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บทสรุปผู้บริหาร 
การประชุมโต๊ะกลม พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และร่างแผนปฏิบัติการ พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การนำเสนอกระบวนการศึกษาและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโครงการศึกษา 
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและ
อาเซียนใต้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน 

• โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ฯ มีกระบวนการ 
ศึกษา เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยว ดังนี้ 

- การศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literature Review)  
โดยการศึกษาแผนและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องในทุกระดับ และศึกษารายงานวิชาการ งานวิจัย บทความ 
เอกสาร ข้อมูล สถิติต่าง ๆ       

-  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน วิชาการ และองค์กรต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอาเซียนจำนวน 32 คน จาก  
5 กลุ่มท่ีมีบทบาทสำคัญจากภาครัฐ เอกชน ชุมชน วิชาการ และองค์กรต่างประเทศ 

- ระดมสมอง (Focus group brain storming) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ประชุมโต๊ะกลม  เสวนา 
จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พิจารณายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน” จากการพิจารณาฯ การจัดทำแผนฯ มีประโยชน์ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม ควรมีรายละเอียดและสามารถนำไปใช้ได้ อีกท้ังต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

• นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวฯ 5 ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโลจิสติกส์และเส้นทางคมนาคมท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย และ    

อาเซียนใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ 
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2. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ชายแดนเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว 
รวม 10 ท่าน ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกันของแต่ละประเด็น 
ดังนี้  

จากที่ประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะปรับปรุงยุทธศาสตร์เพื่อให้กระชับและครอบคลุม 
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว นำมาสู่ 5 ยุทธศาสตร์ใหม่ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

จากการพิจารณา ได้ข้อสรุปและข้อแนะนำของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์

ที ่
ยุทธศาสตร์เดิม ยุทธศาสตร์

ปรับปรุง 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

1 ภาพลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์
และการตลาด 

เพ่ิมสามารถใน
การแข่งขัน 

- ด้านความปลอดภัย  
- เพิ ่ม การยกเลิกพื ้นที ่สีแดงประกาศเป็นพื ้นที่

เศรษฐกิจพิเศษ 
- เพิ่ม ตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแหงประเทศไทย

ที่ปีนัง 
2 โครงสร้าง

พ้ืนฐาน โลจิ
สติกส์ ข้อมูลและ
การเข้าถึง 

พัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้าน 
โลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 
 

- การเดินทางควรมีเที่ยวบินตรง  
- รถยนต์และขนส่งสาธารณะ ควรมีเส้นทางในการ

เดินทางจากปีนัง – หาดใหญ่  
- บริการรถเช่า  
- แผนที่การเดินทาง เส้นทาง ป้ายบอกทาง ควรมี 

3 ภาษา  
- การผ่านแดนต้องมีความสะดวกรวดเร็ว  

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทุนมนุษย์ 

- - การตลาดและประชาสัมพันธ์ คือ "การตลาดเชิง
รกุ" เพื่อการเข้าถึงนักท่องเที่ยว 

4 การบริหาร
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่าง

 - การสร้างจุดขายของแหล่งหรือเส้นทางใหม่ๆ 
ต้องอยู่ในพื้นที่หรือเชื่อมโยงกับสถานที่ที่ระดับ
โลกยอมรับ  
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บูรณาการและ
ยั่งยืน 

- ยกเล ิกแผนการพ ัฒนาให ้ เป ็นศ ูนย ์กลาง 
ฮาลาล  

5 การเชื่อมโยงและ
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 - กีฬาจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
- Green city เป็นเรื่องของเมืองเก่าสงขลา 

 
 ผลจากการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานจะนำแผนฯ ที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือนำไปปรับในแผนปฏิบัติ
การด้านการท่องเที่ยวของแต่ละยุทธศาสตร์เพ่ือความสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวต่อไป(ฉบับที่ 4) 
และจะนำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนต่อไป  
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คำนำ 
 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว
จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ  และการลงทุน
ในประเทศอาเซียนใต้ 
 

 ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการประชุมโต๊ะกลม 
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพ่ิม
จำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที ่ยวของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื ่อเพิ ่มนักท่องเที ่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์และปรับแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
จากประเทศอาเซียนตอนใต้ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ การลงทุนในประเทศอาเซียนใต้ 
 

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู ้อ่านเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบฐานข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ทางด้านการท่องเที่ยว ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของอาเซียนตอนใต้และเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสำหรับ
นักท่องเที่ยวจากอาเซียนตอนใต้ เกิดเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่อไป 
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1. วิธีการดำเนินงาน 
 1.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

  - ส่วนที่ 1 การแนะนำโครงการและนำเสนอยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์  
               ขอบข่ายการทำงาน และกระบวนการศึกษา และนำเสนอยุทธศาสตร์                      

  - ส่วนที่ 2 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่ม
      จังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและ 
      อาเซียนใต้  

 1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมจำนวน 16 คน 

 1.3 วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  

 ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม และวันที่ 21 ธันวาคม 2561  
ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ช ั ้น 4 สำนักทรัพยากรการเร ียนรู ้ค ุณหญิงหลง              
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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2. ผลการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
 การประชุมโต๊ะกลม พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื ่อเพิ ่มจำนวนนักท่องเที ่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ในวันที ่ 18 และ 

21 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  แนะนำโครงการและนำเสนอยุทธศาสตร์ 

 การจัดการประชุมโต๊ะกลม ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอ“โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพ่ิมนักท่องเที ่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้” โดยมีวัตถุหลักเพื่อจัดทำ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำหรับจังหวัดชายแดนใต้เน้นจังหวัดสงขลาและสตูล เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจาก
อินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

 กระบวนการในการศึกษา โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้  
เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ดังนี้ (ภาคผนวก 1 ) 

- การศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Literature Review)  
จากข้อมูลหลัก 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ศึกษาแผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ  

- ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
- แผนพัฒนาภาคใต้ (2560-2564)  
- แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (2560-2564)  
- แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2560-2564)  
- แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 
- กรอบความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ด้านการท่องเที่ยว  (IMT-GT Tourism 

Strategic Framework 2017 and Action Plan 2017-2021) 
ส่วนที่ 2 ศึกษารายงานวิชาการ งานวิจัย บทความ เอกสาร ข้อมูล สถิติต่าง ๆ    

- การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการ 
ท่องเที่ยวในอาเซียนใต ้จำนวน 32 คน จาก 5 กลุ่มท่ีมีบทบาทสำคัญ ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน  
วิชาการ และองค์กรต่างประเทศ 

- ระดมสมองในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ / ประชุมโต๊ะกลม /  
เสวนา เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ (Focus Group 
Brain Storming) อาทิ กลุ่มเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ตัวแทนภาครัฐ 
ตัวแทนภาควิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการตลาดระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทาง  
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การท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ อาทิ ผู ้แทนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน มัคคุเทศก์ สื ่อมวลชน สื่อออนไลน์ 
ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ฯลฯ  จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: โอกาส
และความท้าทาย”  

- ประชุมโต๊ะกลม เรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน: จัดทำร่างแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื ่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการ
ท่องเที่ยว”  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
เส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัด ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

- การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และทุนมนุษย์”  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พิจารณายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม 
จังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียน” 
 จัดขึ้นเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพื่อเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์และเส้นทางการคมนาคมท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตราฐานความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทุนมนุษย ์  

 ทั้งนี้ หลังจากการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ได้มีการปรับ 
ยุทธศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเม่ือวันที่ 6 กันยายน 2561 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์และการตลาด: ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของ
พ้ืนทีด่้านการท่องเที่ยว ผ่านการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ ข้อมูลและการเข้าถึง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT  
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ส่วนที่ 2 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จากการร่วมอภิปรายแผนยุทธศาสตร์
และปรับแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 18 และ 21 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 1. พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

ภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

1.1 พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2561 (ภาคผนวก 2 ) 

- มีการเปลี่ยนชื่อยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็น “เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน”  
- มีการเปลี่ยนชื่อยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็น “พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพ่ือการ 

ท่องเที่ยว”  เพื่อให้ตรงประเด็น ครอบคลุมมากขึ้น และเพ่ิมเติมรายละเอียดย่อย  
จากการประชุมในครั้งนี้จะมีการนำแผนฯ ของ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 มาปรับแก้เพื่อใช้พิจารณา 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561  

1.2 พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่ม 
จังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ฉบับที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 
2561 (ภาคผนวก 3 ) 

- มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียดย่อย ในแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อให้ตรงประเด็น 

ครอบคลุมมากขึ้น  

 2. สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื ่อพัฒนา      

การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสามารถในการแข่งขัน  

- ด้านความปลอดภัย ปัญหาคือ การกำหนดพื้นที่สีแดง ทำให้พื้นที่นี้ไม่คุ้มครองด้านความปลอดภัยทำ

ให้กระทบไปทุกหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น กรมเจ้าท่าอาจมอบอำนาจในการออกคำสั่งให้ศูนย์ความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการครบวงจรระดับจังหวัด (ผู้ว่า) 

- เอา Sefty zone for tourism ออก  

- เพ่ิม การยกเลิกพ้ืนที่สีแดงประกาสเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

- การช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

- เพ่ิม ตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ปีนัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 

- การเดินทาง ควรมีเที ่ยวบินตรง โดยในช่วงปีแรกต้องมีโปรโมชั ่นเที ่ยวบินเพื ่อให้ติดตลาดของ

นักท่องเที่ยว 

- รถยนต์และขนส่งสาธารณะ ควรมีเส้นทางในการเดินทางจากปีนัง – หาดใหญ่ ทั้งขาไปและกลับทุกๆ  

2 ชั่วโมง 

- บริการรถเช่า หากไม่มีรถแท็กซ่ีสาธารณะ ควรมี Grab ไว้เพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 

- แผนที่การเดินทาง เส้นทาง ป้ายบอกทาง ควรมี 3 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษ 

- การผ่านแดนต้องมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากนักท่องเที่ยวใช่รถยนต์ในการเดินทางเป็นจำนวน

มาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมเตมิรายละเอียดย่อยในหัวข้อการตลาดและประชาสัมพันธ์ คือ "การตลาดเชิงรุก" เพื่อการ

เข้าถึงนักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างบูรณาการและย่ังยืน 

- การสร้างจุดขายของแหล่งหรือเส้นทางใหม่ๆ ต้องอยู่ในพื้นที่หรือเชื่อมโยงกับสถานที่ที่ระดับโล ก

ยอมรับ อาทิ Satun UNESCO Global Geopark เนื่องจากเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จึงสามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ง่ายกว่าที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 

- ยกเลิกแผนการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางฮาลาล เนื่องจากจะขัดแย้งกันเองกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ในเรื่อง

ของการหาอัตลักษณ์ของการเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- กีฬาจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

- Green city เป็นเรื่องของเมืองเก่าสงขลา 

- ทำไมสิงคโปร์จึงสามารถพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นมรดกโลกได้ 

- ทำอย่างไรให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่าง ไทย-อินโดนีเซีย อย่างน้อยวันละ 100 คนต่อเที่ยวบิน ก็

อาจจะทำให้สายการบินกล้าลงทุนในเส้นทางนี้ 

- หาแหล่งที่เหมือนกันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระหว่างกัน อาทิ เมดานมีทะเลสาบโทบา สงขลาก็มี

ทะเลสาบสงขลาเช่นกัน 

 
 ผลจากการประชุมในครั ้งนี้ คณะทำงานจะนำแผนฯ ที่ได้รับการปรับปรุง (ฉบับที่ 4) แก้ไขเพ่ือ
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนต่อไป  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

เอกสารประกอบการประชุม 

 
ส่วนที่ 1  แนะนำโครงการและนำเสนอยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1  แนะนำโครงการและนำเสนอยุทธศาสตร์ 
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ภาคผนวก 2 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ฉบับที่ 2  

วันที่ 18 ธันวาคม 2561  
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วันที่ 18 ธันวาคม 2561 
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ภาคผนวก 3 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่ม 
จังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ฉบับท่ี 3  

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
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วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
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ภาคผนวก 4 

รายละเอียดโครงการ 
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กิจกรรมเพิ่มเติมภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
 

วัน เวลา และสถานที่ ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562  

หัวข้อกิจกรรมและระยะเวลาที่ดำเนินการ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวิพากย์แผนยุทธศาสตร์และปรับแผนปฏิบัติการด้านการ
ท่องเที่ยวฯ เดือนพฤศจิกายน 2561 (20 คน 2 วัน) 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวิพากย์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวฯ  
5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน เดือนธันวาคม 2561 

2.1 ครั้งที่ 1 จังหวัดสงขลา (60 คน 2 วัน) 
2.2 ครั้งที่ 2 จังหวัดสตูล (60 คน 2 วัน) 
2.3 จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส (80 คน 2 วัน)  

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สตูล สงขลา สะเดา 
 เดือนธันวาคม 2561 (100 คน 2 วัน) 

4. การประชุม Workshop ทีมวิชาการและฐานข้อมูล  เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (60 คน 2 วัน) 
5. ประชุมคณะทำงานโครงการทุก 2 สัปดาห์ (รวม 22 ครั้ง 20 คน  ) 
6. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทุก 3 เดือน (รวม 3 ครั้ง 20 คน ) 

วิทยากร  อยู่ระหว่างการประสานงาน   

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 500 คน 

1. บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบุคลากรที่มีประสบการณ์
ด้านการท่องเที่ยว 

2. ชาวต่างประเทศที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่ความ
เป็นนานาชาติ 

3. หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก 5 

กำหนดการประชุมโต๊ะกลม 
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กำหนดการประชุมโต๊ะกลม 
หัวข้อ การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์และปรับแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว  

(ภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์  
 

18 ธันวาคม 2561 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น. อภิปราย/วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์และปรับแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว 

โดย ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน/ อาจารย์สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ 
คุณมูสา มะโกะ / คุณประสิทธ์ กุลเทพรหม /คุณปกรณ์  ปรีชาวุฒิเดช 
คุณกิตธนา สุบรรพวงศ์/ คุณวราพร ชูภักดี /คุณพิชญ์ภูรี พ่ึงสำราญ 
 

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 – 14.00 น.  อภิปราย/วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์และปรับแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว (ต่อ) 
 ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน/ อาจารย์สุทธิชัย  งามชื่นสุวรรณ 

  คุณมูสา มะโกะ / คุณประสิทธ์ กุลเทพรหม /คุณปกรณ์  ปรีชาวุฒิเดช 
  คุณกิตธนา สุบรรพวงศ์/ คุณวราพร ชูภักดี /คุณพิชญ์ภูรี พ่ึงสำราญ 

14.00 น.      สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม 
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กำหนดการประชุมโต๊ะกลม 
หัวข้อ การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์และปรับแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว  

(ภายใต้โครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้) 

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์  
  

21 ธันวาคม 2561 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น. อภิปราย/วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์และปรับแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว  
โดย 1. ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา 

      2. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

       3. คุณบัวยัญ สุวรรณมณี  
                                                    อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

       4. คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.สงขลา 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 – 14.00 น.  อภิปราย/วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์และปรับแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว (ต่อ) 
โดย 1. ผศ.ดร.สุพัตรา  เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการฝ่ายอาเซียนศึกษา 

      2. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 

      3. นายบัวยัญ สุวรรณมณี  
                                                   อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

      4. นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา 
 

14.00    สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม 
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ภาคผนวก 6 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม  

การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 

จังหวัดสงขลา 

หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา  

จังหวัดสงขลา 

 

หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายกิตธนา สุบรรพวงศ์  กรรมการสมาคมฯ   สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ 

การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

 

หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา  ศูนย์อาเซียนศึกษา 

2. อาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

4. นายสุวนนท์ ชูจันทร์  นักวิชาการ    ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

5. นายพงสรรญ คัณทะโร  ผู้ประสานงานโครงการ   ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

6. นางสาวรัชริน เล่าส้ม  ผู้ประสานงานโครงการ   ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

7. นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ์ ผู้ประสานงานโครงการ   ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.  

8. นางสาวลักษิกา นุ้ยกุล  เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 
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จังหวัดสตูล  

หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายมูสา ยะโกะ   รองผู้อำนวยการ สำนักงานสตูล  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

สำนักงานสตูล 

 

จังหวัดนราธาวาส  

หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นาย ปรีชาวุฒิเดช  ประธานกรรมการ   บริษัท ประชารัฐรัก 

          สามัคคีนราธิวาส  

          (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

จังหวัดอ่ืนๆ  

หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. อาจารย์พิชญ์ภูรี พ่ึงสำราญ ที่ปรึกษา    มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 

2. นางวราพร ชูภักด ี  เลขานุการ    มูลนิธิพัฒนากรมนุษย์ 

ระหว่างประเทศ 
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมวันที่ 18 ธันวาคม 2561 

ตารางท่ี 1.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จำนวน ร้อยละ 
สงขลา 10 71.43 
สตูล 1 7.14 
ปัตตานี 0 0 
ยะลา 0 0 
นราธิวาส 1 7.14 
อ่ืน ๆ 2 14.29 
รวม 14 100.00 

 

จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลามากกว่าจังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 

จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่น ๆ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลา ร้อยละ 71.43       จังหวัด อื่นๆ ร้อยละ 14.29 

จังหวัดสตูล ร้อยละ 7.14 และจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 7.14  

 

ตารางท่ี 1.2 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วน 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 2 14.29 
เอกชน – ธุรกิจ 4 28.57 
ชุมชน 0 0 
วิชาการ 8 57.14 
ต่างประเทศ 0 0 
รวม 14 100.00 

 

จากตารางที่ 1.2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน – 

ธุรกิจ ชุมชน และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ ร้อยละ 57.14 ภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 

28.57 และภาครัฐ ร้อยละ 14.29 
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ตารางท่ี 1.3 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดต่าง ๆ 

1.) จังหวัดสงขลา 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 1 10.00 
เอกชน – ธุรกิจ 1 10.00 
ชุมชน 0 0 
วิชาการ 8 80.00 
ต่างประเทศ 0 0 
รวม 10 100.00 

 

จากตารางที่ 1.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสงขลา เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการมากกว่าหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ ร้อยละ 80.00 ภาครัฐ 

ร้อยละ 10.00 และภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 10.00  

 

2.) จังหวัดสตูล 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 1 100.00 
เอกชน – ธุรกิจ 0 0 
ชุมชน 0 0 
วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 
รวม 1 100.00 

 

จากตารางที่ 2.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสตูล เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่าหน่วยงาน ภาคเอกชน 

– ธุรกิจ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ                        ร้อยละ 100.00 
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3.) จังหวัดนราธิวาส 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 0 0 
เอกชน – ธุรกิจ 1 100.00 
ชุมชน 0 0 
วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 
รวม 1 100.00 

 

จากตารางที่ 3.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจมากกว่า

หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจวิชาการ ร้อย

ละ 100.00 

 

4.) จังหวัดอื่น ๆ 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 0 0 
เอกชน – ธุรกิจ 2 100.00 
ชุมชน 0 0 
วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 
รวม 2 100.00 

 

จากตารางที่ 4.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดอื่น ๆ เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจมากกว่า

หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 

100.00 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม  

การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 

จังหวัดสงขลา 

หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายบัวยัญ สุวรรณมณี  อดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา  

จังหวัดสงขลา 

 

หน่วยงานภาคเอกชน 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. นายชนินทร์ สาครินทร์  ประธานสภา    สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

จังหวัดสงขลา 

 

หน่วยงานภาควิชาการ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

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

2. นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

3. นายสุวนนท์ ชูจันทร์  นักวิชาการ    ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

4. นายพงสรรญ คัณทะโร  ผู้ประสานงานโครงการ   ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

5. นางสาวรัชริน เล่าส้ม  ผู้ประสานงานโครงการ   ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

6. นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ์ ผู้ประสานงานโครงการ   ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ.  

7. นางสาวลักษิกา นุ้ยกุล  เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.อ. 

 

จังหวัดอ่ืนๆ  

หน่วยงานภาครัฐ 

ลำดับ  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง       หน่วยงาน 

1. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี  อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

ตารางท่ี 2.1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จำนวน ร้อยละ 
สงขลา 9 90.00 
สตูล 0 0 
ปัตตานี 0 0 
ยะลา 0 0 
นราธิวาส 0 0 
อ่ืน ๆ 1 10.00 
รวม 10 100.00 

 

จากตารางที่ 2.1 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลามากกว่าจังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่น ๆ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากจังหวัดสงขลา ร้อยละ 90.00 และ 

จังหวัดอ่ืน ๆ ร้อยละ 10.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.2 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วน 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 2 20.00 
เอกชน – ธุรกิจ 1 10.00 
ชุมชน 0 0 
วิชาการ 7 70.00 
ต่างประเทศ 0 0 
รวม 10 100.00 

 

จากตารางที่ 2.2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ ร้อยละ 70.00 

ภาครัฐ ร้อยละ 20.00 และภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 10.00  
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ตารางท่ี 2.3 จำนวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามภาคส่วนของจังหวัดต่าง ๆ 

5.) จังหวัดสงขลา 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 1 11.11 
เอกชน – ธุรกิจ 1 11.11 
ชุมชน 0 0 
วิชาการ 7 77.78 
ต่างประเทศ 0 0 
รวม 9 100.00 

 

จากตารางที่ 2.3.) พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดสงขลา เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาควิชาการ

มากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาค

วิชาการ ร้อยละ 77.78 ภาครัฐ ร้อยละ 11.11 และภาคเอกชน – ธุรกิจ ร้อยละ 11.11  

 

 

 

 

6.) จังหวัดอื่น ๆ 

ภาคส่วน จำนวน ร้อยละ 
ภาครัฐ 1 100.00 
เอกชน – ธุรกิจ 0 0 
ชุมชน 0 0 
วิชาการ 0 0 
ต่างประเทศ 0 0 
รวม 1 100.00 

 

จากตารางที่ 6. พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดอื่น ๆ เป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า

หน่วยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ โดยเป็นผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 100.00 
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ภาคผนวก 7  

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

การประชุมโต๊ะกลมวันที่ 18 ธันวาคม 2561 
  การประชุมโต๊ะกลม พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื ่อเพิ ่มจำนวนนักท่องเที ่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้   
ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ช ั ้น 4 สำนักทรัพยากรการเร ียนรู ้ค ุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่      
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การประชุมโต๊ะกลมวันที่ 21 ธันวาคม 2561 
  การประชุมโต๊ะกลม พิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ของกลุ ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื ่อเพิ ่มจำนวนนักท่องเที ่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้   
ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ช ั ้น 4 สำนักทรัพยากรการเร ียนรู ้ค ุณหญิงหลง  
 อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2561  

   

    
 

     
 

 
 


