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 การศึกษาศักยภาพและมูลคาผลิตภัณฑการทองเท่ียวตอการสรางรายไดในพ้ืนท่ีภาคใต มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ศักยภาพผลิตภัณฑและการตลาดทางการทองเท่ียว ประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของเสนทางการทองเท่ียวเดิมและใหมในพ้ืนท่ี
ภาคใต และวัดการกระจายรายไดจากเสนทางการทองเท่ียว พ้ืนท่ีในการศึกษาประกอบดวยจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎรธานี 
จังหวัดกระบ่ี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง  การศึกษาครั้งน้ีจะใชวิธีประชุมกลุม
ยอยซึ่งเปนกระบวนการในการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกมาสังเคราะหเสนทางทองเท่ียวใหม การประชุม
กลุมยอยแตละจังหวัดมีผูเขารวมไมนอยกวา 50 คน (ยกเวนจังหวัดระนอง) โดยมีผูเขารวมประชุมกลุมยอยรวม 274 คน 

จากการประเมินรายไดทางการทองเท่ียวโดยนักทองเท่ียวในชุดวิจัยยอยท่ี 2 พบวา การทองเท่ียวใน 7 จังหวัด
ภาคใตมีศักยภาพสูงสามารถกอใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียวสูงถึง 214,727.88 ลานบาท การกระจายรายไดในเสนทาง
ทองเท่ียวเกาและใหมจะตกไปสูธุรกิจท่ีพักในสัดสวนท่ีสูง จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดท่ีนาเปนหวงมากท่ีสุดในเรื่องการกระจาย
รายได เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ตมีจุดรั่วทางการทองเท่ียวในสัดสวนท่ีสูงในเกือบทุกภาคธุรกิจทองเท่ียวโดยเฉพาะบริษัททัวรท่ี
ภูเก็ต การศึกษาครั้งน้ีไดพัฒนาเสนทางทองเท่ียวใหมซึ่งประกอบไปดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย คือ การทองเท่ียวชุมชน การ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงเกษตร และการทองเท่ียวเชิง
ศาสนา  ซึ่งพิจารณาไดจากตัวอยาง เชน (1) เสนทางทองเท่ียวใหมท่ีจังหวัดระนอง: เสนทางมหัศจรรย 3 เกาะ - เกาะญี่ปุน - 
เกาะอาวเขาควาย - เกาะคางคาว; (2) เสนทางทองเท่ียวใหมท่ีจังหวัดภูเก็ต: เสนทางชุมชนบางเหนียว-ชุมชนเกาะสิเหร - 
โฮมสเตยบานเหรียง; (3) เสนทางทองเท่ียวใหมท่ีพังงา: เสนทางทองเท่ียวชมวิถีชีวิตมุสลิมท่ีเกาะยาว; (4) เสนทางทองเท่ียว
ใหมท่ีจังหวัดสงขลา: ประตูเมืองสงขลา - ถนนนางงาม-ถนนนครนอก- ถนนนครใน-หลักเมืองสงขลา - มัสยิด 200 ป; (5) 
เสนทางทองเท่ียวใหมท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช: น่ังรถรางชมเมืองเกา - เยี่ยมชมบานขุนนาง - ตามรอยยามาดะ - นมัสการ
พระบรมธาตุเจดีย มรดกโลก ณ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร - ตลาดรอยปเมืองนัง; (6) เสนทางทองเท่ียวใหมท่ี จ.สุราษฎรธานี: 
สวนสละอาทิตย; (7) เสนทางทองเท่ียวใหมท่ี จ.กระบ่ี: สระมรกต - นํ้าตกรอนคลองทอม-กลุมแปรรูปกาแฟสด; และ (8) 
เสนทางทองเท่ียวท่ีสามารถเช่ือมโยงสูประชาคมอาเซียน: เสนทางทองเท่ียวฮาลาล - มัสยิดอุสาสนอิสลาม จ.สงขลา - วิถีชีวิต
ชุมชนมุสลิมท่ี จ.นครศรีธรรมราช-วิถีชีวิตมุสลมิท่ีเกาะยาว จ.พังงา-วิถีชีวิตมุสลิมท่ีเกาะลันตา จ.กระบ่ี เสนทางทองเท่ียวใหมท่ี
สังเคราะหข้ึนขางตนสามารถปรับปรุงการกระจายรายไดในแตละจังหวัดได   
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The objectives of this study wrere: (1) to assess the torism products and market potential; (2) to 
assess the economic value of the old and new tourist routes; and (3) to assess the distribution of income 
from tourism. The study area include: (1) Phuket; (2) Surat Thani; (3) Krabi; (4) Phang Ga; (5) Ranong; (6) 
Nakhon Si Thammarat; and (7) Songkhla. This study applied the focus group as a qualitative research tool 

 
 



to gain the in-depth information about the tourist routes. Excluding Ranong Meeting, each focus group in 
the study area consists of at least 50 participants, generating a total of 274 participations.  

The research results clearly show that the 7 provinces can generate an estimated 214,727.88 
million baht for tourism income. According to the distribution of tourism income, the accommodation 
sector account for the highest share of income distribution. More seriously, Phuket is facing the high 
leakage rate of income flow in every tourism sector, especially the tour operator. Finally, this research 
generates the new tourist routes which consist of multiple forms of tourism including: ecotourism; 
agrotourism; cultural based tourism; health tourism; community based tourism; and spiritual tourism. The 
new tourists routes include: (1) The new route for Ranong: The miracle of 3 Islands – Yee Pun Island - 
Khang Khao Island – Ao Khao Kwai Island; (2) The new route for Phuket: Bang Neow Community – Sire 
Island - Ban Riang Home Stay; (3) The new route for Phang Ga: The Islamic Way of Life – Yao Island; (4) 
The new route for Krabi: Emerald pool (Sra Morakot) – Klong Tom Hot Waterfall – The Community 
Enterprise of Krabi Coffee; (5) The new route for Songkhla: Songkhla City Gate – Nang Ngam Road – 
Nakhon Nok Road - Nakhon Nai Road – Songkhla City Pillar Shrine – The 200-year Mosque; (6) The new 
route for Nakhon Si Thammarat: Old Town Trolley Tour – Visiting the Lord’s House – Trace Back to  
Samurai of Ayutthaya – Phra Maha That Worawihan Temple – The 100-year Pak Panang Market; (7) The 
new route for Surat Thani: Agrotourism at Arthit’s Zalacca Garden; and (8) The new route for AEC: Halal 
route - Masjid Asasul Islam - The Islamic Way of Life at Nakhon Si Thammarat – Yao Island – Lanta Island. 
Finally, these new route can really improve the distribution of tourism income.                 
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