
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกัยภาพการทอ่งเทีย่วของกลุม่จงัหวดัชายแดนใตสู้อ่าเซยีน : วเิคราะหแ์ผนยทุธศาสตร์ 
และแผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วและเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว 5 จงัหวดั 

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ และการบรหิารจดัการทอ่งเทีย่วแบบบรูณาการ 

ณ โรงแรม TR Rock Hill Hotel 
 

วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 
 

รายงานสรปุผลการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
 



 

ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: 
วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว  
5 จังหวัด ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” มีวัตถุประสงค์
เพื่อระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ เพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวให้เป็นที่สนใจ นำเสนอแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ทีม่ีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การบรรยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว 
- หัวข้อ “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด” 

โดย นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา กล่าวว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถึงแม้ว่า  
5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนยังคงมีประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย แต่เมื่อมองภาพรวมพบว่า 
ทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลที่มี
อัตราการเพ่ิมขึ้นทั้งรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ไม่ลดลงมากนัก 
อย่างไรก็ตาม ได้ประสานให้ในแต่ละพื้นที่มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยให้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนดว่า แหล่งท่องเที่ยวต้องมีศักยภาพมากพอ มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง 
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน  

- หัวข้อ “การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  
เลขาธิการมูลนิธ ิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธาน Chira Academy กล่าวถึง 
Keywords of Success เพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ต้องประกอบด้วยการ มีมาตรฐานไปสู่
มาตรฐานสากลระดับโลกการ เพิ่มขีดความสามารถ ทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาและบริหาร
เครือข่าย การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นความจริงและตรงประเด็น เมื่อเกิด
การบูรณาการร่วมกันจะเป็นการยกระดับเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่
ยอมรับในด้านต่าง ๆ อาทิ ความสะอาด ห้องน้ำ ที่พัก ร้านอาหาร ความปลอดภัย 
 

2. การเสวนาหัวข้อ “Tourism in ASEAN : Opportunities for Collaboration 
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีข้อมูลและบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวใน

กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้ จากทั้ง 3 ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ร่วมเสวนาในครั้งนี้  
จากการเสวนา ไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ( IMT-GT) มีความคล้ายคลึงกัน ทั ้งทางด้าน

ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ 
ในท่ามกลางความเหมือนและความต่างรวมกันเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ จึงควรส่งเสริมการขายแพคเกจการ



 

ข 

ท่องเที่ยวของทั้งสามประเทศเชื่อมโยงกัน จะทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลและฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงลึก มีความสำคัญในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน ทั้งนี้การพัฒนาต้องเริ่มต้นจากการการท่องเที่ยวใน
ระดับชุมชนก่อนแล้วค่อยขยายทีละขั้นสู่ระดับโลก  

 

3. การจัดระดมความคิดเห็นและเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
และเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด”และ“การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” มีการดำเนินการ 
ดังนี้ 

การจัดระดมความคิดเห็น โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมจากจังหวัด 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ  
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
เส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด และ“การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” เพื่อร่วมระดมความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมวิเคราะห์ กลยุทธ์ และวางแผนพัฒนาศักยภาพทางด้าน
แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการบูรณาการเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน  
 

การนำเสนอผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัดและการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

 

-  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด โดยตัวแทนผู้เข้าร่วมของแต่ละ
จังหวัดนำเสนอ โดยแยกประเภทของการท่องเที่ยว พร้อมวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ของแต่ละแหล่ง
ท่องเที่ยว จากการร่วมวิเคราะห์ การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ห้า
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ การปรับภูมิทัศน์เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อาทิ ป้ายบอกทาง แสงสว่าง ความสะอาด และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้เข้ามายัง 5 จังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

 

- การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็น 6 กลุ่ม ตามประเภทการ
ท่องเที่ยวเพื่อคิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเชื่อมโยง 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่สามารถเพิ่มจำนวน
นักท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมของแต่ละจังหวัดเลือกกลุ่มตาม
ประเภทการท่องเที่ยวที่มีความสนใจ และมีความถนัดพร้อมที่จะต่อยอดการทำงานเชิงบูรณาการ โดยให้แต่
ละจังหวัดกระจายให้ครอบคลุมยัง 6 กลุ่ม  รายละเอียดดังนี้ 
  



 

ค 

กลุ่มที่ ประเภทการท่องเที่ยว เส้นทาง 
กลุ่ม 1 ท่องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม/เชิง

อาหาร/เชิงศาสนา  
เส้นทางท่ี 1 ด่านนอก – หาดใหญ่ – สงขลา  
เส้นทางท่ี 2 ด่านวังประจัน จ.สตูล  

กลุ่ม 2 ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด/
เชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์ 

เส้นทางท่ี 1 สนามบินหาดใหญ่ – สงขลา – สตูล  
เส้นทางท่ี 2 เบตง – ฮาลาบาลา – ปัตตานี 
เส้นทางท่ี 3 สนามบินหาดใหญ่ – ปัตตานี – ฮาลาบาลา –  
เบตง – นราธิวาส 

กลุ่มที่ ประเภทการท่องเที่ยว เส้นทาง 
กลุ่ม 3 ท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและ

นิทรรศการ 
เส้นทางที่ 1 ศูนย์ประชุม ม.อ. ห้างเซ็นทรัล ลีการ์เด้น ตลาด
กิมหยง กรีนเวย์  
เส้นทางท่ี 2 อำเภอสุไหงโก-ลก มีสนามบินรองรับ อำเภอตาก
ใบ มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
เส้นทางท่ี 3 อำเภอเบตง สวนดอกไม้เมืองหนาว อาหาร อาทิ 
ผักน้ำ หมี่เบตง ไก่เบตง เฉาก๊วย  
เส้นทางท่ี 4 จังหวัดยะลา วิทยาลัยสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ศูนย์เยาวชนเทศบาลบันนังสะตา  
เส ้นทางที ่ 5 จ ังหวัดปัตตานี ศูนย์ประชุม ม.อ.ปัตตานี  
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

กลุ่มท่ี 4 ท่องเที่ยวเชิงกีฬา/ผจญภัย จังหวัดสตูล ด่านวังประจันทร์ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  
เขาพับเพลิง เกาะอาดัง ถ้ำภูผาเพชร 
จังหวัดสงขลา เจดีย์องค์ขาว – องค์ดำ อำเภอสิงหนคร 
อุทยานเขาเล่และด่านประกอบ อำเภอสะเดา 
จังหวัดปัตตานี เกาะโลซิน   
จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง ศึกษาธรรมชาติ
นกเงือกและกระทิง อำเภอแว้ง 
จังหวัดยะลา ฮาลาบาลา เขากุนุงซิลิปัต อัยเยอร์เวง  

กลุ่มท่ี 5  
 

ท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการและ
ความบันเทิง 

เส้นทางท่ี 1 ด่านนอก – สตูล – สงขลา  
เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

กลุ่มท่ี 6 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/เชิง
การแพทย์ 

เส้นทางที่ 1 จังหวัดสตูล – เกาะยอ จังหวัดสงขลา – ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส  
เส้นทางที่ 2   สนามบินหาดใหญ่ – ปัตตานี – นราธวาส – 
ยะลา – สตูล – สนามบินหาดใหญ่ 

 



 

ง 

ผลการประชุม ทำให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเชื่อมโยงจังหวัด
ชายแดนใต้และประเทศในกลุ่มอาเซียนใต้ที่มีอยู่อย่างมากมายในพื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลาย และสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังพื้นที่ห้าจังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้ ในประเด็นแนวทางการบริหารจัดการการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และประเด็นสำคัญจากเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒินั้น ข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้จะถูก
นำไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียอาเซียนตอนใต้  
ในลำดับต่อไป 
  



 

จ 

คำนำ 
  

 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจาก
อินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และการลงทุน
ในประเทศอาเซียนใต้ 
 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน : วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัดความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” ดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดของผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและชุมชน/ภาคประชาชน รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมผลจาก
ศึกษาและวางแผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดองค์
ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพ
สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล  

 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 (ภาคผนวก 1) 

• ส่วนที่ 2 การบรรยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว 
- การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด”   
  (ภาคผนวก 2 ) 
- การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” (ภาคผนวก 3 ) 

• ส่วนที่ 3 การเสวนา หัวข้อ “Tourism in ASEAN: Opportunities for Collaboration” 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้  (ภาคผนวก 4 ) 
1. His Excellency Mr. Mohd Afundi Abu Bakar 

Consul General of Malaysia 
2. Mr. Gamma Arifian Siddik 

Consul Economy, Indonesia  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า 

รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ 
4. คุณชนินทร์ สาครินทร์ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
5. ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  
และประธาน Chira Academy 

• ส่วนที่ 4 การประชุมกลุ่มย่อย “การพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว 5 
จังหวัด”  

• ส่วนที่ 5 นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น “การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” 
 
1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจาก 5 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคชุมชน ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายต่างประเทศเป็นส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเผยแพร่
การดำเนินการ รวมถึงคณะทำงานด้านวิชาการ 
1.3 วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
 ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องภูผาเพชร โรงแรม ทีอาร์ ร็อค
ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
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2. ผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ 

ส่วนที่ 1 การแนะนำโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาแหล่งท่อ งเที่ยว
และเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
แบบบูรณาการ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26- 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องภูผาเพชร โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การจัดประชุมในครั้งนี้  เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ในเรื่อง “ศักยภาพ
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน : วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้าน
ความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด และการบริหาร
จัดการทอ่งเทีย่วแบบบูรณาการ”  

 

         ส่วนที่ 2 การบรรยายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว 

 - บรรยาย “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด”  
โดย นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ไดใ้ห้ข้อมูลจากการวิจัยส ารวจความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2560 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า 
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความพึงพอใจอย่างมากส าหรับนักท่องเที่ยว  คือ แหล่งท่องเที่ยวด้านชายทะเลและ
ชายหาด รองลงมา คือ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และกิจกรรมผจญภัย  

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นผู้ดำเนินแทน ททท. ได้กำหนดเรื่องการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไก การบูรณาการ ความร่วมมือ 

5 จังหวัดชายแดนใต้ ยังคงมีประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อ
ดูภาพรวมแล้วทั้ง 5 จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนโดยตลอด  อย่างจังหวัดสงขลา และสตูลจะมีอัตรา
การเพ่ิมทั้งรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว แต่จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ก็ไม่ได้ลดลงมาก เพราะแต่ละ
จังหวัดมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่แล้ว 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคใต้ : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
 ต้นน ้า คือ การพัฒนาแหล่งเครือข่าย โครงสร้างพ้ืนฐาน  กลางน ้า คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ   
การพัฒนาสินค้า การจัดท า Application ตัวอย่างเช่น Application “You Can Go” ซึ่งจะบอกแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน และข้อมูลต่าง ๆที่นักท่องเที่ยวควรรู้  เช่น รถประจ าทาง 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ฯลฯ 
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  การสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดภาคใต้ชายแดนนั้น ควรมีการกำหนดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่สามารถบอกแหล่งท่องเที่ยว ระยะทาง และประวัติความเป็นมา  
 กรมการท่องเที่ยวได้ประสานให้ในแต่ละพ้ืนที่มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยให้อยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดว่า แหล่งท่องเที่ยวต้องมีศักยภาพมากพอ มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งอื่น มีกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

- การบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ”  
โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธาน Chira 
Academy กล่าวถึง การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ Keywords of Success ต้องประกอบด้วย 

1. มีมาตฐานไปสู่มาตรฐานสากลระดับโลก  2. เพิ่มขีดความสามารถ 3. ทุนมนุษย์ 
4. เทคโนโลยีดิจิทัล 5. การพัฒนาและบริหารเครือข่าย 6. การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
7. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 8. เป็นความจริงและตรงประเด็น   

การบริหารเครือข่ายมี 4 ส่วนที่ต้องสนใจคือ HRDS  
H – Happiness  ความสุขของเครือข่ายคือการมีเป้าหมายร่วมกัน    
R – Respect  มีความเชื่อใจในเครือข่าย  
D – Dignity  ศักดิ์ศรีที่เกิดมาตามธรรมชาติ  
S – Sustainability ความยั่งยืน  

 การบูรณาการในครั้งนี้ไม่ใช่การบูรณาการแบบ Top Down ลงมา แต่เป็นการบูรณาการ ข้างล่างขึ้น
ไป การบูรณาการร่วมกันเป็นการยกระดับเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่
ยอมรับในด้านต่าง ๆ อาทิ ความสะอาด ห้องน้ำ ที่พัก ร้านอาหาร ความปลอดภัย เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 3 เสวนา หัวข้อ “Tourism in ASEAN Opportunities for Collaboration” 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ร่วมเสวนา  
ในครั้งนี ้
 His Excellency Mr. Mohd Afundi Abu Bakar, Consul General of Malaysia 

 ประเทศไทยมีสำนักงานท่องเที่ยวมาเลเซีย 1 แห่งที่กรุงเทพฯ ทำหน้าที่ในการประสานนักท่องเที่ยว
จากมาเลเซียมาประเทศไทย และจากประเทศไทยไปมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ สร้างการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางการ
ท่องเที่ยว เช่น การจัดคอนเสิร์ต กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยมีความเชื่อว่า ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
จะสามารถเป็นประเทศที่มีความเชื่อมโยงเพื่อสร้างเป้าหมายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน มาเลเซียเป็นประเทศ
อันดับ 2 ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยรองจากนักท่องเที่ยวจีน ในส่วนของการเดินทาง มีจำนวน
สายการบินถึง 322 สายการบิน และทางบกอีก 8 ด่านทางเข้าออกที่ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศไทย
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และมาเลเซียมีความสะดวก ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทั้งข้อเหมือนและข้อแตกต่างกับมาเลเซีย จึงควรมี  
การส่งเสริมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือด้านการบริการ การเป็นเจ้าภาพที่ดี  

 

Mr. Gamma Arefian Siddik, Consule Economy, Indonesia 
สถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา มีเป้าหมายคือการสร้างความร่วมมือ IMT-GT เพื่อสร้าง

วิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย สิ ่งสำคัญคือ การสร้างแรงผลักดันและสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวมากข้ึน  
การสร้างสัมพันธภาพและความเชื่อมโยง (Connectivity) 

1. โปรโมทการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเพ่ือทราบความต้องการของนักท่องเที่ยว 
อุปสรรคสำคัญ คือ การคมนาคม ปัจจุบันไม่มีสายการบินเมดานและปีนังเหมือนในอดีต มีเพียง

เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ – เมดาน วันละ 1 เที่ยวบิน ทำให้นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียที่เดินทางมาหาดใหญ่ 
มีจำนวนลดลง 

2. แนวทางส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
1. ขายการท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรม ศิลปะ คล้ายคลึงกับไทยและมาเลเซีย เช่น ปันจักสีลัต ข้าวหมก 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ 
IMT-GT เป็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว มีผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ฮาลาล มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม วิสัยทัศน์คือการผนึกกำลัง สร้างความร่วมมือที่ดี ส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศ และการ
มีสถิติของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากข้ึน โดยคาดว่าในปี 2021 จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเพ่ิมข้ึน 

สิ่งที่พบหลังจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis คือความไม่สมดุลทางการท่องเที่ยว แต่มีโอกาสที่ดี 
คือมีตลาดนานาชาติและท้องถิ่นเกิดขึ้นจำนวนมาก มีทรัพยากรร่วมกันจำนวนมาก มีการทำกลยุทธ์สร้างความ
ร่วมมือ IMT-GT เพื่อเชื่อมโยงการแข่งขัน และระหว่างชายแดนมีโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาล 
Medical Tourism ฯลฯ  
 

คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
สิ่งที่น่าสนใจทางการท่องเที่ยวคือการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลา เมดาน และปีนัง ดังนั้นการ

สร้างความร่วมมือ ในการเป็น Single Destination เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาคือเรื่อง Logistic 
และการเคลื่อนย้าย การท่องเที่ยวสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน ภาพรวมทางการท่องเที่ยวก็จะดีข้ึน 
 

ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  
และประธาน Chira Academy 

การท่องเที ่ยวนานาชาติต้องมุ ่งเน้นการโปรโมท Thai Tourism ในสามจังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส ส่งเสริมศูนย์อาเซียนศึกษา เนื่องจากสามารถดูแลนักท่องเที่ยวที่มาจากอาเซียน เพื่อสร้าง
รายได้ที่มากขึ้น สร้างการทำงานร่วมกันในแต่ละจังหวัด และประเด็นการพัฒนาเยาวชน การประชาสัมพันธ์
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ผ ่านทาง Social Media เน ้น Youth Community รวมถ ึง  Multi Tourism in Culture สร ้าง Human 
Connectivity  สร้างโปรเจคกับทุกคน  เชิญคนท้องถิ่นไปศึกษาดูงานระหว่างกัน Exchange Community 
People  ให้ดู Local Community อาทิ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และอาหาร สิ่งสำคัญคือ การยกระดับ 
Local Tourism เพ่ิมมาตรฐานให้ได้อย่างสู่การเป็น World Class Tourism  
 
 

 ส่วนที่ 4 การประชุมกลุ่มย่อย “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด” 
ประเด็นการจัดประชุมกลุ่มย่อย โดยให้ผู้เข้าร่วมระดมความคิดในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวของทั้ง 5 
จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

• การสร้างทริปการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 5 จังหวัดชายแดนใต้คำนึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่
พอเพ่ิมนักท่องเที่ยวให้กับชุมชนด้วย  

• เอกสาร ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมองตนเองว่าสังกัดอยู่ตรงส่วนไหน  
ของกลุ่ม  

- ต้นน้ำ คือ สถานที ่ท่องเที ่ยวที ่จังหวัดนั ้นมีอยู ่แล้ว เจ้าของสถานที ่ เจ้าของกิจกรรม           
การท่องเที่ยว 

- กลางน้ำ คือ สิ่งที่อยู่ในกระบวนการทางการท่องเที่ยว  

- ปลายน้ำ คือ คนที่ดูแลชุมชน เช่น อบต.  

• กระบวนการจัดการท่องเที่ยว  
แต่ละเรื ่องมีการจัดการอย่างไร ใครเป็นคนรับผิดชอบ และจะมีวิธีการเรื ่องนี้อย่างไร อาทิ เรื ่อง   

ความปลอดภัย การจัดการตลาด การบริหารจัดการทั่วไป คน ความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 

 ส่วนที่ 5  การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “เส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด” 
 หัวข้อ “เส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด” 

-  กลุ่มจังหวัดสตูล 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

บากันใหญ่ เกาะสาหร่าย ตันหยงโป คฤหาสน์กูเด็น  Little Street Art พญาบังสา ตลาดย้อนยุค  
ความโดดเด่น : พหุวัฒนธรรม เขา-ป่า-นา-เล เกษตรอินทรีย์  
การพัฒนา : ฟื้นฟูวิถีดังเดิม อาหารประจำถ่ิน ลานวัฒนธรรม การแสดง/เครื่องดนตรี  
ปัญหา/อุปสรรค : ข้อมูลไม่ชัดเจน ขาดบุคลากรผู้รู้ 
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด  
เกาะหลีเป๊ะ ปราสาทหินพันยอด สันหลังมังกร หัวแหลมโฮมสเตย์ แหล่งนิเวศหอยพง  
ความโดดเด่น : ทะเลสวย ปะการังน้ำตื้น มรดกโลกทางธรณี  
การพัฒนา : ห้องน้ำ ท่าเทียบเรือ สถานที่ถ่ายรูป เส้นทาง/ป้ายบอกทาง  
ปัญหา/อุปสรรค : ที่พัก ขยะ ระเบียบปฏิบัติ 
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 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
เส้นทางควนกาหลง เส้นทางชายแดนวังประจัน เส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุ เตา เมืองสตูลสู่

ตันหยงโป งานตกปลาปากบารา เซปักตะกร้ออำเภอควนโดน เดินวิ ่งอำเภอละงู กิจกรรมฟุตบอลลีกซ์ 
Woodball ว่าวประเพณีสนามบินสตูล วอลเล่ย์บอลชายหาดนานาชาติ แข่งขันเรือพายตำบลตำมะลัง  

ความโดดเด่น : พื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
การพัฒนา : ผู้ฝึกสอน ประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัย สนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีจำนวนมากขึ้น  
ปัญหา/อุปสรรค : งบประมาณไม่ต่อเนื่อง 

 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  
- เขาบอฆ๊ะบ้านทางงอ ต.ควรสะตอ อ.ควนโดน /หอพับเพลิง เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ  
/บ่อน้ำร้อน เดินป่าศึกษาธรรมชาติ / ล่องแก่งวังสายทอง ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเลสเตโกดอน  
ความโดดเด่น : ธรรมชาติ ทะเลหมอก ชนเผ่าดั้งเดิม  
การพัฒนา : การประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ ความปลอดภัย  
ปัญหา/อุปสรรค : ป้ายบอกเส้นทาง เครือข่ายโทรศัพท์ 

 การท่องเที่ยวเพื่อการเลือกซื้อสินค้า  
- ด่านวังประจันทร์ อำเภอควนโดน  /ปั้นหยาบาติก อ.ละงู /ขนมพ้ืนเมือง อ.เมือง  
 กะปิ ตันหยงโป /หอยสม หัวแหลม /จำปาดะ / ตลาดพญาบังสา ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป  
ความโดดเด่น : ของขึ้นชื่อเฉพาะพ้ืนที่ เมืองชายแดนประตูสู่อาเซียน โอทอป 5 ดาว  
การพัฒนา : การแปรรูปผลผลิต ศูนย์จำหน่าย ศูนย์แสดงสินค้า  
ปัญหา/อุปสรรค : ตลาดในภูมิภาค บรรจุภัณฑ์  

 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
- อาหารฮาลาล เกาะสาหร่าย อาหารซีฟู้ด ฮาลาลสตรีท/อาหารเจ อ.เมือง /ตลาดย้อนยุคพญาวังสา  
- อาหารพื้นบ้าน ต.วังประจันทร์ อ.ควนโดน /ห้องท้ายเภา / ผักปลอดสารพิษ อาหารทะเล บ้านบ่อ
เจ็ดลูก /อาหารทะเลบากันเคย /หอยหลอด ต.ละงู อ.ละงู  
ความโดดเด่น : ทำเลบนเกาะธรรมชาติ อาหารสดจากทะเล  
การพัฒนา : น้ำจืด ภูมิทัศน์ท่าเรือ ความสะอาดห้องน้ำ ที่จอดรถ การประชาสัมพันธ์ วิทยากร  
การพัฒนาและรณรงค์เกาะสาหร่ายเป็นแหล่งชุมชนฮาลาล การท่องเที่ยวปลอดอบายมุขทุกชนิด  

สันทนาการและความบันเทิง  
- เกษตรบันเทิง (วังประจันทร์) /ตำนานบันเทิง (บ่อเจ็ดลูก) /สตูลอีดิ้ลฟิตรีโอเพ่นเฮ้าส์ (อ.เมือง)  
- ชาวเลบันเทิง (เกาะบุโหลน /หลีเป๊ะ) นิทานเพลง (ตลาดย้อนยุค)/ การแสดง (พญามังสา)  
ความโดดเด่น : อัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบทอดวัฒนธรรม เชื่อมโยงอาเซียน  
การพัฒนา : สร้างผู้สืบทอดวรรณคดีมุขปาฐะ รวบรวมเพลงและดนตรี จัดประกวด  
ปัญหา/อุปสรรค : ขาดคนสืบทอด 
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 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
- บ่อนำ้ร้อนบ้านโตน ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง /ทะเลบำบัด (ตันหยงโป) /นวดฝ่าเท้า (เกาะหินงาม)  
  อาหารปลอดสารพิษ ตลาดย้อนยุคพญามังสา /เดิน วิ่ง อ.ละงู /ปั่นจักรยาน ต.บ้านควน อ.เมือง  
ความโดดเด่น : แหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ปลอดภัย เส้นทางสวย  
การพัฒนา : สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก สร้างวิทยากร มัคคุเทศก์ ประชาสัมพันธ์  
ปัญหา/อุปสรรค : เขตพ้ืนที่ป่าสงวน 

การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์  
- เที่ยวป่าศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิว เขาพับเพลิง /Walk way ดูป่าโกงกาง ท่าเรือตำมะลัง /หอยกะพง 
ต.เกาะสาหร่าย (หัวแหลม) /พายเรือคะยัก บ่อเจ็ดลูก /GeoPark ถ้ำอุไรทอง อ.ละงู /สันหลังมังกร 9 
แห่ง /ถ้ำลอดปูยู  
ความโดดเด่น : สะดวก อุดมสมบูรณ์ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู  
การพัฒนา : ประชาสัมพันธ์ ความสะอาด เส้นทาง ป้ายประชาสัมพันธ์ ท่าเรือรับนักท่องเที ่ยว  

 แสงสว่าง ที่พัก จุดชมวิว ปฏิทินท่องเที่ยว  
ปัญหา/อุปสรรค : อยู่ในพ้ืนที่อุทยาน ข้อกฎหมาย 

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
- นวดบำบัด บ่อเจ็ดลูก / แพทย์ทางเลือกต่อกระดูก  
ความโดดเด่น : ความชำนาญ/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
การพัฒนา : ประชาสัมพันธ์ จัด Event จัดภูมิทัศน์ 

      การท่องเที่ยวเชิงศาสนา  
- สถาบันการศึกษา ปอเนาะ / มัสยิดมาบัง /วัดถ้าเขาจีน /ศาลเจ้าโปเจ้ากัง /วัดโยนนาราม  
 /สุสานเมืองเก่า  
ความโดดเด่น : พหุวัฒนธรรมและประเพณี พ้ืนที่สวย  
การพัฒนา : ประชาสัมพันธ์ ขาดคนแนะนำ/มัคคุเทศก์ ขาดการดูแลสถานที่ บูรณะภูมิทัศน์  

     กลุ่มจังหวัดปัตตานี 
     การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา  

- ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
- มัสยิดกรือเซะ มัสยิดกลาง วัดช้างไห้  
ความโดดเด่น : ความศรัทธา งานสมโภช  
ความต้องการพัฒนา : การเดินทาง การประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัย  
ปัญหาอุปสรรค : ความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย 

     การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด  
- หาดราชรักษ์ หาดชลาลัย หาดทรายขาว บางปู แหลมตาชี หาดตะโละกะโป หาดรูสะมิแล  
ความโดดเด่น : ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์  
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ความต้องการพัฒนา : สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การคมนาคม โครงสร้างพื ้นฐาน การ
ประชาสัมพันธ์ 
     การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  

- น้ำตกทรายขาว  
- พิชิตเทือกเขาสันการาคีรี  
- เทือกเขาบูโดชมนกเงือก  
- ส่องนกที่อุทยาน  
- ล่องเรือชมหิ่งห้อย อุโมงค์โกงกาง (บางปู) 

     การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
- ปัตตานีมาราธอน  
- Sky Walk  
- ปัตตานี Fight  
- หอดูนก 

     การท่องเที่ยวเพื่อการเลือกซื้อสินค้า และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
- อาหารทะเลแปรรูป ข้าวเกรียบกรือโปะ  
- ชุมชนบ้านทรายขาว : อาหารพื้นเมือง ส้มโอบูโก ยะรัง แตงโมทุ่งยางแดง  
- เมนูปัตตานี : อาหารท้องถิ่นอิสลาม (ประมาณ 100 ชนิด)  
- ชุมชนบาราโหม : สินค้าที่ระลึก  
การพัฒนา : การเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ 

 

    จังหวัดนราธิวาส 
    การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

- วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ วัดพิทักษ์แผ่นดินไทยจากการล่าอาณานิคมประเทศอังกฤษ  
- ชุมชนผลิตเรือกอและ บ้านกระจูด บ้านทอน อ.เมือง  
- ประเพณีบุญบั้งไฟ อ.สุคิริน  
- เขาพิพิธ อ.เมือง  
- พิพิธภัณฑ์ขุนละหาร อ.ยี่งอ  
- เชิดสิงโต อ.สุไหงโกลก 

     การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด  
- หาดนราทัศน์ อ.เมือง  
- อ่าวมะนาว อ.เมือง  
- เกาะยาว อ.ตากใบ  
- หาดบ้านทอน อ.เมือง 
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     การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และ 5. การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  
- เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา อ.แว้ง  
- หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 12 อ.สุคิริน  
- ภูเขาทอง อ.สุคิริน  
- ล่องแก่งศรีบรรพต อ.ศรีสาคร 

     การท่องเที่ยวเพื่อการเลือกซื้อสินค้า  
- ผ้าทอตากใบ อ.ตากใบ (ตอหลัง, โคกชุมบก)  
- ผ้าบาติกซาร่า อ.แว้ง อ.ตากใบ (บ้านกูญ) อ.เมือง (อ่าวมะนาว)  
- ผ้าปาเต๊ะ อ.สุไหงโกลก  
- กระจูด เรือกอแลจาลอง ย่ามลิเภา บ้านทอน อ.เมือง  
- ใบไม้สีทอง อ.ตากใบ อ.เมือง   

      การท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
- ปลากุเลา อ.ตากใบ  
- ข้าวเกรียบกรือโปะ อ.เมือง อ.ตากใบ  
- ลองกองซีโป ตันหยงมัส อ.ระแงะ  
- ลูกหยี อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ  
- ขนมชั้น อ.ตากใบ 

    การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  
- กลุ่มสมุนไพรธรรมชาติ อ.แว้ง  
- นวดแผนไทยต่อกระจูด อ.ตากใบ  

 - โรงพยาบาลสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก 
    การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์  

- ป่าพรุสิรินธร อ.สุไหงโกลก  
- น้ำตกปาโจ อ.บาเจาะ อุทยานบูโด สุไหงปาดี  
- ตกซีโป อ.ระแงะ อุทยานบูโด สุไหงปาดี  
- น้ำตกฉัตรวาริน อ.สุไหงปาดี อุทยานบูโด สุไหงปาดี  
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา 

   การท่องเที่ยวเชิงศาสนา  
- พุทธมณฑลนราธิวาส (วัดเขากง) อ.เมือง  
- มัสยิด 300 ปี (มัสยินตะโละมาเนาะ) อ.บาเจาะ  
- พิพิธภัณฑ์คัมภีร์อัลกูรอ่าน อ.ยี่งอ  
- ศาลเจ้าแม่โต๊ะโพะ อ.สุไหงโกลก อ.สุคิริน  
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น าเสนอผลการระดมความคิดเห็น “การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” 

กลุ่ม 1 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/เชิงอาหาร/เชิงศาสนา  
เส้นทางท่ี 1 ด่านนอก – หาดใหญ่ – สงขลา  
 เริ ่มต้นเส้นทางจากด่านนอกไปสู่เมืองเก่าสงขลา แหลมสมิหลา และหาดใหญ่ วันต่อมาเดินทางสู่
ปัตตานี ชมมัสยิดกรือเซะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัดช้างให้ แม่น้ำปัตตานี พร้อมซื้อของฝากและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น   
เส้นทางท่ี 2 ด่านวังประจัน จ.สตูล  
 ออกเดินทางจากด่านวังประจันไปสู่คฤหาสน์กูเดน ตันหยงโป และพักในตัวเมืองสตูล วันรุ่งขึ้นเดินทาง
สู่วังสายทอง และเดินทางต่อไปยังสงขลาเพ่ือชมเมืองเก่า  
กลุ่ม 2 ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด/เชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศน์ 
เส้นทางท่ี 1 สนามบินหาดใหญ่ – สงขลา – สตูล  

เที่ยวแหลมสมิหลา เมืองเก่าสงขลา โรงสีแดง วันต่อมาเดินทางสู่จังหวัดสตูล นั่งเรือสู่เกาะหลีเป๊ะ สตูล
จีโอปาร์ค 
เส้นทางท่ี 2 เบตง – ฮาลาบาลา – ปัตตานี 
 เริ่มต้นเส้นทางที่เมืองเบตง จากนั้นเดินทางสู่ฮาลาบาลา และปัตตานี 
เส้นทางท่ี 3 สนามบินหาดใหญ่ – ปัตตานี – ฮาลาบาลา – เบตง – นราธิวาส 
 เดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ไปยังจังหวัดปัตตานี เดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลา เที่ยวฮาลาบาลา 
เมืองเบตง และเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาส  
กลุ่ม 3 ท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ 
เส้นทางท่ี 1 ศูนย์ประชุม ม.อ. ห้างเซ็นทรัล ลีการ์เด้น ตลาดกิมหยง กรีนเวย์  
เส้นทางท่ี 2 อำเภอสุไหงโก-ลก มีสนามบินรองรับ อำเภอตากใบ มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
เส้นทางท่ี 3 อำเภอเบตง สวนดอกไม้เมืองหนาว อาหาร อาทิ ผักน้ำ หมี่เบตง ไก่เบตง เฉาก๊วย  
เส้นทางท่ี 4 จังหวัดยะลา วิทยาลัยสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์เยาวชนเทศบาลบันนังสะตา  
เส้นทางท่ี 5 จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประชุม ม.อ.ปัตตานี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 
 

กลุ่มที่ 4 ท่องเที่ยวเชิงกีฬา/ผจญภัย 
จังหวัดสตูล ด่านวังประจันทร์ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เขาพับเพลิง เกาะอาดัง ถ้ำภูผาเพชร 
จังหวัดสงขลา เจดีย์องค์ขาว – องค์ดำ อำเภอสิงหนคร อุทยานเขาเล่และด่านประกอบ อำเภอสะเดา 
จังหวัดปัตตานี เกาะโลซิน  
จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศกึษาพัฒนาพิกุลทอง ศึกษาธรรมชาตินกเงือกและกระทิง อำเภอแว้ง 
จังหวัดยะลา ฮาลาบาลา เขากุนุงซิลิปัต อัยเยอร์เวง  
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กลุ่มที่ 5 ท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการและความบันเทิง 
เส้นทางท่ี 1 ด่านนอก – สตูล – สงขลา  

1. ด่านนอก สวนไดโนเสาร์ ชุมชนกะเหรียง ร้านอาหารฮาลาล 
2. ควนโดน ตลาดนัดการกุศล เทศกาลจำปาดะ ตลาดนัดชายแดนวังประจันทร์ 
3. ฉลุง  เทศกาลขนมบ้านจีน 
4. อ.เมืองสตูล เทศกาลว่าวนานาชาติ งานกาชาด มหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน อาหารฮาลาล 
5. ท่าแพ เทศกาลข้าวโพดหวาน 
6. ละง ู ล่องแก่งวังสายทอง ถ้ำถูผาเพชร ดอนหอยหลอด ปราสาทหินพันยอด   
7. ทุ้งหว้า แหล่งฟอสซิล 
8. มะนัง งานดอกกาหลงบาน ถ้ำภูผาเพชร 
9. ควนกาหลง งานโอทอป 
10. จ.สงขลา ตลาดกิมหยง เซ็นทรัล ลีกาเด้น โอเดียน ตลาดน้ำคลองแห เมืองเก่าสงขลา  

เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
1. อ.เมือง จ.นราธิวาส งานกาชาด งานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน  
2. อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี งานวันปลากะพง ศาลเจ้าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยว งานของฝาก ของดีปัตตานี 

น้ำตกทรายขาว 
3. อ.เมือง จ.ยะลา วัดคูหาภิมุข เขื่อนบางลาง สวนดอกไม้เมืองหนาว อุโมงปิยะมิตร 

  

กลุ่มที่ 6 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/เชิงการแพทย์ 
เส้นทางท่ี 1 จังหวัดสตูล – เกาะยอ จังหวัดสงขลา – ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
เส้นทางท่ี 2   สนามบินหาดใหญ่ – ปัตตานี – นราธวาส – ยะลา – สตูล – สนามบินหาดใหญ่ 
 

1. สตูล วารีบำบัดบ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย ชุมชนบ้านโตน อาหารสุขภาพ อาทิ ยำผักกูด ยอดมันปู    
ใบขี้เหล็ก สะเก็ดไม้ ไหลเผือก 

2. สงขลา ภูมิปัญญาผสมผสาน การนวดแพทย์แผนไทย แพทย์พ้ืนบ้าน โยคะ 
3. เกาะยอ ข้าวยำพลังชีวิต อาหารอินทรีย์ ผลไม้  
4. ปัตตานี วารีบำบัดบ้านทรายขาว หมอพื้นบ้าน นวดต่อกระดูก นวดเพื่อสุขภาพ อาหาร

พ้ืนบ้าน สมุนไพร  
5. นราธิวาส นวดต่อกระดูก นวดลูกประคบ   
6. ยะลา บ่อน้ำร้อนบำบัด โรคเมื่อย แก้ปวด นวดแผนไทน นวดแผนจีน  
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3. วิเคราะห์และสรุปผล 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู ่อาเซียน: 
วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 
จังหวัด ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” ในครั้งนี้ แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพและความน่าสนใจของการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน เนื่องด้วย 5 จังหวัดภาคใต้
ชายแดนเป็นพื้นที่ที ่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ ประกอบกับมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในแต่ละจังหวัดล้วนมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้จึงได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
ของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน และนำมาซึ่งการหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถเพ่ือ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

IMT-GT เป็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว มีวิสัยทัศน์คือการผนึกกำลัง สร้างความร่วมมือที่ดี 
ส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย (IMT-GT) ควรมี
การสนับสนุนความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ การพัฒนา
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวนั้น ต้องอาศัยความเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อหาแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยว  
โดยอาจจัดให้มีการนำเที่ยวในรูปแบบใหม่หรือจัดทำเป็นแพคเกจเชื่อมโยงกัน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน  

ทั้งนี้ต้องเกิดจากการมีระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดี ต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
ความพร้อม ทั้งทางด้านการอำนวยความสะดวกบริเวณจุดตรวจผ่านแดน ระบบการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 
สะดวก และปลอดภัย ระบบการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยว
ทั้งระบบให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าไดอ้ย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

1. การแนะนำโครงการ 
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1. การแนะนำโครงการ  

 

 
  



 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

2 . การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด” 
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2 . การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด” 
     โดย นายบวัยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
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ภาคผนวก 3 

 

3. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” 
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3. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” 

โดย ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ ์เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  

     และประธาน Chira Academy 
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ภาคผนวก 4 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
4. การเสวนา หัวข้อ “Tourism in ASEAN: Opportunities for Collaboration” 
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3. การเสวนา หัวข้อ “Tourism in ASEAN: Opportunities for Collaboration” 
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ASEAN MARKET (มาเลเซีย) 
 

เนื่องจากเศรษฐกิจที่พัฒนาไปในระดับค่อนข้างสูงแล้วทำให้ชาวมาเลเซียมีกำลังซื้อสูง มีแนวโน้ม
เลือกซื้อสินค้าที่อำนวยความ สะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากขึ้น กลุ่มวัยรุ่นให้ความสำคัญกับ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการใช้จ่ายสินค้าไอทีสูงกว่าด้าน อาหารและการพักผ่อนอื่น ๆ คนมาเลเซียมีความโดด
เด่นด้าน เทคโนโลยีและสนใจเรื่องข้อมูลข่าวสาร มาเลเซียมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ กลุ่มหลัก ๆ คือชาว
มาเลย์ ชาวจีนและชาวอินเดีย รสนิยมจึงแบ่งย่อยตามกลุ่มเชื้อชาติ ด้วย แต่กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูง
และรายได้สูงมักสนใจและ ชื่นชอบวัฒนธรรมตะวันตก นิยมสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้น ด้านอาหาร นิยมบริโภค
อาหารสด แต่ด้วยความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น อาหารแปร รูปก็เริ่มมีแนวโน้มได้รับความนิยม ระหว่างวันมัก
พักดื่มน้ำชาพร้อม อาหารว่างเป็นขนมต่าง ๆ เช่น บิสกิต ประชาชนกลุ่มวัยทำงานนิยม บริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

ที่มา http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/sorpor/RDtoASEAN/lifestyasean.pdf 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพ แสดงปัจจัยที่ใช้เลือกเป้าหมายเดินทาง ของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน (แสดงภาพรวมของปัจจัย) 
ที่มา ASEAN Market (รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน 
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1.ทัศนคติและพฤติกรรม 
 นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยทางานช่วงต้น-กลาง (อายุ 25-44 ปี ร้อยละ 60.4) 
เป็นกลุ่มประชากรที่มีฐานะปานกลางถึงดี (รวมกันร้อยละ 86.7) เนื่องจากการเดินทางส่วนหนึ่ง เป็นการ
เดินทางไปประเทศที่มีพรมแดนติดกัน โดยเฉพาะไทย หรือสิงคโปร์ สัดส่วน การเดินทางโดยรถสาธารณะ (ร้อย
ละ 45.7) หรือรถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 25.2) จึงมีสัดส่วนสูงพอสมควร อย่างไรก็ตามการเดินทางโดยเครื่องบิน 
ทั้งไฟลท์ปกติ (ร้อยละ 65.3) หรือชาร์เตอร์ไฟลท์ (ร้อยละ 32.3) ก็มีสัดส่วนสูงเช่นเดียวกัน 
 
2.ขนาดตลาดและจำนวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง 

จำนวนเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรจำนวนมากของประเทศมาเลเซียที่ 
คาดการณ์ได้ว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงอยู่อย่างเพียงพอในการทาแผนการตลาด มีจานวนทั้งสิ้น 11 
เม ือง ได ้แก ่   Kuala Lumpur, Johor, Sabah, Perak, Penang, Sarawak, Kedah, Kelantan, Pahang, 
Melaka และ Terangganu 

 
3. แผนภูมิภาพสรุปภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศท่องเที่ยวสำคัญในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย 

 
ที่มา ASEAN Market (รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน) 
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ASEAN MARKET (อินโดนีเซีย) 
ชาวอินโดนีเซียยังมีช่องว่างทางรายได้ค่อนข้างสูง มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูง  ยังมีคนรายได้

น้อยอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงยังอ่อนไหวกับราคาสินค้า  ไม่ค่อยนิยม สินค้าราคาแพง ในกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปนิยม บริโภคสินค้านำเข้าจากต่างประเทศทั้งสินค้านำเข้าจากเอเชีย และ 
จากประเทศตะวันตก มีแนวโน้มใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น ชาวอินโดนีเซียใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหารค่อนข้าง
สูง สัดส่วน ประมาณร้อยละ 51 ของรายได้ นิยมออกมารับประทานอาหาร  นอกบ้านเพื่อผ่อนคลายและใช้
เวลาร่วมกับครอบครัว เนื่องจากมีความเป็นสังคมเมืองเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวโน้มเริ่มหันมานิยมซื้ออาหาร สำเร็จรูป 
อาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมรับประทานมาเก็บไว้ที่ บ้านแทนการออกไปซื้ออาหารสดทุกวันเช่นเดิม 
อาหารจำพวก ซีเรียลเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวันสำหรับทุกกลุ ่มรายได้ และ คนอินโดนีเซียชอบ
รับประทานอาหารรสเผ็ด 

ที่มา http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/sorpor/RDtoASEAN/lifestyasean.pdf 

แผนภูมิภาพ แสดงปัจจัยที่ใช้เลือกเป้าหมายเดินทาง ของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน (แสดงภาพรวมของปัจจัย) 
        ที่มา ASEAN Market (รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน 
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1.ทัศนคติและพฤติกรรม 
 นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานช่วงต้นถึงกลาง (อายุ  25-44 ปี ร้อยละ 50.0) 
เป็นกลุ่ม ประชากรที่มีฐานะปานกลางถึงดี (รวมกันร้อยละ 80.3)  การเดินทางส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วย
ตัวเอง (ร้อยละ 76.9)แต่กิจกรรมที่ต้องใช้บริการของบริษัททัวร์ก็มีไม่น้อย (ร้อยละ 23.1) เนื่องจากภูมิศาสตร์
เป็นประเทศหมู่เกาะ การเดินทางส่วนใหญ่จึงใช้พาหนะเครื่องบิน โดยเฉพาะไฟลท์บินปกติ (ร้อยละ 99.4) 
 
2.ขนาดตลาดและจำนวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง 

จำนวนเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรจานวนมากของประเทศอินโดนีเซียที่
ผลการศึกษา คาดการณ์ได้ว่ามีจานวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงอยู่อย่างเพียงพอในการทาแผนการตลาด มี
จำนวนทั้งสิ้น  12 เมือง ได้แก่ Jakarta, Palembang, Surabaya, Bandung, Medan, Padang, Makassar, 
Semarang, Pekanbaru, Samarinda, Banjarmasin และ Yogyakarta  

 
3. แผนภูมิภาพสรุปภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศท่องเที่ยวสำคัญในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย 

 
ที่มา ASEAN Market (รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน) 
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ภาคผนวก 5 
 

รายละเอียดโครงการ 
 

  



 

50 

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวดัชายแดนใต้ 
เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

ระหว่างเดือน กุมภาพันธ ์– กันยายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หลักการและเหตุผล 
การท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ที ่อุดมสมบูรณ์ และวัฒนธรรมที ่หลากหลายมีความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติ  ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอ่ืน  
     กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยว ไม่ว่า
จะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด
และอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 
สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปี ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจึงนำ
รายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก และยังมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆด้าน เช่น การ
เป็นเมืองการค้าชายแดน เมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนจึงต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนามาตรฐาน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล 

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องการขาดองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึก และ
เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งมีความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใน
ประชาคมอาเซียนที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในแถบอาเซียนตอนใต้ ซึ่งมีประชากรอยู่หนาแน่น
และประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวมีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรอาเซียนทั้งหมด การพัฒนาบน
ฐานของข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัย จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วน ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้และของประเทศไทยในภาพรวม 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที ่ยวที่
สร้างสรรคแ์ละยั่งยืน จึงกำหนดจัดโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสำรวจและรวบรวมความต้องการข้อมูลจากผู้ใช้ข้อมูล 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
    สิ่งแวดล้อมของอาเซียนตอนใต้ รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ 
3. เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของอาเซียนตอนใต้ที่เป็นเว็บเบส 
4. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้ 
5. เพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และการลงทุนในประเทศอาเซียนใต้ 
 

วิธีการดำเนินการ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความต้องการและประเด็นปัญหา  
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกลุ่ม เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงลึก และเชิงวิเคราะห์ 
3. จัดประชุมเพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

วัน เวลาและสถานที่ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หัวข้อกิจกรรมและระยะเวลาที่ดำเนินการ 

1. การประชุม หัวข้อ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ เดือนเมษายน 2561 
(40 คน 1 วัน) 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที ่ยวประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย เดือนพฤษภาคม 2561 (150 คน 2 วัน) 

3. การประชุม หัวข้อ โลจิสติกส์กับการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ เดือนพฤษภาคม 2561 (40 
คน 1วัน) 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลาและสตูล 
สินค้าและบริการ ความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค เดือนกรกฎาคม 2561 (60 คน 1 วัน) 

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
สินค้าและบริการความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค เดือนกรกฎาคม 2561 (60 คน 1 วัน) 

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เดือน
สิงหาคม 2561 (60 คน 1 วัน) 

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การท่องเที่ยวชุมชน เดือนสิงหาคม 2561 (60 คน 1 วัน) 
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพิจารณายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการ

ท่องเที่ยว เดือนกันยายน 2561 (150 คน 2 วัน) 
วิทยากร  อยู่ระหว่างการประสานงาน   
 
 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 600 คน 
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1. บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
2. หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ฐานข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ทางด้านการท่องเที ่ยว ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของอาเซียนตอนใต้ เกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
บริการ 

2. เกิดเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
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ภาคผนวก 6 
 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “ศักยภาพการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเส้นทางการท่องเท่ียว 5 จังหวัด  ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
และการบริหารจัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ” 

 (ภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  
ณ ห้องภูผาเพชร โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น.  กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม 
    โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  
08.45 – 10.00 น.  บรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด” 
    โดย ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา  
10.00 – 12.00 น.   อภิปราย เรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด”  
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น.  แนะนำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  
โดย คุณสุวนนท์  ชูจันทร์ 

13.30 – 14.00 น.  พิธีเปิด 

กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ  
โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  
กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการประชุม  
โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

14.00 – 16.30 น.  เสวนา หัวข้อ “Tourism in ASEAN: Opportunities for Collaboration”   
16.30 – 18.30 น.  อภิปราย หัวข้อ “เส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด” 

19.30 – 21.30 น.  แบ่งกลุ่มอภิปรายและระดมความคิดพร้อมนำเสนอผลงาน  
เรื่อง “เส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด” 

 
วันพุธที่ 27 มิถุนายน  2561 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น.  อภิปราย หัวข้อ “การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. แบ่งกลุ่มอภิปรายและระดมความคิด เรื่อง“การบริหารจัดการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ” 

15.00 – 17.00 น.  แบ่งกลุ่มอภิปรายและระดมความคิดพร้อมนำเสนอผลงาน  
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เรื่อง “การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” 
17.00 – 19.00 น. อภิปราย ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การฯ  
- ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด 

- การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” 

ปิดประชุม 
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ภาคผนวก 7 
 

คำกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
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คำกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน :  

วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
และเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” 
(ภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเท่ียวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้) 

โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องภูผาเพชร โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
เรียน   กงสุลมาเลเซีย กงสุลอินโดนีเซีย  

ศ.ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  
และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ผมรู ้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ ่งที ่ได้ร ับเชิญให้มาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
“ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน:วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” ภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ย วของกลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ในครั้งนี้ 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ 
ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทำให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
จึงควรมีการเสริมสร้างจุดเด่นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่มากข้ึน 

ดังนั้น การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านการบูรณา
การของทุกภาคส่วน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งหากมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจนบนพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครงสร้าง
พื้นฐานที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และบุคลากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
ขับเคลื่อนผลักดันให้ประเทศนั้น ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเองให้
เติบโตได้อย่างมั่นคง  

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นการขยายความร่วมมือทางวิชาการและประสบการณ์การ
ทำงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดน
ใต้ โดยรูปแบบและกิจกรรมนั้นผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิเคราะห์การ
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พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว แนวทางการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการร่วมกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
กลุ่มประเทศอาเซียนใต้ต่อไป 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมโครงการดังกล่าว และขอให้กิจกรรมนี้ประสบ
ความสำเร็จ ขอให้ทุกท่านมีความสุข และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ได้ประชุมร่วมกัน ผม
หวังว่าจะได้มีโอกาสที่จะต้อนรับทุกท่านในโอกาสต่อไปและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่เป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์งานบูรณาการร่วมกันในอนาคตต่อไป   

ขอบคุณครับ 
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Opening Speech  
Conference and Workshop on  
the analysis of strategies and action plans on: the development of tourist destinations and 
routes in the five deep south provinces of Thailand; international collaboration; and  
Integrated tourism management system 
(under the project "Enhancing the tourism potential of southern border provinces to increase 
tourism from Indonesia and South ASEAN") 
By Asst. Prof. Dr. Niwat Keawpradub President, Prince of Songkla University  
 June 26, 2018, 1.00 p.m.  
Phu Pha Petch Room, TR Rock Hill Hotel, Hat Yai 
…………………………………………..   
Mr. Mohd Afandi Abu Bakar, Consul General of Consulate General of Malaysia in Songkhla, 
Mr. Gamma Arifian Siddik, Consul Economy, Consulate of the Republic of Indonesia in  
 Songkhla, 
Prof. Dr. Chira Hongladarom, Secretary-General of the Foundation for International              
Human Resource Development, 
Distinguished delegates! 
 
It is my great honor and privilege to be the chairman for the opening ceremony of this 
international conference and workshop.  
  Tourism is considered an important sector with a significant impact on the  
development of national economy. Here in Thailand, we are blessed with abundant natural 
resources, diverse cultures and charming travel destinations, attracting tourists from all over 
the world, particularly to the lower southern provinces.   
 Therefore, it is imperative that proper strategies and action plans are brainstormed and 
implemented regarding the development of touristic areas and routes in the five border 
provinces. We also need to place a strong emphasis on establishing international relations and 
managing integrated tourism in ASEAN countries, to recognize these factors as the means to 
develop the national economy and operate tourism management. Assuming that we have a 
clear development plan based on a strong and stable economy, good infrastructure, plenty 
of natural resources and a capable workforce in the tourism industry, these will be the main 
factors to accelerate economic growth and sustainable tourism development.  

https://th.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g2237688-d6733260-i164599850-Phu_Pha_Phet_Caves-Manang_Satun_Province.html
https://charmingtraveldestinations.com/phuket-culture/
http://www.thesaurus.com/browse/accelerate
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 Additionally, this special conference and workshop offers great opportunities for our 
staff and distinguished partners from the tourism industry to extend their academic 
collaborations, share their knowledge and experiences, and analyze the strategies and action 
plans regarding potential touristic areas and routes, initiating international networking and 
integrated tourism management.  
 

Prince of Songkla University, as the host of this event, is pleased to welcome the 
distinguished representatives to this special event to share their valuable experiences. It is our 
honor to play this fundamental role in linking the five southern border provinces to the ASEAN 
community. 
 

On this occasion, I would like to open the conference and workshop, and wish you all 
success in your endeavors to gain valuable experiences from this important event. 

 
Thank you.  
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ภาคผนวก 8 

 

คำกล่าวรายงาน 
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คำกล่าวรายงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ศักยภาพการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน: วิเคราะห์แผน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” (ภายใต้โครงการ การศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มนักท่องเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 
โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน 
วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องภูผาเพชร โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
………………………………………….. 

His Excellency, Mr. President, distinguished guests, ladies, and gentlemen.    
I am Asst. Prof. Dr. Supatra Davison, Chair of this workshop.  
It is a great honor for PSU to host five distinguished guest speakers for this afternoon's 

session. They are:  
1. His Excellency Mr. Mohd Afundi Abu Bakar 

Consul General of Malaysia 
2.Mr. Gamma Arifian Siddik 

Consul Economy, Indonesia  
3.Asst. Prof. Dr. Niwate Arunberkfa  

Deputy Director of Academic Outreach Center, PSU 
4.Mr. Chanin Sakarin 

 Chair, Tourism Council of Songkhla 
5.Prof. Dr. Chira Hongladarom 

Secretariat General, Foundation for International Human Resource Development 
Thank you very much. 

The ASEAN Studies Center at Prince of Songkla University was established under the 
university's inter- nationalisation policy.  The center's main responsibility is to set up an ASEAN 
information and learning center that will nurture the knowledge and information essential to 
understanding and interacting with ASEAN in these rapidly changing times.  

The center will facilitate and support collaborative activities, utilizing multidisciplinary 
and integrated approaches that will synergize the university’ s resources in effective and 
sustainable ways.  

The center will promote relevant research by having our PSU- ASEAN experts serve the 
wider community. We hope to be a bridge connecting our people to ASEAN, and bring all ASEAN 
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peoples together to become valued ASEAN citizens. 
Tourism is one of the main areas where ASEAN offers rich and diverse potential, and as a 

consequence the ASEAN Strategic Plan for Tourism ( ASPT)  has been developed from 2016 to 
2025.  The three main goals are:  competiveness, sustainability, and inclusiveness, which through 
international collaboration will make ASEAN a single tourism destination.  

This project supports ASPT 2016- 2025, on a small scale, within Indonesia, Malaysia, and 
Thailand. 

This joint project of PSU and the Songkhla Provincial Tourism and Sports Office aims to 
promote tourism in our deep south provinces to our ASEAN neighbors.  

The main outcome will be an action plan implementing tourism strategic plans for each 
province.  

To further this goal, we have been carrying out a series of workshops, focus group 
meetings, discussions, in- depth interviews, expert consultations, and document research.  We 
hope to receive contributions from all sectors and stake holders, including communities, business, 
government officials, academics, and the general public. 

This two- day workshop will focus on three topics listed in the seven influencing the 
promotion of tourism in the deep south provinces.  Those seven topics were formulated at our 
first workshop in January earlier this year. 

The three topics for this workshop are: 
1) Travel destinations and routes, which was considered this morning; 
2) Tourism in ASEAN:  opportunities for collaboration, which will be the focus of this 

afternoon's session after the President’s opening speech; 
3) Tourism integrated management systems, which will be discussed tomorrow morning. 

Some of the expected outcomes of the panel discussion “ Tourism in ASEAN: 
Opportunities for Collaboration” will include: clearer ideas about our collaboration, namely how 
we collaborate, in what areas, and which parties will be involved. Other major outcomes will be 
how to sustain our collaboration over the longer term, and what goals we want to achieve.  

 
Altogether about 120 participants are attending this workshop, from all sectors, including 

communities, private, business, government offices, and academics. 
Thank you Mr. President for opening this workshop. 
Thank you very much. 
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ภาคผนวก 9 

 

แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก 
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดน
ใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย 
และอาเซียนใต้ 

 

 
 

 

1. แนะนำงานของท่านในปัจจุบัน คือ ....................................  
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดอย่างไร …………………… 

2. ขอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานสำหรับการท่องเที่ยวที่ท่านมีอยู่
ตอนนี้มีอะไรบ้าง  
มุมมองของท่าน..ในการร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื ่อการพัฒนาสำหรับการ
ท่องเที่ยว  

3. ขอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานสำหรับการท่องเที่ยวท่านมีอยู่
ตอนนี้มีอะไรบ้าง  
มุมมองของท่าน..ในการร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื ่อการพัฒนาสำหรับการ
ท่องเที่ยว 

4. ขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว/เส้นทางการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน การ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด รวมทั้งการเชื่อมต่อไปยังอาเซียนใต้  
มุมมองของท่าน..ในการร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/
เส้นทางการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดฯ 

5. ขอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/เส้นทางการท่องเที่ยว
ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด รวมทั้งการเชื่อม
ต่อไปยังอาเซียนใต้  
มุมมองของท่านเพ่ือการพัฒนา.. แหล่งท่องเที่ยว / ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว อัตลักษณ์
ของแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไร รวมทั้งการพัฒนาสิ้นค้าที่ระลึก 

6. มุมมองของท่านเพื่อการพัฒนา “การตลาด” ของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ 

7. มุมมองของท่านเพื่อการพัฒนา “คน/บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 
จังหวัด” เป็นอย่างไร 

8. มุมมองของท่านเพ่ือการพัฒนา.. “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” เป็นอย่างไร 
 

9. หน่วยงาน / งานของท่าน จะมีบทบาทหรือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างไรบ้าง  
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 งบประมาณ / แผนงาน / โครงการ 

 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

 การตลาด / การพัฒนาคน 

 การพัฒนาคน 

 อ่ืน ๆ  
10. ปัญหา/อุปสรรค / ข้อจำกัด และมุมมองของท่านเพ่ือการแก้ไข และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ตัวละครที่สำคัญของการพัฒนา/ผู้เกี่ยวข้องควรจะทำอะไร  
- ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนจังหวัด / กลุ่มจังหวัด – จะช่วยอะไรได้บ้าง 
- ภาคเอกชน – จะช่วยอะไรได้บ้าง 
- ภาควิชาการ – จะช่วยอะไรได้บ้าง 
- ภาคประชาชน - จะช่วยอะไรได้บ้าง 
- สื่อมวลชน – จะช่วยอะไรได้บ้าง 

 
11. โครงการที่อยากจะให้มีเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน และเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
12. อยากให้ศูนย์อาเซียนสนับสนุนข้อมูล / กิจกรรมใดบ้างเพ่ือการพัฒนา 
13. ข้อคิดเพ่ือการพัฒนา  
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ภาคผนวก 10 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: 

วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว 5 
จังหวัด  ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ” 

จังหวัดสงขลา 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   สำนักงานจังหวัด 

          สงขลา 

2. นายอำพล พงศ์สุวรรณ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา  สำนักงานจังหวัด 

          สงขลา 

3. นิพนธ์ บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วน

          จังหวัดสงขลา 

4. นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกฯ    องค์การบริหารส่วน

          จังหวัดสงขลา 

5. นางสาววลัยรัตน์ ตันติเศรณี รองนายกเทศบาลนครสงขลา  เทศบาลนครสงขลา 

6. อนุสรณ์  ตันโชติกุล  นายอำเภอเมืองสงขลา   ที่ทำการปกครอง 

          อำเภอเมือง 

7. นายบัวยัญ สุวรรณมณ ี  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  สำนักงานท่องเที ่ยว

                  และกีฬาจังหวัดสงขลา 

8. นายอรัญ คงนวลใย  ผู้อำนวยการ    กศน.ภาคใต้ 

9. นางฝาหรีดะฮ์ มุเส็มสะเดา ปลัดเทศบาลตำบลปริก   เทศบาลปริก 

10. นางจรรยา สำราญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัด 

          สงขลา 

11. นายอุทัย คงนวลใย  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วน

          จังหวัดสงขลา 

12. นางสาวเกษรา คารี  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วน

          จังหวัดสงขลา 
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13. นางสาวศิริพร คงกะโชติ  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการ

                   ปกครองท้องถิ่น                     

                                                                                                        จังหวัดสงขลา 

14. นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานท่องเที ่ยว

                   และกีฬาจังหวัดสงขลา 

15. นายวสินณ ดอกดวง  นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ   สำนักงานขนส่ง 

          จังหวัดสงขลา 

16. นายประพันธ์ ไตรทิพยพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เทศบาลนครหาดใหญ่ 

17. นางสุภินดา มานะการ  นักพัฒนาการท่องเที่ยว   เทศบาลเมืองคอหงส์ 

18. นายพงศ์สวัสดิ์ ถาพรสวัสดิ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว   เทศบาลเมืองสะเดา 

 

หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1 นายชนินทร์ สาครินทร์  ประธานสภา    สภาอุตสาหกรรม 
                  ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
2 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้า   หอการค้าจังหวัด 
          สงขลา 
3 นางสาวอัยดา อูเจ๊ะ  นายกสมาคมฯ    สมาคมการค ้ าการ
          ท่องเที่ยว 

ฮาลาลไทย-อาเซียน 
4 นายอุสมาน มะอะหมีน  รองนายกฯ    สมาคมการค ้ าการ
          ท่องเที่ยว 

ฮาลาลไทย-อาเซียน 
5 นายกิตธนา สุบรรพวงศ์  กรรมการสมาคมฯ   สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ
          การท่องเที ่ยวจังหวัด
          สงขลา 
6 นายสนธิกาญจน์ วิโสจสงคราม ผู้บริหาร     บ้านภูลิตา 
7 นางสาวรดา มีบุญ  ผู้จัดการ     บ้านภูลิตา 
8 นายปพัฒน์ชวิชญ ไชยภักดี วิศวกรอาวุโส    ท่าอากาศยาน 
          หาดใหญ่ 
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หน่วยงานภาคชุมชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1 นายทวี ชาตะวิทยากูล  รองประธานการท่องเที่ยวเกาะยอ      ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยอ 

2 นางสาวสุชาดา ทองพูน  ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์             ชุมชนท่องเที่ยวเกาะยอ 

 

หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

2. ผศ.ดร.ยุพาวดี สมบูรณกุล        อธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผู้อำนวยการ   สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยว 

         เชิงนิเวศพ้ืนที่ภาคใต้แบบ 

         บูรณาการมหาวิทยาลัย 

         สงขลานครินทร์ 

4. ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการ   ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. 

5. นางนัยนา โง้วศิริ  ประธานโปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    โปรแกรมอุตสาหกรรม 

                   ท่องเที่ยว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6. นายสัญญา วัชรพันธุ์  ผู้อำนวยการ   สถาบ ันพัฒนาความคิดเพ่ือ

         ชีวิตและสังคม 

7. ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. 

8. ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย  อาจารย์    คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

9. อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ อาจารย์    คณะนิติศาสตร์ ม.อ. 

10. อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์ อาจารย์    คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

11. Dr.Andrew Davison  อาจารย์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 

12. นายอุดม พานทอง  อาจารย์    คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. 

13. นางซัลมา โกสุมพันธ์  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  งานวิเทศสัมพันธ์ ม.อ. 

14. รัตติยา เขียวแป้น  บุคลากรชำนาญการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15. นางสาวนัสริน สนยาแหละ นักวิชาการศึกษา   สถาบันฮาลาล ม.อ. 
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16. นายนวุธ ถาวรจิตต์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.  

17. นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

18. นายสุวนนท์ ชูจันทร์  นักวิชาการ   ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

19. นายพงสรรญ คัณทะโร  ผู้ประสานงานโครงการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

20. นายพาณุวัชร ชนะสกุล  ผู้ประสานงานโครงการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

21. นางสาวรุสนีนา เจ๊ะมะ  ผู้ประสานงานโครงการ  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

 

หน่วยงานภาคต่างประเทศ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง        หน่วยงาน 

1. Mr.Mohd Afundi Abu Bakar  กงสุลใหญ่มาเลเซีย        สถานกงสุลมาเลเซีย  
                        ประจำจังหวัดสงขลา 
2. Mr.Gamma Arifian Siddik  Consul Economy, Indonesia       สถานกงสุลอินโดนีเซีย  
               ประจำจังหวัดสงขลา 
3. นางสาวโซเฟีย ปายอดือราแม เลขานุการ         สถานกงสุลมาเลเซีย  
                      ประจำจังหวัดสงขลา 
4. นายสุวิทย์ บินหวัง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ         สถานกงสุลอินโดนีเซีย 
               ประจำจังหวัดสงขลา 
5. นายอดุลย์ แหมะตำ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา        สถานกงสุลอินโดนีเซีย
     และวัฒนธรรม         ประจำจังหวัดสงขลา 
6. นางสาวสุรัสวดี กาญิกมัน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา        สถานกงสุลอินโดนีเซีย
     และวัฒนธรรม         ประจำจังหวัดสงขลา 
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จังหวัดสตูล 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. ฉัตรชัย อุสาหะ   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด         สำนักงานจังหวัดสตูล 
2. นายมูสา ยะโกะ   รองผู้อำนวยการ     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล 
3. นางสาวเสาวลี ชูเกิด  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
          จังหวัดสตูล 
4. นางเพ็ญศรี เกตุสุริยวงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสตูล 
5. นางสาวอุมาภรณ์ ร่องวัชรกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายะแผน  สำนักงานท่องเที ่ยว
          และกีฬาจังหวัดสตูล 
หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ  ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล  อุทยานธรณีสตูล 
2. นายฉลาด ทองร้อยชั่ง  ที่ปรึกษาสมาคมฯ   สมาคมมัคคุเทศก ์
          อาชีพ จังหวัดสตูล 
3. นายสมนึก บุญสนอง  เลขานุการ    สมาคมธุรกิจการ 
          ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
4. นายหมัดรอดี กินตาสัน  ผู้จัดการสมาร์ททราเวลแอนด์ทัวร์  สมาร์ททราเวลแอนด์
          ทัวร์ 
หน่วยงานภาคชุมชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายมุสตอฟา มังกะลู  ประธาน         ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก 
2. นายสุรัฐพงศ์ หมันใจดี  ประธาน         ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพญาบังสา 
3. นายรอเฉด สาลี   กรรมการ        ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา 
4. นายบีซอล อุโหยบ  กรรมการ        ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา 
5. นางฐิติชญาฮ์ ช่วยแก้ว  เลขานุการ        ชุมชนบ้านวังนาใน 
6. นางธิดารัตน์ ประกอบ  เลขานุการ        ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย 
7. นางมารียัม หมาดปันจอร  วิทยากรและกรรมการ       ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
              เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตทาง 
              การเกษตรและท่องเที่ยวช ุมชน 
              อำเภอควนโดน 
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จังหวัดปัตตานี 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. พลเอกสุวัฒน์ ทองใบ  รอง ผอ.สนผ.กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า กองอำนวยการรักษา
          ความม ั ่นคงภายใน
          ภาค 4 ส่วนหน้า  
2. นายภูวนัฐ สมใจ   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด   สำนักงานจังหวัด 
          ปัตตานี 
3. นายจรูญ แก้วมุกดากุล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี  สำนักงานท่องเที ่ยว
          และกีฬา 

จังหวัดปัตตานี 
4. นางสุนีย์ นวจินดาพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์  สำนักงานพัฒนา 
          ชุมชน 

จังหวัดปัตตานี 
5. นางสาวณัฏฐนันท์ ทองนุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัด 
          ปัตตานี 
6. นางสาวอารีรัตน์ สิริศาสตร์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           สำนักงานอุตสาหกรรม 

ชำนาญการพิเศษ    จังหวัดปัตตานี 
7. นายประยูรเดช คณานุรักษ ์ เลขานุการ    องค์การบริหารส่วน
          จังหวัดปัตตานี 
8. สุทธิวรรณ กองทอง           นักวิชาการขนส่งปฏิบัติติการ  สำนักงานขนส่ง 
          จังหวัดปัตตานี 
9. ร.ต.อ.ฤทธิเดช ศิริวัฒน์       กองอำนวยการรักษา
          ความม ั ่นคงภายใน
          ภาค 4 ส่วนหน้า  
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หน่วยงานภาคชุมชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายชนินทร์ เศียรอินทร์  ประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านทรายขาว ท่องเที ่ยวชุมชนบ้าน
          ทรายขาว 
2. นางชุติมา เศียรอินทร์  ประธาน กลุ่มโฮมสเตย์บ้านทรายขาว ท่องเที ่ยวชุมชนบ้าน
          ทรายขาว 
 
หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด  ผู้อำนวยการ    สถาบ ันว ัฒนธรรม
          ศึกษากัลยาณิว ัฒนา 
          ม.อ.ปัตตานี 
 
 

จังหวัดยะลา 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายสนั่น ณ นุวงศ์  ผู้อำนวยการ OSM South Border        สำนักบริหาร 
                  ยุทธศาสตร์กลุ่ม 
                จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
2. นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข หัวหน้าสำนักปลัด           องค ์การบร ิหารส ่วน
                  จังหวัดยะลา 
3. นายสำเริง แก้วสุวรรณ  นักวิเคราะห์และแผนชำนาญการ          สำนักงานจังหวัดยะลา 
4. นางสาวภาชินี พฤกษาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที ่ยว
          และกีฬา  

จังหวัดยะลา 
5. นายนัทพงษ์ ทองแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานท่องเที ่ยว
          และกีฬาจังหวัดยะลา 
6. นายอลิสรา มะแซ  ผู้ช่วยเลขาฯ            ศูนย์อำนวยการ 
          บริหารจังหวัด 
          ชายแดนภาคใต้  
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หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายจำลอง สุขสวัสดิ์  ผู้จัดการ    รุ่งจำลอง ทัวร์ 
2. นางสาวพรเพ็ญ สัตยารักษ์ ไกด ์                                รุ่งจำลอง ทัวร์  
 
หน่วยงานภาคชุมชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นางโชติกา โสจิสิริกุล  ประธาน                                วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา 
2. นายชนะ แซ่อู๋   กรรมการ                              วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา 
3. นายมณเทยีร แตปูซู  กำนันตำบลอัยเยอเวง                การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
                                     ท่องเที่ยวทะเลหมอก  
                                     ท่องเที่ยววิถีชายแดนใต้  
4. นายอนุรักษ์ กูนา   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
                                     ท่องเที่ยวทะเลหมอก   
                                       ท่องเที่ยววิถีชายแดนใต้ 
5. นายเตาฟิก กะลาพอ  บัณฑิตอาสา                           การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
                                     ท่องเที่ยวทะเลหมอก  
                                      ท่องเที่ยววิถีชายแดนใต้ 
 

จังหวัดนราธิวาส 
หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายจิรศักดิ์ มิ่งวรฉัตร  รองนายกฯ    องค์การบริหารส่วน
          จังหวัดนราธิวาส 
2. นายมนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานท่องเที ่ยว
     ชำนาญการพิเศษ    และกีฬาจังหวัด 
          นราธิวาส 
3. นายวรพงศ์ ไข่มุกด์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานจังหวัด 
          นราธิวาส 
4. นายภัทรพนธ์ หะยะมิน  เจ้าพนักงานปกครอง   ที่ทำการปกครอง 
          จังหวัดนราธิวาส 
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5. นายปิยะ ลำพรหมสุข  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนา 
                   ชุมชนจังหวัดนราธิวาส 
6. นายเอนก ศรีชาติ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตร 
          จังหวัดนราธิวาส 
7. นางสาวอิสรีย์ พิริยะเพียรพันธ์ นักวิชาการขนส่ง    ขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
 
หน่วยงานภาคชุมชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง              หน่วยงาน 

1. นายมะอะฮูมือรี ยูนุ๊  ประธาน         ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน 
              บาลา จังหวัดนราธิวาส 
2. นางสาวยุสนีรา อูเซ็ง  เลขานุการ        ชุมชนท่องเที่ยวบ้าน 
              บาลา จังหวัดนราธิวาส 
3. นางสาวจารึก จันทร์นรี           ชุมชนท่องเที่ยววัดชล 
              ธาราสิงเห 
 

จังหวัดอ่ืนๆ 
หน่วยงานเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายปฐมพงศ์ วรเจริญ  ผู้บริหาร     ALLY Group 
2. นายลักษณะ รอดตระกูล  ผู้อำนวยการหน่วยงาน VSA Thailand   VSAThailand  
          สมาคมจิตอาสา 
3. นางสาวอุษา กิตติไพศาล  ผู้จัดการสายการบินนกแอร์  สายการบิน Nok air 

     ประจำสถานีหาดใหญ่ 
4. นายนราศักดิ์ ซ้ายหุย  Travel Agent sale Representative สายการบิน Nok air 
5. นางสาวนิจชิตา งาสาน  Sale Excecutive   สายการบิน 
           Thai Smile Airways 
6. จีระ หงส์ลดารมณ์  เลขาธิการฯ    มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
7. อาจารย์พิชญ์ภูรี พ่ึงสำราญ ที่ปรึกษา    มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
8. นางวราพร ชูภักด ี  เลขานุการ    มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
9. นางสาวเขมิกา ถึงแก้วธนกุล นักวิจัย     มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 
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ระหว่างประเทศ 
10. นางธัญนพ พงษ์โสภณ       มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
11. นางจงกลกร สิงห์โต        มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 
           ระหว่างประเทศ  
 
หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. อาจารย์อภิสรา ตันติสุทธิกุล   อาจารย์    คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการจัดการ  
ม.อ. วิทยาเขตตรัง 
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ภาคผนวก 11 
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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