
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ 
จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง 

********************* 
 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้   
ณ จังหวัดสตูล และจังหวดัตรัง 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีที่ ๖ – วันศุกรท่ี์ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๓                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ๑. อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล จงัหวัดสตูล 
 ๒. โรงละคร อาคารเรียนรวม ๓ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  วิทยาเขตตรัง จังหวดัตรัง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  
 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว และ
สื่อมวลชนจากจังหวัดสตูล รวมจ านวน ๑๓๗ คน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทน 
ภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการด้านโรงแรม และสื่อมวลชนจากจังหวัดตรัง 
รวมจ านวน ๒๐๘ คน 

๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  หรือ  
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพื่อติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับ 
การด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และ เร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน การจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

√ 

 
 

 

√ 

 √ 
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๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
 ๖.๑ จังหวัดสตูล 
 จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ ๙๗๓ 
กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
 การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๗ อ าเภอ ได้แก่ 
๑. อ าเภอเมืองสตูล 
๒. อ าเภอควนโดน 
๓. อ าเภอควนกาหลง 
๔. อ าเภอท่าแพ 
๕. อ าเภอละงู 
๖. อ าเภอทุ่งหว้า 
๗. อ าเภอมะนัง 

 ประชากร 
  จังหวัดสตูลมีจ านวนประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๓๒๓,๕๘๖ คน 
แบ่งเป็นเพศชาย ๑๖๐,๙๒๖ คน เพศหญิง ๑๖๒,๖๖๐ คน ๑๐๔,๒๘๑ ครัวเรือน       
 ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “เมืองสตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” 
 ๖.๒ จังหวัดตรัง 
 จังหวดัตรัง ตัง้อยู่ภาคใตข้องประเทศไทย หา่งจากกรงุเทพฯ ๘๒๘ กม. มีพ้ืนที่ประมาณ 
๔,๙๑๗.๕๑๙ ตร.กม. หรือประมาณ ๓,๐๘๘,๓๙๙.๓๗๕ ไร ่

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบี่ 

ทิศใต้       ติดต่อกับ อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอควนขนุน อ าเภอกงหรา และอ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ าเภอคลองท่อม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และทะเลอันดามัน 

มหาสมุทรอินเดีย 
 การปกครอง 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๐ อ าเภอ ได้แก่ 
๑. อ าเภอเมืองตรัง 
๒. อ าเภอกันตัง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%87
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๓. อ าเภอย่านตาขาว 
๔. อ าเภอปะเหลียน 
๕. อ าเภอสิเกา 
๖. อ าเภอห้วยยอด 
๗. อ าเภอวังวิเศษ 
๘. อ าเภอนาโยง 
๙. อ าเภอรัษฎา 
๑๐. อ าเภอหาดส าราญ 

 ประชากร 
    จังหวัดตรังมีจ านวนประชากร ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๖๔๓,๑๗๑ คน 
แบ่งเป็นเพศชาย ๓๑๔,๘๒๒  คน เพศหญิง ๓๒๘,๓๔๙ คน ๒๒๙,๕๖๒ ครัวเรือน  
 ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นก าเนิดยางพารา เด่นสง่า  
ดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ าตกสวยตระการตา” 

 
   

๗. วิธกีารด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การบรรยาย  
    และการถาม-ตอบเพื่อรับฟังความคิดเหน็  
    การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 
 
๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

        (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 
 

 
๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๒๐๐   คน  

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๓๔๕   คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่  ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร ผู้ประกอบการ 
      ด้านโรงแรม และสื่อมวลชน  

  

๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทน 

ภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการด้านโรงแรม และสื่อมวลชน สื่อมวลชนจาก
จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง รวมจ านวน ๓๔๕ คน ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับ
จากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งได้เสนอข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ของประชาชน 
ในพ้ืนที่โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับ 
ไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต 
  - 

๑๑. ข้อเสนอแนะ 

  - 
๑๒. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 ๑๒.๑ กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

√ 

 √ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 
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  (๑) กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากจังหวัด
สตูล รวมจ านวน ๑๓๗ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล 
  - น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
  - กล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ (หัวหน้าคณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาเขา้ร่วมโครงการ ดังน้ี 
  ๑. นายเนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๒. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๓. พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ ์ รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
  ๔. นายอนุศาสน ์ สวุรรณมงคล  รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 
  ๕. นายสมชาย  เสียงหลาย   รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๖. นายกูรดิสถ ์ จนัทร์ศรีชวาลา  กรรมการ 
  ๗. นายขวญัชาต ิ วงศ์ศุภรานันต ์ กรรมการ  
  ๘.  พลต ารวจโท ตรีทศ  รณฤทธวิิชัย  กรรมการ 
  ๙. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลมิ  กรรมการ 
  ๑๐. นายนิอาแซ  ซีอเุซง็  กรรมการ 
  ๑๑. นายจิรชัย  มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา 
   แขกผู้มีเกียรติ ไดแ้ก่ 

 ๑. นายนิวฒัน์  รุ่งสาคร   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
        เขตตรวจราชการที ่๖ กลุ่มจงัหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 
 ๒. นายสศม  พูนพายัพ   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 
   - เวทีเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวดัสตูล”   

  โดย  - นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวดัสตลู  
    - นายกิตติศกัดิ์  แก้วบรรจง นายทะเบียนเมืองท่าสตูล ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าทา่  
   - นายสัมฤทธิ์  เลียงประสทิธิ์ นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดสตูล  
    - นายภาณุ  วรมิตร  ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวจังหวดัสตูล  
     ผู้แทนผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย   
   - นางสาวนพวรรณ จตรุนต์รัศมี ขนส่งจังหวัดสตลู  
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   ด าเนินรายการ โดย นายสมชาย  เสียงหลาย  สมาชกิวุฒิสภา 
 นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวทาง 

การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ซึ่งภาพรวมมีทิศทางการบริหาร ๒ เรื่องภายหลังการระบาด
ของโรคโควิด ๑๙ ได้แก่ ประเด็นแรก คือ การป้องกันทุกมิติไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพ้ืนที่ 
ประการที่ ๒ คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งในมิติของการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวนั้น ประกอบด้วย 

 ๑. การพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ สตูล สะอาด ปลอดภัย ไร้โรค 
 ๒. การพัฒนาเกษตรคุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อตลาดภาคใต้ตอนล่างและประเทศ 

เพื่อนบ้าน 
 ๓. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปตามค าขวัญของ

จังหวดั คือ สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ สถานทีท่่องเที่ยวจะตอ้งสะอาด มีสิง่อ านวยความ
สะดวกตามความจ าเปน็โดยไม่คุกคามความเปน็ธรรมชาติ 
 นายภาณุ  วรมิตร  ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ผู้แทนผู้ว่าการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวดัสตูลภายหลังวกิฤติ
โควิด ๑๙ ว่าควรค านึงถึงคุณภาพของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ มากกว่าเรื่องปริมาณนักท่องเที่ยว  
โดยควรมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแล้วสร้างรายได้ให้กับจังหวัดโดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก และเนื่องจากสตูลไม่ใช่เมืองทางผ่าน  
เราจึงต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีเพ่ือให้คนอยากมามาเที่ยวสตูลและสามารถสร้างรายได้ได้จริง ทั้งนี้  
การด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ งภาคราชการ  
ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งต้องได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้  
ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งใหม่ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่ งจะช่วยสร้าง
รายได้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดด้วย 
 นายกิตติศักดิ์  แก้วบรรจง นายทะเบียนเมืองท่าสตูล  ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า 
ได้กล่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลที่โดดเด่นเลยคือการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งกรมเจ้า ท่า 
ยึดหลักความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ท่าเรือปลอดภัย และเรือปลอดภัย ส าหรับสตูล 
มีท่าเรือหลักอยู่ ๒ แห่ง ได้แก่ ท่าเรื่อต ามะลัง ซึ่งเป็นท่าเรือที่เดินทางไปประเทศมาเลเซีย และท่าเรือ
ปากบารา ซึ่งท่าเรือนี้กรมเจ้าท่าสร้างมาเพ่ือการท่องเที่ยวโดยตรง ส่วนใหญ่ เส้นทางจากปากบารา 
สู่เป้าหมายคือเกาะหลีเป๊ะ หรือว่าเกาะอาดัง-ราวี หรือเกาะขนาดเล็กอื่น ๆ ซึ่งที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้
ดูแลท่าเรือให้อยู่ในมาตรฐาน เรือโดยสารทุกล าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า และมี
การตรวจสภาพเรือทุกล าให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย  
 นางสาวนพวรรณ จตุรนต์รัศมี ขนส่งจังหวัดสตูล ได้กล่าวเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
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ของขนส่งจังหวัดสตูล ซึ่งมีหน้าที่ในการปรับปรุง ก ากับ ดูแล และส่งเสริมพัฒนาระบบการขนส่งทางบก
ให้มีคุณภาพและปลอดภัย การพัฒนาต่าง ๆ มีส่วนส าคัญยิ่ งกับการท่องเที่ ยวจังหวัดสตูล  
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกลกับเส้นทางคมนาคมหลักที่มีรถโดยสารประจ าทาง 
เดินรถ อย่างใกล้ที่สุดก็คือ ๒ กิโลเมตร อย่างไกลประมาณ ๕๐ - ๖๐ กิโลเมตร ซึ่งยังไม่มีรถที่ให้บริการ
เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวจากเส้นหลัก ขณะนี้ก าลังวางเส้นทางแผนการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้ ทางขนส่งก็จะเสนอคณะกรรมการโครงการขนส่งของจังหวัดร่วมกัน
พิจารณาเสนอไปยังส่วนกลางเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ในส่วนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในจังหวัดสตูล คือ
การพัฒนาขนส่งสาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้  ยังมีแนวคิดที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรถโดยสาร 
ไม่ประจ าทางเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวที่เช่าไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ทางทะเล โดยก าหนดราคา 
ที่เหมาะสม 
 นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้กล่าวว่า  
สตูลเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพแต่ได้รับงบประมาณน้อย ศักยภาพของจังหวัดสตูลถ้าเทียบกับกระบี่ สมุย 
และภูเก็ต ยังมีปัญหาเรื่องการคมนาคม เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่หากพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ส าเร็จจะ
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาได้  ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนอกจากเกาะหลีเป๊ะที่สามารถพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น  
ถ้ าภูผาเพชรของสตูลเป็นถ้ าที่มีขนาดใหญ่และสวยงามเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย อันดับ ๔  
ของอาเซียน และอันดับ ๖ ของโลก แต่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ ปัจจุบันกฎหมายยังไม่เอื้อต่อ
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะกฎหมายเรื่องอุทยาน เขตป่าสงวน การควบคุมอาคาร และผังเมือง 
   จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอปัญหา  
เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 
 
  (๒) การลงพ้ืนที่ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน ต าบลทุ่งหว้า   
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
   คณะสมาชิกวุฒิสภา น าโดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒสภา/ รองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ลงพ้ืนที่
ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยชาวชุมชนทุ่งหว้าเพ่ือให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ เนื่องจากในเขตพ้ืน ท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหว้ามีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งทางด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรณีวิทยา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ และศึกษา
เกี่ยวกับซากฟอสซิลโบราณ ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนให้สามารถเรียนรู้
วัฒนธรรมของอ าเภอทุ่งหว้าได้อย่างเต็มที่ ชาวชุมชนจึงรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอนขึ้น 
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โดยบ้านที่จัดท าเป็นโฮมสเตย์จะดูแลนักท่องเที่ยวเหมือนญาติสนิท มีการบริการน าเที่ยว ให้บริการ
อาหารและที่พักในราคาประหยัด โดยมีกฎกติการ่วมกันอย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีโฮมสเตย์ให้บริการ
นักท่องเที่ยวจ านวน ๖ แห่ง 
   ส าหรับ อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เรียกกัน
ในหมู่นักเดินเรือผู้มาท าการค้าขายว่าเมืองสุไหงอุเป ซึ่งเป็นค าที่มาจากภาษายาวี แยกเป็น ๒ ค า คือ ค าว่า 
“สุไหงอุเป” แปลว่าคลอง เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของอ าเภอทุ่งหวา้ในสมัยนัน้มอีาณาเขตติดกับชายทะเลมี
คลองหลายสาย ส่วนค าว่า "อุเป" แปลว่า "กาบหมาก" เกิดจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง เรียกเป็นภาษาถิ่นว่า 
"หลาวชะโอน" ขึ้นอยู่ตลอดแนวริมคลอง มีลักษณะคล้ายต้นหมาก โดยเฉพาะกาบใบ เมื่อกาบใบแก่ 
จะร่วงลอยอยู่ ในล าคลองโดยทั่ วไป  ชาวต่างชาติ เข้ามาค้าขายจึงเรียกกันว่า  "คลองสุไหงอุ เป"  
ซึ่ งกลาย เป็ น ชื่ อ เมื อ งในที่ สุ ด  คื อ  "สุ ไห งอุ เป " แปลว่ าคลองกาบหมวก  สุ ไห งอุ เป ในอดี ต 
มีความเจริญรุ่งเรืองมากถือว่าเป็นเมืองท่าค้าขายที่ส าคัญของชายฝั่งทะเลตะวันตก  เป็นรองก็แต่เมือง
ปีนัง สินค้าส่งออกที่ส าคัญและส่งออกเป็นจ านวนมาก  ได้แก่ พริกไทย ไม้ฟืน (ต้นโกงกาง)  ส าหรับ
พริกไทยแยกผลิตเป็นพริกไทยขาว และพริกไทยด า ให้ชาวจีนซึ่งอพยพมาตั้งหลักแหล่งเพาะปลูก
พริกไทยเป็นจ านวนมาก สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สุไหงอุเป เป็นอย่างมากจนกลายเป็นเมืองท่า 
ที่ส าคัญการติดตอ่ค้าขายกับต่างประเทศและเมืองใกล้เคียง โดยเฉพาะเกาะปีนัง แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ในปัจจุบัน คือ ตึกและบ้านเรือนสไตล์ชิโนโปรตุกีส การท่องเที่ยงเชิงโบราณคดีที่ถ้ าหินงอกหินย้อย 
ถ้ าเล-สเตโกดอน และพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์ทุ่งหว้า (ฟอสซิลช้างสเตโกดอน) การสัมผัสวิถีชีวิตของ
ชาวเล การเรียนรู้การท าขนมพ้ืนบ้านจากพริกไทยและพืชประจ าถิ่น การเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม
ประจ าถิ่น รวมทั้ง การล่องเรือแคนู 
    ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
เรื่องร้องเรียนจากส่วนราชการ และชาวชุมชน โดยเฉพาะปัญหาด้านการท่องเที่ยว และผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการด าเนินงานตามอ านาจ
และหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป  
 

  
  



๙ 
 

 ๑๒.๑ กิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  (๑) กิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  ณ โรงละคร  
อาคารเรียนรวม ๓ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ นาฬิกา กลุ่ ม เป้ าหมาย  ได้แ ก่  หัวหน้าส่ วนราชการ  ผู้ แทนภาคเอกชน ผู้ แทน 
ภาคการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากจังหวัดตรัง รวมจ านวน ๑๒๘ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง 
  - น าเสนอคลิปวีดิโอบทบาท หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภา 
  - กล่าวแนะน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ (หัวหน้าที่คณะเดินทาง) 
  สมาชิกวุฒิสภาเขา้ร่วมโครงการ ดังน้ี 
  ๑. นายเนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๒. พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ ์ รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
  ๓. นายสมชาย  เสียงหลาย   รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๔. นายกูรดิสถ ์ จนัทร์ศรีชวาลา  กรรมการ 
  ๕. นายขวญัชาต ิ วงศ์ศุภรานันต ์ กรรมการ  
  ๖. วา่ที่ร้อยตรี เชดิศักดิ์  จ าปาเทศ กรรมการ  
  ๗. นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง  กรรมการ 
  ๘. พลเอก บุญธรรม  โอริส กรรมการ 
  ๙. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลมิ  กรรมการ 
  ๑๐. นายภาณุ  อุทัยรตัน์ กรรมการ 
  ๑๑. นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ กรรมการ 
  ๑๒. นายสถติ  ลิ่มพงศ์พันธุ ์ สมาชิกวุฒิสภา 
   แขกผู้มีเกียรติ ไดแ้ก่ 

 ๑. นายนิวฒัน์  รุ่งสาคร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
    เขตตรวจราชการที ่๖ กลุ่มจงัหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 
 ๒. นายสศม  พูนพายัพ  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 
             - เวทีเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวดัตรัง”   
 โดย - นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้วา่ราชการจังหวดัตรงั 
    - นายไมตร ี แสงอรยินันท์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๗ 
     ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
    - นายนิติ  อุทุมพร เจ้าพนักงานตรวจท่า ผูแ้ทนอธบิดกีรมเจา้ท่า  



๑๐ 
 

    - นางสาวลดาวัลย์  ช่วยชาติ  ผู้อ านวยการส านักงานการทอ่งเที่ยว จังหวัดตรัง 
      ผู้แทนผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  
     

- นายชัยพร  ชูเสน เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดตรัง  
  ผู้แทนนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดตรงั 

   - นายวิทยา  โพธิ์พิชญกุล รองประธานฝา่ยโรงแรมและที่พักสภาอตุสาหกรรม 
  จังหวัดตรัง ผูแ้ทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวดัตรัง  

  ด าเนินรายการ โดย นายสมชาย  เสียงหลาย  สมาชกิวุฒิสภา 
  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวเกี่ยวกับจังหวัดตรังว่า

จังหวัดตรังมีจุดเด่นในเรื่องการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว  แต่ปัญหาขณะนี้คือผลผลิต 
ทางการเกษตรราคาตกต่ า ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวต้องยอมรับว่าประสบปัญหาจากสถานการณ์วิกฤติ  
จากโควิด ๑๙ นักท่องเที่ยวลดลงเปน็จ านวนมาก ประชาชนในพื้นที่เองก็มีความตื่นตระหนัก ทางจังหวัด
ต้องมีมาตรการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน มีมาตรการในการควบคุมโรคต่าง ๆ ที่ออกมา 
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง จะมุ่งเน้นการจัดท าแผนที่
ชัดเจนเพื่อฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤติโควิด ๑๙ มุ่งเน้น ๒ เรื่อง คือ การท่องเที่ยวทีได้มาตรฐาน 
และการท่องเที่ยวได้คุณภาพ เชื่อมั่นได้ว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังจะฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะ
เรามีจุดเด่นเป็นจ านวนมาก ทั้งเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ประเพณี และอาหารการกินต่าง ๆ 

 นางสาวลดาวัลย์  ช่วยชาติ  ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง 
ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังได้รับนโยบาย 
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยในช่วงวิกฤติโควิต ๑๙ ได้ด าเนินการในเรื่องการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในการปรับตัวเพ่ือรองรับนักท่องหลังโควิด ๑๙ ซึ่งต้องเปลี่ยนกระบวนการท างานใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน การท่องเที่ยวต้องด าเนินการในรูปแบบใหม่ New normal 
มุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพควบคู่ไปการท่องเที่ยว จังหวัดตรังมีความโดดเด่นในเรื่องอาหารซึ่งต้องรับประทาน
แล้วสุขภาพดี ประกอบกับแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติที่ได้รบัการฟื้นฟูในช่วงโควิด ๑๙  ก็จะเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาได้ หลังจากนี้ หากสถานการณ์การท่องเที่ยวดีขึ้นจะยกระดับ
เจาะตลาดอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ และตลาดยุโรปต่อไป 

 นายวิทยา  โพธิ์พิชญกุล รองประธานฝ่ายโรงแรมและที่พักสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า สถานการณ์โรงแรมขณะนี้ ปัจจุบัน
โรงแรมที่อยู่ในตรังนั้นแบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่อยู่ในเมืองประมาณ ๒,๕๐๐ ห้อง เป็นโรงแรมระดับ  
๕ ดาว ประมาณ ๖๐๐ ห้อง ส่วนตามชายฝั่งมีห้องพักประมาณ ๓๐๐ ห้อง ส่วนเกาะต่าง ๆ  
มีห้องพักประมาณ ๑,๐๐๐ ห้อง ส าหรับตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการจะเดินทางมาทาง



๑๑ 
 

รถยนต์มากที่สุด รองลงมา คือ ทางรถไฟ และทางเครื่องบิน ส าหรับห้องพักที่ประสบปัญหาขณะนี้  
คือ ระดับ ๕ ดาว ซึ่งยังไม่สามารถเปิดให้บริการประมาณ ๓๐๐ ห้อง จ าเป็นต้องลดพนักงานลง 
เพ่ือความอยู่รอด ส่วนโรงแรมขนาดกลาง - เล็กมีค่อนข้างมาก ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ นั้น  
เป็นเรื่องดีมากที่องค์กรทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งภาคราชการได้ให้ 
การสนับสนุนภาคเอกชนในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
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 นายไมตรี  แสงอริยนันท์  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗  
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
ที่สวยงาม มีปะการังให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม มีการอนุรักษ์พะยูนตามแผนการอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ
รักษาปริมาณแหล่งหญ้าทะเลให้เหมาะสมและเพียงพอต่อพะยูน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
มีแผนในการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวที่สุด รวมทั้งการอนุรักษ์ 
ป่าชายเลน และส่งเสริมการฺท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 นายชัยพร  ชูเสน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้แทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ด าเนินโยบายพัฒนาโครงการ 
สร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับรองการท่องเที่ยว ทั้งเรื่อง ถนน อาคาร การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
การก่อสร้างหอชมพะยูน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ชมพะยูนโดยไม่ต้องไปรบกวนพะยูนที่ทะเล สิ่งส าคัญ 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ  
ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้ง ความเชื่อมโยงของจังหวัดใกล้เคียงด้วย หากเราสามารถสร้าง
ถนนเลียบชายฝั่งตั้งแต่ภูเก็ตเชื่อมกระบี่ ตรัง และสตูล โดยมีจุดพักและจุดชมวิวจะสามารถสร้างจุดขาย
และสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี 
 นายนิติ  อุทุมพร เจ้าพนักงานตรวจท่า ผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้กล่าวว่าจุดขาย
ของจังหวัดตรังมีเกาะลิปง เกาะกระดาน เกาะสุกร เกาะมุก เกาะเชือก รวมถึงจุดเชื่อมไปยังเกาะของ
จังหวัดกระบี่ ท่าเรือที่ส าคัญที่สุด คือ ท่าเทียบเรือปากเมง ซึ่งปัจจุบันนี้กรมเจ้าท่าได้ด าเนินการก่อสร้าง
ท่าเรือใหม่ ขณะนี้แล้วเสร็จประมาณ ๔๔% ก าหนดการแล้วเสร็จประมาณสิ้นปีนี้ เมื่อท่าเทียบเรือเสร็จ
สมบูรณ์จะท าให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ 
   จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอปัญหา  
เรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับไปด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ต่อไป 
  (๒) คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการด้านโรงแรม เกี่ยวกับสภาพปัญหาและ
ข้อเท็จจริง ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง กลุ่มเป้าหมาย รวมจ านวน ๘๐ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
  ๑. นายเนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
  ๒. นายสมชาย  เสียงหลาย   รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
  ๓. วา่ที่ร้อยตรี เชดิศักดิ์  จ าปาเทศ กรรมการ  
  ๔. พลเอก บุญธรรม  โอริส กรรมการ 



๑๓ 
 

  ๕. นางสาวปิยฉัฏฐ์  วนัเฉลมิ  กรรมการ 
  ๖. นายสถติ  ลิม่พงศ์พันธุ ์ สมาชิกวุฒิสภา 
    



๑๔ 
 

 แขกผู้มีเกียรติ ไดแ้ก่ 
๑. นายนิวฒัน์  รุ่งสาคร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
    เขตตรวจราชการที ่๖ กลุ่มจงัหวัดภาคใต้ฝั่งอนัดามัน 

  ๒. นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปญัญา ปลัดจังหวดัตรัง 
   คณะสมาชิกวุฒิสภาน าโดย นายสมชาย  เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา/ รองประธาน
กรรมการ คนที่สาม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้  
ได้ร่วมกันรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและข้อร้องเรียน ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการการท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการด้านโรงแรมของจังหวัด โดยเฉพาะบริเวณหาดปากเมง 
และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งจะได้
ด าเนินการตามบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป    
 

๑๓. สรุปประเด็นปัญหา เรือ่งร้องเรียน และข้อเสนอแนะ  
 จังหวัดสตูล 
 ๑๓.๑ เรื่อง การพัฒนาด้านการคมนาคมและการสื่อสารในจังหวัดสตูล 
  (๑) การทบทวนปรับปรุงถนนสาย ๔๑๔๕ (ถนนทุ่งนุ้ย – คลองแงะ) ระยะทาง ๒๕ 
กิโลเมตร ไปยังอ าเภอหาดใหญ่  
  (๒) โครงการปรับปรุงสนามบินกองทัพทหารอากาศ (สนามบินควนขัน) เพ่ือด าเนินการ
สร้างสนามบินขนาดเล็ก ส าหรับเครื่องบินประมาณ ๒๐ – ๕๐ ที่นั่ง รองรับการขนส่งและการศึกษา 
รวมทั้งการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการบิน  
  (๓) การพัฒนาสนามบินสตูลที่ ต าบลเจ๊ะบิลัง ซึ่งศึกษาเรียบร้อยแล้ว      
  (๔) ควรพัฒนาอินเทอรเ์น็ตการสื่อสารในพื้นที่ทีย่ังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (ต.ตันหยงโป/
ต.เกาะสาหร่าย)  
 ผู้เสนอ นายพงศ์จักรกฤษณ ์ สิทธบิุศย ์ประธานชมรมวฒุิอาสาธนาคารสมอง จังหวดัสตูล    
 ๑๓.๒ เรื่อง การผลกัดันเรื่องมรดกโลก มรดกทางวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์อุทยานการเรียนรู้
ในจังหวัดสตลู 
  (๑) การพัฒนาจังหวัดสตูลกับการเป็นมรดกโลก ได้แก่ อุทยานธรณีโลก มรดกโลกทาง 
พหุวัฒนธรรม ได้แก่ เมืองเก่าสตูล และมรดกโลกทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ 
ตะรุเตา  
  (๒) ควรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อุทยานการเรียนรู้เขาจีน ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล ซึ่งเป็น 
การเผยแพร่ความรู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์เมือง ภูมิเมือง และภูมิประวัติศาสตร์ เนื่องจากพบฟอสซิล 
๕๕๐ ล้านปี และเสาไม้พระหลักเมือง รวมทั้งมีโครงการสร้างเจดีย์บนยอดเขา  
 ผู้เสนอ นายพงศ์จักรกฤษณ ์ สิทธบิุศย ์ประธานชมรมวฒุิอาสาธนาคารสมอง จังหวดัสตูล    
  
  



๑๕ 
 

 ๑๓.๓ เรื่อง การให้ความช่วยเหลอืและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล 
  (๑) สตูลเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ยังขาดการร่วมมือในการท่องเที่ยว และยังไม่มี
ระบบการจัดการที่ดพีอ สถานที่ท่องเที่ยวมีเปน็จ านวนมากไม่ใช่เพียงเกาะหลีเป๊ะเท่านั้น อยากให้ภาครัฐ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังจากโควิด ๑๙ คลี่คลาย เนื่องจากเกาะหลีเป๊ะและอีกหลายเกาะ 
ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบการได้ จึงไม่สามารถขอสินเชื่อได้  
 (๒) ควรมีการจัดตั้งงบกลางเพ่ือเป็นกองทุนในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวในทุกด้าน  
เพื่อยกระดับท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน ๕ ดาว 
 ผู้เสนอ (๑) นายชัยพร  เอง้ฉ้วน รองประธานหอการค้าจังหวัดสตูล 
  (๒) นายอดุลย์  ชนะบณัฑิต ประธานชุมชนท่องเที่ยวบากันใหญ่ 
 ๑๓.๔ เรื่อง การพัฒนาท่าเทียบเรอืในจังหวัดสตลู 
  ควรมีการพัฒนาสตูลให้เป็นเทืองท่า ได้แก่ ท่าเทียบเรือต ามะลัง ควรพัฒนาให้สามารถ
รองรับเรือเฟอร์รี่แบบขนรถและคน เชื่อมถึงรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซียได้ ควรพัฒนาท่าเทียบเรือปากบารา
ให้เป็น HUB เชื่อมยุทธศาสตร์เมืองท่าอันดามัน – ตรัง – ลันตา – กระบี่ – ภูเก็ต และควรมีจุดจอด 
เรือส าราญท่ีเกาะตะรุเตา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ผู้เสนอ นายเจตกร  หวันสู ประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
 ๑๓.๕ เรื่อง การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา และวัฒนธรรมในจังหวัดสตลู 
 (๑) สตูลเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้านการผจญภัย เช่น กีฬาปีนหน้าผา เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถเป็น
สถานที่เก็บตัวนักกีฬาระดับชาติได้ 
 (๒) ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองเก่าสตูล   
เกาะตะรุเตา รวมทั้ง ควรมีการเชิดชูบุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดด้วย 
 ผู้เสนอ นายเจตกร  หวันสู ประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
 ๑๓.๖ เรื่อง ปัญหาใบอนุญาตประกอบโรงแรมบนเกาะหลเีปะ๊ 
  ควรด าเนินการแก้กฎระเบียบในการขอใบอนุญาตสร้างโรงแรมบนเกาะหลีเป๊ะ ให้สามารถ
จดทะเบียนใบอนุญาตได้ เนื่องจากมีข้อกฎหมายควบคุมอาคารก าหนดไม่ให้สามารถสร้างโรงแรม 
บนเกาะหลีเป๊ะได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 ผู้เสนอ (๑) รศ.ทญ. สุพัศ  จึงพาณิชย์ ประธานชมรมธรุกิจโรงแรม จ.สตูล 
  (๒) นายมานิตย์  กวีรัชต์  รองประธานสภาอตุสาหกรรมภาคใต ้
 
 ๑๔. สรุปประเด็นปัญหา เรื่องร้องเรียน และขอ้เสนอแนะ  
  จังหวัดตรัง 
 ๑๔.๑ เรื่อง การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานของเกาะลิบง 



๑๖ 
 

  ลิบงเป็นที่ชุมนุมของเต่าทะเลทั่ วโลก เป็นเส้นทางของนกทั่ วโลก ยังมี เป็นแหล่ ง
ประวัติศาสตรอ์ันดามนั มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดเรื่องโครงสรา้งพื้นฐานหลายประการ 
โดยเฉพาะท่าเทียบเรือซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งถนนและการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ  
 ผู้เสนอ นายอีสมาแอน  เชญิสะอาด ประธานวิสาหกิจชุมชน เกาะลิบง จังหวดัตรัง    
 ๑๔.๒ เรื่อง ปัญหาการละเมิดที่ท ากินและที่อยู่อาศัยของประชาชนบนเกาะลิบง  
  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติละเมิดสิทธิชุมชนบนเกาะลิบง ที่ท ากินและที่อยู่อาศัย
กลายเป็นที่ของอุทยาน ท าให้ไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องกลายเป็นอุทยานทับที่บ้านเรือนของประชาชน 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังมากว่า ๕๐ ปกีลายเป็นผิดกฎหมายไม่สามารถขออนุญาต
หรือผ่านเกณฑเ์พื่อท าการประมงได้ 
 ผู้เสนอ นายอีสมาแอน  เชญิสะอาด ประธานวิสาหกิจชุมชน เกาะลิบง จังหวดัตรัง    
 ๑๔.๓  เรื่อง ปัญหาเรื่องการขุดลอกร่องน้ าไปทิ้งในแหล่งหญ้าทะเล ท าให้แหล่งหญ้าทะเล
เสียหายส่งผลกระทบต่อปลาพะยูน 
  ปัญหาจากการพัฒนาของภาครัฐมีผลต่อเกาะลิบง เนื่องจากการขุดลอกร่องน้ าแล้วน าไปทิ้ง
ในแหล่งหญ้าทะเล ท าให้แหล่งหญ้าทะเลเสียหายซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพปลาพะยูน และท าให้
สิ่งแวดล้อมเสียหาย 
 ผู้เสนอ นายอีสมาแอน  เชญิสะอาด ประธานวิสาหกิจชุมชน เกาะลิบง จังหวดัตรัง    
  ๑๔.๔  เรื่อง ปัญหาการปิดอุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง   
  แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของตรังหลายแห่งมีการปิดเพ่ือฟ้ืนฟูโดยไม่แน่ชัดในเรื่องเวลา 
สร้างความสับสนในเรื่องการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว ทั้งที่จริงๆ แล้วแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีการดูแล
รักษาด้วยดีตลอดมา มีความสวยงามและพร้อมที่จะให้มาเที่ยวได้ เพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากขอให้เป็นไป
โดยธรรมชาติ ควรแก้ไขกฎหมายให้ไม่ปิดแหล่งท่องเที่ยว หากจ าเป็นต้องปิดตามฤดูกาลนั้นขอให้ปิด 
แต่เพียงบางจุดเพราะหากปิดทั้งหมดและเวลาไม่แน่ชัดจะสูญเสียรายได้จาการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 
  ผู้เสนอ นายประทีป  โจ้งทอง  รองนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
 ๑๔.๕  เรื่อง ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยบริเวณหาดปากเมง   
  พ้ืนที่บริเวณหาดปากเมง ชาวบ้านที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่เดิมกลายเป็นผู้บุกรุก 
หลังการประกาศเป็นพ้ืนที่อุทยาน ประกอบกับพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีพายุทุกปี ท าให้บ้านเรือนเสียหาย
บ่อยครั้งต้องได้รับการซ่อมแซม เมื่อท าการซ่อมแซมบ้านที่ เสียหายก็ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเนื่องจาก 
เป็นที่อุทยาน และชาวบ้านไม่มีรายได้ เพียงพอกับซ่อมบ้านซึ่ งต้องท าเป็นประจ า จึงอยากได้รับ 
ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ 
  ผู้เสนอ นางสาวปิยะรัตน์  แซ่ลิ้ม  ผู้จัดการร้านปิยะปากเมง 
 ๑๔.๖  เรื่อง ปัญหาที่ดินเน่ืองการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ   



๑๗ 
 

  ที่ดินบางส่วนตามหนังสือส าคญัส าหรับที่หลวงฉบับที่ ๒๕๘๒/๒๕๑๑ ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดที่ดินในท้องที่ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา และ ต.บ่อน้ าร้อน ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ให้เป็นอุทยาน
แห่งชาติ ทั้งที่ที่ดินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังครอบครองโดยมีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(นส.ล) ท าให้เกิดปัญหาข้อพิพาท 
  ผู้เสนอ นายชัยพร  ชูเสน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
  
  



๑๘ 
 

 ๑๔.๗  เรื่อง ปัญหาเรื่องสิทธิในที่ดินท ากินของประชาชนท่ีไม่มีกฎหมายรองรับ   
 (๑) สภาพปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหาดปากเมง ที่ประชาชนอยู่อาศัยท ากินตลอด
บริเวณชายหาด แต่ที่ดินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกะลาเส และ 
ป่าคลองไม้ตาย และอยู่ในเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ซึ่งแต่ละแห่ง
ควรด าเนินการบริหารจัดการตรวจสอบสิทธิให้ประชาชนได้อยู่อาศัยโดยมีกฎหมายรองรับ อาจจะเป็น
การให้เช่าหรือการจัดสรรก็ไดเ้พื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่หาดปากเมง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทไม่สามารถมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ เพราะติดปัญหาเรื่องหลักฐานที่ดิน  
 (๒) ควรแก้ปัญหาเรื่องสิทธิในที่ดินท ากินของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขาไม้แก้ว ซึ่งประชาชนอยู่ก่อนประกาศเขตป่าโดยพิสูจน์ภาพถ่ายทางอากาศมาพิสูจน์ ถ้าอยู่
มาก่อนควรมอบให้แก่กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชน ถ้าประชาชนมาอยู่ภายหลังควรมอบให้
ส านักปฏิรูปที่ดิน ส่วนที่เหลือให้เป็นเขตป่าต่อไป 
  ผู้เสนอ (๑) นายสวัน  เสน่หา ประธานชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง 
   (๒) นายปองศักดิ์  ชอบท ากิจ รองประธานชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง 
   (๓) นางสาวสิริมา  เตษภานุวัฒน์ สมาชิกชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง 
   (๔) นายพีรพนธ์  ลังเมือง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว 
 ๑๔.๘  เรื่อง ปัญหาเรื่องถนนหน้าหาดและสาธารณูปโภคบริเวณหาดปากเมง 
  เรื่องการพัฒนาและดแูลสาธารณูปโภคพ้ืนฐานบริเวณหาดปากเมง โดยเฉพาะถนนหน้าหาด
ยังเป็นถนนเล็ก ๒ เลน ในช่วงเทศกาลและช่วงมรสุมเกิดปัญหาน้ าท่วม ต้นไม้โค่นล้มเสียหายต่อถนน 
ทรัพย์สินและอาคารบ้านเรือน และไฟฟ้าดับหลายชั่วโมง เป็นเวลาหลายวัน 
  ผู้เสนอ นางสาวสิริมา  เตษภานุวัฒน์ สมาชิกชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง 
 ๑๔.๙ เรื่อง การผลักดันให้รังนกแอ่นไทยสามารถส่งออกจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  การตลาดรังนกแอ่นส่วนใหญ่ส่งออกไปสู่ตลาดจีน ก่อนมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
มีการส่งรังนกเข้าจีนโดยผ่านตลาดมืด ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง รังนกจึงถูกพ่อค้าคนกลาง 
กดราคามาโดยตลอด ต่อมาเมื่อมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน ทางการจีนประกาศเชิญชวนให้
ผู้แทนทางการค้าของประเทศคู่ค้ารังนกแอ่น ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฯลฯ ท าข้อตกลง 
(MOU) กับทางการจีน เพ่ือให้การน าเข้ารังนกแอ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้แทนการค้าของไทย
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมท าข้อตกลงการค้ากับทางการจีนไว้แล้ว ตามข้อตกลงการค้า  
รังนกแอ่น ทางการจีนมีข้อก าหนดที่ส าคัญประการหนึ่ง  คือ ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งผลิตจาก
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรังนกแอ่นที่เก็บจากบ้านนกของไทยนั้น ไม่มีกฎหมายรองรับ หน่วยงานของรัฐ ไม่มี
อ านาจหน้าที่ขึ้นทะเบียนบ้านนกแอ่น หรือออกหนังสือรับรองรังนกแอ่นให้ได้ รังนกแอ่นบ้านของไทย 
จึงน าเข้าจีนอย่างถูกต้องไม่ได้ จึงขอให้เร่งปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับกฎกระทรวง ให้หน่วยงานรัฐ



๑๙ 
 

ของไทยรับขึ้นทะเบียนบ้านนกแอ่น ออกหนังสือรับร้องและด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนด  
ทางการค้ารังนกแอ่นของทางการจีน หากรังนกแอ่นไทยน าเข้าจีนอย่างถูกต้องจะเพิ่มรายได้เข้าประเทศ
เป็นจ านวนมาก 
  ผู้เสนอ (๑) นายจิรัฎฐ์  ศุภกีรติโรจน์  ผู้ประกอบการบ้านนก 
   (๒) นางสาวจันทร์เพ็ญ ปริสุทโธนามจันดา ประธานลานประมูลรักนกแอ่นตรัง 
 
๑๕. การสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ได้ด าเนินการจัดท าไลน์กลุ่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล
บทบาทหน้าที่ และภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน
ในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 

 

 
 

  
 
 
 
 
  QR Code ไลน์กลุ่มจังหวัดสตูล  QR Code ไลน์กลุ่มจังหวัดตรัง  

  
 

 
๑๖. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๖๔ ครั้ง    ไฟล์เอกสารสรุปข่าว 

 แบ่งเป็น - สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา)  จ านวน ๒๐ ครั้ง 

   - สื่อภายนอก    จ านวน ๔๔ ครั้ง 

  

 Live สด จากส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตลูและตรัง 

จังหวดัสตูล  - สถติิผู้เข้าชม รวม ๗,๗๕๔ ครั้ง 

   - แชร์ ๑๒๒ ครั้ง 

จังหวดัตรัง  - สถติิผู้เข้าชม รวม ๘,๗๘๖ ครั้ง 

   - แชร์ ๑๕๒ ครั้ง 



๒๐ 
 

  



๒๑ 
 

การประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว 
(Press 

Release) 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดสตูล 
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดตรงั 
- สวท. จังหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๖ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
 
 
 

 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัสตูล - ตรงั  
วันที ่๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- การพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
สตูลและตรัง 
- การลงพ้ืนทีเ่พื่อรับฟังความคิดเห็น
ของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน 

๒ ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

 

- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดสตูล 
- ประชาสมัพันธ์จงัหวัดตรงั 
- สวท. จังหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธ ์เขต ๖ 
- สื่อสว่นกลาง 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 
- สื่อของวฒุิสภา 
   - Line 
   - Facebook 
   - twitter 
   - Intragram 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัสตูล - ตรงั  
วันที ่๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- การพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
สตูลและตรัง 
- การลงพ้ืนทีเ่พื่อรับฟังความคิดเห็น
ของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน 
 

 

การประชาสัมพันธ์ระหวา่งการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
 
 
 
 
 

ข่าว 
- ภาพข่าว 
- สัมภาษณ ์
- คลปิ 

รวมจ านวน 

- Social Media วุฒิสภา 
๑. Facebook วุฒิสภา 
๒. Twitter วุฒิสภา 
๓. Instagram วุฒิสภา 
๔. Line ของวฒุิสภา 

- ก าหนดการจัดโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัสตูล - ตรงั  
วันที ่๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
- การพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด



๒๒ 
 

 
 
 
 
 

ล าดับ 

๔๐ ครั้ง 
 
 
 
 

สื่อ 

จ านวน ๔ ครั้ง 
- สื่อสว่นกลาง 
๑. ส านักขา่ว กรมประชาสมัพันธ ์
- ส านักงานประชาสัมพันธ์จงัหวดั 
- ส านักประชาสมัพันธเ์ขต ๕ 

ช่องทาง 

สตูลและตรัง 
- การลงพ้ืนทีเ่พื่อรับฟังความคิดเห็น
ของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน 
 

ประเดน็ 
 - Live สด 

สถิติผู้เข้าชม 
๑๕,๘๗๒ ครั้ง 
แชร ์๒๗๘ 
ครั้ง 

 

๒. สถานวีิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 
๓. หนังสือพิมพ์ (เล่ม/ออนไลน์) 

- MCOT 
- GNews 
ออนไลน ์

- สื่อท้องถิน่ 
- หนังสือพิมพ์ ๔ เหล่าทัพ 
- หนังสือพิมพ์เพ่ือปวงชน 
- ข่าวไทย ทูเดย ์  

- policemagazine ๒๔ 

 

 

การประชาสัมพันธ์หลังการลงพื้นที ่

ล าดับ สื่อ ช่องทาง ประเดน็ 
๑ สัมภาษณ ์ - สถานีโทรทัศน์ NBT SongKhla 

จ านวน ๒ ครั้ง 
- สื่อของวฒุิสภา 
จ านวน ๔ ครั้ง 

การจดัโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคใต้  
ณ จังหวัดสตูลและตรัง 

๒ รายงาน
เอกสาร 

- สรุปการด าเนนิงานดา้นการ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสมาชกิ
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวดั
ภาคใต้ ณ จังหวดัสตูลและตรัง 

 
  



๒๓ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง 
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