ่ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
8.2.4 อยากเพราะชุมชนมีความพร้อมเรื่องภาษาที่จะสื่อกับนักท่องเที่ยวได้ 
8.2.5 อยากจะร่วมมือเครือข่ายและมีการพัฒนาต่อเนื่อง แต่ต้องเพ่ิมเรื่องภาษา 
การประชาสัมพันธ์ 
8.2.6 สนใจและติดตาม ประชาสัมพันธ์ AEC มาโดยตลอด โดยใช้ช่องทางการร้องเพลง 
8.2.7 สนใจ เพื่อขยายโอกาสทางการท่องเที่ยวให้มีตลาดที่หลากหลาย 
 

8.3 ปัตตานี 
การบูรณาการ 
8.3.1 การพัฒนาและเชื่อมโยงศักยภาพของสินค้าและบริการต่างๆ เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว 
การประชาสัมพันธ์ 
8.3.2 สนใจเพราะการพัฒนาจะนำไปสู่การประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จัก 
ทรัพยากรมนุษย์ 
8.3.3 ต้องการขยายความร่วมมือและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่มาเลเซียและอินโดนีเซียโดย
เชื่อมโยงเส้นทางให้ต่อกัน 
8.3.4 มีความสนใจมากเพราะนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย เข้ามาเที่ยวเป็นประจำแต่ยังขาดการใช้
ภาษา 
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8.4 ยะลา 
การบูรณาการ 
8.4.1 สนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและทำงานเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว 

8.5 นราธิวาส 
การบูรณาการ 
8.5.1 สนใจร่วมมือ 
การประชาสัมพันธ์ 
8.5.2 สนใจจัด แคมเปญท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
8.5.3 สนใจเพราะถ้าได้รับความร่วมมือสามารถขยายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
ทั่วไป 
8.5.4 สนใจ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
8.5.5 ขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนรู้และสัมผัสในเรื่องของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
ด้านเศรษฐกิจ 
8.5.6 ได้ เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 

8.6 ภาพรวม 
การบริหารจัดการ 

8.6.1 สนใจ เป็นโครงการที่สามารถสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
8.6.2 สนใจมากโดยเฉพาะมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน 
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9. สิ่งท่ีต้องการพัฒนามากที่สุดในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

9.1 สงขลา 
บรรยากาศการท่องเที่ยว 
9.1.1 ความสะอาดของถนน การจอดรถที่มีความเป็นระเบียบ ปฏิบัติตามกฎที่วางไว้ 
9.1.2 ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
ทรัพยากรมนุษย์ 
9.1.3 ภาษาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ง่ายๆของชาวบ้าน 
9.1.4 สร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน 
9.1.5 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่และชุมชนเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
9.1.6 พัฒนาวิธีคิด พัฒนาความเป็นเจ้าของบ้านที่ด ีพัฒนาบุคลากร ผู้นำ มัคคุเทศก์ 
9.1.7 การอบรมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนในภาคประชาชน 
9.1.8 จิตสำนึก 
9.1.9 การเปลี่ยนความคิด 
สินค้าการท่องเที่ยว 
9.1.10 การจำหน่ายสินค้า การจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับปริมาณ 
9.1.11 จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย  
9.1.12 ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
9.1.13 การดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้สะอาด สวยงาม (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
แหล่งท่องเที่ยว 
9.1.14 ต้องพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่มีอยู่ในพ้ืนที่อีก 2-3 แห่ง (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
9.1.15 อยากให้ส่งเสริมเอกชนมาลงทุน เช่น ที่ด่านนอก มีสวนไดโนเสาร์ 
9.1.16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามกว่านี้  
9.1.17 ดึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เต็มบวกองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเพ่ิมเติมการพัฒนา  
9.1.18 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นที่แท้จริงในพ้ืนที่ 
การบริหารจัดการ 
9.1.19 องค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว (ท่ีมีความยั่งยืนที่เป็นระบบ) 
9.1.20 การบริหารจัดการ การรวมกลุ่มที่จะดำเนินการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 
9.1.21 องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
9.1.22 ระบบการจัดการที่ชัดเจนระดับจังหวัดและชุมชน  
9.1.23 การวางแผนพัฒนาในทุกระยะให้ชัดเจน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว งบประมาณ 
9.1.24 งบประมาณ (บางส่วน) ที่ใช้ในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยววิถีชุมชน 
9.1.25 การบริการที่เป็นมาตรฐานสากล 
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การคมนาคม 
9.1.26 ต้องการให้มีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้สะดวก  
9.1.27 เรื่องการคมนาคมควรมีระบบขนส่งที่ได้มาตรฐาน รวดเร็วเช่น รถไฟฟ้าโมโนเรล และพัฒนาสนามบิน
เป็นนานาชาติ มีการเชื่อมโยงโมโนเรลถึงสนามบินแบบแอร์พอร์ตลิ้งค์ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน)  
9.1.28 ถนนทางเข้าตลาดน้ำคลองแคบ สถานที่จอดรถ  
นักท่องเที่ยว 
9.1.29 ขยายตลาดทางน้ำให้มากกว่าเดิม 
วัฒนธรรม 
9.1.30 การสร้างอัตลักษณ์เป็นของจังหวัด  
การประชาสัมพันธ์ 
9.1.31 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว  
9.1.32 การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพหุภาษา (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
9.1.33 การประชาสัมพันธ์แนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยวของปริกไปผนวกรวมกับโปรแกรมการท่องเที่ยวของ
อำเภอสะเดา 
9.1.34 การประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่า ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ 
9.1.35 การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ  
9.1.36 งานประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสู่ต่างประเทศ  
9.1.37 การแบรนด์ดิ้งภาพลักษณ์ใหม่ 
9.1.38 ใช้ Social Network ให้มาก 
9.1.39 ทุนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
9.1.40 สิ่งอำนวยความสะดวก ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภคในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
9.1.41 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จุดถ่ายรูป การพัฒนากิจกรรม  
9.1.42 ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
ในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่มีชายแดนติดประเทศไทย สามารถเดินทางโดยรถยนต์ 
เข้าออกประเทศไทยเกินปีละ 2 ครั้งโดยไม่ต้องใช้วีซ่า (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
การบูรณาการ 
9.1.43 ดึงชุมชนมามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  
9.1.44 นำแผนไปปฏิบัติทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกันบูรณาการ  
9.1.45 ภาครัฐควรสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ 
9.1.46 ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 
วิชาการ 
9.1.47 การสนับสนุนจากม.อ.และมูลนิธิฯ ด้านความรู้และอ่ืนๆ 



    

159 

9.1.48 แนวคิด หลักการ วิชาการ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
9.1.49 การคมนาคมขนส่งสู่แหล่งท่องเที่ยว 
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
9.1.50 ลงงบประมาณให้ชุมชนและควบคุมโดยการท่องเที่ยวจังหวัด 
9.2.51 ให้การท่องเที่ยวลงไปร่วมกับชุมชน “เปิดการท่องเที่ยวส่วนแยก” 
 

9.2 สตูล 
การคมนาคม 
9.2.1 ระบบการขนส่งที่เพ่ิมข้ึนอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
ทรัพยากรมนุษย์ 
9.2.2 ศักยภาพของผู้นำท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานกับสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน 
9.2.3 การพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพมากข้ึน 
9.2.4 ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
9.2.5 เป็นเจ้าบ้านที่ดีและด้านบริการแก่นักท่องเที่ยวและของฝากในชุมชน 
9.2.6 พัฒนาบุคลากรและการมีส่วนร่วม 
9.2.7 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการให้สมาชิกในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
9.2.8 พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
สิ่งอำนวยความสะดวก 
9.2.9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนการท่องเที่ยว 
9.2.10 ความเจริญในพื้นที่ เช่น ไฟฟ้า ความสะอาด ความปลอดภัย 
9.2.11 ที่พัก 
สินค้าการท่องเที่ยว 
9.2.12 ของฝาก 
การประชาสัมพันธ์ 
9.2.13 ข้อมูลข่าวสารในยุค 4.0 และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
9.2.14 อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
9.2.15 ป้ายแหล่งท่องเที่ยว 
9.2.16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 
9.2.17 ด้านอาหารอินทรีย์  
9.2.17 ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
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9.3 ปัตตานี 
การประชาสัมพันธ์ 
9.3.1 การประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรมนุษย์ 
9.3.2 การเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เช่น Amenities Activities Accommodation 
9.3.3 ทำความเข้าใจกับชุมชนให้เห็นความสำคัญของอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ 
9.3.4 อยากให้นักวิชาการให้ความรู้หรือจัดอบรมกับชุมชน 
9.3.5 ขาดการพัฒนาในการใช้ภาษามลายูและภาษาอังกฤษ 
สินค้าการท่องเที่ยว 
9.3.6 พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้าและของที่ระลึก 
การคมนาคม 
9.3.7 เส้นทางคมนาคมที่จะนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว 
9.3.8 การมีมาตรการรักษาความสะอาดตามแหล่งท่องเที่ยว 
9.3.9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
9.3.10 ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 
9.3.11 การจัดทำแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดอย่างชัดเจน 
 

9.4 ยะลา 
แหล่งท่องเที่ยว 
9.4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถดึงนักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่นานๆ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
9.4.2 พัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

9.5 นราธิวาส 
แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าการท่องเที่ยว 
9.5.1 สร้างจุดเด่น แรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวสนใจ 
9.5.2 สถานที่ท่องเที่ยวแบบประหยัดเหมาะสำหรับทุกชนชั้น 
9.5.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มาตรฐานทั้งระบบ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
9.5.4 พัฒนาความรู้ให้คนในท้องถิ่นให้มีความรู้สามารถรองรับการท่องเที่ยว 
9.5.5 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้กับชุมชนท่องเที่ยว 
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9.3 ความรู้ในการบริหารที่ถูกต้อง 
การบริหารจัดการ 
9.5.6 การนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
9.5.7 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว 
9.5.8 ป้ายแหล่งท่องเที่ยว ห้องน้ำ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
9.5.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
 

9.6 ภาพรวม 
การคมนาคม 

9.6.1 ระบบการขนส่งเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ 

9.6.2 การกำหนดแพ็คเกจจูงใจให้นักท่องเที่ยวสนใจมากข้ึน 

การบริหารจัดการ 

9.6.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ทรัพยากรมนุษย์ 
9.6.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
9.6.5 สร้างเครือข่ายหรือการช่วยเหลือหรือการมีส่วนร่วมของภาครัฐให้ต่อเนื่อง 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
9.6.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
9.6.7 ของฝากนักท่องเที่ยว 
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10. ความรู้ที่ต้องการมากที่สุดเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

10.1 สงขลา 
การสื่อสาร 
10.1.1 ความรู้ทางด้านภาษาในการสื่อสาร ได้แก่ อังกฤษ จีน มาเลย์ (จำนวนผู้ตอบ 6 คน) 
10.1.2 การประชาสัมพันธ์ การสร้างจุดขายในการท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
10.1.3 การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ หรือกำหนดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รูปแบบใหม่ 
การบริหารจัดการ 
10.1.4 ความรู้ทางด้านกฎหมาย เช่น ขนส่ง ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ 
10.1.5 การบริหารจัดการด้านพ่อค้า แม่ค้า 
10.1.6 การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวในมิติต่างๆและตามบริบทชุมชนท้องถิ่น (จำนวนผู้ตอบ 5 คน) 
10.1.7 ความรู้เรื่องแผนงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
10.1.8 การนำทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นทุนที่สำคัญ  
10.1.9 การพัฒนาบุคลากร ผู้นำ มัคคุเทศก์ 
10.1.10 การบริการลูกค้า (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
10.1.11 การจัดการโฮมสเตย์ 
10.1.12 การจัดมหกรรมการท่องเที่ยว 
การบูรณาการ 
10.1.13 การต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 
10.1.14 กระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวคือท้องถิ่น 
10.1.15 การบริหารจัดการชุมชนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
10.1.16 ความมีจิตใจเปิดกว้าง พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาท่องเที่ยว 
10.1.17 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างสันติ 
10.1.18 อยากให้เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวเข้าไปดูแลโดยอย่ามอบอำนาจให้อบต. ทั้งหมด 
10.1.19 เครือข่ายการท่องเที่ยว 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าการท่องเที่ยว 
10.1.20 การสร้างสรรค์กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
10.1.21 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสน์โดยใช้การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
10.1.22 พัฒนาอาหารฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับในเรื่องมาตรฐาน ความสะอาด รสชาติรวมถึงการจัดร้านจัด
อาหารและพัฒนาไปสู่การตลาดแบบออนไลน์ 
10.1.23 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
10.1.24 อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
10.1.25 การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสิ่งที่มีอยู่ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
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10.1.26 ความรู้ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยว 
10.1.27 ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมจุดเด่นในพื้นท่ีให้มีความพร้อมต่อการท่องเที่ยว 
10.1.28 การทำให้คนในพ้ืนที่พึงพอใจและกล้านำเสนอแหล่งท่องเที่ยว 
10.1.29 การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยว 
ทรัพยากรมนุษย์ 
10.1.30 การพัฒนาบุคลากรในองค์กร (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
10.1.31 พัฒนาความคิด 
10.1.32 ความรู้ของคนในชุมชน 
10.1.33 ภาษาต่างประเทศ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
10.1.34 อบรมมัคคุเทศก์ชุมชน 
10.1.35 จัดการอบรมสัมมนาในท้องถิ่นในกิจกรรมท่องเที่ยวให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
10.1.36 ความรู้ด้านการบริการ 
10.1.38 การใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ 
วัฒนธรรม 
10.1.39 ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมของพ้ืนที่ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
10.1.40 แนวทางการพัฒนาให้สอดคล้อง 
การสนับสนุน 
10.1.41 แนวทางและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว 
 

10.2 สตูล 
การบริหารจัดการ 
10.2.1 มาตรฐานระบบท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเป็นมืออาชีพ 
10.2.2 การบริหารจัดการ 
การสื่อสาร 
10.2.3 พัฒนาด้านภาษาให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรมนุษย์ 
10.2.4 ต้องการการอบรมให้ความรู้กับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เช่น เรื่องภาษา เพราะลูกค้าต่างประเทศมาเที่ยวกัน
มากขึ้น (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
10.2.5 ทักษะ 
10.2.6 การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
10.2.7 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
10.2.8 ด้านภาษามลายูและภาษาอังกฤษ 
10.2.9 ด้านการบริหารจัดการและเป็นเจ้าบ้านที่ดี (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
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10.2.10 การประชาสัมพันธ์จุดเด่นที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของชุมชน 
10.2.11 ความรู้ด้านการเกษตร นิเวศน์ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
10.2.11 ด้านอินเตอร์เน็ต 
 

10.3 ปัตตานี 
สินค้าการท่องเที่ยว 
10.3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยว 
10.3.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
การบริหารจัดการ 
10.3.3 การวิเคราะห์กลยุทธ์การท่องเที่ยว 
10.3.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น การบุกรุกป่า การก่อสร้างที่พัก 
การประชาสัมพันธ์ 
10.3.5 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
10.3.6 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
10.3.7 ฐานข้อมูล บทวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลนักท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ 
10.3.8 การท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนจากการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรมนุษย์ 
10.3.9 อบรมมัคคุเทศก์ชุมชน 
10.3.10 จัดอบรมภาษาให้กับชุมชนท่องเที่ยว 
10.3.11 ใช้ภาษาต่างประเทศโดยการฝึกอบรม การทำอาหารฮาลาล 
10.3.12 การใช้สื่อไอที เว็บไซต์และไลน์ 
 

10.4 ยะลา 
ทรัพยากรมนุษย์ 
10.4.1 การพัฒนาผู้ประกอบการในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
10.4.2 แนวทางการจัดอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

10.5 นราธิวาส 
สินค้าการท่องเที่ยว 
10.5.1 ต้องให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีในการผลิตสินค้า อาหารที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
10.5.2 ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือจะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดี 
การสื่อสาร 
10.5.3 ภาษาอังกฤษ 
แหล่งท่องเที่ยว 
10.5.4 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการ 
10.5.5 การบริหารจัดการ 
งบประมาณ 
10.5.6 การแสวงหางบประมาณวิจัย 
ทรัพยากรมนุษย์ 
10.5.7 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
10.5.8 การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผู้สื่อความหมายในพ้ืนที่  
10.5.9 การบริการลูกค้า การจัดการตลาดโดยชุมชน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
10.5.10 อบรมมัคคุเทศก์ชุมชน 
10.5.11 อยากได้ความรู้ อบรมแก่บุคลากรในชุมชน 
 

10.6 ภาพรวม 
แหล่งท่องเที่ยว 

10.6.1 การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 

10.6.2 การพัฒนาแหล่งที่เหมาะสม 

การประชาสัมพันธ์ 

10.6.3 พัฒนาเรื่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

ทรัพยากรมนุษย์ 
10.6.4 การบริหารจัดการ  
10.6.5 การประชาสัมพันธ์ 
10.6.6 การตลาด 
10.6.7 ภาษา 
10.6.8 การแปรรูปอาหารในท้องถิ่น  
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11. ความต้องการด้านข้อมูลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 

11.1 สงขลา 
การประชาสัมพันธ์ 
11.1.1 การประชาสัมพันธ์ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ การลงพ้ืนที่ในท้องถิ่น 
11.1.2 เพ่ิมข้อมูลข่าวสารทาง Internet เช่น Facebook (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
11.1.3 Big Data ที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
ภาพรวม 
11.1.4 ข้อมูลภาพรวม (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
จังหวัดชายแดนใต้ 
11.1.5 ข้อมูลจังหวัดชายแดนใต้ 
ต่างประเทศ 
11.1.6 การใช้ภาษาผ่านป้ายสื่อความหมาย 
11.1.7 การมีความรู้รองรับอาเซียน 
11.1.8 ความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียน 
11.1.9 ความสนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอาเซียนใต้  
11.1.10 ข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน  
การบูรณาการ 
11.1.11 การเชื่อมโยงเครือข่าย (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
11.1.12 จัดตั้งศูนย์กลางหรือจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในจังหวัดทำให้มีข้อมูลทุกอย่างในศูนย์  
11.1.13 อยากให้ภาครัฐเข้าทำโครงการสม่ำเสมอ  
11.1.14 มีความต้องการด้านข้อมูลในระดับสูง เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว 
11.1.15 เปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
11.1.16 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบปฏิทินการท่องเที่ยวทุกเดือน เกิดการต่อยอดได้ 
11.1.17 ข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับจังหวัด ภูมิภาคสู่อาเซียน (จำนวน
ผู้ตอบ 2 คน)  
11.1.18 การค้นหาอัตลักษณ์ความเป็นสงขลา (4DNA) 
การบริหารจัดการ 
11.1.19 กลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ฐานข้อมูล 
11.1.20 การจัดการท่องเที่ยว 
11.1.21 ปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ 
11.1.22 จุดเด่นและวิธีการนำเสนอให้คนในพ้ืนที่มีความภูมิใจที่จะแนะนำ (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
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11.1.23 ทุกด้านที่เห็นสมควร 
แหล่งท่องเที่ยว 
11.1.24 จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 
การสื่อสารข้อมูล 
11.1.25 ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชนให้มากและต่อเนื่อง 
ประเภทข้อมูล 
11.1.26 ข้อมูลเชิงสถิติ 
 

11.2 สตูล 
การบูรณาการ 
11.2.1 ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
ทั่วไป 
11.2.2 ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน 
ประเภทข้อมูล 
11.2.3 ด้านข้อมูล อยากจะให้ออกมาจากชุมชนอย่างแท้จริง 
11.2.4 ต้องการเครื่องมือ 
11.2.5 ข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 

11.3 ปัตตานี 
ทั่วไป 
11.3.1 ฐานข้อมูลออนไลน์แหล่งท่องเที่ยวและสถิติต่างๆ 
นักท่องเที่ยว 
11.3.2 ข้อมูลพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว 
11.3.3 จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้มีจุดเด่น 
การประชาสัมพันธ์ 
11.3.4 การพัฒนารูปแบบด้านการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสู่กลุ่มคนในพ้ืนที่ท้องถิ่น 
การสื่อสารข้อมูล 
11.3.5 น่าจะมีสื่อออกไปเรื่อยๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
 

11.4 ยะลา 
นักท่องเที่ยว 
11.4.1 ความต้องการในด้านต่างๆของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่แต่ละแห่ง 
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11.5 นราธิวาส 
ทั่วไป 
11.5.1 ต้องการข้อมูลมาก 
นักท่องเที่ยว 
11.5.2 ต้องการข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
การบริหารจัดการ 
11.5.3 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
การประชาสัมพันธ์ 
11.5.4 ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์  
การจัดเก็บข้อมูล 
11.5.5 มีศูนย์ความรู้การท่องเที่ยวในชุมชน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
 

11.6 ภาพรวม 
นักท่องเที่ยว 

11.6.1 ข้อมูลออนไลน์ Infographic แหล่งท่องเที่ยวให้เข้าใจและน่าดึงดูดมากขึ้น 

การคมนาคม 

11.6.2 ข้อมูลแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คมนาคมขนส่ง เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน 

ประเภทข้อมูล 
11.6.3 ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ (อาเซียน) 
11.6.4 การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
12. สิ่งที่อยากเห็น / ความคาดหวังจากโครงการฯ 

12.1 สงขลา 
นักท่องเที่ยว 
12.1.1 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่และเคารพกฎหมายในประเทศ มีความปลอดภัยในการเดินทาง 
12.1.2 ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นระยะๆ  
การบูรณาการ 
12.1.3 อยากให้โครงการมีการพัฒนาความร่วมมือกันทุกๆภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจให้โครงการประสบ
ความสำเร็จ (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
12.1.4 เครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวระดับอาเซียน  
12.1.5 อยากให้ศูนย์อาเซียนเป็นทัพที่เชื่อมโยงจากท่องเที่ยววิถีชุมชน Local 
12.1.6 การรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในสาขาต่างๆให้เป็นรูปธรรม 
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12.1.7 การรวมกลุ่มเครือข่ายของกลุ่มจังหวัดชายแดนได้ 
12.1.8 ความร่วมมือกัน 
12.1.9 การทำงานอย่างต่อเนื่อง 
12.1.10 มีคณะทำงานประสานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ข้อมูลและวิชาการ 
12.1.11 เป็นศูนย์กลางเสนอข้อมูลให้ททท. ส่งเสริมและติดต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
12.1.12 การนำฐานข้อมูลต่างๆด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายมารวมกันและต่อยอดในเชิงรุกการพัฒนา 
แนะนำว่าต้องทำอย่างไร  
12.1.13 ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร 
ทรัพยากรมนุษย์ 
12.1.14 การทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีทุกๆมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
12.1.15 สามารถมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม 
แหล่งท่องเที่ยว 
12.1.16 ความสวยงามของตลาด 
12.1.17 แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
การบริหารจัดการ 
12.1.18 เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุตามโครงการเพ่ือประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต  
12.1.19 เป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
12.1.20 ความต่อเนื่อง 
12.1.21 แผนการทำงานการท่องเที่ยวระดับจุลภาค มหภาคอย่างชัดเจน 
รูปแบบการท่องเที่ยว 
12.1.22 การท่องเที่ยวในเชิงพัฒนาและเชิงอนุรักษ์ 
โครงการในอนาคต 
12.1.23 นำโครงการไปพัฒนาให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน 
รายได้ 
12.1.24 ทำให้พื้นที่สงขลามีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่านี้ 
การประชาสัมพันธ์ 
12.1.25 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
12.1.26 นักท่องเที่ยวมามากขึ้น 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
12.1.27 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
 



    

170 

การดำเนินการต่อเนื่อง 
12.1.28 อยากให้โครงการเปิด ปิด สรุปแล้วติดตามผลอย่างใส่ใจ ต่อเนื่องตัวชี้วัด 
12.1.29 มี KPI ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 10% 
 

12.2 สตูล 
การบูรณาการ 
12.2.1 สร้างเครือข่ายของธุรกิจท่องเที่ยว 
12.2.2 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนสู่มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ผลลัพธ์ 
12.2.3 ความสำเร็จของโครงการ 
12.2.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ตัวช้ีวัด 
12.2.5 ความสำเร็จ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
12.2.6 อยากให้เห็นทุกภาคส่วนมีความร่วมมือ มีความสามัคคี  
12.2.7 ให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางการบริหารจัดการทรัพยากร 
12.2.8 อยากเห็นคนไทยเป็นผู้นำถ่ายทอดหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 
การดำเนินการต่อเนื่อง 
12.2.9 อยากให้โครงการมีความต่อเนื่อง 
12.2.10 การต่อยอดความรู้ไปใช้ในชุมชน 
 

12.3 ปัตตานี 
การบูรณาการ 
12.3.1 ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างผู้จัดการท่องเที่ยวและชุมชน 
(จำนวนผู้ตอบ  2คน) 
การบริหารจัดการ 
12.3.2 ฐานข้อมูลทิศทางและโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
12.3.3 สร้างระบบการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันและสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
12.3.4 ได้รับองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว 
การประชาสัมพันธ์ 
12.3.5 อยากให้นักท่องเที่ยวมามากขึ้น 
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12.3.6 สื่อต่างๆลดการออกข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ด้านความมั่นคงภาครับควรลดนโยบายการ
ปราบปรามอย่างรุนแรง 
 

12.4 ยะลา 
การบูรณาการ 
12.4.1 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและยั่งยืน 
 
12.5 นราธิวาส 
การบูรณาการ 
12.5.1 การสนับสนุนในทุกด้าน 
12.5.2 การบูรณาการทุกภาคส่วน 
การบริหารจัดการ 
12.5.3 ศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
12.5.4 ความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอาเซียน  
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
12.5.5 อยากเห็นหน่วยงานรัฐ องค์กร ให้มองเห็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนน้องใหม่ (จำนวนผู้ตอบ 
2 คน) 
 
12.6 ภาพรวม 
ทรัพยากรมนุษย์ 

12.6.1 ชุมชนพ่ึงตนเองได้อย่างแท้จริง 

การดำเนินการต่อเนื่อง 
12.6.2 โครงการมีส่วนผลักดันให้การท่องเที่ยวในชุมชนมีความเข้มแข็ง 
12.6.3 ติดตามเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัด  
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13. สิ่งที่อยากเห็น / ความคาดหวังจากศูนย์ อาเซียน ม.อ. 

13.1 สงขลา 
แหล่งท่องเที่ยว 
13.1.1 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
สินค้าการท่องเที่ยว 
13.1.2 พัฒนาอาหารฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับ 
กิจกรรมในอนาคต 
13.1.3 อยากให้ศูนย์อาเซียน ม.อ.มีการต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ เช่น มีการประชุมบ่อยๆ ครั้ง (จำนวน
ผู้ตอบ 3 คน) 
การบูรณาการ 
13.1.4 ประสานกับการท่องเที่ยวฯ ดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เช่น อาเซียน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
13.1.5 เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้  
13.1.6 เป็นศูนย์เชื่อมโยงและสนับสนุนองค์กรชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  
13.1.7 เกดิเครือข่ายความร่วมมือ 
13.1.8 ได้รับความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน 
13.1.9 มีการประชุมประสานงานบ่อยๆ 
13.1.10 ได้รับความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน 
13.1.11 มีการประชุมประสานงานบ่อยๆ 
ข้อมูลและวิชาการ 
13.1.12 องค์ความรู้ทั้งระบบในการบริหารจัดการและการหนุนเสริมจากศูนย์ฯ 
13.1.13 อยากให้ภาครัฐเข้ามาทำโครงการในหลายๆด้าน 
13.1.14 เป็นศูนย์รวมของภาคใต้ในด้านการท่องเที่ยว (จำนวนผู้ตอบ 3 คน)  
13.1.15 จัดอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับแกนนำ/วิทยากรของชุมชน 
13.1.16 การส่งเสริมและให้ความรู ้และแนวทางในการพัฒนาการท่องเที ่ยวด้านต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์ 
(จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
13.1.17 เป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้อาเซียนในภูมิภาคภาคใต้  
13.1.18 รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค เชิงลึก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีการแปล
เป็นภาษาไทย  
13.1.19 การส่งเสริมด้านวิชาการท่ีจริงจัง 
13.1.20 การสนับสนุนระยะยาวให้ความรู้และการอบรม 
13.1.21 อย่าเน้นทฤษฎีแต่เน้นปฏิบัติและใช้ได้จริง 
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นักท่องเที่ยว 
13.1.22 นักท่องเที่ยวประเทศกลุ่มอาเซียนมาในประเทศไทยมากข้ึน (จำนวนผู้ตอบ 2 คน) 
13.1.23 นักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศง่ายขึ้น 
การบริหารจัดการ 
13.1.24 ฟ้ืนฟูและปรับปรุงพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในสงขลาให้เห็นจุดเด่นและจุดแข็งที่แท้จริง (จำนวน
ผู้ตอบ 2 คน) 
การประชาสัมพันธ์ 
13.1.25 การให้บริการข้อมูลเชิงลึกและ Big Data for Tourism 
การดำเนินการต่อเนื่อง 
13.1.26 อยากให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ติดตามผลอย่างแท้จริง 
ข้อมูล 
13.1.27 มีข้อมูลด้านอาเซียนที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย 
 

13.2 สตูล 
ทรัพยากรมนุษย์ 
13.2.1 การสร้างให้ผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวมีความเป็นมืออาชีพ 
13.2.2 อยากให้ศูนย์อาเซียน ม.อ. ลงพื้นที่ต่างๆ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในด้านความรู้ที่ขาด 
วิชาการ 
13.2.3 เป็นศูนย์กลางในกิจกรรมด้านการอบรม ศึกษาดูงานในภูมิภาคอาเซียน 
นักท่องเที่ยว 
13.2.4 เพ่ิมนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งข้ึน 
การบูรณาการ 
13.2.5 ความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของหน่วยงาน 
การดำเนินการต่อเนื่อง 
13.2.6 อยากให้มีโครงการแบบนี้อีกเพ่ือชุมชนจะได้มีความรู้มากยิ่งข้ึน 
การประชาสัมพันธ์ 
13.2.7 อยากให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 
13.2.8 อยากให้ศูนย์อาเซียน ม.อ. เชื่อมโยง AEC เข้าถึงข้อมูลชุมชน 5 จังหวัด ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องโดย
ตลอด 
13.2.9 การให้ข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วน 
 
 



    

174 

13.3 ปัตตานี 
การประชาสัมพันธ์ 
13.3.1 สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
13.3.2 ออกสื่อให้นักท่องเที่ยวอาเซียนเข้ามาพ้ืนที่โดยประสานกับสถานกงสุล สถานทูตให้เข้ามาดูความจริงใน
พ้ืนที ่
วิชาการ 
13.3.3 เป็นหน่วยวิชาการในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยว 
การดำเนินการต่อเนื่อง 
13.3.4 ขอให้โครงการมีพัฒนาต่อเนื่องและต่อไป 

13.4 ยะลา 
วิชาการ 
13.4.1 เป็นหน่วยจัดการความรู้และศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

13.5 นราธิวาส 
การบูรณาการ 
13.5.1 การสนับสนุนในทุกด้าน 
13.5.2 บูรณาการกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  
13.5.3 ส่งต่อข้อมูลวิจัยให้กับทุกจังหวัด 
การบริหารจัดการ 
13.5.4 ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดอาเซียน 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
13.5.5 อยากเห็นศูนย์ อาเซียน ม.อ.ให้มองเห็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนน้องใหม่ (จำนวนผู้ตอบ 2 
คน) 
13.5.6 ขอให้ศูนย์ อาเซียน ม.อ.ขอให้ความสำคัญชุมชนใหม่ด้วย 

13.6 ภาพรวม 
วิชาการ 

13.6.1 จัดทำแผนการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ พร้อมกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยราชการและเอกชนที่

เกี่ยวข้อง 

13.6.2 ความต่อเนื่องในการดำเนินการ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
13.6.3 ต้องการให้ศูนย์ อาเซียน ม.อ.เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือทางด้านความรู้ วิชาการและงบประมาณ (ถ้ามี) ให้
ขับเคลื่อนโครงการได้จริงจังและต่อเนื่อง  
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14. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนา 

14.1 สงขลา 
การบูรณาการ 
14.1.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควรมีความร่วมมือกับทุกคนและมีการปฏิบัติตามกันไปอย่างต่อเนื่อง และ
ติดตามผลอยู่ตลอด (จำนวนผู้ตอบ 3 คน) 
14.1.2 ควรมีเครือข่ายองค์กรที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
14.1.3 บูรณาการแผนแบบเป็นหนึ่งเดียว ทิศทางชัดเจน 
14.1.4 อยากเห็นแผนพัฒนาตลอดปี  
14.1.5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายโดยเฉพาะทำให้ผู้ประกอบการ
สนใจเข้ามาลงทุนด้านการบริการในพื้นท่ีมากขึ้นเพ่ือสร้างงานรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
14.1.6 คนมีสื ่อกลางเช่นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที ่เชื ่อมโยงและออกแบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนในระดับท้องถิ่นในระดับอำเภอ 
โครงการในอนาคต 
14.1.7 ควรระดมสมองจัดประชุมโครงการอย่างต่อเนื่อง  
14.1.8 ความต่อเนื่องในการหาทุนเสริม 
วิชาการ 
14.1.9 การที่หน่วยงานทำหรือร่วมสร้างความภาคภูมิใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
14.1.10 ลงภาคปฏิบัติการให้มาก 
การบูรณาการ 
14.1.11 ควรมีการประสานงานบ่อยๆ 
การสนับสนุน 
14.1.12 ต้องการให้การท่องเที่ยวลงงบประมาณบริหารเปิดสาขาการท่องเที่ยวในชุมชนทำการท่องเที่ยวสว่น
แยกร่วมกับชุมชน 
 

14.2 สตูล 
โครงการในอนาคต 
14.2.1 อยากให้มีการสัญจรลงไปในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ บ้าง 
โครงการในอนาคต 
14.2.2 อยากให้จัดขยายไปภูมิภาคด้วย 
การสนับสนุน 
14.2.3 อยากให้สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวต้นน้ำเป็นหลักจะส่งผลถึงกลางน้ำและปลายน้ำต่อไป 
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14.3 ปัตตานี 
 ทรัพยากรมนุษย์ 
14.3.1 ให้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ้ืนที่จริงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
 

14.4 ยะลา 
 - 

14.5 นราธิวาส 
การประชาสัมพันธ์ 
14.5.1 การประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์อาเซียนในด้านการท่องเที่ยวสู่สาธารณะ 
การสนับสนุน 
14.5.2 อยากให้ความสำคัญสนับสนุนเพื่อจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

14.6 ภาพรวม 
 -  
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ภาคผนวก 18 

 
ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: 
โอกาสและความท้าทาย 
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน:  

โอกาสและความท้าทาย 
ตารางท่ี 9 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามจังหวัด 
 

จังหวัด จำนวน ร้อยละ 
สงขลา 78 62.90 
สตูล 17 13.70 

ปัตตานี 12 9.68 
ยะลา 1 0.80 

นราธิวาส 7 5.66 
อ่ืน ๆ 9 7.26 
รวม 124 100.00 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลามากกว่าจังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่น ๆ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลา ร้อยละ 62.90 จังหวัด

สตูล ร้อยละ 13.70 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 9.68 จังหวัดอื่น ๆ ร้อยละ 7.26 จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 5.66 

และจังหวัดยะลา ร้อยละ 0.80 

ตารางท่ี 10 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วน 
 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 36 29.03 

เอกชน – ธุรกิจ 27 21.77 
ชุมชน 18 14.52 

วิชาการ 43 34.68 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 124 100.00 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ ร้อยละ 34.68 

ภาครัฐ ร้อยละ 29.03 ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 21.77 และชุมชน ร้อยละ 14.52  
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ตารางท่ี 11 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดสงขลา 
 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 24 30.77 

เอกชน – ธุรกิจ 13 16.67 
ชุมชน 2 2.56 

วิชาการ 39 50.00 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 78 100.00 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสงขลา เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการมากกว่า

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ 

ร้อยละ 50.00 ภาครัฐ ร้อยละ 30.77 ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 16.67 และชุมชน ร้อยละ 2.56  

ตารางท่ี 12 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดสตูล 
 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 3 17.65 

เอกชน – ธุรกิจ 6 35.29 
ชุมชน 8 47.06 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 17 100.00 
 

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสตูล เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคชุมชนมากกว่า

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน – ธุรกิจ ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงาน              

ภาคชุมชน ร้อยละ 47.06 ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 35.29 และภาครัฐ ร้อยละ 17.65  
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ตารางท่ี 13 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดปัตตานี 
 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 4 33.33 

เอกชน – ธุรกิจ 1 8.34 
ชุมชน 4 33.33 

วิชาการ 3 25.00 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 12 100.00 
 

จากตารางที ่ 6 พบว่าผู ้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดปัตตานี เป็นผู ้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐเท่ากับ           

ภาคชุมชน และมากกว่าหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจาก

หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 33.33 ชุมชน ร้อยละ 33.33 ภาควิชาการ ร้อยละ 25.00 และภาคเอกชน – ธุรกิจ 

ร้อยละ 8.34 

 ตารางท่ี 14 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดยะลา 
 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 1 100.00 

เอกชน – ธุรกิจ 0 0 
ชุมชน 0 0 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 1 100.00 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลา เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่าหน่วยงาน

ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 

100.00  
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ตารางท่ี 15 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดนราธิวาส 
 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 3 42.86 

เอกชน – ธุรกิจ 4 57.14 
ชุมชน 0 0 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 7 100.00 
 

จากตารางที่ 8 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ

มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – 

ธุรกิจวิชาการ ร้อยละ 57.14 และภาครัฐ ร้อยละ 42.86  

ตารางท่ี 16 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดอ่ืนๆ 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 1 11.11 

เอกชน – ธุรกิจ 7 77.78 
ชุมชน 0 0 

วิชาการ 1 11.11 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 9 100.00 
 

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดอื่น ๆ เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ

มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – 

ธุรกิจ ร้อยละ 77.78 ภาครัฐ ร้อยละ 11.11 และภาควิชาการ ร้อยละ 11.11  
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ภาคผนวก 19 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: 
โอกาสและความท้าทาย 

 
 

  



    

183 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสงขลา 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
1 นายอำพล พงศ์สุวรรณ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานจังหวัดสงขลา 
2 นายธนกร จันทร์สว่าง  รองนายก อบจ.สงขลา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
3 นางจีรณา เพชรบุญวรรโณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

การท่องเที่ยว  
4 นายเอกรินทร์ ทองอินทร์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว 
5 นายถั่น จุลนวล   นายก อบต.ควนรู   องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู 
6 นายอนุสรณ ์ตันโชติกุล  นายกอำเภอเมืองสงขลา  ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง 
7 นางกรองกาญจ์ นิลมณี  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา 
8 นางพรเพ็ญ สุขจันทร์  นักวิชาการวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

ชำนาญการพิเศษ  
9 นางกาญจนา ทองพูน  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
10 นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา 
     ปฏิบัติการ 
11 นายอำมฤต แม้เจริญกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
12 นายภิเศก สายชนะพัน  รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
13 นางจิรมน กุลอภิรักษ์  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
14 นายฉลอง พัฒโน   รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองคอหงส์ 
15 นางสุภินดา มานะการ  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  เทศบาลเมืองคอหงส์ 
16 นายชาญไชย มุตตาหารัช  หัวหน้าฝ่ายนิติการ  เทศบาลเมืองคอหงส์ 
17 นางสาวเพ็ญทิพา ผาสุก  รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลเมืองสะเดา 
     เทศบาลเมืองสะเดา 
18 นางสาวปริศนา พุทธวี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริม  เทศบาลเมืองสะเดา 
     การท่องเที่ยว 
19 นางสาวภัคธินันธ์ บำรุงศรี  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เทศบาลเมืองบ้านพรุ 
20 นายพิทยา หงส์วิริยะกุล  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองบ้านพรุ 
21 นายไสว สุวรรณธนะ  รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เทศบาลเมืองคลองแห 
22 นายอเส็ม ดาอี   รองนายกเทศมนตรีตำบลปริก เทศบาลตำบลปริก 
23 นางอัลนาห์ เดวิส   ผู้อำนวยการกองวิชาการและ เทศบาลตำบลปริก 
     แผนงาน 
24 นายอรัญ คงนวลใย  ผู้อำนวยการ   กศน.ภาคใต้ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดสงขลา 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
1 นายชนินทร์ สาครินทร์  ประธานสภาอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
     ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
2 นายกิตธนา สุบรรพวงศ์  กรรมการสมาคมฯ  สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา 
3 นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เกษตร บ้านภูลิตา 
     คนเมืองบ้านภูลิตา 
4 นางสาวรดา มีบุญ  ผู้จัดการบ้านภูลิตา  บ้านภูลิตา 
5 นางสาวอัยดา อูเจ๊ะ  นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยว สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน 
     ฮาลาลไทย-อาเซียน 
6 นายยุสรีย์ กอดิรีย์  เลขาธิการสมาคมฯ  สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน 
 
7 นางณัฐนิช เกตรักทอง  ผู้จัดการแผนกต้อนรับ  โรงแรมสยามออเรียนทัล 
8 นายฤชานนท์ หมัดอาหิน  ผู้จัดการฟร้อน   โรงแรมวีโอเชียน พาเลช 
9 นางสาวกสินา ลีชัยสิทธิ ์  ผู้จัดการฟร้อน   โรงแรมวี เวิลด์ บูติก 
10 นางนฤมล สารพร  ผู้จัดการฝ่ายขาย   โรงแรมบีพีสมิหลาแอนด์รีสอร์ท 
11 นางภัทรพร สุขมี   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย  โรงแรมบีพีสมิหลาแอนด์รีสอร์ท 
12 นางธนภร นันทวงศ์  ผู้จัดการแผนกต้อนรับ  โรงแรมซากุระ แกรนวิล 
13 นางสาวศรุดา มากทองน้อย ผู้จัดการฝ่ายขาย   โรงแรมเชนทารา หาดใหญ่ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาคชุมชน จังหวัดสงขลา 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
1 นางสาวสุชาดา ทองพูน  ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยอ 

     ท่องเที่ยวเกาะยอ 

2 นายทวี ชาตะวิทยากูล  รองประธานการท่องเที่ยวเกาะยอ ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยอ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาควิชาการ จังหวัดสงขลา 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง   หน่วยงาน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

      สหกิจศึกษา 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ปารชิาติ วสิุทธิสมาจาร ผู้อำนวยการสถานวิจัยฯ  สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

พ้ืนที่ภาคใต้แบบบูรณาการ ม.อ. 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการ   สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. 

7 ผู้ช่วยศาตราจารย์นิสิตา บำรุงวงศ์  ผู้อำนวยการ   ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ม.อ. 

8 นางอัญชลี ทองคง   นักวิชาการอุดมศึกษา  ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ม.อ. 

9 นางสาวนัสริน สนยาแหละ  นักวิชาการศึกษา   สถาบันฮาลาล ม.อ. 

10 รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. 

11 นายทวาทศ สุวรรณโร   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

12 นายแดง โฉมทอง   ผู้อำนวยการกองทะเบียนและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

      ประมวลผล 

13 นายสุวิชาญ เตียวสกุล   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. 

14 ดร.บัณฑิตา หลิมประดิษฐ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. 

15 นางอัมพา อาภรณ์ทิพย์   ข้าราชการบำนาญ  คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 

17 อาจารย์ชญานี ศรีกระจ่าง   อาจารย์    คณะนิติศาสตร์ ม.อ. 

18 อาจารย์ณิชนันท์ คุปตานนท์  อาจารย์    คณะนิติศาสตร์ ม.อ. 

19 อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ  อาจารย์    คณะนิติศาสตร์ ม.อ. 

20 นายนวุธ ถาวรจิตต์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. 

21 ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย   อาจารย์    คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

22 อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์  อาจารย์    คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

25 นายเอกนรินทร์ ลอดเจริญ  อาจารย์    คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

นางสาวพัชรินทร์ สุขแต้ม   นักวิทยาศาสตร์   คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

24 นางสาวศิริวรรณ เจาวงศ์สวัสดิ์  ผู้ช่วยวิจัย   คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากภาควิชาการ จังหวัดสงขลา(ต่อ) 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
26 นายไพบูลย์ ดวงจันทร์  รักษาการแทนผู้อำนวยการ  สถาบันทักษิณคดีศึกษา มทษ. 

27 นางนัยนา โง้วศิริ   ประธานโปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

มรภ.สข. 

28 นายสัญญา วัชรพันธุ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความคิด สถาบันพัฒนาความคิดเพ่ือชีวิต 

เพ่ือชีวิตและสังคม   และสังคม 

29 นางสาวศิริประภา เรณุมาศ นักวิชาการอุดมศึกษา   งานประชาสัมพันธ์ ม.อ. 

30 นางสาวจุฑาภรณ์ เยาวนานนท์ นักวิชาการศึกษา    งานประชาสัมพันธ์ ม.อ. 

31 นางสาวธนกร เรืองดำ  นักวิชาการศึกษา    งานประชาสัมพันธ์ ม.อ. 

32 นางสาวชุษณา สุวรรณมาลา นักวิชาการอุดมศึกษา   งานวิเทศน์สัมพันธ์ ม.อ. 

33 นายไฟซอล บินอาสัน  นักวิชาการศึกษา    งานวิเทศน์สัมพันธ์ ม.อ. 

34 นางปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี นักวิชาการศึกษา    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ม.อ. 

35 นายสุวนนท์ ชูจันทร์  นักวิชาการศึกษา    ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

36 นายพงสรรญ คัณทะโร  ผู้ประสานงานโครงการ   ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

37 นายพาณุวัชร ชนะสกุล  ผู้ประสานงานโครงการ   ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

38 นางสาวรุสนีนา เจ๊ะมะ  ผู้ประสานงานโครงการ   ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสตูล 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง   หน่วยงาน 

1 นายฉัตรชัย อุสาหะ  หัวหน้าสำนักงานฯ  สำนักงานจังหวัดสตูล 

2 นางสาวจุฑารัตน์ ยอดพุฒ  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 

3 นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 

     ชำนาญการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดสตูล 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง   หน่วยงาน 

1 นายไพศาล หลีเส็น รองประธานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 

    จังหวัดสตูล 

2 นายหรน กิ้งปาถ้ำ นายกสมาคมมัคคุเทศอาชีพ จ.สตูล สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสตูล 

3 นายฉลาด ทองร้อยชั่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ   สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสตูล 

4 นางสาวบุษบา นิลสกุล ผู้จัดการฟร้อน    โรงแรมรอยัล ฮิลล์ สตูล 

5 นายหมัดรอดี กินตาสัน ผู้จัดการสมาร์ททราเวลแอนด์ทัวร์  สมาร์ททราเวลแอนด์ทัวร์ 

6 นายอุสมัน มะอามีน วิทยากรท่องเที่ยว จ.สตูล   สมาร์ททราเวลแอนด์ทัวร์ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากชุมชน จังหวัดสตูล 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง   หน่วยงาน 

1 นางวิไลวรรณ ฮะอุรา  ประธานฯ   ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านควน 

2 ด.ต.สมัคร สะดน   ประธานฯ   ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวทาง 

3 นายมุสตอฟา มังกะลู  รองประธานฯ   ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก 

4 นางจันทรา ไลกสิกรรม  ฝ่ายบัญชี   ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก 

5 นางเสี๊ย สาหลัง   ฝ่ายการเงิน   ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก 

6 นางสาวอุทุมพร พันธ์พงค์  ผู้ประสานงาน   ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหลีเป๊ะ 

7 นางฮารอยะ สันสมัน  ผู้ประสานงาน   ท่องเที่ยวบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 

8 นายสาและ หมาดปันจอร  ประธาน    ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ผลผลิตทางการเกษตรและประทานท่องเที ่ยว

ชุมชน อำเภอควนโดน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดปัตตานี 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
1 นางรอบีอ๊ะ แนราฮิง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนานการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2 นายอภินันต์ หนูพรหม  นักวิชาการนโยบายและแผนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
3 นางสาวกัลย์วรัตถ์ ยุทธ์ธนอุดม นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ  เทศบาลเมืองปัตตานี 
4 นางจินดารัตน์ สัตยพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาคเอกชน จังหวัดปัตตานี 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
1 นายอิสมาแอล แวมุสตอฟา นายกสมาคมธุรกิจมุสลิมจังหวัดปัตตานี  สมาคมธุรกิจมุสลิมจังหวัดปัตตานี 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากชุมชน จังหวัดปัตตานี 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
1 นายชนินทร์ เศียรอินทร์  ประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านทรายขาว ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทรายขาว 
2 นายฮามีน เหลำยาแม  รองประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านทรายขาว ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทรายขาว 
3 นางอัยนี เบษแวดาโอ๊ะ  กรรมการ    ชุมชนท่องเที่ยวจะบังติกอ 
4 นายอิสมาแอล สาและ  กรรมการ    ชุมชนท่องเที่ยวจะบังติกอ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาควิชาการ จังหวัดปัตตานี 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
1 ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด  ผู้อำนวยการสถาบัน  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ. 
2 นางสาวจิดาพร แสงนิล  นักวิชาการอุดมศึกษา  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ. 
3 นายสราวุฒิ เดชกมล  นักวิชาการศึกษา   สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ. 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดยะลา 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
1 นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข หัวหน้าสำนักปลัดฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
1 นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส 
2 นายอนุชา ลือแมะ  นักวิชาการวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 
3 นางอมรรัตน์ ทองคุปต์  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชำนาญการ   จังหวัดนราธิวาส 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากภาคชุมชน จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    หน่วยงาน 
1 นายประจักษ์ เทพคุณ ประธานชุมชนท่องเที่ยว   ชุมชนท่องเที่ยววัดชลธาราสิงเห 
2 นายมะอะฮูมือรี ยูนุ๊ ผู้ใหญ่บ้าน    ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบาลา จังหวัดนราธิวาส 
3 นางสาวยุสนีรา อูเซ็ง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบาลา   จังหวัดนราธิวาส 
4 นายจิรศักดิ์ โมราบอก ประชาสัมพันธ์    ชุมชนท่องเที่ยวตำบลภูเขาทอ
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ภาคผนวก 20 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

 
ภาพที่ 1 นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา 

 

 
ภาพที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาพที่ 3 ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
 

 
ภาพที่ 4 ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และ อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล 
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ภาพที่ 5 ภาพการระดมความคิดของผู้เข้าร่วม (1) 

 

 
ภาพที่ 6 ภาพการนำเสนอผลงานจากการระดมความคิด (1) 
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ภาพที่ 7 ภาพการระดมความคิดของผู้เข้าร่วม (2) 

 

 
ภาพที่ 8 ภาพการนำเสนอผลงานจากการระดมความคิด (2) 
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ภาพที่ 9 การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วม 

 

 
ภาพที่ 10 ผู้เข้าร่วมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน  
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ภาคผนวก 21 
 

ข่าวกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: 

โอกาสและความท้าทาย 
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ข่ำวกิจกรรม 
กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

เร่ือง ศักยภำพกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวดัชำยแดนใต้สู่อำเซียน: โอกำสและควำมท้ำทำย 
1) สิ่งตีพิมพ์ 

http://asean.psu.ac.th/eventD.php?eventId=e00034 
 ที่มา: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 http://www.psu.ac.th/th/node/8440 
 ที่มำ: ข่าวสาร(ออนไลน์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 

http://www.naewna.com/politic/columnist/33587 
 ที่มำ: คอลัมน์บทเรียนจากความจริงกับดร.จีระ. แนวหน้ำ. วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 หน้า 5 

 http://www.thansettakij.com/content/253112 
 ที่มำ: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,334 วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ. 2561 
  http://songkhlatoday.com/paper/116606 
 ที่มำ: หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1024 วันที่ 15-25 มกราคม 2561 
 
2) รำยกำรวิทยุ 

 
http://www.gotoknow.org/posts/644204 

ที่มำ: รำยกำรวิทยุ Human Talk. ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 06.00- 06.30 
น. ทาง FM 96.5 MHz. 

3) รำยกำรโทรทัศน์ 

https://www.youtube.com/watch?v=70CU_mFr7QI&feature=youtu.be 

ที่มำ:รำยกำร: คิดเป็นก้ำวเป็นกับ ดร.จีระ. ตอน: ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้
สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย Southern-bordered Provincial Cluster Tourism Capacity 
towards ASEAN: Opportunities and Challenges Episode ออกอากาศ: วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 21.00 – 21.30 น. สถานีโทรทัศน์: TGN Global Networks 
 
 
 

http://asean.psu.ac.th/eventD.php?eventId=e00034
http://www.psu.ac.th/th/node/8440
http://www.thansettakij.com/content/253112
http://songkhlatoday.com/paper/116606
http://www.gotoknow.org/posts/644204
http://www.gotoknow.org/posts/644204
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ศูนย์อำเซียนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 

 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อ “ศักยภำพกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชำยแดนใต้สู่อำเซียน: โอกำสและ
ควำมท้ำทำย” 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เชิญผู้เกี่ยวข้องระดมสมองจัดประชุม “ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : โอกาสและความท้าทาย” โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ ระหว่าง
วันที่ 11 – 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์ฯ
ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสงขลาเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส าหรับจังหวัดเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้โดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย โดยจะจัดจ านวน 3 ครั้ง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ระดมความคิดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดของกลุ่ม 
5 จังหวัด จาก จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ น าเสนอ หัวข้อ ASEAN Tourism: Trends for the Future 
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รายงานสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลที่ส าคัญของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย อ. พิชญ์ภูรี 
จันทรกมล จัดให้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองและประกวดการน าเสนอ พร้อมด้วยการให้ความรู้ด้าน 
-  ก า รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ช ิ ง น ิ เ ว ศ เ ขต เ ศ รษฐก ิ จพ ิ เ ศษส งขล า  โ ดย ใ ช ้ อ  า เ ภอสะ เด า  เ ป ็ น โ ม เดล                                           
โดย รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 
- แรงงานกลุ่มท่ีส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว โดย ผศ.ดร. อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร 
- เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย ผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด 
- ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล โดย อาจาย์อานนท์ อุปบัลลังก์และ ดร. พรพิมล เชื้อดวงผุย 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเซียนโดย อ. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ 
- แนะน าเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. และฐานข้อมูลเชิงลึก โดย นายสุวนนท์ ชูจันทร์ 

มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือ
เพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ร่วมค้นหาสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
อาท ิ
-แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ - เส้นทางการท่องเที่ยว – รูปแบบการท่องเที่ยว 
-อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด 
-สินค้าท่ีระลึกของแต่ละจังหวัด 
-เครือข่ายที่มีอยู่ 
-แผนงานพัฒนาที่มีอยู่ (ท้ังของภาครัฐ เอกชน วิชาการ และชุมชน) 
-สิ่งที่อยากพัฒนา / โอกาสของการพัฒนา 
-ประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนา 
-ข้อมูลที่ส าคัญที่ต้องการเพื่อการพัฒนา 
-โอกาสการเชื่อมโยงกับอาเซียน 

เป็นการแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ ฐานข้อมูลส าคัญในการเพ่ิม
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
หลากหลายและมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับกลุ ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู ่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัด การการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวสู่ระดับสากล โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลและกระบวนการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมี
ส่วนร่วมตลอด เพื ่อเป็นกระบวนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวที่
สร้างสรรค์และยั่งยืน 

นายอ าพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ง
นี้เป็นการขยายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ ซึ่งปัจจุบันเป็นไปใน
รูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยน บุคลากร ความร่วมมือในการวิจัยและจัดประชุมนานาชาติ และจ ากัดอยู่ใน
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บางสาขา เช่น อิสลามศึกษา อุตสาหกรรมการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อให้
ครอบคลุมสาขาที่ส าคัญคือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการบูรณาการศาสตร์ ตา่งๆ 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาประเทศและกลุ่ม 5 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน และสามารถเชื่อมโยงภาคการท่องเที ่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนกับกลุ ่มประเทศ
อาเซียนใต้เหล่านี้ ในการต่อยอดขยายธุรกิจได้สะดวก เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และเชิงธุรกิจ ของสงขลา 

ผ ู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์  ดร .น ิว ัต ิ  แก ้วประด ับ รองอธ ิการบด ีฝ ่ ายวางแผนและการ เ งิน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าสิ่งที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่ท างานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับรู้ ความ
เข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลที่ส าคัญ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน เพ่ือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา เพ่ิมเครือข่าย
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

องค์กรจากภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้แก่ 
-สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา    -สมาคมสมาพ ันธ ์ธ ุ รก ิจท ่องเท ี ่ยว 
จังหวัดสตูล 
-ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล    -ท่องเที่ยวโดยชุมชนสตูล 
-ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะหลีเป๊ะ     -ท่องเที่ยวชุมชนอ าเภอควรโดน 
-ท่องเที่ยวชุมชนอ าเภอควรโดนท่องเที่ยวชุมชนอ าเภอควรโดน -ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควน 
-ท่องเที่ยวบ้านทุ่งสะโบ๊ะ      -ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทรายขาว 
-ชุมชนท่องเที่ยวจะบังติกอ จังหวัดปัตตานี    -ช ุมชนท่องเที ่ยวบ้านบาลาจังหวั ด
นราธิวาส 
-สมาคมมัคคุเทศอาชีพ จังหวัดสตูล    -บ้านภูลิตา 
-โรงแรมรอยัล ฮิลล์ จังหวัดสตูล     -ฯลฯ 
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ข่ำวสำร(ออนไลน์) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

วันจันทร์ 22 มกราคม 2561 

ม.อ.ระดมสมองมุ่งเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย สู่จังหวัดภำคใต้ชำยแดน 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เชิญผู้เกี่ยวข้องระดมสมองจัดประชุม“ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : โอกาสและความท้าทาย ”โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ ระหว่าง
วันที่ 11 – 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 
ดร.สุพัตรำ เดวิสัน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์ฯ

ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสงขลาเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส าหรับจังหวัดเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้โดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย โดยจะจัดจ านวน 3 ครั้ง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง ระดมความคิดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดของกลุ่ม 
5 จังหวัด จาก จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ น าเสนอ หัวข้อ ASEAN Tourism: Trends for the Future 

รายงานสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลที ่ส  าคัญของการท่องเที ่ยวกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน                  
จัดให้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองและประกวดการน าเสนอ พร้อมด้วยการให้ความรู้ด้าน 

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยใช้อ าเภอสะเดา เป็นโมเดล 
   โดย รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร 
2. แรงงานกลุ่มที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว โดย ผศ.ดร. อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร 
3. เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย ผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด 
4. ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล โดย อาจาย์อานนท์ อุปบัลลังก์และ ดร. พรพิมล เชื้อดวงผุย 
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเซียนโดย อ. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ  
6. แนะน าเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. และฐานข้อมูลเชิงลึก โดย นายสุวนนท์ ชูจันทร์ 
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มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือ
เพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ร่วมค้นหาสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
อาท ิ
1.แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ - เส้นทางการท่องเที่ยว – รูปแบบการท่องเที่ยว 
2. อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด 
3.สินค้าท่ีระลึกของแต่ละจังหวัด 
4. เครือข่ายที่มีอยู่ 
5.แผนงานพัฒนาที่มีอยู่ (ท้ังของภาครัฐ เอกชน วิชาการ และชุมชน) 
6.สิ่งที่อยากพัฒนา / โอกาสของการพัฒนา  
7. ประเด็นปัญหาที่ส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคของการพัฒนา 
8. ข้อมูลที่ส าคัญที่ต้องการเพื่อการพัฒนา 
9.โอกาสการเชื่อมโยงกับอาเซียน 

เป็นการแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ ฐานข้อมูลส าคัญในการเพ่ิม
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
หลากหลายและมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับกลุ ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู ่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวสู่ระดับสากล โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลและกระบวนการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมี
ส่วนร่วมตลอด เพื ่อเป็นกระบวนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวที่
สร้างสรรค์และยั่งยืน 
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นำยอ ำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ง

นี้เป็นการขยายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ ซึ่งปัจจุบันเป็นไปใน
รูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยน บุคลากร ความร่วมมือในการวิจัยและจัดประชุมนานาชาติ และจ ากัดอยู่ใน
บางสาขา เช่น อิสลามศึกษา อุตสาหกรรมการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อให้
ครอบคลุมสาขาที่ส าคัญคือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการบูรณาการศาสตร์ตา่งๆ 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาประเทศและกลุ่ม 5 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน และสามารถเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนใต้เหล่านี้ ในการต่อยอดขยายธุรกิจได้สะดวก เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และเชิงธุรกิจ ของสงขลา 
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ผ ู ้ช ่วยศำสตรำจำรย ์  ดร .น ิว ัต ิ  แก ้วประด ับ   รองอธ ิการบด ีฝ ่ายวางแผนและการเงิน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่าสิ่งที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่ท างานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับรู้ ความ
เข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลที่ส าคัญ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน เพ่ือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา เพ่ิมเครือข่าย
ของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
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บทเรียนจากความจริง 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

 
 
 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศและ Chira Academy จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : โอกาสและความท้าทายภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีและอาเซียนใต้ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 
2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ให้เกียรติกล่าวเปิดการ
ประชุม ผศ.ดร.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
  จีระ หงส์ลดารมภ์   dr.chira@hotmail.com 
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หนังสือพิมพ์ฐำนเศรษฐกิจ  
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,334  
วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
ม.อ.ระดมสมอง ชวนอินโดเที่ยวใต้ 

 
 
ม.อ.ระดมสมอง หวังดึงนักท่องเที่ยวอินโดฯ สู่จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา เดวิสัน ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เชิญผู้เกี่ยวข้องระดมสมองจัดประชุม “ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : โอกาสและความท้าทาย” โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ ที่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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“ศูนย์ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดสงขลาเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส าหรับจังหวัดเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้โดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย โดยจะจัดจ านวน 3 ครั้ง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ     
ที่เกี ่ยวข้อง ระดมความคิดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 5 
จังหวัด จาก จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา โดยนายจีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ น าเสนอ หัวข้อ ASEAN Tourism: Trends for the Future” 

การระดมสมองครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ ฐานข้อมูล
ส าคัญในการเพิ ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียน
ใต้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล 

นายอ าพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
เป็นการขยายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ ซึ่งปัจจุบันเป็นไปใน
รูปแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยน บุคลากร ความร่วมมือในการวิจัยและจัดประชุมนานาชาติ และจ ากัดอยู่ใน
บางสาขา เช่น อิสลามศึกษา อุตสาหกรรมการ เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อให้
ครอบคลุมสาขาที่ส าคัญคือด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการบูรณาการศาสตร์ตา่งๆ 
ในการพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาประเทศและกลุ่ม 5 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนกับกลุ่มประเทศอาเซียน
ใต ้
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หนังสือพิมพ์ภำคใต้โฟกัส  
ฉบับที่ 1024  
วันที่ 15-25 มกราคม 2561 
 

'สงขลำ' เล็งขยำย 'ตลำดท่องเที่ยวอินโดฯ' 
 

 
 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ห้องบุฟผาแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ร่วมกับจังหวัดสงขลา มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ และ Chira Academy จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทายภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน" เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ประชุมอย่างพร้อมเพียง 

นายอ าพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ควรพูดรวม 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน อันได้แก่ สงขลา , สตูล, ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส ต้องมีความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาเพ่ือให้เห็นผลเป็นรูปธรรม การพัฒนาจังหวัดต่างๆ เรื่องการท่องเที่ยวช่วยให้ชาวบ้านอยู่
ดีกินดี สร้างความม่ังคั่งให้ชาวบ้านในจังหวัดนั้นๆ 
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"การดึงนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเพื่อให้มาเที่ยวในกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนนั้น เป็นเป้าหมายการ

พัฒนาต้องไม่ลืมที่จะพัฒนากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยเฉพาะในเขตเมืองหาดใหญ่ เราพยายาม
ร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งหอการค้าจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ แต่ละปีจังหวัดสงขลาพยายามจัด
กิจกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลายครั้งตรงนี้เป็นเป้าหมายส าคัญ" นายอ าพล กล่าว 

ด้าน นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสงขลา เผยว่า การประชุมครั้งแรกในวันนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ โดยสิ่ งส าคัญที่ต้องท าคือ การพัฒนาระบบ
คมนาคม เดิมทีเรามีสายการบินจากหาดใหญ่-อินโดนีเซีย หากเราพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวได้ดีแค่ไหน แต่
ระบบคมนาคมไม่รองรับ โอกาสที่จะเกิดข้ึนน่าจะยาก 

"ตลาดนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียปัจจุบันเขามีประชากรกว่า 200 กว่าล้านคน ตรงนี้ถือเป็นโอกาสทอง 
อินโดนีเซียเป็นสังคมมุสลิมที่ค่อนข้างเคร่ง ดังนั้นทั้ง 5 จังหวัดต้องเตรียมพื้นที่ ซึ่งต้องมีมาตรฐานฮาลาลรอง
รับ" 
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รำยกำรวิทยุ Human Talk  
 

รำยกำรวิทยุ Human Talk ออกอำกำศวันอำทิตย์ท่ี 14 มกรำคม 2561 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่และก็มีความคิดที่จะตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นมา 

ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ก็รับหน้าที่เป็นคนจัดตั้ง  

 
ผศ.ดร.สุพัตรำ เดวิสัน 
ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2227002477325196&set=pcb 
2227003200658457&type=3&theater 
และใน 3 ปีที่ผ่านมาก็ปรึกษาศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ช่วงแรกๆ ก็ไม่มีงบประมาณ อธิการบดีและ    

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสันตั้งเป็นเงินทุนตั้งต้นขึ้นมาอันหนึ่ง แล้วมาปรึกษาศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ซึ่งก าลังท าเรื่อง
ท่องเที่ยว จึงได้แนะน าว่า อยากให้ท าด้านการท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา สตูล สงขลา เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ คนส่วนมากก็จะตกใจเพราะเต็มไปด้วยปัญหาความรุนแรง เมื่อจัด
โครงการครั้งที่แล้วเมื่อเดือนเมษายน 2560  ก็มีหัวหน้าส านักงานจังหวัดที่สงขลาระดับ C9 ก็รู้จักศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ ในปีนี้ท่านก็ให้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาจ านวนหนึ่งที่จะจัดเรื ่องการ
ท่องเที่ยว  
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นำยอ ำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดสงขลำ 
ที่มา:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2227002347325209&set=pcb. 
2227003200658457&type=3&theater 
 
ถ้าไม่มีงบประมาณ มหาวิทยาลัยก็คงจัดไม่ได้เพราะต้องใช้งบประมาณมาก ขณะนี้ศูนย์อาเซียนศึกษาก็

เป็นศูนย์ซึ่งระดมคนจาก 3 จังหวัดภาคใต้มาที่หาดใหญ่และน าสตูลบวกกับหาดใหญ่เข้ามาแล้วมาคุยกัน ได้
เชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปเป็นที่ปรึกษา ขณะนี้มีแผนจะดึงเอานักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียมาที่ 3 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดนมากขึ้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยกล่าวเสมอว่า ถ้าเรามีเศรษฐกิจที่
เข้มแข็ง ถ้าเยาวชน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนสนใจเรื่องการมีงานท า การมีอาชีพแล้วก็ผสมกันระหว่างพหุ
วัฒนธรรมกับพุทธ จังหวัดสงขลาก็มีประชากรชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่ อีก 4 จังหวัดก็มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่มีใครท าเรื่องมุสลิมได้เท่ากับภาคใต้ เวลาที่พวกเขาขึ้นมา ก็มาด้วยความเต็มใจ และคนท างานที่เป็นชาว
พุทธก็พร้อมจะเรียนรู้ ในช่วงเวลา 2 วันที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อยู่กับพวกเขา ก็ได้เห็นแนวทางบางอย่างซึ่ง
ท าให้เกิดความหวังขึ้น การท่องเที่ยวยุคใหม่จะลงไปที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
  



 

214 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศและ Chira Academy จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน:โอกาสและความท้าทายภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเชียและอาเซียนใต้ ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 
2561 

   
 

   
 

   
 
คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ที่มีข่าวความรุนแรงใน  3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนก็เป็นส่วนน้อย ก็มี

ผู้บริหารบริษัทไอทีเข้าไป ก็ถือว่า ไม่อันตราย 
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ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ถ้าดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายและศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์น าคนจาก
กรุงเทพไป 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งในพ้ืนที่นั้นมีชาวพุทธและชาวมุสลิม มีวัดด้วย และก็มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพมากมาย ทั้ง 3 จังหวัดนี่ถ้ากล่าวถึงปัญหาความม่ันคง ทุกคนก็ไม่ไป  

 

สถำนที่ท่องเที่ยว 5 จังหวัดภำคใต้ประกอบด้วย นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ สงขลำ สตูล 

 
http:// islamhouse.muslimthaipost.com/upfile/
2016/11/mosjid.jpg 

 
https://s.isanook.com/tr/0/rp/r/w700h420/y
a0xa0m1w0/ aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2su
Y29tL3RyLzAvdWQvMjc5LzEzOTkxMDUvY29
2ZXIuanBn.jpg 

 
http://khwaykhumcanthrcuri.blogspot.com/201
6/08/22222.html 

 
https://www.facebook.com/prsatungeopark
/photos/pcb.484156658620741/484156605
287413/?type=3&theater 
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http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=800244 
 
ในเดือนพฤษภาคม 2561 จะมีการเชิญผู้แทนจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมาร่วมประชุมด้วย 

ข้อดีของศูนย์อาเซียนศึกษานี้คือ แม้ว่าจะจัดงานที่หาดใหญ่ แต่ก็น าผู้แทนของ  3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนมาท่ี
หาดใหญ่และก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในฐานะที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง มีหน้าที่รับ
ฟังและอยู่กับเขาตลอดและพยายามเชื่อมโยงความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้น  ในที่สุดแล้วก็เกิดความหวังขึ้นว่า ศูนย์
อาเซียนศึกษานี้ เมื่อก่อน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เสียชีวิตก็ได้สนับสนุนให้เกิดศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้น ศูนย์
อาเซียนศึกษานี้เป็นศูนย์ที่ค่อนข้างจะส าคัญเพราะอยู่ตรงตอนใต้ของประเทศพอดี นอกจากนี้ยังมีสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ IMT-TG ซึ่งรัฐบาลไทย อินโดนีเซียและมาเลเซียก็ท างานร่วมกัน หนึ่งในนั้นก็มีเรื่องการท่องเที่ยว 
งานหนึ่งของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 

 
  


