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บทคัดย่อ 
 

 รายงานส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม
ชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 มีวัตถุประสงค์ได้แก่ (1) เพ่ือศึกษาแนวคิดในการจัดทำแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที ่ยว (พ.ศ. 2561 - 2580) (2) เพื ่อประเมิน
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาเขตการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม
ชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (3) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสรุป
ผลการวิจัยเชิงพรรณา โดยการใช้ PESTEL analysis ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและ 
หลังจากนั ้นทำการวิเคราะห์เพื ่อหาประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด ้วย TOWS Matrix โดย
ทำการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2565   
 เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวของประเทศ และสถานะภายในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ พบว่า การท่องเที่ยวของประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายจาก
ภัยคุกคามภายนอก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสังคมผู้สูงอายุในขณะที่
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้  พบเรื่องภัยก่อการร้ายในพื้นที่จึงทำให้
นักท่องเที่ยวไม่เชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัย ทั้งท่ีภัยก่อการร้านในพ้ืนที่เป็นส่วนน้อย ผู้วิจัยลงไปใน
พ้ืนที่พบว่าในพ้ืนที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ยังมีมนต์เสน่ห์ที่ถูกซ่อนเร้นไว้ให้
นักท่องเที่ยวได้ค้นหาอยู่อีกจำนวนมาก ร่วมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไทย -อิสลาม ไทย-
พุทธ ที่ผสมกลมกลืนจนเป็นเนื้อเดียวกันน่าจะมีแรงพลักดันการท่องเที่ยวไปสู่ความสำเร็จ คือการ
กระจายรายได้ ลดความเลื่อมล้ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ได้ จึงเสนอแผนปฏิบัติการ
เขตพัฒนาการท่องเที ่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570 ประกอบด้วย  
5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านบริการ
ท่องเที่ยว โดยใช้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ให้ เกิดความสมดุล ยั่งยืน และแข่งขันได้ 
2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก การท่องเที ่ยวชายแดนใต้เชื ่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือบ้าน และนานาชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนตอนใต้ (I-MGT) 3) การ
พัฒนาผู้ประกอบการ ชุมชน บุคลากร และการสร้างสังคมรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้ 4) การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวมุสลิม และ
พหุวัฒนธรรมมลายู พุทธ จีน ของประเทศ และการพัฒนาการตลาดเฉพาะเชื่อมโยง กับการท่องเที่ยว
ระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงการเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติสำหรับตลาดประเทศมุสลิม 5) การใช้
การท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคง ความปลอดภัย และ
การเติบโตที่ยั่งยืน 

 การศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ คือ 1. เพื่อนำไปสู่
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือการพลักดันงบประมาณให้เป็นไปตามแผนตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 2. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารเพื่อการนำไปสู่การพลัก



ข 

ดันแผนงานไปสู่การปฏิบัติ 3. เพื่อการนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือ การสื่อสารกับประชาชน
ในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือกับภาครัฐในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริงใน
พื้นที่ 4. การสื่อสารกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เห็นถึงประโยชน์ของการท่องเที่ยวว่า 
การท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยจะทำให้เกิดการกระขายรายได้และ
ลดความเลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ทำให้การพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม
ชายแดนใต้ของประเทศไทยให้เกิดการกระจายรายได้จากเมืองหลักไปสู่เมืองรองและเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม เพิ่มการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนและสร้างรายได้กับชุมชนจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกลไก ส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคม ความมั่นคง และการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พัฒนาสืบสานต่อ
ยอดวัฒนธรรมและการดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้สร้างความรัก 
ความภาคภูมิใจ และความหวงแหนต่อวิถีชีวิตที่ดีงามของพื้นที่  และหนุนเสริมการเสริมสร้าง สันติสุข
ของพ้ืนที่ต่อไป  



ค 

คำนำ 
 

 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ โดยมีมูลค่าถึง 3 ล้านล้านบาท ในปี 2562 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 40 ล้านคน และการ
ท ่องเท ี ่ยวภายในประเทศประมาณ 220 ล ้านคน-คร ั ้ ง ผ ่านการใช ้จ ่ายในพ ื ้นท ี ่ท ่องเท ี ่ ยว 
ทั่วประเทศ จากมูลค่าของอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวดังที ่กล่าวมา รัฐจึงได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะใช้  
การท่องเที่ยวเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เป็นกลไกหลักในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ และกระจายรายได ้ถ ึงม ือประชาชนได้โดยตรง อ ันนำไปสู ่การลดความเหลื ่อมล้ำทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดให้ประเด็นการท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจาย
รายได้ จึงได้กำหนดเมืองหลักเมืองรองทางการท่องเที ่ยวเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไปเมืองรองเพ่ือ 
การกระจายนักท่องเที่ยวให้ไปกระจายรายได้ ลดความเลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่เมือง
รอง รวมถึงการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั่วประเทศจำนวน 15 เขต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้เป็นเขตที่มีรายได้ต่ำสุด 
ในประเทศ เพราะภัยความไม่สงบในพ้ืนที่ จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักในการทำการศึกษาในครั้งนี้ 

เพื ่อเป็นการขับเคลื ่อนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ให้เกิดการพัฒนา 
การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนและเพื่อใช้การท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่โดยการสื่อสาร 
ลงไปในพื้นที่ชุมชน ผู้ศึกษาจึงได้จัดทำรายงานการศึกษาฉบับนี้ โดยใช้กระบวนการในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกด้วยเครื่องมือการวิเคราะ ได้แก่ PESTEL analysis และ TOWS 
Matrix ตลอดจนหลักวิชาในการกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYs) 
และมาตรการหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANs) เพื่อกำหนดประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาและมาตรการ 
ที่ควรดำเนินการเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษา สถาบันวิชาป้องกันประเทศ และคณาจารย์
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และโอกาสจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนไทยสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) นี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นจุดเริ่มในการสร้างความมั่นคง
ด้านการท่องเที่ยว หรือ Tourism Security ให้กับประเทศต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นเครื่องจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา จากการที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของ 
การท่องเที่ยวสำคัญของโลก มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี 2562 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
(International Tourist) มากที่สุดเป็นอันดับที ่8 ของโลก จากจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่
มีจำนวนมากถึง 39.8 ล้านคน สร้างให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก มีมูลค่า
ประมาณ 60,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศสูงถึงร้อยละ 18 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2562 แต่การ
ท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก็ยังไม่ได้ตอบโจทก์การกระจายรายได้  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการ
แก้ไขปัญหาการยากจนภายในประเทศไทย จากข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2558-2562 รายได้เมืองรองมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 10 จากสถานการณ์การระบาดของ covid19 ในปี พ.ศ. 2563 รายได้เมือง
รองมีสัดส่วนขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16 และในปี พ.ศ. 2564 รายได้เมืองรองมีสัดส่วนขยายตัว
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 และจากข้อมูลพบว่า ในปี 2562 การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีรายได้ 
2,781,190 ล้านบาท เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มี
รายได้ท่องเที่ยว 7,841 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนของรายได้การท่องเที่ยวภายในประเทศร้อยละ 
0.28 ในปี 2563 ประเทศการท่องเที่ยวภายในประเทศมีรายได้ 770,716 ล้านบาท เขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มีรายได้ท่องเที่ยว 2,479 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนของรายได้การท่องเที่ยวภายในประเทศร้อยละ 0.32 ในปี 2564 ประเทศการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศมีรายได้ 2,43,461 ล้านบาท เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดน
ใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มีรายได้ท่องเที่ยว 985 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนของรายได้การ
ท่องเที ่ยวภายในประเทศร้อยละ 0.40 ซึ ่งจะเห็นได้ว่า รายได้การท่องเที ่ยวของเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวรองยังมีรายได้ไม่
ถึงร้อยละ 1 ของรายได้การท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการ
กระจายรายได้เพ่ือลดความเลื่อมล้ำ  
 รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 
31 มกราคม 2551 และได้ตราพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เพื่อกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวลตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกระจายรายได้จากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง เริ่มมี
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แนวโน้มสูงขึ้นหลังจากการตราพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ แต่เกิดสภาพแวดล้อม
ไม่ปกติจากการระบาดของ covid19 ทำให้คนไทยเริ่มท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงเป็น
โอกาสของกระทรวงการท ่อง เท ี ่ ยวและก ีฬา  ท ี ่ จะใช ้ โอกาสนี้  จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิ ก าร 
เขตพัฒนาการท ่องเท ี ่ยวพห ุว ัฒนธรรมชายแดนใต้  (พ.ศ. 2566-2570) โดยใช ้อำนาจของ
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมได ้ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทการพัฒนาประเทศวาระปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา และสอดคล้องกับแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้น จึงควรมีการประเมิน
และจัดทำแผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-
2570 โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ที่ทำให้การ
พัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ของประเทศไทยให้เกิดการกระจายรายได้
จากเมืองหลักไปสู ่เมืองรองและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพิ ่มการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ
ประชาชนและสร้างรายได้กับชุมชนจากการพัฒนาการท่องเที ่ยวของชุมชน พร้อมทั ้งพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกลไก ส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ความมั่นคง และการเติบโต
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พัฒนาสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมและการดำรง
รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้สร้างความรัก ความภาคภูมิใจ และความหวง
แหนต่อวิถีชีวิตที่ดีงามของพ้ืนที่ และหนุนเสริมการเสริมสร้าง สันติสุขของพ้ืนที่ต่อไป  
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพื ่อศึกษาแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 
การท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 2.2 เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการ  
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
 2.3 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
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 จัดทำแผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2566-2570 การจัดทำภายใต้ขอบเขต ดังนี้ 
 1)  ขอบเขตของเนื้อหา 
  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 ตลอดจนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 
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  และการประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 รวมถึงการศึกษา
แนวทางท้ังปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตราพระราชบัญญัตินี้ 
 2)  ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 20 คน เป็นข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการขึ้นไปจนถึงระดับ
ผู้บริหารกระทรวง 
 3)  ขอบเขตของระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2564  
4.ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนำเสนอโดยการพรรณนา วิธีการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้ ในมิตินโยบาย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม-วัฒนธรรม มิติเทคโนโลยี มิติสิ่งแวดล้อม 
และมิติกฎหมาย ด้วย PESTEL Analysis และวิเคราะห์สภาวะของปัจจัยภายในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ในมิตินโยบาย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม-วัฒนธรรม มิติเทคโนโลยี 
มิติสิ่งแวดล้อม และมิติกฎหมาย ด้วย PESTEL Analysis เช่นกัน แล้วนำปัจจัยภายนอกและภายใน
มาวิเคราะห์หาประเด็นที่มีความสำคัญด้วย SWOT Analysis1 หลังจากนั้น จะรวบรวมข้อมูลปัจจัย 
ที ่น ่าสนใจทั ้งภายนอกและภายในมาว ิเคราะห์  เพื ่อระบุประเด ็นย ุทธศาสตร ์และกลย ุทธ์  
ในการพัฒนาการท่องเที ่ยวด้วยการวิเคราะห์  TOWS Matrix และจัดทำเป็นแผนปฏิบัต ิการ 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

 
 
1Armstrong.M Management Processes and Functions, 1996, London. 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยแผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวพหุวัฒนธรรม
ชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

 
5. ข้อจำกัดของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนไทยสู่การพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายในระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2565 มีข้อจำกัด
ในการรวบรวมข้อมูลสถิติบางประเภทที่ข้อมูลที่เป็นความลับ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จึงอาจจะทำ
ให้ผลการจัดทำมีความไม่สมบูรณ์ในบางประเด็น 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 
การท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2580)  
 2. ได ้ทราบสภาพแวดล้อมที ่ม ีผลกระทบต่อการขับเคล ื ่อนแผนปฏิบัต ิการ 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 
 3. ได้แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2566 - 2570  
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 
 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที ่ยวแห่งชาติ  ครั ้งที่ 1/2561  
เมื ่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 มติที ่ประชุมเห็นชอบในหลักการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที ่ยว 
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ซึ ่งดำเนินการในพื้นท่ี 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส โดยมี 2 อำเภอเศรษฐกิจ ได้แก่ อำเภอเบตง (ยะลา) อำเภอสุไหงโก-ลก 
(นราธิวาส) โดยทั้งสองอำเภอเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ (เมืองการค้าชายแดน) มีอาณาเขต
ติดกับประเทศเพื ่อนบ้านอย่างมาเลเซีย มีผู ้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม  มีความ
ผสมผสานกันอย่างลงตัว ประกอบด้วย คนไทยหลากหลายเชื้อชาติ และศาสนา ทั้งคนไทยมุสลิม  
คนไทยพุทธ คนไทยเชื้อสายจีน และอ่ืน ๆ จึงมีความหลากหลายทางประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
อาหารการกิน บรรยากาศของเมืองและประวัติศาสตร์เมื่อรวมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันจึงเกิดเป็น
วิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมที่มีมนต์เสน่ห์ และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากเขตพื้นที่อื่น ๆ จึงสามารถ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวได้ดังนี้ 
2.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป 
 2.1.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก 
   สถานการณ์การท่องเที ่ยวโลกตั ้งแต่ปี  พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ทั ่วโลก 
มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 647 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ 
มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2519) โดยมีจำนวนประมาณ 1,462 ล้านคน หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 225 ภายในระยะเวลา 20 ปี หรือเฉลี่ยเพิ ่มขึ้นประมาณปีละ 11.25 % ซึ่งเป็น
ความหวังในการใช้การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีนโยบายใช้การท่องเที่ยว
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย 
   จากข้อมูลของ องค์การการท่องเที ่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2519) มีนักท่องเที่ยวประมาณ 1.5 พันล้านคน สร้างรายได้ (รายรับ
จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ + ค่าขนส่งผู้โดยสาร) ประมาณ 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และ
รายได้จากการท่องเที่ยวโดยตรง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (TDGDP) ประมาณ 3.5 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ทำให้ 
การเดินทางท่องเที่ยวของโลกหยุดชะงัก ส่งผลกระทบจากมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีนักท่องเที ่ยวเหลือประมาณ 400 ล้านคน สร้างรายได้ 
(รายรับจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ + ค่าขนส่งผู้โดยสาร) เหลือประมาณ 638 พันล้านเหรยีญ
สหรัฐ และรายได้จากการท่องเที ่ยวโดยตรง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (TDGDP) เหลือ
ประมาณ 638 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564 (ค.ศ. 2021) สถานการณ์การท่องเที ่ยวทั ่วโลก 
เริ ่มปรับตัวได้ดีขึ ้นทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ประมาณ 415 ล้านคน สร้างรายได้ (รายรับจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ + ค่าขนส่งผู้โดยสาร) 
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เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 700-800 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้จากการท่องเที่ยวโดยตรง ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (TDGDP) เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
แผนภาพที่ 2 ข้อมูลการท่องเที่ยวโลก ปี 2019-2021 

 
ที่มา: UNWTO2 
 แม้ว่าในสถานการณ์ปกติการท่องเที่ยวของโลกก็ประสบกับความท้าทายรูปแบบใหม่
ในหลายมิติ ซึ่งองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD ได้ระบุแนวโน้ม 
ที่สำคัญ (Megatrends) ดังนี้ 
 1)  การวิวัฒน์ของอุปสงค์ของนักท่องเที่ยว (Evolving visitor demand) อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคม เช่น การเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลาง การเปลี่ยน แปลงสู่
สังคมผู้สูงอายุ และการมีบทบาททางสังคมท่ีมากขึ้นของ Millennials และGen-Z  
 2)  กระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ที่ใส่ใจต่อคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความเสี่ยงจากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนคุณค่าของวัฒนธรรมและการ 
มีส่วนร่วมของประชาสังคมในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจายความมั่งคั่งสู่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 3)  การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (Enabling 
Technology) ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี
และสิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ เช่น การเชื่อมโยงผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet of Things หรือ IoT) เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และฐานข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data)  

 
 
2UNWTO (2564), สืบค้นวันที่ 1 มีนาคม 2565, จาก/www.unwto.org/impact-assessment-of-
the-covid-19-outbreak-on-international-tourism 
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 4)  ความสะดวกในการเดินทาง (Travel Mobility) ที ่เกิดจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมสายการบินต้นทุนต่ำ การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทางถนน ทางราง และทางน้ำ 
การผ่อนปรนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางระหว่างกันมาก
ขึ้น ตลอดจนการประกาศใช้มาตรการในการส่งเสริมการเดินทางของประเทศต่าง  ๆ มากขึ้น เช่น 
มาตรการทางศุลกากร และมาตรการตรวจคนเข้าเมือง 
 2.1.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย 
   ตลอดระยะเวลา 10 ปี การท่องเที่ยวไทยอยู่ในสภาวะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งจากปัจจัยภายในได้แก่ การฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจในประเทศ และปัจจัยจากภายนอก เช่น  
การเกิดขึ้นของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือ Emerging Market และนโยบายการส่งเสริมให้ประชาชน
เดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศของรัฐบาลจีน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยถึง 10,997,169 คน ทำให้ในปี 2562 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง 
2,990,488 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 1,906,549 ล้าน
ล้านบาท รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 1,083,939 ล้านล้าน คิดเป็นประมาณร้อยละ 18 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งรายได้ประมาณร้อยละ 63.85 มาจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศสูงถึง 39,760,688 ล้านคน  
   จากการระบาดของ covid-19 ในปี 2563 การท่องเที่ยวของประเทศไทยพบ
กับวิกฤตการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงจากการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดน้อยลงมากมาก  และ 
ในเดือนเมษายน 2563 ประเทศไทยก็ได้ทำการปิดประเทศเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค covid-
19 ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหลือเป็นศูนย์ ทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 
2563 เพียง 332,013 ล้านบาท ทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 น้อยกว่าในปี 2562 
ประมาณ 1,574,536 ล้านบาท  
   ในปี 2564 นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้เรียนรู้ covid-19 มากขึ้น และเริ่มเชื่อมั่น
ในการเดินทางท่องเที่ยวประกอบกับรัฐบาลไทยได้มีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวชาติชาติมากข้ึน 
โดนเริ่มจากนโยบาย Phuket Sandbox เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เริ่มเดินทางท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต ด้วยการกักตัวภายใต้ระยะเวลที่รัฐบาลกำหนด ตามด้วยนโยบาย Test & Go โดยการให้
นักทอ่งเที่ยวตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เมื่อเดินทางเข้าประเทศ และให้ทำการตรวจครั้งที่ 
2 ในวันที่ 5 ของการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยปรับใช้เป็นการมอบ Self ATK ใช้ตรวจในวันที่ 5 
หรือเมื่อมีอาการ และให้รายงานผลในแอปพลิเคชัน หมอชนะ (Mor Chana) ทำให้ในปี 2564 เริ่มมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ประมาณ 427,869 คน และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับ
หนึ่ง 
   เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้อยลง นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย
จึงต้องการการพึ ่งพาการท่องเที ่ยวภายในประเทศเพิ ่มขึ ้น  เพื ่อเกิดการกระตุ ้นการใช้จ ่าย
ภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2563 การท่องเที่ยวภายในประเทศสร้าง
รายได้ 460,436 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564 การท่องเที่ยวภายในประเทศสร้างรายได้ 218,490 ล้าน
บาท สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงยังไม่เป็นไปเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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 2.1.3 สถานการณ์การท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม
ชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  
   เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
มีความหลากหลายทางประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารการกิน บรรยากาศของเมืองและ
ประวัติศาสตร์เมื่อรวมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันจึงเกิดเป็นวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมที่มีมนต์เสนห่์  
และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากเขตพื้นที่อื่น ๆ จึงเป็นจุดแข็งทางด้านการท่องเที่ยว แต่ในเป็นพื้นที่มี
ความไม่สงบจากการก่อการร้าย จึงเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวไม่ให้ความสนใจในการเดินทางไป
ท่องเที่ยว จึงเป็นปัญหาหลักที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนน้อยมาก จากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ปรากฏดังนี้  
แผนภาพที่ 3 ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้  
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  

 
  จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทาง 
ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ จึงเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่จะต้องทำการพัฒนาเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้  (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ให้สามารถขับเคลื ่อน 
การกระจายรายได้จากเมืองหลักไปสู ่เมืองรองและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพิ ่มการสร้างงาน  
สร้างอาชีพให้กับประชาชนและสร้างรายได้กับชุมชนจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมทั้ง
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวเป็นกลไก ส่งเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ความมั ่นคง และ 
การเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พัฒนาสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมและ 
การดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ สร้างความรัก ความภาคภูมิใจ และ
ความหวงแหนต่อวิถีชีวิตที่ดีงามของพ้ืนที่ และหนุนเสริมการเสริมสร้าง สันติสุขของพ้ืนที่ต่อไป  
 2.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัด 
ทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และได้ตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2560 ที ่กำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ ่งต่อมาได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้
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ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งจะมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผูกพันการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของทุกหน่วยงานจะต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก
ของประเทศ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก เมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม 2561 ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  2)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  5)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  6)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนภาพที่ 4 สรุปแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 
ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 51 ก 
 2.1.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว 
   เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ จำนวนทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 51 ก ซึ่งการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศได้ถูกกำหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (5) ประเด็นการท่องเที่ยว 
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(พ.ศ. 2561 - 2580) โดยกำหนดเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และใช้การ
ท่องเที่ยวในการเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ด้วยการรักษาให้ประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก และการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้น
ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาและสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในสาขาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง  ควบคู่กับการ 
ชูจุดเด่นด้านวัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย และให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม โดยแผนแม่บทฯ 
ประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 แผนย่อย มีนิยามและแนวทางการพัฒนาสรุปได้ดังนี้ 
แผนภาพที่  5 สร ุ ปแผนแม ่บทภายใต ้ ย ุ ทธศาสตร ์ ชาต ิ  ประ เด ็ นการท ่ อ ง เท ี ่ ย ว

 
ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 51 ก 
 1. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
  มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สินค้าและบริการการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการใช้
องค์ความรู ้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ  
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนอง
พฤติกรรมความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว  
 แนวทางการพัฒนา  
 1.1 สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก 
โบราณสถานเมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ำ สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือ
นำมาสร้างสรรค์คุณค่า และมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือ
สร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น 
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การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การ
ท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น  
 1.2 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาพัฒนา
ต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การ
สร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการ
คมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื ่องราวเพื่อบอกเล่า
นักท่องเที่ยว เป็นต้น  
 1 .3  เสร ิมสร ้ า งศ ักยภาพผ ู ้ ประกอบการและบ ุคลากรในอ ุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว  ทั้งด้าน
การออกแบบการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและ
การตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดท่องเที่ยว 
 1.4 ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของ ภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรม
และสินค้าของชุมชน อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย  
 1.5 ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการนำเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทยและ
ของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบ
รนด์และการสื่อสาร เรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 
 2. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
  ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ ครอบคลุมการจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เป็นรางวัล การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่างหรือ
หลังการประกอบธุรกิจ หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจและ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อีกทั้งส่งเสริมให้การจัดการธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงการสร้างเวทีเจรจาการค้าและการลงทุนของธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 แนวทางการพัฒนา  
 2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ให้มีความพร้อมสำหรับการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดประชุมและนิทรรศการ การจัดงาน
แสดงสินค้าการจัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมการกระจายของการ
ท่องเที ่ยวธุรกิจไปยังพื ้นที ่ที ่ม ีศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและ
นิทรรศการ การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษ และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการจัดแสดงผลงานรูปแบบต่าง 
ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง  
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 2.2 สนับสนุนมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกในการดำเนิน
กิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมทั้งสร้างความพร้อมของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าและ
ระบบนิเวศของการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ของที่
ระลึก บริการโลจิสติกส์ สถานบันเทิง ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดงาน เป็นต้น และส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจเริ่มต้น และชุมชนท้องถิ่น ในการนำเสนอสินค้าและบริการเพ่ือ
รองรับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและบุคลากร
ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  
 2.3 ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ  
รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เมือง/พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการ
เดินทางท่องเที่ยว เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการ
ประกอบธุรกิจหรือการทำ กิจกรรมต่าง ๆ ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเวทีเจรจาการค้าและการลงทุน
ของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 3. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
  สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว เน้นสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์จากการให้บริการตาม
แบบอย่างความเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสากล ร่วมกับการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยที่พัฒนา
ต่อยอดกับความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการ 
 แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐานระดับ
สากลทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ   
ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการ
ในธุรกิจสปาและบริการเสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นเพื่อการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย 
 3.2 สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มี
ศักยภาพในการบำบัด ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย ในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้ำร้อน น้ำแร่ 
สปาโคลน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น 
 3.3 พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์  โดยการวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 
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 3.4 ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพื่อสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน  
ได้แก่ ศัลยกรรมเสริมความงาม การตรวจสุขภาพประจำปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มี
บุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรของไทย 
 4. การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  
  เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยว
ไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ำสำคัญ 
โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวรวมถึงบริบทของชุมชนในพ้ืนที่ 
 แนวทางการพัฒนา  
 4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้ำสายสำคัญ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวก่อน ระหว่าง และหลังการ
โดยสารด้วยเรือ สำราญและเรือยอร์ช โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทั้งปะการัง ชายหาด และคุณภาพน้ำ รวมทั้งสร้างสรรค์และยกระดับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการกระจายกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ การสร้างความพร้อมให้แก่
ชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวชายฝั่งและหมู่เกาะ  ทั้งฝั่งอ่าว
ไทยและอันดามัน และตามลุ่มน้ำที่สำคัญ เช่น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มแมน่้ำโขง เป็นต้น  
 4.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการท่องเที่ยวทางน้ำ ทั้งท่าเรือสำราญในประเทศไทยเพ่ือปรับบทบาทของท่าเรือในประเทศ
จากท่าเรือแวะพักเป็นท่าเรือหลัก ท่าเรืออื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐาน 
ตลอดจนการบริหารจัดการท่าเรือท้ังในเรื่องความสะอาดและมาตรฐานด้านความปลอดภัย  
 4.3 พัฒนาและปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำในทุกมิติ  เช่น ความ
ปลอดภัย ในการเดินทาง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดน
ของบุคคลและตัวเรือ และความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความถนัด
เฉพาะทางเพ่ือรองรับ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ  
 4.4 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ  
แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการทำการตลาดรูปแบบ
ใหม่บนพ้ืนฐาน ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว
และธุรกิจสายการเดินเรือ ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง รวมทั้งนำเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มน้ำ
สายสำคัญ 
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 5. การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
  สนับสนุนการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุนพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน รางน้ำ และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือ
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาค และอาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน 
เพ่ือส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวร่วมกัน 
 แนวทางการพัฒนา  
 5.1 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื ่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมที่มีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาในอนาคตทั้งทาง
ถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ภายใต้กรอบความร่วมมือใน ระดับอนุภูมิภาคและอาเซียน อาท ิกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี–เจ้าพระยา-แม่โขง การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่ง
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวยังรวมถึงการเชื่อมโยง เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมือง
ประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลกภายในอนุภูมิภาค  
 5.2 อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาและยกระดับ
พิธีผ่านแดนของการเดินทางในทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางข้ามแดนของนักท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ความรู้  
เผยแพร่ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว  
 5.3 ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกันให้สอดรับกับทิศทางและ
แนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว บนฐานอัตลักษณ์
ร่วมกันของอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นที่รู้จักและเป็น
จุดหมายปลายทางร่วมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
 6. การพัฒนาระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว  
  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวของไทย 
 แนวทางการพัฒนา  
 6.1 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการ และสิ่งแวดล้อมที่
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง
และอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศ  
 6.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายหาด ชายฝั่งทะเล เกาะ
และหมู่เกาะ แหล่งวัฒนธรรม และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
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และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
 6.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งทางถนน ทางราง 
ทางน้ำ และทางอากาศ เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เช่น พ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง และพื้นที ่แอ่ง
ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำภาคกลาง เป็นต้น  
 6.4 พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มี
ความพร้อม ในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
 6.5 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของไทย 
ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำเส้นทางการ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่  
 6.6 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพื่อการ
วางแผน การกำหนดนโยบาย และการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
 2.1.6 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สภาวะแวดล้อมใน
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก รัฐบาลจึงได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ และจัดทำแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 เพ่ือให้การดำเนินงาน
ตามแผนแม่บทฯ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ให้มากขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
137 ตอนพิเศษ 305 ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีเป้าหมาย คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงาน
ทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู ่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” 
โดยมีประเด็นการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 
 (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy)  
 (2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth)  
 (3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (Human Capital)  
 (4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
(Enabling Factors)  
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แผนภาพที่ 6 ข้อมูลสรุปแผนเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-
19 พ.ศ. 2564-2565 

 
ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 305 ง 
 นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้
สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” ภายใต้แนวคิดสำคัญ (CAT) 3 ประการ ได้แก่ 
  (1) การพร้อมรับ (Cope) คือ ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต 
  (2) การปรับตัว (Adapt) คือ ความยืดหยุ่นในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
  (3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) คือ ความพร้อมของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อศักยภาพของประเทศ 
 2.1.7 แผนการปฏิรูประเทศ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
ได้กำหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่  
   (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับ
การพัฒนา ด้านจิตใจ  
   (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความ
เหลื่อมล้ำ  
   (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที ่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
   โดยพระราชบัญญัติแผนและขั ้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
2560 มาตรา 6 ได้กำหนดให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน การ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้เริ่มดำเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน 1 ปี 
บแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ โดยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที ่138 ตอนพิเศษ 44 ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 13 ด้าน ดังนี้ 
   1. ด้านการเมือง  
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   2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
   3. ด้านกฎหมาย  
   4. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
   5. ด้านเศรษฐกิจ  
   6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7. ด้านสาธารณสุข  
   8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   9. ด้านสังคม  
   10.ด้านพลังงาน  
   11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   12.ด้านการศึกษา 
   13.ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   ประเด็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ถูกกำหนดในแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการดำเนินการของแผนด้านการบริการ  
พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในประเทศ โดยมุ่งเน้นการปฏิรูป
หน่วยงานท่องเที ่ยว การดึงดูดกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ และการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
 (Big data) และการจัดทำ Digital Platform เพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและ 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งการปฏิรูปนี ้พบว่ามีความท้าทายดังนี้ 
   1)  การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และDigital Platform  
   2)  การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   3)  การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เอ้ือต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
   4)  การพัฒนาบุคลากรและแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจน
การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบรายใหม่ 
 2.1.8 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
   พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้มีการ
จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารและแนวทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื ่อง และเพื ่อใช้เป็นกรอบสำหรับการพัฒนาการท่องเที ่ยวในภาพรวมของประเทศ  
ซึ่งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหา 
การท่องเที่ยวของไทยที่ยังคงมีอยู่ภายหลังการสิ้นสุดของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. 
2555 – 2559 ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสมดุลให้แก่ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนา 
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี ้
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  วิสัยทัศน์:  
  “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ
บนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุก
ภาคส่วนอย่างยั่งยืน”  
  เป้าประสงค์:  
  1) การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยว 
  2) การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล 
  3) การกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ทุกพื้นที่และทุกภาค
ส่วน 
  4) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย  
  ยุทธศาสตร์:  
  1) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน กำหนดให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
ทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการอย่าง
ยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการพัฒนาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ วิถีชีวิต และประเพณีวัฒนาธรรมใน
ระดับท้องถิ่น 
  2) การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวก  เพื ่อรองรับ 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว  
การพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที ่ยว เช่น การปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมือง  
การปรับปรุงป้ายบอกทาง และจุดบริการ Wi-Fi  
  3) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที ่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล และมีจำนวนเพียงพอ 
ต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวและกระจายประโยชน์ รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ 
  4) การสร ้างสมด ุลให ้ก ับการท ่องเท ี ่ยวไทย  ผ ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม  
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์คุณภาพและความปลอดภัย การส่งเสริมการตลาดที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวความสนใจ
พิเศษ หรือ Niche Market ที่มีความรับผิดชอบต่อโลก การชูอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความ 
เป็นไทยในแต่ละท้องถิ่น การสร้างสมดุลให้กับการท่องเที่ยวทั้งเชิงพื้นที่และเวลา รวมทั้งการส่งเสริม
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานการตลาด 
  5) การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในการกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที ่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  การปรับปรุง
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กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง 
 2.1.9 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1: โครงสร้างชัดเจน มีกฎหมายรองรับ 

S2: มีหน ่วยงานทั ้งในส ่วนกลาง  และส ่วน
ภูมิภาค 

 

S3: ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงานถ่ายทอด
มาจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 

S4: มีการระบุภารกิจ และอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน 
และมีกฎหมายรองรับ 

S5: เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

S6: การมอบอำนาจในการบริหารงานอย่าง
ชัดเจน 

 

S7: บุคลากรมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย 

S8: บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวและ 
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ 

S9: มีการกำหนดค่านิยมอย่างชัดเจน 

 

W1: โครงสร้างเป็นตามกฎหมายปรับเปลี ่ยน
ยาก 

W2: ไม่ม ีอำนาจสั ่งการข้ามหน่วยงาน การ
ขับเคลื่อนนโยบายจึงต้องอาศัยความร่วมมือ 

W3: ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงาน ขาด
ความชัดเจนของยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ดำเนินงาน 

 

 

W4: ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดไม่สามารถสะท้อน
ความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 

W5: ขาดความคล่องตัวในการปรับเปลี ่ยน
บทบาทเพ ื ่อรองร ับการเปล ี ่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 

W6: การบังคับบัญชาที่มีลำดับขั้นชัดเจน ขาด
ความยืดหยุ่น 

W7: ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน 

W8: ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

W9: ขาดการส่งเสริมค่านิยม และการสร้าง
จุดหมายร่วมกันขององค์กร 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O1: การท่องเที ่ยวเป็นประเด็นสำคัญในการ
พัฒนาประเทศ 

T1: ภ ั ย ก ่ อ ก า ร ร ้ า ย  แ ล ะค ว า ม ไ ม ่ ส ง บ
ภายในประเทศ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
O2: การขยายต ัวของกล ุ ่มชนช ั ้นกลาง  ใน
ประเทศตลาดเกิดใหม่ 

O3: การลงทุนในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ของภาครัฐ 

O4: การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับความนิยม
สูงขึ้น 

O5: การมีบทบาทของกลุ่ม Millennium และ
Gen-Z 

O6: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล 

O7: Internet of Things (IoT)  

O8: นักท่องเที ่ยวจัดอันดับให้ประเทศไทยมี
ความสวยงามติดอันดับโลก 

O9: UN Sustainable Development Goals: 
SDGs 

O10: มีกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อการกำกับ
ดูแล และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 

 

T2: มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 

T3: ภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัว และมีความไม่
แน่นอนสูง 

T4: ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น 

T5: สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)  

T6: การพัฒนาเมืองเพื ่อรองรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  

T7: การจัดการข้อมูลและข่าวสารที่เป็นภัยต่อ
ประเทศ 

T8: การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล 

 

T9: Sharing Economy ที่มีความซับซ้อนของ
อุปทาน 

T10: ขาดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

T11: การเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)  

T12: กฎหมายล้าสมัย 

T13: การบังคับใช้กฎหมายที ่ไม ่จร ิงจังและ
ครอบคลุม 

2.2 แนวคิดเรื่องห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว 
 แนวคิดเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา โดยห่วงโซ่อุปทานได้รับการพัฒนาจากการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นการจัดการสินค้า  
คงคลัง และจัดการขนส่งสินค้าเฉพาะภายในบริษัท สู ่การมุ ่งเป้าหมายเพื ่อการปรับปรุงและ 
พัฒนาระบบ (Re-engineering) ในการลดต้นทุนระหว่างห่วงโซ่อุปทานที่มุ ่งเน้นการบูรณาการ
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กระบวนการดำเนินงาน และสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยนำมาปรับใช้เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดรายได้และผลกำไรมากขึ้น ต่อมากลายเป็นการบูรณาการ
ด้านธุรกิจอย่างมีกระบวนการด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขาย และการตลาด นำสู่การจัดการ
กับส่วนเกินภายในห่วงโซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลการกระบวนการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตกับ
ลูกค้าลดลง นำมาสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่เน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด  
 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง กระบวนการจัดการแบบบูรณาการเพ่ือให้
ได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยเน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้า ที่สำคัญเป็น
การบริหารข้อมูลกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารเครือข่ายของคู่ค้า เพื่อก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจในการจัดการห่วงโซ่อุปทานต้อง
สอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์ของห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ของห่วงโซ่อุปทาน
ต้องไม่แยกออกจากวิสัยทัศน์โดยรวม 
 การจ ัดการห ่ ว ง โซ ่อ ุปทาน  (Supply Chain Management: SCM) หมายถึ ง  
การจัดการแบบบูรณาการประสานกระบวนการที ่ดำเนินงานทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ผู้จัดส่งวัตถุดิบผ่านระบบย่อยต่าง ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นการนำกลยุทธ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ หรือทฤษฎีมาประยุกต์ในการจัดการส่งต่อ
วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการจากหน่วยงานหนึ่งไปยังหน่วยงานหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง
ความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือให้ทราบตามความต้องการนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกฝ่าย อันเป็นการสร้างคุณค่าเพ่ิมเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า โดย
การบริการต้นทุนที ่เหมาะสมตลอดโซ่อุปทาน โดยห่วงโซ่อุปทานการท่องเที ่ยว ประกอบด้วย  
การบริการการท่องเที่ยว และการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรการท่องเที่ยว  
 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเป็นการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการส่งต่อผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้า ให้แก่ “ผู ้รับบริการ” ซึ ่ง รัตนา บุญเลิศ (2560) ได้เสนอนิยามของห่วงโซ่อุปทานด้าน 
การท่องเที่ยวโดยให้ความหมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
จนถึงขั้นการส่งมอบบริการนั้นให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึง
พอใจโดยรวมสูงสุดจากการเดินทางท่องเที่ยวในหนึ่งเส้นทาง ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำงาน
สอดประสานกัน (Collaboration) ได้อย่างลงตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถแบ่งห่วงโซ่อุปทาน ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ระดับต้นน้ำ  
 เริ่มจากความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต นำมาสู่
การสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ 
เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ำ สินค้าชุมชน อาหารไทย สุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจึงเป็นทั้งสินค้า  บริการ 
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บุคลากร ผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง และเอกลักษณ์จากการ
ให้บริการ  
 ระดับกลางน้ำ  
 ผู ้ให้บริการด้านการท่องเที ่ยวทุกภาคส่วนต้องมีความพร้อมในการรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้  
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการ
รูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ จะเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกใน
การจัดการประชุมและนิทรรศการ การจัดการแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นรางวัล ไม่
ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการพักผ่อนระหว่าง
หรือหลังการประกอบธุรกิจ หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการสร้างแรงจูงใจและอำนวยความ
สะดวก ทั้งนี้ยังสร้างโครงข่ายสอดประสานกับการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม  โลจิสติกส์ 
สถานบันเทิง ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชนท้องถิ่น
ด้วยการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานถึงระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค พร้อมกับการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว  
 ระดับปลายน้ำ  
 สถานบริการด้านที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ของที่ระลึก โดยมุ่งเน้น
ความพึงพอใจ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในทุกมิติ รวมถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้า บริการ และสิ่งแวดล้อมที่
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว อันเป็นการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำมาวางแผนในการกำหนดนโยบาย ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ
ท่องเที่ยวเป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวโดยใช้แนวทางการพัฒนา
ตามปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
2.3 แนวคิดการบัญญัติเมืองหลักเมืองรอง 
 ในช่วงปี 2560 – 2563 พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่เมือง
หลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานีโดยกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 30% ของ
รายได้ จากการท่องเที่ยวทั้งหมด ขณะที่เมืองรองมีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเป็น
การเพิ่มขึ้นเกือบ ทุกจังหวัด โดยในช่วงปี 2560 - 2562 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมือง
หลักและเมืองรอง อยู่ที่ 90: 10 เพิ่มขึ้นเป็น 84: 16 ในปี 2563 ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่รายได้จากการ
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ท่องเที ่ยวเท่านั ้นที ่กระจุกตัวอยู ่ที ่เมืองหลัก  แต่ยังรวมไปถึงงบประมาณจากภาครัฐที ่จ ัดสรร 
ลงพื้นที่เมืองหลักด้วย โดยงบประมาณที่จัดสรรลงพื้นที่  (Area) เมืองหลักและเมืองรอง ภายใต้
แผนงานบูรณาการสร้าง รายได้จากการท่องเที ่ยว ในช่วงปีงบประมาณ 2560 – 2564 พบว่า 
งบประมาณส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ เมืองหลัก ส่วนเมืองรองมีงบประมาณลงพื้นที่ในสัดส่วนเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย โดยสัดส่วนงบประมาณลงพ้ืนที่เมือง หลักและเมืองรองในปีงบประมาณ 2560 อยู่ที ่61: 39 
เพ่ิมข้ึนเป็น 59: 41 ในปีงบประมาณ 2564  
 เมื่อจำแนกสัดส่วนงบประมาณลงพื้นที่เป็นรายจังหวัด พบว่า สัดส่วนงบประมาณ 
ลงพื้นที่กระจุกตัว อยู่เพียงบางจังหวัด และกระจุกตัวอยู่เพียง 6 อันดับแรกที่ได้รับงบประมาณสูงสุด
ในแต่ละปีโดยเมื่อนำ สัดส่วนงบประมาณจังหวัดที่ลงพื้นที่สูงสุด 6 อันดับแรกมารวมกัน พบว่า  
มีแนวโน้มกระจุกตัวเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ 53% ในปีงบประมาณ 2560 
เพิ่มขึ้นเป็น 63% ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมี การขยายตัวเกือบ 10 % ภายในเวลา 5 ปี โดยมี
ข้อสังเกตว่ากรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ติดอันดับ 1 ใน 6 จังหวัดที่มีงบประมาณลงพ้ืนที่สูงสุดทุกปี
และมีจังหวัดที่ไม่มีงบประมาณลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ได้แก่ สมุทรปราการ (เมืองหลัก) ตาก 
ยะลา ปัตตานี ชัยนาท สิงห์บุรี ยโสธร อำนาจเจริญ และหนองบัวลำภู ส่วนโครงการที่ดำเนินการ
ต่อเนื ่อง 5 ปี ส่วนใหญ่เป็น “โครงการทางหลวงชนบทเพื ่อการท่องเที ่ยว” งบประมาณเฉลี่ย 
1,084.95 ล้านบาทต่อปี สำหรับค่าใช้จ่ายในภาพรวมของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
งบประมาณส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายด้านการตลาด เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 3,478.02 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น
สัดส่วนเฉลี่ย 47.44% ของงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด 
สอดคล้องกับการดำเนินการของภาครัฐที่ผ่านมาที่ได้มีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองมา
อย่างต่อเนื ่อง โดยมีการสร้างการรับรู ้ของผู ้คน (Brand Awareness) และกระตุ ้นการเดินทาง
นักท่องเที่ยวให้เดินทาง ท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น โดยการขยายพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
จาก 12 เมืองรองในปี 2558 เป็น 55 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2561 และดำเนินการเรื ่องมาจนถึง
ปัจจุบัน สำหรับภาพอนาคตฐาน (Baseline Future) ของการท่องเที่ยวไทยต่อจากนี้ เมื่อสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลง คาดว่านักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญในเรื่องของ
มาตรฐานการ ท่องเที่ยว และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมากขึ้นและเน้นการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศหรือระดับภูมิภาคเป็นหลัก โดยนักท่องเที่ยวนิยมใช้”เทคโนโลยีดิจิทัลและ
แพลตฟอร์มท่องเที่ยว” เพื่อการวางแผนท่องเที่ยวทุกขั้นตอน ดังนั้น ตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Travel tech) จะเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาค
การท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น “การท่องเที่ยว ภายในประเทศ” จึงถือเป็นตลาดสำคัญในเชิง
ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูท่องเที่ยวไทยทั้งระยะสั้นและระยะกลาง ส่วนแนวโน้มของการท่องเที่ยวระดับ
โลกได้มีการปรับทิศทางเข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งเป็น การให้สำคัญกับความเสมอภาค
และความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ดังนั ้น “การท่องเที ่ยว 
เชิงอนุรักษ์” จึงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวระยะยาว ซึ่งมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโต
ของรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือ 
การท่องเที่ยว นอกจากนี้ “การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่ง 
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ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อจากนี้ 
 รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้  และกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการผลักดันให้นักท่องเที่ยวเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่  “เมือง
รอง” มากขึ้นเพื่อให้เม็ดเงินมาสะพัดที่เมืองรองและกระจายลงสู่ท้องถิ่น  หนุนให้เกิดการกระจาย
รายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำจาก 55 เมืองรองที่รัฐบาลประกาศเพ่ือ
สนับสนุนให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือกระจายรายได้เข้าไปสู่  55 เมืองรอง ด้วยการวางโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอ้ือกับการเดินทางและเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เห็นได้ว่ารัฐบาล
เร่งลงทุนใน เมกะโปรเจ็กต์ เช่น การวางโครงข่ายการคมนาคม สร้างระบบรางรถไฟที่พาดผ่านเมือง
รอง และการพัฒนาสนามบินในภูมิภาค ที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งคิดและลงมือทำให้การท่องเที่ยว
เมืองรองและชุมชนสามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวและยั่ งยืน ส่งผลให้ครึ ่งแรกของปี 2561  
การท่องเที่ยวใน 55 เมืองรองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ถึง 1.16 แสนล้านบาท เติบโต
กว่า 9 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่เมืองรอง รวมกันกว่า 38 
ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จึงเร่งขยายผลผลักดัน
นโยบาย การท่องเที่ยวไทยปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 หวังให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้กระจาย
อย่างทั่วถึงและลงลึกถึงระดับชุมชน ยกระดับรายได้ของฐานรากให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือผลักดันให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมและเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหนุน “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” 
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นผู้รับใช้ชุมชน 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมผลักดันมาตรการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเมืองรองมากขึ้น 
เช่น มาตรการภาษีและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที ่ยวเมืองรอง  55จังหวัด สามารถนำไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามท่ีใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการ
นี้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 การท่องเที่ยวนับจากนี้ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่รับใช้ชุมชน ให้ท่องเที่ยวช่วยกระจาย
รายได้ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมแก่คนในชุมชน โดยที่คนในชุมชนไม่จำเป็นต้อง
ทิ้งอาชีพหลักเพื่อมาทำท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่สามารถทำควบคู่กันไปได้ นอกจากช่วยสร้าง
รายได้เสริม กระจายความเสี่ยง สนับสนุนให้คนในชุมชนได้เรียนรู้การมีรายได้จากหลากหลายช่องทาง
แล้ว ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคม ยกระดับรายได้ในชุมชนและท้องถิ่นให้ดีขึ้น เป็นรากฐาน
สำคัญของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน 
2.4  การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 17 ได้มีการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวไปแล้ว จำนวน 9 เขต ประกอบด้วย  
 ประกาศเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2558  
 1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก  
 2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก  
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 3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอนดามัน ใต ้ 
 4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 
 5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสาน 
 ประกาศเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2559  
 6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม  
 7) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง  
 8) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง 
 ประกาศเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
 9) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ 
แผนภาพที่ 7 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 9 เขต 

 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เห็นชอบในหลักการการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 6 เขต 
ประกอบด้วย  
 1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิต  
 2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย  
 3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่  
 4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน 
 5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  
 6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้  
 มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบให้ประกาศกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 6 เขต และได้ประกาศ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 
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แผนภาพที่ 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 6 เขต 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2.5  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจัยภายนอกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไทย 
 การประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อค้นหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวไทย อันได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ตลอดจน
เพื ่อค ้นหาศักยภาพ (Strengths) และจุดด ้อย (Weaknesses) ของเขตพัฒนาการท่องเที ่ยว 
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยสู่การบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
   สภาพแวดล้อมทางการท่องเที ่ยว จะถูกวิเคราะห์หาปัจจัยภายนอกที ่มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเครื่องมือ PESTLE Analysis ทั้งปัจจัย
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ปัจจัย คือ  
   P: Political   = ปัจจัยด้านการเมือง 
   E: Economic   = ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
   S: Social    = ปัจจัยด้านสังคม 
   T: Technological  = ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
   E: Environmental  = ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
   L: Legal    = ปัจจัยด้านกฎหมาย 
ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 9 
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แผนภาพที่ 9 กรอบการประเมินผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการท่องเที่ยวไทย 

 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563 
 ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factor)  
 ปัจจัยทางการเมือง ที่ควรนำมาพิจารณาประเมินผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อ
การท่องเที่ยวไทย มีดังนี ้
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 1. ขนาดงบประมาณของรัฐบาล 
  ปี พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ร ัฐบาลมี
งบประมาณรายจ่ายรวม 3.1 ล้านล้านบาท โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับงบประมาณ 
5,164.6 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณ 15.2% สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับ
ร้อยละ 0.16% จากงบประมาณภาพร่วมทั้งประเทศ 
 2. กฎระเบียบ / ข้อจำกัด  
  ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายฉบับ 
เช่น พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีหมายเหตุ: - เหตุผล
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่การกำหนดนโยบายและการบริหาร จัดการ 
การท่องเที ่ยวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนการพัฒนาการท่องเที ่ยวของประเทศให้ประสบ
ความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้
การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว ต้องคำนึงถึงหลักการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตลอดจนเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว แห่งชาติคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะการให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติมีอำนาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการ
จัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนแก้ไข
เพิ ่มเติมบทบัญญัติเกี ่ยวกับกองทุนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไทยให้มีวัตถุประสงค์รองรับการ
ดำเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการประกาศกำหนด 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น เพื่อให้การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว ของประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ และพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมี
หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมหลัก ในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันสูง สมควรพัฒนา
อุตสาหกรรมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที ่ดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที ่ยว เพิ ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันในระดับสากล  
จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพ่ือให้ครอบคลุมหน่วยงาน ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยว กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา แก้ไขหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
นำเที่ยวบางประการ เช่น แก้ไขเรื่องการวางหลักประกัน และแก้ไขรายละเอียดที่ต้องมีในเอกสารการ
โฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับรายการนำเที่ยว กำหนดรองรับให้ทายาทของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถ
ประกอบธุรกิจนำเที ่ยวต่อไปได้เพิ่มเหตุแห่งการพักใช้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื ่อให้
ครอบคลุมทุกกรณี แก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และหลักเกณฑ์การต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์มีความสามารถในการเป็น มัคคุเทศก์
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ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น ำ
เที่ยว แก้ไขบทกำหนดโทษให้ครอบคลุมทุกกรณี และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ตลอดจนแก้ไข ชื่อหน่วยงานและตำแหน่งผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
และพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ซึ่งทั้งหมดตราขึ้นเพ่ือการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไทย โดยมีหมายเหตุ: - ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือจัดตั้งการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยขึ้นแทนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีอำนาจ
หน้าที่ในการส่งเสริมและดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 จากกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติทั้งสามฉบับ จะเน้นเรื่อง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันและการให้บริการนักท่องเที่ยว 
 3. นโยบายด้านภาษี 
  ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จะเริ่มมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพ่ือใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้
มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนแก้ไข
เพิ ่มเติมบทบัญญัติเกี ่ยวกับกองทุนเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวไทยให้มีวัตถุประสงค์รองรับการ
ดำเนินการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวดังกล่าว ซ่ึงนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย กล่าวคือ ถ้ามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที ่ยว ก็จะสามารถนำเงินมาพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้โดยตรง เพราะงบประมาณด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจาก
รัฐบาลน้อยมาก ข้อเสีย จะส่งผลกระทบต่อการต่อสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่ก็น่าจะ
น้อยเพราะค่าฦธรรมเนียมการท่องเที่ยวไม่น่าจะสูงมาก 
 4. เสถียรภาพของรัฐบาล 
  เสถียรภาพของรัฐบาลไทยอยู่ในสถานภาพที่ไม่มั่นคง แต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวเพราะไม่มีเหตุการณ์รุนแรง เช่น การเดินขบวนประท้วงที่รุนแรง ซึ่งไม่น่ากระทบต่อ
ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว 
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor)  
 1. แนวโน้มการว่างงาน 
  จากสถานการณ์ covid 19 ให้เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชงัก อัตราการว่างงานสูงขึ้น
ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย หลายคนมีการปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อการดำรงชีพ แต่ก็ยังทำให้อัตรา
การว่างงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สภาพัฒน์) เปิดเผยสถานการณ์การว่างงานในไตรมาส 4 ของปี 2564 มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 6.3 
แสนคน แต่ข้อมูลที่น่าตกใจ คือ ตัวเลขการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่มีจำนวนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่
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ไตรมาส 2 ของปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่โควิดแพร่ระบาด โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่จบการศึกษา
ในสาขาด้านสังคมศาสตร์ ธุรกิจ การบริหาร และพาณิชย์3 
 2. อัตราดอกเบี้ย 
  อัตราดอกเบี้ยวันที่ 17 มีนาคม 2565 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน 
(FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) ) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 
0.25-0.50% และหลายสถาบันการเงินยังคากการณ์ว่าของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะมีมติ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอีกหลายครั้ง เช่น 
  “โกลด์แมน แซคส์” คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 7 ครั้งในปีนี้ โดยปรับขึ้นครั้งละ 0.25% จากเดิมที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด: Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 5 ครั้ง ซึ่งหากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยตามท่ีโกลด์แมน แซคส์คาดการณ์จริงก็ หมายความว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะข้ึน
อัตราดอกเบี้ยในการประชุมทั้ง 7 ครั้งที่เหลือในปีนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมี.ค. และการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย 7 ครั้งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) พุ่งแตะ 1.75-
2.00% ในปลายปีนี้ จากปัจจุบันที่ระดับ 0.00-0.25% ส่วนในปีหน้า โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก 3 ครั้ง และคาดว่าท้ายที่สุดดอกเบี้ยนโยบาย
ของสหรัฐจะอยู่ที่ 2.5-2.75% ในปี 2567 
  ต่อมาคือ”แบงก์ ออฟ อเมริกา”คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) 
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 7 ครั้งในปีนี้เช่นกัน โดยปรับขึ้นครั้งละ 0.25% ซึ่งแบงก์ ออฟ 
อเมริกา ถือเป็นสถาบันการเงินรายแรกที่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 7 ครั้งในปีนี ้
  ตามมาด้วย “เอชเอสบีซี “คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมี.ค. และปรับขึ้นอีก 4 ครั้งหลังจากนั้น โดยปรับขึ้นครั้งละ 0.25% 
ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) ทะยานขึ้นไปแตะ 1.50-1.75% 
ในปลายปีนี้ 
  “ดอยซ์แบงก์” คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมี.ค. และปรับขึ้นอีก 5 ครั้งหลังจากนั้น โดยปรับขึ้นครั้งละ 0.25% ส่งผลให้
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 1.75% ในปีนี้ 
  “เจพี มอร์แกน” ก็ปรับเพิ่มคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยจาก 4 ครั้งเป็น 5 ครั้ง 
ขณะที่ปรับลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในปี 2566 จาก 4 ครั้งเหลือ 3 ครั้ง โดยเจพี มอร์แกน มอง
ว่า โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งเดียวถึง 0.5% นั้นเกิดขึ้นได้ยาก โดยหากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง
มากและมองว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะเพิ่มจำนวนครั้งการขึ้นดอกเบี้ยแทนมากกว่า ซึ่ง

 
 
3 The standard, วิกฤตเด็กจบปริญญาตรีหางานทำไม่ได้มากที่สุด , ค้นหาเมื่อ 24 มีนาคม 2565, 
จาก https://thestandard.co/ bachelor-degree-job-finding-crisis. 
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เมื่อย้อนกลับไปดู ครั้งสุดท้ายที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) ขึ้นดอกเบี้ยทีเดียว 0.5% คือเดือน
พ.ค. ปี2543 
  “แคปิตัล อีโคโนมิคส์” คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะขึ้น
ดอกเบี้ยในปีนี้น้อยกว่านักวิเคราะห์รายอ่ืนที่ 4 ครั้ง ตามมาด้วยการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2566 อีก 4 ครั้ง 
และจบด้วย 1 ครั้งในปี 2567 ทำให้คาดการณ์ดอกเบี้ยระยะยาวของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) 
อยู่ที่ 2.25-2.5% เพราะ แคปิตัล อีโคโนมิคส์ มีความเห็นว่า ปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อที่สูงจะไม่กดดันให้
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) ขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรง เพราะต้องพิจารณาทิศทาง
เศรษฐกิจต่อจากนี้ประกอบด้วย4   
 3. อัตราเงินเฟ้อ 
  เมื่อกระแสคาดการณ์มาแบบนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 
ปี จึงดีดตัวเหนือระดับ 2% ในวันศุกร์ (11ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ตัวเลขเงินเฟ้อ
ของสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกินคาดจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อ
เวลา 00.09 น. วันที่ 24 มีนาคม 2565 ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 
10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.05% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 
2.345% ราคาพันธบัตร และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวในทิศทางตรงกันข้ามกันบรรดานัก
ลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ใน
เดือนมี.ค. หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 40 ปี รวมทั้งเปิดเผยตัวเลขการจ้าง
งานที่แข็งแกร่งกว่าคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “เจอโรม พาวเวล” ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: 
Fed) กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า เขาเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) ยังคงสามารถข้ึนอัตราดอกเบี้ย 
“ได้อีกมาก” โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 
  ทั้งนี้ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักมากถึง 
88% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนมี.ค. จากเดิมที่เคย
ให้น้ำหนักเพียง 14% นอกจากนี ้นักลงทุนให้น้ำหนัก 95% ทีธ่นาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) จะปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1.00% ภายในเดือนมิ.ย. ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลให้ธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด: Fed) ขึ้นดอกเบี้ยประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ  
  1. อัตราเงินเฟ้อ ที่จะยังคงยืนอยู่เหนือเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: 
Fed) ที ่2% ต่อจากนี้ไปยังคงต้องจับตาดูส่วนประกอบของเงินเฟ้อสหรัฐ ที่เป็นเงินเฟ้อระยะยาว เช่น 
ราคาที่พักอาศัย ราคาน้ำมัน และค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  2. เพดานหนี้ภาครัฐของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดมาโดยเฉพาะตั้งแต่ปี  2560 
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และการที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นย่อมหมายความว่าภาระ

 
 
4กรุงเทพธุรกิจ, ส่องทิศทาง “ดอกเบี้ย-เศรษฐกิจสหรัฐ” รับมือเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดรอบ 40 ปี.สืบค้นเมื่อ 
24 มีนาคม 2565, จาก https://www.bangkokbiznews.com/world/987971. 
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หนี ้ของรัฐบาลสหรัฐจะเพิ ่มพูนขึ ้น ซึ ่งธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) ต้องนำปัจจัยนี ้เข้ามา
ประกอบการตัดสินใจด้วย การข้ึนดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป 
  3. แนวโน้มการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี สหรัฐ ในปีนี้
ที่คาดว่าจะขยายตัวลดลง แม้ว่าจีดีพีไตรมาส 4 ปี 2564 ของสหรัฐจะขยายตัวดีที่ 6.9% เมื่อเทียบปี
ต่อปี แต่เป็นเพราะสัดส่วนกว่า 2 ใน 3 มาจากสินค้าคงคลังที่สูงขึ้น เนื่องจากการที่ผู้คนจับจ่ายใช้สอย
ในช่วงปลายปี รวมถึงความกังวลว่า การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนจะส่งผลต่อการขนส่ง และ
อาจทำให้สินค้าขาดแคลน  
   นอกจากนี้ ฐานการขยายตัวของจีดีพีสหรัฐในปี 2564 ก็สูงมาก อัตราการ
ขยายตัวเมื่อเทียบปีต่อปีในปีนี้จึงจะชะลอตัวลงอย่างแน่นอน การขาดดุลงบประมาณของภาครัฐ 
   สำหรับประทศไทย การทีธ่นาคารกลางสหรัฐ (เฟด: Fed) ขึ้นดอกเบี้ยยอมส่ง
กระทบต่อตลาดทุนและตลาดเงินของประเทศอย่างแน่นอน และคาดการณ์ว่าประเทศก็น่าจะปรับ
อัตราดอกเบี้ยตามสหรัฐอเมริกา 
  4. ความผันผวนของราคาสินค้า 
   นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู ้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า (อธิบดี สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคา ผู้บริโภคของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 104.10 
(ปี 2562 = 100) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นร้อยละ 5.28 
(YoY) สาเหตุหลักยังคงมาจากสินค้าในกลุ่มพลังงาน รวมถึงสินค้าในหมวดอาหาร และเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ที่ปรับสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบ นอกจากนี ้ฐานราคาในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ต่ำสุดในรอบปี 2564 ซึ่งส่งผลให้การคำนวณอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้สูงขึ้นด้วย สำหรับอัตราเงิน
เฟ้อพื้นฐาน (เมื่อหัก อาหารสดและพลังงานออก) สูงขึ้นร้อยละ 1.80 (YoY) จากร้อยละ 0.52 ใน
เดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงขึ้นเพียงร้อยละ 1.06 
(MoM) เนื่องจากราคาเนื้อสุกร ผักสด และผลไม้ลดลง5 

 
 
5 กระทรวงพาณิชย์, สำนักสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า. สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2565 
https://www.price.moc.go.th/ price/fileuploader/file_admin_sum/indices_all.pdf. 
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  5. ข ี ด ค ว า มส า มา ร ถ ทา งด ้ า น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น  (Travel & Tourism 
Competitiveness)  

 
ที่มา: World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 edition 
แผนภาพที่ 10 Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 edition6 
  World Economic Forum ได้ประกาศอันดับ Travel & Tourism Competitiveness 
Index 2019 edition (TTCI 2019) ได้ประกาศอันดับขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันรวมของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่31 จาก 140 ประเทศ โดยในดัชนีย่อยด้านเศรษฐกิจ มีอันดับดังนี้ 
  ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่37 
  ด้านตลาดทรัพยากรบุคคลและแรงงาน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่27 
  ด้านความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่25 
 ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural Factor)  
 1. ข ี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด ้ า น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น  ( Travel & Tourism 
Competitiveness)  
  World Economic Forum ได้ประกาศอันดับ Travel & Tourism Competitiveness 
Index 2019 edition (TTCI 2019) ได้ประกาศอันดับขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันรวมของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ โดยในดัชนีย่อยด้านสังคมและวัฒนธรรม มีอันดับ
ดังนี้ 

 
 
6 World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 edition, สืบค้น
เ ม ื ่ อ  29 ม ี น า ค ม  2565,  จ า ก  http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-
competitiveness-report-2019/country-profiles/ #economy=THA. 
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  ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการเดินทางเพ่ือธุรกิจ ประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที ่35 
 2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
  องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้คาดการณ์ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และการท่องเที่ยวที่ใส่ใจและให้ความเคารพต่อ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของชุมชน มุ่งเน้นการแสวงหาประสบการณ์และการเรียนรู้  เพื่อเข้าใจ
เกี ่ยวกับพื ้นที่และผู ้คนมากขึ้น นอกจากนั้น นักท่องเที ่ยวมีแนวโน้มที ่จะเลือกทำกิจกรรมที่ลด
ผลกระทบเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มากขึ้น  
 3. สังคมผู้สูงอาย ุ
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโ ดย
สมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว  ในปี 2564 
ส่งผลกระทบต่อจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ  อีกทั ้งการผลิต
แรงงานเข้าส ู ่อ ุตสาหกรรมท่องเที ่ยวของสถาบันการศึกษายังไม่ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 4. พฤติกรรมตามช่วงอายุ 
  การมีบทบาทในการทำงานเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนยุค Millennium และGen-Z ที่
เติบโตมาในยุคที่การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่าย และการมีตัวตนในสื่อสังคมดิจิทัล (Social Media) ทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ และแนวทางการทำงาน นโยบาย และรูปแบบการท่องเทีย่วใหม่ ๆ  
 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor)  
 1. ข ี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด ้ า น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น  ( Travel & Tourism 
Competitiveness)  
  World Economic Forum ได้ประกาศอันดับ Travel & Tourism Competitiveness 
Index 2019 edition (TTCI 2019) ได้ประกาศอันดับขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันรวมของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ โดยในดัชนีย่อยด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยี มี
อันดับดังนี้ 
  ด้านความพร้อมด้านไอซีท ีประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่49 
 2. โครงสร้างพ้ืนฐานของอินเตอร์เน็ต 
  เทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต หรือInternet of Thing (IoT) 
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว วางแผนการเดินทาง และจองที่
พักและบริการต่าง ๆ ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถออกแบบการเดินทางที่
ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalization) อีกทั ้งยังประหยัดเวลาและลดการใช้
ทรัพยากรในการเดินทางลง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานควรต้องระมัดระวังในการใช้งาน เนื่องจากมีความ
เสี่ยงในการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
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 3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Advances) เช่น Social 
Media, AR/VR และPayment Platform ทำให้การเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนการ
ซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวสามารถทำได้ง่ายขึ้น และมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้ง
ยังส่งเสริมความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ชีวิตใหม่ (New Normal) นอกจากนั้น ยังทำให้ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการได้รับประโยชน์เช่นกัน 
โดยสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้โดยตรง และสามารถติดดต่อและตรวจสอบ 
การดำเนินงานของ Supplier ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดการ
ข้อมูลที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศ  
 4. การพัฒนาของแพลตฟอร์มการให้บริการ 
  ธุรกิจ Sharing Economy กลายเป็นกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีผ่านมา จะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าธุรกิจอย่างก้าว
กระโดดของ Airbnb และUber เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถออกแบบประสบการณ์ให้เหมาะสมกับ
ตัวเองได้มากขึ้น และมีความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการปกติ  ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม 
Sharing Economy มีผลกระทบเชิงลบต่อมาตรฐานและตลาดแรงงาน โดยทำให้แรงงานขาด
แรงจูงใจในการทำงานประจำและออกจากระบบมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพื ่อปล่อยเช่า  อีกทั้ง 
Sharing Economy มีความซับซ้อนในด้านโครงสร้างอันจะส่งผลให้รัฐไม่สามารถทำการประเมิน
มูลค่าเพ่ือทำการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน 
 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor)  
 1. ข ี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด ้ า น ก า ร แ ข ่ ง ข ั น  ( Travel & Tourism 
Competitiveness)  
  World Economic Forum ได้ประกาศอันดับ Travel & Tourism Competitiveness 
Index 2019 edition (TTCI 2019) ได้ประกาศอันดับขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันรวมของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่31 จาก 140 ประเทศ โดยในดัชนีย่อยด้าน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีอันดับ
ดังนี้ 
  ด้านความพร้อมด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยอยู่ในอันดับที ่130 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยอยู่อันดับที ่10 

2. สภาพอากาศ 
  ประเทศไทยอยู่ในทำเลที่มีสภาพอากาศไม่แปรปรวนมากจึงเป็นข้อได้เปรียบด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความนิยม  ประกอบกับในช่วงฤดูหนาว
ของทางยุโรปและอเมริกาจะมีสภาพอากาศที่หนาวจัดจึงให้ความนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยซึ่งอยู่ในสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าประเทศทางยุโรปและอเมริกา 
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3. สภาพภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศของประเทศไทยมีทำเลที่ดีโดยมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
จากที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความนิยมอีกครั้งประเทศไทยยังมี  ภูเขาป่าไม้ที่ หลากหลายเหมาะ
แก่การท่องเที่ยว 
 4. มลพิษทางน้ำและอากาศ 
  สำหรับประเทศไทยจะ ปฏิเสธเสียมีได้ว่าประเทศไทยมีมลพิษทางน้ำและทาง
อากาศที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะฤดูหลังการเก็บเกี่ยวจะมีการสุ่มฟางข้าวฝากซากอ้อยเป็นจำนวนมาก
จึงเกิดควันไฟและเป็นมลภาวะทางอากาศประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงฤดูไฟป่าจึงทำ
ให้มลภาวะทางอากาศสูงขึ้น 
 ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law)  
 กฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัต ิท ี ่กำกับด ูแลเอกชนผู ้ประกอบการธ ุรก ิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 
2547 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก โดยมีจุดหมายเพื่อให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในการ
ให้บริการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังกระจัดกระจายตามกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจหน้าที่ดูแล
กิจกรรมด้านการท่องเที ่ยวตามกฎหมาย เช ่น กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬากำกับด ูแล
ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลโรงแรมและที่พัก และ
กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขาดความ
ยืดหยุ่น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันที  อีกทั้งยังไม่
สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยข้อจำกัดของจำนวนเจ้าหน้าที่และอำนาจ
ตามกฎหมาย 
 2.4.2 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกพื้นที่ 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกพ้ืนที่ ด้วย PESTEL analysis 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ปัจจัยด้านการเมือง  
 (Political Factor)  

S1: รัฐบาลมีเสียงข้างมากที่สามารถ
กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

W1: ภาพลักษณ์ของรัฐบาลอาจส่งผล
ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
W2 : ความเป็นกลางทางการเม ือง
ระหว่างประเทศ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
 (Economic Factor)  

S2: ค่าครองชีพราคาถูก  
S3: ราคาที่พักถูก 

W3: จากสถานการณ์covid19 ทำให้
เศรษฐกิจตกต่ำ นักท่องเที ่ยวไม่มี
กำลังในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม  
 (Socio-cultural Factor)  

S4: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศ 
S5: เป็นประเทศที ่มีประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมที่ยาวนาน 

W4 : น ักท ่องเท ี ่ยวไม ่ทราบแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มากพอ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
 (Technological Factor)  

S6: โครงสร้างพื้นฐานทางอินเตอร์ดีที่
ดี 

W5: การจัดการข่าวที่มีผลต่อประเทศ
ที่ล่าช้า 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
 (Environmental Factor)  

S7: มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
S8: มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
ภูเขา น้ำตก ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 

W6: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังไม่
ทราบความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย 

ปัจจัยด้านกฎหมาย  
 (Law)  

S9: ประเทศไทยมีกฎหมายที่สงเสริม
ด้านการท่องเที่ยว 

W7: ปัญกฎหมายการเข้าเมืองของ
ประเทศไทยที่ยุ่งยาก 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกพ้ืนที่ ด้วย PESTEL analysis 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

ปัจจัยด้านการเมือง  
 (Political Factor)  

O1: การท่องเที่ยวเป็นประเด็นสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ  

T1: ภัยก่อการร้าย และความไม่สงบ
ภายในประเทศ 
T2: มาตรการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
 (Economic Factor)  

O2: การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลาง 
ในประเทศตลาดเกิดใหม่ 
O3: การลงทุนในการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมของภาครัฐ 

T3: ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัว และมี
ความไม่แน่นอนสูง 
T4: ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น 

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม  
 (Socio-cultural Factor)  

O4: การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับ
ความนิยมสูงขึ้น 
O5: ก า ร ม ี บ ท บ า ท ข อ ง ก ลุ่ ม 
Millennium และGen-Z 

T5: สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
Society)  
T6: การพ ัฒนาเม ือง เพ ื ่ อรองรั บ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
 (Technological Factor)  

O6: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
O7: Internet of Things (IoT)  

T7: การจัดการข้อมูลและข่าวสารที่
เป็นภัยต่อประเทศ 
T8: การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล 
T9: Sharing Economy ท ี ่ ม ี ค ว า ม
ซับซ้อนของอุปทาน 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
 (Environmental Factor)  

O8: นักท่องเที่ยวจัดอันดับให้ประเทศ
ไทยมีความสวยงามติดอันดับโลก 
O9: UN Sustainable 
Development Goals: SDGs 

T10: ขาดการบร ิหารจ ัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
T11: การเปล ี ่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 
 (Climate Change)  

ปัจจัยด้านกฎหมาย  
 (Law)  

O10: มีกฎหมายเป็นการเฉพาะเพ่ือ
การกำก ับด ู แล  และพ ัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศ 

T12: กฎหมายล้าสมัย 
T13: การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจัง
และครอบคลุม 

2.6  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจัยภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตาน ียะลา นราธิวาส)  
 2.5.1 ปัจจัยพื ้นฐานภายในเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวพหุวัฒนธรรม
ชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  
   1) จังหวัดปัตตานี  
    จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ  ศาสนา 
โดยสืบเนื่องมาจาก ความเจริญรุ่งเรืองทางการปกครองและการค้าในอดีต จึงมีการรับเอาอารยธรรม
จากชนชาติต่าง ๆ มาผสมผสานจนเป็น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและกลมกลืน  
    แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปัตตานีมีมรดกทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่น่าศึกษามากมาย ได้แก่ เมืองโบราณยะรัง เมอืงเก่ากรือเซะ-บานา วังเก่าสมัย 7 หัวเมือง 
กริชสกุลช่างปัตตานี จิตรกรรมบนเรือกอและ (นาวาแห่งจิตวิญญาณ) จิตรกรรมฝาผนังวัดโบราณที่
สวยงามวิจิตรจังหวัดปัตตานียังมีศาสนสถานที่สวยงาม ทรงคุณค่า ได้แก่ วัดราษฎร์บูรณะหรือวัดช้าง
ให้ (วัดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ (มัสยิดคู่พระราชวังโก
ตาอีสตานา) มัสยิดดาโต๊ะ (มัสยิดร่วมสมัยกับมัสยิดกรือเซะ) มัสยิดกลางปัตตานี (สถาปัตยกรรม
คล้ายคลึงทัชมาฮาลในอินเดีย) เป็นต้น เมืองโบราณยะรัง เป็นชุมชนสมัยแรกเริ่ม ประวัติศาสตร์ที่
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ตามหลักฐาน เอกสารเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ “ลังกาสุกะ” 
เป็นเมืองโบราณที่มีผังเมืองรูปวงรีขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเมืองมี 
การสร้างทับซ้อนกันถึง 3 เมือง คือ เมืองโบราณบ้านวัด เมืองโบราณบ้านจาเละ และเมืองโบราณ
บ้านปราแว มัสยิดกรือเซะ ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานีี - นราธิวาส สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช คือ ระหว่าง พ.ศ. 2121 ถึง 2136 ก่อสร้างเป็นแบบเสากลม ก่ออิฐถือปูนแบบ
ตะวันออกกลางมีหลังคาโดม ซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ริมถนนสาย 
ยะรัง - ปัตตานี ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2497 ใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 9 
ปี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำพิธีเปิดใช้มัสยิดกลางปัตตานี เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2506 โครงสร้างมัสยิดมีลักษณะสวยงามยิ่ง ตั้งอยู่บนฐานรูปทรงคล้ายกับวิหาร 
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ที่ทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางเป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร 4 ทิศ มีหอคอยอยู่
สองข้างสูงเด่นเป็นสง่า และปัจจุบันได้ขยายด้านข้างออกไปทั้ง 2 ด้าน และสร้างหออาซานพร้อม
ขยายสระน้ำและที่อาบน้ำละหมาด ทำให้ดูสง่างามยิ่งขึ้น ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวหรือศาลเล่งจูเกียง 
เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยว  พระหมอ เจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ที ่ถนน 
อาเนาะร ูอำเภอ เมืองปัตตานี ทุก ๆ ปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จะมีงาน สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 
โดยแห่องค์เจ้าแม่ฯ ไปตาม ถนนต่าง ๆ ทั่วเมืองปัตตานี มีการทำพิธีลุยไฟ และแห่องค์เจ้าแม่ฯ ลุยน้ำ
ข้ามแม่น้ำปัตตาน ีผู้คนที่เลื่อมใส ศรัทธาจากท่ัวสารทิศจะแห่มาร่วมงานักนคับคั่งทุกปี วัดช้างให้ หรือ
วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ริมทาง รถไฟสายหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก หรือทางรถยนต์ สายปัตตานี -  
นาประดู่ - ยะลา สร้างขึ้นนมากกว่า 300 ปี ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู ่ทวดขนาดเท่าองค์จริง  
ตามประวัติเล่าว่า ท่านได้แสดงปาฏิหาริย์ในครั้งที่เดินทาง ด้วยสำเภาไปกรุงศรีอยุธยา ระหว่างทาง
เกิดพายุ ทำให้อาหารและน้ำดื่มถูกลมพัดตกทะเล ท่านจึงแสดง ปาฏิหาริย์หย่อนเท้าลงไปในทะเล  
น้ำในบริเวณนั้นได้ กลายเป็นน้ำจืด ทำให้ชื่อเสียงขจรขยายไปทั่ว ผู้มานมัสการยังสามารถเยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมของสถูปมณฑปเจดีย์ และหอระฆัง ซ่ึงงดงามเป็นอย่างย่ิง  
    ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี  
    ชุมชนท่องเที่ยวมะแนดาแล เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อจังหวัดปัตตานี ซึ่งชุมชนแห่งนี้ปลูกผลไม้และพืชผลต่าง ๆ อาทิ ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง สะตอ เป็นต้น อีกทั้งยัง มีทิวทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ การกินผลไม้บุฟเฟ่ต์ ราคาพิเศษ (มีเฉพาะฤดูกาลผลไม้
เท่านั้น) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ การเล่นรถ Formula Bow (ฟอร์มูล่าโบว์) 
หรือรถล้อเลื่อนไม้ คือ การบังคับรถไม้แล้วไถลลงจากเขา ตามเส้นทางที่กำหนด มีทั้งแบบนั่งเดี่ยว 
และนั่งคู่ โดยคิดค่าบริการท่านละ 50 บาท  
    ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะกะพ้อใน ชมรมอนุรักษ์นกเงือกอำเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตานี การท่องเที่ยว ของที่นี่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไฮไลต์ คือ การได้ส่องนกเงือก ซึ่ง
ชุมชนแห่งนี้มีพื้นที่ติดเขาบูโด เป็นอำเภอที่มีรอยต่อ 3จังหวัด คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา เขาบูโด
แห่งนี้มีนกเงือกชุกชุมมากถึง 6 สายพันธ์ุ ได้แก่ นกเงือกหัวแรด นกหัวหงอก นกกก หรือกาฮัง นกชน
หิน นกกาเขา นกกู๋กี ๋ซึ่งในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายนเป็นช่วงที่นกเข้าโพรงช่วงนกกกไข่สามารถ
มาชมและเรียนรู้วิถีชีวิตของนกเงือกได้และในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี สามารถชม
ดอกไม้สีทอง (บุปผาทองคำ) ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าที่มีสีทองออกดอก เพ่ิมสีสันอย่างสวยงาม พ้ืนที่ป่าแห่ง
นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีพืชสมุนไพร สัตว์ป่านานาชนิด และมีน้ำตกหลากหลายสาย เช่น 
น้ำตกตาเศร้า ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลจากซอกหิน จากรากไม ้บนเขาบูโด และมีน้ำตกบาตูดินเด็ง เป็น
น้ำตกขนาดเล็กที่น้ำไหลจากกำแพงหินซึ่งมีความสวยงาม น้ำเย็นมาก นอกจากนี้ สามารถชมทะเล
หมอกได้ในยามเช้าพร้อมกับทานข้าวยํา (นาซิกาบู แตออ) ริมลำธาร ต้มน้ำด้วยไม้ฟืนกับบรรยากาศ
สุดพิเศษ และชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น นอนกางเต้นท์พักแรม สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน นั่งชม
ดาวบรรยากาศสุดโรแมนติก  
    ชุมชนท่องเที่ยวล่องเรือบูนาดารา (ตะโละกาโปร์) ในสมัยก่อนกล่าวกนัว่า 
บริเวณที่ตรงนี้ เป็นที่เก็บเปลือกหอย และนําเปลือกหอยเหล่านี้มาเผาจนสุก และกลายเป็นปูนขาว 
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นํามาหมักกับหมาก ปัจจุบันสันนิษฐานว่า เป็นเปลือกหอยขาวหรือหอยแครง เพราะว่าหอยขาว  
เป็นหอยประจำอ่าวมีมาก ชาวประมงเก็บมากินเนื้อ และส่งออกของอำเภอยะหริ่ง เปลือกหอยจะมี
ปูน จึงเรียกตำบลนี้ว่า ตำบลตะโละกาโปร์ ตะโละกาโปร์ เป็นชุมชนที่มี ทรัพยากรทางธรรมชาติที่
สมบูรณ์ทั้งทางทะเลและชายฝั่ง มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ที่ช่วย
เสริมสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในพื้นที่นอกเหนือจากการเลี้ยงปลา และการประมงก็มีการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยว ในชื่อว่า บูนาดารา เป็นการรวมกลุ่มกันของประชาชน  
ในพื้นที่ คำว่า บูนา มาจากชื่อชุมชนที่ตั้งของท่าเรือซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่จากคำบอกเล่าของคนแก่ใน
หมู่บ้าน ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ และยังใช้ชีวิตอยู่อย่างคนปกติยังสามารถบอกเล่าประวัติที่ผ่านมาได้ คำว่า 
ดารา มาจากชื่อที่ตั้ง ของท่าเรือตามคำบอกเล่าของคนในชุมชนเช่นกันแต่เดิมเรียกว่า “กาแลดารอ” 
หมายถึง ท่าเรือดารอ จากนั้น ทางกลุ่มได้นําชื่อของชุมชนที่ชื่อว่า “บูนา” มาจากชื่อชุมชนที่ตั้งของ
ท่าเรือ มารวมกันจนได้ชื่อ “บูนาดารา”  
    ชุมชนท่องเที่ยวบางปูอเมซิ่งทัวร์ ล่องเรือบางปู ปัตตานี “ลอดอุโมงค์
โกงกาง” อุโมงค์โกงกาง มีความยาวประมาณ 700-800 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร เบื้องบนปก
คลุมไปด้วยโกงกางต้นสูงใหญ่ใน 2 ฟากฝั่งที่โน้มตัวลงมาคารวะสายน้ำ เกิดเป็นลักษณะของอุโมงค์
ต้นไม้ที่ถูกเรียกขานให้เป็น “อุโมงค์โกงกาง” อัน สวยงามน่าทึ่งและมีไม่กี่แห่งในเมืองไทยเก็บ “หอย
กัน” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ลอแก” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาหาร ทะเลดาวเด่นของที่นี่ที่มีอยู่เป็นฯ
จำนวนมาก “จุดชมวิวอ่าวปัตตานี” เป็นพื้นแคร่ไม้ไผ่ไว้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไป ชมวิวปากอ่าวปัตตานี 
พักผ่อน รับลมทะเล ชมผืนป่าโกงกางอันหนาแน่น ร่มรื่น ท่ามกลางสายลมปากอ่าว ที่พัดเย็นชื่น 
“เกาะนก” มีต้นไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยนกจำนวนมากนับพันนับหมื่น มีทั้งนกกระยาง และนกกาน้ำ ซึ่ง
พวกมันจะออกหากินยามเช้าและกลับคืนถ่ินในยามเย็น  
    ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 
ได้แก่ สุสานพญาอินทิรา หรือสุลต่านอิสมาอีล ชาห์ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองปัตตานีพระองค์แรกที่นับถือ
ศาสนาอิสลามและสถาปนาเมืองปัตตานี เป็นนครปาตานีดารุสลาม และสุสานราชินี 3 พ่ีน้อง (รายาฮี
เยา รายาบีรู และรายาอูงู) ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง กัน ชุมชนแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นชุมชน “ต้มยํากุ้ง” 
เพราะชุมชนจะมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการเปิดร้านอาหาร จำหน่ายอาหารหลัก คือ ต้มยํากุ้งใน
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้นแล้วยังเป็นแหล่งอาหารโบราณที่เรียกว่า ตือปงดอดอ หรือที่เรียกขนม
โดดอลเป็นขนมที่มีลักษณะคล้ายกะละแม  
    ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและโดดเด่น ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ จนได้รับรางวัล ชุมชนดีเด่นด้านการ
ท่องเที่ยว (Tourism Award 2009) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามหรือความแปลก
ตาของสภาพธรรมชาติ เช่น น้ำตกทรายขาว หน้าผาหินรูปงูที่เรียกผาพญางู เป็นต้น รวมถึงการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนา ได้แก่ วัดทรายขาวที่มีสถาปัตยกรรมของโบสถ์และ
มณฑปอันงดงาม และมีประวัติเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำ ทะเลจืด มัสยิดนัจมุดดิน อายุกว่า 
300 ปีที่มีการผสมผสานศิลปะไทย-มลายูได้อย่างกลมกลืน ชุมชนนี้ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมนั่งรถจิ๊บชมสวนชิมผลไม้หรือโฮมสเตย์ ที่แสดง  
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    วิถีชีวิตที ่เรียบง่ายและให้ความรู ้ส ึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผ้าทอลายจวนตานี ผลิตภัณฑ์แปรรูป ส้มแขก 
กล้วยเส้น เป็นต้น ชุมชนแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น ชุมชนต้นแบบในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและ
ชาวไทยมุสลิมได้อย่างดียิ่ง  
    ชุมชนท่องเที่ยวตันหยงลุโล๊ะ ในอดีตมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมเจริญรุ่งเรือง ถึงขีดสุด และถือเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่เป็น
ที่รู้จักในชื่อ “ปาตานีดารุสลาม” มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ มัสยิดกรือเซะ เป็นโบราณสถานที่มี
สถาปัตยกรรมงดงามและมีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี และคงคงความเป็นเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นคู่เมืองปัตตานีมาจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ใกล้กันจะมีสุสานเจ้าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยว ซึ่งเป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยในแต่ละปี จะมีผู้มาเยี่ยมชมกราบไหว้เป็นจำนวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหลายแห่ง เช่น สุสาน ชาวจีนโบราณริมน้ำ และบ่อน้ำฮังตู
เวาะ เป็นต้น  
    ชุมชนท่องเที่ยวแหลมโพธิ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ อยู่ที่
ปลายแหลมตาชี (แหลมโพธิ์) ซึ่งเป็นจุดที่สามารถยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ ณ จุด
เดียวกันและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่แสดงวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้านในการออกหาปลาโดยใช้
เรือกอและรวมถึงมีแหล่งท่องเที ่ยวทางประวัติศาสตร์ที ่สำคัญ ได้แก่ สุสานเจ้าเมืองปัตตานี  
ตนกูบือซาร์ สุสานโต๊ะปันยังและมัสยิดดาโต๊ะซึ่งเป็นมัสยิด โบราณร่วมสมัยกับมัสยิดกรือเซะ  
    ชุมชนท่องเที ่ยวบางปู มีแหล่งท่องเที ่ยวเช ิงนิเวศ ที ่มีลักษณะทาง
ธรรมชาติและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้แก่ ป่าชายเลนในเขตพ้ืนที่อ่าวปัตตานี ซึ่งมีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ 
เรียงรายเป็นแนวธรรมชาติเกือบตลอด พื้นที่ นอกจากจะเห็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ยังจะพบความ
สวยงามของป่าโกงกาง ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ น้ำและนกนานาชนิด รวมทั้งหิ่งห้อยที่เปล่งแสง
ระยิบระยับยามค่ำคืน ชุมชนแห่งนี้มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนใน
พ้ืนที่และผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว อย่างทีส่วนร่วมของท้องถิ่นท่ีมุ่งเน้น
ให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนและสิ่งที่เป็นที่กล่าวถึง ของชุมชนแห่งนี้อีกประการ
หนึ่ง คือ อาหารพื้นเมืองรสเลิศ ไม่ว่าจะเป็นยำสาหร่าย ไส้กรอกเนื้อ และมาดูฆาตง ที่แปลว่า ขนม 
รังผึ้ง  
    ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ 
เมืองโบราณยะรัง เป็นที ่ต ั ้ง ของอาณาจักรลังกาสุกะในอดีต มีร ่องรอยปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์กว่า 30 แห่ง ครอบคลุมปะปนไปกับพื้นที่สวนของประชาชนในท้องถิ่น สภาพทั่วไปคง
ลักษณะเป็นอาคารปราสาท คูคลองท่ีใช้ป้องกันข้าศึก ที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของชนชาติไทยในพุทธ
ศตวรรษที่  12-14 ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั ้นแล้วช ุมชนนี้ จะมีการใช้ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่นใน 
การทำอาหารโบราณที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันทั้งคาวและหวาน ของอร่อยที่ขึ ้นชื่อ เช่น  
ลูกหยี และมังคุดกวน เป็นต้น  
    ชุมชนท่องเที่ยวตุยง มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่  
วังเจ้าเมืองหนองจิก ซึ่งได้รับ การบูรณะและรับรองจากกรมศิลปากร ให้เป็นโบราณสถานที่ควร
อนุรักษ์ไว้และวัดมุจลินทวาปีวิหาร หรือวัดตุยง ซึ่งเป็นพระอารามหลวงสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2388 
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ภายในวัดจะมีพิพิธภัณฑ์พระราชพุทธรังสี เป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อดำ และเป็นที่รวบรวม
วัตถุโบราณอันล้ำค่าหายากมากมาย นอกจากวังและวัด ดังกล่าวแล้ว ยังมีคลองตุยงที่เป็นแหล่ง
ท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรม ในการศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและการล่องเรือรามรอยเสด็จ
ประพาสของรัชกาลที่ 5 ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารพื้นเมืองชั้นเลิศ เช่น ขนมเบื้องญวน สูตรลับ
เฉพาะ และขนมปำจี เป็นต้น  
    ชุมชนท่องเที่ยวน้ำบ่อ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ หาดแฆแฆ ซึ่ง
เป็นชายหาดที่มีเม็ดทราย เป็นสีทอง มีโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตามากมาย เป็น
ประติมากรรมทางธรรมชาติที่มีความงดงาม ยิ่ง อีกท้ังยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่แสดงวิถี
ชีวิตประมงพื้นบ้านที่พบเห็นได้ชัดเจน คือ การทำปลา กะตักแห้ง โดยชาวประมงจะนำปลามาวาง
ตากสองข้างฝั่งถนนเรียงรายไปตลอดแนวชายหาด  
    ชุมชนท่องเที ่ยวยะหริ ่ง มีแหล่งท่องเที ่ยวทางประวัติศาสตร์ที ่ เป็น
สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ได้แก่ วังยะหริ่ง ซึ่งสร้างขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 
5 แต่ยังคงความสมบูรณ์ ลักษณะเป็นเรือน ไม้สไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพ้ืนเมืองและชวา แซม
ประดับด้วยลวดลายฉลุ ผนวกกับเครื่องโถ ถ้วย ชาม ที่มีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้ว
ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของคุณลุง “ขาเดร์ แวเด็ง” ศิลปินแห่งชาติที่มีความสามารถด้าน
ไวโอลิน สามารถถ่ายทอดและบรรเลงเพลงรองเง็งในแบบฉบับชาว ปัตตานีได้อย่างไพเราะยิ่ง  
    ชุมชนท่องเที่ยวจะบังติกอ เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ของความ
เป็นศาสนาอิสลามที่สมถะ และวัฒนธรรมมลายูอันดีงามที ่ยังคงยืนหยัดจนถึงปัจจุบัน  มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ วังจะบังติกอ ในอดีตเป็นสถานที่ประทับของสุลต่านเจ้า
เมืองปัตตานี จุดเด่น คือ กำแพงวังก่ออิฐดินเผา และโค้งประตูที่เป็นสถาปัตยกรรมจีนผสมอินเดีย
ดั้งเดิม มัสยิดรายอฟาฏอนีที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ผสมผสานระหว่างมลายูปัตตานีกับ
ตะวันออกและกูโบร์โต๊ะอาเย๊าะห์สถานที่ฝังพระศพเจ้าเมืองและเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ของเมือง
ปัตตานีโบราณ นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่จะพบได้ในชุมชนนี้  คือ อาหารพื้นเมือง โบราณที่ไม่เคยเห็นที่
ไหนมาก่อน เช่น บูตูฮาลือบอ อาเก๊าะ บาตาบูโร๊ะ ฯลฯ โดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอน ทุกเย็นจะมี
ร้านขายอาหารมากกว่า 350 ร้าน เปิดเป็นตลาดนัดให้เลือกซ้ือกันอย่างคึกคัก  
    แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัตตานีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
หลากหลายจากทะเลจรด ขุนเขา อาทิ หาดตะโละกาโปร์ หาดแฆแฆ ที่มีโขดหินเป็นประติมากรรม
ทางธรรมชาติที่สวยงามมีเสน่ห์ แหลมตาชี ซึ่งเป็นแหลมที่สามารถสัมผัสแสงแรก และแสงสุดท้ายของ
พระอาทิตย์โดยยืนตรงจุดเดียวกัน ตลอดจนสามารถสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่เรียบง่าย 
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ปัตตานี มีกิจกรรมการท่องไพรเชิงอนุรักษ์พิชิตยอดเขาสันกาลา
คีรี ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว กิจกรรม “พายเรือแคนู - ซีคายัก ลายกอและลอดอุโมงค์
ธรรมชาติกลางป่าชายเลนยะหริ่ง” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนยะหริ่ง  
    งานประเพณีและกิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ งานสมโภช
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เทศกาลสรงน้ำหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งจัดในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี  
ประเพณีของชาวไทยมุสลิม ซึ่งประกอบด้วย พิธีการเกิดการโกนผมไฟและการเข้าสุหนัตหรือมาโซะ
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ยาวี ซึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ของอิสลามที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีชื่อเสียงอีกหลาย กิจกรรม  
    การละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญ คือ ดิเกร์ฮูลูหรือลิเกฮูลู ร็องแง็ง มะโย่ง  
    อาหารประจำถิ ่นที ่สำคัญ  คือ นาซิดาแฆ เป็นอาหารพื ้นเมืองที ่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและอร่อย ไก่กอและสะเต๊ะเนื้อ ซอเลาะพริกหยวก รอเยาะ ข้าวยํา โรตีมะตะบะ 
โรตีปาแย ชาชัก ซัมบูซะ กรือโป๊ะ (ข้าวเกรียบปลาสด) และบูด ู 
   2) จังหวัดยะลา  
    ยะลาคือจังหวัดใต้สุดของแผ่นดินไทย มีแหล่งท่องเที ่ยวหลากหลาย
ประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ล้วนมีเอกลักษณ์ น่า
ค้นหา เฉพาะในส่วนของ ตัวเมืองยะลานั้น ได้รับการกล่าวขานว่ามีการวางผังเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม ถนนหนทาง กว้างขวาง น่าไปเท่ียวชมนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลาย
สไตล์แล้ว ยะลายังมีความน่าสนใจตรงที่เป็นจังหวัดที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม
และชาวไทยจีน ไว้ด้วยกันได้อย่างน่าทึ่ง ลักษณะ บ้านเรือน และวิถีความเชื่อที่แตกต่างนั้น ทำให้
ยะลาเป็นจุดหมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ย ว ที่รักการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คน  
    แหล่งท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์/ศาสนสถานจังหวัดยะละมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ / ศาสนสถาน ได้แก่ พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาถ้ำภิมุข (วัดหน้าถ้ำ)  
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรม ประกาศ มัสยิดกลางจังหวัดยะลา  
    แหล่งท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ สวนสาธารณะสนาม
ช้างเผือก อำเภอเบตง “เบตง” เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา ภูมิประเทศในเขตเทศบาลเมืองเบตง
มีภูเขาปกคลุมอยู่ท่ัวไป บางคน เรียกอำเภอเบตงว่า “เมืองในหมอก” ช่วงเช้าจะมีหมอกปกคลุมไปทั่ว
ทั้งอำเภอเบตงเป็นเมืองชายแดน ที่น่าเที่ยวเมืองหนึ่ง เพราะมีคนเกือบทุกชาติทุกภาษาพักอยู่ในเบตง
โดยเฉพาะในเขตเทศบาล อีกทั้งยังมีอุโมงค์เบตง ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ไก่เบตง –ปลา
เบตง นกนางแอ่นเบตง สวนสาธารณะเทศบาล ตำบลเบตง หมู่บ้านซาไก  
    แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ สวนขวัญเมือง น้ำตกบูเก๊ะปิโลหรือ
น้ำตกตะวันรัศม ีถ้ำคนโท ถ้ำศิลป์ บึงน้ำใสถ้ากระแชง น้ำตกกือลอง (สุขทาลัย) ถ้ำทะลุ เขื่อนบางลาง 
ป่าฮาลา –บาลา วนอุทยานน้ำตกธารโต บ่อน้ำร้อน  
    งานประเพณีและกิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ประเพณีชิง
เปรต ประเพณีบังกุลบัว ประเพณีลากพระ มาแกปูโละ “มาแกปูโละ”การเข้าสุหนัต วันฮารีรายอ วัน
เมาลิด วันอาซูรอ  
    สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ในจังหวัดยะลา มีสังคม
แบ่งออกได้ตามภาษาและศาสนา เป็น 3 รูปแบบ คือ (1) สังคมชุมชนที่พูดภาษามลายูถิ่น และนับถือ
ศาสนาอิสลาม (2) สังคมชุมชน ที่พูดภาษาไทยและนับถือศาสนาพุทธ (3) สังคมชุมชนที่พูดภาษาจีน
และนับถือศาสนาอื่น เช่น พุทธ และคริสต์ สังคมชุนที่พูดภาษามลายูถิ่นและนับถือศาสนาอิสลามนั้น 
มักตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม ไม่ปะปนักบ ชุมชน ที่นับถือศาสนาอ่ืน อยู่เป็นหมู่บ้าน ๆ ประกอบอาชีพ
ด้วยกันในชุมชนเดียวกัน ส่วนน้อยที่ปะปนักน ถ้าจำเป็นก็อยู่ปะปนักนบ้าง การนับถือศาสนาต่างคน
ต่างปฏิบัติศาสนกิจของตนไป ไม่เบียดเบียนักน อยู่ด้วยกันโดยสันติ มีบ้างที่ไม่ลงรอยกันในเรื่อง
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ศาสนา แต่เป็นเรื่องเล็กน้อย ปัจจุบันผู้ที่พูดภาษามลายูถิ่น ก็สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่ 
เพราะการศึกษาสูงขึ้นกว้างออกไปตามความเจริญของท้องถิ่น และความจำเป็นที่ต้องประกอบอาชีพ
สัมพันธ์กัน สำหรับชาวพุทธที่พูดภาษาไทย ก็สามารถพูดภาษามลายูถิ่นได้ นับเป็นวิวัฒนาการด้าน
วัฒนธรรมแห่งยุคโลกภิวัฒน์ รูปแบบของชุมชนมักเกิดขึ้นโดยถือศาสนาสถาน เป็นจุดศูนย์กลาง เช่น 
วัด มัสยิด หรือสุเหร่า เพราะต้องอาศัยคนที่รวมกันเข้าเป็นชุมชนที่สนับสนุนค้ำจุนชาวไทย ที่นับถือ
ศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและไม่แตกต่างไป 
จากจังหวัดอื่น ๆ เช่น การแต่งกาย การขึ้นบ้านใหม่ วันสงกรานต์ การบวชนาค วันออกพรรษา 
ประเพณีเดือนสิบ (วันสารทไทย) และประเพณีวันลอยกระทง ชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ ก็จะมี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณ ีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันักบจังหวัดอ่ืน ๆ สำหรับชาวไทยที่
นับถือศาสนาอิสลาม จะมีความแตกต่างไปบ้าง  
    การแต่งกาย ชาวยะลาปัจจุบัน แต่งกายกันตามลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ  
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็แต่งกายแบบที่นิยมของชาวมุสลิมโดยทั่วไป ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็แต่ง
กายตามแบบของชาวไทยที่นิยม โดยทั่วไป ชาวพุทธไม่ได้นิยมเครื่องแต่งกายแบบชาวฮินดูหรือชาว
อินเดียอันเป็นแหล่งของศาสนาพุทธ ชาวพุทธในชนบทแต่งกายแบบไทยแท้ตามสบาย ถ้าอยู่ในเมือง
แต่งกายแบบสากลหรือตามท่ีทางราชการไทยบัญญัติ นิยมค่อนข้างไปทางยุโรป ในจังหวัดยะลามีผู้นับ
ถือศาสนาอื่น ๆ เช่น คริสต์ ซิกข์ ฮินดู ชาวชนบทที่กล่าวว่าแต่งกายตามสบายนั้น เพราะภาคใต้มี
อากาศแบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กับฤดูฝนเท่านั้น ไม่มีฤดูหนาว ชาวชนบทที่เรียกว่าชาวบ้านนั้น 
ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรื่องการสวมเสื้อ มีความจำเป็นน้อย สิ้นเปลือง จึงไม่ใคร่สวม
เสื้อ เว้นแต่ผู้หญิง ผู้ชายจะนุ่งโสร่งหรือกางเกงขาสั้น โพกหัวหรือคลุมหัว ทำไร่ ทำนา ทำสวนหรือ 
หาปลา ถ้าเข้าเมืองหรือเข้าสังคม ก็แต่งกายเรียบร้อย ตามความนิยมของ สังคมในท้องถิ่นนั้น สำหรับ
ชาวมุสลิมผู้คงแก่เรียนในทางศาสนา มักนิยมแบบชาวอาหรับก็มีอยู่เป็นอันมาก จะเห็นอยู่ทั่วไปในยุค
โลกาภิวัฒน์นี้การแต่งกายของคนรุ่นใหม่ มักวิวัฒนาการไปตามรูปแบบของชาวยุโรปมาก โดยเฉพาะ
บุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  
    เขื่อนบางลาง ที่บริเวณบ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา ห่างจาก ตัวอำเภอเมือง 58 กิโลเมตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม แกนดินเหนียว มีสัน
เขื่อนยาว 430 เมตร กว้าง 10 เมตร ความสูง 85 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ 1,400 ล้าน ลูกบาศก์
เมตร พ้ืนที่รับน้ำเหนือเข่ือน 2,080 ตารางกิโลเมตร  
    โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางนับเป็นโครงการอเนกประสงค์แห่งหนึ่ง
ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โครงการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาดำเนินการ
สำรวจและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการออกแบบงานด้านวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อยมา โดยให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้า ในภูมิภาคส่วนนี้ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติ
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2516 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น  
การจัดหาแหล่งที ่มาของการลงทุน การจัดทำรายละเอียด การเรียกประกวดราคางานก่อสร้าง 
ด้านโยธาของ โครงการและอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เขื่อนบางลาง เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2519 แล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2524 เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรก
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ของภาคใต้ การก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็ด้วยความเสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งจากราษฎรในพ้ืนที่ หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ที ่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ เขื ่อนแห่งนี้ จึงมีขึ ้นเพื ่ออำนวยประโยชน์แก่
ประชาชน ในภูมิภาคนี้ของประเทศอย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ 
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524  
    บ่อน้ำร้อนเบตงจังหวัดชายแดนใต้สุด ในสยามที่ อำเภอเบตง เส้นทางคด
โค้งตัดผ่านขุนเขาและป่าทึบ ตัวเมืองซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและอากาศเย็นฉ่ำ จนเป็นที่มา
ของสมญานาม “เมืองใน หมอกและดอกไม้” ก่อนถึงเบตง อุทยานแห่งชาติ บางลาง ครอบคลุมพื้นที่
ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อน บางลาง เนื้อที่กว่าสองแสนไร่ มีจุดเด่น เช่น ทะเลสาบ ธารโตหรืออ่างเก็บ
น้ำเหนือเขื่อนบางลาง และน้ำตก ต่าง ๆ บ่อน้ำร้อนเบตง ได้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง
ของเบตงที่มีน้ำพุเดือดขึ้นมาจากพื้นดิน ในหมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ ก่อนถึง
อำเภอเบตง 5 กิโลเมตรบนทางหลวงหมายเลข 410 มีทางแยกขวาไปอีก 8 กิโลเมตร ตรงจุดบริเวณที่
น้ำเดือดสามารถต้มไข่สุก ภายใน 7 นาที มีบริการห้องอาบน้ำแร่ ซึ่งเชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อน
สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อย และรักษาโรคผิวหนัง  
    ลักษณะน้ำร้อนเบตงเดิมเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นบ่อน้ำ
ร้อนที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุ มากมายมีอาณาบริเวณประมาณ 3 ไร่ ตั ้งอยู่ในหมู่บ้านบ่อน้ำร้อน 
ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตงจังหวัดยะลา ห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางเส้นทางหมายเลข 410 
(ยะลา-เบตง) ประมาณกิโลเมตรที่ 4 และแยกเข้าไปตามเส้นทางแอลฟัลท์คอนกรีตอีกเกือบ 7 
กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเส้นทางสัญจรที่มีความสะดวกและปลอดภัยเป็น
อย่างมาก บ่อน้ำพุร้อนจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน อุณหภูมิของน้ำประมาณ 80 องศาเซลเซียส 
สามารถลวกไข่ให้สุกภายใน 10 นาที และมีสระน้ำขนาดใหญ่ไว้ กักน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบและแช่เท้าเล่น ซึ่งเชื่อว่าน้ำแร่ในน้ำพุร้อน สามารถรักษาโรคภัยได้เป็น
อย่างดี เช่น โรคผิวหนัง โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา เป็นต้น  
    แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และศาสนสถาน พระพุทธ
ไสยาสน์วัดคูหาภิมุข (วัดถ้ำ) “วัดคูหาภิมุข” หรือ”วัดหน้าถ้ำ” ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 1 บ้านหน้าถ้ำ 
ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา ทราบว่า พ.ศ.2390 ผู้ใหญ่บ้านอาศัยอยู่ท่ีบ้านหน้าถ้ำ ได้
สร้างวัดคูหาภิมุข เพื่อประกอบพิธี บําเพ็ญกุศลในหมู่บ้าน ภายในวัดคูหาภิมุข มีถ้ำใหญ่ ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ภายในถ้ำยังมีหินงอก หินย้อย และน้ำใสสะอาดไหลรินจากโขดหิน “วัด
คูหาภิมุข” เป็น วัดที่สำคัญของเมืองยะลา มี พิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย เก็บวัตถุโบราณที่ ได้มาจากวัดถ้ำ 
ภูเขากำปั่น พระพิมพ์ ดินดิบ สถูปเม็ดพระศก อิฐฐาน พระพุทธรูป จอมพลแปลก พิบูล สงคราม 
เปลี่ยนชื่อ “วัดหน้าถ้ำ” เป็น “วัดคูหาภิมุข” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้
พระยายะหริ่งมาสร้างเมืองยะลา ตั้งที่ว่าราชการ ณ บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป และสร้างวัดขึ้นที่ริม
เขาหน้าถ้ำ ที่มีพระพุทธไสยาสน์ภายใน ถ้ำ พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ มาประทับแรม ที่วัดแห่งนี้ มีพระปรมาภิไธย ย่อ 
ป.ป.ร. ที่ผาหินภายในวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ ภาพพิกัดทางภูมิศาสตร์ของวัดคูหาภิมุขตำบลหน้า
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ถ้ำ เคยเป็นแหล่งชุมชน โบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบร่องรอยศาสนสถาน เมืองโบราณ 
ซึ่งเป็นศาสนสถานที่พบเทวรู ป สำริด กำแพงเมือง พระพิมพ์ดินดิบแบบทวารวดีศรีวิชัย ภาพเขียนสี
พระพุทธรูปฉาย ภาพเขียนสีราชรถมีสัตว์ เทียม มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-17 ยะลาเป็นชุมชน
เกษตร นักโบราณคดีได้พบภาพเขียนก่อน ประวัติศาสตร์บริเวณถ้ำคูหาภิมุข เป็นภาพพระพุทธฉาย 
และภาพราชรถแกะสลักไว้บนหน้าผา ภายในบริเวณ ถ้ำคูหาภิมุข  
    มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน  
    การแข่งขันนกเขาชวาเสียงที่ยิ่งใหญ่เป็นที่สนใจของผู้นิยมเลี้ยงนกมาก
ที่สุด คือ การแข่งขันนกเขาชวา เสียชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจำในช่วงต้นเดือนธันวาคม ของทุกปี ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดยะลา ในปี 
พ.ศ.2529 เทศบาลเมืองยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา ชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงจังหวัดยะลา และ
ชมรมผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงภาคใต้ โดยการสนับสนุนของศูนย์อำนวย การบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้ร่วมกันพัฒนาสนามแข่งขัน และกติกาการแข่งขันให้มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน ตลอดจนความคิดที่
จะพัฒนา เสริมสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจจึงได้กำหนดให้มีการแข่งขันนกเขาชวา
เสียง ชิงชนะเลิศใน ระดับอาเซียน ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2529 ณ สนามโรงพิธี
ช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยการใช้ชื่อในการจัดการแข่งขันว่า “การจัดงานแข่งขันนกเขา
ชวาเสียงชิงแชมป์กลุ่ม ประเทศอาเซียนครั้งที่ 1” สาเหตุที่ใช้คำว่า “อาเซียน” เพราะมีประเทศเพ่ือน
บ้านใกล้เคียงเข้าร่วม แข่งขันด้วย คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งประเทศดังกล่าวนี้
มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่คล้ายคลึงกับประชาชนในพื้นท่ี  
   3) จังหวัดนราธิวาส  
    จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยและเป็นหนึ่ง
ในห้า ของประเทศที่มีการอุตสาหกรรมอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่และมี
ความเจริญกว่า ตัวจังหวัดมาก การเดินทางมายังด่านเข้ามาเลเซียใช้เวลาประมาณ 90 นาที จะมีจุด
ตรวจสองจุดสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้า-ออกในประเทศไทย อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ 
ที่เข้ามาช้อปปิ้ง ทุกช่วงวันหยุดภายในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากขึ้น  
    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา- บาลา เป็นพื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศ
ไทยได้รับการประกาศจัดตั้ง อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2539 อันเป็นแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย  
มีพ้ืนที่ประมาณ 270,725 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ทิวเขาสันกาลาคีรี ป่าฮาลาและป่าบาลาเป็นผืนป่าดงดิบ
ที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่ได้รับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้มีการแลกเปลี่ยน สนับสนุนเกื้อกูลกันใน
เรื่อง ต่าง ๆ มาตลอด ที่สำคัญคือ มีความชื่นชอบ และนิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียงเหมือนักน จึงเกิดเป็น
ความสัมพันธ์ทางสังคม คือ สังคมนกเขาชวาเสียงตลอดมา การประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เดียวกัน คือ ป่าฮาลา ในเขตอำเภอเบตงจังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส แต่ส่วนที่
เปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้ จะเป็นป่าบาลาเท่านั้น ป่าบาลามีพื้นที่ ครอบคลุม อำเภอ
แว้ง และอำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส มีการตัดถนนสายความมั่นคง (ทางหลวง หมายเลข 4062) ไป
ตามเทือกเขาสันกาลาคีรี ทำให้การเข้าถึงพ้ืนที่ป่าง่ายขึ้น เริ่มจากบ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง ตัดผ่านป่า
บาลาและไปสิ้นสุดที่ บ้านภูเขาทองในอำเภอสุคิริน รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร สองข้างทางมีสภาพ
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เป็นป่าดงดิบ ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย สำหรับการศึกษา ธรรมชาติที่นี่เพียงขับรถไปตามถนน
สาย ความมั่นคงก็จะได้ชมสิ่งพิเศษมากมาย เริ่มจาก ที่ทำการเขตฯ เป็นต้นไป ห่างจากสำนักงานมา
ประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีจุดชมสัตว์ บริเวณนี้จะมีต้นไทรขึ้นอยู่มาก และสัตว์มักจะมาหากินลูกไทร 
เป็นอาหาร ตรงเข้ามาอีกประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ภูเขาทองซึ่งเป็นหน่วย
ย่อยของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายดังกล่าว จะเป็นทำเลที่สามารถเห็น
ทะเลหมอกอีกจุด หนึ่ง จากจุดนี้เดินเข้าไปประมาณ 100 เมตร จะพบ ต้นสมพง (กระพง) ยักษ์ ขนาด
เส้นรอบวง 25 เมตร ความสูงของพูพอน (ส่วนที่อยู่โคนต้นไม้เป็นปีกแผ่ออกไปรอบ ๆ ส่วนใหญ่มักจะ
เป็นไม้ใหญ่ที่อยู่ ริมน้ำ เพราะจะช่วยในการพยุงลำต้น) สูงประมาณ 4 เมตร ต้นสมพงเป็นไม้ที่ชอบขึ้น
ตามริมน้ำ เป็นไม้ เนื้ออ่อนใช้ทำไม้จิ้มฟัน หรือไม้ขีด สองข้างทางจะได้เห็นพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่ไม่อาจหา
ชมได้ง่าย ๆ จากที่อื่นใน เมืองไทย เช่น ต้นยวน ไม้ยืนต้นในวงศ์ถั่วที่สวยเด่นสะดุดตา เห็นได้แต่ไกล
จากถนน ด้วยผิวเปลือกที่ขาวนวล และรูปร่างที่สูงชะลูด สามารถสูงได้ถึง 65-70 เมตร ถือว่ามีความ
สูงเป็นอันดับสามของโลก รองจากต้นเรดวูด และยูคาลิบตัส มักถูกตัดไปทำเฟอร์นิเจอร์ ต้นสยา ไม้ใน
วงศ์ยางซึ่งเป็นไม้เด่นของป่าฮาลา-บาลา จากจุดชมวิว จะเห็นเรือนยอดของต้นสยาขึ้นเบียดเสียดกัน 
ถ้าซุ่มสังเกตด ีๆ อาจจะได้พบนกเงือก เพราะต้นสยานี้เองที่เป็น แหล่งทำรังสำคัญของนกเงือกรวมทั้ง 
ต้นหัวร้อยรูหนาม เป็นหนึ่งในบรรดาพืชที่พบ ยังมีสัตว์ป่าที่ทำให้ป่าแห่ง นี้มีความสมดุลทางระบบ
นิเวศน์ได้ สัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่หลายชนิดเป็นสัตว์ที่หายากในไทย เช่น ชะนีดำใหญ่ หรือเซียมัง มีสีดำ
ตลอดตัว และมีขนาดใหญ่กว่าชะนีธรรมดาเกือบเท่าตัว ชะนีมือดำ ซึ่งปกติจะพบเฉพาะ ในป่าบน
เกาะสุมาตรา บอร์เนียว และป่าบริเวณทางเหนือของมาเลเซียถึงทางใต้ของไทยเท่านั้น  บางครั้ง 
อาจจะโชคดีได้พบเจ้าสองตัวนี้เกาะอยู่บนยอดกิ่งไม้  นอกจากนั้นยังมี กบทูด ซึ่งเป็นกบขนาดใหญ่
ที่สุดใน ประเทศไทย ความยาวจากปลายปากถึงก้น ประมาณ 1 ฟุต น้ำหนักกว่า 5 กิโลกรัม มี
ถิ่นอาศัยอยู่บริเวณ ป่าต้นน้ำบนภูเขาสูง และจากการสำรวจพบสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด คือ เลียงผา 
สมเสร็จ แมวลายหินอ่อน และกระซู ่นกเงือกซ่ึงเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า และเป็นนกหายาก
ชนิดหนึ่ง แต่ในป่านี้พบถึง 9 ใน 12 ชนิด ของนกเงือกที่พบในไทย ได้แก่ นกเงือกปากย่น นกเงือกชน
หิน (เป็นนกเงือกชนิดเดียวที่มีโหนกแข็งทึบ ชาวบ้านในอินโดนีเซียจึงล่านกเหงือกชนหินเพ่ือเอาโหนก
ไปแกะสลักอย่างงาช้าง) นกแก๊ก นกกก นกเงือกหัว หงอก นกเงือกปากดำ นกเงือกหัวแรด นกเงือก
ดำ นกเงือกกรามช้าง  
    อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง อุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ทางกรมป่าไม้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นวนอุทยานอ่าว
มะนาว เมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2536 กับเนื้อที่ประมาณ 720 ไร่ และต่อมาทางกรม
ป่าไม้ ได้ส่งมอบ ให้อุทยานแห่งชาติทางทะเล ทำการสำรวจ พื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม พบว่า
สภาพพื้นที่ ตามธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางบก และทางน้ำ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น 
“อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง” อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ จะเป็นหาดทรายขาว สลับกับโขดหิน กระจัด
กระจาย อยู่ทั่วบริเวณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว - เขา ตันหยง และโอบล้อม ด้วยเนินเขา
สูง ตลอดแนว ซึ่งมองดูแล้วมีความสวยงาม เป็นอย่างมาก ที่สำคัญ ในเขตที่เป็นป่าติดกับหาดทราย
นั้น ยังมีน้ำตก ที่นักท่องเที่ยว สามารถลงเล่นน้ำได้ อีกด้วย น้ำตกแห่งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติอ่าว
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มะนาว – เขาตันหยง ตั้งชื่อว่า “น้ำตกธาราสวรรค์” แต่น้ำตกแห่งนี้จะพบในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เป็น
น้ำตกท่ี มีต้นกำเนิดมาจากภูเขาสูง ในเขตพระราชฐาน และได้ไหลลงสู่อ่าวไทยในเขตของ อุทยานฯ  
    วัดเขากง ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ที่ตำบลลำภู ชื่นชมพระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงาม
และใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยพระพุทธรูป ทักษิณมิ่งมงคลสีทององค์นี้ ประดิษฐานในปางปฐมเทศนา
ขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา มีพุทธลักษณะตาม แบบศิลปะสกุล ช่างอินเดียตอนใต้ เริ่มสร้างเมื่อ ปี 
พ.ศ. 2509 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2512 องค์พระเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด้วยโมเสกสีทอง หน้า
ตักกว้าง 17 เมตร ความสูงวัดจากพระเกศบัวตูมถึงบัวใต้ พระเพลา 24 เมตร ส่วนที่เนินเขาลูกถัดไป 
คุณจะพบเจดีย์สิริ มหามายา ทรงระฆัง เหนือซุ ้มประตูทั ้ง 4 ทิศ มีเจดีย์รายประดับอยู่ ภายใน
ประดิษฐานพระพรหม บนยอดสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับพระอุโบสถนั้นตั้งอยู่
บนเนินเขาอีก ลูกหนึ่ง อุโบสถหลังนี้มีผนังด้านนอกประดับด้วย กระเบื้องดินเผาแกะสลักทั้งสี่ด้าน 
โดยเฉพาะ ด้านหลังเป็นรูปช้างหมอบถวายดอกบัว หน้าบัน เป็นรูปนักรบมีเทวดาถือคนโทถวาย  
ดูงดงามยิ่งนัก  
    วัดชลธาราสิงเห วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์ แผ่นดินไทย) เป็นวัดเก่าแก่ 
ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบล เจ๊ะเห อำเภอตากใบ จากสี่แยกตลาดอำเภอ ตากใบแยกซ้ายประมาณ 100 เมตร 
เมื่อครั้งอังกฤษได้มลายูเป็นเมืองขึ้นนั้น อังกฤษพยายามจะรวมเมืองนราธิวาสไว้ใน เขตมลายูด้วย แต่
ทว่าทางไทยเราได้อ้างว่าหัว เมืองนี้เป็นของไทยมานาน โดยยกเอาวัดชล ธาราสิงเห ที่อำเภอตากใบ 
ซึ่งเป็นวัดไทยมา เป็นข้ออ้าง อังกฤษ จึงยอมให้นราธิวาส รวมอยู่ในเขตของไทย ในบริเวณวัดชลธารา
สิงเห มีสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาศิลปะฝีมือแบบไทยปักษ์ใต้  เป็นจุดเด่น และงดงามหลายชิ้น ใน
โบสถ์เก่าซึ่งสร้างข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีภาพจิตรกรรม ฝาผนัง ซึ่ง
เขียนโดยฝีมือพระภิกษุชาวสงขลางดงามมาก และถ่ายทอดรูปแบบชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่
ท้องถิ่น ปักษ์ใต้ไว้เด่น น่าสนใจเป็นพิเศษ เปิดให้ชมทุกวันระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. โดยต้อง
ขออนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสก่อน  
    มัสยิด 300 ปี (มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น) มัสยิดเก่าแก่แห่งหมู่บ้านตะโละมา
เนาะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตคัมภีร์อัลกุรอานที่เขียนด้วยมือ ทั้งนี้ ตามประวัติกล่าวว่านายวันฮู
เซ็น อัส-ซานาวี ผู้อพยพมาจากบ้านสะนอยานยาจังหวัดปัตตานี เป็นผู้สร้าง มัสยิดแห่งนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2167 โดยแรกสร้างนั้นเป็นหลังคามุงใบลาน ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผา ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านตะ
โละมาเนาะยังคงใช้มัสยิดนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีศาสนกิจอยู่เป็นประจำ สิ่งที่น่าชมที่สุดของมัสยิด 
300 ปี คือ ลักษณะสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากมัสยิด ทั่วไป กล่าวคือ เป็นอาคาร 2 หลังติดต่อกัน 
สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง ใช้ไม้สลักแทน ตะปู รูปทรงของอาคารเป็นแบบไทยพ้ืนเมือง ประยุกต์เข้า
กับศิลปะจีน และมลายูที่ได้รับ การออกแบบมาอย่างลงตัว ส่วนเด่นที่สุด ของอาคาร คือ เหนือหลังคา
จะมีฐานมา รองรับจั่วบนหลังคาอยู่ชั้นหนึ่ง ส่วนหออาซาน ซึ่งมีลักษณะเป็นเก๋งจีน ก็ตั้งอยู่บนหลังคา 
ส่วนหลังฝาเรือนใช้ไม้ทั้งแผ่นแล้วเจาะหน้าต่าง ส่วนช่องลมแกะเป็นลวดลาย ใบไม้ ดอกไม้สลับลาย
จีน โดยทั่วไปเข้าชมได้บริเวณภายนอกเท่านั้นหากต้องการเข้าชมภายในต้องได้รับอนุญาตจาก
โต๊ะอิหม่าม ประจำหมู่บ้านที่ตั้ง: บ้านตะโละมาเนาะ ตำบลลุโบะสาวอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาส 
ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 จากนั้นแยกท่ีบ้านบือราแง  
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    จากการวิเคราะห์พื ้นที ่ของสามจังหวัด พบว่า ทั ้งสามจังหวัดมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งทางศาสนาพุทธ อิสลาม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงมีทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน
มาก ซึ่งทรัพยากรทางศาสนา วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ มีขัดความสามารถในการพัฒนา
ไปสู่การท่องเที่ยวเที่ยวได้ภายในพ้ืนที่จึงถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญในพ้ืนที่ 
  2.5.2 ปัจจัยฉุดรั้งสถานการณ์ภายใน  
    สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเกิดความ
รุนแรง อย่างต่อเนื่อง แต่ค่อนข้างดีขึ ้นเมื่อดูจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3
จังหวัดชายแดนใต้ รวมจำนวน 316 ครั้ง เทียบกับปี 2558 ที่มีจำนวน 290 ครั้ง เห็นว่าเหตุการณ์ได้
เพิ่มขึ้นจำนวน 26 ครั้ง และดูจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3จังหวัดชายแดนใต้ 
รวมจำนวน 290 ครั้ง เทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 584 ครั้ง เห็นว่าเหตุการณ์ได้ลดลงจำนวน 294 
ครั้ง ส่วนในปี 2560 ยัง ปรากฏการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่  3จังหวัดชายแดนใต้ 
และ4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ซึ ่งเหตุการณ์ ความรุนแรงดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่  และเป็นเหตุฉุดรั้งการพัฒนาในแทบทุกด้าน รวมทั้งเกิดภาพ
ลักษณะความไม่สงบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการท่องเที่ยวใน พ้ืนที่อีกด้วย  
    จากข้อมูลดังกล่วจึงสรุปประเด็นวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในพื้นที่ ด้วย PESTEL analysis 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ปัจจัยด้านการเมือง  
 (Political Factor)  

S1: ประชากร 3จังหวัดภาคใต้โดย
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม กลุ่ม
ประเทศอิสลามจึงมีความเป็นกันเอง
ในกลุ่มอิสลาม 

W1: การบูรณาการขององค์กรภาคี
ในการเช ื ่อมโยงการพัฒนาในมิติ
เศรษฐกิจส ังคมความมั ่นคง และ
สิ ่งแวดล้อม ยังไม่มีความเข้มแข็ง 
และเป็นการพัฒนาที ่ ไม ่ต ่อเนื ่อง 
ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
 (Economic Factor)  

S2: สภาพภ ูม ิส ังคมม ีว ิถ ี เกษตรที่
สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที ่ท่องเที ่ยว 
และมีสภาพภูมิประเทศ มีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร 
โดยเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น 
ยางพารา ข้าว ปาล์ม น้ำมัน ปศุสัตว์ 
เช่น โคเนื ้อ แพะ และสัตว์ปีก ที ่มี
ความต่อเนื่องรองรับอุตสาหกรรมการ
ผลิต และไม้ผล อีกทั ้ง ย ังม ีศ ูนย์
ว ิทยาศาสตร ์อาหารฮาลาลมหา

W2: จากสถานการณ์covid19 ทำให้
เศรษฐกิจตกต่ำ นักท่องเที ่ยวไม่มี
กำลังในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
W3: ขาดการบริหารจัดการด้านการ
พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวแบบยั ่งยืน
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว (จะไปพัก
ค้างที่หาดใหญ่มากกว่าการใช้บริการ
ในพื ้นที่ 3จังหวัดชายแดนใต้) ขาด
การสรางสรรค์และพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่ง
กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดฤดูกาล
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ว ิทยาเขต
ปัตตานี ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมอาหารที่เชื่อมโยงกับอาหาร
ฮาลาล และเกิดความหลากหลาย
ทางการท่องเที่ยวในด้านวิถีชีวิต ของ
สังคม ชุมชน มีชุมชนการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกระจายทุกพื ้นที่  ม ีผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เชื ่อมโยงกับ การ
ท่องเที่ยว  
S3: ธุรกิจการบริการ การค้าส่ง ค้า
ปลีก ของ 3จังหวัด มีห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่มีกิจกรรม ทางการส่งเสริม
การค้าการลงทุน ที ่หลากหลาย มี
ธนาคารพาณิชย์ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่
หลากหลาย มีโรงแรม ที่มีมาตรฐาน 
ในการรองรับนักเดินทาง นักท่องเที่ยว 
และการประชุมสัมมนา  

ท ่อง เท ี ่ ยวท ี ่ ม ีช ื ่ อ เส ี ยง ในระดับ
นานาชาติ และมีพลังในการดึงดูด การ
ท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง และรูปแบบการ
ดำเน ินการไม่ได ้ม ีการสร ้างสรรค์
ร อ ง ร ั บ ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ข ั น ข อ ง
อ ุ ต ส าหกร รมกา รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
W4: บุคลากรด้านการท่องเที ่ยวที่ มี
ค ุณภาพและมีความสร ้างสรรค์ใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาอย ่างต ่อเน ื ่อง  ขาดท ักษะ
บริการรองรับการท่องเที ่ยวระดับ
นานาชาติ และผู ้ประกอบการ ด้าน
การท่องเที่ยวของพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง 
ขาดประสบการณ์ในการทำการตลาด
การท่องเที่ยวนานาชาติ และยัง ไม่มี
ขีดความสามารถอย่างเพียงพอที ่จะ
รองรับกับการแข่งขันของตลาดการ
ท ่องเท ี ่ ยวในระด ับประเทศและ
นานาชาติ  
W5: สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ยังส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ ความไม่ปลอดภัยและ
ความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่ 

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม  
 (Socio-cultural Factor)  

S4: มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และ
ศ ูนย ์กลางของศาสนาอ ิสลาม  มี
ศ ิลปว ัฒนธรรมที ่ เป ็น มรดก ทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและศรัทธา
เล ื ่อมใสของบุคคลทั ่วไป ล ักษณะ
สังคมพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถี
ช ุ มชน ท ั ้ งอ ิ สลาม  พ ุทธศาสนา 
ว ัฒนธรรมจ ีน ประเพณี และการ

W6: ศักยภาพของชุมชนในการรักษา
สิ่งที่ดีงามของชุมชนให้คงอยู่และการ
จัดการทรัพยากร ทางการท่องเที่ยว
ของชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต ่อเน ื ่อง ช ุมชนยังขาดทักษะการ
บร ิการน ักท ่องเท ี ่ยว  ท ั ้ ง ในและ
ต่างประเทศ และความสามารถในการ
ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
บร ิการฮาลาลเป ็นท ี ่ ร ้ ู จ ั กอย ่ า ง
แพร่หลาย ทั้งใน และต่างประเทศ ที่
สามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าทั้งการ
ท ่ อง เท ี ่ ย ว  และการพ ัฒนาทาง
เศรษฐกิจของ 3จังหวัด ชายแดนใต้  

เพื่อการเชื่อมโยงกับ การท่องเที่ยวยัง
ไม่เพียงพอต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
 (Technological Factor)  

S5: มีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่เป็น
แหล่งผลิต และพัฒนาบุคลากรสำหรับ
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มีปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน ที่โดดเด่นในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  
S6 : เส ้นทางการคมนาคมของ  3
จังหวัดชายแดนใต้ มีทั ้งทางบก ทาง
ราง ทางน้ำ ทางอากาศ และจุดเชื่อม
โยงทางการคมนาคมขนส่ง และโลจิ
สติกส์กับจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
อาเซ ียนตอนล ่าง สะดวก ต ่อการ
ท่องเที่ยว มีพื้นที่การค้าชายแดน มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวชายแดน  

W7: ระบบการส ื ่อสารการประชา 
สัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐยังไม่เป็น
ปฏิบัติการเชิงรุกท่ีเข้าถึง นักท่องเที่ยว  
 
 
W8: การเข้าถึงองค์ความรู ้และการ
ส ื ่ อสารผ ่ านระบบอ ิน เตอร ์ เน็ ต
ความเร็วสูงมีจำกัดการใช้ ประโยชน์
ของประชาชนใน 3จังหวัดชายแดนใต้ 
และยังมีพื้นที ่ที ่มีข้อจำกัดในการใช้
เทคโนโลย ีท ี ่ ย ั ง ไม ่ท ั ่ วถ ึ ง  ทำให้
นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวก  

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
 (Environmental Factor)  

S7: ทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศมีความหลากหลายทั ้งทางบก 
(ป่าฮาลา-บาลา) และทางทะเล (หาด
ตะโละกาโปร์  หาดแฆแฆจ ังหวัด
ปัตตานี และหาดนราทัศน์จ ังหวัด
น ร า ธ ิ ว า ส ) ร วมท ั ้ ง ม ี ป ร ะ เ พณี  
วัฒนธรรม วิถีช ุมชนที ่โดดเด่นและ
เป็นอ ัตล ักษณ์ของพื ้นที่  สามารถ
พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวทั้งเชิงนิเวศ 
เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม
วิถีชาวเล และประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายของนิเวศน์ป่าเขา 
และนิเวศน์ทางทะเล  

W9: ทรัพยากรธรรมชาติเสื ่อมโทรม
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรทางทะเล การกัดเซาะ
ชายฝั่ง และปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้ม
รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาอ่าว
ปัตตานีเสื ่อมโทรม ปัญหาทางด้าน
ขนส่งทางเรือ เนื่องจากมีตะกอนจาก
แม่น้ำปัตตานี และคลองจากอ่าวไหล
ทับถมทำให ้ เก ิดการต ื ้นเข ิน  เกิด
อุปสรรคในการเดินเรือทำให้เรือไม่
สามารถเข้าเทียบท่าและใช้ประโยชน์
ได้เต็มที ่ 
W10: ปัญหาอนามัยสิ ่งแวดล้อมใน
พื ้นที ่ช ุมชน พื ้นที ่ท ่องเที ่ยว และ
ปัญหาสุขภาพอนามัย และวิถีทางด้าน
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ส ุขภาพของช ุมชนย ั ง ไม ่ เข ้ มแข็ ง 
ประชาชนยังขาดความตระหนักใน
การสร ้ า งว ิ ถ ี ส ุ ขภาวะท ี ่ ดี  และ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ โรค
ที ่เป ็นปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะ
ปัญหาอนามัยแม่และเด็กเกิดความไม่ 
มั่นใจในการบริโภคอาหารปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านกฎหมาย  
 (Law)  

S8: มีกฎหมายเฉพาะในการจัดการ
ความสงบในพื ้นที่  ได ้แก่ พระราช
ก ำ ห น ด ก า ร บ ร ิ ห า ร ร า ชก า ร ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

W11: เ จ ้ าหน ้ าท ี ่ ไ ม ่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
กฎหมายดังกล่าวเต็มประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในพื้นที่ ด้วย PESTEL analysis 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

ปัจจัยด้านการเมือง  
 (Political Factor)  

O1: การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเช ่นกรอบการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจ3ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และไทย (IMT-GT) โครงการพัฒนา
ร่วมไทย –มาเลเซีย (JDA) โครงการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาร่วมสำหรับ
พื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย (JDS) 
สร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือ
ในการพัฒนา เศรษฐกิจ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การค้า การท่องเที่ยวและการ
ลงทุนร่วมกันเนื ่องจากมีต้นทุนของ
วัฒนธรรม ที่ใกล้เคียงกัน  
O2: ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน
ในป ีพ .ศ .2562และการ เป ิ ด เสรี
ทางการค้าและการเปิดประชาคม

T1: ปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง 
ปัญหาความไม่มั ่นคงทางการเมือง 
ปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชน
ที่เปลี่ยนแปลงไป และความไม่เชื่อมั่น
ของ นักท่องเที่ยว  
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

เศรษฐกิจอาเซียน เป็นโอกาสของภาค
การผลิตในการขยายตลาดสินค้าและ
บริการของพื้นที่ รวมทั ้งมีโอกาสใน
การพ ัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง
และโลจิสติกส์เพื ่อเชื ่อมโยงภายใน
ภูมิภาค เพื่อรองรับ การขนส่งสินค้า 
และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
 (Economic Factor)  

O3: การสถาปนาความสัมพันธ์จาก
สังคมมุสลิมในอาเซียนและโลกอาหรับ
เอื้อต่อการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์
และความร ่วมมือทางการค้า  การ
พัฒนาทางด้านสังคมมุสลิม ที่สามารถ
เช ื ่ อมโยงก ับการท ่อง เท ี ่ ยว  กับ
ต่างประเทศ และเปิดโอกาสในการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน  
O4 : โอกาสในการ เช ื ่ อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงเช่น หาดใหญ่ และพ้ืนที่
ของภาคใต้ทั้งฝั ่งอ่าวไทย และอันดา
มัน ซึ่งเป็นที่รู ้จักของประเทศเพื ่อน
บ้านในการดึงดูด นักท่องเที่ยว  

T2: การแข่งขันด้านการตลาดสินค้า
จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สินค้าฮา
ลาลจากประเทศมาเลเซ ีย  แฟชั่น
มุสลิมจากอินโดนีเซีย เป็นต้น ทำให้
ตลาดมีการแข่งขันกันสูง ทั้งทางการ
ต ล า ด  แ ล ะก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม  
T3. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจาก
ภายนอก พหุวัฒนธรรม การบริโภค
สื่อวัฒนธรรม ที่ไม่เหมาะสมทำให้วิถี
ช ีว ิต และสิ ่งที ่ด ีงามทางวัฒนธรรม
ประเพณีเปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
เรียนรู้วิถีชีวิต 
T4: การแข็งตัวของค่าเง ินบาท ค่า
ครองชีพสูง สถานะการณ์ภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ตกต่ำต่อการตัดสินใจ มา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม  
 (Socio-cultural Factor)  

O5: การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแหล่ง
เรียนรู ้จากโครงการอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริการท่องเที่ยว เรียนรู้หลัก
ปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง  การ
ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยววิถีชีวิต 
ว ัฒนธรรม  และการท ่ อ ง เท ี ่ ย ว 
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

การเกษตร การเรียนรู ้จากปราชญ์
ชาวบ้านในจังหวัดชายแดนใต้  กับ
จังหวัดใกล้เคียง  
O6 : กระแสความเต ิบโตของการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิต การท่องเที่ยวเรียนรู้
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ
ผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเพณี ที ่มีอัตลักษณ์เฉพาะ การ
ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ เป็นโอกาสใน
การทำการตลาดการท่องเที ่ยวใน
ชายแดนใต้ เจาะกลุ ่มนักท่องเที ่ยว
เฉพาะกลุ่ม  

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
 (Technological Factor)  

O7: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศการก้าวสู่สังคมดิจิตอลและ
การค ้ า กา รบร ิ ก า ร  ท ี ่ ม ี ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีมากขึ ้น การเติบโตของ
แอพพลิเคชั่นด้านการท่องเที่ยว ทำให้
เ ข ้ าถ ึ งน ั กท ่ อง เท ี ่ ย วท ั ้ ง ใน และ
ต่างประเทศได้ง่าย เป็นโอกาสในการ
พัฒนาตลาด และบริการด้านการ
ท่องเที ่ยวของ 3จังหวัดชายแดนใต้ 
กับสังคมภายนอก  

T5: การเชื่อมโยง การบูรณาการ ใน
การให้บริการแก่นักท่องเที ่ยวผ่าน
แดน  การพ ัฒนา โปรแกรม  การ
ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ใกล้เคียง ยังไม่เป็นเส้นทางที่
เช ื ่อมโยงต่อกัน ักบการท่องเท ี ่ยว 
ชายแดนใต้  
T6: การสื่อสารสถานการณ์ในพื้นที่ที่
ไม่มีการกลั่นกรองอย่างเหมะสม ทำ
ให้กระทบต่อ ภาพลักษณ์ของพื ้นที่  
และกระทบต่อความเชื ่อมมั ่นของ
น ักท ่องเท ี ่ยวท ั ้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศ  

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
 (Environmental Factor)  

O8: เครือข่ายNGOในพื้นที่ใกล้เคียงที่
เป ็นรอยต ่อสามารถบูรณการการ
ทำงานร่วม กับเครือข่ายของจังหวัด 
เพื ่อการเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล และการจัดการแบบมีส่วน
ร่วมที ่เข้มแข็ง และการผสานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน  
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ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

ปัจจัยด้านกฎหมาย  
 (Law)  

O9: มีกฎหมายเป็นการเฉพาะเพ่ือการ
กำกับดูแล และพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศ 

T7: กฎหมายล้าสมัย 
T8: การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจัง
และครอบคลุม 

2.7  การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
  2.7.1 การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน
และภายนอก 
    ผู ้ศึกษาได้จัดทำแบบวิเคราะห์เพื ่อหาค่าถ่วงน้ำหนักสภาวะแวดล้อม
ภายในและภายนอก และส่งต่อให้กลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬา ในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 5 ท่าน เพื่อให้คะแนนถ่วงน้ำหนักราย
ประเด็น โดยกำหนดให้คะแนนถ่วงน้ำหนักรวมทุกข้อมีค่าไม่เกิน 1 ซึ่งสรุปได้ดังตามตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 ค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 
                 คนที่ 

รายการ 

ปัจจัยภายใน 

1 2 3 4 5 
ค่าน้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

E: Environmental Factor 0.25 0.30 0.25 0.25 0.30 0.27 

S: Socio-cultural Factor 0.25 0.25 0.25 0.30 0.25 0.26 

E: Economic Factor 0.25 0.25 0.20 0.20 0.20 0.22 

T: Technological Factor 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

P: Political Factor 0.10 0.05 0.15 0.05 0.10 0.09 

L: Law 0.05 0.05 0.05 0.10 0.05 0.06 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยภายในที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) เรียงลำดับความสำคัญจากมาก-น้อย มองว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านกฎหมาย  
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ตารางท่ี 7 ค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 
                   คนที่ 

รายการ 

ปัจจัยภายนอก 

1 2 3 4 5 
ค่าน้ำหนัก

คะแนนเฉลี่ย 

E: Environmental Factor 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.26 

S: Socio-cultural Factor 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.23 

E: Economic Factor 0.20 0.25 0.25 0.25 0.20 0.23 

T: Technological Factor 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10 0.12 

L: Law 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 

P: Political Factor 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

    จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยภายนอกที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) เรียงลำดับความสำคัญจากมาก-น้อย มองว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านกฎหมาย ปัจจัยด้านการเมือง 
  2.7.2  การวิเคราะห์โดยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอก 
    ผ ู ้ ศ ึกษาได ้ส ัมภาษณ ์ข ้ าราชการของสำน ักงานปล ัดกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของหน่วยงาน จำนวน 15 ท่าน เพื่อให้ประเมิน
ประเด็นที ่จะมีผลกระทบต่อเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) โดยให้เป็นลำดับคะแนนจาก “0” หมายถึง ประเด็นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน จนถึง “5” หมายถึง ประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการดำเนินงานมากที่สุด ซึ่งสามารถ
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังตารางที่ 8 และ9 
ตารางท่ี 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน 

ประเด็นสำคัญ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนน
เฉลี่ย 

Weaknesses 

P: Political Factor 4.73 S1 5.00 W1 
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E: Economic Factor 5.00 S2 5.00 W2 

4.20 S3 5.00 W3 

  4.00 W4 

  5.00 W5 

S: Socio-cultural Factor 4.84 S4 4.72 W6 

T: Technological Factor 4.24 S5 4.00 W7 

4.40 S6 4.00 W8 

E: Environmental Factor 5.00 S7 3.72 W9 

  4.00 W10 

L: Law 5.00 S8 5.00 W11 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.67 ∑ S 4.49 ∑ W 

 

ประเด็นสำคัญ 

โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities ค ะ แ น น
เฉลี่ย 

Threats 

P: Political Factor 4.76 O1 5.00 T1 

4.76 O2   

E: Economic Factor 4.36 O3 4.24 T2 

  4.00 T3 

4.80 O4 4.28 T4 

S: Socio-cultural Factor 4.72 O5   

4.72 O6   

T: Technological Factor 4.36 O7 4.24 T5 
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ประเด็นสำคัญ 

โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities ค ะ แ น น
เฉลี่ย 

Threats 

  3.72 T6 

E: Environmental Factor 3.32 O8   

L: Law 4.92 O9 4.12 T7 

  4.84 T8 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.52 ∑ O 4.30 ∑ T 

    จากตารางที่ 8 ได้แสดงคะแนนเฉลี ่ยที ่กลุ ่มตัวอย่างประเมินสภาวะ
แวดล้อมภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ว่ามี
ผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยปัจจัยที่เป็นเชิงบวก ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และ
โอกาส (Opportunities) ม ีจำนวนเป ็นบวก  ( + ) และป ัจจ ัยท ี ่ เป ็นเช ิงลบ ได ้แก่  จ ุดอ ่อน 
(Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) มีจำนวนเป็นลบ ( - ) จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า 
    ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (S) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 4.67 คะแนน  
    ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (W) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.24 คะแนน  
    ปัจจัยที่เป็นโอกาส (O) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 4.52 คะแนน  
    ปัจจัยที่เป็นภัยคุกคาม (T) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.30 คะแนน  
    ซึ่งสรุปผลได้ว่าภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.43 คะแนน ปัจจัยที่เป็นโอกาส +0.22 คะแนน  
ตารางท่ี 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นสำคัญ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนน
เฉลี่ย 

Weaknesse
s 

P: Political Factor 4.88 S1 3.93 W1 

  4.73 W2 

E: Economic Factor 4.84 S2 4.60 W3 

4.80 S3   
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ประเด็นสำคัญ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนน
เฉลี่ย 

Weaknesse
s 

S: Socio-cultural Factor 4.72 S4 4.80 W4 

4.36 S5   

T: Technological Factor 4.24 S6 4.27 W5 

E: Environmental Factor 3.96 S7 4.46 W6 

3.92 S8   

L: Law 3.88 S9 4.33 W7 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.40 ∑ S 4.45 ∑ W 

ประเด็นสำคัญ 

โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนน
เฉลี่ย 

Threats 

P: Political Factor 4.92 O1 5.00 T1 

  3.16 T2 

E: Economic Factor 4.36 O2 4.24 T3 

4.80 O3 4.28 T4 

S: Socio-cultural Factor 4.72 O4 3.12 T5 

4.52 O5 4.72 T6 

T: Technological Factor 4.36 O6 4.24 T7 

4.00 O7 3.72 T8 

  4.32 T9 

E: Environmental Factor 4.76 O8 5.00 T10 
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ประเด็นสำคัญ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนน
เฉลี่ย 

Weaknesse
s 

3.92 O9 4.16 T11 

L: Law 4.92 O10 4.12 T12 

  4.84 T13 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.50 ∑ O 4.22 ∑ T 

    จากตารางที่ 9 ได้แสดงคะแนนเฉลี ่ยที ่กลุ ่มตัวอย่างประเมินสภาวะ
แวดล้อมภายนอกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ว่ามี
ผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยปัจจัยที่เป็นเชิงบวก ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และ
โอกาส (Opportunities) ม ีจำนวนเป ็นบวก  ( + ) และป ัจจ ัยท ี ่ เป ็นเช ิงลบ ได ้แก่  จ ุดอ ่อน 
(Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) มีจำนวนเป็นลบ ( - ) จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า 
    ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (S) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.40 คะแนน  
    ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (W) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.45 คะแนน  
    ปัจจัยที่เป็นโอกาส (O) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 4.50 คะแนน  
    ปัจจัยที่เป็นภัยคุกคาม (T) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.22 คะแนน  
    ซึ่งสรุปผลได้ว่าภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดน
ใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง -0.05 คะแนน ปัจจัยที่เป็นโอกาส +0.28 
คะแนน  
ตารางท่ี 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 

รายการปัจจัย ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก คะแนนเฉลี่ย 

จุดแข็ง: Strengths 4.67 4.40 4.54 

จุดอ่อน: Weaknesses 4.24 4.45 4.45 

โอกาส: Opportunities  4.52 4.50 4.51 

อุปสรรค: Threats  4.30 4.22 4.26 

    จากตารางที่ 10 ได้แสดงคะแนนเฉลี ่ยที่กลุ ่มตัวอย่างประเมินสภาวะ
แวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส) ว่ามีผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยปัจจัยที่เป็นเชิงบวก ได้แก่  
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จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) มีจำนวนเป็นบวก ( + ) และปัจจัยที่เป็นเชิงลบ 
ได้แก่ จุดอ่อน (Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) มีจำนวนเป็นลบ ( - ) จากการประเมินของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
    ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (S) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.54 คะแนน  
    ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (W) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.45 คะแนน  
    ปัจจัยที่เป็นโอกาส (O) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 4.51 คะแนน  
    ปัจจัยที่เป็นภัยคุกคาม (T) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.26 คะแนน  
    สรุปผลได้ว่าภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 0.09 คะแนน ปัจจัยที่เป็นโอกาส +0.25 คะแนน  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้มีทั้งจุดแข็ง และโอกาสในการ
พัฒนาและส่งเสริมเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 
  2.6.3  ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักและสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายในและภายนอก 
    ผู ้ศึกษาได้คำนวณและกำหนดค่าน้ำหนักของคะแนนในการประเมิน
สภาวะแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกแล้ว รายละเอียดปรากฎดัง ตารางที่ 11 และ12 โดย 
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักจะหมายถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อความสำเร็จของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยค่าที่มากจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวรุนแรงกว่าค่าที่น้อยกว่า ทั้งนี้  
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักจะถูกนำไปใช้ในการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวต่อไป ซึ่งมีผลดังตารางที่ 11 และ12 
ตารางท่ี 11 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายในปัจจัยเชิงบวก จุดแข็ง (Strengths) และ
โอกาส (Opportunities)  

รายการปัจจัยภายนอก 
ค่า

น้ำหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ำหนัก 
สรุปผล 

S (2)  W (3)  S (2) x (1)  W (3) x (1)  

P: Political Factor  0.05 5.00 5.00 0.25 0.25 -  

E: Economic Factor  0.26 4.60 4.75 1.20 1.24 0.04  

S: Socio-cultural Factor  0.23 4.84 4.72 1.11 1.09 0.03  

T: Technological Factor  0.12 4.32 4.00 0.52 0.48 0.04  

E: Environmental Factor  0.26 5.00 3.86 1.30 1.00 0.30  

L: Law  0.11 5.00 5.00 0.55 0.55 -  

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.93 4.35 0.57  
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ตารางที่ 12 สรุปผลคะแนนเฉลี ่ยสภาวะแวดล้อมภายในปัจจัยที ่เป็นเชิงลบ ได้แก่ จุดอ่อน 
(Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats)  
 

รายการปัจจัยภายนอก 
ค่า

น้ำหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ำหนัก 
สรุปผล 

O (2) T (3) O (2) x (1) T (3) x (1) 

P: Political Factor 0.05 4.76 5.00 0.24 0.25 -0.01  

E: Economic Factor 0.26 4.58 4.17 1.19 1.08 0.11  

S: Socio-cultural Factor 0.23 4.72 0..00 1.09 0.00 1.09  

T: Technological Factor 0.12 4.36 3.98 0.52 0.48 0.05  

E: Environmental Factor 0.26 3.32 0.00 0.86 0.00 0.86  

L: Law 0.11 4.92 4.48 0.54 0.49 0.05  

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.44 2.05 2.39  

 จากตารางที่ 11 และ12 ได้แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว พบว่าปัจจัยที่
เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.93 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.35 
คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.58 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้
คะแนนรวมเฉลี่ย +4.44 คะแนน และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -2.05 คะแนน สรุป
ได้ว่าปัจจัยที่เป็นโอกาสมีผลมากกว่าที่เป็นภัยคุกคาม 2.39 แสดงให้เห็นโอกาสอย่างสูง 
ตารางท่ี 13 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากการถ่วงน้ำหนักสภาวะแวดล้อมภายนอก ปัจจัยเชิงบวก จุด
แข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities)  

รายการปัจจัยภายนอก 
ค่า

น้ำหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ำหนัก 
สรุปผล S (2) W (3) S (2 )  x 

(1) 
W (3) x (1) 

P: Political Factor 0.05 4.88 4.12 0.24 0.21 0.04  

E: Economic Factor 0.26 4.82 5.00 1.25 1.30 -0.05  

S: Socio-cultural Factor 0.23 4.54 4.72 1.04 1.09 -0.04  

T: Technological Factor 0.12 4.24 4.00 0.51 0.48 0.03  

E: Environmental Factor 0.26 3.94 4.24 1.02 1.10 -0.08  

L: Law 0.11 3.88 4.52 0.43 0.50 -0.07  

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.5 4.47 0.03  
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ตารางที่ 14 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากการถ่วงน้ำหนักสภาวะแวดล้อมภายนอกปัจจัยที่เป็นเชิงลบ 
ได้แก่ จุดอ่อน (Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats)  

รายการปัจจัยภายนอก 
ค่า

น้ำหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ำหนัก 
สรุปผล 

O (2) T (3) O (2) x (1) T (3) x (1) 

P: Political Factor 0.05 4.92 4.08 0.25 0.20 0.04  

E: Economic Factor 0.26 4.58 4.26 1.19 1.11 0.08  

S: Socio-cultural Factor 0.23 4.62 3.92 1.06 0.90 0.16  

T: Technological Factor 0.12 4.18 4.09 0.50 0.49 0.01  

E: Environmental Factor 0.26 4.34 4.58 1.13 1.19 -0.06  

L: Law 0.11 4.92 4.48 0.54 0.49 0.05  

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.67 4.18 0.49  

 จากตารางที่ 13 และ14 ได้แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว พบว่าปัจจัยที่
เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.50 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.47 
คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.03 แสดงให้เห็นว่าจุดแข็งและจุดอ่อนมีปัจจัย
ที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.67 คะแนน และปัจจัยที่
เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.18 คะแนน สรุปได้ว่าปัจจัยที่เป็นโอกาสมีผลมากกว่าที่เป็นภัย
คุกคาม 0.49 แสดงให้เห็นโอกาสอย่างสูง 
ตารางท่ี 15 ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการถ่วงน้ำหนักสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 

รายการปัจจัย ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก คะแนนเฉลี่ย 

จุดแข็ง: Strengths 4.93 4.5 4.72 

จุดอ่อน: Weaknesses 4.35 4.47 4.41 

โอกาส: Opportunities  4.44 4.67 4.56 

อุปสรรค: Threats  2.05 4.18 3.12 

 จากตาราง 15 เมื่อนำคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมาหา
คะแนนเฉลี่ย พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.72 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้
คะแนนรวมเฉลี่ย -4.41 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.31 แสดงให้เห็นว่าจุด
แข็งมีน้ำหนักที่มากกว่าจึงเป็นสิ่งที่สามารถนำจุดแข็งมาเป็นจุดส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
ในขณะที่ปัจจัยที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.56 คะแนน และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนน
รวมเฉลี่ย -3.12 คะแนน สรุปได้ว่าปัจจัยที่เป็นโอกาสมีผลมากกว่าที่เป็นภัยคุกคาม 1.44 แสดงให้เห็น
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โอกาสอย่างสูงในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และถ้านำจุดแข็งและโอกาส ที่มีคะแนน 4.72 
และ4.56 มารวมกันได้คะแนนที่ 9.28 และนำจุดอ่อนและอุปสรรค ที่มีคะแนน 4.56 และ3.12 มา
รวมกันได้คะแนนที่ 7.68 จะทำให้เห็นส่วนต่างที่ 1.6 จึงแสดงให้เห็นจุดแข็งและโอกาสมีแนวทางใน
การส่งเสริมและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 
 2.6.4  การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
    เมื่อนำเอาข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ได้ถ่วง
น้ำหนักคะแนนแล้ว มาระบุตำแหน่งในกราฟเรดาห์ ที ่plot ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
ก็จะสามารถระบุตำแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Strategic Position) ขององค์กรทำได้ โดยใช้แนวคิด 
TOWS Matrix ซึ่งสามารถแบ่งตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้เป็น 4 พ้ืนที่ที่มีความหมายต่างกัน ดังนี้ 
    1) S-O เป็นตำแหน่งที ่แสดงว่าองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส 
องค์กรประเภทนี้จึงควรกำหนดทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
    2) W-O เป็นตำแหน่งที่แสดงถึงโอกาสที่ได้เปรียบ แต่ภาพรวมภายใน
องค์กรมีจุดอ่อนที่ต้องการการแก้ไข ดังนั้นองค์กรประเภทนี้ควรดำเนินกลยุทธ์เชิงแก้ไข ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาองค์กร (Turnaround) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน และสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน 
    3) S-T เป็นตำแหน่งที่ระบุความองค์กรสามารถพ่ึงพาตัวเองได้จากจุดแข็ง
ภายใน แม้ว่าปัจจัยภายนอกจะไม่เอื้อต่อการเติบโตก็ตาม องค์กรประเภทนี้ควรดำเนินกลยุทธ์เชิง
ป้องกัน เพ่ือใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤต หรือสร้างโอกาส 
    4) W-T เป็นตำแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อาจจะเป็นวิกฤตในอนาคต 
ดังนั้น องค์กรที่อยู่ในตำแหน่งทางยุทธศาสตร์นี้  ควรเร่งการดำเนินกลยุทธ์เชิงรับ โดยแก้ไขจุดอ่อน
หรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่เป็นปัญหา เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
แผนภาพที่ 10 การวิเคราะห์ TOWS Matric 

 
    จากข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากตารางสรุปผลคะแนนถ่วงน้ำหนักปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลดังกล่าว มาจัดทำเป็นกราฟเรดาห์ เพื่อแสดงตำแหน่ง
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ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ปรากฎ
ดังแผนภาพที่ 2.9  
แผนภาพที่ 11 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของเขตพัฒนาการท่องเที ่ยว 
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 

 
 จากแผนภาพที่ 11 แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของเขตพัฒนาการ
ท่องเที ่ยวพหุว ัฒนธรรมชายแดนใต้ พบว่าเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวพหุว ัฒนธรรมชายแดนใต้ 
มีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ จะเห็นถึงจึงแข็งและโอกาสที่มี
คะแนนค่อนข้างสูง ส่วนจุดอ่อนและอุปสรรคมีอัตราเฉลี่ยที่ต่ำกว่า แสดงให้เห็นว่ามีขีดความสามารถ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ดังนั้น จึง
ควรกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกโดยนำจุดแข็งและโอกาสมากำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน  
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
 การศึกษาครั ้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที ่ยว และตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที ่มี
ผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
ขับเคลื่อนไทยสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จากการประมวลรายงาน
การศึกษาในอดีต และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน จึงควรกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกโดยนำจุด
แข็งและโอกาสมากำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน สรุปผลได้ดังนี้ 
3.1 ENDs: เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ () (วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค)์  
 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs)  
 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ สามารถบูรณการการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นกลไกหลักของประเทศในการลดความเหลื่อมล้ำ  ด้วยการสร้างและกระจายรายได้
ให้แก่ประชาชนได้อย่างมั่นคง บนความยั่งยืนของทรัพยากรอันหลากหลายของประเทศ บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 วิสัยทัศน ์(Vision)  
 “การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือหลักในการลดความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ภายในปี 2566” 
 พันธกิจ (Mission)  
 ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบูรณาการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ 
 เป้าหมาย (Goal)  
 การท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และกระจายรายได้ให้กับ
ประชาชนในประเทศอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
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3.2 WAYs: กลยุทธ์ในการดำเนินการ (ประเด็นกลยุทธ์)  
 การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการ หรือ WAYs จะได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกที่มีความสำคัญ  
ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix จึงควรกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกโดยนำจุดแข็งและโอกาสมากำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน สรุปได้ 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ตารางท่ี 16 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

“การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือหลักในการลดความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ภายในปี 2566” 

S1: ป ร ะ ช า ก ร  3
จ ังหว ัดภาคใต ้ โดย
ส ่ ว น ใ ห ญ ่ น ั บ ถื อ
ศาสนาอิสลาม กลุ่ม
ประเทศอิสลามจึงมี
ความเป็นกันเองใน
กลุ่มอิสลาม 

S1: รัฐบาลมีเสียงข้าง
มากที่สามารถกำหนด
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

W1: การบ ูรณาการ
ขององค ์กรภาค ี ใน
การ เ ช ื ่ อม โย งการ
พัฒนาในมิติเศรษฐกิจ
ส ั งคมความม ั ่ นคง 
และสิ่งแวดล้อม ยังไม่
มีความเข้มแข็ง และ
เป็นการพัฒนาที ่ ไ ม่
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

W1: ภาพลักษณ์ของ
รัฐบาลอาจส่งผลต่อ
การตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว 

S2: สภาพภูมิสังคมมี
ว ิถีเกษตรที ่สามารถ
เช ื ่ อมโยงก ับพ ื ้นที่
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  และมี
สภาพภูมิประเทศ มี

S2: ค่าครองชีพราคา
ถูก 

W2: จ า ก
สถานการณ์covid19 
ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ 
น ักท ่อง เท ี ่ ยว ไม ่ มี

W2: ความเป็นกลาง
ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

ความอ ุดมสมบ ูรณ์
เ ห ม า ะ แ ก ่ ก า ร ท ำ
การเกษตร โดยเป็น
แ ห ล ่ ง ผ ล ิ ต พื ช
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ  เ ช่ น 
ยางพารา ข้าว ปาล์ม 
น้ำมัน ปศุส ัตว์ เช่น 
โคเนื้อ แพะ และสัตว์
ปีก ที่มีความต่อเนื่อง
รองรับอุตสาหกรรม
การผลิต และไม้ผล 
อ ี กท ั ้ ง  ย ั ง ม ี ศ ู น ย์
ว ิทยาศาสตร์อาหาร
ฮาลาลมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี ซึ่งส่งผล
ต่อการท่องเที่ยว เชิง
ว ัฒนธรรมอาหารที่
เชื่อมโยงกับอาหารฮา
ลาล และเก ิดความ
หลากหลายทางการ

กำลังในการเดินทาง
มาท่องเที่ยว 



69 

วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

ท่องเที ่ยวในด้านวิถี
ชีวิต ของสังคม ชุมชน 
มีชุมชนการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกระจายทุก
พ ื ้ น ที่  ม ี ผ ล ผ ลิ ต 
ผล ิตภ ัณฑ ์ช ุมชนที่
เ ช ื ่ อม โยงก ับ  การ
ท่องเที่ยว 
S3: ธุรกิจการบริการ 
การค ้าส ่ ง  ค ้ าปลีก 
ข อ ง  3จ ั ง ห ว ั ด  มี
ห้างสรรพสินค้าขนาด
ใ ห ญ ่ ม ี ก ิ จ ก ร ร ม 
ท า ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
การค้าการลงทุน ที่
ห ล า ก ห ล า ย  มี
ธ น า ค า ร พ า ณ ิ ช ย์
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่
หลากหลาย มีโรงแรม 
ที่มีมาตรฐาน ในการ
รองร ับน ักเด ินทาง 

S3: ราคาที่พักถูก W3: ขาดการบริหาร
จ ั ด ก า ร ด ้ า น ก า ร
พ ั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที ่ยวแบบยั่งยืน
น ักท ่องเท ี ่ ยวท ี ่มา
ท่องเที ่ยว (จะไปพัก
ค ้ า ง ท ี ่ ห า ด ใ ห ญ่
มากกว่าการใช้บริการ
ในพ ื ้ นที่  3จ ั งหวั ด
ช ายแดน ใต้ )  ข าด
การสรางสรรค ์และ
พัฒนาเพ ิ ่มเต ิม ซึ่ ง
ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร

W3: จ า ก
สถานการณ์covid19 
ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ 
นักท ่องงเท ี ่ยวไม ่มี
กำลังในการเดินทาง
มาท่องเที่ยว 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

นักท่องเที่ยว และการ
ประชุมสัมมนา 

ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  ตลอด
ฤดูกาลท่องเที ่ยวที ่มี
ช ื ่ อ เ ส ี ย ง ใ น ร ะดั บ
นานาชาติ และมีพลัง
ในการด ึ ง ด ู ด  การ
ท่องเที ่ยวที ่เข้มแข็ง 
แ ล ะ ร ู ป แ บ บ ก า ร
ดำเนินการไม่ได้มีการ
สร้างสรรค์รองรับการ
แ ข ่ ง ข ั น ข ั น ข อ ง
อ ุ ต ส าหกร ร ม ก า ร
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

S4: ม ี ส ถ านท ี ่ ท า ง
ประวัต ิศาสตร์ และ
ศูนย์กลางของศาสนา
อ ิ ส ล า ม  มี
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น 
ม ร ด ก  ท า ง
ประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้
จ ั ก แ ล ะ ศ ร ั ท ธ า

S4: ความหลากหลาย
ทางว ัฒนธรรมท ี ่มี
เอกลักษณ์หนึ ่งเดียว
ของประเทศ 

W4: บ ุ คล ากรด ้ าน
การท ่องเท ี ่ ยวท ี ่ มี
ค ุณภาพและมีความ
สร้างสรรค์ในกิจกรรม
การท่องเที่ยว ยังไม่ได้
ร ับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื ่อง ขาดทักษะ
บร ิการรองร ั บการ

W4: นักท่องเที ่ยวไม่
ทราบแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที ่มาก
พอ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

เล ื ่อมใสของบ ุคคล
ทั่วไป ลักษณะสังคม
พห ุ ว ัฒนธรรม  อัต
ลักษณ์ วิถีชุมชน ทั้ง
อิสลาม พุทธศาสนา 
ว ั ฒ น ธ ร ร ม จี น 
ประเพณี  และการ
บริการฮาลาลเป็นที่รู้
จ ักอย ่างแพร ่หลาย 
ท ั ้ ง ใ น  แ ล ะ
ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ที่
สามารถสร้างคุณค่า 
และม ูลค ่ าท ั ้ ง ก าร
ท่องเที ่ยว และการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ
ข อ ง  3จ ั ง ห วั ด 
ชายแดนใต้ 

ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ร ะ ดั บ
น า น า ช า ติ  แ ล ะ
ผู ้ประกอบการ ด้าน
การท ่องเท ี ่ ยวของ
พื ้นที ่ย ังไม ่เข ้มแข็ง 
ขาดประสบการณ์ใน
การทำการตลาดการ
ท่องเที ่ยวนานาชาติ 
แ ล ะ ย ั ง  ไ ม ่ ม ี ขี ด
ความสามารถอย่าง
เพียงพอที ่จะรองรับ
ก ับการแข ่งข ันของ
ตลาดการท่องเที่ยวใน
ระด ับประเทศและ
นานาชาติ 

S5: มี
สถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิต 
และพัฒนาบุคลากร

S5: เป็นประเทศที ่มี
ประว ัต ิศาสตร ์และ
วัฒนธรรมที่ยาวนาน 

W5: ส ถ า น ก า ร ณ์
ความไม่สงบในพื้นที่
จ ั ง ห ว ั ด ช า ย แ ด น
ภาคใต ้ย ั งส ่ งผลต่อ

W5: การจัดการข่าวที่
ม ี ผลต ่อประเทศที่
ล่าช้า 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

สำหรับอุตสาหกรรม 
กา รท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  มี
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นํา
ช ุมชน ที ่โดดเด่นใน
ก า ร พ ั ฒ น า ก า ร
ท่องเที่ยวชุมชน 

ภาพลักษณ์ ความไม่
ปลอดภัยและความ
เชื่อมั่นด้านการลงทุน
และการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที ่

S6: เ ส ้ น ท า ง ก า ร
ค ม น า ค ม ข อ ง  3
จังหวัดชายแดนใต้ มี
ท ั ้ งทางบก ทางราง 
ทางน ้ำ ทางอากาศ 
และจ ุ ด เ ช ื ่ อ ม โ ย ง
ท า ง ก า ร ค ม น า ค ม
ขนส่ง และโลจิสติกส์
ก ับจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้และอาเซียน
ตอนล่าง สะดวก ต่อ
การท่องเที่ยว มีพื้นที่
การค ้ าชายแดน มี
ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่องเที่ยวชายแดน 

S6: โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางอินเตอร์ดีที่ด ี

W6: ศ ั ก ยภ าพของ
ชุมชนในการรักษาสิ่ง
ที ่ดีงามของชุมชนให้
คงอยู่และการจัดการ
ทร ัพยากร  ทางการ
ท่องเที ่ยวของชุมชน
ยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ชุมชน
ย ั ง ข าดท ั กษะการ
บริการนักท่องเที ่ยว 
ทั้งในและต่างประเทศ 
และความสามารถใน
การริเริ ่มสร้างสรรค์
ก ิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร
ต ล า ด  เ พ ื ่ อ ก า ร

W6: น ักท ่ อง เท ี ่ ย ว
ชาวต ่างชาต ิย ั ง ไม่
ท ร า บ ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
ชีวภาพของประเทศ
ไทย 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

เ ช ื ่ อม โยงก ั บ  การ
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ย ั ง ไ ม่
เพียงพอต่อการดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

S7: 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบน ิ เ ว ศมี
ความหลากหลายทั้ง
ทางบก (ป่าฮาลา-บา
ลา)  และทางทะเล 
(หาดตะโละกาโปร์  
หาดแฆแฆจ ั งห วั ด
ปัตตานี และหาดนรา
ท ั ศ น์ จ ั ง ห วั ด
นราธิวาส) รวมทั ้งมี
ประเพณี วัฒนธรรม 
ว ิถ ีช ุมชนที ่ โดดเด่น

S7: ม ี ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
ชีวภาพ 

W7: ระบบการสื่อสาร
การประชา สัมพันธ์
ของหน่วยงานรัฐยังไม่
เป็นปฏิบัติการเชิงรุก
ที่เข้าถึง นักท่องเที่ยว 

W7: ปัญกฎหมายการ
เข้าเมืองของประเทศ
ไทยที่ยุ่งยาก 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

และเป ็นอ ัตล ักษณ์
ของพ ื ้นที่  สามารถ
พ ั ฒ น า ไ ป ส ู ่ ก า ร
ท่องเที่ยวทั้งเชิงนิเวศ 
เชิงประวัติศาสตร์และ
เช ิ ง ว ัฒนธรรมว ิ ถี
ชาวเล และประเพณี
ที ่เกี ่ยวข้องกับความ
ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง
นิเวศน์ป ่าเขา และ
นิเวศน์ทางทะเล 
S8: มีกฎหมายเฉพาะ
ในการจ ัดการความ
สงบในพ ื ้นที่  ได ้แก่  
พระราชกำหนดการ
บร ิหารราชการ ใน
สถานการณ์ฉ ุกเฉิน 
พ . ศ .  2548 แ ล ะ
พระราชบัญญัติการ
ร ั กษาความม ั ่ นคง

S8: มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล ภูเขา น้ำตก 
ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ ์

W8: การเข ้าถ ึงองค์
ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ ก า ร
ส ื ่ อสารผ ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็ว
ส ู ง ม ี จ ำก ั ดกา ร ใช้  
ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง
ประชาชนใน 3จังหวัด
ชายแดนใต้ และยังมี
พื ้นที ่ที ่มีข้อจำกัดใน
การใช้เทคโนโลยีที่ยัง
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

ภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ.2551 

ไ ม ่ ท ั ่ ว ถ ึ ง  ท ำ ใ ห้
นักท่องเที่ยวไม่ได้รับ
ความสะดวก 

  S9: ประ เทศ ไทยมี
กฎหมายท ี ่สงเสริม
ด้านการท่องเที่ยว 

W9: 
ทรัพยากรธรรมชาติ
เ ส ื ่ อ ม โ ท รมส ่ ง ผล
กระทบต่อความอุดม
ส ม บ ู ร ณ ์ ข อ ง
ทรัพยากรทางทะเล 
การก ัดเซาะชายฝั่ ง 
และปัญหาอุทกภัยมี
แนวโน้มรุนแรงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะปัญหา
อ ่ าวป ัตตาน ี เส ื ่ อม
โทรม ปัญหาทางด้าน
ข น ส ่ ง ท า ง เ รื อ 
เน ื ่องจากม ีตะกอน
จากแม ่น ้ ำป ัตตานี  
และคลองจากอ ่าว
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

ไหลทับถมทำให้เกิด
ก า ร ต ื ้ น เ ข ิ น  เ กิ ด
อ ุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
เดินเรือทำให้เร ือไม่
สามารถเข้าเทียบท่า
และใช้ประโยชน์ได้
เต็มที ่

    W10: ปัญหาอนามัย
สิ ่งแวดล้อมในพื ้นที่
ชุมชน พื้นที่ท่องเที่ยว 
และป ัญหาส ุขภาพ
อนามัย และวิถ ีทาง
ด ้ า น ส ุ ข ภ า พ ข อ ง
ชุมชนยังไม่เข ้มแข็ง 
ประช าชนย ั ง ข า ด
ความตระหนักในการ
สร้างวิถีสุขภาวะที่ดี  
และพฤติกรรมเสี ่ยง
ต่อโรคที่ไม่ติดต่อ โรค
ท ี ่ เ ป ็ นป ัญห า ข อ ง
ช ุ ม ช น โ ด ย เ ฉ พ า ะ
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

ปัญหาอนามัยแม่และ
เด็กเกิดความไม ่มั่นใจ
ในการบริโภคอาหาร
ป ล อ ด ภ ั ย ข อ ง
นักท่องเที่ยว 

    W11: เจ ้าหน ้าท ี ่ ไม่
สามารถใช้กฎหมาย
ด ั ง ก ล ่ า ว เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ 

  

โอกาสภายใน (opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) 
O1: การพ ัฒนาความร ่ วมมื อ
ระหว่างประเทศเช่นกรอบการ
พ ัฒนา เ ขต เ ศ ร ษฐก ิ จ 3ฝ ่ า ย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 
( IMT-GT) โครงการพัฒนาร ่วม
ไทย –มาเลเซีย (JDA) โครงการ
ย ุทธศาสตร์  การพ ัฒนาร ่วม
สำหร ับพ ื ้นท ี ่ชายแดนไทย  – 
มาเลเซีย (JDS) สร้างโอกาสใน
การขยายความร ่วมมือในการ

O1: การท่องเที ่ยวเป็นประเด็น
สำคัญในการพัฒนาประเทศ  

ด้านการเมือง  -ควรใช้การท่องเที่ยว
เป็นประเด็นสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ 
 -ควรส ่ ง เสร ิ มการ
ท ่ อ ง เท ี ่ ย ว ในกลุ่ ม
ป ร ะ เ ท ศ อ ิ ส ล า ม 
โดยเฉพาะอินโดนีเซีย 
มาเลเซ ีย  และไทย 
( IMT-GT) และก ลุ่ ม
ช น ช ั ้ น ก ล า ง  ใ น

ด้านการเมือง  -ค ว ร แ ก ้ ไ ข
ภาพลักษณ์ทางด้าน
การ เม ื อ งระหว ่ า ง
ประเทศให ้ม ีความ
เป ็นกลางทางการ
เมืองระหว่างประเทศ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

พัฒนา เศรษฐกิจ โครงสร ้าง
พื ้นฐาน การค้า การท่องเที ่ยว
และการลงทุนร่วมกันเนื่องจากมี
ต้นทุนของวัฒนธรรม ที่ใกล้เคียง
กัน 

ประ เทศตลาด เกิด
ใหม ่

O2: ประเทศไทยเป็นประธาน
อาเซียนในปีพ.ศ.2562และการ
เปิดเสรีทางการค้าและการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น
โอกาสของภาคการผลิตในการ
ขยายตลาดสินค้าและบริการของ
พ ื ้นที่  รวมท ั ้ งม ี โอกาสในการ
พ ัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง
และโลจ ิสต ิกส ์ เพ ื ่อเช ื ่อมโยง
ภายในภูมิภาค เพื่อรองรับ การ
ขนส่งสินค้า และการท่องเที ่ยว
ระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น 

O2: การขยายตัวของกลุ่มชนชั้น
กลาง ในประเทศตลาดเกิดใหม่ 

ด้านเศรษฐกิจ  - ควรใช้จุดแข็งด้าน
ราคาในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว  - ควร
ใช้ความหลากหลาย
ของส ินค้าที ่มาจาก
ชายแดนของประเทศ
เพ ื ่ อนบ ้ าน ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ด้านเศรษฐกิจ  -ส่งเสริมการพักใน
พื ้นที่ โดยการสร ้าง
แรงด ึงด ูดในพ ักใน
พ้ืนที ่
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

O3: การสถาปนาความสัมพันธ์
จากสังคมมุสลิมในอาเซียนและ
โลกอาหรับเอื้อต่อการเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ทางการค้า การพัฒนาทางด้าน
สังคมมุสลิม ที่สามารถเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว กับต่างประเทศ 
และเปิดโอกาสในการเชื ่อมโยง
การท่องเที่ยวระหว่างกัน  

O3: การลงท ุน ในการพ ัฒนา
โครงข่ายคมนาคมของภาครัฐ 

ด้านสังคม-วัฒนธรรม  - ใ ช ้ ค ว า ม
หลากหลายทางด้าน
สังคม-วัฒนธรรม ใน
ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว 
 - สร ้างจ ุดขายของ
ว ัฒนธรรมอ ิ สลาม 
รวมถึงวัฒนธรรมทาง
อาหารในการส่งเสริม
ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว 
 -ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร
ท่องเที ่ยวโดยชุมชน
โดยขายการส่งเสริม
การเรียนรู้ที ่แตกต่าง
จากว ัฒนธรรมภาค
อ่ืน ๆของประเทศไทย 
 
 
 
  

ด้านสังคม-วัฒนธรรม  -ก า ร จ ั ด ก า ร
ภาพลักษณ์ในพื ้นที่  
 -การประชาสัมพันธ์
ด ้ า น ส ั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรมในพื้นที่ให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง 

โอกาสภายใน (opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

O4: โอกาสในการเชื ่อมโยงการ
ท่องเที ่ยวกับแหล่งท่องเที ่ยว
สำค ัญในพ ื ้นท ี ่ ใกล ้ เค ียง เช่น 
หาดใหญ่ และพื้นที่ของภาคใต้ทั้ง
ฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน ซึ่งเป็น
ที่รู ้จักของประเทศเพื่อนบ้านใน
การดึงดูด นักท่องเที่ยว 

O4: การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่
ได้รับความนิยมสูงขึ้น 

ด้านเทคโนโลยี  -สร้างความเชื่อม่ัน
ทางด้านอินเตอร์เน็ต
ให้แก่นักท่องเที่ยว 
 -ส่งเสริมการใชใน
วัฒนธรรมส่งเสริม
ทางการตลาด และ
การจัดการฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวที่
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

ด้านเทคโนโลยี  -การประชาสัมพันธ์
เรื ่องการสื ่อสารและ
อินเตอร ์ให ้น ักท ่อง
ท ร าบถ ึ ง ข ้ อ ม ู ล ที่
ถูกต้อง 

O5: การเชื่อมโยงการท่องเที ่ยว
แหล่งเร ียนร ู ้จากโครงการอัน
เน ื ่องมาจากพระราชดำร ิการ
ท่องเที ่ยว เร ียนรู ้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยว
ช ุมชน การท ่องเท ี ่ยวว ิถ ีช ีวิต 
วัฒนธรรม และการท่องเท ี ่ยว 
การ เกษตร  การ เ ร ี ยนร ู ้ จ าก
ปราชญ ์ ช า วบ ้ าน ในจ ั งห วั ด
ชายแดนใต้ กับจังหวัดใกล้เคียง  

O5: กา รม ี บทบาท ข อ ง ก ลุ่ ม 
Millennium และGen-Z 

ด้านสิ่งแวดล้อม  -ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ขายความ
หลากหลายและ
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ 
 -ขายความสดใหม่
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ 

ด้านสิ่งแวดล้อม  - การประชาสัมพันธ์
เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ให้เห็นถึง
ความหลากหลายและ
ความอุดมสมบูรณ์ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

O6: กระแสความเติบโตของการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิต การท่องเที่ยว
เรียนรู้วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
เ ช ิ ง ก ี ฬ า แล ะผ จญภ ั ย  กา ร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี 
ท ี ่ ม ี อ ั ต ล ั กษณ ์ เ ฉพาะ  ก า ร
ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ เป็นโอกาส
ในการทำการตลาดการท่องเที่ยว
ใ น ช า ย แ ด น ใ ต้  เ จ า ะ ก ลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 

O6: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ด้านกฎหมาย  -ใช้ข้อได้เปรียบในข้อ
กฎหมายในการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
รวมถึงงบประมาณใน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ด้านกฎหมาย  - ส่งเสร ิมบังค ับใช้
กฎหมายให้สามารถ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างเป็นรูปธรรม 

โอกาสภายใน (opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (S-O) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) 
O7: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศการก ้ าวส ู ่ ส ั ง คม
ดิจิตอลและการค้าการบริการ ที่มี
การใช้เทคโนโลยีมากขึ ้น การ
เติบโตของแอพพลิเคชั่นด้านการ
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  ท ำ ใ ห ้ เ ข ้ า ถึ ง
น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ท ั ้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศได้ง่าย เป็นโอกาสใน
การพัฒนาตลาด และบริการด้าน

O7: Internet of Things (IoT)          
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

การท ่องเท ี ่ ยวของ  3จ ั งหวัด
ชายแดนใต้ กับสังคมภายนอก 

O8: เ ค ร ื อ ข ่ า ย NGOใ นพ ื ้ น ที่
ใกล้เคียงที ่เป็นรอยต่อสามารถ
บ ูรณการการทำงานร ่วม  กับ
เครือข่ายของจังหวัด เพื่อการเฝ้า
ระวังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
และการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่
เข้มแข็ง และการผสานข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวระหว่างกัน  

O8: นักท่องเที ่ยวจัดอันดับให้
ประเทศไทยมีความสวยงามติด
อันดับโลก 

        

O9: มีกฎหมายเป็นการเฉพาะ
เ พ ื ่ อ ก า ร ก ำ ก ั บ ด ู แ ล  แ ล ะ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 

O9: UN Sustainable 
Development Goals: SDGs 

        

  O10: มีกฎหมายเป็นการเฉพาะ
เ พ ื ่ อ ก า ร ก ำ ก ั บ ด ู แ ล  แ ล ะ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

ภัยคุกคามภายใน (threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) กลยุทธ์เชิงรับ (W-T) 
T1: ปัญหาอาชญากรรม ความ
ร ุนแรง ป ัญหาความไม ่ม ั ่นคง
ทางการเม ือง ปัญหาการแพร่  
ระบาดของยาเสพติดส่งผลต่อวิถี
ช ี ว ิตของช ุมชน  ประชาชนที่
เปล ี ่ยนแปลงไป และความไม่
เชื่อมั่นของ นักท่องเที่ยว 

T1: ภัยก่อการร้าย และความไม่
สงบภายในประเทศ 

ด้านการเมือง  - ใช ้การท ่องเท ี ่ยว
เป็นเครื ่องมือในการ
ส ร ้ า ง ก า ร ร ั บ ร ู ้ ถึ ง
น โ ย บ า ย ด ้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวของรัฐบาล 
เพื ่อป ้องกันการก่อ
การร้าย 

ด้านการเมือง  -การส ่ ง เสร ิมและ
สร้างความเข้าใจใน
การการบ ูรณาการ
ขององค ์กรภาค ี ใน
การ เ ช ื ่ อม โ ยงการ
พัฒนาในมิติเศรษฐกิจ
ส ั งคมความม ั ่ นคง 
และสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความเข ้มแข็ง และ
เป็นการพัฒนาที ่ ไม่
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

T2: การแข่งข ันด้านการตลาด
สินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ส ิ น ค ้ า ฮ า ล า ล จ า ก ป ร ะ เ ท ศ
มาเล เซ ี ย  แฟช ั ่ นม ุ สล ิมจาก
อินโดนีเซีย เป็นต้น ทำให้ตลาดมี
การแข่งข ันกันส ูง ทั ้งทางการ

T2: มาตรการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ด้านเศรษฐกิจ  - การส่งเสริมสินค้า
ในพ้ืนที ่

ด้านเศรษฐกิจ  -สร้างความเข้มแข็ง
ข อ ง ก ล ุ ่ ม ธ ุ ร กิ จ
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ใ ห ้ มี ด
ความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที ่ยว 
ร ่ ว ม ถ ึ ง ก า ร ท ำ
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

ตลาด และการท ่องเท ี ่ยว เชิง
วัฒนธรรม 

ก า ร ต ล า ด ใ น
ต่างประเทศ 

T3. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จากภายนอก พหุวัฒนธรรม การ
บร ิ โภคส ื ่ อว ัฒนธรรม  ท ี ่ ไ ม่
เหมาะสมทำให้วิถีชีวิต และสิ่งที่ดี
ง ามทางว ัฒนธรรมประเพณี
เปลี ่ยนแปลงไป กระทบต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
เรียนรู้วิถีชีวิต 

T3: ภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัว 
และมีความไม่แน่นอนสูง 

ด้านสังคม-วัฒนธรรม  - การส่งเสริมความ
เข ้มแข ็งของช ุมชน
เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ว ัฒนธรรมอันดีงาม
ข อ ง ส ั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรมในพืน้ที ่

ด้านสังคม-วัฒนธรรม  -การส่งเสริมเพื่อการ
รองรับนักท่องเที ่ยว 
เช่นการเป็นเจ้าบ้านที่
ด ี ให ้ แก ่ ประชาชน 
ช ุ ม ช น ใ น พ ื ้ น ที่  3
จังหวัด 

T4: การแข็งตัวของค่าเงินบาท 
ค ่าครองช ีพส ูง  สถานะการณ์
ภาวะทางเศรษฐกิจที ่ตกต่ำต่อ
การตัดสินใจ มาท่องเที ่ยวของ
นักท่องเที่ยว 
  

T4: ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ด้านเทคโนโลยี  -การจ ัดการข ้อมูล
ด ้านการท ่องเท ี ่ยว 
และความปลอดภัยที่
ถ ู ก ต ้ อ ง ใ ห ้ แ ก่
นักท่องเที่ยว 

ด้านเทคโนโลยี  - การจัดการข้อมูลที่
ถ ู ก ต ้ อ ง  ร ว ด เ ร็ ว 
ส ื ่ อ ส า ร ไ ป ยั ง
บุคคลภายนอกและ
น ักท ่องเท ี ่ยวอย ่าง
รวดเร็ว 

ภัยคุกคามภายใน (threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S-T) กลยุทธ์เชิงรับ (W-T) 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

T5: การเชื่อมโยง การบูรณาการ 
ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ผ่านแดน การพัฒนาโปรแกรม 
การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ยังไม่
เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงต่อกันักบ
การท่องเที่ยว ชายแดนใต้  

T5: สังคมผู ้ส ูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(Aged Society)  

ด้านสิ่งแวดล้อม  -การประชาสัมพันธ์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะ
ส่งผลกระทบต่อการ
ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว แ ล ะ
น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว จ ะ
น้อยลง 

ด้านสิ่งแวดล้อม  - ประชาสัมพันธ์และ
ส ื ่ อ ก า ร ด ้ า น
ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ใ ห้
ประชาชนในพ ื ้ นที่
ทราบว่า สิ่งแวดล้อม
จ ะ ส ่ ง ผ ล ต้ อ
น ักท ่องเท ี ่ยว  และ
รายได้ของประชานใน
พ้ืนที ่

T6: การสื ่อสารสถานการณ์ใน
พื้นที่ที่ไม่มีการกลั่นกรองอย่างเห
ม ะ ส ม  ท ำ ใ ห ้ ก ร ะ ท บ ต่ อ 
ภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ และกระทบ
ต ่ อ ค ว า ม เ ช ื ่ อ ม ม ั ่ น ข อ ง
นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

T6: การพัฒนาเมืองเพื ่อรองรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ด้านกฎหมาย  -ส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 

ด้านกฎหมาย  -ส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 
 -บ ั ง ค ั บ ใ ช ้ แ ล ะ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โ ดย ใช ้ โ อกาศของ
กฎหมายตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

T7: กฎหมายล้าสมัย T7: การจัดการข้อมูลและข่าวสาร
ที่เป็นภัยต่อประเทศ 

        

T8: การบังคับใช้กฎหมายที ่ไม่
จริงจังและครอบคลุม 

T8: การโจรกรรมข ้อม ูลส ่ วน
บุคคล 
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วิสัยทัศน์ (Vision) จุดแข็งภายใน (strengths) จุดอ่อนภายใน (weaknesses) 

  T9: Sharing Economy ที่มีความ
ซับซ้อนของอุปทาน 

        

  T10: ขาดการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

        

  T11: การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 

        

   (Climate Change)          
  T12: กฎหมายล้าสมัย         
  T13: การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่

จริงจังและครอบคลุม 
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จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั ้งภายในและภายนอกที่มีความสำคัญ ด้วย
เครื่องมือ TOWS Matrix จึงนำวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 1) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวที ่มี
เอกลักษณ์ชายแดนใต้ ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน และแข่งขันได้    
 2) การพัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร และการสร้างสังคมรองรับการขยายตัวของ
การท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้   
 3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก การท่องเที่ยวชายแดนใต้
เชื่อมโยงกับฝั่งอันดามัน อ่าวไทย ประเทศ และอาเซียนตอนใต้   
 4) การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวมุสลิม และพหุ
วัฒนธรรมมลายู พุทธ จีนของประเทศ และการพัฒนาการตลาดเฉพาะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ ยว
ระดับชาติ และนานาชาติ   
 5) การพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้หนุนเสริมคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง และ การเติบโตที่ยั่งยืน  
3.3 MEANs: มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (แผนงานโครงการ)  
 จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั ้งภายในและภายนอกที ่มี
ความสำคัญ ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix จึงนำวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ชายแดนใต้ ให้เกิดความสมดุลยั่งยืน และแข่งขันได้  
 ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ และคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
หลัก สินค้าที่ระลึก และบริการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และแข่งขันได้ พัฒนาระบบการบริหารการ
ท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้แบบมีส่วนร่วม และการเป็นเจ้าของโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อม
ทั้งสร้างรูปแบบและ มาตรการในการรักษาสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ทั้งในเชิงพ้ืนที่ 
เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบ การท่องเที่ยว เพื่อให้ชายแดนใต้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในทุก
เวลา ตลอดจนส่งเสริมกีฬา และมหกรรมนันทนาการ เพ่ือการท่องเที่ยว และสันติสุขชายแดนใต้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร และการสร้างสังคมรองรับ
การขยายตัวของการท่องเที่ยว พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้  
 ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีด
ความสามารถ ในการแข่งขัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
การส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถประชาชน ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวของตนเอง และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเตรียมพร้อมสังคม ชุมชน
ชายแดนใต้รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมในระดับประเทศและนานาชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที ่ 3. การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน สิ ่งอำนวยความสะดวก การ
ท่องเที่ยวชายแดนใต้เชื่อมโยงกับฝั่งอันดามัน อ่าวไทย ประเทศ และอาเซียนตอนใต้  
 ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ด้านการ
ท่องเที่ยวทางบก ทางราง และทางอากาศในพ้ืนที่ให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเชื่อมโยงอาเซียนตอน
ใต้ ฝั ่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน การสร้างสรรค์สิ ่งจูงใจทางการท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวก และบริการรัฐเพื่อการท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย และเป็นสากล และการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัย และสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
มุสลิม และพหุวัฒนธรรมมลายู พุทธ จีนของประเทศ และการพัฒนาการตลาดเฉพาะเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวระดับชาติ และนานาชาติ  
 ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการเสริมสร้างมาตรฐานท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่ม เพื่อดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และกระตุ้น
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัล 
การสร้างแบรนด์การตลาดสมัยใหม่ เพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้หนุนเสริม
คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และ การเติบโตที่ย่ังยืน  
 ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ให้เห็นถึงประโยชน์ของการ
ท่องเที่ยวว่าสามารถสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ ด้วยการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้ รวมถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลการพัฒนา และบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
อย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล การส่งเสริมการเติบโตทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนบนคุณภาพ
ชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงกับอาเซียน
ใต้ เพื ่อการพัฒนาการท่องเที ่ยวชายแดนใต้สู ่สากล พร้อมทั ้งสร้างบรรยากาศการพัฒนาธุรกิจ
ท่องเที่ยว และการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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ตารางท่ี 17 วิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการท่องเที่ยว 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ด้านการท่องเที่ยว 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม X  X X X 

การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ X  X X X 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย 

X  X   

การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  X X   

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  X X X  

การพัฒนาระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว X X X X X 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ด้านการท่องเที่ยว 6 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 1.1 เพื่อการพัฒนา
คุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยใช้
เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ในพ้ืนที่เป็น
จุดขาย1.2 เพ่ือการ
สร้างรายได้จาก
สินค้าโดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยจะเป็น
เครื่องมือในการ
กระจายรายได้ ลด
ความเลื่อมล้ำ และ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

1.3 สร้างขีด
ความสามารถ
ทางด้านการแข่งขัน
จากเอกลักษณ์และ 

2.1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสิ่ง
อำนวยความสะดวก
ในการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

 

3.1 เพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
รองรับการขยายตัว
ของ 
การท่องเที่ยวพหุ
วัฒนธรรมชายแดน
ใต ้ 

4.1 เพ่ือการ
เสริมสร้างความเป็น
เลิศในการเป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวมุสลิม 
และพหุวัฒนธรรม
มลายู พุทธ จีน ของ
ประเทศ 4.2 เพ่ือ
การพัฒนาการตลาด
เฉพาะเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวระดับชาติ 
และนานาชาติ  

4.3 เพ่ือการเป็น
ศูนย์ประชุม
นานาชาติสำหรับ
ตลาดประเทศมุสลิม 

5.1  เพื่อใช้การ
ท่องเที่ยว 
พหุวัฒนธรรม
ชายแดนใต้เป็น
เครื่องมือในการ
สื่อสารกับประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
กับนโยบายของ
รัฐบาล 

5.2 เพ่ือใช้การ
ท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

5.3 เพ่ือใช้การ
ท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการ
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ด้านการท่องเที่ยว 6 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 สร้างความม่ันคงใน
พ้ืนที่ระดับชุมชน  

5.4 เพ่ือใช้การ
ท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการ
สื่อสารภาพลักษณ์
และข้อมูลที่ถูกต้อง
รวดเร็วกับ
ประชาชนในพื้นท่ี
และนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
 จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกที่มีความสำคัญ ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix จึงนำวิเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Flagship project) ได้ดังนี ้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการต่อยอดสินค้าที ่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน
ชายแดนใต้ให้เป็นของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการปักหมุดผู้ประกอบการมรดก อาหารจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

วัฒนธรรมจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการคุ้มครองการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิ
ป ัญญาเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอด ไปสู ่การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
เอกล ักษณ์ของช ุมชนจ ังหว ัดชายแดนใต ้รองรับ
นักท่องเที่ยวนานาชาติในรูปแบบ ดิจิทัล  

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัด ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์ถนนศิลปะในตัวเมือง
สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรูปแบบ Street Art 
เพ่ือการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ปัตตานี วังเก่า 7 หัวเมือง 
ศาลาเจ้าแม่ลิมก่อเหนี ่ยว ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ เมือง
โบราณยะรัง)  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมือง
โบราณยะรังเพ่ือการท่องเที่ยว 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการสร้างและพัฒนาพิพิธภัณฑ์หอศานติธรรมใน
พ้ืนที่จังหวัดยะลา  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการปักหมุดผู้ประกอบการมรดก อาหารจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

วัฒนธรรมจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการผลิตและเผยแพร่ตำรับมรดก อาหารปัตตานี 
ยะลา นราธิวาสเพื่อการท่องเที่ยวแบบ ภาษา (Pattani 
Heritage Recipe)  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการ
สร้างสรรค์กจิกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นของที่ระลึก
ของชุมชนรองรับการท่องเที ่ยวระดับประเทศ และ
นานาชาติ  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัตวิถีชายแดนใต้  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตพ้ืนที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนสาย 410 ยะรัง ตันหยงลุโล๊ะ เพ่ือ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณยะรัง  

แขวงการทาง  ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้างสนามบินเพื ่อการพาณิชย์จังหวัด
ปัตตานี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้างหอดูเดือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในช่วงเดือนรอมฎอน บริเวณสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์จังหวัดปัตตานี  

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งนราธิวาสมาปัตตานี  แขวงการทาง  ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมือง
โบราณยะรังเพ่ือการท่องเที่ยว 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระหว่างอำเภอตาก
ใบกับอำเภอปาเสมัส ประเทศมาเลเซีย  

แขวงการทาง  ภาครัฐ 

โครงการสร้างสิ ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 
จากอาเซ ียนใต ้ เพ ื ่อเข ้ามาในจ ังหว ัดชายแดนใต้  
(Tourism rest area)  

แขวงการทาง  ภาครัฐ 

โครงการสร้างสิ ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวทันสมัย  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการเพ่ิมเส้นทาง
รถไฟจากสถานีปัตตานีเชื่อมต่อไปถึงกัวลาลัมเปอร์เพ่ือ
การท่องเที่ยวทางรางสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  

การรถไฟแห่งประเทศไทย  ภาครัฐ 

โครงการปรับปรุงท่าเรือเพ่ือการท่องเที่ยวปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส  

กรมเจ้าทา่ ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำ สาธารณะในแหล่ง
ท ่องเท ี ่ ยวท ี ่ เป ็นอารยสถาป ัตย ์ เพ ื ่ อคนท ั ้ งมวล 
(universal design) ในแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
ศาสนา และวัฒนธรรม  

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานรองรับ
การแข่งขันกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ภาครัฐ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาระบบโครงสร ้างพื ้นฐาน ในพื ้นที่
ประวัติศาสตร์ ศาสนา เพื ่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ผู้สูงอายุ  

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือรองรับคนทั้ง
มวลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุมคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุ  
(ห้องน้ำ ทางลาด) ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก  

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการพัฒนาเส้นทางทางบก เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
อาเซ ียนใต ้โดยการเจาะอ ุโมงค ์ เ พ่ื อส ่งเสร ิมการ
ท่องเที่ยวบริเวณบ้านกระป๋อง ถนน ยะลา-เบตง  

แขวงการทาง  ภาครัฐ 

โ คร งการพ ัฒนาแหล ่ งท ่ อ ง เท ี ่ ย วทา ง  ศาสนา 
ประวัติศาสตร์  

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ นิเวศน์ป่าเขา  สำน ักงานทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เมือง  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ นิเวศน์ทางทะเล 
นิเวศน์ป่าชายเลน  

สำน ักงานทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการฝึกอบรมผู้นําเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมจากภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 
(OTOP นวัตวิถี)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการฝ ึกอบรมการบร ิการด ้านการท ่องเท ี ่ยว
มาตรฐานฮาลาลระดับกลุ่มนักท่องเที่ยวพรีเมี่ยม  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการฝึกอบรมตัวแทนการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดน
ใต้  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการฝ ึกอบรมการบร ิการด ้านการท่ องเท ี ่ยว
มาตรฐานฮาลาล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการฝึกอบรมนักบริหารการท่องเที่ยวชายแดนใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการฝึกอบรมนักโภชนาการอาหารฮาลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการฝ ึกอบรมย ุว เชฟเพ ื ่อการท ่องเท ี ่ยวพหุ
วัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการเทียบโอนการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตและ
การพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเฉพาะ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อดูแลรักษาความ
ปลอดภ ัย และให ้ความช ่วยเหล ือ น ักท ่องเท ี ่ยว 
(Tourism Gard)  

ตำรวจภูธร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพื้นที่การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ทางทะเล  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพื้นที่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศาสนา  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการของ ผู้ให้บริการและ
บุคลากรการท่องเที่ยวชายแดนใต้  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารพื้นถิ่นรับนักท่องเที่ยว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทั้งด้านภาษาอังกฤษ 
ท ักษะด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศทักษะทางด ้าน
การตลาดท่องเที ่ยวในระบบดิจิทัลแก่บุคลากรการ
ท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการจัดทำหลักสูตรว่าด้วยการบริหารจัดการ
ท่องเที ่ยวเฉพาะ และการฝ ึกอบรมสร ้างบุคลากร
ท่องเที่ยว (นิเวศน์ป่าเขา นิเวศน์ทะเล เชิงวัฒนธรรม 
MICE)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการพัฒนาทักษะธุรกิจบริการทางการท่องเที ่ยว
ชุมชนแบบมืออาชีพ (กลุ่มอาหาร กลุ่มของที่ระลึก กลุ่ม
โฮมสเตย์)  

สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาวิชาการในการบริหารจัดการแรงงาน
ด้านการท่องเที่ยวชายแดนใต้  

แรงงานจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาที่ พักในชุมชน สู่
โฮมสเตย์มาตรฐาน  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางปู”ชุมชนมุสลิม
ที่อยู่ริม “อ่าวปัตตานี”  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันสำคัญของศาสนา
อิสลาม  

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปีใหม่ มลายู ไทย จีน  เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองเบตง  ภาครัฐ 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการโฮมส
เตย์มาตรฐานชาติและฮาลาล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผน
บริหารจัดการสภาวะวิกฤตทางการท่องเที่ยว 

สำนักงานท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนแหลม
โพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการกลางการท่องเที่ยวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้  

ศอ.บต.  ภาครัฐ 

โครงการเทศกาลผลไม้ Pattani fruit festival  หอการค้า สภา อุตสาหกรรม  ภาครัฐ 

โครงการเทศกาลอาหารทะเล seafood festival  หอการค้า สภา อุตสาหกรรม  ภาครัฐ 

โครงการผลักดันให้พื้นป่าฮาลาบาลา-บา ลาฮาลาเป็น
มรดกโลกด ้านน ิ เวศป ่าเขา เพ ื ่อการส ่งเสร ิมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ  

สำนักงานทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปาและความ
งามมาตรฐานฮาลาล  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการพัฒนาระบบการบริการรัฐ ในการเข้าออกด่าน
ชายแดนเพิ ่มความสะดวกความ รวดเร็วและความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวจากฝั่ง อาเซียนใต้  

ด่านชายแดน (เบตง สุไหงโก-ลก)  ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างประเทศ  สำนักงานสาธารณสุข  ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มการแข่งขัน
นกเขาชวาเสียงระดับนานาชาติ จังหวัดยะลา  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการตลาดเส้นทาง โปรแกรมท่องเที่ยว
ชายแดนใต้ ที่ต้องห้ามพลาด  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาราวาน บิ๊กไบค์ และ
รถยนต์ชายแดนใต้  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา  ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที ่ยวชายแดน ใต้โดยการ
เดินทางทางราง  

การรถไฟแห่งประเทศไทย  ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ใต้พ้ืนที่สุไหงโก-
ลกร่วมกับรัฐกลันตัน  

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส  ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจิต วิญญาณของมลายู 
พุทธ และจีน นานาชาติ  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา  ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เมืองชายแดนใต้  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นานาชาติ (การ
แข่งเรือพายนานาชาติ การแข่งขันมวย ไทย การแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ การแข่งขันวิ่งเทรล การแข่งขันเรือใบ
นานาชาติ)  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา  ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนิเวศน์ป่า เขาฮาลาบา
ลา-บาลาฮาลา ชายแดนใต้  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวนั สำคัญของศาสนา
พุทธ  

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวัน สำคัญของคนจีน  เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก เทศบาลเมือง ปัตตานี  

ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวมลายูเดย์ ยะลาเชื่อม
วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในแหลม มลายู สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน)  

เทศบาลนคร ยะลา  ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาการท่องเที ่ยวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการพัฒนา Application หรือเทคโนโลยีสื ่อสาร
เพื ่อการท่องเที ่ยวเพื ่อรองรับการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยวอาหารพหุวัฒนธรรม  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)  ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบWIFI 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล  

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ 

โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เช ื ่อมโยงทางการ
ท่องเที่ยวทางอากาศ ในพื้นที่ สนามบินนราธิวาส และ
สนามบินเบตง  

สำนักงานขนส่งจังหวัด ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ รูปแบบการลงทุน 

หรือแหล่งงบประมาณ 

โครงการส่งเสริมการจัดทำสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์แก่
น ักท่องเที ่ยวในการปฏิบัติตนอย่าง ร ับผิดชอบต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สำน ักงานทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม  

ภาครัฐ 

โครงการส่งเสริมการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
เอกล ักษณ์ของช ุมชนจ ั งหว ัดชายแดนใต้รองรับ
นักท่องเที่ยวนานาชาติในรูปแบบ ดิจิทัล  

สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการสื่อสารคุณค่า และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวพหุ
วัฒนธรรมวิถีมุสลิมชายแดนใต้ เพ่ือกลุ่มเป้าหมายมุสลิม  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นด้านคุณภาพในการจัดบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มจีน พุทธ  

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการอาสาสมัครท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 

โครงการสื่อสารข้อมูลด้านการท่องเที่ยวระดับชุมชน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาครัฐ 
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แผนภาพที่ 12 แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
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แผนภาพที่ 13 กรอบยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5

การพัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเท่ียว สินค้า ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และด้านบริการ
ท่องเท่ียว โดยใช้เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ในพ้ืนท่ีชายแดน
ใต้ให้ เกิดความสมดุล ย่ังยืน 
และแข่งขันได้

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก การ
ท่องเท่ียวชายแดนใต้เช่ือมโยง
การท่องเท่ียวกับประเทศเพ่ือ
บ้าน และนานาชาติโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซียนตอนใต้ 
(I-MGT)

การพัฒนาผู้ประกอบการ ชุมชน
 บุคลากร และการสร้างสังคม
รองรับการขยายตัวของการ
ท่องเท่ียวพหุวัฒนธรรม
ชายแดนใต้

การเสริมสร้างความเป็นเลิศใน
การเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวมุสลิม และพหุ
วัฒนธรรมมลายู พุทธ จีน ของ
ประเทศ และการพัฒนาการ
ตลาดเฉพาะเช่ือมโยง กับการ
ท่องเท่ียวระดับชาติ และ
นานาชาติ รวมถึงการเป็นศูนย์
ประชุมนานาชาติส าหรับตลาด
ประเทศมุสลิม

การใช้การท่องเท่ียวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้เป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับนโยบาย
ของรัฐบาลในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ความม่ันคง 
ความปลอดภัย และการเติบโต
ท่ีย่ังยืน

1.1 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวโดยใช้เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ในพ้ืนท่ีเป็นจุดขาย

2.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียว

3.1 เพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์รองรับการขยายตัวขอ
งารท่องเท่ียวพหุวัฒนธรรม
ชายแดนใต้

4.1 เพ่ือการเสริมสร้างความเป็น
เลิศในการเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเท่ียวมุสลิม และพหุ
วัฒนธรรมมลายู พุทธ จีน ของ
ประเทศ

5.1  เพ่ือใช้การท่องเท่ียวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้เป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกับนโยบาย

1.2 เพ่ือการสร้างรายได้จาก
สินค้าโดยภูมิปัญญาท้องถ่ินโดย
จะเป็นเคร่ืองมือในการกระจาย
รายได้ ลดความเล่ือมล้ า และ
แก้ไขปัญหาความยากจน

4.2 เพ่ือการพัฒนาการตลาด
เฉพาะเช่ือมโยงการท่องเท่ียว
ระดับชาติ และนานาชาติ

5.2 เพ่ือใช้การท่องเท่ียวเป็น
เคร่ืองมือในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี

1.3 สร้างขีดความสามารถ
ทางด้านการแข่งขันจาก
เอกลักษณ์และ

4.3 เพ่ือการเป็นศูนย์ประชุม
นานาชาติส าหรับตลาดประเทศ
มุสลิม

5.3 เพ่ือใช้การท่องเท่ียวเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความ
ม่ันคงในพ้ืนท่ีระดับชุมชน

5.4 เพ่ือใช้การท่องเท่ียวเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสาร
ภาพลักษณ์และข้อมูลท่ีถูกต้อง
รวดเร็วกับประชาชนในพ้ืนท่ี
และนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวต่างประเทศ

โครงการต่อยอดสินค้าท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในชายแดน
ใต้ให้เป็นของท่ีระลึกเพ่ือการ
ท่องเท่ียว

โครงการก่อสร้างสนามบินเพ่ือ
การพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

โครงการฝึกอบรมผู้น าเท่ียว
จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการ
กลางการท่องเท่ียวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้

โครงการพัฒนาเครือข่ายจิต
อาสาการท่องเท่ียวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้

โครงการพัฒนาสินค้าของท่ีระลึก
เพ่ือการท่องเท่ียว

โครงการก่อสร้างหอดูเดือนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในช่วงเดือนรอมฎอน
 บริเวณสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์จังหวัดปัตตานี

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ด้านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม
จากภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน (OTOP 
นวัตวิถี)

โครงการเทศกาลผลไม้ Pattani 
fruit festival

โครงการพัฒนา Application 
หรือเทคโนโลยีส่ือสารเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของการท่องเท่ียว
อาหารพหุวัฒนธรรม

โครงการปักหมุดผู้ประกอบการ
มรดก อาหารจากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

โครงการก่อสร้างถนนเลียบ
ชายฝ่ังนราธิวาสมาปัตตานี

โครงการฝึกอบรมการบริการ
ด้านการท่องเท่ียวมาตรฐานฮา
ลาลระดับกลุ่มนักท่องเท่ียวพ
รีเม่ียม

โครงการเทศกาลอาหารทะเล 
seafood festival

โครงการพัฒนาฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการและประชาสัมพันธ์

โครงการคุ้มครองการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิ
ปัญญาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ต่อยอด ไปสู่การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเมืองโบราณ
ยะรังเพ่ือการท่องเท่ียว

โครงการฝึกอบรมตัวแทนการ
ท่องเท่ียวจังหวัดชายแดนใต้

โครงการผลักดันให้พ้ืนป่าฮาลา
บาลา-บา ลาฮาลาเป็นมรดกโลก
ด้านนิเวศป่าเขา เพ่ือการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยง
กับนานาชาติ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศ ระบบWIFI เพ่ือ
รองรับการท่องเท่ียวยุคดิจิทัล

แผนงานโครงการ
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วิสัยทัศน์ (Vision)

“การท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้เป็นเคร่ืองมือหลักในการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน ภายในปี 2566”

พันธกิจ (Mission)

"ขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างย่ังยืน ผ่านกระบวนการบูรณาการภายใต้การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ"

เป้าหมาย (Goal)

"การท่องเท่ียวเป็นกลไกหลักในการสร้างรายได้อย่างย่ังยืน และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในประเทศอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม "

เป้าประสงค์
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กรอบยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-
2570 
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยทุธศาสตร์ 

 แผนแม่บทประเด็น การท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ โดย
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ และยังคงรักษาจุดเด่น
ของประเทศด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ  
 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพ่ิมข้ึน  
 2) รายได้จากการท่องเทีย่วของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
 3) ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเทีย่วของประเทศไทยดีขึ้น  
 ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจึงควรดำเนินการตามแผนแม่บท ด้านการ
ท่องเที ่ยว แม้จะเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที ่ยวในระดับพื ้นที่  จึงนำเสนอข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ 
 1. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเด็นแรก เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คือการพลักดันงบประมาณให้เป็นไปตามแผนตามยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามงาน 
 2. ในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ ประเด็นที ่ 2 เพื ่อการนำไปสู ่การขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารเพ่ือการนำไปสู่การพลักดันแผนงานไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 3. ในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ ประเด็นที ่ 3 เพื ่อการนำไปสู ่การขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์คือ การสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือกับ
ภาครัฐในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที ่
 4. ในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ ประเด็นที ่ 4 เพื ่อการนำไปสู ่การขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์คือ การสื่อสารกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เห็นถึงประโยชน์ของการท่องเที่ยว
ว่า การท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยจะทำให้เกิดการกระขายรายได้
และลดความเลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ทำให้การพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้ของประเทศไทยให้เกิดการกระจายรายได้จากเมืองหลักไปสู่เมืองรองและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนและสร้างรายได้กับชุมชนจาก
การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกลไก ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคม ความมั่นคง และการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พัฒนา
สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมและการดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้สร้าง
ความรัก ความภาคภูมิใจ และความหวงแหนต่อวิถีชีวิตที่ดีงามของพ้ืนที่ และหนุนเสริมการเสริมสร้าง 
สันติสุขของพ้ืนที่ต่อไป 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล  นายดุลยภาค กรณฑ์แสง       
วัน/เดือน/ปีเกิด  1 เมษายน 2518       
ประวัติการศึกษา 
 นิติศาสตรบัณฑิต          2541   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ     2543   สภาทนายความ   
 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน   2548   สำนักงานข้าราชการพลเรือน 
 การพัฒนากฎหมายภาครัฐเบื้องต้น   2549   สำนักงานกฤษฎีกา  
 การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต   2555   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 พระพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต     2560   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
         ราชวิทยาลัย  
ประวัติตำแหน่งการทำงาน 
 นิติกร 3         
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5      
 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 5       
 นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 2   
 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 6ว.      
 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 6ว.      
 นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ      
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     
 หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 
  
ตำแหน่งปัจจุบัน 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กองกลาง    
 
 


