แหล่งท่องเทีย่ ว และมรดกวัฒนธรรม ณ ตำบลธารน้ำทิพย์
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

➢ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ศึกษาข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเมื่อวันที่
3-5
ธันวาคม
2561
โดยการศึกษาถึงอัตลักษณ์จุดเด่นและร่วมประชุมวางแผนกับผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในพืน้ ทีใ่ นการผลิตสื่อให้มปี ระสิทธิ
ภาพ
ตอบโจทย์กบั การพัฒนาพืน้ ทีม่ ากทีส่ ุด
และเมื่อวันที่
9-11
มีนาคม
2562
เพื่อถ่ายภาพและวีดโี อตามแหล่งท่องเทีย่ วน้าตกรูปหัวใจ
หลัก
54A
จาลอง
ในพืน้ ทีต่ าบลธารน้าทิพย์เพื่อใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ วในชุมชน
กิจกรรมปั กหมุดหลัก 54A (แท้ จริ ง) ณ หมู่ 1 บ้ านธารน้ ้าทิพย์ หลักเขต
54 A เป็ นหลักเขตที่กาเนิดเนือ้ ที่อาณาเขตระหว่าง ไทย-มาเลเซีย เป็ นจุดที่อยู่ใต้
สุดของประเทศไทย ระหว่างเดินเท้ าขึน้ สู่ หลักเขตจะได้ พบกับพืชพันธุ์ ต้ นไม้ น้อย
ใหญ่ที่อดุ มสมบูรณ์ และที่จดุ หลักเขตอยู่บนยอดเขาสูงมีสายลมพัดผ่านตลอดเวลา
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ไปไกลถึงประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมท่องเที่ยวน้ ้าตก 7 ชัน้ (น้ ้าตกธารน้ ้าทิพย์) ณ หมู่ 4 บ้ านจาเราะซูซู เป็ นน้ ้าตกขนาดกลางที่มี 7 ชัน้ โดย
แ ต่ ละ ชั น้ มี ลั ก ษณะ และ จุ ด เด่ น ที่
แตกต่างกันไปตามลักษณะสิ่งแวดล้ อม
อี ก ทั ง้ ยั ง เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วศึ ก ษา
ธรรมชาติ มี พื ช พรรณที่ ยั ง คงอุ ด ม
สมบูรณ์ ไว้ ศึกษาและเรี ย นรู้ อีกนานา
ชนิด

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดยอาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว
หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์มานพ ทองไทย อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด
อาจารย์อรวรรณ กมล อาจารย์พยอม ตอบประโคน อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์
และทีมงานลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ"หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อม
รอยต่อที่สามเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้"กิจกรรม"จัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์
แนวทางในการพัฒนาด้านมรดกทางวัฒนธรรม"ณเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์อำเภอเบตง
จังหวัดยะลาสืบเนื่องจากการจัดเวทีประชาคมเพื่อค้นหามรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะและเกิดจากความต้องการจากชุมชนอย่างแท้จริง รวม 9
ชนิดด้วยกันทางทีมงานได้ร่วมประชุมกับนักปราชญ์หรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละชนิดเพื่อเตรียม
ความในด้านต่างๆสำหรับการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว
และทางทีมงานได้รับการต้อนรับจากคนในพื้นที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี พร้อมรอยยิ้ม
ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานในครั้งนี้อย่างดียิ่ง
โดยยังมีการจัดกิจกรรม "แข่งขันเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกวัฒนธรรม" ภายใต้โครงการหมู่บ้านเพื่อ
การท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีประชาคมเพื่อ
วิเคราะห์แนวทางในการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ชุมชน (จัดในชุมชน) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1) การประกอบอาหาร "นาซิกาบูรดา
ระ" 2) การละเล่น "หมากรุกจีน" และ 3) การประดิษฐ์ "ว่าวสวยงาม" ขนาดมินิ และมีรางวัลประเภทละ 3
รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มีเงินรางวัล พร้อมโล่
รางวัล และเกียรติบัตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมพื้น ถิ่น และทำให้ประชาชนเกิดความหวงแหน ต้องการอนุรักษ์ และสืบ
สานนำไปสู่ลูกหลานในภายภาคหน้าได้อย่างเต็มความภาคภูมิต่อไป

วิทยาการจัดการ จัดเวทีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
โครงการหมูบ่ า้ นเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่
11 มกราคม 2562 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จัดเวทีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
โครงการหมูบ่ า้ นเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ที่ว่าการอาเภอเบตง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเบตง เทศบาลเมืองเบตง และเทศบาลตาบลธารน้ าทิพย์ โดยได้รับเกียรติจาก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายนาซิร สนิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา พันจ่าโท
อนันต์ บุญสาราญ นายอาเภอเบตง นายประพันธ์ ทองสี ดา พัฒนาการอาเภอเบตง นายสมยศ เลิศลายอง
นายกเทศมนตรี เมืองเบตง และนายมะอูโซะ สาลัง
นายกเทศมนตรี ตาบลธารน้ าทิพย์ ร่ วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่ วมมือ ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริ น อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
การจัดเวทีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อประสานความร่ วมมือในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จงั หวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมัน่ คง เกษตรมัง่ คัง่
ท่องเที่ยวยัง่ ยืน” และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “มหาวิทยาลัยคลังปัญญา
แห่งชายแดนใต้” ในการพัฒนาพื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามโครงการ
นโยบายของรัฐบาล และโครงการพระราโชบาย ร่ วมกัน รวมถึงพัฒนาพื้นที่
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และร่ วมอนุรักษ์วฒั นธรรม
ที่ดีงาม ร่ วมกัน ผ่านการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม 4 ด้าน อันได้แก่

1)ด้านชุมชนโดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บา้ นอย่างเข้มแข็งผ่านการจัดเวทีประชาคมในการวิเคราะห์
และสร้างการรับรูป้ ั ญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
2) ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ OTOP ทีม่ ศี กั ยภาพโดดเด่น
3)ด้านการท่องเทีย่ วโดยการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจเน้นหมู่บา้ นทีม่ ธี รรมชาติสามารถเป็ นแหล่งพักผ่อนของนั
กท่องเทีย่ วและ
4)ด้านการอนุรกั ษ์โดยเน้นให้คนในหมู่บา้ นรักษาอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ เพื่อพัฒนาให้เป็ นหมู่บา้ นทีส่ ามารถเชื่อมร้อยประเพ
ณี วัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั ่งยืน
ต่อไป

➢

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได้ให้กบั ชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได้ให้กบั ชุมชน ดาเนินการ ดังนี้
จัด ประชุ ม ค้น หาความต้ อ งการในการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ข องกลุ่ ม ผู้ป ระกอบการโดยเน้ น ความ
เป็ นอัตลักษณ์ของท้องทีเ่ ช่นในด้านวัตถุดบิ และวัฒนธรรมของพืน้ ทีซ่ ง่ึ ในวันนี้สามารถได้ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา
ของกลุ่มผูป้ ระกอบการจักสาน
1.กลุ่มจักสานมีความต้องการในการมาเป็ นโจทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ส่อื ถึงอัตลักษณ์ของท้องถิน่
และนามาเป็ นจุดขายในการส่งเสริมการตลาด
2.กลุ่มจักรสานมีความต้องการในการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างจักสานปกติ และจักสานที่จะ
ดัดแปลงให้ ทนั สมัยเพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ในการประชาสัมพันธ์การขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เข้าศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อนาข้อมูลกลับมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ซึ่งผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการในครั้งนี้ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และ
ได้ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งสร้างรายได้แก่ชุมชนเป็นอย่างดี โดยเน้นจากความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ในด้าน
วัตถุดิบ และวัฒนธรรมของพื้นที่ ซึ่ งในวันนี้สามารถผลิตได้ผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนามาจำนวน 13 ผลิตภัณฑ์
ดังนี้

ไก่สับเบตง
1.2 กะหรี่ปั๊บ 54 A
1.3 น้ำพริกคั่วกาแป๊ะซาลัง
1.4 เครื่องแกง
1.5 จักสานกระจูด
1.6 แหนมเห็ด
1.7 ปลานิลแดดเดียว
1.8 บ๊ะจ่าง
1.9 ข้าวหลามบาซูก้า
1.10 ปลาส้มไต๋ต๋ง
1.11 ปราจีนนึ่ง
1.12 ของที่ระลึกธารน้ำทิพย์
1.13 ปั้นสิบปลานิลสายน้ำไหล
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➢พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์และประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชน
➢
ณ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยได้จัดสนทนากลุม่
ภายใต้ความเป็นมาของจีนกวางไส ดังนี้

จากประวั ต ิ ข องจี น กวางไสเดิ ม มาถึ ง ในวั น ที่ ฐ านะความเป็ น อยู ่ ด ี ขึ้ น
มี เงินทุนพร้อม บางคนเริ่มโหยหารากเหง้าตัวเอง พยายามหาทางกลับไป
เยี่ยมเยียนบ้านเกิดที่แท้จริงยัง “มณฑลกวางสี” จีนแผ่นดินใหญ่ อย่างน้อยปี
ละครั้งสองครั้ง เพื่อพบปะญาติมิตร ไปเคารพสุสานบรรพบุรุษ และท่องเที่ยวไปด้วย
ถึงวันนี้ หนึ่งในต้นทุนที่สร้างชื่อเสียงให้เบตง คือตำรับอาหารของชาวจีนกวางไส โดยเฉพาะ 3 เมนู
สำคั ญ ที ่ ส ะท้ อ นความเป็ น จี น กวางไสโดยแท้ ประกอบด้ ว ย เคาหยก เต้ า หู ้ ย ั ด ไส้ และไก่ เ บตง รวมถึ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี บางอย่าง ศรัทธาความเชื่อ ซึ่งดำรงสืบทอดอัตลักษณ์ชาวจีนกวางไสในเบตงไว้อย่าง
เหนียวแน่นในคนรุ่น 1 และ 2 ส่วนทายาทรุ่นใหม่ยุค 3 และ 4 เรื่องราวของความเป็นจีนกวางไส เริ่มถูกกัด
กร่อนด้วยสังคมสมัยใหม่ หลายอย่างเริ่มสูญสิ้นเลือนหายไปจากการรับรู้หรือถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา
อาหารการกิน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศรัทธาความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ
นั ่ น จึ ง เป็ น ที ่ ม าในความตั ้ ง ใจของ “ชาวจี น
กวางไส” บางคนบางกลุ่ม ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้อง
ต้องการกลับมากระตุ้นและสานต่อ “รากเหง้า”
ของกลุ่มชนให้คงอยู่ ก่อนที่ทุกอย่างจะสูญสิ้น
ไปตามกาลเวลา ไม่เหลืออัตลักษณ์ความเป็น
“จีนกวาไส” ให้ชื่นชมยินดี ภายใต้ ความท้ า
ทายเพื่อการดารงอยู่ของรากเหง้ าจีนกวาง
ไสเบตงซึ่ ง ผู ก ติ ด สั ม พั น ธ์ กั บ ปั จจั ย แปร
มากมายใน “เบตง” ทุกวันนี ้

โดยกิจกรรมมีการดำเนินงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 13
ชนิด เพื่อให้กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นสินค้าภายใต้ความเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ซึ่งได้ศึกษาจากประวัติของจีนกวางไสเดิม มาถึงในวันปัจจุบัน ถึงวันนี้ โดยมีกลุ่ม OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้รับความรู้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาชุมชน
ของตนเองให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้
วิธีนี้มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพเป็นจุดตั้งต้น เพื่อให้ได้ต้นแบบของบรรจุภัณฑ์และการ
ออกแบบป้ายฉลาก ทั้ง 13 บรรจุภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

บรรจุภัณฑ์ไก่สับเบตง
บรรจุภัณฑ์กะหรี่ปั๊บ 54 A
บรรจุภัณฑ์น้ำพริกคั่วกาแป๊ะซาลัง
บรรจุภัณฑ์เครื่องแกง
บรรจุภัณฑ์จักสานกระจูด
บรรจุภัณฑ์แหนมเห็ด
บรรจุภัณฑ์ปลานิลแดดเดียว
บรรจุภัณฑ์บ๊ะจ่าง
บรรจุภัณฑ์ข้าวหลามบาซูก้า
บรรจุภัณฑ์ปลาส้มไต๋ต๋ง
บรรจุภัณฑ์ปราจีนนึ่ง
บรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกธารน้ำทิพย์
บรรจุภัณฑ์ปั้นสิบปลานิลสายน้ำไหล

➢ อบรมผู้นำเที่ยวชุมชน
ภายใต้โครงการหมู่บา้ นเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลีย่ มเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นาที มโดย อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต อาจารย์ซูซัน หามะ หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์เจนตา แก้วไฝ
อาจารย์ ด าลี ซ ะห์ ดะยี อาจารย์ แ วซ าซู ดิ น แวดากอ และอาจารย์ มู ฮั ม หมั ด ปุ ร่ ว มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่
นั ก ศึ ก ษาสาขาการจั ด การธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว และนั ก ศึ ก ษาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ณ ตาบลธารน้ าทิ พย์ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีผูเ้ ข้าร่วมอบรมเป็ นตัวแทนแต่ละหมู่บา้ น จานวน 40 คน
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แบ่งกิจกรรม ดังนี้
อบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการปรับการท่องเที่ ยวเพื่อ การเติ บโตทางเศรษฐกิ จของชุ มชนธารน้ า ทิ พ ย์
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผูน้ าเที่ยวชุมชน
🔸การใช้สื่อเพื่อการนาเสนอเรื่องราวชุมชน
🔸การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
🔸การออกแบบและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
🔸ทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบตั ิการผูน้ าเที่ยวและการอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมโดย
ชุ ม ชนต าบลธารน้ าทิ พ ย์ อ าเภอเบตงจั ง หวั ด ยะลาโดยน าองค์ ค วามรู ้ จ ากการเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช าวิ ช าการจั ด การ
โรงแรมและที่ พั ก วิ ช าการวิ จั ย ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ววิ ช าการ วางแผนและพั ฒ นาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วแบบยัง่ ยื น
วิ ช าศิ ล ปะการพู ด และการน าเสนอส าหรับ การท่ อ งเที่ ย ววิ ช าการโปรแกรมเว็ บ และฐานข้อ มู ล บนเว็ บ วิ ช าการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางธุ รกิจ วิชาการออกแบบกราฟิ กในงานธุ รกิ จ และวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการด้า นธุ รกรรมอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
นาไปสู่การพัฒนาชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้เป็ นหมู่บา้ นเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวั
ดชายแดนภาคใต้ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้ นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างทักษะเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่”
โดยมีรายละเอียดหัวข้อการอบรม ดังนี้
1.ความรูเ้ บื้ องต้นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวชุมชนโดยผูน้ าชุมชน
และการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยเยาวชนท้องถิ่น
2.การเขียนแผนธุรกิจ ได้แก่ แผนการจัดการ แผนการผลิต แผนการตลาด และแผนการเงิน
3.การจัดทาบัญชีและภาษีอากรสาหรับธุรกิจชุมชน
4.การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สาหรับผูป้ ระกอบการ
การอบรมได้รบั เกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ในด้านการจัดการท่องเที่ ยวชุมชน คือ คุณปรารมถ์ สลาเส้ง
ผูน้ าชุมชนท่องเที่ยวตาพะเยา ป่ าฮาลาบาลา คุณดี กูวิง ตัวแทนเยาวชนชุมชนท่องเที่ยวทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัตในตาบลอัยเยอร์เวง
และคุณสมพล ผจวงศ์ เจ้าของ Foto Hostel และ admin เวปไซต์ โอเคเบตง.com
รวมทั้งวิทยากรจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นาทีมโดย อาจารย์
ดร.ศุภมาส รัตนพิพฒ
ั น์ อาจารย์ ดร.ละออ มามะ อาจารย์สุทศั น์ รุ่งระวิวรรณ อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร อาจารย์จรินรัตน์
วรวงศ์พิทกั ษ์ อาจารย์อลั อามีล มะแต
และอาจารย์สสั ดีกาแพงดีที่ชว่ ยกันถ่ายทอดองค์ความรูท้ างด้านบริหารธุรกิจที่มีความจาเป็ นสาหรับผูป้ ระกอบการ
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนในพื้ นที่ตาบลธารน้ าทิพย์ที่กาลังพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง
ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผปู ้ ระกอบการเข้าร่วมมากถึง 50 คน โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มผูป้ ระกอบการจานวน 4 กลุ่มหลัก
ได้แก่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเที่ยว ผูป้ ระกอบการที่พกั โฮมส์เตย์ ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
และผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็ นของฝาก
ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ ทาให้ผปู ้ ระกอบการได้รบั ความรู ้ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบตั ิ
สร้างให้เกิดความเข้าใจในทักษะที่มีความสาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการหน้าใหม่
ความรูใ้ นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสนับสนุ นการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้ นที่ตาบลธารน้ าทิพย์ให้มีการพัฒนาได้อย่าง
ยัง่ ยืนต่อไป

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนายวรเชษฐ พรมโอภาษ
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลาและคณะที่ได้มาเยี่ยมธูทคณะวิทยาการจัดการและ
ธูทสินค้าของตาบลธารน้ าทิพย์ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
เพื่อชมสินค้าโอทอปและการดาเนิ นงานภายใต้โครงการ
หมู่บา้ นเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้
ในงานไก่อเมซิ่งเบตง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 มีนาคม 2562
ณ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ (สวนน้ า) เทศบาลเมืองเบตง
โดยการจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวในพื้ นที่ตาบลธารน้ าทิพย์
ที่ทางคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ หน่ วยงานในพพื้ นที่ ได้พฒ
ั นาขึ้ น
ตลอดจนการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติดา้ นอาหารและวัฒนธรรม

จัดประชุมสรุปผลการพัฒนา
ลงพื้นที่จัดเวทีกับชุมชนเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการ
จัดประชุมสรุปการพัฒนา” ภายใต้โครงการหมู่บ้านเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
พร้อมด้วยทีมดำเนินงาน
ลงพื้นที่จัดเวทีกับชุมชนเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
“โครงการจัดประชุมสรุปการพัฒนา”
ภายใต้โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อม
รอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมที่ 9 ณ ตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จังหวัดยะลา

