
 

  



บทสรุปผูบริหาร 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียว 

ของสามจังหวัดภาคใตชายแดน และการประเมินการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวเบตงเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียว 

จากอินโดนีเซียและอาเซียนใต จัดข้ึนระหวางวันท่ี 23 – 25 มิถุนายน 2562 ณ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  

มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมโครงการความตองการในการพัฒนาการทองเท่ียวของหนวยงานในพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ภาคใตชายแดน ใหสามารถนําไปใชในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีเปาหมาย และเพ่ือประเมินศักยภาพทางดาน

การทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวเบตง แลกเปลี่ยนเรียนรูสรางเครือขายการทองเท่ียว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

ประกอบด วย  2  กิจกรรม คือ การระดมความคิด เห็น เ พ่ือจัด ทําแผนปฏิบั ติ การของสามจั งหวั ด  

คือ ยะลา ปตตานี และนราธิวาส  ซ่ึงมีผูเขารวมกิจกรรมจากท้ังสามจังหวัด จํานวน 64 ทาน และ การประเมิน

ศักยภาพการทองเ ท่ียวของเบตง โดยผูรวมประเมินจากสงขลาและสตูล จํานวนประมาณ 35 ทาน  

รวมท้ังสิ้น 99 ทาน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการ

ทองเ ท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือเ พ่ิมนักทองเ ท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต”  

จัดข้ึนระหวางวันท่ี 24-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน เบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการของสามจังหวัด ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซ่ึงมีผูเขารวมกิจกรรม

จากโดยมีผูเขารวมประกอบดวยตัวแทนผูมีสวนเก่ียวของดานการทองเท่ียว จากหนวยงานภาครัฐ ทองถ่ิน ภาค

วิ ช าการ  ภ าค เอกชน  และภาคชุ มชน  จากสามจั งหวั ดภ าค ใต ช ายแดน  เ ข า ร ว ม ร วม  64  ท าน  

เพ่ือระดมความคิดรางแผนปฏิบัติการของสามจังหวัดชายแดนภาคใต มุงสูการสรางความยั่งยืน การมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวนเก่ียวของ และการเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

การแนะนําโครงการ โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวของสามจังหวัด

ภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต เปนสวนหนึ่งของโครงการใหญท่ีครอบคลุม 5 

จังหวัดภาคใตชายแดน เปนการดําเนินการรวมกันระหวาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยศูนยอาเซียนศึกษา 

ดร.ถนัด คอมันตร รวมกับภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภาคเอกชน ชุมชน ภาครัฐ ในพ้ืนท่ีสามจังหวัด ภาควิชาการและ

ตางประเทศ คือกงสุลใหญมาเลเซียและตัวแทนกงสุลอินโดนีเซียประจําจังหวัดสงขลาการประชุมในครั้งนี้ ไดรับ

เกียรติจาก นายนิมะ มะกาเจ รองผูวาราชการจังหวัดยะลา เปดการประชุม พรอมไดกลาวถึง การจัดประชุมครั้งนี้

ถื อ เ ป น ก า ร ข ย า ย ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ท า ง ด า น ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว  

เ พ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนตอนใต ท่ีจะชวยพัฒนา 

การทองเ ท่ียว เ พ่ือสงเสริมเศรษฐกิจให เ กิดความเขมแข็งในพ้ืนท่ีและสามารถนําแผนปฏิบัติ ไปใช ใน 

ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดอยางเต็มท่ี 

การบรรยายหัวขอ “เศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการทองเท่ียว” โดย คุณปกรณ ปรีชาวุฒิเดช 

ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใตตอนลาง โดยกลาวถึงประเด็นการปรับตัวของผูเก่ียวของกับ

การทองเท่ียวในยุค “ไทยแลนด 4.0” และการบรรยายหัวขอ “ทิศทางและนโยบายการทองเท่ียวของสาม



จังหวัดภาคใตชายแดน”โดย นายบุญธรรม มณีกาญจน ผูชวยเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารของจังหวัด

ชายแดนภาคใต กลาวถึง ทิศทาง นโยบายของ ศอบต. ในการสงเสริมผลักดันการทองเท่ียว รวมถึงการพัฒนา

โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น  เ พ่ื อ อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว า ง ไ ท ย แ ล ะ ม า เ ล เ ซี ย  

และพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ียั่งยืน ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

การนําเสนอรางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน  

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิสัน นําเสนอ 

รางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชานแดน เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียว

อินโดนีเซียและอาเซียนใต ซ่ึงมาจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลและขอเสนอแนะจากการจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการ ประชุมโตะกลม และการสัมภาษณเชิงลึก ของภาคสวนตาง ๆ ไดแก ภาคเอกชน ภาครัฐ  

ภาควิชาการ ชุมชน และตางประเทศ โดยมีการสรุปออกมาเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ  

การอภิปรายระดมความคิดเห็นแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวของสามจังหวัด

ภาคใตชายแดน เ พ่ือเ พ่ิมนักทองเ ท่ียวจากอินโดนี เ ซียและอาเ ซียนใต   โดยใหตัวแทนภาคสวน 

ท่ีเก่ียวของจากสามจังหวัดภาคใตชายแดนแบงกลุมเพ่ือรวมระดมความคิดเห็นตามยุทธศาสตรฯและขอเสนอแนะ 

การทองเท่ียวประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

แผนระยะเรงดวน  

1. เพ่ิมเสนทางการบินตรง  

2. ผลิตภัณฑ Gastronomy Tourism และ Health and Wellness 

3. ดานโลจิสติกส พัฒนาเสนทางการทองเท่ียว/ปายบอกทาง และสะอาดของเมือง 

4. Wifi ฟรีในทุกแหลงทองเท่ียว 

5. มาตรฐานเรื่องอ่ืน ๆ เชน ความปลอดภัยของแหลงทองเท่ียว การบริการ 

แผนระยะกลาง (3-5 ป) 

1. อบรมผูนําเท่ียว (นองหนูนําเท่ียว) จัดอบรมการทองเท่ียวเฉพาะเบตง การอบรมดานการบริการ 

2. การจัดการความรู (KM) ของกลุมชนเผา เพ่ือพัฒนาเปนชุมชนทองเท่ียวท่ียั่งยืน อบรมนักเลาเรื่องใน

สถานท่ีทองเท่ียว ทํา Duty Free, Outlet Premium 

3. Mapping เชื่อมโยงไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียตอนใต  

4. ดานศุลกากร มีเครื่องสแกนมานตาเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

5. อาหารฮาลาล  

แผนระยะยาว (เกิน 5 ปข้ึนไป) 

1. Mice จัดประชุมระดับประเทศและระดับนานาชาติ  



2. Map ทําแผนท่ีแหลงทองเท่ียว แหลงอาหารการกิน ขนมพ้ืนเมือง ผลิตภัณฑชุมชน ทําแผนท่ีแหลง

ทองเท่ียวบันเทิงเริงรมย ในลักษณะศูนย Information ขางถนน 

3. สื่อมวลชน สงเสริมภาพลักษณ ยุทธศาสตรทองเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 การจัดทําการรวบรวมพันธุพืชและพันธุสัตวของปาบาลาฮาลา กรีนเฮาสศูนยพันธุไมตาง ๆ เปนแหลงเรียนรู 

และสงเสริมเรื่องการดูนก สงเสริมมัคคุเทศกนําดูนก “ปกษีวิทยา”  

 

กลุมท่ี 2 : ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

แผนระยะเรงดวน  

1. การพัฒนาหลักสูตรภาษาเพ่ือการทองเท่ียวและบริการ เพ่ิมภาษาอาเซียนและจีน 

2. การสรางมัคคุเทศก เพ่ือเปนผูแนะนําการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี จัดอบรมมัคคุเทศก และ การพาไปดู 

งานในท่ีท่ีประสบความสําเร็จ 

3. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ การอบรมการใชภาษาสัญลักษณในระบบดิจิทัล  

4. พัฒนาอาหารฮาลาลเพ่ือนักทองเท่ียว (Halal Tourism) และมาตรฐานสุขภาพอนามัยรานอาหาร 

และผูประกอบการ  

5. จัดทําเสนทางเชื่อมโยงการทองเท่ียวเบตงสู 3 จังหวัดชายแดนใต การทําโครงการรวมมือระหวาง

บริษัททัวร ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน จัดเปน FAM Trip Business Matching  

แผนระยะกลาง (3-5 ป) 

1. บรรจุความรูทองถ่ินและวัฒนธรรมในหลักสูตร  

2. มาตรฐานการทองเท่ียวและการบริการ ท่ีพัก บริการรานอาหาร  

3. การบริการแบบจิตสาธารณะ จิตอาสา  

4.  การทําการตลาดเชิงรุก  

5.  การพัฒนาประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียว  

6. กิจกรรมตามรอยเสนทางเชิงศรัทธา เยี่ยมศาสนสถาน เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวชาวอินโดนีเซียและ 

มาเลเซีย  

แผนระยะยาว (เกิน 5 ปข้ึนไป) 

1. พัฒนาความรูเรื่องการทองเท่ียวและวาทกรรมในการใหบริการ 

2. การสรางความเชื่อม่ันดานความปลอดภัย วัฒนธรรมความปลอดภัย ผูสูงอายุกับกิจกรรมการทองเท่ียว  

3. การบรรจุภาษาท่ี 3 ในหลักสูตร และ สรางสมรรถนะในการพัฒนาตนเอง  

4. สรางหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเฉพาะพ้ืนท่ี ยกระดับมาตรฐานอาชีพตาม 

ASEAN Mutual Recognition Arrangement คือขอตกลงรวมเรื่องวิชาชีพในอาเซียน 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ดานภาษา สถาบันขงจื้อเปดสอนประชาชนท่ัวไปฟรี ควรมีการใหงบประมาณในการสอนคน และนํากลุม

ดูแลการทองเท่ียวหมุนเวียนไปเรียน  และการรวมกลุมเรียนภาษาอังกฤษ 

 



กลุมท่ี 3 : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและย่ังยืน 

แผนระยะเรงดวน 

1. จัดหลักสูตรทองถ่ิน ใหเยาวชน เพ่ือเปนเจาบานท่ีดี  

2. มีกลุมผูสูงอายุชวยแนะนําบทบาท และความรูท่ีนาสนใจตาง ๆ   

3. สรางการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวและกระตุนยอดขาย 

4. จดัอบรมสถาปนิก เพ่ือการออกแบบท่ีมีความสอดคลองทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

5. ทองถ่ินตองมีบทบาทในการมีสวนรวมดูแล 

แผนระยะกลาง (3-5 ป) 

1. การประเมินแหลงทองเท่ียวยังไมมีมาตรฐาน ไมมีคนตรวจการประเมินหรือแนะนํา ควรมีการสรางนัก

ตรวจประเมินการทองเท่ียวทองถ่ิน โดยใชเจาหนาท่ีจังหวัดเปนผูตรวจประเมิน 

2. การทําปายบอกเสนทาง เชื่อมโยงกับทางหลวงชนบท 

3. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

4. โครงสรางพ้ืนฐาน ควรมีมาตรฐานสงเสริมการลงทุน  

5. โครงสรางเพ่ือการพัฒนาทองเท่ียวแบบพรีเมียม  

6. การเชื่อมโยงกับหนวยงานตาง ๆ  

7. การกําหนดโซนนิ่งของแหลงทองเท่ียวไมทําลายทรัพยากรสิ่งแวดลอม และเกิดรายไดแกชุมชน 

แผนระยะยาว (เกิน 5 ปข้ึนไป) 

1. ปาย อยากใหภาคเอกชนมีสวนรวมกับภาคราชการเพ่ือจัดการใหมากข้ึน 

2. การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม  

3. มีหนวยงานท่ีเก่ียวของชวยอยางเรงดวน  

4. เปดหลักสูตรการเรียนรูแหลงทองเท่ียวในชุมชนใหกับโรงเรียนระดับมัธยม  

กลุมท่ี 4 : ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกดานโลจิสตกิสเพ่ือการทองเท่ียวและ

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการเช่ือมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว 

แผนระยะเรงดวน 

1. ปายตาง ๆ ควรใชภาษาอยางนอย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

2. การจัดการดานการขนสง เนื่องจากการเดินทางลําบาก ไมสะดวกสําหรับผูท่ีเมารถ  

3. ควรมีมาตรฐานเดียวกันในพิธีการผานแดน 

4. การพัฒนาดานสาธารณูปโภคสุขอนามัย 

5. ควรจัดตั้งศูนยอาหารฮาลาลเพ่ืออํานวยความสะดวกกับนักทองเท่ียวชาวมุสลิม 

6.  การใหขอมูลผูนํ า เ ท่ียว ควรจัดอบรมคนทอง ถ่ินเ พ่ือแนะนําหรือนํา เ ท่ียวใหนักทองเ ท่ียว  

มีมัคคุเทศกใหขอมูลของแหลงทองเท่ียว ประวัติศาสตรความเปนมา 

แผนระยะกลาง (3-5 ป) 

1. ควรประชาสัมพันธและทําโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวโดยใชเสนทางสนามบินเบตง 

แผนระยะยาว (5 ปข้ึนไป)  



1. การสรางเสนทางรถไฟเชื่อมตอ เบตง-ยะลา-ปนัง เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการเชื่อมโยงการ

ทองเท่ียว 

2. การสํารวจเสนทางควรมีการพบปะแลกเปลี่ยน มีการประชุมสัมมนาแบบ FAM Trip เพ่ือดึงดูด

นักทองเท่ียวมากข้ึน  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการเช่ือมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ 

แผนระยะเรงดวน  

1. การวางแผนกับสนามบินเบตงจัดทําโปรโมชั่น 

2. จัด Roadshow 

3. ประชาสัมพันธแนะนําชาวอินโดนีเซีย และมาเลเซียมาเท่ียวมากข้ึน 

แผนระยะกลาง (3-5 ป) 

1. จัดการประชุมสภาธุรกิจเชื่อมโยงทางการทองเท่ียว 

2. จัดประชุมมัคคุเทศกระหวางประเทศ 

3. ทํา Smart City เพ่ือเพ่ิมเครือขายทําใหการติดตอสื่อสารดีข้ึน 

4. สถาบันการศึกษาควรจัดการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานและความรูระหวางนักเรียน นักศึกษา 

แผนระยะยาว (5 ปข้ึนไป)       

1. การจับมือรวมกันกับกระทรวงการทองเท่ียวของตางประเทศ ทํา FAM Trip 

2. จัดการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพ่ือเปนตัวแทนทางการทองเท่ียว 

3. จัดการแขงขันทางวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูทางการทองเท่ียว 
 

2. การประเมินการทองเท่ียวเบตงเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวอินโดนีเซียและอาเซียนใต จัดข้ึนระหวาง

วันท่ี 23 – 25 มิถุนายน 2562 ณ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการ

ทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวเบตง แลกเปลี่ยนเรียนรูสรางเครือขายการทองเท่ียว สํารวจความพรอมดานการ

บริหารจัดการการทองเท่ียวเพ่ือวิเคราะหศักยภาพและความพรอมทางการทองเท่ียว สูขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับ

การทองเท่ียวใหสามารถตอบโจทยของการเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต โดยผูเขารวมประเมิน

การทองเท่ียวของเบตง ประกอบดวย กลุมผูเก่ียวของทางการทองเท่ียวจากจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล กงสุลใหญ

มาเลเซียและตัวแทนกงสุลอินโดนีเซียประจําจังหวัดสงขลา รวม 35 ทาน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้  

 การซักซอมเตรียมการเดินทางและลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวเบตง เพ่ือ

เตรียมพรอมในการลงพ้ืนท่ีประเมินการทองเท่ียวการลงพ้ืนท่ีสํารวจแหลงทองเท่ียวของจังหวัดเบตง  

ซ่ึงเปนเสนทางศึกษาวิถีชีวิต 3 วัฒนธรรม ไทย จีน มลายู ท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว อันจุดเดนของ

อําเภอเบตง ไดแกวัดพุทธาธิวาส วัดพระโพธิสัตวเจาแมกวนอิมเบตง มัสยิดกลางอําเภอเบตง รวมท้ัง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงามอาทิ ทะเลหมอกอัยเยอรเวง สวนไมดอกเมืองหนาว อุโมงคปยะมิตร, ตนไมใหญอายุ 

1 , 0 0 0  ป  แ ล ะช ม ทั ศนี ยภ า พ เ มื อ ง เ บต ง  City Tour ท่ี มี ตู ไ ป รษ ณีย ท่ี ใ ห ญ ท่ี สุ ด ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  

และ street art  จากนั้นตัวแทนผูเขารวมประเมินแหลงทองเท่ียวไดระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว และนําเสนอผลการประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน จากตัวแทน 

ผูเขารวม  ดังนี้ 



- ภาคสวนตางประเทศ กงสุลใหญมาเลเซียและตัวแทนกงสุลอินโดนีเซียประจําจังหวัด 

สงขลา ไดนําเสนอมุมมองในฐานะตัวแทนของนักทองเท่ียวตางชาติ ท่ีตองการเดินทางมาทองเท่ียวท่ีประเทศไทย 

ปจจัยความตองการและสิ่งท่ีคาดหวัง  ความปลอดภัย การสื่อสาร ในมุมมองของนักทองเท่ียวตางชาติ 

เม่ือเดินทางมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีและแหลงทองเท่ียว รวมถึงการประชาสัมพันธเบตงใหเปนท่ีรูจักผานสื่อสังคม

ออนไลน 

-  ภาครัฐและภาควิชาการ นําเสนอสิ่งท่ีควรจะพัฒนาและปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

สิ่งอํานวยความสะดวก การจัดองคความรูท่ีเหมาะสม รวมถึงแนวทางการวิจัยและพัฒนาการเชื่อมโยงการทํางาน

เชิงบูรณาการเพ่ือใหการพัฒนาการทองเท่ียวเดินหนาตอบโจทยกับเปาหมายและทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียว

ของประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด 

- ภาคเอกชนและผูประกอบการ เพ่ือนําเสนอมุมมองในสวนของผูขายและตัวแทนท่ีนําเสนอการ

ทองเท่ียว นําเสนอรูปแบบท่ีจะชวยพัฒนาการทองเท่ียวท่ีมีความนาสนใจดานอัตลักษณและเอกลักษณของพ้ืนท่ี 

ผสานกับความคาดหวังของนักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย โดยการนําจุดเดนของพ้ืนท่ีการทองเท่ียวสูการทําการตลาด

และประชาสัมพันธเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวจากไทยและตางชาติในอนาคต 

ท้ังนี้ จากท่ีประชุมไดสรุปผลเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียวของอําเภอเบตงเพ่ือเพ่ิม

นักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 2 ประเด็น ดังนี้  

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอําเภอเบตง ไดแก 

-  ทัศนียภาพในเมืองท่ีควรพัฒนา  โดยการสรางแบรนดของเมืองเบตงท่ีมีความเปนเอกลักษณ

และอัตลักษณของพ้ืนท่ี  การดูแลความสะอาด สิ่งแวดลอมของรานคา ตลาด ท่ีจอดรถ และการจัดพ้ืนท่ีเมือง 

ความเปนระเบียบเพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงามของเมือง Street Arts ควรมีการบํารุงรักษา และกําหนดธีม 

การวาดท่ีสื่อเรื่องราวท่ีเปนอัตลักษณ และเอกลักษณของเบตงโดยเนนการทํางานเชิงบูรณาการใหเห็นภาพ

สอดคลองกันกับคนในพ้ืนท่ีเพ่ือรวมพัฒนารวมกัน อีกท้ังควรมีการตั้งจุดประชาสัมพันธทางการทองเท่ียว  

และแผนท่ีทางการทองเท่ียว และรานขายของท่ีระลึกเพ่ือบริการนักทองเท่ียว 

- ทะเลหมอกอัยเยอรเวง สิ่งท่ีควรพัฒนา คือ ความปลอดภัยของสถานท่ี และเสนทาง การอํานวยความ

สะดวกไฟฟานํ าทาง ความสะอาดของหองน้ํ า  และเ พ่ิมจุดของหองน้ํ า เ พ่ือรองรับและครอบคลุ ม 

กับนักทองเ ท่ียว ปายบอกทาง ปายขอมูลประชาสัมพันธ  และปายชื่อสถานท่ีแหลงทองเ ท่ียว ควรมี 

อยางนอย 2 ภาษาเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวตางชาติ และใหนักทองเท่ียวสามารถถายรูปกับปายชื่อแหลงทองเท่ียว 

เพ่ือเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว รวมถึงมอเตอรไซดสําหรับข้ึนและลงไปจุดชมวิวควรขับอยาง

ระมัดระวังไมเร็วเกินไปและไมควรนั่งซอนทายเกิน 1 คน  

- สะพานแตปูซู สิ่งท่ีควรพัฒนา ปายประวัติความเปนมาและความสําคัญอยางนอย 2 ภาษา 

การบํารุงรักษาสะพาน 

-  สวนดอกไมเมืองหนาว สิ่ง ท่ีควรพัฒนา ไดแก แผนพับใหขอมูลเก่ียวกับพันธุไม การกําหนด 

จุดถายรูป จุดพักผอน หองน้ําควรมีความสะอาดและไดมาตรฐาน 



-  อุโมงคปยะมิตร สิ่งท่ีควรพัฒนา ควรมีมัคคุเทศกในพ้ืนท่ีหรือคนแนะนําความรู ประวัติศาสตร และ

ความสําคัญของสถานท่ี ควรมีแผนพับแสดงขอมูลของแหลงทองเท่ียวหรือปายขอมูลประวัติและความเปนมาอยาง

นอย 2 ภาษา  

2. ขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของอําเภอเบตง 

 - การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับแหลงทองเท่ียวและเสนทางไปแหลงทองเท่ียว ควรมี 

การพัฒนาท้ังระหวางเสนทางไปแหลงทองเท่ียว การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกไปแหลงทองเท่ียว 

-  การพัฒนาภาพลักษณและยกระดับการบริหารจัดการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียว 

อําเภอเบตง  โดยการสรางแบรนดของเมืองเบตงท่ี มีความเปน เอกลักษณ  และอัตลักษณของ พ้ืน ท่ี   

การสรางภาพลักษณและความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยทางการทองเท่ียว การประชาสัมพันธ การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  รานอาหารฮาลาลเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับนักทองเท่ียวชาวมุสลิม การพัฒนามัคคุเทศก

ทองถ่ินและการสื่อสารเปนภาษาตางประเทศ ภาษาท่ีสาม รวมถึงการอํานวยความสะดวกบริเวณดานผานแดน 

ความสะอาดของแหลงทองเท่ียวและท่ีพัก   

- การเชื่อมโยงและการบูรณาการ สรางความรวมมือกับทองถ่ิน การสรางความเปนเจาของและการสราง

จิตสํานึกในการพัฒนาเมืองรวมกัน การสรางกระบวนการมีสวนรวมและทํางานแบบบูรณาการอยางชัดเจน การ

พัฒนาพ้ืนท่ีแตละภาคสวนและมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนตัวเชื่อมโยง การสื่อสารใหคนในพ้ืนท่ีรับรูรวมกันเปน

ตัวแทนในการสื่อสารและบอกเลาเรื่องราว การเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวหรือองคความรูกับแหลงอ่ืนเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน  

  



คํานํา 

 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียว  จาก

อินโดนีเซียและอาเซียนใต จัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจและรวบรวมขอมูลสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับ

นักทองเท่ียวจากประเทศอาเซียนตอนใตเพ่ือเผยแพรและเปนแหลงขอมูลสําหรับการตัดสินใจ และการลงทุนใน

ประเทศอาเซียนใต 

 ศูนยอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดทํา

แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใต ชายแดน และการประเมินการ

ทองเท่ียวเบตงเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต” ดําเนินการภายใตโครงการศึกษาพัฒนา

ศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเนนจังหวัดสงขลาและสตูลเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจาก

อินโดนีเซียและอาเซียนใต รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมโครงการความตองการในการพัฒนาการทองเท่ียว

ของหนวยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตชายแดนใหสามารถนําไปใชในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางมีเปาหมายและ

สามารถใชในการจัดทําคําของบประมาณตอไป และประเมินศักยภาพทางดานการทองเท่ียว   เบตงแลกเปลี่ยน

เรียนรูสรางเครือขายการทองเท่ียว 
 

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูอานเพ่ือสามารถนําไปประกอบการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการฯ ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางแทจริงกับผูมีสวนเก่ียวของ

ดานการทองเท่ียวของ 5 จังหวัดภาคใตในลําดับตอไป 
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1.บทนํา 
 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจาก

อินโดนีเซียและอาเซียนใต มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียว

ของจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและประเทศอาเซียนใต ซ่ึงเปนการบูรณาการ

ทํางานรวมกันระหวาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ จังหวัดสงขลา โดยศูนยอาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร 

กับ สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา รวมถึงภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ภาค

วิชาการ และตางประเทศ คือ สถานกงสุลใหญมาเลเซีย ประจําจังหวัดสงขลา และสถานกงสุลใหญอินโดนีเซีย 

ประจําจังหวัดสงขลา โดยมีการดําเนินงานดวยวิธีการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ประชุมโตะกลม การประชุมเฉพาะกลุม โดยมีผูรวมโครงการรวมท้ังสิ้นกวา 600 คน 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูมี

สวนเก่ียวของไดมีประสบการณการประเมินและรับทราบถึงศักยภาพดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใต

ชายแดน ขอมูลท่ีได ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ จะถูกนํามาใชในการพิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  การเชื่อมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการท้ัง 2 เรื่อง เปนเวทีในการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบถึงศักยภาพ

ทางดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน และมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวของ

สามจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใตตอไป  

  



2. วิธีการดําเนินงาน 
1.1. ข้ันตอนการดําเนินงาน แบงเปน 2 กิจกรรมคือ 

1.1.1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของ

สามจังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต” มีข้ันตอนการจัด

กิจกรรม แบงเปน 5 สวน คือ 

• สวนท่ี 1 การแนะนําโครงการ การดําเนินงาน วัตถุประสงค ขอบขายการทํางาน และขอมูล

ท่ีสําคัญของการทองเท่ียวจังหวัดสงขลา 

• สวนท่ี 2 การบรรยายหัวขอ “เศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการทองเท่ียว” 

โดย คุณปกรณ ปรีชาวุฒิเดช  

ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใตตอนลาง 

• สวนท่ี 3 การบรรยายหัวขอ “ทิศทางและนโยบายการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใต

ชายแดน” 

โดย นายบุญธรรม มณีกาญจน  

ผูชวยเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารของจังหวัดชายแดนภาคใต 

• สวนท่ี 4 นําเสนอรางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของสาม

จังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

• สวนท่ี 5 แบงกลุมอภิปรายระดมความคิดเห็น 

1.1.2.การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสงขลา เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต มี

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม แบงเปน 3 สวน คือ 

• สวนท่ี 1 การบรรยาย “เลาเรื่องเมืองสงขลา” โดย อาจารยสืบสกุล ศรีสุข 

• สวนท่ี 2 ช้ีแจงรายละเอียดและแยกกลุมตามเสนทาง เพ่ือประเมินการทองเท่ียวจังหวัด

สงขลา แบงเปน 2 เสนทาง ดังนี้ 

o เสนทางท่ี 1 สะเดา (ศึกษาเมืองสะเดา เปดประตูสูอาเซียน) 

o เสนทางท่ี 2 สงขลา (ศึกษาสงขลา สูเมืองมรดกโลก) 

• สวนท่ี 3 นําเสนอผลการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสงขลา 

• สวนท่ี 4 วิเคราะหและสรุปผล 

2. ผูเขารวมกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบดวยผูเขารวมจาก 5 ภาคสวน ประกอบดวย ภาคชุมชน ภาคธุรกิจ 

ภาครัฐ ภาควิชาการ และตางประเทศ ในการใหขอมูลและประเมินการทองเท่ียวจังหวัดสงขลา เพ่ือ

วิเคราะหจุดแข็ง โอกาส และขอเสนอแนะ 

3. วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม  

ดําเนินการจัดกิจกรรมระหวางวันท่ี 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ จังหวัดสงขลา 

  



ผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของสาม

จังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต” มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม แบงเปน 5 สวน 

คือ 

 

สวนท่ี 1 การแนะนําโครงการ 

 
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน 

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต เปนสวนหนึ่งของโครงการใหญท่ีครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต

ชายแดน เปนการดําเนินการรวมกันระหวาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยศูนยอาเซียนศึกษา  

ดร.ถนัด คอมันตร รวมกับภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภาคเอกชน ชุมชน ภาครัฐ ในพ้ืนท่ีสามจังหวัด ภาควิชาการ 

และตางประเทศ คือกงสุลใหญมาเลเซียและตัวแทนกงสุลอินโดนีเซียประจําจังหวัดสงขลา โครงการในครั้งนี้

ประกอบดวย 2 กิจกรรม รวมท้ังสิ้น 99 ทาน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้  

 

การประเมินแหลงทองเท่ียวของเบตง จัดข้ึนระหวางวันท่ี 23 - 25 มิถุนายน 2562 ประกอบดวย 

กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ การประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของเบตง โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือ

ประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของเบตง และแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางเครือขายการทองเท่ียวจังหวัดภาคใต

ชายแดน โดยผูเขารวมประเมินจากสงขลาและสตูล จํานวน 35 ทาน  และจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

การพัฒนาการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและประเทศอาเซียน

ใต เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการของสามจังหวัด คือ ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ซ่ึงมีผูเขารวมกิจกรรมจากท้ังสาม

จังหวัดภาคใตชายแดน จํานวน 64 ทาน  
 

การประชุมในครั้งนี้ นายนิมะ มะกาเจ รองผูวาราชการจังหวัดยะลา ไดกลาวเปดและกลาวถึงโครงการนี้

เปนการขยายความรวมมือทางวิชาการโดยเฉพาะทางการทองเท่ียว และการจัดทําแผนปฏิบัติการการทองเท่ียว 3 

จังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือชวยใหมีการพัฒนาการทองเท่ียวโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจใหเกิดความเขมแข็งในพ้ืนท่ี 

เพ่ือสามารถนําไปใชในทุกหนวยงานเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนตอนใตไดอยางเต็มท่ี 

 

สวนท่ี 2 การบรรยายหัวขอ “เศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการทองเท่ียว” 

โดย คุณปกรณ ปรีชาวุฒิเดช ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใตตอนลาง 

 

การปรับตัวในยุค “ไทยแลนด 4.0” หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ีส่ี (4IR) 

1. พฤติกรรมของคนท่ัวโลกสวนใหญเปลี่ยนไปใชมือถือเกือบทุกคน  

2. การสรางความเปนอาเซียน ตองมีอาเซียนแบรนดท่ีเสริมอัตลักษณอาเซียน 

 3. คนไทยในภาคใตบางคนก็สามารถพูดภาษามาเลเซียได เราจะถูกเรียกวาเปนพลเมืองอาเซียนมากข้ึน 

การใชดิจิทัลสําหรับผูประกอบการในอาเซียน เราใช 4IR (การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ีสี่) 



 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 1 ในชวง ค.ศ. 1785 เปนยุคใชอุตสาหกรรมในการทํางาน และไดเริ่ม

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2 เปนยุคอุตสาหกรรมใหญในป ค.ศ. 1860 สูการเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 การพัฒนาระบบไฟฟา

และอิเลกทรอนิคสหรือยุคท่ีเกิดคอมพิวเตอรในป ค.ศ. 1869  และยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งท่ี 4 นี้คือยุค

เทคโนโลยีพลิกโลก ท่ีถูกตั้งข้ึนมาเม่ือป 2004 เปนยุคท่ีเขาสูการใชดิจิทัล นั่นหมายถึงถาประเทศไทยไมเปลี่ยนเปน

ดิจิทัลจะสูท่ีอ่ืนไมได  

 โลกกําลังเปลี่ยนแปลงโดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มี SDG 17 หัวขอท่ีเปนเปาหมายโลกซ่ึง

จําเปนตองใชดิจิทัลท้ังหมด เนื่องจากดิจิทัลเปนสวนสําคัญเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา  

 การเชื่อมตอท่ีจังหวัดยะลานับเปนจุดท่ีดีในการเชื่อมไปท่ีอ่ืน แตถาวัดจังหวัดท่ีมีความเจริญโดยเฉลี่ย

สูงสุดนาจะเปนจังหวัดปตตานี เนื่องจากในจังหวัดยะลายังมียังมีพ้ืนท่ีท่ีคนอาศัยอยูนอย และมีปญหาเรื่อง

เครือขายโทรศัพท อยางเสน 410 เปนเสนท่ีมีโทรศัพท แตปกท้ัง 2 ขางไมมีเนื่องจากคนอยูนอย นอกจากนี้ความ

เจริญของยะลาไดไปทับซอนอีก 4 อําเภอ  

 ในระยะยาวถาจะดึงดูดนักทองเท่ียวจากมาเลเซียเขามาประเทศไทย ตองศึกษาเรื่องเสนทางการเดินทาง

ระหวางไทย-มาเลเซีย และจํานวนคนท่ีเดินทางระหวาง 2 ประเทศ อาทิ  

รัฐปะลิส รัฐเกอดะห ในมาเลเซีย สวนใหญเปนโซนขาวของมาเลเซีย อยูตอนเหนือของมาเลเซียตะวันตก 

ติดตอกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลาของประเทศไทย รายไดสูงกวาสงขลาท้ังหมด 

 รัฐกลันตันอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลเซียตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดนราธิวาสประเทศไทย ซ่ึง

ถาเปรียบเทียบรายไดก็พบวารายไดท่ีกลันตันสูงกวานราธิวาสพอสมควร  

 เสนการเชื่อมโยงระหวางเบตง – มาเลเซีย 

เบตงสามารถเชื่อมตอไปยังมาเลเซียไดทางเสนทางถนนหมายเลข 4 มาเลเซียไปรัฐปนัง (ใชระยะเวลาไม

ถึง 2 ชั่วโมง) ลงไปปูลัวปนัง ปะลิส และปาดังเบซาและเชื่อมตอไปยังกัวลาลัมเปอร 

วิธีการคือลองศึกษาแผนท่ีดูวาถาคนมาเลเซียมาเบตงจะทําอยางไร ?  

 ยกตัวอยาง การสรางแหลงทองเท่ียวท่ีอีโปะฮ เมืองหลวงของรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย อยูหางจาก

กัวลาลัมเปอรไปทางทิศเหนือ 200 เมตร เปนจังหวัดติดชายแดนท่ีมีตลาดคนจีน หากทําการเชื่อมโยง จะทําใหคน

ท่ีอีโปะฮสะดวกในการเดินทางมาเท่ียวมากข้ึน เพราะการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวจากตลาดอ ี โปะหสูเบตงจะใช

เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง แตปญหาของการทองเท่ียวในมาเลเซีย คือ ในวันหยุดคนจะเยอะมาก หากมีการโฆษณา

ใหคนรูจักปนังมากข้ึน จะสามารถโปรโมทใหคนมาเท่ียวท่ีเบตงมากข้ึนเชนกัน   

เหตุผลท่ีทําไมคนตองปรับตัวเอง เพราะคนทองเท่ียวปรับทิศทาง  

 ตองศึกษาวา คนมองเบตงในเรื่องใดมากท่ีสุด เพราะความนิยมในการทองเท่ียวเปลี่ยนไป ระบบสื่อ

โซเชียลมีเดียถูกใชมากข้ึน กลุมนักทองเท่ียวจึงเปลี่ยนไป จะสื่ออยางไรใหตรงกับกลุมเปาหมาย เชน หากตองการ

สื่อสารกับชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย ควรสื่อผาน What’s app เพราะคนนิยมใช What’s app มากกวา Line   

เมืองอัจฉริยะคืออะไร  

ประเทศไทยก็กําลังจัดทรัพยากรแบบใหมใหกับเมือง ปญหาใหญของเบตงคือน้ําเสียและขยะ ซ่ึงยังไมมี

การจัดการท่ีดี และยังมีปญหาเรื่องการเดินทางท่ีทุกครั้งตองใช GPS Tag ในการเดินทาง 



 การเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จะใชโทรศัพทมือถือในการขับเคลื่อน เชน การทํา Walking Street 

จะวิธีการบริหารจัดการอยางไร เพราะปจจุบันระบบ Wifi ยังไมดีเทาท่ีควร หากมีการใชเครื่องดิจิทัลสแกนขอมูล

รายบุคคลติดตัวไวตลอดเวลา จะสามารถเชื่อมตอท้ังดานความปลอดภัยและการซ้ือของไดมากข้ึน 

 

พิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิม

นักทองเท่ียวอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

 

สวนท่ี 3 การบรรยายหัวขอ “ทิศทางและนโยบายการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน” 

โดย นายบุญธรรม มณีกาญจน ผูชวยเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารของจังหวัดชายแดนภาคใต  

จากสถิติท่ีผานมาพบวารายไดทางการทองเท่ียวในปท่ีผานมาเพ่ิมข้ึนมาเกือบ 2 ลานลานบาท ซ่ึงคิดเปน 

15 % ของ GDP และคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเกิน 2 ลานลานบาท เนื่องจากนักทองเท่ียวเขามาประเทศไทยปนี้เกิน 40 

ลานคน นับเปนจํานวนเกือบเกินครึ่งของจาํนวนประชากรในประเทศ การจัดอันดับทางการทองเท่ียวของประเทศ

ไทยเทียบกับโลกถือวาเปนอันดับ 4 

ขอมูลของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาใน 3 จังหวัดภาคใต ป 2560 ป 2561 

ป พ.ศ. 2560 มีจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางมาประมาณ 1 ลาน 5 แสนคน 

ป พ.ศ. 2561 มีจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางมาประมาณ 1 ลาน 6 แสนคน 

หากดูเศรษฐกิจของบางจังหวัดพบวาเศรษฐกิจติดลบแตไดรายไดจากการทองเท่ียวเติบโตโดยตลอด ใน

สวนของภาครัฐ ผลสรุปจากการประชุมอนุภูมิภาคมีความสอดคลองกับการทํางานนี้ มีการตกลงกันหลายเรื่องแต

เรื่องท่ีสําคัญคือการรวมกันพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอนุภูมิภาค ซ่ึงมีท้ังหมดเกือบ 40 โครงการ มูลคา 1.5 ลาน

ลานบาท  

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะมี ไดแก 

1. การกอสรางสะพานมิตรภาพ (ไทย-มาเลเซีย) สะพานขามแมน้ําโก-ลกแหงท่ีสอง  

2. การพัฒนาดานสะเดา-เบซาร การอํานวยความสะดวกและเชื่อมโยง ในสวนนี้มีการเชื่อมโยงและเนน

พัฒนาเมืองสีเขียวของพ้ืนท่ีในอนุภูมิภาค รัฐบาลของไทยจะรวมกันพัฒนากับรัฐบาลมาเลเซียอยางใกลชิด  

3. การพัฒนารัฐเกอดะหกับตรังกานู 4 รัฐ ท่ีจะพัฒนารวมกัน สงผลถึงการทองเท่ียว เพราะการเชื่อมโยง

เปนการอํานวยความสะดวกเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน และการอํานวยความสะดวกเรื่องอนุภูมิภาค  

4. การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การสงเสริมพ้ืนท่ีสีเขียว และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ียั่งยืน 

ไมเปนพิษเปนภัยตอสิ่งแวดลอม  

5. การทองเท่ียวเชิงพหุวัฒนธรรมเปนการกระจายรายไดไปสูทองถ่ินและชุมชน เพราะพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนใตมีการทองเท่ียวเชิงพ้ืนท่ีอยู 32 ชุมชน มีรีสอรททองเท่ียวอยู 56 แหง ดังนั้นในพ้ืนท่ีสวนอ่ืนจะทํา

อยางไรใหการทองเท่ียวกระจายไปถึง 

1. การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานเรื่องการรองรับนักทองเท่ียว เขน ถนนหนทาง ท่ีพัก รานอาหาร  

ถาชุมชนชวยพัฒนาและเสนอใหนักทองเท่ียว การกระจายรายไดจะไปสูทองถ่ินไดมากข้ึน  

2. การใหพ่ีนองในชุมชนพัฒนาบานตัวเอง หรือแหลงชุมชน นําเสนอใหนักทองเท่ียวเปนทางเลือกในการ

เขาพัก ถาไมมีทุนคิดวารัฐบาลจะมีกองทุนให ในเชิงแนวคิดลักษณะสวนหนึ่งคือ ถาเรามีเงิน Soft Loan ถา



นําเสนอใหพ่ีนองชุมชนนําไปพัฒนาบานหรือแหลงทองเท่ียวของตัวเองเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวในวงเงินแสนกวา

ลานบาท จํานวนแสนกวารายจะชวยสนับสนุนการกระจายรายไดของพ้ืนท่ีใหเปนตามนโยบาย  

 

สวนท่ี 4 นําเสนอรางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทาวดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน 

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิสัน นําเสนอรางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียว

ของสามจังหวัดภาคใตชานแดน เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวอินโดนีเซียและอาเซียนใต ซ่ึงมาจากการวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูลและขอเสนอแนะจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมโตะกลม และการสัมภาษณเชิงลึก ของ

ภาคสวนตาง ๆ ไดแก ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ชุมชน และตางประเทศ โดยมีการสรุปออกมาเปน 5 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ  

 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 แบงกลุมอภิปรายระดมความคิดเห็น มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 : ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

แผนระยะเรงดวน  

1. เพ่ิมเสนทางการบินตรง ไดแก  

สายท่ี 1 เบตง-นราธิวาส-ปนัง 

สายท่ี 2 เบตง-นราธิวาส-กัวลาลัมเปอร 

สายท่ี 3 เบตง-ปนัง-เมดาน 

ปจจุบันมีสนามบินนราธิวาส แตไมมีเท่ียวบินเนื่องจากไมคอยมีคนเดินทาง 

2. ผลิตภัณฑ Gastronomy Tourism (ศาสตรการทําอาหาร) และ Health and Wellness 

- บอน้ํารอนรวมกับสถาบันทางวิชาการ 

- นวด แพทยทางเลือก 

- ของท่ีระลึกท่ีเปนอัตลักษณของทองถ่ิน เชน นอยโหนง ทุเรียนน้ํา  

- หามนําสารเคมีมาใชทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 

3. ดานโลจิสติกส 

- พัฒนาเสนทางบนเขาจากอุโมงคปยะมิตรไปจนถึงสวนดอกไม  



- พัฒนาปายบอกทาง 

- ไฟสองสวางตามเสนทางการทองเท่ียว 

- ขยายเสนทางสนามบินถึงตัวเมืองเบตง 

- ระบบจัดเก็บขยะและการทําความสะอาดของเมือง 

4. Wifi  

- ฟรีทุกแหลงทองเท่ียว 

 - สื่อมวลชนขอใหเปนสื่อสรางสรรคไมใชทําลาย มีภาพดีสงเสริม 

5. มาตรฐานเรื่องอ่ืน ๆ  

 - ความปลอดภัยของแหลงทองเท่ียว  

 - การบริการ 

แผนระยะกลาง (3-5 ป) 

1. อบรมผูนําเท่ียว (นองหนูนําเท่ียว) 

- ตรวจสุขภาพและออกใบประกาศนียบัตร 

- จัดอบรมการทองเท่ียวเฉพาะเบตง การอบรมดานการบริการ 

- ชี้แจง และแนะนํารานคา 

2. เก็บ KM ของกลุมชนเผา  

- สํารวจชนเผา และชาติพันธุของเบตง เพ่ือพัฒนาเปนชุมชนทองเท่ียวท่ียั่งยืน (ไมเปนพลเมืองท่ีสอง 

Second Citizen) 

- อบรม Story Teller เชนอุโมงคดาวแดง อุโมงคปยะมิตร อุโมงคแอลอีดี  

- ทํา Duty Free, Outlet Premium 

3. Mapping  

- การเชื่อมโยงไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียตอนใต  

- มีสถานกงสุลรับ Job ใหนักทองเท่ียวท่ีผานท้ัง 2 ประเทศ เชน จีน  

- การทําประกันชีวิต 3 จังหวัดภาคใต ทําอยางไรใหบริษัทรับทําและมีภาครัฐสนับสนุนเพ่ือสรางแรงจูงใจ

ใหรับทํา 

4. ดานศุลกากร 

- มีเครื่องสแกนมานตาเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

- มีเครื่องสแกนใบหนา และเทียบใบหนาอาชญากรท่ัวโลก 

5. อาหารฮาลาล  

- ขอใบอนุญาตข้ึนทะเบียนฮาลาลเพ่ือสนับสนุนชุมชนขายสินคาของ 3 จังหวัดภาคใตชายแดน  

แผนระยะยาว (เกิน 5 ปข้ึนไป) 

1. Mice จัดประชุมระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ 

- ระดับประเทศ ทํา Package โปรโมชั่น เชน พัก 3 คืน แถม 1 คืน 

- รัฐสนับสนุนกลุมอาชีพนวดเพ่ือสุขภาพ เชน ใชบริการพัก 2 คืน แถมคูปองฟรี 1 ชั่วโมง 

2. Map 



- ทําแผนท่ีชี้ทางแหลงทองเท่ียว ชี้ทางแหลงอาหารการกิน ขนมพ้ืนเมือง ผลิตภัณฑชุมชน ทําแผนท่ีแหลง

ทองเท่ียวบันเทิงเริงรมย ทําเปนศูนย Information ขางถนน 

3. สื่อมวลชน 

 - ขอใหเปนสื่อสรางสรรค ไมใชสื่อทําลาย สงเสริมภาพลักษณ ยุทธศาสตรทองเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 

โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางรายไดชุมชน  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. เพ่ิมเรื่องการรวบรวมพันธุพืชและพันธุสัตวของปาบาลาฮาลา 

2. กรีนเฮาสศูนยพันธุไมตาง ๆ เปนแหลงเรียนรู  

3. สงเสริมเรื่องการดูนก สงเสริมมัคคุเทศกนําดูนก “ปกษีวิทยา”  
 

กลุมท่ี 2 : ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

แผนระยะเรงดวน  

1. การพัฒนาหลักสูตรภาษาเพ่ือการทองเท่ียวและบริการ เพ่ิมภาษาอาเซียนและจีน  

2. พัฒนาอาหารฮาลาลเพ่ือนักทองเท่ียว (Halal Tourism) 

3. มาตรฐานสุขภาพอนามัยรานอาหารและผูประกอบการ  

4. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. การจัดใหมีการอบรมมัคคุเทศกเพ่ือออกบัตรไกดอาชีพในแตละพ้ืนท่ี  

6. โครงการจัดทําเสนทางเชื่อมโยงการทองเท่ียวเบตงสู 3 จังหวัดชายแดนใต 

7. การสรางมัคคุเทศก โดยมีผูแนะนําการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

8. การพาไปดูงานในท่ีท่ีประสบความสําเร็จ 

9. การอบรมการใชภาษาสัญลักษณในระบบดิจิทัล 

10. การทําโครงการรวมมือระหวางบริษัททัวร ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน จัดเปน FAM Trip + Business 

Matching  

แผนระยะกลาง (3-5 ป) 

1. บรรจุความรูทองถ่ินและวัฒนธรรมในหลักสูตร  

2. มาตรฐานท่ีพัก บริการรานอาหาร มีการจัดลําดับใหดาว  

3. มาตรฐานการทองเท่ียวและการบริการ มีการควบคุม มีหนวยงานจริงจัง 

4. การบริการแบบจิตสาธารณะ จิตอาสา  

5. การทําการตลาดเชิงรุก  

6. การพัฒนาประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียว อาทิ นวดแผนไทย สปา สมุนไพร วัตถุดิบหาไดในทองถ่ิน  

7. กิจกรรมตามรอยเสนทางเชิงศรัทธา เยี่ยมศาสนสถาน เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวชาวอินโดนีเซียและมาเลเซีย เชน 

พิพิธภัณฑเมืองนราธิวาส มีอัลกุรอานเขียนดวยมือหลายเลมซ่ึงถือมรดกของศาสนาอิสลาม  

แผนระยะยาว (เกิน 5 ปข้ึนไป) 

1. พัฒนาความรูเรื่องการทองเท่ียว 

2. พัฒนาความรูเรื่องวาทกรรมในการใหบริการ 

3. การสรางความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน มีกองอํานวยการและศูนยบริการฉุกเฉิน  



4. การบรรจุภาษาท่ี 3 ในหลักสูตร  

5. สรางหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเฉพาะพ้ืนท่ี 

6. ยกระดับมาตรฐานอาชีพตาม ASEAN Mutual Recognition Arrangement คือขอตกลงรวมเรื่องวิชาชีพใน

อาเซียน 

7. วัฒนธรรมความปลอดภัย ผูสูงอายุกับกิจกรรมการทองเท่ียว อาทิ การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุ 

เชน ลิฟท หรือท่ีลาดชัน สรางคนดูแลผูสูงอายุ 

8. สรางสมรรถนะในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทางการทองเท่ียว 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. ดานภาษา มีสถาบันขงจื้อเปดสอนประชาชนท่ัวไปฟรี ควรมีการใหงบประมาณในการสอนคน และนํากลุมดูแล

การทองเท่ียวหมุนเวียนไปเรียน  

2. การรวมกลุมเรียนภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

 

กลุมท่ี 3 : ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและย่ังยืน 

แผนระยะเรงดวน 

1. จัดหลักสูตรทองถ่ิน ใหเด็กรูจักชุมชนตัวเอง สามารถประวัติความเปนมา และเปนเจาบานท่ีดี  

2. มีกลุมผูสูงอายุชวยแนะนําบทบาท และความรูท่ีนาสนใจตาง ๆ   

3. สรางการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวและกระตุนยอดขาย 

4. จัดอบรมสถาปนิก เพ่ือการออกแบบท่ีมีความสอดคลองทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

5. ทองถ่ินตองมีบทบาทในการมีสวนรวมดูแล 

แผนระยะกลาง (3-5 ป) 

1. การประเมินแหลงทองเท่ียวไมมีมาตรฐาน ไมมีคนตรวจการประเมินหรือแนะนํา ควรมีการสรางนักตรวจ

ประเมินการทองเท่ียวทองถ่ิน โดยใชเจาหนาท่ีจังหวัดเปนผูตรวจประเมิน 

2. การทําปายบอกเสนทาง เชื่อมโยงกับทางหลวงชนบท 

3. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ จังหวัดยะลามีปญหาเรื่องฟนฟูสิ่งแวดลอม สวนใหญพ้ืนท่ีอยู

ในแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  

4. โครงสรางพ้ืนฐาน ควรมีมาตรฐานสงเสริมการลงทุน  

5. โครงสรางเพ่ือการพัฒนาทองเท่ียวแบบพรีเมียม  

6. การเชื่อมโยงกับหนวยงานตาง ๆ  

7. การกําหนดโซนนิ่ง สวนใหญนักทองเท่ียวเท่ียวธรรมชาติเปนหลัก จะกําหนดโซนนิ่งอยางไร ใหเปนตามระเบียบ 

ไมทําลายทรัพยากรสิ่งแวดลอม และเกิดรายไดกับชุมชน 

แผนระยะยาว (เกิน 5 ปข้ึนไป) 

1. ปาย อยากใหภาคเอกชนมีสวนรวมกับภาคราชการเพ่ือจัดการใหมากข้ึน 

2. การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม อาทิ  

- จังหวัดนราธิวาส มีแหลงทองเท่ียวชุมชน ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน แหลงทองเท่ียวชมวิถีชีวิตและธรรมชาติ  



- การลองแพชมธรรมชาติท่ีปาฮาลาบาลา สรางแรงดึงดูดทางการทองเท่ียว  

3. มีหนวยงานท่ีเก่ียวของชวยอยางเรงดวน  

4. เปดหลักสูตรการเรียนรูแหลงทองเท่ียวในชุมชนใหกับโรงเรียนระดับมัธยม  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

แหลงทองเท่ียวสวนใหญเปนธรรมชาติ ชุมชนมีความตองการสรางแหลงทองเท่ียวใหมข้ึนมา แตปญหา

เกิดจากมีการปลูกสรางอาคารในพ้ืนท่ีกรมปาไม ท่ียังไมไดมอบพ้ืนท่ีใหอบต. การสรางสิ่งตาง ๆ จึงอาจมีปญหา ทํา

ใหการพัฒนาเปนไปไดยาก สิ่งท่ีทําไดคือใหชุมชนเขมแข็งจะสามารถดันการทองเท่ียวชุมชนได  
 

กลุมท่ี 4 : ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกดานโลจิสตกิสเพ่ือการทองเท่ียวและ

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการเช่ือมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว 

แผนระยะเรงดวน 

1. ปายตาง ๆ ควรใชภาษาอยางนอย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

2. การจัดการดานการขนสง เนื่องจากการเดินทางลําบาก ไมสะดวกสําหรับผูท่ีเมารถ  

3. พิธีการผานแดน ตม.มาเลเซียฝงเบตงจะมีเขมงวดมาก นักทองเท่ียวจึงนิยมไปทางโกลกหรือดานนอก ทําให

นักทองเท่ียวผานทางเบตงนอยลง จึงควรมีมาตรฐานเดียวกันในพิธีการผานแดน 

4. การพัฒนาดานสาธารณูปโภคสุขอนามัย 

5. ควรจัดตั้งศูนยอาหารฮาลาลเพ่ืออํานวยความสะดวกกับนักทองเท่ียวชาวมุสลิม 

6. การใหขอมูลผูนําเท่ียว ควรจัดอบรมคนทองถ่ินเพ่ือแนะนําหรือนําเท่ียวใหนักทองเท่ียว มีมัคคุเทศกแนะนํา

ประวัติศาสตรความเปนมา 

แผนระยะกลาง (3-5 ป) 

1. คาดวาสนามบินเบตงจะสรางเสร็จกลางปหนา ควรประชาสัมพันธและทําโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว 

แผนระยะยาว (5 ปข้ึนไป)  

1. การสรางเสนทางรถไฟเชื่อมตอ เบตง-ยะลา-ปนัง เพ่ืออํานวยความสะดวกทางการเชื่อมโยงการทองเท่ียว 

2. การสํารวจเสนทางควรมีการพบปะแลกเปลี่ยน มีการประชุมสัมมนาแบบ FAM Trip เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว

มากข้ึน  

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการเช่ือมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ 

แผนระยะเรงดวน  

1. การวางแผนกับสนามบินเบตงจัดทําโปรโมชั่น 

2. จัด Roadshow 

3. ประชาสัมพันธแนะนําชาวอินโดนีเซีย และมาเลเซียมาเท่ียวมากข้ึน 

แผนระยะกลาง (3-5 ป) 

1. จัดการประชุมสภาธุรกิจเชื่อมโยงทางการทองเท่ียว 

2. จัดประชุมมัคคุเทศกระหวางประเทศ 



3. ทํา Smart City เพ่ือเพ่ิมเครือขายทําใหการติดตอสื่อสารดีข้ึน 

4. สถาบันการศึกษาควรจัดการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานและความรูระหวางนักเรียน นักศึกษา 

แผนระยะยาว (5 ปข้ึนไป)       

1. การจับมือรวมกันกับกระทรวงการทองเท่ียวของตางประเทศ ทํา FAM Trip 

2. จัดการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพ่ือเปนตัวแทนทางการทองเท่ียว 

3. จัดการแขงขันทางวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูทางการทองเท่ียว 

 

การนําเสนอผลการประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน 

การสํารวจและประเมินการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิม

นักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต มีผูเขารวมสํารวจเสนทางและรวมประเมินศักยภาพการทองเท่ียวเพ่ือ

นําสูการพัฒนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต ประกอบดวย กลุมผูเก่ียวของทางการทองเท่ียวจาก

จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล กงสุลใหญมาเลเซียและตัวแทนกงสุลอินโดนีเซียประจําจังหวัดสงขลา รวมประมาณ 35 

ทาน โดยแบงรูปแบบการนําเสนอ ดังนี้  

 

สวนท่ี 1 ขอเสนอแนะจากกงสุลใหญมาเลเซียและตัวแทนกงสุลอินโดนีเซียประจําจังหวัดสงขลา 

โดย Mr.Mohd Afandi Abu Bakar กงสุลใหญมาเลเซีย สถานกงสุลมาเลเซียประจําจังหวัดสงขลา     

Mrs.Asiyah  หัวหนาฝายการเงิน กงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา 

Mr.Amirudin Abdul Wahid หัวหนาฝายการเงิน กงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา 

 ในปท่ีผานมามีจํานวนนักทองเท่ียวจากมาเลเซียท่ีเดินทางเขามาเบตงเพ่ิมข้ึน เนื่องดวยเมืองเบตงมี

ธรรมชาติท่ีสวยงามและมีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ อยางไรก็ตามแมวาเมืองเบตงมีภาพรวมการทองเท่ียวท่ี

นาสนใจแตยังคงพบปญหาท่ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคนใน

พ้ืนท่ี เพ่ือการทองเท่ียวในระยะยาวมีควรใหความรูกับคนในพ้ืนท่ีใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของแหลงทองเท่ียวและ

การทองเท่ียว  

จากการรวมประเมินการทองเท่ียวในครั้งนี้พบวา  

อัยเยอรเวง เปนแหลงทองเท่ียวสวยงาม แตควรใสใจเรื่องความปลอดภัยภายในแหลงทองเท่ียวใหมากข้ึน 

เนื่องจากพบวาจุดชมวิวทะเลหมอกมีพ้ืนท่ีคอนขางเล็ก ไมสามารถรองรับไดเพียงพอหากมีนักทองเท่ียวจํานวน

มาก ท่ีก้ันของจุดชมวิวมีความสูงไมมากนักอาจเปนอันตรายสําหรับเด็ก และรถมอเตอรไซครับสงระหวางจุดชมวิว

ควรคํานึกถึงความปลอดภัยและความเร็วในการขับข่ี ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สาธารณูปโภคไมเพียงพอ 

อาทิ หองน้ําท่ีสะอาด ไฟสองสวางระหวางทางข้ึนไปยังแหลงทองเท่ียว  

สะพานแตปูซู ควรสรางความนาสนใจโดยการสรางเรื่องราวบอกความหมายและความสําคัญของแหลง

ทองเท่ียว 

ในภาพรวมการทองเท่ียวของเมืองเบตง ควรเนนเรื่องความสะอาดของแหลงทองเท่ียว และคํานึงถึง

รานอาหารฮาลาลสําหรับรองรับนักทองเท่ียวมุสลิม สิ่งสําคัญ คือ ทุกภาคสวนควรมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ

การทองเท่ียวเมืองเบตงใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน 



สวนท่ี 2 มุมมองและขอเสนอแนะจากภาครัฐและภาควิชาการ 

โดย ดร.เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ ผูอํานวยการสวนสัตวสงขลา 

นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทกจ.จังหวัดสงขลา 

 การพัฒนาการทองเท่ียวของเมืองเบตงตองอาศัยการบริหารงานแบบบูรณาการรวมกันของหนวยงานทุก

ภาคสวนในการศึกษาขอจํากัดและวิธีการตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยในการขับเคลื่อนการทองเท่ียว โดยอาจดึงจุดเดนของ

แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีและพัฒนาการบริหารจัดการดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. พัฒนาเรื่องการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในระหวางการเดินทาง 

 2. พัฒนาเรื่องการอํานวยความสะดวกในการผานแดน 

 3. ควรมีรานอาหารฮาลาลมากข้ึนเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวมุสลิม 

 4. พัฒนาการบริหารจัดการดานท่ีพัก  

 5. เบตงมีภูมิประเทศท่ีสวยงาม แตมีสายไฟจํานวนมากทําใหบดบังทัศนียภาพของเมืองเบตง 

 6. หอนาฬิกาเมืองเบตงถือสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาถายรูปเม่ือมาเท่ียวเบตง ไมควรติดปายโฆษณา

หรือปายประกาศบริเวณดังหลาว 

 7. Street Arts ในเมืองเบตงควรมีการบอกเลาเรื่องราวท่ีเปนอัฒลักษณของเมืองเบตง และควรปรับปรุง

ใหมีสภาพท่ีสวยงามอยูเสมอ 

 8. ควรสรางแบรนดท่ีเปนอัตลักษณของเมืองเบตง 

9. มีของท่ีระลึกแสดงถึงเอกลักษณเมืองเบตง 

 10. สรางจิตสํานึกในการพัฒนาเมืองรวมกัน 

 11. สรางกระบวนการมีสวนรวมและการบูรณาการ 

 12. การนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตรของพ้ืนท่ีควรมีความเปนกลางและรับไดรวมกัน 

 13. สรางความเปนเจาของรวมกัน 

สวนท่ี 3 มุมมองและขอเสนอแนะจากภาคเอกชนและผูประกอบการ 

โดย คุณธนิดา อาคมฤกษ ผูจัดการฝายปฏิบัติการ หมูบานวัฒนธรรมอาเซียน 

อาจารยฉลาด ทองรอยชั่ง  
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวเมืองเบตง  

1. ความปลอดภัย 

เนื่องจากในอนาคตอันใกลจะมีการเปดสนามบินเบตง และ Sky Walk ภาครัฐควรสรางความเชื่อม่ันเรื่อง

ความปลอดภัยในการทองเท่ียวมากข้ึน  

2. การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

การเขาไปยังสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ สิ่งท่ีนักทองเท่ียวคาดหวังคือการใหบริการ ผูใหบริการตองสราง

ความพึงพอใจสูงสุดใหกับนักทองเท่ียว ในการอํานวยความสะดวกและการนําเท่ียวควรจะพัฒนาประชาชนในพ้ืนท่ี

ใหมีสวนรวม อาทิ การพัฒนาไกดทองถ่ินเพ่ือคอยใหคําแนะนํานักทองเท่ียวในเรื่องขอมูลของแหลงทองเท่ียว 

ประวัติความเปนมา การเตรียมตัวในการเดินทาง จุดถายภาพภายในแหลงทองเท่ียว  

3. ปายบอกทาง  



เนื่องจากเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียวในเบตงคอนขางมีความซับซอน จึงควรมีปายบอกทิศทางไปยัง

แหลงทองเท่ียว โดยใชหลายภาษา เชน ไทย อังกฤษ จีน มลายู 

4. การสรางความยั่งยืน 

 เม่ือมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามามากข้ึน แหลงทองเท่ียวจึงมีความเสี่ยงท่ีจะเสื่อมโทรมอยูตลอดเวลา จึง

ควรศึกษาวิธีฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไป  
 

 

 

 

 

  



ขอมูลผูเขารวมโครงการ 

ขอมูลผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดาน                  

การทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

ตารางท่ี 3.2.1 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

สงขลา  14  20.59 

ปตตาน ี 6 8.82 

ยะลา 27 39.71 

นราธิวาส 17 25.00 

อ่ืน ๆ 4 5.88 

รวม 68 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.1 พบวาผูเขารวมโครงการเปนผูเขารวมจากจังหวัดยะลามากกวาจังหวัดสงขลา จังหวัด

ปตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอ่ืนๆ โดยเปนผูเขารวมจากจังหวัดยะลาจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 39.71 

จังหวัดสงขลาจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 20.59 จังหวัดปตตานีจํานวน 6 คน คิดเปน           รอยละ 8.82 

จังหวัดนราธิวาสจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 25 และจังหวัดอ่ืนๆ จํานวน 4 คน คิดเปน             รอยละ 5.88 

จากผูเขารวมโครงการท้ังหมด 

ตารางท่ี….. จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวน 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

ภาครัฐ 42 58.06 

เอกชน – ธุรกิจ 11 17.75 

ชุมชน 3 1.61 

วิชาการ 10 14.52 

ตางประเทศ 2 8.06 

รวม 68 100.00 
 

จากตารางท่ี 1.2 พบวาผูเขารวมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียน

ใต เปนผูเขารวมจากหนวยงานภาครัฐมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 58.06 และมีผูเขารวมจากหนวยงานภาคเอกชน – 

ธุรกิจ รอยละ 17.75 หนวยงานภาควิชาการ รอยละ 14.52 หนวยงานภาคตางประเทศ รอยละ 8.06 หนวยงาน

ภาคชุมชน รอยละ 1.61 จากผูเขารวมโครงการท้ังหมด   

 

 



ตารางท่ี 3.2.3 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวนของจังหวัดสงขลา 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

ภาครัฐ 1 7.14 

เอกชน – ธุรกิจ 2 14.29 

วิชาการ 9 64.28 

ตางประเทศ 2 14.29 

รวม 14 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.3 พบวาผูเขารวมโครงการจากจังหวัดสงขลา มาจากหนวยงานภาควิชาการมากท่ีสุด

จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 64.28 รองลงมาคือหนวยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 

14.29 ภาคตางประเทศ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ภาครัฐ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 7.14               

ของจํานวนผูเขารวมจากจังหวัดสงขลาท้ังหมด 

ตารางท่ี 3.2.5 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวนของจังหวัดปตตานี 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

ภาครัฐ 3 50.00 

เอกชน – ธุรกิจ 1 16.67 

ชุมชน 1 16.67 

วิชาการ 1 16.67 

รวม  6 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.3 พบวาผูเขารวมโครงการจากจังหวัดปตตานี มาจากหนวยงานภาครัฐมากท่ีสุดจํานวน 

3 คน คิดเปนรอยละ 50 และมีผูเขารวมจากภาคเอกชน – ธุรกิจ ภาคชุมชน ภาควิชาการ เทากัน จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 16.67 ของจํานวนผูเขารวมจากจังหวัดปตตานีท้ังหมด 

ตารางท่ี 3.2.6 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวนของจังหวัดยะลา 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

ภาครัฐ 23 85.19 

เอกชน – ธุรกิจ 3 11.11 

ชุมชน 1 3.70 

รวม 27 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.3 พบวาผูเขารวมโครงการจากจังหวัดยะลา มาจากหนวยงานภาครัฐมากท่ีสุดจํานวน 23 

คน คิดเปนรอยละ 85.19 รองลงมาคือหนวยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 11.11  ภาค

ชุมชน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.70 ของจํานวนผูเขารวมจากจังหวัดยะลาท้ังหมด 

 



 

ตารางท่ี 3.2.4 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวนของจังหวัดนราธิวาส 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

ภาครัฐ 13 81.25 

เอกชน – ธุรกิจ 2 12.5 

ชุมชน 1 6.25 

รวม 16 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.4 พบวาผูเขารวมโครงการจากจังหวัดสตูล มาจากหนวยงานภาคสวนรัฐเอกชน – ธุรกิจ

มากท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือหนวยงานภาคชุมชน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

6.25 ของจํานวนผูเขารวมจากจังหวัดสตูลท้ังหมด 

ตารางท่ี 3.2.7 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวนของจังหวัดอ่ืน ๆ 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

ภาครัฐ 2 50.00 

เอกชน – ธุรกิจ 2 50.00 

รวม 4 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.3 พบวาผูเขารวมโครงการจากจังหวัดอ่ืนๆ มาจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน – 

ธุรกิจ เทากัน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนผูเขารวมจากจังหวัดอ่ืนๆท้ังหมด 

 

  



ขอมูลผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การประเมินการทองเท่ียวของเบตง เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจาก

อินโดนีเซียและอาเซียนใต 

ตารางท่ี 3.2.1 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จํานวน รอยละ 

สงขลา  27  77.14 

สตูล 3 8.57 

ปตตาน ี 2 5.72 

ยะลา 1 2.85 

อ่ืน ๆ 2 5.72 

รวม 35 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.1 พบวาผูเขารวมโครงการเปนผูเขารวมจากจังหวัดสงขลามากกวาจังหวัดสตูล จังหวัด

ปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยเปนผูเขารวมจากจังหวัดสงขลาจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

77.14 จังหวัดสตูลจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.57 จังหวัดปตตานีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.72 จังหวัด

ยะลาจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.85 และจังหวัดอ่ืน ๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.72 จากผูเขารวม

โครงการท้ังหมด 

ตารางท่ี … จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวน 
 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

ภาครัฐ 6 17.14 

เอกชน – ธุรกิจ 11 31.43 

ชุมชน 2 5.72 

วิชาการ 10 28.57 

ตางประเทศ 6 17.14 

รวม 35 100.00 
 

จากตารางท่ี 1.2 พบวาผูเขารวมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การประเมินการทองเท่ียวของเบตง 

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใตเปนผูเขารวมจากหนวยงานภาคเอกชน – ธุรกิจมากท่ีสุด               

คิดเปนรอยละ 31.43 และมีผูเขารวมจากหนวยงานภาควิชาการ รอยละ 28.57 หนวยงานรัฐ รอยละ 17.14 

หนวยงานภาคตางประเทศ รอยละ 17.14 หนวยงานภาคชุมชน รอยละ 5.72 จากผูเขารวมโครงการท้ังหมด   

 

 

 



ตารางท่ี 3.2.3 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวนของจังหวัดสงขลา 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

ภาครัฐ 5 18.52 

เอกชน – ธุรกิจ 7 25.93 

ชุมชน 1 3.70 

วิชาการ 8 29.63 

ตางประเทศ 6 22.22 

รวม 27 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.3 พบวาผูเขารวมโครงการจากจังหวัดสงขลา มาจากหนวยงานภาควิชาการมากท่ีสุด

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 29.63 รองลงมาคือหนวยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

25.93 ภาคตางประเทศ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 22.22 ภาครัฐ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 18.52  และ

ภาคชุมชน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.70 ของจํานวนผูเขารวมจากจังหวัดสงขลาท้ังหมด 

ตารางท่ี 3.2.4 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวนของจังหวัดสตูล 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

เอกชน – ธุรกิจ 2 66.67 

ชุมชน 1 33.33 

รวม 3 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.4 พบวาผูเขารวมโครงการจากจังหวัดสตูล มาจากหนวยงานภาคสวนรัฐเอกชน – ธุรกิจ

มากท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือหนวยงานภาคชุมชน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

33.33 ของจํานวนผูเขารวมจากจังหวัดสตูลท้ังหมด 

ตารางท่ี 3.2.5 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวนของจังหวัดปตตานี 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

วิชาการ 2 100.00 

รวม  2 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.6 พบวาผูเขารวมโครงการจากจังหวัดยะลามาจากหนวยงานภาควิชาการจํานวน             

2 คน และไมมีผูเขารวมโครงการจากหนวยงานภาคสวนอ่ืน ๆ เขารวมโครงการ 

  



ตารางท่ี 3.2.6 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวนของจังหวัดยะลา 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

ภาครัฐ 1 100.00 

รวม 1 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.6 พบวาผูเขารวมโครงการจากจังหวัดยะลามาจากหนวยงานภาครัฐจํานวน 1 คน และ

ไมมีผูเขารวมโครงการจากหนวยงานภาคสวนอ่ืน ๆ เขารวมโครงการ 

ตารางท่ี 3.2.7 จํานวนและรอยละของผูเขารวมโครงการจําแนกตามภาคสวนของจังหวัดอ่ืน ๆ 

ภาคสวน จํานวน รอยละ 

เอกชน – ธุรกิจ 2 100.00 

รวม 2 100.00 
 

จากตารางท่ี 3.2.7 พบวาผูเขารวมโครงการจากจังหวัดอ่ืน ๆ มาจากหนวยงานภาคเอกชน – ธุรกิจ 

จํานวน 2 คน และไมมีผูเขารวมโครงการจากหนวยงานภาคสวนอ่ืน ๆ เขารวมโครงการ 

 

 

 

 

  



วิเคราะหและสรุปผล 
 

 สามจังหวัดภาคใตชายแดนเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ เปนแหลงผสมผสานความ

หลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยหลายเชื้อสาย ไดแก จีน ไทย และมุสลิม 

เขาไวดวยกันอยางเปนเอกลักษณ นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจท้ังการทองเท่ียวทางธรรมชาติ การ

ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในแตละปมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวใน

พ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาสเพ่ิมข้ึน สวนใหญเปนนักทองเท่ียวตางชาติ โดยเฉพาะนักทองเท่ียวจาก

ประเทศจีนและมาเลเซีย 

จากการประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน พบวา ปจจุบันอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวเขามามีบทบาทในการสรางรายไดใหกับประชาชนและสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ภาคใตชายแดนมากข้ึน และถึงแมวาสามจังหวัดภาคใตชายแดนจะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความไดเปรียบในดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม แตยังตองอาศัยการพัฒนาระบบตาง ๆ ในทุกดานเพ่ือให

การทองเท่ียวศักยภาพมากข้ึน ตั้งแตระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ความสะอาดและสิ่งอํานวยความสะดวก ภายใน

แหลงทองเท่ียว การพัฒนาดานภาษาและบริการท่ีไดมาตรฐานใหแกบุคลากรทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะคนใน

พ้ืนท่ี การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวไมใหเสื่อมโทรม โดยเนนการมีบทบาทของคนในชุมชนใหมีสวนรวมใน

การดูแลควบคูไปกับการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธเพ่ือสรางแรงจูง

ใจใหเกิดการทองเท่ียวในกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้สิ่งสําคัญคือการเสริมสรางความเชื่อม่ันทางดานความปลอดภัย

และความม่ันคงภายในพ้ืนท่ี ใหคนภายนอกไดเห็นถึงความงดงามของแหลงทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถี

ชีวิตของผูคนในสามจังหวัดภาคใตชายแดน และม่ันใจท่ีจะเดินทางเขามาทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต

ชายแดนมากข้ึน 

 

 

  



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ภาคผนวก 1 

กําหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หัวขอ การประเมินการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวเบตง  

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต  

ระหวางวันท่ี 23 – 25 มิถุนายน 2562 ณ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  
(ภายใตโครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดชายแดนใตเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต) 

ระหวางวันท่ี 24 - 25 มิถุนายน 2562 

ณ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2562 

07.30    ผูเขารวมโครงการข้ึนรถพรอมกัน ณ สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงอรรถ 

กระวีสุนทร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

08.00 – 12.30 น. เดินทางสู เสนทางเบตง “เมืองพหุวัฒนธรรม” 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 17.30 น. ศึกษาเสนทางทองเท่ียวเบตง 

17.30 น.  รับประทานอาหารเย็น (อาหารพ้ืนเมือง) 

20.00 น.  เขาท่ีพัก ณ โรงแรมแกรนดแมนดาริน เบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

วันท่ี 24 มิถุนายน 2562  

05.00 น.  ลงทะเบียน 

05.00 – 12.00 น.  ศึกษาวิถีชีวิต 3 วัฒนธรรม ไทย จีน มลายู 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. ชมเมืองพหุวัฒนธรรมและเตรียมนําเสนอผลการประเมินศักยภาพ 

   การทองเท่ียวของอําเภอเบตง  

16.00 – 17.00 น. เขาท่ีพัก  

17.00 – 18.00 น.  ลงทะเบียน 

18.00 – 19.00 น. Dinner Talk “การบริหารการจัดการทองเท่ียวเบตงท่ียั่งยืน” 

   โดย นายกเทศมนตรีเมืองเบตง 

   ณ หองประชุมเล็ก แมนดาริน ชั้น 2 โรงแรมแกรนดแมนดาริน เบตง  

19.00 - 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

20.00 เปนตนไป  - รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอผลการประเมินศักยภาพ 

   การทองเท่ียวของอําเภอเบตง  

- ประกวดภาพถาย 



 

 

    

วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 

08.30 – 09.00 น. พิธีเปด 

   - กลาวรายงาน  

     โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิสัน 

                     ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   - ประธานกลาวตอนรับและเปดการประชุม 

     โดย ผูวาราชการจังหวัดยะลา 
 

09.30 – 11.00 น. นําเสนอผลการประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของอําเภอเบตง 

11.00 เปนตนไป  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
  

 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

            

 

  



 

 

 
 

กําหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หัวขอ การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือ

เพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 
(ภายใตโครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต) 

ระหวางวันท่ี 24 - 25 มิถุนายน 2562 

ณ โรงแรมแกรนดแมนดาริน เบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

วันท่ี 24 มิถุนายน 2562  

17.00 – 18.00 น. เขาท่ีพัก 

18.00 – 19.00 น. Dinner Talk “เศรษฐกิจและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการทองเท่ียว” 

   โดย คุณปกรณ ปรีชาวุฒิเดช 

    ผูจัดการสาขาภาคใตตอนลาง สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

   ณ โรงแรมแกรนดแมนดาริน เบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

19.00 เปนตนไป  รับประทานอาหารเย็น  
 

   - รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือเตรียมนําเสนอผลการประเมินศักยภาพ 

  การทองเท่ียวของอําเภอเบตง  

   - ประกวดภาพถาย     
 

วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 

08.30 – 09.00 น. พิธีเปด 

   - กลาวรายงาน  

     โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิสัน 

                 ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   - ประธานกลาวตอนรับและเปดการประชุม 

     โดย  นายนิมะ มะกาเจ 

               รองผูวาราชการจังหวัดยะลา 

09.00 – 09.30 น.  บรรยาย หัวขอ “ทิศทางและนโยบายการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน” 

   โดย  นายบุญธรรม มุณีกาญจน 

            ผูชวยเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

09.30 – 10.30 น. นําเสนอผลการประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของอําเภอเบตง 



 

 

10.30 – 11.00 น. ช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการและการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

   นําเสนอแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียว 

ของสามจังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิสัน 

     ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

11.00 – 12.00 น. แบงกลุมอภิปรายระดมความคิดเห็น 

    กลุม 1 จังหวัดยะลา  

     โดย วิทยากรกลุม 

    กลุม 2  จังหวัดนราธิวาส 

     โดย วิทยากรกลุม 

กลุม 3  จังหวัดปตตานี  

 โดย วิทยากรกลุม 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 14.00 น. แบงกลุมอภิปรายระดมความคิดเห็น (ตอ)  

   เตรียมนําเสนอผลจากการแบงกลุมระดมความคิดสรุปประเด็นและใหความคิดเห็น 

    กลุม 1  จังหวัดยะลา  

     โดย วิทยากรกลุม 

    กลุม 2  จังหวัดนราธิวาส 

     โดย วิทยากรกลุม 

กลุม 3 จังหวัดปตตานี  

 โดย วิทยากรกลุม 
 

 

14.00 – 15.00 น.  นําเสนอผลจากการแบงกลุมระดมความคิดสรุปประเด็นและใหความคิดเห็น 

โดย  ตัวแทนของแตละกลุมและวิทยากร 
 
 

15.00 – 16.00 น. สรปุการประชุม 

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิสัน 

      ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

            

 



 

ภาคผนวก 2 

คํากลาวรายงาน 

การประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียวของ 

สามจังหวัด 

(ภายใตโครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต) 

โดย ผศ.ดร. สุพัตรา เดวิสัน 

ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2562 เวลา  09.00 น. 

ณ หองประชุมเล็ก แมนดาริน ช้ัน 2 โรงแรมแกรนดแมนดาริน เบตง 

………………………………………….. 

เรียน  ทานรองผูวาราชการจังหวัดยะลา ทานนิมะ มะกาเจ   

Your Excellency, Mr. Mohd Afandi Abu Bakar, Consul General of Malaysia  

Songkhla, 

Mrs. Asiyah, Consulate of Indonesia in Songkhla, 

Distinguished guests, ladies and gentlemen 

ผูเขารวมประชุมจากหาจังหวัดภาคใตชายแดนและผูมีเกียรติทุกทาน 

ดิฉัน ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา ม.อ. และเปนผูรับผิดชอบ

โครงการน้ี ขออนุญาตกลาวรายงานตอทานประธานฯ 

 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวของสามจังหวัดภาคใต

ชายแดนเพื่อเพิ่มนักทองเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใตในวันน้ีเปนสวนหน่ึงของ



โครงการใหญที่ครอบคลุมหาจังหวัดภาคใตชายแดน  เปนการดําเนินการรวมกันระหวาง 

มหาวิทยาลัยฯ โดยศูนยอาซียนศึกษาฯ รวมกับภาคสวนที่เก่ียวของทั้งภาคเอกชน ชุมชน 

ภาครัฐ ในพื้นที่สามจังหวัด ภาควิชาการและตางประเทศ คือกงสุลใหญมาเลเซียและ

ตัวแทนกงสุลอินโดนีเซียประจําจังหวัดสงขลา โครงการในครั้งน้ีประกอบดวย 2 กิจกรรม  

คือ 

1. การประเมินแหลงทองเที่ยวของเบตง โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อประเมิน

ศักยภาพการทองเที่ยวของเบตง และแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางเครือขายการทองเที่ยว

จังหวัดภาคใตชายแดน และ 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวของสามจังหวัดภาคใต

ชายแดนเพื่อเพิ่มนักทองเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศอาเซียนใต 

การดําเนินงานฯ ที่ผานมาปเศษ โดยวิธีการหลากหลาย ไดแก การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ประชุมโตะกลม การประชุมเฉพาะกลุม กวา 10 ครั้ง การสัมภาษณเชิงลึก

ประมาณ 40 คน การศึกษาจากเอกสาร โดยการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ คือ 

ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ชุมชน และตางประเทศ  ผูรวมโครงการรวมทั้งสิ้นกวา 

400 คน  

ผลจากกระบวนการดังกลาว ถูกนํามาวิเคราะห สังเคราะหและจัดทําเปนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการสําหรับจังหวัดภาคใตชายแดนในภาพรวม และแยกเปนจังหวัด สรุปได

เปนยุทธศาสตรหลัก 5 ยุทธศาสตร คือ  

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพฒันาสิง่อํานวยความสะดวกดาน 

โลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพฒันาทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 4  การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางบูรณาการและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5  การเช่ือมโยงและความรวมมอืระหวางประเทศ 



การดําเนินงานโครงการครั้งน้ีจัดข้ึนระหวางวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 25 มิถุนายน 

2562 ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ การประเมินศักยภาพการทองเที่ยวของเบ

ตง โดยผูประเมินจากสงขลาและสตูล จํานวนประมาณ 35 ทาน สวนการระดมสมองเพื่อ

จัดทําแผนปฏิบัติการของสามจังหวัด คือ ยะลา ปตตานี และนราธิวาส  ซ่ึงมีผูเขารวม

กิจกรรมจากทั้งสามจังหวัด จํานวน 64 ทาน รวมทั้งสิ้น 99 คน 

วันน้ีเปนการรายงานผลการประเมินเสนทางการทองเที่ยวของเบตง ในชวงเชา ตอ

ดวยการจัดทําแผนฯ ในชวงบาย   

ตลอดการดําเนินงานของโครงการน้ี ไดรับการสนับสนุนและความรวมมือในการ

ดําเนินงานดวยดีจากเครือขายภาคสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ ทั้งในฐานะเจาภาพซ่ึงครั้งน้ี 

หนวยงานในสามจังหวัดเจาภาพไดแก เทศบาลเมืองเบตง ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยสํานักงานนราธิวาส สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และสภาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว เปนตน 

ขอขอบพระคุณทุกภาคสวนที่เก่ียวของ วิทยากร ผูเขารวมโครงการ ทานกงสุลทั้ง

สอง กงสุลใหญมาเลเซีย และทานกงสุลอินโดนีเซีย ที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยาง

ตอเน่ือง ขอบพระคุณมากคะ 

ขอบพระคุณทานบุญธรรม มณีกาญจน ผูชวยเลขาธิการ ศอ.บต. ที่มาบรรยาย

เก่ียวกับนโยบายและแผนการทองเที่ยวของสามจังหวัด เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนฯ 

ในวันน้ี  

ขอบพระคุณทานนิมะ มะกาเจ รองผูวาราชการจังหวัดยะลา ที่ใหเกียรติมาเปน

ประธานพิธีเปดฯ ในวันน้ีขอบคุณมาก คะ  

......................................................



คํากลาวเปด 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

หัวขอ การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของสามจังหวัด

ภาคใตชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 
(ภายใตโครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดชายแดนใต 

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต) 

โดย นายนิมะ มะกาเจ 

รองผูวาราชการจังหวัดยะลา 

25 มิถุนายน 2562  

ณ หองประชุมเล็ก แมนดาริน ช้ัน 2 โรงแรมแกรนดแมนดาริน เบตง  

………………………………………….. 
 

ผมรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีไดมาเปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การ

จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเที่ยวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือเพ่ิม

นักทองเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต” ซึ่งเปนโครงการท่ีดําเนินการรวมกันระหวาง ศูนยอาเซียน

ศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับ สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

ในวันนี้ 

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดและมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

โ ล ก  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ อ ง ก็ เ ช น กั น  เ ร า มี ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ท่ี อุ ด ม ส ม บู ร ณ   

มีวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายและเปนเอกลักษณ เปนท่ีนาสนใจใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติเขามา

ทองเท่ียวเปนจํานวนมาก โครงการน้ีมุงเนนกลุมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรกวา 260 

ลานคน มากเปนอันดับหนึ่งในอาเซียน แตมีนักทองเท่ียวชาวอินโดนีเซียเขามาในประเทศไทยเพียงป

ละประมาณ 5-6 แสนคน สวนใหญจะอยูใน กทม. พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม และมีนักทองเท่ียวสวนหนึ่ง 

ไดเขามายังจังหวัดยะลาผานดานตรวจคนเขาเมืองเบตง ซึ่งขอมูลในป พ.ศ. 2561 มีนักทองเท่ียวจาก

อินโดนีเซียเพียง 1,700 คนเทานั้น จึงนาจะมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียได

มากกวานี้ 

สามจังหวัดภาคใตชายแดนมีความโดดเดนทางดานวัฒนธรรมและชาติพันธท่ีหลากหลาย มี

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสมบูรณ พรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพ และยกระดับการทองเท่ียว

ใ ห เ ป น แ ล น ด ม า ร ค สํ า คั ญ ข อ ง นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว ท้ั ง ช า ว ไ ท ย แ ล ะ ต า ง ช า ติ 



อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร เนื่องจากมีพรมแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย

และกําลังจะมีสนามบินเบตงท่ีจะเปนการเชื่อมเมืองการทองเท่ียว เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก

นักทองเท่ียว เขามาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใตชายแดน อยางไรก็ตามยังมีปญหาและ

อุปสรรคอีกหลาย ๆ ดาน ทําใหการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใตชายแดนไมสามารถ

พัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ  

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและคณะเจ าภาพรวม ภาคสวนตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของท่ีใหความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเท่ียวของ

สามจังหวัดภาคใตชายแดน ทราบมาวามีการจัดกิจกรรมหลากหลายและเขมขนมาก เพ่ือใหไดมาซึ่ง

แผนปฏิบัติการท่ีสามารถนําไปใชไดโดยภาคสวนตาง ๆ ใหบังเกิดการพัฒนาอยางจริงจังและย่ังยืน 

โดยเฉพาะกิจกรรมในวันนี้ท่ีมุงเนนการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวของ

สามจังหวัดภาคใตชายแดน ผมขอใหภาคสวนตางๆ ไดใชโอกาสนี้ รวมแรงรวมใจกันจัดทําแผนปฏิบัติ

การพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวของสามจังหวัดภาคใตชายแดน ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการทองเท่ียวของจังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ใหสามารถ

รองรับนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนตอนใตไดอยางเต็มท่ี 

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีเหมาะสมและชัดเจนนี้ จะชวยใหการพัฒนาอยูบนพื้น

ฐานเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง โครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ และบุคลากรดาน

การทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีจะขับเคล่ือนใหท้ังสามจังหวัด มีขอไดเปรียบในการ

แขงขันและสามารถพัฒนาการทองเท่ียวใหเติบโตไดอยางมั่นคงและย่ังยืน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี ยังเปนการขยายความรวมมือทางวิชาการและประสบการณ

การทํางานรวมกันระหวางผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวท้ังภาคชุมชน ธุรกิจ ภาครัฐ 

วิชาการและตางประเทศดวย 

บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการประชุมโครงการดังกลาว และขอใหกิจกรรมนี้

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค ขอใหทุกทานมีความสุขและไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีตลอด

ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี ไ ด ป ร ะ ชุ ม ร ว ม กั น  ผ ม ห วั ง ว า จ ะ ไ ด มี โ อ ก า ส ท่ี จ ะ ต อ น รั บ ทุ ก ท า น 

ในโอกาสตอไปอีก  

ขอบคุณครับ 

...................................................... 
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ทิศทางทองเที่ยวไทยในป 2562 

Tourism Thailand: Keep calm and Look forward to 2019 

In 2019, the direction of Thai tourism aims to respond to the national strategy by emphasising 

three major issues: eating style, value-added content, and environmental care, and continues 

promoting tourism in secondary cities and communities. 
 

The target of 2019 is an increase of 11.5% in total tourism income, with a target of a 12% 

increase from overseas markets and a 10% increase from domestic markets, and a continuing 

marketing campaign under the Amazing Thailand theme with the campaigns ‘Amazing 

Thailand: Open to the New Shades’ for the overseas markets and ‘Amazing Thai The’ for the 

domestic markets.  
 

ดร.ยุทธศักด์ิ สุภสร ผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) แถลงทิศทางการสงเสริมการทองเท่ียว 

ประจําป 2562 โดยเนนย้ําวา ททท. จะปรับแผนการตลาดใหน้ําหนักไปยังเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําอยาง

จริงจัง ผลักดันการกระจายรายไดสูจังหวัดทองเท่ียวรอง ใหเดินทางไดทุกฤดูกาล เพ่ิมเปาหมายจากรายได

ทางการทองเท่ียวใหเติบโตไมต่ํากวารอยละ 11.5 
 

1. การสงเสริมการทองเท่ียว ป 2562 ตองตอบโจทย ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ คือ กรอบพัฒนาประเทศระยะยาว เพ่ือใหประเทศบรรลุวิสัยทัศนตามท่ีต้ังเปาหมาย

ไว โดยครอบคลุมตั้งแตป 2561-2580 ในสวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เปาหมายท่ีกําหนดไว คือ การ

เปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวระดับโลก หรือ เปนแมเหล็กการทองเท่ียวระดับโลก โดยแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรค 

• การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สงเสริมการทองเท่ียว ผานการพัฒนาสินคาและบริการ

ดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 

• การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดานการ

สงเสริมสุขภาพ 



• การเสริมความงามสูตลาดระดับสูง 

• การทองเท่ียวทางน้ํา 

• การทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค เพ่ือขยายการทองเท่ียวของไทย และภูมิภาคไปพรอมกัน ซ่ึงนับเปน

มูลคามากมายท่ีจะสามารถพัฒนาชุมชนใหนาทองเท่ียว เนนพัฒนาระดับทองถ่ิน 
 

ดวยเหตุนี้ การขับเคลื่อนการทํางานใน 20 ปขางหนาของ ททท. จึงตองนําเปาประสงคดังกลาวมาเปนสวน

สําคัญของการทํางาน 

2. ความคาดหวังของรัฐบาลในป 2562 

ในป 2562 รัฐบาลยังคงมีความไววางใจใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการชวยกระตุน

เศรษฐกิจใหถึงทองถ่ินอยางตอเนื่อง โดยใหน้ําหนักไปยังเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําอยางจริงจัง พรอมกับ

กําหนดเปาหมายชัดเจนใหผลักดันการกระจายรายไดสูจังหวัดทองเท่ียวรอง และความมุงม่ันของ ททท. ท่ี

ตองการมีสวนรวมอยางสําคัญภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีมุงใหประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ควบคูกับ

การพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในสวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เปาหมายท่ีกําหนดไว คือ การเปนจุดหมายปลายทางการ

ทองเท่ียวระดับโลก หรือเปนแมเหล็กของการทองเท่ียวระดับโลก 

ททท. ในฐานะหนวยงานหลักทางการตลาด จึงเผชิญกับโจทยท่ียากและทาทาย เพราะตองแสวงหา

โอกาสทางการตลาด ไปพรอมๆ กับการแสวงหา ความรวมมืออยางเปนรูปธรรมจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวา การขยายและกระจายตัวของนักทองเท่ียวจะสงผลดีมากกวาผลเสียตอประเทศ 

โดยเฉพาะตอชุมชนท่ีมีความเปราะบาง 

3. จุดเนนการดําเนินการในป 2562 

เม่ือนําบริบทเหลานี้มาวิเคราะหรวมกับนโยบายของรัฐบาล ป 2562ในภาพรวม ททท. จะตอยอดการ

ทํางานบน 3 จุดเนนเดิมของป 2561 คือ 

1. ใชวิถีการกินนําไปสูการสัมผัส Local Experience 

2. สรางมูลคาเพ่ิมดวย content 

3. สรางกระแสใสใจสิ่งแวดลอม และเพ่ิมเรื่องชูอัตลักษณเมืองรอง มาเปนสวนผสมหลักในการ

สรางสรรคสินคา สรางประสบการณ ดานการทองเท่ียวเพ่ือตอบความตองการของกลุมเปาหมาย

ท้ังในตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศตอไป 

โดยแนวทางการคัดสรรสินคาและบริการ สําหรับท้ังตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ จะ

คํานึงถึง 4 เกณฑประกอบกัน คือ เมืองหลักพวงเมืองรอง ชุมชนพรอมขาย ตอบโจทยปญหาของภูมิภาค และ

สอดคลองกับความตองการของกลุมตลาดเปาหมายในพ้ืนท่ี 

4. สงเสริมเมืองรองและชุมชน 

สําหรับการสงเสริมเมืองรองและชุมชน คือ ความชัดเจนดานนโยบายท่ีตองการใหการทองเท่ียวชวย

ลดความเหลื่อมล้ําในแงของพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย แตความทาทายอยางท่ีสุด คือ วิธีการดําเนินการในทาง

ปฏิบัติท่ีจะใหการเปดตัวเมืองรองและชุมชนสูอุตสาหกรรมทองเท่ียว ไมท้ิงความเสียหายไวในภายหลัง ททท. 



จึงใหความสําคัญเรื่อง การประเมินความพรอมของเมืองรองและชุมชน เพ่ือใหม่ันใจวา ความตองการดาน

การตลาดจะดําเนินไปอยางสมดุลกับความพรอมดานอุปทาน 

การทํางานกับภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุมชน จึงเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญท่ีสุด โดย  

การสงเสริมเมืองรองและชุมชนของ ททท. แบงไดเปน 3 รูปแบบ คือ 

• การสรางสรรคเสนทางทองเท่ียวท่ีกระจายการเดินทางจากเมืองหลักเขาสูเมืองรองและชุมชน 

ภายใตแนวคิด A B C ดังนี้ 

A. Additional คือ เสนทางเมืองหลัก เชื่อม เมืองรอง 

B. Brand New คือ เมืองรองศักยภาพ 

C. Combined คือ เสนทางเมืองรอง เชื่อม เมืองรอง 

• ประเมินศักยภาพเมืองรอง โดยพิจารณาจํานวนผูเยี่ยมเยือนเขาพ้ืนท่ีรวมกับอัตราการเขาพักแรม 

โดยสามารถแบงระดับจังหวัดเปน 3 Tiers ดังนี้ 

Tier 1: จังหวัดท่ีมีความพรอม แบบเท่ียวได และพักแรมได 

Tier 2: จังหวัดท่ีควรสงเสริม ใหเท่ียว และพักแรม 

Tier 3: จังหวัดท่ีควรสงเสริม ใหเท่ียวไปเชา-เย็นกลับ 

• ประเมินศักยภาพชุมชน โดยทํางานรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเจาของแหลง เพ่ือคัด

กรองชุมชนท่ีพรอมในการสงเสริมใหตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ 
 

5. เปาหมายและทิศทางป 2562 และการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

ป 2562 ททท. กําหนดใหเปาหมายรายไดรวม ท้ังจากนักทองเท่ียวตางประเทศและในประเทศเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวารอยละ 11.5 โดยตั้งเปาหมายการเติบโตของตลาดตางประเทศ รอยละ 12 และในประเทศรอยละ 

10 เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ผลท่ีไดทางเศรษฐกิจจะไมไดมุงแตเรื่องการเพ่ิมรายได แตจะใหความสําคัญกับการ

กระจายรายไดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา ในขณะเดียวกันตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน การ

ทองเท่ียวเชิงคุณภาพใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ควบคูไปกับการสงเสริมเมืองรองและ

ชุมชน 

การดําเนินงานของ ททท. ใหบรรลุตามเปาหมาย เนนการดําเนินงานใน 3 สวน คือ การสงเสริมตลาด

ตางประเทศ ตลาดในประเทศ และการกําหนด แคมเปญการสื่อสารการตลาด 

5.1 ตลาดตางประเทศ 

การสงเสริมตลาดตางประเทศจะดําเนินการภายใต 3 กลยุทธหลัก คือ 

• ปรับภาพลักษณแบรนดทองเท่ียวไทยสูการเปน Preferred Destination 

• กระตุนการใชจายและขยายฐานตลาดกลุมระดับกลาง-บน 

• ขยายฐานตลาดกลุมความสนใจพิเศษ 

จากการศึกษาขอมูลนักทองเท่ียวตางประเทศในชวงป 2555-2559 พบวา ในภาพรวมระยะเวลา

พํานักเฉลี่ยเริ่มเขาสูภาวะอ่ิมตัว โดยมีแนวโนมลดลง จึงควรใหความสําคัญกับการเพ่ิมความถ่ีในการเดินทาง

และเพ่ิมคาใชจายตอคนตอวัน ในขณะท่ีภาวะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปท่ียังออนไหว ก็อาจตองพ่ึงกลุม



ตลาดอาเซียนและเอเชียใต (อินเดีย) มากข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยง เพราะมีความไดเปรียบท้ังเรื่องความสะดวกใน

การเดินทาง และความแข็งแรงของพ้ืนฐานเศรษฐกิจ 

สําหรับทิศทางการตลาดตางประเทศของแตละภูมิภาค มีจุดเนนหลักๆ ดังนี้ 

•  East Asia: เพ่ิมสัดสวนนักทองเท่ียวระดับบน 

•  ASEAN: สงเสริมใหไทยเปน Family & Weekend Destination 

•  South Asia: ขยายฐานนักทองเท่ียว Niche Markets (Wedding & Honeymoon) 

•  Europe: เจาะนักทองเท่ียว First Visit และ New Segment 

•  Middle East: กระตุนการเดินทางชวง Green Season 

•  The Americas: มุงกลุมผูหญิงวัยทํางาน 

5.2  ตลาดในประเทศ 

การสงเสริมตลาดในประเทศจะดําเนินการภายใต 4 กลยุทธหลัก คือ 

• กระตุนการใชจายของนักทองเท่ียวกระแสหลัก 

• กระตุนการใชจายนักทองเท่ียวกลุมคุณภาพ 

• กระจายพ้ืนท่ีและชวงเวลาในการเดินทาง 

• สรางความเขมแข็งใหสังคมและรักษาสิ่งแวดลอม 

ตลาดในประเทศในภาพรวมมีลักษณะเชนเดียวกับตลาดตางประเทศ คือ จากการศึกษาขอมูลสถิติ

ยอนหลัง 5 ป พบวาระยะเวลาพํานักเฉลี่ยในภาพรวมมีแนวโนมลดลง แตการเดินทางเชื่อมโยงเพ่ิมข้ึน การเพ่ิม

รายได จากการเพ่ิมความถ่ีในการเดินทาง และเพ่ิมคาใชจายตอคนตอวัน นาจะเปนทางเลือกท่ีมีความเปนไป

ไดสูงกวา 

ในขณะเดียวกัน แตละภูมิภาคจะใหความสําคัญในการใช Content มากข้ึน (More) เพ่ิมคุณคาและ

ความนาสนใจใหกับพ้ืนท่ี มีการกําหนดเรื่องราวท่ีจะชวยเสริมจุดเดนของภาค มุงนําเสนอประสบการณครั้ง

ห นึ่ ง ใ น ชี วิ ต  

ตอกย้ํา การรับรูอัตลักษณเมืองรอง และปลุกจิตสํานึกการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

สําหรับ ทิศทางการสงเสริมตลาดในประเทศของแตละภูมิภาค จะมีจุดเนน ดังนี้ 

• ภาคเหนือ: เจาะตลาดศักยภาพดวยประสบการณสัมผัสวิถีเหนือแทๆ 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ขยายฐานกลุม Silver Age ดวยฮีต 12 คอง 14 หัตถกรรมและอาหารถ่ิน

อีสาน 

• ภาคกลาง: เดินทางยอนอดีตแบบ Premium Nostalgia 

• ภาคตะวันออก: เจาะกลุม SMEs และ Corporate เดินทางในวันธรรมดา 

• ภาคใต: ปรับมุมมองการรับรูท่ีไมไดมีดีแคทะเล และพลิกมุมมองของจังหวัดภาคใตชายแดน 

5.3 แคมเปญการส่ือสารการตลาด 



ททท. จะยังคงใช Amazing Thailand เปนแคมเปญการสื่อสารการตลาดในป 2562 ตอเนื่อง แตมี

การแตกแคมเปญสําหรับตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ ดังนี้ 

แคมเปญส่ือสารตลาดตางประเทศ / Amazing Thailand: Open to the New Shades 

เพ่ือกระตุนกลุมเปาหมายท่ีเปนตลาดนักทองเท่ียวตางประเทศ ใหเกิดความสนใจเดินทางมาเยือน

ประเทศไทย Key Message ท่ีจะใช คือ การเชิญชวนใหเดินทางมาสัมผัส Thai Unique Local Experience 

ผ านแคม เปญ Amazing Thailand :  Open to the New Shades จะ ทํ า ให นั กท อ ง เ ท่ี ย วดื่ ม ดํ่ า กั บ

ประสบการณทองเท่ียวท่ีไมเหมือนท่ีใดในโลก สัมผัสวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แตยังคงกลิ่นอาย

ความเปนไทยอยางสมบูรณ เปนประสบการณท่ีจะเปดประสาทสัมผัสของนักทองเท่ียวท้ังรางกาย จิตใจและจิต

วิญญาณ ในลักษณะ The Millions of Hidden Shades 

 

แคมเปญส่ือสารตลาดในประเทศ /Amazing ไทยเท 

การกระตุนใหคนไทยหันมาสนใจเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศ Key Message ในการสื่อสาร คือ 

ทําใหการทองเท่ียวเมืองไทยเทกวาท่ีเคยดวย แคมเปญ Amazing ไทยเท แคมเปญท่ีจะทําใหคนไทยเห็นวา

การเท่ียวเมืองไทยสวยทุกท่ี เททุกเวลา ดวยการเท่ียวแบบลึกซ้ึงและเขาถึง 

ในป 2562 คนทองถ่ินท่ัวไทยจะถูกเรียกวา Local Hero 

• ฮีโร ผูปกปองวิถีชีวิต วัฒนธรรมใหคงอยู 

• ฮีโร ผูสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ตอยอดและเพ่ิมคุณคา 

• ฮีโร ผูถายทอดเรื่องราวทองถ่ินใหเปนแรงบันดาลใจของผูคน 

• ฮีโร ท่ีจะทําใหคนไทยมองโลกและเขาใจชีวิตในมุมใหม 

• ฮีโร ท่ีเปนคนธรรมดา แตมีศักดิ์ศรีท่ีนาชื่นชม เพราะมีความเขาใจถ่ิน และรักถ่ินอยางจริงใจ 

  

โดย ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร  ผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

ท่ีมา : http://www.tatreviewmagazine.com/article/tourism-thailand-2562  



ภาคผนวก 4 

 
 
 

แบบสอบถามความคดิเหน็ 

เร�อ่ง การประเมนิการท�องเที่ยวของสามจงัหวัดภาคใต�ชายแดน 

 

 

คําช�แ้จง  แบบสอบถามแบ�งออกเป�น 3 ตอน ดังต�อไปนี ้

ตอนที่ 1 ข�อมูลพื้นฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข�อมูลการท�องเที่ยว 

ตอนที่ 3 ข�อมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจแหล�งท�องเที่ยวของสามจังหวัดภาคใต�ชายแดน 

 ตอนที่ 1  ข�อมลูพืน้ฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 คําช�้แจง   โปรดทําเคร�่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป�นจร�ง และเติมข�อความในช�วงว�าง 
 

1. เพศ  

      ชาย   หญิง 
 

2.   อาย ุ

      ต่ํากว�า 20 ป�  21 - 40 ป�       41 – 55 ป� 

      56 – 74 ป�  75 ป�ข�้นไป 
 

3.   การศกึษา 

      มัธยมศึกษา  อนุปร�ญญาตร�     

      ปร�ญญาตร�  สูงกว�าปร�ญญาตร� 
 

4.   ภูมลิําเนา 

      จังหวัดสงขลา       จังหวัดสตูล  จังหวัดป�ตตานี  จังหวัดนราธ�วาส 

      จังหวัดยะลา     อ่ืน ๆ…………………………………….. 
 

5.    อาช�พ/หน�วยงาน 

      เกษตรกร   ตัวแทนขายสินค�า           แม�บ�าน / พ�อบ�าน    

           นักเร�ยน / นักศึกษา  ค�าขาย / ธุรกิจส�วนตัว  ข�าราชการ / รัฐว�สาหกิจ     

           พนักงาน / ลูกจ�างบร�ษัท  อ่ืน ๆ…………………………………….. 
 

 

 

 



ตอนที่ 2  ข�อมลูการท�องเทีย่ว 
 

1. ท�านเคยมาท�องเที่ยวที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา หร�อไม�        

 เคย    ไม�เคย 
 

 

2. เร�ยงลําดับแหล�งท�องเที่ยวในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ท�านชอบหร�อประทับใจมากที่สุดและ รองลงมา 5 ลําดับ 
 

    1. ..........................................  2. ..........................................  3. .......................................... 

    4. ..........................................  5. ............................................. 
 

3. การมาท�องเที่ยวในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา คร้ังนี้ท�านพักที่ใด (ระบุช�่อที่พัก) 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................       
 

 

4. ท�านคิดว�าส่ิงที่ดึงดูดใจให�ท�านมาท�องเที่ยวในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา มากที่สุดคืออะไร 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................    
 

 

5. ความคาดหวังจากการมาท�องเที่ยวในคร้ังนี้คืออะไร 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................    
 

 

6. ท�านได�อะไรจากการมาท�องเที่ยวในคร้ังนี้ 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 

 

7. ชุมชนได�มีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเที่ยวอย�างไรบ�าง 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 



8. หากกล�าวถึงอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ท�านนึกถึงอะไรบ�าง (5 อย�าง) 
 

    1. ..........................................  2. ..........................................  3. .......................................... 

    4. ..........................................  5. .......................................... 
 

9. เม่ือกล�าวถึงจังหวัดป�ตตานี ยะลา และนราธ�วาส ท�านนึกถึงอะไรบ�าง (จังหวัดละ 5 อย�าง) 

   ป�ตตานี 

    1. ..........................................  2. ..........................................  3. .......................................... 

    4. ..........................................  5. .......................................... 

   ยะลา 

    1. ..........................................  2. ..........................................  3. .......................................... 

    4. ..........................................  5. .......................................... 

   นราธ�วาส 

    1. ..........................................  2. ..........................................  3. .......................................... 

    4. ..........................................  5. .......................................... 
 

10. ป�จจัยจํากัดในการพัฒนาการท�องเที่ยวของสามจังหวัดภาคใต�ชายแดน ได�แก� ป�ตตานี ยะลา นราธ�วาส  

    คืออะไร 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



ตอนที่ 3 ข�อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจแหล�งท�องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 

คําช�้แจง  โปรดทําเคร�่องหมาย  ในช�องตารางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท�านตามเกณฑ�พิจารณาดังนี ้

ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับศักยภาพมากที่สุด  ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับศักยภาพมาก 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับศักยภาพปานกลาง  ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับศักยภาพน�อย 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับศักยภาพน�อยที่สุด 

 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 ความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

• แหล�งท�องเทีย่ว       

1. แหล�งท�องเที่ยว (ความน�าสนใจ, การนําเสนอใน

ภาพรวม, กิจกรรมต�าง ๆ, ความเป�นเอกลักษณ�) 

      

2. ความปลอดภัยของแหล�งท�องเที่ยว       

3. ระบุความประทับใจของแหล�งท�องเที่ยว  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

• สิ่งอํานวยความสะดวก       

1. การเดินทางไปสู�แหล�งท�องเที่ยว       

2. สาธารณูปโภค       

3. ป�ายบอกทิศทางและป�ายเตือนต�าง ๆ       

• ที่พัก       

1. เข�าถึงสะดวกและหาได�ง�าย       

2. สะอาด       



รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 ความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

3. ปลอดภัย       

4. มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน       

• ร�านอาหาร       

1. สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย       

2. มีรสชาติอร�อย       

3. ให�บร�การรวดเร็ว       

4. มีราคาที่เหมาะสม       

• การให�บร�การ       

1. มัคคุเทศก�       

2. การให�บร�การภายในแหล�งท�องเที่ยว 

2.1 สถานที่ท�องเที่ยว 1)…………………………. 
     

 

 

2.2 สถานที่ท�องเที่ยว 2)………………………….       

 

2.3 สถานที่ท�องเที่ยว 3)………………………….       

ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................   



 
 

 

 

แบบประเมนิการประชุมเช�งปฏบิัตกิาร 

หัวข�อ การจดัทําแผนปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพทางด�านการท�องเทีย่วของสามจงัหวดัภาคใต�ชายแดน 

เพือ่เพิ่มนกัท�องเทีย่วจากอนิโดนเีซ�ยและอาเซ�ยนใต� 
(ภายใต�โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท�องเที่ยวของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท�องเที่ยวจากอินโดนีเซ�ยและ

อาเซ�ยนใต�) 

วนัที่ 24 - 25 มถินุายน 2562 

ณ โรงแรมแกรนด�แมนดาร�น เบตง อําเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

 

คําช�แ้จง: โปรดกาเคร�่องหมาย  ในช�อง  ที่ท�านคิดว�าตรงกับความพึงพอใจของท�านมากที่สุด 

คําอธ�บาย:  ระดับ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด     ระดับ 4 หมายถึงพึงพอใจมาก    

             ระดับ 3 หมายถึงพึงพอใจปานกลาง    ระดับ 2 หมายถึงพึงพอใจน�อย       

 ระดับ 1 หมายถึงพึงพอใจน�อยที่สุด 
 

หัวข�อ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความพงึพอใจในการเข�าร�วมการประชุม วันที ่24 - 25 มิถนุายน 2562      

 1.  มีความเข�าใจเนื้อหาในภาพรวม       

2.การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในช�วงแบ�งกลุ�มระดมความคิดเห็น      

3.  ว�ธ�การจัดกิจกรรม และกระบวนการเร�ยนรู�      

4.  เอกสารประกอบการประชุม      

5.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม      

6.  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม      

7.  อาหารและเคร�่องดื่ม      

8.  บรรยากาศการเร�ยนรู� และการอํานวยความสะดวก      

9.  ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดประชุม      

 

โปรดแสดงความเหน็หร�อให�คาํแนะนาํอืน่ ๆ เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพในครัง้ต�อไป 

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

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

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

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

 ขอขอบพระคณุทีท่�านเป�นผู�มสี�วนสําคญัในการร�วมแสดงความคดิเหน็  



 
 

 

 

แบบประเมนิการประชุมเช�งปฏบิัตกิาร 

หวัข�อ การจดัทาํแผนปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพทางด�านการท�องเทีย่วของสามจงัหวดัภาคใต�ชายแดน  

และการประเมนิการท�องเทีย่วของแหล�องท�องเทีย่วเบตง เพือ่เพิม่นกัท�องเทีย่วจากอนิโดนเีซ�ยและอาเซ�ยนใต� 
(ภายใต�โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท�องเที่ยวของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักท�องเที่ยวจากอินโดนีเซ�ยและ

อาเซ�ยนใต�) 

วนัที่ 23 - 25 มถินุายน 2562 

ณ โรงแรมแกรนด�แมนดาร�น เบตง อําเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
 

คาํช�แ้จง: โปรดกาเคร�อ่งหมาย  ในช�อง  ที่ท�านคิดว�าตรงกับความพึงพอใจ/ความเข�าใจของท�านมากที่สุด 

คําอธ�บาย:  ระดับ 5 หมายถงึพึงพอใจ/ความเข�าใจมากที่สุด   ระดับ 4 หมายถึงพึงพอใจ/ความเข�าใจมาก 

               ระดับ 3 หมายถึงพึงพอใจ/ความเข�าใจปานกลาง  ระดับ 2 หมายถึงพึงพอใจ/ความเข�าใจน�อย       

ระดับ 1 หมายถงึพึงพอใจ/ความเข�าใจน�อยที่สุด 
 

หัวข�อ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

 1. ความพงึพอใจในการเข�าร�วมการประชุม วนัที ่24 มถิุนายน 2562      

    1.1  มีความเข�าใจเนื้อหาการบรรยาย หัวข�อ “เศรษฐกิจและนวัตกรรม
ดิจ�ทัลเพื่อการท�องเที่ยว” 

     

 2. ความพงึพอใจในการเข�าร�วมการประชุม วนัที ่25 มถิุนายน 2562      
    2.1  มีความเข�าใจเนื้อหาการบรรยาย หัวข�อ “ทิศทางและนโยบายการ
ท�องเที่ยวของสามจังหวัดภาคใต�ชายแดน” 

     

    2.2 มีความเข�าใจวัตถุประสงค�ของโครงการและการประชุมเช�ง
ปฏิบัติการฯ 

     

    2.3  มีความเข�าใจการนําเสนอผลงาน      
    2.4  มีความเข�าใจการสรุปประชุมเช�งปฏิบัติการฯ      
 3. ความพงึพอใจในภาพรวมการจดัประชมุ      
    3.1  มีความเข�าใจเนื้อหาในภาพรวม      
    3.2  ว�ธ�การจัดกิจกรรม และกระบวนการเร�ยนรู�      
    3.3  เอกสารประกอบการประชุม      
    3.4  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม      
    3.5  ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม      
    3.6  อาหารและเคร�่องดื่ม      
    3.7  บรรยากาศการเร�ยนรู� และการอํานวยความสะดวก      
    3.8  ทุกคนในกลุ�มมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นในช�วงแบ�งกลุ�ม

ระดมความคิดเห็น 

     

    3.9  ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดประชุม      



 

โปรดแสดงความเหน็หร�อให�คําแนะนําอืน่ ๆ เพื่อปรบัปรงุคณุภาพในครัง้ต�อไป 

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

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

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

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

 ขอขอบพระคณุทีท่�านเป�นผู�มสี�วนสําคญัในการร�วมแสดงความคดิเหน็  

  



ภาคผนวก 5 

รายช่ือผูเขารวมโครงการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียว 

ของสามจังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

จังหวัดสงขลา  

หนวยงานภาคเอกชน 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1 นายกิตธนา สุบรรพวงศ  กรรมการสมาคมฯ  สมาคมสมาพันธธุรกิจ                      

การทองเท่ียวจังหวัดสงขลา 

2 นางสาวพิมพร ขันแกว  ผูจัดการฝายขายและการตลาด บริษัท เคเอดับเบิ้ลยูจํากัด 

หนวยงานภาควิชาการ 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

2. ผศ.ดร.อาภรณทิพย บัวเพ็ชร อาจารย    คณะพยาบาลศาสตร ม.อ. 

3. นายสุวนนท ชูจันทร  นักวิชาการ   ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

4. นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

5. นายพงสรรญ คัณทะโร  ผูประสานงานโครงการ  ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

6. นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ ผูประสานงานโครงการ  ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

7. นางสาวลักษิกา นุยกุล  เจาหนาท่ีออกแบบสื่อ  ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

และประชาสัมพันธ 

หนวยงานภาคตางประเทศ 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. Mr.Mohd Afundi Abu Bakar  กงสุลใหญมาเลเซีย สถานกงสุลมาเลเซีย ประจําจังหวัดสงขลา 

2. นางสาวโซเฟย ปายอดือราแม เลขาฯ   สถานกงสุลมาเลเซีย ประจําจังหวัดสงขลา 

3. Mr.Hari Widodo   หัวหนาฝายการเงิน สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา 

4. Mrs.Asiyah    หัวหนาฝายการเงิน สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา 

5. Mr.Amirudin Abdul Wahid  เจาหนาท่ีฝายการเงิน สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา 

  



จังหวัดปตตานี  

หนวยงานภาครัฐ 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นางจินดารัตน สัตยพงศ  นักวิเคราะหนโยบาย สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดปตตานี 

     และแผนชํานาญการ   

2. นางนฤมล แกวมุกดากุล  นักวิชาการพาณิชย สํานักงานพาณิชยจังหวัดปตตานี 

ชํานาญการพิเศษ   

หนวยงานภาควิชาการ 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. ผศ.ดร.พรปวีณ พุมเกิด  ผูอํานวยการ  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ. 

2. นางสาวจิดาพร แสงนิล  นักวิชาการอุดมศึกษา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ. 

จังหวัดยะลา  

หนวยงานภาครัฐ 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นายนิมะ มะกาเจ  รองผูวาราชการจังหวัดยะลา สํานักงานจังหวัดยะลา 

2. นายอาซัน บาเฮาะ  รองนายกองคการบริหาร  องคการบริหารสวนตําบล 

สวนตําบล   ตาเนาะแมเราะ 

3. พ.จ.ท.อนันต บุญสําราญ  นายอําเภอ   อําเภอเบตง 

4. นายอมร นิลรัตน   หัวหนาสํานักปลัด  เทศบาลตําบลธารน้ําทิพย 

5. นางสาวภาชินี พฤกษาพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและ  สํานักงานทองเท่ียวและกีฬา  

แผนชํานาญการ   จังหวัดยะลา 

6. นางสาวอาวาตีฟ มะแอ  นักวิเคราะหนโยบายและ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

     แผนปฏิบัติการ   และสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา 

7. นายริฎฎอน สลเม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศูนยอํานวยการบริหาร 

จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 

8. นายสําเริง แกวสุวรรณ  นักวิเคราะหและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดยะลา 

9. นายพิเชษฐ จันทรุงโรจน  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา 



หนวยงานภาครัฐ (ตอ) 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

10. นายพิชยา เจริญสันต  นักวิชาการศุลกากร   ดานศุลกากรเบตง 

     ชํานาญการพิเศษ 

11. นายอรรถวิทย ยงกิตติธรารักษ นักวิเคราะหนโยบายและ  กลุมงานบริหารยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติการ   กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

12. นางสาวอาซีซะ สะมะแอ  นักวิชาการวัฒนธรรม  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

ชํานาญการพิเศษ   ยะลา 

13. นายประพันธ ทองสีดํา  พัฒนาการอําเภอเบตง  สํานักงานพัฒนาชุมชน 

อําเภอเบตง 

14. นางสาวดาราพร แกวสุวรรณ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ องคการบริหารสวนจังหวัด 

ยะลา 

15. นางสาวชญานิศ โพธิ์พงศา เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว เทศบาลเมืองเบตง 

ปฏิบัติงาน 

16. นายอิสระ ละอองสกุล  ผูชวยเลขาธิการ   ศูนยอํานวยการบริหาร 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

17. นายสวิตต พฤหษโกศล  เจาพนักงานขนสงปฏิบัติการ สํานักงานขนสงจังหวัดยะลา 

18. นางสาวนันณภัชสรณ วรรณเสน พนักงานวิเคราะหนโยบาย สํานักงานจังหวัดยะลา 

     และแผน 

19. นางสาวกัญกมลลักษณ ทองบุญ พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดยะลา 

20. นายธนพจ ยศอักษร  เจาหนาท่ี   สํานักงานจังหวัดยะลา 

21. นายนฤนาท แกวใจเยน็  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบาย กลุมงานบริหารยุทธศาสตร 

และแผนปฏิบัติการ  กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 

หนวยงานภาคเอกชน 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นายชาดาฏ มะเซ็ง  รองเลขาธิการ    หอการคาจังหวัดยะลา 

2. Mr.TONG CHIN BOON   ท่ีปรึกษา    หอการคาจังหวัดยะลา 

3. นายอับดุลเลาะ มุซา  กรรมการ    หอการคาจังหวัดยะลา 



จังหวัดนราธิวาส  

หนวยงานภาครัฐ 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นายชินวุฒิ ขาวสําล ี  รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส  สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 

2. นายจักกฤช อุเทนสุต  นายดานศุลกากรสุไหงโก-ลก  ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก 

3. นายวรพงศ ไขมุกด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 

4. นางสาวชาดา สิมประดิษฐพันธุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานทองเท่ียวและ 

กีฬา จังหวัดนราธิวาส 

5. นายอนุชา ลือแมะ  นักวิชาการวัฒนธรรม   สํานักงานวัฒนธรรม 

จังหวัดนราธิวาส 

6. นายคณบดี สัมพัชนี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานอุตสาหกรรม 

ชํานาญการพิเศษ    จังหวัดนราธิวาส 

7. นางสาวอภิตรี อุดลภักดี  นักพัฒนาการทองเท่ียวปฏิบัติการ  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

8. นายสมปอง สุขขะ  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ สํานักงาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัด

นราธิวาส 

9. นางสาววิศัลยา ศรีแกว  นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ  สํานักงานขนสงจังหวัด 

นราธิวาส 

10. นางสาวสิริมนต วงศอารีย  พนักงานการตลาด   การทองเท่ียวแหงประเทศ 

ไทย สํานักงานนราธิวาส 

11. นายมหามัดอัดนัน อาแซ       การทองเท่ียวแหงประเทศ 

ไทย สํานักงานนราธิวาส 

12. นายสมมาตร เทพพรหม  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  สํานักงานวัฒนธรรม 

จังหวัดนราธิวาส 

13. นายสมศักดิ์ นวลยอย       เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา- 

บาลา 

 

 



หนวยงานภาคเอกชน 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นางกรรณิกา ดํารงวงศ  ประธานสภา    อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

จังหวัดนราธิวาส 

2. นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช  ประธานกรรมการ    บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 

นราธิวาส จํากัด  

3. นางสาวลัดดา สะมะแอ  สมาชิกสมาคมฯ    สมาคมธุรกิจการทองเท่ียว 

จังหวัดนราธิวาส 

4. นายบูคอรี อีซอ   บล็อกเกอร    เพจแวรุงไปไหน 

 

หนวยงานภาคชุมชน 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นายอัมพร ฤทธิ์ชารี  ประธานทองเท่ียวชุมชนภูเขาทอง  ทองเท่ียวชุมชนภูเขาทอง 

 

จังหวัดอ่ืน ๆ  

หนวยงานภาคเอกชน 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นางวราพร ชูภักดี       มูลนิธิพัฒนากรมนุษย 

ระหวางประเทศ 

2. นางสาวเขมิกา ถึงแกวธนกุล      มูลนิธิพัฒนากรมนุษย 

ระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

  



 

รายช่ือผูเขารวมโครงการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การประเมินการทองเท่ียวของเบตง  

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 
 

จังหวัดสงขลา  

หนวยงานภาครัฐ 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ ผูอํานวยการ    สวนสัตวสงขลา 

2. นายสุรเชษฐ สุนทรากร  รองผูอํานวยการ    กศน.ภาคใต 

3. นายอุทัย คงนวลใย  นักพัฒนาการทองเท่ียวปฏิบัติการ  องคการบริหารสวนจังหวัด

          สงขลา 

4. นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานทองเท่ียวและ

กีฬา  

จังหวัดสงขลา 

5. นายพงศสวัสดิ์ ถาพรสวัสดิ์ นักพัฒนาการทองเท่ียว   เทศบาลเมืองสะเดา 

 

หนวยงานภาคเอกชน 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นายอุสมาน มะอะหมีน  รองนายก    สมาคมการคาการทองเท่ียว 

ฮาลาลไทย-อาเซียน 

2. นายกิตธนา สุบรรพวงศ  กรรมการสมาคม    สมาคมสมาพันธธุรกิจ 

การทองเท่ียวจังหวัดสงขลา 

3. นายวัชรสิทธิ์ ภิญโญณนันท ผูจัดการฯ    บริษัท ทองไทยท่ัวทิศ จํากัด 

4. นางธนิดา อาคมฤกษ  Operation Manager   หมูบานวัฒนธรรมแหง 

อาเซียน 

 

  



หนวยงานภาคชุมชน 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นายอัมมาร นาวี   ผูบริหาร    โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ 

2. นางเสนห บัวมาก      ทองเท่ียวชุมชนพะโคะ 

 

หนวยงานภาควิชาการ 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน  ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา  ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

2. ผศ.ดร.อาภรณทิพย บัวเพ็ชร อาจารย     คณะพยาบาลศาสตร ม.อ. 

3. นายสุวนนท ชูจันทร  นักวิชาการ    ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

4. นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

5. นายพงสรรญ คัณทะโร  ผูประสานงานโครงการ   ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

6. นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ ผูประสานงานโครงการ   ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

7. นางสาวลักษิกา นุยกุล  เจาหนาท่ีออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ ศูนยอาเซียนศึกษา ม.อ. 

 

หนวยงานภาคตางประเทศ 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. Mr.Mohd Afundi Abu Bakar  กงสุลใหญมาเลเซีย   สถานกงสุลมาเลเซีย  

         ประจําจังหวัดสงขลา 

2. นางสาวโซเฟย ปายอดือราแม เลขาฯ     สถานกงสุลอินโดนีเซีย  

ประจําจังหวัดสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดปตตานี  

หนวยงานภาควิชาการ 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. ผศ.ดร.พรปวีณ พุมเกิด  ผูอํานวยการ    สถาบันวัฒนธรรมศึกษา 

กัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปตตานี 

2. นางสาวจิดาพร แสงนิล  นักวิชาการอุดมศึกษา   สถาบันวัฒนธรรมศึกษา 

กัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปตตานี 

 

จังหวัดยะลา  

หนวยงานภาคเอกชน 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นางสาวชญานิศ โพธิ์พงศา เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว  เทศบาลเมืองเบตง 

ปฏิบัติงาน 

 

จังหวัดอ่ืน ๆ  

หนวยงานภาคเอกชน 

ลําดับ  ช่ือ – สกุล   ตําแหนง       หนวยงาน 

1. นางวราพร ชูภักดี       มูลนิธิพัฒนากรมนุษย 

ระหวางประเทศ 

2. นางสาวเขมิกา ถึงแกวธนกุล      มูลนิธิพัฒนากรมนุษย 

ระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 6 

ภาพกิจกรรม 
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