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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและ 
อาเซียนใต้  ซึ่ ง เป็นการบูรณาการการท างานระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ คือ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจ าจั งหวัด
สงขลา และสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจ าจังหวัดสงขลา โดยการสนับสนุนวิทยากรและ
เอกสารการประชุมจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นานาชาติ การด าเนินงานของโครงการผ่านกิจกรรม
ที่หลากหลาย ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมโต๊ะกลม การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้ร่วมโครงการจากกลุ่มห้าจังหวัดภาคใต้ชายแดนรวมทั้งสิ้นกว่า 600 คน 

แผนฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือ
เพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ น าเสนอยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ และเชิง
ประเด็น พร้อมการด าเนินการระยะเร่งด่วน (1-3 ปี) และระยะยาว (3-5 ปี) เป็นแผนที่ต่อยอดจาก
แผนพัฒนาฯ ของจังหวัด ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดท าแผนอยู่ภายใต้แนวคิดหลัก 
3 ประการ คือ เป็นการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  ( Sustainability), การมีส่ วนร่ วมของทุกภาคส่วน 
(Inclusiveness) และ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ( International Collaboration) แผนฯ นี้ 
พัฒนาตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 แผนการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และ 12 วาระสงขลา ปี พ.ศ.2562 “สงขลาเมืองแห่ง
ความสุข” 

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้น าทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 38 ล้านคน ในปี 2561 เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 7.27 จากปี
ก่อนหน้า และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และรายได้จากการท่องเที่ยว 2.94 ล้านล้านบาท เป็นรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 1.87 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.46 
จากปีก่อนหน้า โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย 
เกาหลี ลาว และญี่ปุ่น ตามล าดับ แม้ว่าที่ผ่านมา การท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ปัจจุบันก็มีวิกฤติและ
ความเสี่ยงที่ส่ งผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง เช่น การ  
ก่ออาชญากรรมในพ้ืนที่ที่ท าให้เกิดบรรยากาศความกลัวและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่มีความรุนแรงขึ้นจากสภาวะโลกร้อน ความเสี่ยงของโรคระบาด ซึ่งปัจจุบันได้เกิดโรคระบาดที่
เกิดจากไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นการระบาดที่ WHO ประกาศให้เป็นการระบาดระดับ
โลก (Pandemic) ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในช่วงแรกของการระบาด (เปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2562 และ 2563) นักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 22.4  
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การระบาดในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และจะส่งผลต่อรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในอนาคตด้วย 

ในปี 2560 จังหวัดสงขลามีนักท่องเที่ยวรวม 7.02 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้า  
สูงเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้รองจากจังหวัดภูเก็ต มีรายได้จากการท่องเที่ยว 59,831.77 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10.1 จากปีก่อนหน้า สูงเป็นอันดับ 4 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี 
ตามล าดับ นักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางมาจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ในปี 2562 มีจ านวน
ประมาณ 2.43 ล้านคน  

จากการด าเนินการโครงการฯ โดยการระดมสมองของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และจากการ
วินิจฉัยของคณะผู้ทรงคุณวุฒิในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ได้ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส (SWOT 
Analysis) การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศ
สมาชิกอาเซียนใต้ ดังนี้ 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้  
 (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

• มีอ าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภาคใต้ตอนล่าง 

• มีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย กรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืน ๆ จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน และมีด่านชายแดนที่เชื่อมกับมาเลเซีย 

• อ าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง มีโรงพยาบาลเอกชนที่มี
มาตรฐานระดับสากลหลายแห่ง และเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการแพทย์ที่ทันสมัยและ
ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 

• มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อ าเภอสะเดา 

• เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาทุกระดับ และมีชื่อเสียงระดับต้น ๆ ของประเทศ 

• เป็น Sports City และเป็นเมืองกีฬาด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

• เป็น Mice City มีศูนย์ประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการประชุม  
อีเว้นท์ต่างๆ ได้ มีโรงแรมและห้องพักท่ีมีมาตรฐานเป็นจ านวนมาก 

• มีความเป็นพหุวัฒนธรรม หลากหลายเชื้อชาติ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทีส่ าคัญ 

• มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาที่
เป็น Lagoon Lake ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นทะเลสาบสามน้ าที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

• ขาดส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ 

• ขาดการวิเคราะห์ อัตลักษณ์ และการรับรู้ทิศทางและกรอบการพัฒนาหรือ
เป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วนเพ่ือการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ขาดการ
เชื่อมโยงและมองภาพใหญ่ และการใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
การท่องเที่ยว 

• ขาดการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

• บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ และชุมชนยังขาดการพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
เพ่ือการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

• แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีศักยภาพแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

• ขาดการสนับสนุนในการสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ 

• ขาดการท างานอย่างบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ขาดการท างานร่วมกันของ
ภาครัฐ ซึ่งมีการท างานที่ซ้ าซ้อนกันและไม่ต่อเนื่องกับภาคธุรกิจและชุมชน / 
ธุรกิจ / เอกชน ท้องถิ่น 

• ขาดการลงทุนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่เนื่องจากภาคธุรกิจ / เอกชนไม่มีความเชื่อมั่น
ในการลงทุน และหวังพึ่งภาครัฐมากเกินไป 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

• จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาและพ้ืนที่โดยรอบ มีความโดดเด่นและมี
วัตถุดิบและองค์ความรู้และความพร้อมในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการ
บริการที่จะสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้ BCG Model 

• เป็นจุดเชื่อมต่อ Internet node / Gateway ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 

• เส้นทางการคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและปริมาณ  และป้ายบอก
เส้นทาง สถานที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาษาไทย 

• มีเที่ยวบินนานาชาติน้อยมาก ปัจจุบันมีเที่ยวบินมาจากกัวลาลัมเปอร์และ
สิงคโปร์เท่านั้น ยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากอินโดนีเซีย 

โอกาส (Opportunities) ความท้าทาย (Challenges) 

• อยู่ในพ้ืนที่กรอบความร่วมมือ IMT-GT ซึ่งให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว มีโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 1 เชื่อมโยงพ้ืนที่ สงขลา ปีนังและ 
เมดาน 

• การใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้ อ าเภอสะเดา 

• มีความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ 

• โครงการเมืองต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้สามจังหวัด 
ตามศักยภาพ และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแผน
เร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

• รัฐบาลให้การท่องเที่ยวเป็นนโยบายชาติและเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาชุมชน 
กระจายรายได้ และลดช่องว่าง 

• การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ใกล้เคียงที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เช่น จังหวัดสตูล 
พัทลุง 

• สถานการณ์ความปลอดภัยจากภัยความมั่นคง 3 จังหวัด เนื่องจากความไม่รู้และ
น าไปเชื่อมโยงกับ 3 จังหวัด นักท่องเที่ยวเกิดความกังวล นักท่องเที่ยวต่างชาติ
บางประเทศจะถูกห้ามโดยทางรัฐบาล ไม่ให้เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เนื่องจากใกล้
พ้ืนที่สีแดง และบางอ าเภอถูกประกาศรวมไปด้วย ส่วนนักท่องเที่ยวในประเทศ
เองก็จะเกิดความกลัวเช่นเดียวกัน  

• ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากทั้งอุบัติเหตุและ
ภัยธรรมชาติ ที่ยังมีความเสี่ยงและเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นเป็นระยะ ๆ 

• การเสื่อมโทรมของทรัพยากรจากการท่องเที่ยวและมลภาวะที่เกิดขึ้น เช่น ขยะ 
น้ าเสีย 

• การขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และขาดแรงงาน
ที่มีทักษะจ าเป็น ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ 
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แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินการการพัฒนาการท่องเที่ยวของสงขลาเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้  ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ  
3) ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 4) นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 5) ยุทธศาสตร์การและแนวทางการด าเนินการ 6) 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 7) ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ และ 8) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1)  วิสัยทัศน์ “สงขลา: จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมและนานาชาติ”  
“Songkhla: a unique destination for multicultural and international tourists” 

2)  พันธกิจ 5 ประการ ประกอบด้วย  
2.1)  เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  
2.2)  ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่เป็นการก าหนดต าแหน่งและทิศทางการพัฒนาของเมือง

หลักของจังหวัดสงขลา  
2.3)  จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา  

เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้  
2.4)  พัฒนาบุคลากรด้านท่องเที่ยวของสงขลาสู่มาตรฐานสากล  
2.5)  เสริมสร้างความโดดเด่นด้านพหุวัฒนธรรม 

3)  ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่  
การพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติ  
ควรมุ่งเน้นที่ 3 เมืองหลักของจังหวัดสงขลา คือ อ าเภอสะเดา หาดใหญ่ เมืองสงขลา และ
บางส่วนของสิงหนคร ดังภาพแผนที่เมืองหลักของจังหวัดสงขลา และเชื่อมโยงเมืองโดยรอบ
ซ่ึงมีทรัพยากรการท่องเที่ยวแตกต่างกัน รายละเอียด ดังนี้ 
 

 
แผนท่ีเมืองหลกัของจงัหวดัสงขลา และเมืองเช่ือมโยงโดยรอบ 

สญัลกัษณ ์ คือ การเช่ือมโยงทางบกโดยรถยนต ์และ  คือการเช่ือมโยงทางอากาศ 
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3.1)  สะเดา: ประตูสู่อาเซียน “Sadao: Gateway to ASEAN” 
อ าเภอสะเดา เป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากมาเลเซียมายังจังหวัด
สงขลาโดยทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ผ่านด่านนอกและด่านปาดังเบซาร์ พิธีการผ่าน
ด่านที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และป้ายบอกทางที่เป็นภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากเป็นเมืองชายแดน การจัดสถานที่ที่เป็นจุดแวะพัก ห้องน้ า อาหาร
เครื่องดื่ม สินค้าพ้ืนเมืองโดยเฉพาะสินค้าเกษตร สินค้า Outlet จากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จะช่วยให้มีการใช้จ่ายเกิดขึ้นในพ้ืนที่   

3.2)  หาดใหญ่: เมืองแห่งเทศกาล “Hat Yai: City of Festivals” 
หาดใหญ่เป็นเมืองแห่งเทศกาล “City of Festivals” หรือ “City of Fun” หรือ 
“City of Happiness” ต่างมีความหมายไปในแนวเดียวกัน ความสุข สนุกสนานจาก
การเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ เป็นจุดเด่นของหาดใหญ่ รวมถึงจากการมีสุขภาพที่ดี 
อาหารการกินความหลากหลาย มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การศึกษา 
การคมนาคม การแพทย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูง มีสิ่งอ านวยความสะดวกและที่
พักส าหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายวัตถุประสงค์ จากโครงการเมืองกีฬาด้านกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ หาดใหญ่มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางกีฬา e-sports ของภูมิภาค 
IMT-GT โดยการเชื่อมโยงกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยในการจัดทัวนา
เม้นท์ใหญ่ๆ ที่สามารถดึงผู้สนใจในกีฬาประเภทนี้จากมาเลเซีย สิงคโปร์และ
อินโดนีเซียมาได้ มีการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัด
สงขลา(SCEB) เพ่ือขับเคลื่อนสงขลาสู่ MICE City และเมืองปลอดภาษีในที่สุด 

การขนส่งสาธารณะยังเป็นอุปสรรคส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยไม่มีรถส่วนตัว 
แม้ในตัวเมืองจะมีบริการขนส่งสาธารณะหลากหลาย จึงควรส่งเสริมให้มีการจัดท า
ระบบบริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงพัฒนาสมรรถนะการ
สื่อสารและบริการของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การท างานร่วมกันอย่างบูรณาการและไป
ในทิศทางเดียวกัน   

3.3)  สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก (Songkhla: Towards World Heritage) 
เมืองสงขลาเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เป็นเมืองเก่าที่ยังมี
ชีวิต มีประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลือให้เห็นถึงปัจจุบัน ทั้งวิถีชิวิต สถาปัตยกรรม 
อาหาร วัฒนธรรม ความเชื่อ ซึ่งมีความน่าสนใจโดยตัวเมืองเอง ประกอบกับท าเลที่
ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลมีหาดทราย และมีทะเลสาบสงขลาที่มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ า และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชีวิตของชาวสองทะเลสามน้ า มีศักยภาพในการผลักดันให้เป็นเมือง
สร้างสรรค์ (Creative City) ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO (UNESCO 
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Creative City Network) ควรปรับปรุงบริการขนส่งสาธารณะที่ยังไม่เป็นระบบ ป้าย
บอกทางและข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษมีพบเป็นบางที่เท่านั้น ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาให้ได้มาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อไป 

3.4)  การเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง 
จังหวัดสงขลานอกจากจะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเองแล้ว สงขลา
ยังอยู่ในท าเลที่ดีมาก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยว
เช่นเดียวกัน ด้วยระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร โดยรอบคือจังหวัดสตูล พัทลุง
และปัตตานี มีอ าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีสนามบินนานาชาติ
หาดใหญ่ ซึ่งนักท่องเที่ยงสามารถเดินทางต่อไปยังเบตงได้ด้วย 

4)  นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ฉบับนี้ พัฒนาขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวจะถูก
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ในการจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและการบริหาร
จัดการแต่ละกลุ่มย่อยด้วย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
4.1)  นักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

นักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เดินทาง
มายังจังหวัดสงขลา มีการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากและเป็นเวลานานแล้ว 
แต่นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียยังมีจ านวนน้อย ในปี 2561 ชาวอินโดนีเซียประมาณ  
9 ล้านคนได้เดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศ แต่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพียง
ประมาณ 7 แสนคน โดยมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต จากการศึกษา
พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียกลุ่มหนึ่งไม่สนใจเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย ซึ่ง
มีเหตุผลหลักคือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงความกังวลเรื่องความ
ปลอดภัยและเหตุจลาจลของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุส าคัญมากที่จะต้อง
ค านึงถึง นอกจากนี้ชาวอินโดนีเซียยังไม่รู้จักประเทศไทยมากนัก การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยถือเป็นสิ่งส าคัญ การมีความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและผจญภัย การท่องเที่ยวที่ช่วย
ผ่อนคลายความเครียด และการท่องเที่ยวในรูปแบบของครอบครัว รวมถึงการตลาด
เกี่ยวกับความสะดวกสบายในการเดินทาง โปรโมชั่นจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือ
สายการบินที่น าเสนอถึงความคุ้มค่าแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ  
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4.2)  นักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม 
ประชากรอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนของประเทศไทย  
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิม ซึ่งมีความต้องการพ้ืนฐานเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่มี
ความต้องการพิเศษ 2 อย่างคือ อาหารฮาลาลและสถานที่ส าหรับท าการละหมาด 
ดังนั้นการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมจึงควรจัดให้มีการบริการที่ได้รับรอง
มาตรฐานฮาลาล หรือมีกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว
มุสลิม (Muslim Travelers Friendly) ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งพันธมิตร
ทางธุรกิจอย่างโรงแรมต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวชาวอินโดนี เซียได้รู้ จักกับสถานที่ท่องเที่ยว 
พหุวัฒนธรรม เทศกาล และกิจกรรมการทางวัฒนธรรม จัดท าและประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการท่องเที่ยวร่วมกัน ส่งเสริมบรรยากาศพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 

4.3)  นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม สุขภาพ การประชุม การแข่งขันกีฬา 
นักเดินทางอินโดนีเซียกลุ่มที่เดินทางมาเพ่ือการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่จะเดินทาง
ไปที่ประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซีย เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความก้าวหน้าทางด้าน
การสุขอนามัยและการแพทย์สูงกว่าอินโดนีเซีย  อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมี
วิทยาการทางด้านการแพทย์ชั้นแนวหน้าเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ
จังหวัดสงขลา มีศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ทันสมัยและศักยภาพสูง
มากระดับชั้นน าของประเทศ มีโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติ  และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพหลากหลาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าสิงคโปร์ ซึ่งศักยภาพและ
ความพร้อมเหล่านี้ยังไม่เป็นที่รับรู้ของประเทศเพ่ือนบ้านกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่
เดินทางมาประชุม สัมมนา จัดนิทรรศการ ออกร้านต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขัน 
มหกรรมกีฬา เป็นโอกาสของสงขลาในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้จากการ
ขับเคลื่อน “สงขลา Sports City” และ“สงขลา MICE City” 

4.4)  นักท่องเที่ยวคุณภาพ หรือนักท่องเที่ยวศักยภาพ 
นักท่องเที่ยวคุณภาพเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวสูง 
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดการการท่องเที่ยวให้เป็น “การ
ท่องเที่ยวคุณภาพ” โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือข้อก าหนด เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน 
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5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิก
อาเซียนใต้ฉบับนี้ ยึดหลักการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน คือการพัฒนาสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ่งคือทุนมนุษย์ด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีความส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แผนฯ นี้  
ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักๆ 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การตลาดมุ่งเป้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 ในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้มีการจ าแนกเป็นประเด็นย่อย ๆ และน าเสนอแนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังตารางแสดง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ พร้อมแนวทางการด าเนินการระยะเร่งด่วนและระยะยาว 

6)  ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์  
เนื่องจากแผนฯ นี้ เป็นแผนที่ต่อยอดจากการด าเนินงานของจังหวัด เป็นการด าเนินงานที่มี
การระบุกลุ่มเป้าหมาย คือนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ และมี
วัตถุประสงค์ชัดเจนในการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว ดังนั้นตัวชี้วัดหลักที่แสดง ให้เห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ของแผน จีงก าหนดเป็น 

• จ านวนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เพ่ิมข้ึน 

• ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว   

• จ านวนบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ ภาษา ทักษะ ผ่าน
มาตรฐาน MRAs เป็นต้น 

• สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  เช่น Muslim Friendly guideline and 
certification เส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ า สินค้า GI และการขับเคลื่อน ต าหรับ
อาหารต่างๆ 

 ทั้งนี้ งบประมาณสนับสนุนและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ จะเป็นปัจจัยก าหนดปริมาณ
ของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
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7)  ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการประสบผลส าเร็จ 
 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการประสบผลส าเร็จของแผนฯ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้งที่

เกี่ยวข้องโดยตรงภายในจังหวัด และที่ เกี่ยวข้องกับประเทศเป้าหมายซึ่งต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสื่อกลาง จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหลักของประเทศไทย
ภายใต้ IMT-GT และมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นฝ่ายเลขาของมุขมนตรีฝ่ายไทย ท า
ให้เป็นโอกาสของจังหวัดสงขลาในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านทาง  WGT, 
IMT-GT อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของแผนฯ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ ประกอบด้วย 

• จังหวัดรับแผนฯ นี้ เป็นแผนของจังหวัดต่อยอดจากแผนพัฒนาจังหวัด  

• มีการเชื่อมโยงนโยบายสู่ทุกฝ่ายและทุกระดับเพ่ือรับทราบและพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

• มีการก าหนดผู้รับผิดชอบพร้อมจัดงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนแผนฯ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

• ด้านโลจิสติกส์การเดินทางในอนาคต จ าเป็นต้องมีเที่ยวบินตรง อินโดนีเซีย-
หาดใหญ่ 

• การอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางจากปีนังสู่หาดใหญ่ 

• ภาพพจน์ความปลอดภัยของพ้ืนที่ ที่ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสามจังหวัดด้าน
ความมั่นคง 

8) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลาเพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
นักท่องเที่ยวนานาชาติเดินทางมาเยือนและท ารายได้หลักจากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสงขลา มาอย่าง
ต่อเนื่อง ความชัดเจนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงมีความ
จ าเป็นในการรักษาระดับของนักท่องเที่ยวนานาชาติ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ นี้ เป็นแผนที่
ต่อยอดแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยเฉพาะจาก
อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ และในระยะยาวนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลก  

การเชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนฯ ในทุกระดับของหน่วยงานในจังหวัดสงขลา มีความส าคัญ
มากในการพัฒนาอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การขับเคลื่อนโดยคณะท างานที่ประกอบด้วย
ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
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คณะท างานตามแผนยุทธศาสตร์และเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมและนานาชาติ ประกอบด้วยคณะต่างๆ ดังนี้  

1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนานาชาติของจังหวัดสงขลา  
2) คณะท างานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนานาชาติ (อินโดนีเซีย) 
3) คณะท างานขับเคลื่อน Songkhla Sports City  
4) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา หรือ Songkhla Convention 

and Exhibition Bureau (SCEB) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
5) คณะท างานขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก 
6) คณะท างานขับเคลื่อน Songkhla Health and Wellness Tourism เป็นต้น 
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ตารางแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ พร้อมแนวทางการด าเนินการระยะเร่งด่วนและ
ระยะยาว 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
1 การตลาดมุ่งเป้า

และความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

1.1 การตลาดมุ่งเป้าเชิงรุก จัด Road Show โดย ภาครัฐและเอกชน (ต่อเนื่อง 3 ปี) ตั้งส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ทีป่ีนัง ประเทศมาเลเซีย 

ท าการตลาด/ปฏิทินการท่องเที่ยวร่วมกัน  
จัดท าสื่อแลกเปลี่ยนกับประเทศอินโดนีเซีย / ประกวดสื่อ
นานาชาติ 

 

จัด Familiarization Trip (FAM Trip) และจับคู่ทางธุรกิจ เน้น
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

 

1.2 การเชื่อมโยงทางกายภาพ พัฒนาศักยภาพและขั้นตอน พิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรอย่างไร้ตะเข็บ ที่ด่านนอกและด่านปาดังเบซาร์ 

จัดให้มีเที่ยวบินตรงระหว่างหาดใหญ่-เมดาน 
ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ปรับปรุงเส้นทางรถไฟสายต่อเนื่อง กรุงเทพฯ-บัตเตอร์เวอร์ธ  
จัดให้มีขนส่งสาธารณะประจ าทางที่มีคุณภาพ และปริมาณ 
เชื่อมโยง ปีนัง-หาดใหญ่ (และสนามบิน) 

 

1.3 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบ
IMT-GT 

เชื่อมโยงภาคธุรกิจระหว่างประเทศให้มีการลงทุนร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดแพคเกจร่วมกัน การจับคู่ทางธุรกิจ
ผ่านทาง JCB, IMT-GT 

การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรม
ศรีวิชัย วัฒนธรรมด้านอาหาร 
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ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
พัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับการท่องเที่ยว  (Songkhla 
Digital Ecosystem) ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
และสามารถจัดการการเดินทางได้ด้วยตนเองด้วย 

บรรจุ MICE เข้าในแผนของ WGT, IMT-GT 

Green City Network บรรจุ  Sports Tourism ในแผนของ WGT, 
IMT-GT 

Songkhla, Penang, Medan Corridor  
(Liveable Old Town) 

โครงการเยาวชนเรียนรู้เพ่ือนบ้านอาเซียน 
เ พ่ือสร้างความคุ้นเคย ตระหนักรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นพหุวัฒนธรรม  

Satun-Langawi Geoparks Network ปรับภูมิทัศน์ เมือง เส้นทางและแหล่ ง
ท่องเที่ยว 

โครงการดินแดนสุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล  
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม: กีฬาและวัฒนธรรมพื้นบ้าน  

2 เพ่ิมขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

2.1  การแข่งขันด้านราคาและ
ค่าใช้จ่าย 

จัดโปรโมชั่น – ที่พัก สายการบิน 
Sales - ห้างสรรพสินค้า 
แพคเกจพิเศษ – สุขภาพ / การท่องเที่ยว  

 

การก าหนดมาตรฐานการบริการ / ราคาค่าโดยสารรถรับจ้าง / 
ค่าท่ีพัก / ร้านอาหาร / บริการ / สินค้า 

 

ปรับภูมิทัศน์เมือง เส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยว  



 

โครงการศึกษาพฒันาศักยภาพการทอ่งเทีย่วของกลุ่มจังหวัดชายแดนใตเ้พือ่เพิม่นักทอ่งเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  ก-14 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
2.2  สงขลาสู่เมืองมรดกโลก จัดตั้งคณะท างานและขับเคลื่อน “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” 

จัดท าแผนและขับเคลื่อนตามแผน 
มีระบบการบริหารจัดการเป็นพื้นที่พิเศษ 

ทางกายภาพ: จัดท า Zoning และปรับภูมิทัศน์ริมน้ า / พ้ืนที่
ภายใต้โครงการ ระบบกระจายนักท่องเที่ยว Street Arts 

 

สร้างกระแส: คนในพ้ืนที่เข้าใจ ตระหนัก เห็นความส าคัญ 
คุณค่า รักเมืองเก่า และต้องช่วยกันรักษาไว้ / อบรมมัคคุเทศก์
เมืองเก่า / ฉายภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสงขลา 

 

จัด International Arts and Music Festival  
โครงการดินแดนสุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล  
เชื่อมโยง ปีนัง สงขลา เมดาน ภายใต้ IMT-GT  

2.3  สงขลาเมืองแห่งความสุข
และสุขภาพที่ด ี

ประชาสัมพันธ์และการตลาด / Road show การบริการด้าน
สุขภาพ 

พัฒนาหลั กสู ต ร  Sports Management 
การจัดการกีฬา 

การด า เนินการภายใต้ภาระกิจ  Sports City โดยขยาย
ครอบคลุม e-sports ด้วย 

สงขลาเป็น IMT-GT eSports Center  

จัดงาน International Festival จัด IMT-GT International Events 
ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจด้านสุขภาพระดับพรีเมี่ยม เช่น นวด
ไทย (UNESCO Intangible heritage) สปา วารีบ าบัด เป็นต้น 

 

จัดปฏิทินประจ าปีวิ่งเพ่ือสุขภาพจังหวัดสงขลา  
กีฬาเชื่อมโยงสงขลากับมาเลเซียและอินโดนีเซีย  
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2.4  สงขลาเมืองพหุวัฒนธรรม

และความเป็นนานาชาติ 
จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน Muslim Friendly Restaurant and 
Destination 

จัดให้มีศูนย์จ าหน่ายสินค้า ของที่ระลึก 
พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม อ าเภอสะเดา ทาง
ไปด่าน 

การรับรองมาตรฐาน Muslim Friendly Restaurant and 
Destination 

หาดใหญ่: เมืองปลอดภาษี 

สงขลาเมืองแห่ งอาหารและวัฒนธรรมอาหารการกิน 
(Gastronomy City) รวบรวมและพัฒนาต าหรับอาหาร
คาบสมุทรสทิงพระ ต าหรับเมืองเก่าสงขลา 

โปรโมทต าหรับอาหารสงขลา ให้มีความเป็น
สากลอย่างมีเอกลักษณ์ของพ้ืนถิ่น 

ปรับภูมิทัศน์คลองเตย หาดใหญ่ ขยายต่อการท่องเที่ยวทางน้ า 
(คลอง) ในเมืองหาดใหญ่  

เชื่อมโยงทางเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางคลอง
พร้อมพัฒนาจุดท่องเที่ยวที่ท่าเรือแต่ละจุด 
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมลดปริมาณรถในตัว
เมืองได้ด้วย 

พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับวิถีชุมชน  ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม อิสลาม คริสต์ พุทธนิกายต่าง ๆ  

เส้นทางหลวงพ่อทวด 
เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระทางน้ า 9 วัด 

การศึกษาวิจัยรากเหง้าไทยจีนสงขลาและพัฒนาต่อยอดสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ศึกษาวิจัยวัฒนธรรม Peranakan ใน
สงขลา 

มีการไปมาหาสู่กันและแชร์วัฒนธรรม 
รวมถึงด้านการศึกษา 

2.5  สงขลาเมืองสองทะเล 
สามน้ า 

ขึ้นทะเบียน GI สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพ่ิมเติม  
 

เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ าทะเลสาบ
สงขลาอย่างยั่งยืน 
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จัดท าแผนบูรณาการพร้อมงบประมาณขับเคลื่อนสินค้า GI ยกระดับ Event สองทะเลสามน้ า โปรโมท

การท่องเที่ยวทะเลสาบและของดีสามน้ า  
ขึ้นเป็นระดับ International  

สร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีอัตลักษณ์  ทางด้านภูมิปัญญา 
เรื่องราว และความคิดสร้างสรรค์ 

 

จัดท าแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน  
2.6  การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ / 

เส้นทางคมนาคม
ท่องเที่ยว / ข้อมูล
ข่าวสาร การจัดการการ
เดินทาง 

พัฒนา Songkhla Digital Ecosystem เพ่ือการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลา / รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอยู่ในรูปที่ให้
ประสบการณ์เสมือนจริง (AR) กับนักท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) 

เที่ยวบินตรงอินโดนีเซีย – หาดใหญ่ 

ระบบขนส่งสาธารณะส าหรับนักท่องเที่ยว เช่นรถบัสประจ า
ทาง เรือ รถไฟ 

ปรับภูมิทัศน์เมืองและเส้นทางท่องเที่ยว 

จัดท าระบบบริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิ เคชัน 
(ภาษาอังกฤษ) 

ทางรถไฟเพ่ือการท่องเที่ยว สายหาดใหญ่-
สงขลา 

จัดท าป้ายแสดงเส้นทางท่องเที่ยวและข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ  
พัฒนารถไฟหาดใหญ่ปาดัง เพ่ือเชื่อมต่อกับบัตเตอร์เวิร์ธ มาเลเซีย  
การใช้ เทคโนโลยี AR / VR กับการโปรโมทการท่องเที่ยว 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

จัดระบบการเข้าถึง ส าหรับนักท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสาร 
แอพพลิเคชั่น เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์  
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2.7  การพัฒนามาตรฐานด้าน

ความปลอดภัย 
จัดท าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยครบวงจร และมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรการท่องเที่ยว 

มีการบั งคับ ใช้  SHA (Amazing Thailand Safty & Health 
Admintration) ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 

 

ระบบลงทะเบียนนักท่องเที่ยว เพ่ือติดตามดูแลความปลอดภัย  
จัดตั้งศูนย์บูรณาการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวประจ าจังหวัด 

/ มีหน่วยปฏิบัติการป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้าน
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม สาธารณภัย สามารถการปฐม
พยาบาล CPR ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมให้
ผู้เกี่ยวขอ้งด้วย 

 

จัดท ามาตรฐานความปลอดภัยด้ านการท่องเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวในทุกๆ กิจกรรม เช่น มีการอธิบาย และสาธิตให้
ความรู้การใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและแนวปฏิบัติในทุก
กิจกรรมการท่องเที่ยว และมีการรับรองมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิม
ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 

 

จัดท าคู่มือปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
พร้อมข้อมูลการเข้าถึง และแจ้งเหตุ เป็นภาษาอังกฤษ 
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3 การพัฒนาทุน

มนุษย์ภาคการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ 

3.1  พัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะในการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ 

ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว (หลักสูตรกรมการท่องเที่ยว) 

บรรจุภาษาอินโดนีเซีย มาเลย์และจีนใน
หลั กสู ตรของ โร ง เ รี ยน ( เ พ่ิม เติ มจาก
ภาษาอังกฤษ) 

ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมแรงบันดาลใจที่หมู่บ้านภาษาอังกฤษ 
ประเทศอินโดนีเซีย 

เสริมสร้าง พัฒนาวัฒนธรรมจิตบริการ 

3.2  พัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินัก
วิชาชีพของอาเซียน ในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว (ASEAN 
MRA-TP) แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 

จัดให้มีหน่วยงานรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว ASEAN 
ตามภูมิภาค โดยเฉพาะเมืองหลัก ๆ เช่นสงขลา เป็นต้น 

 

โครงการมัคคุเทศก์น้อย ปลูกฝังการอนุรักษ์พ้ืนที่ของตนเอง 
สร้างรายได้แก่เด็กและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ 

 

พัฒนาบุ คล ากรที่ มี บทบาท เกี่ ย ว ข้ อ งกั บการต้ อน รั บ
นักท่องเที่ยว ในด้านการบริการ ภาษาต่างประเทศ คุณธรรม 
จริยธรรม และกฎหมาย 

 

อบรม “เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี”  
แก่ชุมชน ให้มีมาตรฐานความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว / สร้าง
ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
3.3  มีความรอบรู้และความ

เข้าใจในบริบทของ
จังหวัดสงขลา 

วิจัยและจัดท าชุดความรู้ “เล่าเรื่องเมืองสงขลา” บรรจุในหลักสูตรท้องถิ่นของทุกโรงเรียน
ภายในจังหวัดสงขลา 

อบรม “เล่าเรื่องเมืองสงขลา” แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
จัดท าสื่อ“เล่าเรื่องเมืองสงขลา”  
วิจัยเชิงลึก แหล่ง / วัฒนธรรม / สินค้า ผลผลิต ตามพ้ืนที่ 
ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

 

อบรม / พัฒนามัคคุเทศก์ให้มีความรู้ เข้าใจในความเป็นอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

 

3.4  สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริหารจัดการ 

อบรมหลักสูตรการใช้ Songkhla Digital Ecosystem   
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนด้านการท่องเที่ยว: ศึกษาดูงานจาก
ชุมชนรางวัลกินรีทองค า 

ส่งการท่องเที่ยวชุมชนประกวดชิงรางวัล 
“กินรีทองค า” 

อบรมหลักสูตรการขายออนไลน์  
3.5  สมรรถนะในการจัดการ

เรื่องความปลอดภัย 
อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิต / CPR  
อบรมมาตรฐานสุขอนามัยการท่องเที่ยว (SHA) และบังคับใช้
อย่างทั่วถึง 

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในคนไทย 
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แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนตอนใต้ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียน
ตอนใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการท างานระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ และส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน ภาควิชาการ และต่างประเทศ คือ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจ าจังหวัดสงขลา และ
สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจ าจังหวัดสงขลา โดยการสนับสนุนวิทยากรและเอกสารการประชุม
โดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นานาชาติ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ประชุมโต๊ะกลม การประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้ร่วมโครงการจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนรวมทั้งสิ้นกว่า 600 คน 

แผนฯ ฉบับนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรุกในการยกระดับการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมอย่างมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
บนมาตรฐานสากล ให้สามารถรองรับและเพ่ิมนักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระยะแรกจากอินโดนีเซียและมาเลเซียที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT และในระยะยาวจากทั่วโลก 

สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2019 มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 และหยุดชะงักในเวลา
ต่อมา เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่และ
กระจายทั่วโลก (Pandemic) ท าให้ต้องมีการปรับพฤติกรรมเพ่ือป้องกันการติดโรคดังกล่าว เกิดเป็น  
นิวนอร์มัล “สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามี
เหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่าง จึงมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่
ปกติและเป็นมาตรฐาน" เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การก าหนดระยะห่างระหว่างบุคคล 
การไม่อยู่ในที่แออัด และปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพ่ือการติดตามความเสี่ยงของการเพ่ิมจ านวน
ผู้ป่วย ทางด้านการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันต้องมีการปรับพฤติกรรม และการบริการตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพ  (Amazing Thailand Safety & Health Administration, SHA) ตามโครงการ
ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นนิวนอร์มัลส าหรับ  
10 ประเภทกิจการ 

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท าให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับมาตรฐานทางการแพทย์
และสาธารณสุขระดับ World Class และเป็นที่ 2 ของประเทศที่มีการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ดีที่สุดของโลก รองจากประเทศออสเตรเลีย นอกจากทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว 
การที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารและเป็นครัวโลก มีความมั่นคงทางอาหารสูงมาก ทั้ง 2 ประเด็น
เป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะสงขลาซึ่งมีความเข้มแข็งทางด้านการแพทย์  
และสาธารณสุข ความอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเล บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติ  จึงเป็น 
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โอกาสในการพัฒนายกระดับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติโดยเฉพาะ Health and Wellness 
tourism, Medical tourism, Gastronomy tourism เป็นต้น   

คณะผู้จัดท าแผนฯ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณในการสนับสนุนในทุก  ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้การสนับสนุน  
และแนะน าการเขียนข้อเสนอโครงการ ขอบพระคุณ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ที่ให้การสนับสนุน ค าแนะน า ก าลังใจ และอ านวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน ขอบพระคุณ 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่ได้ให้ความรู้ในฐานะวิทยากร ให้ค าแนะน า และสนับสนุนทีมวิทยากรและ
เลขานุการตลอดโครงการ ขอบพระคุณ คุณอ าพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (หัวหน้า
ส านักงานจังหวัดสงขลา ณ เวลานั้น) ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมต่าง ๆ และให้ค าแนะน าอย่าง
ต่อเนื่อง ขอบคุณ คุณบัวยัญ สุวรรณมณี อดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา คุณชนินทร์ สาครินทร์ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิทยากร ชุมชนเครือข่ายและผู้ร่วมกิจกรรมของโครงการทุก ๆ ท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ นี้  
จนส าเร็จลุล่วง 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณท่านกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจ าจังหวัดสงขลา Mr. Muhd Afandi Abu 
Bakar กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ าจังหวัดสงขลา Mr. Fachry Sulaiman และเจ้าหน้าที่ของสถาน
กงสุลทั้งสองประเทศท่ีให้การสนับสนุนโครงการนี้ ในการเข้าร่วมการเสวนาความร่วมมือในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน การประชุมโต๊ะกลมหัวข้อโลจิสติกส์ การประเมินเส้นทางท่องเที่ยวสงขลา สตูล และเบตง 
พร้อมทั้งให้ความเห็นและค าแนะน าในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
จากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนที่เติมเต็มให้แผนฯ นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้  ในระหว่างการด าเนินงานโครงการ ฝ่ายไทยได้เข้าร่วมโครงการที่จัดโดยสถานกงสุล
อินโดนีเซีย 2 กิจกรรม คือ FAM trip ไปยังเมือง Padang, West Sumatra และ Trade Expo Indonesia 
ที่ Jakarta, Indonesia เป็นการริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในการโปรโมทการท่องเที่ ยวร่วมกัน  
ซึ่งควรมีการสานต่อเพ่ือให้ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศได้รู้จักซึ่งกันและกัน มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้นใน
อนาคต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

คณะผู้จัดท าฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนฯ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างมีทิศทาง ยั่งยืน และมีมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวนานาชาติของภาคใต้ตอนล่างอย่างแท้จริง เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ ต่อไป 

 
คณะผู้จัดท าแผนฯ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.1 เกี่ยวกับโครงการ 
1)  หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยได้ก าหนดกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)1 โดยก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น ประเทศที่ พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

• ความมั่นคง 

• การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

• การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

• การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ  

• การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีสู่การปฏิบัติ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยให้ผ่านแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)2 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

• การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

• การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

• การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

• การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

• การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน  

• การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

• การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

• การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 

• ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

                                                           
1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 
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ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา “โมเดลประเทศไทย 4.03” ที่มุ่งเน้นให้การพัฒนาประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ใน 3 มิติส าคัญคือ 

• เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์สู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 

• เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม สู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ 

• เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

โครงการนี้มีการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล โมเดลประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ือเพ่ิมทักษะในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9 
เรื่องการพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมถึงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด อาทิ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว การสร้างจิตส านึกด้านการท่องเที่ยวส าหรับ
ประชาชน และมาตรการที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสอดคล้องกับมาตรฐาน และยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 – 
2564 และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT 

โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยว 
จากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ โดยมุ่งเน้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล ด าเนินการโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา  
ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สงขลา และเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการใช้องค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกและเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์  
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นข้อมูลส าคัญในการบูรณาการเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่มีมิติด้านวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีความโดดเด่น สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ได้อย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานระดับสากล การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ได้ นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการฯ นี้ ยังมุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาในเชิงระบบ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลและกระบวนการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีส่วน
ร่วมตลอด Value Chain เพ่ือให้เป็นกระบวนการที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการ
ท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์และยั่งยืน มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

                                                           
3 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่ง

คั่ง มั่นคง และยั่งยืน, พฤศจิกายน 2559 
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มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นพหุวัฒนธรรมและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม BCG model 

2)  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
การด าเนินงานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้   

• จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
(เน้นสงขลาและสตูล) เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้  

• จัดท าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบโครงการ 

• จัดท าสื่อพัฒนาการท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดน 

• สร้างเครือข่ายทางด้านการท่องเที่ยว 

• จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ 

3)  แนวคิดหลักของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ คณะผู้จัดท าได้ก าหนดแนวคิดพ้ืนฐานของแผนฯ  

ไว้ 3 ประการ คือ 

• Sustainability โดยโครงการต่างๆ จะต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

• Inclusiveness ในการพัฒนาจะต้องมีการกระจายรายได้ ลดช่องว่าง และให้โอกาสกับทุกคน 

• International collaboration มุ่งเน้นที่การต่อยอด โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายคือ
ชาวอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นกลุ่มหลัก 

4)  ขอบเขตของโครงการฯ 
การด าเนินงานของโครงการฯ มีขอบเขตในการด าเนินงานครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน  

โดยเน้นที่จังหวัดสงขลาและสตูลเป็นหลัก ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายคือ อินโดนีเซีย ส่วนอาเซียนใต้   
คือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่อยู่ทางตอนใต้ ทั้งสิ้น 6 ประเทศคือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย บรูไนและฟิลิปปินส์ ในที่นี้มุ่งเน้นเป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ 
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1.2 วิธีการด าเนินการ 

โครงการฯ นี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในรูปของ
เครือข่าย เพ่ือให้ได้ข้อมูล ความต้องการ ปัญหาอุปสรรคจากทุกมุมมองของการพัฒนา เพ่ือน าสู่การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนใต้โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ส าหรับนักท่องเที่ยวจากอาเซียนตอนใต้ 

เครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในทุกบริบท ภาคธุรกิจ/เอกชน ภาคชุมชน และภาควิชาการ และท้ายสุดคือการต่อยอด 
สู่การร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งโครงการนี้ได้มีการด าเนินงานผ่านกิจกรรมหลากหลายกับสถานกงสุล
อินโดนีเซียและสถานกงสุลใหญ่มาเลเซียประจ าจังหวัดสงขลา รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน จาก  
271 หน่วยงาน ผ่านกิจกรรมจ านวน 15 กิจกรรม 

การด าเนินงานประกอบด้วยวิธีการหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม ได้แก่  
1) การศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว นโยบาย 

แผนยุทธศาสตร์ทุกระดับ ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย IMT-GT 

2) การจัดสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทส าคัญและมีความรู้ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย  

• ผู้บริหารและตัวแทนจากภาครัฐ 

• ผู้บริหารและตัวแทนจากภาคธุรกิจ/เอกชน 

• ภาควิชาการและต่างประเทศ 

• ภาคชุมชน 

3) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมโต๊ะกลม เสวนา เพ่ือระดมสมอง รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและ
เชิงวิเคราะห์ ในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาควิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านการท่องเที่ยวและการตลาดระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวใน  
ด้านต่าง ๆ อาทิ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน มัคคุเทศก์ สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ ตัวแทน
น าเที่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ฯลฯ  

4) การประเมินการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยผู้เข้าร่วมโครงการที่ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาค
ส่วน เจ้าภาพเป็นผู้จัดการท่องเที่ยวและอีก 4 จังหวัดจะเป็นผู้ประเมิน 

5) คณะผู้จัดท า ได้น าข้อมูลจากทั้ง 4 ส่วน มาวิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผน 
ปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เ พ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ ตามกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
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ทั่ว ๆ ไป โดยมุ่งเน้นที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายคือ อินโดนีเซียและอาเซียนตอนใต้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ภาพท่ี 1.1) ดังนี้ 

• ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ปัญหา อุปสรรค (SWOT Analysis) 
ความเห็น ความต้องการของผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) สถานการณ์ปัจจุบัน 
และทิศทางในอนาคต 

• ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดต าแหน่ง การวางวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการพัฒนาที่
สอดคล้องกันกับนโยบาย ทิศทางและแผนการพัฒนาประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จังหวัดและชุมชน 

• ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนด 

• ขั้นตอนที่ 4 การขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยว
จากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้  

 
 
 

ภาพที่ 1.1 กระบวนการท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ 

  

Where are we now?  SWOT Analysis 

Where do we want to go?  Vision and Goals 

How do we get there?  Strategic and action plans 

How do we know we are there?  Monitoring and Assessment 
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1.3 สภาพภูมิสังคมจังหวัดสงขลา 

1)  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

• ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ 6° 
17' - 7° 56' องศาเหนือ ลองจิจูด 100° 01' - 101° 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเล
โดยเฉลี่ย 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวง
แผ่นดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
ทิศใต ้  ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และรัฐปะลิสของมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 

• ขนาดพ้ืนที่ จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่  
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

• ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสงขลาทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ 
เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสอง
ส่วนเชื่อมต่อกัน โดยสะพานติณสูลานนท์ พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นราบลุ่ม ทิศตะวันออก
เป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ า 
ล าธารที่ส าคัญ 

• ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่าน
ประจ าทุ กปี  เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อนตุ ล าคมถึ ง กลา ง เดื อนมกราคม  เป็ นช่ ว งลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จะเป็นลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลท าให้จังหวัดมีฤดูกาล 2 ฤดู คือ 

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งจะเป็นช่วงหลังจากหมดมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมีฝนตกทั้งในช่วงลม
มรสุมตะวันออกเฉียง เหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  แต่ ในช่วงลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม4  

                                                           
4 ส านักงานจังหวัดสงขลา, บรรยายสรุปจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2557 
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2)  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่  

• ทรัพยากรดิน กองส ารวจดินกรมพัฒนาที่ดิน ได้จ าแนกดินในจังหวัดสงขลาไว้ 95 จุด ดินส่วน
ใหญ่เป็นดินทราย และดินทรายปนดินร่วนและดินเหนียวบางส่วน 

• ทรัพยากรน้ า มีทั้งแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน แหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญ ได้แก่ 

- ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีพ้ืนที่ส่วนที่เป็น
พ้ืนน้ าประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือทะเล
น้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง และจะมีสภาพเป็นน้ าจืด  ทะเลหลวง หรือ 
ทะเลสาบตอนบน เป็นบริเวณที่มีพ้ืนที่มากที่สุด สภาพน้ าส่วนใหญ่ เป็นน้ ากร่อย เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ านานาชนิด ทะเลสาบตอนล่าง มีพ้ืนที่ตั้งแต่ปากทะเลสาบที่เปิดออกสู่อ่าว
ไทยลึกเข้าไปยังทะเลหลวง สภาพน้ าเป็นน้ าเค็มและน้ ากร่อย 

- คลองอู่ตะเภา ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา ไหล
ผ่านต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอสะเดา ผ่านอ าเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านคลอง
บางกล่ ามีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร 

- คลองวาด มีต้นน้ าจากเทือกเขาบรรทัด ในอ าเภอหาดใหญ่ ไหลไปลงคลองอู่ตะเภา  
ความยาวประมาณ 37 กิโลเมตร 

- คลองรัตภูมิ ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง กั้นเขตแดนระหว่างอ าเภอรัตภูมิ
กับจังหวัดสตูล ไหลผ่านอ าเภอรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบาง 
ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร 

- คลองเทพา มีต้นน้ าจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านอ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอเทพา  
ไปลงอ่าวไทยที่ต าบลเทพา ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร 

- คลองนาทวี ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีผ่านอ าเภอนาทวี อ าเภอจะนะ ไหลลงสู่  
อ่าวไทยที่ปากบางสะกอม ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร 

• ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดสงขลา ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2507) รวม 41 
ป่าเนื้อที่ 1,256,669.25 ไร่ หรือ 27.84% ของเนื้อที่จังหวัด จากการแปลสภาพถ่ายดาวเทียม
คงเหลือพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์ปี 2549 ทั้งจังหวัดเนื้อที่ 483,025.28 ไร่ หรือ 9.98% ของเนื้อที่
จังหวัด โดยผืนป่าใหญ่ ๆ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ 

- กลุ่มป่าในท้องที่อ าเภอรัตภูมิ อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอคลองหอยโข่ง และอ าเภอสะเดา  
ซึ่งเป็นบางส่วนของเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าเขาบรรทัด (อ าเภอรัตภูมิ) และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าโตนงาช้าง (อ าเภอรัตภูมิ และอ าเภอหาดใหญ่) ทั้งนี้ยังมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นพ้ืนที่
เตรียมการผนวกกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (อ าเภอคลองหอยโข่งและอ าเภอ
สะเดา) ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าสายส าคัญ ได้แก่ คลองภูมี คลองกลอย คลองพรุพ้อ คลองเขา
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ร้อน คลองจ าไหร คลองหลา คลองวาด คลองแก้ว คลองร า คลองต่ า คลองสายวา คลอง
โตนงาช้าง คลองบางกล่ า คลองท่าช้าง ฯลฯ 

- กลุ่มป่าในท้องถิ่นอ าเภอสะเดาและอ าเภอนาทวี ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเขา
น้ าค้าง เป็นต้นสายส าคัญได้แก่ คลองสะเดา คลองแงะ คลองพน คลองล าใหญ่ ไหลลงสู่คลอง
อู่ตะเภา และคลองกวาง คลองล าพูด คลองล าชิง คลองบอน ไหลรวมกันเป็นคลองนาทวี 

- กลุ่มป่าในท้องที่อ าเภอนาหม่อม อ าเภอจะนะ และอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง เป็นแหล่งส าคัญต้นน้ าสายส าคัญ เช่นคลองหวะ และคลองประจ า 

- กลุ่มป่าในท้องที่อ าเภอจะนะ อ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอสะเดา เป็นแหล่งต้นน้ าสายส าคัญ 
เช่น คลองล าพด คลองคล้า คลองพ้อแดง คลองดินแดง แล้วไหลรวมกันเป็นคลองสะกอม 

- กลุ่มป่าในท้องที่อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา และอ าเภอนาทวี ซึ่งบางส่วนได้รับการจัดตั้ง
เป็นห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง 

- กลุ่มป่าในท้องที่ต าบลเปียน ต าบลบ้านโหนด ต าบลสะบ้าย้อย และต าบลธารคีรี อ าเภอ
สะบ้าย้อย ซึ่งเป็นพ้ืนที่บางส่วนของพ้ืนที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว  
ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าสายส าคัญ คือ คลองเปียน ซึ่งไหลรวมกับคลองเทพา 

- กลุ่มป่าไม้ในท้องที่ต าบลทุ่งพอ ต าบลเขาแดง ต าบลจะแหน ต าบลบาโหย อ าเภอสะบ้า
ย้อย ซึ่งเป็นส่วนของพ้ืนที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าสาย
ส าคัญ คือ คลองเทพา คลองล าเปา คลองใหญ่ คลองตูหยง ไหลรวมกันเป็นคลองเทพา5

                                                           
5 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา , ข้อมูลจังหวัดสงขลา: ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด

สงขลา 
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3)  เส้นทางคมนาคม 
จังหวัดสงขลา มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ รถไฟ ทางน้ า และทางอากาศ เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดระหว่างอ าเภอและกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมระ ยะทางกว่า 

1,000 กิโลเมตร6 มีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญ ได้แก่ 

ตารางที่ 1.1  แสดงเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ รถไฟ ทางน้ า และทางอากาศ ในจังหวัดสงขลา 

ประเภทการคมนาคม รายละเอียด 

ทางรถยนต์ 
 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เส้นทางเชื่อมต่อกับจังหวัดพัทลุง ไปสิ้นสุดที่สามแยกคลองแงะ-คลองพรวน อ าเภอสะเดา ชายแดนมาเลเซีย ระยะทางในความ
ควบคุม 56.924 กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 เป็นเส้นทางเริ่มต้นจากสี่แยกคลองหวะ อ าเภอหาดใหญ่ ผ่านอ าเภอนาหม่อม ไปเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 408 ที่บ้านควนมีด 
อ าเภอจะนะ ไปสิ้นสุดที่สามแยกดอนยาง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ระยะทางในความควบคุม 7.206 กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 407  
(กาญจนวนิช) 

เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอเมืองสงขลากับอ าเภอหาดใหญ่ ระยะทางในความควบคุม 28.230 กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เริ่มจากบ้านปากระวะ อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางแยกเข้าอ าเภอระโนด อ าเภอสทิงพระ ผ่านสะพาน 
ติณสูลานนท์เข้าสู่อ าเภอเมืองสงขลาต่อไปที่อ าเภอจะนะและอ าเภอนาทวี ระยะทางในความควบคุม 111.37 กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข 414 
(ลพบุรีราเมศวร์) 

เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากบ้านน้ ากระจาย อ าเภอเมืองสงขลา  ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่บ้านท่าท้อน อ าเภอ 
บางกล่ า ระยะทางในความควบคุม 24.315 กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4083 เส้นทางท่ีแยกจากทางหลวงหมายเลข 408 ไปยังอ าเภอระโนด ระยะทางในความควบคุม 2.887 กิโลเมตร 

                                                           
6 ส านักงานจังหวดัสงขลา, บรรยายสรุปจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2557 
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ประเภทการคมนาคม รายละเอียด 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 เส้นทางท่ีแยกจากทางหลวงหมายเลข 414 ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ระยะทางในความควบคุม 10.187 กิโลเมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4287 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอรัตภูมิ  เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดสตูล ระยะทางในความควบคุม 
31.224 กิโลเมตร 

ทางรถไฟ จังหวัดสงขลามีสถานีรถไฟ จ านวน 22 สถานี รวมระยะทางภายในจังหวัด 160 กิโลเมตร สถานีรถไฟหาดใหญ่เป็นชุมทางการ
ขนส่งส าคัญของภาคใต้ มีขบวนรถไฟให้บริการแก่ผู้โดยสารหลายขบวนที่ส าคัญ ได้แก่ รถด่วนยะลา-กรุงเทพฯ รถดีเซลรางยะลา-
กรุงเทพฯ บัตเตอร์เวิร์ธ-กรุงเทพฯ เป็นต้น รวมทั้งขบวนรถท้องถิ่น 

ทางน้ า จังหวัดสงขลามีท่าเทียบเรือที่ส าคัญ 3 ท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ตั้งอยู่บริเวณท่าสะอ้าน อ าเภอเมือง
สงขลา ท่าเทียบเรือของกองทัพเรือและท่าเทียบเรือของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 4 ตั้งอยู่บริเวณฐานทัพเรือสงขลา อ าเภอเมือง
สงขลา และท่าเรือน้ าลึกสงขลาที่เป็นท่าเรือส าคัญของจังหวัดสงขลา ใช้ในการส่งออกและน าเข้าสินค้าหลักของภาคใต้ ตั้งอยู่ที่
ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร มีเนื้อที่ประมาณ 72 ไร่ สามารถจอดเรือได้ 3 ล า และรองรับสินค้าได้ 1.1 ล้านตันต่อป ี 

ทางอากาศ มีท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอคลองหอยโข่ง ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ระยะทาง 12 
กิ โ ล เมตร  และยั งมี สนามบินสงขลาตั้ ง อยู่ ใ น เขต เทศบาลนครสงขลา  อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของกองทัพ เ รื อ 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มี 5 สายการบินให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 2,500,000 คน 18,000 เที่ยวบินต่อปี และบริการ 
ขนถ่ายสินค้ามากกว่า 15,000 ตันต่อปี มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่าง หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ หาดใหญ่ - เชียงใหม่  
หาดใหญ่ - เชียงราย หาดใหญ่ - อุดรธานี หาดใหญ่ - ขอนแก่น หาดใหญ่ – อุบลราชธานี และมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระหว่าง
หาดใหญ่ - กัวลาลัมเปอร์ และหาดใหญ่ – สิงคโปร์ 
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4)  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา 

จังหวัดสงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้งเกาะแก่ง ชายทะเลน ้าตกและทะเลสาบ ขณะที่สงขลายังคงมีสภาพของเมืองเก่าแก่ที่เป็น เอกลักษณ์ และ 
มีอ าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนที่ส าคัญของภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท7 ดังนี้ 

ตารางที่ 1.2  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา แบ่งตามประเภทแหล่งท่องเที่ยว 

ประเภท แหล่ง ที่ตั้ง 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ หาดสมิหลา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา 

แหลมสมอ่อน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมสมิหลา 

หาดเก้าเส้ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ห่างจากหาดสมิหลาไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร 

หาดปากบางสะกอม ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ ห่างจากตัวเมืองสงขลา 53 กิโลเมตร 

หาดสร้อยสวรรค์ ต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา ห่างจากตัวเมืองสงขลา 67 กิโลเมตร  

หาดมหาราช ต าบลจะทิ้งพระ อ าเภอสทิงพระ ห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ 50 กิโลเมตร 

หาดทรายแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอสิงหนคร ห่างจากตัวเมืองสงขลา 7 กิโลเมตร 

เขาน้อย-เขาตังกวน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา 

สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ าจังหวัดสงขลา บริเวณแหลมสนอ่อนและสวนสองทะเล 

พญานาคพ่นน้ า บริเวณสวนสองทะเล ตามต านานเมืองสงขลา 

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 6 กิโลเมตร 

สวนสัตว์สงขลา บริเวณเขารูปช้าง ห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ 10 กิโลเมตร 

                                                           
7 ส านักงานจังหวัดสงขลา, บรรยายสรุปจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2557 



 

โครงการศึกษาพัฒนาศกัยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักทอ่งเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  12 

ประเภท แหล่ง ที่ตั้ง 

อุทยาน นกน้ าคูขุด ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ ห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ 55 กิโลเมตร 

น้ าตกโตนงาช้าง ต าบลทุ่งต าเสา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ประมาณ 26 กิโลเมตร 

น้ าตกบริพัตร บ้านเขานุ้ย ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ระยะทาง 35 กิโลเมตร 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ถนนไทรบุรี ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ถนนจะนะ ในเขตเทศบาลนครสงขลา 

วัดชัยมงคล ถนนชัยมงคลภายในเขตเทศบาลนครสงขลา 

วัดถ้ าตลอด ต าบลเขาแดง อ าเภอสะบ้าย้อย ห่างจากตัวอ าเภอสะบ้าย้อย 25 กิโลเมตร 

เจดีย์เขาตังกวน ตั้งอยู่บนยอดเขาตังกวน ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา 

ตัวเมืองเก่าสงขลา ตั้งอยู่บริเวณถนนนครนอก นครใน ในเขตเทศบาลนครสงขลา 

พิพิธภัณฑ์พธ ามะรงค์ ถนนจะนะใกล้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเขตเทศบาลนครสงขลา 

ต าหนักเขาน้อย ถนนสะเดาในเขตเทศบาลนครสงขลา 

ศาลหลักเมืองสงขลา ถนนนางงามในเขตเทศบาลนครสงขลา 

วัดแหลมพ้อ เกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

วัดท้ายยอ เกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

วัดพระเจดีย์งาม ตั้งอยู่บ้านเจดีย์งาม ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด ห่างจากตัวเมืองสงขลา 70 กิโลเมตร 

วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตั้งอยู่หมู่ที ่6 ต าบลชุมพล อ าเภอสทิงพระ ห่างจากตัวเมืองสงขลา 69 กิโลเมตร 

วัดจะท้ิงพระ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสทิงพระ ห่างจากตัวเมืองสงขลา 50 กิโลเมตร 
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ประเภท แหล่ง ที่ตั้ง 

อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ าค้าง ตั้งอยู่หมู่ที ่1 ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทวี 

พุทธอุทยานเขาเล่ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

วัดเขารูปช้าง ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

วัดหาดใหญ่ใน ตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอ าเภอหาดใหญ่บริเวณคลองอู่ตะเภา 

วัดคงคาเลียบ ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ 
โบราณวัตถุ และโบราณสถาน 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา บ้านอ่าวทราย ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา 

 
ชุมชนสทิงหม้อ บ้านสทิงหม้อ อ าเภอสิงหนคร 

 
เกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หมู่บ้านสะกอม ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ ห่างจากตัวเมืองสงขลา 40 กิโลเมตร 

อ่ืน ๆ ตลาดน้ าคลองแห ตั้งอยู่บริเวณวัดคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ 

ถนนคนเดินกรีนเวย์ อ าเภอหาดใหญ่ 
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1.4 เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้นี้ พัฒนาขึ้นมาเป็นการต่อยอดจากแผนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) แผนพัฒนาของพ้ืนที่ทุกระดับ ได้แก่  
ระดับภาคใต้ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

เป็นแผนฯ ที่มุ่งเป้านักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ ในที่นี้คือมาเลเซียและ
สิงคโปร์ สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติได้อย่างเป็นระบบ น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่จากประเทศอินโดนีเซีย และนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม ๆ จากมาเลเซียและสิงคโปร์  
ให้เดินทางกลับมาเยือนจังหวัดสงขลาอีก 
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ส่วนที่ 2 

สถานการณ์ แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวโลกและประเทศไทย 
 

2.1  สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก 

1) โครงสร้างการตลาดและแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก 

• การเพ่ิมของนักท่องเที่ยว องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) 
ได้พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจ านวน 1,600 ล้านคน 
ภูมิภาคท่ีมีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก  
ซึ่งกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผู้นิยม
เดินทางเข้ามาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก และเม่ือถึงปี 2573 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีก 30% โดย
ระหว่างปี 2553 – 2573 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น 22%8 

• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาด กลุ่มประเทศ BRICS (กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว) ซึ่งประกอบด้วยบราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) 
อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) มีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีศักยภาพ
ในการส่งออกนักท่องเที่ยวในอนาคต UNWTO คาดว่าในปี 2563 จีนจะเป็นตลาดส่งออก
และน าเข้านักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีนักท่องเที่ยว 100-120 ล้านคนต่อป9ี 

• การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น การทวีบทบาทส าคัญของตลาดเกิดใหม่ ซึ่งตลาด
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในทวีปเอเชีย ทั้งตลาดที่มีขนาดใหญ่ เช่น จีนและอินเดีย ตลาด
ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก เช่น กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียใต้ กลุ่มประเทศในตะวันออก
กลาง กลุ่มประเทศที่อยู่ในเอเชียกลาง เป็นต้น หลายประเทศจึงมีการลงทุนด้านการ
ท่องเที่ยว การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การก าหนดกลยุทธ์ และการใช้นโยบายปกป้องคน
ของตนให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ือแย่งชิงตลาดในเวทีโลก 

• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก อัตราการเพ่ิมของประชากรโลกอยู่ที่ระดับ 1.09 
ในปัจจุบัน และคาดว่าจะลดลงในระดับที่น้อยกว่า 1.0 ในปี 2573 10 โดยประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นน าของโลกจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น รัสเซี ย  
มีอัตราการเพ่ิมของประชากรติดลบ นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพร้อมในด้านของเวลาและงบประมาณ สนใจการท่องเที่ยว  
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบพ านักนาน และต้องการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

                                                           
8 World Tourism Organization, Tourism Towards 2030 / Global Overview 
9 World Tourism Organization, Chinese Outbound Tourism (English version) 
10 United Nations, World Population Prospects 2019: Highlights 
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ที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นอกจากนี้การกระตุ้นประชาชนให้เดินทาง
ท่องเที่ยว อาทิ การลดชั่วโมงการท างาน การสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสพัฒนา
ประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยว การลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมสินค้าอุปโภคบริโภค
บางชนิด และภาษีนายจ้าง มาตรการดังกล่าวได้มีการด าเนินการในหลายประเทศ เป็น
การกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากข้ึน  

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การช่วงชิงตลาดการท่องเที่ยว ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ 
สาระ และสารสนเทศ กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความแตกต่างและสร้างคุณค่า
ของสินค้า ในอนาคตรูปแบบของ e-commerce และ e-business จะมีความส าคัญและ
ซับซ้อนมากขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ 
มีแนวโน้มที่จะใช้ข้อมูลท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าการสืบค้นและเปรียบเทียบราคา
มากขึ้น คาดการณ์ว่ามีประชากรโลกกว่า 4.5 พันล้านคน ท่องอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต  
และกว่า 3.8 พันล้านคน11 ที่ผันตัวเองมาเป็นสมาชิกในสังคม Online บทบาทของ
อินเทอร์เน็ตซึ่งแต่เดิมท าหน้าที่เพียงให้ข้อมูลเพ่ือป้อนข่าวสารด้านเดียว ได้กลายมาเป็น
ช่องทางใหม่ในการแพร่กระจายข่าวสาร การให้ข้อมูล และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว ช่องทางการขายทางอินเทอร์เน็ตจึงก าลังได้รับความนิยม 

2) วิกฤติและความเสี่ยงท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  

• การท่องเที่ยวโลกมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศ  
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวไปทั่วโลก มีความรุนแรง 
รูปแบบ และโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารและการคมนาคมเป็นปัจจัยสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว ประเทศไทยจึงต้องเตรียมตัวรับ
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และภาวการณ์แข่งขันท่ีจะรุนแรงมากขึ้น  

• การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนเริ่มแสดงให้เห็นชัดเจน
จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ครอบคลุมทุกภูมิภาค เห็นได้จากความรุนแรงของ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น พายุ น้ าท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และสึนามิ ในช่วง 
30 ปีที่ผ่านมานี้ อัตราภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้นในแบบขั้นบันได ภัยพิบัติทางน้ า
เพ่ิมขึ้น 30.7% วาตภัย (พายุ) เพ่ิมขึ้น 26.6% แผ่นดินไหวเพ่ิมขึ้น 8.6% ประเทศต่าง ๆ 
จึงเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้เป็นกลยุทธ์ใน
การสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน เพ่ือเป็นจุดขายในการกระตุ้นหรือเชิญชวน
ลูกค้าให้เข้ามาซื้อหา หรือใช้บริการท่องเที่ยวในอนาคต Green Logistic เป็นแนวโน้มที่

                                                           
11 We Are Social Inc., Digital 2020 reports 
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ถูกก าหนดให้แหล่งท่องเที่ยวต้องให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม และอาจถูกก าหนดเป็น
เงื่อนไขหนึ่งในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ12 

• ความเสี่ยงของโรคระบาด ความรุนแรงของโรคระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบทั้ง 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แม้ว่าหลายกรณีจะมีอัตราการเสียชีวิตต่ าก็ตาม ในอดีต  
มีโรคระบาดที่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลให้การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย 
มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ แปซิฟิก ลดลงร้อยละ 30.7 ยุโรปและ
ตะวันออกลดลงร้อยละ 26.3 ปัจจุบันได้เกิดโรคระบาดที่เกิดจากไวรัสสายพันธ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ซึ ่งเป็นการระบาดที่ WHO ประกาศให้เป็นการระบาดระดับโลก 
(Pandemic) ส่งผลกระทบต่อการท่องเที ่ยวทั ่วโลก โดยในช่วงแรกของการระบาด 
(เปร ียบเท ียบข ้อม ูลระหว ่าง เด ือนมกราคม –  ม ีนาคม ป ี 2562 และ 2563)13 
นักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 22.4  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลง
สูงสุดที ่ร้อยละ 35 รองลงมาคือยุโรปลดลงร้อยละ 19 และอเมริกาลดลงร้อยละ 15  
การระบาดในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และจะมี
ผลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในอนาคตด้วย 

• สภาวะเศรษฐกิจโลกในภาวะปกติจะมีผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยว เห็นได้จาก
สภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี 2551 และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ในปี 2563 
ธนาคารโลก (World Bank) คาดการณ์ GDP โลกจะถดถอยที่ 5.2% จากการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ ความรุนแรงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการบังคับใช้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด หากสถานการณ์ดีขึ้น ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า GDP โลกจะฟ้ืน
ตัวกลับไปที่  4.2% ในปี 256414 การถดถอยของเศรษฐกิจโลกนี้มีผลต่อจ านวน
นักท่องเที่ยวในภาพรวมในอนาคต 

3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

• พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง โดยค านึงถึงความคุ้ ม
ค่าเงินมากขึ้น ประกอบกับคู่แข่งหันมาใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือดึงความสนใจของตลาด
นักท่องเที่ยวที่หดตัวลง ท าให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือกจุดหมายปลายทางมาก
ขึ้น ซึ่งมีผลให้เกิดพฤติกรรม Last Minute คือใช้เวลาสั้นก่อนการเดินทางเพ่ือตัดสินใจ
จองหรือซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความคุ้มค่า 

                                                           
12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เอกสารประกอบการประชุม ประจ าปี 2552: จาก

วิสัยทัศน์ 2570 ...สู่แผนฯ 11 
13 World Tourism Organization, International Tourism and COVID-19 
14 World Bank Group, Global Economic Prospects (June 2020) 
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• นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้  โดยอาจเลือกเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากข้ึน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่าง ๆ และกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจึงช่วยลดอุปสรรคและข้อจ ากัดในการ
เดินทางท่องเที่ยว ตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ และกรอบความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 

− องค์การการท่องเที่ยวโลก UNWTO (World Tourism Organization) 
− ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก APEC  

(Asia-Pacific Economic Cooperation) 
− สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ASEAN  

(Association of South East Asian Nations) 
− กรอบความร่วมมือเอเชีย ACD (Asia Cooperation Dialogue) 
− ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง GMS  

(Greater Mekong Subregion) 
− ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ าอิระวะดี -เจ้าพระยา-แม่โขง 

ACMECS (Aeyawadee – Chaopraya - Mekong Economic Cooperation) 
− โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย IMT-GT  

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 
− ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ

เศรษฐกิจ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation) 

• แนวโน้มการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว  
เชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ และ 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา พบว่ารูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเนื่องจาก
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการ
ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง เช่น ต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุ ทธิ์ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เลือกพักในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของทรัพยากร
พ้ืนฐานส าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 

• กระแสของความสนใจและใส่ใจในสุขภาพและการออกก าลังกาย กระแสดังกล่าวท าให้  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว เชิงกีฬา มีแนวโน้มได้รับความสนใจ 
จากนักท่องเที่ยว ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประเทศต่าง ๆ ได้แข่งขันกันแย่งสิทธิ์ 
ในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา ซึ่งไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความพร้อมด้านบุคลากร 
สนามแข่งขัน การมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงกีฬาที่มี
เอกลักษณ์ เช่น มวยไทยและตะกร้อ ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศไทยมีชื่อเสียง
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ในเรื่องของสปา และการนวดแผนไทย ความพร้อมในด้านบุคลากรและการมีสถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพ ท าให้ไทยมีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต 

• กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ดั้งเดิม กระแสดังกล่าวก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและมีแนวโน้มมากขึ้น 
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอย่ าง
เป็นล าดับ และก าลังปรับเปลี่ยนสภาพสู่การจัดการที่ค านึงถึงขีดความสามารถ 
ในการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน และมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม และฐานทรัพยากรของพ้ืนที่ท่องเที่ยวเป็นส าคัญ 
ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์และตราสัญลักษณ์สินค้าทางการท่องเที่ยว 
วัฒนธรรม และธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล15 

4) มูลค่าด้านการท่องเที่ยว 
จากรายงานของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council: 

WTTC) ระบุว่า ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้าน การท่องเที่ยวทางตรงของโลกมีมูลค่า 2.3 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 3.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกท้ังหมด โดยในปี 2559 
ถือเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทางบวกเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน (ภาพท่ี 1.2)16 

 
ภาพที่ 2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวทางตรงของโลก ปี 2550 – 2560 และ  

การคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวทางตรงของโลกในปี 2570 
ที่มา:  World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism Economic Impact 2017 World 

(ค้นหาข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) 

  

                                                           
15 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, แผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการ

ท่องเที่ยวไทย ส านักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
16 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถานการณ์และแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560 – 2564) 
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การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2558 มีมูลค่า 806.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น
ร้อยละ 4.4 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในโลก และคาดว่าจะเติบโตต่อไปอีกคิดเป็นร้อยละ 4.1 ต่อปี 
ในปี 2560 และร้อยละ 4.5 ในช่วงปี 2560 – 2570 (ภาพท่ี 2.2) 

 
ภาพที่ 2.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกในปี 2550 – 2560 และการคาดการณ์การลงทนุ

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกในปี 2570 
ที่มา:  World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism Economic Impact 2017 World 

(ค้นหาข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) 
 

 
ภาพที่ 2.3 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวระหวา่งประเทศทั่วโลกและจ านวนนกัท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่

คาดการณ์ ปี 2493 – 2573 
ที่มา:  World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism Economic Impact 2017 World 

(ค้นหาข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) 

จ านวนนักท่องเที่ยวมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวขาเข้าจะพบว่าในปี 2559 ประเทศ
ไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้าเติบโตขึ้นจากปี 2558 เกือบร้อยละ 9 และคาดว่าจะเติบโตขึ้น 
อีกร้อยละ 10.3 ในปี 2560 จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากท้ังหมด 4 ล้านคน ในปี 2552 มาเป็น 32.6 ล้านคน ในปี 2559 (ตารางท่ี 2.1)17 

                                                           
17 กรมการท่องเที่ยว, สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางประเทศไทยปี 2559 (จ าแนกตามสัญชาติและถิ่นท่ีอยู่)  
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ตารางที่ 2.1  แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้าทั้งหมด ปี 2558 – 2559 

 
จ านวนนักท่องเที่ยว 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 

ทั้งหมด 32,588,303 29,923,185 8.91 

ที่มา:  กรมการท่องเที่ยว, สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2559 (จ าแนกตาม
สัญชาติและถิ่นที่อยู่) (ค้นหาข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561) 

ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวปี 2559 พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้นเป็น
นักท่องเที่ยวภายในทวีปเอเชียหรือภายในอาเซียน โดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวนมากถึง 8.75 ล้านคน 
คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 10.34 จากปีก่อนหน้า รองลงไปได้แก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มี 3.53 
ล้านคนคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.36 ประเทศเกาหลีใต้ที่มี 1.46 ล้านคนคิดเป็นอัตราการเติบโตขึ้น
ร้อยละ 6.64 ประเทศญี่ปุ่นที่มี 1.43 ล้านคนคิดเป็นอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 4.19 และประเทศลาวที่มี 
1.4 ล้านคนคิดเป็นอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 15.48 (ตารางท่ี 2.2) 

ประเทศนอกทวีปเอเชียได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศในเครือจักรภพ และสหรัฐอเมริกา โดย
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจ านวน 1.09 ล้านคน 1 ล้านคน และ 0.97 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อย
ละ 23.3 ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 12.4 ตามล าดับ18 

ในปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะยังคงรักษาอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศที่สร้างรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวสูงสุดของโลก โดยก าหนดเป้าหมายรายได้รวมทางการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.5 โดยเป็น
รายได้ที่เกิดจากตลาดต่างประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12 และตลาดในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1019 

ตารางที่ 2.2  แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้ารายประเทศ ปี 2558 – 2559 

 
จ านวนนักท่องเที่ยว 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2558 

จีน 8,757,466 7,936,795 10.34 

มาเลเซีย 3,533,826 3,418,855 3.36 

เกาหลีใต้ 1,464,218 1,373,045 6.64 

ญี่ปุ่น 1,439,629 1,381,702 4.19 

ลาว 1,409,456 1,220,522 15.48 

ที่มา:  กรมการท่องเที่ยว, สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2559 (จ าแนกตาม
สัญชาติและถิ่นที่อยู่) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 

                                                           
18 กรมการท่องเที่ยว, สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางประเทศไทยปี 2559 (จ าแนกตามสัญชาติและถิ่นท่ีอยู่)  
19 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ทิศทางท่องเที่ยวไทยในปี 2562 
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ภาพที่ 2.4 แสดงความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี 2560 

ที่มา:  World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 
 (ค้นหาข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563)  
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ตารางที่ 2.3  แสดงจ านวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวประเทศอ่ืน ๆ ที่ส าคญั เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 
2560P 

 
หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น 
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2560P) 
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ตารางที่ 2.4  แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้ารายประเทศปี 2558 - 2559 

 
หมายเหตุ: P หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้น 
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2560P) 
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2.2  สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 

“การท่องเที่ยว” เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยอย่างมาก โดยแต่ละปีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปแบบ
ของเงินตราต่างประเทศได้มากกว่าปีละ 1 ล้านล้านบาท นอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิด
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งธุรกิจดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ และการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น  

ที่ผ่านมาประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้น าทางด้านธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 38 ล้านคน ในปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 
ประมาณร้อยละ7.27 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
สูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย เกาหลี ลาว และญี่ปุ่น ตามล าดับ  

ปี 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.94 ล้านล้านบาท เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว 1.87 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.46 จากปีก่อนหน้า 
รายได้จากไทยเที่ยวไทย 1.07 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.26 จากปีก่อนหน้า โดยรา ยได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีน รัสเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา ตามล าดับ20 ผลจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นตะวันออกกลางที่มี
ปัญหาเศรษฐกิจและความขัดแย้งในภูมิภาค และโอเชียเนียจากปัญหาเศรษฐกิจและการแข่งขันจากญี่ปุ่น 
ขณะที่ปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยว คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนจากกรณีอุบัติเหตุเรือล่มที่ 
จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มยุโรปจากการฟ้ืนตัวของตุรกี แต่ก็มีปัจจัยบวกจากการฟ้ืนตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
จากมาตรการฟรีค่าธรรมเนียม VOA (Visa On Arrival) และการกระตุ้นนักท่องเที่ยวจากอินเดีย ซึ่งเป็น
ตลาดใหม่ ประกอบกับความเชื่อมั่นในรัฐบาลใหม่ของมาเลเซีย รวมทั้งการฟ้ืนตัวของนักท่องเที่ยวยุโรป
ในช่วงปลายปี21 

1) แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของไทย  

• ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤติและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว ในช่วงระยะเวลา 20 ปี 
ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติต่าง ๆ ทั้งวิกฤติโรคซาร์ส ในปี 2546 เหตุการณ์สึนามิ  
ในปี 2547 การรัฐประหารในปี 2549 การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในปี 2552  
และวิกฤตราคาน้ ามันในปี 2555 ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่  
โดยการเกิดภาวะวิกฤติในแต่ละครั้งได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักท่องเที่ยวอย่างเห็น
ได้ชัด อย่างไรก็ตามพบว่าภายหลังการเกิดภาวะวิกฤตในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะ
กลับเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งในระยะเวลาไม่นานนัก 

                                                           
20 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2561 
21 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี 2561 



 

โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพือ่เพิ่มนักทอ่งเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  26 

• สถานการณ์ทางการเมืองยังคงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว สถานการณ์การเมืองที่ยังไม่นิ่งและ 
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดความรุนแรงหรือไม่ได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อจ านวน
นักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศไทย นับตั้งแต่การเกิดรัฐประหาร ในปี 2549 การปิด 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2551 และเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-14 เมษายน 2552 ท าให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นใน
ประเทศไทย ส่งผลให้จ านวนการเดินทางของนักท่องเที่ยวลดลงอย่างรุนแรง แม้จ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 แต่วิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม 2553 ส่งผลให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเลวร้ายลงอีกจากการเผยแพร่ข่าวทั่วโลก 
ได้มีการออก Travel Warning ของประเทศต่าง ๆ เพ่ือแจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงในการ
เดินทางมาประเทศไทย แสดงถึงผลลบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศไทย 

• จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และค่าใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แม้ว่ามีเหตุการณ์
วิกฤตแต่ภายหลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศไทยก็มีอัตราการเจริญเติบโตมาอยู่ในระดับเดิม คือ 

- จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ในช่วงปี 2557 – 2561 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 1,172,798.17 ล้านบาท ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนเป็น 1,876,136.90 ล้าน
บาท ในปี 2561 

- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อคนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงปี 2557 – 2561 มีนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากค่าใช้จ่าย 
4,808.92 บาทต่อวันในปี 2557 เพ่ิมข้ึนเป็น 5,289.72 บาทต่อวันในปี 2561 

- จ านวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 2557 – 2561 พบว่า
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มพักในประเทศไทยน้อยลง  
จากวันพักเฉลี่ย 9.83 วันในปี 2557 ลดลงเป็น 9.29 วันในปี 256122 

• นักท่องเที่ยวจากกลุ่มเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทย ในปี 2561
นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าครึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชียตะวันออก โดยจีน มาเลเซีย เกาหลี ลาว 
และญี่ปุ่น เป็นกลุ่มที่มาท่องเที่ยวในไทยมากที่สุด นักท่องเที่ยวจากยุโรปมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 
17.30 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด โดยรัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมัน ฝรั่งเศส และ
สวีเดน เป็นกลุ่มที่มาท่องเที่ยวในไทยมากที่สุด โดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.98 ของรายได้นักท่องเที่ยวทั้งหมด ส่วนนักท่องเที่ยวยุโรปเป็นกลุ่มที่มี

จ านวนวันพักมากที่สุด โดยมีวันพักเฉลี่ย 16.85 วันต่อปี22 

• นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากข้ึน รัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นโยบายและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นนโยบายการให้หน่วยงานภาครัฐปรับแผนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดู

                                                           
22 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี 2561 
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งานภายในประเทศแทนต่างประเทศ ช่วยให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของคนไทยยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ ยวชาวไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และชลบุรี 

• กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2561 ประมาณ 9.2 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
5.6% ของมูลค่าทั้งหมด รายได้หลักของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มาจากการขายห้องพัก คิดเป็น
สัดส่วน 65-70% ของรายได้รวมและรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นสัดส่วน 25% ของ
รายได้รวม โดยธุรกิจโรงแรมใน 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย มีรายได้ในปี 2561 อยู่ที่ 62,243 ล้าน
บาท สูงขึ้นจากปี 2559 ถึง 9.05% และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา23 

• นอกจากนี้ความได้เปรียบด้านราคาห้องพักและค่าครองชีพของไทยอยู่ในระดับที่ไม่สูง มีความคุ้ม
ค่าเงิน และมีความสะดวกใน การคมนาคมขนส่งหลาย ๆ ด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 
ในภูมิภาค และอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพ านัก ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจโรงแรมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจใน
ปัจจุบัน ทั้งที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่แล้ว และผู้ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ทีเล็งเห็น
โอกาสในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ 

• ระบบโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจะทวีความส าคัญมากขึ้น โดยประเทศไทยมีความ
พร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับหนึ่ง แต่ยังมีขีดความสามารถด้านการขนส่งที่ยังต่ ากว่า
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ส าหรับปัญหาของระบบโลจิสติกส์ไทยมีปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ยังขาดการลงทุนที่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว
ทั้งระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลัก เมืองท่องเที่ยวรอง และการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึง
ปัญหาด้านกฎระเบียบที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ไม่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวในบางเส้นทาง 
ตลอดจนปัญหาการขาดศักยภาพของผู้ประกอบการไทย 

• การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ความเสี่ยง  
จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง การกัดเซาะ ไฟป่า ระบบนิเวศ และโรคระบาด 
โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมี 8 กลุ่มคลัสเตอร์ทางการท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงต่ อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในระดับปานกลาง และในปี 2593 จะมีถึง 7 กลุ่มคลัสเตอร์ทางการ
ท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในระดับมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยหากไม่มีการเตรียมรับมือกันปัญหาดังกล่าว 

• ประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนในด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และนโยบาย
รัฐบาล กรุงเทพได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองปลอดภัยอันดับที่ 47 ของเมืองปลอดภัยโลก 2562 จาก
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รายงาน Safe Cities Index 2019 โดย The Economist Intelligence Unit ที่ส ารวจและจัด
อันดับเมืองต่าง ๆ 60 เมืองจากทุกทวีปทั่วโลก ผ่าน 57 ตัวชี้วัด ครอบคลุมความมั่นคง 4 ด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านดิจิทัล ด้านสุขภาพ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงความมั่นคงส่วน
บุคคล พบว่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลก รองลงมาคือ 
สิงคโปร์, โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น , อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลียส่วนเมืองในอาเซียนได้รับการจัดอันดับเพียง 7 เมืองเท่านั้น นอกจากสิงคโปร์ที่อยู่
อันดับสอง ยังมีกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อยู่อันดับที่ 35 ตามมาด้วย กรุงมะนิลา เมือง
หลวงของฟิลิปปินส์ ในอันดับที่ 43 ขณะที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 47 ร่วมกับโฮจิมินห์
ซิตี้ ประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเมืองที่มีความปลอดภัยในระดับสูง24 

• กลไกของรัฐในการจัดการด้านการท่องเที่ยวยังอ่อนแอและขาดเอกภาพ การเปลี่ยนผู้น าทาง  
การเมืองบ่อยครั้งท าให้ขาดเสถียรภาพเชิงนโยบาย ขาดองค์กรกลางที่มีอ านาจในการบังคับให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระท าตามแผนรวมและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
กฎระเบียบของรัฐ ที่ตามไม่ทันการพัฒนาภาคเอกชน ประเทศไทยจึงมีจุดอ่อนด้านความปลอดภัย 
จากข้อมูลของ World Economic Forum ปี  2562 ขีดความสามารถของประเทศไทยใน 
ด้าน Safety & Security อยู่ในอันดบัที่ 111 ด้าน Business Environment อยู่ในอันดับที่ 37 และ
ด้าน Cultural Resources & Business Travel อยู่ในอันดับที่ 3525 ซึ่งหากไม่มีการปรับปรุง
เตรียมความพร้อมของภาครัฐและลงทุนในการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานอาจส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสีย
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในอนาคต 

• มีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ มีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างการบริหาร
จัดการยังขาดเสถียรภาพ ขาดองค์กรกลางที่มีอ านาจในการบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระท า
ตามแผนรวมและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกฎระเบียบของรัฐที่ตามไม่ทันการ
พัฒนาในภาคเอกชน การวางแผนที่ไม่น าไปสู่การปฏิบัติหรือการลงทุน ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคเอกชน และที่ส าคัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนขาด
ความรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ระดับท้องถิ่น การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเน้นการก่อสร้างมากกว่าการจัดการภูมิทัศน์ และขาดการ
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มีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานทุกระดับ ท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ 

2) ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

• ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จากข้อมูลของ World Economic Forum ปี 2562 พบว่าขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 31  ของโลก26 โดย
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับเรื่องการท่องเที่ยวในด้านทรัพยากรมนุษย์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม  
ความคุ้มค่าด้านราคา และความดึงดูดใจให้เดินทางมาท่องเที่ยว 

• ความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีทรัพยากรพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวหลากหลาย
กระจายอยู่ในทุกจังหวัด และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง  
มีความสวยงามติดอันดับโลก มีเอกลักษณ์ต่างจากภูมิภาคอ่ืนซึ่งสามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมที่สนับสนุนเชื่อมโยง และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
พัฒนาอีกเป็นจ านวนมาก เมื่อพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยกับประเทศ  
ในทวีปเอเชียโดยพิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีจะเห็นได้ว่า
นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ 100 แห่ง เป็นรองประเทศจีน ญี่ปุ่น 
และอินเดียตามล าดับ โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักมากที่สุด 
โดยมีคู่แข่งคืออินเดียและอินโดนีเซีย แหล่งช้อปปิ้งมีคู่แข่งที่ส าคัญคือ จีน ญี่ปุ่น และฮ่องกง สนาม
กอล์ฟไทยยังเป็นรองญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ความได้เปรียบด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยจึงเป็นจุดแข็งส าคัญที่ท าให้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และ
ได้รับรางวัลความส าเร็จจากการจัดอันดับในระดับโลก สะท้อนภาพลักษณ์ด้านบวก และตอกย้ าให้
เห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 27 ศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว (TAT 
Intelligence Center) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดท าการส ารวจข้อมูลทางการตลาดของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนประเทศไทย เข้าพักที่ประเทศไทย และ
รายได้ที่ได้รับทางการท่องเที่ยวโดยมีรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้28  
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27 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, แผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการ

ท่องเที่ยวไทย ส านักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
28 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) 
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ภาพที่ 2.5 แสดงอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ในเมืองท่องเที่ยวหลักช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 

 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงจ านวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในเมืองท่องเที่ยวหลัก  

ช่วงไตรมาส 2 ปี 2558  
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ภาพที่ 2.7 แสดงอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ

ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 
 

 
ภาพที่ 2.8 แสดงรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด  

ช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 
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ภาพที่ 2.9 แสดงอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน  

ช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 
 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงรายได้ผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน  

ช่วงไตรมาส 2 ปี 2558 
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3) ประเทศไทยกับอุตสากรรมการท่องเที่ยวในอาเซียน 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้นทุกปี ถือเป็นสินค้าบริการ

ที่สร้างรายได้สูงสุดของประเทศ ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวทั่วโลก 135 ล้านคน เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวสุงสุดถึงประมาณ 40 ล้านคนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (ภาพท่ี 2.11) ท าให้เกิดการจ้าง
งานในประเทศเกือบ 14 ล้านต าแหน่ง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ ยวที่
ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค รวมถึงบทบาทส าคัญของไทยในการเชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีด้วย 

จ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียนแบ่งตามประเทศปลายทาง  
ในปี พ.ศ.2561 (หน่วย : คน)

 
ภาพที่ 2.11 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้ามาท่องเที่ยวในอาเซียนแบ่งตามประเทศปลายทางในปี 

2561 
ที่มา: ASEAN Statistics Division, Visitor Arrival Statistics. และกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา, 

สถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 (ค้นหาข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
จึงมีความตกลงร่วมกันเพ่ือลดอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยวตามเป้าหมาย เพ่ือยกระดับให้ภูมิภาคนี้เป็น
จุดหมายปลายทางเดียวกัน หรือ Single Tourist Destination ของนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลก  

นอกจากนี้ อาเซียนได้เน้นการเติมเต็มเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างกันให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น 
การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างกัน ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ และทางทะเล โดยเฉพาะ
โครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากจีนสายคุนหมิง - สิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563  
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รวมถึงการพัฒนาทางหลวงอาเซียนที่เน้นการเชื่อมต่อของไทยกับเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งจะ
ส่งผลให้ไทยสามารถยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างเต็มตัว 

ในภาคส่วนของโครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ที่เน้นความเชื่อมโยง
ระหว่างไทย อินโดนีเซีย และประเทศสมาชิกอาเซียนใต้นั้น ให้ความส าคัญกับการศึกษากรอบความร่วมมือ
ไตรภาคี ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia - Malaysia - 
Thailand Growth Triangle, IMT-GT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่าง 3 
ประเทศให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้น
ความร่วมมือ ด้านการผลิต การส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ระหว่างพ้ืนที่ภาคใต้ 14 จังหวัดของประเทศไทย 8 รัฐภาคเหนือ
ของมาเลเซีย และ10 จังหวัดบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกัน (ภาพท่ี 2.12) 

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนของไทย กับอินโดนีเซีย และมาเลเซียนี้ 
จะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันด้วยการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคม การปรับปรุงและผ่อนปรนกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศ การเงิน การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ของประชากรในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT และประชาชนโดยส่วนรวมของอนุภูมิภาคอาเซียนใต้
ให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดตามหลักการของโครงการ IMT-GT ที่ให้ภาคเอกชนเป็นกลไกน าการพัฒนา และภาครัฐ
เป็นฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงาน 
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ภาพที่ 2.12 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia - Malaysia 

- Thailand Growth Triangle, IMT-GT) 
ที่มา:  Implementation Blueprint 2012-2016, The Five IMT-GT Economic Corridors  
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2.3  การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

แผนนี้ฯ มีการเชื่อมโยง 6 นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว (ภาพที่ 2.13) โดยมี 1)แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 2) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 3) ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่4 4) แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่2 5) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 6) วาระขับเคลื่อน “สงขลา
เมืองแห่งความสุข” ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของสงขลาเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.13 แผนผังการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยวกลุ่ม 5 จงัหวัดภาคใต้ชายแดน 
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1.) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์

ข้อสรุปด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด รวมถึงความเสี่ยงของประเทศ เพ่ือน าสู่การก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยอัน
ส่งผลต่อการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน มุ่งเน้นการด าเนินการแบบมีบูรการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศ
ไทยเป็นภาพเดียวกัน ยิ่งกว่านั้นไม่ใช่แค่การค านึงถึงเพียงการพัฒนาภายในประเทศไทยเท่านั้น ในแผนฯ  
ยังได้ค านึงถึงการพัฒนาร่วมกับทิศทางของโลก จึงได้คิดแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการด าเนินการตาม
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามท่ีองค์การสหประชาชาติ 
(The United Nations, UN) ได้ก าหนดไว้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy 
Philosophy, SEP) โดยมีเป้าหมายภาพอนาคตประเทศไทยที่ต้องบรรลุภายในปี 2580  ด้านสภาพ
สังคมไทย คุณลักษณะของคนไทย ความก้าวหน้าของการพัฒนา ลักษณะปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน รูปแบบทางธุรกิจและฐานะทางเศรษฐกิจและสาขาการผลิต  และ
บริการที่โดดเด่น29  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน
ไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ และมี
บทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 

• ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

• ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

• ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

• ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ  

                                                           
29 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
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6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีกรอบแนวทางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวกระจายอยู่ใน 2 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจสู่ชาติ
การค้า เชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลก ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจ 
พัฒนายกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พัฒนา SMEs สู่ระดับสากล พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เมืองศูนย์กลางความ
เจริญ และการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพ ทักษะความรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงสามารถ
ท างานตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ 

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่แนวทางการวางโมเดลประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจที่น าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล 
พร้อมกับเปลี่ยนผ่านประเทสไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของ
โลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” 
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ30 คือ  

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from within) โดยมีทิศ
ทางการพัฒนา ดังนี้ 

− 4 ทิศทาง คือ การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ การผลิตสินค้าเชิง
นวัตกรรม การเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี และการกระจายความมั่งคั่งและโอกาส 

− 4 มิติความสมดุล ที่สอดรับกับ SDG ของ UN คือ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
(Economic Wealth) ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings) 
การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) การยกระดับศักยภาพและ
คุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 

• การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the world) โดยการเชื่อมโยง 3 ระดับ  
− เศรษฐกิจภายในประเทศ (ชุมชนสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 
− เศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) 
− เศรษฐกิจโลก 

                                                           
30 กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความ

มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน, พฤศจิกายน 2559 
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2.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ยึดหลักการส าคัญเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ คือ หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความ
เหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม โดยยึดวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในด้านการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นี้ได้มุ่งเน้นในเรื่อง
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและ
สนับสนุนภาคการผลิต ประกอบด้วยเรื่อง 

• การปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือให้ เกิดความสมดุลและยั่ งยืนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ
ศักยภาพของพ้ืนที่ 

• การสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งการ
ผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  

จากการวิเคราะห์เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การพัฒนา
ทางด้านการท่องเที่ยว มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะองค์ประกอบที่ช่วยให้แผนบรรลุตามเป้าหมายรวมที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 10  โดยมีรายละเอียดดังนี้31 

เป้าหมายที่ 3  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยมีแนวทางในการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล การลงทุนใช้ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การกระจายการบริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยภาคการ
ท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น ผ่านแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ได้แก่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ 2) การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับสู่ระบบมาตรฐาน 3) ต่อยอดสู่การ
ใช้ เทคโนโลยีชั้นสูง เสริมสร้างขีดความสามารถในเชิงธุรกิจภาคบริการ  
4) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวย
ความสะดวกด้านการค้า การลงทุน 

                                                           
31 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่  
1)พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ 2) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 3) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดย
มีบทบาทที่สร้างสรรค์ 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ก าหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค การพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป้าหมายมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
ภาคใต้และแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• แผนพัฒนาภาคใต้  
− ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน า

ของโลก มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 5) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
ให้มีความหลากหลายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาค และ 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที ่

• แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
− ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง

ท่องเที่ยวชายแดน มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 3) พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 4) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการ
ท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

− ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีความสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่ 1) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน และ 4) ส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

3.) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 
ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560–2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน 5 ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้32 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิด

ความสมดุล และยั่งยืน 

                                                           
32 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560 – 2564) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่มการ
ส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

จากการวิเคราะห์เป้าหมายของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในยุทธศาสตร์ที่ 5 รายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดย 1) ส่งเสริมการก ากับดูแลการพัฒนาเเละบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับเเละมาตรฐานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 3) สนับสนุน
การลงทุนจากภาคเอกชนเเละการจัดท าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว 
4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว  

4.) ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับท่ี 4 
ภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคือ  
“มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ” โดยมีเป้าหมาย (Goal) เพ่ือ “การพัฒนาและบูรณาการตามมิติราชการ (Function 
Base) มิติยุทธศาสตร์ (Agenda Base) และมิติพ้ืนที่ (Area Base)” ประกอบด้วย 5 เป้าหมายคือ 

• นโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาประสบความส าเร็จในการพัฒนา
แหล่ง สินค้า บริการและการอ านวยความสะดวกในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีความ
สมดุลและยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ของประเทศในภาพรวม 

• การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการด าเนินงานของทุกภาคส่วนนั้นเป็นไปอย่างสมดุลและเพียงพอ 
การกระจาย การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงในระดับพ้ืนที่ ท าให้ชุมชนมีความสามารถในการ
แข่งขันและได้รับโอกาสจากตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างทั่วถึง 

• บุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬามีคุณภาพและสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับปัจจัยสนับสนุนและมาตรฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นใน
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การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศประสบความส าเร็จ ในระดับ
สากล 

• อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้
ผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบริหารและให้บริการ ตลอดจนการ
พัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ 

• การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณา
การร่วมกันกับทุกระดับและทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างแท้จริง33 

 

 
ภาพที่ 2.14 แสดงเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 

(พ.ศ.2560 – 2564) 
ที่มา:  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 
 

                                                           
33 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560 – 2564) 
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โดยสรุปคือแนวนโยบายของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 – 
2564) ในมิติทางด้านการท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เกี่ยวข้อง 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 และยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งสินค้า บริการ การอ านวยความสะดวก และสร้างความสมดุล
ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด โดยพัฒนาแหล่งสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวบนฐานของความสมดุลและยั่งยืน ความปลอดภัยและการกระจาย
นักท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ เวลาและกลุ่มตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดสรรทรัพยากรในทุกภาคส่วนให้สมดุลและพอเพียง ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง 
และมีความสามารถทางการแข่งขัน โดยการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการ
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดยการพัฒนากีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม โดยการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
เพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา ทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งระบบ 

5.) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
จากการศึกษาข้อมูลผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา เพ่ือน ามาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา พบว่ามียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง34 ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการบริการสู่ความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ โดยมีกลยุทธ์หลักดังนี้ 1) ส่งเสริมการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับ
มาตรฐาน 2) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับการลงทุน 3) พัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) สร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาค เพ่ือเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ตามแผนการพัฒนา IMT-GT 5) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ
ให้สามารถผลิตและแข่งขันได้ 6) ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับแผนผนึกความ
ร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา 

                                                           
34 ส านักงานจังหวัดสงขลา, กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอ่ืน โดยมีกล
ยุทธ์ 1) ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงรุก และสินค้าการท่องเที่ยว
ใหม่ๆ 2) ส่งเสริมงานกิจกรรม และประเพณี 3) พัฒนาระบบการสื่อความหมาย
ในแหล่งท่องเที่ยว 4) เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
5) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกกับการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วัฒนธรรมหลากหลาย โดย  
1) ประสานความร่วมมือกับทุกภาคีในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง 
และปลอดภัยให้กับประชาชน 2) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักประชาธิปไตยและศาสนาเป็นหลักในการพัฒนา  3) 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม  4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาชน 5) สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ 
สืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า 6) ส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้ ยกย่องและให้เกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน  7) ส่งเสริม
การบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการผลิตและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดย 1) สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) เสริมสร้างระบบ
เตือนภัยและป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งฐานความรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดย  
1) ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันในระดับนโยบาย สถาบัน ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 2) ส่งเสริมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ส่งเสริม
ด้านการศึกษาภาษาสากลในระดับต่าง ๆ 

6.) วาระขับเคลื่อน “สงขลาเมืองแห่งความสุข”  
จังหวัดสงขลาได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ภายใต้วาระสงขลาปี 2562 

“สงขลาเมืองแห่งความสุข” จ านวน 12 วาระ โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และในทุก  ๆ ด้าน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมผลักดันให้จังหวัด “สงขลาเป็นเมืองแห่งความสุข” 
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“สงขลาศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนล่าง” คือ 1 ใน 12 วาระ ที่จะพัฒนาจังหวัดสงขลาในปี 
2562 คิอการผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้มีความยั่งยืนเป็นเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวในภาคใต้ตอนล่าง โดยมีประเด็นเป้าหมายในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

• พัฒนาเมืองเก่าสงขลา  

• พัฒนาเขาน้อยและเขาตังกวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองสงขลา 

• พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเกาะยอ 

• พัฒนาการทอ่งเที่ยวทะเลสาบสงขลา 

• ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางศรัทธาคาบสมุทรสทิงพระ 

• การพัฒนาการท่องเที่ยวเขาคอหงส์ 

• พัฒนาสงขลาสู่ MICE City 

• สงขลาเมืองอาหาร 

• จัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ 

• การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว 

วาระอ่ืน ๆ ของการพัฒนาจังหวัดสงขลา (ภาพท่ี 2.15) เป็นการบูรณาการที่สนับสนุนการท่องเที่ยว 
เช่น วาระสงขลาเมืองกีฬาและสงขลาสวยสะอาด เป็นต้น ประกอบกับความร่วมมือระหว่างชุมชน ธุรกิจและ
ภาครัฐที่มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สงขลาสู่เมืองมรดกโลก ที่จะช่วยผลักดันให้สงขลาเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่างได้  

ในปี 2562 จังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่  

• หลาดแสงดาว ถนนศิลปะและวัฒนธรรม ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา 

• เทศกาลอาหารผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้ ครั้งที่ 8 ที่หาดใหญ ่

• งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ “กินปลาพง ลงชมสวน ชวนนั่งเรือ” เกาะยอ 

• งานสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ปีที่ 5 ย้อนอดีตวันวาน ย้อนต านานเจ้าพ่อคอหงส์ หาดใหญ่ 

• งานเทศกาลอาหารสองทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 20 

• งานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจ าปี 2562 สิงหนคร 

• งานสงขลาฟู้ด คาร์นิวัล @ หาดใหญ่ 

• งาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” หาดใหญ่ 

• งานเขาน้อย ร้อยบทเพลง สงขลา 

• หลาดริมเล ทุกวันเสาร์ ณ วัดแหลมพ้อ เกาะยอ 
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ภาพที่ 2.15 จังหวัดสงขลากบั 12 วาระขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งความสุข ปี 2562  

ที่มา:  ส านักงานจังหวัดสงขลา, 12 วาระขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งความสุข ปี 2562 
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ส่วนที่ 3 

การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 
 

3.1  สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 

จากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาที่เป็นพ้ืนที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามและเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมของ
ภาคใต้กระจายอยู่ทั่วไปหลายแห่ง การท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นคือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยว 
คือ หาดสมิหลา แหลมสนอ่อน น้ าตกโตนงาช้าง เป็นต้น ส่วนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นลักษณะการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เช่น แหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา 
แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต โหนด นา เล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานเทศกาล/ประเพณีประจ าปีที่จัดขึ้นโดยทั่วไป 
อาทิ เทศกาลปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีชักพระ เทศกาลถือศีลกินเจ เป็นต้น 

นอกจากนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและความบันเทิง อันเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือซื้อ
สินค้า บริการ รับประทานอาหาร และสถานบันเทิง ซึ่งมีศูนย์กลางการท่องเที่ยวอยู่ที่อ าเภอหาดใหญ่ และ
เมืองชายแดน  ไทย-มาเลเซีย ได้แก่ อ าเภอสะเดา นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปมีทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

1)  รายได้จากการท่องเที่ยว  
จังหวัดสงขลามีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2560 จ านวน 59 ,831.77 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 4 

ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ตามล าดับ สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.42 ของ
ประเทศ และร้อยละ 7.73 ของรายได้จากการท่องเที่ยวภาคใต้ แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 
30,945.14 ล้านบาทเป็นอันดับที่ 3 รองจากจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของรายได้จาก
การท่องเที่ยวทั้งหมด และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 28,886.63 ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 
5 รองจากภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่และพังงา คิดเป็นร้อยละ 48.28 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด  
อัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเกิดจากการขยายตัวจากรายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.4 ในขณะที่อัตราการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.0 (ภาพท่ี 3.1) ทั้งนี ้เป็นผลจากการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลาอย่างต่อเนื่อง และการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 
โดยใช้ความโดดเด่นของการเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ทั้งทะเล และวัฒนธรรมที่สวยงามโดยเฉพาะการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ
จังหวัดสงขลา และการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเมืองชายแดน อีกท้ัง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความโดด
เด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งจะสามารถสร้างงาน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน และเป็นทางเลือกให้กับ
การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงที่ก าลังประสบปัญหารายได้ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัว
ลดลง 



 

โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้เพือ่เพิ่มนักทอ่งเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  48 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

ภาพที่ 3.1  แสดงข้อมูลรายได้จากการท่องเทีย่วของจังหวดัสงขลา แบ่งตามประเภทนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างประเทศ ระหวา่งปี 2556 – 2560 
(ก) แสดงรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวไทย 
(ข) แสดงอัตราการขยายตัวต่อปี และสัดสว่นของรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวไทยในจงัหวดั

สงขลาเปรียบเทียบกบั 14 จังหวดัในภาคใต ้
(ค) แสดงรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ 
(ง) แสดงอัตราการขยายตัวต่อปี และสัดสว่นของรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวตา่งประเทศใน

จังหวัดสงขลาเปรียบเทยีบกบั 14 จังหวดัในภาคใต ้
(จ) แสดงรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวไทยและตา่งประเทศ 
(ฉ) แสดงอัตราการขยายตัวต่อปี และสัดสว่นของรายไดจ้ากนักท่องเทีย่วชาวตา่งประเทศใน

จังหวัดสงขลาเปรียบเทยีบกบั 14 จังหวดัในภาคใต ้
ที่มา:  ส านักจังหวัดสงขลา, แผนพฒันาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563สถานการณ์โรงแรมและที่พัก 
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2)  โรงแรมและที่พัก  
ปี 2560 จังหวัดสงขลามีโรงแรมจ านวน 292 แห่ง มีจ านวนห้องพัก จ านวน 19,365 ห้อง จ านวนผู้

เข้าพักแรมในจังหวัดสงขลา มีจ านวนผู้เข้าพักแรม จ านวน 4,791,331 คน โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพัก 
3 ล าดับสูงสุด คือ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 2,086,028 คน นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ 259,679 คน และ
นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย 11,311 คน โดยนักท่องเที่ยวมีอัตราการเข้าพักร้อยละ 68.22 ซึ่งมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 แต่สวนทางกับอัตราการขยายตัวที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนมี
อัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.22 จากร้อยละ 10.02 เมื่อปี 2557 จากสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดกลาง
เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 จุด บริเวณหน้าร้าน 7-11 สาขาถนนพลพิชัย บริเวณที่จอดรถ สถานี
ต ารวจภูธรหาดใหญ่ ท าให้มีผู้บาดเจ็บประมาณ 10 ราย ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม รายจ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวลดลงเฉพาะในปี 2557 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 7.60 ในปี 2558 แต่กลับลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 6.10 และ 6.17 ในปี
ถัดไปตามล าดับ ในขณะที่ระยะเวลาเข้าพักเฉลี่ย 2.64 วัน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวมาเลเซียที่มีการเดินทางเข้าพักในจังหวัดสงขลาน้อยลง แต่นิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณ
เมืองชายแดนมากขึ้น35 (ภาพที่ 3.2) 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

                                                           
35 ส านักจังหวัดสงขลา, แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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(จ) 

 
(ฉ) 

ภาพที่ 3.2  แสดงข้อมูลสถานการณโ์รงแรมและที่พัก ระหวา่งปี 2556 – 2560 แบง่ตามกลุ่มภาคใต ้กลุม่
ภาคใต้อา่วไทย และจงัหวัดสงขลา 

(ก) แสดงจ านวนโรงแรม  (ข) แสดงจ านวนห้องพัก  
(ค) แสดงอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ย (ง) แสดงรายจ่ายเฉลีย่ของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวนั 
(จ) แสดงวนัพักโดยเฉลีย่  (ฉ) แสดงจ านวนผู้มาเยือนจงัหวัดสงขลา 

ที่มา: ส านักจังหวัดสงขลา, แผนพฒันาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563 

3)  จ านวนผู้มาเยือน 
ปี 2560 จังหวัดสงขลามีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนรวม 7,025,573 คน สูงเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้รอง

จากจังหวัดภูเก็ต คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.42 ของประเทศ ร้อยละ 13.91 ของ 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นชาวไทย 
4,396,474 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 ของผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งหมด โดยมีจ านวนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.5  และเป็นชาวต่างประเทศ จ านวน 2,629,099 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ของผู้มา
เยี่ยมเยือนทั้งหมด เป็นอันดับ 5 ของภาคใต้รองจากภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี และพังงา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
10.3 ของภาคใต้ โดยผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ  5.2  
โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2560) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.67 เนื่องจากมี
จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนชาวต่างชาติที่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 
ส่งผลให้ในปี 2560 มีอัตราการขยายตัวของผู้เยี่ยมเยีอนต่างประเทศสูงขึ้นร้อยละ 4.4 ในขณะที่อั ตราการ
ขยายตัวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 5.78 จากปีก่อน (ภาพที่ 3.3) 

  
(ก) (ข) 
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(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

ภาพที่ 3.3  แสดงข้อมูลสถานการณ์ผูม้าเยี่ยมเยือน แบ่งตามประเภทผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและ 
ต่างประเทศ ระหวา่งปี 2556 – 2560 

(ก) แสดงจ านวนผูม้าเยือนชาวไทย 
(ข) แสดงอัตราการขยายตัวต่อปี และสัดสว่นของจ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยในจงัหวัด

สงขลาเปรียบเทียบกบั 14 จังหวดัในภาคใต ้
(ค) แสดงจ านวนผูม้าเยือนชาวต่างประเทศ 
(ง) แสดงอัตราการขยายตัวต่อปี และสัดสว่นของจ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศใน

จังหวัดสงขลาเปรียบเทยีบกบั 14 จังหวดัในภาคใต ้
(จ) แสดงจ านวนผูม้าเยือนชาวไทยและตา่งประเทศ 
(ฉ) แสดงอัตราการขยายตัวต่อปี และสัดสว่นของจ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและ

ต่างประเทศในจงัหวัดสงขลาเปรียบเทียบกบั 14 จังหวดัในภาคใต ้
ที่มา: ส านักจังหวัดสงขลา, แผนพฒันาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน 

ประจ าปงีบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563สถานการณ ์
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3.2  การวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยว
จากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ SWOT นี้ เป็นการวิเคราะห์บนฐานของยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว จากการระดมสมองของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และจากการวินิจฉัยของคณะผู้ทรงคุณวุฒิในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม
ที่ค่อนข้างเจาะจงในส่วนที่เป็นฐานการต่อยอดสู่การพัฒนามุ่งเป้าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะ
อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ เพ่ือที่จะน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 

1)  จุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา (Strength) 
จังหวัดสงขลามีความเข้มแข็งทั้งทางด้านทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการ

ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ 

• เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภาคใต้ตอนล่างอยู่ที่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดยมีสนามบินพาณิชย์นานาชาติหาดใหญ่ ซึ่งมีเที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปร์ มีชุมทางรถไฟสายใต้ ที่อ าเภอหาดใหญ่ เชื่อมต่อกับมาเลเซียที่ด่าน
ปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในอดีตมีขบวนรถไฟที่ให้บริการระหว่างเมืองบัต
เตอร์เวอร์ธในมาเลเซียผ่านอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปลายทาง กรุงเทพฯของ
ประเทศไทย ปัจจุบัน รถไฟขบวนนี้ได้หยุดให้บริการแล้ว แต่จะมีรถไฟให้บริการน า
ผู้โดยสารจากหาดใหญ่ถึงปาดังเบซาร์ของประเทศไทย จากนั้นผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนไป
ใช้บริการรถไฟของมาเลเซียได้ ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวแล้วน าไป
จอดที่สถานีรถไฟฝั่งมาเลเซีย เพ่ือใช้บริการรถไฟไปยังบัตเตอร์เวอร์ธ และเมืองอ่ืน ๆ ใน
มาเลเซียต่อไป เส้นทางนี้ยังมีผู้ใช้บริการค่อนข้างน้อย ทั้งท่ีค่อนข้างสะดวก ค่าโดยสารถูก 
และใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า เป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ 

• มีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย กรุงเทพฯ และจังหวัดอ่ืน ๆ จังหวัด
ภาคใต้ชายแดนมีด่านชายแดนที่เชื่อมกับมาเลเซีย คือ 

- ด่านปาดังเบซาร์ - ปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 

- ด่านบูกิตกายูฮิตัม - สะเดา (ด่านนอก) จังหวัดสงขลา (เป็นด่านที่มีผู้เดินทางและ
สินค้าผ่านแดนมากที่สุด สร้างรายได้สูงสุดให้ประเทศมาโดยตลอด36) 

- ด่านทุเรียนบุลุง – บ้านประกอบ จังหวัดสงขลา 

• เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ของภาคใต้ตอนล่างที่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   
มีธุรกิจด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล หาดใหญ่เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการแพทย์ที่

                                                           
36 กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, รายงานสรุปสถิติการเดินทางเข้า - ออก จุดผ่านแดนของ

ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่มีความสามารถสูงและมีจ านวนมาก มีโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานระดับสากล
หลายแห่ง (โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
เป็นต้น) นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น สถานบริการด้านความงาม  
การนวดแผนไทย Fitness ห้างสรรพสินค้าที่สมัยและขนาดใหญ่ ตลาด มีโรงแรมห้องพัก
จ านวนมาก มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่อ าเภอสะเดา  

• เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาทุกระดับ มีโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนมัธยมมีชื่อเสียงระดับ
ต้น ๆ ของประเทศ มีมหาวิทยาลัยของรัฐถึง 4 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง และ
วิทยาลัยอีกหลายแห่งกระจายอยู่ใน จังหวัดสงขลา37 

• เป็น Sports City สงขลาได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬาด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
จังหวัดสงขลามีสนามกีฬาหลากหลายประเภท ขนาดใหญ่ มาตรฐานสากล เช่น  สนาม
กีฬาติณสูลานนท์ ที่มีความจุเป็นอันดับสองรองจากสนามศุภชลาศัย38 เป็นต้น 

• เป็น Mice City มีศูนย์ประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการประชุม อีเว้นท์ 
ต่างๆ ได้ มีโรงแรมและห้องพักที่มีมาตรฐานและจ านวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลามี
ห้องพักส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว จ านวนมากกว่า 19 ,459 ห้อง (ข้อมูลส ารวจเมื่อ 

ปี 256137) มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ พร้อมห้องประชุมขนาดใหญ่และทันสมัย มีตลาด 
ถนนคนเดิน ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศได้  

• จังหวัดสงขลามีความเป็นพหุวัฒนธรรม หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม  
มีโบราณสถานและโบราณวัตถุส าคัญๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่  มีความเป็นเมืองเก่าที่มี
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ที่อ าเภอเมืองสงขลา มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับจีนและมาเลเซีย 

• มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ ได้แก่ หาดทราย ทรัพยากรชีวภาพ 
ป่าเขา แม่น้ า ทะเลสาบสงขลาเป็นระบบนิเวศท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็น Lagoon Lake 
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นทะเลสาบสามน้ าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต3้9 ที่มีท้ังน้ าจืด น้ ากร่อยและน้ าเค็ม เป็นวิถีชีวิตของประชากรมากกว่า 1 ล้านคนใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 

                                                           
37 ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา, รายงานสถิติจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562 
38 Surachet Srisomwongse, The Bangkok Insight, เปิดความจุสนามบอลไทย ไหวแค่ไหนจัดบอลโลก 
39 ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, พื้นที่ทะเลสาบ

สงขลา 
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แห่งแรกของประเทศไทย ณ พรุควนขี้เสียนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง40 
นอกจากนี้ยังพบโลมาอิรวดี ที่บริเวณเกาะสี่เกาะห้า ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 20 ตัว41 

• Internet node / Gateway ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนของโลกอยู่ที่จังหวัดสงขลา แล้วจึง
เชื่อมต่อไปยังส่วนกลางและกระจายไปทั่วประเทศ42 

• จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาและพ้ืนที่โดยรอบ มีความโดดเด่นและมีวัตถุดิบ
และองค์ความรู้และความพร้อมในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์  และการบริการที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้ BCG Model 

2)  จุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา (Weakness) 
จังหวัดสงขลามีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้มีการดูแลอย่างเป็นระบบ ท าให้

มีจุดอ่อนในหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ท าให้การท่องเที่ยวของเมืองสงขลาไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร คือ 

• จังหวัดสงขลายังขาดส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ 

• ยังขาดการวิเคราะห์ อัตลักษณ์ และการรับรู้ทิศทางและกรอบการพัฒนาหรือเป้าหมาย
ร่วมกันของทุกภาคส่วนเพ่ือการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยงและมองภาพ
ใหญ่ และการใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยว 

• ขาดการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญมาก ๆ ในการที่จะให้นักท่องเที่ยวรู้จัก 
จังหวัดสงขลา และมีความอยากท่ีจะมาท่องเที่ยว 

• บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ และชุมชนยังขาดการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพ่ือการ
พัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

• แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีศักยภาพแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ขาดการสนับสนุนในการสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ของสินค้าและบริการ 

• ขาดการท างานอย่างบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
ขาดการท างานร่วมกันของภาครัฐ ซึ่งมีการท างานที่ซ้ าซ้อนกันและไม่ต่อเนื่อง กับภาคเอกชน 
และชุมชน ซึ่งไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถรวมตัวกัน ไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 

• ไม่มีจุดขายที่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์ อัตลักษณ์ และการรับรู้ทิศทางและกรอบ
การพัฒนาหรือเป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วนเพ่ือการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ  

                                                           
40 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
41 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดประติมากรรมโลมาอิรวดี อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัด

พัทลุง 
42 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED, ระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ าใยแก้ว 
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ขาดการเชื่อมโยงและมองภาพใหญ่ และการใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
การท่องเที่ยว 

• ขาดการลงทุนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่เนื่องจากภาคธุรกิจ / เอกชนไม่มีความเชื่อมั่ นในการ
ลงทุน และหวังพึ่งภาครัฐมากเกินไป 

• เส้นทางการคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและปริมาณ การอ านวยความสะดวกใน
การเดินทางไม่เอ้ือต่อนักท่องเที่ยวที่มาเองโดยทางรถยนต์ เนื่องจากป้ายบอกเส้นทาง 
สถานที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาษาไทย  

• มีเที่ยวบินนานาชาติน้อยมาก ปัจจุบันสนามบินนานาชาติหาดใหญ่มีเที่ยวบินมาจาก
กัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์เท่านั้น ยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากอินโดนีเซีย43 

3)  โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา (Opportunities) 
จังหวัดสงขลามีโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะนโยบายภาครัฐ ได้แก่ 

• อยู่ในพ้ืนที่กรอบความร่วมมือ IMT-GT ซึ่งให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว มีโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ 1 เชื่อมโยงพ้ืนที่ สงขลา ปีนังและเมดาน  

• การใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้ อ าเภอสะเดา 

• มีความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์มาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน 

• โครงการเมืองต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้สามจังหวัด 
ตามศักยภาพ โดยก าหนดให้ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กลางการเกษตร  
สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน เบตงเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว และเม่ือวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแผนเร่งด่วน
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา44  

• รัฐบาลให้การท่องเที่ยวเป็นนโยบายชาติและเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาชุมชน 
กระจายรายได้ และลดช่องว่าง 

• การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ใกล้เคียงที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เช่น จังหวัดสตูล 
พัทลุง 

  

                                                           
43 ส านักงานจังหวัดสงขลา, บรรยายสรุปจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2561 
44 ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, ครม.เห็นชอบการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษและให้

อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบท่ี 4 
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4)  ความท้าทาย (Challenges) ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่ม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ 

• สถานการณ์ความปลอดภัยจากภัยความมั่นคง 3 จังหวัด เนื่องจากความไม่รู้และน าไป
เชื่อมโยงกับ 3 จังหวัด นักท่องเที่ยวเกิดความกังวล นักท่องเที่ยวต่างชาติบางประเทศจะ
ถูกห้ามโดยทางรัฐบาล ไม่ให้เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เนื่องจากใกล้พ้ืนที่สีแดง และบาง
อ าเภอถูกประกาศรวมไปด้วย ส่วนนักท่องเที่ยวในประเทศเองก็จะเกิดความกลัว
เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ท าให้ภาพลักษณ์ของ
พ้ืนที่เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยและไม่เลือกท่ีจะมาท่องเที่ยว 

• ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากทั้งอุบัติเหตุและภัย
ธรรมชาติ ที่ยังมีความเสี่ยงและเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นเป็นระยะ ๆ ทั้งทางน้ าและ
ทางบก การสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดการหลังเกิดเหตุ 

• การเสื่อมโทรมของทรัพยากรจากการท่องเที่ยวและมลภาวะที่เกิดขึ้น เช่น ขยะ น้ าเสีย 

• การขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และขาดแรงงานที่มี
ทักษะจ าเป็น ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ 

จังหวัดสงขลาได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาเป็น “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชน 
มีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยในปี 2562 ได้ก าหนดการขับเคลื่อนใน 12 วาระ และหนึ่งในวาระนั้นคือ 
การขับเคลื่อนสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคใต้ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมและ
หลากหลายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามยังไม่มีการครอบคลุมในส่วนของการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติทั้งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของสงขลาเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์ แผนนี้จึงเป็นการต่อยอดเชิงรุกในการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้สามารถ
รองรับและเพ่ิมนักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกจากประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซียที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT และในระยะยาวจากทั่วโลก 

การก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่ส่งเสริมความเป็นไทยในการรองรับ
นักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม โดยใช้ความเป็นเมืองพุทธบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม ความหลากหลายทางเชื้อ
ชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี ปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวโดยเน้นการให้เกียรติและตระหนักถึง
ความแตกต่าง ในฐานะของแขกผู้มาเยือน รวมถึงการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม เช่น อาหารฮาลาล ห้องละหมาด เป็นต้น45 น าเสนอความเป็นมิตรจากคนไทย ให้บริการและ
ดูแลด้านสุขภาพซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของจังหวัดสงขลาและประเทศไทย พร้อมทั้งกิจกรรมหลากหลายที่จะ
น านักท่องเที่ยวมายังจังหวัดสงขลา 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ฉบับนี้ ประกอบด้วย 4.1) วิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ 
4.2) พันธกิจ  4.3) ยุทธศาสตร์ เชิ ง พ้ืนที่  3 เมืองหลัก  4.4) ก าหนดนักท่อง เที่ ยวกลุ่ ม เป้ าหมาย  
4.5) ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักแสดงยุทธศาสตร์ย่อยพร้อมทั้ง
แนวทางการด าเนินการ 4.6) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โดยแผนฯ นี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สังเคราะห์ของคณะท างานโครงการศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลาเพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ (ภาคผนวก 3) 

  

                                                           
45 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน: อินโดนีเซีย 
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4.1  วิสัยทัศน์  

สงขลา: จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมและนานาชาติ    

Songkhla: a unique destination for multicultural and international tourists 

4.2  พันธกิจ  

• เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

• ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่เป็นการก าหนดต าแหน่งและทิศทางการพัฒนาของเมืองหลักของ
จังหวัดสงขลา  

• จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ 

• พัฒนาบุคลากรด้านท่องเที่ยวของสงขลาสู่มาตรฐานสากล 

• เสริมสร้างความโดดเด่นของความเป็นพหุวัฒนธรรม 
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4.3  ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 

ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดสงขลาเปรียบเหมือนเป็นประตูของประเทศไทยเปิดสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน
ใต้ เป็นจังหวัดชายแดนมีเขตแดนติดกับมาเลเซีย โดยมีด่านผ่านแดน 3 ด่าน ใน 2 อ าเภอ 2 ด่านอยู่ใน
อ าเภอสะเดา (ด่านนอกและด่านปาดังเบซาร์) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทางบกจากมาเลเซียสามารถเดิน
ทางเข้ามายังหาดใหญ่ได้ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ (เฉพาะด่านปาดังเบซาร์) และด่านบ้านประกอบ 
อ าเภอนาทวี ซึ่งปัจจุบันเป็นด่านที่ยังใช้กันไม่มากนัก ส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางโดยรถยนต์เพ่ือไปเบตง โดย
ผู้ใช้เส้นทางนี้ต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านสามจังหวัด ด่านนี้เกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT 
และจะมีบทบาทมากขึ้นเมื่อมีการสร้างท่าเรือน้ าลึกแห่งที่ 2 ที่อ าเภอจะนะ 

สงขลาเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้จากการที่รัฐบาลให้ความส าคัญ โดย
มีโครงการต่าง ๆ เช่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางมาในพ้ืนที่ เป็นจ านวนมากในแต่ละปี พ้ืนที่เหล่านี้จึงควรมีภูมิทัศน์  
ที่ดูดี สะอาดเป็นระเบียบ แสดงให้เห็นถึงการยินดีต้อนรับ ถนน ป้ายบอกทางที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งท้องถิ่นเอง
ก็ได้เห็นถึงความส าคัญและโอกาสจึงได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสะเดา 

การพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติ ใน
ระยะแรก (5 ปี) ควรมุ่งเน้นที่ 3 เมืองหลักของจังหวัดสงขลา คือ อ าเภอสะเดา หาดใหญ่ เมืองสงขลา และ
บางส่วนของสิงหนคร (ภาพที่ 4.1) โดยแต่ละเมืองมีทรัพยากรและบทบาทแตกต่างกัน และมีศักยภาพใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวต่อยอด ส่วนในระยะต่อไปเพ่ือขยายต่อเนื่องเป็นภาพการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
คาบสมุทรสทิงพระ วิถีโหนด นา เล อีก 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา คือ สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์และ
ระโนดโดยแต่ละเมืองมีบทบาทและภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่เสริมกัน การเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบ 
ได้แก่ จังหวัดสตูล พัทลุง และปัตตานี เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัด
สงขลา 

 
ภาพที่ 4.1  แผนที่เมืองหลักของจังหวัดสงขลา และเมืองเชื่อมโยงโดยรอบ การเชื่อมโยงทางบกโดย

รถยนต์ และ การเชื่อมโยงทางอากาศ 
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1)  สะเดา: ประตูสู่อาเซียน “Sadao: Gateway to ASEAN” 
อ าเภอสะเดา เป็นเป้าหมายหลักที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากมาเลเซียมายังจังหวัดสงขลาโดยทาง

รถยนต์เป็นส่วนใหญ่ ผ่านทางด่านนอก ต.ส านักขาม หรือด่านปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์  แล้วผ่านเทศบาล
เมืองสะเดาเข้าสู่อ าเภอหาดใหญ่ 

 
ภาพที่ 4.2  แผนที่อ าเภอสะเดา แสดงอาณาเขตของ 9 ต าบล 

ที่มา:  ที่ว่าการอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ค้นหาข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

ด่านนอก ต.ส านักขาม อ.สะเดา เป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ห่างจากเทศบาลเมืองสะเดา 
13 กิโลเมตร ส่วนด่านปาดังเบซาร์อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกของเทศบาลเมืองสะเดาเป็นระยะทาง 12 
กิโลเมตร เป็นด่านรถไฟระหว่างประเทศด่านแรกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6  ตั้งแต่ปี พ.ศ.246146 และ 
เปิดบริการเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ – กรุงเทพในเวลาต่อมา แม้ปัจจุบันรถไฟขบวนนี้จะถูก
ยกเลิกไปแล้ว แต่ยังมีรถไฟบริการถึงสถานีปาดังเบซาร์ฝั่งไทย และผู้โดยสารจะต้องลงเปลี่ยนรถเพ่ือเดินทาง
ต่อไปยังบัตเตอร์เวอร์ธ ส่วนรถยนต์ยังเดินทางได้เป็นปกติ จากเทศบาลเมืองสะเดาสามารถเดินทางโดย
รถยนต์สู่อ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 44 กิโลเมตร 

นอกจากพิธีการผ่านด่านที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพดังเป้าหมาย “ไร้รอยต่อ” แล้ว ภูมิทัศน์ของที่ท า
การทั้งสอง และเส้นทางที่ผ่านมีความส าคัญอย่างยิ่ง นับเป็นความประทับใจแรก (First Impression) ของ
การมาเยือนของนักท่องเที่ยว และเป็นจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์  
ตามเส้นทางผ่านและป้ายบอกทางที่เป็นภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญและควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนจาก
ทั้ง 2 ด่านจนถึงหาดใหญ่ ในระยะแรกควรปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางหลักก่อน ในระยะยาวควรขยายให้
คลุมพ้ืนที่มากขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง เป็น 
การกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ให้ชุมชนตามแหล่งท่องเที่ยวรอง ได้ด้วย 

                                                           
46 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์, ประวัติความเป็นมาด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
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สะเดาเล็งเห็นโอกาสทางด้านการท่องเที่ยว เห็นได้จากค าขวัญของอ าเภอสะเดา “เขาเล่สะดุด
ตา บ้านไทย จังโหลน-ปาดังเบซาร์เลื่องลือนาม งามถ้ าเขารูปช้าง สวยสล้างเขื่อนห้วยคู ประตูสู่
มาเลเซีย” 

โอกาสของอ าเภอสะเดา เนื่องจากเป็นเมืองชายแดนที่นักท่องเที่ยวต้องผ่านการจัดสร้างสถานที่ที่เป็น
จุดแวะพัก ห้องน้ า อาหารเครื่องดื่ม จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองโดยเฉพาะสินค้าเกษตรจ าพวกอาหาร สินค้า 
Outlet จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้จ่ายเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะขากลับที่นักท่องเที่ยวจะ
แวะซื้อสินค้าเป็นจุดสุดท้ายก่อนกลับประเทศตนเองและเพ่ิมโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
ได้ด้วย 

สะเดามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนจากมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งมีความศรัทธาและเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว คือ 

• วัดเขารูปช้าง ปาดังเบซาร์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ห่างจากตลาดปาดังเบซาร์ไปทางตะวันตก
ประมาณ 13 กิโลเมตร เจดีย์หินอ่อนจ าลองขึ้นมาจากมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศ
อินเดีย มีการประดิษฐานพระพุทธรูป พระนอน เจ้าแม่กวนอิม บางห้องมีหินงอกหินย้อย
ที่สวยงาม มีความสวยงามทางธรรมชาติรอบ ๆ วัด มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นที่นิยมของ
ชาวสิงคโปร์และมาเลเซีย และ 

• พุทธอุทยานเขาเล่ และเขาเล่ทะเลหมอก แม้จะค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับเขารูปช้าง แต่  
มีข้อได้เปรียบคืออยู่ภายในตัวเมืองสะเดา ซึ่งเป็นทางผ่านเข้าสู่หาดใหญ่ นอกจากเรื่อง  
การปฏิบัติธรรมแล้ว นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นเขาเล่ไปดูทะเลหมอกในช่วงเช้ามืดได้ และ  
ถ้าจัดเป็นจุดชมวิว 360 องศา จะเพ่ิมโอกาสให้นักท่องเที่ยวแวะได้ตลอดเวลาและด้วย
เวลาสั้น ๆ เทศบาลสะเดาได้เล็งเห็นถึงโอกาสในด้านการท่องเที่ยวซึ่งแสดงให้เห็นจาก
วิสัยทัศน์ “ท่องเที่ยวสะเดาก้าวหน้า แหล่งการค้าชายแดน ศูนย์ศึกษานานาชาติ สะอาด
ทุกมุมเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม” และหนึ่งในพันธกิจคือ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล และมียุทธศาสตร์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ การให้มีพ้ืนที่
สาธารณะ รวมทั้งพุทธอุทยานเขาเล่และทะเลหมอกเขาเล่ 

• บริเวณด่านนอก ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา มีโรงแรมและห้องประชุมขนาดใหญ่ 
พร้อมทั้งห้องพักจ านวนมาก สามารถรองรับการประชุมขนาดใหญ่ ภายในพ้ืนที่โรงแรมมี
การจัดแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรมอาเซียนและสวนไดโนเสาร์ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่มาเป็นครอบครัว และเป็นการพักผ่อนหย่อนใจไปในตัวให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมจาก
ทั้งประเทศไทยและมาเลเซียได้เป็นอย่างดี 
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2)  หาดใหญ่: เมืองแห่งเทศกาล “Hat Yai: City of Festivals” 
หาดใหญ่เป็นเมืองแห่งเทศกาล “City of Festivals” หรือ “City of Fun” หรือ “City of Happiness” 

ต่างมีความหมายไปในแนวเดียวกัน ความสุข สนุกสนานจากการเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ เป็นจุดเด่นของ
หาดใหญ่ เทศกาลส าคัญ ๆ ได้แก่ มิดไนท์สงกรานต์ เคาท์ดาวน์ปีใหม่ ลอยกระทง ตรุษจีน กินเจ ไหว้
พระจันทร์ เทศกาลบ๊ะจ่าง ฮาโลวีน เป็นต้น ท าให้ภาพของเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งความสนุกสนานและ
เมืองแห่งความสุข รวมถึงจากการมีสุขภาพที่ดี อาหารการกินความหลากหลาย มีเอกลักษณ์โดดเด่น ท าให้
เป็นที่รู้จักและนิยมมาเที่ยวและมากินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย มาเลเซียและสิงคโปร์อยู่อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานมาแล้ว การประชาสัมพันธ์และวางแผนการท างานในภาพใหญ่ โดยความร่วมมือกันอย่าง
จริงจังจากทุกๆ ฝ่าย จัดให้เป็นเทศกาลขนาดใหญ่ นอกจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์กลุ่มเดิม ๆ 
และนักท่องเที่ยวไทยแล้ว ยังมีโอกาสเพิ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่มาจากประเทศอินโดนีเซียได้
ด้วย  

อ าเภอหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาและสามารถเดินทางต่อไปที่อ่ืนได้อย่าง
สะดวกด้วยการมีสนามบินนานาชาติ (ภาพที่ 4.3) หาดใหญ่เป็นเมืองสมัยใหม่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย มีสีสัน สนุกสนาน เมืองแห่งเทศกาล หลากหลายวัฒนธรรม และเป็นเมืองแห่งสุขภาพ  
เป็นศูนย์กลางธุรกิจ การศึกษา การคมนาคม การแพทย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงทั้งทางด้านคุณภาพและ
ปริมาณ มีสิ่งอ านวยความสะดวกและที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น มาติดต่อธุรกิจ 
การศึกษา เพ่ือการรักษาพยาบาล ร่วมการประชุม ร่วมการแข่งขันกีฬา เพ่ือการพักผ่อน หรือเพ่ือเ ดิน
ทางผ่านไปยังท่ีอ่ืน 

 
ภาพที่ 4.3  แผนที่อ าเภอหาดใหญ่แสดงอาณาเขตและต าบล 

ที่มา:  ที่ว่าการอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค้นหาข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

อ าเภอหาดใหญ่มีศักยภาพของสมรรถนะหลักที่มีความเข้มแข็งและความพร้อมสูงมาก ได้แก่ทาง
การแพทย์ และการศึกษา ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติเดินทางมายังจังหวัดสงขลาด้วยในหลาย ๆ กรณี  
จะเป็นการเดินทางมาเป็นกลุ่ม การที่สงขลาได้รับการประกาศจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้ เป็นเมือง
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กีฬาด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และการประกาศของจังหวัดสงขลาในการเป็น MICE City มีการจัดตั้ง SCEB 
(Songkhla Convention and Exhibition Bureau) เพ่ือการขับเคลื่อน และการเป็นเมืองปลอดภาษี เป็น
โอกาสในการขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดสงขลา ให้หลากหลายมากข้ึน 

ด้วยศักยภาพและการวางต าแหน่งทิศทาง (Positioning) การพัฒนาของหาดใหญ่ ภายใต้
แผนพัฒนา สงขลาเมืองกีฬา ประเภทกีฬาแห่งความเป็นเลิศ หาดใหญ่มีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลาง
กีฬา e-sports ของภูมิภาค IMT-GT โดยการเชื่อมโยงกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยในการจัด 
ทัวนาเม้นท์ใหญ่ ๆ ที่สามารถดึงผู้สนใจในกีฬาประเภทนี้จากมาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซียมาได้ 

อ าเภอหาดใหญ่แม้จะเป็นเมืองค่อนข้างใหม่ เริ่มมีความส าคัญเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา แต่ก็มี
เรื่องราวและสถาปัตยกรรมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีความสวยงามและน่าสนใจกระจายอยู่ทั้งในตัวเมืองและ
โดยรอบ ได้แก่ วัดพระมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) ที่มี “พระพุทธมหัตตมงคล” พระนอนปางโปรด 
อสุรินทราหู ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก47 วัดถาวรวราราม เป็นวัดพุทธอนัมนิกายหรือวัดญวน มีพระ
มาลัยโปรดนรกองค์ใหญ่ ที่สามารถมองเห็นจากระยะไกล วัดฉื่อฉาง วัดจีนที่ได้รับการบูรณะอย่างวิจิตร
สวยงามด้วยศิลปะไทย จีนและทิเบต และไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ มีมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา เป็นศูนย์
รวมทางด้านจิตใจของชาวมุสลิม เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสวยงาม เป็น “ทัชมาฮาลเมืองไทย” 

ในอดีตอ าเภอหาดใหญ่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขาย โดยเฉพาะตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของ
ฝาก และของที่ระลึก ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะของแห้ง ผลไม้ต่างประเทศ จนเป็นที่กล่าวขานว่า "ถ้ามา
หาดใหญ่แล้วมาไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนกับไม่ได้มาหาดใหญ่” ปัจจุบันรูปแบบธุรกิจการค้าเปลี่ยนไป 
อ าเภอหาดใหญ่ยังคงเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าในรูปแบบของศูนย์การค้าที่ทันสมัยครบวงจร ศูนย์จ าหน่าย
สินค้าทั้งขายส่งขายปลีก ตลาดอาหารสด ถนนคนเดิน ตลาดกลางคืน ตลาดน้ าคลองแห มีเอกลักษณ์เป็น
ตลาดพหุวัฒนธรรมและรักษ์โลกที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทย 

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ในสวนสาธารณะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่
เมืองหาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ท้าวมหาพรหม พระโพธิสัตว์กวนอิม และพระพุทธมงคลมหาราช 
ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ บนยอดเขาคอหงส์เป็นจุดชมวิว จากจุดนี้สามารถ
มองเห็น ทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่และเห็นทะเลสาบสงขลาได้ชัดเจน ภายในสวนสาธารณะฯ ยังมีพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระ
เกียรติฯ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ (หอดูดาว) หาดใหญ่วันเดอร์แลนด์ 
นิทรรศการภาพวาด 4 มิติ แนวใหม่ กระเช้าลอยฟ้านครหาดใหญ่ เป็นต้น 

แม้ภาพลักษณ์ของหาดใหญ่จะเป็นเมืองแห่งแสงสี ความสนุกสนานและความทันสมัย แต่วัฒนธรรม
ความเป็นไทยยังเป็นส่วนประกอบที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ โดยการน าเสนอในรูปแบบของความ
ทันสมัยด้วยแสงสีเสียง เน้นความสนุกสนานอย่างมีเอกลักษณ์ การจัดให้มีสถานที่โชว์ศิลปการแสดง  

                                                           
47เทศบาลนครหาดใหญ่, วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) 
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ศิลปการป้องกันตัว เช่น มวยไทย ทั้งในรูปของการโชว์ การแข่งขัน หรือการได้มีประสบการณ์ตรงในการฝึก 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน 

ปัจจุบันผู้เดินทางมาจากอินโดนีเซีย สามารถจัดการการเดินทาง ส ารองที่พักได้โดยผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต การเดินทางของนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียสู่หาดใหญ่มาได้ 2 ทาง คือ ทางอากาศอาศัยเที่ยวบินต่อ
จากปีนังหรือสิงคโปร์ และทางบก จากปีนังหรือกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งมีข้อจ ากัดทั้งในเรื่องเวลาส าหรับการเดินทาง
และค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากข้ึน ในอนาคตจึงจ าเป็นต้องมีเที่ยวบินตรงประเทศอินโดนีเซีย เช่น เมดาน - หาดใหญ่ 
เป็นต้น ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทยกับอินโดนีเซียโดยเฉพาะกับเกาะ 
สุมาตราภายใต้แผน IMT-GT 

การอ านวยความสะดวกเมื่อเดินทางมาถึงยังต้องมีการพัฒนา เช่น การขนส่งสาธารณะยังเป็น
อุปสรรคส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยไม่มีรถส่วนตัว ในตัวเมืองหาดใหญ่อาจจะใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ เช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถตุ๊ก ๆ ได้ แต่เรื่องค่าโดยสาร การสื่อสารและการบริการอย่างมือ
อาชีพยังต้องปรับปรุง บริเวณรอบนอกของตัวเมืองหรือเดินทางระหว่าง สะเดา -หาดใหญ่-สงขลา แม้จะมี
การให้บริการของขนส่งสาธารณะประจ าทาง เช่น รถบัส รถตู้ และรถสองแถว ซึ่งรถเหล่านี้มีเส้นทางและ 
จุดรับส่งส าหรับคนในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งมักจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไป ส่วนรถ
แท็กซี่มีจ านวนค่อนข้างจ ากัดและราคาค่อนข้างสูง เรียกหายาก ควรส่งเสริมให้มีการจัดท าระบบบริการรถ
รับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารและบริการของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
การท างานร่วมกันอย่างบูรณาการและไปในทิศทางเดียวกัน ภูมิทัศน์โดยทั่วไปของเมืองยังไม่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างจริงจังเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ เป็นต้น  

3)  สงขลา: สู่เมืองมรดกโลก (Songkhla: Towards World Heritage) 
เมืองสงขลา (ภาพที่ 4.4) เป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เป็นเมืองเก่าที ่

ยังมีชีวิต มีประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลือให้เห็นถึงปัจจุบัน ทั้งวิถีชิวิต สถาปัตยกรรม อาหาร วัฒนธรรม ความ
เชื่อ ซึ่งมีความน่าสนใจโดยตัวเมืองเอง ประกอบกับท าเลที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลมีหาดทราย และมีทะเลสาบ
สงขลาที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ มีความอุดมสมบูรณ์ด้ว ยสัตว์น้ า และความ
หลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตของชาวสองทะเลสามน้ า มีศักยภาพในการผลักดันให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ 
(Creative City) ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO (UNESCO Creative City Network) 

เมืองสงขลา เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในคาบสมุทรสทิงพระมาตั้งแต่โบราณ เก่าแก่
ที่มีอายุกว่า 400 ปี โดยสามารถแบ่งออกสงขลาเป็น 3 ยุค ได้แก่ 1) ยุค Singora เป็นยุคแรกของการตั้ง
รกรากของชาวสงขลา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเมืองสงขลาเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางทะเล เป็นเมือง
ท่าการแลกเปลี่ยนสินค้าทางทะเล รูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากชาวมุสลิม  2) ยุคแหลมสน  
ช่วงหลังเมืองสงขลา ผู้คนย้ายมาสร้างบ้านเมืองที่ใหม่ที่บริเวณแหลมสน เนื่องจากมีการขาดน้ าเป็นอันมาก 
และพ้ืนที่ขยายไปได้ไม่มากนัก 3) ยุคบ่อยาง แรกเริ่มมีที่ตั้งอยู่บริเวณย่านเมืองเก่า ในเขตก าแพงเมือง
บริเวณถนนเก้าห้อง และถนนนครในในปัจจุบัน ยุคนี้เป็นยุคที่สงขลาได้รับอิทธิพลจากการค้าขายทางเรือ
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ของชาวจีน จึงท าให้สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก่อสร้างอาคารในรูปแบบจีน ในสมัยเจ้าวิเชียรคีรี หรือสมัย  
ปี 2379 จากความรุ่งเรือง ทางการคา้ขาย ได้ส่งผลให้เมืองสงขลาบ่อยาง มีการก่อสร้างอาคาร ห้องแถว เพ่ือ
การค้าขายจ านวนมาก มีโรงสีข้าว ศาลเจ้า โรงแรม โรงละคร สถานศึกษา กระจายอยู่ทั่วไป โดยรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของอาคาร มีความใกล้เคียงกับประเทศข้างเคียง เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญในรูปแบบทางสถาปัตยกรรม คือแบบจีนดั้งเดิม แบบจีนพาณิชย์และแบบจีนผสม
ตะวันตก48 

สงขลาในปัจจุบันเป็นที่รู้จักในภาพของสงขลาเมืองเก่าที่ก าลังถูกขับเคลื่อนเพ่ือขึ้นบัญชีเป็นเมือง
มรดกโลก ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายและขอบเขตที่เหมาะสมและชัดเจน โดยมีการศึกษาวิจัยเป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนา มีการจัดท าแผนเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อน มีการด าเนินงานโดยความร่วมมือของฝ่ายต่าง  ๆ 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นหลักๆ คือการสร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของชุมชน การปรับปรุง
และพัฒนาพื้นที่และสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการ เป็นต้น  

สงขลาเป็นเมืองหลักภายใต้ความร่วมมือ IMT-GT ซึ่งเป็นโอกาสของการใช้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว ภายใต้คณะท างานสาขาการท่องเที่ยวของ IMT-GT  
มีเป้าหมายในการร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามกรอบความร่วมมือคือ 14 จังหวัดภาคใต้ของ
ประเทศไทย 8 รัฐของมาเลเซียและ 10 จังหวัดของอินโดนเซีย (เกาะสุมาตรา) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน 
(Single destination) ตัวอย่างโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเชื่อมโยงเมืองเก่า ปีนัง สงขลาและเมดาน เป็นต้น 

นอกจากบริเวณเมืองเก่าสงขลาแล้ว โดยรอบในบริเวณใกล้เคียงยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักอย่าง
ดี เช่น หาดสมิหลา นางเงือก เขาตังกวน เขาน้อย เป็นต้น มีการน ารถรางมาให้บริการน านักท่องเที่ยวชม
เมืองพร้อมวิทยากรบรรยาย และมีโครงการการท่องเที่ยวทางน้ าในทะเลสาบสงขลา มีเกาะยอที่มีความโดด
เด่นด้านทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ประทับใจและอาหารทะเลรสชาติดี เป็นแหล่งของปลากะพงสามน้ า
ทะเลสาบสงขลาที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่นเดียวกันกับมะม่วงเบาที่ดี
ทีสุ่ดในประเทศไทยอยู่ที่สิงหนคร ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินฝั่งตรงข้ามเกาะยอ (ภาพท่ี 4.4) 

 

                                                           
48 ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมปัญญาสาธารณะ, ภาคีคนรักเมืองสงขลากับ

การขับเคลื่อนสู่เมืองมรดกโลก 
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ภาพที่ 4.4  แผนที่ อ าเภอเมืองสงขลา แสดงต าบลและอาณาเขต 

ที่มา:  ศูนย์ กศน. อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ค้นหาข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

โดยรอบเมืองสงขลา มีแหล่งที่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวหรือผู้ที่สนใจสัตว์ป่าและสัตว์ป่าหา
ยากได้มาเรียนรู้และร่วมกิจกรรม คือสวนสัตว์สงขลา ซึ่งมีศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ที่มี
ถิ่นก าเนิดในภาคใต้จ านวน 15 ชนิด โดยเฉพาะสมเสร็จ และมีการจัดแสดงนกเงือกถึง 6 ชนิดจาก 13 ชนิด
ที่พบในประเทศไทย เป็นต้น หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา และเป็นศูนย์เรียนรู้ 
ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจรด้วย สนามกีฬาติณสูลานนท์เป็นสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่สามารถจุผู้ชมได้ 
45,000 คน ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากราชมังคลากีฬาสถาน49 

เช่นเดียวกันกับเมืองต่างจังหวัดส่วนใหญ่ ที่การเดินทางโดยขนส่งสาธารณะที่ยังไม่เป็นระบบ  
ป้ายบอกทางและข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษมีพบเป็นบางที่เท่านั้น ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ได้
มาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อไป 

  

                                                           
49 Surachet Srisomwongse, The Bangkok Insight, เปิดความจุสนามบอลไทย ไหวแค่ไหนจัดบอลโลก 
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4)  การเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง  
จังหวัดสงขลานอกจากจะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเองแล้ว สงขลายังอยู่ในท าเลที่ดี

มาก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน ด้วยระยะทางประมาณ 100 
กิโลเมตร โดยรอบคือจังหวัดสตูล พัทลุงและปัตตานี มีอ าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์ กลางการคมนาคม  
มีสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ซึ่งนักท่องเที่ยงสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ต่อไปเยี่ยมชมจังหวัดดังกล่าวได้  

จังหวัดพัทลุง มุ่งเน้นการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน พัทลุงเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา
ด้วย จึงสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ าในทะเลสาบสงขลาและเมืองเก่าได้อย่างลงตัว 

จังหวัดสตูล เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเล เกาะแก่งและชายหาด  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลก 

จังหวัดปัตตานีมีฐานของการเกษตร ภาคการผลิตโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
ฮาลาล รวมถึงพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกจังหวัดหนึ่ง 
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4.4  นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใ ต้ฉบับนี้  พัฒนาขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
ใต้ มาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นสมาชิก IMT-GT นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศกลุ่มหลักท่ีเดินทางมาจังหวัดสงขลาเป็นจ านวนสูงสุดและต่อเนื่องเป็นเวลานาน นักท่องเที่ยวจะ
ถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ในการจัดท ายุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและการบริหารจัดการแต่
ละกลุ่มย่อยด้วย โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์  
2) นักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม 3) นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม 4) นักท่องเที่ยวคุณภาพ  
5) นักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน ๆ  

1)  นักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดให้ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นประเทศคู่แข่งของประเทศ

ไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว50 เนื่องจากมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนในปริมาณสูงสุด 3 อันดับของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน51 ทั้ง 3 ประเทศ มีศักยภาพ ทรัพยากร และภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน ในมุมมองของ
โครงการนี้ก็เช่นกัน ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเป็นคู่แข่งในเวลาเดียวกัน เป็น
คู่แข่งที่นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวสูงสุด และสูงกว่าประเทศ
ไทยมาก ๆ ในภาพรวมประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยวมาเยือนสูงกว่า แต่เมื่อเทียบนักท่องเที่ยวจากประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย 
87.93% เดินทางมายัง 2 ประเทศเพ่ือนบ้านคือมาเลเซียและสิงคโปร์ (45.47% และ 41.92% ตามล าดับ) 
ในขณะที่เดินทางมาประเทศไทยเพียง 8.94% คิดเป็นจ านวน 644,709 คน จากนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย  
7.2 ล้านคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันอีก 9 ประเทศ ในปี 2561 (ภาพที่ 4.5) 

 

                                                           
50 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555 - 2559 
51 ASEAN Statistics Division, Visitor Arrival Statistics. 
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ภาพที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เดินทางมายังประเทศสมาชิกอาเซียน
ในปี 2561 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  

ที่มา: ASEAN Statistics Division, Visitor Arrival Statistics (ค้นหาข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 

นักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลา มีการ
เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากและเป็นเวลานานแล้ว ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ รู้จัก เข้าใจและมีความคุ้น
ชินกับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์มากกว่านักท่องเที่ยวอินโดนี เซียที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก 
เนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่และยังมีจ านวนค่อนข้างน้อย  

นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียก็เช่นกัน ยังไม่ค่อยรู้จักประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซียมีประชากร
ประมาณ 270 ล้านคน52 ในปี 2561 ชาวอินโดนีเซียประมาณ 9 ล้านคนได้เดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศ 
โดยที่ 7.2 ล้านคนหรือ 80% ของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ เดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วยกัน และประเทศที่นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียนิยมเดินทางมามากที่สุดคือมาเลเซีย รองลงมาคือสิงคโปร์ 
(3.2 และ 3.0 ล้านคนตามล าดับ) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 3 ที่นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียนิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยว จ านวนค่อนข้างน้อยมากคือประมาณ 7.09 แสนคนในปี 2562 อย่างไรก็ตาม จ านวนนักท่องเที่ยว
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยปี 2562 มีจ านวนเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากปี 2561 (6.44 แสนคน) (ภาพที่ 4.6) 

 
ภาพที่ 4.6  แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียท่องเที่ยวประเทศไทย ระหว่างปี 2553 – 2562 

ที่มา: ASEAN Statistics Division, Visitor Arrival Statistics 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถิตินักท่องเที่ยวชาวตา่งชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย  
ปี 2562 ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ถ้านักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเพียง 5% ของนักท่องเที่ยว 6 ล้านคนที่เดินทางมายังประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์ในแต่ละปี เดินทางต่อมายังจังหวัดสงขลา จะท าให้ได้จ านวนนักท่องเที่ ยวเพ่ิมขึ้นถึงปีละ
ประมาณ 3 แสนคนต่อปี ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมจ านวนนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่มีแนวโน้มการเดินทางเพ่ิมมาก

                                                           
52 United Nations, World Population Prospects 2019. 
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ขึ้นในภาพรวมและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาสงขลาโดยตรงเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีนักท่องเที่ยว
ชาวอินโดนีเซียเพียง 77,534 คน เดินทางผ่านมาเลเซียและเข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่าน ตม.สะเดา และ  
ตม.ปาดังเบซาร์ ในขณะที่ในปี 2562 นักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางผ่านด่าน ตม.สะเดา และ ตม.
ปาดังเบซาร์ จ านวน  2.33 ล้านคน และ 23,775 คน ตามล าดับ (ภาพที่ 4.7) 

 
ภาพที่ 4.7  แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ เดินทางผ่านมาเลเซียและเข้าสู่

ประเทศไทศไทยผ่านด่าน ตม.สะเดา และ ตม.ปาดังเบซาร์ ระหว่างปี 2556 – 2562 
ที่มา: ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา, จ านวนนักท่องเที่ยวอาเซียนเดินทางเข้า-ออก ผ่าน

ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ ตม.จว.สงขลา พ.ศ.2553 – 2562 (ค้นหาข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 

การศึกษาวิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความส าคัญในการเตรียมการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ ยว
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ข้อจ ากัด ความต้องการ ความเชื่อ  
ที่ต่างกัน นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียก็เช่นกัน เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีความคล้ายคลึงกับคนไทย แม้จะ
ยังมีจ านวนไม่มากที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ตาม  ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่
เดินทางมาประเทศไทยจ านวนประมาณ 7.09 แสนคน พบว่า 50% ของนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยมีอายุ
ระหว่าง 25-44 ปี 80% มากรุงเทพฯ ต่อด้วยพัทยา พักประมาณ 4-5 วัน ใช้จ่ายประมาณ 35,000 บาท 
ชอบการชอปปิงย่านประตูน้ า แพลตตินั่ม บางคนน าไปขายต่อเนื่องจากแฟชั่นบ้านเราน าสมัยและ
หลากหลายกว่า สวนนงนุชพัทยา เป็นที่นิยมมากเนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่รวมหลาย ๆ อย่าง อยู่ในที่
เดียวกัน ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม ความบันเทิงสมัยใหม่ และอาหาร ชอบที่จะเดินทางเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะ
กับครอบครัว53 

                                                           
53 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน: อินโดนีเซีย 
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ข้อมูลจากหน่วยให้บริการข้อมูลสถิติภายใต้ส านักงานเลขาธิการอาเซียน และกระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เคยมาประเทศไทยระหว่างปี 2542–2562 ทั้งสิ้นประมาณ 7.2 ล้านคน 
โดยมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ พัทยา หาดใหญ่ ระยอง และภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวอินโดนีเซียนิยม
มาท่องเที่ยว โดยจะชอบชายหาด ชอปปิง อาหารและมรดกแผ่นดิน นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียมีความเห็นว่า
ทะเลและชายหาดของไทยมีความโดดเด่นที่สุด ส่วนด้านอ่ืน ๆ ยังเป็นรองออสเตรเลีย ซาอุดีอาระเบียและ
สิงคโปร์ ชอบประเทศไทยเนื่องจากถูกกว่าสิงคโปร์ ส่วนมาเลเซียมีความคล้ายคลึงกันมากเกินไป ประเทศ
ไทยจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่สนใจท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากไม่ค่อยรู้จัก
ประเทศไทยและแหล่งท่องเที่ยวของไทย ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัยก็เป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจด้วย
เช่นกัน  

จากการศึกษายังพบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียกลุ่มหนึ่งไม่สนใจเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย 
ซึ่งมีเหตุผลหลักคือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยและเหตุจลาจล
ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุส าคัญมากที่จะต้องค านึงถึง  นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวอินโดนีเซียส่วน
ใหญ่ยังไม่รู้จักประเทศไทยมากนัก ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยถือเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่โดดเด่น 
โดยเฉพาะสปาและการนวด เน้นความหลากหลายของสินค้าและบริการโดยดึงจุดเด่นด้านความเป็นไทยให้
มากยิ่งขึ้น น าเสนอเรื่องความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเน้นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในงบประมาณ  
และสิ่งที่ส าคัญคือควรมีมาตรการในการป้องกันและสนับสนุนความมั่นคง  ปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย นอกจากนี้ การสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับความ
สะดวกสบายในการเดินทาง โปรโมชั่นจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบิน รวมถึงโปรโมชั่นหรือ
แพคเกจลดราคาก็มีผลท าให้ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวลดลง รวมทั้งความมีเอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและผจญภัย การท่องเที่ยวที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด  และการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบของครอบครัว54  

  

                                                           
54 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน: อินโดนีเซีย 
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2) นักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม  

 
ภาพที่ 4.8  แสดงร้อยละของประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ คืออินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย 

สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และประเทศไทยแยกตามศาสนา 
ที่มา: United Nations. World Population Prospects 2019 

Pew Research Center, The Global Religious Landscape. 
Government of Singapore. STATISTICS SINGAPORE - General Household Survey 
2015 - Executive Summary (ค้นหาข้อมูล ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2563) 

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงค์โปร์ มีเชื้อสาย จีน มาเลย์ และอินเดีย มาเยือนสงขลา
เป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิมและจีน จากประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศอ่ืน ๆ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้ ผลการส ารวจของ TBWA/Asia พบว่ากลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมนั้นกลายเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตเร็วมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่มัก
เดินทางพร้อมกับเพ่ือนผู้หญิงด้วยกัน55 ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลก  
ปี 2562 โดยมาสเตอร์การ์ดและเครสเซนต์เรตติ้ง พบว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ยังมีอายุน้อย56 

ประชากรอินโดนีเซีย มาเลเซีย และห้าจังหวัดภาคใต้ชายแดนของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นชาว
มุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม นักท่องเที่ยวมุสลิม (Muslim Travelers) มีความต้องการพ้ืนฐานเหมือน
นักท่องเที่ยวทั่วไป แต่มีความต้องการพิเศษ 2 อย่างคือ อาหารฮาลาลและสถานที่ส าหรับท าการละหมาด  
(ที่ปรึกษากระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการท่องเที่ยวมาเลเซีย) 

                                                           
55 TBWA\Asia, The Next Disruption: Young Muslim Travelers Who Wont Settle 
56 Mastercard-CrescentRating, Muslim Women in Travel 2019 
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อาหารฮาลาลในที่นี้หมายถึงร้านอาหารต้องมีตรารับรองมาตรฐานฮาลาล ซึ่งให้ความเชื่อมั่นในการบริโภค
มากกว่าร้านอาหารที่ไม่มีตรารับรองมาตรฐานฮาลาล ถึงแม้เจ้าของจะเป็นมุสลิม บริหารจัดการและปรุงโดย
คนมุสลิมก็ตาม (เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย) ดังนั้นการที่จะรองรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิมจึงควรจัดให้มีการบริการที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล หรือมีกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับ
และเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมุสลิม (Muslim Travelers Friendly) ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งถ้ามีการ
ด าเนินการเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นดังกล่าว ก็จะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม
จากประเทศอ่ืน ๆ เช่น จากตะวันออกกลาง ได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

การที่สงขลาเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวสายศรัทธาทั้งพุทธ มุสลิ ม วัฒนธรรมที่
หลากหลาย ถึงแม้ว่าแหล่งที่น่าสนใจเป็นทางสายพุทธ เนื่องจากความศรัทธานับถือ อย่างไรก็ตาม มิได้เป็น
ข้อจ ากัดส าหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวพุทธ เพราะนักท่องเที่ยวเหล่านั้นมาเที่ยวเพ่ือดูสถาปัตยกรรม 
สิ่งก่อสร้างไม่ใช่มาร่วมพิธีกรรม ตัวอย่างเช่น พระนอนปางปรินิพพานที่วัดแหลมพ้อ เกาะยอ จังหวัดสงขลา 
เป็นพระนอนปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย57 มีความยาวถึง 35 เมตร ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียทั้งที่เป็นพุทธและมุสลิม โดยจะต้องบรรจุไว้ในโปรแกรม
การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียจะต้องมาเยี่ยมชม เพ่ือมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีขนาดใหญ่มาก คล้ายกับพระนอนที่ Trowalan, Mojokerta, East 
Java, Indonesia ซึ่งเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย แต่มีขนาดความยาวเพียง 22 
เมตร58 (ภาพที่ 4.9(b)) การมาเยี่ยมชมไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาแต่อย่างไร เช่นเดียวกัน
นักท่องเที่ยวที่เป็นพุทธศาสนิกชน ไปเที่ยวชมมัสยิดสีชมพูที่ปุตราจายา การได้เรียนรู้และเข้ าใจซึ่งกันและ
กัน เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการท่องเที่ยวที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ในสถานที่ ชุมชน ผู้คน วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ของที่ท่ีเดินทางไปท่องเที่ยว 

การจัดส ารวจแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกทางศาสนาอิสลาม 
รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจอย่างโรงแรมต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดโปรแกรม  การท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียได้รู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม ในจั งหวัดสงขลา  
มีการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล และกิจกรรมการทางวัฒนธรรม จัดท าและประชาสัมพันธ์ปฏิทิน
การท่องเที่ยวร่วมกัน ส่งเสริมบรรยากาศพหุวัฒนธรรมให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

                                                           
57 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, วัดพระนอนแหลมพ้อ 
58 TRAVLR Indonesia, Maha Vihara Mojopahit, Trowalan, Mojokerta, East Java, Indonesia 
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 (ก)       (ข)  
ภาพที่ 4.9  พระนอนปางปรินิพพานที่พบในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย (ก) พระนอนที่  

Trowalan, Mojokerta, East Java พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย (ข) พระนอน
วัดแหลมพ้อ เกาะยอ จังหวัดสงขลา พระนอนปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

ที่มา: (ก) Tripadvisor by FXJIWANTO, Sleeping Buddha in Indonesia  
(ค้นหาข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

3) นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม สุขภาพ การประชุม การแข่งขันกีฬา 
ปัจจุบันนักเดินทางอินโดนีเซียกลุ่มที่เดินทางมาเพ่ือการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่จะเดินทางไปที่

ประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซีย เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความก้าวหน้าทางด้านการสุขอนามัยและ
การแพทย์สูงกว่าอินโดนีเซีย แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าของสิงคโปร์และการพัฒนาด้านการให้บริการสุขภาพ
ของมาเลเซียที่ดีขึ้น ท าให้แนวโน้มเปลี่ยนไป มาเลเซียกลายเป้าหมายใหม่ของชาวอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยมีวิทยาการทางด้านการแพทย์ชั้นแนวหน้าเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ โดยเฉพาะจังหวัด
สงขลา มีศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ทันสมัยและศักยภาพสูงมากระดับชั้น
น าของประเทศ มีโรงพยาบาลเอกชนระดับนานาชาติ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพหลากหลายที่สามารถ
ให้บริการด้วยมาตรฐานสากลไม่ด้อยและในบางกรณีเหนือกว่าประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าสิงคโปร์ ซึ่งศักยภาพและความพร้อมเหล่านี้ยังไม่เป็นที่รับรู้ของประเทศเพ่ือนบ้าน
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ที่เดินทางมาประชุม สัมมนา จัดนิทรรศการ ออกร้านต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขัน มหกรรมกีฬา เป็น
โอกาสของสงขลาในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้จากการขับเคลื่อน “สงขลา Sports City” และ“สงขลา 
MICE City” 

4) นักท่องเที่ยวคุณภาพ หรือนักท่องเที่ยวศักยภาพ  
นักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศของตนเอง เน้นคุณภาพของ

นักท่องเที่ยวมากกว่าจ านวน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวสูง 
เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ไม่สร้างผลกระทบทางลบให้กับ
แหล่งท่องเที่ยว การรับ “นักท่องเที่ยวคุณภาพ” จ าเป็นที่จะต้องจัดการการท่องเที่ยวให้เป็น “การท่องเที่ยว
คุณภาพ” ด้วยเช่นกัน ซึ่งก็คือ “การเป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อก าหนด การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ด้วยต้นทุนและการด าเนินงานที่เหมาะสม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ - สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะ เชื่อถือได้ 
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ทนทาน สวยงาม เป็นที่รับรู้/มีชื่อเสียง คุณภาพของงานบริการ - ตอบสนองความต้องการ เข้าถึงได้สุภาพ 
สื่อสาร เชื่อถือได้ ปลอดภัย รู้สึกได้ในบริการ” ด้วยเช่นกัน  

5) นักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน ๆ   
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4.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและประเทศสมาชิก
อาเซียนใต้ 

จังหวัดสงขลาเป็นเมืองนานาชาติและมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามาเป็น
จ านวนมากอย่างต่อเนื่อง ในระยะหลังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีเที่ยวบินตรง
จากประเทศจีน เห็นได้ว่าจังหวัดสงขลามีศักยภาพส าหรับการท่องเที่ยวนานาชาติ เ พียงแต่ยังไม่ได้ใช้
ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ นอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว อินโดนีเซียเป็นกลุ่มที่น่าสนใจและมีแนวโน้ม
ความเป็นไปได้ในการเพ่ิมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งรู้จักประเทศไทย คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา แต่ยังไม่รู้จัก
จังหวัดสงขลามากนัก การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ฉบับนี้ ยึดหลักการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน คือการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งแบ่งเป็น 
2 ส่วนคือส่วนที่เป็นกายภาพและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ่งคือทุนมนุษย์
ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีความส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากความเข้มแข็งที่สร้าง
ขึ้นโดยจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน น าไปสู่การน าเสนอต่อกลุ่ มเป้าหมายซึ่งมีความส าคัญมาก 
เช่นเดียวกันในการน าเสนอให้ถึงกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว แผนฯ นี้  
ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักๆ 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การตลาดมุ่งเป้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้มีการจ าแนกเป็นประเด็นย่อย ๆ และน าเสนอแนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การตลาดมุ่งเป้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนา: ยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาโดยการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ  
ผ่านความร่วมมือระหว่างภูมิภาคย่อย IMT-GT ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและประเทศสมาชิก
อาเซียนใต้มากขึ้น ทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นจุดเด่นและสมรรถนะหลักของ
จังหวัดสงขลา  

โอกาสการพัฒนา: จังหวัดสงขลามีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งภายใต้
กรอบความร่วมมือ IMT-GT และเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสถานกงสุลใหญ่
มาเลเซีย ซึ่งมีความร่วมมือใกล้ชิดกับภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด ที่จะสามารถท างานร่วมกันในการโป
รโมทการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT สามารถเชื่อมโยงและขยายการท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลาสู่ความเป็น IMT-GT Single Destination ผ่านความร่วมมือดังกล่าว 
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แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการนี้ ถูกจัดท าขึ้นมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวจาก
อินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ ได้แก่ มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์เป็น
ประเทศที่นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดสงขลาเป็นอย่างดี เดินทางมาเป็นจ านวนมากและต่อเนื่องอยู่แล้ว ส่วน
นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เดินทางโดยตรงมายังหาดใหญ่ยังมีไม่มาก เนื่องจากยังไม่ค่อยรู้จักจังหวัดสงขลา 
นอกจากกลุ่มที่เดินทางมาจากอินโดนีเซียด้วยวัตถุประสงค์ชัดเจน เช่น เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มาติดต่อสถาน
กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจ าจังหวัดสงขลา นักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาทัศนศึกษาหรือศึกษาที่
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ประกอบกับความไม่สะดวกในการเดินทางเนื่องจากไม่มีสายการ
บินตรงจากประเทศอินโดนีเซียมาหาดใหญ่ ต้องอาศัยเดินทางต่อทางบกจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย แผนฯ นี้ 
จึงเป็นการต่อยอดโดยมุ่งหวังที่จะให้นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เดินทางมายังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ได้
รู้จักจังหวัดสงขลาและเดินทางต่อมาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลามากขึ้น และในอนาคตเมื่อมีสายการบินตรง
จากประเทศอินโดนีเซียมายังหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางแรกที่นักท่องเที่ยว
อินโดนีเซียให้ความสนใจแทนที่จะเป็นประเทศมาเลเซียอย่างเช่นในปัจจุบัน จากข้อมูลการศึกษาวิจัยและ
สอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย พบว่าการเดินทางมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง สามารถเที่ยวได้ทั้ง  
2 ประเทศ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่นกัน   

การไม่รู้จักกันเป็นปัญหาของทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา สายการบิน 
ไลอ้อนแอร์ ได้จัดเที่ยวบิน หาดใหญ่-เมดาน ด าเนินการประมาณ 3 เดือน แต่ต้องยกเลิกเที่ยวบินในที่สุด 
เนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างผู้โดยสาร inbound และ outbound ดังนั้นการร่วมมือกันในด้านการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ จะช่วยให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศได้บรรลุตามเป้าหมายและมี
ความยั่งยืน 

การด าเนินการในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ จะต้องมีการบูรณาการร่วมมือกันหลาย ๆ 
ฝ่ายทั้งภายในและต่างประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ตัวอย่าง
ของการบูรณาการ ได้แก่ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มี
บทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกโดยส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สงขลา พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง การ
จัดการทัวร์ กิจกรรม อาหารและการบริการ โดยภาคเอกชน ร่วมกับชุมชน เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.1 การตลาดมุ่งเป้าเชิงรุก  
นักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลัก โดยเฉพาะ

นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียซึ่งจังหวัดสงขลายังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและ
สิงคโปร์ที่รู้จักจังหวัดสงขลาเป็นอย่างดี มีการเดินทางมาเยือนมาต่อเนื่องยาวนาน  การด าเนินการแม้จะ
มุ่งเน้นที่นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเป็นหลัก การพัฒนาเหล่านี้จะสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
มาเลเซียและสิงคโปร์ให้เดินทางมาเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
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การตลาดและการประชาสัมพันธ์ต้องท าควบคู่กันไปสองฝ่าย เพ่ือให้มีการไหลเวียนของ
นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ก่อให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานและความยั่งยืนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 1.2 การเชื่อมโยงทางกายภาพ 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียและ

สิงคโปร์และเดินทางต่อมาจังหวัดสงขลา เนื่องจากหาดใหญ่ยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศอินโดนีเซีย การ
เดินทางจึงเป็นข้อจ ากัดของชาวอินโดนีเซียที่จะเดินทางมายังจังหวัดสงขลา โดยจะต้องเดินทางมายังสิงคโปร์ 
กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง หรือกรุงเทพฯ ก่อนแล้วจึงต่อมายังจังหวัดสงขลา ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเหล่านี้ ส่วนใหญ่
ที่มายังจังหวัดสงขลาจะเดินทางมาทางบกคือเดินทางต่อจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านที่อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา เที่ยวบินตรงจากประเทศอินโดนีเซียมายังหาดใหญ่จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย  

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT  
IMT-GT เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ครอบคลุม  

10 จังหวัดของอินโดนีเซีย (เกาะสุมาตรา) 8 รัฐของมาเลเซียและ 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย การ
ท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของความร่วมมือ โดยมีคณะท างานสาขาการท่องเที่ยว (WGT: Working 
Group on Tourism) ท าหน้าที่ขับเคลื่อนผ่านประเด็นต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การเชื่อมโยงเส้นทาง
เมืองเก่า สงขลา ปีนัง เมดาน ความร่วมมือระหว่างอุทยานธรณีโลกสตูลกับอุทยานธรณีโลกลังกาวีของ
มาเลเซีย การท่องเที่ยวฮาลาล  ท าการตลาดร่วมกัน เช่น การจัดเเส้นทางหรือแพคเกจร่วมกัน ทั้งนี้ ความ
ร่วมมือเหล่านี้กระจายอยู่ในคณะท างานด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น คณะท างานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล  
(WGHAPAS: Working Group on Halal Product and Services) ที่จะท าหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและการรับรองมาตรฐานฮาลาล เป็นต้น
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ตารางที่ 4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในแผนพฒันาการท่องเที่ยวของสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ย่อย  
แสดงแนวทางการด าเนินการระยะเร่งด่วนและระยะยาว 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
1 การตลาดมุ่งเป้า

และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

1.1 การตลาดมุ่งเป้าเชิงรุก จัด Road Show โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา และการ
ท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย ภาครัฐและเอกชน (ต่อเนื่อง 
3 ปี) 

ตั้งส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย 

ท าการตลาด/ปฏิทินการท่องเที่ยวร่วมกัน  
จัดท าสื่อแลกเปลี่ยนกับประเทศอินโดนีเซีย / ประกวด
สื่อนานาชาติ59 

 

จัด Familiarization Trip (FAM Trip) และจับคู่ทาง
ธุรกิจ เน้นผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

 

แลกเปลี่ยนและฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
1.2 การเชื่อมโยงทางกายภาพ พัฒนาศักยภาพและขั้นตอน พิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรอย่างไร้ตะเข็บ ที่ด่านนอกและด่านปา
ดังเบซาร์ 

จัดให้มี เที่ยวบินตรงระหว่างหาดใหญ่ - เมดาน 
ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ืออ านวยความสะดวกในเรื่อง
ของเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ปรับปรุงเส้นทางรถไฟสายต่อเนื่อง กรุงเทพฯ-บัตเตอร์
เวอร์ธ 

 

                                                           
59 โครงการประกวดสื่อนานาชาติ โดยจัดท าสื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เปิดกว้างให้ทุกคนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติได้น าเสนอและส่งประกวดได้ เกณฑ์การตัดสินท้ังคุณภาพงานและ

การเผยแพร่โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น จ านวนการดู การแชร์ โดยให้รางวัลเป็นแพคเกจการท่องเที่ยวสงขลา 
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ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
จัดให้มีขนส่งสาธารณะประจ าทางที่มีคุณภาพ และ
ปริมาณ เชื่อมโยง ปีนัง-หาดใหญ่ (และสนามบิน) 

 

1.3 ความร่ วมมื อระหว่ า ง
ประ เทศภายใต้ กรอบ 
IMT-GT 

เชื่อมโยงภาคธุรกิจระหว่างประเทศให้มีการลงทุน
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดแพคเกจร่วมกัน การ
จับคู่ทางธุรกิจผ่านทาง JCB, IMT-GT 

การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรมศรีวิชัย 
วัฒนธรรมด้านอาหาร 

พัฒนาระบบนิ เ วศดิจิทั ลส าหรับการท่อง เที่ ยว 
(Songkhla Digital Ecosystem) ที่ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
สามารถเข้าถึงได้สะดวก และสามารถจัดการการ
เดินทางได้ด้วยตนเองด้วย 

บรรจุ MICE เข้าในแผนของ WGT, IMT-GT 

Green City Network60 บรรจุ Sports Tourism ในแผนของ WGT, IMT-GT 
Songkhla, Penang, Medan Corridor (Liveable 
Old Town) 

โครงการเยาวชนเรียนรู้เพ่ือนบ้านอาเซียน 
เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นพหุวัฒนธรรม  

Satun-Langawi Geoparks Network  
โครงการดินแดนสุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทาง
ทะเล 

 

                                                           
60 IMT-GT Green City Project เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประเทศสมาชิกเสนอเมืองที่จะเข้าร่วมใน โครงการ ใน

ระยะแรกประกอบด้วย สงขลา ปีนังและเมดาน โดยมี 4 ประเด็นหลักที่ต้องผลักดัน คือ 1) ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน การวางผังเมือง จัดรูปแบบเมืองเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ไม่ส่งผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 2) ด้านการขนส่ง มีระบบขนส่งมวลชน การใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด 3) ด้านสาธารณูปโภค มีระบบจัดการขยะของเสีย การจัดการน้้า ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน 
และ 4) อาคาร สิ่งปลูกสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายการพัฒนา: สร้างความโดดเด่นให้จังหวัดสงขลาเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ ทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้วยมาตรฐานสากล  

โอกาสการพัฒนา: จังหวัดสงขลามีชายแดนติดต่อกับมาเลเซีย เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม มีทะเลสาบ
สงขลาที่มีเอกลักษณ์และศักยภาพส าหรับการท่องเที่ยว มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม มีความพร้อม  
และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่รอการพัฒนา สงขลาเป็นจุดหมายปลายทางที่มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและ
สิงคโปร์เป็นจ านวนมากเป็นเวลากว่า 10 ปี และจะเป็นต่อไปอีก รวมทั้งส าหรับนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียด้วย 

การที่แหล่งท่องเที่ยวจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมีได้หลายแบบ เช่น มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ภูเก็ต กระบี่ หลีเป๊ะ ซึ่งมีน้ าทะเลที่ใส หาดทรายที่สวยงาม หรือแหล่งที่มี
ความพิเศษ โดดเด่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้
เหมือนนครวัดนครธม แม้จังหวัดสงขลาจะไม่มีแหล่งที่มีแนวทางที่น าเสนอความเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านพหุ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ระบบนิเวศน์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ควรเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ เฉพาะด้าน เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งชุมชนต้องเข้าใจว่า เป็นช่องทาง
น าเสนอต่อนักท่องเที่ยวโดยไม่ได้เปลี่ยนวิถีชิวิตแต่เป็นการน าเสนอวิถีชีวิตต่อนักท่องเที่ยว เป็นอีกช่องทางที่
เพ่ิมรายได้แต่ไม่ใช่รายได้หลัก โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น  

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดสงขลาได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดย
หน่วยงานระดับจังหวัดและภาคส่วนธุรกิจ ชุมชนและวิชาการ อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
มุ่งเน้นที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม ๆ และนักท่องเที่ยวไทยที่รู้จักสงขลาอยู่แล้ว การขับเคลื่อนเพ่ือต่อยอดไปสู่
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ จึงมีความจ าเป็นในหลาย ๆ ด้าน ซึ่ งแม้ว่าจะมีการขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ต้องก าหนด
มาตรฐานที่เป็นสากลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคตด้วย 

ยุทธศาสตร์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ย่อย ในที่นี้มุ่งเน้นการ 
บูรณาการทุกรูปแบบโดยมีเป้าหมายเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางมาจังหวัดสงขลา โดยมุ่งเน้น
การต่อยอดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากอินโดนีเซียเป็นหลัก รวมตั้งแต่ แหล่งท่องเที่ยว การบริการ  
ที่พัก อาหาร โลจิสติกส์ ข้อมูลข่าวสาร การเดินทาง การจัดการการเดินทาง ความปลอดภัย เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.1 การแข่งขันด้านราคาและค่าใช้จ่าย  
ราคาถูกอย่างเดียวไม่ได้เป็นปัจจัยการตัดสินในการเดินทางของนักท่องเที่ยว แต่จะเป็นการดึงดูด

นักท่องเที่ยวที่มิใช่กลุ่มเป้าหมายด้วยราคาที่สมเหตุสมผลและคุ้มค่า มากกว่าที่จะสร้างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดสงขลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ต้องการความเป็นมือ
อาชีพในการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ทั้งทางด้านการบริการเฉพาะเรื่อง การสื่อสาร การเอาใจใส่ดูแลรักษา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
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ปัจจุบันมีการด าเนินการร่วมกันในการก าหนดราคาและมาตรฐานต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องอยู่บ้างแล้ว โดยความร่วมมือของภาครัฐ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมธุรกิจโรงแรม สมาคมมัคคุเทศก์ สมาคมและ
ชมรมผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะ และอ่ืน ๆ เป็นต้น แต่เป็นการรวมกันอย่างหลวม ๆ ยังไม่มีการ
ประกาศเจตนารมณ์ ก าหนดเป้าหมาย งบประมาณ การด าเนินงานและการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและยั่งยืน 
ถ้ามีการขับเคลื่อนในพ้ืนที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาซึ่งมีศักยภาพสูงมาก การสนับสนุนในระดับประเทศโดย
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องการประชาสัมพันธ์และการตลาดก็
จะตามมา ดังจะเห็นได้จากกรณีของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล ที่มีความพร้อม ความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชน ชุมชนและภาครัฐ ท าให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.2 สงขลาสู่เมืองมรดกโลก  
จังหวัดสงขลามีการขับเคลื่อนโครงการ “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยมี

การส ารวจ รวบรวม และจัดท าแผนผังในการใช้พ้ืนที่ของเมืองเก่าบ่อยาง สถาปัตยกรรม เชื่อมโยงวิถีชีวิตและ
การตั้งถิ่นฐาน การส ารวจสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสงขลา เมืองโบราณฝั่งหัวเขาแดง ความ
อุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบสามน้ าแบบลากูนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็น
ทะเลสาบสามน้ าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้61 วิถีชีวิตความเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่มาของการ
ผลักดันสงขลาสู่เมืองมรดกโลก เป็นจุดเด่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้นจากทั่วโลก  

ความเป็นชุมชนของเมืองสงขลาที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยอยุธยานั้น บริเวณนี้ยังไม่
เป็นทะเลสาบแต่เป็นเกาะใหญ่ ด้วยสภาพภูมิประเทศอันเป็นเวิ้งน้ าปลอดจากคลื่นลม ท าให้กลายเป็นแหล่งที่
จอดหลบมรสุมของเรือที่สัญจรไปมาในทะเลมาตั้งแต่สมัยโบราณจนเกิดเป็นชุมชนต่อเนื่องกันหลายยุคหลาย
สมัย ร่องรอยของชุมชนและสระน้ าปรากฏให้เห็นตามแนวสันทราย ประมาณอายุได้อย่างน้อยตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 13 มีโบราณสถานอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีก็คือ ถ้ าคูหา ศาสนสถานฮินดูในถ้ าขนาดใหญ่  
วัดเขาพะโคะและวัดจะทิ้งพระ  

ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงได้มีสร้างเมืองชิงโกราหรือเมืองสงขลาขึ้นบริเวณหัวเขาแดง โดย
พัฒนามาจากสถานที่ที่เคยเป็นสถานีพักสินค้าและที่จอดเรือของพ่อค้า ช่วงแรกเมืองนี้ปกครองโดยชาวมุสลิม  
ได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าชาวยุโรปสร้างก าแพงเมืองและป้อมปืนเอาไว้อย่างแข็งแรงแน่นหนา ต่อมา
ประกาศตั้งตัวเป็นอิสระ จึงถูกกองทัพจากกรุงศรีอยุธยาตีแตกและเผาท าลาย พ่อค้าชาวจีนมาฟ้ืนฟูเมืองขึ้น
ใหม่อีกครั้งในช่วงหลังก่อนจะย้ายเมืองมาอยู่ฝั่งแหลมสนและย้ายมาฝั่งบ่อยางอันเป็นที่ตั้งเมืองสงขลา 

                                                           
61 ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, พื้นที่

ทะเลสาบสงขลา 
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ในปัจจุบันปล่อยให้เมืองสงขลาโบราณบนหัวเขาแดง อันได้แก่ป้อมปืน 14 ป้อม ก าแพงเมืองรวมทั้งสุสานชาว
มุสลิมและดัตซ์ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้ผู้สนใจไปเยี่ยมชมเรียนรู้ถึงความเป็นมา62 

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.3 สงขลาเมืองแห่งความสุขและสุขภาพที่ดี 
จังหวัดสงขลา เป็นเมืองแห่งความสุข ความสนุกสนาน การเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ การพบปะ

พูดคุยของกลุ่มคนผ่านการประชุม การจัดกิจกรรมเฉพาะเรื่องเฉพาะด้าน เป็นที่พบปะของผู้คนจากที่ต่าง ๆ 
(MICE City Project) เป็นเมืองแห่งอาหารการกินที่หลากหลายวัฒนธรรม มีประวัติที่สืบเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นและ
ยังคงความเป็นพ้ืนถิ่น มีการน าเสนอวัฒนธรรมอาหารจากพ้ืนถิ่น ชุมชนสู่ความเป็นสากล (Gastronomy City) 
เชื่อมโยงสู่การมีสุขภาพที่ดีด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา คลีนิกเสริมความงาม โดยเฉพาะการนวด
ไทย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage, ICH) 
โดย UNESCO เมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา63 การนวดไทยนี้ เป็นได้ทั้งการนวดเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการ
นวดเพ่ือการรักษาพยาบาล 

จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการศึกษาในทุกระดับของภาคใต้ โดยเฉพาะในด้านของวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางการแพทย์ของภาคใต้ ผลิตบัณฑิตที่เป็น
บุคลากรทางด้านสุขภาพทุกด้าน ประกอบกับมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน คลีนิก จ านวนมาก ให้บริการ
ด้วยมาตรฐานสูงและเข้าถึงได้ง่าย มีความโดดเด่นเป็นเมืองแห่งสุขภาพ ประชาชนใส่ใจในการดูแลรักษา
สุขภาพ มีสิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (Health & Wellness City) 
ประชาชนสนใจ ใส่ใจในการออกก าลังกาย เห็นได้จากการจัดวิ่งมินิมาราธอนและฟันรัน เป็นที่นิยมจัดกันมาก 
จังหวัดสงขลามีสนามกีฬาติณสูลานนท์ ที่มีความจุผู้ชม 45,000 คน ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยรอง
จากราชมังคลากีฬาสถาน64 และจังหวัดสงขลาได้รับการประกาศเป็น 1 ใน 10 จังหวัดเมืองกีฬาของประเทศ
ไทย ด้านกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ65 มีการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติ นักท่องเที่ยวเดินทาง
เข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือร่วมกิจกรรมกีฬา ซึ่งเป็นโอกาสด้านการท่องเที่ยวที่จะน าเสนอการท่องเที่ยวและบริการอีก
ช่องทางหนึ่ง  

การต่อยอดสู่กิจกรรมเพ่ือความผ่อนคลาย เป็นหลักสูตรสั้นๆ เป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ท า
ระหว่างมาพักผ่อน เช่น โยคะ การนั่งสมาธิ โดยเฉพาะเกาะยอซึ่งมีศักยภาพด้วยสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ 
ทิวทัศน์ที่สวยงาม และระยะทางไม่ไกล มีการคมนาคมเข้าถึงได้ทั้งทางบกและทางน้ า 

 
                                                           
62 ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , นิทรรศการออนไลน์: เมือง

เก่าสงขลาบนเส้นทางสายอนุรักษ์และพัฒนาสู่จุดหมาย “เมืองมรดกโลก” 
63  UNESCO: Intangible Cultural Heritage, Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity - 2019 
64 Surachet Srisomwongse, The Bangkok Insight, เปิดความจุสนามบอลไทย ไหวแค่ไหนจัดบอลโลก 
65 การกีฬาแห่งประเทศไทย, 10 จังหวัดเมืองกีฬา ร่วมเป็นส่วนส าคัญส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.4 สงขลาเมืองพหุวัฒนธรรมและความเป็นนานาชาติ  
สงขลาเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และเป็นเมืองชายทะเลที่ท่าเรือมีการค้าขาย

กันมาแต่โบราณและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมทางทะเล ท าให้มีความพิเศษกว่าจั งหวัดอ่ืน ๆ ในด้าน
องค์ประกอบของประชากรที่มีความหลากหลายและมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ทั้งด้านศาสนาและความเชื่อและ
เชื้อชาติ โดยมีประชากรนับถือศาสนาพุทธ (68.24%) และมุสลิม (30.82%) เป็นกลุ่มหลัก66 ประชากรมีเชื้อ
ชาติที่หลากหลายผสมผสานกันอย่างลงตัว ได้แก่ ไทย จีน และมาเลย์ ดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิต ศาสนสถาน 
วัฒนธรรม อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น ซึ่งเป็นความโดดเด่นของจังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
จากมาเลเซียและสิงค์โปร์ ที่มีเชื้อสาย จีน มาเลย์ และอินเดีย มาเยือนเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง และมี
ศักยภาพที่จะเป็นแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิมและจีน จากประเทศอ่ืน ๆ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้ 
ในขณะที่นักท่องเที่ยวมุสลิมมีความต้องการพ้ืนฐานตามความเชื่อและวัฒนธรรม 2 ประการคืออาหารฮา
ลาลและสถานที่ส าหรับการละหมาด ซึ่งจังหวัดสงขลาศักยภาพที่จะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทั่วโลกได้ โดยการ
ยกระดับการอ านวยความสะดวกและความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวมุสลิม (Muslim Friendly) ในเรื่องของ
อาหารฮาลาลและสถานที่ส าหรับการละหมาด โดยมีการจัดท ามาตรฐาน Muslim Friendly Restaurant เป็น
ทางออกที่ประนีประนอม เนื่องจากการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลนั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและ 
มีกระบวนการหลายขั้นตอน  

วัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินจะถูกน าติดตัวไปกับผู้คนที่มีการเดินทาง ย้ายถิ่นฐาน และจะมี
พัฒนาการไปตามถิ่นใหม่ เนื่องจากวัตถุดิบที่อาจหาไม่ได้ หรือการผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่น ท าให้
เกิดการพัฒนาเป็นวัฒนธรรมและอาหารเมนูใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การผสมผสานของมุสลิมพ้ืนถิ่นกับจีนที่มา
ตั้งรกรากใหม่ ท าให้เกิดเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า Paranakan ที่พบได้ตามเมืองท่าชายทะเลได้แก่ ปีนัง มะละกา 
เมดาน ภูเก็ต สงขลา องค์ความรู้เหล่านี้ควรจะได้รับการศึกษารวบรวมเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชุมชนและ
ประเทศชาติ ส่วนที่มีศักยภาพสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น  

พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์หลากหลายด้วยอาหารนานาชนิด มีการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์มา
ยาวนาน ย่อมมีวัฒนธรรมอาหารการกินที่สืบเนื่องกันมาและมีความลึกซึ้ง ความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนถิ่น สืบ
ทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ฤดูกาล สงคราม เป็นต้น ท าให้ได้รับการปรับปรุง
พัฒนาเหมือนผ่านการรับรองในทุก ๆ ด้าน อยู่รอดและส่งต่อมาถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รวบรวมภูมิปัญญาไว้มากมาย 
นับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ส าคัญของชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ ควรค่าแก่การศึกษารวบรวม
และอนุรักษ์ไว้ 
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ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.5 สงขลาเมืองสองทะเลสามน้ า  
จังหวัดสงขลามีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ ตั้งอยู่ริมทะเล ขนาบด้วยทะเลอ่าวไทย

และทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นทะเลสาบแบบลากูนเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทย น้ ามีความเค็มตั้งแต่ระดับน้ าทะเล 
น้ ากร่อย ถึงน้ าจืด (ในช่วงติดเขตจังหวัดพัทลุง) ตามที่เรียกกันว่าทะเลสาบสามน้ า มีการสะสมของตะกอนดิน 
ทราย และแร่ธาตุ บริเวณสันดอนปากน้ านี้ มีสภาพภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ สัตว์น้ า พืชผัก ผลไม้ท่ีมีความพิเศษและมีรสชาติดีกว่าที่อ่ืน  

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) เป็น “ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยส าคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ 
ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบ
เฉพาะในพ้ืนที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะ
พิเศษที่มาจากพ้ืนที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอ่ืน ๆ
ที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ” และเป็น “เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เจาะจง ซึ่งคุณภาพ
หรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพ้ืนที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของ
ท้องถิ่นท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า” 

จังหวัดสงขลามีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของประเทศไทยแล้ว คือ ส้มโอหอมควน
ลัง และส้มจุกจะนะ ซึ่งผ่านกระบวนการแล้วก าลังรอประกาศอย่างเป็นทางการ จังหวัดก าลังด าเนินการจัดท า
ค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อีก 3 สิ่ง คือ ปลากะพงสามน้ าทะเลสาบสงขลา มะม่วงเบาซิงกอร่า 
และผลิตภัณฑ์เส้นใยตาลโตนดสงขลา67 อย่างไรก็ตาม ควรมีแผนเพ่ิมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลา 
ในระยะยาวควรค านึงถึงการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับโลกด้วย 

โครงการค้นหาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลาอย่างบูรณาการ โดยมีจัดท าแผนบูรณาการ
อย่างครบวงจรในการใช้ประโยชน์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพ่ือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาส่งเสริม การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ สินค้า และ
การตลาดควบคู่กันไป เช่น มะม่วงเบาแช่อ่ิม มะม่วงน้ าปลาหวาน ปลากะพงขาวแห่งทะเลสาบสงขลา ย าสาย 
ผ้าเกาะยอ อาหารทะเลแปรรูป ขนมพ้ืนเมือง 

จังหวัดสงขลาแม้จะมีถนนเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวกสบาย ในขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ก็สามารถเข้าถึงได้โดยทางน้ าด้วยเช่นกัน ตามเส้นทาง
การเดินเรือในสมัยก่อนที่ยังเหลือร่องรอยให้ติดตาม ดังนั ้นการเดินทางและการท่องเที ่ยวทางน้ า เป็น
ทางเลือกที ่ม ีศ ักยภาพ โดยอาจจะจัดเส ้นทางผสมผสานกับทางบก ซึ ่งเป็นการเพิ ่มทางเลือกให้ก ับ

                                                           
67 ส านักงานจังหวัดสงขลา, จังหวัดสงขลาขอข้ึนทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและ

คุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
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นักท่องเที่ยวและเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังชุมชนริมน้ าให้ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
วิถีชีวิต และกิจกรรมของชุมชนริมน้ าด้วย 

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.6 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์และเส้นทางคมนาคมท่องเที่ยว 
โลจิสติกส์ ในความหมายทั่วไป เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนจาก

จุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า เป็นการเชื่อมต่อตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เพ่ิมมูลค่าของ
การใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ โลจิสติกส์ในทางด้านการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้าย ในที่นี้
คือ นักท่องเที่ยว สินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง การขนส่งสินค้า การเดินทางหลากหลาย 
รถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน พิธีการผ่านแดนอย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลการท่องเที่ยว เส้นทาง เป็น
ระบบโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวซึ่งนับวันจะมีความส าคัญมากข้ึน 

ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในระดับหนึ่ง แต่ยังมีขีดความสามารถด้านการ
ขนส่งต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ส าหรับปัญหาของระบบโลจิสติกส์ไทยยังคงมีปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังขาดการลงทุนที่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั้งระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลัก เมืองท่องเที่ยวรอง และการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึง
ปัญหาด้านกฎระเบียบที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ไม่เอ้ือต่อการท่องเที่ยวในบางเส้นทาง ตลอดจน
ปัญหาการขาดศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เกี่ยวข้อง 

นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียยังไม่สามารถเดินทางตรงมายังจังหวัดสงขลาได้ เนื่องจากไม่มีเที่ยวบิน
ตรงจากประเทศอินโดนีเซียมายังอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยว
จากอินโดนีเซีย นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมายังกรุงเทพฯ แล้วจึงเดินทางต่อโดยเที่ยวบินกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ 
หรือเดินทางต่อจากปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยทางรถยนต์หรือรถไฟ ปีนังจึงท าหน้าที่จุดยุทธศาสตร์ทางการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่จะเดินทางมายังจังหวัดสงขลา การเชื่ อมโยงการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวจากปีนังมาสู่ด่านชายแดนสะเดาเป็นส่วนเพ่ิมเติมเข้ามา และเป็นส่วนที่นอกเหนือการควบคุมของ
ประเทศไทย การแก้ปัญหาลักษณะนี้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยการเจรจาผ่านความร่วมมือ
ระดับประเทศ ในกรณีของจังหวัดสงขลา สามารถด าเนินการผ่านกรอบความร่วมมือ IMT-GT ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศไทย 

ข้อมูลข่าวสารและการเคลื่อนย้ายข้อมูล เป็นอีกส่วนส าคัญหนึ่งของการท่องเที่ยว การมีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่ครบถ้วน ครอบคลุมและถูกต้อง มีความส าคัญ การเข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถใช้ข้อมูลในการจัดการวางแผนการเดินทางได้เบ็ดเสร็จครบถ้วน และท้ายสุดต้องอยู่ในรูปที่เป็นสากล 
คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ นั่นคือต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้องอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงได้จากท่ัวโลก 
ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ในการรองรับ
นักท่องเที่ยวนานาชาติอย่างแท้จริง 
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ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 2.7 การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย 
ในการจัดอันดับเมืองปลอดภัยโลก 2562 กรุงเทพได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองปลอดภัยอันดับที่ 47 

จากรายงาน Safe Cities Index 2019 โดย The Economist Intelligence Unit ที่ส ารวจและจัดอันดับเมือง
ต่าง ๆ 60 เมืองจากทุกทวีปทั่วโลก ผ่าน 57 ตัวชี้วัด ครอบคลุมความมั่นคง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคง
ด้านดิจิทัล ด้านสุขภาพ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงความมั่นคงส่วนบุคคล พบว่ากรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลก รองลงมาคือ สิงคโปร์ , โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น, อัมสเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ส่วนเมืองในอาเซียนได้รับการจัดอันดับเพียง 7 เมือง
เท่านั้น นอกจากสิงคโปร์ที่อยู่อันดับสอง ยังมีกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อันดับที่ 35 ตามมาด้วย 
กรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ ในอันดับที่ 43 ขณะที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 47 ร่วมกับ 
โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเมืองที่มีความปลอดภัยในระดับสูง68 

จังหวัดสงขลาหลาย ๆ อ าเภอ ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องจาก 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็น
พ้ืนที่ไม่สงบมาเป็นระยะ เนื่องจากการก่ออาชญากรรมในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นเหตุระเบิด วางเพลิง รวมถึงเหตุ
ก่อกวนที่ท าให้เกิดบรรยากาศความกลัวและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ล่าสุดได้มีประกาศให้ทั้ง 4 อ าเภอ
คือ เทพา นาทวี จะนะ และสะบ้าย้อย เป็นพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร69 ท าให้สงขลาเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ปลอดภัยในความรู้สึกของบุคคลทั่วไป ภัยคุกคามความมั่นคงนี้เป็น
สาเหตุหลักของการท่องเที่ยวที่ถดถอยของพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน รวมถึงสงขลาไปด้วย ซึ่งถ้าปัญหา
ความปลอดภัยจากภัยคุกคามความมั่นคงถูกแก้ไขและจัดการได้ การท่องเที่ยวของพ้ืนที่นี้ซึ่งมีศักยภาพสูงมาก 
จะฟ้ืนตัวกลับมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมได้เป็นอย่างดี  
ซึ่งเมื่อชุมชนมีภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นปัญหาเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงน่าจะลดลงด้วย 

นอกจากการแก้ไขและจัดการปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงแล้ว การสื่อสารสู่โลกภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ ถึงความปลอดภัย ภาพพจน์ของจังหวัดสงขลาและพ้ืนที่ต่อเนื่องชายแดนใต้ มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งเช่นกัน โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวที่รับทราบการน าเสนอสถานการณ์ด้านเดียว ควรมีการน าเสนอภาพ
หรือเรื่องราวผ่านสื่อต่าง ๆ ในแง่มุมมองที่เป็นบวก โดยเฉพาะด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 

การพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน สิ่งอ านวยสะดวกและมาตรการรักษาความปลอดภัย  ควรมีการจัดท า
แผนแม่บทความปลอดภัย แยกตามประเภทรูปแบบการเดินทาง จัดท าแผนปฏิบัติการที่ทุกภาคส่วนสามารถ
ด าเนินการด้านมาตรฐาน และมาตรการความปลอดภัยทั้งการตรวจสอบยานพาหนะ อุปกรณ์ความปลอดภัย 
ข้อบังคับเทคนิคต่าง ๆ ความพร้อมของผู้ขับขี่ และผู้ปฏิบัติร่วม 

การพัฒนา มีการใช้เทคโนโลยี สร้างการบูรณาการความปลอดภัยเน้นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
และการมีส่วนร่วม สร้างชุมชนปลอดภัย ความรู้สึกความปลอดภัยเพ่ือสร้างความมั่นใจในการเดินทางมาของ
นักท่องเที่ยวและชุมชน น าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมไทย 

                                                           
68 The Economist Intelligence Unit, Safe Cities Index 2019 
69 ราชกิจจานุเบกษา, พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
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ตารางที่ 4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแผนพฒันาการท่องเที่ยวของสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ย่อย  
พร้อมแนวทางการด าเนินการระยะเร่งด่วนและระยะยาว 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
2 เพ่ิมขีด

ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2.1  การแข่งขันด้านราคา
และค่าใช้จ่าย 

จัดโปรโมชั่น – ที่พัก สายการบิน 
Sales - ห้างสรรพสินค้า 
แพคเกจพิเศษ – สุขภาพ / การท่องเที่ยว  

ปรับภูมิทัศน์เมือง เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว 

การก าหนดมาตรฐานการบริการ / ราคาค่าโดยสารรถรับจ้าง / 
ค่าท่ีพัก / ร้านอาหาร / บริการ / สินค้า 

 

ปรับภูมิทัศน์เมือง เส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยว  
2.2  สงขลาสู่เมืองมรดกโลก จัดตั้งคณะท างานและขับเคลื่อน “สงขลาสู่เมืองมรดกโลก” 

จัดท าแผนและขับเคลื่อนตามแผน 
มีระบบการบริหารจัดการเป็นพื้นที่พิเศษ 

ทางกายภาพ: จัดท า Zoning และปรับภูมิทัศน์ริมน้ า / พ้ืนที่
ภายใต้โครงการ ระบบกระจายนักท่องเที่ยว Street Arts  

 

สร้างกระแส: คนในพ้ืนที่เข้าใจ ตระหนัก เห็นความส าคัญ 
คุณค่า รักเมืองเก่า และต้องช่วยกันรักษาไว้ / อบรมมัคคุเทศก์
เมืองเก่า 

 

ฉายภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสงขลา  
การประชาสัมพันธ์และการตลาด / ระบบบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการ  

 

International Arts and Music Festival  
ดินแดนสุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล  



 

โครงการศึกษาพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  89 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
เชื่อมโยง ปีนัง สงขลา เมดาน ภายใต้ IMT-GT  

2.3  สงขลาเมืองแห่ง
ความสุขและสุขภาพที่ดี 

ประชาสัมพันธ์และการตลาด / Road show การบริการด้าน
สุขภาพ 

 

การด าเนินการภายใต้ภาระกิจ Sports City พัฒนาหลักสูตร Sports management การ
จัดการกีฬา   

การด า เนินการภายใต้ภาระกิจ  Sports City โดยขยาย
ครอบคลุม e-sports ด้วย 

สงขลาเป็น IMT-GT eSports Center 

ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจระดับพรีเมี่ยมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
เช่น นวดแผนโบราณ (UNESCO Intangible heritage) สปา 
วารีบ าบัด เป็นต้น 

มหกรรมกีฬา IMT-GT 

จัดปฏิทินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา  
กีฬาเชื่อมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย  

2.4  สงขลาเมืองพหุ
วัฒนธรรมและความ
เป็นนานาชาติ 

จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน Muslim Friendly Restaurants and 
Destinations 

จัดให้มีศูนย์จ าหน่ายสินค้า ของที่ระลึก พร้อม
อาหาร เครื่องดื่ม อ าเภอสะเดา ทางไปด่าน 

การรับรองมาตรฐาน Muslim Friendly Restaurants and 
Destinations 

หาดใหญ่: เมืองปลอดภาษี 

สงขลาเมืองแห่งอาหารการกิน (Gastronomy City) รวบรวม
และพัฒนาต าหรับอาหารคาบสมุทรสทิงพระ ต าหรับเมืองเก่า
สงขลา 

โปรโมทต าหรับอาหารสงขลา ให้มีความเป็น
สากลย่างมีเอกลักษณ์ 
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ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
ปรับภูมิทัศน์คลองเตย หาดใหญ่ ขยายต่อการท่องเที่ยวทางน้ า 
(คลอง) ในเมืองหาดใหญ่  

เชื่อมโยงทางเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางคลอง
พร้อมพัฒนาจุดท่องเที่ยวที่ท่าเรือแต่ละจุด อาจ
ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมลดปริมาณรถในตัว
เมืองได้ด้วย 

พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับวิถีชุมชน  ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม อิสลาม คริสต์ พุทธนิกายต่าง ๆ  

 

การศึกษาวิจัยรากเหง้าไทยจีนสงขลาและพัฒนาต่อยอดสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ศึกษาวิจัยวัฒนธรรม Peranakan ใน
สงขลา 

 

2.5  สงขลาเมืองสองทะเล
สามน้ า 

ขึ้นทะเบียน GI สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ เพ่ิมเติม  
 

เส้นทางการท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาอย่าง
ยั่งยืน 

จัดท าแผนบูรณาการพร้อมงบประมาณขับเคลื่อนสินค้า GI  
สร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีอัตลักษณ์  ทางด้านภูมิปัญญา 
เรื่องราว และความคิดสร้างสรรค์ 

 

จัดท าแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาอย่าง
ยั่งยืน 

 

จัด Event สองทะเลสามน้ า โปรโมทการท่องเที่ยวทะเลสาบ
และของดีสามน้ า 
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ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
2.6  การพัฒนาด้านโลจิสติกส์ 

/ เส้นทางคมนาคม
ท่องเที่ยว / ข้อมูล
ข่าวสาร การจัดการ
การเดินทาง70 

พัฒนา Songkhla Digital Ecosystem รวบรวมข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวอยู่ ในรูปที่ ให้ประสบการณ์เสมือนจริง (AR) กับ
นักท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) 

เที่ยวบินตรงอินโดนีเซีย – หาดใหญ่ 

ระบบขนส่งสาธารณะส าหรับนักท่องเที่ยว เช่นรถบัสประจ า
ทาง เรือ รถไฟ 

ปรับภูมิทัศน์เมืองและเส้นทางท่องเที่ยว 

จัดท าระบบบริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิ เคชัน 
(ภาษาอังกฤษ) 

ทางรถไฟเพ่ือการท่องเที่ยว สายหาดใหญ่ -
สงขลา 

จัดท าป้ายแสดงเส้นทางท่องเที่ยวและข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ  
พัฒนารถไฟหาดใหญ่ปาดัง เพ่ือเชื่อมต่อกับบัตเตอร์เวิร์ธ 
มาเลเซีย 

 

การใช้ เทคโนโลยี AR / VR กับการโปรโมทการท่องเที่ยว 
(ภาษาอังกฤษ) 

 

จัดระบบการเข้ าถึ ง  หรับนักท่องเที่ ยว  ข้อมูลข่ าวสาร 
แอพพลิเคชั่น เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์  

 

2.7  การพัฒนามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

จัดท าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยครบวงจร และมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรการท่องเที่ยว 

                                                           
70 สื่อทุกประเภทต้องเป็นภาษาอังกฤษ 
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ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
มี ก า รบั ง คั บ ใ ช้  SHA (Amazing Thailand Safty&Health 
Admintration) ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 

 

ระบบลงทะเบียนนักท่องเที่ยว เพ่ือติดตามดูแลความปลอดภัย  
จัดตั้งศูนย์บูรณาการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวประจ า
จังหวัด71 

 

จัดท ามาตรฐานความปลอดภัยด้ านการท่องเที่ ยวของ
นักท่องเที่ยวในทุกๆ กิจกรรม และมีการรับรองมาตรฐานเพ่ือ
เพ่ิมความม่ันใจให้กับนักท่องเที่ยว 

 

มีการอธิบายและสาธิตให้ความรู้ การใช้อุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัยและแนวปฏิบัติในทุกกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 

จัดท าคู่มือปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
พร้อมข้อมูลการเข้าถึง และแจ้งเหตุ เป็นภาษาอังกฤษ 

 

จัดให้มีหน่วยปฏิบัติการป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้าน
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม สาธารณภัย การปฐมพยาบาล 
CPR ได้อย่างทันท่วงท ีพร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด้วย 

 

                                                           
71 ศูนย์ที่มผีู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และสามารถสั่งการได้เบ็ดเสร็จทุกหน่วยงานในจังหวัด ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
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ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
การจัดฝึกอบรม ทักษะ กระบวนการ ป้องกันด้านความ
ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ อาทิ อาชญากรรม สาธารณภัย การ
ปฐมพยาบาล ได้อย่างทันท่วงที 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทุนมนุษย์ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 

เป้าหมายการพัฒนา: วางรากฐาน ยกระดับการพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยวให้มีสมรรถนะ
สากลในการให้บริการอย่างมืออาชีพ และการบริหารจัดการทุนมนุษย์ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้
สามารถเชื่อมโยงและกระจายฐานการบริการได้ในระดับ ASEAN และนานาชาติ   

ทุนมนุษย์ภาคการท่องเที่ยวในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ ฉบับนี้ หมายถึงบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวตาม ASEAN MRA-TP 32 ต าแหน่งงาน และรวมถึง 1) บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการผลิต การ
บริการ การน าเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 2) ผู้ที่
ทะนุบ ารุงดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 3) บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม 4) กลุ่มครู อาจารย์ ปราชญ์ วิทยากร ผู้น า โค้ช และพ่ีเลี้ยง ที่ท าหน้าที่
เสริมสร้างทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะในการให้บริการ และการเพ่ิมผลผลิตของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในการ
ท่องเที่ยว  

ความส าเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ภาคการ
ท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ (Stakeholders) คือ 1) ผู้ประกอบการ 
องค์กรเอกชน และบุคลากรภายในกิจการ 2) ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ 3) เจ้าหน้าที่ภาครัฐและบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง 4) ภาควิชาการ และ 5) นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ต้องพิจารณาองค์ประกอบอย่าง
รอบด้าน โดยเฉพาะการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สามารถท างานในโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ และมีการแข่งขันสูง ซึ่งในบางภาคส่วนอาจยังไม่มีการจัดการด้านมาตรฐาน องค์ความรู้ หรือคู่มือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในแผนฯ นี้จึงได้ก าหนดให้การพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวขอจังหวัดสงขลา โดยมุ่งเน้นสมรรถนะที่
ส าคัญเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ  

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.1 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  
พัฒนาและยกระดับสมรรถนะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คือ ทักษะภาษาที่สามารถสื่อสารกับ

นักท่องเที่ยวได้ อย่างน้อยจะต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือมาเลย์ ทักษะการใช้ภาษา
ต่างชาติเป็นจุดอ่อนของคนไทยในภาพรวมมาโดยตลอด โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แม้จะมีการเรียนการสอนใน
ระบบของโรงเรียนมาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา ก็ยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เนื่องมาจากไม่มีโอกาสใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและในสังคม หลักสูตรการอบรมภาษาที่เหมาะสมเพ่ือการใช้
งานอย่างจริงจังและมีเป้าหมาย ซึ่งพัฒนาโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะช่วยพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือการท่องเที่ยว
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โดยเฉพาะ และควรใช้เป็นหลักสูตรส าหรับการอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยควรต้องมีการอบรมผู้สอน 
(Training for the Trainer) ก่อนที่จะน าหลักสูตรไปใช้สอนต่อไป 

ภาษาอังกฤษ นอกจากจะมีความส าคัญในการสื่อสารโดยตรงกับ นักท่องเที่ยวแล้ว การเข้าถึง 
น าเสนอ จัดการ ข้อมูล ข่าวสารและสื่อต่างๆ ก็มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น  

จังหวัดสงขลามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ภาษามาเลย์จึงเป็นภาษาที่มีความส าคัญ เนื่องจาก
ประชากรของทั้งสองประเทศมีการเดินทางข้ามแดนไปมาเป็นเรื่องปกติด้วยวัตถุประสงค์หลากหลาย ทั้งที่  
เป็นการเดินทางท่องเที่ยว การเยี่ยมเยียนภายในครอบครัวเครือญาติ การท าธุรกิจค้าขาย และการศึกษาเป็น
ต้น นอกจากภาษามาเลย์แล้ว ภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งด้าน
ธุรกิจและการท่องเที่ยว สงขลาเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมและนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์และจีนมีเป็น
สัดส่วนที่สูง สงขลาถูกจัดเป็นเมืองยุทศาสตร์ของประเทศจีน จากการที่มาตั้งสถานกงสุลใหญ่ประจ าจังหวัด
สงขลา นอกจากนี้ ยังมีสถาบันขงจื้อ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย ในระยะยาว ควรก าหนดให้มีการ
บรรจุภาษามาเลย์และจีนในหลักสูตรพ้ืนฐานของนักเรียนในจังหวัดสงขลา โดยให้เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.2 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยว 
พัฒนาและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพการท่องเที่ยว ให้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยว สามารถ

ด าเนินการยกระดับ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตาม
ข้อตกลงร่วมกัน ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติของบุคลากรการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN MRA on TP)  
ซึ่งมีการก าหนดมาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Common 
Competency Standards for Tourism Professionals, ACCSTP) ครอบคลุม 2 สาขา 6 แผนก รวม 32 
ต าแหน่งงาน72 ประเทศไทยโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ได้จัดตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือคณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ  (National Tourism 
Professional Board, NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว (Tourism Professional 
Certification Board, TPCB) เพ่ือก าหนดและรับรองมาตรฐานดังกล่าว TPCB มีสถาบันเครือข่ายในส่วน
ภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส าหรับภาคใต้ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 73 ที่สามารถรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพการท่องเที่ยวได้  

แม้วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพตาม ASEAN MRAs จะมุ่งเน้นในการเคลื่อนย้าย
แรงงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน จังหวัดสงขลาสามารถใช้สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพนี้

                                                           
72 Association of South East Asian Nations, Handbook of ASEAN MRA on Tourism Professional 
73 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน 32 

ต าแหน่งงาน 
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เพ่ือการยกระดับการให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี และจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือโอกาสของการไปท างานในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ได้ด้วย 

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.3 มีความรอบรู้และความเข้าใจในบริบทของจังหวัดสงขลา 
มีความรอบรู้และความเข้าใจในบริบทของจังหวัดสงขลาโดยรวม ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สังคม ชุมชน เมืองเก่าสงขลา ทะเลสาบสงขลา เรื่องราวของหลวงปู่
ทวด รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้น ความรอบรู้ในบริบทของท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวมี
ความส าคัญท าให้การท่องเที่ยวมีชีวิตชีวาและจิตวิญญาณ จึงต้องมีการรวบรวมขัอมูลและเรื่องราวส าคัญ  ๆ 
เหล่านี้ มีการตรวจสอบความถูกต้อง ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้ น าไปสู่การจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างยั่งยืน และท้ายสุดต้องมีถ่ายทอด ส่งต่อไปยังชนรุ่นต่อๆ ไปผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมระยะสั้น และระยะยาวผ่านระบบการศึกษาโดยการบรรจุไว้ในส่วนของหลักสูตรท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.4 สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การใช้และจัดการ Songkhla Digital Ecosystem เพ่ือการประชาสัมพันธ์ การตลาด การบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ย่อยท่ี 3.5 สมรรถนะในการจัดการเรื่องความปลอดภัย  
การจัดการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้รวมความปลอดภัยในทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง

วัฒนธรรมมาตรการการรักษาความปลอดภัยจะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงในหลาย  ๆ 
กรณี รวมถึงที่เก่ียวกับสุขภาพ อุบัติภัยทางบก ทางน้ า ภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์
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ตารางที่ 4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ในแผนพฒันาการท่องเที่ยวของสงขลาเพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ย่อย  
พร้อมแนวทางการด าเนินการระยะเร่งด่วนและระยะยาว 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
3 การพัฒนาทุน

มนุษย์ภาคการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ 

3.1  พัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะในการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ 

ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว (หลักสูตรกรมการท่องเที่ยว) 

บรรจุภาษาอินโดนีเซีย มาเลย์และจีนใน
หลั กสู ตรของ โร ง เ รี ยน ( เ พ่ิม เติ มจาก
ภาษาอังกฤษ) 

ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมแรงบันดาลใจที่หมู่บ้านภาษาอังกฤษ 
ประเทศอินโดนีเซีย 

เสริมสร้าง พัฒนาวัฒนธรรมจิตบริการ 

3.2  พัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติ 
นักวิชาชีพของอาเซียน ในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว (ASEAN 
MRA-TP) แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

 

จัดให้มีหน่วยงานรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว ASEAN 
ตามภูมิภาค โดยเฉพาะเมืองหลัก ๆ เช่นสงขลา เป็นต้น 

 

โครงการมัคคุเทศก์น้อย ปลูกฝังการอนุรักษ์พ้ืนที่ของตนเอง 
สร้างรายได้แก่เด็กและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ 

 

พัฒนาบุ คล ากรที่ มี บทบาท เกี่ ย ว ข้ อ งกั บการต้ อน รั บ
นักท่องเที่ยว ในด้านการบริการ ภาษาต่างประเทศ คุณธรรม 
จริยธรรม และกฎหมาย 

 

อบรม “เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” แก่
ชุมชน ให้มีมาตรฐานความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว / สร้าง
ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์หลักท่ี ยุทธศาสตร์ย่อยที่ การด าเนินการระยะเร่งด่วน (3 ปี) การด าเนินการในระยะยาว (5 ปี) 
3.3  มีความรอบรู้และความ

เข้าใจในบริบทของ
จังหวัดสงขลา 

วิจัยและจัดท าชุดความรู้ “เล่าเรื่องเมืองสงขลา” บรรจุในหลักสูตรท้องถิ่นของทุกโรงเรียน
ภายในจังหวัดสงขลา 

อบรม “เล่าเรื่องเมืองสงขลา” แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
จัดท าสื่อ“เล่าเรื่องเมืองสงขลา”  
วิจัยเชิงลึก แหล่ง / วัฒนธรรม / สินค้า ผลผลิต ตามพ้ืนที่ 
ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

 

อบรม / พัฒนามัคคุเทศก์ให้มีความรู้ เข้าใจในความเป็นอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

 

3.4  ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริหารจัดการ 

อบรมหลักสูตรการใช้ Songkhla Digital Ecosystem   
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนด้านการท่องเที่ยว: ศึกษาดูงานจาก
ชุมชนรางวัลกินรีทองค า 

ส่งการท่องเที่ยวชุมชนประกวดชิงรางวัล 
“กินรีทองค า” 

อบรมหลักสูตรการขายออนไลน์  
3.5  สมรรถนะในการจัดการ

เรื่องความปลอดภัย 
อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิต / CPR  
อบรมมาตรฐานสุขอนามัยการท่องเที่ยว (SHA) และบังคับใช้
อย่างทั่วถึง 

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในคนไทย 
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4.6  ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ 

เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ฉบับนี้ เป็นแผนที่ต่อยอดจากการด าเนินงานของ
จังหวัด เป็นการด าเนินงานที่มีการระบุกลุ่มเป้าหมาย คือนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ 
และมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว ดังนั้นตัวชี้วัดหลักท่ีแสดงห้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของแผน 
จีงก าหนดเป็น 

• จ านวนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียทีเ่พ่ิมข้ึน    

• ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว   

• จ านวนบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ ภาษา ทักษะ ผ่านมาตรฐาน 
MRAs เป็นต้น 

• สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น Muslim Friendly guideline and certification 
เส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ า สินค้า GI และการขับเคลื่อน ต าหรับอาหารต่างๆ 

ทั้งนี้ งบประมาณสนับสนุนและการมอบหมายผู้รับผิดชอบ จะเป็นปัจจัยก าหนดปริมาณของตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ 

4.7  ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการประสบผลส าเร็จ 

ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อการประสบผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้  ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายในจังหวัด และที่เกี่ยวข้องกับประเทศเป้าหมายซึ่งต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสื่อกลาง ในส่วนของสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดหลักของประเทศไทยภายใต้ IMT-GT 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นฝ่ายเลขาของมุขมนตรีฝ่ายไทย ปัจจัยหลักๆ ประกอบด้วย 

• จังหวัดรับแผนฯ นี้ เป็นแผนจังหวัดต่อยอดจากแผนพัฒนาจังหวัด  

• มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่าย 

• มีการส่งต่อนโยบายสู่ทุกฝ่ายและทุกระดับเพ่ือรับทราบและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

• ด้านโลจิสติกส์การเดินทาง ในอนาคตจ าเป็นต้องมีเที่ยวบินตรง อินโดนีเซีย-หาดใหญ่ 

• การอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางจากปีนังสู่หาดใหญ่ 
ภาพพจน์ความปลอดภัยของพ้ืนที่ ที่ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสามจังหวัดด้านความมั่นคง 
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ส่วนที่ 5  

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยว 

จากอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนใต้ สู่การปฏิบัติ 

นักท่องเที่ยวนานาชาติเดินทางมาเยือนและท ารายได้หลักจากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสงขลา มา
อย่างต่อเนื่อง ความชัดเจนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงมีความ
จ าเป็นในการรักษาระดับของนักท่องเที่ยวนานาชาติ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ นี้ เป็นแผนที่ต่อ
ยอดแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ โดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย 
มาเลเซียและสิงคโปร์ และในระยะยาวนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลก  

การเชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนฯ ในทุกระดับของหน่วยงานในจังหวัดสงขลา มีความส าคัญมากใน
การพัฒนาอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การขับเคลื่อนโดยคณะท างานที่ประกอบด้วยตัวแทน
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา 

 
ภาพที่ 5.1  คณะท างานตามแผนยุทธศาสตร์และเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมาย 

 ปลายทางของนักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมและนานาชาติ 

  

ผู้ว่าราชการจังหวัด

คณะท างานการตลาดฯ

คณะท างาน Sports City

คณะฯ สงขลาสู่เมืองมรดก
โลก

คณะฯ Health & 
Wellness

Mice City (SCEB)

...

คณะกรรมการอ านวยการฯ
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คณะท างานตามแผนยุทธศาสตร์และเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมและนานาชาติ ประกอบด้วยคณะต่างๆ ดังนี้  

1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนานาชาติของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย  
o นายอ าเภอ สะเดา หาดใหญ่และเมืองสงขลา  
o นายกเทศมนตรีเทศบาล เมืองสะเดา นครหาดใหญ่ และนครสงขลา 
o คณะท างานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนานาชาติ (อินโดนีเซีย) 
o คณะท างานขับเคลื่อน Songkhla Sports City  
o ประธานคณะท างานขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก 
o ประธานคณะท างานขับเคลื่อน Songkhla Health and Wellness Tourism  
o ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา  หรือ Songkhla 

Convention and Exhibition Bureau (SCEB) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
o ฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) 
o ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
o สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
o สมาคมโรงแรม 
o ท่องเที่ยวชุมชน 
o การท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
o ด่านศุลกากรสะเดา 
o ……. 
o ……. 

2) คณะท างานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนานาชาติ (อินโดนีเซีย) 
o การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานหาดใหญ่ 
o ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 
o ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
o ….. 
o ….. 

3) คณะท างานขับเคลื่อน Songkhla Sports City  
o ประธาน (แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด) 
o นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
o ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
o …… 
o …… 
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4) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา หรือ Songkhla Convention and 
Exhibition Bureau (SCEB) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

o ประธาน (แต่งตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  
o …… 
o …… 

5) คณะท างานขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก 

o ประธานแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
o ภาคีคนรักษ์เมืองสงขลา 
o สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
o เทศบาลนครสงขลา 
o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลศรีวิชัย 
o มหาวิทยาลัยทักษิณ 
o มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
o มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
o มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
o ….. 
o ….. 

6) คณะท างานขับเคลื่อน Songkhla Health and Wellness Tourism  
o ผู้ว่าราชการจังหวัด 
o อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
o นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
o ตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน 
o ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
o ….. 
o ….. 

 
 
 

 

 

  



 

โครงการศึกษาพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  103 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
  



 

โครงการศึกษาพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  104 

บรรณานุกรม 

กรมการท่องเที่ยว (2559), สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2559. [ออนไลน์]. URL: 
https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=435 (สืบค้น ณ เดือนสิงหาคม 2561) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555). ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2555 – 2559. 
[ออนไลน์]. URL: https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7100 (สืบค้น ณ เดือนเมษายน 
2563) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555), ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวอาเซียน 32 ต าแหน่งงาน. [ออนไลน์]. URL: https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ 
ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=2426 (สืบค้น ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2561). สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2561. 
[ออนไลน์]. URL: https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=497 (สืบค้น ณ เดือน
พฤศจิกายน 2562) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2562). สถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2562. [ออนไลน์]. URL:  https://www. 
mots.go.th/more_news_new.php?cid=521 (สืบค้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563). รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดประติมากรรมโลมาอิรวดี อีกหนึ่ง
สัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง . [ออนไลน์]. URL:  https://www.mots.go.th/News-view.php? 
nid=12528 (สืบค้น ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. แผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์
ด้านการท่องเที่ยวไทย. (สืบค้น ณ เดือนสิงหาคม 2561) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สถานการณ์และแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2560 – 2564). (สืบค้น ณ เดือนสิงหาคม 2561) 

กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2562). รายงานสรุปสถิติการเดินทางเข้า - ออก จุด
ผ่านแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562. [ออนไลน์]. URL: 
http://www.fad.moi.go.th/images/ngancedkumpha/meena63/satititpandean.pdf (สื บค้ น 
ณ เดือนเมษายน 2563) 

กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2562). บทวิเคราะห์ธุรกิจ: ธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ ประจ าเดือน
กันยายน 2562. [ออนไลน์ ]. URL: https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/ 
2562/T26/T26_201909.pdf (สืบค้น ณ เดือนเมษายน 2563) 

  



 

โครงการศึกษาพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  105 

บรรณานุกรม 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา (2559). พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย สู่ ความ ม่ั งคั่ ง  ม่ั นคง  และยั่ งยื น , พฤศจิ กายน 2559. [ออน ไลน์ ]. URL:  
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20171114-draeqa-blueprint.pdf (สืบค้น ณ เดือน
สิงหาคม 2561) 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (2562). 10 จังหวัดเมืองกีฬา ร่วมเป็นส่วนส าคัญส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ. 
[ออนไลน์]. URL: https://www.sat.or.th/2019/10-จังหวัดเมืองกีฬา-ร่วมเ/ (สืบค้น ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2561) 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ทิศทางท่องเที่ยวไทยในปี 2562. [ออนไลน์]. URL:  https://www.tatreview 
magazine.com/article/tourism-thailand-2562/ (สืบค้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center). [ออนไลน์]. 
URL: https://intelligencecenter.tat.or.th (สืบค้น ณ เดือนสิงหาคม 2561) 

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  (2562). ประวัติความเป็นมาด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ . [ออนไลน์]. URL: 
http://padangbesar.customs.go.th/cont_strc_simple.php?ini_content=about_150613_01 
(สืบค้น ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

เทศบาลนครหาดใหญ่, วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน). [ออนไลน์]. URL: https://www.hatyaicity 
.go.th/travel_top10/detail/10/data.html (สืบค้น ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) , ระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ าใยแก้ว . [ออนไลน์ ]. URL:  
https://www.cattelecom.com/cat/ourcompany (สืบค้น ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 

ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง . 
พื้นที่ทะเลสาบสงขลา . [ออนไลน์]. URL: http://km.dmcr.go.th/th/c_218/d_2563 (สืบค้น ณ 
เดือนพฤษภาคม 2563) 

ราชกิจจานุเบกษา (2561). ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580). [ออนไลน์]. URL: http://www. 
ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF (สืบค้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 

ราชกิจจานุเบกษา (2562). พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความม่ันคงภายในราชอาณาจักร . 
[ออนไลน์ ]. URL: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/273/T_0019.PDF 
(สืบค้น ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมปัญญาสาธารณะ  (2559). ภาคีคนรัก
เมืองสงขลากับการขับเคลื่อนสู่เมืองมรดกโลก. [ออนไลน์]. URL:  https://www.slideshare.net/ 
FURD_RSU/ss-64643057 (สืบค้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)  



 

โครงการศึกษาพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  106 

บรรณานุกรม 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2563). ครม.เห็นชอบการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษและให้อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบที่ 4. [ออนไลน์]. URL:  
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200121200729202 (สื บ ค้ น  ณ  เ ดื อ น
พฤษภาคม 2563) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2552). เอกสารประกอบการประชุม 
ประจ าปี 2552: จากวิสัยทัศน์ 2570 ...สู่แผนฯ 11. [ออนไลน์]. URL:  https://www.nesdc.go.th/ 
ewt_w3c/ewt_news.php?nid=3223 (สืบค้น ณ เดือนสิงหาคม 2561) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12. [ออนไลน์]. URL: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 
(สืบค้น ณ เดือนสิงหาคม 2561) 

ส านักงานจั งหวัดสงขลา  (2561) .  บรรยายสรุปจั งห วัดสงขลา ปี  พ.ศ .2561. [ออนไลน์ ]. URL:  
https://www.songkhla.go.th/news_operation (สืบค้น ณ เดือนพฤศจิกายน 2562) 

ส านักงานจังหวัดสงขลา (2562). แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปี 
2563. [ออนไลน์]. URL: https://www.songkhla.go.th/news_develop_plan (สืบค้น ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2563) 

ส านักงานจังหวัดสงขลา (2563). จังหวัดสงขลาขอขึ้นทะเบียน GI สินค้าท้องถิ่นเพิ่ม 3 รายการ เพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์. [ออนไลน์]. URL:  https://www.songkhla.go.th 
/news/detail/5314 (สืบค้น ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา (2562), จ านวนนักท่องเที่ยวอาเซียนเดินทางเข้า-ออก ผ่านด่าน ตม.
ปาดังเบซาร์ ตม.จว.สงขลา พ.ศ.2553 – 2562 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา , ข้อมูลจังหวัดสงขลา: ทรัพยากรธรรมชาติของ
จังหวัดสงขลา 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า. [ออนไลน์]. URL: 
http://wetland.onep.go.th/ramsar_convention.html (สืบค้น ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (2552). นิทรรศการ
ออนไลน์: เมืองเก่าสงขลาบนเส้นทางสายอนุรักษ์และพัฒนาสู่จุดหมาย “เมืองมรดกโลก”. 
[อ อ น ไ ล น์ ]. URL: https://archive.clib.psu.ac.th/online-exhibition/Songkhla/page9.html 
(สืบค้น ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

  



 

โครงการศึกษาพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  107 

บรรณานุกรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ (2560). วัดพระนอนแหลมพ้อ. [ออนไลน์]. URL: http://www.kohyor.go.th 
/travel/detail/474 (สืบค้น ณ เดือนพฤษภาคม 2563) 

ASEAN Statistics Division. Visitor Arrival Statistics. [ออนไลน์]. URL: https://data.aseanstats.org/ 
dashboard/tourism (สืบค้น ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562) 

Government of Singapore (2015). STATISTICS SINGAPORE - General Household Survey 2015 - 
Executive Summary. Available Online at https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publi 
cations/ghs/ghs2015/executive-summary.pdf (download on May 2020) 

Asian Development Bank (2012). Implementation Blueprint 2012 - 2016. Available Online at 
https://www.adb.org/sites/default/files/page/34235/imt-gt-implementation-blueprint-
2012-2016-july-2012.pdf (download on July 2019) 

Association of South East Asian Nations (2018). Handbook of ASEAN MRA on Tourism 
Professional. Available Online at https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN- 
MRA-TP-Handbook-2nd-Edition-2018.pdf (download on May 2020) 

Mastercard - CrescentRating (2019). Muslim Women in Travel 2019. Available Online at   
https://www.crescentrating.com/reports/muslim-women-in-travel-2019.html (download 
on May 2020) 

Pew Research Center (2012). The Global Religious Landscape. Available Online at 
https://www.pewforum.org/2012/12/18/ global-religious-landscape-exec/ (download 
on February 2020) 

TBWA\Asia (2019). The Next Disruption: Young Muslim Travelers Who Wont Settle. Available 
Online at https://tbwa.com/news/the-next-disruption-young-muslim-travelers-who-wontt-
settle (download on May 2020) 

The Economist Intelligence Unit (2019). Safe Cities Index 2019. Available Online at https://safecities 
.economist.com/wp-content/uploads/2019/08/Aug-5-ENG-NEC-Safe-Cities-2019-
270x210-19-screen.pdf (download on May 2020) 

TRAVLR Indonesia. Maha Vihara Mojopahit, Trowalan, Mojokerta, East Java, Indonesia. Available 
Online at https://indonesia. travlr.com/details/maha-vihara-mojopahit-4729 (download 
on April 2020) 

 



 

โครงการศึกษาพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย และอาเซียนใต้ |  108 

บรรณานุกรม 

UNESCO: Intangible Cultural Heritage (2019). Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity – 2019. Available Online at https://ich.unesco.org/en/lists 
(download on April 2020) 

United Nations (2019). World Population Prospects 2019. Available Online at https://population 
.un.org/wpp (download on April 2020) 

We Are Social Inc (2020). Digital 2020 reports. Available Online at https://wearesocial.com/digital-2020 
(download on May 2020) 

World Bank Group (2020). Global Economic Prospects (June 2020). Available Online at 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748 (download on June 2020) 

World Economic Forum (2017). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Available 
Online at http://www3.weforum.org/ docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf (download on 
August 2018) 

World Tourism Organization (2003). Chinese Outbound Tourism (English version). Available 
Online at https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284406159 (download on 
August 2018) 

World Tourism Organization (2020). International Tourism and COVID-19. Available Online 
at https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 (download on June 2020) 

World Tourism Organization (2011). Tourism Towards 2030 / Global Overview. Available Online at 
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414024 (download on August 2018) 

World Travel & Tourism Council (2017). Travel & Tourism Economic Impact 2017 World. 
Available Online at https://wttc.org/ Research/Economic-Impact (download on August 
2018) 


