ยุทธศาสตร์ที่ 1
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
4.การบริการมูลค่าสูง
4.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตอย่างสร้างสรรค์และเสริมพลังท้องถิ่นและ
ชุมชนท่องเที่ยว(Community-based Tourism : CBT)
4.3.1 โครงการข้อเสนอการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสะท้อนวิถี
วัฒนธรรมของแหล่งผลิตสินค้าประเภทหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
บทเรียนจากวัฒนธรรมล้านนาสู่จังหวัดชายแดนใต้
โดย รศ.ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผู้อานวยการสถานวิจัยฯ
สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากมีความโดดเด่นด้ านแหล่งท่องเที่ยวทังที
้ ่
เป็ นแหล่งธรรมชาติและแหล่งประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต แล้ ว นักท่องเที่ยวจานวนไม่น้อยให้
ความสนใจในสินค้ าอุปโภคบริ โภคหรื อสินค้ า OTOP ของดีจังหวัดชายแดนใต้ ทังประเภท
้
อาหารและ
เครื่ องดื่ม เครื่ องใช้ เครื่ องประดับ ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก เช่นจังหวัดสตูล ภายใต้ สโลแกนที่ว่า
“OTOP ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ด้ วยทรัพย์บนพื ้นดิน สินจากทะเล” ซึ่งประกอบไปด้ วย ประเภทของใช้ และ
ของตกแต่ง ฯลฯ
จากการประเมินสถานภาพและโอกาสของการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จะพบว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลต่อความไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทาให้จานวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศลดจานวนลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่สินค้าหลักทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ช้อบปิ้ง อาหาร บันเทิง กอล์ฟ สปา หรือ ดาน้า
เป็นสินค้าที่จัดไว้รองรับสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีรายได้และอานาจการใช้จ่ายสูง สินค้าดังกล่าว
จึงไม่เหมาะสมนักสาหรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศหรือนักท่องเที่ยวท้องถิ่นซึ่งมีอานาจซื้อต่ากว่า รวมทั้งมี
วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ยังห่ างไกลกับสินค้าท่องเที่ยวประเภทบันเทิง กอล์ฟ สปา หรือดาน้า ดังนั้นจึงควรมีการ
ยกระดับสิ นค้าท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมกับตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศและนักท่องเที่ยวท้องถิ่น
นอกจากนี้ ควรเน้นการกระจายรายได้ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบการท่ องเที่ยว

อาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน ในการพัฒนาและสนับสนุนให้สินค้าจากการท่องเที่ยวชุมชนยกระดับเป็นสินค้า
ที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยทั้งประเทศ
การจั ด การด้ า นตลาดการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน ณ ปั จ จุ บั น เป็ น การด าเนิ น การในด้ า นของอุ ป สงค์
(Demand Side) เสียเป็นส่วนใหญ่ เน้นการกระตุ้นความต้องการให้นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยว เน้นจานวน
และปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ยังขาดมิติของการเชื่อมโยงในด้านของการดาเนินงานด้านอุปทาน (Supply
Side) ที่ ค วรเน้ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ และยกระดั บ มาตรฐานสิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง การค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการรองรับได้ (Carrying Capacity) อย่างแท้จริง ขาดแผนงานในการกระจายรายได้ที่ชัดเจน
ซึ่งถือเป็นส่วนสาคัญยิ่งในการที่จะนาไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่
ในขณะที่การจัดการท่องเที่ยวชุมชนในภาคเหนือ มีความโดดเด่นเรื่องวิถีวัฒนธรรมล้านนา สินค้าการ
ท่องเที่ยวมีการบอกเล่าเรื่องราว (story telling)ของวิถีวัฒนธรรมในการผลิตและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจน
กลายเป็นสินค้าที่ระลึกของแหล่งได้ ดังนั้นหากจังหวัดชายแดนใต้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนโดยใช้บทเรียนของภาคเหนือเป็นหลักก็น่าจะยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่สินค้าที่ระลึกในการท่องเที่ยว
จังหวัดชายแดนใต้ ได้ต่อไป ดังตารางแนบที่ 1-3 ซึ่งนักวิจัยได้สารวจศักยภาพของกลุ่ม ผลิตสินค้าไว้เป้นการ
เบื้องต้นแล้ว
ตารางที่ 1 สิ นค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ข้ ึนชื่อของ จังหวัดสงขลา
ชื่อผลิตภัณฑ์
กล่องแพคกิ้งเสื่ อกระจูดใบเตยแปรรู ป
ผ้าทอมือเกาะยอ
เมล็ดมะม่วงหิ มพานต์เคลือบ
น้ าตาลโตนด
ผ้าฝ้ ายยกดอกทอมือ

ประเภท
ชื่อผู้ผลิต
ของใช้และของประดับตกแต่ง อนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรม
เส้นใยพืชธรรมชาติภาคใต้
ของใช้และของประดับตกแต่ง กลุ่มราชวัตณ์แสงส่องหล้าที่1
อาหาร
กลุ่มสตรี บา้ นชะแม
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย

ผ้าทอเกาะยอ
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
ชุดเครื่ องประดับสตรี (เข็มกลัด ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
เสื้ อและต่างหู)
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
ผ้าทอสอดดิ้น
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าต้นก้าน
ของใช้และของประดับตกแต่ง
ธูปฤาษีและเครื่ องใช้
กระเป๋ าใยตาล,โคมไฟใยตาล ของใช้และของประดับตกแต่ง
,กล่องทิชชู,กระเป๋ าใบตาล ฯ

กลุ่มทอผ้ากระแสสิ นธุ์

แหล่ งผลิต
139/38 ม.2 ต.พะวง
อ.เมือง
38 ม.3 ต.เกาะยอ อ.เมือง
39/1 ม.6 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ

62/2 ม.3 ต.กระแสสิ นธุ์
อ.กระแสสิ นธุ์
กลุ่มผ้าทอร่ มไทร
53 ม.5 ต.เกาะยอ อ.เมือง
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเขารู ป 17/4 ม.1 ต.เขารู ปช้าง
ช้าง
อ. เมือง
กลุ่มหัตถกรรกะลามะพร้าว 100 ม.6 ต.ปาดังเบซาร์
บ้านหน้าถ้ า
อ.สะเดา
กลุ่มทอผ้าบ้านอ่าวทึง
37 ม.4 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง
แม่บา้ นการเคหะสงขลา
177/464 ม.9 ต.เขารู ปช้าง
ผลิตภัณฑ์ตน้ ก้านธูปฤาษี
อ. เมือง
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ่อใหม่ 34 ม.7 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภท
ชื่อผู้ผลิต
กรงนกเขา
ของใช้และของประดับตกแต่ง กลุ่มกรงนกเขา
ตัดเย็บเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป, สมุด ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
กลุม่ บุหงาปาเต๊ะ
บุหงาปาเต๊ะ
ผ้าบาติก
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
ทาผ้าบาติก

แหล่ งผลิต
3/1 ม.8 ต.ป่ าชิง อ.จะนะ
122 ม.3 ต.เทพา อ.เทพา

59/1 ม.1 ต.กระแสสิ นธุ์
อ.กระแสสิ นธุ์
ผ้าฉลุลายชุดเจ้าสาว
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
ปั กฉลุลายผ้าและชุดเจ้าสาว 544 ม.9 ต.กาแพงเพชร
อ. รัตภูมิ
ไวน์สมุนไพรกระชายดา
เครื่ องดื่ม
กลุ่มแปรรู ปผลิตผลการเกษตร 218 ม.11 ต.กาแพงเพชร
ธนภูมิ
อ.รัตภูมิ
สบู่สมุนไพร ลาวัลย์
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
กลุ่มรวมใจภักดิ์
52 ม.11 ต.ปริ ก อ.สะเดา
เครื่ องปั้ นดินเผา (ชนิดเคลือบ ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก กลุ่มบางกล่าดินเผา
39 ม.1 ต.บางกล่า อ.บางกล่า
ไฟสูง)
แชมพูสมุนไพร,ครี มนวด,ครี ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
อาภรณ์บา้ นสมุนไพร
247/3 ม.5 ต.สทิงหม้อ
อาบน้ า,โคลนหมักผม ฯลฯ
อ.สิ งหนคร
หนังปลากะพงแห้ง
อาหาร
กลุ่มผลิตและแปรรู ปอาหาร 18/1 ม.4 ต.เกาะยอ อ. เมือง
ทะเลสาบสงขลา
ยาสาหร่ ายผมนาง
อาหาร
แม่บา้ นเกษตรกรเกาะยอ
32/1 ม.4 ต.เกาะยอ อ.เมือง
ขนมงาขาว-ดา,ถัว่ -งาดา-งาขาว อาหาร
กลุ่มสตรี อาชีพทาขนมพื้นบ้าน 60 ม.8 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ
,ขนมโก๋ ,เมล็ดมะม่วงฯ
ขนมทองม้วน,ทองพับ,ขนมโก๋ อาหาร
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นชุมพล 23/1 ม.7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ
,ขนมข้าวม่าวกรอบเนย
น้ าบูดูขา้ วยาสาเร็ จรู ป
อาหาร
กลุ่มทาน้ าบูดูขา้ วยา
115/2 ม.9 ต.จะโหนง
อ. จะนะ
น้ าพริ กนรก, น้ าพริ กสวรรค์, อาหาร
กลุ่มน้ าพริ กบ้านท่งลุง
18 ม.1 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่
น้ าพริ กแมงดา
น้ าส้มสายชูหมักจากตาลโตนด อาหาร
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรราแดง 25 ม.3 ต.ราแดง อ.สิ งหนคร

ตารางที่ 2 สิ นค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ข้ ึนชื่อของ จังหวัดสตูล
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไข่มุกแท้อนั ดามัน
เครื่ องปั้ นดินเผา
ผ้าบาติก
ผ้าคลุมศรี ษะสตรี มุสลิม

ประเภท
ของใช้และของประดับตกแต่ง
ของใช้และของประดับตกแต่ง
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย

แหล่ งผลิต
6หมู่ 1 ต. ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า
9 ต.พิมาน อ. เมือง
28 หมู่ 1 ต. ละงู อ. ละงู
72 หมู่ 7 ต. ควนสตอ อ. ควนโดน

ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภท

ศิลปประดิษฐ์แกะรู ปหนัง

ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก

เต่ากะลามะพร้าว
ดอกไม้ประดิษฐจากใยบัว
ฝาชีคลุม้
ประดิษฐ์กรรมทาเครื่ องเรื อน
เครื่ องใช้ภายในบ้าน
งานแกะสลักไม้
กระเช้าใส่ของที่ระลึก
กรงนกฉลุลาย
กาแฟโบราณ
ผ้าบาติก

ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
ศิลปประดิษฐ์และของที่ระลึก
ของใช้และของประดับตกแต่ง

น้ ามันหอมระเหยกลิ่นสมุนไพร

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ขนมบุหงาบุดะ
บุหงาบาเกต
น้ าพริ กกุง้ เสี ยบ
ข้าวเหนียวกวนขาว
ขนมบุหงาบูดะ
กุง้ แห้ง

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

แหล่ งผลิต
96/1 หมู่ 4 ต. ควนกาหลง
อ. ควนกาหลง
393 หมู่ 2 ต. ปากน้ า อ. ละงู
241/3 ต. พิมาน อ. เมือง
8/1 ม.5 ต.ป่ าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า
58 ม.9 ต.ควนกาหลง อ. ควน
กาหลง
157 ม.1 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล
144 ม.1 ต.ป่ าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า
116/1 ม.1 ต.ป่ าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า
156 ม.2 อ.ควนโดน อ.ควนโดน
181 ม.4 ต.ควนขัน อ.เมือง
57 ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา กิ่งอาเภอ
มะนัง
72 ม.3 ต. เกตรี อ.เมือง
120 ม.1 ต.ควนขัน อ.เมือง
29 ม.1 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า
112 ม.1 ต.ปากน้ า อ.ละงู
120 ม.10 ต.กาแพง อ.ละงู
48 ม.1 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า

ของใช้และของประดับตกแต่ง
ของใช้และของประดับตกแต่ง
ของใช้และของประดับตกแต่ง
ของใช้และของประดับตกแต่ง
เครื่ องดื่ม
ผ้าและเครื่ องแต่งกาย

ตารางที่ 3 สิ นค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ข้ ึนชื่อของ จังหวัดปั ตตานี
ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภท

ชื่อผู้ผลิต

นิ้วมหานารี

ของใช้และของประดับตกแต่ง ชมรมแพทย์แผนไทย

หมวกกะปี เยาะ

ผ้าและเครื่ องแต่งกาย

หมวกกะปี เยาะ

ผ้าและเครื่ องแต่งกาย

เสื้ อปั กลาย

ผ้าและเครื่ องแต่งกาย

กลุ่มกะปี เยาะ

แหล่ งผลิต
93 ม.6 ต.แม่ลาน
อ.แม่ลาน

276/1 ม.5 ต.ปะนาเระ
อ.ปะนาเระ
กลุ่มตัดเย็บ MAJU
102/2 ม.7 ต.นาประดู่
โคกโพธิ์
กลุ่มสตรี ปักผ้าคลุมผม/งานปั ก 67/1 ม.5 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะ
จักร
หริ่ ง

ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภท

รองเท้าหัตถกรรม

ผ้าและเครื่ องแต่งกาย

ผ้าบาติก

ผ้าและเครื่ องแต่งกาย

ผ้าคลุมผมสตรี

ผ้าและเครื่ องแต่งกาย

ลูกหยีกวนมีเมล็ด,ไม่มีเมล็ด, อาหาร
ลูกหยีฉาบ, ทรงเครื่ อง
บูดูขา้ วยาสมุนไพรตราคุณนาย อาหาร
กล้วยเส้นปรุ งรสสมุนไพร

อาหาร

ลูกหยีทรงเครื่ อง, ลูกหยีกวน อาหาร
น้ าบูดู

อาหาร

ชื่อผู้ผลิต

แหล่ งผลิต

กลุ่มอาชีพผลิตรองเท้า
หัตถกรรม
กลุ่มบางเก่าบาติก

105/1 ม.8 ต.แม่ลาน
อ. แม่ลาน
95 ม.3 ต.บางเก่า
อ.สายบุรี
กลุ่มสตรี ปักจักรบ้านโต๊ะชูด 122 ม.6 ต.พิเทน
ทุ่งยางแดง
ลูกหยีแม่เลื่อน
85 ม.3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง
กลุ่มสตรี บา้ นคลองทราย

62/2 ม.5 ต.แม่ลาน
อ.แม่ลาน
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรน้ าตก 31 ม.5 ต.ทรายขาว
ทรายขาว
อ.โคกโพธิ์
กลุ่มแปรรู ปลูกหยีสะดาวา 34/2 ม.6 ต.สะดาวา
อ.ยะรัง
กลุ่มอาชีพทาน้ าบูดูปะเสยะวอ 270/2 ม.2 ต.ปะเสยะวอ
อ.สายบุรี

