
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

    

         

 

โครงการผลติและเผยแพร่สารคดส้ัีน 

 

ชุด กรณศึีกษาการพฒันาการท่องเทีย่วของกลุ่มจังหวดัภาคใต้ชายแดน 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยว

จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้เพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ และการลงทุน
ในประเทศอาเซียนใต้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเชิงลึก และเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นฐานข้อมูล
ส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่มีมิติด้านสังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียน
ใต้ สู่ ก า ร พั ฒ น าก ารท่ อ ง เที่ ย วที่ ยั่ งยื น ระดั บ ส าก ล  ศู น ย์ อ า เซี ย น ศึ ก ษ า  ด ร .ถ นั ด  ค อมั น ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดท าโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษาการพัฒนา           
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมี Chira Academy ในนามของ บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอน
ซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการน าเสนอสาระส าคัญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและ
เผยแพร่กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการฯ ดังกล่าว ผ่านสื่อสู่สาธารณชนในวงกว้าง 

โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สารคดีสั้น (พร้อม Sub – Title ภาษาอังกฤษ) 
ความยาวตอนละ 5 นาที จ านวน 25 ตอน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จ านวน 32 คน จากภาครัฐ เอกชน ชุมชน วิชาการ และต่างประเทศ 
พร้อมให้ข้อมูลสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละตอน ออกอากาศระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 – 2 กันยายน 
2562 รายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงวันออกอากาศสารคดีสั้น 

ชุดที ่1: นโยบายของภาครัฐเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมสนับสนุน จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันเผยแพร่ รายการ/ช่อง ลิงก์รายการ 

ตอนที่ 1: นโยบาย “รัฐ” 
เพ่ือการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

วันจันทร์ที่ 
7 ม.ค. 62 

สู่..ประเทศไทย 
4.0 ช่อง NBT 
เวลา 14.00-
14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/MhaB5xWAYkc 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/MhaB5xWAYkc 

ตอนที่ 2: จุดเด่นการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ชายแดนใต้ที่ภาครัฐต้องให้
การส่งเสริมและสนับสนุน 

วันเสาร์ที่ 
12 ม.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ” 
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/nlJGhgDcEXc 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/4KUj5M-prsw 
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ตอนที่ 3: “รัฐ”กับการ
พัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยว
จังหวัดชายแดนใต้ 

วันเสาร์ที่ 
26 ม.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ” 
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/JBqPtkRFc6I 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/cBhUWWlXCWg 

ตอนที่ 4: ความจริง..ตรง
ประเด็น กลุ่มท่องเที่ยว
จังหวัดชายแดนใต้ 

วันจันทร์ที่ 
4 ก.พ. 62 

สู่..ประเทศไทย 
4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-
14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/7Hh1GDi8MHg 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/LMOR9PFLmBo 

ตอนที่ 5: กลุ่มท่องเที่ยว
จังหวัดชายแดนใต้..การ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

วันเสาร์ที่ 
9 ก.พ. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ” 
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/a13Z1NIqyxQ 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/5y03mS0Kt0M 

ชุดที่ 2: การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการทอ่งเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันเผยแพร่ รายการ/ช่อง ลิงก์รายการ 

ตอนที่ 1: มาตรฐานด้าน
การท่องเที่ยว..กลุ่ม
ท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 

วันเสาร์ที่ 
23 ก.พ. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/Ze9mSYsvpNU 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/eRzLWTWSQJg 

ตอนที่ 2: ร่วมพลัง..เพ่ือ
มาตรฐานการท่องเที่ยว 

วันจันทร์ที่ 
4 มี.ค. 62 

สู่..ประเทศไทย 
4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-
14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/JjkMNk7v3UA 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/0uIwK6Cc14c 

ตอนที่ 3: ของบ้าน..บ้าน 
ขึ้นห้าง 

วันเสาร์ที่ 
9 มี.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ” 
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/ZZ4p_PemTmY 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/L-uYmI_lzng 



 

 

ตอนที่ 4: ตลาดล่าง..สู่..
ตลาดบน 

วันเสาร์ที่ 
23 มี.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/3kVZEo4BEFU 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/9A7H4wzW-Iw 

ตอนที่ 5: สร้าง “Brand” 
สร้าง “คน” 

วันจันทร์ที่ 
1 เม.ย. 62 

สู่..ประเทศไทย 
4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-
14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/STA13qZQV9A 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/Vhvb3E24kjQ 

ชุดที่ 3: การพัฒนานวัตกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่และโลจิสติกส์ จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันเผยแพร่ รายการ/ช่อง ลิงก์รายการ 

ตอนที่ 1: โลจิสติกส์..โลจิ
สติกส์ด้านการท่องเที่ยว 

วันเสาร์ที่ 
13 เม.ย. 62  

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/P7Ftjg8sBGQ 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/qHo5k2WNVS4 

ตอนที่ 2: จุดเด่นทางด้านโล
จิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว
ของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดนใต้ (ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม) 

วันเสาร์ที่ 
27 เม.ย. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/Z97M-gS1Xf8 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/-QxTzTHHHzo 

ตอนที่ 3: จุดเด่นทางด้านโล
จิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว
ของ กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดนใต้(เส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางกายภาพ) 

วันจันทร์ที่  
6 พ.ค. 62  

สู่..ประเทศไทย 
4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-
14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/pLWgYYthVxg 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/mGqSMwrX7sU 

ตอนที่ 4: นวัตกรรมโลจิ
สติกส์ด้านการท่องเที่ยว..
เชื่อมโยงกลุ่มท่องเที่ยว
จังหวัดชายแดนใต้ 

วันเสาร์ที ่
11 พ.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ” 
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/E6M77fn-xyE 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/QnxNppCOr58 



 

 

ตอนที่ 5: นวัตกรรมด้านโล
จิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว..
เชื่อมโยงอาเซียนใต้ 

วันเสาร์ที่ 
25 พ.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30น. 
 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/4Nx0dVywOjQ 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/Fkr8BJvIPok 

ชุดที่ 4: การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันเผยแพร่ รายการ/ช่อง ลิงก์รายการ 

ตอนที่ 1: Identity and 
Quality 

วันจันทร์ที่ 
3 มิ.ย. 62 

สู่..ประเทศไทย 
4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-
14.30 น. 
 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/wUzWn2E54Gk 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/2N22mDTg8S4 

ตอนที่ 2: ท าตลาด...มอง
แหล่ง  

วันเสาร์ที่ 
8 มิ.ย. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/fn0bsA1wbAA 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/dC2VPOB1dKk 

ตอนที่ 3: มองแหล่ง..มอง
ตลาด 

วันเสาร์ที่ 
22 มิ.ย. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/TR_0iOoM-9U 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/GwI_vRwa86c 

ตอนที่ 4: เที่ยวอะไร เที่ยว
แบบไหน เที่ยวอย่างไร 
กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

วันจันทร์ที่ 
1 ก.ค. 62 

สู่..ประเทศไทย 
4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-
14.30 น. 
 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/t85OYrpX-hU 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/F0_wZKB5t9s 

ตอนที่ 5: ท าตลาดแบบไหน
..ถูกใจอาเซียนใต้ 

วันเสาร์ที่ 
13 ก.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30 น 
. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/fd-LN366PyY 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/mnESjbqbhzs 



 

 

ชุดที่ 5: การเชื่อมต่อกับอาเซียนใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันเผยแพร่ รายการ/ช่อง ลิงก์รายการ 

ตอนที่ 1: พ่ี-น้อง 
คาบสมุทรมาลายู 

วันเสาร์ที่ 
27 ก.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/dzXVIHesyxg 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/3WugK6lFrCM 

ตอนที่ 2: คุณค่าของความ
หลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียว 

วันจันทร์ที่ 
5 ส.ค. 62 

สู่..ประเทศไทย 
4.0 ช่อง NBT 
เวลา 14.00-
14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/dgvr0tOd_tQ 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/a96SyaGZHlI 

ตอนที่ 3: วิถีอาหาร..วิถี
ชีวิต 

วันเสาร์ที่ 
10 ส.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/dRlJS8pCkKA 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/hFqEJo4MN3w 

ตอนที่ 4: รู้จัก IMT-GT  วันเสาร์ที่ 
24 ส.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น 
กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 
21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/Xf3KpERq-HE 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/zxUrnXuN8ok 

ตอนที่ 5: ความร่วมมือ
ทางด้านการท่องเที่ยวใน 
IMT-GT  

วันจันทร์ที่ 
2 ก.ย. 62 

สู่..ประเทศไทย 
4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-
14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/9Be26WDl_Dw 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/NuxbBr-nkVM 
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ค าน า 

 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยว
จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้เพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ และการลงทุน
ในประเทศอาเซียนใต้  

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนามาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล มีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน  
โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลและกระบวนการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีส่วนร่วมตลอด Value Chain  
เพ่ือเป็นกระบวนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และยั่งยืน
และเพ่ือเป็นการน าเสนอสาระส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ และการเผยแพร่งานและ
กิจกรรมส าคัญ ๆ ของศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านสื่อสู่สาธารณชน
ในวงกว้าง ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ จึงจัดท าโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมี Chira Academy ในนามของ บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัล
แตนท์ จ ากัด ด าเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ที่เป็นชุดความรู้ที่ทันสมัย มี
ประโยชน์ และมีคุณค่าในการพัฒนาและต่อยอดการพัฒนาในอนาคต 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่านเพ่ือสามารถน าไป
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ในล าดับต่อไป 
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วิธีการด าเนินงาน 
1.วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือน ารวบรวมน าเสนอสาระ ความรู้ มุมมอง วิสัยทัศน์ และกรณีศึกษาต่าง ๆ การพัฒนาการ
ท่องเที่ ยวของกลุ่มจั งหวัดภาคใต้ชายแดน ในรูปแบบของสารคดีสั้น  (พร้อม Sub – Title 
ภาษาอังกฤษ) ความยาวตอนละ 5 นาที จ านวน 25 ตอน เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านรายการ โทรทัศน์ 
Youtube และหน้าเว็บไซต์ของศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1.2 เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมส าคัญ ๆ ของศูนย์อาเซียน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่าน “สื่อ” สู่สาธารณชนในวงกว้าง 

1.3 เพ่ือพัฒนาชุดความรู้และคลังความรู้ของศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2.  ขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

2.1  เปิดรับข้อเสนอโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

2.2  สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 
2.3  จัดท าสารคดีสั้น เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

3.ขอบเขตการด าเนินงาน 
3.1  รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
3.2  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย บทสัมภาษณ์  เนื้อหาประเด็นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ          
การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในรูปแบบ รายการสารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษา       
การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จ านวน 25 ตอน ตอนละ 5 นาที ช่องทาง
เผยแพร่ ในรายการ รายการโทรทัศน์ สู่..ประเทศไทย 4.0  ออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันจันทร์ ที่ 1 
ของเดือน ระหว่างเวลา 14.00-14.30 น.และ รายการคิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” ออกอากาศทาง
ช่อง Thai TV Global Network (TGN) ซึ่งเผยแพร่ภาพออกอากาศผ่านดาวเทียม กว่า 177 ประเทศ    
ทั่วโลก ทุกวันเสาร์ 2 และ เสาร์ที่ 4 ของเดือน ระหว่างเวลา 21.05 – 21.30 น. ตั้งแต่ เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อเสนอโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น 
 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยว
จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนตอนใต้เพ่ือเผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ และการลงทุน
ในประเทศอาเซียนใต้ 

เพ่ือให้การน าเสนอสาระส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ การเผยแพร่งาน และ
กิจกรรมส าคัญ ๆ ภายใต้การด าเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ผ่านสื่อสู่สาธารณชนในวงกว้าง จึงเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการจัดบริษัทต่าง ๆ เพ่ือผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีบริษัทส่งข้อเสนอโครงการมา 
3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท บิ๊ก บราเธอร์ คอนซัลติ้ง แอเซอร์วิส จ ากัด 
และบริษัท พริม เซอร์วิสมายด์ เอเซีย จ ากัด 

จากการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าว ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ได้รับข้อเสนอโครงการผลิตและ
เผยแพร่สารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดย บริษัท เอเชีย
แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จ ากัด เพ่ือผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย สารคดีสั้น (พร้อม Sub – 
Title ภาษาอังกฤษ) ความยาวตอนละ 5 นาที จ านวน 25 ตอน โดยการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมให้ข้อมูลสาระความรู้ที่เก่ียวข้องในแต่ละตอน รายละเอียด ดังนี้ 
 
 

สาระส าคัญและการน าเสนอ 
โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ชายแดน" จ านวน 25 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที จะน าเสนอสาระ ความรู้ มุมมอง วิสัยทัศน์ และ
กรณีศึกษาต่าง ๆ การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน แพร่ภาพผ่านสื่อรายการโทรทัศน์ 
“รายการ คิดเป็น.. ก้าวเป็น..  กับ ดร.จีระ” ออกอากาศทางสถานี TGN (Thailand Global Networks) 
ออกอากาศครอบคลุม 177 ประเทศทั่วโลก ทุกวันเสาร์ เวลา 21.05-21.30 น. ทาง Youtube และเผยแพร่ใน
รูปแบบของ Clip VDO บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ส าหรับเนื้อหาของสารคดีในแต่ละตอนแบ่งเป็น 
1) Scoop ต้นเรื่องเปิดประเด็น /ให้ความรู้และภาพประกอบที่สวยงาม น่าสนใจ 
2) บทสัมภาษณ์ / การสนทนา กับผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ชายแดน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน 
 

สารคดีสั้นจ านวน 25 ตอน ประกอบด้วย  
ความรู้ชุดที่ 1 นโยบายของภาครัฐเพ่ือการพัฒนาและการส่งเสริมสนับสนุน  จ านวน 5 ตอน  
ความรู้ชุดที่ 2 กรณีศึกษาของการพัฒนามาตรฐานตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ  จ านวน 5 ตอน  
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ความรู้ชุดที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่และโลจิสติกส์  จ านวน 5 ตอน  
ความรู้ชุดที่ 4 การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จ านวน 5 ตอน 
ความรู้ชุดที่ 5 การเชื่อมต่อกับอาเซียนใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  จ านวน 5 ตอน 

 

การแพร่ภาพออกอากาศและการประชาสัมพันธ์ 

 แพร่ภาพผ่านสื่อรายการโทรทัศน์ “รายการ คิดเป็น.. ก้าวเป็น..  กับ ดร.จีระ” ออกอากาศทางสถานี 
TGN (Thailand Global Networks) ออกอากาศครอบคลุม 177 ประเทศทั่วโลก ทุกวันเสาร์           
เวลา 21.05-21.30 น. 

 เผยแพร่ทาง Youtube 

 เผยแพร่ในรูปแบบของ Clip VDO บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ส่วนที่ 2 รายงานการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จ านวน 33 คน จากภาครัฐ เอกชน ชุมชน วิชาการ และต่างประเทศ 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและผู้แทนจากภาครัฐ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย  
(1) นายบัวยัญ สุวรรณมณี  

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา 
(2) นายอ าพล พงศ์สุวรรณ  

หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา 
(3) นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
(4) พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี  

ผู้บัญชาการต ารวจท่องเที่ยวแห่งชาติ 
(5) นายสนั่น ณ นุวงศ์  

ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ภาคใต้ชายแดน 
(6) นายจรูญ แก้วมุกดากุล  

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี 
(7) นายฉัตรชัย อุตสาหะ  

หัวหน้าส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
(8) นางเสาวรีย์ ชูเกิด  

ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณองค์กาบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
(9) น.ส.รุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข  

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
(10) คุณจิระภา หนูชัย  

นักสื่อสารมวลชนช านาญการ ส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดยะลา 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายบัวยัญ สุวรรณมณี 

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา 
นโยบายเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเป็นอย่างไร 

ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มจังหวัด จังหวัดสงขลาไปอยู่กับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ศูนย์กลางอยู่ที่           
สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2562 แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนก็ยังเป็นที่จั งหวัด
สงขลา เพราะสงขลาเป็นเมืองศูนย์กลาง ไม่ว่าเป็นทางคมนาคมขนส่ง มีสนามบินที่เป็นสนามบินนานาชาติ 
นักท่องเที่ยวจะเข้ามาสามารถส่งต่อไปยัง 5 จังหวัดชายแดนได้ สนามบินหาดใหญ่จะมีนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีนมาจากคุนหมิงมาจะมาลงหาดใหญ่สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน 
โดยมากพักหาดใหญ่ 1 คืนและไปเที่ยวต่อจังหวัดสตูลก็คือเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 5 จังหวัด
ชายแดนตาม ตามโครงสร้างเดิม สงขลาก็มีส่วนในการที่จะสนับสนุนหรือเป็นต้นทาง สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยว 
 

ความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้

ความส าคัญมากถือว่าการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 โดยกระทรวงมีศูนย์เค้าเรียก
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือ ศูนย์ TAC (Tourist Assistance Center) อยู่ทั่วประเทศ แต่ไม่ทุกจังหวัด   
จะอยู่เฉพาะจังหวัดเมืองท่องเที่ยวหลัก เมืองท่องเที่ยวใหญ่ ๆ จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวหลัก
ก็ได้มีการตั้งศูนย์ขึ้น เป็นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบปัญหาในเบื้องต้น  

กรมการท่องเที่ยวก็มีนโยบายเชิงรุกมีอาสาสมัครช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยวจะอยู่ในพ้ืนที่ เป็น
การสร้างเครือข่ายร่วมมือกันทุก ๆ ฝ่าย เช่น ต ารวจท่องเที่ยวเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วถึงเหตุการณ์ก่อน ต ารวจ
ท่องเที่ยวจะมีอาสาสมัครต ารวจท่องเที่ยวอยู่ในพ้ืนที่ส าคัญ อย่างเช่น หาดใหญ่ หลีเป๊ะ  

การช่วยเหลือจะช่วยเหลือในเบื้องต้น จากนั้นจะส่งต่อหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาของ
นักท่องเที่ยวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวโดนหลอกลวงจากบริษัทน าเที่ยวจะส่งต่อให้ส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก ์

ในส่วนของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ภาพลักษณ์เรื่องความมั่นคงไม่ค่อยดี แต่ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน 
ภาครัฐ หรือองค์กรอ่ืน ๆ ก็จะพยายามสร้างความเชื่อมั่น โดยจัดกิจกรรมเกือบทุกเดือน เช่น  การส่งเสริม    
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวที่ปัตตานี ทางนราธิวาสก็มีเจ้าแม่ทับทิม ของสงขลาเองก็มี
งานเทศกาลต่าง ๆ เช่นสงกรานต์ 

เรื่องการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อย่างเช่น การวิ่งมาราธอนที่จังหวัดปัตตานี มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้ามาร่วมวิ่งเป็นจ านวนมาก และมีการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่นักท่องเที่ยวจาก
ประเทศมาเลเซียเดินทางท่องเที่ยวด้วยบิ๊กไบค์ และเข้ามาเป็นหมู่คณะ  

ส่วนของราชการก็ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ การเข้ามาสัมผัสของนักท่องเที่ยว
จะเป็นการสื่อเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันได้ดีท่ีสุด 
 

การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียนใต้ 
หลังจากที่สายการบินที่บินตรงจากอินโดนีเซียหยุดให้บริการก็เหมือนเป็นการขาดจุดเชื่อมต่อตรง

ระหว่าง จังหวัดภาคใต้ชายแดนสู่อาเซียนใต้ แต่โครงการ IMT-GT ที่เป็นความเชื่อมโยงของ 3 ประเทศก็มีการ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเมืองเก่าของ 3 ประเทศ ของประเทศไทยก็เป็นภูเก็ตกับสงขลา ส่วนประเทศ
อินโดนีเซียปาลาเล็มบัง คือ มาเลเซีย คือ ซาวาโลโต้หรือเดิม คือ มะละกา  

แต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องกฎหมายการท าวีซ่าของนักท่องเที่ยวของประเทศที่มีชายแดนไม่ติดกันเมื่อก่อน
เช้าออกกี่ครั้งก็ได้ แต่ตอนนี้เข้าไปปีละ 2 ครั้ง แต่ถ้าเข้าครั้งที่ 3 ต้องของวีซ่า กฎหมายนี้ออกมาตั้งแต่
ประมาณเดือนธันวาคม 2559 การออกฎหมายนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคง  

แต่ถ้ามีการพัฒนาเรื่องกรอบความร่วมมือ IMT-GT ก็น่าจะมีการทบทวนกฎหมายนี้อีกครั้ง  
 

ความพร้อมเรื่องผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
ถ้าเราจะเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มอินโดนีเซีย  ต้องเอามาตรฐานฮาลานมาเป็นมาตรฐานความสะอาด 

ความมั่นใจในเรื่องอาหาร สถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวประกอบพิธีทางศาสนา แต่ถ้าเป็นเชื้อสายจีนเรื่องอาหาร
การกินเป็นเรื่องที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาก 
 

การท่องเที่ยวของ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนในความเห็นของท่าน 
ศักยภาพด้านกายภาพมีความพร้อมมาก เชื่อมต่อการท่องเที่ยวโดยใช้วัฒนธรรมเพราะวิถีความ

เป็นอยู่ลักษณะอาหารการกินมีความคล้ายกับกลุ่มอาเซียนใต้ เรื่องของการท าการตลาดท่องเที่ยวของ 3 
จังหวัด มีปัญหาอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องความมั่นคง แต่เราสร้างความเชื่อมั่นได้โดยการร่วมมือกัน จัดกิจกรรม 
อาจจะเริ่มจากนักท่องเที่ยวที่มีญาติอยู่ที่นี่ จัดกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องพอมาเยี่ยมญาติก็มาเที่ยวด้วย และ
เน้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรม อย่างเช่นการจัดกิจกรรมเก่ียวกับอาหาร 

ยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา จะจัดการประกวด “Miss Tourism” 
โดยให้นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาประกวด ในช่วงที่เราจัดประเพณีสงกรานต์จัดต่อเนื่องมาหลายปี
แล้ว นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจและมีการส่งประกวดเพ่ิมขึ้นทุกปี แสดงว่ากิจกรรมเริ่มเป็นที่ รู้จักและดึงให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวมากขึ้น  
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การท ากิจกรรมแต่ละครั้งก็จะมีเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ททท. ธุรกิจการท่องเที่ยวต่าง ๆ  
และก็ขยายการมีส่วนร่วมออกไปทุก ๆ ปี  
ความคิดเห็นนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยงของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ต้องมีการเตรียมความพร้อมการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว เรื่องความปลอดภัยและการให้ความ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องส าคัญ  

เรื่องภาษาอังกฤษในการสื่อสารต้องมีการฝึกเพ่ือให้ได้มาตรฐานเรื่องการท่องเที่ยว ภาษาจีนต้องฝึก
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย แม้ว่าบางครั้งอาจจะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวด้วยภาษาถิ่น ปกติกรมการ
ท่องเที่ยวก็จะมาฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษา ให้กับมัคคุเทศก์อาชีพเพ่ิมเติม จะเป็นภาษาจีน ภาษาพม่า และมี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมาช่วยฝึกเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
คนที่เข้าไปช่วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะมีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยง ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวทั้งเรื่องบริการ 
มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
สิ่งท่ีส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ภาครัฐ ภาคเอกชนจับมือกันเพ่ือสร้างกิจกรรมอะไรต่างๆ เพ่ือเป็นสื่อถึง ความเชื่อมั่น เป็น
กระบอกเสียงให้กับทางฝ่ายราชการในการที่จะยืนยันว่ามันไม่ใช่เหมือนที่สื่อออกไป มีอีกอย่างที่ค่อนข้างจะท า
ให้อะไรต่าง ๆ มันกระจายไปได้เร็ว คือ สื่อ 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

แนะน างานของท่านในปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดอย่างไร  
 ดูแลงานนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
โดยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

กรณีศึกษาการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย 
ความปลอดภัยแบ่งเป็น 2 แบบ 

1.ความม่ันคง ในฐานะท่ีอยู่ในพื้นที่ท่ีติดต่อกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยหลายหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ทหาร ต ารวจ เทศบาล มาตรการการดูแลความปลอดภัยใน
จังหวัดสงขลาค่อนข้างจะเข้มงวดเหมือนกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ช่วงนี้ เข้มงวดน้อยลงตัวอย่าง ทางเข้า
เมืองจุดหลักมีการตั้งด่าน มีการสแกนกระเป๋าก่อนเดินเข้าห้าง ซึ่งจังหวัดอ่ืนไม่มี 

2.ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป มีมาตรการความปลอดภัยในการขับขี่ การ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงสงกรานต์ทางส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาร่วมกับ
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตั้งศูนย์ในการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค 

 
แผนพัฒนา Logistics เชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย ไปถึง 5 จังหวัดในกลุ่ม
ภาคใต้ชายแดน 
 Logistics การขนถ่ายนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญ แผนการพัฒนาในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
 1.สายการบินตรง เช่น จากอินโดนีเซีย หน่วยงานที่จะผลักดัน ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ       
ด้านการท่องเที่ยว และท่าอากาศยาน จะมีการขยายสนามบินเพ่ิมขึ้น ภายใน 5 ปี จะมีถึง 14-16 หลุมจอด 
จากตอนนี้ที่มีอยู่ 4 หลุมจอด น่าจะมีเส้นทางต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ต้องหารือการท่าอากาศยานว่า หลุมจอด     
ที่เพ่ิมขึ้น จะมีเส้นทางใดที่เพ่ิมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ภายใน 4 -5 ปี สงขลา
ต้องวางแผนรองรับนักท่องเที่ยว ตอนนี้มีเที่ยวบินเช่าเหมาล าจากจีนเข้ามา เช่น มาจากคุนหมิง ซึ่งมีสัปดาห์ละ 
3 เที่ยวบิน มีนักท่องเที่ยวมามากแต่ก็กระจายไป โดยลงเครื่องบินที่หาดใหญ่แล้วต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ สตูล แต่
ยังไม่ได้ขยายไปที่ อ่ืน กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนได้ท าโปรแกรมทัวร์มาก่อนล่วงหน้าแล้ว ถ้าท าแผนเชิงรุก             
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เช่น มาที่สงขลาแล้วกระจายไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะหารือกับ Agent บางทีนักท่องเที่ยวอาจจะ
ไม่รู้ ไม่ใช่ว่าไม่มา อาจจะยังไม่มีการท าการตลาดเชิงรุกมากที่จะประชาสัมพันธ์ว่า 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน    
มีอะไรใหม่ อาจจะวางแผนเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ส ารวจความชอบของนักท่องเที่ยว แล้วก็คัด 5 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน เคยเสนอว่า จะท าให้ท าเส้นทางมังกร 
 2. ระบบขนส่งของจังหวัดสงขลาพอใช้ได้ในระดับหนึ่ง เพราะระบบการเดินทางภายในจังหวัดสงขลา
ยังไม่สมบูรณ์แบบ การเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่เข้ามายังตัวเมืองสงขลามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเกือบเท่า
ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ า จึงมีแผนพัฒนาการขนส่งส่วนนี้ควบคู่ไปกับสนามบิน อาจจะมีรถบัสจาก
สนามบินเข้ามายังตัวเมืองท าให้ค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งท าได้โดยการหารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริง เพราะมีรถหลายชนิดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก  อาจมีการจัดให้มีรถราคาพิเศษส าหรับ
นักท่องเที่ยวหรือเส้นทางพิเศษส าหรับนักท่องเที่ยว 
 

มีแนวทางอย่างไรในการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้นักท่องเที่ยวทราบ 
 สื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลมาก ตอนนี้แข่งขันด้วยเนื้อหา (Content) ทางจังหวัด                  
มีเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค แฟนเพจในระดับหนึ่ง เช่น เว็บไซต์สงขลามหาสนุก เว็บไซต์ของส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬา ก็จะได้ภาคเอกชนมาช่วยดูแล รวมถึงแอพพลิเคชั่นใกล้จะเสร็จแล้ว มีของส่วนกลางที่เป็นของกระทรวง
เองเป็น Big Data ที่รวมฐานข้อมูลของทั้งประเทศ ก็จะย่อยลงมาถึงสงขลา รวมถึงที่ท าของ 5 จังหวัด                 
กลุ่มภาคใต้ชายแดน ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนภายในพ้ืนที่รับรู้ได้ แต่ที่ผ่านมา การไปประชาสัมพันธ์ใน
ต่างประเทศ เช่น จีน เพ่ิงทราบภายหลังว่า ในจีน ไม่ได้มียูทูปหรือเฟซบุ๊ค ต้องดูว่า แต่ละพ้ืนที่รับข้อมูลที่ 
share ไปได้หรือไม่ เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์ได้ถูกวิธี ต้องมีการหารือกัน อาจใช้เครือข่ายคือ ททท.
ภูมิภาคที่อยู่ในต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานว่า ควรท าเนื้อหาอะไรแล้วส่งไปที่ใด เพ่ือกระจายข้อมูลและเป็น
ตัวกลางประชาสัมพันธ์  
 

มีแนวทางอย่างไรในการท าการตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 
 กลุ่มอินโดนีเซีย เคยมีการหารือกันในกลุ่มภาคเอกชน สมาคม สมาพันธ์ สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ก็เสนอมาว่า ตลาดมาเลเซียค่อนข้างอ่ิมตัวแล้ว แต่ก็ยังมีคนมาเที่ยว ประเทศอินโดนีเซียมีประชากร
จ านวนมาก แต่ไทยไม่สามารถดึงดูดกลุ่มนี้มาได้ สิ่งแรกที่ทุกคนคิดคือเรื่องการเดินทางไม่สะดวก จากการที่ได้
ไปลงพ้ืนที่ อินโดนีเซีย สื่อต่างๆ เช่น ป้ายต่างๆ มีจ านวนค่อนข้างมาก หมายถึง มี พ้ืนที่จัดแสดงป้าย
ค่อนข้างมาก น่าจะเป็นช่องทางให้ไทยประชาสัมพันธ์ได้บ้าง  

ปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ การเชื่อมข้อมูลให้ไปถึง บางทีก็ท าเฉพาะส่วนของตน แต่ไม่ได้คิดแผนการ
ตลาดต่างประเทศ ยังขาดแคลนบุคลากรแปลภาษาในสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว บางครั้งท าให้มีความ
ล่าช้าในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยน่าจะช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้ อาจจะให้นักศึกษาท า นักศึกษา
หลายมหาวิทยาลัยก็เข้ามาเสนอหัวข้อโครงการวิจัยต่อส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จึงได้
แนะน าให้แก้ไขบางส่วนแล้วสามารถน ามาใช้ได้จริง หลายคนแก้ไขแล้วทางส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสงขลาก็ได้น ามาใช้ 
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 ได้เคยหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตั้งแต่สมัยผู้ว่าคนเดิม แต่ละคณะมาท างานด้านการ
ท่องเที่ยวได้ทั้งหมด ก็ได้แต่พูดแต่ไม่สามารถดึงออกมาท าจริงได้ บางครั้งต้องมีคนไปเชื่อมในระดับนโยบาย 
ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์จะน าตนเองออกมาข้างนอก เป็นการเรียนการสอนผ่านการท างานจริง เช่น       
จัดสมิหลาแจ๊สเฟสติวัล พยายามสื่อสารว่า ทุกคนฟังดนตรีแจ๊สได้ ผนวกกับการท างานที่ต้องมีการวาดรูป    
คนที่ไม่ได้ชอบดนตรีมากก็อาจจะมาเสพงานศิลป์ จึงกลายเป็นภาพความร่วมมืออย่างแท้จริง 
กรณีศึกษาที่มีปัญหาแต่ผ่านการแก้ไขปัญหามาแล้ว 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดได้หางบไปสร้างสิ่งต่างๆในชุมชนท่องเที่ยว เมื่อสร้างเสร็จแล้ว
จะต้องส่งมอบให้เจ้าของพ้ืนที่ดูแล บ ารุงรักษา จัดสรร เก็บงบประมาณ เพราะทางส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดไม่สามารถไปดูแลได้ การบริหารจัดการจึงต้องมาจากท้องถิ่นและภาคเอกชน บางครั้งชุมชน
ศักยภาพไม่พอ อย่างคลองแดนสามารถเดินได้ด้วยตนเอง ทางส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
มหาวิทยาลัยและส่วนราชการอ่ืนก็ได้ไปท าหลายสิ่งให้คลองแดน ปัจจุบันคลองแดนสามารถเดินได้ด้วยตนเอง
แล้วในด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด การบริหารจัดการ แต่ก็มีบางส่วนที่นอกเหนือศักยภาพ ซึ่งคลองแดน
ก็ต้องของบประมาณอยู่ ตอนที่น้ าท่วมหนัก สะพานขาด ถือเป็นโครงสร้างใหญ่ ต้องกลับมาของบประมาณไป
ช่วย ถ้ามีการรับรู้ร่วมกัน การพัฒนาอะไรก็จะเป็นภาพรวมได้   

อีกพ้ืนที่คือเกาะยอ แม้ดูเหมือนว่าจะขายได้แล้วแต่การบริหารจัดการยังไม่ดีเพราะขาดเจ้าภาพหลัก
ในท้องถิ่น ยังแยกเป็นกลุ่มอยู่ กลุ่มท าผลิตภัณฑ์ กลุ่มโอทอป กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร กลุ่มโฮมสเตย์ แต่
ละกลุ่มก็ต่างคนต่างท า ทุกอย่างเป็นภาพรวมของการท่องเที่ยว แต่ถ้าแต่ละกลุ่มจับมือกันไม่ได้ การบริหาร
จัดการเป็นเรื่องยาก หลายคนบอกว่า ต้องผลักดันเกาะยอให้ได้เพราะเป็นจุ ดขายของจังหวัดสงขลา จาก
หาดใหญ่ถ้าไม่ได้เช่ารถมาจะเดินทางไปเกาะยออย่างไร แล้วถ้าไปอย่างประหยัด จะท าอย่างไร มาถึงเกาะยอ
แล้วต้องไปที่ไหน ถือเป็นเรื่องบริหารจัดการทั้งหมด ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดได้เคยไปวางแผน
และให้แนวทางไว้ แหลมพ้อน่าจะเป็นจุดตั้งต้นได้ อาจจะมีการไปสร้างศูนย์บริการ รัฐสามารถสร้าง
ศูนย์บริการให้ได้ แต่ขาดผู้บริหารต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้ เพราะมีชุมชนท่องเที่ยวหลายกลุ่ม ท าให้เข้าไป
ช่วยบริหารได้ยากมาก มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปท างานให้ชุมชนแล้วท าแบบไม่เต็มที่ ขั้นตอนที่ 1 คือ        
การแนะน าว่า เมื่อมีการท่องเที่ยวมา จะเป็นอย่างไร ขั้นตอนที่ 2 เป็นการหารือกัน ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด ส่วนราชการอื่นๆ และสถาบันไม่ได้บังคับให้ชุมชนต้องท าตามค าแนะน า ถ้าชุมชนเห็นชอบที่จะท า 
ก็ด าเนินการ ขั้นตอนที่ 3 หาข้อมูลมาคุยกัน แล้วกระจายงาน มักไปไม่ถึงขั้นนี้ แต่กลับมาสู่ขั้นหารือกันใหม่ 
ท าให้คนในพ้ืนที่ไม่เห็นคุณค่า จึงกลายเป็นโครงสร้างใหญ่ที่ไม่มีอิทธิพลใดๆ เช่น การท าถนนซึ่งไม่ใช่เรื่องการ
บริหารจัดการ การบริหารจัดการที่ดีต้องครบวงจร 
 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยส าหรับการท่องเที่ยวที่ท่านมีอยู่
ตอนนี้มีอะไรบ้าง 

เดิมทางจังหวัดมีคณะกรรมการการท่องเที่ยวประจ าจังหวัด มีวิธีการแต่ก็ต้องมีคนไปเชื่อม 
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เส้นทางการท่องเที่ยว 
เรื่องเส้นทางเป็นเรื่องรองที่จะชูตัวแหล่งท่องเที่ยวหลักให้นักท่องเที่ยวเห็น คนนอกยังมองไม่ออกว่า 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างแม้ว่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายก็ตาม ต้องแสดงให้เห็นว่า 
มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย 
 

การบูรณาการ 
ปัญหา คือ ระดับบริหารของแต่ละจังหวัดไม่ได้หารือกันแต่ระดับปฏิบัติการได้หารือกันเป็นประจ า 

และต้องการจะด าเนินการต่อแต่ก็ต้องได้รับการสั่งการจากระดับบริหาร ควรมีกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูล มีคน
กลั่นกรองข้อมูล อยากให้สถาบันการศึกษามาท าเรื่องนี้ หน่วยงานมีงบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบูรณาการ
เป็นเรื่องที่ ใช้ได้จริง ท าให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริง เวลาไปออกงาน ก็ไปด้วยกันทั้งหมด อาจใช้
งบประมาณร่วมกันได้ ในการไปออกโรดโชว์ 2-3 ปีที่แล้วไปกันเองในระดับ 5 จังหวัด ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดน า OTOP ไปแล้วก็ท าหน้าที่ประสานขอรายชื่อมา ส านักงานเป็นผู้พาไป เมื่อถึงเวลาจริง ก็ได้แค่
พ้ืนที่เล็กๆ พช.ก็มีงบประมาณในการออกพ้ืนที่น า  OTOP ไปขายต่างจังหวัด แต่ไม่ได้มาบูรณาการกัน แม้ว่า
วิธีการยาก แต่ถ้าหารือกัน ก็น่าจะท าได้ อาจจะน างานท่องเที่ยวและงาน OTOP มาบูรณาการกันท าให้เป็น
งานที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ทุกอย่างเก่ียวเนื่องกันหมด เช่น การท าอุตสาหกรรม การส่งเสริมอาชีพ เมื่อมีการท่องเที่ยว ก็
สามารถน าสินค้ามาขายให้ได้ ต้องมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการท างานไม่ใช่ปล่อยให้ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดท าเท่านั้น 
 

แนวทางการพัฒนาคนในภาคการท่องเที่ยว 5 จังหวัด 
เรื่องนี้ส าคัญมาก แต่ก่อน เรามักมองแค่บุคลากรภาคบริการ เช่น พนักงานโรงแรม มัคคุเทศก์ 

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว พวกนี้เป็นบุคลากรหลัก ก็ต้องดูแลต่อไป ต้องพัฒนาการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทักษะ
ภาษา อีกส่วนหนึ่งเชื่อมโยงไปยังการบริหารจัดการ คือ ชุมชนและคนในชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวมาจึงขับเคลื่อนไม่ถูก แต่คนกลุ่มนี้ก็
ส าคัญมาก รวมถึงระดับอ าเภอ ชุมชนที่ต้องเสนอโครงการด้านการท่องเที่ยว ถ้าไม่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว 
ก็ไม่สามารถจะเสนอโครงการได้ 
 

ตัวอย่างโครงการด้านการท่องเที่ยว 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดจะต้องไปหารือกันว่า งบร้อยล้านบาทจะใช้

บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างไร จึงออกมาเป็น 3 โครงการ  
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการก าหนดว่า จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบใดในปีนี้ มีแนวทาง

พัฒนาอย่างไร เมื่อเสนองบประมาณไป สภาพัฒน์และส านักงบประมาณก็ถามกลับมาว่า จะไปเชื่อมโยงกัน
อย่างไร 2 หน่วยงานนี้มักต้องการให้สามารถเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ ในความเป็นจริงแล้ว ท าไม่ได้ 
เช่น สงขลาอาจจะพัฒนาที่เมืองเก่า นราธิวาสไปพัฒนาทะเล ซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกันอยู่แล้ว ถ้าต้องการท าเป็น
เส้นทางเชื่อมโยง เช่น พัฒนาเมืองเก่าที่สงขลา ก็ต้องไปหาเมืองเก่าท่ีจังหวัดอ่ืนมาเชื่อมโยง ในที่สุด ก็พยายาม
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จะร้อยเรียงว่า การเชื่อมโยงต้องเชื่อมโยงถึง 3 โครงการ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้เลือกเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยว แต่แยกกันพัฒนา สุดท้ายก็จะไปเชื่อมโยงด้วยกิจกรรมและการตลาด เช่น จังหวัดใดจัดเทศกาลที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร ก็รวมกลุ่มกัน ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยวก็มาแบ่งตามแผนที่ เช่น เส้นทางวัฒนธรรม 
เส้นทางธรรมชาติ จุดนี้เป็นกรอบงบประมาณที่จะได้ทุกปี เมื่อสงขลาย้ายไปอยู่กลุ่มอ่าวไทย เดิมทีสงขลาเป็น
เจ้าภาพหลักจึงได้งบมากกว่าจังหวัดอ่ืนเล็กน้อย เมื่อย้ายไปอยู่ กลุ่มอ่าวไทย สุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพหลัก 
สงขลาต้องใช้พลังมากขึ้นในการของบ ที่จะเสริมก็เป็นงบของจังหวัดเอง รวมถึงงบที่ได้จากกรมและกระทรวง 
ท าเป็นกิจกรรม เช่นการวิ่ง การข่ีจักรยานเชื่อมโยง 5 จังหวัด  

2. ส่งเสริมกิจกรรม  
3. การตลาด  

 

บทบาทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ถ้ามองในภาพกลุ่มจังหวัด จะไม่มีการก าหนดตายตัวเพราะไม่มีแผนใหญ่ที่เป็นแนวทางร่วมกันในการ

สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สอดคล้องกันระหว่าง 5 จังหวัด หรือจะพัฒนาไปในทิศทางใดให้เชื่อมโยงระหว่าง 5 
จังหวัด แต่ละจังหวัดยังแยกกันท าอยู่ พัฒนาในส่วนของพ้ืนที่ตนเองให้ดีขึ้นก่อนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับคน
นอก ส าคัญที่สุดคือภาพลักษณ์การตลาด แม้ว่าจะพัฒนาอย่างไร ถ้าคนไม่เชื่อมั่น ก็ไม่เข้ามา  
 

ปัญหา/อุปสรรค / ข้อจ ากัด และมุมมองของท่านเพื่อการแก้ไข และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ตัวละครที่ส าคัญของการพัฒนา/ผู้เกี่ยวข้องควรจะท าอะไร 
 ภาครัฐด้วยกฎระเบียบและมาตรการของแต่ละหน่วยงานมีค่อนข้างมาก ไม่ว่าการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใด
ก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องโบราณสถานก็ต้องท างานกับหลายหน่วยงาน ในระดับปฏิบัติก็ไม่ได้ท าได้
ง่าย ในพ้ืนที่อุทยาน อุทยานสามารถพัฒนาพ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยวเองได้ อุทยานไม่มีงบก็กลับมาของบใน
ช่องทางกระทรวงท่องเที่ยวได้แล้วไปด าเนินการต่อเอง ถ้าทางอุทยานมองว่าเป็นภาระ ก็จะไม่ท า  

ภาคเอกชนเป็นส่วนที่ช่วยได้มากเนื่องจากมีหลายกลุ่มรวมตัวอยู่ เช่น สมาคมโรงแรม ผู้ประกอบการ 
ก็จะให้ข้อคิดและแนวทาง อะไรที่รัฐติดขัด ก็ให้ภาคเอกชนขับเคลื่อนเองได้ ในภาพใหญ่สงขลาเอง เอกชนก็ยัง
ร่วมมือกันได้ไม่เต็มที ่ 

อีกปัญหาคือการท างานซ้ าซ้อนกัน มีหลายหน่วยงานอยากท าเรื่องแอพพลิเคชั่น เวลาเสนอ
งบประมาณไปที่ส านักงบประมาณก็มีข้อท้วงติงว่า มีแอพพลิเคชั่นอยู่ และแนะน าให้หารือกันก่อนว่าสามารถ
ผนวกเข้าด้วยกันได้หรือไม่ ในความเป็นจริง ผนวกกันไม่ได้เพราะระบบไม่เอ้ือ จึงท าได้ไม่สมบูรณ์  

ภาคประชาชนก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน หรือภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
ต่างๆ ที่เป็นภาคประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ถ้าได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ก็จะมาช่วย
ภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวได้ และคนที่ได้รับการพัฒนาเหล่านี้ก็จะเป็นกระบอกเสียงให้ภาครัฐเพ่ือ
อธิบายให้คนในชุมชนเข้าใจต่อไป ควรจะคัดคนที่ชุมชนยอมรับมาร่วมรับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แต่ก็
หาได้ยาก กรณีเมืองเก่าก็หาผู้แทนในการประสานไม่ได้ เพราะมีการแบ่งโซนรับผิดชอบโดยแต่ละบุคคล แต่
ตอนนี้ดีขึ้นเพราะรู้เป้าหมายเดียวกัน แม้จะมีหลายกลุ่มหรือหลายคนก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นผู้แทน อย่างใน
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พ้ืนที่อ่ืนก็อยากให้มีกลุ่มคนเหล่านี้ที่ตั้งขึ้นมากระบอกเสียงให้ภาครัฐเวลาที่มีงานหรือโครงการอะไรภาครัฐก็แค่
ประสานกับกลุ่มนี้แล้วให้ไปกระจายข่าวต่อ  

สื่อมวลชนพร้อมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ปัญหาคือการท าเนื้อหาหรือ Content หรือการ
จัดการประชาสัมพันธ์แต่ละงานออกไปกระชั้นชิดมาก งานสงกรานต์กว่าจะคิด Concept และกว่าจะประชุม
ออกไปก็มีเวลาไม่ถึงเดือน ไม่สามารถท าล่วงหน้าได้นานเพราะมีกระบวนการมากมาย กว่าสื่อจะได้รับเนื้อหา 
ข้อมูลก็ไม่ใหม่แล้ว บางครั้งสื่อมวลชนในท้องถิ่นก็ไม่ได้มาด้วยใจ ก็ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน บางสื่อก็รู้จักเป็นการ
ส่วนตัว ก็ช่วยเหลือกันดี กรณีวันสงขลา เป็นที่รับรู้เฉพาะแค่ในอ าเภอเมืองทั้งๆที่เป็นวันส าหรับชาวสงขลาทั้ง
จังหวัด สื่อท้องถิ่นควรช่วยประชาสัมพันธ์ข่าว บางครั้งคนหลายกลุ่มเสพสื่อไม่เหมือนกัน สื่อที่มีอยู่ก็เข้าถึง
ประชาชนได้ไม่ค่อยกว้างพอ  

 

อยากให้ศูนย์อาเซียนสนับสนุนข้อมูล / กิจกรรมใดบ้างเพื่อการพัฒนา 
 ทางส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๆ ได้ใช้ฐานข้อมูลเชิงลึกแน่นอน จากการที่ได้หารือกับ
ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ท าให้ทราบว่า มีงานวิจัยที่ท ากับสงขลามาก แต่ไม่สามารถหามาอ่านได้เพราะไม่ทราบ
ว่าอยู่ที่ใด อาจจะติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ส่วนงานที่เผยแพร่ได้ ก็ควรจะเผยแพร่ฉบับเต็ม งานวิจัยที่ทันสมัยสมา
รถน าไปต่อยอดได้มากมาย อาจมีการจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อเรื่องหรือเนื้อหา ต้องการให้ศูนย์อาเซียนรวบรวม
งานวิจัยให้เป็น Big Data 
 

อยากให้ศูนย์อาเซียนสนับสนุนข้อมูล / กิจกรรมใดบ้างเพื่อการพัฒนา 
เป็นตัวกลางในการแนะน าและประสานงาน 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายอ าพล พงศ์สุวรรณ 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดสงขลา 
ภาพรวมด้านโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวและแผนการพัฒนาโลจิสติกส์ส าหรับจังหวัดสงขลาและ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีทั้งโลจิสติกส์ขนาดใหญ่และในระดับพ้ืนที่  
1.โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ก็มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ถ้าสร้างขึ้นมาแล้วก็สามารถน าไปสู่

การส่งเสริมการพัฒนาภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัด เรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัด หรือของจังหวัดเอง โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ส่วนภาครัฐที่รับผิดชอบก็ได้ด าเนินการศึกษาไว้แล้ว เช่น 
รถไฟรางคู่หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานีเป็นการสร้างความสะดวกสบายให้นักท่องเที่ยว รถไฟฟ้าหาดใหญ่ -ปาดังเบ
ซาร์ การรถไฟก็ได้ส ารวจและศึกษาเรียบร้อยแล้ว เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าของมาเลเซีย 
ปัจจุบันนี้ได้เปิดบริการแล้ว รถไฟรางคู่หาดใหญ่-สงขลาสามารถท าเป็นห่วงโซ่อุปทานรับนักท่องเที่ยวจาก
หาดใหญ่มาสู่สงขลาได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้จะมีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ซึ่งกรมทางหลวงก็ได้มี
แผนรองรับใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประมาณ 16 โครงการในการพัฒนาเส้นทางทางถนนเพ่ือเชื่อมโยง
เส้นทางหลักหรือเส้นทางการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ มีการพัฒนาสนามบิน ซึ่งการ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะในพ้ืนที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่นั้นมีแผนไปจนถึงปี  พ.ศ. 2568 
หมายความว่า ในปีพ.ศ. 2568 ท่าอากาศยานหาดใหญ่จะรับผู้โดยสารได้มาก ในเรื่องสนามบิน นอกจากท่า
อากาศยานหาดใหญ่แล้ว มีท่าอากาศยานเบตงซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ก็สามารถอ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงเบตงแล้วอาจจะเชื่อมโยงไป
นราธิวาส เข้ามาในเมืองยะลา ไปออกสงขลา เข้ามาขึ้นเครื่องบินกลับที่หาดใหญ่ หรือก่อนขึ้ นเครื่องบินกลับ 
อาจจะแวะไปสตูล คาดว่าว่า รัฐบาลจะสร้างโลจิสติกส์ขนาดใหญ่แน่นอน 

2.ในส่วนโลจิสติกส์ระดับพ้ืนที่ ขณะนี้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพ้ืนที่ 5 จังหวัด แหล่งเที่ยวส าคัญที่
นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเรื่องถนนหนทาง เพราะแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีถนน
หนทางเรียบร้อย แต่เป็นห่วงเรื่องห่วงโซ่อุปทานคือ การขนถ่ายนักท่องเที่ยว ได้มีการหารือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มาเพ่ือศึกษาว่า ทางจังหวัดจะต้องท าส่วนใด หรือกลุ่มจังหวัดจะท าส่วนใด ส่วนใดบ้างที่จะเสนอไป
ยังแผนพัฒนาภาค เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ อย่างเช่น ถ้ามีการขนส่งมวลชนในหาดใหญ่ 
นักท่องเที่ยว ผู้มาจับจ่ายซื้อขายสินค้าจะได้รับความสะดวกมากขึ้น หรือขนส่งมวลชนจากสนามบินมาตัวเมือง
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หาดใหญ่หรือตัวเมืองสงขลาหรือเชื่อมโยงไปจังหวัดอ่ืนๆ ตรงนี้ก็ส าคัญ ซึ่งขณะนี้ มีบริษัทเอกชนหลายบริษัทที่
สนใจ มีบริษัทหนึ่งได้มาท าการศึกษาเรื่องการขนส่งมวลชนจากสนามบินหาดใหญ่มาสู่ตัวเมืองหาดใหญ่เพ่ือ
บริการผู้โดยสารที่ลงเครื่องบิน ณ สนามบินหาดใหญ่แล้วเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ โยงไปจังหวัดอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ของ
แหล่งท่องเที่ยวเอง เช่น ตัวเมืองสงขลา ย่านเมืองเก่าสงขลาตอนนี้ได้รับความนิยมมาก แต่ต้องมีการปรับปรุง
ด้านการขนส่ง เช่นเดียวกัน ถ้ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาโดยไม่มีพาหนะของตนเอง ก็อาจจะใช้ระบบการขนส่ง
ที่เชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งภายในตัวเมืองได้ ใน 5 จังหวัดและจังหวัดอ่ืนๆก็
เช่นเดียวกัน 

อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือการอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า อาหาร ร้านอาหารที่สะอาดมีมาตรฐาน
ปลอดภัย บุคลากรที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นที่พัก โรงแรม รถโดยสารต้องมีมาตรฐาน และมารยาทในการรับ
นักท่องเที่ยว นอกจากนั้น โครงสร้างพ้ืนฐานตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ระบบเทคโนโลยี ระบบไอที  
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โลจิสติกส์ส าคัญเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเองก็จ าเป็น รวมถึง
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวเองซึ่งผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แหล่งท่องเที่ยวสามารถด าเนินการเองได้ บางทีก็ไม่ต้องใช้งบประมาณ ส่วนใดที่ต้องใช้งบประมาณและมีส่วน
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ก็ต้องบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
 

ถ้าชุมชนต้องการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เอง ท่านมีค าแนะน าอย่างไร 
เรื่องนี้เป็นเป้าหมายการท าท่องเที่ยวชุมชน การท าท่องเที่ยวชุมชนมีวัตถุประสงค์  คือ การท าให้เงิน

รายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชาวบ้านโดยตรง ถ้าท่องเที่ยวชุมชนใดมีศักยภาพ และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ 
การบริหารจัดการและการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน เช่น เรื่องการบริการสาธารณะ การท าความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน การจัดหาแหล่งที่พักภายในชุมชน เช่น โฮมสเตย์ หรือ รีสอร์ท        
การบริหารจัดการของชุมชนมีความส าคัญมาก ในส่วนของภาครัฐ ทางจังหวัดต้องหารือกับส่วนราชการที่
รับผิดชอบเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินกิจการท่องเที่ยวชุมชนได้เอง รัฐสามารถสนับสนุนได้บางส่วน แต่ก็มี
ส่วนที่ชุมชนหรือเอกชนต้องลงทุนด้วย การร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนเอง 
ต้องมีความรู้และต้องเข้ามาหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ การคิดกิจกรรม การจัดท าสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆทางการท่องเที่ยวในชุมชนเอง สิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะรายได้จะลง
ชุมชนทั้งหมด และเป็นแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนอยู่แล้ว ในฐานะจังหวัด จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
ท่องเที่ยวชุมชนและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
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ภาครัฐมีแนวทางการพัฒนาหรือสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างไรบ้าง 
แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนเกาะยอ  
1.ภาครัฐสนับสนุนในการท าถนนหนทางให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็น

ส่วนที่ชุมชนด าเนินการเองไม่ได้เพราะใช้งบประมาณมาก ทางจังหวัดใช้งบพัฒนาจังหวัดไปด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนรอบเกาะยอท้ังหมดเพ่ือให้ได้ถนนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย  

2.ทางจังหวัดได้ให้งบประมาณแก่ตัวเมืองสงขลาไปจัดซื้อรถรางเพ่ือเป็นพาหนะในการน านักท่องเที่ยว
เที่ยวชมในบริเวณเกาะยอ  

3.ภาครัฐสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในท่องเที่ยวชุมชน โดยราชการอาจจะน าร่องให้ก่อน แล้ว
จากนั้นชุมชนก็มาคิดแล้วท าเอง  

ส่วนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท่องเที่ยวชุมชนเอง ผู้น าท่องเที่ยวชุมชนต้องเป็นผู้ประสานความ
ร่วมมือบูรณาการทุกภาคส่วนที่อยู่ในชุมชนนั้นและที่มีส่วนได้เสียการท่องเที่ยวเข้ามาเพ่ือบริหารจัดการไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท่องเที่ยว กฎระเบียบต่างๆที่จะต้อง
วางไว้ในชุมชนท่องเที่ยวของตนเอง  

ในเรื่องของการชักจูง ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่ว่าการจะมีส่วนร่วมของชุมชนได้นั้น คน ใน
ชุมชนนั้นต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะฉะนั้นต้องสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับคนในชุมชนเพ่ือให้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของท่องเที่ยวชุมชนให้ได้ 

การพัฒนาบุคลากร  
ภาครัฐสนับสนุนการเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยว แต่สิ่งส าคัญต้องอยู่ที่ตัว

ชุมชนเองในการอบรมพนักงานบริการให้บริการเรื่องของเรือ รถ ที่พัก และที่ส าคัญคือมัคคุเทศก์ หรือผู้รู้ที่จะ
อธิบายน านักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม ก็เป็นหน้าที่ของเอกชน แต่ภาครัฐก็สนับสนุนในส่วนที่ชุมชนท าไม่ได้  
 
ภาคเอกชนสามารถไปสนับสนุนชุมชนด้านใดบ้าง  

เรื่องนี้ส าคัญมาก เป็นส่วนหนึ่งในการน าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือจะสร้างให้รายได้
ให้กับชุมชน ภาคเอกชนที่ผลิตสินค้า OTOP สินค้าบริการมีมากมาย แต่บางทีไม่มีมาตรฐานหรือความสวยงาม 
ผลิตภัณฑ์ ไม่ตอบโจทย์ลูกค้า ทางจังหวัดจึงได้มี โครงการ  Best of Songkhla ขึ้น โดยให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
ผลิตภัณฑ์ใดที่ได้มาตรฐาน จังหวัดก็เครื่องหมาย Best of Songkhla ให้  

ส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องตลาด ทางจังหวัดได้มอบให้พาณิชย์จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักที่จะ
ไปเชื่อมโยงตลาดต่างๆโดยเฉพาะการร่วมมือกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา จ ากัด บริษัทนี้มี
บทบาทมากในการน าผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น Best of Songkhla OTOP 5 ดาว ไปสู่ตลาดต่างๆ บริษัทประชา
รัฐเป็นการรวมตัวของนักธุรกิจที่เข้ามาเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีช่องทางในการจ าหน่าย ส่วน
ตลาดขึ้นอยู่กับสามส่วนที่สนับสนุนคือ ส่วนราชการเบอร์พาณิชย์จังหวัด ส่วนชุมชนเอง ผู้ประกอบการ
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ชาวบ้านที่ผลิตสินค้าขึ้นมาได้รับมาตรฐานตามที่จังหวัดก าหนดเงื่อนไขคือ  Best of Songkhla อีกส่วนคือ 
ตลาด ทางพาณิชย์จังหวัดก็ต้องช่วยหาตลาดด้วย บริษัทประชารัฐก็เป็นหน่วยหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลืออย่าง
เต็มที่เพ่ือผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มีที่จ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต  
 

ในเรื่องของการสร้าง Story ส าหรับผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวให้มีส่วนเชื่อมโยงกัน บทบาทส าคัญอยู่ที่
ภาควิชาการ ขอให้ท่านกล่าวถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายแต่ละภาคส่วนไปสู่ชุมชน 

จังหวัดสงขลามีสถาบันการศึกษาชั้นน าในระดับอุดมศึกษา 5 สถาบัน ในตัวเมืองสงขลามี
มห าวิทยาลั ย เทค โน โลยี ราชมงคลศรี วิชั ย  มห าวิทยาลั ย ราชภั ฏสงขลา มหาวิท ยาลั ยทั กษิณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้มีนักวิชาการทุกภาคส่วนที่เข้าไปช่วยส่งเสริมใน
ด้านการท าวิจัย ในเรื่องการให้ความรู้ในการรักษาผลิตภัณฑ์ การประสานงานกับนักวิชาการอ่ืนๆ ที่ชุมชน
ต้องการ ที่ผ่านมานั้น ทั้งผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว การน าเทคโนโลยีมาใช้ การน านวัตกรรมที่ฝ่ายวิชาการ
เหล่านี้คิดค้นขึ้นมาและได้เข้ามาให้ชุมชนน าไปใช้ ในส่วนพืชต่างๆ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค 
เกษตรกรก็ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาการเป็นอย่างดี ซึ่งภาควิชาการเหล่านี้ก็ลงพ้ืนที่จริงในการไปให้องค์
ความรู้และแนะน าประชาชน  

นอกจาก 5 สถาบันวิชาการนี้แล้ว มีศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ภูผ้า จังหวัดสงขลาเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร ธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SMEs สินค้า OTOP น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เองได้รับผิดชอบอยู่ไปให้ประชาชนน าไปใช้ เช่น การยืดอายุของผลิตภัณฑ์
โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การน านวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าหรือสินค้าให้ผลิตภัณฑ์บางอย่าง ส่วนนี้ให้ความส าคัญมาก 
จังหวัดได้รับความร่วมมือและเป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละด้าน นักวิชาการ
เหล่านี้ลงไปให้ความรู้กับประชาชน  
 

อยากจะพัฒนาอะไรให้ชุมชนมากที่สุด 
ทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ จึงไม่ค่อยน่าเป็นห่วง เพราะทางจังหวัด

สามารถจะประสานได้ แต่ที่อยากจะส่งเสริมและพัฒนาให้มากก็คือ ชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในชุมชนท่องเที่ยว 
ถ้าประชาชนทั้งชุมชนท่องเที่ยวมีความตระหนักในการรักแผ่นดินเกิด ในการแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
เข้าใจบริบทของการท่องเที่ยว ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ ในชุมชนนั้นได้รับความนิยมแน่นอน 
นักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วมีความพึงพอใจทั้งในส่วนสถานที่ การอ านวยความสะดวก บุคลากรที่เป็นมิตร มี
มาตรฐานและสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรวมทั้งแนะน า การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ถ้าเป็นไปได้ อยากให้
องค์ความรู้ในเรื่องบุคลากรของชุมชนท่องเที่ยวให้มากที่สุด เพราะ ถ้าไม่เน้นจุดนี้ จะท าให้โอกาสการกระจาย
รายได้การท่องเที่ยวชุมชนไปถึงมือชาวบ้านที่แท้จริงก็ค่อนข้างจะน้อย ถ้าท าได้ พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้
และมาตรฐานในการให้บริการ จะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพอยู่แล้วให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึนอีกต่อไป 
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ชุมชนขาดความรู้ด้านใดมากที่สุด 
ความรู้ต่างๆนั้นภาครัฐสามารถส่งไปถึงได้ อยากให้ชุมชนและประชาชนในชุมชนนั้นมีจิตส านึกขึ้นมา

ก่อนว่า การพัฒนาชุมชนซึ่งเราเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับประโยชน์เต็มที่ ชุมชนนั้นต้องมีจิตบริการ     
จิตอาสาและมีใจรักที่อยากจะท าชุมชนของตนเองเพ่ือที่จะสร้างความเจริญให้เหมาะสมกับภูมิประเทศหรือ
ภูมิศาสตร์ของตัวเองไม่ใช่ไปท าลายแต่ไปสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริหารจัดก ารในระบบการ
ท่องเที่ยวชุมชน การมีส่วนร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวในความเป็นเจ้าของของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งส าคัญคือ   
อยากให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ถ้าทุกคนมีความเป็นเจ้าของ ก็จะรักษาแหล่งท่องเที่ยวหรือชุมชนของ
ตนเองได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นของตนเอง ถ้าจุดนี้มีความพร้อม ก็สามารถต่อยอดหรือพัฒนาส่วนอ่ืนไปได้    
ณ ขณะนี้ ความพร้อมตรงนี้ ยังมีน้อยอยู่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปส่งเสริมกันต่อ ผู้น าชุมชนและ
หมู่บ้านจะต้องไปสร้างความร่วมมือตรงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
พลต ารวจโท สาคร ทองมุณี 

ผู้บัญชาการต ารวจท่องเที่ยวแห่งชาติ 
สถานการณ์ความปลอดภัยหรือความม่ันคงในปัจจุบันนี้ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับเทียบกับ 10 ปีที่แล้ว  

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะในพ้ืนที่เมืองหลัก อ าเภอหาดใหญ่ มีเหตุระเบิด 10 ครั้ง  
เมื่อคสช.เข้ามา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เน้นนโยบายความสงบ

สุขในประเทศ เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีเหตุระเบิดรุนแรงที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ส าหรับพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อน าเสนอข่าวที่เป็นลบ ทั้งเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่อง

ส่วนตัวก็ได้ คดีอาชญากรรมเกิดขึ้นทั่วไปในโลกนี้ สื่อควรมีความระมัดระวังในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
พ้ืนที่จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุด ไม่เคยเกิดเหตุปัญหาความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการอย่างไรบ้างเพื่อรองรับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใน
อนาคต 
 คนมักมองว่า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาความมั่นคงอย่างเดียว อันที่จริง ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวมีหลายมิติและมีเรื่องอ่ืนๆ เช่น อุบัติเหตุ ไฟไหม้ รถชน ล้วนมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งนั้น นักท่องเที่ยวจีนจมน้ าตายที่เกาะหลีเป๊ะ มีทูตจีนและรัฐบาลจีนแสดงความเป็นห่วงว่า รัฐบาล
ไทยดูแลนักท่องเที่ยวจีนเต็มศักยภาพแล้วหรือไม่ มีมาตรการอะไรหรือไม่ เช่น มีการแจ้งพ้ืนที่อันตรายเพ่ือห้าม
นักท่องเที่ยวเข้าไปบริเวณนั้น คนไทยจึงน าธงแดงไปปักไว้ แต่คนจีนคิดว่า เป็นพ้ืนที่น าโชคจึงเข้าไปเล่นน้ าจึง
เสียชีวิต เป็นเรื่องท่ีต้องแก้ไขกันต่อไป 
 มาตรการของต ารวจท่องเที่ยวในภาพรวม  
 1. มาตรการป้องกัน ปราบปราม  
  ในพ้ืนที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หลักหรือพ้ืนที่รองต้องมี 

1.1 ทางเข้าไปต้องมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย  
1.2 ป้ายบอกทาง  
1.3 เส้นทางต้องดูดี ไม่ขรุขระเพ่ือลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด  
1.4 มีแสงสว่างที่จะเข้าออก 
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2. มาตรการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
 ต ารวจท่องเที่ยวมีหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการ เช่น สถานีต ารวจ
ในพ้ืนที่เกิดเหตุ ทนาย อัยการ บริษัทประกัน 
3. มาตรการอ านวยความสะดวกด้านจราจรและแก่นักท่องเที่ยวที่พลัดหลงหรือมีปัญหา 
 ในช่วงสงกรานต์ มีต ารวจท่องเที่ยวทุกสนามบิน ท่าเรือ สถานีขนส่ง และพ้ืนที่ชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ตอนนี้มีอาสาสมัครต ารวจท่องเที่ยว 3,000 คนซึ่งสามารถพูดภาษาต่างๆได้ และสามารถ
ช่วยดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

มาตรการปราบปรามจับกุมผู้กระท าความผิดใน 10 มาตรการต้องห้าม เช่น  

 ทัวร์ด้อยคุณภาพ ทิ้งทัวร์ที่เกาะหลีเป๊ะ ก็ต้องมีการจับกุม 

 มาตรการจับกุมผู้หลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว เช่น ขายสินค้าเกินราคา สินค้าปลอม ไม่ติดป้ายแสดง
ราคา การจ าหน่ายยาเสพติดในสถานบริการ แก๊งคอลเซ็นเตอร ์

 มาตรการประชาสัมพันธ์ ปรับระบบการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยมากขึ้น ระบบ 1155 ให้
ครอบคลุม ทั่วถึงและรวดเร็ว สามารถไปที่เกิดเหตุได้เมื่อนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุภายในเวลา
อันรวดเร็วและประสานหน่วยที่เก่ียวข้องได้ 

 มาตรการประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็นมาตรการส าคัญที่สุด เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ พา
นักท่องเที่ยวจากภูเก็ตมาที่กระบี่ แล้วไฟไหม้ที่กระบี่ แต่ภูเก็ตกับกระบี่อยู่คนละกลุ่มจังหวัด ต ารวจ
ท่องเที่ยวจึงต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เชิญเจ้าหน้าที่ของกระบี่มาประชุมกับเจ้าหน้าที่
ภูเก็ต กรมเจ้าท่าหรือส านักมาตรฐานต่างๆเพ่ือวางแผนป้องกัน ไม่ใช่วางแผนปราบปรามในภายหลัง 
มีการประชุมเกี่ยวกับการตรวจมาตรฐานเรือ กรณีเรือไหม้ที่กระบี่เกิดจากน้ ามันรั่วตั้งแต่ภูเก็ตออก
มาแล้วมาไหม้ที่กระบี่ แสดงว่า ไม่ค่อยเข้มงวดเท่าที่ควร สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ ต้อง
บูรณาการประสานงานกัน นักท่องเที่ยวล้นเกาะหลีเป๊ะเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องช่วยกัน ชุมชนก็ต้อง
ช่วยกันเพราะไม่มีใครรู้ปัญหาดีเท่ากับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย เรื่องสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง Green City, Smart City ชุมชนจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีที่สุดในเรื่องความปลอดภัย จะวาง
กล้อง CCTV ตรงไหน อย่างไร คนเข้าออกทางใด สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกับชุมชน 

 

ที่ท่านกล่าวถึงเรื่องชุมชน มีการสร้างเครือข่ายชุมชนด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้าง 
ต ารวจท่องเที่ยวมีจ านวนไม่มาก การที่จะขยายกรอบติดเรื่องกอพ.ต่างๆ ในขณะนี้ สิ่งส าคัญที่สุด ต้อง

เปิดรับอาสาสมัครท่องเที่ยว ดูแลนักท่องเที่ยว จากที่เปิดรับสมัครและอบรมไปเมื่อปีที่แล้ว มีจ านวน 2,000 
คน กับรุ่นเก่าอีก 1,000 คน รวมเป็น 3,000 คน จึงของบประมาณไปใหม่และได้มาอีก 20 ล้านบาท อบรมทั่ว
ประเทศอีกประมาณ 3,000 คน สามารถตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยได้ในอนาคต รวมถึงการดูแลสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ มีการเป็นล่าม การแนะน าทาง การดูแลเส้นทาง สิ่งต่างๆเหล่านี้
สามารถตอบโจทย์ได้ว่า ปีหน้า นักท่องเที่ยวจะต้องมาเพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน  
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สถานการณ์เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 
ปีนี้นักท่องเที่ยวในไตรมาสเดียวกันกับปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวจีนเพ่ิมขึ้น 15% ปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยว

จีนเข้ามา 10 ล้านคน ปี พ.ศ. 2561 ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนมาอย่างน้อย 13-14 ล้านคน อาจจะ
ถึง 15 ล้านคน แล้วเน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ตอนนี้ นักท่องเที่ยวจีนเริ่มมีคุณภาพ ก่อนมา ก็มีการอบรม
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศและสิ่งต่างๆ ทูตจีนและรัฐบาลจีนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย และเรื่องอุบัติเหตุ 
อุบัติเหตุอันดับ 1 คือ ที่ภูเก็ต อันดับ 2 คือ ที่สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย พังงา และกระบี่ตามล าดับ  

นโยบายส าหรับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรี่องความปลอดภัยเป็นอย่างไร 
มีต ารวจท่องเที่ยวที่ดูแลเมืองใหญ่ เช่น เบตง สุไหงโกลก และเมืองที่เก่ียวข้อง ตอนนี้มีหาดใหญ่แล้วก็

หลีเป๊ะและเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญยิ่ง จึงได้เสนอของบประมาณต่างๆลงมา เดือนเมษายนนี้ จะรับสมัครต ารวจ
ท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน จึงน่าจะน าก าลังลงไปเพิ่มได้มากข้ึน แล้วประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานความ
มั่นคงของทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ น าข้อมูลด้านการข่าวมาบูรณาการกันตลอด 



-22- 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายสนั่น ณ นุวงศ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ภาคใต้ชายแดน 
ปัญหาการพัฒนาการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ปัญหาเรื่องความมั่นคงเป็นปัญหาหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
เพ่ือการท่องเที่ยวพื้นที่ต้องเอ้ือต่อการพักผ่อน 
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 

การก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวต้องดูว่านักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มไหน ปัจจัยเรื่องความสะดวกในการ
เดินทางไปที่สถานที่ท่องเที่ยว ยกตัวอย่างว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาทางสุไหงโกลก เราก็ต้องพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตามเส้นทางต่าง ๆ ถ้านักท่องเที่ยวเข้าทางเส้นทางนี้ เขาต้องเดินทางไปออกจากประเทศด่าน ไหน 
ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้าง ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาจากในเมืองไทยส่วนใหญ่จะมาผ่านทางหาดใหญ่ ผ่าน
ทางสตูล ข้อก าหนดที่ดูง่าย ๆ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

ในส่วนงานของเราจะเป็นในส่วนของการสนับสนุนชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ดูแลเรื่องงบประมาณส่วน
เรื่องความร่วมมือจะมีส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วครับ  
 

การท างานเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนเป็นอย่างไร 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เราก็มีพันธมิตรในการท างานร่วมกัน ยุทธศาสตร์ของเราก็คื อพัฒนา

ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  ไม่ว่าเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก เรื่องการตลาดเรื่องการพัฒนาคนใน วงการท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานที่ไป 
ขับเคลื่อนงานอีกที ก็ไปถึงพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ลงลึกไปถึงระดับพ้ืนที่ ส่วนข้างบนก็จะมีหน่วยงานใน
ระดับจังหวัดหรือว่าระดับกระทรวง ที่รับผิดชอบอยู่ 
ยุทธศาสตร์ทางการพัฒนาคนทางด้านการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัด  

การพัฒนาคนต้องพัฒนาทุกระดับในวงการของการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับล่าง ระดับผู้ให้บริการ 
ยกตัวอย่างคนขับรับจ้าง ไม่ว่ารถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก หรือว่าพนักงานบริการในร้านอาหาร พนักงาน
บริการในโรงแรมก็ต้องพัฒนาให้เป็นเจ้าบ้านที่ดี ผู้บริหารในสถานบริการต่าง ๆ ก็ต้องมีจิตส านึกในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ดี 

แผนที่จะท างานต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต 
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มียุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการพัฒนาคน การพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวก การตลาด การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณเพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปขับเคลื่อนงานใน
พ้ืนที่ แผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายจรูญ แก้วมุกดากุล 

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี 
ปัญหาของการพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้าง 

เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาในส่วนของแหล่งท่ องเที่ยวก็ยังไม่ได้พัฒนาและก็ดูแลเท่าที่ควร 
เนื่องจากว่าเรายังติดปัญหาเรื่องเส้นทางการคมนาคมและก็งบต่าง ๆ ที่เข้าไปดูแลในบางเรื่องบางราว แต่ว่า
ส่วนหนึ่งเราก็มีงบเข้ามาดูแล มันยังขาดแคลนอยู่บ้างก็เรื่องของห้องน้ า ที่จอดรถ ตามแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ๆ ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชายทะเล หรือว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงของศาสนา หรือวัฒนธรรมถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญ ในปัจจุบัน แล้วก็ปัญหาหลัก ๆ ของแหล่งท่องเที่ยวคือความร่วมมือในเรื่องของการดูแลความสะอาดยัง
ค่อนข้างน้อย จังหวัดปัตตานีเองมีการรณรงค์ เป็นวาระของจังหวัด ว่าให้ เน้นเรื่องความสะอาดในเรื่องการจัด
กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย ที่ให้เน้นเรื่องความ
สะอาดเป็นหลักในปัจจุบัน  

จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องบุคคลกร ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากที่ยังต้องพัฒนาและต้องมี
แผนพัฒนาให้ชัดเจน เรื่องของภาษาก็ไม่น่ามีอุปสรรค เพราะว่า นักท่องเที่ยวที่มาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จะเป็นกลุ่มของประเทศกลุ่มมุสลิมเป็นหลักอยู่แล้ว  

แต่ว่ามันก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ในความเป็นลักษณะของการเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดีนะ และก็เรียนรู้เรื่องของการรักษาหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหลัก รวมทั้งให้เชิดชูวัฒนธรรม และก็
สินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ อาหารการกิน ที่เป็นจุดขายของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนและมี
ความโดดเด่นด้วย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท างานเชิงบูรณาการในมุมมองของท่าน 
ลักษณะของการท างานในพ้ืนที่นโยบายของรัฐนโยบาย ก็มีความส าคัญในเรื่องของการบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหลาย ๆ หน่วย ของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทุกๆ จังหวัดใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็บูรณาการกับหน่วยงานในท้องถิ่น อย่างเช่นเทศบาล อบต. อ าเภอ ผู้น าทางศาสนา 
ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังไม่รวมถึงหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดอย่างเช่นส านักงาน
วัฒนธรรม ที่มีการกิจกรรมร่วมกันอยู่ค่อนข้างบ่อย ที่มีการน าลักษณะของการเชิดชูวัฒนธรรมในพ้ืนที่มี
เอกลักษณ์มีความโดดเด่นและก็มาบูรณาการร่วมกัน 

 



-25- 

แผนที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ชายแดนในอนาคต 
แบ่งออกเป็น 2-3 ส่วน เรื่องของการพัฒนาก าลังคน พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพ้ืนที่หรือว่า

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการท่องเที่ยว ให้เรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี แล้วก็เพ่ิมทักษะทางด้านภาษา การ
สร้างคนเป็นแผนระยะยาวมีแผน 3 ปี  5 ปี รวมไปถึงเรื่องแผนของการท าเซฟการ์ด ที่เป็นจังหวัดที่ติด
ชายทะเลเราก็มีการบูรณาการร่วมกับหลาย ๆ หน่วย ในการพัฒนาการบุคลากรเพ่ือรองรับเพ่ือสร้างความ
มั่นใจ และเกิดรองรับมีแผนรองรับในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมา 
การประชาสัมพันธ์ การสร้างความม่ันใจ การสร้างความเชื่อม่ันให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาติ
ต่างประเทศ 

จังหวัดปัตตานี มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของความเป็นพหูวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมที่
หลากหลายในพื้นที่ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อย่างเช่น กิจกรรมในเรื่องของทาง
ศาสนาน อย่างเช่นงานเจ้าแม่ งานเจ้าแม่ลิมกอเนี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ งานสรงน้ าหลวงปูทวดในเดือน
เมษายน งานวันฮารีรายอในช่วงเดือนประมาณเดือนพฤษภาคม ถือเป็นเอกลักษณะของจังหวัด นอกเหนือจาก
ที่มีประวัติศาสตร์อย่าง เช่น สุสาน 3 ราชินี มัสยีสกรือเซะ แล้วก็วัดช้างไห้ และโบราณสถานที่ยะรัง แหล่ง
ท่องเที่ยวเหล่านี้มีความส าคัญเชิงประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชายทะเลก็มีความส าคัญ อย่างเช่น
แหลมตาชี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นสามารถจะดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าและดูพระอาทิตย์ตกใน
บริเวณเดียวกันได้ มีชายหาดอีกหลาย ๆ หาดนะครับที่มีความโดดเด่น รวมทั้งแหล่งก่อสร้างใหม่ ๆ ที่เป็นที่
นิยมในพ้ืนที่อย่าง เช่น Sky Walk  
จังหวัดปัตตานีก็มีความพร้อมในเรื่องรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศมีทั้งโรงแรมที่พักอาหารการกิน
ที่มีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากประชาสัมพันธ์ในสื่อปกติแล้ว เรายังมีแอพพลิเคชั่นอะไรต่าง ๆ เข้า
ไปดูได้ ในเว็บไซต์ของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดปัตตานี 
การจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวก็ร่วมกันหลาย ๆ ในพ้ืนที่อย่างเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงาน
นราธิวาส ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ปัตตานี อบต.ในพ้ืนที่ ส านักงานวัฒนธรรมได้จัดเส้นทางเพ่ือให้
เหมาะสมกับทุกกลุ่มทุกวัย อย่างเช่นเส้นทางในลักษณะของเชิงประวัติศาสตร์ มีเริ่มจากในตัวเมือง มัสยีสกรือ
เซะ มัสยีสกลาง และก็มีวังชะบังดีกอ  
เส้นทางเที่ยววังในจังหวัดปัตตานี ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีวังหนองจิก และก็มีวังที่ยะหริ่ ง มี 2-3 วังที่เป็นเจ้า
เมือง ที่เป็นที่พักของเจ้าเมืองเก่าของปัตตานี ก็ยังมีสภาพที่เยี่ยมชมได้อย่างเช่นวังยะหริ่งเนี่ย ยังมีสภาพที่
สมบูรณ์อยู่  
การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวเรามาที่ชุมชนท่องเที่ยวที่บางปู ที่ยะหริ่ง มาชุมชนท่องเที่ยวที่บาราโหมที่อยู่
บริเวณใกล้ ๆ และชุมชนท่องเที่ยวที่ทรายขาว อุทยานแห่งชาติทรายขาวมีน้ าตกที่สมบูรณ์ในเชิงนิเวศและมีวัด
ช้างไห้อยู่บริเวณใกล้เคียง  
ชุมชนท่องเที่ยวของปัตตานีนี้มีความโดดเด่นประมาณ 10 ชุมชน และมีความพร้อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะ
ครับ เส้นทางท่องเที่ยวตรงนี้เหมาะส าหรับคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการศึกษาวัฒนธรรมของจังหวัด อย่างเช่นบ้าน
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ทรายขาวความโดดเด่นก็คือมี มีประชาชนในพ้ืนที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ อยู่
ร่วมกันอย่างกลมกลืน มีเทศกาลประจ าปีมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับ ในการท ากิจกรรม ในช่วงเดือน
สิงหาคมจะมีทุเรียนมีผลไม้ออกที่ทรายขาว เป็นทุเรียนขึ้นชื่อของ จ.ปัตตานี มีเทศกาลวิ่งมีการปั่นจักรยานมี
การจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดท้ังปี  



-27- 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
คุณจิระภา หนูชัย 

นักสื่อสารมวลชนช านาญการ ส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดยะลา 
ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ปัญหาอุปสรรคในด้านการพัฒนาศักยภาพของด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
มิติของท้องถิ่น ที่น่าจะได้รับการเพ่ิมพูนหรือพัฒนาศักยภาพ ถ้าเราต้องการให้การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้โตขึ้น ต้องให้ท้องถิ่นเค้าได้มีศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นว่าเค้าสามารถที่จะบริหารจัดการ
เรื่องราวของการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง  

ท าอย่างไรที่จะไปยกระดับมาตรฐาน หรือศักยภาพของท้องถิ่นของชุมชนในพ้ืนที่ ไม่ว่าเค้าจะมีแหล่ง
ท้องเที่ยวที่มีอยู่เดิมแล้วหรือไม่ก็ตาม หรือการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เราอาจจะคิดค้นเสริมสร้างให้ดีขึ้น ส าคัญ
ที่สุดก็คือเรื่องของการพัฒนาองคาพยพของท้องถิ่นที่หมายรวมไปถึงทางด้านสถานที่ ด้านบุคลากร นโยบาย
ด้านบริหารการจัดการ องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งส าคัญที่จะยกระดับพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวในพืน้ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเต็มที่ 
การท างานในเชิงบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 

การท างานตอนนี้ยังไม่เป็นการบูรณาการอย่างแท้จริง แม้ว่านโยบายของรัฐจะมุ่งเข้ามาเพ่ือที่จะให้มี
การร่วมแรงร่วมใจกันก็ตาม เพราะฉะนั้นมันจะต้องท าให้เห็นเป็นรูปธรรม ถ้าท่องเที่ยวและกีฬามีโครงการก็จะ
ด าเนินการไปในเฉพาะหน้าหรือเฉพาะงานของท่องเที่ยวและกีฬา ท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาลก็ยังไม่ได้จับมือ
ร่วมใจกัน เพราะฉะนั้น ถ้าสิ่งต่างๆ มันก็จะมีกระแสคลื่นหรือกระแสข่าวออกมาให้สังคมภายนอกได้รับรู้
รับทราบผ่านสื่อ  

ณ วันนี้การประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว เราจะเห็นว่าสื่อโซเชียลสามารถจะท าได้ด้วยตัวแหล่ง
ท่องเที่ยวเอง เป็นอีกความรู้หนึ่งที่เราต้องถ่ายทอดให้ชุมชน ถ้าเราน าไปปักหมุดให้กับชุมชนให้กับคนในพ้ืนที่
ให้เขาได้มีความรู้ความสามารถ เขาสามารถท่ีจะสร้างแรงกระเพ่ือมของดีของเรื่องราวดีๆ ของได้ด้วยตัวเอง ถ้า
ท างานอย่างบูรณาการกันสามารถที่จะแชร์กันหรือร่วมไม้ร่วมมือกัน อย่าไปคิดว่าโครงการนี้เราได้จากหน่วยนี้ 
โครงการนี้ได้ผลอย่างนี้ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเราสร้างเป้าหมายให้ต้องการที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพด้านการ
ท่องเที่ยวให้ชุมชนให้อยู่ดีและก็มีศักดิ์ศรี และมีความคิดท่ีจะพัฒนาต่อยอดเองได้ 
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แผนการเรื่องการท างานด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดนในอนาคต 
งานประชาสัมพันธ์ทุกเรื่องที่ เกิดขึ้นทั้ ง 16 กระทรวง แม่ใหญ่ก็คือกรมประชาสัมพันธ์สังกัด

นายกรัฐมนตรี แต่ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพราะฉะนั้นงานทุกงานที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งในจังหวัดหรือใน 5 จังหวัดก็ตาม เราก็ต้องเดินไปตามกรอบตาม
แนวงานตรงนี้ ที่นี้เหมือนอย่างที่บอกว่างานประชาสัมพันธ์เราต้องท าทุกรูปแบบทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
เราไม่ได้เลือกว่ามันต้องเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว เรื่องของความม่ันคง เรื่องของพหุวัฒนธรรม เพียงแต่เราจะ
หยิบเอาเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีงาม มาร้อยเรียงให้มันเป็นงานที่จะเชิญชวนให้คนได้เข้ามา
ท่องเที่ยวได้อย่างไร เป็นหลักคิดหลักเหมือนกัน ว่าเราจะท ายังไงให้มันเดินไปข้างหน้าได้ ทุกงานมันมีมิติที่ดี
งามที่จะเชื่อมร้อยเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ เพราะฉะนั้น ถ้าเราสามารถที่จะประยุกต์ และก็หยิบเอา
เรื่องดี ๆ เรื่องเด่น ๆ ของแต่ละประเด็นเข้ามา มันก็จะน าเข้าไปสู่หมวดของการท่องเที่ยวได้ 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นางเสาวรีย์ ชูเกิด 

ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณองค์กาบริหารส่วน จังหวัดสตูล 
ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ปัญหาที่ส าคัญที่สุดก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้กับ
ประชาชนได้ทราบว่าใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีอะไรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นแล้วก็เป็น
เอกลักษณ์มากท่ีสุด ถ้ายกตัวอย่างของใน จ.สตูลก็จะเป็นเกาะหลีเป๊ะ ถ้ าเลสเตโกดอน จีโอ ปาร์ค ที่ได้รับการ
เป็นอุทยานธรณีโลก แต่ของอีก 3 จังหวัดภาพลักษณ์ที่เกิดจากความไม่มั่นคง ท าให้แหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นที่
รู้จัก 
 

ถ้าวางยุทธศาสตร์การท างานด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน อะไรที่ส าคัญเพื่อการ 
พัฒนา 

เป็นเรื่องการบูรณาการเส้นทางการท่องเที่ยว จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ สตูล ยะลา นราธิวาส 
สงขลา ปัตตานี  เชื่อมโยงเส้นทางและสามารถส่งต่อนักท่องเที่ยวจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งได้ โดยมีปัจจัย
เรื่องความสะดวกในการเดินทางเข้ามาเป็นส่วนประกอบ 
ยุทธศาสตร์เรื่องการร่วมมือกับประเทศอาเซียนใต้ ในมุมมองของท่านเป็นอย่างไร 

นักท่องเที่ยวของอาเซียนใต้ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย รู้ประเทศไทยและเดินทางเข้ามาเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ กันเยอะ แต่นักท่องเที่ยวของไทยไม่ค่อยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซีย ท า
ให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนของนักท่องเที่ยว การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวน่าจะเป็นเรื่องของการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของทั้ง 3 ประเทศ เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนที่ของนักท่องเที่ยวอยู่ในภูมิภาค สรุปคือ ขาด
เรื่องการประชาสัมพันธ์  
การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการควรเป็นอย่างไร  

ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เรื่องการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของอาเซียนใต้ ก็ต้องให้ประชาชน
และนักธุรกิจของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเข้ามีส่วนร่วม เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จ าเป็นของแหล่ง
ท่องเที่ยวแต่ละที่ อาหารการกิน เส้นทางการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อาจจะมีความ
ต้องการด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
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บทบาทขององค์กรส่วนท้องถิ่นกับการท างานด้านส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว 
ส่วนของท้องถิ่นก็มีหน้าที่สนับสนุนเรื่องกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว เรื่องการประชาสัมพันธ์ เรื่อง

การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของมัคคุเทศก์ และมีโครงการพัฒนา
เยาวชนให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของตัวเอง เพ่ือให้ส่งต่อการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น  
แผนการท างานในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 

ในส่วนของจังหวัดสตูลมีสภาด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอยู่ ก็จะมีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน และเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่อง
การท่องเที่ยว เสริมศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายฉัตรชัย อุตสาหะ 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

การด าเนินการเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด ในการท างานเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
ภาครัฐก็ตาม หรือภาคเอกชนก็ตาม ถามว่ามีการพูดคุยกันหรือไม่ ก็มีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเวทีในส่วนของ
ในแต่ละจังหวัดเองก็ดี ในเวทีของกลุ่มจังหวัดก็ดี แม้กระทั้งในระดับภาค นอกจากนี้เวทีของ ศอบต. ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมก็ยังมีเข้ามา แต่ยังไม่มีการบูรณาการอย่างแท้จริง นั่นก็หมายความว่า แต่ละจังหวัดยังคงมองว่า 
จังหวัดใครท าอะไร จังหวัดนั้นท าอะไร ซึ่งในการประชุมที่ผ่านมาทุกเวที มีการพูดคุยกันถึงเรื่องจากจัดท า
เส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกันแต่เป็นลักษณะของการพูดคุย ซึ่งภาครัฐก็จะพูดกับภาครัฐ ภาคเอกชนก็พูดกับ
ภาคเอกชน ในกรณีนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีหน่วยงานหลักจริง ๆ ที่จะต้องลงมาประสานและมีการพูดคุยกัน
อย่างจริงจัง ร่วมทั้งมีการท าแผน นอกจากท าแผนแล้ว รวมไปจนถึงของการด าเนินการด้วย ทั้งการขอ
งบประมาณมาด าเนินการ ทั้งการด าเนินการทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันด าเนินการอย่างจริงจัง รวมไป
จนถึงการติดตามประเมินผลด้วย ถ้ามีการด าเนินการอย่างจริงจังแล้วก็น่าจะท าให้การท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด 
น่าจะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้น  

ในส่วนของการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดขณะนี้ เรามีปัญหาในด้านของความมั่นคง โดยเฉพาะ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะมองว่า เรื่องของข่าว การประชาสัมพันธ์ที่ในมุมมองที่ไม่ดีเกิดขึ้น จึงท าให้เกิด
ปัญหาในการท่องเที่ยวของเรา หากแก้ไขปัญหาเรื่องของความมั่นคงได้ จะท าให้การท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดดี
ขึ้นมากขึ้น 

ในส่วนของศูนย์อาเซียนที่จะเข้ามาช่วย เป็นเรื่องของข้อมูลที่ก าลังท ากันอยู่นี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมี
การ อัพเดทข้อมูล ในเรื่องของข้อมูลการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว การใช้จ่ายงบประมาณก็
ดี ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะต้องท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และข้อมูลนั้นจะต้อง
สามารถที่จะให้แต่ละจังหวัดน าไปใช้ในการเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนงานโครงการเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่อง
ของการท่องเที่ยว นอกจากนั้นอาจจะเป็นหน่วยที่ประสานข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ เอามาวิเคราะห์วิจัย 
เพ่ือที่จะสังเคราะห์ให้ออกให้เห็นกันชัดเจนว่าปัญหาจริง ๆ คืออะไร แนวทางที่จะด าเนินการแก้ไขในเรื่องของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวจริง ๆ คืออะไรเพ่ือที่จะให้เห็นชัดเจน และส่วนของราชการสามารถน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์การจัดท าของบประมาณก็ดี หรือในการที่จะท าแผนงานเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาเรื่องของ
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นักท่องเที่ยว ตลอดจนภาคประชาชนภาคเอกชน ในเรื่องของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็สามารถ
น าเอาข้อมูลนี้ น าไปวิเคราะห์เพ่ือที่จะดูจุดแข็ง จุดอ่อน และก็จุดขายของเรา ที่จะพัฒนาในเรื่องของการขาย
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้รายได้ของประชาชนจากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน  
 

การแก้ปัญหาเรื่องการท างานเชิงบูรณาการอย่างไร 
ในระดับที่จะพูดคุยตรงนี้น่าจะเป็นระดับส่วนกลางก่อน เพราะปัจจุบันนี้  น าเรียนว่าการขอ

งบประมาณก็ดี การด าเนินการก็ดี เรามีการก าหนดเป้าหมาย กรอบการท างานจากหน่วยงานจากหน่วยงาน 
จากกระทรวงต่าง ๆ ระบุมา แม้กระทั้งในเรื่องการของบประมาณบางครั้ง ส านักงบประมาณก็ยังไม่ได้เข้าใจใน
ส่วนของเราอย่างจริง ๆ จัง ๆ หน่วยงานตรวจสอบเองก็ยังมีการสอบถามในเรื่องเป้าหมายจะเป็นไปได้หรือไม่ 
ซึ่งเป้าหมายบางอย่างตัวชีวัดต่าง ๆ ก็ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง ก็เลยอยากจะเรียนอย่างนี้ว่า ถ้าเป็นไปได้อยาก
ให้ในส่วนของท้องถิ่น ท้องที่ในส่วนของระดับจังหวัดสามารถมาก าหนด มาด าเนินการเองเพื่อที่จะให้สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอยากให้เป็นด้านใด 
เรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนากันเรื่องระบบบริหารการจัดการ พัฒนาเรื่องระบบข้อมูล 

พัฒนาบุคลากร รวมจนถึงเรื่องการตลาด เรามีการจัดท าตรงนี้ไว้แล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่มีการท าแบบลงลึกไปจน
แบ่งเนื้องานกันให้ชัดเจน มีการพูดคุยกันว่าแต่ละจังหวัดไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปทิศทางไหน จังหวัดสงขลา
จะเป็นศูนย์กลางของการขายดีหรือไม่ เพราะว่าต้องยอมรับว่าสงขลาเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าอากาศยาน
นานาชาติ นักท่องเที่ยวจะรู้จักหาดใหญ่ รู้จักสงขลา ให้สงขลาเป็นหลักในการที่จะดูในส่วนนี้และน าไปขายให้ก็
น่าจะดีขึ้น แต่ปัจจุบันนี้สงขลาเองก็ยังต้องขายตัวเอง ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่า ขณะนี้สถานะด้านของ
สงขลาก็ยังถือเป็น จังหวัดทางผ่านและไม่เหมือนเมื่อก่อนที่นักท่องเที่ยวพอเข้ามาก็จะท่องเที่ยวอยู่ในสงขลา 
ปัจจุบันนี้พอมาถึงเค้าจะผ่านจากสงขลาขึ้นไปภูเก็ตนะครับ ขึ้นไปกรุงเทพมหานคร 
 

เรื่องการพัฒนาคนด้านการท่องเที่ยวมีทิศทางเป็นอย่างไร 
ปัญหาเรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนา ในอดีตที่ผ่านมาศูนย์ราชการก็พยายามที่จะส่งเสริมใน

เรื่องของภาษา แต่ภาษาที่สอนกันมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาของเราก็ส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นมาเลเซีย มีสิงค์โปรใช้ภาษาจีน ก็มีการส่งเสริมเรื่องของภาษาจีนด้วย  
ตอนนี้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ชาวมุสลิมใช้ 3 ภาษานี้ยังเป็นหลักอยู่ เพราะว่าตอนนี้ 5 จังหวัด
ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่มีมุสลิมเยอะ กลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เราจะดูอยู่ก็น่าเป็นชาวมุสลิมที่จะสามารถดึงมา
ท่องเที่ยวที่เราได ้
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
น.ส.รุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองการบริหารส่วน จังหวัดยะลา 
ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

อย่างแรกเลยคือเรื่องต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวคืออะไร ปัญหาเรื่องของ
ผู้ประกอบการ ปัญหาเรื่องมาตรฐาน ปัญหาเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานในการให้บริการ 
 

มุมมองเรื่องการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
ต้องมีการผนึกก าลังการบูรณาการกันในเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเชื่อมโยงให้เป็นเส้นทาง

การท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในแต่ละจังหวัด และก็พัฒนาการท่องเที่ยวยกระดับในเรื่องของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวใน ในปัจจุบันเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่
ก าลังนิยมเพราะว่าคนทุกวันนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพ เพราะฉะนั้นถ้าได้เที่ยวด้วยและก็ดูแลเรื่องสุขภาพไปใน
ตัวถือเป็นการตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
ยุทธศาสตร์เรื่องของความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 

ต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเราก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามา 
แล้วค่อยมาศึกษาเรื่องความสอดคล้องของการท่องเที่ยวของ 3 ประเทศ และตั้งเป้าหมายไปด้วยกัน 
 

การยกระดับยุทธศาสตร์ทางการตลาดในมุมมองเป็นอย่างไร 
ต้องวางเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่แรกว่าพัฒนาคือเรื่องอะไร ถ้าเราทราบเป้าชัดเจนเรื่องของการพัฒนาที่

จะบูรณาการความร่วมมือกัน มันก็น่าจะไม่ยาก โดยเฉพาะในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่บอกว่าจะมีการบูรณา
การความร่วมมือทั้งเรื่องของ IMT-GT ถ้าหากว่าทุกส่วนมานั่งคุยกันแล้วก็พูดคุยถึงปัญหาและความต้องการที่
อยากให้เกิด แล้วก็แชร์ในเรื่องทรัพยากรการบริหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะน าไปสู่การพัฒนา
ได้ไม่ยาก 

การพัฒนาคนเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการขับเคลื่อนการท างานกลุ่มที่ควรจะพัฒนาเป็นอันดับต้น ๆ 
คือผู้ประกอบการเพราะเป็นหัวใจหลักในการให้บริการนักท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน ถ้าเรามีผู้ประกอบการที่
เข้าใจและก็รู้หลักในการท างาน ก็จะให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุก ๆ ภาคส่วนของประเทศได้เป็น
อย่างดี 

 



-34- 

ในส่วนงานที่ท่านรับผิดชอบ มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวภาคใต้
ชายแดนอย่างไร 

การพัฒนาการท่องเที่ยวของเราตอนนี้ก็มีอยู่ 2 ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนแรกคือ พัฒนาไปที่แหล่งท่องเที่ยวมี
บ่อน้ าร้อนที่ตั้งอยู่ที่อ าเภอเบตง ซึ่งก็แหล่งที่นักเที่ยวชอบและก็นิยมที่จะมาท่องเที่ยวเราก็คิดว่าจะพัฒนา
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเรื่องของการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแผนของเราก็คือการพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ให้รองรับกับ
การท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่จะเกิดสนามบินที่อ าเภอเบตง ซึ่งคิดว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ ถ้ามีมาตรฐานใน
การให้บริการนักท่องเที่ยวก็จะเพ่ิมมากข้ึน 
 

ประเด็นส าคัญของการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดนคืออะไร 
การบูรณาการความร่วมมือในเรื่องของการท างาน วางแผน คิดแผน แล้วก็ต้องลงมือท าส าคัญในที่สุด 

เพราะว่าถ้ามีแผนแล้วไม่ท ายังไงมันก็ไม่เกิด ก็ฝากไปทุกๆ ภาคส่วน อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคน
หนึ่งแล้วมันก็จะส าเร็จได้แน่นอน 
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กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารและผู้แทนจากภาคเอกชน จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
(1) นายชนินทร์ สาครินทร์  

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา 
(2) นายประยูรเดช คณานุรักษ์  

ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี 
(3) นายฉลาด ทองร้อยช่าง  

มัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสตูล 
(4) นายอุสมาน มะนะหมิน  

รองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาล 
(5) คุณอัยดา อูเจ๊ะ  

นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียน 
(6) นายหมัดรอดี กิมตาสัน  

มัคคุเทศก์อาชีพและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล 
(7) นายปกรณ์ ปรีชาวุฒเดช  

ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐสามัคคีจังหวัดนราธิวาส วิสาหกิจเพ่ือชุมชน 
(8) นายปฐมพงศ์ วรเจริญ  

ผู้บริหาร Start up บริษัทพัฒนาเมืองจ ากัด กลุ่ม YEC  หอการค้าจังหวัดสงขลา 
(9) นายกิตธนา สุบรรพวงศ์  

รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายชนินทร์ สาครินทร์ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
โอกาสและช่องว่างของการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่อาเซียน 
 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพืน้ที่ที่ดินกับพรมแดนมาเลเซีย และเราอยู่ใกล้เคียงมากก็คืออินโดนีเซีย 
โอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวก็มีความเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ นักท่องเที่ยว
ประเทศมาเลเซียเข้ามาทางจังหวัดชายแดนได้หลายทาง คือ มาจากทางด่านสุไหงโกลก ด่านเบตง ด่านสะเดา 
เข้ามาทางจังหวัดสตูลหรือแม้แต่มาทางทะเลมาทางเกาะหลีเป๊ะก็ได้ ก็เห็นว่ามันยังมีมีหลายช่องทางที่
นักท่องเที่ยวจะเขามาที่ 5 จังหวัดได้ ที่นี้เราก็ลองมาดูว่า ท ายังไงเราถึงจะสามารถที่จะให้ ทั้ง 5 จังหวัดได้รับ
ประโยชน์จากรายได้ของการท่องเที่ยวให้มันมากขึ้น คือวิธีการเพิ่มรายได้การท่องเที่ยว มีอยู่หลักๆ ก็คือ  
 1. ท าให้นักท่องเที่ยวพักให้นานขึ้น 
 2. ใช้จ่ายให้มากขึ้น ตรงนี้เป็นส่วนที่เราสามารถที่จะหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ใน 5 จังหวัดได้หรือ
เปล่านักท่องเที่ยวหลักที่จะมาทาง 5 จังหวัดชายแดนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและก็อินโดนีเซีย  
ทีนี้ท ายังไงให้มันเกิด ต้องหันมามองเรื่องความสะดวกครับ การเดินทางเข้ามามันสะดวกขึ้นมาก การเดินทาง
การคมนาคมเป็นเรื่องส าคัญ การอ านวยความสะดวกเรื่องการผ่านด่าน ข้อบังคับต่างๆ หรือว่ากฎกติกาต่าง ๆ 
สามารถที่จะอนุโลมหรือว่าสามารถที่จะเอ้ือประโยชน์ให้นักท่องเที่ยวก็ควรจะท าแต่ก็ไม่ได้ให้เกิดการเสีย
ประโยชน์ของเรา อีกทางหนึ่งก็คือความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศ
อินโดนีเซีย อยู่ในโครงการ IMT-GT ตั้งมา 20 ปีแต่ว่ายังไม่ได้ขับเคลื่อนนะแต่ว่าเราไม่เคยเกิดความร่วมมือให้
เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันในระหว่าง
แต่ละเมือง เพราะว่าเมืองที่เป็นเมืองหลักใน IMT-GT คือสงขลา ปีนัง และเมดาน ถ้าเราสามารถสร้างระเบียง
เศรษฐกิจหรือว่าระเบียงการท่องเที่ยว เชื่อมโยงทั้ง 3 เมืองได้เราหน้าจะเพ่ิมจ านวนของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 
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การท าแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติเรื่องการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาควิชาการ ควรจะเป็นอย่างไร 
 ของเริ่มที่ชุมชนก่อนเพราะว่ามีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมมาจากกรมพัฒนาชุมชนคือโครงการนวัต
วิถีคือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน เพราะว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยว 
อย่างเช่นว่าอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงาม มีสินค้าที่แปลกใหม่น่าสนใจ หรือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจ แต่สิ่งที่ต้อง
ค านึงถึงคือเรื่องการพัฒนาบุคลากรในชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา เรื่องของการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ต้องท าให้ดีขึ้นและน่าดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น การจัดเรื่องเส้นทางการ
ท่องเที่ยวต้องน่าสนใจ มีกิจกรรมเข้ามาประกอบกับการจัดเส้นทาง เช่น การจัดเส้นทางปั่ นจักยานเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไปท้องถิ่น มันไม่ยากส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน ถ้ามี
สิ่งที่ดึงดูดใจในส่วนของเอกชนต้องพัฒนาคุณภาพด้านการบริการ ที่พัก โรงแรม อีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่อง
ธุรกิจ MICE โรงแรมต้องเพ่ิมเรื่องการจัด event ด้านการท่องเที่ยว ร่วมมือกับบริษัทน าเที่ยว ร้านอาหาร ท า
อย่างไรให้เกิดมาตรฐาน รวมทั้งเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และที่ส าคับคือการพัฒนาเรื่องภาษา
ต้องท าให้ดีขึ้น 
 

ในส่วนของภาควิชาการ สงขลาเป็นเมืองของการศึกษาเพราะว่ามีสถาบันการศึกษาเยอะ ผู้บริหารต้องมอง
นโยบายเรื่องการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ดึงประโยชน์มาใช้เรื่องการท่องเที่ยว และทัศนคติของผู้เรียนและ
ผู้สอนว่าเรื่องการท่องเที่ยวไม่ได้เรียนเฉพาะแต่ในห้องเรียนอย่างเดียว ต้องเรียนจากสถานที่จริง เกิด
ประสบการณ์จริง และเจอลูกค้าจริง และที่ส าคัญงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวมีมากแต่เราจะมาท าอย่างไรให้
เกิดประโยชน์ได้จริง โดยมองเรื่องการบูรณาการท างาน อยากให้มองข้ามขีดขั้นระหว่างมหาวิทยาลัย  ต้องรวม
องค์ความรู้กันเพ่ือช่วยกันพัฒนา 
 

ภาครัฐเป็นเรื่องใหญ่ ยกตัวอย่างสงขลาเป็นเมืองที่อยู่ในภาคใต้ มีปัญหาเรื่องเก่ียวกับความมั่นคงอยู่บ้าง ก็ต้อง
พ่ึงภาครัฐดูแลเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเรื่องที่ส าคัญคือภาครัฐต้องสงเสริมเรื่อง
การลงทุนขนาดใหญ่ เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน การขยายสนามบิน การท าท่าเรือน้ าลึก เรื่องถนนที่เชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว การเจรจาระหว่างประเทศเรื่องของเขตแดน กฎข้อบังคับของแต่ละประเทศไม่
เหมือนกันเพ่ือเอ้ืออ านวยการเดินทางโดยรถยนต์ของนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทย
ได้สะดวก รวมถึงเรื่องของการของวีซ่า การออกพาสปอร์ต อยากให้มีนโยบายออกจากภาครัฐ 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายประยูรเดช คณานุรักษ์ 

ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี 
อะไรคือปัญหาและก็อุปสรรคในการพัฒนาการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 สิ่งที่ต้องยอมรับในเรื่องของการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือเรื่องเกี่ยวกับความ
หวาดระแวงในพ้ืนที่มีสูงมาก สิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ต้องท าคือท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยว “เชื่อมั่น” ว่า
ปลอดภัย ยกตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต ารวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ยังไม่แนะน าให้ไปท่องเที่ยวเลย 
เพราะว่าเขาไม่อยากเข้าไปดูแลความปลอดภัย ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่มั่นใจแต่ในฐานะที่ผมเป็นคน
พ้ืนที่ ผมคิกว่าความปลอดภัยเพียงพอที่นักท่องเที่ยวจะไปได้ ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ร้ายแรง แต่ความเชื่อมั่น
ของของคนในพ้ืนที่ยังไม่พอ ก็ต้องให้ภาครัฐช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว 
บรรยากาศไมส่่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว มีป้อมทหารจ านวนมากเกินไปจนท าให้ดูเหมือนสถานการณ์ไม่ปกติ 
เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ถ้ามีสนามบินพาณิชย์ที่ จ.ปัตตานี ก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาต้องมาลงที่หาดใหญ่แล้วเดินทางต่อด้วยรถยนต์ การเดินทางโดยรถไฟก็ไม่สะดวก ถ้าท ารถไฟรางคู่
ก็ท าให้สุดทาง 5 จังหวัดเลย ดูตัวอย่างประเทศมาเลเซียมีการโปรโมทเรื่องการนั่งรถไปท่องเที่ยวจากด่าน    
ปาดังเปซาไปที่กัวลาลัมเปอร์ แต่ประเทศไทยเองกลับไม่มีรถไฟที่สะดวกทันสมัยไปเชื่อมต่อกับประเทศ
มาเลเซีย รถไปที่มาจากกรุงเทพก็มีแต่ไม่ตรงเวลา    
 

อะไรที่จะสามารถสร้างความ “เชื่อม่ัน” ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ให้
ท่านยกตัวอย่างจังหวัดปัตตานี  
สิ่งที่ต้องท าหรือการท ากิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น กิจกรรมที่ท าอยู่แล้วก็ท าให้ดีขึ้น สร้างความ
สนใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ยกตัวอย่างการสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวที่มีประจ าทุกปี มีนักท่องเที่ยวไป
ร่วมงานจ านวนมากแต่เป็นแบบแฟนพันธุ์ แล้วจะท าอย่างไรให้เกิดการเดินทางมาร่วมงานของนักท่องเที่ยว
กลุ่มใหม่ จึงมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึน เช่นการจัดการแข่งขันเชิดสิงโต นอกจากคณะสิงโตที่เดินทางมาแข้งขันแล้ว ก็ยัง
มีญาติ พี่ น้อง พรรคพวก ของเขาเดินทางมาด้วย ก็เกิดการเพ่ิมของนักท่องเที่ยว แล้วก็ท าอย่างต่อเนื่อง แต่ละ
ปีก็จะเพ่ิมองค์ประกอบและกิจกรรมอ่ืน ๆ มากขึ้น งานก็ใหญ่ขึ้นเกิดความ “เชื่อมั่น” กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม
และสร้างความ “เชื่อมั่น” กับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่  
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การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนเชื่อมโยงกับอาเซียนอย่างไร  
ตลาดนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่ แต่ไม่มีเครื่องบินมาลงในพื้นที่ ค่อนข้างที่จะถูกตัดขาด ผมไม่เห็น
นักท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเข้ามาในพ้ืนที่ นอกจากเป็นนักศึกษาที่เข้ามาเรียน ส่วนนักท่องเที่ยวมาเลเซียมีมา
เที่ยว สิงคโปร์ก็มีบ้าง เรื่องการเดินทางมาท่องเที่ยวถ้าอ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียจ านวน
นักท่องเที่ยวต้องเพ่ิมข้ึนแน่นอน อินโดนีเซียเดินทางโดยเรือได้ โดยมาท่าเรื่องที่สงขลาและปัตตานี  
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายฉลาด ทองร้อยช่าง 

มัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสตูล 
ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัญหาของการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลาย แต่มีจุดร่วมอย่างเดียวกัน
คือเรื่องวิถีและวัฒนธรรม สิ่งที่เป็นปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวที่ไปได้ไม่ใกล้เพราะนักท่องเที่ยวขาดความ
เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของความมั่นคง 
 

อะไรเป็นข้อจ ากัดเรื่องการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซีย 
5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนอยู่ในพ้ืนที่ของ IMT-GT นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าออกได้โดยไม่มีการ

ก าหนดจ านวน แต่ช่วงหลังนักท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะที่มาจากเมดานซึ่งเมืองที่อยู่ใกล้ประเทศ
ไทย โดยเดินทางยากกว่าจะมาถึงเมืองไทย คือจากสนามบินกัวลานามูที่เมืองเมดาน แล้วมาที่ปีนัง แล้วก็นั่งรถ
ข้ามชายแดนมาเที่ยวโดยมี concept นั่งรถคันเดียวเที่ยว 2 ประเทศ แต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียโดย
จ ากัดว่าให้เดินทางมาได้แค่ปีละ 2 ครั้ง ต่อ 1 คน การเดินทางมาครั้งที่ 3 ต้องท า Visa หรือไม่ก็ต้องมา
เครื่องบินมาลงที่กรุงเทพ เพราะเส้นทางสายการบินที่มาลงหาดใหญ่ปิดไปแล้ว จึงท าให้นักท่องเที่ยวจาก
อินโดนีเซียลดลง 
 

ปัจจัยท่ีต้องค านึงถึงในการเดินทางมาเมืองไทยของนักท่องเที่ยว มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ใน 3 ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศไทย เงินไทยมีค่าแข็งมาก เมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา                

1 ริงกิต มีค่า10 บาท แต่ช่วงหลังมีค่า 8 บาท ท าให้นักท่องเที่ยวต้องน าเงินมาใช้ในประเทศไทยมากขึ้น 
นักท่องเที่ยวเลยหันไปเที่ยวที่อินโดนีเซียมากข้ึน ส่วนที่ประเทศอินโดนีเซียเองค่าเงินก็อ่อนลงเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว 
1 ล้านรูเปียมีค่า ก็ประมาณ 3,000--3,500 บาท นะครับ ณ วันนี้ 2,300-2,500 ต่อ 1 ล้านรูเปีย  
 

ถ้าจะท ายุทธศาสตร์เรื่องการยกระดับการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องอะไรเป็นเรื่องส าคัญ 
เส้นทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ส าคัญ นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียหรือ

นักท่องเที่ยวมาเลเซียถ้าเดินทางเข้ามาทางด่านชายแดน ตรงนั้นเราต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่  ที่ต้อนรับเป็น คือ
คล้ายๆ ว่าเป็นเจ้าภาพเป็นด่านแรก ด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือ ตม. ต้องมี Service Mind 
มากกว่านี้ การที่ให้ค าแนะน า กฎระเบียบของการเข้าเมือง ให้ในภาษาและท่าทีที่สุภาพ เต็มพร้อมให้การ
ช่วยเหลือ  
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ยุทธศาสตร์การท างานเชิงบูรณาการในฐานะเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1. ปรับปรุงทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎ ระเบียบ เพื่อการแนะน านักท่องเที่ยว 
2. สร้างความเชื่อม่ันเรื่องความม่ันคง และความปลอดภัย เพราะนักท่องเที่ยว 

 

มุมมองของท่านเรื่องการท าตลาดท่องเที่ยวปัจจัยหลักคืออะไร 
สินค้าที่ลูกค้าต้องการ การสร้างอัตลักษณ์ การสื่อเรื่องราวของวัฒนธรรม ในผลิตภัณฑ์ การสร้างแบ

รนด์สินค้าที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าของประเทศไทย เพราะนักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าที่เมืองไทยก็ต้องการซื้อ
ความเป็นไทยกลับไปด้วย ยกตัวอย่างสินค้าที่เป็นของเกาหลี ญี่ปุ่น หรือจีน มีลักษณ์ที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่า
เป็นของที่ไหน เช่นการเขียนภาษาไทย คู่กับภาษาอังกฤษในของที่ระลึก หรือ เสื้อ 
 

ความเห็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว สิ่งท่ีขาดหรือสิ่งที่เพิ่มคืออะไร 
1. เรื่องภาษา เป็นเรื่องที่ส าคัญ 
2. การสร้างเยาวชน คนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์เรื่องการท่องเที่ยว ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนเร็ว 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยน ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเสนอสิ่งใหม่ด้านการท่องเที่ยว เช่นเรื่อง
เส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม  
 

ในส่วนตัวของท่านมีการพัฒนาอะไรเพื่อตอบโจทย์ทางด้านการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
บ้าง 
ตอนนี้มีอยู่ 3 เรื่อง  

1. ฝึกภาษาเพ่ือการท่องเที่ยวให้กับไกด์ เน้นเรื่องการฝึกการพูด คือเป็นการฝึกเหมือนการร้องเพลงจะ
ไม่เน้นเรื่องการให้ความรู้แต่เน้นการฝึกพูดเพ่ือให้สื่อความหมายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยให้ไปสู่
ต่างชาติ แล้วเรื่องการฟังเพ่ือให้เกิดการตอบโต้ได้ก็เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องฝึก เพราะบางครั้งนักท่องเที่ยวไม่ได้
อยากฟังแค่เรื่องที่เราเสนออย่างเดียว แต่อาจจะถามเรื่องอ่ืนๆของประเทศไทยด้วย การฝึกให้ตอบโต้ด้วยค า
ง่าย ๆ ก่อนแล้วค่อยพัฒนาขึ้น 

2. พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว และพัฒนามาตรฐานของที่พัก ร้านอาหาร ตามสถานที่ท่องเที่ยว จะดู
จากความต้องการของนักท่องเที่ยวแล้วก็เอาไปต่อยอดเพ่ือให้บริการที่ถูกใจลูกค้า เช่น อยากดูวิถีเกี่ยวกับการ
แต่งงานของมุสลิม การแข่งขันนกกรงหัวจุก นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียชอบดูพระนอน เป็นต้น เราต้องดูว่าเรื่อง
จะเพ่ิมกิจกรรมพวกนี้ให้ได้มาตรฐานอย่างไรเพ่ือให้ตรงกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการจะได้ 

3. การเตรียมคนรุ่นใหม่  
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
อุสมาน มะนะหมิน 

รองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลไทย อาเซียน 
ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

เรื่องการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวต้องท างานอย่างบูรณาการกัน แต่ตอนนี้ลักษณะการท างาน
เป็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ถ้าผู้บริหารของท้องถิ่นไหน ไม่เข้าใจการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวก็
ล าบาก แนวทางเรื่องการพัฒนา การขยายตัว หรือว่างบประมาณ หน่วยงายเครือข่ายที่จะเข้ามาก็จะยาก 

ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ ทางภาครัฐต้องให้ความช่วยเหลือมาก เพราะภูมิภาคนี้มีปัญหาเรื่อง
ของความมั่นคง การประชาสัมพันธ์คือการจัดกิจกรรมและส่งข้อมูลที่เป็นจริงออกไปให้คนส่วนใหญ่ได้รู้เรื่อง 
การท ากิจกรรมก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพราะชุมชนเองไม่มีงบประมาณในการท ากิจกรรม และ
ต้องท าอย่างต่อเนื่อง เราอยากจะเชื่อต่อกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย การประชาสัมพันธ์ก็ต้องให้ออกไป
ต่างประเทศด้วย 

เรื่องอุปสรรคในการพัฒนาคือการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังเข้าใจและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ต้องให้
เขามีความรักในชุมชนของเขาเองและรู้ว่าชุมชนจะได้อะไร และให้อะไรกับเขาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่ได้เปรียบของท่องเที่ยวชุมชนคือเรื่องภาษาที่ใช้ภาษาถ่ินเป็นมาลายูหรือบาฮา
ซา ซึ่งนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนใต้ใช้ภาษานี้  
 

การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
เส้นทางการท่องเที่ยวจะมีหลายเส้นทางจะเริ่ มจากหาดใหญ่เพราะเป็นเรื่องของชอปปิงและ      

อาหาร แล้วค่อยขยายเส้นทางออกไป ไปเที่ยวแบบธรรมชาติก็ต้องไปสตูล  หรือเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมก็ไปที่ 3 
จังหวัด ความน่าสนใจของการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว ต้องดูความต้องการของลูกค้าอาจจะท าแบบ
ผสมผสาน 3 วัน 2 คืน หรือถ้ามีกิจกรรมมากกว่านั้นก็อาจจะจัดจ านวนวันเพ่ิม แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของแหล่งท่องเที่ยวด้วย ว่ามีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ มาตรฐานได้หรือยัง  
 

การท าเรื่องการตลาด กับกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 
จะเริ่มจากเครือข่ายที่มีแล้วต่อยอดจากการท างานร่วมกับผู้ประกอบการหรือภาครัฐของทั้ง 2 

ประเทศ ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคนี้เราจับกลุ่มกันมานานหลายปี มีการประชุมแลก เปลี่ยน
เรื่องการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวกันเสมอ เพ่ือ up date สถานการณ์การท่องเที่ยว ในส่วนที่ดูแลอยู่ก็มี
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นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจะผ่านไปที่กรุงเทพ ฯ หรือแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เช่น เชียงใหม่  หรือ
เป็นนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือมาก็จะไปที่ภูเก็ต  
 

การขยายตลาดมาที่กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีโอกาสหรือไม่ อย่างไร  
ศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้สูงมากตอนนี้ได้ท าความร่วมมือกับผู้ประกอบการทางด้าน

การท่องเที่ยวของประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย เชิญมาเพ่ือดูแหล่งท่องเที่ยวที่เรามี มาสัมผัสของ
จริง และให้เขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการการันตีเรื่องความมั่นคง เขาจะมองการ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเขา มาเชื่อมกับแหล่งท่องเที่ยวของเราได้ชัดเจน เขาสามารถคิดราคา
และจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ 
 

ท่านมีแนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดนไปสู่อาเซียนใต้อย่างไร 
การเชื่อมโยงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่ง สายการบินที่ยกเลิกการบินไปเพราะ

ขาดทุนเนื่องจากมีแต่นักท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเดินทางมาแต่นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไม่ไปเที่ยว      
การเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวของ 3 ประเทศ จะเป็นการเปิดให้มีการเดินทาง มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ของทั้ง 3 ประเทศ เราต้องไม่มองว่าเขามาเที่ยวของเราอย่างเดียว เราต้องไปเที่ยวของเขาด้วย มันก็จะเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องของแหล่งท่องเที่ยว และสุดท้ายก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาค ที่คนภายนอกก็อยากมา
เที่ยวด้วย สิ่งส าคัญเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี บ้านเราต้องได้มาตรฐาน เพราะบ้านอ่ืนเขาก็ต้องท าอย่างเราท า
เหมือนกัน 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
อัยดา อูเจ๊ะ 

นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียน 
โอกาสของการทอ่งเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดนเป็นอย่างไร 

งานที่ท าอยู่เกี่ยวกับฮาลาลการท่องเที่ยว คือการที่ผนวกทุกเรื่อง ทุกแผนกของการท่องเที่ยวให้เป็น   
ฮาลาล ในส่วนจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาแล้ว แต่อีก 3 
จังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ยังน่าห่วงอยู่ เพราะเราพยายามผลักดันให้เกิดการ
ท่องเที่ยว     แต่ที่ผ่านมาแม้แต่คนไทยเองยังไม่อยากไปเพราะกลัวเรื่องสถานการณ์ความม่ันคง 

แต่ส าหรับส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้น ภายในปีนี้ก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด โดยอาศัยจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักและเพ่ิมเส้นทางการ
ท่องเที่ยว หรือ ที่เรียกว่า Route Tourism ให้เชื่อมโยงระหว่าง 5 จังหวัด 
 

แผนเส้นทางการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงทั้ง 5 จังหวัดเป็นอย่างไร 
 ในปีนี้ เส้นทางฮาลาลการท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยง 5 จังหวัดเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
โดยเรามีแผนไว้ว่าจะจัด  FAM Trip น าผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มาท่องเที่ยวตามเส้นทางฮาลาลการท่องเที่ยว โดยให้มาในช่วงที่ปัตตานี จัดงานด้านพหุ
วัฒนธรรมซึ่งงานนี้มีเจ้าภาพหลักเป็น ศอบต. และ สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

อยากเสนออะไรในแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 เรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มี 4 ภาษา คือภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน  เส้นทางฮาลาลการท่องเที่ยวส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และบรูไน 
นักท่องเที่ยวจะเข้ามาทางด่านชายแดน การประชาสัมพันธ์ต้องรวดเร็ว ชัดเจน และแม่นย า ผ่านการสื่อสาร
ระบบดิจิตอล เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 

มุมมองเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
หรือรวมทั้งประเทศไทย ต้องให้ข้อมูลเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ จะเข้าไปเที่ยว    
กับคนในชุมชนก่อน อาจจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เตรียม
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สถานที่ เตรียมกิจกรรม และต้องให้เขาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ สร้างโอกาสให้เขาเรียนรู้และชุมชนพยายาม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยบุคลากรในชุมชนเอง  
 

อยากเน้นเรื่องให้มีโครงการพัฒนาคนอย่างไรบ้าง 
 อยากให้พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนมากกว่าเพราะว่าเขาขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องการบริหาร ต้องมีโครงการลักษณะเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด 
คนที่อยู่ในเมืองมีความสามารถและหาช่องทางโอกาสต่าง ๆ ได้ นักธุรกิจก็มีก าลังที่จะลงทุน แต่ว่าชุมชนไม่มี
ก าลังในการพัฒนา รอโอกาสจากหน่วยงานรัฐเท่านั้น 
 

ในเรื่องของความร่วมมือประเทศไทยและอาเซียนใต้เป็นอย่างไรคะ 
 เท่าที่ท างานนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทยอาเซียน ทั้ง 3 ประเทศมีการเชื่อมโยงกันได้
ดี โดยเฉพาะเรื่องฮาลาลการท่องเที่ยว ที่มีการจัด FAM trip เรื่องการท่องเที่ยวปกติก็รวมเรื่องฮาลาลการ
ท่องเที่ยว เขาก็เชิญไปร่วม ทั้งที่สมาคม ฯ และผู้ประกอบการทางการให้ไปดูงานประเทศของเขาโดยที่เขาออก
ค่าใช้จ่ายให้ เพ่ือให้เราสร้างแพ็คเกจการทอ่งเที่ยวของเขามาขายในประเทศไทย  
 

ให้แนะน าหน่วยงานอ่ืนในการหาช่องทางเชื่อมโยงประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียกับการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 อย่างแรกเลยคือเรื่องของภาษา และก็ท างานด้านการท่องเที่ยว เป็นมัคคุเทศก์มา 20 ปีจึงง่าย แต่
ส าหรับคนที่เพ่ิงเริ่มเข้าหาเครือข่ายเพ่ือไปเชื่อมโยงต่างประเทศโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่แค่
การสร้างเว็บไซด์แล้วหวังว่าจะให้คนเข้าไปดูแค่นั้นไม่ส าเร็จ ต้องหาโอกาสให้เป็น ต้องมาเรียนรู้กับคนที่ท า
ส าเร็จแล้ว จากนั้นน าไปต่อยอด 
 

ในมุมมองของท่าน คิดว่านักท่องเที่ยงอินโดนีเซียจะเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมากขึ้น
หรือไม่ และสิ่งที่ต้องพัฒนาคืออะไร 
 การท างาน 20 ปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้  สิ่งส าคัญที่สุดคือเรื่องความ
สะดวกสบาย ถ้าบอกว่าเรื่องการเที่ยวสถานที่ธรรมชาติ ที่อินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติสวยงาม ในอาเซียนประเทศอินโดนีเซียมีมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ แต่ศึกษาจากการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียจะเห็นว่า  ที่ไหนที่สะดวกสบายเช่น กรุงเทพ พัทยา เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ 
ภูเก็ต หรือหาดใหญ่ นักกลุ่มนี้จะเข้ามา เส้นทางการท่องเที่ยวที่เราจะท าอาจจะเป็นวัฒนธรรมและเมือง หรือ
ว่าเส้นทางวัฒนธรรมศาสนา แต่ต้องมี City ด้วยเพราะในเมืองมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
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ตอนนี้กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคใต้ชายแดนก าลังสิ่งเสริมให้เพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวท่านมีความเห็นว่า
อย่างไร 
 ตอนนี้แหล่งที่เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวคืออ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว   
ชาวมาเลเซีย แต่นักท่องเที่ยวประเทศอ่ืน ๆ ยังเข้ามาน้อย ช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่จะพานักท่องเที่ยวประเทศอ่ืนเข้ามาดู พอมาดูงานแล้วเค้าจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเค้าสามารถที่
จะขายได้ มันอยู่ที่เราบูรณาการและก็ดูแลจัดสรรให้เขาพอใจ หลังจากท่ีเขามาดูแล้วเขาจะไปหาวิธีการขายเอง 
สิ่งที่ส าคัญคือการบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวให้ครบวงจร ธรรมชาติ วัฒนธรรม และ City จากที่ดิฉันสัมผัสเขา
มา 23 ปี รสนิยมเรื่องการท่องเที่ยว City ไม่เปลี่ยน  
 

ท่องเที่ยวชุมชนมีโอกาสเกิดหรือไม่ 
มีโอกาสเกิดต้องดูเรื่องรสนิยมการท่องเที่ยวที่ชอบการช๊อปปิ้ง ชอบอยู่อย่างสะดวกสบาย ชอบเรื่อง

อาหาร เอาพฤติกรรมเหล่านี้มาจัดวางให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว โดยมีท่องเที่ยวชุมชนเข้าด้วย 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
หมัดรอดี กิมตาสัน 

มัคคุเทศก์อาชีพและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล 
อุปสรรคในการท างานด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนใต้ 

สงขลาเป็นจังหวัดที่ เริ่มต้นเรื่องการท่องเที่ยวก่อน จากนั้นก็เป็นสตูล  และเริ่มมีการพัฒนา           
เรื่องการท่องเที่ยวไปจังหวัดอ่ืน ๆ สิ่งที่เป็นอุปสรรคเรื่องแรก คือ ตั้งแต่ด่านชายแดนที่มีสถานที่ใหญ่โตแต่เรื่อง
การให้บริการไม่ทันกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยว โดยเฉพาะช่วงศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีการยืนรอ
คิวถึง 3 ชั่วโมง ท าให้แผนการท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามแผน 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบเรื่องอาหาร การบริการที่ดี ในราคาที่เขาสู้ได้อย่างที่การท่องเที่ยวในสงขลา
และสตูล ส่วนใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนเราคงเข้าใจกันดีเรื่องว่าท าไมไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไป 
เพราะเขาห่วงเรื่องความปลอดภัย ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวได้เข้าไปดูแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่น แต่พอจัดโปรแกรมเพ่ือขายจริงก็ขายยาก  

แต่ถ้าถามความต้องการจริง ๆ ก็มีนักท่องเที่ยวอยากเขาไปเป็นทัวร์วัฒนธรรม ไปเข้ามัสยิด ที่ 3 
จังหวัดนั้น มีอาหาร ขนม ที่อร่อยมากและมีความเป็นอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่มา
ติดเรื่องความปลอดภัย เรื่องการท่องเที่ยวเลยไปยา 
 

ชุมชนมีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ 
ชาวบ้านมีความพร้อม แต่บรรยากาศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่มีเลย การเข้าไปท่องเที่ยวแล้ว

นักท่องเที่ยวเจอบังเกอร์ มีด่านตั้งเป็นระยะ เพราะมองแล้วที่นี่พร้อมจะเกิดสงครามตลอดเวลา 
 

คิดว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไร 
ต้องสร้างความเชื่อมั่น ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ต้องพูดในสิ่งที่เป็นจริง และต้องท าจริง เพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นต้องให้เห็นภาพครับ เป็นเรื่องง่าย ๆ  
สิ่งที่สัมผัสได้คือความน่ารักของคน 3 จังหวัด วิถีชีวิตที่เหมือนชาวมลายู ชาวมาเลเซีย เรื่องอาหาร

การกิน เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ขายได้และสร้างให้เกิดความเชื่อม่ันได้ 
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ถ้าพูดถึงเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ คิดว่าเรื่องใดน่าจะน ามาเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ 
เรื่องเส้นทางการท่องเที่ยว เราจัดเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วเราต้องมองว่า เส้นทางนั้น ๆ มีความ

พร้อมในการให้บริการหรือเปล่า อย่างนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมมีสิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องการหรือเปล่า 
และต้องเข้าใจโจทย์ของลูกค้าว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียต้องการอย่างไร นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียต้องการอย่างไร
ที่ส าคัญต้องท าจริง ท าอย่างเข้าใจ 
 

ยุทธศาสตร์เรื่องความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียในเรื่องการท่องเที่ยวมีมุมมองอย่างไร 
ตอนนี้ประเทศมาเลเซียน้อยใจ มาเลเซียบอกว่า I’m coming here 3.3 million please service 

my people แสดงว่าการบริการของเรายังไม่รอรับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย 3.3 ล้านคน ลองคิดนะครับว่า
นักท่องเที่ยวที่มาถ้าใช้เงินคนละ 5,000 บาทจะเป็นเงินเท่าไหร่ การดูแลต้องเริ่มตั้งแต่ประตูเมืองเลยครับ ต้อง
สร้างความประทับใจในการให้บริการตลอดเส้นทาง 

ในส่วนของประเทศอินโดนีเซีย เรามีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน แต่การเดินทางมาที่แหล่งท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดนต้องใช้เวลานาน แต่สิ่งที่ท าได้คือการจัดโซลท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาง่าย 
เช่นเส้นทางจากอินโดนีเซียผ่านเกาะบาตัม ผ่านเมืองยะโฮร์ บาห์รู ของมาเลเซีย แล้วใช้เวลายาวหน่อยมาเข้า
ไทยแต่ก็ท าให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้  แต่การท าธุรกิจท่องเที่ยวก็ต้องเข้าใจว่านักท่องเที่ยว
อินโดนีเซีย ผ่านมาเลเซียกว่าจะมาถึงประเทศไทยตอนใต้ก็ต้องใช้จ่ายกันมาตลอดทาง ถือว่าเป็นการแบ่ง
รายได้กัน แต่ถ้าให้บินจากจากาต้ามาเมืองไทย เขาไม่มาเที่ยวจังหวัดชายแดน เขาจะไปพัทยาแน่นอน 

การแก้ไขเรื่องการบิน ไม่จ าเป็นต้องเป็นการบินตรงมาลงที่หาดใหญ่ อาจจะจัดเส้นทางกรุงเทพ – 
หาดใหญ่ – แล้วก็เมืองปลายทาง อย่างที่ภูเก็ต สายการบินก็ได้ประโยชน์เพราะจ านวนผู้โดยสารก็มีมากขึ้น 
แล้วก็ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย  ถ้ามองเรื่องการตลาดก็ขายได้ 
 

แหล่งท่องเที่ยวแบบไหนที่นักท่องเทียวอาเซียนใต้ต้องการ 
สิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว คนมาเลเซีย อินโดนีเซีย ชอบเที่ยววัด ชอบรับประทานอาหาร 

วิถีชีวิตก็คล้ายกับเมืองไทย แต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องมีความปลอดภัย เมื่อเขารู้สึกปลอดภัยเขาก็อยากมา
เที่ยว  

อยากให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือร่วมใจกันท างาน การท างานของภาครัฐใช้เวลา 3 เดือน แต่ถ้าเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงใช้เวลาไม่ถึง 10 วัน ในการท างานต้องการคนที่รู้จริงและมาร่วมบูรณา
การกันเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักคือการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ชายแดนและอาเซียนใต้ 
อย่างสงขลาก็มี ม.อ. ศูนย์อาเซียนที่เป็นตัวกลางในการประสาน 

ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถช่วยชุมชนได้ งบประมาณของทางรัฐมาช่วยเรื่องการท าเส้นทางการ
ท่องเที่ยว เรื่องการขาย เรื่องการเปิดตลาดต่างประเทศ การท าตลาดออนไลน์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวอาเซียนเข้า
มาท่องเที่ยว อย่างนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เค้ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก เขาต้องการเที่ยวด้วยตัวเอง 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือข้อมูลที่ถูกต้องและ up date เรื่องนี้ภาครัฐท าได้ นักท่องเที่ยวมาเลเซีย     
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และ อินโดนีเซียยังต้องการมัคคุเทศก์อยู่เพราะเขาคิดว่าคนไทยย่อมรู้จักเมืองไทยดีกว่า และเขาต้องการความ
สะดวกสบาย 
 

ทิศทางการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวในมุมมองของท่าน 
เราต้องมองว่าเราจะเจาะตลาดไหนต้องมองให้ออก ในกลุ่มอินโดนีเซียภาษามลายูและภาษาอังกฤษ 

มาเลเซียต้องเพ่ิมภาษาจีนด้วย เรื่องจริยธรรมของการท าธุรกิจเป็นเรื่องส าคัญต้องจริงใจ เพราะเรามองเรื่อง
ของความยั่งยืน อย่างผมเป็นมัคคุเทศก์ถือว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรม พยายามให้เขาได้เรียนรู้ประเทศเราให้มาก
ที่สุด สร้างความประทับใจในความเป็นไทยเพ่ือให้นักท่องเที่ยวกับมาอีก 
 

การเตรียมตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดนเป็นอย่างไร 
อย่างแรกต้องมองลูกค้าก่อนว่าต้องการท่องเที่ยวแบบไหน เพราะไม่ใช่ท าทัวร์เสร็จไปขายแล้วมีเที่ยว

แค่ 2 คน หรือบางครั้งนักท่องเที่ยวต้องการจองโรงแรมเองแต่ซื้อทัวร์และใช้บริการรถตู้กับบริษัททัวร์ ต้องทัน
กับสถานการณ์และสามารถปรับเปลี่ยนการบริการได้ การสอดแทรกเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางเลือกถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดความแตกต่าง 
 

ท่านคิดว่าศูนย์อาเซียนของ ม.อ.จะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคใต้ชายแดนอย่างไร 
สงขลา สตูล ไม่น่าห่วงครับ แต่ 3 จังหวัด ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ ม.อ. อาจจะเป็นเจ้าภาพ 

ร่วมกับ ศอบต. เพ่ือหาทางออกท่ีประนีประนอมทุกฝ่าย เพราะผลประโยชน์ทีได้อยู่กับชุมชน 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายปกรณ์ ปรีชาวุฒเดช 

ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐสามัคคีจังหวัดนราธิวาส วิสาหกิจเพื่อชุมชน 
โอกาสและช่องว่างของการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่อาเซียน 
 ถ้าจะพูดเรื่องการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน สิ่งที่โดดเด่นคือเรื่องพหุวัฒนธรรมเชื่อมโยง
อาเซียนใต้ เราพูดเรื่องอาเซียนกันมานานแล้วและในปีหน้าเราก็จะกลับมาเป็นประธานอาเซียนอีกครั้ง  
การที่  ม.อ.ตั้งศูนย์อาเซียนขึ้นมาถือว่าเป็นการรองรับการขยายพ้ืนที่ ในการท างานให้กว้างขึ้น โดยมี  
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และทีมมาเป็นแกนน า  
 การเตรียมความพร้อมไม่ได้มองเรื่องการเข้ามาของนักท่องเที่ยวอาเซียนใต้อย่างเดียว เราต้องมองด้วย
ว่าเราจะไปหาเพ่ือนอย่างไร อะไรคือการเชื่อมโยง ทุกวันนี้เราได้ยินเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว แต่ว่าเที่ยว
กันเอง เราจะท าอย่างไรให้การท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นการท่องเที่ยวระดับ Local Tourism ให้เป็น Global 
Tourism อันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายในการปรับตัวเองเรียกว่า Active Entrepreneur 
 เราต้องมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่อง Digital Platform เพ่ือการท่องเที่ยวมากขึ้น และต้องท าเป็น
ภาษาอ่ืน ๆ เพ่ืออ านวย ท าข้อมูลให้นักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษา อังกฤษ บาฮาซา มลายู และภาษาจีน ได้เข้าถึง
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้มากข้ึน 
 ต้องศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มไหน ชอบแบบไหน  ชอบอะไรและไม่ชอบ
อะไรบ้าง ต้องมีการปรับปรุงยกระดับเพ่ือตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร สินค้าชุมชน ต้องสร้างพัฒนา
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ วันนี้ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคสังคม เราต้องร่วมกันหาโจทย์ใหม่ ๆ เพ่ือ
ตอบสนองเรื่องการท่องเที่ยว  
 นักท่องเที่ยวอาจจะติดต่อมัคคุเทศก์ในการน าเที่ยว แต่เราต้องปรับสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดความน่าสนใจ ให้
เป็นการท่องเที่ยวใหม่ มี Platform ใหม่ ๆ เช่น เรื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหารฮาลาล 
 การท่องเที่ยวสมัยใหม่ไม่มีเทคโนโลยีไม่ได้แล้ว เพราะนักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่อ
โซเซียลมีเดีย 
 ศูนย์อาเซียน ม.อ.เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการ ชุมชน น าไปใช้พัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปครับ 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายปฐมพงศ์ วรเจริญ 

ผู้บริหาร Start up บริษัทพัฒนาเมืองจ ากัด 
กลุ่ม YEC  หอการค้าจังหวัดสงขลา 

สิ่งท่ีท าเพื่อพัฒนา 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนกับการท่องเที่ยว 
 สิ่งที่ท าอยู่คือใช้ Digital เชื่อมโยง 5 จังหวัดเข้าด้วยกัน ปกติเราเชื่อมโยงภูมิภาคด้วย  Infrastructure 
แต่ปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เชื่อมโยงได้เลย และสามารถเก็บข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวไว้ได้
ด้วย และสามารถใช้ Data ตรงนี้มาเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการท่องเที่ยว หรือออกแบบการท่องเที่ยวให้
ตอบสนองนักท่องเที่ยวได ้ 
 กรณีศึกษาที่ท าอยู่ ที่จังหวัดสตูล การพัฒนาระบบเริ่มจากการวิจัยสอบถามความต้องการของพ้ืนที่ 
แล้วน ามาท าเป็นรูปแบบ โดยเป็นการท างานแบบไตรภาคี คือ ภาครัฐ เอกชน และ ภาควิชาการ  จากนั้นจะ
ระดมสมองว่าแต่ละพ้ืนที่ใครเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องบ้าง แล้วสร้างรูปแบบการท่องเที่ยว และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
อยู่ในรูปแบบของ Application ครั้งแรก ๆ ยังไม่ค่อยมีคนมาร่วม แต่ครั้งที่ผ่านมามีผู้มาร่วม 600 กว่าคน เป็น
ชุมชน ผู้ประกอบการ นักศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
 ข้อมูลจะสนับสนุนการน าไปใช้เพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมการวิ่งที่พัทลุง กิจกรรมหาดใหญ่ 
hard sale ขอมูลของเรามีอยู่ 40 เมือง 6,700 กิจกรรม ถือว่าเป็น Winning Project ของหอการค้าสงขลา
ภาคใต้คณะ YEC ด้านนวัตกรรม 
 Application เป็นเครื่องมือที่สร้างการรับรู้ของคน และสร้างการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีให้ชุมชน            
เรื่องการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยาก การใช้เทคโนโลยีเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระบบที่สร้างมาใช้ได้ทุกคนและทุกกลุ่ม 
 ถ้าจะติดต่อใช้เครื่องมือให้ติดต่อที่กลุ่มไตรภาคี ที่ท างานร่วมกัน มหาวิทยาลัย ภาครัฐ หรือติดต่อโดย
ตรงที่หอการค้าจังหวัดสงขลา  
 ตอนนี้ระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยน อย่างที่สตูลท าเรื่อง Sandbox การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ เน้นปัจจัยการจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่สตูลเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว เราก็เอาเรื่อง
มัคคุเทศก์ เรื่องการเกษตร มีเป็นบทเรียน โดยให้คนในชุมชนได้มีบทบาทในการสอน เด็กก็จะรู้จักชุมชนที่
ตัวเองอยู่มากขึ้นและกลับมาสร้างอาชีพท่ีบ้าน หลักสูตรจะร่วมกันออกแบบแต่ละพ้ืนที่ 
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 ในยุคของการแข่งขันเราจะไม่มีผู้ชนะเพียงคนเดียวแต่เราจะต้องชนะไปพร้อมกัน สร้างความสมดุลให้
เกิดกับชุมชน สิ่งแวดล้อม และบริบทโดยรวม 
 มองเรื่องการสร้างโอกาสในการท่องเที่ยวกับอาเซียนใต้เรามองว่าเราเป็นเพ่ือนกัน เราไม่ได้แข่งขัน
ต้องแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องของการท่องเที่ยว การศึกษา พหุวัฒนธรรม เชื่อมโยงและร่วมกันสร้าง 
 การเชื่อมโยงทางด้าน IT ทุกประเทศมี Sever เป็นของตัวเองอยู่แล้ว ที่เราสร้างระบบมาเพ่ือให้เกิด
การเชื่อมโยงทางข้อมูล เป็น Integrate Service ประเทศที่มีแล้วก็เชื่อมโยงกับเรา หรือประเทศที่ยังไม่มีก็มา
ใช้ของเรา  
 การที่เราพัฒนาระบบขึ้นมาเพราะว่าต้องการท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายกิตธนา สุบรรพวงศ์ 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
 ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นโครงการที่ยกระดับการพัฒนาเชื่อมโยงอาเซียนกับอีก 5 จังหวัดภาคใต้
ชายแดน  สิ่ งที่ ต้ องพัฒ นาอย่ างแรกคือ เรื่องของทุ นมนุษย์ทางด้ านการท่ องเที่ ยวให้ ตอบโจทย์                          
กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร สิ่งส าคัญคือเรื่องการใช้ภาษา ภาษาที่ใช้คือบาฮาซา พ้ืนที่ 5 จังหวัดก็ใช้บาฮา
ซาจ านวนมาก เป็นพหุวัฒนธรรม เรามีพ้ืนน้องมุสลิม จีน ไทย อยู่ร่วมกัน  
 ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์ เป็น
จุดขายดูว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไร เราพัฒนาสิ่งเหล่านั้นอย่างไรถือเป็นการเชื่อมโยงสู่อาเซียนใต้ ส าหรับ
สงขลาเองถือว่าเป็น Gate Way เข้าสู่อาเซียนใต้ในการเชื่อมโยง เพราะท่ีหาดใหญ่มีสนามบิน  
 ในการพัฒนาทุนมนุษย์อยากเห็นผู้ประกอบการ รัฐ ชุมชน นักศึกษา มีการพัฒนาตนเองมีการใช้จริง
เรื่องของภาษามีการตอบโต้ได้ ต่อรองได้ เพ่ือการต่อรองทางธุรกิจได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ประเทศ 
และธุรกิจ โครงการที่อยากให้มีคือเรื่องของภาษาที่เน้นการน าไปใช้ ให้ได้มีการทดลองพูดคุย เพ่ือเจรจากับคู่
ค้าได้ มีหน่วยงานที่จัดการอบรมแต่ไม่ได้ยกระดับการน ามาใช้ท าให้ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 การยกระดับการให้บริการให้ได้มาตรฐาน เพราว่านักท่องเที่ยวคาดหวังของการได้รับมาตรฐาน 
นักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวที่นี่ที่เดียว มันต้องเกิดการเปรียบเทียบแน่นอน เราต้องท าให้เขาประทับใจ
ในการบริการ การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้มาแค่ 1 ครั้ง แต่ท าอย่างไรให้ เกิดการซื้อซ้ า 
นักท่องเที่ยวไปแล้วกลับมาอีก แล้วพาคนอ่ืนมาด้วย พาครอบครัว พาเพ่ือนมา เราต้องพัฒนาให้ถึงขั้นนี้ 
 ความส าเร็จของศูนย์อาเซียน มีเป้าหมายชัดเจน มีโครงการชัดเจน แล้วท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แล้วน า
โครงการนั้นไปต่อยอดอย่างไร แล้วหน่วยงานอ่ืนเอาข้อมูลที่ศูนย์อาเซียนมีไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ถือว่า
ประสบผลส าเร็จ แต่เราต้องมีโครงการเป็นของตัวเองสร้างความส าเร็จให้ตัวเอง มีโครงการต่อเนื่องเพ่ือแสดง
ให้เห็นว่าเราสร้างศูนย์อาเซียนขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
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บทสัมภาษณ์ 

 
H.E. Dato' Jojie Samuel 

เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ าประเทศไทย 
What would you recommend to make southern-bordered provincial tourism cluster 
more attractive for tourists from Malaysia? 
 Thailand and Malaysia share the same border. Thailand’s southernmost border is 
close to Malaysia’s northern parts. I would like to answer your question in term of “what are 
the recommendations?” 
 The first thing tourists look for is accessibility to tourist places. When I talk about 
accessibility, it is connectivity: the roads, the airports, nearby airports. Now, we see that, in 
the southern part, Phuket and Krabi are most famous and popular. We do not see Yala, 
Narathiwat and Pattani. Maybe, southern areas have tourist attractions. In order to encourage 
tourists to go to the southern Thailand, one thing is accessibility. 
 The second thing is tourism product. In Thailand, we see a lot of places. Bangkok, 
Phuket, Chiang Mai have a lot of tourist facilities. 

I think is that there is not much promotional activity to promote the southern part of 
Thailand.  
 

What would you recommend the three southern-bordered provinces to promote their 
tourist attractions to Malaysians? 
 One way for both Malaysia and Thailand should look at how to develop the 
southern  
Thailand’s provinces like Yala, Pattani and Narathiwat and Malaysia’s Perlis, Kedah, Perak 
and Kelantan. We share the same border.  
 In order to attract more tourists from both countries, I think that there need to be 
attractive tourism products. One way is Halal product. Halal product is not only food. It is 
not only about what you eat or drink. It is also Halal tourism service. 
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 Another thing we talk about is the joint promotion or development. We must work 
together in those areas. I think that I have been to the southern parts of Thailand: Yala and 
Songkhla. There are not many good hotels. 
 Another thing is, probably, we can develop the rural areas or community 
development together where they do not stay in the hotel but they can stay in the 
community. They can get to know the people there. Then, they can share experience when 
they go back to their countries. In case of Malaysia and Thailand especially the bordered 
areas, we are close together. We have ties. We have good relationship and culturally, we are 
almost the same: the northern part of Malaysia and the southern part of Thailand. We can 
promote sites and learn from each other to enhance the physical development. 
 

What do the Malaysian tourists think about the safety in the three southern-bordered 
provinces? 
 I think that we are aware of the security problem in the three southern-bordered 
provinces of Thailand. Now, the security is under control. Security authorities work pretty 
well. Malaysians feel safe to travel to the southern part of Thailand. 
 

Could you please recommend more tourist cooperation between Malaysia and 
Thailand? 
 We look to cooperate more between Malaysia and Thailand. Under IMT-GT, there is 
tourism cooperation among Thailand, Malaysia and Indonesia. We are geographically linked. 
There are 8 states of Malaysia and Indonesia’s provinces on Sumatra Island. There are 81 
million people in this area. IMT-GT has grown up especially in tourism sector. The political 
view and carry up plan are needed. There are some actions to develop tourist destinations 
and products to be more attractive. We need to do a lot of other promotion activities. We 
look at each other as complementary. Langkawi is popular. Malaysians visit Hat Yai and 
Padang Besar. We need to cooperate to enhance tourism development. 
 

Are there any activities for tourists from other countries? 
 Yes. There will be a tourism forum on October 29- November 1, 2018. The first IMT-
GT tourism forum will take place in Langkawi. If we do promotional activities alone, it is not 
enough. Last year, we had the 50th year anniversary of ASEAN. We made a famous tagline 
“Visit ASEAN Year”. We have managed to promote it to more foreign tourists to come. If 
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they come to Bangkok, they can go on to Kuala Lumpur, Langkawi, Bali and Jakarta. We 
complement each other. We should not think as competitors. 
 

What do Malaysian tourists feel about the three southern-bordered provinces? 
 They like to travel because they have family links there. We have similarity in term of 
culture and language. They travel quite often. Many people travel to Yala and Narathiwat. 
 

What are other options for the tourists? Do they like to go shopping or health tourism? 
 They come for shopping, food and spa. They are similar to Thais. 
 

How about sport tourism? 
 Sport is not that popular. It has not been promoted yet. There are a lot of cyclists 
from Yala to Satun. Big bikers are included as a part of the sport. Big bikers like to come to 
the southern part of Thailand. Bird singing contest is very famous especially in the northern 
parts of Malaysia. We have kite fighting in Kelantan. We have squid fishing competition. We 
can have more joint promotional activities. 
 

Could you please tell us the trends which Malaysia uses for promoting tourism? 
 We have a big budget to promote tourism. We concentrate on ASEAN countries, 
China, Japan and India. Not only has the government done the promotion. The government 
also cooperates with the private sector as well as airlines like Air Asia, Malindo and budget 
travel. 
 We do almost the same as in Thailand. We look at the tourist destinations of 
interest. We have Sabah’s Kota Kinabalu, the highest mountain in the Southeast Asia. We 
have diving sport. It depends on budget. 
 We would like to extend cooperation. We work together under ASEAN framework. 
We promote each other. Tourists look at the quality in term of connectivity. 
 

Where do most tourists come from? 
 The largest number of tourists is from Singapore and China. There are 1.8 million of 
Thai tourists. More Malaysians visit Thailand. We target to have 1.9 million of Thai tourists. 
 

Which area do they go or you want to promote to the tourists? 
 We promote everywhere. 
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Could you please tell us about tourism sector human resource cooperation? 
 We look at the tourism sector as one of the most important economic sectors. It 
contributes to GDP.  
 What we can do together is the development in the hotel sector.  
 Human resource is important. We create jobs and employment opportunities. We 
have halal products. We can have joint promotional activities, joint development areas 
which can be administered by joint development authorities of both countries. That will 
create the new tourism products. 
 

How about youth development? 
  I think that all areas need to develop youths. They use social media to promote the 
countries. Youths can develop Pinterest. Everyone likes to travel. They are included. 
 There must be youth exchange programs among Thailand Malaysia and other ASEAN 
countries.  
 We can encourage the youths to go on volunteer tourism. They can stay with the 
host parents to do community services. Then, they can go back to share experience and 
attract more people to come. They can keep in touch with the communities. 
 

Are there any additional recommendations for tourism development? 
 Under the ASEAN framework, we need to have the political views and actions taken 
by government officials and relevant stakeholders like private sector and people in the 
communities. We can involve them in tourism expansion or tourism services. 
 Thailand’s good point is that people are very friendly and humble. This attracts 
foreign tourists to come. This must be promoted for people to be aware of the traditions. 
 There will need to be the exchange views and cooperation among ASEAN countries. 
We share values and best practices to develop tourism products. We can do it for big hotels 
or small units like Tambon or village. They can provide places for tourists to stay. The 
tourists can be involved in the community. 
 We need to get out of common places like Phuket and Krabi or where people can 
stay at big hotels or resorts. Tourists also like going to quiet places where they can involve 
with the communities. They can involve with farmers. They go fishing with the fishermen. 
These are interesting places. We cannot forget places like Yala, Narathiwat and Pattani. They 
should be involved. 
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What is Malaysia’s current tourism campaign? 
 We use the tagline “Malaysia Truly Asia”. We are multicultural country. We are 
multiracial society. You do not need to go to China to learn about the Chinese culture. You 
can come to Malaysia. You do not need to go to India to learn.  
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
Mr. Gamma Arifian Siddik 

Consul Economy, Indonesia 
First of all, your name and your position, please. 

Sawasdee Krab! Good Afternoon! My name is Gamma Arifian Siddik. I am the Consul 
of Economic Affairs in the Consulate of Indonesia in Songkhla. I would like to share with you 
how the five provinces: Satun, Yala, Songkhla, Pattani and Narathiwat could boost more 
tourists coming from Indonesia. At first, of course, when I came here, I did not know about 
Songkhla. The other provinces, I do not know. So, you should promote more. You should go 
to Indonesia. If you cannot go by yourself, you have us, your friend in the Consulate of 
Indonesia. We can work together. We can bring you, tourist people, academics, business 
people and government to come to Indonesia and meet your partners there. And we can 
bring our tourist people here to make business matching to you. So, we promote each 
other. We promote you in Indonesia and you promote us here. So as by that, demand will 
increase in both places, both sides and tourists will come. 
 

Do you think how people coordinate between Thailand, Indonesia and Malaysia in 
tourism? 
Talking about cooperation in marketing or human resource development 
 To coordinate between these three countries: Indonesia, Malaysia and Thailand in 
term of human resource, we have already had an expert in every province and I believe also 
in Indonesia, we have schools of tourism. And I also believe that in southern Thailand 
provinces, there are universities and colleges majoring in tourism or in marketing tourism. So, 
they can work together, exchange. We can create a program. To love something, we must 
understand that. So, if you never meet each other, you never know, there won’t be 
anything happen. There won’t be any crush. So, these schools of tourism must meet. In 
southern Thailand, there are some tourist students doing internships in hotel and tourism 
industry here. Thais students can also do that in Indonesia. That is in term of human 
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resource development. In term of marketing, we could do sales mission and co-promotion 
to other countries than Indonesia, Malaysia and Thailand as a single destination. Or, of 
course, we promote ourselves within our places in Indonesia, Thailand especially in 
southern provinces. How are we going to do that? You can even contact us or you can 
contact your embassy in Jakarta. Because you are closer to us, inform us and we will work 
together to do sales mission, familiar trip to Thailand and to Indonesia. So, it is related to the 
first question. Thank you. 
 

How about events or roadshows or something like that? Is it possible? 
 Sure! We are doing that in 2014. Hat Yai Municipality coordinated with our Consulate 
to promote Hat Yai in Batam. It’s been four years. There is no request from the southern 
Thailand provinces to bring travel agents to Indonesia only us in the Consulate. After that, 
we always bring around 10-20 travel agents, journalists, academics to visit Indonesia to meet 
with their partners: travel agents, journalists and also academics 2015, 2016, 2017 only from 
our side. But for almost four years now, there are no requests coming from Thailand side. 
So, I am offering this to you. Come to the Consulate of Indonesia. You have my contact. We 
work together. 
 

How do you feel about the three provinces that have problems in the safety? How do 
the tourists feel about that? Indonesian tourists 
 As an Indonesian who lives in Songkhla, before I arrived here, I was worried and 
afraid. I asked my friend “is it safe?” Is it secure? My friends say “just come”. And then, my 
first experience going to Yala and Pattani was last year. We joined the Malayu Day in Yala. I 
feel safe. Many Indonesians were going there. About 100 people were going to the Malayu 
Day in Yala. 100 Indonesians. They had our staffs in the Consulate, students and then some 
lecturers and business people. We promote Indonesia in the Malayu Day. They are very safe. 
No problem. And in Yala, we also have an Indonesian coach who teaches Pencak Silat. He is 
a coach for the national team of Thailand in Yala. He feels safe. He has been here for years. 
So, we feel safe. We don’t feel anything. But because of what we read in the media, we 
were afraid before we know the situation. So, you should come to Indonesia to explain this 
or bring people from Indonesia to experience. It is not really as what it is written in the 
media. 
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Another question about youth tourism development that Dr. Chira mentioned about, 
what do you think? 
 Youth tourism is the future. Right now, of course, the millennial, the youths and the 
future generations even my kids, they are adapting with technology, mobile technology, 
Internet, computer so it is the future. They will become building blocks of the economy in 
the future. Right now, they share their status. They share their photos. They share their VDOs 
to where they go. So if we tap on these youths, we tap youth market, then, in the future, 
you will reap the benefits. How are you going to do it? Youth engagement at the moment as 
far as I know, there is no youth. They are very limited and very low exposure of youth 
engagement within our three countries. We should work on it. 
 

Would you like to suggest anything to the program or recommend something to the 
tourists in Thailand, Indonesia and Malaysia? Anything else would you like to talk 
about? 
 Joint promotion. What I said is “Joint Promotion”. So, all the stakeholders of these 
tourism industries, travel agents, hotels, logistics, probably restaurants, academics, policy 
makers for the government all the stakeholders sit together from the three countries and go 
to these places from Indonesia, Malaysia and Thailand go to Indonesia. And then go to 
Thailand. And then go to Malaysia. Talk to the partners in these three countries. Do 
something promotion. Do exhibitions. We have contacts in Indonesia and the Consulate 
General in Songkhla and the Consulate General of Malaysia in Songkhla. They have contacts. 
We can arrange this together joint promotion. Alone, we do little. Together, we can do 
more. 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ความเป็นมาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเพิ่ม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

ในมุมมองที่เราจะได้ร่วมกันความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขต 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตอนล่างซึ่งก็รวมตั้งแต่ จ.สตูล จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่ มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเข้มข้นและมีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยเรื่องของความหลากหลาย ทางเชื่อ
ชาติประชากร เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองโดย
ศูนย์อาเซียนศึกษา ซึ่งมีผู้อ านวยการก็คือท่านผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา เดวิสัน และก็
ทีมของท่าน ร่วมถึง ท่านศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ มาร่วมกันสร้างเ พ่ือให้เกิดการพัฒนาในส่วน
ภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืน 

กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการที่จะพัฒนาศักยภาพ หรือเสริมให้เรื่องของการท่องเที่ยวนั้นเป็น
เรื่องที่จะสร้างรายได้หลักแล้วก็สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน ด้วยมิตรไมตรีในกลุ่มของ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งเราก็ทราบดีว่า เป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะตอนบนของประเทศ
มาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซียรวมถึงสิงคโปร์ด้วย เป็นศักยภาพที่ผมคิดว่าเราจ าเป็นจะต้องพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ ขณะเดียวกันก็ต้องมี  Road Map แผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการที่จะขับเคลื่อนให้ 5 จังหวัด มี
ความเชื่อมต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซีย ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงมากในการที่จะสร้างความ
เชื่อโยงต่อกัน คือสนับสนุนทั้งให้คนไทยไปเที่ยวที่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และก็ให้คนทั้งสองประเทศมาเที่ยว
ประเทศไทยเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกัน ตรงนี้ เป็นการท างานเป็นเครือข่ายกันแล้วก็น าเสนอว่าแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน ผมคิดว่าทางประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ก็มุ่งเน้นเรื่องการท่องเที่ยว
เช่นเดียวกัน เพราะว่าเป็นรายได้หลักอันดับต้น ๆ ของทั้ง 3 ประเทศ เรามีโอกาสได้เชิญผู้เกี่ยวข้องนะครับ ทั้ง
ภาคธุรกิจ ภาควิชากร มาช่วยกันท างานแล้วก็ช่วยกันวางยุทธศาสตร์ดึงเอาจุดแข็งแล้วก็เสริมสร้างในสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ เรื่องสายการบิน เรื่องของการจัดที่พัก โปรแกรมการท่องเที่ยว รวมถึงเนื้อหาสาระในการ
ท่องเที่ยวที่จะท าให้คนที่มาเกิดความประทับใจและก็อยากท่ีจะมาซ้ า 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองเรามีบทบาทส าคัญในเรื่องของวิชาการ เรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยว การ
ก าหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๆ เพ่ือให้ทางจังหวัดร่วมท างานระหว่างจังหวัดด้วยกันแล้วก็ท างาน
ระหว่างภาควิชาการกับภาคธุรกิจ รวมถึงกับเพื่อนของเราในประเทศอินโดนีเซีย ในประเทศมาเลเซียด้วยครับ 
 

ปัจจัยท่ีคิดว่าท าให้แผนยุทธ์ศาสตร์ ไปท า Action Plan และ น าไปสู่การปฏิบัติจริง  
สิ่งแรกเลยคือการประสานใจกันทุกคนเห็นความส าคัญของเรื่องนี้ แล้วก็ทุ่มเทร่วมกันคิด ร่วมกัน

วางแผนแล้วก็ขับเคลื่อนไปตั้งแต่ต้น ต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไรที่สามารถท าได้เร็ว จะขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ที่
จะต้องให้ทางจังหวัดหรือทางระดับประเทศเข้ามาช่วยในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพ้ืนที่เพราะตรงนี้
การประสานใจเป็นเรื่องส าคัญ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยศูนย์อาเซียนศึกษาก็เรามีความพร้อมที่จะเข้าไปเป็นตัวเชื่อมต่อตรงนี้ 
ทั้งระดับ 5 จังหวัด แล้วก็ ทางภาคเอกชน ภาควิชาการ เพื่อน ๆ ของเราในอาเซียนโดยเฉพาะในมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ดังนั้นการประสานความคิดตรงนี้ เพ่ือก าหนดจุดยุทธศาสตร์ร่วมกันเป็นจุดส าคัญที่สุด 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมจาร 

ประธานหลักสูตการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดนที่ส าคัญ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่สุดด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวคือการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ต้อง

มีตัวละคร 4 ส่วน ตามแนวทางที่อาจารย์จีระ และต้องพัฒนาทั้ง 5 จังหวัด    
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้องไม่มองแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะของตนเอง แต่ต้องมองการเชื่อมโยง

แหล่งท่องเที่ยวให้ 5 จังหวัดเพ่ือท าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว และต้องเน้นเรื่องการท ามาตรฐานว่าท าอย่างไร
ให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับสากล 

3. การเชื่อมโยงระดับอาเซียนมองเรื่องความเป็น Destination จุดหมายของการท่องเที่ยวร่วมกัน 5 
จังหวัด เป็นพ้ืนที่ Wellness Destination ที่มีความสุขเชื่อมโยงลักษณะอาเซียน   
ปัญหาหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดน 
 ต้องให้แต่ละชุมชนตระหนักถึงสิ่งที่มีอยู่ก่อน ยกตัวอย่างจังหวัดสตูลที่มีสถานที่เป็น Geo Park ได้จด
ทะเบียนระดับโลก ต้องให้อีก 4 จังหวัดมาดูงานว่าสตูลปรับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระดับโลกอย่างไร และท า
อย่างไรให้รักษาไว้ได้ 
 ต้องร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยกันโดยมีสตูลและสงขลาเป็นแกนน า ต้องเรียนรู้เรื่ องการท่องเที่ยว
เรียนรู้การสร้างคุณค่าของความแตกต่าง ให้ความเคารพกัน ในที่สุดเรื่องความสงบสุขก็จะเกิดขึ้น และการ
ท่องเที่ยวก็จะเกิดความยั่งยืน 
สิ่งท่ีเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่อาเซียนใต้ 
 แหลมมลายูมีวัฒนาธรรมที่หลากหลาย วัฒนธรรมอาหารการกิน อาหารฮาลาล ฟ้ืน ฟูวัฒนธรรม
อาหารความเป็นอยู่ เชื่อมโยง 3 ประเทศ 
มองเรื่องการตลาดที่เชื่อมโยงอาเซียนใต้ 
 ถ้ามองเรื่องการตลาดต้องมองเรื่องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม เพราะแต่ละประเทศมีความ
แตกต่างกัน กลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียชอบเรื่องความสะดวกสบาย มีแหล่งช๊อปปิ้ง เพราะฉะนั้นถ้าเรามอง
เรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวเราต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วย 
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 ข้อจ ากัดด้านภาษา 3 จังหวัดมัคคุเทศก์ต้องมีการพัฒนาเรื่องภาษาเพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยว 
ยกตัวอย่างเรื่องมัคคุเทศก์ที่จังหวัดสตูล ที่มีความพร้อมด้านภาษาทั้ง บาฮาซา อังกฤษ จีน แต่ละจังหวัดต้องมี
ความพร้อมของการพัฒนามัคคุเทศก์ให้ได้เรื่องของการสื่อสารเพราะเป็นการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยว  
และไม่มีใครรู้เรื่องของพ้ืนถิ่นได้ดีกว่าเจ้าของเอง  
 หาจุดร่วมเพ่ือให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระดับภูมิภาค เราต้องไม่มองว่าเราจะให้เขามา
เที่ยวฝ่ายเดียว เราจะไปเที่ยวที่ประเทศเขาด้วย การหาจุดร่วมเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกับอาเซียน
ได้มากขึ้นมีการไหลของนักท่องเที่ยวในภูมิภาค มันจะเป็นการท่องเที่ยวระยะยาว 
ศูนย์อาเซียนจะเติมเต็มอะไรได้บ้าง 
 สิ่งที่ได้อย่างแรกคือเรื่องของข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวภาคใต้
ชายแดนและระดับอาเซียนใต้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เกิดการสร้าง Story สร้างเส้นทางต่าง ๆ 
สิ่งท่ีอยากจะฝากไว้ 
 ตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้เร็ว การประชาสัมพันธ์เรื่อง
การท่องเที่ยวต้องเร็ว ข้อมูลที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวต้องรวดเร็ว เรื่องการประชาสัมพันธ์อย่างนี้ต้องสร้างความ
เข้าใจให้ชุมชน ต้องมีการอบรมให้ความรู้และต้องมีพ่ีเลี้ยงด้วย เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างต่อเนื่อง   
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน 

ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์  
 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวยังมีช่องว่างอยู่มาก เช่นเรื่องการยกระดับมาตรฐานให้สู่สากล 
ถ้ามองเรื่องการพัฒนาระยะสั้นต้องมีการให้ศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จเพ่ือให้เกิดการ
น าไปพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวของตน ระยะกลางคือมีการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐาน และระยะยาวต้อง         
มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือหาจุดขายที่แตกต่าง เป็นการท่องเที่ยวยั่งยืน 
 

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ 
 เรามีของที่จะขายแต่ปัญหาเรื่องโลจิสติกส์ที่ท าให้เข้าถึงแหล่งได้ยาก การส่งข้อมูลข่าวสารให้ถึง
นักท่องเที่ยวยิ่งยากไปอีกระดับหนึ่ง การที่จะท าให้ Local ไปสู่ International ต้องพยายามและคิดว่าเรามี
โอกาส เพราะมีกรอบความร่วมมือ IMT-TG  
 สนามบินเบตงก าลังจะเปิด ท าให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจของตามนโยบายรัฐบาล มั่นคง มั่ง
คั่ง ยังยืน ประกอบด้วย 3 เมืองคือ เบตง สุไหโกลก และ หนองจิก เป็นโลจิสติกส์ที่จะเพ่ิมมูลค่าของการ
เดินทาง 
 

แผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย 
 เรื่องความปลอดภัยของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน จะมีเรื่องความมั่นคงเป็นประเด็นส าคัญ ถ้าคน
ภายในมองว่าปลอดภัยเพราะเราเป็นคนในพื้นที่ แต่ภาพลักษณ์ท่ีออกไปไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเลย  
 ทิศทางการแก้ปัญหาต้องเป็นความร่วมมือหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือให้เกิดบรรยากาศของการท่องเที่ยวจริง 
ๆ คือ Relax ได้ ชุมชนต้องดูแลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเองเพราะไม่มีใครเข้าใจแหล่งได้ดีเท่าคนในชุมชน 
และต้องดูแลนักท่องเที่ยวด้วย สร้างความไว้วางใจและร่วมมือกันทุกฝ่าย 
 สื่อต้องน าเสนอในเรื่องของแง่บวกด้วย ในส่วนที่เป็นวิถีชีวิตที่สงบ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลนักท่องเที่ยว
ได้ มีเรื่องเชิงบวกมากมายที่สามารถให้สื่อเสนอ 
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แผนพัฒนายุทธศาสตร์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
 การตลาดต้องทันสมัย ค าพูดที่ว่าปากต่อปากยังใช้ได้ดี แต่สมัยนี้ต้องผ่านสื่อโซเซียล การตลาดจะปรุง
แต่งอย่างไรก็ได้แต่เราต้องกลับมามองที่ความจริง ค้นหาตนเองว่ามีอะไรแล้วเติมเต็มไอเดียเข้าไปให้โดดเด่นแล
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แผนพัฒนายุทธศาสตร์การเชื่อมโยงอาเซียน 

  การเชื่อมโยงของ 5 จังหวัด มีแผนการเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งเดียว ต้องจับมือกันว่า
ลักษณะเด่นอะไร ยังมีสิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกมาก เช่น ป่าฮาราบารามีนกเงือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังมีความ
บริสุทธิ์ นักท่องเที่ยวแต่ละคนไม่เหมือนกัน 

การเชื่อมโยง 5 จังหวัดไปสู่อาเซียนใต้ เราต้องมองเรื่องจุดเชื่อมทั้งความเหมือนและความต่าง เพราะ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การที่มีกรอบความร่วมมือ TMT-GT ของ 3 ประเทศ        
ก็มีการขยับเรื่องการท่องเที่ยว เราอย่ามุ่งจะให้เขามาเที่ยวอย่างเดียว เขาก็หวังว่านักท่องเที่ยวของไทยจะไป
เที่ยวที่เขาเช่นกัน 

จากการท าแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์อาเซียน มีการประชุมกันหลายครั้งจนตอนนี้เราได้ข้อมูลเชิงลึก
เพ่ือการน าไปพัฒนาการท างานต่อ ซึ่งจะเน้นเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์อาจจะมีโครงการ ร่วมมือกับกงสุล 
ประเทศอินโดนีเซียจัดไปดูงาน ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้เริ่มไปแล้วและได้เชิญทีมงานของศูนย์อาเซียน ฯ      
ไปเข้าร่วมงานด้วย เป็นเทศกาลเพ่ือการท่องเที่ยวและจับคู่ทางธุรกิจการค้า ได้ศึกษาโอกาส  ว่า ประเทศไทย
จะท าอะไรได้บ้าง อาจจะพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน กับเกาะสุมาตรา ในอนาคต 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีย์ พุ่มเกิด 

ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

ศูนย์อาเซียนท าให้มีเครือข่ายที่กว้างข้ึนเอ้ือประโยชน์ต่อการท างานในพ้ืนที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 
 จุดแข็งของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนคือเรื่องของพหุวัฒนธรรมที่สามารถน าเป็นจุดขาย ยกตัวอย่าง
ปัตตานีเชื่อมโยงประเทศอินโดนีเซีย จะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์ชาวเมืองปัตตานีอพยพไปอาศัยที่อาเจะของ
อินโดนีเซีย ท าให้ปัจจุบันยังมีการเดินทางไปมาหาสู่กันตลอด  
 นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวก็เนื่องจากความงดงามของศิลปะ วิถีชีวิต แม้แต่ความงดงามของธรรมชาติ 
ป่าฮาราบาร่าเป็นแหล่งนกเงือกที่สมบูรณ์มากกว่าเขาใหญ่ แต่ว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่จริงจังให้ไปสู่ภายนอก ยกเว้น เบตงที่เป็นนโยบายของภาครัฐให้ส่งเสริม
เรื่องการท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องสร้างตัวตนของชุมชนขึ้นมา สร้างผลิตภัณฑ์ ต้องรู้ว่าตัวเองมีภูมิปัญญา
อะไร อะไรเป็นจุดขาย สิ่งที่ต้องมีของแหล่งท่องเที่ยวยุคนี้ จุดถ่ายรูป อาหารอร่อย สิ่งที่ต้องซื้อกลับ สิ่งเหล่านี้
เมื่อเราสร้างจุดขาย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลไม่ใช่เรื่องยาก การเชื่อมโยงออกมาสู่ภายนอกยังเป็นไป
ช้า เรามีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าภายนอกไม่รู้ การที่ให้ผู้ประกอบการเข้าไปหาแหล่งใหม่ ๆ 
เพ่ือสร้างเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ ๆ อาจจะเป็นอีก
ทางหนึ่งที่น าข่าวไปสู่ภายนอก 
 การที่ชุมชนต้องพ่ึงผู้ประกอบการเพราะว่าภาครัฐมีน้อย สิ่งที่ดีที่สุดคือการท างานร่วมกันเอ้ือกันและกัน 
 ประเด็นเรื่องการเชื่อมโยงอาเซียน มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือบรูไนที่เป็นเชื้อสานมลายูเขาต้องการที่
จะกลับมาดูอารยธรรมเก่า ๆ เขาอยากกลับไปโลกมลายู เราสามารถท าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรม
ประวัติศาสตร์ได้ 
 คนจีนมลายูก็ถือว่าเป็นชนชาติที่มีบทบาทในภูมิภาคนี้ ไม่ต่างจากชาวมลายู จะเห็นได้ว่ามี China 
Town เป็นจุดเชื่อมโยง มีประเพณีและความศรัทธาซึ่งน ามาซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวอีกหนึ่งเส้นทาง 
 ส าหรับเรื่องการตลาดและประชาสัมพันธ์ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นหลักคือภาพลักษณ์
เรื่องความม่ันคง เราต้องสร้างความเชื่อม่ันกับนักท่องเที่ยวโดยการเผยแพร่สิ่งดี ๆ ออกไปสู่สังคม  



-70- 

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
อาจารย์เทพรัตน์ จันทรพันธ์ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ศักยภาพของการท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงอาหารกับการท่องเที่ยว สามารถจัดเส้นทางการท่องเที่ยวตามแหล่งอาหารให้รู้ถึง
รากเหง้าและรู้จักสรรพคุณของวัตถุดิบ เช่น สมุนไพรต่าง ๆ หรืออาหารพื้นถิ่นที่มีประวัติความเป็นมา  อาหาร
ในภูมิภาคอาเซียนใต้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ จีน มุสลิม ไทย 
 กระแสการท่องเที่ยวตลาดยังเป็นที่นิยมหรือไม่ จากกระแสทีว่า “หาดใหญ่เจ๊งแล้ว” ท าให้เกิดการ
วิจัยเรื่องตลาดขึ้น การวิจัยได้ผลว่าจริง ๆ นักท่องเที่ยวไม่ได้หายไปไหน แต่ว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นกลุ่มเดิม 
หาดใหญ่เป็นการท่องเที่ยวแบบสถานบันเทิง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นแบบเดิม พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ 
ก็มีมากขึ้น เป็นการเที่ยวตาม Life Style มากกว่า  ตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเน้นการเดินทางแบบครอบครัว
มากขึ้น การเดินตลาดก็รับประทานอาหาร เพราะมีทางเลือกในการบริโภค 
 กลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนมลายูเข้ามาในพื้นที่จ านวนมาก  หาดใหญ่เป็นที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
ที่ให้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่อยู่ใน 4 จังหวัด เราต้องมามองเรื่องการจัดเส้นทางเพ่ือการกระจายตัวของ
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามแหล่งต่าง ๆ   
 ความเป็นคาบสมุทรมลายูเป็นรอยต่อของมหาสมุทร มีความหลากหลายทั้งชีวภาพ วัฒนธรรม สังคม 
เมื่อก่อนเป็นมีเมืองที่ เป็นเมืองท่าหลายเมือง มีการเดินทางระหว่างเมืองท าให้ เกิดการเชื่ อมโยงทาง
ประวัติศาสตร์และเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 
 อุปสรรคของการท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดนคือเรื่องของโลจิสติกส์และการบริการ
ขนส่งสนามบินมีที่หาดใหญ่ที่เป็นจุดเชื่อมโยงคนภายนอกภูมิภาคเข้ามา แต่ว่ามีการขนส่งที่เชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืนอย่างไร ทุกวันนี้ไม่มีการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกจากสนามบินไปตามแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
ๆ เลย ต้องเป็นรถตู้หรือรถแท็กซ่ี ในไม่ช้าสนามบินที่อ าเภอเบตงจะเปิดก็จะเกิดปัญหาเดียวกันคือการเชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ไม่มีบริการขนส่งสาธารณะเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างเมืองเล็ก ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ถึง
มีแต่ไม่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว เรายังเห็นนักท่องเที่ยวเช่ารถสองแถวมาหาดสมิหลาอยู่เลย  
 เราคุยเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนกันเยอะ แต่เราก็ติดกับดักตัวเองการท่องเที่ยวชุมชนยังไม่ได้เชื่อมโยง
กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร การเชื่อมโยงต้องให้เทคโนโลยี ต้องเชื่อมโยง Application ให้เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชนต้องรู้จัก Trip Advisor เพ่ือน าแหล่งให้เป็นที่รู้จัก ต้องรู้จักการจัดการที่พัก B&B 
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ต้องรู้จักมาตรฐานการท่องเที่ยว ภาครัฐต้องเข้ามาดูแล ตอนนี้ชุมชนได้แต่ตั้งรับยังไม่รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์ในเชิงรุก  
 สิ่งที่ต้องดูแลคือเรื่องของความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวโดยมากเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทีมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ เราจะท าอย่างไรให้การท่องเที่ยวยั่งยืน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นต้องสร้างความตระหนักให้นักท่องเที่ยวเราใจและช่วงกันรักษา การที่เราท าเขตอนุรักษ์หรือเขตฟ้ืนฟู 
สามารถเอามาจัดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ให้นักท่องเที่ยวได้อยู่กับธรรมชาติจริง ๆ  
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ศักยภาพของการท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ให้มองเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรม เป็นจุดที่ได้เปรียบเพราะมีหลายเชื้อชาติ จีน ไทย มุสลิม     
ท าให้เกิดความแตกต่างจากการผสมผสานของวัฒนธรรมในวิถีชีวิต อาหารการกิน  วัฒนธรรมการแต่งกาย
ความเป็นอยู่ถูกเชื่อมโยงกัน และยังมีวัฒนธรรมที่สร้างใหม่เพ่ือการท่องเที่ยวด้วย อย่างเช่น Street Art ต้องดู
ความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าเป็นแบบไหน เพ่ือการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลาย 

สิ่งที่น่าจะน ามาเป็นจุดขายคือเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพราะประชากรอินโดนีเซียมีจ านวนมาก
และเป็นตลาดใหญ่ของอาหารฮาลาล มีผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านที่น่าสนใจ แต่การตลาดของเรายังไม่ดีนัก เอกชน
และภาครัฐต้องช่วยชุมชนมากขึ้น  

การท่องเที่ยวเป็นหัวใจของเศรษฐกิจ ที่พัก อาหาร การบริการต้องท าให้เกิดมาตรฐาน เพ่ือดึงให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวแล้วเกิดความประทับใจ 

การพัฒนาทุนมนุษย์ต้องเน้นเรื่องการพัฒนาการใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาถิ่นอย่างบาฮาซา อย่าง
น้อยตามร้านอาหารหรือตามท่ีพักในชุมชนต้องมีการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ 

การเชื่อมโยงสู่อาเซียน เรามีด่านหลายด่านที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถยนต์เข้ามา ส่วนการ
เดินทางโดยเครื่องบินก็มีที่หาดใหญ่และต่อไปก็จะเปิดเส้นทางบินที่อ าเภอเบตงอีกแห่งก็จะช่วยในการระบาย
นักท่องเที่ยว ให้เข้าพ้ืนที่ได้หลายเส้นทางมากข้ึน  

การประชาสัมพันธ์มีกันหลายช่องทาง ภาครัฐก็เข้ามาช่วย มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็เกิดการ
ตื่นตัวเรื่องการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แต่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ตั้งรับนั้นมีความมีการ
บริหารจัดการอย่างไร พร้อมในการให้บริการหรือไม่ และที่ส าคัญการตั้งรับนักท่องเที่ยวต้องไม่มากเกินไปจน
สูญเสียเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตัวเอง  

เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ชุมชนต้องดูแลตนเองด้วย ในส่วนของภาครัฐมีหน้าที่และบทบาทที่
ชัดเจนอยู่แล้ว แต่คนในชุมชนนั้นรู้จักพ้ืนที่ดีต้องช่วยกัน อย่างพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนจะมีเรื่องความมั่นคง 
แต่ถ้าคนในชุมชนสร้างในเกิดภาพลักษณ์ที่เกิดความปลอดภัย และสร้างความเชื่อว่าปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเท่ียว 
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สิ่งส าคัญของเรื่องการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงกับอาเซียนใต้ เส้นทางเรื่องประวัติศาสตร์ 
การเดินทางของชนชาติต่าง ๆ บนคาบสมุทรมลายู ไทย จีน มุสลิม และตะวันออกกลาง ที่เดินทางมาอาศัยอยู่
ที่นี่  
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กลุ่มที่ 4 ชุมชน จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
(1) นายสาและ หมาดปัญจอร์  

ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
(2) นายมณเทียร แตปูซู  

ผู้น าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
(3) นางจารึก จันทร์ปรี  

ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดชลธาราสิงเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
(4) นายมะอะหูม มาลียูนุ  

ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนป่าฮาลาบาลา  ต าบลละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
(5) นายสนธิการณ์ วิโรจน์สงคราม 

ปราชญ์ท้องถิ่น, ศูนย์การเรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายสาและ หมาดปัญจอร์ 

ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
การพัฒนาและโอกาสของการยกระดับการท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดนเป็นอย่างไร 

มีโอกาสในการพัฒนามาก เพราะมีศักยภาพในเรื่องของภูมิศาสตร์ มีทั้งทะเล ป่า เรื่องธรรมชาติ
สมบูรณ์มากกว่าภาคอ่ืน ๆ รวมไปถึงแหล่งอาหารแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ ความหลากหลายมากกว่าที่อ่ืน น่าจะ
ยกระดับ น่าจะพัฒนาให้ไปสู้สากลได้ไม่ยาก 
 

ยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
ต้องเน้นที่ความสะดวกของเส้นทาง ความสะอาด ความสงบ อย่างที่เป็นสโลแกนของจังหวัดสตูล และ

มองรวมไปที่จังหวัดชายแดนที่มีเส้นทางเชื่อมโยงเป็นประตูสู่อาเซียน ทางนราธิวาส ทางยะลา และสตูลเป็นที่
เชื่อโยงทางบกและทางทะเลด้วย เส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลของสตูลก็เป็นหมู่เกาะตะรุเตา ที่เชื่อมโยงกับ 
เกาะอาดัง-ราวีของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเส้นทางท่ียอมรับอยู่แล้ว 
 

ความร่วมมือกับด้านการท่องเที่ยวกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย  
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เราเป็นพ่ีน้องกันมาตั้งแต่โบร่ าโบราณ เเพราะว่าเรามีเชื้อสายเป็น

มุสลิม นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน เราจะเดินทางไปมาหาสู่กันเสมอ อย่างเช่นเทศกาลรอมฏอน เทศกาล
ฮารีรายอ เราก็จัดเยี่ยมเยียนกันอยู่ทุกปี เราก็มีความสัมพันธ์ผูกพันไปเยี่ยมกันอยู่โดยตลอด นอกจากนั้นยังมี
กีฬาที่เราจัดแข่งขันร่วมกันเสมอ ไม่ว่าเซปักตะกร้อ ฟุตบอล รวมไปถึงเยาวชนก็ไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอยู่ตลอด 
 

การท างานแบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร 
การท างานบูรณราการการท่องเที่ยวก็หมายความว่าการมาร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน การ

ท่องเที่ยวเป็นเรื่องหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ถ้าเป็นการร่วมมือกันท างานอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะช่วง
เทศกาล ไม่ใช่เฉพาะช่วงที่งานประเพณี อย่างเช่นช่วงงานว่าวประจ าปี งานจ าปาดะ แต่ต้องสนับสนุนให้
ต่อเนื่อง เพ่ือความอยู่รอดของชุมชนที่อยู่รอบด้านอยากสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เกิดการต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี ให้เป็นตามฤดูกาลก็ได้  เมื่อเกิดความต่อเนื่องก็จะเกิดความมั่นคงและความอยู่รอดในพ้ืนที่ 
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มองเรื่องยุทธศาสตร์การตลาดเพื่อไปสู่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียอย่างไร 
เรามีวัตถุดิบ เรามีสินค้าเกษตร เรามีอาหารทะเล ที่หลากหลาย เรามีวัตถุดิบที่สามารถน ามาแปรรูป

ได้เป็นโอทอป เรามีต้นทุนทางธรรมชาติ อย่างเช่น จ าปาดะเป็นต้นทุน เป็นที่ต้องการของตลาด เราลงทุนน้อย
มาก 

ตอนนี้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้น าเกษตรอินทรีย์ เราก็พยายามลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพ สร้าง
เครือข่ายสร้างสมาชิก จุดแข็งของเราคือเป็นผลผลิตออแกนิคที่ได้ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และก าลัง
พัฒนาให้ได้มาตรฐานฮาลาล 
 

ยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างไร 
เรามีการสร้างเครือข่ายพัฒนาร่วมกันแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องเยาวชน อยากให้เยาวชนกลับมา

ช่วยกันพัฒนาบ้านเกิด มารับไม้ต่อและกลับมาพัฒนาบ้านเพ่ือสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และอีกเรื่อง
ที่มีความส าคัญคือเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือน าผลผลิต สินค้าการเกษตร กิจกรรม
ต่าง ๆ ออกไปสู่ต่างประเทศ  

แนวทางการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนที่ท าอยู่คือการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน้อมน าหลัก
ปรัชญาของรัชกาลที่ 9 มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน กระทรวงเกษตร กรม
ประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น รวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วย กิจกรรมของศูนย์  คือ การถอด
บทเรียนออกมาจากชุมชนในพ้ืนที่ อ.ควนโดน ที่มี 9 กิจกรรมหลัก กิจกรรมแรก คือการศึกษาและวัฒนธรรม
วิถีพอเพียง กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์ดินและน้ า กิจกรรมที่ 3 การเกษตรหรือเกษตรอินทรีย์  กิจกรรมที่ 4 การ
ประมงน้ าจืด กิจกรรมที่ 5 การปศุสัตว์ กิจกรรมที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่  7 
ความม่ันคงด้านอาหารฮาลาล กิจกรรมที่ 8 การตลาด กิจกรรมที่ 9 การท่องเที่ยวสู่ AEC  

อยากเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนให้มาร่วมด้วยช่วยกัน รวมไปถึง
เยาวชนลูกหลานที่กระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าทั้งต่างจังหวัด และก็ต่างประเทศ เชิญชวนให้กลับ 
สร้างพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นที่ยอมรับ สร้างเป็นแบรนด์ของเรา สร้างแลนด์มาร์คของเรา ให้เป็นที่ประจักษ์ และ
ก็สร้างมูลค่าเพ่ิม จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่เรามี ทรัพยากรที่ได้ชื่อว่า ดินดี น้ าดี อากาศดี คนดี 
เพราะฉะนั้นสิ่งดี ๆ สามารถพัฒนาเพื่อให้เป็นจุดขายและเป็นที่ยอมรับ ให้สมกับท่ีได้ชื่อว่า “สตูล สงบ สะอาด 
ธรรมชาติบริสุทธิ์ และก็เรายังได้สืบสานการท่องเที่ยว สร้างอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ให้มีความมั่นคงสู่
ลูกหลานต่อไป 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นายมณเทียร แตปูซู 

ผู้น าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่ต้องพัฒนาในด้านใดบ้าง  
  พัฒนาเรื่องบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างที่จังหวัดยะลามีทะเล
หมอกอัยเยอร์เวง ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในอ าเภอเบตงซึ่งมีบ่อน้ าร้อนที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องไป มี
แหล่งไม้เมืองหนาว มีร่องแกร่งธารน้ าทิพย์ที่เพ่ิงเปิดใหม่ และมีเส้นทางเชื่อมโยงไปที่ทะเลสาบ ไปจนถึงป่าฮา
ราบารา เราจะท างานเชื่อมกันให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว โดยที่ชุมชนแต่ละชุมชนสร้างเครือข่าย  และมี
ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน มีงบประมาณจากจังหวัดและจาก สอบต.  
ในส่วนเรื่องการตลาด จะเน้นการสร้างเครือข่ายกันเองแล้วมีภาครัฐเข้ามาช่วย 
 

มุมมองเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างไร 
  การพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องที่ส าคัญ เรายังขาดบุคลากรที่มาดูแลนักท่องเที่ยวอย่างมือ
อาชีพ อยากสร้างคนรุ่นใหม่ให้มาสานต่อ 
 

แผนงานเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวในอนาคตเป็นอย่างไร 
 เรื่องการท่องเที่ยวที่เบตงติดตลาดอยู่แล้วสนามบินเบตงก าลังจะเปิดในอีกไม่กี่วัน แต่สถานที่ที่ก าลัง
โดดเด่นตอนนี้คือทะเลหมอกอัยเยอร์เวง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพ่ิมขึ้น ตอนนี้มีภาครัฐเข้ามาท า
สกายวอล์คเพื่อเพ่ิมความสะดวกให้นักท่องเที่ยวก าลังอยู่ในระยะก่อนสร้าง  
และเรื่องเส้นทางหมายเลข 401 ที่เข้าสู่อ าเภอเบตงยังคงมีปัญหาอยู่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล 
และด าเนินการให้เสร็จ เพ่ือส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
นางจารึก จันทร์ปรี 

ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดชลธาราสิงเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
สิ่งท่ีอยากพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

การท่องเที่ยวของเราแตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบทั่วไป ที่ตั้งเราอยู่ชายแดนเราจะขายแบบภูเก็ตที่
มีคนต่างชาติมาเที่ยวไม่ได้ สิ่งที่เราจะขายนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย คือสินค้าที่เรามี สถานที่ที่เรา
มี ของดีของเรามีอะไร คนในพ้ืนถิ่นเราเป็นอย่างไร ต้องต้อนรับแบบให้นักท่องเที่ยวรู้จักและเข้าใจในสิ่งที่เรามี 
 

ความพร้อมของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของนราธิวาสเป็นอย่างไร 
ตอนนี้ความพร้อมของเรา 5 ชุมชนที่สร้างเครือข่ายเรื่องการท่องเที่ยว เราต้องดูความต้องการของ

นักท่องเที่ยวว่าเขาต้องการแบบไหน อยากเที่ยวแบบเข้าป่าหรือว่าอยากเที่ยวแบบเชิงประวัติศาสตร์ที่บอกเล่า
เรื่องราวของสถานที่ ของเราก็มีวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
อ าเภอสุคิรินก็มีวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งเดียวของภาคใต้คือการจุดพลุบั้งไปพญานาค 
 

ส าหรับความพร้อมของการรองรับนักท่องเที่ยว 
มีความพร้อมเรื่องการรองรับนักท่องเที่ยว แต่ส าหรับในเรื่องของที่พักนักท่องเที่ยวอยากให้ภาครัฐ 

เข้ามาช่วยเรื่องการบริหารจัดการและช่วยเตรียมความพร้อมด้านที่พัก ส าหรับเรื่องการบริการอ่ืน ๆ ก็จะมี
ความในชุมชนและคนในชุมชนใกล้เคียงมาช่วยเรื่องการบริการ ขายของ มีความพร้อมเรื่อองอาหารมากโย
เฉพาะอาหารพ้ืนถิ่น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาตอนนี้เป็นเรื่องของการดูงาน เป็นกลุ่มชุมชนสูงอายุ มีนักท่องเที่ยว
ชาวจีนมาเลเซีย 

สิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบคือการเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร จุดเด่นของเราอีกเรื่องคือเรื่องภาษาที่
เรียกว่าภาษา ที่เรียกว่าภาษา “เจ๊ะเห” ชมวัดพิทักษ์แผ่นดิน ชมจิตรกรรมฝาผนัง 
กิจกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นการลงเรือไปหาหอยแล้วเอาหอยมาท าอาหาร การตัดใบจากในป่าจากเอามาลอก
ใบจาก แล้วเอามาท าขนม ท าอาหารพื้นถิ่น 
 

การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวท าอย่างไร มีภาคส่วนไหนมาให้ค าแนะน าบ้าง  
มีจากหน่วยงานการศึกษาเข้ามาช่วยเรื่องการท าเว็บไซด์ของวัดชลธาราสิงเหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดิน

ไทย แล้วก็ท าแผ่นพับที่เวลาออกนอกพ้ืนที่ก็เอาไปประสัมพันธ์ด้วย และมีการท างานเชื่อโยงกับพ้ืนที่อ่ืนใน 3 
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จังหวัด เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะช่วยกันแนะน าให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชุมชนอ่ืน อย่างเช่นแนะน าให้ไปที่
ทรายขาว มีสวนทุเรียน มีน้ าตก หรือทางบางปูเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มีอุโมงป่าโกงกาง 
 

อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเรื่องอะไรบ้าง 
โครงการที่อยากให้ท าจริงๆ เกี่ยวกับการดูแลเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว คือเราไปดูงานกันก็มากพอสมควร

แล้ว พอไปดูแล้วก็คือเงียบเพราะว่ามันไม่มีคนกระตุ้น อยากให้คนกระตุ้นจริง ๆ คือหมายความว่าเราไปดูงาน
เอาเหมือนเราไปเที่ยวจังหวัดอ่ืน ๆ พอไปเห็นของเขาก็เพลินหูเพลินตา แต่ที่จริงแล้วของเรามันก็มีความเพลิน
หูเพลินตา แต่เราไปเกิดความชินกับที่เรามีเพราะจริง ๆ แล้วต่างฝ่ายต่างก็มีอะไรที่ดี ๆ ไม่แตกต่างกันแต่ละที่ 
แต่เพียงแต่พอมันเปลี่ยนที่มันก็เกิดการตื่นตาตื่นใจ อยากจะให้ภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพราะจริง 
ๆ การดูแลยังไม่ยังไม่ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นวัดชล ฯ หรือจะเป็นที่จุดอ่ืน ๆ ถ้าเราช่วยกันปรับได้ ที่เราขาดคือการ
ดูแลหรือปรับแต่งสถานที่ อย่างที่วัดชล ฯ เราสามารถสร้างและตกแต่งเป็นสวนเพ่ือเป็นแรงดึงดูดอีกแรง 
ไฮไลท์ของเราก็เป็นแสงแรกแห่งสยาม แต่ต้องท าให้เขารู้ว่าแสงแรกแห่งสยามคืออะไร เอกลักษณ์ของตากใบ
คืออะไร สร้างเรื่องราวให้เป็นที่สนใจและสร้างให้เป็นภาพเพ่ือส่งเสรอมการท่องเที่ยว สมัยนี้คนชอบถ่ายรูป
และเช็คอิน เมื่อเราท าให้เกิดความน่าสนใจคนก็จะเข้ามาโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวของเราเอง 
 

โครงการเชิงบูรณาการที่อยากให้เกิดคืออะไร 
เรื่องการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด ต้องสร้างความเข้าใจเรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางการ

ท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด  
 

การพัฒนาทุนมนุษย์ทางด้านการท่องเที่ยว สิ่งแรก ๆ คืออะไร 
กลุ่มคนที่อยากให้พัฒนาเป็นเยาวชนเพราะต้องการคนที่รับช่วง แล้วก็ฝึกการเป็นมัคคุเทศก์โดยให้เขา

มองเราเป็นต้นแบบ เขาต้องสามารถขายความเป็นชุมชนและตัวตนของเขาเองได้ ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ที่ส่งทีมวิจัยเข้ามาและพาเด็กไปดูงานที่ จ.น่าน ที่เยาวชนของเขาสามารถพัฒนาให้เป็นมัคคุเทศก์ 
สิ่งที่เราต้องพัฒนาอีกคือเรื่องของสินค้าพ้ืนถิ่น เอาต้องพัฒนาให้คนมีความคิดสร้างสรรค์  ต้องกลับมาดูว่าเรามี
อะไรที่โดดเด่น จริง ๆ มีงบสนับสนุนจากทางภาครัฐ แต่เราก็ต้องคิดไม่ใช่ว่าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของเรา คือ
อะไร ไม่ใช่ขอให้ได้งบประมาณมาแล้วก็ท าอะไรก็ได้ 
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สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
มะอะหูม มาลียูนุ 

ประธานท่องเที่ยวโดยชุมชนป่าฮาลา-บาลา  ต าบล ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง นราธิวาส 
สถานการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนของท่านเป็นอย่างไรบ้าง  

การท่องเที่ยวชุมชนที่ป่าฮาลา-บาลา เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีจุดเด่นหลายจุด จุดแรก.จุด
ทะเลหมอก 2 แผ่นดินเพราะว่าเป็นจุดเชื่อมต่อของ 2 ประเทศคือประเทศไทยและมาเลเซีย ชมนกเงือก จุดที่ 
2 คือ จุดชมนกเงือก ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่เค้ามาจุดดูนกเงือก แล้วก็มีจุดต่อมา คือ น้ าตกสิรินธรและ
มีโครงการรวบรวมพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับของสมเด็จพระเทพอยู่ในพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวชุ มชนมีความ
หลากหลายมาก มีภาครัฐเข้าไปให้การสนับสนุน เรื่องการท ารีสอร์ทประชารัฐที่มีต าบลโละจูด อ าเภอแว้งเป็น
หุ้นส่วน โดยให้เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
 

ปัญหาที่พบของการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
เรื่องการประชาสัมพันธ์ ตอนนี้สิ่งที่ท าคือการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายแบบปากต่อปาก สถานที่

ท่องเที่ยวเราก็ยังไม่มีป้ายบอกทางจากถนนเส้นหลักเพ่ือเข้ามาถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง 
 

การพัฒนายุทธศาสตร์ใดเป็นเรื่องเร่งด่วนของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
 สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดคือเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องความมั่นคงของพ้ืนที่ เพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อย
กล้ามาเที่ยวในพ้ืนที่ ต้องท างานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งรัฐ เอกชน และ ชุมชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยว ถ้าพูดเรื่องการท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่ จังหวัดสงขลาและ
สตูลมากกว่า เพราะถ้ามาโซน 3 จังหวัดอย่างแรกที่เขาถามคือว่าปลอดภัยหรือเปล่า และแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ชุมชนก็ต้องพัฒนาตัวเองโดยให้เครือข่ายอ่ืน ๆ เข้ามาสนับสนุน 
 

การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย 
 สิ่งแรกเลยภาครัฐต้องช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องความมั่นคงของพ้ืนที่ อาจจะจัดให้หน่วยงานภาครัฐของ
มาเลเซียและอินโดนีเซียหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัส เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนชุมชนก็เป็นผู้ที่ดูแล
เอง สิ่งที่เป็นจุดเด่นคือเรื่องภาษาท่ีคล้ายกันเราเข้าใจเขา เขาก็เข้าใจเรา 
เราต้องเข้าใจว่าประชาชนในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเขาเชื่อถือรัฐบาลเขา อินโดนีเซียเป็นประเทศที่
ใหญ่มากมีประชากร 200 ล้านคน มาเมืองไทยแค่ปีละ 40,000 กว่าคนเท่านั้นเอง แต่เส้นทางการเดินทางไปไม่
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เอ้ืออ านวยให้การท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปกรุงเทพก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อ พอถึงกรุงเทพ
ก็มีตัวเลือก เขาจะไปอยุธยาก็ได้ ไปที่อ่ืนก็ได้ 
 ตัวแปรหลักส าคัญอีกเรื่องคือการประชาสัมพันธ์ เพราะคนนราธิวาสเองหรือว่าคน 3 จังหวัดเองยังไม่รู้
เลยว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอะไร อะไรดี อะไรเด่น ใน 3 จังหวัด 
 

เมือ่สร้างความม่ันใจแล้วชุมชนมีความพร้อมกับการรองรับมากแค่ไหน 
 เรื่องการเดินทางก็เข้ามาได้เมื่อเราลงที่หาดใหญ่แล้วใช้เส้นทางรถเข้ามาที่แหล่งท่องเที่ยว หรือบินจาก
กรุงเทพมาที่สนามบินบ้านทอนที่นราธิวาสก็ได้ หรือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียนก็บินมาลงที่เมืองโกตา
บารูของมาเลเซีย ก็ใช้รถเดินทางเข้ามาท่ีพ้ืนที่ได้ประมาณ 1 ชม.  
 

แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตเป็นอย่างไร 
เราพัฒนาคนก่อนเพราะท าเรื่องท่องเที่ยวต้องใช้เวลาและความเข้าใจ รู้จักแก้ไขปัญหา ต้องมีความคิด

สร้างสรรค์สามารถพัฒนาพ้ืนที่ที่มีอยู่ให้สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวได้ 2. พัฒนาเรื่องความปลอดภัย    
3. เรื่องมาตรฐานการบริการ ที่พัก ห้องน้ า เรื่องความสะอาด ตอนนี้ทุกอย่างก็ก าลังพัฒนาควบคู่กับไป โดยมี
เครือข่ายจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุน 
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สนธิการณ์ วิโรจน์สงคราม 

ปราชญ์ท้องถิ่น, ศูนย์การเรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา 
มุมมองของท่านกับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนกับการเชื่อมต่ออาเซียนใต้ 

กลุ่มการท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดนถ้าร่วมมือกันได้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงมาก 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะเห็นได้ว่าตอนนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเติบโตอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างที่
พัทลุงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการเติบโตเร็วมาก ท าไมคนมาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่มาประเทศไทย
ทางด่านชายแดนแล้วผ่านสงขลาไปเที่ยวที่พัทลุง  

เมื่อมองดูจริง ๆ ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีมากและมีความ
หลากหลาย ขอมองแยกเป็นจังหวัด ตอนนี้ถ้าบอกว่าจังหวัดที่เติบโตทางด้านการท่องเที่ยวมากในกลุ่มนี้ก็เป็น
สตูลซึ่งเขามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อติดระดับโลกอยู่แล้ว และยังมีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
ๆ อีก ผมบอกได้เลยว่ากลุ่มการท่องเที่ยวของสตูลแข็งแรงมาก เขาถึงมองเห็นโอกาสในตัวเอง แล้วก็มีการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการท่องเที่ยวโดยเน้นการเติบโตไปด้วยกันและพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน 

กลับมาดูที่สงขลา ตอนนี้สงขลาก าลังจะตาย เราพ่ึงการท่องเที่ยวที่หาดใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ เพราะวิถี
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่เรื่องกิน เรื่องชอปปิง อย่างเดียว แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยว
ต้องการคือเรื่องประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ ๆ สงขลาเราเองก็มีความพยายามดันเรื่องการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนให้เกิด แต่ผมบอกได้เลยว่าสิ่งแรกอย่างมองเห็นคนอ่ืนแล้วท าตามมันจะไม่ยั่งยืนการท่องเที่ยวของ
สงขลายังไม่มีเครือข่ายที่แข็งแรงเท่าสตูล ผมมองเรื่องสถาบันการศึกษาก็มีหลายแหล่ง มีงานวิจัยก็มาแต่ว่าต่าง
คนต่างท า ผลที่เกิดก็ไม่ต่อเนื่อง 

ส่วนที่ 3 จังหวัด ผมว่าเป็น highlight เลย มีความหลากหลายมีเสน่ห์ในทุกมิติ แต่สิ่งที่ต้องท าคือเรื่อง
การสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันท าอย่างจริงจังครับ  
 

กระบวนการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือการที่พ่ึงตนเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยช่วยคนอ่ืน โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา การที่ชุมชนไม่พัฒนาเพราะเขาไม่สามารถพึงพาตนเองได้ ผมให้ชุมชนสร้างแนวคิดและลุกขึ้นจัดการ
ตนเองตามแนวศาสตร์พระราชา โดยเน้นการพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่า
เพ่ือความยั่งยืน ชุมชนสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีพ พัฒนาต่อยอดชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมจาก
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การท าเกษตรผสมผสาน การท าเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ การท าวนเกษตรในแนวทาง ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง  

การใช้หลักการพ่ึงพาตนเอง ระเบิดภายในชุมชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ การให้ แบ่งปัน 
เอ้ืออาทรต่อกัน ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งก็พ่ึงพาตนเอง
ได้ และต้องพัฒนาให้เป็นคนใฝ่รู้ตลอดเวลา เพ่ือสร้างภูมคุ้มกันให้ชุมชนเอง 
 

มุมมองยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดน 
การน าแนวทางศาสตร์พระราชามาเป็นแกนในการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือ เป็นการฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริม

ให้กับชุมชน ศาสตร์พระราชาสอนให้เราอยู่รอดโดยที่เรามีข้อจ ากัด การพัฒนาทุกยุทธศาสตร์ต้องท าอย่าง
บูรณาการและต้องไม่ย่อท้อ ผมเชื่อว่างชาวบ้านพร้อมที่จะพัฒนาเพราะเขาต้องการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น แต่การท างานต้องท าอย่างจริงจังถึงจะเห็นผล 
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ส่วนที่ 3 ผลการจัดท าสารคดีสั้น เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
 บริษัท เอเชียแปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จ ากัด ได้จัดท าสารคดีสั้นและเผยแพร่ออกอากาศทางรายการ
โทรทัศน์ สู่..ประเทศไทย 4.0  ออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันจันทร์ที่ 1 ของเดือน ระหว่างเวลา 14.05 - 
14.30 น. และ รายการคิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” ออกอากาศทางช่อง Thai TV Global Network 
(TGN) ซึ่งเผยแพร่ภาพ วันเสาร์ที่ 2 และ เสาร์ที่ 4 ของเดือน ระหว่างเวลา 21.05 – 21.30 น. ตั้งแต่ เดือน
มกราคม ถึง เดือนกันยายน 2562 จ านวน 25 ตอน รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงวันออกอากาศสารคดีสั้น 
ชุดที ่1: นโยบายของภาครัฐเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมสนับสนุน จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันเผยแพร่ รายการ/ช่อง ลิงก์รายการ 

ตอนที่ 1: นโยบาย 
“รัฐ” เพ่ือการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

วันจันทร์ที่ 
7 ม.ค. 62 

สู่..ประเทศไทย 4.0 ช่อง NBT 
เวลา 14.00-14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/MhaB5xWAYkc 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/MhaB5xWAYkc 

ตอนที่ 2: จุดเด่นการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดชายแดนใต้ที่
ภาครัฐต้องให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุน 

วันเสาร์ที่ 
12 ม.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” 
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/nlJGhgDcEXc 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/4KUj5M-prsw 

ตอนที่ 3: “รัฐ”กับการ
พัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
ท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดนใต้ 

วันเสาร์ที่ 
26 ม.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” 
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/JBqPtkRFc6I 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/cBhUWWlXCWg 

ตอนที่ 4: ความจริง..
ตรงประเด็น กลุ่ม
ท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดนใต้ 

วันจันทร์ที่ 
4 ก.พ. 62 

สู่..ประเทศไทย 4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/7Hh1GDi8MHg 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/LMOR9PFLmBo 
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ตอนที่ 5: กลุ่ม
ท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดนใต้..การ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

วันเสาร์ที่ 
9 ก.พ. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” 
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/a13Z1NIqyxQ 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/5y03mS0Kt0M 

ชุดที่ 2: การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการทอ่งเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันเผยแพร่ รายการ/ช่อง ลิงก์รายการ 

ตอนที่ 1: มาตรฐาน
ด้านการท่องเที่ยว..
กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดนใต้ 

วันเสาร์ที่ 
23 ก.พ. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/Ze9mSYsvpNU 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/eRzLWTWSQJg 

ตอนที่ 2: ร่วมพลัง..
เพ่ือมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 

วันจันทร์ที่ 
4 มี.ค. 62 

สู่..ประเทศไทย 4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/JjkMNk7v3UA 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/0uIwK6Cc14c 

ตอนที่ 3: ของบ้าน..
บ้าน ขึ้นห้าง 

วันเสาร์ที่ 
9 มี.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” 
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/ZZ4p_PemTmY 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/L-uYmI_lzng 

ตอนที่ 4: ตลาดล่าง..สู่
..ตลาดบน 

วันเสาร์ที่ 
23 มี.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/3kVZEo4BEFU 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/9A7H4wzW-Iw 

ตอนที่ 5: สร้าง 
“Brand” สร้าง “คน” 

วันจันทร์ที ่
1 เม.ย. 62 

สู่..ประเทศไทย 4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-14.30 น. 
 
 
 
 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/STA13qZQV9A 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/Vhvb3E24kjQ 



-86- 

ชุดที่ 3: การพัฒนานวัตกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่และโลจิสติกส์ จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันเผยแพร่ รายการ/ช่อง ลิงก์รายการ 

ตอนที่ 1: โลจิสติกส์..
โลจิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

วันเสาร์ที่ 
13 เม.ย. 62  

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/P7Ftjg8sBGQ 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/qHo5k2WNVS4 

ตอนที่ 2: จุดเด่น
ทางด้านโลจิสติกส์ด้าน
การท่องเที่ยวของกลุ่ม
ท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดนใต้ (ความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม) 

วันเสาร์ที่ 
27 เม.ย. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/Z97M-gS1Xf8 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/-QxTzTHHHzo 

ตอนที่ 3: จุดเด่น
ทางด้านโลจิสติกส์ด้าน
การท่องเที่ยวของ 
กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดนใต้(เส้นทาง
การท่องเที่ยวทาง
กายภาพ) 

วันจันทร์ที่  
6 พ.ค. 62  

สู่..ประเทศไทย 4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/pLWgYYthVxg 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/mGqSMwrX7sU 

ตอนที่ 4: นวัตกรรมโล
จิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยว..เชื่อมโยง
กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดนใต้ 

วันเสาร์ที่ 
11 พ.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” 
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/E6M77fn-xyE 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/QnxNppCOr58 

ตอนที่ 5: นวัตกรรม
ด้านโลจิสติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยว..เชื่อมโยง
อาเซียนใต้ 

วันเสาร์ที่ 
25 พ.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30น. 
 
 
 
 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/4Nx0dVywOjQ 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/Fkr8BJvIPok 
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ชุดที่ 4: การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันเผยแพร่ รายการ/ช่อง ลิงก์รายการ 

ตอนที่ 1: Identity 
and Quality 

วันจันทร์ที่ 
3 มิ.ย. 62 

สู่..ประเทศไทย 4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/wUzWn2E54Gk 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/2N22mDTg8S4 

ตอนที่ 2: ท าตลาด...
มองแหล่ง  

วันเสาร์ที่ 
8 มิ.ย. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/fn0bsA1wbAA 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/dC2VPOB1dKk 

ตอนที่ 3: มองแหล่ง..
มองตลาด 

วันเสาร์ที่ 
22 มิ.ย. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/TR_0iOoM-9U 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/GwI_vRwa86c 

ตอนที่ 4: เที่ยวอะไร 
เที่ยวแบบไหน เที่ยว
อย่างไร กลุ่มจังหวัด
ชายแดนใต้ 

วันจันทร์ที่ 
1 ก.ค. 62 

สู่..ประเทศไทย 4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/t85OYrpX-hU 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/F0_wZKB5t9s 

ตอนที่ 5: ท าตลาด
แบบไหน..ถูกใจ
อาเซียนใต้ 

วันเสาร์ที่ 
13 ก.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/fd-LN366PyY 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/mnESjbqbhzs 

ชุดที่ 5: การเชื่อมต่อกับอาเซียนใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันเผยแพร่ รายการ/ช่อง ลิงก์รายการ 

ตอนที่ 1: พ่ี-น้อง 
คาบสมุทรมาลายู 

วันเสาร์ที่ 
27 ก.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/dzXVIHesyxg 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/3WugK6lFrCM 
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ตอนที่ 2: คุณค่าของ
ความหลากหลายที่
เป็นหนึ่งเดียว 

วันจันทร์ที่ 
5 ส.ค. 62 

สู่..ประเทศไทย 4.0 ช่อง NBT 
เวลา 14.00-14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/dgvr0tOd_tQ 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/a96SyaGZHlI 

ตอนที่ 3: วิถีอาหาร..
วิถีชีวิต 

วันเสาร์ที่ 
10 ส.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/dRlJS8pCkKA 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/hFqEJo4MN3w 

ตอนที่ 4: รู้จัก IMT-
GT  

วันเสาร์ที่ 
24 ส.ค. 62 

คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ”  
ช่อง TGN เวลา 21.05–21.30น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/Xf3KpERq-HE 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/zxUrnXuN8ok 

ตอนที่ 5: ความ
ร่วมมือทางด้านการ
ท่องเที่ยวใน IMT-GT  

วันจันทร์ที่ 
2 ก.ย. 62 

สู่..ประเทศไทย 4.0 ช่อง NBT  
เวลา 14.00-14.30 น. 

รายการเต็ม: 
https://youtu.be/9Be26WDl_Dw 
สารคดีสั้น: 
https://youtu.be/NuxbBr-nkVM 
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ภาคผนวก 1 

ข้อเสนอโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น 

ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด าเนินการโครงการพัฒนา ศักยภาพการ

ท่ อ ง เที่ ย วขอ งกลุ่ ม จั งห วั ด ช ายแดน ใต้ เ พ่ื อ เพ่ิ มนั กท่ อ งเที่ ย วจ าก อิน โดนี เซี ย แล ะอาเซี ยน ใต้                        

เพ่ือศึกษาและวางแผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือแก้ปัญหา                         

การขาดองค์ความรู้ ข้อมูล เชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นฐานข้อมูลส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพ 

ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้  ที่มีมิติด้ านวัฒนธรรมและทรัพยากรการท่องเที่ยว                               

ที่หลากหลายและมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้สู่การพัฒนา                      

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล  จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ                    

การท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว                        

และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลและกระบวนการ                          

ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีส่วนร่วมตลอด Value Chain  เพ่ือเป็นกระบวนการสร้างความสามารถ                         

ในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และยั่งยืน  

และเพ่ือเป็นการน าเสนอสาระส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในมิติต่าง ๆ และการเผยแพร่                       

งานและกิจกรรมส าคัญ ๆ ของศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านสื่อสู่สาธารณชนในวงกว้าง                      

ในการนี้ Chira Academy ในนามของ บริษัท เอเชียแปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จ ากัด จึงขอเสนอ โครงการ                         

ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น  ชุด กรณี ศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้                     

ประกอบด้วย สารคดีสั้น (พร้อม Sub – Title ภาษาอังกฤษ) ความยาวตอนละ 5 นาที จ านวน 25 ตอน                    

โดยจะเป็นการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญที่ เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อมูลสาระความรู้ที่ เกี่ยวข้องในแต่ละตอน                        

น าเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ “คิดเป็น ก้าวเป็น กับ ดร.จีระ ออกอากาศทางสถานี TGN (Thailand                           

Global Networks) ออกอากาศครอบคลุม 177 ประเทศทั่วโลก ทุกวันเสาร์ เวลา 21.05 -21.30 น.                      

และทาง Youtube พร้อมนี้สารดีดังกล่าวสามารถ เผยแพร่ในรูปแบบของ Clip VDO บนหน้าเว็บไซต์                          

ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้  

อนึ่ง  สารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ จะเป็นชุด                     

ความรู้ที่ทันสมัย มีประโยชน์ และมีคุณค่าในการพัฒนาและต่อยอดการพัฒนาในอนาคตได้ต่อไป ทั้งยัง 

สามารถช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ฯได้เป็นอย่างด ี
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2. วัตถุประสงค์หลัก 

2.1 เพ่ือน ารวบรวมน าเสนอสาระ ความรู้ มุมมอง วิสัยทัศน์ และกรณีศึกษาต่าง ๆ การพัฒนาการ                           

ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ในรูปแบบของสารคดีสั้น (พร้อม Sub – Title ภาษาอังกฤษ)                       

ความยาวตอนละ 5 นาที จ านวน 25 ตอน เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านรายการ โทรทัศน์ Youtube                         

และหน้าเว็บไซต์ของศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.2 เ พ่ื อ เผ ย แ พ ร่ แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ง า น แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ส า คั ญ  ๆ  ข อ ง ศู น ย์ อ า เซี ย น 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่าน “สื่อ” สู่สาธารณชนในวงกว้าง 

2.3 เพ่ือพัฒนาชุดความรู้และคลังความรู้ของศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

3. สาระส าคัญและการน าเสนอ 

โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด                             

ชายแดนใต้" จ านวน 25 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที จะน าเสนอสาระ ความรู้ มุมมอง วิสัยทัศน์                          

และกรณีศึกษาต่าง ๆ การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ แพร่ภาพผ่านสื่อรายการ                      

โทรทัศน์ “รายการ คิดเป็น.. ก้าวเป็น..  กับ ดร.จีระ” ออกอากาศทางสถานี TGN (Thailand Global          

Networks) ออกอากาศครอบคลุม 177 ประเทศทั่วโลก ทุกวันเสาร์ เวลา 21.05 -21.30 น. ทาง Youtube                   

และเผยแพร่ในรูปแบบของ Clip VDO บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ส าหรับเนื้อหาของสารคดีในแต่ละตอนแบ่งเป็น 

1) Scoop ต้นเรื่องเปิดประเด็น /ให้ความรู้และภาพประกอบที่สวยงาม น่าสนใจ 

2) บทสัมภาษณ์ / การสนทนา กับผู้ที่มีบทบาทท่ีส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่ม                        

จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน 

ตัวอย่างการน าเสนอของสารคดี 25 ตอน ประกอบด้วย 

ความรู้ชุดที่ 1 นโยบายของภาครัฐเพ่ือการพัฒนาและการส่งเสริมสนับสนุน   จ านวน 5 ตอน  

ความรู้ชุดที่ 2 กรณีศึกษาของการพัฒนามาตรฐานตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ  จ านวน 5 ตอน  

ความรู้ชุดที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่และโลจิสติกส์  จ านวน 5 ตอน  

ความรู้ชุดที่ 4 การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 5 ตอน 

ความรู้ชุดที่ 5 การเชื่อมต่อกับอาเซียนใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  จ านวน 5 ตอน 
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4. ระยะเวลาของการท างาน (TIME FRAME) จะเริ่มบันทึกเทป ประมาณเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป  

และเริ่มออกอากาศประมาณเดือนเมษายน 2561 

5. การแพร่ภาพออกอากาศและการประชาสัมพันธ์ 

โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่ม จังหวัด

ชายแดนใต้" จ านวน 25 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที จะน าเสนอสาระ ความรู้ มุมมอง วิสัยทัศน์ และ

กรณีศึกษาต่าง ๆ การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ มีแผนการ เผยแพร่ ดังนี้  

5.1 แพร่ภาพผ่านสื่อรายการโทรทัศน์ “รายการ คิดเป็น.. ก้าวเป็น..  กับ ดร.จีระ” ออกอากาศทาง

สถานี TGN (Thailand Global Networks) ออกอากาศครอบคลุม 177 ประเทศทั่ว โลก ทุกวัน

เสาร์ เวลา 21.05-21.30 น. 

5.2 เผยแพร่ทาง Youtube 

5.3 เผยแพร่ในรูปแบบของ Clip VDO บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

 ขึ้นชื่อ “ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”์ ในไตเติ้ลของสารคดีทุกตอน ที่ออกอากาศ 

 ขึ้นชื่อองค์กร ของท่าน (ตัวนิ่ง) ระหว่างรายการ 2 ครั้ง 

 พิธีกรกล่าวน าเข้าถึงความร่วมมือของหน่วยงานในช่วงต้นรายการฯ 

 พิธีกรกล่าวขอบคุณท้ายรายการ และเชิญชวนให้ติดตามเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 

 ขึ้นชื่อองค์กรของท่านขอบคุณในเครดิตท้ายรายการ 

นอกจากนี้จะขยายผลไปยังเครือข่ายสื่ออ่ืน ๆ ของ Chira Academy ด้วย โดยคัดเลือกตอน ที่

น่าสนใจที่สุดมาน าเสนอผ่านสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 

 รายการ “สู่.. ประเทศไทย 4.0” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT 

 ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน เวลา 13.00 น. 

 รายการวิทยุ Human Talk ทางสถานีวิทยุคลื่น 96.5 MH.z. ออกอากาศเป็นประจ าทุกวัน
อาทิตย์เวลา 06.00 – 06.30 น. 

 บทความคอลัมน์ “บทเรียนจากความจริง” ทางหนังสือพิมพ์แนวหน้าและเว็บไซต์ เผยแพร่ทุกวันเสาร์ 

 จดหมายข่าว (Newsletter) ของ Chira Academy ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ระหว่างประเทศ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
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6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

6.1ผลผลิต (Output) ของโครงการ ได้แก่ 

(1) ชุดสารคดีสั้น จ านวน 25 ตอน พร้อม Sub title ภาษาอังกฤษ พร้อม Clip VDO ที่เป็น 

สาระความรู้และมุมมองที่ส าคัญต่อการพัฒนาพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดน 

ใต้ เผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งผ่านสื่อโทรทัศน์ Youtube และหน้าเว็บไซต์ของศูนย์อาเซียน 

(2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์อาเซียนผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 

ประมาณ 25 สัปดาห์ ( 6 เดือน) 

6.2 ผลผลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ ได้แก่ 

(1) ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาชุดข้อมูลความรู้ที่ส าคัญและเป็น 

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผ่านรายการโทรทัศน์ Youtube และหน้าเว็บไซต์ของศูนย์อาเซียน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(2) ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานวิชาการท่ีมีบทบาทที่ส าคัญใน

การพัฒนา และได้รับการยอมรับ 

(3) มีคลังความรู้ที่ทันสมัยเพื่อต่อยอดการพัฒนา 
 

7.ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา 

7.1 รายการโทรทัศน์ คิดเป็น..ก้าวเป็น.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN Global Networks 

ตอน “สร้างผู้น า” นักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6 ตอน 1 

https://www.youtube.com/watch?v=wrphric5UpE 

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.05-21.30 น. 

 

ตัวอย่างบทรายงานพิเศษ 

โดย วราพร ชูภักดี 

ด้วยโจทย์ที่ส าคัญทางสังคมในยุคปัจจุบันที่มิอาจหลีกเลี่ยง “โลกาภิวัตน์ – ประชาคม

อาเซียน – ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC – และนโยบายประเทศไทย 4.0” ที่เป็นแรง

ขับเคลื่อน ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยในวันนี้ น ามาสู่การพัฒนาประเทศในทุก ๆ 

มิต ิ

“การพัฒนาท่องเที่ยว” นับเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ และนับว่าโอกาส

ที่ ส าคัญของการพัฒนาส าหรับพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี 

ยะลา และ นราธิวาส ด้วย   
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โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะภาควิชาการที่มี

บทบาท ที่ส าคัญในการพัฒนาภาคใต้ของประเทศ จึงร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง

ประเทศ จัด “โครงการพัฒนาผู้น านักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6” 

ในระหว่างวันที่ 28 -30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนากลุ่มผู้น าที่มีบทบาทที่ส าคัญในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด จ านวนกว่า 50 คน ให้มีภาวะผู้น า มีความรู้ที่ส าคัญและมีความ

เข้าใจทิศทางการพัฒนาการ ท่องเที่ยวชุมชนของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นพลังที่ส าคัญในการพัฒนา

เชื่อมต่อสู่กลุ่มประเทศอาเซียน+ 6 เพื่อสร้างโอกาส คุณค่าและมูลค่าใหม่ ๆ อาทิ   

o การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ 

o การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และวิถีวัฒนธรรม 

o ความร่วมมือทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

o ความร่วมมือในการพัฒนา “คน” 

o การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของนักท่องเที่ยว ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจ 

เกี่ยวเนื่องให้สูงขึ้น 

และสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การผนึกก าลัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน 

“โครงการพัฒนาผู้น านักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6”               

เป็นการ เรียนรู้ร่วมกันของตัวละคร 4 กลุ่ม ที่มีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 

จังหวัด ได้แก่ ตัวแทนจาก..ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน/ชุมชน โดยเริ่มเปิด

ประเด็นการเรียนรู้ ในครั้งนี้ด้วย.. ความส าคัญและยุทธศาตร์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ จุดประกายและ

การสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้น านักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของ 5 จังหวัด โดย ศ.ดร.จีระ  หงส์

ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และประธาน Chira Academy 

ในฐานะที่เป็นผู้อ านวยการ วิชาการในครั้งนี้ ซึ่งได้เน้นย้ําว่าการพัฒนาทุนมนุษย์และผู้น าในอนาคต 

ต้องท า 3 เรื่องที่ส าคัญ คือ 1) การปลูกหรือการพัฒนา 2) การเก็บเกี่ยวหรือการบริหาร และ 3) คือ

การลงมือท าให้เกิดผลส าเร็จ .. ซึ่ง จะสามารถประสบผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม  

จากนั้นเป็นการฉายภาพใหญ่ของการพัฒนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 

จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาจาก

ภาค ส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหลายท่านมาให้ข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  

ต่อด้วย เคล็ดวิชา “แผนการตลาดของการท่องเที่ยวชุมชนในยุคดิจิตอล” สิ่งที่ส าคัญในการ

สร้าง แบรนด์และขยายฐานการตลาดยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

และเพ่ือให้การเรียนรู้ในครั้งนี้ได้สัมผัสกับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ จึงจัดให้มี

การศึกษาดู งานการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร และการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น ณ ศูนย์
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กสิกรรมไทย บ้านภูลิตา และเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative 

Tourism ที่ชุมชนเมือง เก่าสงขลา ด้วย  

สุดท้ายที่ขาดไม่ได้.. และถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการตกผลึกร่วมกัน คือ 

การ ร่วมระดมความคิดและน าเสนอ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่ 

อาเซียน+6” ที่เป็นความหวังและเป็นความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น..สู่การวางแผนพัฒนา

ใน ระดับนโยบายของประเทศต่อไป 

 

7.2 รายการโทรทัศน์ คิดเป็น..ก้าวเป็น.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN Global Networks 

ตอน “สร้างผู้น า” นักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6 ตอน 2 

https://www.youtube.com/watch?v=yV98jVZByTk 

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.05-21.30 

 

ตัวอย่างบทรายงานพิเศษ 

โดย วราพร ชูภักดี 

ด้ ว ยคว ามร่ ว ม มื อท างวิ ช าก ารระห ว่ า ง  “ โค รงก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ อ า เซี ย น ศึ กษ า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” และ “มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ” ในการจัด 

“โครงการพัฒนาผู้น านักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6” ระหว่าง    

วันที่ 28 -30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนากลุ่มผู้น าที่มีบทบาทที่ส าคัญ

ใน การพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด จ านวนกว่า 50 คน ให้มีภาวะผู้น า มีความรู้ที่ส าคัญ และ 

มีความเข้าใจทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และร่วมเป็นพลัง ที่ 

ส าคัญในการพัฒนาเชื่อมต่อสู่กลุ่มประเทศอาเซียน+6 เพ่ือสร้างโอกาส คุณค่าและมูลค่าใหม่ ๆ ให้แก่ 

สังคมนั้น  

กิจกรรมการศึกษาดูงานในพ้ืนที่จริงถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ และในครั้งนี้ ทางโครงการได้

เลือก “ศูนย์กสิกรรมไทย บ้านภูลิตา” เพ่ือศึกษาและถอดบทเรียนในการพัฒนาและหาจุดเชื่อมโยง สู่

การพัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และได้รับเกียรติจากคุณสนธิการณ์ วิโสจสงครา  

หรือ พี่เชน มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาการเกษตรเพิ่มมูลค่าในรูปแบบ 

ต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ และยังมีแนวทางของการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ รักในอาชีพเกษตรกร และ

พัฒนาจิตส านึกรักบ้านเกิดของคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นด้วย  

นอกการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร การเกษตรเพ่ิมมูลค่า และแนวทาง 

การพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นแนวทางที่ส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
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แล้วนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญที่จะช่วยสร้างคุณค่าใหม่ ๆ 

ให้แก่แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวในเกือบทุกพ้ืนที่ ตัวอย่าง ของ 

“การพัฒนาชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา” จึงสร้างความประทับใจได้มากมาย สะท้อนภาพของคุณค่า 

ของประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายในยุคเก่าและยุคปัจจุบัน ได้

อย่างลงตัว และโจทย์ที่ส าคัญที่ทุกคน ทุกฝ่ายจะต้องน าไปคิดต่อ คือ วิธีการบริหารจัดการ ที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของความสุขทั้งคนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยว 

ตลอดจนการพัฒนาบนพื้นฐานของความยั่งยืน 

 

7.3 รายการโทรทัศน์ คิดเป็น..ก้าวเป็น.. กับ ดร.จีระ ทาง TGN Global Networks 

ตอน: ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : โอกาสและความท้าทาย 

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

ออกอากาศ: วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 21.05 – 21.30 น. 

 

ตัวอย่างบทรายงานพิเศษ 

โดย วราพร ชูภักดี 

สื บ เนื่ อ ง จ า ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ า เซี ย น ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะภาควิชาการที่มีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาภาคใต้ของ

ประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ระหว่างประเทศ และ Chira Academy จัด 

“โครงการพัฒนาผู้น านักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน+6” เมื่อวันที่ 28 -

30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนากลุ่มผู้น าที่มีบทบาทที่ส าคัญในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของ 5 จังหวัด จ านวนกว่า 50 คน ให้มีภาวะผู้น า มีความรู้ที่ส าคัญและมีความ

เข้าใจทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของ 5 จังหวัด ชายแดนใต้ เป็นพลังที่ส าคัญในการพัฒนา

เชื่อมต่อสู่กลุ่มประเทศอาเซียน+6 เพ่ือสร้างโอกาส คุณค่า และมูลค่าใหม่ ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับ

อย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน/ชุมชน 

นั้น 

ดังนั้น ในปีนี้ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้รับการสนับสนุน จาก 

“จังหวัดสงขลา” ให้ท างานอย่างต่อเนื่องและมียุทธศาสตร์ โดยด าเนินงาน “โครงการพัฒนา 

ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียน

ใต้” โดยมุ่งเน้นการศึกษาและวางแผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

เพ่ือแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ ข้อมูล เชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นฐานข้อมูลส าคัญ ใน
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การเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและทรัพยากร 

การท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ 

สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในระดับสากล 

และเพ่ือให้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือเพ่ิม

นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง 

และสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ดังนั้น ศูนย์อาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ก าหนดจัดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติติการ หัวข้อ ศักยภาพการ

ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : โอกาสและความท้าทาย ในระหว่างวันที่ 11 – 12 

มกราคม 2561 ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยาม ออเรียนทัล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่ง

นับได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกซึ่งมีความส าคัญ เพราะเป็นการร่วมค้นหาสถานการณ์  ปัจจุบันเพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาอันจะน ามาสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และศูนย์อาเซียน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลที่ส าคัญของท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา

และสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ในด้านการท่องเที่ยวมิติอื่น ๆ ได้ต่อไป 
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ติดตามสื่อเพื่อการพัฒนาความรู้ และติดอาวุธทางปัญญา กับ Chira Academy’s Medias 

 
รายการโทรทัศน์ สู่ ประชาคมอาเซียน ทาง NBT* 

ออกอากาศวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 14.00-14.30 น. 

 

 
รายการโทรทัศน์ สู่ ประชาคมอาเซียน ทาง NBT* 

ออกอากาศวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เวลา 14.00-14.30 น. 

 

 
รายการวิทยุ Human Talk 

ทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 07.00 น. 

ที่คลื่น 96.5 /ทางอินเตอร์เน็ต/ Application 

 

 
คอลัมน์ “บทเรียนจากความจริง” ฉบับทุกวันเสาร์  

ทาง หนังสือพิมพ์แนวหน้า / www.naewna.com 
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ภาคผนวก 2 

รายละเอียดเนื้อหาสารคดีสั้น 
ชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

 
ความรู้ชุดที่ 1 นโยบายของภาครัฐเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมสนับสนุน 

การท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องสนับสนุนและส่งเสริมในลักษณะเป็นพี่เลี้ยงอย่าง
ต่อเนื่อง จนแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง มีการ
กระจายรายได้อย่างมั่นคง มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์มีการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือนรองรับการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดังนั้นเนื้อหาสารคดีสั้นชุดความรู้ที่ 1 นี้ จะเน้นถึงนโยบายต่าง ๆ ที่ภาครัฐจะพัฒนาและสนับสนุนให้
เกิดการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 5 ตอนดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 นโยบาย “รัฐ” เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 

เนื้อหา จะเสนอนโยบายของรัฐที่พัฒนาการท่องเที่ยวโดยภาพรวมและเชื่อมโยงนโยบายของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

บทสัมภาษณ์จาก  
1. ผู้ดูแลด้านนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
ตอนที่ 2 จุดเด่นการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ที่ภาครัฐต้องให้การส่งเสริม 
และสนับสนุน 

เนื้อหา ภาครัฐมองว่าอะไรน่าจะเป็นจุดเด่นเพ่ือน ามาส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดน
ใต้ เพราะอะไร มคีวามพร้อมทางด้านการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไร  

บทสัมภาษณ์จาก  
1. ผู้ดูแลด้านนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2. ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
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ตอนที่ 3  “รัฐ”กับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
เนื้อหา บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดน

ใต้อะไรคือจุดเด่นที่จะท าให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอาเซียนใต้ 
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และอะไรที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวหรือเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 

บทสัมภาษณ์จาก  
1. ผู้ดูแลด้านนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2. ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 

 
ตอนที่ 4 ความจริง..ตรงประเด็น กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 

เนื้อหาสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ ของแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว ภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการและบริหารจัดการเรื่องการ
ท่องเที่ยว ภาครัฐได้สนับสนุนนั้นตรงตามความต้องการหรือไม่ และสิ่งที่ให้พัฒนาและสนับสนุนเรื่องอะไร 
เพราะอะไร 

บทสัมภาษณ์จาก  
1. การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
2. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการด้านอาเซียน 

 
ตอนที่ 5 กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้..การท่องเที่ยวยั่งยืน 

เนื้อหา การท่องเที่ยวยั่งยืนในกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบ
อะไรที่จะเป็นอุปสรรค และบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาและสนับสนุนให้กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้
ให้ยั่งยืนอย่างไร 

สัมภาษณ์จาก  
1. ผู้ดูแลด้านนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2. ตัวแทนภาควิชาการ 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการด้านอาเซียน 
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ความรู้ชุดที่ 2 การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ  
การผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานต่าง ๆ โดยมุมเน้นไปที่การท่องเที่ยวกลุ่ม

ท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้เชื่อมโยงกับอาเซียนใต้ เช่นมาตรฐานการท่องเที่ยวฮาลาลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
จากอินโดนีเซีย การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้าพ้ืนบ้านให้เป็นของที่ระลึกเน้นที่การออกแบบให้เป็นที่
ต้องการของนักท่องเที่ยวและมีมาตรฐาน 

สิ่งที่ส าคัญส าหรับการพัฒนามาตรฐานของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวคือการสร้าง “ทุน
มนุษย์ทางด้านการท่องเที่ยว” ให้มีความเข้าใจในมาตรฐานของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าและบริการ  

ในชุดความรู้ที่ 2 นี้จะน าเสนอแนวทางพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และ
ตัวอย่างสินค้าและบริการที่ได้รับการยอมรับและได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยแบ่งเป็น 5 ตอนดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว..ของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 

เนื้อหาอะไรคือมาตรฐานของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ต้องรู้เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่มีการบริหารจัดการเองโดยชุมชนต้องมีการพัฒนามาตรฐานอะไรและอย่างไร 

บทสัมภาษณ์จาก  
1. นักวิชาการทางด้านการท่องเที่ยว 
2. ผู้ดูแลด้านนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการด้านอาเซียน 

 
ตอนที่ 2 ร่วมพลัง..เพื่อมาตรฐานการท่องเที่ยว 

เนื้อหา สินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่นที่ต้องการยกระดับเป็นสินค้าและ
บริการทางด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ วิธีการที่จะท าให้สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวนั้น ๆ ได้มาตรฐานต้องท าอย่างไร และภาคส่วนใดมีบทบาทในร่วมกันสร้างมาตรฐาน 

บทสัมภาษณ์จาก  
1. ตัวแทนภาครัฐ 
2. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
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ตอนที่ 3 ของบ้าน..บ้าน ขึ้นห้าง 
เนื้อหา แนวคิดการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ให้ได้มาตรฐานและตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวท าอย่างไร
ยกตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บทสัมภาษณ์จาก  
1. ผู้ประกอบการผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาด 
2. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 

 
ตอนที่ 4 ตลาดล่าง..สู่..ตลาดบน 

เนื้อหา ที่พัก ร้านอาหาร ของที่ระลึก กิจกรรมาด้านการท่องเที่ยว ความสะดวกสบายในการเดินทาง 
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบของเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทั้งสิ้น การยกระดับมาตรฐานนี้ท าอย่างไร ใครมีบทบาทและมีส่วนร่วมบ้าง ยกตัวอย่างเส้นทาง
ท่องเที่ยวที่สามารถยกระดับมาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ 

 
บทสัมภาษณ์จาก 
1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
2. ตัวแทนภาครัฐ 

 
ตอนที่ 5 สร้าง “Brand” สร้าง “คน” 

เนื้อหา เมื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้
แล้ว สิ่งที่ต้องท าควบคู่กันไปคือการพัฒนา “คน” ในทุกมิติของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนให้ได้มาตรฐาน 
มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความแตกต่าง มีทักษะ มีทัศนะคติที่ดี พร้อมที่จะ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

บทสัมภาษณ์จาก 
1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
2. นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
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ความรู้ชุดที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่และโลจิสติกส์ 
น าเสนอความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกและโลจิสติกด้านการท่องเที่ยว ที่น ามาต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมด้าน

การท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์ ท าให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่โลจิ
สติกส์เพ่ือการขนส่งของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้มีความพร้อมหรือไม่ และจะมีแนวทางการพัฒนาให้
เกิดเชื่อมโยงกับโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวอย่างไรเพ่ือรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 5 
ตอนดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 โลจิสติกส์..โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว 

เนื้อหาให้ความเข้าใจก่อนว่าโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวมีความหมายมากกว่าการขนส่งส าหรับการ
ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ด้านท่องเที่ยวคือ "การจัดการประสานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือท าให้การไหลของ
นักท่องเที่ยวจากต้นทางไปสู่ปลายทางโดยไม่มีข้อผิดพลาดและยังท าให้ได้รับความพอใจสูงสุด 
 บทสัมภาษณ์จาก 

1. นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
 
ตอนที่ 2 จุดเด่นทางด้านโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้(ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม) 

เนื้อหายกตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ที่ประสบความส าเร็จ
ทางด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอธิบายจุดเชื่อมโยงโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว 

บทสัมภาษณ์จาก 
1. นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
2. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต ้

 
ตอนที่ 3 จุดเด่นทางด้านโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของ กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้(เส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางกายภาพ) 

เนื้อหายกตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ที่ประสบความส าเร็จ
ทางด้านเส้นทางการท่องเที่ยวทางกายภาพ แล อธิบายจุดเชื่อมโยงโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว 

บทสัมภาษณ์จาก 
1. นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
2. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 

 
ตอนที่ 4 นวัตกรรมโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว..เชื่อมโยงกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 



-104- 

เนื้อหานวัตกรรมแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดนใต้โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกัน เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ โดย
ค านึงถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยว การขนส่งนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบายในการเดินทาง ป้ายบอก
ทาง ป้ายแนะน าสถานที่ ค าแนะน าเรื่องข้อควรปฏิบัติในสถานที่ ความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกเรื่อง
การใช้จ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว  

บทสัมภาษณ์จาก 
1. นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
2. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 

 
ตอนที่ 5 นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว..เชื่อมโยงอาเซียนใต้ 

เนื้อหานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยว
จังหวัดชายแดนใต้เชื่อมโยงสู่อาเซียนใต้ ประกอบด้วยขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยว่านักท่องเที่ ยว
เดินทางอย่างไร สิ่งที่ต้องท าระหว่างอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ของ
นักท่องเที่ยว 

บทสัมภาษณ์จาก 
1. นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
2. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
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ความรู้ชุดที่ 4 การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 
การตลาดในปัจจุบันมุ่งเน้นการท าตลาดโดยให้เกิดการสื่อสารสองทาง ลูกค้าสามารถแสดงความ

คิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ประกอบการเองน ามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการด้าน      
การท่องเที่ยวเพ่ือให้สินค้าและบริการนั้น ๆให้ดียิ่งขึ้น น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวเพ่ือสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่มี ความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิต และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่งแต่สิ่งที่ต้อง
ค านึงคือเรื่องความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่จะรองรับนักนักท่องเที่ยวต้องให้เป็นมาตรฐาน ถือเป็นหัวใจ
หลักของการท าการตลาด ในชุดความรู้นี้จะเสนอมุมมองในการเตรียมพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการตลาด 
พร้อมกับยกตัวอย่างสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวชายแดนใต้ที่มีประสบความส าเร็จ
จากการท าการตลาดโดยแบ่งเป็น 5 ตอนดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 Identity and Quality : อัตลักษณ์ต้องมาพร้อมกับมาตรฐาน 

เนื้อหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นต้องสร้างตราสินค้าและบริการให้มีความแตกต่างอย่างกับ
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน ตราสินค้าและบริการจะสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตราสินค้า 
(Brand Identity) เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานยกตัวอย่างตราสินค้าและบริการกลุ่ม
จังหวัดท่องเที่ยวชายแดนใต้ 

บทสัมภาษณ์จาก 
1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 

 
ตอนที่ 2 ท าตลาด...มองแหล่ง   

เนื้อหา การท าตลาดด้านการท่องเที่ยว สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ต้องค านึงถึ งคือความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ส าหรับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้นั้นแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการบริหารจัดการแบบบูรณา
การเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมในเรื่องสินค้าและบริการ และ โลจิสติกส์ด้านท่องเที่ยว ยกตัวอย่าง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการท าตลาดกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

บทสัมภาษณ์จาก 
1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
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ตอนที่ 3 มองแหล่ง..มองตลาด 
เนื้อหาเมื่อมีความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งโลจิติกส์ด้านการท่องเที่ยวแล้ว การมองหา

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือท าตลาดเป็นเรื่องส าคัญ แหล่งท่องเที่ยวมรการบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และจะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักไปแหล่งท่องเที่ยวรองอย่างไรเพ่ือให้เกิดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวใหม่ 

บทสัมภาษณ์จาก 
1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 

 
ตอนที่ 4 เที่ยวอะไร เที่ยวแบบไหน เที่ยวอย่างไร กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

เนื้อหา เมื่อกล่าวถึงกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทใดบ้างที่นักท่องเที่ยวต้องไป
เยือน กิจกรรมอะไรที่ต้องท าอาหารที่ขึ้นชื่อคืออะไรของฝากและของที่ระลึกที่ต้องซื้อแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่มี
ความแตกต่างกันทั้งเรื่องราวและกิจกรรม ต้องค านึงถึงเรื่องประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับด้วย เพื่อเป็น
การบอกต่อหรือกลับมาเท่ียวซ้ า 

บทสัมภาษณ์จาก 
1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
2. ตัวแทนท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 

 
ตอนที่ 5 ท าตลาดแบบไหน..ถูกใจอาเซียนใต้ 

เนื้อหาการตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มอาเซียนใต้ต้องเน้นอะไรเป็นจุดขายและขายอย่างไรการถอดบทเรียน
จากแหล่งทอ่งเที่ยวกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนใต้ 

บทสัมภาษณ์ 
 1. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 
 2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาเซียน 
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ความรู้ชุดที่ 5 การเชื่อมต่อกับอาเซียนใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จ านวน 5 ตอน 
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้มีความเชื่อมโยงกับอาเซียนใต้ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ศาสนา อาหารการกิน ภาษาถิ่น ที่มีความเชื่อโยงกันตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และยังมี
ด่านชายแดนที่เอ้ือประโยชน์ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยสะดวก 

ในส่วนของภาครัฐเองก็มีการร่วมมือกันในกรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -
มาเลเซีย-ไทยIMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์
หนึ่งที่ส าคัญ มีการท างานร่วมกับยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดรับการการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้ยั่งยืน 

ในชุดความรู้นี้จะน าเสนอความสัมพันธ์และความร่วมมือของ 3 ประเทศอันประกอบด้วย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย ในส่วนของสังคมและภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 5 ตอนดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 สายสัมพันธ์..คาบสมุทรมาลายู 

เนื้อหา น าเสนอเรื่องความเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้มีความเชื่อมโยงกับอาเซียนใต้ในมิติ
ทางกายภาพและภูมิสังคม  

บทสัมภาษณ์ 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน 

 
ตอนที่ 2 คุณค่าของความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียว 

เนื้อหาน าเสนอเรื่องความเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้มีความเชื่อมโยงกับอาเซียนใต้ในมิติ
วัฒนธรรมความเป็นอยู ่

บทสัมภาษณ์ 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน 

 
ตอนที่ 3 วิถีอาหาร..วิถีชีวิต 

เนื้อหา เล่าเรื่องวิถีชีวิตจากอาหารในภูมิภาคที่เชื่อมโยงอาเซียนใต้เข้าด้วยกัน ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 
บทสัมภาษณ์ 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน 

 
ตอนที่ 4 รู้จัก IMT-GT  

เนื้อหา ความเป็นมาและวัตถุประสงค์หลักของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -
มาเลเซีย-ไทย IMT-GT และบทบาทความร่วมมือของประเทศไทยเป็นอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน 



-108- 

 
ตอนที่ 5 ความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวใน IMT-GT  

เนื้อหาIMT-GT มียุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย แนวคิดของ IMT-GT ที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างไรและกลุ่มการท่องเที่ยว
อาเซียนใต้มีบทบาทอย่างไร เพ่ือตอบโจทย์การท่องเที่ยวยั่งยืน 

บทสัมภาษณ์ 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน 
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ภาคผนวก 3 
แผนการออกอากาศ 

สารคดีสั้นชุด กรณีศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 
เผยแพร่ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ สู่..ประเทศไทย 4.0  ออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันจันทร์ที่ 1 ของ
เดือน ระหว่างเวลา 14.00-14.30 น.และ รายการ คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ “ดร.จีระ” ออกอากาศทางช่อง Thai 
TV Global Network (TGN) ซึ่งเผยแพร่ภาพ วันเสาร์ที่ 2 และ เสาร์ที่ 4 ของเดือน ระหว่างเวลา 21.05 – 
21.30 น. ตั้งแต่ เดือนมกราคม  ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 

ตารางที่ 3 แสดงแผนการออกอากาศสารคดีสั้น 

ชุดที่ 1 นโยบายของภาครัฐเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมสนับสนุน จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันออกอากาศ รายการ/ช่อง 

ตอนที่ 1 นโยบาย “รัฐ” เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว จ. 7 มกราคม 2562 สู่..ประเทศไทย 4.0  

ช่อง NBT 

เวลา 14.00-14.30 น. 

ตอนที่ 2 จุดเด่นการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดน

ใต้ที่ภาครฐัต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุน 

ส. 12 มกราคม 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ตอนที่ 3  “รัฐ”กับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

ของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ 

ส .26 มกราคม 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ตอนที่ 4  ความจริง..ตรงประเด็น กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด

ชายแดนใต้ 

จ. 4 กุมภาพันธ์ 2562 สู่..ประเทศไทย 4.0  

ช่อง NBT 

เวลา 14.00-14.30 น. 

ตอนที่  5 กลุ่ มท่องเที่ ยวจั งหวัดชายแดนใต้ ..การ

ท่องเที่ยวยั่งยืน 

ส. 9 กุมภาพันธ์ 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ชุดที่ 2 การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันออกอากาศ รายการ/ช่อง 

ตอนที่ 1 มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว..กลุ่มท่องเที่ยว

จังหวัดชายแดนใต้ 

ส. 23 กุมภาพันธ์ 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 
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ตอนที่ 2 ร่วมพลัง..เพ่ือมาตรฐานการท่องเที่ยว จ. 4 มีนาคม 2562 สู่..ประเทศไทย 4.0  

ช่อง NBT 

เวลา 14.00-14.30 น. 

ตอนที่ 3 ของบ้าน..บ้าน ขึ้นห้าง ส. 9 มีนาคม 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ตอนที่ 4 ตลาดล่าง..สู่..ตลาดบน ส. 23 มีนาคม 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ตอนที่ 5 สร้าง “Brand” สร้าง “คน” จ. 1 เมษายน 2562 สู่..ประเทศไทย 4.0  

ช่อง NBT 

เวลา 14.00-14.30 น. 

ชุดที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ และ โลจิสติกส์ จ านวน 5 ตอน  

ชื่อตอน วันออกอากาศ รายการ/ช่อง 

ตอนที่ 1 โลจิสติกส์..โลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว 

 

ส. 13 เมษายน 2562  คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ตอนที่ 2 จุดเด่นทางด้านโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว

ของกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด 

ชายแดนใต้(ความหลากหลายทางวัฒนธรรม) 

ส. 27 เมษายน 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

 

ตอนที่ 3 จุดเด่นทางด้านโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว

ของ กลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด 

ชายแดนใต้(เส้นทางการท่องเที่ยวทางกายภาพ) 

 

จ. 6 พฤษภาคม 2562  สู่..ประเทศไทย 4.0  

ช่อง NBT 

เวลา 14.00-14.30 น. 

ตอนที่  4 นวัตกรรมโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว..

เชื่อมโยงกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัด 

ชายแดนใต้ 

 

ส. 11 พฤษภาคม 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

 

 



-111- 

ตอนที่ 5 นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว..

เชื่อมโยงอาเซียนใต้ 

 

ส. 25 พฤษภาคม 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

 

 

ชุดที่ 4 การพัฒนาการตลาดของการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 5 ตอน 

ชือ่ตอน วันออกอากาศ รายการ/ช่อง 

ตอนที่ 1 Identity and Quality 

 

จ. 3 มิถุนายน 2562 สู่..ประเทศไทย 4.0  

ช่อง NBT 

เวลา 14.00-14.30 น. 

ตอนที่ 2 ท าตลาด...มองแหล่ง  

 

ส. 8 มิถุนายน 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ตอนที่ 3 มองแหล่ง..มองตลาด 

 

ส. 22 มิถุนายน 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ตอนที่ 4 เที่ยวอะไร เที่ยวแบบไหน เที่ยวอย่างไร กลุ่ม

จังหวัดชายแดนใต้ 

 

จ. 1 กรกฎาคม 2562 สู่..ประเทศไทย 4.0  

ช่อง NBT 

เวลา 14.00-14.30 น. 

ตอนที่ 5 ท าตลาดแบบไหน..ถูกใจอาเซียนใต้ ส. 13 กรกฎาคม 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ความรู้ชุดที่ 5 การเชื่อมต่อกับอาเซียนใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จ านวน 5 ตอน 

ชื่อตอน วันออกอากาศ รายการ/ช่อง 

ตอนที่ 1 พี-่น้อง คาบสมุทรมาลายู 

 

ส. 27 กรกฎาคม 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ตอนที่ 2 คุณค่าของความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียว 

 

จ. 5 สิงหาคม 2562 สู่..ประเทศไทย 4.0  

ช่อง NBT 

เวลา 14.00-14.30 น. 
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ตอนที่ 3 วิถีอาหาร..วิถีชีวิต 

 

ส. 10 สิงหาคม 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ตอนที่ 4 รู้จัก IMT-GT  

 

ส. 24 สิงหาคม 2562 คิดเป็น...ก้าวเป็น กับ 

“ดร.จีระ” ช่อง TGN 

เวลา 21.05–21.30 น. 

ตอนที่ 5 ความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวใน IMT-GT  

 

จ. 2 กันยายน 2562 สู่..ประเทศไทย 4.0  

ช่อง NBT 

เวลา 14.00-14.30 น. 

 
** หมายเหตุ  
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเนื้อหาและวัน/เวลาในการออกอากาศตามข้อจ ากัดและความเหมาะสม ทั้งนี้ โดย

ความเห็นชอบของศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 


