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บทที่ 1  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล 

 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลายของระบบนิเวศต้ังแตชายฝงทะเล ปาชายเลน   

ปาพรุ  บึงนํ้าจืดขนาดใหญ  ไปจนถึงเขตภูเขามีนํ้าตก  ภู ผา  ถ้ํา  หินยอก  ปะการังอยูมากมายที่มี

ความงดงามและมีชื่อเสียงอยูหลายแหงรวมถึงเปนเอกลักษณของจังหวัดดวย  ไดแก เกาะตะรุเตา  

เกาะอาดัง  ถ้ําภูผาเพชร  ถ้ําเจ็ดคด และทะเลบัน  นอกจากน้ียังมีวิถีชีวิตของชุมชนดังเดิมอยู  ทั้ง

บริเวณภูเขาและทะเล ไดแก ชนกลุ มนอยซาไกแถบเทือกเขาบรรทัดและชาวเล อุลัคลาโวย  ในหมู

เกาะหลีเปะ  การทองเที่ยวในสวนที่เกี่ยวของกับทางทะเลที่เดนและเปนที่รูจักของคนทั่วไปไดแก  

หมูเกาะตะรุเตา – อาดัง – ลังกาวี – เภตรา  ซึ่งแหลงทองเที่ยวสวนใหญจะอยูในเขตพื้นที่ของเขต

อุทยานและการ จัดการสวนใหญอยูภายใตกรอบของหนวยงานราชการเปนหลัก   ในขณะเดียวกัน

ภาคเอกชนก็มีสวนสําคัญในการจัดการบริการ เชนกลุมเครือขายแผนชีวิตทองเที่ยว  เปนตน  

 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล มีวิสัยทัศน คือ  “จังหวัดสตูลเปน

แหลงทองเที่ ยวเชิงนิเวศชั้นนําในระดับนานาชาติ  เนนการมีสวนรวมของชุมชน ทําใหชุมชนเปน

สุขอยางยั่งยืน ”   โดยมีโครงการสนับสนุนเครือขายทั้งสิ้น  11 โครงการ  และไดมีการจัดลําดับ

ความสําคัญของโครงการตามความตองการ และปญหาของเครือขายวิสาหกิจ  ดังนี้   โครงการ

จัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสตูล  โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โครงการรณรงคประชาสัมพันธการ

สรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากร  โครงการสรางการมีสวนรวมของกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศในการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ

กระบวนการของการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสตูล  โครงการพัฒนาความรูดานการจัดการ และ

ทักษะดานภาษาตางประเทศของบุคลากรในเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  โครงการพัฒนาแหลง

ทอง เที่ยวเชิงนิเวศ  โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   โครงการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงการ

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมกับประเทศมาเลเซีย และโครงการสงเสริมการขายการทองเที่ยวใน

ตางประเทศ 
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แผนภาพเครือขายวิสาหกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล 

 

 

 

 

โฆษณา/

ประชาสัมพันธ 

ธุรกิจขนสง 

สถาบันการศึกษา/วิจัย 

- วิทยาลัยเกษตรกรรม จ.สตลู 

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (หาดใหญ)  

หนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ 
- สมาคมธุรกิจทองเทีย่วจงัหวัดสตลู 

- หอการคาจังหวัดสตลู 
- ชมรมและเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

องคกรภาครฐั 

- ศนูยการทองเทีย่ว กีฬา และนนัทนาการจ.สตลู 

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เขต 1  

- อุทยานแหงชาติในเขตพ้ืนที่จังหวัดสตูล 

- สํานักงานจังหวัดตรัง 

- องคการบริหารสวนทองถ่ิน(อบจ., อบต.) 

ผูผลิต บริการท่ีเกี่ยวเนื่อง 

บริษัทนําเที่ยว 

โรงแรมที่พัก 

รานอาหาร รานจําหนายสินคา 

แหลงทองเที่ยว หมูบาน OTOP 

แหลงบันเทิง บริษัท ขนสง 

วิสาหกิจชุมชน 

อาหาร 

ของที่ระลึก 

กอสราง 

ฐานทรพัยากร 

แหลงเกษตร/ประมง 

ธนาคาร/สถาบนั

การเงนิ 
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เครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล ประกอบดวย 
   

 ธุรกิจหลัก  

 ผูประกอบการหลักที่มีความสําคัญในเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัด

สตูล ไดแก 

- ผูประกอบการบริษัทนําเที่ยว 

- ผูประกอบการโรงแรมและที่พัก 

- ผูประกอบการรานคาตาง ๆ 

- ผูประกอบการรานอาหาร 

- ผูประกอบการขนสง 

- ชุมชน OTOP 

 หนวยงานสนับสนุนและผูท่ีเกี่ยวของ 

สถาบันการศึกษา/วิจัย 

- วิทยาลัยเกษตรกรรม จ.สตูล 

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (หาดใหญ) 

 องคกรภาครัฐ 

- ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจ.สตูล 

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เขต 1  

- อุทยานแหงชาติในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล 

- สาํนักงานจังหวัดตรัง 

- องคการบริหารสวนทองถิ่น(อบจ., อบต.) 

 ผูผลิต  

- อาหาร 

- ของที่ระลึก 

- การกอสราง 

- ฐานทรัพยากร 

- การเกษตรและประมง 
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 ธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเน่ือง 

- ธุรกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ  

- ธรุกจิขนสงมวลชนในจังหวัด 

- ธนาคารและสถาบันการเงิน 

 

2.  การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล  

 

 การวิเคราะหในสวนน้ี   ไดใชกรอบแนวคดิ  Diamond Model ของ Prof. Michael E. 

Porter  เปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายวิสาหกิจ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูลโดยทําการวิเคราะห ตามองคประกอบ  4 ดานของกรอบแนวคดิ  

Diamond Model ไดแก 

 การวิเคราะหเงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

 การวิเคราะหเงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 การวิเคราะหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries) 

 การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท  (Context for Firm, 

Structure and Rivalry) 

 โดยขอมูลที่นํามาใชเพื่อประกอบการวิเคราะหน้ัน  ไดมาจากขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary 

Data) ที่มีการเก็บรวบรวมไวในอดีต  ขอมูลจากการสัมภาษณ  และขอมูลจากการสัมมนากลุมยอย  

(Focus Group) ผูประกอบการและผูมีบทบาทเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ ประกอบกัน 

2.1 เง่ือนไขของปจจัยการผลิต (Factor Condition) 

 ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ       

 มีความหลากหลายของระบบนิเวศนต้ังแตชายฝงทะเล ปาชายเลน ปาพรุ บึงน้ําจืด

ขนาดใหญ ไปจนถึงเขตภูเขามีนํ้าตก ภูผา ถ้ํา หินยอก หินยอย ปะการังอยูมากมายที่มีความงดงาม

แลมี่ชื่อเสียงอยูหลายแหงรวมถึงเปนเอกลักษณของจังหวัดดวย ไดแกเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง ถ้ําภูผา

เพชร ถ้ําเจ็ดคด และทะเลบัน เปนตน       
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 ดานทําเลท่ีตั้งและโครงสรางพื้นฐาน      

 มีทําเลที่ต้ังติดตอกับชายแดนประเทศมาเลเซียการเขาออกติดตอกับเกาะลังกาวี 

รวมถึงรัฐเปอรลิศของประเทศมาเลเซียไดสะดวก ในสวนของโ ครงสรางพื้นฐานทั้งทางบก ทางเรือ 

คอนขางสะดวกมีเพียงแตสนามบินที่ยังตองอาศัยสนามบินจากจังหวัดสงขลา  (หาดใหญ) ที่หาจาก

สตูลประมาณ 100 ก.ม.ขณะที่ในอนาคตจะมีการพัฒนาการเชื่อมโยงทาเรือน้ําลึกจากสงขลา -สตูล  

(ปากบารา) และพฒันาแนวถนนรัตภูมิ -สตูลที่มีอยูเดิมอีกด วยซึ่งจะทําใหการเชื่อมโยงฝงอา วไทย

(สงขลา) และอันดามนั (สตูล) สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆไดสะดวกยิ่งขึ้น   

 ดานทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม     

 ในสวนของความรูและทักษะของบุคลากรในเครือขายทองเที่ยวนี้ยังตองประสาน

ความรมมือกับหลายๆ  ฝายที่เกี่ยวของในการพั ฒนาทั้งนี้เพราะในพื้นที่ยังขาดสถาบันการศึกษาที่

ผลิตและสรางความรูเฉพาะทางมาสนับสนุนและที่มีอยูก็เปนวิทยาลัยการเกษตร และ

วิทยาลัยเทคนิคและการประสานการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ

และมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาในสวนของวัฒนธรรม จัง หวัดสตูล มีประชากรรอยละ 76 

เปนมุ สลิมแตมีความแตกตางกับ 3 จังหวัดชายแดนทั้งในแงของประวัติศาสตรและวิถีชีวิตที่

สอดคลองกับคําขวัญของจังหวัดสตูลวาเปนเมืองสงบ สะอาดและธรรมชาติบริสุทธิ์  และ

ขณะเดียวกันที่ยังมีวิถีชีวิตของชุมชนด้ังเดิมอยูทั้งบริเวณภูเขาและทะเลไดแกชนกลุมนอยซาไกแถบ

เทอืกเขาบ รรทดัและชาวเล /อุลักลาโวยในหมูเกาะหลีเปะเปนตนซึ่งการจัดการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนเหลานี้ทั้งความเปนมุสลิมและชนกลุมนอยซาไก/ชาวเล

วาจะมีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมกันอยางไรตอไป     

2.2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Condition)     

 จังหวัดสตูลไดรับผลกระทบทางออมจากทั้งกรณีของคลื่นสึนามิและในแงที่เปน

จังหวัดชายแดนมาเลเซียดวย ทั้งที่โดยสภาพความเปนจริงความเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นทั้งสอง

กรณีเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ดังน้ันนักทองเที่ยวโดยเ ฉพาะชาวตางประเทศคงตองรอความ

มั่นใจในเร่ืองของความปลอดภัยคลี่คลายใหดีขึ้นอีกสักชวงซึ่งคาดวาในชวงฤดูกาลทองเที่ยวป

ตอไปคงจะกระเต้ืองขึ้น ขณะที่นักทองเที่ยวภายในประเทศยังคงเขามาใชบริการอยูบางแตไมมาก

นักสงผลใหเกิดกิจกรรมสงเสริมและกระตุนการทองเ ที่ยวโดยความรวมมือทั้งภาครั ฐและ

ภาคเอกชนในรูปแบบตางๆกันไปเชนการแขงขัน Rally เสนทางเศรษฐกิจหลังภัยสึนามิ และ

โครงการตะรุเตา-อาดังมิชิชิ่งคัพเปนตน 
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2.3 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุน (Related and Supporting Industry) 

  จากการที่จังหวัดสตูลมีฐานทรัพยากร ทางทะเลที่อุดมสมบูรณทําใหรายไดหลัก

ของจังหวัดรอยละ 29.14มาจากการประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องเปนแหลงอาหารทางทะเลที่

อุดมสมบูรณรวมถึงผลผลิตทางการเกษตร (รอยละ 47.60)ก็ยังมีบทบาทหลักของประชากรใน

จังหวัดดังนั้นฐานการผลิตที่สําคัญของจังหวัดจึงยังคงอยูบนฐานของภ าคการเกษตรทั้งประมง 

ปาลมและยางพารารวมถึงการประกอบการที่ตอเนื่องในภาคบริการการคาและการทองเที่ยว 

โดยเฉพาะการทองเที่ยวในสวนที่เกี่ยวของทางทะเลอยูเปนหลักที่โดดเดนไดแกหมูเกาะตะรุเตา -อา

ดัง-ลังกาวี -เภตราเปนตน ทั้งน้ีแหลงทองเที่ยวสวนใหญจะอยูในเ ขตพื้นที่ของเขตอุทยานและ

รูปแบบของบริการทองเที่ยวจึงดําเนินการอยูภายใตกรอบเกณฑจากหนวยราชการเปนหลัก

ขณะเดียวกันสวนของภาคเอกชนก็เปนภาคสวนสําคัญในการจัดการบริการในแหลงทองเที่ยวตางๆ

เหลานี้และแมจะมีปญหาความไมเขาใจกันในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆที่ เกิดขึ้นเชนกรณี

ของถ้ําภูผาเพชรที่มีหลายฝายเขาไปพัฒนาและสนับสนุนดวยแนวคิดดวยวิธีการที่แตกตางกัน

ออกไปทําใหชุมชนที่เขามารวมจัดการทองเที่ยวมีความขัดแยงกันในการจัดการแหลงทองเที่ยวและ

เกิดชองวางของความเขาใจทําใหสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวมีแนวความคิดที่ จะเปดเวทีเพื่อ

แลกเปลี่ยนความเห็นระหวางฝายตางๆที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อหาทาง

คลี่คลายปญหาตอไป 

  กลไกตางๆที่เกี่ยวของเหลาน้ีหากไดมีการประสานใหเกิดขึ้นไดอยางตอเน่ืองน้ันจะ

เปนสิ่งที่ดีตอการพัฒนากลุมการประกอบการทองเที่ยวเชงินิเวศไดตอไปในอนาคต 

2.4 บริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท 

  จากการที่บริษัทนําเที่ยวมีอยูจํานวนมากถึง 22 บริษัทในจังหวัดที่เล็กๆเชนสตูล

ขณะที่อุปสงคหดตัวลง กลยุทธของบริษัทในดานของการแขงขันราคายังเปนสิ่งที่จําเปนอยูมากและ

แมจะมีความยากลําบากในดานตนทุนจากการที่ราคานํ้ามันที่ถีบตัวสูงขึ้นซึ่งก็คงกระทบถึงคุณภาพ

ของบริการ ขณะเดียวกันยังมีผลกระทบจากมาตรการบางอยางจากภาครัฐไดแกการเก็บคาบริการตอ

หัวจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวในเขตอุทยานหัวละ 200 บาทตอคน 

  ในแงของการพัฒนาคุณภาพขอ งบริการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นเปาหมายสําคัญ

รวมกันของผูที่เกี่ยวของในเครือขายทองเที่ยว น่ันก็ คือความสมดุลและความยั่งยืนของแหลง

ทองเที่ยวและกิจกรรมที่สงเสริมเปาหมายตางๆเหลาน้ีรวมกัน ขณะที่จังหวัดสตูลไดวางวิสัยทัศนไว

วาจะเปนเมืองทองเที่ยวเชิง นิเวศแตความเขาใจเหลาน้ีของแตละฝายก็ยังเขาใจแนวคิดเหลาน้ียังไม

คอยตรงกันเทาใดนัก เพราะมีทั้งรูปแบบของบริการโดยรัฐ (อุทยานตางๆ ) และรูปแบบของเอกชน  

(Resort/ที่พักและกิจกรรมเผชิญภัยตางๆเปนตน ) ขณะที่ภาคของชุมชนก็สนใจที่จะเขามาจัดการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนดวยเพราะฐานของชีวิตมีความเปนอยูใกลชิดกับธรรมชาติอยูแลวจึงควรเขามามี
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บริบทของการแขงขันและ 

กลยุทธทางธุรกิจ 

(+) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ

ทองเที่ยวในฝงทะเลอันดามัน 

(-) มาตรการของรฐัในการเก็บ

คาบริการนักทองเที่ยว 

(+) ชุมชนใหความสนใจในการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

เงื่อนไขดานอุปสงค 

 (+) นักทองเที่ยวมีกระแสนิยมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

(-) นักทองเที่ยวภายในประเทศไม

สงผลใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยว 

(-) นักทองเที่ยวมีการกระจกุตวั

ในชวงวันหยุด อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ 

และสนับสนุนกัน 

(-) ขาดความรวมมือกันระหวาง

ภาครฐัและเอกชน 

(+) อุตสาหกรรมที่เก่ียวของมีความ

สมบรูณ 

(+) แหลงทองเที่ยวสวนใหญอยูใน

อุทยาน จงึมีกฎเกณฑในการรกัษา

ส่ิงแวดลอมที่เขมงวด 

เงื่อนไขของปจจัยการผลติ 

(+) มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ  

(+) ทําเลที่ตั้งมีการติดตอที่ดี 

(-) บคุลากรขาดทกัษะดานการ

ทองเที่ยว 

(+) วัฒนธรรมในทองถ่ินมีความ 

สวนรวมอยางสําคัญดวย         

 จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดตรัง 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหเครือขาย ตาม Diamond Model ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 2 การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล 
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3.  การประเมินสถานะการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล 

 ในการประเมินสถานะการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจ  พิจารณาไดจาก  2 มติิ คือ มติิ

ความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติการเติบโตของอุตสาหกรรม  โดยในแตละมติิจะใชดัชนี

ชี้วัดผลการพัฒนา (Key Development Indicators) และ ปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา  (Key Drivers for 

Development) เปนเกณฑในการพิจารณา 

 ดังน้ัน  จึงสามารถประเมินสถานะการพัฒนาของเครือขายวิ สาหกิจการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ จังหวัดสตูล ไดดังน้ี 

3.1 มิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ  (Key Development Indicators)  

ประกอบดวย  

 

- ระดับของนวัตกรรม       

ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา  

 การพัฒนาเครือขายทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสตูลยังอยูในระยะเร่ิมตน  

กิจกรรมการทองเที่ยวตาง  ๆ จึงยังไมมีความหลากหลาย  ยังไมสามารถพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว

เชิงนิเวศเพื่อใหรองรับความตองการของนักทองเที่ยวไดมากนัก  

- กลยุทธพื้นฐานในการแขงขันของธุรกิจ    

  ดวยเหตุผลที่วา  จังหวัดสตูลเปนจังหวัดที่เพิ่งใหความสําคัญกับการ

พฒันาการทองเที่ยว  ที่ผานมา  นักทองเที่ยวมักจะเดินทางไปทองเที่ยวแบบไมพักคางคืน  หรือเปน

ทางผานไปยังประเทศมาเลเซีย ประกอบกับตลาดการทองเที่ยวหดตัวเนื่องจากความไมมั่นใจภัยทาง

ธรรมชาติ  มีบริษัทนําเที่ยวอยูเปนจํานวนมาก  ทําใหใชกลยุทธดานราคาในการดึงดูดนักทองเที่ ยว 

ซึ่งไมเปนผลดีตอการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ      
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ปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา (Key Drivers for Development)

- ระดับความครอบคลุมขององคประกอบท่ีเกี่ยวของของเครือขายวิสาหกิจและ

การเชื่อมโยงกิจกรรม 

   

  ในประเด็นน้ีพบวา  เครือขายทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูลมีองคประกอบที่

เกี่ยวของที่ยังไมสมบูรณ  การเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกันยังไมมีเกิดขึ้น  สมาคม

ธุรกิจการทองเที่ยวยังเพิ่งเร่ิมจัดต้ัง   ยังขาดสถาบันการศึกษาที่ผลิตและสรางความรูเฉพาะทางมา

สนับสนุน  สงผลใหยังระดับความคลอบคลุมขององคประกอบในเครือขายอยูในระดับตํ่า  อยางไรก็

ตาม จากการสนทนากลุมพบวาบทบาทของสมาคมทองเที่ยวจะเขามาเปนผูประสานความรวมมือที่

สําคัญของเครือขายวิสาหกิจ  นอกจากน้ี  หนวยงานภาครัฐ  เชน อุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธสัตว

ปา ซึ่งเปนผูดูแลแหลงทองเที่ยวที่สํา คัญของจังหวัด  ยังใหความสําคัญเปนอยางมากกับการสราง

ความรู ความเขาใจเร่ืองการอนุรักษ  แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิง

นิเวศของจังหวัดในทิศทางที่ดีขึ้น     

- ปจจัยทรัพยากรพื้นฐานและโครงสรางพื้นฐาน   

 ปจจัยทางดานทรัพยากรธรรมชาติ  เปนปจจัยที่แสดงใหเห็นถึงจุดแข็งที่สุด

ของเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล  เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีความหลากหลาย

ของระบบนิเวศต้ังแตชายฝงทะเล  ปาชายเลน  บงึนํ้าจืดขนาดใหญ  ภูเขา นํ้าตก หินงอก หินยอย 

รวมถึงปะการังที่มีสภาพความเปนธรรมชาติสู ง รวมถึงยังมีวิถีชีวิตของชุมชนและชนกลุมนอยที่

นาสนใจและเอ้ือตอการจัดการทองเที่ยวอีกดวย 

- โครงสรางพื้นฐาน  ในเร่ืองการคมนาคมที่มีความสะดวกเชื่อมโยงติดตอกับ

จังหวัดใกลเคียง  มีเสนทางเขาออกติดตอกับเกาะลังกาวีของประเทศมาเลเซีย  แตการเชื่อมโยง

ภายในแหลงท องเทีย่วในจังหวัดเอง  ยงัไมสะดวกนัก  นอกจากน้ี  รัฐบาลยังมีโครงการพัฒนา

สาธารณูปโภค  ไดแก การพัฒนาถนนเชื่อมฝงอาวไทยและฝงอันดามัน  ซึ่งจะทําใหการเดินทางมา

ทองเที่ยวที่จังหวัดสตูลมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกที่ปากบารา  

ซึ่งจะมีสวนชวยในการเดินทางทองเที่ยวทางเรือไดสะดวกยิ่งขึ้น     

  ปจจัยทางดานความเขมแข็งของชุมชนในการสนใจที่จะเขามาจัดการการ

ทองเที่ยวเปนอีกปจจัยที่มีสวนในการเสริมการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล เนื่องจากจะมีบทบาทสําคัญในการดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว  และ

ยังสามารถใชความรูความชํานาญในพื้นที่เปนผูนําเที่ยวในทองถิ่นไดเปนอยางดีอีกดวย 
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- ทัศนคติและคุณลักษณะของผูบริโภค     

  ที่ผานมา นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดสตูลเปนนักทองเที่ยวที่ชื่น

ชอบความเปนธ รรมชาติที่ยังไมมีการปรับเปลี่ยน  และชอบความสงบ  ขนาดของเมืองที่ไมใหญนัก  

เปนเสนหดึงดูดใจนักทองเที่ยวที่นิยมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนอยางดี   ดังน้ัน  จากลักษณะ

นักทองเที่ยวเปนเหตุผลสวนหน่ึงทําใหผูประกอบการ  ชุมชนทองถิ่น  และหนวยงานภาครัฐ  มีความ

ต้ังใจที่จะสรางความสมดุลและยั่งยืนของแหลงทองเที่ยวในจังหวัดสตูล  ซึ่งจะเปนปจจัยที่สําคัญใน

การพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายไดแตยังมีนักทองเที่ยวที่ขาดความรูความเขาใจตอแนวคิดของ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางแทจริงซึ่งสงผลตอการทําลายทรัพยากรธรรมชาติอันเ ปนหัวใจของการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

3.2 มิติศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม  (Key Drivers for Development)                 

ประกอบดวย          

  ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา

- การขยายตัวของสวนแบงในตลาดโลก     

 ปจจัยน้ีเปนปจจัยที่แสดงศักยภาพของการทองเที่ยวเชิงนิเ วศไดเปนอยางดี  

การทองเที่ยวเชิงนิเวศมีขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ เนนใหความสําคัญ

กับการทองเที่ยวที่อนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชุมชนมากยิ่งขึ้น   

  

- ความสําคัญตอการจางงานในภาคเศรษฐกิจ    

 การจางงานในอุตสาหกรรมทองเที่ ยวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการ

เจริญเติบโตของตลาดการทองเที่ยว        

- ปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา      

 ปจจัยที่สําคัญคือกระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มี

อยูทั้งในระดับทองถิ่นและระดับโลก  เปนสิ่งที่แสดงศักยภาพในการเติบโตของการทองเที่ยวเชิง

นิเวศของจังหวัดสตูลไดเปนอยางดี        

 จากการประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล  ทําใหสามารถสรุปรูปแบบของเครือขายวิสาหกิจดังกลาว  ไดดัง

แสดงในแผนภาพ 
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ภาพที่ 3 ระดับพัฒนาการเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสตูล 

 

- จากการวิเคราะหขางตน  สามารถประเมินเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

จังหวัดสตูลไดวาอยูในกลุม  New wave ซึ่งจะเปนลักษณะเครือขายวิสาหกิจที่มีการรวมตัวกันใน

ระดับตํ่า แตอยูในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทั้งในประเทศและตางประเทศ  

- ดังน้ัน จะเห็นไดวาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูลมีลักษณะ

และคณุสมบัติที่ควรจะไดรับการสงเสริมคือมีความไดเปรียบทางดานแหลงทองเที่ยวที่มีความเปน

ธรรมชาติและมีความหลากหลาย  ชุมชนมีความเขมแข็งและเรียกรองในเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติ

และวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งมีความสอดคลองกับการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐ 
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4.  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ การทองเท่ียว              

เชงินิเวศ  จังหวัดสตูล 

 จากการประเมินระดับการพัฒนา พบวา เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด

สตูลมีศักยภาพอยูในกลุม New Wave ซึ่งมีการเติบโตของอุตสาหกรรมอยู ในระดับที่ดี แตเครือขาย

วิสาหกิจมีการรวมกลุมกันในระดับตํ่า จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดย

ใชตัวแบบ Diamond Model พบวา ยังมีปจจัยหลายประการที่นําไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืนของ

เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล ดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาใหมีองคประกอบของเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความ

ครอบคลุมและเขมแข็งมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปจจุบันการเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวของและ

สนับสนุนกันยังไมเกิดขึ้น สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวเพิ่งเร่ิมจัดต้ัง และยังสถาบันการศึกษาที่มี

ความรูเฉพาะทางมาสนับสนุน ดังนั้นการพัฒนาองคประกอบของเครือขายใหสมบูรณและเขมแข็ง

จึงเปนสิ่งสําคัญ ทั้งการรวมตัวของผูประกอบการหลัก ผูประกอบการที่เกี่ยวของ  ตลอดจน การ

เชื่อมโยงและสนับสนุนของสถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ  

2. การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของในการรวมกัน

กําหนดทิศทาง (Direction Setting) ของเครือขายวิสาหกิจ เพื่อใหมีการรวมกันกําหนดเปาหมายทั้ง

ในระยะยาวและการวางแผนการดําเนินงานอยางมีทิศทางและมีความสอดคลองกัน ตลอดจน

กาํหนดแนวทางในการดําเนินงานเพือ่เปนการยกระดับการพฒันาข องเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว

เชิงนิเวศ จังหวัดสตูลตอไป  

3. การสรางความรูความเขาใจเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จะสงผล

ตอการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนและสมดุล โดยเฉพาะการสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน

ดานการบริหารการทองเที่ยว 

4. การพัฒนารูปแ บบการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมีความหลากหลายและนาสนใจมาก

ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความตองการของนักทองเที่ยว รวมทั้งมีการสงเสริมและกระตุนการทองเที่ยวผาน

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูลเพิ่งเปนที่

รูจักและอยูในระยะเร่ิมตนของการพัฒนา 

5. การพัฒนาบุคลากรที่ทํางานในธุรกิจที่เกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว              

เชิงนิเวศ ทั้งในดานทักษะการใหบริการ ทักษะการใชภาษาตางประเทศ ความรูเร่ืองการทองเที่ยว  

เชิงนิเวศ  ความรูเร่ืองแหลงทองเที่ยว ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน   
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุกลุมจังหวัดตะวันตก มจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สรสระแกว ะแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ     จงัหวัดสตูล 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่สิ่งทอและแฟชั่นน    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจักลุมจังหวัดตะวันตก งหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    

สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวสวนนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล 

 

1.   แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตูล 

 

เปาหมายเครือขาย 

 

 สรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศดวยการประสานความร วมมอืและมสีวนรวมจาก  

ทุกฝายในจังหวัด 

 

วิสัยทัศน 

 

 “จังหวัดสตูลเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนําในระดับนานาชาติ  เนนการมีสวนรวม

ของชุมชน ทําใหชุมชนเปนสุขอยางยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

1. การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันทุกภาคสวนในเร่ืองของการทองเที่ยว เชิงนิเวศ 

2. การสรางและกระจายรายไดสูชุมชน 

3. การอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรตามธรรมชาติ 

4. การรักษาวัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิตของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและบูรณาการแผนงาน 

2. ยุทธศาสตรฟนฟูสภาพแวดลอม 

3. ยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายธุรกิจทองเที่ยว 

 
เปาหมายยุทธศาสตร 

1. การบูรณาการแผนปฏิบัติการเครือขายกับแผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัดเขา

ดวยกนั 

2. อนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ 

3. เครือขายวิสาหกิจการ เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล  มีความเขมแข็ง 

สามารถบริหารจัดการเครือขายไดดวยตนเอง 
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กลยุทธ 

1. การบูรณาการและการปฏิบัติตามแผน 

2. การเรงฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหคืนสูสภาพเดิม 

3. การพัฒนามาตรฐานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4. การขยายและเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

5. การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรั บ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล  

ยุทธศาสตรดังกลาว  จําแนกเปนแผนงาน / โครงการ โดยยึดตามแผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 ป) 

และมาตรการระยะยาว  (1 – 3 ป) ไดดังตอไปน้ี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและบูรณาการแผนงาน 

แผนงานระยะยาว (1 – 3 ป) 

กลยุทธการบูรณาการแผนและปฏิบัติตามแผน 

 ประกอบดวย 1 แผนงาน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. แผนงานการบูรณาการแผนและปฏิบิตามแผน 

1.1 โครงการจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสตูล 

1.2 โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

1.3 โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทองเที่ยวนิเวศ 

ยุทธศาสตรฟนฟูสภาพแวดลอม 

กลยุทธการเรงฟนฟูสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมใหคืนสูสภาพเดิม 

 ประกอบดวย 1 แผนงาน  2  โครงการ  ดังน้ี 

 2.  แผนงานการปองกันและฟนฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  

  2.1 โครงการรณรงคประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากร 
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  2.2 โครงการสรางการมีสวนรวมของกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศการ

   ดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจทองเท่ียว 

กลยุทธการพัฒนามาตรฐานการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 ประกอบดวย  1  แผนงาน  2  โครงการ ดังนี้ 

3 แผนงานพฒันามาตรฐานบริการการทองเท่ียวเชงินิเวศ 

3.1 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบกระบวนการของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3.2 โครงการพัฒนาความรูดานการจัดการ และทักษะดานภาษาตางประเทศของบุคลากร

ในเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ

ทองเท่ียวนิเวศท่ีย่ังยืน 

 ประกอบดวย 1 แผนงาน  2  โครงการ ดังนี้ 

4 แผนงานพัฒนาแหลงทองเท่ียวและโครงสรางพื้นฐาน 

4.1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4.2 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

กลยุทธการขยายและเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 ประกอบดวย  1  แผนงาน  2  โครงการ ดังนี้ 

5 แผนงานการเชื่อมโยงการทองเท่ียวภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน 

5.1 โครงการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางดานวัฒนะรรมกับประเทศมาเลเซีย 

5.2 โครงการสงเสริมการขายการทองเที่ยวในตางประเทศ 

 เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล  ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการตามความตองการ และปญหาของอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเครือขายวิสาหกิจการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล ไดมีการกําหนดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ดังนี้  
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1. โครงการจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสตูล 

2. โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

3. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4. โครงการรณรงคประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากร 

5. โครงการสรางการมีสวนรวมของกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน

การดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

6. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบกระบวนการของการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสตูล 

7. โครงการพัฒนาความรูดานการจัดการ และทักษะดานภาษาตางประเทศ ของบุคลากร

ในเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

8. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

9. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

10. โครงการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมกับประเทศมาเลเซีย 

11. โครงการสงเสริมการขายการทองเที่ยวในตางประเทศ 

  

 โครงการนํารอง คือ โครงการจั ดทําแผนแมบทการทองเท่ียวเชิงนิเวศจังหวัดสตูล  ทั้งน้ีได

สรุปยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

จังหวัดสตูล เปนตาราง และรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 
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2.  ตารางยุท
ธศาสตร กลยุท

ธ แผน
งาน

 และโครงการใน
การพ

ัฒ
น

าเครือขายวิส
าห

กิจการท
องเท่ี

ยวเชิงนิ
เวศจังห

วัดสตูล 

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 1  การพ
ัฒ

น
าและบ

ูรณ
าการแผน

 

กลยุท
ธท่ี

 1 การบ
ูรณ

าการและการป
ฏ

ิบ
ัติตามแผน

 

แผน
งาน

ท่ี
 1  การบ

ูรณ
าการและการป

ฏ
ิบ

ัติตามแผน
 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการจัดท

ําแผน
แมบ

ท
การท

องเท
ี่ยวเชิงนิ

เวศจังห
วัดส

ตูล 

 
 

2. 
โครงการพ

ัฒ
น

าเครือขายการท
องเท

ี่ยวเชิงนิ
เวศ

 

 
 

3. 
โครงการจัดเวท

ีแลกเป
ลี่ยน

เรียน
รูดาน

การท
องเท

ี่ยวเชิงนิ
เวศ

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 2  ฟ
น

ฟ
ูสภาพ

แวดลอม 

กลยุท
ธท่ี

 1 การเรงฟ
น

ฟ
ูสภาพ

แวดลอมท่ี
เสื่อมโท

รมให
คืน

สูสภาพ
เดิม 

แผน
งาน

ท่ี
 1 การป

องกัน
และฟ

น
ฟ

ูความเสื่อมโท
รมของท

รัพ
ยากรธรรมชาติ 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการรณ

รงคป
ระชาส

ัมพ
ัน

ธการส
รางจิตส

ํานึ
กใน

การดูแลท
รัพ

ยากร 

 
 

2. 
โครงการส

รางการมีส
วน

รวมของกลุมตาง ๆ ท
ี่เกี่ยวของกับ

การท
องเท

ี่ยวเชิงนิ
เวศ

ใน
การดูแลรักษ

าฟ
น

ฟ
ูท

รัพ
ยากรธรรมชาติ 

    



   
 

เครือขายวิสาห
กิจการท

องเท
ี่ยวเชิงน

ิเวศ  จังห
วัดสตลู : กลุมพ้ื

น
ท

ี่ภาคใตฝงอัน
ดามัน
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ยุท
ธศาสตรท่ี

 3  การพ
ัฒ

น
าเครือขายธุรกิจท

องเท่ี
ยว 

กลยุท
ธท่ี

 1 การพ
ัฒ

น
ามาตรฐาน

การจัดการท
องเท่ี

ยวเชิงนิ
เวศ 

แผน
งาน

ท่ี
 1  พ

ัฒ
น

ามาตรฐาน
บ

ริการการท
องเท่ี

ยวเชิงนิ
เวศ

 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการวิจัยและพ

ัฒ
น

ารูป
แบ

บ
กระบ

วน
การของการท

องเท
ี่ยวเชิงนิ

เวศ 

 
 

2. 
โครงการพ

ัฒ
น

าความรูดาน
การจัดการ และท

ักษ
ะดาน

ภาษ
าตางป

ระเท
ศของ

บ
ุคลากรใน

เครือขายการท
องเท

ี่ยวเชิงนิ
เวศ 

กลยุท
ธท่ี

 2 การพ
ัฒ

น
าและป

รับ
ป

รุงแห
ลงท

องเท่ี
ยวเชิงนิ

เวศและโครงสรางพ
ื้น

ฐาน
เพ

ื่อรองรับ
การท

องเท่ี
ยวท่ี

ย่ังยืน
 

แผน
งาน

ท่ี
 2  พ

ัฒ
น

าแห
ลงท

องเท่ี
ยวและโครงสรางพ

ื้น
ฐาน

 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการพ

ัฒ
น

าแห
ลงท

องเท
ี่ยวเชิงนิ

เวศ 

 
 

2. 
โครงการพ

ัฒ
น

าโครงส
รางพ

ื้น
ฐาน

 

กลยุท
ธท่ี

 3 การขยายและเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจการท
องเท่ี

ยวเชิงนิ
เวศ 

แผน
งาน

ท่ี
 3  การเชื่อมโยงท

องเท่ี
ยวภายใน

ป
ระเท

ศและป
ระเท

ศเพ
ื่อน

บ
าน

 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการพ

ัฒ
น

าเส
น

ท
างเชื่อมโยงการท

องเท
ี่ยวท

างดาน
วัฒ

น
ธรรมกับ

ป
ระเท

ศ

มาเลเซ
ยี 

 
 

2. 
โครงการส

งเส
ริมการขายการท

องเท
ี่ยวใน

ตางป
ระเท

ศ 
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3.  ตัวอยางโครงการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและบูรณาการแผนงาน 

กลยุทธการบูรณาการแผนและปฏิบัติตามแผน 

แผนงาน  การบูรณาการแผนและปฏิบัติตามแผน 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดสตูล 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สาํนักงานจังหวัดสตูล ,องคกรชุมชน และคณะทํางานเครือขาย 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ , การทองเที่ยว 

แหงประเทศไทย , สถาบันการศึกษา และองคกรทองถิ่น 

หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทการทองเที่ยวเปรียบเสมือนเข็มทิศที่สามารถชี้นําใหการจัดการทองเที่ยว

สามารถดําเนินการไปสู ความสําเร็จได ซึ่งแผนแมบทจะมีลักษณะเปนแผนปฏิบัติการ โครงการ  

ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดทันที มีหนวยงานรับผิดชอบหลัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ วัตถุประสงค

ของโครงการ  กิจกรรมหลักที่จะตองปฏิบัติเพื่อใหโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค ระยะเวลา

ดําเนินการ และงบประมาณที่ตองใชในการดําเนินการ  ซึ่งจังหวัดสตูลเปนจังหวัดที่มีพื้นที่หลากหลาย 

ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งเปนภูเขาสลับซับซอน และเปนที่ราบชายฝงทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเปน

พื้นที่ปาชายเลนนํ้าเค็ม 

 ดังน้ัน  การจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล ซึ่งแยก เปนแผนแมบท

การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล และแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางภูเขา จะสามารถทําใหการ

จัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูลประสบความสําเร็จไดอยางงายดายโดยอาศัยความรวมมือจาก

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล , ปาชายเลน จังหวัดสตูล 

2. เพื่อจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางภูเขา จังหวัดสตูล 
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กิจกรรมหลัก 

1. การจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล , ปาชายเลน จังหวัดสตูล 

2. การจัดทําแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางภูเขา จังหวัดสตูล 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดแผนแมบทการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทางทะเล , ปาชายเลน จังหวัดสตูล 

2. ไดแผนแมบทการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางภูเขา จังหวัดสตูล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 แผนแมบทการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล และทางภูเขา  จังหวัดสตูล ฉบับ

สมบูรณ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 3  ป   (ปงบประมาณ  2549 – 2552) 

งบประมาณ 

 1,500,000  บาท 
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แผนงาน  การบูรณาการแผนและปฏิบัติตามแผน 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สาํนักงานจังหวัดสตูล , องคกรชุมชน และคณะทํางานเครือขาย 

     การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ , การทองเที่ยว 

แหงประเทศไทย  

หลักการและเหตุผล 

 หนวยงานหรือกลุมองคกรใด ๆ  ยอมมีความเขมแข็งสามารถจะยืนหยัดตอสูกับคูแขง 

หรือสามารถดํารงอยูได  หากองคกรหรือหนวยงานน้ัน ๆ มีการรวมกลุมเปนเครือขายที่เขมแข็ง  

มีความรวมมือกันในการจัดการดานตาง ๆ เชนเดียวกับการจัดการดานทองเที่ยวหากแตละกลุม ธุรกิจ

หรือทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมมือกันก็จะทําใหกลุมทองเที่ยวจังหวัดน้ัน ๆ มีความเขมแข็ง สามารถ

ตอสูกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภูมิภาค หรือแมกระทั่งตางประเทศ 

 จังหวัดตาง ๆ ในฝงอันดามันเปนจังหวัดที่ไดรับการกลาวขานถึงความสวยงามของ

ธรรมชาติทั้ง ทะเล  ภู เขา  หรือวิถีการดํารงชีวิตของกลุมชนตาง ๆ เชน ชนกลุมนอยที่อาศัยอยูบริเวณ

เทือกเขา  ชายทะเล  ซึ่งแตละจังหวัดเหลาน้ีไดมีการรวมกลุมเปนเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศแลว  

สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวชมได  แตหากเครือขายการทองเที่ยวของ แตละจังหวัดมกีาร

รวมกลุมกันก็จะทําใหเครือขายการทองเที่ยวในภูมิภาคน้ีเขมแข็งยิ่งขึ้น สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

จากภูมิภาคอ่ืน ๆ และจากตางประเทศใหเขามาไดมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลของจังหวัดสตูลใหเชื่อมต อกบั

เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลของจังหวัดในฝงอันดามัน  

2. เพื่อพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางภูเขาบริเวณทิวเขาบรรทัดของจังหวัด

สตูล รวมกับจังหวัดตรัง และพัทลุง 

3. เพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและทางภูเขา

ของจังหวัดสตูลรวมกับจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคภาคใตฝงอันดามัน 

 

 



 
 

  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตลู : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-24- 

กิจกรรมหลัก 

1. การจัดเวทีใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล มาประชุม

รวมกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร เพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ทางทะเลในโซนอันดามนั 3 เดือนตอคร้ัง 

2. การจัดเวทีใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางภูเขา บริเวณ

เทือกเขาบรรทัด  มาประชุมรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร เพื่อสรางความเขมแข็งของ

เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศโซนเทือกเขาบรรทัด  3  เดือนตอคร้ัง 

3. การจัดเวทีใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศโซนอันดามันและ

โซนเทือกเขาบรรทัด มาประชุมรวมกัน รวมกันคิดกิจกรรมเพื่อจัดการทองเที่ยวเชื่อมโยงเปนเครือขาย

แตละจังหวัด ปละคร้ัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลของจัง หวัดสตูล สามารถเชื่อมตอกับ

เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลของจังหวัดในฝงอันดามัน 

2.  ไดเชื่อมโยงเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางภูเขาบริเวณเทือกเขาบรรทัดของ

จังหวัดสตูล รวมกับจังหวัดตรัง และพัทลุง 

3. เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและทางภูเขาของจังหวัดสตูลรวมกับจังหวัด

ตาง ๆ ในภูมิภาคภาคใตฝงอันดามัน มีความเขมแข็ง สามารถจัดกิจกรรมการทองเที่ยวรวมกันระหวาง

จังหวัดเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวในภูมิภาคน้ีมากยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 มีการรวมกลุมเปนเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิ เวศระหวางจังหวัดในโซนอันดามนัและ

โซนเทือกเขาบรรทัดขึ้น 

 นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาทองเที่ยวในภูมิภาคฝงอันดามันเพิ่มขึ้น

จากเดิมรอยละ  30 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 – 5 ป  (ปงบประมาณ 2549 – 2554)   

งบประมาณ 

 1,000,000  บาท 
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แผนงาน  การบูรณาการแผนและปฏิบัติตามแผน 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะทํางานเครือขายทองเที่ยวเชิงนิเวศ , ชมรมการทองเที่ยว 

เชิงนิเวศ จังหวัดสตูล 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สาํนักงานจังหวัดสตูล , ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ,  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกรรมหรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหเกิดความสําเร็จและความพึงพอใจรวมกันของ

ทุกฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จะตองมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับเร่ืองน้ัน ๆ  

มีการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน   

 เชนเดียวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ก็ตองมีการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ขาวสาร 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งจากองคกรของรัฐ เอกชน  

และกลุมชาวบานที่มีสวนไดสวนเสีย (Stake - holder)  จึงจะทําใหการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ประสบความสําเร็จ  สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวยังจังหวัดสตูลได 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล 

2. เพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูด านการทองเที่ยวเชิงนิเวศรวมกันของทุก

ภาคสวนที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมหลัก 

1. การจัดเวทีใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศมาประชุมรวมกัน  

มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร เพื่อสรางความเขมแข็งของเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

เดือนละคร้ัง 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล มีความเขมแข็งมากขึ้น 

2. ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล 

ขาวสารรวมกัน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 บุคลากรจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจําน วน 30 คนมีการประชุม

แลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ขาวสารเปนประจําทุกเดือน  อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 5 ป (ปงบประมาณ 2549 – 2554)  

งบประมาณ 

 500,000  บาท  (ปละ 100,000  บาท) 
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ยุทธศาสตรฟนฟูสภาพแวดลอม 

กลยุทธการเรงฟนฟูสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมใหคืนสูสภาพเดิม 

แผนงาน  การปองกันและฟนฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

ชื่อโครงการ  โครงการรณรงคประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากร 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สาํนักงานจังหวัดสตูล , องคกรชุมชนและคณะทํางานเครือขาย 

     การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สถาบันการศึกษา และอุทยานแหงชาติ 

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดสตูลยังเปนจังหวัดหนึ่งที่คงหลงเหลือความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ

ไว แตในปจจุบันนี้ไดมีชาวบานและกลุมนักทองเที่ยวกลุมหนึ่งที่ไดเขาไปทําลายความงดงามและ

ความสมบูรณตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะไมต้ังใจหรืออาจจะต้ังใจก็ตามแต  หากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน

ยังทําเพิกเฉย ปลอยใหทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามถูกทําลายตอไป  ยอมสงผลกระทบตาง ๆ ตามมา

อีกมากมาย 

 การจัดทําโครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากร ให กับ

ชาวบานในพื้นที่ไดรับรูและเกิดสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู ชวยกันดูแลไมใหผูใด

เขาไปทําลายจะเปนการชวยปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเสื่อมโทรมและหายไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติที่อ ยูในพื้นที่

ใหกับชาวบานในพื้นที่ดังกลาว 

2. เพื่อรณรงคและประชาสัมพันธการสรางจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

ใหกับชาวบานในพื้นที่ดังกลาว 
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กิจกรรมหลัก 

1. การประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกของชาวบานในพื้นที่ โดยใชสื่อวิทยุชุมชน 

ในทองถิ่น จัดเสียงตามสาย 

2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใหเกิดจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

4. การจัดต้ังศูนยการเรียนรูการจัดการทรัพยากรปาชายเลนอยางยั่งยืน 

5. การสงเสริมใหเกิดความรูดานสมุนไพรทองถิ่น ณ วัดปาพล  หมู 6  กิ่งอําเภอมะนัง 

6. การจัดฝกอบรมเยาวชนในพื้นที่ใหมีจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ชาวบานในพื้นที่ไดรับความรู ความเขาใจถึงประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติที่มี

อยูในพื้นที่ 

2. ชาวบานในพืน้ทีเ่กดิจิตสาํนึกในการรัก หวงแหน และดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มี

อยู 

3. ทําใหทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณคงเดิมและเพิ่มขึ้น 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. ชาวบานในพื้นที่กิ่งอําเภอมะนัง  อําเภอทุงหวา  หมูบานปลายชล เกิดจิตสํานึก 

ในการรัก หวงแหนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

2. หลักสูตรทองถิ่นเพื่อใ หเกดิจิตสาํนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  

1 หลักสูตร 

3. ศูนยการเรียนรูการจัดการทรัพยากรปาชายเลนอยางยั่งยืน  1  ศนูย 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 – 5 ป  (ปงบประมาณ 2549 – 2554)  

 

งบประมาณ 

 1,000,000 บาท 
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แผนงาน  การปองกันและฟนฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

ชื่อโครงการ  โครงการสรางการมีสวนรวมของกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

  ในการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สาํนักงานจังหวัดสตูล ,องคกรชุมชนและคณะทํางานเครือขาย 

     การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและ 

    นันทนาการ , สมาคม/ชมรมตาง ๆ กรมทรัพยากรทางทะเลและ 

ชายฝง และสถาบันการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดสตูลยังเปนจังหวัดหนึ่งที่คงหลงเหลือความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ

ไว แตในปจจุบั นนี้ไดมีชาวบานและกลุมนักทองเที่ยวกลุมหนึ่งที่ไดเขาไปทําลายความงดงามและ

ความสมบูรณตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะไมต้ังใจหรืออาจจะต้ังใจก็ตามแต หากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน

ยังทําเพิกเฉย ปลอยใหทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามถูกทําลายตอไป ยอมสงผลกระทบตาง ๆ ตามมา

อีกมากมาย 

 การจัดทําโครงการสรางการมีสวนรวมของกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติจะเปนอีกโครงการหน่ึงที่ชวยรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามใหคงไวสูรุนลูกหลาน 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของกลุ มตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในการดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมหลัก 

1. การปลูกปาชายเลนทดแทนปาชายเลนที่เสื่อมโทรมหรือถูกทําลายไป ที่หมูบาน 

ปลายชล โดยเนนขอความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทุกภาคสว นที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีสวนรวมในการดูแลรักษาและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

2. หมูบานปลายชนมีพื้นที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสตูลไดรับการดูแลรักษาและฟนฟูเพิ่มขึ้นรอยละ  80 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 – 5  ป   (ปงบประมาณ 2549 – 2554)   

งบประมาณ 

 1,000,000  บาท 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจทองเท่ียว 

กลยุทธการพัฒนามาตรฐานการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

แผนงาน  พัฒนามาตรฐานบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบกระบวนการของการทองเทีย่วเชงินิเวศ 

จังหวัดสตูล 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก องคกรชุมชน , คณะทํางานเครือขายทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สาํนักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย , การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

, ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ , สาํนักงานจังหวัด ,  

สมาคมธุรกิจทองเที่ยว , กรมอุทยานแหงชาติ , กรมทรัพยากรทาง 

ทะเลและชายฝง 

หลักการและเหตุผล 

 พื้นที่จังหวัดสตูลทางดานทิศเหนือและทิศตะวันออกเปนเนินเขาและภูเขาสลับซับซอน  

โดยมีเทือกเขาที่สําคัญแบงเขตประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย คือ  ภูเขาบรรทัดและภูเขาสันกาลา

ครีี พื้นที่ของจังหวัดคอยๆลาดเอียงลงสูทะเลดานทิศตะวันตกและทิศใต  โดยยังมีภูเขานอยใหญอยู

กระจัดกระจายในตอนลาง และมีที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝงทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเปน พื้นที่ปา

ชายเลนนํ้าเค็มขึ้นถึง อุดมไปดวยปาแสมและปาโกงกางเปนจังหวัดที่ไมมีแมนํ้าไหลผาน คงมีแตลํานํ้า

สั้นๆ ตนน้ําเกิดจากภูเขาทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัด  

 การจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบกระบวนการของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด

สตูล  ซึ่งเปนการศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ปาชายเลน  วิถีชีวิตชนกลุมนอย ทําให

ไดทราบถึงรูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดสตูล  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณถ้ําภูผาเพชร ซึ่งครอบคลุม

พื้นที่ ถ้ําเจ็ดคด  นํ้าตกวังใตหนาน จังหวัดสตูล 

2. เพื่อศึกษาความสมบูรณ ปญหา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรข องปาชาย

เลนบริเวณบานราไว  อ.ทุงหวา , หมูบานปลายชน (ปาชายเลนตอนที่ 5) อ.เมอืง จ.สตูล 
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3. เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชนกลุมนอยซาไก และอุรัคลาโวย  

ที่อาศัยบริเวณกิ่งอําเภอมะนัง และอําเภอเมือง 

4. เพื่อศึกษาเสนทางการทองเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูล 

 

กิจกรรมหลัก 

1. การทําวิจัยเร่ือง การจัดการทองเที่ยว “ถ้ําภูผาเพชร ” โดยเนนการมสีวนรวมจาก  

ทุกฝาย 

2. การทําวิจัยเร่ือง ความสมบูรณ ปญหา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรของ  

ปาชายเลนบริเวณบานราไว , หมูบานปลายชน (ปาชายเลนตอนที่ 5) อ.เมอืง จ.สตูล 

3. การทําวิจัยเร่ือง  วิถีชีวิตชนกลุมนอยซาไก กิ่งอําเภอมะนัง 

4. การทําวิจัยเร่ือง  วิถีชีวิตชนกลุมนอยอุรัคลาโวย  อ.เมอืง จ.สตูล 

5. การทําวิจัยเร่ือง  เสนทางการทองเที่ยวเพื่อเชื่อมจังหวัดพัทลุง  ตรัง และสตูล 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบรูปแบบการจัด การทองเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณถ้ําภูผาเพชร กิจกรรมที่จัด

เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตของผูคนบริเวณน้ัน 

2. ไดทราบถึงปญหา วิธีการแกไขปญหา เกี่ยวกับทรัพยากรของปาชายเลนบริเวณบาน

ราไว และหมูบานปลายชน (ปาชายเลนตอนที่ 5) อ.เมอืง จ.สตูล 

3. ไดทราบวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชนกลุมนอยซาไก และอุรัคลาโวย 

ที่อาศัยบริเวณกิ่งอําเภอมะนัง และอําเภอเมือง 

4. ไดทราบเสนทางการทองเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูล 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ไดผลงานการวิจัย , ผลการศึกษาเกี่ยวกั บรูปแบบและกระบวนการจัดการการทองเที่ยว  

เชงินิเวศ อยางนอยจํานวน 5 เร่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 – 5 ป (ปงบประมาณ 2549 - 2554) 

งบประมาณ 

 ประมาณ   2,000,000  บาท 
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แผนงาน  พัฒนามาตรฐานบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาความรูดานการจัดการ และทักษะดานภาษาตางประเทศของ 

บุคลากรในเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก องคกรชุมชน , คณะทํางานเครือขายทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สถาบันการศึกษา , ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ,  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , องคการบริหารสวนจังหวัดและ 

สาํนักงานจังหวัด 

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดสตูลเปนจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่เชื่อมตอกับประเทศมาเลเซีย ทําใหมี

นักทองเที่ยวจํานวนหนึ่งที่เดินทางมาทองเที่ยว เยี่ยมชมธรรมชาติของจังหวัดสตูลและเดินทางตอไป

ประเทศมาเลเซีย  หรือนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่เดินทางมาประเทศมาเลเซียแลวขามชายแดนมา

ทองเที่ยว , เยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติและวิถีชีวิตชนกลุมนอยตาง ๆ ยังจังหวัดสตูล แต

เทาที่ผานมาการทองเที่ยวของจังหวัดสตูลยังไดรับความนิยมไมมากนักจากนักทองเที่ยวกลุมตาง ๆ 

ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากบุคลากรในเครือขายการทองเที่ยวยังขาดความรูดานการจัดการทองเที่ยว และขาด

ทักษะดานภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ   

 ดังนั้นการจัดโครงการพัฒนาความรูดานการจัดการ และทักษะดานภาษาตางประเทศ 

ไดแก ภาษามาเลเซีย , ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนใหแกบุคลากรในเครือขายการทองเที่ยว โดยเฉพาะ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจังหวัดสตูลมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ รวมทั้งประเพณี วัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตที่นาสนใจ เชิญชวนใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชม  จะสามารถทําใหจังหวัดสตูลจะไดรับ

การกลาวขานจากนักทองเที่ยว    ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเพิ่มมากขึ้น    

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาความรูดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหแกบุคลากรในเครือขายการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหแกบุคลากรในเครือขายการทองเที่ยว  

เชิงนิเวศ 
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กิจกรรมหลัก 

1. การจัดอบรมใหความรูดานการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศแกบุคลากรทุกฝายที่

เกี่ยวของกับเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. การจัดศึกษาดูงานการทองเที่ยวเชิงนิเวศในตางประเทศ  เชน ประเทศมาเลเซีย  

อินโดนีเซีย ใหกับบุคลากรในเครือขายการทองเที่ยวเชงินิเวศ 

3. การฝกอบรมทักษะดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษามาเลเซีย ภาษาจีน และ

ภาษาอังกฤษ  เพื่อการติดตอสื่อสารกับนักทองเที่ยวใหกับชาวบานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรในเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดรับความรูดานการจัดการทองเที่ยว เชิง

นิเวศจากการจัดอบรมและการศึกษาดูงานในตางประเทศ 

2. บุคลากรในเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดรับการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาตางประเทศเพื่อการติดตอสื่อสารกับนักทองเที่ยว 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 บุคลากรที่เกี่ยวของกับเครือขายก ารทองเที่ยวเชิงนิเวศจํานวน 30 คน ไดรับการพัฒนาใน

ดานความรูท่ีเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และทักษะดานภาษาตางประเทศเพื่อการ

ติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 3 ป   (ปงบประมาณ 2549 – 2552)  

งบประมาณ 

 ประมาณ   2,000,000  บาท 



 
 

  

เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  จังหวัดสตลู : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-35- 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจทองเท่ียว 

กลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ 

การทองเท่ียวนิเวศท่ีย่ังยืน 

แผนงาน  พัฒนาแหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก องคการบริหารสวนจังหวัด ,องคกรชุมชน และคณะทํางานการ 

     ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและ 

    นันทนาการ , กรมอุทยานแหงชาติ 

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดสตูลเปนจังหวัดหน่ึงที่นอกจากจะมีความสวยงามทางดานธรรมชาติ เชน หมูเกาะ

ตะรุเตา ทะเลบัน นํ้าตกตาง ๆ แลว ยังมีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีการดํารงชีวิตของชนกลุมนอยตาง ๆ 

ที่นาสนใจ เชน ชนกลุมนอยซาไก ชนกลุมนอยอุรัคลาโวย แหลงเรียนรูประวัติศาสตรชุมชน กิ่งอําเภอ

มะนัง ซึ่งเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาการตอสูของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย  

 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศใหสะอาด  สวยงาม แตยังคงความเปนธรรมชาติที่

สมบูรณและด้ังเดิมไวจะเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

จ.สตูล 

วัตถุประสงค 

1. เพือ่พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศใหสะอาด  สวยงาม คงความเปนธรรมชาติและ

ด้ังเดิมไว 

กิจกรรมหลัก 

1. การพัฒนาแหลงเรียนรูประวัติศาสตรชุมชน  กิ่งอําเภอมะนัง ซึ่งเปนแหลงเรียนรูการ

พัฒนาการตอสูของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศ มีแหลงเรียนรู ไดแก โรงเรียนการเมือง  การ ทหาร  

ไรผลิต  วัฒนธรรม และโรงพยาบาล อยูในบริเวณถ้ําเขาเพชร 

2. การพัฒนาศูนยเรียนรูชนกลุมนอยซาไก (กิ่งอําเภอมะนัง ) และชนกลุมนอยอุรัคลา

โวย (เกาะหลเีปะ)  
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แหลงเรียนรูประวัติศาสตรชุมชน  กิ่งอําเภอมะนัง  ศูนยเรียนรูชนกลุมนอยซาไก  

(กิ่งอําเภอมะนัง ) และชนกลุมนอยอุรัคลาโวย (เกาะหลเีปะ )  และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอ่ืนๆ  

ในพื้นที่จังหวัดสตูลไดรับการพัฒนายกระดับใหเปนแหลงทองเที่ยวชั้นนําของจังหวัด 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ.สตูล จํานวน 3 แหลง ไดรับการพัฒนา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 3  ป  (ปงบประมาณ 2549 – 2552) 

งบประมาณ 

 2,000,000  บาท 
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แผนงาน  พัฒนาแหลงทองเที่ยวและโครงสรางพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก องคการบริหารสวนจังหวัด องคกรชุมชนและคณะทํางาน 

     เครือขายการทองเทีย่วเชงินิเวศ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและ 

    นันทนาการ , กรมอุทยานแหงชาติ , กรมปาไม และ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

หลักการและเหตุผล 

 สถานที่ทองเที่ยวจะสวยงาม กิจกรรมการทองเที่ยวนาสนใจเพียงใด ห ากเสนทางการ

เขาถึงแหลงทองเที่ยวนั้นไมสะดวกสบาย มีความลําบาก ตองผจญกับอุปสรรคตาง ๆ มากมาย  

นักทองเที่ยวสวนใหญก็เลือกที่จะไปทองเที่ยวยังสถานที่อ่ืน ๆ ที่การเดินทางเขาถึงสะดวกสบาย 

ปลอดภัยมากกวา 

 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก ถนนหนทาง ไฟฟ า น้ําประปา ระบบ

โทรศัพท เปนตน เปนสิ่งสําคัญที่ควรจะกระทําเปนเร่ืองแรก ๆ ของการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

เชงินิเวศ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดสตูล รองรับการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่จะไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวในภายภาคหนา 

กิจกรรมหลัก 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดสตูล  ไดแก  ถนน

หนทาง  ไฟฟา  น้ําประปา  ระบบโทรศัพท 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดสตูล เพื่อรองรับ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ.สตูล ที่จะไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดสตูล มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น        

รอยละ 50   

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 2  ป   (ปงบประมาณ 2549 – 2551) 

งบประมาณ 

 10,000,000   บาท 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายธุรกิจทองเท่ียว 

กลยุทธการขยายและเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

แผนงาน  การเชื่อมโยงการทองเที่ยวภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรมกับประเทศ  

  มาเลเซยี 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก องคการบริหารสวนจังหวัด ,องคกรชุมชนและคณะทํางาน 

     เครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและ 

    นันทนาการ และสมาคม/ชมรมตาง ๆ  

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดสตูลเปนจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่เชื่ อมตอกับประเทศมาเลเซีย ทําใหมี

นักทองเที่ยวจํานวนหนึ่งที่เดินทางมาทองเที่ยว เยี่ยมชมธรรมชาติของจังหวัดสตูลและเดินทางตอไป

ประเทศมาเลเซีย หรือนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่เดินทางมาประเทศมาเลเซียแลวขามชายแดนมา

ทองเที่ยว , เยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชา ติและศึกษาเยี่ยมชมประเพณี  วัฒนธรรมและ วิถี

ชีวิตของชาวบานและชนกลุมนอยตาง ๆ ยังจังหวัดสตูล  

 การทําโครงการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรมกับประเทศ

มาเลเซียจะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียและชาวตางประเทศ ใหเขามาทองเที่ยวทางดาน

วัฒนธรรมในจังหวัดสตูลไดอีกวิธหีน่ึง 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศมาเลเซีย 

กิจกรรมหลัก 

1. จัด Road  Show ทองเที่ยวดานวัฒนธรรมระหวางชาวไทยในมาเลเซียกับชาวไทย 

เชนชาวไทยในมาเลเซียหรือชาวมาเลเซียที่นับถือศาสนาพุทธเดินทางเขามาทองเที่ยววัดพะโค  อําเภอ

สทิงพระ  จังหวัดสงขลา  และชาวไทยก็เดินทางไปวัดทุงควาย  วัดปลายละไม ณ รัฐเคดะ ประเทศ

มาเลเซยี 
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2. จัดมหกรรมกีฬาไทย – มาเลย 

3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น เชน การแขงวาว 

4. การจัดแรลลี่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศมาเลเซีย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ปริมาณนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นรอยละ 60 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 – 5  ป  (ปงบประมาณ 2549 – 2554) 

งบประมาณ 

 1,000,000  บาท 
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แผนงาน  การเชื่อมโยงการทองเที่ยวภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน 

ชื่อโครงการ  โครงการสงเสริมการขายการทองเที่ยวในตางประเทศ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สมาคม/ชมรมตาง ๆ รวมทั้งองคกรชุมชนที่เกี่ยวของกับการ 

    ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและ 

    นันทนาการ  

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดตาง ๆ ในฝงอันดามันเปนจังหวัดที่ไดรับการกลาวขานถึงความสวยงามของ

ธรรมชาติทั้ง ทะเล  ภูเขา  หรือวิถีการดํารงชีวิตของกลุมชนตาง ๆ เชน ชนกลุมนอยที่อาศัยอยูบริเวณ

เทอืกเขา ชายทะเล จังหวัดสตูลเปนจังหวัดหนึ่งที่นอกจากจะมีความสวยงามทางดานธรรมชาติ  เชน 

หมูเกาะตะรุเตา  ทะเลบัน นํ้าตกตาง ๆ แลว ยังมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดํารงชีวิตของชนกลุม

นอยตาง ๆ ที่นาสนใจ เชน ชนกลุมนอยซาไก ชนกลุมนอยอุรัคลาโวย แตนักทองเที่ยวช าว

ตางประเทศสวนใหญจะไมคอยรูจักสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดสตูล ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขาดการ

ประชาสัมพันธ หรือขาดการสงเสริมทางดานการตลาด ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศไมทราบวา

จังหวัดสตูลมีแหลองทองเที่ยว รวมถึงประเพณี วัฒนธรรมที่นาสนใจ 

 ดังน้ันการทําโครงการสงเสริมการขายการทองเที่ยวในตางประเทศ จะเปนอีกวิธีการหนึ่ง

ที่จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางประเทศใหเขามาทองเที่ยวยังจังหวัดสตูลได 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางชองทางการตลาดดานการทองเที่ยว 

2. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางประเทศใหเขามาทองเที่ ยวยังพื้นที่จังหวัดสตูลและ

จังหวัดฝงอันดามัน 

กิจกรรมหลัก 

1. สรางชองทางการตลาดดานการทองเที่ยวโดยภาคเอกชน (องคกรชุมชนรวมขับเคลื่อน ) 

เนนการนําวัฒนธรรม ประเพณีออกไปสูสายตาชาวตางประเทศ  เชน การจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรม

ทองถิ่น หนังตะลุง  มโนหรา รองเง็ง ใหช าวตางประเทศไดเห็น และเมื่อชาวตางประเทศชื่นชอบและ

ติดใจก็จะเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย 

2. จัดทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธใหชาวตางประเทศเห็นถึงความงดงามของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่จังหวัดสตูล 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดเปดตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดสตูลออกสูสายตาชาวตางประเทศ 

2. มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นรอยละ 60 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 3 – 5  ป    (ปงบประมาณ 2549 – 2554)   

งบประมาณ  

 500,000   บาท 
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