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บทสรุปผู้บริหาร 
 การประชุมโต๊ะกลมเรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : วิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว”  
มีวัตถุประสงค์หลัก เพื ่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ การ ปัญหาอุปสรรค  
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย  

การประชุมในครั ้งนี ้ มุ ้งเน้นสองประเด็นที ่สำคัญ คือด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับ 
การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ผู้เข้าร่วมได้ร่วมอภิปรายและตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ประเด็นด้านความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ ยว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. การอภิปรายหัวข้อ “วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้าน 
ความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว” ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  
ด้านการพัฒนาความปลอดภัย  2) การวิเคราะห์การจัดทำกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงทิศทางด้าน
ความปลอดภัย 3) กลยุทธ์และกิจกรรมเพื่อดำเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านการพัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม 
จังหวัดชายแดนใต้  (ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็งด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จุดอ่อนด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 

1. กฎหมายคุ้มครองด้านความปลอดภัยมีมากข้ึน 1. ยังคงมีปัญหาด้านอุบัติเหตุ การหลอกลวง และ
การทำร้าย ที่เกิดกับนักท่องเที่ยว  

2. คนในพื้นท่ีมองว่าสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ 
ไม่อันตราย มีความปลอดภัย 

2. ไม่มีกล้อง CCTV อัจฉริยะ ที่เพียงพอ 

3.  มีมาตรการในการดูแลพ้ืนที่ 3. กฎระเบียบราชการ และการบูรณาการการ
ทำงาน  

4. ท่าอากาศยานมี 3 S คือมี Safety Security 
Service   

4.  การนำเสนอข่าวเหตุการณ์อันตรายในพ้ืนที่
ชายแดนใต้ 

5. สายการบินมีการดูแลระดับนานาชาติ  5.  การตลาด และการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
6. ทุกจังหวัดมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยว และมีแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนน่าสนใจอาทิ สตูล ปัตตานี เบตง 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาสด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ความท้าทายด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 

1. จำนวนนักท่องเที่ยวมากข้ึน ทั้ง จีน รัสเซีย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ 

1. คนภายนอกพ้ืนที่มองว่าจังหวัดชายแดนใต้

อันตราย ขาดความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว 

2. สถิติการก่อเหตุลดลงอย่างมีนัยยะ  
 

2. นโยบายของไทยด้านเจรจากับต่างประเทศยังไม่
ชัดเจน 

3. ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย 3. นักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ 
4. ความร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ไทยภายใต้กรอบความร่วมมือของ 3 
ประเทศ 

4. การเดินทางไกล และราคาแพง 

 

 1.2  การวิเคราะห์การจัดทำกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงทิศทางด้านความปลอดภัย 
สำหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
 

เป้าหมาย เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1  การกำหนดและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย (Tourism Safety 
Zone) 

 กลยุทธ์ที่ 2  การติดตั้งกล้อง CCTV อัจฉริยะ/เครือข่าย CCTV 
 กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ที่ 5  การบูรณาการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัล การให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 

 

 1.3 กลยุทธ์และกิจกรรมเพ่ือดำเนินการทางด้านความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

กลยุทธ์ กิจกรรมเพื่อดำเนินการ 
กลยุทธ์ที่ 1   
การกำหนดและพัฒนาพื้นที่
ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย 
(Tourism Safety Zone) 

1. การกำหนดพื้นที่ความปลอดภัย (จุดเสี่ยงและไม่เสี่ยง) 
2. การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัล การให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว  
3. การมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการกำกับดูแลที่เข้มงวดใน
พ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว   
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กลยุทธ์ที่ 2   
การติดตั้งกล้อง CCTV 
อัจฉริยะ/เครือข่าย CCTV ให้
ครอบคลุม 

1. กำหนดการติดตั้งกล้องวงจรปิดอัจฉริยะเป็นวาระของจังหวัด /กลุ่ม
จังหวัด 
2. การทำงานเชิงบูรณาการ อาทิ เครือข่าย CCTV / งบประมาณ / 
ห้องปฏิบัติการร่วม 
3. การแก้กฎระเบียบราชการ / หาวิธีการเพ่ือให้การติดตั้งกล้องวงจรปิด
เกิดผลเป็นรูปธรรม 
4. การมีแผนการบำรุงรักษา และการติดตามผลโดยมีการตรวจสอบเป็น
ระยะ 

กลยุทธ์ที่ 3   
การสร้างภาพลักษณ์และการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. การนำเสนอข่าวเชิงบวก 
2. การสร้างเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยว / การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว /
กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ / Creative Tourism / การท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน  
3. การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูล โดยให้คนนอกพ้ืนที่เป็นสื่อ
แสดงถึงความปลอดภัย  
4. การสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับคนในพ้ืนที่ 
เพ่ือสร้างความประทับใจและเป็นตัวแทนเล่าเรื่องต่อ 
5. การพัฒนาด่านตรวจให้มีภูมิทัศน์ที่ดี ไม่น่ากลัว 

กลยุทธ์ที่ 4  
การส่งเสริมให้เกิด 
การพัฒนามาตรฐาน 
ความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว 

1. การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ และศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว กองทุน
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
2. การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้
ครอบคลุม  
3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการสื่อสาร และการดูแลสิ่งแวดล้อม
ที่มีความพร้อมสามารถแจ้งเตือนความปลอดภัยสำหรับประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 
4. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว  
5. จัดกิจกรรมหรือฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว  
6. การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ที่ 5   
การบูรณาการด้านความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
ทุกภาคส่วน 

1. การบูรณาการงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาให้ถูกจุด  
2. การปรับระเบียบราชการให้สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
อนาคต 
3. การทำแผนเชื่อมโยง 5 กลุ่มจังหวัด และการบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ  
4. การบูรณาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีเพ่ือแนะนำและดูแลด้านความ
ปลอดภัย  
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5. การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่  
กลยุทธ์ที่ 6  
การสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

1. การเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือสร้างการอำนวยความสะดวก และส่งเสริม
ความปลอดภัยในพ้ืนที่  

2. การอภิปรายหัวข้อ “วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางาน 
ด้านโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว” ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  
ด้านโลจิสติกส์ 2) การวิเคราะห์การจัดทำกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงทิศทางด้านโลจิสติกส์ 3) กลยุทธ์
และกิจกรรมเพ่ือดำเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

2.1 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ชายแดนใต้ (ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็งด้านโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว จุดอ่อนด้านโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 

1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที ่ยว และโครงสร้างพื ้นฐานเข้าสู ่แหล่ง
ท่องเที่ยว ได้แก่  
  ระบบโลจิสติกส์ทางบก  
   - การจราจร แผนทางหลวงพิเศษ การก่อสร้าง
สะพานตากใบ-นราธิวาส 
   -รถไฟทางคู่หาดใหญ่-สงขลา หาดใหญ่-สุราษฎร์
ธานี หาดใหญ่-ปาดังเบซา โครงการรถไฟเชื ่อม
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์  
   ระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ 
   - แผนการขยายและพัฒนาท่าอากาศยานและสาย
การบินอย่างต่อเนื่อง 
   - สนามบินที่สงขลา และนราธิวาส 
  ระบบโลจิสติกส์ทางน้ำ 
   - การก่อสร้างท่าเทียบเรือ เช่น ท่าเรือน้ำลึก 
ปากปารา 
   - มีเส้นทางคมนาคมทางน้ำ เช่น ทะเลสาบสงขลา 
เรือท่องเที่ยว    

1. ปัญหาด้านการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที ่ยว 
ได้แก่ 
 - ไม่มีรถขนส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานไป
ยังแหล่งท่องเที ่ยว และระหว่างแหล่งท่องเที ่ยว
ด้วยกัน 
- มีเส้นทางคมนาคมทางน้ำ แต่ไม่มีเรือเล็กท่องเที่ยว 
- รถรางเที่ยวชมเมืองมีไม่เพียงพอ 
- ไม่มีการเชื่อมต่อสายการบินไปยังภูมิภาคอ่ืน 
- รถไฟเก่า ไม่ทันสมัย 
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2. การเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม การเชื่อมโยงวัฒนธรรมพุทธ มุสลิม และ
จีน 

2. ปัญหาเรื่องการบริการที่ด่านพรมแดนระหว่าง
ประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวตกคา้ง  

3. การท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นต้นแบบที่ดี  
 

3. สิ ่งอำนวยความสะดวกและการบริการทางการ
ท่องเที่ยว  

 4. การรองรับการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน 
5. กฎระเบ ียบปฏ ิบ ัต ิทางการท ่อง เท ี ่ ยว ไม่

เอ้ืออำนวย 
6. ขาดการบูรณาการทางการท่องเที่ยว 
7. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาสด้านโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว ความท้าทายด้านโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 
1. จำนวนนักท่องเที ่ยวเพิ ่มมากขึ ้น / จำนวน
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5 ปี 

1. จำนวนผู้โดยสารมีการเพิ่มขึ้นชะลอตัวในช่วง 5 ปี 

2. ประเทศไทยมี Hub สายการบินที่กรุงเทพฯ เชื่อม
ไปกับประเทศต่าง ๆ  

2. จำนวนนักบินมีไม่เพียงพอ 

3. จุดยุทธศาสตร์การท่องเที ่ยวของตลาดมุสลิม  
58 ประเทศ  

3. ไม่ม ีร ้านอาหารฮาลาลที ่สนามบินและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 

4. การเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวจากภูเก็ต กระบี่ มาที่
จังหวัดชายแดนใต้  

4.การขนส่งสินค้า อัตราลดลงจากเดิม 4%  เป็นผล
จากช่องทางโลจิสติกส์เปลี่ยนไป 

5. การร่วมมือกันด้านการเดินทางระหว่างประเทศ 
 

5. เส้นทางสายการบินเชื่อมต่อไปกับประเทศเพื่อน
บ้านมีน้อย อาทิ หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ หาดใหญ่-
สิงคโปร์ หาดใหญ่-ปีนัง  

6.  ความร ่วมม ือทางการศ ึกษาไทย-มาเลเซ ีย-
อินโดนีเซีย 
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2.2 การวิเคราะห์การจัดทำกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงทิศทางด้านโลจิสติกส์สำหรับการ 
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของเส้นทาง

การท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวก

ทางการเดินทาง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ที่แสดง
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารด้านโลจิสติกส์ที่จำเป็นสำหรับ
นักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนามาตรฐานเพ่ือการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น สามารถเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ของนักท่องเที่ยวมุสลิม 
กลยุทธ์ที่ 5  การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านโลจิสติกส์ (ทางบก ทางน้ำ ทาง
อากาศ) 
กลยุทธ์ที่ 6  การบูรณาการด้านโลจิสติกส์ 

 
2.3 กลยุทธ์และกิจกรรมเพื่อดำเนินการทางด้านโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

ชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
กลยุทธ์ กิจกรรมเพื่อดำเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 1   
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และการ
อำนวยความสะดวกทางการ
เดินทาง ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว  

1. การพัฒนาระบบคมนาคมและการบริการขนส่งสาธารณะเชื่อมท่า
อากาศยานกับแหล่งท่องเที่ยว  และแหล่งท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
ครบวงจร อาทิ เครื่องบิน รถไฟ Monorail รถรับจ้างสาธารณะ เรือ  
ขนส่งมวลชน ขนส่งสาธารณะในเมือง 
    มีจุดเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว/ การกำหนดมาตรฐานด้านราคาและ

บริการ /มาตรฐานการขนส่งสาธารณะ  
2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) อาทิ  
    Smart City /สนามบินแห่งใหม่ (ท่ีจำเป็น) /ท่าเรือน้ำลึก (ท่ีจำเป็น) 
    /ถนน 4 เลนจากสนามบิน (ที่จำเป็น) / มอเตอร์เวย์/สะพานสตูล-   

เปอร์ลิส/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ศูนย์ขนถ่ายนักท่องเที่ยว /ศูนย์
ประชุม 

3. การพัฒนาป้ายบอกทางและแผนที่ท่องเที่ยว มีภาษาต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2   1. การพัฒนาระบบรถราง เรือเล็กท่องเที่ยว หรือ ยานพาหนะที่เป็นเอก

ลักษณะสามารถสะท้อนคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
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การพ ัฒนาส ิ ่ งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวเชิงอัต
ล ั กษณ ์ท ี ่ แสดงค ุณค ่ า ทา ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของพ้ืนที่  

2. เส้นทางประวัติศาสตร์ และเส้นทางวัฒนธรรมพุทธ มุสลิม จีน มี
เรื่องราว (Story) 
3. มี Package การท่องเที่ยวในราคาประหยัด 
4. มีถนนคนเดินท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 3  
การพ ัฒนาการเข ้าถ ึงระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้านโลจิสติกส์ที่
จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว 

1. การพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทัล ให้ข้อมูลที่สำคัญการท่องเที่ยวของ
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด  
2. การทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Smart 
Communication) 
3. การจัดทำคู่มือทางการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 4  
การพัฒนามาตรฐานเพื ่อการ
รองรับนักท่องเที ่ยวที ่เพิ ่มขึ้น 
สามารถเป็นจุดยุทธศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวมุสลิม 

1. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์ 3. การขยาย
แหล่งท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็ก อาทิ การท่องเที่ยวชุมชน 
4. การทำร้านอาหารฮาลาล และเส้นทางอาหารฮาลาล 
5. การดูแลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ให้สะอาด มีมาตรฐาน 
6. การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 5  
การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้าน  
โลจิสติกส์ (ทางบก ทางน้ำ  
ทางอากาศ) 

1. การพัฒนาการบริการด่านพรมแดนระหว่างประเทศ  
- ปรับปรุงกฎระเบียบวีซ่า  
- ปรับปรุงการบริการในการเข้าออกประเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
- การขยายระยะเวลาในการให้บริการของด่าน 
- กฎระเบียบรถที่เข้าออกระหว่างประเทศ 
2. เส้นทางรถไฟเชื่อมมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
3. การพัฒนาระบบท่าเรือ การก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
4. การเปิดเที ่ยวบิน / สายการบินเชื ่อมโยงระหว่างไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย  
5. แผนเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ระเบียงเศรษฐกิจ ทางการศึกษาและการ
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที ่6  
การบูรณาการด้านโลจิสติกส์ 
 

1. การบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกัน  
2. การสร้างชุมชนให้มีส่วนร่วม / การสร้างจิตสำนึกร่วมกัน 
3. การกระจายการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ไปยังที่เล็ก  
4. การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์กับแหล่งท่องเที่ยว 
5. การพัฒนาระเบียบกฎหมายให้ทันสมัยและเอื ้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
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จากการประชุมในครั้งนี้ ผลจากการร่วมระดมความคิดเห็นประเด็นด้านความปลอดภัย และด้าน 
โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว จะเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อจะนำไปวิเคราะห์ และนำไปประกอบการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวต่อไป เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์  

การดำเนินงานต่อไป จะมีการจัดประชุมนานาชาติครั้งต่อไปประมาณเดือนมิถุนายน 2561 ที่จะทำให้
ได้รับความร่วมมือทางด้านการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการสร้าง
การเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ในลำดับต่อไป   
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คำนำ 
 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว
จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้เพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และการลงทุน 

 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ศักยภาพ
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สู่อาเซียน : วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว” โดยดำเนินการภายใต้โครงการศึกษา
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและ
อาเซียนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำหรับชายแดนใต้เน้นจังหวัดสงขลา
และสตูลเพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมผลจากศึกษา
และวางแผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อแก้ปัญหาการขาดองค์
ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพ
สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล  

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู ้อ่านเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบฐานข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ทางด้านการท่องเที่ยว ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของอาเซียนตอนใต้และเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสำหรับ
นักท่องเที่ยวจากอาเซียนตอนใต้ เกิดเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่อไป 
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วิธีการดำเนินงาน 
 

1. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

• ส่วนที่ 1 การแนะนำโครงการ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบข่ายการทำงาน และรายงาน
สถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลที่สำคัญของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

• ส่วนที่ 2 อภิปราย หัวข้อ “วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนางาน 
               ด้านความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว” 

• ส่วนที่ 3 อภิปราย หัวข้อ “วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนางาน  
                ด้านโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว”  

• ส่วนที่ 4 วิเคราะห์และสรุปผล 

     2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจาก 4 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคชุมชน 

ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาควิชาการ  

     3. วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: 

จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1  แนะนำโครงการ 
 การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม และได้กล่าวถึงโครงการว่า การ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: จัดทำร่างแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว โดยมี

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค ในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย โดยแบ่งเป็นหัวข้อความปลอดภัยในช่วงเช้า และโลจิสติกส์ ในช่วง

บ่าย ผลจากการประชุมในวันนี้จะถูกนำไปประกอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่อไป 

 ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่

ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

และได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดสงขลาให้ดำเนินงาน โครงการ “การศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้” โดยการจัดทำยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการสำหรับจังหวัด ซึ่งในการดำเนินงานต้องใช้การบูรณาการในทุกรูปแบบ และทุกระดับ กับทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นจริง จากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องและผู้รู้ การ

ประช ุ ม โ ต ๊ ะกลม ในว ั นน ี ้  เ ป ็ นการ ร ่ ว มม ื อทา งว ิ ช าการและประสบก ารณ ์ ก า รทำ ง านของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในการ

แลกเปลี่ยน วิเคราะห์สถานการณ์ใน 2 ประเด็นหลัก คือความปลอดภัยและโลจิสติกส์ ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่

การพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนใต้และเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ต่อไป 
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ส่วนที่ 2 การอภิปราย หัวข้อ “วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านความ
ปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว” โดยอาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล 
แผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมาก เป็น 2 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักของ

การท่องเที่ยวแห่งชาติ ความสำคัญอันดับต้นๆของการท่องเที่ยวคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ความไม่ปลอดภัยหลักมาจากอุบัติภัย การจลาจล หลอกลวง อาชญากรรม อาจเสริมภัยธรรมชาติ โรค

ระบาด กระทบต่อนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว หน่วยงานที่ดูแล ผู้ประกอบการไม่ตระหนัก ขาดความรู้ 
ความหละหลวมในการปฏิบัติ สำคัญสุดคือการขาดแผนงานและบูรณาการ  

ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ศูนย์อาเซียนศึกษา  
เราได้จัด workshop ไปเมื่อเดือนมกราคมนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไป

หารือกันเป็นเวลา 2 วันประเด็นที่เป็นอันดับ 1 และ 2 คือ เรื ่องของความปลอดภัยและโลจิสติกส์ ความ
ปลอดภัยก็คือ เรื่องที่เกี่ยวกับความไม่สงบ เป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงมากกว่าอุบัติเหตุที่นักท่องเที่ยว
ประสบ แม้คนในพื้นท่ีจะมองว่าปลอดภัยแต่คนนอกรับรู้เป็นอีกแบบหนึ่ง ทำให้ไม่อยากมา จึงนำเรื่องนี้มาเป็น
ประเด็นประชุมโต๊ะกลมในวันนี้ ประเด็นคือเรื่อง Logistics แม้แต่ ชุมชนหรือระดับพื้นที่เอง การเดินทางก็ไม่
สะดวก ยังไม่นับรวมการเดินทางโดยเครื่องบินแล้วต่อไปยังชุมชน ถือเป็นข้อจำกัดอีกอันหนึ่ง  

ในเรื่องความปลอดภัยก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกว่า จะทำอย่างไร ทีมงานได้สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง พบว่า 
เป็นข้อมูลที่ไม่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว แม้ว่าในพ้ืนที่ 5 จังหวัดมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีธรรมชาติ
ที่ดี มีป่าบาลาฮาลา มีนกเงือก แต่ไม่สามารถลบล้างภาพความรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ 

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 ขณะนี้มีกฎหมายหลายฉบับเกี ่ยวกับทัวร์ต้องห้าม เช่น ทัวร์ด้อยคุณภาพศูนย์เหรียญหลอก
นักท่องเที่ยว ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเสียชีวิตน้อยลง แต่มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บ 500 กว่าคน อันดับหนึ่งคือ 
ภูเก็ต มาจากสาเหตุคือ รถชน ไฟไหม้ อุบัติเหตุเรือยอร์ช ไฟไหม้รถตู้ สิ่งสำคัญคือมีมาตรฐานอย่างไรในการ
คุ้มครอง กล้องอัจฉริยะมีประโยชน์มากในการจับอาชญากร 

นายอำพล พงศ์สุวรรณ สำนักงานจังหวัดสงขลา  
การบังคับใช้กฎหมายอุบัติเหตุก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านความปลอดภัย ควรมีการตั้งศูนย์

บูรณาการจัดทำแผนเชื่อมโยงข้ามจังหวัด เช่น กระบี่ ตอนที่อยู่กระบี่ เกิดไฟไหม้เรือ แต่เป็นเรือจากภูเก็ต ศูนย์
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องมีมาตรการกำชับนักท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด ให้มีการดำเนินการตาม
มาตรฐาน  
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ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ที่ปรึกษาโครงการฯ  

แม้จะจัดกลุ่มใหม่ ม.อ.มี 5 วิทยาเขต แต่ก็เชื่อมการทำงานให้ได้ สุราษฎร์ธานีมอบให้ม.อ.ศึกษา MICE 
City ภายใต้งบประมาณ 70 ล้าน เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ก็ประสานกับท่องเที่ยวภาคใต้ 

ม.อ.มีหลักสูตรท่องเที่ยว นักศึกษามาทำงานจริงในแต่ละจังหวัด ม.อ.สร้างความมั่นใจได้เพราะมีจุด
แข็งมาก การดูแลนักท่องเที่ยว ไทยทำให้การท่องเที่ยวยั่งยืนได้อีกนาน 

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดยะลา  
นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย คนในชุมชนมองว่า ไม่อันตรายแต่สื่อต่างๆทำให้

คนกลัว คนที่เคยไปยะลาแล้วก็อยากจะมาเท่ียวเบตงเพราะมีศักยภาพความพร้อมด้านพหุวัฒนธรรม ธรรมชาติ
สวยงาม ในความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์ไม่น่ากลัว จังหวัดยะลามีแผน Event ปรับปรุงศักยภาพให้คนอยาก
มาเท่ียวซ้ำ หรืออยู่ได้นาน ตอนนี้มีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ทะเลหมอก skywalk  

นายสนั่น ณ นุวงศ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มภาคใต้ชายแดน ในเรื่องความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.

ร่วมกับตำรวจภูธรจะติดตั้งระบบ CCTV เพ่ือดูแลความปลอดภัยและลดเรื่องคน แต่ spec ที่คณะจัดทำสูงกว่า
มาตรฐานราชการกำหนด ในที่สุด คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงมหาดไทยไม่กล้าอนุมัติให้ทำ จึงทำ
ไม่ได้ เพราะเม่ือทำไปก็จะมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบ 

อีกเรื่องคือ การเชื่อมโยงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เรื่องความครอบคลุมอาจจะไม่หลากหลาย การตลาด 
การประชาสัมพันธ์ไม่กว้างพอ มีปัญหาความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในพื้นที่  ทำให้นักท่องเที่ยวขาดความ
เชื่อมั่น เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพไม่กล้ามา การท่องเที่ยวละเอียดอ่อนเปราะบาง 

พ.อ.สุวัฒน์ ทองใบ กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  
ทางกองมีแผนเสริมสร้างสันติสุขอยู่แล้ว ได้วางหน่วยกำลัง 3 จังหวัด 4 อำเภอสงขลา วาง 5 หน่วย

เฉพาะกิจในแต่ละจังหวัด มีงานการข่าว การทหาร การบังคับใช้กฎหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 
ผู้รับผิดชอบต้องทำให้ประชาชนรักษาความปลอดภัย กำลังประชาชน มีผลในการรักษาความปลอดภั ยใน
หมู่บ้านของตน คนมาก่อเหตุมาจากต่างพื้นที่ อาจทำเส้นเสี่ยงให้ปลอดภัยได้  สถานการณ์ภาพรวม การก่อ
เหตุลดลงแบบมีนัยยะ แต่เมื่อเกิดเหตุ ออกข่าวทำให้เน้นย้ำและน่ากลัว เมื่อเกิดเหตุก็เหมือนกันทุกจังหวัด แต่
คนมองว่า เมื่อเกิดใน 3 จังหวัดมักคิดว่าเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นหลัก  
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พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ มณฑลทหารบกท่ี 42 
ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ พัทลุง สตูล สงขลา ทำโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจ เครือข่าย อาสาสมัคร 

ท้องถิ่น บรรเทาภัยในพื้นที่และใกล้เคียงที่ประสานมา  
คนในพื้นที่ทราบว่าปลอดภัยทุกด้าน คนดำเนินชีวิตปกติ แต่คนนอกที่ได้รับทราบจากสื่อจึงไม่กลา้มา 

อยากขอความร่วมมือไม่ให้เสนอข่าวระเบิด แต่ให้เสนอว่าเก็บกู้ระเบิดได้หรือสามารถแก้ปัญหาเหตุนั้นได้ ส่วน
ความเสียหายให้ไปออกข่าวช่วงค่ำ  

นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  
ภาพรวมกระทรวง ตำรวจท่องเที ่ยวเป็นพี ่ใหญ่ด้านความปลอดภัย ทางเรามีศูนย์ช่วยเหลือ

นักท่องเที่ยวที่สนามบินหาดใหญ่ มีอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว คล้ายๆกับการตั้งรับเมื่อมีเหตุการทำงาน
เชิงรุกต้องมีการบูรณาการ 

กล้อง CCTV เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นมาก อาจกระจายไปทุกพื้นที่ อาจจะลดบุคลากรในส่วน
ที่ตั้งกล้องได ้

นางสาวเสาวลี ชูเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
สตูลยังเป็นเมืองสงบ มีความปลอดภัยสูงสุดใน 5 จังหวัด ไม่มีเหตุร้ายแรง นักท่องเที่ยวเที่ยวทางทะเล 

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาจากทัวร์ต่างจังหวัดมักซ้ือราคาถูก แต่ถ้าซื้อทัวร์ในสตูลจะลอยแพนักท่องเที่ยวไม่ได้ 
เพราะค่าใช้จ่ายสูง เช่น ที่เกาะหลีเป๊ะ สตูลเที่ยวได้ทั้งทางทะเลและทางบก ทางบกปลอดภัยสูงสุด แต่ทาง
ทะเล นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนคำแนะนำมัคคุเทศก์ ออกนอกเขตดำน้ำแล้วจมน้ำ 

นายมูสา มะโกะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่  
ทางททท.มอง 5 จังหวัดที่ต้องทำกลุ่มสำนักงานที่นราธิวาสและหาดใหญ่ เราจะช่วยผลักดันส่งเสริม 

ประชาสัมพันธ์ จะปรับมุมมองเกี่ยวกับ 3 จังหวัด มองข้ามความรู้สึกนักท่องเที่ยว ลบภาพเก่าที่มองในพื้นที่ 
โดยให้ใช้ด้านการประชาสัมพันธ์และโฆษณา  

ในส่วนสงขลาและสตูล สงขลาเป็นเมืองหลัก ยังมีการส่งเสริมจากอำเภอหลัก (หาดใหญ่) ไปอำเภอ
รอง อีก 15 อำเภอ เมืองหลักเป็นหลักเชื่อมโยงไปเมืองรอง อีก 4 จังหวัด มีการลดภาษีการเดินทางท่องเที่ยวปี 
2562 เรื่องกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงมีแล้ว เราอยากให้มีกองทุนแบบนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอบจ.
ตั้งงบ หรือภาคเอกชน ก็จะช่วยได้ทันที  

ส่วน 3 จังหวัด เช่น ด่านตรวจ ควรปรับภูมิทัศน์แต่ละด่านให้มีสภาพน่าถ่ายรูปเป็นการยืนยันว่ามีด่าน
แต่ปลอดภัย  
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นายธนกร จันทร์สว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  
อบจ.ได้ทำมา 4 ปีกว่า นายกนิพนธ์มีนโยบายติดกล้อง CCTV ทั้งจังหวัด ติดแล้วเกือบครบ 100% 

ตอนนี้ช่วยคนเดือดร้อนได้มาก เช่น ขโมยวัว มอเตอร์ไซค์ รถชนนักท่องเที่ยว ขโมยของนักท่องเที่ยว มีการ
เชื่อมการรักษาพยาบาล มีรถพยาบาลให้ทุกตำบล เวลานักท่องเที่ยวเกิดเหตุก็ใช้ได้ CCTV เป็นศูนย์ช่วยให้ถึง
โรงพยาบาลเร็วที่สุด เห็นด้วยที่ใช้หาดใหญ่เป็นโมเดลปลอดภัย อาจไปบูรณาการอบต. เทศบาลที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญ  

นายฮารีฟ นาแว ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
Security เราดำเนินตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มาตรฐานความ

ปลอดภัยระดับ 3 ก่อนเข้าอาคาร ตรวจยานพาหนะ มีการประชาสัมพันธ์ ว่า ทุกคนที่ใช้บริการต้องแสดง
เอกสารราชการ เข้าอาคารต้องตรวจค้นสัมภาระ มีเจ้าหน้าที่ตระเวนตรวจในอาคาร มี CCTV ตรวจจับ มีการ
ตรวจจับผู้บุกรุก ลงทุนสูงสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร เน้นป้องกันก่อนแก้ไข ถ้าเกิดเหตุ ก็มีแผนรองรับ ปี 
2559 ผ่าน ISO เป็นรองรับฟื้นฟูท่าอากาศยานให้กลับมาบริการได้เร็วที่สุด การสร้างระบบเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้ผู้โดยสารและผู้ลงทุน ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่าย 

รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ  
ความปลอดภัย ต้องมองความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวแบ่งเป็นพื้นที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่

เป็นประเด็นร้อนและกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมล่องแก่งเด่นมากที่สตูล ใช้เรื่องของมาตรฐานที่
กระทรวงทำไว้แล้ว รวมถึงการขนเรือไปจุดล่อง ดูแลความปลอดภัยสถานที่ล่องแก่ง จากวิจัยที่เราทำ ที่พัทลุง
มีล ่องแก่งมดแดง ร ับรองมาตรฐานแล้ว มีการพายคายัค กิจกรรมมีมาตรฐานที ่ไปจับได้ ต ้องทำให้
ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของมาตรฐาน ปัญหาลดราคาแข่งกันทำให้มาตรฐานความปลอดภัยลดลง  

สมาคมมัคคุเทศก์สตูล 
เรื่องความปลอดภัยต้องมีมัคคุเทศก์มาดูแลนักท่องเที่ยว เราอยากจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อให้

ดูแลง่าย นักท่องเที่ยวมักฝ่าฝืนกฎหมายและคำแนะนำ ควรมีคนติดตามดูแลให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวอย่าง
ใกล้ชิด หลีเป๊ะค่อนข้างขาดแคลนตำรวจท่องเที่ยว มีแค่คนเดียวทั้งเกาะ ควรมีประมาณ 10 คน กระจายรอบ
เกาะและท่าเรือ   

ผู้แทนชุมชนบ้านทรายขาว ปัตตานี  
ท่องเที่ยวชุมชนในขณะนี้ได้รับการตอบรับมาก ต่อไปน่าจะดีขึ้นถ้ามีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการ

สร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัย โดยมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรวมถึงไปยังสถานกงสุลในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เรื่องรักษาความปลอดภัย ชุมชนก็มีกลุ่มรักษาความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ สามารถสร้างความม่ันใจแก่
นักท่องเที่ยวได ้
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ส่วนที่ 3 การอภิปราย หัวข้อ “วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านโลจิ
สติกส์สำหรับการท่องเที่ยว”  

นายอำพล พงศ์สุวรรณ สำนักงานจังหวัดสงขลา 
ด้านโลจิสติกส์สำคัญไม่แพ้กับความปลอดภัย ถ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะ

ไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว  
สงขลามีโครงการขนาดใหญ่ที่ได้ศึกษาแล้ว ก็มีความจำเป็น เช่น ทางรถไฟหาดใหญ่ปาดัง รถไฟรางคู่

หาดใหญ่สุราษฎร์ ,รถไฟรางคู่หาดใหญ่-สงขลา มีแผนขยายท่านอากาศยานหาดใหญ่ ปี 2560-2563 เขต
เศรษฐกิจพิเศษ อบจ.แบ่งพื้นที่ธนารักษ์มาสร้างศูนย์รวมรถ กระทรวงคมนาคมสร้าง terminal ขนส่ง โอกาส
พัฒนาโลจิสติกส์มีมากมาย 

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล 
โลจิสติกส์มีคำเชื่อมต่อคือ โซ่อุปทาน เพราะโลจิสติกส์การส่งคนจากจุดไปอีกทาง ไม่ใช่เส้นทาง

คมนาคม แต่เป็นภาพรวมการบริหารจัดการการท่องเที ่ยวทั้งระบบ ที่มาแรงคือระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

ผู้แทนสำนักงานจังหวัดยะลา  
การเปิดสนามบินเบตงทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวกและจะเชื่อมปีนัง อลอสตาร์ ไปยุโรป ภูเก็ต 

และเปิดตลาดมุสลิม 58 ประเทศ 

นายมูสา มะโกะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่  
ททท.มองในมุมกว้างทั ้งระบบ ในการส่งเสริมการท่องเที ่ยว มองการเชื ่อมโยงเส้นทางในแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะไม่ครอบคลุมถึงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ 5 จังหวัด การเดินทางไปเอง
โดยไม่มีรถยนต์ส่วนตัว จะไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะชาวต่างชาติ มาตรฐานการบริการในท้องถิ่น เช่น โรงแรม 
รถบริการ อาหาร มีผลกระทบทั้งระบบ ส่วนป้ายสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในสงขลา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดิน
กันเอง ไม่ใช้แพคเกจทัวร์ ด่านชายแดนสำคัญ โดยเฉพาะสะเดา ปาดัง สุไหงโกลก เป็นปัญหากระทบ
นักท่องเที่ยว กฎระเบียบและกฎหมาย เช่น วีซ่านักท่องเที่ยวอาเซียน ประเทศติดชายแดนเข้ามาไม่จำกัด
จำนวนครั้งทางบก แต่อินโดนีเซียและสิงคโปร์ถ้ามาทางบกเกิน 2 ครั้งต้องขอวีซ่า  

นายศุภณัฐ เจริญ วิศวกรอาวุโส ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
แผนพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็น 2 ระยะ 
ระยะที่ 1 ปี 2560-2568 ภายในปี 2568 สามารถปรับปรุงตัวทางผ่านและขยายลานจอดอากาศยาน

เพ่ิมข้ึนจาก 7 หลุมจอดอากาศยาน จะเพ่ิมเป็น 18 หลุมจอดอากาศยาน อาคารผู้โดยสารจะมีศักยภาพรองรับ 
8.5 ล้านคน มีการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์แห่งใหม่รองรับได้ 1,500 คัน มีการปรับปรุงเส้นทางเข้าออก
สนามบิน 
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ระยะที่ 2 ปี 2569-2573 จะมีการก่อสร้างทางขนานตัวทางวิ่งเพิ่มศักยภาพรองรับเที่ยวบิน มีการ
ขยายลานจอดอากาศยานจาก 18 หลุมจอดอากาศยาน เป็น 25 หลุมจอดอากาศยาน มีการขยายอาคาร
ผู้โดยสารให้รองรับผู้โดยสารได้ 10 ล้านคนต่อปีภายในปี 2573 ขยายอาคารจอดรถรองรับได้ 3,500 คัน  

ช่วงปี 2560-2568 กำลังสร้างสำนักงานด้านนอกของท่าอากาศยาน แล้วใช้พื้นที่สำนักงานเดิมเป็น
พ้ืนที่บริการผู้โดยสาร 

ท่าอากาศยานเชื่อมการเดินทางทางอากาศกับทางบก 
ตอนนี้พัฒนารองรับการใช้บริการเพิ่มต่อเนื่อง แต่มีปัญหาเดินทางจากท่าอากาศยานไปเมืองและ

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทางท่าอากาศยานเคยคิดจะทำเป็นศูนย์ขนส่งภายในท่าอากาศยานเอง เคยประสาน
จังหวัดแล้ว ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบความเป็นไปได้ 

อ.สืบสกุล ศรีสุข ภาคีคนรักเมืองสงขลา  
สงขลาเป็น living heritage จะเสนอเป็นมรดกโลก ขับเคลื่อนให้สงขลาเป็นศูนย์กลางรับนักท่องเที่ยว

และเชื่อมไปยังเมืองต่างๆ ภาคประชาชนเดินเต็มที่แล้ว ขอให้รัฐบาลบูรณะกำแพงเมือง ถ้าเชื่อมสงขลาเป็น
เครือข่ายเดินทาง ควรมีรถจากสนามบินไปสถานที่ท่องเที่ยวเลย และไม่ถูกโก่งราคา 

นางสาวเสาวลี ชูเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ท้องถิ่นจัดทำจุดบริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดน จะมีศูนย์ประชุม 1,000 ที่นั่ง ในศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวและมีศูนย์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว ละงู มะนัง วังประจัน ท้องถิ่นจัดทำป้ายบอก
แหล่งท่องเทีย่วเช่น ถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังสายทอง 

การเดินทางของนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่ขับ big bike จะผ่านด่านวังประจัน มากินอาหารทะเลที่
สตูล สตูลเป็นศูนย์อาหารทะเลสดถูกกว่าหาดใหญ่ โดยเฉพาะที่ตันหยงโป เสาร์อาทิตย์มาวันละ 50 คัน แล้ว
ต่อไปมะนัง สตูลมีถนนโล่ง ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุ 

Mrs. Reno Dwi Hapsari สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา  
We have IMG-TG.  We lack indo Thai connectivity.  We have Malaysia- Indonesia direct 

flights.  Thailand and Indonesia do not have land border and direct flight route.  We have 3 
direct flights from Bangkok to Medan, Denpasar and Jakarta. 

4-5 years ago, there were Hat Yai-Medan direct flights.   Jakarta-Phuket fights were 
closed.  Are there any possibilities for the airlines to reopen flights? Ministers of Tourism of 
Indonesia and Thailand have agreed to promote connectivity.  IMT-GT discussed the opening 
of flights from Banda Aceh to Phuket because they are very close.  We also have agreed on 
safety on the shipping cruise on Phuket, Langkawi etc. 

The flights benefit us.  People prefer to go to Jakarta via Kuala Lumpur.  How about 
other cities:  from Hat Yai-Bangkok- Surabaya-Denpasar? Are they connecting flights? A lot of 
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Indonesian students come here on internship or study.  They complain about not connecting 
flights. We hope to have connecting flight 

Every year, 1,200 Thai students apply for visa to study in Indonesia. This is only social 
and cultural visa for staying for 3 months in Indonesia.  Every year, we have around 400 
students from Indonesia come and go to have internship in the southern Thailand.  The 
number of scholarship for Indonesians keeps increasing.  Every month, there are 3-4 visits. 
There are around 50-100 people on each visit. I hope that the 5 southern-bordered provinces 
in Thailand can be favorite destinations for Indonesian students. 

There are some options to go to Bandung.   
1. Take Hat Yai-Bangkok-Jakarta flight and then get on van to Bandung. 
2. Take Hat Yai-Kula Lumpur-Bandung flight 

นายกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้  
ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งสินค้า ยังไม่มีขนส่งผู้โดยสาร แต่มีการใช้สาธารณูปโภคร่วม เห็นด้วยว่า 

ยังไม่มีขนส่งสาธารณะจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมือง ควรมีกฎหมายคุ้มครองและเอ้ือผู้ประกอบการลงทุน ปัญหา
กฎหมายเอื้อต่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงด้านการลงทุน 

นางสาวสุพร ภัทรอนุวงศ์ สมาคมมัคคุเทศก์ จังหวัดสงขลา  
การปิดด่านมีปัญหามากทำให้รถจากมาเลเซียเข้าไทยไม่ได้ จึงต้องเสียค่าโรงแรมและอาหารเพิ่มขึ้น 

ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง แม่ทัพภาค 4 สั่งการด่านสะเดา ให้มัคคุเทศก์รวมพาสปอร์ต นักท่องเที่ยวไม่ต้องลง 
ใช้เฉพาะสงกรานต์นี้ ช่วงเทศกาลมีปัญหา 

นางสาวอุษา กิตติไพศาล ผู้แทนสายการบิน Nok Air 
นกแอร์ได้พัฒนาจุดเชื่อมโยงซึ่งเป็นทางเลือกให้ผู้โดยสาร เช่น บริการ Fly and Ride และ Fly and 

Ferry สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินดอนเมือง-เกาะหลีเป๊ะได้ โดยขึ้นเครื่องบินไปหาดใหญ่มีรถตู้ไปส่งที่ท่าเรือปาก
บารา มีบริการต่อเรือไปเกาะหลีเป๊ะ  มีบริการรถ ส่วนเส้นทาง Fly and Ride จะมีเที่ยวบินลงหาดใหญ่แล้ว
ต่อรถไปปีนัง 

นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล  
การท่องเที ่ยวยังติดที ่หาดใหญ่และเมือง ยังไม่เห็นแหล่งอื ่นในแผนที่ท่องเที ่ยว ทะเลสาบและ

คาบสมุทรไม่มีทางไปถึง ควรเชื่อมโยงโลจิสติกส์ระดับเล็กและใหญ่ เคยคุยกับชาวบ้านแหลมสนทราบว่า มีซา
เล้ง คนในพ้ืนที่ต้องได้ประโยชน์จากโลจิสติกส์ด้วย ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม  

ในลุ ่มทะเลสาบสงขลา จำนวนนักท่องเที ่ยวกระทบทรัพยากรพื้นที ่ มะม่วงเบาในพื้นที ่มีไม่พอ 
หาดใหญ่ ควรคิดเติมทรัพยากรพ้ืนที่รองรับคน ควรมีการกระจายโลจิสติกส์ไปยังที่อ่ืนด้วย 
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นางนัสริน สนยาแหละ สถาบันฮาลาล  
ทุกระบบต้องมีขนส่งฮาลาล เช่น อาหารสนามบินหรือบนเครื่องบิน อาหาร Thai Smile แม้รับรองฮา

ลาลแต่ไม่มีเครื่องหมายฮาลาลติด นักท่องเที่ยวมาเลเซียไม่กล้ารับประทาน 

นายอำพล พงศ์สุวรรณ สำนักงานจังหวัดสงขลา  
ควรมุ่งเป้าในด้านพื้นที่ การบริหารจัดการ สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าบริการ ต้องได้มาตรฐาน

พอสมควร กระบี่ทำท่องเที่ยวฮาลาลอย่างจริงจัง 
- การพัฒนาเมืองเก่าต้องทำต่อ เช่น สงขลา ยะหริ่ง เบตง 
- กิจกรรมท่องเที่ยวต้องมีต่อเนื่อง เพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวมามาก 
- ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านแอพ ต้องมีแผนชัดเจน 
- ห่วงโซ่อุปทานเป็นปัญหาสำคัญ ตม. ศุลกากร ถ้าไม่ปรับปรุง ก็ไม่ได้ ระเบียบราชการเรื่องขอวีซ่า

และขนส่ง การนำรถมาเลเข้าได้ในสงขลาแต่ไปตรังและนครไม่ได้ เจ้าท่า มีระเบียบต่างๆ 
ระเบียงเศรษฐกิจสงขลาสตูล เป็นความฝัน ถ้าจริงก็จะได้ประโยชน์ 
 

สรุปการประชุม โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน  
การท่องเที่ยวเป็นหัวใจของประเทศและภาคใต้ ทุกภาคส่วนที่มาวันนี้เป็นการทำเพื่ออนาคตและ

แก้ปัญหาปัจจุบันไปด้วย ต้องมีหลายท่านที่ต้องคุยกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปของแผนยุทธศาสตร์ที่
ชดัเจน ขณะเดียวกัน เราต้องรู้จักกันและเป็นมิตรไมตรีต่อกันเพ่ือช่วยกันทำงานในภาคใต้ คนที่ขับเคลื่อนอย่าง
แท้จริงต้องมีความเข้าใจและอดทน ทางจังหวัดก็เข้าใจว่าเรื่องนี้ต้องขับเคลื่อนไปให้ได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ข้อมูลที่ทุกท่านได้ให้ในวันนี้จะนำไปวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ตรงนี้จะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
ยินดีเป็นเวทีขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จ 

 
  



 

-11- 

ส่วนที่ 4 วิเคราะห์และสรุปผล 
 จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ สู่

อาเซียน: จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์
สำหรับการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่มีการนำเสนอให้คนนอก
พ้ืนที่ทราบกัน อีกท้ังการประชาสัมพันธ์และการตลาดไม่ทั่วถึง 

 

 การบังคับใช้กฎหมาย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะต้องช่วยผลักดันส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ จะ
ปรับมุมมองเก่ียวกับ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยให้ใช้ด้านการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ทำให้นักท่องเที่ยว 
เกิดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนี้ด้านโลจิ
สติกส์เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งการเชื่อมโยงเส้นทาง
ในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะไม่ครอบคลุมถึงแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ ยวไม่
สะดวกในการเดินทางอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ 

 

การท่องเที่ยวเป็นหัวใจของประเทศและภาคใต้ ทุกภาคส่วนที่มาเป็นการทำเพ่ืออนาคตและแก้ปัญหา
ปัจจุบันไปด้วย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ข้อมูลที่ได้ในวันนี้จะนำไป
วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีใน
การสร้างการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ในลำดับต่อไป 
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ภาคผนวก 1 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
ด้านความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว 

  



 

-14- 

1. ด้านความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก 2 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

ด้านความโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว 
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2. ด้านความโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก 3 

เอกสารประกอบการประชุม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : วิเคราะห์

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : วิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว
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เอกสารประกอบการประชุม 
 

รายละเอียดโครงการ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน:  

จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์ 
สำหรับการท่องเที่ยว 

1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้เพื่อศึกษาและวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ ข้อมูลเชิง
ลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล   

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู ่อาเซียน: 
โอกาสและความท้าทาย เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ประเด็นเรื่อง “ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ - การเดินทางของนักท่องเที่ยวและการขนส่งสาธารณะ”เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน
ต่างให้ความสนใจและถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้
อย่างมาก  

ดังนั ้น เพื ่อศึกษาแนวทางการพัฒนาในด้านความปลอดภัยและการสร้างความมั ่นใจให้แก่
นักท่องเที่ยวและการพัฒนาในด้านโลจิสติกส์ – การเดินทางของนักท่องเที่ยวและการขนส่งสาธารณะในเชิงลึก 
และนำมาสู่แนวทางในการปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา ในการนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว 

2. วัตถุประสงค ์
2.1. สร้างความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลที่สำคัญ และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาท
ที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 

2.2. เปิดเวทีระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทที่สำคัญในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

2.3. รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์  องค์ความรู้ที่สำคัญท่ีเป็นฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ โดยนำเสนอผ่านการทำงานของศูนย์
อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2.4. ประชาสัมพันธ์แผนงาน การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
พัฒนาทุนทางเครือข่ายของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

3. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม    
     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด 

ชายแดนใต้จำนวน 100 คน 

4. ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม   
วันที่ 4 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 

6. รูปแบบกิจกรรม  
เป็นการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา 
แบบ Learn – Share & Care) 

7. ผลผลิต 
7.1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็น

ตัวแทนของ 5 จังหวัด ได้รับความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลที่
สำคัญและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน 

7.2. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

7.3. แนวทางการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์  องค์ความรู้ที่สำคัญท่ีเป็นฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ โดยนำเสนอผ่านการทำงาน
ของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

8. ผลลัพธ์ 
8.1. ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์กลางข้อมูลที่สำคัญ เป็นแหล่งความรู้ และเป็นแหล่ง 

ที่รวบรวมนักคิดและนักปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้บน
พ้ืนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

     8.2.การพัฒนาทุนทางเครือข่ายของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เข้มแข็ง และสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ได้มากขึ้น 
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กำหนดการ 
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กำหนดการประชุมโตะ๊กลม 
เรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใตสู้่อาเซียน:  

วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสตกิส์สำหรับการ
ท่องเที่ยว” 

(ภายใต้โครงการการศึกษาพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัดชายแดนใต้ 
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
--------------------------------------------------------- 

 

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 
09.00 – 09.15 น.  พิธีเปิด 
   กล่าวรายงานความเป็นมาและวตัถุประสงค์ของการประชุม 
   โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา  
    ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
   กล่าวต้อนรับและเปิดการประชมุ 
   โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทีป่รึกษาโครงการฯ  
09.15 – 12.00 น. อภิปราย หัวข้อ “วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้าน

ความ  ปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยว”  
  โดย  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณ ี  กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  

นายอำพล พงศ์สุวรรณ    สำนักงานจงัหวัดสงขลา 
นายนิมะ มะกาเจ    สำนักงานจงัหวัดยะลา 
นายณฐชนนท์ จลุทะกอง    สำนักงานจงัหวัดนราธวิาส 
นายสนั่น ณ นุวงศ ์    สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

     ภาคใต้ชายแดน 
พ.อ.สุวัฒน์ ทองใบ   กองอำนวยการรักษาความมัน่คงภายใน

     ภาค 4 ส่วนหนา้ 
นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด   สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการ

     แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต ้
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พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์    มณฑลทหารบกที่ ๔๒ 
นายประสิทธิ์ กลุเทพรหม    สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
นางอัจรินทร์ เมืองจันทร์    สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
นางสาวจนิดารัตน์ สัตยพงศ์    สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

     ปัตตาน ี
 
นางสาวภาชนิี พฤกษาพิทักษ์   สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา 
นางสาวชาดา สัมประดิษฐ์พนัธุ์   สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

     นราธิวาส 
นายมูสา มะโกะ     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน

     หาดใหญ่  
นายสนัติภาพ สะแลแม    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน

     นราธิวาส 
นายธนกร จันทร์สวา่ง    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
นางสาวเสาวลี ชูเกิด    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
นายจิรศักดิ์ มิ่งวรฉัตร    องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ  สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุม
    ระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 
    (CMGF) 
ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต   คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
ดร. โสภิณ จิระเกียรติกุล  คณะเศรษฐศาสตร ์
นางนัสริน สนยาแหละ  สถาบนัฮาลาล 
นายฮารีฟ นาแว   ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
รศ.ดร. ปาริชาติ วิสทุธิสมาจาร  สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
    พื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มูลนิธิพฒันาทรัพยากรมนษุย์ระหว่าง 

ประเทศและประธาน Chira Academy) 
ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน   ศูนย์อาเซียนศึกษา  
    คณะทำงานโครงการฯ 
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล (มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

     ระหว่างประเทศ) 
12.00 – 12.15 น.  สรุปประเด็นต่างๆ จากการประชุม 
12.15 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 15.45 น. อภิปราย หัวข้อ “วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางาน  

ด้านโลจิสติกส์สำหรบัการท่องเที่ยว”  
โดย นายอำพล พงศ์สุวรรณ  สำนักงานจงัหวัดสงขลา  
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นายนิมะ มะกาเจ   สำนักงานจงัหวัดยะลา  
นายณฐชนนท์ จลุทะกอง  สำนักงานจงัหวัดนราธวิาส 
นายสนั่น ณ นุวงศ ์  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
    ภาคใต้ชายแดน  
นายประสิทธิ์ กลุเทพรหม  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
นางอัจรินทร์ เมืองจันทร์  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 
นางสาวจนิดารัตน์ สัตยพงศ์   สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

     ปัตตาน ี
 
นางสาวภาชนิี พฤกษาพิทักษ์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา 
นางสาวชาดา สัมประดิษฐ์พนัธุ์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

     นราธิวาส 
นายมูสา มะโกะ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน

     หาดใหญ่  
นายสนัติภาพ สะแลแม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน

     นราธิวาส 
นายธนกร จันทร์สวา่ง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
นางสาวเสาวลี ชูเกิด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
นายจิรศักดิ์ มิ่งวรฉัตร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
นายกิตตชิัย ธรรมศิริพงษ ์  สมาคมโลจิสติกส์และขนสง่ภาคใต้ 
นางสาวสุพร ภัทรอนุวงศ ์  สมาคมมัคคุเทศก์ จังหวัดสงขลา 
นายฉลาด ทองร้อยชั่ง  สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.สตูล 
นายปฐมพงศ์ วรเจริญ  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล 
นายเทพรัตน์ จันทพนัธ ์  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล  
นายกิตธนา สบุรรพวงศ ์  สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว 
Mrs. Reno Dwi Hapsari  สถานกงสลุอินโดนีเซียประจำจงัหวัด 

     สงขลา 
นายอดุลย์ แหมะตำ  สถานกงสลุอินโดนีเซียประจำจงัหวัด 

     สงขลา 
อ.สืบสกุล ศรีสุข   ภาคีคนรักเมืองสงขลา 
นางสาวอุษา กิตติไพศาล  สายการบนิ Nok air 
นางสาวลัดดา เก้ือคลัง  สายการบนิ Nok air 
นายปรีชา นะวงศ์ สายการบนิ  สายการบนิ Thai Smile Airways 
นางสาวนิจชิตา งาสาน  สายการบนิ Thai Smile Airways 
นางสาวเพียงฤทัย เกตุพชิัย  สายการบนิ Thai Smile Airways 
นายศุภณัฐ เจริญ   ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
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นายฮารีฟ นาแว   ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
นายมุสตอฟา มังกะล ู  ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก 
นายชนนิทร์ เศียร์อินทร์  ชุมชนบ้านทรายขาว 
นายฮามิม หยำยาแม  ชุมชนบ้านทรายขาว 
นางนัสริน สนยาแหละ  สถาบนัฮาลาล 
นายดนุพล ทพิย์พงศ ์  คณะวิทยาการจัดการ 
รศ.ดร. ปาริชาติ วิสทุธิสมาจาร  สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

     พื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ 
รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ  ผู้แทนสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการ

     ประชุมระดบั มุขมนตรีและผู้วา่ราชการ
     จังหวัด (CMGF)  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์   เลขาธิการมูลนิธิพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่าง    ประเทศ และประธาน Chira Academy 
ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน   ศูนย์อาเซียนศึกษา 
    คณะทำงานโครงการฯ 

 ดำเนินรายการโดย อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล (มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                                              ระหว่างประเทศ) 

15.45 – 16.00 น. สรุปประเด็นต่างๆ จากการประชุม 

16.00 – 16.30 น  สรุปการประชุม โดย  ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธกิารบดีฝ่ายวางแผนและ 
      การเงิน 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
      ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน 

อาจารย์พิชญ์ภูรี จนัทรกมล (มลูนิธิพฒันาทรัพยากรมนษุย์
ระหว่างประเทศ) 
 

***การประชุมในคร้ังนี้จะมีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึง จนท. จะได้ประสานการนัดหมายเวลาท่ีเหมาะสม***  
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Workshop on 
Southern-bordered Provincial Cluster Tourism Capacity towards ASEAN: 

Safety and Logistics Strategic and Action Plans Development for Tourism 
under the Study for Southern-bordered Provincial Cluster Tourism Capacity Building to 

attract more tourists from Indonesia and South ASEAN countries. 
on Wednesday 4 April 2018 at 9.00-16.30 hrs. 

at Praya Athakravisunthorn Meeting Room, 7th Floor, Learning Resources Center 
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 

 
Wednesday 4 April 2018 
9.00 – 9.30   Opening Ceremony 
 
   Report on Project Background and Objectives 
   by Asst. Prof. Dr. Supatra Davison 

Assistant President for ASEAN Studies 
Prince of Songkla University 

    
Welcome Address and Opening Address 
by  Assoc. Prof Dr. Chusak Limsakul 

President  
Prince of Songkla University 

 
9.30 – 12.30 Focus Group Discussion: Analysis on Safety Development 

Strategic and Action Plans for Tourism  
   by  The governors of 5 Southern provinces 
    OSM South Border 

Secretary-General of Southern Border Provinces Administrative 
Centre (SBPAC) 
Director of Internal Security Operations Command (ISOC) 
Southern-border Unrest Solution Steering Committee 
Army Area 4 Commander 
Tourist Police Bureau Commander 
Tourism and Sport Offices from 5 Southern provinces 
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Director of Tourism Authority of Thailand Southern Office 
Region 1 

 
Director of Tourism Authority of Thailand Southern Office 

Region 3 
Provincial Administrative Organization Leaders  
from 5 Southern provinces  
Assoc. Prof. Dr. Mitchai Chongcheawchamnan,  
the representative from Office of CMGF Secretariat Thailand 

 Community Representatives 
Project Working Group 
Prof. Dr. Chira Hongladarom  
(Secretary-General of Foundation for International Human  
Resource Development and Chairman of Chira Academy) 

    Asst. Prof. Dr. Supatra Davison 
Assistant President for ASEAN Studies 
Prince of Songkla University 

Moderator by Mrs. Pitchabhuree Chandrakamol 
12.30 – 13.30  Lunch 
13.30 – 16.30 Focus Group Discussion: Analysis on Logistics Development 

Strategic and Action Plans for Tourism  
by  The governors of 5 Southern provinces 

    OSM South Border 
Secretary-General of Southern Border Provinces Administrative 
Centre (SBPAC) 
Director of Internal Security Operations Command (ISOC) 
Tourism and Sport Offices from 5 Southern provinces 
Director of Tourism Authority of Thailand Southern Office 

Region 1 
Director of Tourism Authority of Thailand Southern Office 

Region 3 
Provincial Administrative Organization Leaders  
from 5 Southern provinces  
Director General of Department of Land Transport 
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Director General of Department of Highways 
Representatives from airlines like Air Asia, Nok Air, Lion Air, Thai 
Airway Tiger Air, Bangkok Airway etc. 
President of Association of Southern Logistics and 

 Transportation (ASLT) 
President of Songkhla Tourism Association 
President of Satun Tourism Association 
President of Tourists Business Federation of Songkhla Thailand 
Professional Tourist Guide Association of Songkhla 
Professional Tourist Guide Association of Satun 
Malaysian Consulate General in Songkhla 
Indonesian Consulate General in Songkhla 
Assoc. Prof. Dr. Mitchai Chongcheawchamnan,  
the representative from Office of CMGF Secretariat Thailand 

 Community Representatives 
Project Working Group 
Prof. Dr. Chira Hongladarom  
(Secretary-General of Foundation for International Human  
Resource Development and Chairman of Chira Academy) 

    Asst. Prof. Dr. Supatra Davison 
Assistant President for ASEAN Studies 
Prince of Songkla University 

Moderator by Mrs. Pitchabhuree Chandrakamol 
Concluding Remark by Prof. Dr. Chira Hongladarom  

      Asst. Prof. Dr. Supatra Davison 
 Mrs. Pitchabhuree Chandrakamol 

   Closing Ceremony by  Asst. Prof. Dr. Niwat Keawpradub 
Vice President for Planning and Finance 
Prince of Songkla University 
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ภาคผนวก 6 

คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิด 
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คำกล่าวรายงาน 

การประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

         ชายแดนใต้สู่อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านความ

ปลอดภัยและโลจิสติกส์ของนักท่องเที่ยว” 

(ภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจาก

อินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 

โดย ผศ.ดร. สุพัตรา เดวิสัน 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

………………………………………….. 

เรียน ท่านผู้บัญชาการ ตร ท่องเที่ยว พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี  

ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ท่านอำพล พงศ์สุวรรณ 

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ผศ.  ดร.นิวัติ แก้วประดับ ประธานที่ประชุม 

ท่านเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 

ท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 

ดิฉัน ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมโต๊ะกลม “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่

อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื ่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและ          

โลจิสติกส์ของนักท่องเที่ยว” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นตามวิสัยทัศน์ของ

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติในบริบทของอาเซียน โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเชิงบูรณาการ บนพื้นฐานองค์ความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวบรวม

และสร้างองค์ความรู้เชิงลึกในประเด็นต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม

และวัฒนธรรม ตามนโยบายการพัฒนาของรัฐ ภาคธุรกิจและชุมชน และทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย

กับกับภายนอกในบริบทดังกล่าว 

 ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการ

จังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินงานโครงการ การศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และ
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แผนปฏิบัติการระดับจังหวัดสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซีย    การดำเนินงานเป็นการ

ทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน/ธุรกิจ ชุมชนและวิชาการ ในรูปของกรรมการขับเคลื่อน คณะทำงาน

โครงการฯ และเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการสนับสนุนและเห็นชอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน

กับฝ่ายอินโดนีเซียผ่านท่านกงสุลใหญ่จังหวัดสงขลาและท่านทูตด้านการท่องเที่ยวประจำประเทศไทย และ

ได้รับการสนับสนุนในกระบวนการของการทำงานจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  

 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่  

1. การประชุมปฏิบัติการเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง 3 ครั้ง  

• ครั้งที่ 1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลฝ่ายไทย  

• ครั้งที่ 2 รับฟังข้อมูลจากฝ่ายอินโดนีเซีย  

• ครั้งที่ 3 เป็นการพิจารณาร่างยทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  
2. การประชุมโต๊ะกลมในประเด็นต่างๆ เฉพาะเจาะจง  
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก  
4. การแนะนำและโปรโมทการท่องเที่ยวของสองประเทศผ่านผู้ประกอบการและสื่อมวลชน 

ซึ่งจะเกิดข้ึนได้จากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ภายใต้หัวข้อ เรื ่อง 

“ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาสและความท้าทาย” เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นของผู้เกี ่ยวข้อง นั้น ประเด็นเรื ่อง “ความปลอดภัยในพื้นที่” และ “โลจิสติกส์ - การเดินทางของ

นักท่องเที่ยวและการขนส่งสาธารณะ” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ชายแดนใต้ ซึ่งมีศักยภาพท้ังเชิงวัฒนธรรมและมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  

 จึงเป็นที่มาของการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่

อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์

สำหรับการท่องเที่ยว” ในวันนี้ โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  ยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน และความเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย โดยแบ่งเป็นหัวข้อความปลอดภัยในช่วงเช้า 

และโลจิสติกส์ ในช่วงบ่าย ผลจากการประชุมในวันนี้จะถูกนำไปประกอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการต่อไป 

 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร นักปกครอง นักวิชาการ หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจ

ด้านความมั่นคง การปกครอง การท่องเที่ยว การขนส่ง สถานกงสุล สายการบิน ภาคธุรกิจและชุมชน เป็นต้น 

โดยแบ่งเป็น หัวข้อ ด้านความปลอดภัยในช่วงเช้า จำนวน 24 ท่าน และหัวข้อโลจิสติกส์ในช่วงบ่าย จำนวน 38 

ท่าน    
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ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที ่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ที ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ

โครงการฯ ขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้ เกียรติมา

เป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ 

 ขอบคุณท่านกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยดีมาตลอด 

ขอบคุณ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และทีมงานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศที่ให้การ

สนับสนุนการดำเนินงานโครงการนี ้ด ้วยดีตลอดมา และท้ายสุด ขอบคุณทีมงานของสงขลานครินทร์ 

คณะทำงานมากกว่า 30 ชีวิตจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มาร่วมกันดำเนินงาน

โครงการนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่

ตลาดอาเซียนต่อไป 

ขอบคุณค่ะ  
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คำกล่าวเปิด 

การประชุมโต๊ะกลม “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

สู่อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและโลจิ

สติกส์สำหรับการท่องเที่ยว” 

(ภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจาก

อินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 

โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดบั รองอธิการบดีฝา่ยวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

เรียน  พล.ต.ท. สาคร  ทองมุณี ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

ท่านอำพล พงศ์สุวรรณ  หัวหนา้สำนักงานจงัหวดัสงขลา 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง 

  ประเทศ และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาทำหน้าที่ประธานของการประชุมโต๊ะกลม หัวข้อ “ศักยภาพการ

ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการ

พัฒนางานด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว” ในวันนี้  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมและให้บริการ

ทางวิชาการต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากรทางด้านการ

บริการและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ 

โดยได้จัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับการบริการและการท่องเที่ยวและจัดให้มีการเรียนการสอนกระจายอยู่ในทั้ง 5 

วิทยาเขต 

มหาวิทยาลัยได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการและได้รับความ

ไว้วางใจจากจังหวัดสงขลาให้ดำเนินงาน โครงการ “การศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้” โดยการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

สำหรับจังหวัด ซึ่งในการดำเนินงานต้องใช้การบูรณาการในทุกรูปแบบ และทุกระดับ กับทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นจริง จากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องและผู้รู้ การประชุมโต๊ะ

กลมในวันนี้ เป็นการร่วมมือทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาค

ส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในการแลกเปลี่ยน วิเคราะห์สถานการณ์ใน 2 

ประเด็นหลัก คือความปลอดภัยและโลจิสติกส์ ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด

ชายแดนใต้และเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียนใต้ต่อไป 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รู ้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที ่เป็นสื ่อกลางในการ

สร้างสรรค์งานบูรณาการร่วมกันกับทุกท่าน ผมขอให้กิจกรรมนี้ดำเนินการไปจนประสบความสำเร็จบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายๆ กิจกรรมภายใต้

โครงการนี้ และขอให้ทุกท่านมีความสุข และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และขอเปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

ขอบคุณครับ 

....................................................... 
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ภาคผนวก 7 

แบบสำรวจข้อมูล 
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 แบบสำรวจข้อมลู 

เร่ือง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : 

วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาด้านความ

ปลอดภัยสำหรับการท่องเท่ียว 

ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต ้

เพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื ่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านความปลอดภัยสำหรับการท่องเที ่ยวเพื ่อพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและ
อาเซียนใต้ 

  2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทิศทางด้านความปลอดภัยสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและ
อาเซียนใต้ 

  3. เพื่อร่วมนำเสนอกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยและปัจจัยชี้วัดความสำเร็จด้านการพัฒนา
ศักยภาพ 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
คำอธิบาย โปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ  
ส่วนที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นด้านปัจจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ 

 
ชื่อ-นามสกุล  อายุ  

ตำแหน่ง  โทรศัพท์  

หน่วยงาน  อีเมล์  
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ส่วนที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นด้านปัจจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดน

ใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

คำชี้แจง โปรดระบุความคิดเห็นปัจจัยที่ท่านคิดว่ามีผลต่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  
1. จากสถานการณ์ปัจจุบันท่านคิดว่าปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ด้านการ
พัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้แก่ 
 

                   ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็งด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว  โอกาสด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

จุดอ่อนด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ความท้าทายด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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2. ขอความกรุณาท่านแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงทิศทางด้านความปลอดภัยสำหรับการ
ท่องเที่ยว พร้อมร่วมนำเสนอกลยุทธ์และปัจจัยช้ีวัดความสำเร็จเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
 
 เป้าหมายการพัฒนาความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว 

…………………………….………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในอนาคต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 แบบสำรวจข้อมลู 

เร่ือง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน :  

วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาด้านโลจิสตกิส ์

สำหรับการท่องเท่ียว 

ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัด

ชายแดนใต ้

เพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันด้านโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
  2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทิศทางด้านโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
  3. เพื่อร่วมนำเสนอกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และปัจจัยชี้วัดความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพ 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
คำอธิบาย โปรดกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ  
ส่วนที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นด้านปัจจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ 

 
ชื่อ-นามสกุล  อายุ  

ตำแหน่ง  โทรศัพท์  

หน่วยงาน  อีเมล์  
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ส่วนที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นด้านปัจจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดน

ใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

 
คำชี้แจง โปรดระบุความคิดเห็นปัจจัยที่ท่านคิดว่ามีผลต่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  
 

1. จากสถานการณ์ปัจจุบันท่านคิดว่าปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ด้านการ
พัฒนาโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้แก่ 
 

                             ปัจจยัภายใน ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็งด้านความโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว  โอกาสด้านความโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

จดุอ่อนด้านความโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว ความท้าทายด้านความโลจิสติกส์ทางการ

ท่องเที่ยว 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
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2. ขอความกรุณาท่านแสดงความเห็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงทิศทางด้านโลจิสติกส์สำหรับการ
ท่องเที่ยว พร้อมร่วมนำเสนอกลยุทธ์และปัจจัยช้ีวัดความสำเร็จเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
 

 เป้าหมายการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ทางการ
ท่องเที่ยว 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวในอนาคต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☺ ขอขอบพระคุณที่ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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ภาคผนวก 8 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม 
เรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน :  

วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการ
ท่องเที่ยว” 

จังหวัดสงขลา  
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล        ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายธนกร จันทร์สว่าง  รองนายกฯ    องค์การบริหารส่วน
          จังหวัดสงขลา 
2. นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานท่องเที่ยว
          และกีฬา  

จังหวัดสงขลา 
หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์  นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ สมาคมโลจิสติกส์และ
          ขนส่งภาคใต้ 
2. รุจิระ ธรรมศรีพงษ์  เลขาธิการสมาคม   สมาคมโลจิสติกส์และ
          ขนส่งภาคใต้ 
3. อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข  ประธานฯ    ภาคีคนรักเมืองสงขลา
          สมาคม 
4. นายอุสมาน มะอะหมีน  รองนายกฯ    สมาคมการค้าการ
          ท่องเที่ยว 

ฮาลาลไทย-อาเซียน 
5. นายกิตธนา สุบรรพวงศ์  กรรมการสมาคม       สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ 
                      การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
6. นางสาวสุพร ภัทรอนุวงศ์  มัคคุเทศก์    สมาคมมัคคุเทศก์ 
          จังหวัดสงขลา 
7. นายศุภณัฐ เจริญ   วิศวกรอวุโส         ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
8. นายชารีฟ นาแว   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
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หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ  อธิการบดี    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. นางสุพัตรา เดวิสัน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
3. ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต  คณบดีฯ     คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 
4. ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. 
5. รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผู้อำนวยการ    สถานวิจัยการจัดการ 

         ท่องเที่ยวเชิงนิเวศพ้ืนที่ 
         ภาคใต้แบบบูรณาการ 
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6. อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการ    วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน   
7. ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการ    ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. 
8. ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์     คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. 
9. ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  อาจารย์     คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 
10. อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ อาจารย์     คณะนิติศาสตร์ ม.อ. 
11 อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์ อาจารย์     คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 
12. นายดนุพล ทิพย์พงศ์  อาจารย์     คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. 
13. นายทวาทศ สุวรรณโร  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
14. นางสาวนัสริน สนยาแหละ นักวิชาการศึกษา    สถาบันฮาลาล ม.อ. 
15. นางสาวสิรีธร โสพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. 
16. นางสาวจินตนา นวลละออง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. 
17. นางวราภรณ์ ชวพงษ์  นักประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
18. นายนวุธ ถาวรจิตต์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.อ. 
19. นางสาวศิริประภา เรณุมาศ งานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
20. นางสาวจุฑาภรณ์ เยาวนานนท์ งานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
21. นางสาวธนกร เรืองดำ  งานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
22. นางปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี นักวิชาการศึกษา    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ
          เรียนรู้ ม.อ.   
23. นางสาวมัลลิยา พรหมแก้ว นักวิชาการศึกษา   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ
          เรียนรู้ ม.อ.   
24. นางสาวชุษณา สุวรรณมาลา งานวิเทศน์สัมพันธ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
25. นายไฟซอล บินอาสัน  งานวิเทศน์สัมพันธ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

26. นายสุวนนท์ ชูจันทร์  นักวิชาการศึกษา       ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
27. นายพงสรรญ คัณทะโร  ผู้ประสานงานโครงการ      ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
28. นายพาณุวัชร ชนะสกุล  ผู้ประสานงานโครงการ      ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
 
หน่วยงานภาคต่างประเทศ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. Mrs.Reno Dwi Hapsari   รองกงสุลฝ่ายการศึกษา      สถานกงสุลมาอินโดนีเซีย 
และวัฒนธรรม       ประจำจังหวัดสงขลา 
 

จังหวัดสตูล  
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นางอัจรินทร์ เมืองจันทร์  ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
         จังหวัดสตูล 
2. นายมูสา ยะโกะ   รองผู้อำนวยการ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
         สำนักงานสตูล 
3. นางสาวเสาวลี ชูเกิด  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
          จังหวัดสตูล 
 
หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายฉลาด ทองร้อยชั่ง  ที่ปรึกษา สมาคมฯ   สมาคมมัคคุเทศก์ 
          อาชีพ  

จังหวัดสตูล 
หน่วยงานภาคชุมชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายมุสตอฟา มังกะลู  ประธาน     ท่องเที่ยวโดยชุมชน
          บ้านบ่อเจ็ดลูก 
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จังหวัดปัตตานี  
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. พลเอกสุวัฒน์ ทองใบ  รอง ผอ.สนผ.กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า กองอำนวยการรักษา
         ความมั่นคง 

ภายในภาค 4 ส่วน
 หน้า  

 
หน่วยงานภาคชุมชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายชนินทร์ เศียรอินทร์  ประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านทรายขาว ท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
          ทรายขาว 
 
หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด  ผู้อำนวยการ    สถาบันวัฒนธรรม
          ศึกษา 

กัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปั
 ตตานี 

จังหวัดยะลา 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายสนั่น ณ นุวงศ์  ผู้อำนวยการ    OSM South Border  
สำนักบริหาร

 ยุทธศาสตร์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้

 ชายแดน  
2. นายนิมะ มะกาเจ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา  สำนักงานจังหวัด 
          ยะลา 
3. นางสาวสุนี อัครสุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์  สำนักงานจังหวัด 
          ยะลา 
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จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายจิรศักดิ์ มิ่งวรฉัตร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
          จังหวัด 

นราธิวาส 
2. นายสันติภาพ สะแลแม  รองผู้อำนวยการ    การท่องเที่ยวแห่ง
          ประเทศไทย  

สำนักงานนราธิวาส 
3. นายณฐชนนท์ จุลทะกอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานจังหวัด 
          นราธิวาส 
 

จังหวัดอ่ืนๆ 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี  อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  กองบัญชาการตำรวจ
          ท่องเที่ยว 
2. นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  
3. พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์  รอง เสธ.มทบ.42    มณฑลทหารบกท่ี 42 
 
หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายปฐมพงศ์ วรเจริญ  ผู้บริหาร     ALLY Group 
2. นางสาวมณีนุช ทองนวลเลิศ ผู้จัดการ     บริษัทไทยแอร์เอเชีย 
3. นางสาวอุษา กิตติไพศาล  ผู้จัดการ     สายการบิน Nok air  

ประจำสถานีหาดใหญ่ 
4. นางสาวลัดดา เกื้อคลัง  Supervisor    สายการบิน Nok air 
5. นางสาวเพียงฤทัย เกตุพิชัย Director    สายการบิน Thai  
Smile Airways 
6. นางสาวนิจชิตา งาสาน  Sale Excecutive   สายการบิน Thai 
Smile Airways 
7. นายปรีชา นะวงศ์  CHIEF COMMERCIAL   สายการบิน Thai 
Smile Airways 
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หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

8. อาจารย์พิชญ์ภูรี พ่ึงสำราญ ที่ปรึกษา    มูลนิธิพัฒนา 
          ทรัพยากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
9. นางธัญนพ พงษ์โสภณ       มูลนิธิพัฒนา 
          ทรัพยากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
10. นางวราพร ชูภักด ี  เลขานุการ    มูลนิธิพัฒนา 
          ทรัพยากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
11. นางสาวเขมิกา ถึงแก้วธนกุล นักวิจัย     มูลนิธิพัฒนา 
          ทรัพยากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
12. นางจงกลกร สิงห์โต       มูลนิธิพัฒนา 

           ทรัพยากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
13. นางสาวจิตรลดา ลียากาศ       มูลนิธิพัฒนา 
          ทรัพยากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม 

 เรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว” 
 

ตารางท่ี 1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จำนวน ร้อยละ 
สงขลา 40 57.14 
สตูล 5 7.14 

ปัตตานี 3 4.29 
ยะลา 3 4.29 

นราธิวาส 3 4.29 
อ่ืน ๆ 16 22.85 
รวม 70 100.00 

 

จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลามากกว่าจังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่น ๆ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลา ร้อยละ 57.14 จังหวัด

อื่นๆ ร้อยละ 22.85 จังหวัดสตูล ร้อยละ 7.14 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 4.29 จังหวัดยะลา ร้อยละ 4.29 และ

จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 4.29            

 

ตารางท่ี 2 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วน 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 15 21.43 

เอกชน – ธุรกิจ 22 31.43 
ชุมชน 2 2.86 

วิชาการ 30 42.85 
ต่างประเทศ 1 1.43 

รวม 70 100.00 
 

จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ ร้อยละ 42.85 

ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 31.43 ภาครัฐ ร้อยละ 21.43 ชุมชน ร้อยละ 2.86 และต่างประเทศ ร้อยละ 1.43 



 

-62- 

ตารางท่ี 3 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดสงขลา 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 2 5.00 

เอกชน – ธุรกิจ 8 20.00 
ชุมชน 0 0 

วิชาการ 29 72.50 
ต่างประเทศ 1 2.50 

รวม 40 100.00 
 

จากตารางที่ 1.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสงขลา เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการมากกว่า

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ 

ร้อยละ 72.50 ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 20.00 ภาครัฐ ร้อยละ 5.00 และต่างประเทศ ร้อยละ 2.50 

 

ตารางท่ี 4 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดสตูล 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 3 60.00 

เอกชน – ธุรกิจ 1 20.00 
ชุมชน 1 20.00 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 5 100.00 
 

จากตารางที่ 2.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสตูล เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่าหน่วยงาน 

ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 

60.00 ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 20.00 และชุมชน ร้อยละ 20.00  

 

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดปัตตานี 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 1 33.33 

เอกชน – ธุรกิจ 0 0 
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ชุมชน 1 33.33 
วิชาการ 1 33.33 

ต่างประเทศ 0 0 
รวม 3 100.00 

 

จากตารางที่ 3.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดปัตตานี เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน            

ภาควิชาการเท่ากัน และมากกว่าหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจาก

หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 33.33 ชุมชน ร้อยละ 33.33 และภาควิชาการ ร้อยละ 33.33  

 

ตารางท่ี 6 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดยะลา 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 3 100.00 

เอกชน – ธุรกิจ 0 0 
ชุมชน 0 0 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 3 100.00 
 

จากตารางที่ 4.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลา เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า

หน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 100.00  

ตารางท่ี 7 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดนราธิวาส 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 3 100.00 

เอกชน – ธุรกิจ 0 0 
ชุมชน 0 0 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 3 100.00 
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จากตารางที่ 5.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลา เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า

หน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 100.00  

 

ตารางท่ี 8 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดอ่ืน ๆ 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 3 18.75 

เอกชน – ธุรกิจ 13 81.25 
ชุมชน 0 0 

วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 

รวม 16 100.00 
 

จากตารางที่ 6.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดอื่น ๆ เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ

มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – 

ธุรกิจ ร้อยละ 81.25 ภาครัฐ ร้อยละ 18.75  
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ภาคผนวก 9 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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