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บทคัดยอ 

 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย และ
ยุทธศาสตรทาอากาศยานสนับสนุนระบบโลจิสติกสและการทองเที่ยวของภาคใต การวิเคราะหขอมูลใชผลสรุป
จากการสัมมนาวิชาการและการรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิตาง ๆ ผลการศึกษา พบวา ประเทศไทยตอง
พัฒนา ปรับปรุง และสรางศักยภาพดานการผลิตและการบริการในการแขงขันระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและระดับโลก เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทยทั้ง 5 ยุทธศาสตร 
สวนระบบโลจิสติกสภาคใตตองการใหปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน การสรางศูนยกระจายสินคา และการอํานวย
ความสะดวกผานเขาออกสินคาใหสะดวกขึ้น สําหรับ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สามารถ
สนับสนุนการพัฒนา          โลจิสติกสของภาคใตโดยการเชื่อมโยงเครือขายการขนสงกับการขนสงรูปแบบอ่ืน 
การเชื่อมโยงเครือขายระบบสารสนเทศ การรวมมือพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรการศึกษา ดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียวของภาคใต โดยการเผยแพรขอมูล การประชาสัมพันธ การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
มาตรฐานการใหบริการ และการพัฒนาบุคลากรในดานบริการ 
 
คําสําคัญ : ยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสและการทองเที่ยว บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 
บทนํา 
 อุตสาหกรรมโลจิสติกส ถือวาเปนภาคอุตสาหกรรมที่มีโอกาสอันดีในอนาคต เพราะมูลคาเฉพาะภาค
การขนสงและคลังสินคา ในป พ.ศ. 2548 พบวามีมูลคาถึง 520,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.5 ของผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) ของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2549, ออนไลน) อีกทั้งประเทศมีศักยภาพจากทําเลที่ต้ังของประเทศที่เปนศูนยกลางของ
ภูมิภาค นอกจากนี้ภาคใตมีธุรกิจดานการทองเที่ยวที่สําคัญอีกดานหนึ่งที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศปละ
หลายหมื่นลานบาท โดยเฉพาะหาดใหญและสงขลาที่มีฐานนักทองเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร สวนทางฝง
อันดามันไดแก ตรัง สตูล พังงา กระบ่ี ภูเก็ต มีฐานนักทองเที่ยวที่นิยมทองเที่ยวทางทะเลจากทั่วทุกมุมโลกที่มี
ประตูเปดรับที่สนามบินภูเก็ตและเชื่อมโยงกับสถานที่ทองเที่ยวกับพ้ืนที่บริเวณใกลเคียง 

ขอมูลจากการประชุมยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยระหวาง 2 หนวยงานหลัก
คือกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง ในการกําหนดยุทธศาสตรทางบกและทางอากาศ เพ่ือความเปนเลิศ
ในภูมิภาค สําหรับนโยบายการขนสงทางอากาศไดกําหนด 3 ยุทธศาสตรสําคัญคือ 1) ยกระดับประสิทธิภาพ
การใหบริการและพัฒนาเครือขายระดับสากล โดยขยายเครือขายเสนทางการบินครอบคลุมทั่วโลก เปน
ศูนยกลางโลจิสติกสของสินคาในกลุมประเทศจีเอ็มเอสและเอเชียใต 2) พัฒนาทาอากาศยานนานาชาติใหเปน
ประตสููภูมิภาคและ 3) การเปนศูนยกลางของโลจิสติกสของโลกดานอาหาร ผัก ผลไมสด ดอกไม แฟชั่น ชิ้นสวน
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อิเล็กทรอนิกส อะไหลรถยนตและเครื่องประดับ (วันชัย ศารทูลฑัต, 2549, ออนไลน) โดยมีสนามบินภูเก็ตเปน
ประตูสูภูมิภาคอาเซียน เชน สิงคโปร อินโดนีเซีย เปนตน  ในระดับภูมิภาคมีสนามบินหาดใหญ สนามบินภูเก็ต 
ทาเรือน้ําลึกสงขลา ตรังและสตูล รวมถึงกระบี่และนครศรีธรรมราชซึ่งเปนโครงขายการคมนาคมและการขนสง
ทางอากาศที่มีศักยภาพตอการพัฒนาระบบโลจิสติกสในภาคใต  

ปจจุบันบทบาทหนาที่ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือทอท. ในการสนับสนุนชุมชน
ในดานโลจิสติกสและการทองเท่ียว โดยใชโครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยูคือสนามบินหาดใหญและสนามบินภูเก็ตซึ่ง
เปนประตูเปดสูประเทศกลุมอาเซียน และระบบโครงขายคมนาคมทางบกและทางทะเลในกลุมจังหวัดเปาหมาย 
โดยมีหนวยงานของรัฐคือจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินคอยสนับสนุนและสนองนโยบายของรัฐ เพ่ือ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรที่วางไวโดยมีภาคเอกชนคือผูประกอบการดานโลจิสติกสและการทองเที่ยวเปน
ผูรับบริการ และเสนอแนะปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทอท. ยินดีสนับสนุน
สถาบันการศึกษาในชุมชนในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดที่มีโอกาสขยายตัวตอไปใน
อนาคต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิทยาการจัดการ, จังหวัดสงขลา และบริษัท   ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน), 2549 : 4)  

ดังนั้นจากมูลคาการขนสงและศักยภาพทําเลที่ต้ังของประเทศไทยที่เปนศูนยกลางของภูมิภาค รวมท้ัง
ยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย และบทบาทของทอท. จึงมีความสําคัญและควรศึกษาเพื่อเปน
กรอบในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันระหวางภูมิภาค และเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร  ทาอากาศยานไทย
เพ่ือสนับสนุนระบบโลจิสติกสและการทองเที่ยวของภาคใต และเพ่ือไดขอมูลมาสูการปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษายุทธศาสตรทาอากาศยานสนับสนุนระบบโลจิสติกสและการทองเที่ยวของภาคใต 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 Craig (1996, ออนไลน) กลาวถึง ปจจัยสําคัญที่มีผลตอโลจิสติกสระดับโลก (Global Logistics) ไดแก 
การเคลื่อนยายสินคา การใชระบบสารสนเทศ เวลาในการใหบริการ ตนทุน และการดําเนินงานในบริษัทที่มีตอ
ลูกคาหรือผูผลิต เนื่องจากพื้นที่แตละแหงมีความแตกตางกัน ธุรกิจจึงตองใหความสําคัญตอปจจัยขางตนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการแขงขัน 

Rendeiro (2006, online) ไดวิจัยเรื่อง Tourism service quality begins at the airport พบวา ส่ิง
อํานวยความสะดวกของสนามบิน Gran Canaria มีผลตอคุณภาพบริการของนักทองเที่ยวและระบบการเช็คอิน 
ชวงเวลาวางระหวางการรอคอยของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับอาคารของสนามบิน เปนตน 

Coyle และคณะ (2003 : 39)  ระบุองคประกอบที่จะทําใหโลจิสติกสประสบความสําเร็จตองอาศัยหลัก
ของ 7 Rights of Logistics ไดแก Getting the right product, to the right customer, in the right quantity, in 
the right condition, at the right place, at the right time and at the right costs. 
 ขอมูลของ Siemens AG. (2006, ออนไลน) บริษัทชั้นนําของโลกดานฮารดแวรและเทคโนโลยี เสนอวา 
การใหบริการสนามบินตองมุงบริการขอมูลขาวสารใหกับผูโดยสาร มาตรฐานการใหบริการ ความปลอดภัยของ
กระเปาเดินทาง ความถูกตองของสถานที่และเวลา อุปกรณการขนสงสินคา ระบบการจัดการ และการใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ระเบียบวิจัย 
ใชการสัมมนา สังเกตการณและการเขาไปมีสวนรวม โดยจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตรการทา

อากาศยานเพื่อชุมชน : สนับสนุนระบบโลจิสติกสและการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนของจังหวัดภาคใต 
(สงขลา สตูล ตรัง และภูเก็ต)” โดยมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

1. การเตรียมงาน  
1.1 จัดประชุมตัวแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกําหนดรายละเอียดการสัมมนา 
1.2 กําหนดจัดที่โรงแรม เจ. บี. หาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 

2549  
1.3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ รวมกับจังหวัด

สงขลาและบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) รวมเปนเจาภาพ 
1.4 ผูเขารวมการสัมมนามาจากหนวยงานภาคราชการ เอกชนและสื่อมวลชน จํานวน 167 คน 

2. วัตถุประสงคการสัมมนา  
1.1 เพ่ือนํายุทธศาสตรของบริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  สูการปฏิบัติทางดาน 

โลจิสติกสและการทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคใต  
1.2 เพ่ือบูรณาการความรวมมือภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรการพัฒนาทาอากาศยานไทย  
1.3 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคมนาคมและการขนสงของกลุมจังหวัด

ภาคใตและภูมิภาคอาเซียน 
3. วิธีการการสัมมนา แบงเปน 3 สวนคือสวนที่ 1 การปาฐกถา สวนที่ 2 การเสวนาวชิาการและสวน

ที่ 3 การระดมสมองกลุมยอย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูลการสัมมนา ดวยการบันทึกเทปและวิดีทัศน  และแบบประเมินผล 
5. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหจัดหมวดหมู เพ่ือเสนอรายงาน 
6. การสรุปและอภิปรายผลการศึกษา เพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงคในการศึกษา 

 
ผลการศึกษา  

สวนที่ 1 ผลการปาฐกถา มี 3 ประเด็น ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 
2549-2553 โอกาสหรอืศักยภาพในกลุมจังหวัดภาคใตเนนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบคลัสเตอร  
(Cluster) และการยกระดับประสิทธิภาพ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2549-2553  
วิสัยทัศน มีระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพ่ือสนับสนุนการเปน

ศูนยกลางธุรกิจและการคาของภูมิภาคอินโดจีน  
วัตถุประสงค เพ่ิมประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกกิจกรรมทางการคา ซึ่งจะนําไปสูการลด

ตนทุนโลจิสติกส (Cost Efficiency) เพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการของลูกคา 
(Responsiveness) เพ่ิมความปลอดภัยและความเชื่อถือไดในกระบวนการนําสงสินคาและบริการ (Reliability 
and Security) สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกสและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

การพัฒนาโลจิสติกสของประเทศ ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต (Business Logistics Improvement) 
ยุทธศาสตรที่ 2 การเปดเสนทางการคาและสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส (New Trade Lanes 
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and Logistics Network Optimization) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขัน
ไดในเวทีการคาระหวางประเทศ (Logistics Services Internationalization) ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับ
ประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) และ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากําลังคนและกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร (Capacity Building)  

2. โอกาสหรือศักยภาพในกลุมจังหวัดภาคใตเนนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบคลัสเตอร (Cluster)การ
รวมกลุมจังหวัดเพ่ือสรางศักยภาพเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) การจัดงบประมาณแผนดิน การใช
ทรัพยากรรวมกัน เพราะฉะนั้นการแบงกลุมจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี ระนอง นาจะมีศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวและเปนประตูสูอันดามัน กลุมจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต มีทรัพยากรแหลงประวัติศาสตรและความเปน
ธรรมชาติ กลุมจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส อยูใกลชิดกับประเทศมาเลเซีย กลุมจังหวัดพัทลุงและ
นครศรีธรรมราช มีโครงการพัฒนาที่สําคัญคือสะพานเศรษฐกิจ (Landbridge) ซึ่งยังไมคืบหนา สวนจังหวัด
สงขลาและสตูล มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน สนามบิน ทาเรือปากบารา ภาคใตตอนบนฝงอาวไทยดาน
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธเชื่อมกับระนอง มีโอกาสที่จะพัฒนาเปน “ริเวียรา” แหลงทองเที่ยวใหม ขณะที่
สิงคโปร ฮองกง และมาเลเซียก็มีการจัดตั้งองคกรการพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ือแขงขันในการแยงชิงลูกคา จะ
เห็นวาทาอากาศยานมีความสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยว เพราะเปนโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนเสมือนดัง
ฮารดแวรซึ่งจะตองสอดคลองเชื่อมโยงกับซอฟตแวร นั่นคือมาตรฐานในการบริการตาง ๆ ของธุรกิจที่
เกี่ยวของ เชน โรงแรม ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ธุรกิจขนสง สายการบินและสนามบิน เปนตน 

3. การยกระดับประสิทธิภาพ การสนับสนุนการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนตองมีภาคีพัฒนาไดแก 
กลุมภาครัฐ กลุมระดับทองถ่ินของจังหวัด กลุมผูใหบริการและกลุมภาคเอกชน โดยกลุมภาครัฐทําหนาที่เปน
ผูใหความสะดวกหรือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ กลุมระดับทองถ่ินของจังหวัดควรเพิ่มความสะดวกในการ
นําเขาสินคาจากประเทศเพื่อนบาน การสรางเครือขายจังหวัดชายแดน กลุมผูใหบริการ ไดแก บริษัท การบิน
ไทย จํากัด บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  และภาคเอกชนตองพัฒนาคุณภาพการบริการ  

ทอท. ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของชุมชนเพราะใชทรัพยากรในทองถ่ิน และมีสวนกอใหเกิดมูลคา
ทางเศรษฐกิจตอทองถ่ิน การสรางงานและสรางรายไดใหชุมชน การคํานึงถึงส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบตอ
สังคม (Social Responsibility) ทอท. ตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ เพ่ือการยกระดับประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการคาการลงทุนและการทองเท่ียวในดานตาง ๆ เชน ดานมาตรฐานบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหกับผูโดยสาร ดานการขยายการสงสินคาไปสูตลาดผูบริโภคในประเทศหรือผูบริโภคตางประเทศ ดานการใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานระบบรักษาความปลอดภัยในทาอากาศยาน ดานการเปนพันธมิตรกับสายการ
บินหรือธุรกิจการทองเท่ียวและดานการสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ 
 สวนที่ 2 ผลการเสวนาวิชาการ มี 5 ประเด็น ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตภาคใต ผูประกอบการ โลจิ
สติกส การเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ การขยายตัวของภาคการทองเท่ียวทั้งฝงอันดามันและฝงอาวไทย และ
แนวคิดการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดสงขลา ตรัง สตูลหรือกลุม STS 

1. อุตสาหกรรมการผลิตภาคใต ไดแก อาหาร ยางพารา การบริการ และการคาปลีกซึ่งเปรียบเสมือน
กิจกรรมตนน้ํา ไดแก ผูใหบริการดานโลจิสติกส (LSP) การประกอบการขนสง คลังสินคาใหเชา การให
คําปรึกษาและบริการ จนถึงกิจกรรมปลายน้ํา ไดแก ตลาดในประเทศ ตลาดในภูมิภาค ตลอดจนตลาด
ตางประเทศ โดยลักษณะกิจกรรมมีความใกลเคียงกันทั้งประเทศแตอาจแตกตางกันในรายละเอียดของ
อุตสาหกรรม สวนปญหาที่เกิดขึ้นตอระบบโลจิสติกสทุกภาคสวนคือตนทุนพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นสงผลตอตนทุน
การผลิตยอมสูงขึ้นดวย ขณะท่ีดุลการคาก็เริ่มมีสวนตางที่เพ่ิมมากขึ้นเชนกัน ดังนั้นเพ่ือใหแผนยุทธศาสตร
ภาคใตสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศ ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภาคการผลิตคงตองพิจารณาทั้งหวงโซอุปทาน โดยเฉพาะตนทุนที่เกิดขึ้นทั้ง
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ระบบ เชน การศึกษาโซอุปทานของอุตสาหกรรมกุงแชเยือกแข็ง ต้ังแตแหลงเพาะเลี้ยงไปจนถึงแหลงผลิตและ
พรอมสงออกวากิจกรรมตั้งแตตนน้ําไปถึงปลายน้ํามีตนทุนเกิดขึ้นในสวนใดบาง ยุทธศาสตรที่ 2 การวาง
โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทาเรือปากบารา แผนการวางรางรถไฟจากเหนือลงมาใต ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มขีด
ความสามารถการประกอบธุรกิจใหกับบุคคลที่สาม การสรางศูนยกระจายสินคา คลังสินคาใหเชา โรงพักสินคา 
เปนตน ยุทธศาสตรที่ 4 ระบบการผานเขาออกของสินคาในประเทศออกไปสูตางประเทศใหมีความรวดเร็วย่ิงขึ้น 
และยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับธุรกิจโลจิสติกส 

2. ผูประกอบการโลจิสติกส มองวาปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจคือ ประเทศไทยคงตอง
ปรับตัวเรื่องการคาระหวางประเทศ การคาเสรี (FTA) กับตางประเทศ การเปดเสรีดานการบริการโลจิสติกส ซึ่ง
จะมีผลตอผูประกอบการทั้งดานบวกและดานลบ ดานบวกคือผูประกอบการอุตสาหกรรมหรือผูใชบริการ คาดวา
จะไดใชบริการที่ดีกวาหรือราคาที่ถูกลง สวนดานลบคือความสามารถในการแขงขันของผูใหบริการไทย สําหรับ
ภาคใตการพัฒนาการคาชายแดนเปนส่ิงสําคัญ ดังนั้นผูประกอบการทองถ่ินตองปรับตัวโดยพิจารณาถึง
ผูใชบริการเปนหลัก เพราะนี่คือหัวใจผูที่จะมาใชบริการในอนาคต 

3. การเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ ยอมสงผลกระทบดานตนทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือแลกกับโครงสราง
พ้ืนฐานที่ดีและการบริการที่ดีขึ้น ทอท. กับภาครัฐควรรวมมือเพ่ือสรางโอกาสเชิญชวนใหสายการบินระหวาง
ประเทศตาง ๆ มาใชสนามบินที่หาดใหญหรือภูเก็ตในการเปนศูนยกลางการเชื่อมผานและตอเชื่อมได การหา
ทําเลที่ถูกกวาสนามบินสุวรรณภูมิ เพ่ือลดตนทุนและเปนการใชทรัพยากรรวมกัน นอกจากนั้นจังหวัดสตูลและ
ตรังมีโอกาสเปนจุดเชื่อมโยงทั้งทาเรือและรถไฟในการขนสงสินคาผานแดนไปสิงคโปรและมาเลเซีย แตปจจุบัน
ยังมีอุปสรรคเรื่องระเบียบขั้นตอนพิธีการตาง ๆ  

4. การขยายตัวของภาคการทองเท่ียวทั้งฝงอันดามันและฝงอาวไทย การทองเที่ยวฝงอันดามันไดรับ
ผลกระทบจากปญหาภัยธรรมชาติสึนามิ ขณะที่การทองเที่ยวฝงอาวไทยไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไม
สงบจากสามจังหวัดชายแดน นอกจากนี้การยกเลิกการบินระหวางภูเก็ตและหาดใหญซึ่งมีผลตอนักทองเที่ยว
และธุรกิจการทองเที่ยว ดังนั้นทอท. ควรลดหรือชะลอการจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ประมาณ 3-5 ป เพ่ือฟนฟู
ภาคใตและทําใหการขนสงสินคาของภาคใตโดยเฉพาะอาหารทะเล ผลไมที่ตองขนสงทางอากาศไปยัง
ตางประเทศสามารถแขงขันได ปจจุบันสนามบินหาดใหญมีสายการบินระหวางประเทศตนทุนต่ําของไทเกอรแอร
เพียงสายการบินเดียวเสนทางสิงคโปรและหาดใหญ มีนักทองเที่ยวตอเที่ยวบินสูงสุดไมเกิน 140 ที่นั่ง ใชเครื่อง
แอรบัส 320 ซึ่งตารางเวลาบินในแตละวันมีเพียงหนึ่งเที่ยวบินเทานั้น 

5. แนวคิดการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดสงขลา ตรัง สตูลหรือกลุม STS จุดแข็งคอืโครงสรางพ้ืนฐาน 
โดยเฉพาะสนามบิน โรงแรม อาหารและความผสมผสานระหวางวัฒนธรรม จุดออนคือความไมสมดุลของ
นักทองเท่ียว ความไมแตกตางของสินคาที่นํามาจําหนาย และการมุงเนนใหหาดใหญเปนเมืองแหงการจับจาย
ซื้อสินคาซึ่งถาเปรียบเทียบกับเมืองเซิ่นเจิ้นของจีนคงตองมีการทบทวนกัน สวนจังหวัดภูเก็ตมีจํานวนเที่ยวบิน
และนักทองเที่ยวไมสมดุลกันคือจํานวนนักทองเที่ยวจะมีมากในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม แตชวงกลางป
นักทองเท่ียวมีจํานวนนอย อยางไรก็ตาม ทอท. ตองคํานึงถึงระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือสรางความมั่นใจให
นักทองเท่ียว การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร การประชาสัมพันธมากกวานี้ 
 สวนที่ 3 ผลการระดมสมองกลุมยอย แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก  การพัฒนาระบบโลจิสติกสของ
ภาคใต และการพัฒนาการทองเท่ียวของภาคใต 

1. การพัฒนาระบบโลจิสติกสของภาคใต สามารถสรุปผลไดดังนี้  
1) การสนับสนุนระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน       

การขยายชองทางการจราจรถนนจากสงขลาไปทาเรือน้ําลึกสงขลาปจจุบันเปนสองชองทาง การพัฒนาถนนสาย
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สตูล-คลองแงะ โครงการถนนวงแหวน โครงการถนนเลี่ยงเมือง  และถนนบริเวณดานศุลกากรเปนคอขวดทําให
การกระจายสินคาลาชา เปนตน 

2) การเชื่อมโยงเครือขายระบบการขนสงในรูปแบบอื่น การเชื่อมโยงเครือขายถนนกับรถไฟ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสง แตการรถไฟแหงประเทศไทยตองปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรางรถไฟและการ
ตรงตอเวลา สวนการขนสงเชื่อมโยงระหวางประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร  

3) การสงเสริมใหมีการสรางศูนยกระจายสินคาในภาคใต 
4) การสงเสริมการจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในสนามบิน 
5) การเชื่อมโยงเครือขายการบริหารระบบสารสนเทศการขนสง (Information System) ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาพันธโลจิสติกส การจัดการระบบเอกสารใหเปนบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) เพ่ือใหสอดคลองกับระบบโลจิสติกส 

6) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน และการ
พัฒนาการใชภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกสและการรองรับการคาเสรีระหวาง
ประเทศ (FTA) 

2. การพัฒนาการทองเท่ียวของภาคใต สามารถสรุปผลไดดังนี้  
1) การสรางแรงดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเกิดความสนใจ การจัดทําขอมูลขาวสารและสถิติตาง ๆ 

การประชาสัมพันธ ซึ่งจะเปนประโยชนในการกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวที่ชัดเจนและสามารถทราบถึง
กลุมเปาหมายที่ชัดเจนได 

2) การสรางความรวมมือดานนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูงระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน เพ่ือ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

3) การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในทาอากาศยานและการเชื่อมโยงกับการ
ขนสงรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับผูใชบริการสนามบินและนักทองเท่ียว 

4) การเพิ่มระดับรักษาความปลอดภัยและสงเสริมภาพลักษณดานความปลอดภัยใหกับ
นักทองเท่ียวเกิดความเชื่อมั่น 

5) การพัฒนา การบํารุงรักษา การอบรม การสรางความเขมแข็งบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพดาน
การบริการ 

6) การใหนักทองเท่ียวไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นสําหรับบริการของ ทอท. พรอมทั้ง
รับคําตชิมตาง ๆ  

 
อภิปรายผล 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพ่ือศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย จากผลการศึกษา
พบวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2549-2553 มุงใหมีระบบโลจิสติกสที่ได
มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางและการคาของภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งประกอบดวย 5 
ยุทธศาสตรหลัก   

ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิต (Business 
Logistics Improvement) ไดแก การใชมาตรฐานของโลก (International Practice) การจัดหาจากแหลงภายนอก 
(Outsourcing) การรวมกลุมรวมมือในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) และการบริหารจัดการในหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain Management)  

ยุทธศาสตรที่ 2 การเปดเสนทางการคาและสรางประสิทธิภาพสูงสุดของเครือขายโลจิสติกส (New 
Trade Lanes and Logistics Network Optimization) ไดแก โครงการ Eastern Seaboard โครงการทาเรือ น้ํา
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ลึกปากบาราและทาเรือระนอง การพัฒนาระบบการขนสงเชื่อมโยงหลายรูปแบบ ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา 
รวมท้ังสนามบินตาง ๆ และสนามบินสุวรรณภูมิ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสใหสามารถแขงขันไดในเวทีการคาระหวาง 
ประเทศ (Logistics Services Internationalization)  

ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade  
Facilitation Enhancement) ไดแก การพัฒนาระบบ Single Window System และระบบโลจิสติกส
อิเล็กทรอนิกส (E-logistics) การปรับปรุงระบบพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวของกับการสงสินคาเขา-ออก การขนสง
สินคาถายลํา  

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากําลังคนและกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร (Capacity Building) สนับสนุนให
สถาบันการศึกษาเปดหลักสูตรการบริหารจัดการโลจิสติกสเพ่ิมขึ้น  

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือศึกษายุทธศาสตรทาอากาศยานสนับสนุนระบบโลจิสติกสและการทองเท่ียว
ของภาคใต จากผลการศึกษาพบวา ระบบโลจิสติกสของภาคใตดานอุตสาหกรรมการผลิต มีลักษณะกิจกรรม
ใกลเคียงกันทั้งประเทศไมวากิจกรรมตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยเฉพาะตนทุนพลังงานและตนทุนการผลิตที่เพ่ิม
สูงขึ้น การคาและการขนสงมีความจําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนระบบโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
ซึ่งปจจุบันมีสนามบินหาดใหญและสนามบินภูเก็ต การเชื่อมโยงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบเพ่ือเชื่อมโยง
การขนสงระหวางพ้ืนที่และประเทศเพื่อนบาน การสรางศูนยกระจายสินคาเพ่ือสรางโอกาสและสามารถลด
คาใชจายใหกับผูประกอบการได การเชื่อมโยงระบบเครือขายสารสนเทศระหวางภาครัฐ เอกชนและสมาพันธโลจิ
สติกส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส  

เห็นไดวาผลการศึกษาระบบโลจิสติกสมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2553 ทั้ง 5 ยุทธศาสตร และทอท. สามารถมีสวนสนับสนุนระบบโลจิสติกสทั้ง 5 
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว 
 การพัฒนาการทองเท่ียว ในประเด็นที่ทอท. สามารถสนับสนุนคือการปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ในสนามบิน การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหนักทองเท่ียว มาตรฐานการใหบริการ และการพัฒนา
บุคลากรในดานบริการ  
  
ผลสรุป 
 โดยภาพรวมประเทศไทยตองมีการพัฒนา ปรับปรุง และสรางโอกาสดานการผลิตและการบริการใน
การแขงขันระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทยทั้ง 5 
ยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนายุทธศาสตรของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 ภาคใตมีอุตสาหกรรมการผลิต การบริการที่หลากหลาย มีกิจกรรมตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ปญหา
ตอระบบโลจิสติกสคือการศึกษาทั้งหวงโซอุปทาน โดยเฉพาะตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งระบบ โครงสรางพ้ืนฐาน การ
สรางศูนยกระจายสินคา การอํานวยความสะดวกผานเขาออกของสินคาไปสูตางประเทศใหรวดเร็วขึ้น  สวนดาน
การทองเท่ียวไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบจากสามจังหวัดชายแดน ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และ
การยกเลิกการบินระหวางภูเก็ตและหาดใหญ ปจจุบันสนามบินหาดใหญมีสายการบินระหวางประเทศเพียงสาย
การบินเดียว ขณะที่จังหวัดภูเก็ตเกิดความไมสมดุลระหวางจํานวนเที่ยวบินและจํานวนนักทองเที่ยวในชวงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนมีนาคม นอกจากนี้มีการนําเสนอแนวคิดการทองเท่ียวในกลุมจังหวัดสงขลา ตรัง และสตูลหรือ
กลุม STS   
 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สามารถสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกสและการทองเท่ียว
ภาคใต ดังนี้ 
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1. การพัฒนาโลจิสติกส โดยการเชื่อมโยงเครือขายระบบการขนสงกับการขนสงรูปแบบอื่น ทั้งใน
ประเทศและประเทศเพื่อนบาน ไดแก มาเลเซียและสิงคโปร การสรางศูนยกระจายสินคา การเชื่อมโยงเครือขาย
ระบบสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการใหความรวมมือในการพัฒนา
บุคลากรทั้งหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ัน เปนตน 

2. การพัฒนาการทองเท่ียว โดยการจัดทําขอมูล สถิติและการเผยแพรประชาสัมพันธ การสงเสริม 
ภาพลักษณดานความปลอดภัย การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ และบริการใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในการใหบริการและการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยว 
 
ขอเสนอแนะ 

ในปจจุบันการคมนาคมขนสงทางอากาศมีความสําคัญอยางยิ่ง ทําใหสามารถเดินทางทองเที่ยว ติดตอ
ธุรกิจ ขนสงสินคาตาง ๆ ไดสะดวกสบาย รวดเร็ว การแปลงยุทธศาสตรโลจิสติกสและการทองเที่ยวของภาคใต
ไปสูภาคปฏิบัตินับวามีความจําเปนอยางยิ่งตอการนําและการมีศักยภาพในการแขงขันในภูมิภาค ซึ่งตองอาศัย
ความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินเชนเดียวกัน  
 การพัฒนาโลจิสติกสและการทองเที่ยว ตองพัฒนาควบคูระหวางภาครัฐในดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ขณะที่ภาคเอกชนและชุมชนทองถ่ินตองใหความรวมมือและพัฒนาการใหบริการ
ควบคูกันกับภาครัฐ ซึ่งจะเห็นไดวา การพัฒนาตองบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการคมนาคมและการขนสงของกลุมจังหวัดภาคใตและภูมิภาคอาเซียนได 
 ขอสังเกตจากการศึกษา  

1.  ความตองการใหสนามบินหาดใหญและภูเก็ตเปนศูนยกลางการเชื่อมผานและตอเชื่อม โดยการเชิญ
ชวนใหสายการบินระหวางประเทศตาง ๆ มาใชบริการ อาจจะไมขึ้นอยูกับความพรอมของทอท. เทานั้น แตอาจ
ขึ้นอยูกับจํานวนของนักทองเที่ยว ผูโดยสาร การเชื่อมโยงการขนสง และการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 

2. การยกเลิกเที่ยวบินระหวางหาดใหญและภูเก็ตแมวาจะสงผลตอการทองเท่ียวและธุรกิจ แตปจจุบัน
การเดินทางระหวางหาดใหญ-ภูเก็ตทางถนนไดรับความนิยม เนื่องดวยมีรถโดยสารปรับอากาศ รถตู จอดแวะ
ตามรายทาง ทําใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจตอชุมชนเพ่ิมขึ้น 
 จากการศึกษานี้ทําใหไดกรอบความคิดและขอมูลสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท ทาอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) การพัฒนาโลจิสติกสและการทองเท่ียวของภาคใต เพ่ือเปนการกระตุนใหทุกภาคสวนตระหนัก
ถึงการพัฒนาดังกลาว ซึ่งสามารถพัฒนาเปนงานวิจัยในระดับตอไปได เชน ยุทธศาสตรการพัฒนา โลจิสติกส
และการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคใตฝงตะวันตก ยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสและการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคใตฝงตะวันออก หรือโครงการศึกษายุทธศาสตรทาอากาศยานไทยเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกสและการ
ทองเท่ียวของภาคใตไปสูภาคปฏิบัติ เปนตน 
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