
 

  



 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 
การพิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล และ

การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมความตองการของหนวยงานในพ้ืนท่ีของจังหวัดสตูลท่ีใหสามารถนําไปใชในการพัฒนา

โครงการ จัดทําคําของบประมาณตอไป และเพ่ือประเมินศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

ลักษณะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แบงเปน 2 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

 1. การพิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล  

การพิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลได 

เชิญผูมีสวนเก่ียวของดานการทองเท่ียว จากหนวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคชุมชน จํานวน 

61 คน เพ่ือรวมพิจารณารางแผนปฏิบัติการฯ การประชุมครั้งนี้ ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้  

การบรรยาย หัวขอ “ทิศทางและนโยบายการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล” วิทยากร นายภาณุ วรมิตร  

ผู อํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานสตูล และนายเจตกร หวันสู  ประธานสภา 

การทองเท่ียว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล โดยเนนเนื้อหาในประเด็นสถานการณและแนวทางการ

พัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล ซ่ึงมีเครือขายการทองเท่ียวท่ีเขมแข็ง  

การแบงกลุมอภิปรายระดมความคิดเห็น รางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว

จังหวัดสตูล จากเดิม 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโลจิสติกสและเสนทางคมนาคมทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัดชายแดนใต อินโดนีเซีย และอาเซียนใต 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

 

ท้ังนี้ ไดปรับปรุงยุทธศาสตรหลังจากการนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาใหม ประกอบดวย  

5 ยุทธศาสตรใหม ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ 

  



 

 

-

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  ยุทธศาสตรการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตรการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน รายละเอียดดังนี้ 

- การสรางจุดท่ีนาสนใจ (Hi-light) ทางการทองเท่ียว การเชื่อมโยงทางประวัติศาสตรการสราง

ความสัมพันธทางพหุวัฒนธรรม การสรางแหลงทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณ 

- การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางการทองเท่ียว การพัฒนาและใหความรูดานความ

ปลอดภัยผูเก่ียวของกับการทองเท่ียว การจัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัยเพ่ือชวยชีวิต กลอง CCTV  

Application  

- การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายทางการทองเท่ียว กฎหมายดานความปลอดภัย 

- การพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนสงเสริมผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณและอัตลักษณของพ้ืนท่ี  

สงเสริมการทองเท่ียวชุมชนโดย CBT การพัฒนาสินคาฮาลาล การศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมใน

พ้ืนท่ี และโครงการนวัตวิถี  

- การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว ศูนยบริการ 

การทองเท่ียว ท่ีพักระหวางทาง ศูนยจําหนายสินคา และพ้ืนท่ีแสดงสินคา 

- การทําการตลาดมุงเปา สงเสริมการทองเท่ียวรูปแบบ Creative Mice  การทองเท่ียวเชิงกีฬา  

การทองเท่ียวฮาลาล 

- การพัฒนามาตรฐานท่ีพัก การพัฒนามาตรฐานท่ีพัก โฮมสเตย และมาตรฐานสุขอนามัย 

- การทําวิจัย การทําการวิจัยพัฒนาแหลงทองเท่ียว และการตอยอดจากองคการการศึกษา 

วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเ พ่ือ 

การทองเท่ียว รายละเอียดดังนี้ 

- การเดินทางมายังแหลงทองเท่ียว พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสทางการทองเท่ียว

ท่ีมีมาตรฐาน สนามบิน เสนทางเรือ การเชื่อมโยงระบบรางในอนาคต ระบบรถไฟ ระบบรถ

สาธารณะ จัดระบบ Package ทางการทองเท่ียวรวมกัน อารยสถาปตยท่ีสะทอนอัตลักษณของ

พ้ืนท่ี 

- ระบบการบริการและการเขาถึง  ระบบการเตือนภัย และศูนยชวยเหลือ การพัฒนา 

Application ศูนยรวมขอมูลทางการทองเท่ียว 

- ระบบการอํานวยความสะดวก ระบบ E-Banking ขยายเวลาการเขาออกดานชวงเทศกาล ระบบ

หองน้ําสะอาด มีคุณภาพ และเพียงพอ 



 

 

- การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ นําระบบ AI มาชวยในการบริหารจัดการ ฐานขอมูลมีความ

ถูกตอง ไดมาตรฐาน ครอบคลุม และเปนมิตรกับผูใชบริการมากข้ึน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย รายละเอียดดังนี้ 

- ภาษา/การส่ือสาร การพัฒนาภาษาและการสื่อสารสําหรับมัคคุเทศกทองถ่ิน ผูประกอบการ

ชายแดน เจาหนาท่ีทองถ่ิน ตํารวจชายแดน และผูเก่ียวของ 

- บุคลากร/การบริการ พัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียวดานจิตสาธารณะ และการบริการ 

- พัฒนาสินคา บริการ และส่ิงอํานวยความสะดวก พัฒนาใหมีมาตรฐานยอมรับในระดับสากล  

- Smart City สงเสริมการเปน Smart City พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถ

ทํางานและติดตอสื่อสารดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช Social Media ใน 

การสื่อสารและประชาสัมพันธ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและย่ังยืน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและยั่งยืน 

รายละเอียดดังนี้ 

- การพัฒนาพ้ืนท่ี การสงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ สูการสงเสริมนักทองเท่ียวอยางเต็ม

ศักยภาพ  

- การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว เสนทางการทองเท่ียวผูสูงอายุ และผูพิการ   

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน หองน้ําท่ีมีมาตรฐานระดับสากล ศูนยเตือนภัย หนวยบริการทาง

การแพทยฉุกเฉิน 

- การเช่ือมโยงการทํางาน บูรณาการการทํางานเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอก 

- การทําแผนแมบท การทําแผนแมบทดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

- การสรางเอกลักษณและอัตลักษณ DNA ของสตูล   

- การสงเสริมการลงทุน การสงเสริมมาตรฐานการลงทุนทางการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการเช่ือมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตรการเชื่อมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ รายละเอียดดังนี้ 

- ศึกษาจุดเดน เพ่ือสื่อสารกับบุคคลภายนอก และตอยอดทางการศึกษา 

- สงเสริมศักยภาพของจังหวัด สงเสริมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวเขาสู

ภาคใตในอนาคต 

- ผลิตภัณฑ เชื่อมโยงผลิตภัณฑกับการทองเท่ียวในชุมชน โครงการนวัตวิถีสูการสรางรายไดเขา

พ้ืนท่ี 



 

 

- E-commerce และ Social Network สงเสริมพัฒนาดาน E-commerce และ Social 

Network 

-  การทําปายบอกทางและประชาสัมพันธ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู  

- การทําการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก และเช่ือมโยงกับกลุมเปาหมายในตางประเทศ 

จัด Road Show หรือ Friend Trip  

- การเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียว/การจัดกิจกรรมทางการทองเท่ียวรวมกัน รวมกับประเทศ

มาเลเซียและอินโดนีเซีย เสนทางพหุวัฒนธรรม  

- เสนทางการบิน มีเสนทางการบินสูระดับโลก 

2. การประเมินเสนทางการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

ร ะ ห ว า ง วั น ท่ี  22- 24 กุ ม ภ า พั น ธ  2562  จั ด ข้ึ น โ ด ย มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พ่ื อ สํ า ร ว จ เ ส น ท า ง 

การทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว และความพรอมดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวเพ่ือวิเคราะหศักยภาพ 

และความพรอมทางการทองเท่ียว สูขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับการทองเท่ียวใหสามารถตอบโจทยของการเพ่ิม

นักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรม แบงเปน 6 สวน ดังนี้ 

การบรรยาย หัวขอ “อุทยานธรณีสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)” โดย นายณรงคฤทธิ์ 

ทุงปรือ  ผูอํานวยการอุทยานธรณีสตูล ท่ีไดกลาวถึง การเปนอุทยานธรณีโลกสตูลท่ีจะสวนดีท่ีชวยสรางงาน 

สรางรายได ซ่ึงชุมชนสามารถยกระดับทางการทองเท่ียวจากการใชพ้ืนท่ีรวมกันของอุทยานธรณีสตูล 

ผูเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้เขารวมงานและการประเมินมหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติ

จังหวัดสตูล พบวาเทศกาลวาวนานาชาติของจังหวัดสตูลมีความดึงดูดนักทองเท่ียวและนาสนใจ เนื่องจาก

แสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี มีการสรางความรวมมือกับนานาชาติ  

การช้ีแจงรายละเอียดและแยกกลุมตามเสนทาง เพ่ือประเมินการทองเท่ียวจังหวัดสตูล แบงเปน 3 

เสนทาง ซ่ึงคณะผูจัดโครงการฯ ศูนยอาเซียนศึกษา ไดใหผูแทนชุมชนการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลจํานวน 3 

กลุม จัดเสนทางนํารองทางการทอง เท่ียว 3 เสนทางประกอบดวย 

เสนทางท่ี 1 ตันหยงโป– สันหลังมังกร (ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลจังหวัดสตูล) 

เสนทางท่ี 2 ปราสาทหินพันยอด – อุทยานธรณีโลก (ศึกษาอุทยานธรณีโลก) 

เสนทางท่ี 3 ถํ้าเล สเตโกดอน (ศึกษาวิถีชีวิตชนเผามานิ ณ วังสายทอง) 

การจัดสํารวจและประเมินเสนทางการทองเท่ียวในครั้งนี้ ไดเชิญตัวแทนผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

ทางการทองเท่ียวจากภาคสวนตาง ๆ ไดแก ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคชุมชน จาก จังหวัดสงขลา 

ยะลา ปตตานี และนราธิวาส รวมท้ัง ผูแทนจากตางประเทศ รวมท้ังสิ้น 54 คน เพ่ือรวมสํารวจ และแนะนําการ

ทองเท่ียวจังหวัดสตูล การลงพ้ืนท่ีสํารวจเสนทางการทองเท่ียว จัดข้ึนระหวางวันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ 2562  

และวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2562 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลเพ่ือเพ่ิม

นักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต  โดยไดมีการนําเสนอและสรุปเปนขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามี

รายละเอียดดังตอไปนี้  



 

 

เสนทางท่ี 1 ตันหยงโป – สันหลังมังกร (ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลจังหวัดสตูล) 

จุดเดนของสถานท่ีทองเท่ียว 

Travel Destination เปนจุดมุงหมายท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด ดวยธรรมชาติสวยงาม อาหารทะเล

สด วิถีชีวิตประมงทองถ่ินพ้ืนบาน และสินคาทองถ่ินมีชื่อเสียง  

ขอเสนอแนะการทองเท่ียวเพ่ิมเติม  

- การสรางมูลคาเพ่ิมจากเรื่องราวของแหลงทองเท่ียว  

- การศึกษาเรื่องการการอนุรักษสถานท่ี สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ  

- ควรมีปายอธิบายความรู รายละเอียด และปายบอกทางเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

- การใชเทคโนโลยีผสมผสานกับการทองเท่ียว 

- การใหคําแนะนําของมัคคุเทศกในการถายภาพกับจุดสําคัญ และระหวางการข้ึนเรือควรแนะนํา

สถานท่ีเท่ียว เพ่ือใหเกิดบรรยากาศท่ีนาสนใจสรางคุณคาใหเกิดข้ึน    

เสนทางท่ี 2 ปราสาทหินพันยอด – อุทยานธรณีโลก (ศึกษาอุทยานธรณีโลก) 

จุดเดนของสถานท่ีทองเท่ียว 

ธรรมชาติสวยงาม มีกิจกรรมใหนักทองเท่ียวท่ีหลากหลาย วิถีชุมชมชนทองเท่ียว คนในชุมชนสามารถ

บริหารจัดการเปนวิสาหกิจชุมชน  

ขอเสนอแนะการทองเท่ียวเพ่ิมเติม  

- การจัดการดานเสนทางและระยะเวลา ควรจัดใหมีความเหมาะสม เพ่ือสรางความประทับใจ 

- การประชาสัมพันธและการใหขอมูลของ แหลงทองเท่ียว เสนทาง รายละเอียดกิจกรรม เพ่ือสงตอ

กลุมเปาหมายท่ีเหมาะสม  

- การพัฒนาทางดานภาษา มัคคุเทศกตองมีคุณภาพและศักยภาพดานภาษาเพ่ือสามารถสื่อสารกับ

นักทองเท่ียว ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนเมือง เปนตน 

-  แนะนําการเลือกท่ีพักท่ีใกลท่ีสุดกับสถานท่ีทองเท่ียว เพ่ือลดเวลาการเดินทาง ควรมีการจําหนาย 

ของท่ีระลึก และของฝากจากสตูล ในท่ีพัก และอยากใหมีจักรยานท่ีใหลูกทัวรถีบไปรอบเกาะ 

- หองน้ําท่ีสะอาดและจํานวนท่ีเพียงพอ 

เสนทางท่ี 3 ศึกษาวิถีชีวิตชนเผามานิ ณ วังสายทอง 

จุดเดนของสถานท่ีทองเท่ียว 

บานมานิ ยังคงลักษณะท่ีพักอาศัยแบบดั้งเดิมของเผาบานมานิ บานภูผาแดง นักทองเท่ียวสามารถทํา

ผามัดยอมจากใบมังคุด และนํากลับเปนของท่ีระลึกได มีผูเชี่ยวชาญดานพ้ืนท่ีของถํ้าเล สเตโกดอนเปนถํ้าน้ําท่ี

เปนแหลงทองเท่ียวทางธรณีวิทยาเหมาะกับการทองเท่ียวเชิงทัศนศึกษา (Education Tour) อาหารพ้ืนถ่ิน

หลากหลาย และรสชาติดี 

  



 

 

ขอเสนอแนะการทองเท่ียวเพ่ิมเติม  

- ดานภาษา ผูนําเท่ียวควรมีทักษะดานการสื่อสาร ใหขอมูล หรือจัดหาหูฟงบรรยายภาษาตางประเทศ 

เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวตางชาติ และปายบอกทาง หรือ ขอมูลเฉพาะของแตละแหลงทองเท่ียว 

- ท่ีพักท่ีรีสอรท ควรพัฒนาใหมีความเปนมาตรฐานมากข้ึน  

- ควรมีการแนะนํากอนการเดินทาง ขอมูลการเดินทาง และขอปฏิบัติในการเขาไปในหมูบาน  

- ภูมิทัศนดานการทองเท่ียว ควรจัดพ้ืนท่ีใหสวยงาม จัดตั้งจุดชมวิวและถายรูปได 

-  ควรมีจุดจําหนายสินคาและขายของท่ีระลึกแสดงสินคาจากชุมชน  

- การพัฒนาเรื่องหองน้ําใหสะอาดและเพียงพอ 

- กําหนดกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสมสําหรับเสนทางการทองเท่ียว เพ่ือความปลอดภัยของนักทองเท่ียว 

- เพ่ิมการใหเชาไฟฉายติดบนหัวสําหรับนักทองเท่ียวเพ่ือใหนักทองเท่ียวมองเห็นบรรยากาศในถํ้าไดชัด

ข้ีน และสรางรายไดใหชุมชน  

การประเมินภาพรวมการจัดเสนทางการทองเท่ียว ท่ีจะเปนแนวทางสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดสตูล 

สูระดับนานาชาติ ดังนี้ 

1. การจัดการองคความรูทางการทองเท่ียว  

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการทองเท่ียว 

3. การสรางความรวมมือทางการทองเท่ียวท้ังในประเทศและตางประเทศ 

4. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมเพ่ือตอนรับนักทองเท่ียวตางประเทศ 

5. การอนุรักษระบบนิเวศทางการทองเท่ียว 

6. การทําการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก  

 

การประเมินภาพรวมการจัดเทศกาลวาวนานาชาติจังหวัดสตูล Satun International Kite Festival 2019 

จากการรวมงานเทศกาลวาวนานาชาติของจังหวัดสตูลมีความนาสนใจ แสดงถึงเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมของพ้ืนท่ี มีการสรางความรวมมือกับนานาชาติ  และมี Platform ท่ีดี จากการแลกเปลี่ยนความเห็น

จากท่ีประชุม ไดขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับการจัดเทศกาลวาวนานาชาติของจังหวัดสตูลใหพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

รายละเอียดดังตอไปนี้  

1. การสื่อสารและประชาสัมพันธ มหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติจังหวัดสตูล มีเอกลักษณ 

สามารถยกระดับและเชื่อมโยงการทองเท่ียวสูระดับนานาชาติ และในอนาคตจะขยายการเชื่อมโยงไปยัง

ประเทศอ่ืนมากข้ึน ควรมีการสื่อสารและประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง  

2. การอํานวยความสะดวกของสถานท่ีการจัดงาน  การจัดทําโบรชัวรและแผนท่ีแสดงตําแหนงภายใน 

งาน การรักษาความสะอาดภายในสถานท่ี มีการจัดโซนท่ีเหมาะสม  

3. การสรางจุดดึงดูดท่ีนาสนใจ  การจัดการแขงขันวาวขนาดเล็ก การแสดงวาวของแตละประเทศ และ 

การขายวาวของแตละประเทศเพ่ือเปนท่ีระลึกแกนักทองเท่ียว 



 

 

การเสวนา หัวขอ “การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล” โดย ตัวแทนจากสถานกงสุล

สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําจังหวัดสงขลา สถานกงสุลใหญมาเลเซียประจําจังหวัดสงขลา และตัวแทน

หนวยงานภาคชุมชน โดย ตัวแทนจากสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา ตัวแทนจาก

สถานกงสุลใหญมาเลเซีย ประจําจังหวัดสงขลา และตัวแทนหนวยงานภาคชุมชน ผูรวมเสวนาเห็นพองวา 

การจัดประเมินเสนทางการทองเท่ียวในครั้งนี้นับเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการเรียนรูรวมกัน จังหวัดสตูลมีทรัพยากร

ท่ีดีอยาง UNESCO Geopark ซ่ึงเปนแหลงทองเ ท่ียวท่ีมีความนาสนใจ เต็มไปดวยขอมูลความรูทาง

ประวัติศาสตร สามารถนํามาเปนขอไดเปรียบในการทําประชาสัมพันธและการตลาดใหเปนท่ีรูจักท้ังคน

ตางประเทศและในประเทศ หากมีคําอธิบายหรือการบรรยายเปนภาษาอังกฤษจะทําใหไดรับความสนใจจาก

นักทองเท่ียวตางชาติมากข้ึน 

จากการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ พิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ              

ทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล และการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล พบวาขอไดเปรียบดาน

การทองเท่ียวของจังหวัดสตูล มีหลายดานท่ีนาสนใจ อาทิ แหลงทองเท่ียว ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ 

แหลงขอมูลความรูทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณ ความเขมแข็งของชุมชน

ทองเท่ียว อยางไรก็ตาม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลใหมีศักยภาพมากข้ึน จังหวัดสตูล

ยังตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เชน การจัดการระบบโลจิสติกสทางการทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐานเพ่ือ

รองรับนักทองเท่ียว การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการทองเท่ียวดานภาษาและการบริการ การจัดการความ

ปลอดภัยของนักทองเท่ียว การพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน การบริหารจัดการ

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหรองรับกับนักทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

เหลานี้จะสงเสริมใหการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลสามารถพัฒนาไดอยางมีคุณภาพ เสริมสรางศักยภาพของ

ชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง และสงเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีใหมีความยั่งยืน 

 

 

  



 

 

1.บทนํา 
 โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจาก

อินโดนีเซียและอาเซียนใต มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาการ

ทองเท่ียวของจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและประเทศอาเซียนใต ซ่ึงเปนการบูร

ณาการทํางานรวมกันระหวาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ จังหวัดสงขลา โดยศูนยอาเซียนศึกษา  

ดร.ถนัด คอมันตร กับ สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา รวมถึงภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชุมชน ภาควิชาการ และตางประเทศ คือ สถานกงสุลใหญมาเลเซีย ประจําจังหวัดสงขลา และ

สถานกงสุลใหญอินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา โดยมีการดําเนินงานดวยวิธีการและกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมโตะกลม การประชุมเฉพาะกลุม โดยมีผูรวมโครงการรวมท้ังสิ้นกวา 

600 คน 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลมีวัตถุประสงคเพ่ือ ใหผูมีสวนเก่ียวของ

ไดมีประสบการณการประเมินและรับทราบถึงศักยภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล ขอมูลท่ีได ความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะ จะถูกนํามาใชในการพิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการ

ทองเท่ียวของจังหวัดสตูลเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 5 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  การเชื่อมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการท้ัง 2 เรื่อง เปนเวทีในการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบถึงศักยภาพ

ทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล และมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลเพ่ือ

เพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใตตอไป  

 

  



 

 

2. วิธีการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล  

การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 22 – 24 กุมภาพันธ 2562 ณ จังหวัดสตูล 

ประกอบดวยผูเขารวมจาก 4 จังหวัดท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาการทองเท่ียวทุกภาคสวน ไดแก จังหวัด

สงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จํานวนท้ังสิ้น 55 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล และใหผูเขารวมไดมีประสบการณในการประเมิน สามารถให

ขอมูล ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

ข้ันตอนการดําเนินงานประกอบดวย 

1. การแบงเสนทางการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

แบงเสนทางใหผูเขารวมการประเมินเปน 3 เสนทาง ดังนี้ (ภาคผนวก 1) 

1.1 เสนทางท่ี 1 ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลจังหวัดสตูล 

1.2 เสนทางท่ี 2 ศึกษาอุทยานธรณีโลก 

1.3 เสนทางท่ี 3 ศึกษาวิถีชีวิตชนเผามานิ ณ วังสายทอง 

2. การประเมินเสนทางการทองเท่ียวจังหวัดสตูล 

การแบงกลุมผูรวมประเมินฯ ในแตละเสนทางจะมีผูประเมินจาก 4 จังหวัด รวมกิจกรรมตาม

เสนทางท่ีกําหนด (ภาคผนวก 2) 

3. นําเสนอผลการประเมินเสนทางการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

ตัวแทนผูเขารวมของแตละเสนทางนําเสนอผลการประเมินจากการระดมสมองในกลุม 

4. การประเมินโดยการใชแบบสอบถาม 

ผูเขารวมทุกคนตองตอบแบบสอบถามเปนรายบุคคลในระหวางการประเมินเสนทางการ

ทองเท่ียว (ภาคผนวก 3) 

5. สรุปผล 

สรุปผลการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลโดยผูทรงคุณวุฒิและผูรับผิดชอบโครงการ 

กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียว

ของจังหวัดสตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว

ของจังหวัดสตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562  

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเท่ียว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล ประกอบดวย

ผู เขารวมจาก 5 ภาคสวนท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล ไดแก ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาควิชาการ และตางประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 60 คน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมมี



 

 

สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหขอมูล ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

เพ่ือปรับปรุงรางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการฯ  

 
 

ข้ันตอนการดําเนินงานประกอบดวย 

1. รับทราบขอมูลดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

1.1 ฟงการบรรยาย หัวขอ “ทิศทางและนโยบายการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล” 

โดย นายภาณุ วรมิตร ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานสตูล  

       นายเจตกร หวันสู ประธานสภาการทองเท่ียว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

1.2 ฟงการบรรยาย หัวขอ “อุทยานธรณีสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)” 

โดย นายณรงคฤทธิ์ ทุงปรือ  ผูอํานวยการอุทยานธรณีสตูล 

1.3 รับฟงผลการประเมินศักยภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

โดยผูประเมินจากกิจกรรมการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล (ภาคผนวก 5) 

2. นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล              

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สพัุตรา เดวิสัน ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูรับผิดชอบโครงการฯ (ภาคผนวก 6) 

3. แบงกลุมระดมสมองพิจารณารางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ

ทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

การแบงกลุมระดมสมองพิจารณารางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการฯ โดยแบงเปน               

3 กลุม ซ่ึงในแตละกลุมจะมีหนวยงานจากทุกภาคสวนรวมระดมสมอง แสดงความคิดเห็นตอราง

แผนฯ ขอเสนอแนะ และโครงการท่ีมีอยูแลวหรือโครงการท่ีตองการใหบรรจุในแผนฯ  

4. นําเสนอผลของแตละกลุม 

ตัวแทนผูเขารวมของแตละกลุมนําเสนอผลการระดมสมอง 

5. สรุปผล 

สรุปผลภาพรวมของการประชุมโดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรับผิดชอบโครงการฯ 

  



 

 

3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาการรางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวจังหวัด  

     สตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

      3.2.1 รับทราบขอมูลดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล เพ่ือเปนขอมูลสถานการณปจจุบัน 

อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลจากผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดดังนี้ 

3.2.1.1 บรรยาย หัวขอ “ทิศทางและนโยบายการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล” 

โดย นายภาณุ วรมิตร ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานสตูล  

และนายเจตกร หวันสู ประธานสภาการทองเท่ียว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เพ่ือเปน

ขอมูลสถานการณปจจุบัน อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

การทองเท่ียวจังหวัดสตูลจากขอมูลสถิติในปท่ีผานมา (พ.ศ.2561) พบวา มีตัวเลข

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง รายไดทางการทองเท่ียวอยูในเกณฑดี แมจังหวัดสตูลจะจัดอยูในกลุม

การทองเท่ียวเมืองรอง ท้ังนี้ เนื่องมาจากจังหวัดสตูลมีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจและสามารถ

ดึงดูดนักทองเท่ียวได หนึ่งในนั้นคือ อุทยานแหงชาติตะรุเตา ซ่ึงเปนอุทยานทางทะเลแหง

เดียวของประเทศไทยท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ และถูกยกใหเปนอุทยานมรดกแหง

อาเซียน (ASEAN Heritage Parks) นอกจากนี้ชุมชนบางแหงในจังหวัดสตูลมีวิถีชีวิตท่ีเปน

เอกลักษณ โดดเดน และเปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีไรซ่ึงความขัดแยง สะทอนถึงความเปนเจา

บานท่ีดีสตูลยังมีการทองเท่ียวโดยชุมชน ท่ีทุกคนจะสามารถเชื่อมการทองเท่ียวท่ีสรางรายได

ใหกับพ้ืนท่ี และยังมีโครงการการทองเท่ียวท่ีรับผิดชอบตอสังคมจํานวนมากท่ีทําใหคนมีความ

ตื่นรู เขาใจ นํามาซ่ึงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว ในอนาคตจังหวัดสตูลอาจตองพยายามจัด

กิจกรรมมากข้ึนเพ่ือไมใหการทองเท่ียวซบเซา ดังนั้นการจัดกิจกรรมตาง ๆ จึงพยายามมุงสู

การทองเท่ียวชุมชนใหมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมจุดขายและเปนสวนสําคัญในการสรางรายไดทางการ

ทองเท่ียว 

อินโดนีเซียถือเปนตลาดแนวโนมท่ีดีของจังหวัดสตูลท่ีควรตอยอด สวนมาเลเซียถือ

เปนตลาดหลักเพราะนักทองเท่ียวเดินทางเขามาเปนอันดับหนึ่งจากการเขาออกท้ังทางบก

และทางทะเลจํานวนกวาแสนคน สิ่งสําคัญคือตองศึกษาจุดแข็งและจุดออนของสตูลท่ีผาน

การรับรูของคนอินโดนีเซีย จุดสนใจอยางหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการ

ทองเท่ียวของจังหวัดสตูล คือ นําประวัติศาสตรมาเชื่อมโยงกับพหุวัฒนธรรมและสรางแหลง

ทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณเพ่ือเสริมศักยภาพการทองเท่ียว เชน ชาวเลสวนใหญในเกาะหลี

เปะและชุมชนบางแหงในสตูล มีความสัมพันธทางสายเลือดและสืบเชื้อสายจากอินโดนีเซีย 

ในประเด็นดังกลาวสามารถนํามาเปนจุดเริ่มตนความสัมพันธทางการทองเท่ียวได  

อยางไรก็ตาม จังหวัดสตูลยังตองอาศัยการพัฒนาอีกหลายดานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ทางการทองเท่ียว ท้ังการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกส ไมวาจะเปนสายการ

บิน เสนทางเรือ เสนทางรถทางดานพรมแดน ใหมีความสะดวกสบายมากข้ึน การพัฒนา

บุคลากรทางการทองเท่ียวใหมีความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ



 

 

ภาษาอังกฤษและอินโดนีเซีย การพัฒนา Social Network เว็บไซต รวมถึงชองทางการ

ประชาสัมพันธทุกชองทาง เพ่ือใหเกิดการทองเท่ียวท่ีดีท่ีมารถเชื่อมโยง กระจายรายได และมี

ประโยชนรวมกัน 

 

 

3.2.1.2 บรรยาย หัวขอ “อุทยานธรณีสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)”  

โดย นายณรงคฤทธิ์ ทุงปรือ  ผูอํานวยการอุทยานธรณีสตูล  ( ภาคผนวก 7  ) 

อุทยานธรณีโลก หรือ Geopark เปนแนวคิดหนึ่งของยูเนสโกท่ีวาดวยการอนุรักษ

และสรางความยั่งยืนใหกับโลก ธรรมชาติวิทยา ระบบนิเวศ วิถีชุมชน และประสบการณทาง

ธรณีวิทยา ฯลฯ ท่ีตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนในการรวมชวยกันอนุรักษและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยหมายถึง ชุมชนตองสามารถเปนตัวแทนในการเผยแพรความรู ความ

เขาใจ ซ่ึงจะชวยใหชุมชนสามารถยกระดับทางการทองเท่ียว สรางงาน สรางรายได สูการ

พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความยั่งยืน   

ยูเนสโกใหคํากําจัดความของอุทยานธรณีโลกอยางสั้นวา “เปนพ้ืนท่ีท่ีรวมแหลงและ

สภาพภูมิประเทศท่ีมีความสําคัญทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติ โดยพ้ืนท่ีเหลานั้นไดรับ

การบริหารจัดการแบบองครวม ประกอบดวย การอนุรักษ การใหการศึกษา และการพัฒนา

อยางยั่งยืน” กลาวคือ ตองมีการเชื่อมโยงมรดกทางธรณีวิทยาเขากับดานอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน

ดานธรรมชาติวิทยา วัฒนธรรม วิถีชีวิต เปนการพัฒนาและศึกษาจาก ‘บนสูลาง’ การจะ

ไดมาซ่ึงสถานภาพสมาชิกนั้นจะตองทําเรื่องเปนเวลา 2 ป และไดรับการตรวจสอบอยาง

สมํ่าเสมอจนทางยูเนสโกม่ันใจวาอุทยานแหงนั้นมีดีและครบทุกเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ประโยชนของการเปนอุทยานธรณีสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) เริ่ม

จากขอมูลวิชาการ งานวิจัย การใหความรู รูจักธรรมชาติอยางมีคุณคา ยกระดับชุมชน มีการ

อบรมท่ีนํารองและขยายไปสูทุกพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑท่ีไดรับการยอมรับ เชน 

Melon Satun ผาบาติกจากสีทางธรณีและสีธรรมชาติ สิ่งท่ีนาสนใจสําหรับการประเมิน 

Satun Geopark คือ เกิดการบรรยายท่ีมีคุณภาพ การไดรับความรวมมือท่ีดีจากชุมชน และ

สมาชิกในชุมชนทํางานรวมกันไดดี  

  



 

 

3.2.2 นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของจังหวัด   

        สตูลเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต (ภาคผนวก 6) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิสัน นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ

การทองเท่ียวของ จังหวัดสตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวอินโดนีเซียและอาเซียนใต โดยวิเคราะหและ

สังเคราะหขอมูล และ ขอเสนอแนะจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมโตะกลม และการ

สัมภาษณเชิงลึกของภาคสวนตาง ๆ ไดแก ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ชุมชน และตางประเทศ 

สามารถสรุปเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ดานตาง ๆ ประกอบดวย 

1.1 ความปลอดภัย โดยการสรางเครือขายชุมชนเพ่ือความปลอดภัยเก่ียวกับการทองเท่ียว 

ศูนยความปลอดภัยเก่ียวกับการทองเท่ียวบูรณาการครบวงจรระดับจังหวัด และ

ประชาสัมพันธภาพลักษณความปลอดภัยดานการทองเท่ียว เชน โครงการมัคคุเทศน

ชุมชนโครงการเพ่ือนนักทองเท่ียว โครงการจัดทําสื่อ การเตรียมตัว ขอควรและไมควรทํา

ในการทองเท่ียว การนําเสนอตอนักทองเท่ียว และระบบเตือนภัยและการปฏิบัติเม่ือมีภัย

สําหรับนักทองเท่ียวทางทะเล 

1.2 สินคาและบริการใหม ๆ สินคาท่ีแสดงอัตลักษณของผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาแหลง

ทองเท่ียวระดับโลก และการจัดอีเวนทหรือกิจกรรมระดับนานาชาติ เชน โครงการ

ยกระดับ International Kite Festival เปน event ระดับ ASEAN 

1.3  การตลาดมุงเปา เชน ดานกีฬา เจาะกลุมเล็กท่ีมีกําลังซ้ือสูงๆ เชน กีฬาทางน้ํา การ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ UNESCO Global Geopark 

1.4 มาตรการเชิงรุก โดยการทําการตลาดเชิงรุก จัดอีเวนทขนาดใหญ เพ่ือประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียวและเชื่อมโยงทําความรวมมือกับนานาชาติ เชน โครงการประกวดแผนธุรกิจการ

ทองเท่ียวสตูลครบวงจรเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซีย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว  

2.1 การเดินทาง อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวดวยเท่ียวบินตรง เชน เท่ียวบินเมดาน 

สงขลา 

2.2 ระบบบริการและการเขาถึง เชน ระบบเตือนภัย ระบบชวยเหลือฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เพ่ือ

รักษาความปลอดภัยและสรางความเชื่อม่ันแกนักทองเท่ียว 

2.3 ระบบอํานวยความสะดวก เชน ระบบการเขาถึงสินคาและบริการ ขอมูลขาวสารแก

นักทองเท่ียว และการผานดานท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

2.4 ฐานขอมูลครอบคลุมและเปนมิตรกับผูใช โดยผูใชสามารถเขาถึงฐานขอมูลแสดงแหลง

ทองเท่ียวท่ีใชงานไดอยางสะดวก 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย ดานตาง ๆ ประกอบดวย 

3.1 การสื่อสารเพ่ือการทองเท่ียว เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรดวยหลักสูตรอบรมภาษาเพ่ือ 

การทองเท่ียวและบริการ โดยเนนภาษาอังกฤษและภาษาอินโดนีเซีย การบรรจุภาษาท่ี

สาม 

ในหลักสูตร และสรางหลักสูตรการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเฉพาะพ้ืนท่ี 

3.2 เพ่ิมศักยภาพเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว ยกระดับมาตรฐานอาชีพตาม ASEAN MRAs 

มาตรฐานสุขอนามัยรานอาหารและผูประกอบการ มาตรฐานท่ีพักและการบริการ และ

มาตรฐานการนําเท่ียว เพ่ือสรางความม่ันใจของนักทองเท่ียว เชน โครงการสตูลสตาร 

เสนทางทองเท่ียวฮาลาล เปนตน 

3.3 การจดัการธุรกิจบริการ การมีจิตบริการ จิตสาธารณะ มีความเขาใจในเรื่องพหุวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรมทองเท่ียวกับผูสูงอายุ 

3.4 การตลาดและการประชาสัมพันธ ผูปฏิบัติงานสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถทําการตลาดผานชองทางออนไลนเพ่ือประชาสัมพันธ สราง

สมรรถนะ 

ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการดําเนินงานได 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและย่ังยืน  

4.1 แหลงทองเท่ียวใหม สงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมโดยการบริหารจัดการอยางครบวงจรและ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน สรางความเขาใจทางวิชาการเก่ียวกับแหลงทองเท่ียว และ

ประเมินศักยภาพพรอมแผนการจัดการแหลงกอนการพัฒนา                   

4.2 มาตรฐานและปริมาณสิ่งอํานวยความสะดวก เชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือการ

ทองเท่ียว มาตรการสงเสริมการลงทุน 

4.3 สินคาและบริการตามกลุมเปาหมาย เพ่ือสงเสริมการสรางมูลคาสินคาและบริการดวยการ

เพ่ิมมูลคาสินคาจากนวัตกรรม 

4.4 การเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน เชน บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมีการบูรณา

การทุกภาคสวน เอ้ือใหมีการใชประโยชนเขตอุทยานเพ่ือการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการเช่ือมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1 การเชื่อมโยงทางกายภาพ เสนทางบิน และเสนทางบก  

5.2 การเชื่อมโยงคน ผานทางวัฒนธรรม กีฬา ธุรกิจ และทางวิชาการ 

5.3 พัฒนาเสนทางการทองเท่ียวรวมกัน เชน การเชื่อมโยงการทองเท่ียวทางประวัติศาสตร 

และเสนทางสายวัฒนธรรม และเสนทางสายธรรมชาติ 



 

 

5.4 การตลาด สงเสริมการขายดวยการจัดแพคเกจรวมกัน การจับคูทางธุรกิจ เพ่ือการเจรจา

ทางการคาระหวางกัน และจัดFam Trips ของผูประกอบการ สื่อมวลชนและผูเก่ียวของ

ดานการทองเท่ียวเพ่ือเปดตลาดแหลงทองเท่ียว 

 

ยุทธศาสตรเมืองดานการทองเท่ียวของ 5 จังหวัดภาคใตชายแดน 

การเชื่อมโยงทางกายภาพ 

• หาดใหญเปนศูนยกลางลอมรอบดวย เมืองหลัก 3 เมือง และมีเมืองสะเดาเปนเมืองหนาดาน 

1. สงขลา สตูล และเบตง เปนเมืองหลัก 

2. ยะลา นราธิวาส เปนเมืองสนับสนุนของเบตง 

3. ปตตานี เชื่อมโยงกับสงขลา และยะลา นราธิวาส 

 

ภาพท่ี 4 แสดงการเชื่อมโยงทางกายภาพของยุทธศาสตรเมืองดานการทองเท่ียวของ 5    

               จังหวัดภาคใตชายแดน โดยหาดใหญเปนศูนยกลาง 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผูรับผิดชอบโครงการศึกษาภายใต

โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดชายแดนใต เพ่ือ

เพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต  



 

 

3.2.3 นําเสนอผลการระดมสมองกลุมยอย 

การพิจารณารางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียวของ

จังหวัดสตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต  โดยการนําเสนอของตัวแทนแตละ

กลุมแบงเปน 3 กลุม ประกอบดวยผูเขารวมจาก 4 ภาคสวนท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาการ

ทองเท่ียวของจังหวัดสตูล ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาควิชาการ ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็นดวย

กับยุทธศาสตรท้ัง 5 และมีการนําเสนอแนวคิดพรอมกิจกรรมและโครงการท่ีควรดําเนินการ ผลประชุม

กลุมยอยแตละกลุมแยกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

กลุมท่ี 1  

ตารางท่ี 3.2.1 แสดงผลการระดมสมองการพิจารณารางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการฯ กลุมท่ี1  

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. การเพ่ิม

ความสามารถใน 

การแขงขัน 

 

ความปลอดภัย  

- การอบรมความรูเก่ียวกับ Service Safety ,  

Eco-Tourism   

- พัฒนาผูประกอบการ และมัคคุเทศกทองถ่ินและ

ผูเก่ียวของ  

- จัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัยในการชวยชีวิต เนื่องจาก

การเขาชวยเหลือท่ีผานมาอาจลาชาพอสมควร  

- การสื่อสารอุบัติภัยแหงชาติ เพ่ือชวยเหลือ อาทิ 

หนวยงานการรักษาความปลอดภัย กูชีพ 

 

การคนหาอัตลักษณ  

- การใหการศึกษาองคความรูตาง ๆ ดาน 

สินคาทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี แกผูนํา

ชุมชน การทองเท่ียวชุมชน เพ่ือคนหาอัตลักษณใน

การสื่อกับบุคคลภายนอก 

 

การเช่ือมโยงเชิงบูรณาการ 

- การจัดตั้ง Mice City  

- การเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 

หนวยงานทางการแพทย 

รวมกับ อพท. 

 

 

 

 

 

 

 
 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา

จังหวัด องคการบริหารสวน

จังหวัด พัฒนาชุมชน สํานักงาน

จังหวัด 

 

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา

จังหวัด องคการบริหารสวน

จังหวัด สํานักงานจังหวัด 

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2. ยุทธศาสตรการ

พัฒน า ส่ิ ง อํ า น วย

ความสะดวกดานโล

จิ ส ติ ก ส เ พ่ื อ ก า ร

ทองเท่ียว  

ปายสัญลักษณและปายเสนทาง โดยจัดทําปาย

บอกเสนทาง 2 ภาษา (ไทย , อังกฤษ) 

ทองเท่ียวกีฬาและจังหวัด 

องคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนตําบล 

3.  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาทุนมนุษย 

ภาษาและการส่ือสาร 

-  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า มั ค คุ เ ท ศ ก ท อ ง ถ่ิ น 

ผูประกอบการ เจาหนาท่ีทองถ่ิน ตํารวจชายแดน 

โดยใหมีความรู  ความเขาใจทางการทองเ ท่ียว

วัฒนธรรมตาง ๆ เปนภาษาบาฮาซาเปนภาษาท่ี 3 

กีฬาและสุขภาพ 

- สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬาใหแก เยาวชน 

สมาคมกีฬา 

- ใหความรูแกผูประกอบการสปา 

 

 

สมาคมทองเท่ียวฮาลาลไทย – 

อาเ ซียน /สมาคมทองเ ท่ียว 

จังหวัดสตูล 
 

ทองเท่ียวกีฬาและจังหวัดสตูล/ 

สมาคมกีฬา และสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล 

4. ยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการแหลง

ท อ ง เ ท่ี ย ว อ ย า ง

บูรณาการและย่ังยืน 

การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

- เสนทางการทองเท่ียวผูสูงอายุ  

- เสนทางการทองเท่ียวผูพิการ 

- เครื่องมือสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ หองน้ํา 

Universal Design มี เครื่ อ ง มือสิ่ ง อํ านวยความ

สะดวกในการทองเท่ียวนั้น ๆ มีศูนยเตือนภัย หนวย

บริการทางการแพทยฉุกเฉินใหเขาถึงการชวยเหลือ

มากข้ึน 

 

การพัฒนาสินคาและบริการ 

- ฝกอบรมผูประกอบการ รานอาหาร สินคาทองถ่ิน 

โรงแรมท่ีพัก เสนทางระบบการเดินทาง ระบบขนสง 

- จิตสาธารณะ 

 

 

 

ปกครองทองถ่ิน 

/องคการบริหารสวนจังหวัด 

สํ านั ก งานจั งหวั ด /องค การ

บริหารสวนตําบล 

 

 

 

 
พัฒนาชุมชน องคการบริหาร

สวนตําบล องคการบริหารสวน

จังหวัด พานิชยจังหวัด และ

อุตสาหกรรมจังหวัด 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การพัฒนาสินคา  

- การพัฒนารานคา/ตั้งศูนยกระจายสินคา 

- พัฒนาและออกแบบPackaging 

พัฒนาชุ มชน  อุตสาหกรรม

จังหวัด พาณิชยจังหวัด บริษัท

ประชารัฐ  

5. ยุทธศาสตรการ

เช่ือมโยงและความ

ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง

ประเทศ 

การตลาดและประชาสัมพันธ  

- การจัด FAM (Familiarization Trip) หรือ Road 

Show ให กั บผู ป ร ะกอบการ  มั ค คุ เทศก ข อ ง

อินโดนีเซีย  

-  ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  โ ด ย เ ชิ ญ

ผูประกอบการจากตางประเทศ เชิญผูประกอบการ

ทองถ่ิน มัคคุเทศกตางประเทศ สื่อประชาสัมพันธ 

เขามาดูเสนทางการทํา Road Show 

 

 

สํานักงานทองเ ท่ียวและกีฬา 

จังหวัดสตูล/การทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย/สมาคมธุรกิจการ

ทองเท่ียว จังหวัดสตูล /สมาคม

ทองเท่ียวฮาลาลไทย – อาเซียน 

 

กลุมท่ี 2  

 ตารางท่ี 3.2.2  แสดงผลการระดมสมองการพิจารณารางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการกลุม

ท่ี 2  

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.  ก า ร เ พ่ิ ม ค ว า ม 

สามารถในการแขงขัน 

ระยะเรงดวน 

ความปลอดภัย 

- สงเสริมความปลอดภัยดานการทองเท่ียว  

- จัดต้ัง Lifeguard ในพ้ืนท่ีใหมีมาตรฐานและเปน

สากล 

- สื่อ ประชาสัมพันธภาพลักษณดานการทองเท่ียว 

 การตลาดมุงเปา   

- การยกระดับมาตรฐานอาชีพสูการทองเท่ียวโดย

ชุมชน  

- การทองเท่ียวเชิงประสบการณ 

ระยะยาว 

การตลาดมุงเปา   

- การทองเท่ียวแบบ CREATIVE MICE  

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

- Halal Wellness & Spa 

 มาตรการเชิงรุก   

- รายการทองเท่ียวสําหรับผูสูงอายุ 

กฎหมายดานการทองเท่ียว   

- ปรับปรุงกฎหมายท่ีลาหลัง โดยเฉพาะกฎหมาย

ผังเมือง กฎหมายหามสรางสิ่งกอสรางบริเวณ

ชายฝง กฎหมายการพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกในแหลงทองเท่ียว 

2 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร

พัฒนาส่ิงอํานวยความ

สะดวกดานโลจิสติกส

เพ่ือการทองเท่ียว 

 

ระยะปานกลาง 

ระบบบริการและการเขาถึง 

- ปายบอกทิศทางและไฟสองสวาง 

ระบบอํานวยความสะดวก 

- อารยสถาปตย (Universal Design) 

ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมและเปนมิตรกับผูใช 

- ฐานขอมูลเฉพาะกลุมสําหรับนักทองเท่ียว 

ระยะยาว 

การเดินทาง 

- เท่ียวบินตรง, สนามบิน 

 

3 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร

พัฒนาทุนมนุษย 

ระยะเรงดวน 

 เพ่ิมศักยภาพเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว 

- บรรจุความรูทองถ่ินดาน Ggeopark แกคนทุก

กลุม 

- มาตรฐานดานความปลอดภัย 

การตลาดและประชาสัมพันธ 

- การใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระยะปานกลาง 

 การส่ือสารเพ่ือการทองเท่ียว 

- หลักสูตรภาษาเพ่ือการทองเท่ียวและการสื่อสาร 

- สรางหลักสูตรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

- ทํา Smart City ท่ีตอบสนองกับนักทองเท่ียว ท่ี

เกาะหลีเปะ ปากบารา วังสายทอง 

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะยาว 

การส่ือสารเพ่ือการทองเท่ียว 

- การพัฒนาคนภาคบริการทุกภาคสวน 

- เพ่ิมศักยภาพเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว 

- บรรจุความรูความรูความเขาใจทางวิชาการ

เก่ียวกับแหลงทองเท่ียว 

Hospitality management 

- ปลูกฝงจิตสาธารณะ  

- จิตบริการ 

4 .  ยุทธศาสตร การ

บริหารจัดการแหลง

ทองเท่ียวอยางบูรณา

การและย่ังยืน 

ระยะเรงดวน 

Master Plan 

- Master Plan สําหรับ Geopark ตามมาตรฐาน 

UNESCO 

ระยะปานกลาง 

มาตรฐานและปริมาณส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี

สอดคลองอัตลักษณของเมือง 

- การสราง DNA ของเมืองสตูล (การทําเพจ เว็บไซต 

ปายบอกทางท่ีมีฟอนต สี หรืออัตลักษณแบบ

เดียวกัน) 

ระยะยาว 

 มาตรฐานและปริมาณส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี

สอดคลองอัตลักษณของเมือง 

- มาตรการสงเสริมการลงทุนดานการทองเท่ียว

โดยเฉพาะ 

 

5 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร

เ ช่ือมโยงและความ

ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง

ประเทศ 

ระยะเรงดวน 

การตลาด 

- การจัดแพคเกจรวมกัน(จับคูทางธุรกิจ) 

ระยะปานกลาง 

พัฒนาเสนทางใหม ๆ รวมกัน 

- เสนทางสายธรรมชาติ 

ระยะยาว 

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การเชื่อมโยงทางกายภาพ 

- เสนทางการบิน 

 การเชื่อมโยงคน 

- เชื่อมโยงคนผานธุรกิจ กีฬา วิชาการ วัฒนธรรม 

การตลาด 

- เมืองคูแฝดดานการทองเท่ียว 

 

กลุมท่ี 3  

ตารางท่ี 3.2.3  แสดงผลการระดมสมองการพิจารณารางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการฯ กลุมท่ี 

3 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1.  ก า ร เ พ่ิ ม

ความสามารถใน 

การแขงขัน 

ระยะเรงดวน 

ความปลอดภัย 

- ติดกลอง CCTV ท่ัวจังหวัดสตูล 

- สื่อประชาสัมพันธ เชน โครงการจัดอบรม/

ประชาสัมพันธ/พ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือเตรียมตัว

รองรับนักทองเท่ียวจากตางประเทศ 

- ศูนยความปลอดภัย 

- ศูนยใหความชวยเหลือพรอมอุปกรณเครื่องมือ 

และใหความรูเก่ียวกับการใชอุปกรณ 

- คนในชุมชมรวมมือดูแลความปลอดภัยกันเอง

ภายในชุมชน  

- อยากใหมีแอพพลิเคชั่นการใหความชวยเหลือ

นักทองเท่ียว 

- จัดตั้งศูนยเครือขายความปลอดภัยและสื่อสารเรือ

โดยสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระยะปานกลาง 

- นักทองเท่ียวทาเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล 

- การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  

ระยะยาว 

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

- ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- การดูแลเยาวชนในพ้ืนท่ีโดยผูอาวุโส 

สินคาและบริการใหม 

- สินคาฮาลาล 

- อัตลักษณ/เอกลักษณ 

- พัฒนาการทองเท่ียว 

- สงเสริมใหความรูดานทําผลิตภัณฑ 

- นําวิถีชุมชนไปขายเปนการทองเท่ียว เชน การ

ตกปลากับเรือหัวโทง (เรือพลีด) การหาหอย 

การโละกุง 

- Hero Product 

- ขยายผลของการบานพักโอมสเตย  

- การสอนทําอาหารโดยใชวัตถุดิบพ้ืนถ่ินและสง

ตอใหรุนลูกหลาย 

ระยะปานกลาง 

- มีศูนยบริการนักทองเท่ียว เพ่ือเปนท่ีพัก

ระหวางทางและเปนศูนยกลางการจําหนาย

สินคา และเปนท่ีสําหรับจอดรถประจําทาง 

- ศึกษาดูงานการทองเท่ียวชุมชน 

- สงเสริมอัตลักษณ/เอกลักษณของผาบาติก 

- จัด Event ไปเมืองหลักท่ีมีสายการบิน

มาเลเซียใกลสตูล/ใกลเคียงตางประเทศ เชน 

ปนัง อินโดนีเซีย 

- พัฒนาแหลงทองเท่ียวระดับโลก เชน แกไข

ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยการทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

การตลาดมุงเปา 

ระยะเรงดวน 

- โปรโมทเกาะหลีเปะ และเกาะโดยรอบ 

- Unesco global geopark ทองเท่ียวทางน้ํา 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะปานกลาง 

- Unesco global geopark เชน ทําวิจัยเพ่ิมเติม

เก่ียวกับลักษณะทางธรณีของพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล 

เพ่ือขยายผลตอไป 

ระยะยาว 

- กีฬา 

- Mice 

- พหุวัฒนธรรม 

 

มาตรการเชิงรุก 

ระยะเรงดวน 

- สื่อประชาสัมพันธภาพลักษณ 

- Promotion การทองเท่ียว 

- เชื่อมทองเท่ียวยุโรป อเมริกา 

ระยะปานกลาง 

- จัด Event ใหญ สําหรับ 3 ประเทศ ไดแก ไทย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

- จัด Event ระดับนานาชาติ 

ระยะยาว 

- เชื่อมโยงความรวมมือกับนานาชาติ 

- รถรางในการใหบริการนักทองเท่ียว  

2. ยุทธศาสตร

ก า ร พั ฒ น า ส่ิ ง

อํ า น ว ย ค ว า ม

สะดวกดานโลจิ

สติกส เ พ่ื อการ

ทองเท่ียว  

การเดินทาง 

ระยะเรงดวน 

- รถขนสงสาธารณะ เชน พัฒนามาตรฐานรถจาก

สนามบินถึงแหลงทองเท่ียว 

- รถเชา เชน สงเสริมธุรกิจรถเชาสําหรับ

นักทองเท่ียว 

ระบบการบริการและการเขาถึง 

 

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเรงดวน 

- การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบเตือนภัย 

- การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมดานการ

ทองเท่ียว เชน ตํารวจทองเท่ียว แพทย 

- ศูนยใหความชวยเหลือ 

 

ระบบอํานวยความสะดวก 

ระยะเรงดวน 

- ขยายเวลาเปดปดดานชวงเทศกาล 

ระยะปานกลาง 

- รวมแอพพลิเคชั่นธนาคารเปนหนึ่งเดียว 

 

ฐานขอมูลท่ีครอบคลุม และเปนมิตรกับท่ีใช 

ระยะเรงดวน 

- พัฒนา/ปรับปรุงศูนยขอมูลสารสนเทศใหได

มาตรฐาน 

- พัฒนาเว็บไซตของจังหวัดสตูล 

- ประชาสัมพันธการใชแอพพลิเคชั่น 

ระยะปานกลาง 

- การทําขอมูลทองเท่ียวระดับตําบล รวบรวมให

เปนหนึ่งเดียว  

3.  ยุทธศาสตร

ก า ร พัฒนา ทุน

มนุษย 

การส่ือสารเพ่ือการทองเท่ียว 

ระยะเรงดวน 

- พัฒนาภาษาอังกฤษและบาฮาซาสําหรับ

มัคคุเทศกทองถ่ิน 

- ศัพทเฉพาะแหลงทองเท่ียว ความรูเฉพาะเรื่อง

ในบริบทของพ้ืนท่ี 

- สอนภาษาสําหรับตําบล 

เพ่ิมศักยภาพเพ่ือรองรับการทองเท่ียว 

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเรงดวน 

- อบรมไกดทองถ่ิน 

- ใหความรูเรื่องการทําโฮมสเตยใหไดมาตรฐาน 

- มาตรฐานสุขอนามัยของรานอาหาร  ท่ีพัก การ

บริการ 

- สงเสริมธุรกิจทองเท่ียวฮาลาล 

 

ระยะปานกลาง 

- ยกระดับมาตรฐานอาชีพ ASEAN  

- พัฒนาความรูดานพหุวัฒนธรรมสําหรับผูนํา

ชุมชน ผูประกอบการ  

การตลาดและประชาสัมพันธ 

ระยะเรงดวน 

- การใชเทคโนโลยีเพ่ือทําการตลาดและ

ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

- ประกวดแฟนเพจท่ีไดรับความนิยมของแหลง

ทองเท่ียว 

4.  ยุทธศาสตร

ก า ร บ ริ ห า ร

จั ด ก า ร แ ห ล ง

ทองเท่ียวอยาง

บูรณาการและ

ย่ังยืน 

แหลงใหมๆ 

ระยะเรงดวน 

- สํารวจศักยภาพแหลงทองเท่ียว เพ่ือพัฒนาให

สมบูรณ 

- พัฒนาเสนทางการทองเท่ียวใหม 

มาตรฐานและปริมาณส่ิงอํานวยความสะดวก 

ระยะเรงดวน 

- โครงสรางพ้ืนฐาน เชน หองน้ําตลอดเสนทาง

การทองเท่ียว เปนตน 

- เสนทางเขาแหลงทองเท่ียว สะดวก สะอาด 

ปลอดภัย 

 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรยอย หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะยาว 

- ใหความรูการทําเปนพรีเม่ียม 

การเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน 

ระยะยาว 

- ความรวมมือระดับจังหวัดและตําบล เรื่องการ

สงเสริมนักทองเท่ียว 

- การศึกษาดูงานบานตัวเอง เพ่ือทําความรูจัก

กันเองใหดีข้ึน (เวียนกันทุกตําบล) 

5.  ยุทธศาสตร

ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง

แ ล ะ ค ว า ม

รวมมือระหวาง

ประเทศ 

การเช่ือมโยงคน  

ระยะเรงดวน 

- การแขงขันกีฬาระหวางประเทศ และการจัดทํา

ปฏิทินกิจกรรม  

- จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมมุสลิม 

พัฒนาเสนทางใหมๆ รวมกัน 

ระยะเรงดวน 

- รื้อฟนการเดินทางโดยเรือ ระหวาง เมดาน – 

ปากบารา และเมดาน หลีเปะ 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการของนักธุรกิจเพ่ือ

ทําเสนทางการทองเท่ียว 

 

 

 



 

 

3.2.4 สรุปผลการการระดมสมองตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

a) สรางจุดท่ีนาสนใจ (Hi-light) ทางการทองเท่ียว เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร สรางความสัมพันธ

ทางพหุวัฒนธรรม และสรางแหลงทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณ 

b) พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางการทองเท่ียว โดยการพัฒนาและใหความรูดานความปลอดภัย

ใหแกผูประกอบการ มัคคุเทศกทองถ่ิน คนในพ้ืนท่ี นักทองเท่ียว และผูเก่ียวของ จัดหาเครื่องมือท่ี

ทันสมัยเพ่ือชวยชีวิต อาทิ กลอง CCTV, Application การสื่อสารอุบัติภัยแหงชาติเพ่ือชวยเหลือ 

อาทิ การทํา Life Guard ใหเปนสากล และการทําสื่อประชาสัมพันธทางการทองเท่ียว 

c) ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะกฎหมายดานความปลอดภัย 

d) พัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน สงเสริมผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณและอัตลักษณของพ้ืนท่ี อาทิ  

e) สงเสริมการทองเท่ียวชุมชนโดย CBT การพัฒนาสินคาฮาลาล โครงการนวัตวิถี จัดการศึกษาดูงาน

และจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี ทําการวิจัยพัฒนาแหลงทองเท่ียว และตอยอดจาก UNESCO  

f) การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว  เชน ศูนยบริการการ

ทองเท่ียว ท่ีพักระหวางทาง ศูนยจําหนายสินคา และพ้ืนท่ีแสดงสินคา พัฒนามาตรฐานท่ีพัก  

โฮมสเตย และมาตรฐานสุขอนามัย 

g) การทําการตลาดมุงเปา  สงเสริมการทองเท่ียวรูปแบบ Creative Mice การทองเท่ียวเชิงกีฬา  

การทองเท่ียวฮาลาล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว 

a) การเดินทางมายังแหลงทองเท่ียว อาทิ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสทางการ

ทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับกลุมเปาหมายทางการทองเท่ียว อาทิ สนามบิน และจุดเชื่อมตอ

ระหวางสนามบินมาทางแหลงทองเท่ียว การเชื่อมโยงเสนทางเรือ การเชื่อมโยงระบบรางในอนาคต 

ระบบรถไฟ ระบบรถสาธารณะ คํานึงถึงเสนทางการรองรับกลุมเปาหมายทางการทองเท่ียว การ

จัดระบบ Package ทางการทองเท่ียวรวมกัน จัดทําการตลาดแบบไมมีรอยตออยางการจัดอีเวนท

ใหญ ๆ รวมกัน และ การทําอารยสถาปตยท่ีสะทอนอัตลักษณของพ้ืนท่ี 

b) ระบบการบริการและการเขาถึง อาทิ ระบบการเตือนภัย และศูนยชวยเหลือ การพัฒนา 

Application ขอมูลทางการทองเท่ียวรวมเปนท่ีเดียว 

c) ระบบการอํานวยความสะดวก ระบบสแกนหนาท่ีดาน ระบบ E-Banking การขยายเวลาการเขา

ออกดานชวงเทศกาล ระบบหองน้ําสะอาด มีคุณภาพและเพียงพอ 

d) การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ การนําระบบ AI มาชวยในการบริหารจัดการ ฐานขอมูลมีความ

ถูกตอง ไดมาตรฐาน ครอบคลุมและเปนมิตรกับผูใชบริการมากข้ึน การประชาสัมพันธใหคนใชมาก

ข้ึน 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาทุนมนุษย 

a) การพัฒนาภาษาและการส่ือสาร สําหรับมัคคุเทศกทองถ่ิน ผูประกอบการชายแดน  เจาหนาท่ี

ทองถ่ิน ตํารวจชายแดน และผูเก่ียวของ ใหเขาใจเรื่องภาษาและวัฒนธรรมตาง ๆ  อาทิ การสงเสริม

ภาษาบาฮาซาเปนภาษาท่ีสาม 

b) การพัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียว ดานจิตสาธารณะ และการบริการ  

c) การพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีและตางชาติ มีการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากร 

d) การพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ เพ่ือใหมีขอมูลและความรูในพ้ืนท่ีและเรื่องเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานสามารถอธิบายขอมูลได อาทิ  Geopark สปา สุขภาพ กีฬา อาหารฮาลาล 

e) การพัฒนาสินคา บริการ และส่ิงอํานวยความสะดวก ใหมีมาตรฐานยอมรับในระดับสากล อาทิ 

รานอาหาร รานคา ศูนยบริการ/กระจายสินคา สินคาทองถ่ิน การออกแบบผลิตภัณฑ โรงแรมท่ีพัก 

เสนทางการเดินทาง ระบบขนสง 

f) การสงเสริมใหเปน Smart City บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญสามารถทํางานและติดตอสื่อสาร

ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช Social Media ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางบูรณาการและย่ังยืน 

a) การสงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ สูการสงเสริมนักทองเท่ียวอยางเต็มศักยภาพ อาทิ การ

สํารวจ และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม การจัดศึกษาดูงานแบบเวียนกันในแตละตําบลเพ่ือประเมิน

เสนทางการทองเท่ียว ศึกษาจุดเดนของพ้ืนท่ี เพ่ือทําการตลาดแบบเชื่อมโยง 

b) การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว อาทิ เสนทางการทองเท่ียวผูสูงอายุ และผู

พิการ  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน อาทิ ถนน สะพาน หองน้ําท่ีมีมาตรฐานระดับสากล ศูนยเตือนภัย 

หนวยบริการทางการแพทยฉุกเฉิน  

c) การเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

d) การทํา Master Plan ดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

e) การสรางเอกลักษณและอัตลักษณของการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตั้งแตสีประจําจังหวัด สัญลักษณ ปาย

บอกทาง เว็บไซด 

f) การสงเสริมมาตรฐานการลงทุนทางการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเช่ือมโยงและความรวมมือระหวางประเทศ 

a) การศึกษาจุดเดนของจังหวัดตาง ๆ เพ่ือสรางอัตลักษณสื่อสารกับบุคคลภายนอก และตอยอดทาง

การศึกษา อาทิ สินคาทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี แลวนํามาสรางเปนเรื่องราวท่ีนาสนใจ อาทิ 

สตูลมีมรดกแหงอาเซียน มีสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีไรซ่ึงความขัดแยงในพ้ืนท่ีสะทอนความเปนเจาบาน

ท่ีดี แหลงธรรมชาติท่ีสดใหม สดชื่น สดใส 



 

 

b) การสงเสริมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวเขาสูภาคใตในอนาคต 

c)  การเชื่อมโยงผลิตภัณฑกับการทองเท่ียวในชุมชน โครงการนวัตวิถี สูการสรางรายไดเขาพ้ืนท่ี 

d) การสนับสนุนการทองเท่ียวท่ีรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือรวมพัฒนาแหลงทองเท่ียว CSR  

e)  การสงเสริมพัฒนาดาน E-commerce และ Social Network  หรือ เว็บไซด  

f) การทําปายบอกทางและประชาสัมพันธ ไทย อังกฤษ และบาฮาซา 

g)  การทําการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก และเชื่อมโยงกับกลุมเปาหมายในตางประเทศ อาทิ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชิญผูประกอบการ มัคคุเทศก สื่อประชาสัมพันธ จากประเทศ

กลุ ม เป าหมายมาดู เสนทางการ ทํา  Road Show หรือ  Friend Trip หรือ  Road Show ให

ผูประกอบการ หรือมัคคุเทศกของอินโดนีเซียและมาเลเซียมาดูงานท่ีไทย 

h) การเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียว/การจัดกิจกรรมทางการทองเท่ียวรวมกัน กับประเทศมาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย อาทิ เสนทางพหุวัฒนธรรม การแขงขันกีฬาระหวาง 3 ประเทศ การจัดกิจกรรม

รวมกันชาวมุสลิม 

i)  การมีเสนทางการบินสูระดับโลก 

3.2.5 สรุปผลการประชุม โดยผูรับผิดชอบ 

การประชุมในครั้งนี้เปนการนําเสนอรางแผนยุทธศาสตรท่ีจัดทําข้ึนจากการดําเนินงานในหลาย

รูปแบบ เพ่ือรวบรวมขอมูล วิเคราะหสังเคราะหและจัดทํารางแผนฯ นี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้ง

นี้ ผูมีสวนเก่ียวของจะไดมีโอกาสรับทราบ แสดงความคิดเห็น พรอมท้ังเสนอความตองการและโครงการ

เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวจากภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการฯ นําเสนอผูเก่ียวของในการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของจังหวัด

สตูลเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียตอไป 

 

  



 

 

3. ผลการดําเนินงาน 

โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจาก

อินโดนีเซียและอาเซียนใต แบงออกเปน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

3.1 การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล แบงเปน 3 เสนทาง มีการนําเสนอผลการประเมินโดยตัวแทน

กลุมและจากแบบประเมิน สรุปผลดังนี้ 

3.1.1 เสนทางท่ี 1 ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลจังหวัดสตูล 

 ผลการประเมินเสนทางการทองเท่ียวสตูลจากการระดมสมอง 

ตัวแทนกลุมประเมิน 2 ทาน คือ คุณปกรณ ปรีชาวุฒิเดช ประธานกรรมการ ฯ บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคี นราธิวาส จํากัด และคุณสุรเชษฐ สุนทรากร รองผูอํานวยการ กศน.ภาคใต ได

นําเสนอผลจากการประชุมกลุม โดยในภาพรวมผูประเมินมีความเห็นวา สถานท่ีทองเท่ียวมีความ

เปนเอกลักษณ แหลงธรรมชาติมีเรื่องราวและสวยงาม สามารถสรางมูลคาเพ่ิมได และยังมีอาหาร

ทะเลสด ของฝากท่ีโดงดัง อาทิ กะป อาหารทะเลแหง อาหารทะเลสําเร็จรูป จึงเปนจุดสนใจแก

นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาตินอกจากนี้ ยังมีสิ่งท่ีควรปรับปรุง เชน ควรมีปายอธิบาย

ความรู รายละเอียด และปายบอกทางท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนตน รายละเอียดการ

ประเมินแตละแหลง สรุปไดดังตารางท่ี 3.1.1.1 

ตารางท่ี 3.1.1.1 ผลการประเมินโดยสรปุพรอมขอเสนอแนะจากการประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของ 

จังหวัดสตูล เสนทางท่ี 1 ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลจังหวัดสตูล แยกตามแหลงทองเท่ียว 

แหลงทองเท่ียว ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

ตันหยงโป - เหมาะสําหรับชมพระอาทิตยข้ึน ณ 

สะพานสีรุง 

- อาหารทะเลสด 

- ตันหยงโปมีของฝาก เชน ขนมผูกรัก 

กะป อาหารทะเลแหง อาหารทะเลแปร

รูป 

- 

สันหลังมังกร - การเดินทางสะดวก 

- Travel Destination ( สั นทราย ท่ี มี

ความสวยงามตามธรรมชาติ) 

- ไกด มี การแนะนํ าจุ ดถ า ยภาพ ท่ี

สวยงาม 

-  แหลงทองเ ท่ียวมีเรื่องราว (Story) 

สามารถสรางมูลคาเพ่ิมได  

- การทองเท่ียวสันหลังมังกรสามารถเท่ียว

ชมไดตลอดป โดยแตละวันจะมีชวงน้ํา

ข้ึน-น้ําลงตางกันตามเวลา โดยจะเปด

สันดอนทราย 2 ครั้งตอวัน ตองศึกษา

ขอมูลการทองเท่ียวกอนการเดินทาง 



 

 

แหลงทองเท่ียว ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

หาดหินเหล็ก ณ 

เกาะเขากวาง 

- เปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ี

สวยงาม สามารถมองเห็นเกาะลังกาวี

และเกาะตะรุเตาไดจากจุดชมวิวของ

เกาะ 

- ควรมีปายอธิบายความรู รายละเอียด 

และปายบอกทางท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เพราะมีกรณีท่ี 

นักทองเท่ียวเดินทางไปเองโดยไมมีไกด 

จะทําใหสามารถอธิบายเรื่องราวและ

ประวัติความเปนมาของสถานท่ีไดอยาง

นาสนใจ 

ชมวิถีชาวเล ณ 

เกาะหัวมัน 

- ดูวิถีชีวิตชาวเล การทําประมงพ้ืนบาน 

- สามารถซ้ืออาหารทะเลสดได  
-  

พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติสตูล 

( คฤหาสนกูเด็น ) 

- บอกเล า เ รื่ อ งร าวตั้ ง แต อ ดีตจน ถึ ง

ปจจุบันภายในจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของจังหวัดสตูล 

-  

ทาเทียบเรือหาด

ตํามะลัง 

- เปนปาในเมือง 500 ไร สามารถศึกษา

เสนทางธรรมชาติ การศึกษาปานิเวศน 

มีปาชายเลนและสัตวน้ําหลายหลาย

ชนิด ระหวางทางมีศาลาชีวภาพใตน้ํา 

และจุดหอคอยชมวิวสองประเทศแบบ

พาโนรามา มีบอรดใหความรูเก่ียวกับปา

ชายเลนเปนระยะ ๆ มีจุด ท่ี ทุกคน

ส า ม า ร ถ ถ า ย รู ป เ ป น ท่ี ร ะ ลึ ก กั บ

ประติมากรรม “ปูกามดาบยักษ” และ

ประติมากรรม “ปลาการตูน” บริเวณ

ทาเทียบเรือตํามะลัง 

-  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงเสนทางการเดินทางเสนทางท่ี 1 ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลจังหวดัสตูล 

  



 

 

3.1.2 เสนทางท่ี 2 ศึกษาอุทยานธรณีโลก 

ผลการประเมินเสนทางการทองเท่ียวสตูลจากการระดมสมอง 

ตัวแทนกลุมประเมิน 2 ทาน คือ คุณกัญญา จันทรพิศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

พิเศษ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และ คุณสมเกียรติ อินทสุวรรณโณ นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ไดนําเสนอผลจากการประชุมกลุม โดยในภาพรวมผู

ประเมินมีความเห็นวาสถานท่ีทองเท่ียวแตละแหลงในเสนทางอุทยานธรณีโลกลวนมีความสวยงาม มี

ความโดดเดน และเปนเอกลักษณ มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนท้ังแหลงเรียนรูทางธรณีวิทยาและเปนแหลง

เรียนรูประวัติความเปนมา รวมถึงวัฒนธรรมตาง ๆ ของชุมชนในจังหวัดสตูล ในสวนของประเด็นท่ีควร

ปรับปรุงมีรายละเอียด เชน ควรมีปายแสดงขอมูล หรือคําบรรยายของแหลงทองเท่ียว ควรมีการอธิบาย

และใหขอมูลเปนภาษาอังกฤษหรือภาษามลายูสําหรับนักทองเท่ียวตางชาติ เปนตน รายละเอียดการ

ประเมินแตละแหลง สรุปไดดังตารางท่ี 3.1.2.1 

ตารางท่ี 3.1.2.1 ผลการประเมินโดยสรุปพรอมขอเสนอแนะจากการประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของ 

                     จังหวัดสตูล เสนทางท่ี 2 ศึกษาอุทยานธรณีโลก แยกตามแหลงทองเท่ียว 

แหลงทองเท่ียว ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

เขตขามกาลเวลา - เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถชมความ

เกาแกของหินยุคโอโดวิเชียนและยุค 

แคมเบียน ซ่ึงมีอายุกวา 450 ลานป  

- ภายในแหลงทองเท่ียวมีการทํา

ทางเดินเพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถ

เดิมชมความสวยงามของสถานท่ี

ทองเท่ียวไดโดยรอบ  

- ควร มีหองน้ํ า ท่ีสะอาดและจํ านวน

เพียงพอตอความตองการ  

- ควรประชาสัมพันธทริปใหมีความ

นาสนใจ  

- ผูบรรยายนําเสนอและเลาเรื่องราวของ

พ้ืนท่ีไดเปนอยางดี  

- ควรมีผูบรรยายภาษาตางประเทศ 

สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติ 

- ควรมีโบรชัวรแสดงรายละเอียดเสนทาง

และแหลงทองเท่ียว รวมถึงกิจกรรม

ภายในแหลงทองเท่ียว อาทิ การปนเขา 

นั่งเรือลอดถํ้า 

- ควรจัดระยะเวลาใหมีความเหมาะสมกับ

เสนทางการเดินทาง 

- ท่ีพักอยูไกลจากแหลงทองเท่ียว 

หาดหินหลากสี - บริเวณชายหาดเต็มไปดวยกอนหินท่ีมี

สีสันสวยงาม เหมาะกับการถายภาพ 

โบราณสถานบอ

เจ็ดลูก 

- เปนแหลงทองเท่ียวท่ีบอกเลาเรื่องราว

ประวัติความเปนมา วิถีชีวิต และ

ความเชื่อของชุมชน  

- ผูบรรยายนําเสนอเลาเรื่องราวของ

พ้ืนท่ีไดเปนอยางดี   

 

ปราสาทหินพันยอด - ไดนั่งเรือคายักลอดเขาสูปราสาทหิน

พันยอด ทําใหไดเห็นความงดงามของ



 

 

แหลงทองเท่ียว ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

ธรรมชาติท่ีมีความโดดเดนและแปลก

ใหม  

- เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความ 

Unseen แหงหนึ่งของจังหวัดสตูล 

อาวฟอสซิล - ไดเขาชมแหลงฟอสซิล ยุคหินพาลีโอ

โซอิก คนหาซากฟอสซิลนอติลอย 

ปลาหมึกทะเลโบราณ 

- ไดชมความสวยงามของหัวใจมรกต

บริเวณหนาผา 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงเสนทางการเดินทางเสนทางท่ี 2 ศึกษาอุทยานธรณีโลก 

  



 

 

3.1.3 เสนทางท่ี 3 ศึกษาวิถีชีวิตชนเผามานิ ณ วังสายทอง 

ผลการประเมินเสนทางการทองเท่ียวสตูลจากการระดมสมอง 

ตัวแทนกลุมประเมิน 2 ทาน คือ คุณกิตธนา สุบรรพวงศ กรรมการสมาคมสมาพันธธุรกิจการ

ทองเท่ียวจังหวัดสงขลา และคุณวราพร ชูภัคดี เลขานุการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

ไดนําเสนอผลจากการประชุมกลุม โดยในภาพรวม ผูประเมินมีความเห็นวาสถานท่ีทองเท่ียวเปนสถานท่ี

มีความนาสนใจ เปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา เหมาะสําหรับการทองเท่ียวเชิงศึกษา เนื่องจากเต็ม

ไปดวยขอมูลความรูทางประวัติศาสตร และความรูทางธรณีของจังหวัดสตูล มีอาหารพ้ืนถ่ินหลากหลาย

ท่ีมีรสชาติอรอย ประเด็นควรปรับปรุงมีรายละเอียด เชน ท่ีพักควรพัฒนาหองน้ํา หองพัก ใหสะอาด 

ควรมีหองน้ําระหวางการเดินทาง การสื่อสารในดานภาษาตางประเทศ  รายละเอียดการประเมินแตละ

แหลง สรุปไดดังตารางท่ี 3.1.3.1 

ตารางท่ี 3.1.3.1 ผลการประเมินโดยสรุปพรอมขอเสนอแนะจากการประเมินศักยภาพการทองเท่ียวของ 

จังหวัดสตูล เสนทางท่ี 3 ศึกษาวิถีชีวิตชนเผามานิ ณ วังสายทอง แยกตามแหลงทองเท่ียว 

แหลงทองเท่ียว ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

ชุมชนบานมานิ - เปนกลุมชนเผาในเขตหมูบานราวปลา 

ตําบลทุงหวา 

- ดํารงชีพดวยการลาสัตวโดยเปา

ลูกดอกอาบยาพิษท่ีทํามาจากยางไม   

อิโป 

- มีการปลูกผักรับประทานและหาน้ําผึ้ง

ปาขาย 

- ในชุมชนยังคงลักษณะท่ีพักอาศัยแบบ

ดั้งเดิมของชนเผา ผูชายจะออกไปหา

อาหารและทํางาน สวนผูหญิงจะเลี้ยง

ลูกอยูกับบาน 

- ควรมีเจาหนาท่ีใหคําแนะนําสถานท่ี 

ความสําคัญ และสิ่งท่ีนาสนใจ  

- ควรมีเจาหนาท่ีแนะนําการเขาเยี่ยมชม

ในหมูบาน 

- ชุมชนมานมีิวัฒนธรรมของตนเอง  

ไมควรไปรบกวนมากเกินไป 

 

บานภูผาแดง - เปนกลุมชุมชนท่ีมีการทําผามัดยอม

จากใบมังคุดและสีธรรมชาติ โดยมี

ลูกแกว ยางหนังสติ๊ก และไมหนีบเปน

เครื่องมือคือในการสรางลาย 

- มีเจาหนาท่ีใหคําแนะนําวิธีการทําผา

มัดยอมอยางละเอียด 

- ควรจัดบริเวณพ้ืนท่ีจุดชมวิวใหสวยงาม 

สามารถถายรูปได 

- ควรมีจุดแสดงสินคาจากชุมชน จําหนาย  

  สินคาและของท่ีระลึก 

- ควรพัฒนาเรื่องหองน้ําใหสะอาดและ 

  เพียงพอ  

 

 



 

 

แหลงทองเท่ียว ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

- นักทองเท่ียวสามารถทดลองทําผามัด

ยอมดวยตนเอง และนํากลับไปเปน

ของท่ีระลึกได 

- สถานท่ีมีบรรยากาศท่ีดีมาก  

ถํ้าเลสเตโกดอน - มีเจาหนาท่ีบรรยายใหความรูเก่ียวกับ

อุทยานธรณีวิทยาสตูล (Satun 

Geopark) ท่ีพิพิธภัณฑชางดึกดํา

บรรพทุงหวาใหกับนักทองเท่ียว 

- ภายในพิพิธภัณฑชางดึกดําบรรพทุง

หวาประกอบดวยการนําเสนอเรื่องราว

เก่ียวกับชางไทย ประวัติศาสตร             

วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใน

จังหวัดสตูล 

- เปนแหลงทองเท่ียวทางธรณวิทยา

เหมาะสําหรับการทองเท่ียวเชิง

การศึกษา 

- ถํ้าท่ีอยูในเทือกเขาหินปูนทอดยาวมี

ลักษณะคลายอุโมงคใตภูเขา มี

ระยะทาง 350 เมตร 

- เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีการพบซากดึก

ดําบรรพของชางและแรดสมัยไพลสโต

ซีน โดยเฉพาะชางสเตโกดอน ซ่ึงเปน

ท่ีมาของการเรียกชื่อถํ้าแหงนี้วา “ถํ้า

เล สเตโกดอน” 

- ท่ีพักควรพัฒนาใหมีความเปนมาตรฐาน

มากข้ึน อาทิ ความสะอาด และสิ่ง

อํานวยความสะดวก รวมถึงอาหารเชา

ควรมีความหลากหลายมากข้ึน 

- ควรมีการแนะนํากอนการเดินทาง  

- ควรมีหองน้ําระหวางเสนทางการ

เดินทาง 

- ควรมีผูแนะนําเปนภาษาอังกฤษเพ่ือ

สงเสริมการใหขอมูลความรูกับ

นักทองเท่ียวตางชาติ 

- ควรเพ่ิมไฟฉายสําหรับนักทองเท่ียว

เพ่ือใหมองเห็นบรรยากาศในถํ้าไดชัดข้ีน 

- ควรกําหนดกลุมเปาหมายใหเหมาะสม

สําหรับทริป เพราะอาจไมเหมาะกับ

ผูสูงอายุ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงเสนทางการเดินทางเสนทางท่ี 3 ศึกษาวิถีชีวิตชนเผามานิ ณ วังสายทอง 

  



 

 

3.1.4 เขารวมงานและการประเมินมหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติจังหวัดสตูล 

จากการรวมงานเทศกาลวาวนานาชาติของจังหวัดสตูล ผูเขารวมมีความชื่นชอบและสนใจ 

เนื่องจากเทศการดังกลาวแสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี และมีการสรางความรวมมือกับ

นานาชาติ และมี Platform ท่ีดี  

ขอเสนอแนะเพ่ือยกระดับการจัดเทศกาลวาวนานาชาติของจังหวัดสตูล  

1. มหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติจังหวัดสตูลเปนกิจกรรมท่ีมีความนาสนใจและเปน

เอกลักษณ สามารถยกระดับและเชื่อมโยงการทองเท่ียวสูระดับนานาชาติ ควรมีการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง เนื่องจากมีคนทราบขอมูลจํานวนไมมากนัก  

2. ควรมีการเชื่อมกับประเทศตาง ๆ   สวนใหญเปนการเชื่อมโยงกับมาเลเซีย และในอนาคตจะ

ขยายการเชื่อมโยงไปยังประเทศอ่ืนมากข้ึน 

3. การอํานวยความสะดวกของสถานท่ีการจัดงาน อาทิ การจัดทําโบรชัวรและแผนท่ีแสดง

ตําแหนงภายในงานหรือ QR Code การรักษาความสะอาดภายในสถานท่ี มีการจัดโซนท่ีเหมาะสม อาทิ 

โซนจัดแสดงวาว เวทีการแสดง รานอาหาร รานสินคาและของท่ีระลึก หองน้ํา 

4. การสรางจุดดึงดูดท่ีนาสนใจ อาทิ การจัดการแขงขันวาวขนาดเล็ก การแสดงวาวของแตละ

ประเทศ และการขายวาวของแตละประเทศเพ่ือเปนท่ีระลึก 

 

3.1.5 เสวนา หัวขอ “การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล”  

โดย Mr. Mohd Afandi Abu Bakar กงสุลใหญมาเลเซีย ประจําจังหวัดสงขลา Mr.Samsu 

Rizal กงสุลฝายสังคมวัฒนธรรมอินโดนีเซียประจําจังหวัดสงขลา Prof. Leo Brunnberg  และ ABDUL 

RAHMAN BIN ABDUL GHANI ตัวแทนจากภาคสวนตางประเทศ  

ประเทศไทยมีความใกลเคียงกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย สามารถเชื่อมโยงกันไดอยางดี 

ไมวาจะดานประชากรและทรัพยากรธรรมชาติ ควรสรางความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางผูคน สราง 

One Identity, One Community และพัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   

การจัดประเมินเสนทางการทองเท่ียวในครั้งนี้นับเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการเรียนรูรวมกัน จังหวัด

สตูลมีทรัพยากรท่ีดีอยาง UNESCO Geopark ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความนาสนใจ เต็มไปดวย

ขอมูลความรูทางประวัติศาสตร สามารถนํามาเปนขอไดเปรียบในการทําประชาสัมพันธและการตลาดให

เปนท่ีรูจักท้ังคนตางประเทศและในประเทศ หากมีคําอธิบายหรือการบรรยายเปนภาษาอังกฤษจะทําให

ไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวตางชาติมากข้ึน   

ในสวนของมหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติ จังหวัดสตูลครั้งท่ี 39 มีความเห็นไปในทาง

เดียวกันวา เปนงานท่ีมีความดึงดูดและนาสนใจ เพราะไดเห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมผานการแสดง

วาว ควรมีการประชาสัมพันธใหทราบอยางท่ัวถึงกัน อาจเชื่อมโยงไปยังการประชาสัมพันธ Thailand 

Tourism  

 



 

 

การประเมินครั้งนี้สามารถทําใหอุทยานธรณีสตูล เขาสูการรับรองจากสภาอุทยานธรณีโลกเม่ือ

วันท่ี 17 เมษายน 2561 และกลายเปนอุทยานธรณีโลกสตูล เนื่องจากมีงานวิจัยรองรับในทุกดาน ท้ัง

ดานธรรมชาติ ธรณีวิทยา และดานตาง ๆ ท้ังนี้ ยูเนสโกยังใหการสนับสนุนและสงเสริมดานการ

ประชาสัมพันธ โดยมีขอหาม คือ หามขายฟอสซิล หามทําลาย หามทํางานรวมกับบริษัทคาเหลาและ

สงคราม และผลิตภัณฑชุมชนท่ีขายตองเปนผลิตภัณฑท่ีแสดงถึงอัตลักษณของชุมชนนั้น ๆ การเปน

อุทยานธรณีโลกสตูลจึงเปนสวนดีท่ีชวยสรางงาน สรางรายได และสงเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีใหยั่งยืน  

 

 

  



 

 

สวนท่ี 6 วิเคราะหและสรุปผล 
 

จังหวัดสตูลเปนจังหวัดท่ีรวมไวซ่ึงวิถีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของพ่ีนองชาวไทยพุทธและไทย

มุสลิม มีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามและหลากหลาย ไดแก หมูเกาะ ผืนปา โถงถํ้า น้ําตก รวมไปถึงแหลง

ทองเท่ียวอ่ืน ๆ อีกมากมาย จากการประเมินเสนทางการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลท้ัง 3 เสนทาง พบวา  

ในแตละเสนทางการทองเท่ียว ลวนมีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณโดดเดน และสะทอนใหเห็นวิถีวัฒนธรรม

ของคนในทองถ่ินท่ีแตกตางกันออกไป  

เสนทางตันหยงโป – สันหลังมังกร มีจุดเดนของแหลงทองเท่ียว คือ สันทรายกลางทะเลท่ีมีความ

สวยงามและเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีจุดชมพระอาทิตยข้ึน อีกท้ังยังเปนแหลงการทําประมงพ้ืนบานของคน

ในชุมชน และมีผลิตภัณฑแปรรูปจากทองถ่ินเปนของฝากสําหรับนักทองเท่ียว  

เสนทางปราสาทหินพันยอด – อุทยานธรณีโลก จุดเดนของแหลงทองเท่ียว คือ หมูเกาะนอยใหญท่ี

แสดงใหเห็นความงดงามและความเกาแกของหินแตละยุคสมัยซ่ึงมีอายุกวาหลายลานป ท้ังยังเปนแหลงท่ีพบ

ซากฟอสซิลของสัตวทะเลโบราณ นอกจากนี้ยังมีแหลงโบราณสถานท่ีแสดงใหเห็นวิถีชีวิตและความเชื่อคนใน

ชุมชน 

เสนทางถํ้าเลสเตโกดอน จุดเดนของแหลงทองเท่ียว คือ ถํ้าหินปูนทอดยาวภายใตภูเขา เปนแหลง

คนพบซากดึกดําบรรพของชางสเตโกดอน และเปนจุดกําเนิดของการศึกษาคนควาทางธรณีวิทยาในจังหวัดสตูล 

นอกจากนี้ยังไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนท่ีมีความนาสนใจอยางกลุมชนเผามันนิ ซ่ึงเปนชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมท่ี

ยังคงดํารงชีวิตแบบเรียบงายตามธรรมชาติ  

ดวยความหลากหลายเชนนี้ จึงทําใหจังหวัดสตูลเปนจังหวัดท่ีมีขอไดเปรียบดานการทองเท่ียวหลาย

ประการ เชน มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ มีแหลงขอมูลความรูทางประวัติศาสตร มีประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณ อยางไรก็ตาม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลใหมี

ศักยภาพมากข้ึน จังหวัดสตูลยังตองอาศัยการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เชน การจัดการระบบโลจิสติกส

ทางการทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐานเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการทองเท่ียวดานภาษา

และการบริการ การจัดการความปลอดภัยของนักทองเท่ียว การพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการท่ีเปน

เอกลักษณของชุมชน การบริหารจัดการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใหรองรับกับ

นักทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต เหลานี้จะสงเสริมใหการทองเท่ียวของจังหวัดสตูลสามารถพัฒนาไดอยางมี

คุณภาพ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง และสงเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีใหมีความยั่งยืน 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

 

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หัวขอ การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

  



 

 

 
กําหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หัวขอ การประเมินการทองเที่ยวของจังหวัดสตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

(ภายใตโครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดชายแดนใตเพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจาก

อินโดนีเซียและอาเซียนใต) 

ระหวางวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ 2562 

ณ จังหวัดสตูล 

--------------------------------------------------------- 
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562  
 

14.00 น.  ผูเขารวมประชุมข้ึนรถพรอมกัน ณ สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง                                   

                                 อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

14.00 – 16.00 น. เดินทางสูอาคารศูนยสารสนเทศการทองเที่ยว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

16.00 – 17.00 น. -     กลาวตอนรับ 

         โดย   ตัวแทนของจังหวัดสตูล 

- บรรยายเกี่ยวกับ อุทยานธรณีสตูล (Satun UNESCO Global 

Geopark) 

      โดย   นายณรงคฤทธิ์ ทุงปรือ  ผูอํานวยการอุทยานธรณีสตูล 

-     ชี้แจงรายละเอียดและแยกกลุมตามเสนทาง 

    ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน ชูโต 

17.00 – 20.00 น. เขารวมงานสงเสริมการทองเที่ยว มหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติจังหวัดสตูล  

คร้ังที่ 39 (Satun International Kite Festival 2019)  

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

20.00 เปนตนไป  เดินทางสูที่พักตามเสนทางแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสตูล 
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2562 

06.00    ลงทะเบียน 

   เสนทางที่ 1 สันหลังมังกร วันเดยทริป 

เสนทางที่ 2 อุทยานธรณีโลก 

เสนทางที่ 3 วังสายทอง ( ภูผาสูทะเล เยือนหมูบานชนเผามานิสูอุทยานธรณี

โลก ) 

18.00 – 19.00 น. กลับถึงที่พักและเตรียมการนาํเสนอ 

19.00 – 20.00 น. รับประทานอาหาร 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2562 



 

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 10.30 น. นําเสนอกลุมละประมาณ 30 นาท ี

โดย    - สื่อมวลชน 

              - ตัวแทนของแตละกลุม 

10.30 – 12.00 น. เสวนา หัวขอ “การประเมินการทองเที่ยวของจังหวัดสตูล” 

   โดย   - ตัวแทนจากสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซยี ประจําจงัหวดัสงขลา 

           - ตัวแทนจากสถานกงสุลใหญมาเลเซีย ประจําจงัหวัดสงขลา 

           - ตัวแทนหนวยงานภาคชุมชน 

   ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน ชูโต 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิสัน 

สรุปการประชุม      

โดย    - ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิสัน 

           ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 เปนตนไป  เดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ 

 

 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

 

รายช่ือผูเขารวมการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

  



 

 

รายช่ือผูเขารวมการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

 เสนทางท่ี 1 ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลจังหวัดสตูล 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นายอัฐชัย พรหมมณี 
รองปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัดสงขลา 
องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

2 นางสาวชญานิศ โพธิ์พงศา เจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว เทศบาลเมืองเบตง 

3 คุณลัดดา สะมะแอ ผูชวยประธานสภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัด

นราธิวาส 

4 นายสมบูรณ เต็มรัตน 
รองนายก สมาคมมัคคุเทศก 

จังหวัดสงขลา 
สมาคมมัคคุเทศก จังหวัดสงขลา 

5 นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช ประธานกรรมการฯ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส 

จํากัด 

6 นางสาวสุนีย มาหะ หัวหนากลุมงานสงเสริมฯ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปตตานี 

7 นางสาวมาเรียม ยูโซะ 
เจาหนาท่ีประสานงานชวยเหลือ

นักทองเท่ียว 
ทองเท่ียวกีฬาและจังหวัดนราธิวาส 

8 นายสุรเชษฐ สุนทรากร รองผูอํานวยการ กศน.ภาคใต 

9 นางมารียัม ยูโซะ ประธานฯ ศูนยบริการทองเท่ียวยะหริ่ง 

10 นางสาวนิยามีลา นิเต็งหะ กรรมการ ศูนยบริการทองเท่ียวยะหริ่ง 

11 นายอิมรอน เปาะมิง 
ประธานชมรมศิลปะ 

การถายภาพ ม.อ. 
ชมรมศิลปะการถายภาพ ม.อ. 

12 นายธันวา เจะอาแว นักวิชาการศึกษา 
โครงการจัดตั้งสํานักการศึกษาและ

นวัตกรรมการเรียนรู 

13 นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป โครงการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาฯ 

14 นางสาวรัชริน เลาสม เจาหนาท่ีโครงการฯ โครงการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาฯ 

15 นายอัมมาร นาวี ผูบริหาร โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ 



 

 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

16 
ABDUL RAHMAN BIN 

ABDUL GHANI 
    

17 นายศิริ บรรดาเขต นายชางไฟฟาชํานาญงาน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดสตูล สํานักงานประชาสัมพันธเขต6 

18 นายอนุชา หมัดอาดัม นักสื่อสารมวลปฎิบัติการ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดสตูล สํานักงานประชาสัมพันธเขต6 

 

 

  



 

 

รายช่ือผูเขารวมการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

 เสนทางท่ี 2 ศึกษาอุทยานธรณีโลก  

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 Mr. Mohd Afandi Abu Bakar Consul General 
สถานกงสุลใหญมาเลเซีย  

ประจําจังหวัดสงขลา 

2 Mr.Samsu Rizal 
กงสุลฝายสังคม

วัฒนธรรม 

สถานกงสุลอินโดนีเซีย 

ประจําจังหวัดสงขลา 

3 Mrs. Yulina Fasda 
ภริยากงสุล 

ฝายสังคมวัฒนธรรม 

สถานกงสุลอินโดนีเซีย 

ประจําจังหวัดสงขลา 

4 นาย อดุลย แหมะตํา  เจาหนาท่ี 
สถานกงสุลอินโดนีเซีย 

ประจําจังหวัดสงขลา 

5 นายมูฮัมหมัด สะอิ เจาหนาท่ี 
สถานกงสุลใหญมาเลเซีย 

 ประจําจังหวัดสงขลา 

6 นางสาวโซเฟย ปายอดือราแม เจาหนาท่ี 
สถานกงสุลใหญมาเลเซีย  

ประจําจังหวัดสงขลา 

7 นางสาวสุกัญญา สันบูกา เจาหนาท่ี 
สถานกงสุลใหญมาเลเซีย  

ประจําจังหวัดสงขลา 

8 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัตรา เดวิ

สัน 

ผูชวยอธิการบดีฝาย

อาเซียนศึกษา 

ศูนยอาเซียนศึกษา  

ดร.ถนัด คอมันตร 

9 รศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท 
คณบดี 

คณะสัตวแพทย 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

10 นางกัญญา จันทรพิศาล 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ชํานาญการพิเศษ  
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 

11 นางสาวธนกร เรืองดํา นักวิชาการศึกษา 
งานประชาสัมพันธ  

สํานักงานอธิการบดี 

12 นายสมเกียรติ อินทสุวรรณโณ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติการ 

สํานักงานพัฒนาชุมชน  

จังหวัดสงขลา 

13 นายพงศสวัสดิ์ ถาพรสวัสดิ์ นักพัฒนาการทองเท่ียว เทศบาลเมืองสะเดา 

14 นางสาวภานิชา  ปณัยเวธน 
เจาหนาท่ีฝายขาว 

และรายการ 
สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ 



 

 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

15 นางสาวรุจิราวรรณ  จัตวากุล 
เจาหนาท่ีฝายขาว 

และรายการ 
สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ 

16 นางสาวลักษิกา นุยกุล เจาหนาท่ีโครงการฯ โครงการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาฯ 

17 นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ เจาหนาท่ีโครงการฯ โครงการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาฯ 

 

 

  



 

 

รายช่ือผูเขารวมการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

 เสนทางท่ี 3 ศึกษาวิถีชีวิตชนเผามานิ ณ วังสายทอง 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพัฒน ชูโต อาจารย คณะวิทยาศาสตร ม.อ. 

2 Prof. Leo Brunnberg 
ผูเชี่ยวชาญดาน

ศัลยศาสตรสัตวเลี้ยงฯ 
คณะสัตวแพทยศาสตร 

3 Mrs. Brunnberg   คณะสัตวแพทยศาสตร 

4 ดร.สพ.ญ.ธนวรรณ สรอยมาลา อาจารย คณะสัตวแพทยศาสตร 

5 คุณสุชาดา ทองพูน 
สมาชิกชมรมทองเท่ียว

เกาะยอ 
ทองเท่ียวชุมชนเกาะยอ 

6 นางวราพร ชูภักดี 

ฝายวิชาการมูลนิธิพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยระหวาง

ประเทศ 

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง

ประเทศ 

7 นางสาวเขมิกา ถึงแกวธนกุล  นักวิจัย  
มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง

ประเทศ 

8 นายชนินทร เศียรอินทร 
ประธานทองเท่ียวชุมชน

บานทรายขาว 
ทองเท่ียวชุมชนบานทรายขาว 

9 นางชุติมา เศียรอินทร 
ประธานกลุมโฮมสเตร

บานทรายขาว 
ทองเท่ียวชุมชนบานทรายขาว 

10 นายกิตธนา สุบรรพวงศ กรรมการสมาคมฯ 
สมาคมสมาพันธธุรกิจการทองเท่ียว 

จังหวัดสงขลา 

11 นายมะอะฮูมือรี ยูนุ 
ประธานชุมชนทองเท่ียว

บานบาลาฮาลา 

ชุมชนทองเท่ียวบานบาลาฮาลา 

จังหวัดนราธิวาส 

12 นางสาวยุสนีรา อูเซ็ง 
 เลขาชุมชนทองเท่ียว

บานบาลาฮาลา 

ชุมชนทองเท่ียวบานบาลาฮาลา 

จังหวัดนราธิวาส 

13 นางสาวพรรษา บัวรัตนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
Chief Ministers and Governors' 

Forum: CMGF 

14 นางสาวสิรีธร โสพร 
นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 

Chief Ministers and Governors' 

Forum: CMGF 



 

 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

15 นางสาวจินตนา นวลละออง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Chief Ministers and Governors' 

Forum: CMGF 

16 นายสุวนนท ชูจันทร นักวิชาการศึกษา โครงการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาฯ 

17 นายพงสรรญ คัณทะโร เจาหนาท่ีโครงการฯ โครงการจัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

เรื่อง การประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวชุมชนสตูล 

 

  



 

 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

เรื่อง การประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวชุมชนสตูล 
 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ขอมูลการทองเท่ียว 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของแหลงทองเท่ียวชุมชนสตูล 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง และเติมขอความในชวงวาง 

1. เพศ  

      ชาย   หญิง 

2.   อายุ 

      ต่ํากวา 20 ป  21 - 40 ป  41 – 55 ป 

      56 – 74 ป  75 ปข้ีนไป 

3.   การศึกษา 

      มัธยมศึกษา  อนุปริญญาตรี     

      ปริญญาตร ี  สูงกวาปริญญาตรี 

4.   ภูมิลําเนา 

      จังหวัดสงขลา       จังหวัดสตูล  จังหวัดปตตานี  จังหวัดนราธิวาส 

      จังหวัดยะลา  อ่ืนๆ............................................ 

5.    อาชีพ/หนวยงาน 

      เกษตรกร    ตัวแทนขายสินคา  แมบาน / พอบาน    

           นักเรียน / นักศึกษา  คาขาย / ธุรกิจสวนตัว  ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ     

           พนักงาน / ลูกจางบริษัท  อ่ืน ๆ............................................ 

  



 

 

ตอนท่ี 2  ขอมูลการทองเท่ียว 

1. ทานเคยมาทองเท่ียวท่ีจังหวัดสตูลหรือไม        

 เคย    ไมเคย 

2. เรียงลําดับแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสตูลท่ีทานชอบหรือประทับใจมากท่ีสุดและรองลงมา 5 ลําดับ 

    1. .............................................  2. .............................................  3. ............................................. 

    4. .............................................  5. ............................................. 

3. การมาทองเท่ียวในจังหวัดสตูลครั้งนี้ทานพักท่ีใด (ระบุชื่อท่ีพัก) 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

4. ทานคิดวาสิ่งท่ีดึงดูดใจใหทานมาทองเท่ียวในจังหวัดสตูลมากท่ีสุดคืออะไร 

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... .......... 

5. ความคาดหวังจากการมาทองเท่ียวในครั้งนี้คืออะไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

6. ทานไดอะไรจากการมาทองเท่ียวในครั้งนี้ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

7. หากกลาวถึงจังหวัดสตูล สิ่งแรกท่ีทานจะนึกถึงคืออะไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

...... ... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... .. .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... ... .... .... 

.............................................................................................................................................................................. 

 



 

 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแหลงทองเท่ียวชุมชนสตูล 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองตารางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานตามเกณฑพิจารณาดังนี ้

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ระดับศักยภาพมากท่ีสุด  ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับศักยภาพมาก 

ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ระดับศักยภาพปานกลาง  ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับศักยภาพนอย 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับศักยภาพนอยท่ีสุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

• แหลงทองเท่ียว       

1. แหลงทองเท่ียว (ความนาสนใจ, การนําเสนอใน

ภาพรวม, กิจกรรมตาง ๆ, ความเปนเอกลักษณ) 

      

2. ความปลอดภัยของแหลงทองเท่ียว       

3. ระบุความประทับใจของแหลงทองเท่ียว ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

• ส่ิงอํานวยความสะดวก       

1. การเดินทางไปสูแหลงทองเท่ียว       

2. สาธารณูปโภค       

3. ปายบอกทิศทางและปายเตือนตาง ๆ       



 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

• ท่ีพัก       

1. เขาถึงสะดวกและหาไดงาย       

2. สะอาด       

3. ปลอดภัย       

4. มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน       

• รานอาหาร       

1. สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย       

2. มีรสชาติอรอย       

3. ใหบริการรวดเร็ว       

4. มีราคาท่ีเหมาะสม       

• การใหบริการ       

1. มัคคุเทศก       

2. การใหบริการภายในแหลงทองเท่ียว 

2.1 สถานท่ีทองเท่ียว 1)............................................ 
     

 

2.2 สถานท่ีทองเท่ียว 2).........................................       

2.3 สถานท่ีทองเท่ียว 3).........................................       



 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

 

แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หัวขอ “การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวอินโดนีเซียและอาเซียนใต” 

 

  



 

 

 

 

แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หัวขอ “การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวอินโดนีเซียและอาเซียนใต” 

(ภายใตโครงการการศึกษาพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดชายแดนใต 

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต) 

วันท่ี 22 - 24 กุมภาพันธ 2562  

ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคารศูนยขอมูลสารสนเทศการทองเท่ียว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

คําชี้แจง: โปรดกาเคร่ืองหมาย  ในชอง  ท่ีทานคิดวาตรงกับความพึงพอใจ/ความเขาใจของทานมากท่ีสุด 

คําอธิบาย:  ระดับ 5 หมายถึงพึงพอใจ/ความเขาใจมากท่ีสุด  ระดับ 4 หมายถึงพึงพอใจ/ความเขาใจมาก   ระดับ 

3 หมายถึงพึงพอใจ/ความเขาใจปานกลาง    ระดับ 2 หมายถึงพึงพอใจ/ความเขาใจนอย      ระดับ 

1 หมายถึงพึงพอใจ/ความเขาใจนอยท่ีสุด 

หัวขอ 
ระดับความพึงพอใจ/

ความเขาใจ 
5 4 3 2 1 

 1.  ความพึงพอใจในการเขารวมประชุม วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562      

มีความเขาใจในเน้ือหาการบรรยายเก่ียวกับอุทยานธรณีสตูล (Satun UNESCO Global Geopark)       

 2.  ความพึงพอใจในการประเมินการทองเท่ียว วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2562      

2.1   แหลงทองเท่ียวมีความนาสนใจ      

2.2   การเดินทางไปแหลงทองเท่ียวมีความสะดวก      

2.3   มีความประทับใจในแหลงทองเท่ียว      

 3.  ความพึงพอใจในการเขารวมประชุม วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2562      

3.1   การนําเสนอผลการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล      

3.2   เน้ือหาการเสวนา หัวขอ “การประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตลู”      

3.3   เน้ือหาของสรุปการประชุม      

4.  ความพึงพอใจในการจัดประชุม      

4.1   วิธีการจัดกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู      

4.2   ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม      

4.3   ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุม      

4.4   อาหารและเครื่องดื่ม      

4.5   บรรยากาศการเรียนรู และการอํานวยความสะดวก      

4.6   ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดประชุม      

โปรดแสดงความเห็นหรือใหคําแนะนําอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพในคร้ังตอไป 

………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................. .  



 

 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

เรื่อง การประเมินมหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 39 

 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือยกระดับมหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติ จังหวัดสตูล ใหเปนมหกรรมระดับนานาชาติ 

 คําช้ีแจง  แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับมหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 39 

ตอนท่ี 3 การประเมินมหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 39 

  

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง และเติมขอความในชวงวาง 

1. เพศ  

      ชาย   หญิง  อ่ืน ๆ 

2.   อายุ 

      ต่ํากวา 20 ป  21 - 40 ป  41 – 55 ป 

      56 – 74 ป  75 ปข้ึนไป 

3.   การศึกษาสูงสุด 

      มัธยมศึกษา  อนุปริญญาตรี     

      ปริญญาตร ี  สูงกวาปริญญาตรี 

4.   ภูมิลําเนา 

      จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล  จังหวัดปตตานี  จังหวัดนราธิวาส 

      จังหวัดยะลา  อ่ืน ๆ............................................ 

5.    อาชีพ 

      เกษตรกร    ตัวแทนขายสินคา   แมบาน / พอบาน    

           นักเรียน / นักศึกษา  คาขาย / ธุรกิจสวนตัว  ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ     

           พนักงาน / ลูกจางบริษัท  อ่ืน ๆ............................................ 



 

 

ตอนท่ี 2  การประเมินมหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 39 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองตารางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานตามเกณฑพิจารณาดังนี้ 

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

• การจัดงาน       

4. ความหลากหลายของชนิดและรูปแบบวางท่ีจัดแสดง       

5. มีวาวจากหลากหลายประเทศเขารวมแสดง       

6. รูปแบบกิจกรรมมีความนาสนใจและตื่นตาตื่นใจ       

7. เห็นถึงอัตลักษณของชาติตาง ๆ ผานการจัดแสดง

วาว 
     

 

8. การประชาสัมพันธมีความชัดเจนและท่ัวถึง       

9. ชวงเวลาในการจัดงานเหมาะสม       

10.การมีสวนรวมของผูเขาชม       

11.ภาพรวมของมหกรรมวาวประเพณีและวาว

นานาชาติ 
     

 



 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

12.ทานเห็นวามหกรรมวาวฯ มีศักยภาพในการพัฒนา

ตอยอดไปสูระดับนานาชาติไดมากนอยเพียงใด 
     

 

• สถานท่ี       

1. บรรยากาศคึกคักและสภาพแวดลอมมีความ

เหมาะสม 

      

2. ท่ีจอดรถเพียงพอ       

3. การเดินทางเขาถึงสะดวก       

• อาหาร       

1. สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย        

2. มีอาหารใหเลือกหลากหลาย       

3. มีอาหารประจําชาติใหเลือกซ้ือ       

4. รสชาติอรอย       

5. ราคาเหมาะสม       

 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีทานคิดวาจะทําใหมหกรรมวาวประเพณีและวาวนานาชาติ จังหวัดสตูล เปนงานระดับอาเซียน 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5 

ขอมูลการประเมินเสนทางโดยการใชแบบสอบถาม 

เสนทางท่ี 1 ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลจังหวัดสตูล 

เสนทางท่ี 2 ศึกษาอุทยานธรณีโลก 

เสนทางท่ี 3 ศึกษาวิถีชีวิตชนเผามานิ ณ วังสายทอง 

  



 

 

ขอมูลการประเมินเสนทางโดยการใชแบบสอบถาม 

เสนทางท่ี 1 ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเลจังหวัดสตูล  

อันดับท่ี  1 

(ความถ่ี) 

2 

(ความถ่ี) 

3 

(ความถ่ี) 

การมาทองเท่ียว

ในจั งห วัดสตู ล

ครั้ งนี้ทานพัก ท่ี

ใด 

1.  TANJUNG BURI 

ตันหยงบุรี ดารุสสลาม 

2. โรงแรม สินเกียรติธานี 

(17) 

- - 

ส่ิง ท่ีดึงดูดใจให

มาทองเ ท่ียวใน

จังหวัดสตูลมาก

ท่ีสุด 

 - ธรรมชาติท่ีสวยงามและ

อัธยาศัยของคน (12) 

 

 -  มีเกาะท่ีสวยงาม เชน 

เกาะหลีเปะ เกาะตะรุเตา 

เกาะบุโหลน (3) 

 

- อาหารซีฟูด (1) 

- การเดินทางสะดวก (1) 

- ตลาดเปดทาย สินคาราคาถูก 

(1) 

-  I have many friends in 

satun, Easy to get halal 

food (1) 

ความคาดห วั ง

จ า ก ก า ร ม า

ทองเท่ียวสตูลใน

ครั้งนี้ 

- ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ไปประยุกตใชกับสถานท่ี

ทองเท่ียวของเราตอไป (4) 

  

 

-  ได มี ส ว น ร ว ม ใ น กา ร

ยกระดับการทองเท่ียวของ

จังหวัดสตูลและใกลเคียง

อีกท้ังเปนการเปดประตูสู 

ASEAN (3) 

- ทองเท่ียวเกาะ ศึกษาวิถี

ชี วิ ต  ธรรมชาติ  แหล ง

เรียนรูมรดกโลก (3) 

- ทะเลสวย ศึกษาแหลง

ทองเท่ียวโบราณ 

- ไดประสบการณ ความ

สนุกและเครือข ายการ

ทองเท่ียว (3) 

-  สามารถเชิญชวน แนะนํา

นักทองเท่ียวท่ีตองการเท่ียวทาง

ทะเลใหมาสัมผัสทางธรรมชาติ

ไดหลากหลายรูแบบในจังหวัด

สตูลได (2) 

 - ผู เขารวมโครงการมีความ

ประทับใจกับการมาสตูล เชน 

อาหารอรอย ชมพระอาทิตย 

รวมกิจกรรมระหวางเดินทาง 

(2) 



 

 

อันดับท่ี  1 

(ความถ่ี) 

2 

(ความถ่ี) 

3 

(ความถ่ี) 

ไดอะไรจากการ

มาทองเท่ียวสตูล

ในครั้งนี้ 

- เปนประสบการณใหมกับ

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีไมเคย

มา/ ได คว ามรู เ ก่ี ย ว กับ

สถานท่ีทองเท่ียว (6) 

 

 

 

- สรางเครือขายในการ

ทํางานดานการทองเท่ียว 

และกลไกและการรวมการ

ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาใหดี

ข้ึน (5) 

 

-  ความรู  คว ามสํ า คัญทาง

ประวัติศาสตรของแตละสถานท่ี 

ค ว า ม เ พ ลิ ด เ พ ลิ น  ค ว า ม

ประทับใจ (3) 

- อาหารประจําถ่ินท่ีอรอย  (2) 

- การเดินทางไดสะดวกสบาย

ข้ึนกวาในอดีต (1) 

ห า ก ก ล า ว ถึ ง

จั งห วัดสตู ล ส่ิ ง

แรก ท่ีนึก ถึงคื อ

อะไร 

- เกาะหลีเปะ เกาะตะรุ

เตา เกาะลังกาวี และเกาะ

บุโหลน (7) 

 

- จังหวัดท่ีมีความสวยงาม

เรี ยบรอย  และสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีสวยงามตาม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(5) 

- อาหารทะเล โรตี ชาชัก กะป 

และของฝาก (4) 

- ความสงบ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ขอมูลการประเมินเสนทางโดยการใชแบบสอบถาม 

เสนทางท่ี 2 ศึกษาอุทยานธรณีโลก 

อันดับท่ี  1 

(ความถ่ี) 

2 

(ความถ่ี) 

3 

(ความถ่ี) 

การมาทองเท่ียว

ในจังหวัดสงขลา

ครั้ งนี้ทานพัก ท่ี

ใด 

บานชมเลรีสอรท (16) - - 

ส่ิง ท่ีดึงดูดใจให

มาทองเ ท่ียวใน

จั งห วัดสงขลา

มากท่ีสุด 

แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง

ธ ร ร ม ช า ติ มี ค ว า ม

นาสนใจ ไดแก  ทะเล 

เกาะ (15) 

 

 

ความสะอาดและความสงบ 

(1) 

- 

ความคาดห วั ง

จ า ก ก า ร ม า

ทองเท่ียวสงขลา

ในครั้งนี้ 

นักทองเท่ียวไดรับความ

ส นุ ก ส น า น แ ล ะ

ประสบการณใหมๆจาก

การทองเท่ียว (7) 

- ไดเรียนรูความเปนอยูของ

คนในชุมชน การบริหาร

จัดการทองเท่ียวในชุมชน

โดยคนในชุมชนเอง (3) 

- ชมความสวยงามของแหลง

ทองเท่ียว (3) 

- ความสะดวกสบาย ( 1 ) 

- ความสะอาด (1) 

- อาหารทะเลสด อรอย (1) 

ไดอะไรจากการ

ม า ท อ ง เ ท่ี ย ว

สงขลาในครั้งนี้ 

ไดรับความรูและประวัติ

ความเปนมาของแหลง

ทองเท่ียว (5) 

ได เ ห็ นคน ในชุ มชน รู จั ก

จัดการเรื่องการทองเ ท่ียว

โดยชุมชน (3) 

- ไดเห็นแหลงทองเท่ียวใหมท่ี

เปนอุทยานธรณีท่ีไดรับการ

รับรองโดยยูเนสโก(2) 

- ไดรับความประทับใจจาก

การทองเท่ียว (2) 

- อาหารทะเล สด สะอาด 

อรอย (2) 

- มิตรภาพ (2) 

ห า ก ก ล า ว ถึ ง

จั งห วัดสงขลา 

ส่ิงแรกท่ีนึกถึงคือ

อะไร 

- เกาะหลีเปะ (6) 

- ทะเล (6) 

อาหารทะเลสด ๆ (2) 

 

วัฒนธรรมชาวมุสลิม (1) 

ธรรมชาติสวยงาม (1) 

 



 

 

ขอมูลการประเมินเสนทางโดยการใชแบบสอบถาม 

เสนทางท่ี 3 ศึกษาวิถีชีวิตชนเผามานิ ณ วังสายทอง 

อันดับท่ี  1 

(ความถ่ี) 

2 

(ความถ่ี) 

3 

(ความถ่ี) 

การมาทองเ ท่ียวใน

จังหวัดสตูลครั้งนี้ทาน

พักท่ีใด 

Best House Resort (15) - - 

ส่ิ ง ท่ี ดึ งดู ด ใจ ให มา

ทองเ ท่ียวในจังหวัด

สตูลมากท่ีสุด 

- ธรรมชาติท่ีสวยงาม (8) 

 

- วัฒนธรรม (2) 

- ลองแกง (2) 

 

- ทะเล (1) 

- พิพิธภัณฑชางดึกดําบรรพทุงหวา 

(1)  

- ความเงียบสงบ (1) 

ความคาดหวังจาก

การมาทองเท่ียวสตูล

ในครั้งนี้ 

-  ไ ด รั บ ค ว าม รู ใ น ก า ร

บริหารจัดการในแหล ง

ทองเท่ียวตางๆ เพ่ือนําไป

ปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียว

ในชุมชนตนเอง (5) 

 

- ชมธรรมชาติท่ีสวยงาม  

(4) 

- การไดรับการตอนรับการ

บ ริ ก า ร ท่ี ดี  จ ากคน ใ น

ทองถ่ิน(3) 

 

- เรียนรูวิธีชีวิตของคนพ้ืนเมือง (2) 

- รับประทานอาหารพ้ืนเมือง ( 2 ) 

- มีการจัดการวางแผนท่ีดีของทัวร

ไดทํากิจกรรมท่ีนาสนใจ (1) 

- ความปลอดภัยในการเดินทาง (1) 

 

ไดอะไรจากการมา

ทองเท่ียวสตูลในครั้งนี้ 

- ไดเห็นธรรมชาติ และจุด

ทองเท่ียวท่ีนาสนใจของ

สตูล (6) 

 

- เปดมุมมอง 

เรียนรูวิ ถีชีวิตชุมชน ชน

เผามานิ (4) 

-  เห็ น ถึ ง ศักยภาพการ

ทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 

ท่ีสมามารถพัฒนาได อีก

หล ายด า น  เ พ่ื อดึ ง ดู ด

นักทองเท่ียว (3) 

- ความรู  ประสบการณ

ตางๆ เก่ียวกับการจัดการ

ทองเท่ียวจากคําแนะนํา

ของเพ่ือนคณะ (3) 

 

- ไดเรียนรูประวัติศาสตรโบราณยุค

ดึกดําบรรพของถํ้าเลสเตโกดอน 

และอุทยานธรณีโลกอยาง Satun 

Geopark (2) 

 

หากกลาวถึงจังหวัด

สตูลส่ิงแรกท่ีนึกถึงคือ

อะไร 

- มีธรรมชาติท่ีหลากหลาย 

(7)   

 

 

- ถํ้าเลสเตโกดอน (3) 

- เกาะหลีเปะ (3) 

 

- เกาะตะรุเตา (1) 

 -ปราสาทหินพันยอด (1) 

-ลองแกง (1) 

งานวาวนานาชาต ิ(1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

แนะนําโครงการ 

 

  



 

 

แนะนําโครงการ 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 7 

 

เอกสารประกอบการประชุม 

อุทยานธรณีโลกสตูล 

  



 

 

อุทยานธรณีโลกสตูล 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 8 

 

รายช่ือผูเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

หัวขอ พิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล  

เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 



 

 

หนวยงานภาครัฐ 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นายศักดา วิทยาศิริกุล  รองผูวาราชการจังหวัดสตูล สํานักงานจังหวัดสตูล 

2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

สตูล 

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

3 นายณรงคฤทธิ์ ทุงปรือ ผูอํานวยการ  อุทยานธรณีสตูล 

4 นายภาณุ วรมิตร  ผูอํานวยการ  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานสตูล 

5 นายมูสา ยะโกะ รองผูอํานวยการการทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานสตูล 

6 นายเจตกร หวันสู ประธาน สภาการทองเท่ียว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

7 นายวีรพล หลังการต รองประธานสภาการทองเท่ียว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

8 นายอาเล็น ระสุโสะ รองประธานสภาการทองเท่ียว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

9 ร.ต.อ.ณัฐพล โชคประกิจสุนทร รอง สว.ส.ทท.1 กก.3 ตํารวจทองเท่ียวหาดใหญ 

10 พ.ต.ท.สุทธิสุนทร ซายขวัญ รอง ผกก. ตม.จว.สตูล ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสตูล 

11 นายกิตติ หมัดตานี นายกองคการบริหารสวนตําบล

ตันหยงโป 

องคการบริหารสวนตําบลตันหยง

โป 

12 นายชาตรี รอดเสวก หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล 

13 นางสาวภัชกุล ตรีพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

สํานักงานทองเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดสตูล  

14 นางศศิพินทุ แกวนิตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 

สํานักงานทองเท่ียวและกีฬา 

จังหวัดสตูล  

15 นางสาวจุฑาทิพย สามัคคี  พนักงานการตลาด  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานสตูล 

16 นางสาวศุภาพิชญ ดวงไช นักประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธ จ.สตูล 

17 นายจิตกร แกวนุย หัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเท่ียว 

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

18 นายพชรดนัย รัตนพันธ  ผูชวยนักพัฒนาการทองเท่ียว องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

19 นางสาวสุมาลี โอมณี นักวิชาการสิ่งแวดลอม อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 

20 นางสาวศลินนา ทวยสังฑ  นักวิชาการปาไม  อุทยานแหงชาติทะเลบัน 

21 นายบุญฤทธิ์ เดโชไชย นักวิจัยอุทยานแหงชาติทะเลบัน อุทยานแหงชาติทะเลบัน 

22 นางนภัทร ณ พัทลุง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เขตรักษาพันธสัตวปาเขาบรรทัด 



 

 

 

หนวยงานภาคเอกชน 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นางสาวอัยดา อูเจะ นายกสมาคม  สมาคมการคาการทองเท่ียว ฮาลาล

ไทย – อาเซียน 

2 นายกิตธนา สุบรรพวงศ  กรรมการสมาคม สมาคมสมาพันธธุรกิจการ

ทองเท่ียวจังหวัดสงขลา 

3 นายปกรณ ปรีชาวุฒิเดช  ประธานกรรมการ บ ริ ษั ท  ป ร ะ ช า รั ฐ รั ก ส า มั ค คี

นราธิวาส (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 

4 นายพิทักษสิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน ประธานหอการคาจังหวัดสตูล หอการคาจังหวัดสตูล 

5 นายหรน ท้ิงปากถํ้า นายกสมาคมมัคคุเทศอาชีพ จ.สตูล สมาคมมัคคุเทศอาชีพ จ.สตูล 

6 นายวิชา นาคบรรพต รองนายกสมาคมมัคคุเทศอาชีพ 

จังหวัดสตูล 

สมาคมมัคคุเทศอาชีพ จังหวัดสตูล 

7 นางสาวฮามีดะห สลีมิน นักศึกษาฝกงาน อุทยานธรณีสตูล 

8 นายหมัดรอดี กินตาสัน ผูจัดการสมารททราเวลแอนดทัวร  สมารททราเวลแอนดทัวร 

9 นางสาวสาการียา หยันยูโซะ Tour operator สตูลวีไอพีแทรเวล 

10 นายสุรชยั ผาริโน  ผูจัดการบานเข็มอักษร บานเข็มอักษร 

11 นางสาวสุรีนา อาดตันดรา พนักงาน สมาคมธุรกิจการทองเท่ียว จ.สตูล 

12 นางสาวกอบกาญจน นิมิตานันท นักพัฒนาธุรกิจชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สตูล  

(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

13 นายโกวิทย พรหมาด  บริษัท สตูล วีไอพี แทรเวล 

14 นายมาโนชห ดําเตา  เรฮานาแทรเวล 

15 นางวราพร ชูภักด ี เลขานุการ มูลนิธิพัฒนากรมนุษยระหวาง

ประเทศ 

16 นางสาวเขมิกา ถึงแกวธนกุล นักวิจัย  มูลนิธิพัฒนากรมนุษยระหวาง

ประเทศ 

 

 

 

 

23 นายพืชมงคล ชนะบาล TOR  เขตรักษาพันธสัตวปาเขาบรรทัด 

24 นางสาวมาเรีย นาคบรรพต พนักงานจางท่ัวไป เทศบาลเมืองสตูล 



 

 

หนวยงานภาคชุมชน 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 นายเดชณรงค อยูกลาง ประธาน CBT บานเกาะหลีเปะ ทองเท่ียวชุมชนบานเกาะหลีเปะ 

2 นายสมัคร สะดน  ประธานทองเท่ียวชุมชนฯ  ทองเท่ียวชุมชนบานหัวทาง 

3 นายมุสตอฟา มังกะลู ประธาน ทองเท่ียวโดยชุมชนฯ ทองเท่ียวโดยชุมชนบานบอเจ็ดลูก 

4 นายสาและ หมาดปนจอร  ประธานฯ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิม

ประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร 

5 นางฐิติชญาฮ ชวยแกว เลขานุการ  สมาคมเครือขายการทองเท่ียวโดย

ชุมชนจังหวัดสตูล 

6 นางมารียัม หมาดปนจอร  กรรมการ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิม

ประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร 

7 นางสาวอุทุมพร พันธพงษ ผูประสานงาน CBT ทองเท่ียวชุมชนบานเกาะหลีเปะ 

8 นายสุระกิตติ์ กาญจนรัตน ประธาน  ชมรมผูประกอบการท่ีพักและลอง

แกงวังสายทอง 

9 นายชนกิปหลี นิ่งโอ  ทองเท่ียวชุมชนบานควน 

10 นางอิชริยา นาคบรรพต  ทองเท่ียวชุมชนบานควน 

11 นายบงกฤช หลิ่มสกุล  ทองเท่ียวชุมชนบานควน 

12 นายวุฒิพงษ วงคจันทร  ทองเท่ียวชุมชนบานควน 

 

หนวยงานภาควิชาการ 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1 ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผูชวยอธิการบดีฝายอาเซียนศึกษา ศูนยอาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

2 นายสุวนนท ชูจันทร นักวิชาการศึกษา ศูนยอาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

3 นายธันวา เจะอาแว  นักวิชาการศึกษา ศูนยสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู 

4 นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยอาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

5 นายพงสรรญ คัณทะโร ผูประสานงานโครงการ  ศูนยอาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

6 นางสาวรัชริน เลาสม  ผูประสานงานโครงการ  ศูนยอาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

7 นางสาวมาฆณา สุวรรณบูรณ ผูประสานงานโครงการ  ศูนยอาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 

8 นางสาวลักษิกา นุยกุล เจาหนาท่ีออกแบบสื่อและ

ประชาสัมพันธ 

ศูนยอาเซียนศึกษาฯ ม.อ. 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

 

  



 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

โครงการประเมินการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล เพ่ือเพ่ิมนักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต 

เสนทางท่ี 1 สันหลังมังกร ท่ีตันหยงโป 

  
 

  
 

  
 

  



 

 

เสนทางท่ี 2 อุทยานธรณีโลก 

 

  
 

   
 

   
 



 

 

 
 

  



 

 

เสนทางท่ี 3 ศึกษาวิถีชีวิตชนเผามานิ ณ วังสายทอง 

 

.    

 

   
 

    
 

 

 

 

 



 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 หัวขอ พิจารณารางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดสตูล 
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