
การประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยว        
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้          

เพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 18.00 น.
ณ ห้องภูผาเพขร โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

+ INDONESIA

SATUN



หลกัการและเหตุผลของการจัดท าแผนปฎบิัตกิาร

❖ การวางแผนพัฒนาอยา่งมยีทุธศาสตรเ์ชือ่มโยงยทุธศาสตรช์าตแิละกลุม่จังหวัด
✓ นโยบายรัฐบาล โมเดลประเทศไทย 4.0
✓ แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ ในยทุธศาสตรท์ี ่2 ของแผนยทุธศาสตร์

ชาต ิระยะ 20 ปี เรือ่งการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่เพิม่ทักษะในการ
แขง่ขนัของประเทศดา้นการทอ่งเทีย่ว  

✓ ยทุธศาสตรท์ี ่3 ของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 เรือ่ง
การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิแขง่ขนัไดอ้ยา่งยั่งยนื และ

✓ ยทุธศาสตรท์ี ่9 เรือ่งการพัฒนาภมูภิาคเมอืงและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ  
✓ รวมถงึยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวัด อาท ิ

✓ ในยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาขดีความสามารถของทรัพยากรมนุษยด์า้น
การทอ่งเทีย่ว การสรา้งจติส านกึดา้นการทอ่งเทีย่วส าหรับประชาชน และ

✓ มาตรการที ่3.1 การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่วทัง้ระบบให ้
มขีดีความสามารถในการแขง่ขนั

✓ สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วไทย พ.ศ 2558 –
2560 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา ยทุธศาสตรท์ี ่1 การสง่เสรมิ
การตลาดทอ่งเทีย่ว 



วตัถุประสงค์หลกั

❖ เพ่ือจดัท ำแผนปฏิบติักำรพฒันำกำรท่องเท่ียว
ของจงัหวดัเพ่ือพฒันำศกัยภำพกำรท่องเท่ียว
ของกลุ่มจงัหวดัชำยแดนใตเ้พ่ือเพ่ิม
นกัท่องเท่ียวจำกอินโดนีเซียและอำเซียนใต้



กจิกรรมด าเนินการ



1.  การศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์เอกสาร
หรือ ข้อมูลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง จากข้อมูลหลกั 2 ส่วน

สว่นที ่1 ไดแ้ก ่ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายของประเทศ การ
พฒันากลุม่จงัหวดั และแผนทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัการพฒันาการ
ทอ่งเทีย่ว ก าหนดสูแ่นวทางการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตักิาร   ใน 5 ยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาดา้นโลจสิตกิส์ และเสน้ทางคมนาคมทอ่งเทีย่ว
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันามาตรฐานความปลอดภยั
ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาการตลาดและการประชาสมัพนัธ์
ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตรก์ารเชือ่มโยงระหวา่งกลุม่จงัหวดัและประเทศอาเซยีน
ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทนุมนษุย์

สว่นที ่2 ไดแ้ก ่ขอ้มลูประกอบทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัท ัง้ 5 
ยทุธศาสตรข์องประเทศไทย อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี 



2. การสัมภาษณ์เชิงลกึ ( In-dept Interview) 
ในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เช่ียวชาญทีเ่กีย่วข้อง
ในภาพรวมของการท่องเที่ยวอาเซียนใต้ 

จ านวน 32 คน จาก 4 กลุ่มตัวละครที่มบีทบาทที่ส าคญั 

รัฐ

ชุมชน

เอกชน

วิชำกำร
และต่ำงประเทศ
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3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงลกึ
และเชิงวเิคราะห์จากกลุ่มผู้มส่ีวนเกีย่วข้องด้านต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการท่องเที่ยว
ในพืน้ที่ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาควชิาการ ผู้เช่ียวชาญด้านการ
ท่องเที่ยวและการตลาดระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
ทางการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ อาท ิผู้แทนจากการท่องเทีย่วโดย
ชุมชน มัคคุเทศก์ ส่ือมวลชน ส่ือออนไลน์ ตวัแทนน าเที่ยว ฯลฯ 
จ านวน 4 คร้ัง 



คร้ังท่ี 1 กำรประชุมเชิงปฏิบติักำร
เร่ือง ศกัยภำพกำรท่องเท่ียวของกลุ่มจงัหวดัชำยแดนใตสู่้อำเซียน: โอกำสและควำมทำ้ทำย 

ระหวำ่งวนัท่ี 11-12 มกรำคม 2561
ณ หอ้งบุปผำแกรนดฮ์อลล์ ชั้น 5 โรงแรมออเรียนทลั อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ



คร้ังที่ 2 การประชุมโต๊ะกลม
เร่ือง “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจงัหวดัชายแดนใต้สู่อาเซียน : วเิคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร

เพ่ือการพฒันาด้านความปลอดภยัและโลจสิตกิส์ส าหรับการท่องเที่ยว” 
วนัพุธท่ี 4 เมษำยน 2561

ณ หอ้งประชุม 210 ส ำนกังำนอธิกำรบดี มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ



คร้ังที ่3 การประชุมเชิงปฏบัิติการ
เร่ือง “ศักยภาพการท่องเทีย่วของกลุ่มจังหวดัชายแดนใต้สู่อาเซียน: วเิคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบัิติการ ด้านการพฒันาแหล่ง

ท่องเทีย่วและเส้นทางการท่องเทีย่ว 5 จังหวดั ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการท่องเทีย่วแบบบูรณาการ” 
26 - 27 มิถุนายน 2561

ณ ห้องภูผาเพชร โรงแรม ทอีาร์ ร็อคฮิลล์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา



คร้ังที ่4 การประชุมโต๊ะกลม
เร่ือง “ศักยภาพการท่องเทีย่วของกลุ่มจังหวดัชายแดนใต้สู่อาเซียน: วเิคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการ           

เพ่ือการพฒันางานด้านการตลาด ประชาสัมพนัธ์ และทุนมนุษย์ 
27 สิงหำคม 2561

ณ หอ้งประชุม 1401 ชั้น 14 อำคำรศูนยท์รัพยำกรกำรเรียนรู้ฯ (LRC1) มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ







(รา่ง) แผนยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาโลจสิตกิส์

ส าหรบัการทอ่งเทีย่ว (Tourism Logistics) 
กลุม่จงัหวดัชายแดนใต ้เพือ่เพิม่นกัทอ่งเทีย่ว
อนิโดนเีซยี และอาเซยีนใต ้

1



■ ระบบโลจสิตกิสอ์จัฉรยิะ ยังเป็นการขานรับกระแส

การทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนื (Green & Eco Tourism) 

เชน่ ศนูยก์ารทอ่งเทีย่วครบวงจรทีใ่ขร้ะบบโลจสิตกิส์

อจัฉรยิะสามารถใหข้อ้มลูดา้นทีจ่อดรถสาธารณะ และ

บรกิารรถสาธารณะ ซึง่นอกจากจะชว่ยลดมลภาวะทาง

อากาศ และชว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้กล่กูคา้แลว้

ยังสามารถออกแบบเพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่

นักทอ่งเทีย่วในการสง่เสรมิการดแูลสิง่แวดลอ้ม การ

อนุรักษ์ทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว และการสรา้งความ

เขา้ใจถงึมติวิัฒนธรรมทีแ่ตกตา่งหลากหลาย ทีส่ าคญั

มากในการทอ่งเทีย่วเชงิพหวุฒันธรรมในกลุม่จังหวัด

ชายแดนใต ้





กระบวนการวเิคราะหแ์ละจดัท าแผน

1) นวตักรรมโลจสิตกิสอ์ัจฉรยิะ AR (Augmented Reality in Logistics) คอืเทคโนโลยทีีผ่สมความเป็นจรงิ (Real) เขา้กับโลกเสมอืน (Virtual) ใน

การเพิม่ขอ้มลูทีม่คีวามหมายใหก้ับสิง่ของหรอืสถานที ่ในรปูแบบของภาพ เสยีง หรอืการบอกต าแหน่งดว้ยระบบ GPS และอืน่ๆ แลว้แตก่าร

ออกแบบใหร้ะบบไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิใหว้ตัถจุรงิทีม่อียู ่ท าใหผู้ใ้ชม้ขีอ้มลูเชงิลกึเพิม่ขึน้ และสามารถตอบโตไ้ด ้เพยีงเปิดApplication หรอืสอ่ง

กลอ้งบน Smart Phone ไปยังสถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีม่ขีอ้มลู ระบบจะแสดงขอ้มลูอธบิายเพิม่เตมิออกมา และลกูคา้สามารถสอบถามหรอืตอบโตผ้า่น

แอพพลเิคชัน่ไดทั้นที

2) E-Brokerage Platform เป็นพืน้ทีส่ าหรับคน้หาการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ และบรกิารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ซึง่ปัจจบุันสามารถพัฒนาระบบใหส้รา้ง

เป็นแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านไดอ้ยา่งงา่ยดาย เพือ่บรหิารจัดการวางแผนในการขนสง่และเดนิทางทอ่งเทีย่ว ลดปัญหาการวิง่รถขาเดยีว โดยการท า

Headhaul และ Backhaul ในการmatch เสน้ทางทีปั่จจบุันยังมกีารวิง่รถเปลา่กับSupplier หรอืผูบ้รกิารทอ่งเทีย่ว

ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารในเสน้ทางนัน้ๆ จะชว่ยลดตน้ทนุของการขนสง่ สง่ผลใหต้น้ทนุต า่ลง แตบ่รกิารดขี ึน้ ทัง้ชว่ยลดมลภาวะ เป็นการแบง่ปัน

ประโยชนส์ขุตลอดหว่งโซค่ณุคา่

3) เทคโนโลย ีBlockchain support Transparency Logistics เป็นระบบทีล่กูคา้สามารถตรวจสอบความโปรง่ใสในการใหบ้รกิาร รวมถงึการคน้หา

เสน้ทางทอ่งเทีย่ว และราคาคา่บรกิารทีส่ามารถตรวจสอบไดทั้นท ีนอกจากนัน้ยังชว่ยจัดการปัญหาตา่งๆ เชน่การจัดสง่สมัภาระตกหลน่ การเจรจา

ตอ่รอง การก าหนดเงือ่นไขและรปูแบบการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ท าใหล้กูคา้ตัดสนิใจในการวา่จา้งการบรกิารไดร้วดเร็วขึน้ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการลด

ตน้ทนุและเพิม่โอกาสในการเพิม่จ านวนลกูคา้

4) การน านวตักรรมใหม่ๆ ทางดา้นโลจสิตกิสแ์ละหว่งโซอ่ปุทาน เชน่นวตักรรมโลจสิตกิส์ AR. E-Brikerage Platform Blockchain support 

Transparency หรอื IOT (Internet of Things) มาประยกุตใ์ชใ้นภาคอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว จะสง่ผลดอียา่งยิง่ในการจัดการระบบการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายยอ่ย และผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน เพราะนอกจากการบรหิารจัดการดว้ยฐานขอ้มลูบน IT 

Platform แอพพลเิคชัน่ หรอืโทรศัพทแ์บบสมารท์โฟนไดอ้ยา่งงา่ยดาย ทันเหตกุารณ์แบบ Realtimeแลว้ ผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่วยังสามารถ

แบง่ปันการใหบ้รกิารรว่มกัน (Sharing Economy) เพือ่ลดตน้ทนุการขนสง่นักทอ่งเทีย่ว (Carpooling) หรอืน าสว่นตา่งไปเพิม่บรกิารอืน่ๆ ใหก้ับ

ลกูคา้ ซึง่อาจเป็นการน าเงนิไปรว่มกจิกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว หรอืการ Recycle ขยะจากการทอ่งเทีย่ว แลว้ถา่ยรปู Up Load ใหล้กูคา้

พงึพอใจทีไ่ดม้สีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื

5) นอกจากประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารทีด่ ีดว้ยการบรูณาการเทคโนโลยกีารสือ่สารไดอ้ยา่ง Realtime แลว้ นวตักรรม ใหม่ๆ ทางดา้นโลจสิตกิส์

ยังชว่ยสรา้งความโปรง่ใสและความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Transperaency and Corporate Social Responsibility) ในการด าเนนิธรุกจิการทอ่งเทีย่ว

ยั่งยนื และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งไดอ้ยา่งดยีิง่

4) การวเิคราะหโ์ลจสิตกิสท์างการทอ่งเทีย่วทัง้ดา้นกายภาพ คอืการเสน้ทางคมนาคม และการเดนิทางทอ่งเทีย่ว การขนสง่นักทอ่งเทีย่ว ( 

Physical Flow) ดา้นขอ้มลูทางการทอ่งเทีย่ว (Information Flow) รายจังหวดั และระบบการช าระเงนิอเิลคทรอนคิส์ (E-payment E-banking 

ฯลฯ)



กระบวนการวเิคราะหแ์ละจดัท าแผน

1) นวตักรรมโลจสิตกิสอ์ัจฉรยิะ AR (Augmented Reality in Logistics) คอืเทคโนโลยทีีผ่สมความเป็นจรงิ (Real) เขา้กับโลกเสมอืน (Virtual) ใน

การเพิม่ขอ้มลูทีม่คีวามหมายใหก้ับสิง่ของหรอืสถานที ่ในรปูแบบของภาพ เสยีง หรอืการบอกต าแหน่งดว้ยระบบ GPS และอืน่ๆ แลว้แตก่าร

ออกแบบใหร้ะบบไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิใหว้ตัถจุรงิทีม่อียู ่ท าใหผู้ใ้ชม้ขีอ้มลูเชงิลกึเพิม่ขึน้ และสามารถตอบโตไ้ด ้เพยีงเปิดApplication หรอืสอ่ง

กลอ้งบน Smart Phone ไปยังสถานทีท่อ่งเทีย่ว ทีม่ขีอ้มลู ระบบจะแสดงขอ้มลูอธบิายเพิม่เตมิออกมา และลกูคา้สามารถสอบถามหรอืตอบโตผ้า่น

แอพพลเิคชัน่ไดทั้นที

2) E-Brokerage Platform เป็นพืน้ทีส่ าหรับคน้หาการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ และบรกิารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ซึง่ปัจจบุันสามารถพัฒนาระบบใหส้รา้ง

เป็นแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านไดอ้ยา่งงา่ยดาย เพือ่บรหิารจัดการวางแผนในการขนสง่และเดนิทางทอ่งเทีย่ว ลดปัญหาการวิง่รถขาเดยีว โดยการท า

Headhaul และ Backhaul ในการmatch เสน้ทางทีปั่จจบุันยังมกีารวิง่รถเปลา่กับSupplier หรอืผูบ้รกิารทอ่งเทีย่ว

ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารในเสน้ทางนัน้ๆ จะชว่ยลดตน้ทนุของการขนสง่ สง่ผลใหต้น้ทนุต า่ลง แตบ่รกิารดขี ึน้ ทัง้ชว่ยลดมลภาวะ เป็นการแบง่ปัน

ประโยชนส์ขุตลอดหว่งโซค่ณุคา่

3) เทคโนโลย ีBlockchain support Transparency Logistics เป็นระบบทีล่กูคา้สามารถตรวจสอบความโปรง่ใสในการใหบ้รกิาร รวมถงึการคน้หา

เสน้ทางทอ่งเทีย่ว และราคาคา่บรกิารทีส่ามารถตรวจสอบไดทั้นท ีนอกจากนัน้ยังชว่ยจัดการปัญหาตา่งๆ เชน่การจัดสง่สมัภาระตกหลน่ การเจรจา

ตอ่รอง การก าหนดเงือ่นไขและรปูแบบการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ท าใหล้กูคา้ตัดสนิใจในการวา่จา้งการบรกิารไดร้วดเร็วขึน้ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการลด

ตน้ทนุและเพิม่โอกาสในการเพิม่จ านวนลกูคา้

4) การน านวตักรรมใหม่ๆ ทางดา้นโลจสิตกิสแ์ละหว่งโซอ่ปุทาน เชน่นวตักรรมโลจสิตกิส์ AR. E-Brikerage Platform Blockchain support 

Transparency หรอื IOT (Internet of Things) มาประยกุตใ์ชใ้นภาคอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว จะสง่ผลดอียา่งยิง่ในการจัดการระบบการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายยอ่ย และผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน เพราะนอกจากการบรหิารจัดการดว้ยฐานขอ้มลูบน IT 

Platform แอพพลเิคชัน่ หรอืโทรศัพทแ์บบสมารท์โฟนไดอ้ยา่งงา่ยดาย ทันเหตกุารณ์แบบ Realtimeแลว้ ผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่วยังสามารถ

แบง่ปันการใหบ้รกิารรว่มกัน (Sharing Economy) เพือ่ลดตน้ทนุการขนสง่นักทอ่งเทีย่ว (Carpooling) หรอืน าสว่นตา่งไปเพิม่บรกิารอืน่ๆ ใหก้ับ

ลกูคา้ ซึง่อาจเป็นการน าเงนิไปรว่มกจิกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว หรอืการ Recycle ขยะจากการทอ่งเทีย่ว แลว้ถา่ยรปู Up Load ใหล้กูคา้

พงึพอใจทีไ่ดม้สีว่นรว่มในการทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื

5) นอกจากประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารทีด่ ีดว้ยการบรูณาการเทคโนโลยกีารสือ่สารไดอ้ยา่ง Realtime แลว้ นวตักรรม ใหม่ๆ ทางดา้นโลจสิตกิส์

ยังชว่ยสรา้งความโปรง่ใสและความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Transperaency and Corporate Social Responsibility) ในการด าเนนิธรุกจิการทอ่งเทีย่ว

ยั่งยนื และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งไดอ้ยา่งดยีิง่

4) การวเิคราะหโ์ลจสิตกิสท์างการทอ่งเทีย่วทัง้ดา้นกายภาพ คอืการเสน้ทางคมนาคม และการเดนิทางทอ่งเทีย่ว การขนสง่นักทอ่งเทีย่ว ( 

Physical Flow) ดา้นขอ้มลูทางการทอ่งเทีย่ว (Information Flow) รายจังหวดั และระบบการช าระเงนิอเิลคทรอนคิส์ (E-payment E-banking 

ฯลฯ)



(รา่ง) แผนยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาโลจสิตกิสส์ าหรบัการทอ่งเทีย่ว 
(Tourism Logistics) กลุม่จงัหวดัชายแดนใต ้เพือ่เพิม่นกัทอ่งเทีย่ว
อนิโดนเีซยี และอาเซยีนใต ้

1

  ย  ธ์    1 :           โ   ส   ส ์  ฉ  ย  พื  พ ฒ     ย  พ        ย      
      ด  ย ด ใ         โซ       
  ย  ธ์    2 :    พ ฒ     โ โ ย โ   ส   ส์           ย 
  ย  ธ์    3 :            ด      ข     โ   ส   สด์   ข     
           ย  (Information Flow) ใ           ส  ย    ส              ข  
               ส   ได ส    ส ย      ส   
  ย  ธ์    4 :            ด      ข     โ   ส   สด์          
  ย  ธ์    5 :    พ ฒ        ษย์              ย       ส          ย ข    ใ  
ส    ถส     พ ฒ     ื    ย   ์ใ      โ   ส   ส์        ได  ย     
   ส  ธ   พ
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1. ออกแบบระบบโลจสิตกิส์

อจัฉรยิะเพือ่พฒันา

ศกัยภาพทอ่งเทีย่วกลุม่

จงัหวดัชายแดนใตแ้ละหว่ง

โซอ่ปุทาน

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. ออกแบบระบบโลจสิตกิสอ์จัฉรยิะดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศทีเ่หมาะสม

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. ฝึกอบรมผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วใหส้ามารถ

ประยกุตก์ารใชง้านไดด้ว้ยตนเอง

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโลจสิตกิสแ์ละเสน้ทางคมนาคมทอ่งเทีย่ว

เป้าหมาย : การพัฒนานวัตกรรมระบบโลจสิตกิสอ์ัจฉรยิะ เพือ่จัดการฐานขอ้มลูโลจสิตกิส์

และหว่งโซอ่ปุทานใหม้คีวามทันสมัยเชือ่มโยงการทอ่งเทีย่ว 5 จังหวัด
ชายแดนใต ้
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2. การพฒันาเทคโนโลยี

โลจสิตกิสก์ารทอ่งเทีย่ว

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. เก็บรวบรวมฐานขอ้มลูโลจสิตกิสด์า้นกายภาพใน

รปูแบบ Infographic หรอืเทคโนโลย ีAR ที่

สวยงามและเขา้ใจงา่ยแบบหลายภาษาอาท ิไทย 

องักฤษ จนี บาฮาซาร์ ฯลฯ 

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. พัฒนาและบรหิารจัดการฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วเนือ่งกบั

เสน้ทางคมนาคมทกุประเภท ทกุชอ่งทาง รวม

เสน้ทางการเดนิทางทอ่งเทีย่ว และระบบรองรับที่

ทันสมัยตลอดเวลา มชีอ่งทางการสบืคน้ไดง้า่ย

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโลจสิตกิสแ์ละเสน้ทางคมนาคมทอ่งเทีย่ว
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3. การบรหิารจดัการ

ฐานขอ้มลูโลจสิตกิสด์า้น

ขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว 

(Information Flow) ใหม้ี

ความทนัสมยั ตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุ

ภาคสว่น

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. จัดเก็บขอ้มลูสถานทีท่อ่งเทีย่ว รายชือ่บรษัิททัวร ์

ผูป้ระกอบการ ราคาขายและแพ็คเกจทัวร ์บรกิาร

ทางธรุกจิและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วเนือ่งทกุประเภท 

ขอ้มลูการเดนิทาง ปฏทินิทอ่งเทีย่ว ขอ้มลูบรกิาร

ฉุกเฉนิ

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. การบรหิารจัดการขอ้มลูใหท้ันสมัยตลอดเวลา หา

ชอ่งทางการสบืคน้ทีง่า่ยและสะดวก

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโลจสิตกิสแ์ละเสน้ทางคมนาคมทอ่งเทีย่ว
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4. การบรหิารจดัการ

ฐานขอ้มลูโลจสิตกิสด์า้น

การเงนิ

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1.จัดเก็บขอ้มลูในการจองตัว๋โดยสาร ทีพ่ัก 

ยานพาหนะ การช าระเงนิผา่นระบบ E-Payment E-

Bangkok E-Money เพือ่ความสะดวกในการช าระเงนิ 

และการประเมนิวเิคราะหข์อ้มลู

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. พัฒนาขอ้ความใหท้ันสมัย ตรงเวลา ตอบสนองการ

บรกิารตวัเองได ้

2. เตรยีมระบบทีเ่หมาะสมเพือ่การบรหิารจัดการขอ้มลู

ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโลจสิตกิสแ์ละเสน้ทางคมนาคมทอ่งเทีย่ว
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5. การพฒันาทนุมนษุยภ์าค

การทอ่งเทีย่วและภาคสว่นที่

เกีย่วขอ้ง ใหส้ามารถสรา้ง

พฒันา หรอืประยกุตใ์ช้

ระบบโลจสิตกิสน์วตักรรม

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. บคุลากรทกุภาคสว่นไดรั้บการพัฒนาศกัยภาพใน

ดา้นตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ 

Application 

2. การออกแบบระบบงา่ยตอ่การใชง้าน โดยเฉพาะ

ฐานขอ้มลูโลจสิตกิสท์ีม่ปีระสทิธภิาพ

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. พัฒนาทนุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่วใหส้ามารถ

บรหิารจัดการดา้นโลจสิตกิสด์ว้ยตนเอง

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโลจสิตกิสแ์ละเสน้ทางคมนาคมทอ่งเทีย่ว



(รา่ง) แผนยทุธศาสตรด์า้นการพฒันา
ความปลอดภยัในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
กลุม่จงัหวดัชายแดนใตสู้อ่าเซยีน 

2



กระบวนการวเิคราะหจ์ดัท าแผนยทุธศาสตรค์วามปลอดภยั

☆จ าแนกหนว่ยทีเ่ก ีย่วขอ้ง☆ประเภทของภยัในการทอ่งเทีย่ว

(1) จ าแนกตาม"หน่วย" ● นักทอ่งเทีย่ว

● ผูใ้หบ้รกิารการทอ่งเทีย่ว ●สถานทีท่อ่งเทีย่ว

● หน่วยงานก ากบัดแูล/บังคบัใชก้ฎหมาย

(2) จ าแนกตาม"ภยั"

● อบุัตเิหต ุ ● หลอกลวง/ตม้ตุน๋

● อาชญากรรม ● การจราจล/กอ่การรา้ย

● สขุอนามัย/โรคระบาด ● ภยัธรรมชาติ

(3) จ าแนกตาม"เหต"ุทีท่ าใหเ้กดิภัย

● ขาดความรูค้วามเขา้ใจ ไมต่ระหนักถงึภยัและความเสีย่ง

● ขาดทักษะ ● ขาดทรัพยาก ● ยวดยานพาหนะบกพรอ่ง

● การปฏบิัตยิอ่หยอ่น ● ขาดแผนงาน ● ขาดเจา้ภาพ

● ขาดเอกภาพ ● ขาดการบรูณาการ

(4) จ าแนกตามผลกระทบทีเ่กดิขึน้

● ตอ่นักทอ่งเทีย่ว คอืการสญูเสยีอวัยวะ ชวีติ

สขุภาพ ทรัพยส์นิ ความรูส้กึสญูเสยี

ความรูส้กึไมป่ลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ

● ตอ่แหลง่ทอ่งเทีย่ว คอืการสญูเสยีคณุคา่ ภาพลกัษณ์ ความเชือ่มั่น และแนวโนม้

ทีจ่ะสญูเสยี นักทอ่งเทีย่วทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว



การวเิคราะหเ์พือ่การประยกุตใ์ช้
☆ หลกัการจดัการความเสีย่ง

(1) การป้องกนัหรอืลดโอกาสอนัเป็นสาเหตทุีจ่ะกอ่ใหเ้กดิภัย ทัง้สาเหตปัุจจัยที่

ควบคมุได ้และทีค่วบคมุไมไ่ด ้

(2) การจัดการในขณะทีเ่กดิภัยเพือ่ลดความสญูเสยี โดยมแีผนปฏบิตักิารยามเกดิภัย

อยา่งเป็นระบบ มชีอ่งทางการสือ่สารเพือ่แจง้เหตหุรอืขอความชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งรวดเร็วทัน

เหตกุารณ์ เพือ่ลดอตัราการเกดิภัยโดยสามารถควบคมุได ้

(3) การลดโอกาสและขนาดของผลกระทบจากภัยผา่นการใหค้วามชว่ยเหลอือยา่ง

รวดเร็วและเป็นธรรม

(4) การสรา้งความเชือ่มั่นโดยการออกมาตรการหรอืแนวทางเพือ่ป้องกนัการเกดิ       

ภัยตา่งๆ ในอนาคต )

☆ หลกัการจดัการคณุภาพ ไดแ้ก่

(1) การจัดการความปลอดภัย และมาตรการบรูณาการความรว่มมอืและความรว่ม

รับผดิชอบจากทกุภาคสว่น

(2) การมุง่แกปั้ญหาขอ้บกพรอ่งจากตน้เหต ุเพือ่ลดการแกปั้ญหาทีป่ลายเหตหุรอืเมือ่

เกดิผลกระทบขึน้แลว้ เพราะมปีระสทิธผิลมากกวา่ ดว้ยตน้ทนุทีต่ า่กวา่

(3) การจัดล าดบัความส าคญัของปัญหา โดยพจิารณาจากปัญหาทีม่คีวามถีส่งู และมี

ผลกระทบสงู

(4) การพัฒนาและปรับปรงุทนุมนุษยอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ผา่นกระบวนการแลกเปลีย่น

เรยีนรู ้ จากขอ้บกพรอ่ง เพือ่พัฒนาทักษะในการประเมนิสถานการณ์กอ่นเกดิเหต ุและการแกไ้ข

ปัญหาทีร่วดเร็วทันตอ่สถานการณ์



■ประเด็นยทุธศาสตรส์ าคญั
1) พัฒนาและบรหิารจัดการทนุมนุษยใ์นทกุภาคสว่น

2) ก าหนดและยกระดับมาตรฐาน มาตรการการรักษาความปลอดภัย การ

เฝ้าระวังทัง้ระบบ

3) จัดการความปลอดภัยในพืน้ที ่เสน้ทางทอ่งเทีย่ว และโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ดแูลยวดยานพาหนะ กจิกรรม ธรุกจิทอ่งเทีย่วทัง้ระบบ

4) สง่เสรมิการบงัคับใชก้ฏหมาย และกฎระเบยีบป้องกนั และปราบปราม

อาชญากรรม กฏหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่คุม้ครองจากอบุตัภิัย ภัยจาก

อาชญากรรม และการหลอกลวงเอารัดเอาเปรยีบอยา่งเขม้งวดกวดขนัและเป็น

ธรรม

5) การบรูณาการระบบการชว่ยเหลอืใหร้วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ ดว้ย
เทคโนโลยทีีท่ันสมัย

● พัฒนาระบบการชว่ยเหลอืใหร้วดเร็วและมปีระสทิธภิาพทัง้ในระหวา่ง
เกดิเหตเุภทภัย และการตดิตามผลเพือ่การชดเชยใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
โดยบรูณาการการท างานทกุภาคสว่นเขา้ดว้ยกนัในรปูแบบเครอืขา่ยการสือ่สาร
บรกิารรว่มระบบแอนะล็อกและดจิทิัล (Integrated Service Analog & Digital 
Network Communications : ISADN) ดว้ยเทคโนโลยกีารสือ่สารระบบดจิทัิลที่
เชือ่มโยงกบัระบบแอนะล็อกเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดท้กุพืน้ที ่ทกุสถานการณ์



■ ประเด็นยทุธศาสตรส์ าคญั (ตอ่)

5) บรูณาการระบบการประชาสมัพันธ ์และการ

สือ่สารใหร้วดเร็วและกวา้งขวางทกุชอ่งทาง ทกุ

พืน้ที ่ตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมการ

ทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภัย

● เพือ่สอดสอ่งเฝ้าระวงั การแจง้เตอืน และ

การระงับมใิหเ้กดิเหตเุภทภัย

● แจง้เหตรุวดเร็ว สามารถแกไ้ขสถานการณ์

ไดท้ันการณ์

● สรา้งความเชือ่มั่นและภาพลักษณค์วาม

ปลอดภยัในการเดนิทางทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวัด

ชายแดนชายแดนใตอ้ยา่งมปีระสทิธผิล



■ ประเด็นยทุธศาสตรส์ าคญั (ตอ่)

6) - การจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มทีจั่ดการไดแ้ละไมไ่ด*้

- ก าหนดพืน้ทีป่ลอดภยั (Safety Zone) ☆ ธงแดง

7) ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีครอืขา่ยเพือ่ความปลอดภยั

● วางผังโครงขา่ยโทรคมนาคมการสือ่สารแบบ

เครอืขา่ยบรกิารรว่มแอนะล็อกและดจิทิัล (ISADN)

เพือ่บรูณาการ การประสานงาน ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผล เพือ่ความปลอดภยัตลอดเสน้ทาง

● เพือ่บรูณาการระบบการสือ่สารอยา่งมี

ประสทิธภิาพ
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กรอบแนวคดิหลกัในการจดัท าแผนฯ

1. นโยบายและแผนยทุธศาสตรเ์พือ่ความปลอดภยัของประเทศไทย

2. ยทุธศาสตรห์ลกัของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาซึง่เนน้ใหค้วามส าคญักบั

ประเด็นความปลอดภยัในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในล าดบัตน้ๆ

3. แผนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วอาเซยีนอยา่งมคีณุภาพพ.ศ. 2559-2568 (ASEAN 

Tourism Strategic Olan: ATSO 2016-2025)

4. กรอบการด าเนนิงาน"ปฏญิญามอสโก" เพือ่การป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนใน

ระดบัสากลขององคก์ารสหประชาชาต ิ(UNESCO)

รวมถงึการประมวลขอ้มลูจากเครอืขา่ยป้องกนัและลดอบุตัภิยัทางการทอ่งเทีย่วทัง้ใน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาชน และเครอืขา่ยการทอ่งเทีย่วในพืน้ที่

ภาคใตอ้ยา่งรอบดา้น น ามาประยกุตก์บักรอบแนวคดิเชงิการจัดการทีส่ าคญั 2

ประการ คอื

5. แนวคดิดา้นการจัดการความเสีย่ง เป็นแนวทางการจัดการเพือ่ป้องกนัและลดโอกาส

เกดิภยั

6. แนวคดิดา้นการจัดการคณุภาพ เป็นแนวทางจัดการเพือ่ลดขอ้บกพรอ่ง และการ

เตรยีมแผนจัดการแกไ้ขเมือ่เกดิภยัอยา่งมปีระสทิธผิล
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แผนยทุธศาสตรค์วามปลอดภยัในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

จงัหวดัชายแดนใต ้ประกอบดว้ย

ยทุธศาสตรท์ี ่1: การพัฒนาและการบรหิารจัดการทนุมนุษย์

ยทุธศาสตรท์ี ่2: การพัฒนามาตรฐาน 

และมาตรการรักษาความปลอดภัย

ยทุธศาสตรท์ี ่3: การพัฒนาดา้นการใชก้ฎหมายป้องปราม 

และการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม

ยทุธศาสตรท์ี ่4: การพัฒนาระบบการชว่ยเหลอืนักทอ่งเทีย่ว

ยทุธศาสตรท์ี ่5: การพัฒนาระบบการสือ่สารและการประชาสมัพันธ์

ยทุธศาสตรท์ี ่6: การพัฒนาดา้นกายภาพ โครงสรา้งพืน้ฐาน 

และการจัดการสิง่แวดลอ้มทีอ่าจท าใหเ้กดิภยั
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ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันามาตรฐานความปลอดภยั

เป้าหมาย :  เพือ่พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย และสิง่อ านวยสะดวกทางความปลอดภัยใหม้มีาตรฐานในระดับ

สากล มกีารใชเ้ทคโนโลยดีา้นการปลอดภัย สรา้งการบรูณาการความปลอดภัยเนน้การปฏบิัตติามบทบาทหนา้ที ่

และการมสีว่นรว่ม และความรูส้กึความปลอดภัยเพือ่สรา้งความมั่นใจในการเดนิทางมาของนักทอ่งเทีย่ว 

กลยทุธ์ แผนปฏบิตักิาร

1. การพฒันา

และบรหิาร

จดัการทนุ

มนุษย์

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. การสรา้งบรูณาการความปลอดภยัในทกุภาคสว่น โดยการจดัการใหผู้น้ าและผูบ้รหิาร

ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาชน ผูน้ าทอ้งถิน่ ผูน้ าชุมชนทกุระดบั มี

ความรู ้ความเขา้ใจถงึภารกจิหลกัและภารกจิรว่มขององคก์ร 

2. การเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในเกณฑม์าตรฐาน กฎหมาย กฎระเบยีบความปลอดภยั

ของการคมนาคม การเดนิทาง การใหบ้รกิารตลอดหว่งโซก่ารเดนิทางตอ่บคุลากรทกุภาค

สว่น

3. การเสรมิสรา้งความรู ้ความสามารถบคุลากรภาครฐัใหม้หีนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมายตาม

กฎระเบยีบอยา่งเป็นธรรม

4. การสง่เสรมิความพรอ้ม และทกัษะการบรหิารธุรกจิทอ่งเทีย่วอยา่งมมีาตรฐานความ

ปลอดภยัตลอดหว่งโซก่ารเดนิทาง

5. การจดัท าคูม่อืปฏบิตัตินเพือ่ความปลอดภยัส าหรบันกัทอ่งเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาว

ตา่งประเทศ มภีาพประกอบ และเผยแพรห่ลายชอ่งทาง

6. การจดัฝึกอบรม ทกัษะ กระบวนการ ป้องกนัดา้นความปลอดภยัในดา้นตา่ง ๆ อาท ิ

อาชญากรรม สาธารณภยั การปฐมพยาบาล ไดอ้ยา่งทนัทว่งที

7. สนบัสนนุทนุมนษุยท์กุภาคสว่นใหเ้รยีนรูก้ระบวนการสรา้งและบรหิารจดัการเครอืขา่ย 

เชือ่มโยงแบบบรูณาการกบัทกุภาคสว่น

8. ฝึกอบรมเพือ่การบรูณาการเทคโนโลยเีครอืขา่ยการสือ่สารระบบอนาล็อก และดจิทิลั ทกุ

ภาคสว่นมกีารตดิตามและประเมนิผล 
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ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันามาตรฐานความปลอดภยั

กลยทุธ์ แผนปฏบิตักิาร

1. การพฒันา

และบรหิาร

จดัการทนุ

มนุษย ์(ตอ่)

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. สรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยใหก้ับประชาชนไทยทกุภาคสว่น

2. ยกระดบัมาตรการ และสง่เสรมิเกณฑม์าตรฐานความปลอดภัยในการคมนาคม 

และการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระดับสากล

3. การจัดงบประมาณสง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาทนุมนุษยท์กุภาคสว่น ใหม้ี

ความพรอ้มรองรับป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภัยตา่ง ๆ

4. พัฒนาทนุมนุษยใ์หม้สีมรรถนะการสือ่สารดว้ยเทคโนโลยดีจิทัิล พัฒนา

ฐานขอ้มลู Big Data สามารถเชือ่มโยงความปลอดภัยในระดบัสากล

5. มอบหมายและสนับสนุนการใหฝ่้ายวชิาการเป็นศนูยก์ลางการบรกิารจัดองค์

ความรู ้จัดเก็บขอ้มลู และบรหิารจัดการฐานขอ้มลูตา่ง ๆ รวมถงึสนับสนุนขอ้มลู

ทางวชิาการ

6. มมีาตรการยกระดบัมาตรฐาน สรา้งเสรมิความรูค้วามสามารถของนักวชิาการ

คณุภาพ เพือ่พัฒนาทนุมนุษยใ์นภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีณุภาพตอ่เนือ่ง

7. บรูณาการสรา้งจติส านกึ พัฒนาศกัยภาพสรา้งความปลอดภัยใหนั้กทอ่งเทีย่ว 

และประชาชนทกุภาคสว่น
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กลยทุธ์ แผนปฏบิตักิาร

2. การพฒันายกระดบั

มาตรฐาน และมาตรการ

รกัษาความปลอดภยั 

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. มกีารจัดท าแผนแมบ่ทความปลอดภัยในการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้

ทางบก ทางน ้า ทางอากาศ แยกตามประเภทรปูแบบการเดนิทาง

2. จัดท าแผนปฏบิตักิารทีท่กุภาคสว่นสามารถด าเนนิการดา้น

มาตรฐาน และมาตรการความปลอดภัยทัง้การตรวจสอบ

ยานพาหนะ อปุกรณ์ความปลอดภัย ขอ้บงัคบัเทคนคิ   ตา่ง ๆ 

ความพรอ้มของผูข้บัขี ่และผูป้ฏบิตัริว่ม

3. การทบทวน และพัฒนาระบบเตอืนภัย การก าหนดพืน้ทีป่ลอดภัย

ในการเดนิทาง การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด

4. การสือ่สารประชาสมัพันธแ์ผนปฏบิัตกิารดา้นตา่ง ๆ 

สูท่นุมนุษยท์กุภาคสว่น เพือ่เสรมิสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัย 

การปฏบิตัติามบทบาทหนา้ทีแ่ละการมสีว่นรว่ม

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยกีารน ารอ่งและพกิัดสถานที ่และการ

ตดิตามยานพาหนะดว้ย GPS และใหร้ะบบ GPS สามารถบรูณา

การรว่มกบัทกุหน่วยงาน 
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3. การพฒันาดา้นการใชก้ฎหมาย

ป้องปราบและการบงัคบัใช้

กฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. การศกึษาขอ้จ ากดัการบงัคับใชก้ฎหมายเพือ่ปรับปรงุ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภัยส าหรับ

นักทอ่งเทีย่ว

2. การพัฒนาระบบด าเนนิคดใีหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วภายใต ้

ขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการพ านักทีป่ระเทศไทย และจา่ย

คา่ชดเชยทีเ่ป็นธรรม

3. เผยแพรค่วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย มาตรการจงู

ใจ และลงโทษตามกฎหมาย ใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ใจและ

เขา้ถงึกฎหมายโดยสะดวก

4. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล เพือ่บรูณาการฐานขอ้มลู

ดา้นการตดิตามคด ีและเยยีวยาผูเ้สยีหาย และทกุภาค

สว่นเขา้ถงึโดยงา่ย
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4. การพฒันา

ระบบความ

ชว่ยเหลอื

นกัทอ่งเทีย่ว

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น
1. การจัดประชมุเชงิปฏบิตักิารทกุภาคสว่นในการพัฒนาแผนการชว่ยเหลอืแกนั่กทอ่งเทีย่วในภาวะ

วกิฤต ิและชว่ยเหลอือยา่งเป็นระบบ

2. การตดิตัง้ระบบ GPS ซึง่เป็นเทคโนโลยนี ารอ่งหาพกิดัของสิง่ตา่ง ๆ บรหิารจัดการขอ้มลูเชงิ

สมัพันธม์าเป็นฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศ และชว่ยเหลอืไดอ้ยา่งรวดเร็วและแมน่ย า

3. พัฒนาระบบศนูยข์อ้มลูการแจง้ภยัดว้ยเทคโนโลยกีารสือ่สาร แจง้เหต ุและตดิตอ่หน่วยงานที่

รับผดิชอบอยา่งรวดเร็ว มรีะบบทันสมยั สือ่สารไดท้กุชอ่งทาง ทกุพืน้ที่

4. ปรับปรงุระบบการประสานงานของหน่วยงานตา่ง ๆ ใหร้วดเร็ว แมน่ย า ทันทว่งท ีลดความซ ้าซอ้น

5. ฝึกอบรมเจา้หนา้ทีต่ ารวจจราจร และเจา้หนา้ทีต่ ารวจทางหลวง ใหค้วามชว่ยเหลอืนักทอ่งเทีย่ว

ผูป้ระสบภยั

6. รณรงคส์รา้งประชาชนจติอาสา และอาสาสมคัร เพือ่ฝึกอบรมสมรรถนะในการชว่ยเหลอื

นักทอ่งเทีย่ว อาท ิการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

7. ปรับปรกุารด าเนนิงานของระบบกองทนุ และระบบการประกนัภยั เพือ่เยยีวยานักทอ่งเทีย่วอยา่ง

รวดเร็ว เป็นธรรม

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง
1. พัฒนาระบบตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลของขอ้มลูสารสนเทศดา้นชว่ยเหลอืเยยีวยาผูป้ระสบภยั

ดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยั

2. พัฒนาเทคโนโลยสีือ่สารระบบเครอืขา่ยรว่มอนาล็อกและดจิทิัล

3. สรา้งนวัตกรรมดา้นการประกนัอบุตัภิยัใหนั้กทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นหนา้

4. รณรงคก์ารใหร้างวัลเมอืงปลอดภยั เพือ่สรา้งกระแสดการมสีว่นรว่ม และการจัดการความปลอดภยั

ของทอ้งถิน่

5. การสือ่สาร และประชาสมัพันธช์อ่งทางตดิตอ่ ขอค าแนะน า และขอความชว่ยเหลอืจาก

นักทอ่งเทีย่ว เพือ่สรา้งความมัน่ใจ ดว้ยการพัฒนารปูแบบชอ่งทางหลายภาษา
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5. การสือ่สารและการ

ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้ง

ความเขา้ใจ และสง่เสรมิ

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่ว

ปลอดภยั 

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. จัดกจิกรรมเพือ่รณรงคใ์หป้ระชาชนทกุภาคสว่นไดเ้ขา้ใจ และ

เห็นความส าคญัของการสรา้งสรรค ์วัฒนธรรมความปลอดภัย 

สรา้งพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วปลอดภัย 

ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม ดแูลตนเองและผูร้ว่มทางใหเ้กดิความ

ปลอดภัยในการเดนิทาง โดยเฉพาะสรา้งแนวรว่มจากเยาวชน

2. การจัดกจิกรรมทีส่ามารถสือ่สารการตลาดเชงิรกุ สง่เสรมิ

พฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีป่ลอดภัย จัดพืน้ทีแ่ละ

สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย (Safety Zone) ใหป้ระชาชนขา้ง

นอกเป็นตวัแทนในการบอกความปลอดภัย เชน่ ตนู บอดีส้แลม

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. การสรา้งภาคเีครอืขา่ย การประชาสมัพันธแ์บบมสีว่นรว่มของ

ประชาชนและทกุภาคสว่น ทัง้ในและตา่งประเทศ

2. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่บรูณาการการสือ่สาร

ประชาสมัพันธแ์บบหลากหลายภาษา รวดเร็ว หลายชอ่งทาง 

ทกุพืน้ที ่ตลอด 24 ชัว่โมง
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6. การพฒันาดา้นกายภาพ 

โครงสรา้งพืน้ฐาน และการ

จดัการสิง่แวดลอ้มทีอ่าจท าให้

เกดิภยั

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชนและนักทอ่งเทีย่ว

ถงึสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ ทีท่ าใหเ้กดิภัย สง่ผลตอ่ความ

เสีย่งทัง้ทางบก ทางน ้า ทางอากาศ

2. การใหห้น่วยงานตา่ง ๆ จัดการกบัสภาพอนัตรายขา้งทาง

สญัจร ทัง้ทางบก  และทางน ้า มกีารตรวจการและแกไ้ข

อยา่งสม า่เสมอ

3. จัดจดุพัก จดุปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และสิง่อ านวยความ

สะดวกตา่ง ๆ เพือ่การเดนิทางทอ่งเทีย่ว

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. สรา้งจติส านกึทีด่ใีหท้กุฝ่ายมคีวามระมัดระวัง ไมป่ระมาท 

ไมล่ะเลยตอ่อนัตรายในการเดนิทาง 

2. พัฒนาเทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่บรูณาการขอ้มลู การ

พยากรณ์อากาศ สภาพภมูศิาสตร ์ภมูอิากาศ ปัญหาทาง

กายภาพของเสน้ทางสญัจร และสิง่แวดลอ้มตา่ง ๆ เพือ่

ชว่ยเตอืนภัยอยา่งมปีระสทิธภิาพ
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(รา่ง) แผนยทุธศาสตรเ์พือ่พฒันาการตลาด 
และการประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว กลุม่
จงัหวดัชายแดนใต ้
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กรอบการเขยีนแผนฯ

☆ ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถ

บพติร (รัชกาลที ่๙) เป็นยทุธศาสตรส์ าคญัทีจ่ะชว่ยก ากบัใหอ้ตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของไทย

เตบิโตอยา่งยั่งยนื มุง่เนน้การพัฒนาอยา่งทั่วถงึ สามารถพึง่พาตนเองได ้ลดความเหลือ่มล ้าของ

ประชาชนไดอ้ยา่งถว้นหนา้ โดยรักษาสมดลุของคนกบัธรรมชาต ิส ิง่แวดลอ้ม และสงัคม-วัฒนธรรม

ไดอ้ยา่งยั่งยนื ในบรบิทของโลกยคุ The Fourth Industrial Revolution อยา่งเป็นรปูธรรม ดว้ย

ความเขม้แข็งจากภายในควบคูก่บัการเชือ่มโยงกบัประชาคมโลกผา่นกลไก"ประชารัฐ" 

ประกอบดว้ย 2 ยทุธศาสตรส์ าคญัคอื

1) การสรา้งความเขม้แข็งจากภายใน (Strength from Within)

2) การเชือ่มโยงกบัประชาคมโลก ( Connect to the World)

☆ นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ทีมุ่ง่ปรับโครงสรา้งทางเศรษฐกจิไปสูเ่ศรษฐกจิทีเ่นน้การ

เพิม่มลูคา่และคณุคา่ (Value Base Economy) ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวัตกรรม เทคโนโลย ีความคดิ

สรา้งสรรค ์และภาคบรกิารมลูคา่สงู โดยเฉพาะในกลุม่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์วัฒนธรรมเพือ่เพิม่

มลูคา่ และบรกิารทีม่มีลูคา่สงู ก าหนดใหส้ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วคณุภาพ น าเสนอเอกลกัษณ์ความ

เป็นไทย ใหส้ามารถเพิม่รายไดท้างการทอ่งเทีย่ว โดยค านงึถงึความสมดลุระหวา่งเศรษฐกจิ 

สงัคม-วัฒนธรรม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะน าไปสูก่ารทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื โดยเนน้เสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งจากภายในของสงัคม ชมุชนและทอ้งถิน่ รวมถงึการน าเสนอรปูแบบและผลติภัณฑส์นิคา้

ทอ่งเทีย่วทีโ่ดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์



กรอบการเขยีนแผนฯ (ตอ่)
☆ สภาการเดนิทางและทอ่งเทีย่วโลก(WTTO) คาดการณ์วา่เศรษฐกจิในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วไทยจะโตไมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 6.5 ตอ่ปี และจะมสีดัสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 30 ของเศรษฐกจิทัง้หมดของประเทศไทยในอกี 10 ปี จากการ

ผลักดันและสง่เสรมิของรัฐบาลไทยในการขับเคลือ่นใหอ้ตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในประเทศไดพั้ฒนาและกอ่เกดิเป็น

รายไดห้ลักของประเทศไทย

☆ กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา ซึง่มยึทุธศาสตรท์ีมุ่ง่เนน้การทอ่งเทีย่วอยา่งปลอดภัย และการบรหิารจัดการการ

ทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื ไดว้เิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางการตลาดและแนวโนม้การทอ่งเทีย่วโลกว่า กลุม่

ประเทศทีอ่ยูใ่นเอเซยีใตเ้ป็นตลาดเกดิใหมข่นาดกลางและขนาดเล็ก ซึง่จะทวคีวามส าคัญมากขึน้ หลายประเทศมกีาร

ลงทนุดา้นการทอ่งเทีย่ว การโฆษณาประชาสมัพันธ ์การก าหนดกลยทุธ ์และการใชน้โยบายปกป้องประเทศของตนให ้

เดนิทางทอ่งเทีย่วภายในประเทศเพือ่แยง่ชงิตลาดบนเวทโีลก

☆ แผนการทอ่งเทีย่วรายจังหวดั กลุม่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ยจังหวัดสงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา และ

นราธวิาส

☆ เป้าหมายในแผนวสิาหกจิของสนง.การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) พ.ศ 2560-2564 ฉบับทบทวนปี 

2561-2564 ทีก่ าหนดใหป้ระเทศไทยเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม (Prefered Destination) อยา่งย่ังยนื เพือ่ให ้

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยปรับสูก่ารเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วคณุภาพ (Qualty Leisure Destination) ดว้ยการเตมิเต็ม

มมุมองและประสบการณ์การทอ่งเทีย่วใหเ้กดิ Value for Experience โดยรักษาอนัดับ 1ใน 7 ของประเทศทีส่รา้ง

รายไดท้างการทอ่งเทีย่วสงูสดุในโลก

☆ ผลการประเมนิและวจัิยอตัรารับรูภ้าพลักษณ์ประเทศไทย ปี 2558 ของททท. แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยไดรั้บการ

จัดอนัดับใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วคณุภาพ รอ้ยละ 41 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6 จากปี 2557 อกีทัง้ความพงึพอใจในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในประเทศไทยเพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง (ปี พ.ศ. 2556 = 64%, ปี 2557 = 66%, ปี 2558 = 73%)

ประเด็นทีพ่งึพอใจมากเป็นอนัดับตน้ ไดแ้ก ่"อาหารอรอ่ย แหลง่ชอ็ปป้ิงทีห่ลากหลาย และแหลง่ทอ่งเทีย่วกลางคนื"

☆ ประเทศไทยเป็นจดุหมายปลายทางทีรู่จั้กกนัในระดับโลก จากการจัดอนัดับของหลายสถาบันและสือ่หลายแขนง 

เชน่แกงมัสมั่นของประเทศไทยอรอ่ยทีส่ดุในโลก และตม้ย ากุง้อรอ่ยเป็นอนัดับ 8 (CNN) ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ี

ความสขุ อนัดับที ่5 ของโลก เป็นตน้

☆ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการตลาดการทอ่งเทีย่ว

☆ กรอบความรว่มมอืสามเหลีย่มเศรษฐกจิอนิโดนเีซยี - มาเลเซยี - ไทย ( IMT-GT) ฯลฯ



(รา่ง) แผนยทุธศาสตรเ์พือ่พัฒนาการตลาด และ
การประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่ว กลุม่จังหวดัชายแดนใต ้

  ย  ธ์    1 :    ส        ด์ ด  ย      ษณ์พ    ฒ ธ   ไ ย (Brand & Identity) โดย       ส  ด  ย  ื้   
ข                ย    ดึ ด ดใ  (Content Marketing) 
  ย  ธ์    2 :    ขย ย      ด               ส ใ พ   ษ 
  ย  ธ์    3 :    ส    ส   ์ส                   ย                ดใ   
  ย  ธ์    4 : Connecting Point : โดยใ      ได     ย          ส  ์ข  ไ ย      ด                 ดข  
ไ ย  ็   ด           ย           ย     AEC ส            ๆใ           ซ ย ใ   โดย               ย      ซ ย 
      โด   ซ ย
  ย  ธ์    5 :     ส      ดข ย          ด  ย    ด์        ย ไ ย "Discover Amazing Stories in Amazing
Shades of Thailand"          ษณ(์Identity)   ถ ไ ยพ    ฒ ธ    ( Prefer Multi-cultural Destination)
  ย  ธ์    6 :    ส        ส  พ  ธ์   ส           ื    ขย ย   ื ข  ย         ด    ส   ส      ย  พ
      ด        ย         IMG-TG  NTO    ถึ         ใ         ซ ย ใ       AEC  พื      ด  ใ     ด   
    โ  ย   ย   ยื ใ    ส              ย 
  ย  ธ์    7 ;    ใ           สื  ส        ด           ส  พ  ธ์    4.0         โดย   ณ       โ โ ย 
ด            ื    ื ใ    สื  ส            ๆ ข  ด  ย    โดย      ใ     ย   ส ด        ใ     
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1. การสรา้งแบรนด ์ดว้ยอตัลกัษณ์    

พหวุฒันธรรมไทย (Brand & 

Identity) โดยการน าเสนอดว้ย

เนือ้หาขอ้มลูการทอ่งเทีย่วทีด่งึดดูใจ 

(Content Marketing)

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. การจัดกจิกรรมและแคมเปญเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ 

อาท ิโครงการสรา้งแรงดงึดดูและอ านวยความ

สะดวกในการทอ่งเทีย่วผา่นกจิกรรม เชน่ แผนทาง

นักชมิ ปักหมดุความอรอ่ย Thai Street foods ฯลฯ

จัดท าคูม่อืการเดนิทางเพือ่รับประทานอาหารอรอ่ย 

และทอ่งเทีย่วในสถานทีท่ีน่่าสนใจ เทศกาลอาหาร

ตา่ง ๆ ปฏทินิทอ่งเทีย่ว เสน้ทางทอ่งเทีย่วสายพหุ

วัฒนธรรมรายจังหวัดพรอ้มแผนทีป่ระกอบ เทศกาล

ดนตรแีละแสดงคอนเสริต์แบบสากล

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. การสรา้งแบรนดพ์หวุัฒนธรรม  อาท ิศกึษา

ความสมัพันธเ์ครอืญาตใินกลุม่ไทย จนี มลาย ู     

จัดเสน้ทางยอ้นรอยอารยธรรมสงัคมพหวุัฒนธรรม 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ ์
เป้าหมาย :  เพือ่สง่เสรมิการตลาดตา่งประเทศ เนน้การเพิม่นักทอ่งเทีย่วของอนิโดนเีซยี

และอาเซยีนใตด้ว้ยการบรูณาการสือ่สารการตลาด 
และการประชาสมัพันธแ์บบครบวงจร 
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2. การขยายฐาน

ตลาดลกูคา้

กลุม่ความ

สนใจพเิศษ  

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. จัดเสน้ทางการทอ่งเทีย่วสเีขยีว กจิกรรมเสน้ทางศกึษาธรรมชาตทิีโ่ดดเดน่

2. สง่เสรมิการจัดกจิกรรมในการแขง่ขนักฬีาอยา่งหลากหลายทัง้แนวอนุรักษ์และกฬีา

สมัยใหม่

3. การพัฒนาการผลติ และจ าหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกฬีา

4. การจัดการทอ่งเทีย่วเชงิประชมุสมัมนา (MICE) ทัง้ขนาดใหญแ่ละขนาดยอ่ย  มี

การศกึษาดงูานทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเชือ่มโยงเศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่ว ภาษา 

สงัคมวัฒนธรรมอาเซยีนใต ้

5. การพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพทีม่ศีักยภาพ ทัง้แบบสากลและพืน้ถิน่ ใหม้ี

คณุภาพทีไ่ดม้าตรฐานระดบัสากล 

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. สง่เสรมิการกลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ เพือ่ขยายฐานใหก้ลุม่ทีก่ าลังสนใจ พัฒนา

แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพหลากหลายรปูแบบในสว่นทีม่ศีักยภาพขึน้เป็น Wellness 

Living Community 

2. สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิกฬีา ใหเ้กดิศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารกฬีาทีท่นัสมัย มี

มาตรฐานสากล สรา้งบคุลากร สนับสนุนเมอืงกฬีาทีใ่กลช้ดิธรรมชาต ิภมูอิากาศด ี

สะดวกสบาย มสีถานทีเ่ก็บตวันักกฬีาระดับนานาชาติ

3. สง่เสรมิกลุม่ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละอนุรักษ์เพือ่เพิม่นักทอ่งเทีย่วกลุม่ใหม ่และ

รักษาทรัพยากรทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื จัดกจิกรรมทีด่แูลความปลอดภยัและให ้

คะแนนการอนุรักษ์ ใหค้วามรูเ้ชงิอนุรักษ์

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ ์
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3. การสรา้งสรรค์

สนิคา้ทางการ

ทอ่งเทีย่ว รองรบั

กลุม่ตลาดใหม่

การด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

1. ศกึษาส ารวจขอ้มลูและความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วกลุม่ใหมท่ีเ่ป็น

เป้าหมาย จัดแยกเก็บสถติแิละบรหิารจัดการขอ้มลูในระบบ Big Data 

2. ศกึษา Product Life Cycle ของสนิคา้หลกัในกลุม่จังหวัดชายแดนใต ้

จังหวัดทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาก สนิคา้ทีนั่กทอ่งเทีย่วซือ้สนิคา้และบรกิาร

3. จัดกจิกรรมเพือ่การสนับสนุน สง่เสรมิ สนิคา้การทอ่งเทีย่วรว่มกบัผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีตลอดตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า 

การด าเนนิการระยะตอ่เนือ่ง

1. โครงการพัฒนาสนิคา้การทอ่งเทีย่วแบบสรา้งสรรคใ์นกลุม่จังหวัด

ชายแดนภาคใตใ้หม้ศีกัยภาพเพิม่ขึน้ สามารถแขง่ขนั และอยูอ่ยา่งยั่งยนื

2. จัด Workshop อบรม สมัมนา ทัศนศกึษา และกจิกรรมการแขง่ขนัทัง้ใน

และนอกองคก์ร สรา้งสรรคน์วัตกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวัดชายแดน

ใต ้สามเหลีย่มเศรษฐกจิ IMT-GT

3. สนับสนุนใหก้ลุม่จังหวัดชายแดนใตเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีม่ ี

เนือ้หาเกีย่วกบัวถิพีหวุัฒนธรรม แสดงธรรมชาตแิละวถิชีมุชน เชญิชวน

คนมาเทีย่วสถานทีจ่รงิ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ ์
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4. Connecting Point : โดยใชค้วาม

ไดเ้ปรยีบทางภมูศิาสตรข์องไทย 

ก าหนดต าแหนง่ทางการตลาดของ

ไทยเป็นจดุรบัและกระจาย

นกัทอ่งเทีย่วจาก AEC สูป่ระเทศ

ตา่งๆในภมูภิาคอาเซยีนใต ้โดยเนน้

นกัทอ่งเทีย่วมาเลเซยี และ

อนิโดนเีซยี

การด าเนนิการในระยะเรง่ดว่น

1. โดยการศกึษาขอ้มลู เพือ่สรา้งแผนงานการตลาดใน

เสน้ทางการทอ่งเทีย่วไทย - Sumatra Destination

2. จัดการศกึษาดงูานในพืน้ทีจ่รงิ เพือ่สรา้งรปูแบบ

ผลติภัณฑท์างการทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะสม

3. แผนจัดการทอ่งเทีย่วเชงิการศกึษา (Education 

Tourism ) โดยเฉพาะการเรยีนภาษาทีใ่ชใ้นการ

ตดิตอ่สือ่สาร ระหวา่งไทย มาเลเซยี และอนิโดนเีซยี

การด าเนนิการในระยะตอ่เนือ่ง

การเดนิทางศกึษาดงูาน เพือ่หาชอ่งทางใหม่ๆ  เมอืง

ทอ่งเทีย่วแหง่ใหม่ๆ  ทีจ่ะเป็นพันธมติรในท าการตลาด

รว่มกนั

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ ์



9/6/2018 52

กลยทุธ์ แผนปฏบิตักิาร

5. เนน้สรา้งจดุขายที่

แตกตา่งดว้ยแบรนด์

ทอ่งเทีย่วไทย 

"Discover Amazing 

Stories in Amazing 

Shades of Thailand" 

และอตัลกัษณ์

(Identity) วถิไีทยพหุ

วฒันธรรม ( Prefer 

Multi-cultural 

Destination)

การด าเนนิการในระยะเรง่ดว่น

1. การจัดกจิกรรม International Events และเปิดตลาดทอ่งเทีย่ว

ใหม่ๆ  อาท ิ

❑ การยกระดบักจิกรรมเทศกาลงานประเพณี แบบพหวุัฒนธรรม 

ขึน้เป็นกจิกรรมระดบันานาชาต ิ(International Events) จัด

เสน้ทางการทอ่งเทีย่ว(Route) เชือ่มโยงงานกจิกรรมกบั

เสน้ทางเดนิทางทอ่งเทีย่วในกลุม่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ และ

เชือ่มโยงไปยังกบัเสน้ทางการทอ่งเทีย่วอาเซยีนใต ้

(Sumatra Destination)

❑ เปิดตลาดใหมด่ว้ยวถิไีทย-มสุลมิ ดว้ยการสรา้งสรรคก์จิกรรม

ระดบันานาชาต ิผา่นอัตลกัษณ์วถิไีทยมสุลมิ

❑ การสรา้งสรรคเ์สน้ทางทอ่งเทีย่ววถิไีทย-จนี-มลาย ูโดยจัด

เสน้ทางเยีย่มชมสถานทีต่า่งๆ ตามความนยิมของ

นักทอ่งเทีย่วแตล่ะเชือ้ชาต ิโดยแทรกวถิกีารพักแรม การพัก

ระหวา่งทาง และประสบการณ์รับประทานอาหารรสเลศิ ใน

ชมุชนรายทาง ทีม่มีาตรฐานความสะอาด สะดวกสบาย และมี

ความโดดเดน่ดา้นการบรกิารทอ่งเทีย่วโดยชมุชน

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ ์
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6. การสรา้งความสมัพนัธ์

ประสานความรว่มมอืและ

ขยายเครอืขา่ยทาง

การตลาด และสง่เสรมิ

ศกัยภาพการตลาด

ทอ่งเทีย่วรว่มกบั IMG-TG  

NTO รวมถงึภาคเอกชนใน

กลุม่อาเซยีนใต ้และ AEC

เพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิการ

เตบิโตอยา่งย ัง่ยนืใน

อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

การด าเนนิการในระยะเรง่ดว่น

1. มอบหมายหรอืจัดใหม้หีน่วยงานทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม การประชมุและ

สมัมนาตามกรอบความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีรั่บผดิชอบ

ของภมูภิาคตา่งประเทศ 

❑ กรอบความรว่มมอืกบัอาเซยีนใต ้และ AEC กอ่น 

❑ เสรมิสรา้งความรว่มมอืกบัพันธมติรองคก์รระหวา่งประเทศ   

เชน่ PATA

❑ สง่เสรมิเครอืขา่ยดา้นการทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวดัภาคใต ้  ของ

ไทยกบัประเทศภาค ีภายใตก้รอบความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

❑ สง่เสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่วไทยในเวทกีาร

ทอ่งเทีย่วระหวา่งประเทศ อาท ิการรว่มกบัททท.ในการเขา้

รว่มงาน ASEAN Tourism Forum (ATF) และรว่มจัดงาน ATF 

เพือ่น าเสนอสนิคา้และบรกิาร Amazing Stories in Amazing 

Shades of Southern Thai Experience เป็นThemeหลัก 

สรา้งความแตกตา่งของการทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวดัชายแดนใต ้

การด าเนนิการในระยะตอ่เนือ่ง

1. จัดกจิกรรมเปิดเวททีอ่งเทีย่วกลุม่อาเซยีนใตสู้เ่วทAีEC และเวที

โลก

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ ์
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กลยทุธ์ แผนปฏบิตักิาร

7. การใชก้ระบวนการ

สือ่สารการตลาดและ

การประชาสมัพนัธแ์บบ

4.0 ครบวงจร โดย

บรูณาการเทคโนโลยี

ดจิทิลั กบัเครือ่งมอืใน

การสือ่สารรปูแบบตา่งๆ

เขา้ดว้ยกนั โดย

ออกแบบใหง้า่ยและ

สะดวกกบัการใชง้าน

การด าเนนิการในระยะเรง่ดว่น

1. จัดพมิพเ์ป็นรปูเลม่จลุสาร คูม่อื และแผนทาง รวมถงึโบรชวัร์ และ

โปสการด์ในรปูแบบทีด่งึดดูใจ

2. บรหิารจัดการ Content ทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวดัชายแดนใต ้ผา่นสือ่

ออนไลน ์พรอ้มจัดท าและปรับปรงุขอ้มลูใหน่้าสนใจ ถกูตอ้งและ

ทันสมัย เพือ่น าเสนอในเว็บไซดข์องเครอืขา่ย เพือ่การเขา้ถงึอยา่ง

กวา้งขวาง

3. ด าเนนิการจัดเก็บ รวบรวม ขอ้มลูทกุประเภททัง้ปฏทินิการทอ่งเทีย่ว 

แหลง่ทอ่งเทีย่ว รา้นอาหาร สนิคา้และผลติภณัฑท์กุประเภททีเ่กีย่วกบั

การทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวดัชายแดนภาคใตบ้นMobile Application เพือ่

อ านวยความสะดวกในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งลกูคา้ผูป้ระกอบการ และ

หน่วยงานตา่งๆ ทัง้ในภาวะปกต ิและภาวะฉุกเฉนิ

4. ขยายชอ่งทางและเครอืขา่ยในการเผยแพรป่ระชาสมัพันธข์อ้มลูสง่เสรมิ

การตลาด สนับสนุนเนือ้หา(Contents) และชอ่งทางการประชาสมัพันธ์

ของผูป้ระกอบการ ลกูคา้ ชมุชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ผา่นสือ่

ดจิทิัล ( Digital Online Marketing) เพือ่ขยายชอ่งทางการสือ่สาร

การตลาด และเผยแพรป่ระชาสมัพันธไ์ปอยา่งกวา้งขวาง

การด าเนนิการในระยะตอ่เนือ่ง

1. เพือ่บรหิารจัดการขอ้มลูการทอ่งเทีย่วดว้ยระบบสารสนเทศ ICT & 

Digital และ Big Data

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการตลาดและการประชาสมัพันธ ์



(รา่ง) แผนยทุธศาสตรก์ารเชือ่มโยงการทอ่งเทีย่ว
กลุม่จงัหวดัชายแดนใตแ้ละประเทศอาเซยีน 
(การเชือ่มโยงเสน้ทางคมนาคมทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้เชือ่มโยงอาเซยีนใต ้และอนิโดนเีซยี)

4



กรอบการเขยีนแผนยทุธศาสตร์

❖ ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (รัชกาลที ่๙) เป็นยทุธศาสตร์
ส าคัญทีจ่ะชว่ยก ากบัใหอ้ตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของไทย
เตบิโตอยา่งยั่งยนื มุง่เนน้การพัฒนาอยา่งทั่วถงึ สามารถพึง่พา
ตนเองได ้ลดความเหลือ่มล ้าของประชาชนไดอ้ยา่งถว้นหนา้ 
โดยรักษาสมดลุของคนกบัธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และสงัคม-
วฒันธรรมไดอ้ยา่งยั่งยนื ดว้ยการสรา้งความเขม้แข็งจาก
ภายใน เชือ่มโยงกบัประชาคมโลก

❖ แนวทางในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจากแผนยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี 
และโมเดลประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตฉิบับที ่12 ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วไทย พ.ศ. 2558 
- 2560 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

❖ การพัฒนาการทอ่งเทีย่วตามแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิัติ
การเพือ่การพัฒนากลุม่จังหวดัชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย
จังหวดัสงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา และนราธวิาส

❖ ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน และเสน้ทางการ
คมนาคมทอ่งเทีย่วของประเทศไทย ประเทศอาเซยีนใต ้และ
ประเทศอนิโดนเีซยี

❖ กรอบความรว่มมอืสามเหลีย่มเศรษฐกจิอนิโดนเีซยี - มาเลเซยี 
- ไทย (IMT-GT) และกรอบความรว่มมอือืน่ๆในภมูภิาค



กรอบแนวคดิในการเขยีนแผนยทุธศาสตร์

❖ การพัฒนาจดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วในกลุม่จังหวัดชายแดนใต ้เพือ่รองรับ
นักทอ่งเทีย่วอนิโดนเีซยี และอาเซยีนใต ้พรอ้มกบัการพัฒนาเสน้ทางคมนาคมเชือ่มตอ่ใน
กลุม่จังหวัดชายแดนภาคใต ้อนิโดนเีซยี และภมูภิาคอาเซยีนใต ้

❖ ภมูนิเิวศนข์อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ประกอบดว้ย ภเูขา ป่า ทุง่นา ทะเล และป่าพร ุจงึมี
สนิคา้ดา้นการทอ่งเทีย่ว (Tourism Product) ทีแ่ตกตา่งและหลากหลาย ซึง่ในแตล่ะจังหวัด
ลว้นมสีนิคา้ดา้นการทอ่งเทีย่วทีม่อีตัลกัษณ์รว่ม และมคีวามโดดเดน่ทีแ่ตกตา่งกนัไป แผน
ยทุธศาสตรน์ี ้จงึเนน้การพัฒนาเพือ่สรา้งความเขม้แข็งจากภายใน ดว้ยความเป็นอตัลกัษณ์
ของพหวุัฒนธรรม แหลง่ทอ่งเทีย่วตามธรรมชาต ิโบราณสถาน ศาสนสถาน ชมุชนเมอืง 
ชมุชนพืน้ถิน่ และสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัโดดเดน่ มชีือ่เสยีง

❖ นอกจากความเขม้แข็งจากภายใน และการพัฒนาการทอ่งเทีย่วรปูแบบเดมิแลว้ เพือ่เพิม่
มลูคา่ทางการทอ่งเทีย่ว และรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ในรายจังหวัด จงึควรมกีล
ยทุธเ์สรมิความเขม้แข็ง ดว้ยการพัฒนาการทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม ่ทีเ่ชือ่มโยงกบัภมูภิาค
อาเซยีนใต ้และอนิโดนเีซยีเพือ่ตอบสนองและเชือ่มโยงกับนักทอ่งเทีย่วกลุม่ใหมต่ามความ
เหมาะสมในพืน้ที่

❖ แนวทางการพัฒนาเสน้ทางการคมนาคมทอ่งเทีย่วเชือ่มตอ่ในกลุม่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
และภมูภิาคอาเซยีนใต ้เพือ่เปิดเสน้ทางการทอ่งเทีย่วใหม่ๆ  ในการสรา้งเสรมิความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกจิรว่มกนั



(รา่ง) แผนยทุธศาสตรก์ารเชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วกลุม่จงัหวดั
ชายแดนใตแ้ละประเทศอาเซยีน (การเชือ่มโยงเสน้ทาง
คมนาคมทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวดัชายแดนภาคใต ้เชือ่มโยง
อาเซยีนใต ้และอนิโดนเีซยี)

  ย  ธ์    1 : ส         ข   ข็      ยใ  ด  ย      ษณ์ พ    ฒ ธ         
        ย    ธ               ถ    โ   ณสถ     ส สถ                ย      
 ื   ส ย    ็      ย                ย โดย       ื    ื      พื้ ถ      ย      ด
  ย  ธ์    2 :            ย  พ     ณ    พ ฒ     ษ    
  ย  ธ์    3 : พ ฒ   ส             ย (Route)   ดึ ด ดใ      ื   โย             ซ ย 
ใ   โดยใ     โย  ์   โ   ส    พื้         ส                  
  ย  ธ์    4 : ส ยส  พ  ธ์ฉ   ์   ื ญ   ใ          พ  ธ ์ไ ย-   -   ย 



แผนยทุธศาสตรท์ี ่1 ) การพฒันาจดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วรายจงัหวดั เพือ่เพิม่จ านวน

นกัทอ่งเทีย่วจากอนิโดนเีซยี และอาเซยีนใต ้รองรบัการพฒันาเสน้ทางคมนาคมเชือ่มตอ่ภมูภิาค

อาเซยีนใต้

☆ เป้าหมาย : เพือ่เพิม่มลูคา่และคณุคา่ ดว้ยการพัฒนาคณุภาพ และสรา้งมาตรฐาน ของการทอ่งเทีย่วกลุม่

จังหวดัชายแดนใต ้ตลอดหว่งโซค่ณุคา่การทอ่งเทีย่ว (Tourism Value Chain)

☆ กลยทุธ ์ : สรา้งเสรมิความเขม้แข็งจากของดมีอียู ่คอื อตัลกัษณ์พหวุฒันธรรม อาหารอรอ่ย 

แหลง่ทอ่งเทีย่วสวยงามตามธรรมชาตทิีส่วยงาม ศลิปวตัถแุละโบราณสถานทรงคณุคา่ ศาสน

สถานศกัดิส์ทิธ ิ ์แหลง่ทอ่งเทีย่วมชีือ่เสยีง และการทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเมอืงหรอืชุมชนพืน้ถ ิน่ ราย

จงัหวดั

☆แผนปฏบิตักิาร

☆ แผนการด าเนนิงานระยะเรง่ดว่น

- ทะนุบ ารงุแหลง่ทอ่งเทีย่วและทรัพยากรธรรมชาต ิดว้ยการสรา้งความมสีว่นร่วมและแบง่ปัน

ประโยชนส์ขุใหท้กุภาคสว่นตลอดหว่งโซค่ณุคา่คอืตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า พัฒนาเสน้ทางทอ่งเทีย่วที่

เชือ่มตอ่ในกลุม่จังหวดั เพือ่การเชือ่มโยงกบัประเทศอาเซยีนใต ้และอนิโดนเีซยี

- การพัฒนาระบบโลจสิตกิสท์างการทอ่งเทีย่วและระบบรองรับใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

รวมถงึการบรหิารจัดการเสน้ทางคมนาคมทอ่งเทีย่วภายในจังหวดัและจดุเชือ่มตอ่ระหวา่งจังหวดั รวมถงึ

เสน้ทางเดนิทางไปสู ่Gateway คอืสนามบนิ และดา่นชายแดน ใหม้คีวามสะดวกสบายและปลอดภัย

☆แผนการด าเนนิงานในระยะตอ่เนือ่ง

- ศกึษาเสน้ทางทอ่งเทีย่วทางบก ทางรถไฟ และเสน้ทางสญัจรทางน ้า ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งกลุม่

จังหวดัชายแดนใต ้ทีม่ศีักยภาพ เพือ่จัดเป็นพืน้ทีย่ทุธศาสตรท์างการทอ่งเทีย่ว



แผนยทุธศาสตรท์ี ่2) สรา้งสรรคก์ารทอ่งเทีย่วรปูแบบใหม ่ทีเ่หมาะสมในพืน้ทีแ่ตล่ะจงัหวดั               

เชน่ การสรา้งจดุพกัระหวา่งเสน้ทาง SA-PA ( Service Area - Parking Area) ศนูยว์ทิยาศาสตร ์   

การกฬีา ศนูยฝึ์กและเก็บตวันกักฬีา ศนูยส์ปามสุลมิ Wellness Living Community

☆ เป้าหมาย : เพือ่เพิม่จ านวนนักทอ่งเทีย่วกลุม่ความสนใจพเิศษ ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วทีม่ศีักยภาพ ชว่ยเพิม่คณุคา่

และมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิอยา่งย่ังยนื และยังชว่ยเสรมิสมัพันธเ์ชงิพหวุฒันธรรม และความมติรภาพรว่มกันใน

ภมูภิาค

☆กลยทุธ ์: การทอ่งเทีย่วเพิม่คณุคา่ พฒันาเศรษฐกจิ

☆แผนปฏบิตักิาร

☆แผนการด าเนนิงานในระยะเรง่ดว่น

- การศกึษา เพือ่สรรหาแหลง่ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนทีม่ศีักยภาพตามรายเสน้ทาง เพือ่พัฒนาเป็นจดุพัก

ระหวา่งเสน้ทาง (Service Area - Park Area ) เป็นแหลง่ซือ้สนิคา้และผลติภัณฑต์า่งๆ พรอ้มการพัฒนาชมุชนที่

มศีักยภาพเป็นจดุพักคา้งแรมทีม่อีัตลักษณ์ มมีาตรฐานความสะดวกสบาย (Comfortable) และมคีวามปลอดภัย 

เพือ่การพัฒนาการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน ใหม้ปีระโยชนร์ว่มในหว่งโซค่ณุคา่ทางการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนืดว้ย 

(Tourism Shared Value)

- ศกึษาพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพเหมาะสมกบัการจัดตัง้ศนูยว์ทิยาศาสตรท์างการกฬีา และศนูยฝึ์กอบรมเก็บตัว

นักกฬีา เพือ่พัฒนาเป็นเมอืงกฬีาทีม่มีาตรฐานในระดับภมูภิาค ซึง่ควรเป็นจังหวดัทีม่คีวามเจรญิ การคมนาคม

สะดวกสบาย มภีมูนิเิวศและภมูทิัศนท์ีห่ลากหลายสวยงาม อยูต่ดิชายทะเล หรอืทะเลสาบ เป็นเมอืงทีม่โีรงแรมที่

พักหลากหลายระดับราคาและความสะดวกสบายรองรับ มสีนามกฬีาจังหวดัทีม่มีาตรฐาน มศีักยภาพในการจัดการ

แขง่ขันกฬีา โดยเนน้การเชือ่มโยงและเพิม่จ านวนนักทอ่งเทีย่วเชงิกฬีาจากอนิโดนเีซยี และอาเซยีนใต ้

☆แผนการด าเนนิงานระยะตอ่เนือ่ง : สง่เสรมิใหเ้กดิอตุสาหกรรมการผลติอปุกรณ์ทางการกฬีา หรอืวสัด ุ     

ปพูืน้สนามกฬีาดว้ยยางพารา การออกแบบตัดเย็บเสือ้ผา้ชดุกฬีา และสนิคา้ทีร่ะลกึจากการแขง่ขันกฬีาอยา่ง
หลากหลาย เป็นโอกาสสรา้งผูป้ระกอบการรุ่นใหม ่(Entrepreneurial) ในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เทรนเนอร์
นักวทิยาศาสตรก์ารกฬีา เป็นตน้



แผนยทุธศาสตรท์ี ่3) การพฒันาความเชือ่มโยงของเสน้ทางการคมนาคมสูอ่นิโดนเีซยี 

และอาเซยีนใต ้ดว้ยเสน้ทางทางถนนและโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถงึดา่นชายแดนตา่งๆ

ซึง่เป็นประตรูะหวา่งประเทศไทยกบัอาเซยีนใต ้และอนิโดนเีซยี นอกจากนีย้งัมสีนามบนิ

นานาชาต ิสนามบนิในประเทศ และเสน้ทางรถไฟเชือ่มตอ่กนั

☆เป้าหมาย : เพือ่ประสานความรว่มมอืเพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ เชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วกลุม่

จังหวัดชายแดนใตก้บัประเทศอาเซยีนใต ้

☆กลยทุธ ์: พฒันาเสน้ทางทอ่งเทีย่ว(Route)ทีด่งึดดูใจ ทีเ่ชือ่มโยงกบัประเทศอาเซยีน

ใต ้โดยใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งพืน้ฐาน และเสน้ทางคมนาคมรว่มกนั

☆แผนปฏบิตักิาร

☆แผนการด าเนนิการระยะเรง่ดว่น

- การจัดเสน้ทางทอ่งเทีย่ว (Route) เนน้กจิกรรมทางการศกึษา และการทอ่งเทีย่วเชงิ

การศกึษาดงูาน เชือ่มโยงไปยังเกาะสมุาตราของอนิโดนเีซยี เพือ่สรา้งโอกาสการทอ่งเทีย่วใหม่ๆ

รว่มกนั ระหวา่งไทยกบัอนิโดนเีซยี

- การจัดคณะลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาแผนการทอ่งเทีย่วในเสน้ทางเชือ่มโยงกบัประเทศอาเซยีน

ใต ้อาท ิเสน้ทางรถไฟสายButter worth - หาดใหญ ่- กรงุเทพฯ

- การจัดทัศนศกึษาไปอนิโดนเีซยี เพือ่รว่มกนัวางแผน"เมอืงทอ่งเทีย่วพี-่นอ้ง" หรอืเมอืงคู่

ความสมัพันธ ์เพือ่เชือ่มโยงการเดนิทางดว้ยเสน้ทางตา่งๆ เพือ่เปิดตลาดการทอ่งเทีย่วใหม่ๆ

☆แผนการด าเนนิงานระยะตอ่เนือ่ง

- สนับสนุนใหม้คีวามรว่มมอืระหวา่งผูป้ระกอบการของไทยและอนิโดนเีซยีไดเ้ซน็MOU เป็น

พันธมติรทางธรุกจิทอ่งเทีย่ว เพือ่รว่มมอืกนัสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิรว่มกนั

- ด าเนนิการตอ่เนือ่งกบัประเทศอืน่ๆในอาเซยีนใต ้



แผนยทุธศาสตรท์ี ่4 ) : การเชือ่มโยงความสมัพนัธพ์หวุฒันธรรม

☆เป้าหมาย : เพือ่เชือ่มโยงกลุม่จังหวดัชายแดนใต ้กบัภมูภิาคอาเซยีนใตด้ว้ย

ความสมัพันธเ์ชงิพหวุฒันธรรม

☆กลยทุธ ์: สายสมัพนัธฉ์นัทเ์ครอืญาตใินกลุม่ชาตพินัธุไ์ทย-จนี-มลายู

☆แผนปฏบิตักิาร

☆แผนการด าเนนิงานระยะเรง่ดว่น

- จัดเสน้ทางเดนิทางทอ่งเทีย่วยอ้นรอยประวตัศิาสตรอ์ารยธรรม สูส่งัคมพหุ

วฒันธรรม ในกลุม่จังหวดัชายแดนใตข้องไทย เชือ่มโยงทัง้เสน้ทางบก และเสน้ทาง

เดนิเรอืในอดตี กบัจนี มาเลเซยี และอนิโดนเีซยี สรา้งความภาคภมูใิจในตน้ก าเนดิและถิน่

ฐานรว่มกนั เพือ่การพัฒนาการทอ่งเทีย่วแบบสานสมัพันธใ์นกลุม่ชาตพัินธุม์ลาย-ูจนี-ไทย

☆แผนการด าเนนิงานระยะตอ่เนือ่ง

- จัดโครงการเยอืนถิน่ฐานบา้นเครอืญาตชิาตพัินธุ ์เพือ่เพิม่ความส าคญัของการ

ทอ่งเทีย่วโดยชมุชน อาท ิชมุชนเมอืงเกา่ ชมุชนจนี ชมุชนมลาย ูชมุชนจนี-มลาย"ูบะ้บา๋-

ยา่หยา" ในกลุม่จังหวดัชายแดนภาคใต ้ (Peranakan หรอื Baba- Nyonya) ชมุชนชาว

พทุธ และชมุชนไทยมสุลมิ ฯลฯ พรอ้มเรือ่งเลา่ขานต านานเมอืง ทีจ่ะชว่ยเชือ่ม

ความสมัพันธใ์นกลุม่ชาตพัินธไ์ทย-จนี-มลาย ูเนน้ย ้าความเป็นเพือ่นบา้น และสายสมัพันธ์

ฉันเครอืญาตขิองไทย จนี อนิโดนเีซยี และอาเซยีนใต ้

- การจัดเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว(Route) เชือ่มโยงงานกจิกรรมกบัเสน้ทางเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในกลุม่จังหวดัชายแดนภาคใต ้และเชือ่มโยงไปยังกบัเสน้ทางการทอ่งเทีย่ว

อาเซยีนใต ้(Sumatra Destination)



(รา่ง) แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทนุมนุษย์
ภาคการทอ่งเทีย่ว กลุม่จงัหวดัชายแดนใต้

5



9/6/2018 64

กรอบแนวคดิหลกัในการจดัท าแผนฯ

✓ กลไกการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยและอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วยคุ

4.0 ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม เทคโนโลยอีจัฉรยิะ ความคดิสรา้งสรรค ์

และภาคบรกิารมลูคา่สงู

✓ การปรับโครงสรา้งอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของประเทศไทย ในกลุม่

อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์และวฒันธรรมเพือ่เพิม่คณุคา่ ไปสูภ่าคบรกิาร

มลูคา่สงู

✓ กรอบยทุธศาสตรช์าต ิและกรอบการพัฒนาทนุมนุษยไ์ทยระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579)

✓ การยกระดบัผลติภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม ในภาคอตุสาหกรรมการ

ทอ่งเทีย่ว

✓ การเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

✓ สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวดั

ชายแดนใต ้เชือ่มโยงกนัในระดบัชมุชน ระดบัพืน้ที ่ระดบัจังหวดั กลุม่

จังหวดั ระดบัประเทศ และระดบัภมูภิาคอาเซยีน
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แนวทางรา่งแผนฯ
▪ การจัดระบบเพือ่การบรหิารจัดการองคค์วามรู ้และ

กระบวนการสรา้ง-เสรมิทนุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่วในทกุ

ภาคสว่นของกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว

▪ การวางระบบการจัดการทนุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่วเพือ่

การเชือ่มประสานเครอืขา่ยระหวา่งประเทศอาเซยีนใต ้  

และประชาคมอาเซยีนในอนาคต

▪ การศกึษาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เสนอกลไกการปรับโครงสรา้ง

องคก์รทางธรุกจิทอ่งเทีย่วและเครอืขา่ย ในการน าเสนอ

เชงินโยบายระดบัชาตดิา้นการวางแผนสรา้งมลูคา่และ

คณุคา่เพิม่แกท่นุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวัด

ชายแดนใต ้



(รา่ง) แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทนุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่ว 
กลุม่จังหวดัชายแดนใต ้

  ย  ธ์    1 :             ข     ส    ญ       ย ข         พ ฒ        ษย์      
        ย        ์                                                    
             ใ        ข  ไ ย       ส       ๆ   ้ ใ              
  ย  ธ์    2 :     ฏ       พ ฒ      ส    4.0 
  ย  ธ์    3 :                ส    - ส      ย  พ      ษย์              ย  4.0 
ด  ย     ด    ส    ส    ึ ษ                     
  ย  ธ์    4 :  พื  ย   ด     ษ    พ ฒ     ย  พ      ษย์              ย  4.0 
    พ                  ณ  พ                ส    ถ  ข  ส     ส         
        ย            ด  ย ด ใ  
  ย  ธ์    5 :    พ ฒ         ื ข  ย IT & Digital     Big Data  พื           
  ด      ข        ไ       ด     ณ (Volume)         ด  ็ ใ             
(Velocity)                 ยข  ข            สด    (Variety & 
Visualization)
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ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทนุมนุษย์
เป้าหมาย :  เพือ่การวางระบบฐานขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาทนุมนุษยภ์าคการ
ทอ่งเทีย่ว สง่เสรมิการ “ปลกู” หรอืการสรา้ง-เสรมิทนุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่ว และ การ “เก็บ
เกีย่ว” หรอืการบรหิารจัดการบคุลากร สรา้งการเชือ่มโยงบรูณาการแบบมสีว่นรว่มระหวา่งภาคสว่น
ตา่ง ๆ ทัง้ในพืน้ทีแ่ละภาคอืน่ ๆ  

เพือ่สนับสนุนการสรา้ง-เสรมิ และบรหิารจัดการทนุมนุษยร์ว่มกนัเป็นเครอืขา่ยทัง้ใน
ประเทศและภมูภิาค 

กลยทุธ์ แผนปฏบิตักิาร

1. การรวบรวม

ฐานขอ้มลูส าคญั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การพฒันาทนุ

มนุษยภ์าคการ

ทอ่งเทีย่ว จาก

องคก์รภาครฐั 

ภาคเอกชน

ผูป้ระกอบการ

และชุมชน ภาค

วชิาการ และ

ภาคประชาชน

ผูใ้ชบ้รกิารของ

ไทย และภาค

สว่นตา่งๆ ท ัง้ใน

การด าเนนิการในระยะเรง่ดว่น

1. การจัดรวบรวมองคค์วามรู ้องคป์ระกอบ และกระบวนการตา่งๆ ในการพัฒนาและบรหิาร

จัดการทนุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวัดชายแดนใตอ้ยา่งยั่งยนื อาท ิศาสตร์

พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ

พลอดลุยเดช บรมนาถบพติร (รัชกาลที ่๙) พืน้ฐานทนุมนุษยแ์บบ 8 Ks และ 5 Ks 

เพือ่การขบัเคลือ่นทนุมนุษยย์คุ 4.0 * ศ.ดร.จรีะ หงสล์ดารมภ์ 15 Bodies of 

Knowledge for Tourism and Sport Management Industrial  และการขบัเคลือ่น 5 

ยทุธศาสตรห์ลกัเพือ่การพัฒนาศกัยภาพการทอ่งเทีย่วกลุม่ชายแดนใต ้สถานการณ์

การทอ่งเทีย่วของโลกและของประเทศไทย ภาษาตา่งประเทศทีส่ าคญัเพือ่การสือ่สาร

กบันักทอ่งเทีย่ว

การด าเนนิการในระยะตอ่เนือ่ง 

1. การเพิม่ขอ้มลูการพัฒนาองคค์วามรูต้า่งๆ ใหท้นัสมยั และเทา่ทนักบัสถานการณ์การ

เปลีย่นแปลงของโลก

2. ถอดบทเรยีนและประเมนิผล พรอ้มจัดท าและเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีเ่กดิจาก

กระบวนการพัฒนา เพือ่ประโยชนใ์นการพัฒนาทนุมนุษยไ์ดข้ยายผลไปสูภ่าคสว่นอืน่ๆ

3. จัดเก็บและบรหิารจัดการหลกัสตูรดว้ยระบบสารสนเทศ ICT & Digital และ Big Data

4. สรา้งเสรมิการศกึษาผา่นระบบออนไลน ์โดยเปิดโอกาสใหส้ามารถเรยีนและไดรั้บ
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ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทนุมนุษย์

กลยทุธ์ แผนปฏบิตักิาร

2. การปฏริปูและ

พฒันาหลกัสตูร 

4.0 

การด าเนนิการในระยะเรง่ดว่น

1. รวบรวมฐานขอ้มลู และการจัดการหลักสตูรอยา่งเป็นระบบ ของสถานศกึษา 

หน่วยงานพัฒนาบคุลากรทัง้ภาครัฐ และเอกชน ทีม่หีลักสตูรการพัฒนาทนุมนุษย์

ในสาขาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 4.0 ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัภาคการทอ่งเทีย่ว เชน่ 

Foodtech Meditech Healthtech Digital technology และ Robotic เป็นตน้ ทัง้

หลักสตูรระยะยาว และหลักสตูรระยะสัน้ เพือ่การจัดเก็บและบรหิารฐานขอ้มลูดว้ย

ระบบสารสนเทศ ICT & Digital และ Big Dat

2. หลักสตูรการสรา้งและประยกุตใ์ชร้ะบบIT 

3. การสรา้งนักสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรมการทอ่งเทีย่ว

4. การพัฒนาหลักสตูรดา้นการทอ่งเทีย่ว 4.0 ทัง้ในภาควชิาการ และการพัฒนา

รว่มกบัภาคเอกชน 

การด าเนนิการในระยะตอ่เนือ่ง 

1. เชือ่มโยงนวัตกรรมและองคค์วามรูด้ว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั (Connect Innovation & 

Knowledge through Digital Platform) ดว้ยการรเิริม่ชอ่งทางการแลกเปลีย่น 

การรวมกลุม่ของนักวจัิยและนักนวัตกรรม ผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่วทกุภาคสว่น 

บคุลากร ชมุชน และประชาชนทัว่ไป เพือ่สรา้งชอ่งทางการเขา้ถงึองคค์วามรู ้และ

การจดสทิธบิตัร

2. สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งสถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และผูป้ระกอบการ ในการ

ก าหนดหลักสตูร และรปูแบบการพัฒนาบคุลากรใหต้รงตามความตอ้งการ และการ

เขา้ถงึดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
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3. การวางรากฐาน

การสรา้ง-เสรมิ

ศกัยภาพทนุ

มนุษยภ์าคการ

ทอ่งเทีย่ว 4.0 

ดว้ยการจดั

หลกัสตูรเสรมิ

ศกึษา และ

บรกิารทาง

วชิาการ

การด าเนนิการในระยะเรง่ดว่น

1. การ"ปลกู"หรอืการสรา้ง-เสรมิและพัฒนาทนุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่วแบบกลุม่ทีม่คีวาม

แตกตา่งหลากหลาย เป็นการพัฒนาระยะสัน้แตต่อ่เนือ่ง ดว้ยกระบวนการแบบ Chira Way* 

ซึง่เป็นกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั (Learn-Share-Care) ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการ

พัฒนาศักยภาพจากภายใน สรา้งคณุคา่และมลูคา่เพิม่จากความหลากหลาย

2. การเรง่สรา้งผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่(Entrepreneur) หรอื Start Up

3. การจัดหลักสตูรการศกึษาดงูานความส าเร็จ (Best Practice) ทัง้ตัวอยา่งในประเทศและ

ตา่งประเทศ เพือ่ไดรั้บประสบการณ์จรงิน ากลับมาใชพั้ฒนาภาคการทอ่งเทีย่วทัง้ระบบ 

4. โครงการน ารอ่งสรา้งกลุม่ทนุมนุษยท์รงคณุคา่ เพือ่ใหเ้ป็นผูน้ าบคุลากรทอ่งเทีย่วกา้วผา่น

ไปสูก่ารเป็นทนุมนุษย ์4.0  (People Transform & Pilot Project) ดว้ยวธิกีาร ดังนี้

4.1 คัดสรรกลุม่คนทีม่อีงคค์วามรูใ้นลักษณะทีส่ามารถเป็นโคช้ หรอื

Trainer for Trainee ได ้

4.2 ออกแบบหลักสตูรอบรมระยะสัน้ ใหเ้หมาะสมกบัแตล่ะภาคสว่น     

และสอดคลอ้งกบัพันธกจิ อาท ิการสรา้งผูน้ าเครอืขา่ย 

ผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่นักมติวิัฒนธรรม นักประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่                   

มัคคเุทศกน์อ้ย นักวจัิยธรรมชาต ินักวทิยาศาสตรส์ายน ้า     

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาองักฤษ ภาษาจนี และบาฮาซา 

นักพัฒนา IT ฯลฯ 

4.3 มอบวฒุบิัตร เก็บฐานรายชือ่ และขอ้มลูของทนุมนุษยท์รงคณุคา่ไว ้

เป็นคลังสมอง โดยวางระบบการตอบแทนและแบง่ปันประโยชนส์ขุ 

ดว้ยทฤษฎ ี"เก็บเกีย่ว" HRDS (Happiness /Dignity /Respect 

/Sustainable) เพือ่การพัฒนาและบรหิารจัดการตอ่อยา่งเหมาะสม 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทนุมนุษย์
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3. การวางรากฐาน

การสรา้ง-เสรมิ

ศกัยภาพทนุมนุษย์

ภาคการทอ่งเทีย่ว 

4.0 ดว้ยการจดั

หลกัสตูรเสรมิ

ศกึษา และบรกิาร

ทางวชิาการ (ตอ่)

การด าเนนิการในระยะตอ่เนือ่ง

1. โครงการศกึษาเพือ่การจัดตัง้สภาพัฒนาทนุมนุษยภ์าคการ

ทอ่งเทีย่วชายแดนใต ้

2. การจัดการใหเ้กดิศนูยบ์รูณาการพัฒนาทนุมนุษยเ์พือ่ธรุกจิ

ทอ่งเทีย่ว

3. การศกึษาเพือ่พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางวชิาการ เพือ่รองรับ

การเตบิโตของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วในกลุม่จังหวดั

ชายแดนใต ้โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ใหญ ่คอื โครงสรา้งพืน้ฐาน

ทางวชิาการแบบกายภาพคอืการศกึษาและบรกิารทางวชิาการ

ในสถานศกึษาตา่งๆ (Physical Education) และโครงสรา้ง

พืน้ฐานการศกึษาดา้น ICTและ Digital Education เพือ่

การศกึษาแบบออนไลน์

4. การ"ปลกู"ทนุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่วพันธุใ์หม ่โดยเริม่จาก

เมล็ดพันธุใ์นกลุม่เยาวชน และการตดักิง่ตอ่ตาในระดบัคนวยั

ท างาน ใหเ้ป็นพลวตัใหมใ่นการขบัเคลือ่นการทอ่งเทีย่ว

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทนุมนุษย์
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4. เพือ่ยกระดบัทกัษะ

และพฒันา

ศกัยภาพทนุมนุษย์

ภาคการทอ่งเทีย่ว 

4.0 และเพิม่จ านวน

บคุลากรคณุภาพที่

มคีวามรู ้

ความสามารถ เขา้สู่

อตุสาหกรรมการ

ทอ่งเทีย่วกลุม่

จงัหวดัชายแดนใต้

การด าเนนิการในระยะเรง่ดว่น

1. ภาครัฐควรปรับโครงสรา้งใหห้น่วยงานพัฒนาทนุมนุษย ์4.0 ตามบทบาท

หนา้ที ่(Functional Based) และตามวาระตา่งๆได ้(Agenda Based) เพือ่

ความคลอ่งตวัในการพัฒนาฝีมอืแรงงาน และเพิม่ศกัยภาพใหท้ันตอ่ความ

ตอ้งการของภาคเอกชน

2. การจัดหลักสตูรระยะสัน้ เพือ่ฝึกอบรมทนุมนุษยใ์นภาคสว่นตา่งๆ ใหส้ามารถ

บรหิารจัดการทรัพยากรในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นระบบ พึง่พาตนเองไดส้อดรับ

กบันโยบายและแผนยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วในภาครัฐ เพือ่ใหเ้กดิความ

ยัง่ยนืและเป็นประโยชนต์อ่ประชาชนในทอ้งถิน่

การด าเนนิการในระยะตอ่เนือ่ง

1. สถาบนัอาชวีะทีจ่ัดสอนวชิาการทอ่งเทีย่วในกลุม่จังหวดัชายแดนใต ้ตอ้งมี

สถานประกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วเป็นเครอืขา่ย จัดใหม้สีว่นรว่มในการจัด

หลักสตูร และรว่มเป็นหุน้สว่นด าเนนิการพัฒนานักศกึษา ใหม้คีวามรูแ้ละ

ทักษะตามมาตรฐานของสถานประกอบการนัน้ๆ

2. มวีาระการผลกัดนัระบบคณุวฒุวิชิาชพี คอืการใหผ้ลตอบแทนตามมาตรฐาน

วชิาชพี แทนการวดัระดบัการศกึษาในระบบใหน้ ามาใชไ้ดอ้ยา่งจรงิจัง เพือ่

เพิม่บคุลากรทีม่ทีกัษะฝีมอืเขา้สูร่ะบบอยา่งยัง่ยนื

3. ทนุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่วทีจ่บการศกึษามงีานท า ในต าแหน่งทีเ่กีย่วเนือ่ง

กบัวชิาการทีเ่รยีนมา มเีกยีรตแิละศกัดิศ์ร ีและไดผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทนุมนุษย์
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5. การพฒันาระบบ

เครอืขา่ย IT & 

Digital และ Big 

Data เพือ่การ

บรหิารจดัการ

ฐานขอ้มลูทีไ่ม่

จ ากดัปรมิาณ 

(Volume) มคีวาม

รวดเร็วในการ

ประมวลผล 

(Velocity) และมี

ความหลากหลาย

ของขอ้มลูและการ

แสดงผล (Variety 

& Visualization)

การด าเนนิการในระยะเรง่ดว่น

1. การศกึษาเพือ่ออกแบบและสรา้งระบบทีใ่ชใ้นการพัฒนาฐานขอ้มลูทนุ

มนุษยใ์นอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่จังหวัดชายแดนใต ้เพือ่การ

รองรับประชาคมอาเซยีน (AEC) สามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์พือ่

การวางแผนดา้นทนุมนุษย ์เพือ่น าไปใชใ้นดา้นการบรหิารจัดการ

บคุลากรการทอ่งเทีย่ว ทีค่รอบคลมุทกุภาคสว่นในการจัดท าแผนพัฒนา

และฝึกอบรมทนุมนุษยทั์ง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว โดย

สามารถเชือ่มโยงไปสูป่ระเทศในภมูภิาคอาเซยีนไดด้ว้ย

2. การสรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยงกบัทกุภาคสว่น เพือ่บรหิารจัดการขอ้มลู

ทางการทอ่งเทีย่วบน Digital Platform

การด าเนนิการในระยะตอ่เนือ่ง

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศอเิลคทรอนกิสด์า้นการทอ่งเทีย่วบนเว็บไซด์

และออนไลนเ์ชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทางการศกึษา อาท ิ

ระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเพือ่การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร

(MOENet) และระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเพือ่การศกึษาแหง่ชาติ

(UniNet หรอื EdNet) เพือ่การเชือ่มโยงถา่ยทอดและแลกเปลีย่นองค์

ความรูด้า้นการพัฒนาทนุมนุษยภ์าคการทอ่งเทีย่ว

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทนุมนุษย์
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