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ค�ำน�ำ

	 คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเท่ียวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ด้านการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยได้รับทุน

สนับสนุนจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ในโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการ 

ใช้ประโยชน์เชงิชมุชน	สงัคม	ภายใต้โครงการจดัการความรูก้ารวจิยัเพือ่การใช้ประโยชน์	ประจ�า

ปี	2563	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่องค์ความรูใ้นการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการชมุชนด้าน

การท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา	 ในคู่มือเล่มน้ีได้อธิบายถึงขั้นตอนการด�าเนินงาน 

ทุกขั้นตอน	 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถน�าความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการ

ท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญประจ�าจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดท�า		

		 		 							 	 	 	 		มีนาคม	2564
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ควำมเป็นมำของโครงกำร

		 ค�าขวัญประจ�าจังหวัดสงขลา	คือ	“นกน�้ำเพลินตำ สมิหลำเพลินใจ เมืองใหญ่สอง

ทะเล เสน่ห์สะพำนป๋ำ ศูนย์กำรค้ำแดนใต้”	การท่องเที่ยวตามค�าขวัญประจ�าจังหวัดสงขลา

นับเป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	ทั้งนี้	เพราะไม่เคยมีรูปแบบการท่องเที่ยวและไม่มีการจัด 

น�าเที่ยวตามค�าขวัญจังหวัดสงขลา

	 การท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญัจงัหวดัสงขลา 

เป็นการท่องเท่ียวโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยว	 	 รวมถึงเป็นการสร้าง

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว 

ในจงัหวดัสงขลา	และเป็นการสร้างพนัธมติรร่วมกันระหว่างชุมชน 

ในการร่วมกันจัดการการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัด

สงขลา	 และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความ

สมบูรณ์และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว	 รวมถึง

เป็นการสนับสนุนฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชน	ซึ่งบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ความเป็นชุมชน	โดยตวัแทนชุมชน

เป็นผูน้�าเสนอและสร้างการเรยีนรูแ้ก่นกัท่องเทีย่วทีม่คีวามสนใจ 

เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา	 อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสงขลาให้ด�ารงอยู่อย่างยั่งยืน

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว

ตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา	 โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน	เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชน

ด้านการท่องเที่ยว	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

รองรับการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา 

อกีทัง้พัฒนาเส้นทาง	รปูแบบและกจิกรรมการท่องเทีย่ว 

ตามรอยค�าขวัญฯ	 รวมถึงสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

โดยชมุชนในการจดัการการท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญัฯ	

ทั้งนี้	 ชุมชนด้านการท่องเท่ียวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวในทุก 

ขั้นตอน	 และมีบทบาทส�าคัญในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว 

ตามรอยค�าขวญัจงัหวดัสงขลา	โดยมหีน่วยงานด้านการท่องเทีย่วในจงัหวดัสงขลาเข้ามาส่งเสริม

และสนบัสนนุให้การด�าเนนิงานด้านการท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญัฯ	เป็นไปได้อย่างราบรืน่และ

สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วัตถุประสงค ์

	 1.	เพือ่ส�ารวจพืน้ทีแ่ละเกบ็รวบรวมข้อมลูชมุชนในเส้นทางการท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญั 

	 	 จังหวัดสงขลา

	 2.	เพือ่พฒันาศกัยภาพและเพิม่องค์ความรูด้้านการท่องเทีย่วให้กบัผูป้ระกอบการชมุชน 

	 	 ในเส้นท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา

	 3.	เพ่ือพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยง	ก�าหนดรปูแบบ	และกจิกรรมการท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญั 

	 	 จังหวัดสงขลา

	 4.	เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ	 

	 	 จังหวัดสงขลา	

		 5.	เพ่ือขยายผลการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอย 

	 	 ค�าขวัญจังหวัดสงขลา	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ขั้นตอนกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว

		 1.	 ประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนด้านการท่องเที่ยว

	 2.	 วิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรคของชุมชนด้านการท่องเที่ยว	

		 3.	 วเิคราะห์กลยทุธ์เชงิรกุ	เชงิป้องกนั	เชงิแก้ไข	และเชงิรบัของชุมชนด้านการท่องเทีย่ว	

		 4.	 ก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว

		 5.	 วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว	

		 6.	 คัดเลือกชุมชนในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ	 

	 	 จังหวัดสงขลา

		 7.	 ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ	 

	 	 จังหวัดสงขลา

	 8.	 ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

		 9.	 ประเมินผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา

		 10.	ก�าหนดเส้นทาง	 รูปแบบ	 กิจกรรม	 โปรแกรม	 และทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว 

	 	 ตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา

		 11.	จัดตั้งกลุ ่มในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยค�าขวัญจังหวัด 

	 	 สงขลา

		 12.	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ขัน้ตอนที ่1 ประเมนิศกัยภำพของผูป้ระกอบกำรชุมชนด้ำนกำรท่องเทีย่ว
		 เป็นการรวบรวมผลการวจัิยเกีย่วกับระดบัศกัยภาพด้านการท่องเทีย่วของผู้ประกอบการ 

ชุมชน	 6	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	 	 2)	 ด้านความรู้เกี่ยวกับภาษา 

3)	ด้านทกัษะ	4)	ด้านทศันคต	ิ	5)	ด้านบคุลกิภาพ	และ	6)	ด้านจรยิธรรม	เพือ่น�าข้อมลูเบือ้งต้นไป 

ใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา

6
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ขั้นตอนที่ 2 วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค

ของชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว

		 การวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรค	 เรียกว่าการวิเคราะห์	 SWOT 

ค�าว่า	SWOT	เป็นตวัย่อทีม่าจาก	Strengths	:	S	หมายถงึ	จดุแขง็หรอืข้อได้เปรียบ		Weaknesses	

:	W	หมายถงึ	จดุอ่อนหรอืข้อเสยีเปรยีบ		Opportunities	:	O	หมายถงึ		โอกาสทีจ่ะด�าเนนิการได้ 

และ	Threats	 :	T	หมายถึง	อุปสรรค	ข้อจ�ากัด	หรือปัจจัยที่คุกคามการด�าเนินงานของชุมชน	

การวิเคราะห์	 SWOT	 เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 2	 ด้าน	 คือ	 สภาพแวดล้อมภายใน 

(การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน)	 และสภาพแวดล้อมภายนอก	 (การวิเคราะห์โอกาสและ

อุปสรรค)	เพื่อประเมินจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาสและอุปสรรค		ทั้งนี้	ผลจากการวิเคราะห์	SWOT	

ของชุมชนด้านการท่องเที่ยวสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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·	 การวิเคราะห์จุดแข็งของชุมชนด้านการท่องเท่ียว	 เป็นการค้นหาจุดเด่นที่เป็นข้อได้

เปรยีบของชมุชน	ได้แก่	ความโดดเด่น		ความสมบรูณ์	ความเพยีงพอ	ความไม่มปัีญหา

ของปัจจัยต่างๆ	 ภายในชุมชน	 ซึ่งส่งผลบวกให้แก่ชุมชน	 และสามารถน�ามาใช้เป็น 

จุดขายในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนได้

·	 การวิเคราะห์จุดอ่อนของชุมชนด้านการท่องเท่ียว	 เป็นการค้นหาจุดด้อยที่เป็น 

ข้อเสยีเปรยีบของชมุชน	ได้แก่	สิง่ทีช่มุชนยงัขาด	สิง่ทีช่มุชนมแีต่ด้อยกว่าทีอ่ืน่	สภาพ

ทีเ่สยีเปรียบ	ความขาดประสทิธภิาพ	ความมปัีญหา	ความขาดแคลน	ความไม่เพยีงพอ

ของปัจจัยต่างๆ	ภายในชุมชน	ซึ่งส่งผลลบแก่ชุมชน	และจ�าเป็นต้องท�าการปรับปรุง	

แก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน

·	 การวเิคราะห์โอกาสของชมุชนด้านการท่องเทีย่ว	เป็นการค้นหาปัจจยัหรอืสถานการณ์

ภายนอกทีเ่อือ้ประโยชน์และสนบัสนนุการด�าเนนิงานของชมุชนให้สามารถด�าเนนิไป

ด้วยด	ีบรรลวัุตถปุระสงค์อย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล	ซึง่การวเิคราะห์โอกาส

สามารถน�ามาใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 

ของชุมชน

·	 การวิเคราะห์อุปสรรคของชุมชนด้านการท่องเที่ยว	 เป็นการค้นหาปัจจัยหรือ

สถานการณ์ภายนอกทีข่ดัขวางไม่ให้การด�าเนนิงานของชมุชนเป็นไปด้วยด	ีท�าให้ไม่ได้ 

ผลลัพธ์ตามต้องการ	 หรืออาจส่งผลกระทบท�าให้ชุมชนประสบความล้มเหลว 

หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้	 ซ่ึงการวิเคราะห์อุปสรรคสามารถน�ามาใช้ใน 

การก�าหนดกลยุทธ์เชิงป้องกันในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
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ขั้นตอนที่ 3 วิเครำะห์กลยุทธ์เชิงรุก เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข และ

        เชิงรับของชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว
	 การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก	กลยุทธ์เชิงป้องกัน	กลยุทธ์เชิงแก้ไข	และกลยุทธ์เชิงรับ

ของชุมชนด้านการท่องเท่ียว	 โดยใช้การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย	TOWS	Matrix	 เป็นการน�า

ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละคู่	 ท�าให้เกิดกลยุทธ์ในการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว	4	กลยุทธ์	ซึ่งผลจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย	TOWS	

Matrix	 สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้อย่าง

เหมาะสม

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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·	 กลยุทธ์เชิงรุก	(SO	Strategy)	เป็นการจับคู่จุดแข็ง	(S)	กับโอกาส	(O)	เพื่อรวมตัวเป็น

กลยทุธ์	SO		ซึง่เป็นการใช้จดุแขง็และโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั	เพือ่ทีจ่ะน�ามาก�าหนด

เป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อบุกตลาดการท่องเที่ยวใหม่

·	 กลยทุธ์เชงิป้องกนั	(ST	Strategy)	เป็นการจบัคูจ่ดุแขง็	(S)	กบัอปุสรรค	(T)	เพือ่รวมตวั 

เป็นกลยุทธ์	 ST	 ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งป้องกันอุปสรรค	 ได้มาจากการน�าข้อมูลการ

ประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและข้อจ�ากัดมาพิจารณาร่วมกัน	 เพื่อที่จะน�า

มาก�าหนดกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน	เปลี่ยนวิกฤติที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส

·	 กลยุทธ์เชิงแก้ไข	(WO	Strategy)	เป็นการจับคู่จุดอ่อน	(W)	กบัโอกาส	(O)	เพือ่รวมตวั

เป็นกลยทุธ์	WO	ซึง่เป็นการขจดัจดุอ่อนโดยใช้โอกาส	ได้มาจากการน�าข้อมลูการประเมนิ

สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นจดุอ่อนและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั	เพือ่ทีจ่ะน�ามาก�าหนดเป็น

กลยุทธ์ในเชิงแก้ไข	ก�าจัดจุดอ่อนให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด

·	 กลยุทธ์เชิงรับ	 (WT	 Strategy)	 เป็นการจับคู ่จุดอ่อน	 (W)	 กับอุปสรรค	 (T) 

เพ่ือรวมตวัเป็นกลยทุธ์	WT	ซึง่เป็นการขจดัจุดอ่อนป้องกนัอปุสรรค	ได้มาจากการน�าข้อมูล 

การประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและข้อจ�ากัดมาพิจารณาร่วมกัน	 เพื่อที่

จะน�ามาก�าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรับ	สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่

คาดคิด
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ข้ันตอนที ่4 ก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพชมุชน ด้ำนกำรท่องเทีย่ว 

		 การก�าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวเป็นการน�า 

4	กลุยทธ์	คือ	กลยุทธ์เชิงรุก	กลยุทธ์เชิงป้องกัน	กลยุทธ์เชิงแก้ไข	และกลยุทธ์เชิงรับ	มาก�าหนด

เป็นแนวทางการพฒันาศกัยภาพชมุชน	5	ด้าน	ประกอบด้วย	1)	ด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

2)	 ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว	 3)	 ด้านความร่วมมือ	 	 4)	 ด้านการบริการที่เป็นเลิศ 

และ	5)		ด้านการพัฒนาตนเอง		

ขั้นตอนที่ 5 วิเครำะห์พฤติกรรมและควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว

		 เป็นการรวบรวมผลการวิจัยเก่ียวกับการท่องเท่ียวชมุชนในประเด็น	พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว 

ความคาดหวงั	การรับรู	้ความพงึพอใจและความต้องการของนกัท่องเทีย่วในการท่องเทีย่วชมุชน 

มาสังเคราะห์และคัดกรองเฉพาะข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

ด้านการท่องเทีย่วทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วม	และน�าข้อมลูทีเ่กีย่วข้องไปใช้ในการพฒันาศกัยภาพชุมชน

เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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 ขั้นตอนที่ 6 คัดเลือกชุมชนในกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว  

       ตำมรอยค�ำขวัญจังหวัดสงขลำ

		 การคัดเลือกชุมชนในการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ	

จังหวัดสงขลา	จ�านวน	10	ชุมชน	โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก	ดังนี้		

1.	 ชุมชนมีที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา	 หรือ 

แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เชื่อมโยง			

2.	ชุมชนมีความพร้อมในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน		

3.	ผู้น�าชุมชนและชาวบ้านให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน			

4.	 มีผู้น�าและตัวแทนชุมชนจ�านวน	 30	 คน	 ในการเข้าร่วมเรียนรู้	 รับการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง	 และเข้าร่วมท�ากิจกรรมในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน

ตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา
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ขั้นตอนที่ 7 ถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

      ตำมรอยค�ำขวัญจังหวัดสงขลำ

		 การถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากผลงานวจิยัทีผ่่านมา	เป็นการสร้างการรับรูแ้ละความเข้าใจ

เกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในชมุชน	เพือ่เตรยีมความพร้อมต่อการด�าเนนิงานใน

การท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา	ประกอบด้วยองค์ความรู้	ดังนี้

1.	องค์ความรูเ้กีย่วกับระดบัศกัยภาพของผูป้ระกอบการท่องเทีย่วชมุชน	จงัหวดัสงขลา		

2.	 องค์ความรู้เกี่ยวกับจุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรคของผู้ประกอบการ 

ท่องเที่ยวชุมชน	จังหวัดสงขลา	

3.	องค์ความรู้เกีย่วกบักลยทุธ์เชงิรกุ	กลยทุธ์เชิงป้องกนั	กลยทุธ์เชงิแก้ไข	และกลยทุธ์

เชิงรับของชุมชนด้านการท่องเที่ยว

4.	 องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน	

จังหวัดสงขลา		

5.	องค์ความรู้เกีย่วกับพฤตกิรรม	ความคาดหวงั	การรับรู	้ความพงึพอใจ	และความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

6.		องค์ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา

7.		องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัดสงขลา

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ขั้นตอนท่ี 8 ถ่ำยทอดควำมรู ้ในกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบ 

         กำรท่องเที่ยวชุมชน

		 การถ่ายทอดความรูใ้นการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการท่องเทีย่วชุมชน	ในประเดน็	

1)	ทิศทางของจังหวัดในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน	จังหวัดสงขลา	2)	นโยบายภาครัฐ

ต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน	3)	แนวโน้มการท่องเที่ยวชุมชนยุค	4.0	การปรับตัวของ

ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลาในยุคโควิด-19	4)	การขึ้นทะเบียนน่ารู้	กับ	อย.	

5)	การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	6)	การประเมินและขอการรับรองฮาลาล 

7)	 การสร้างมูลค่าเพิ่มและการสื่อสารการตลาด	 ยุค	 4.0	 8)	 ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกับ 

การท่องเที่ยวชุมชน	 และ	 9)	 การท�าการตลาดท่องเท่ียวออนไลน์	 4.0	 เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ 

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
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 ขั้นตอนที่ 9 ประเมินผลิตภัณฑ์ของชุมชนในกำรท่องเที่ยว

  ตำมรอยค�ำขวัญสงขลำ
	 ให้ตวัแทนแต่ละชมุชนน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ของชุมชน	เพือ่ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ

ท�าการประเมินผลิตภัณฑ์ของชุมชน	และให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี

คุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น	ในการรองรับการท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา										

		 กลุ่มผู้ประเมิน	คือ	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน	จังหวัดสงขลา	

ประกอบด้วย	ผู้น�าและชาวบ้านในชุมชน	ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน	ตัวแทนจากหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนด้านการท่องเทีย่ว	และนกัท่องเทีย่ว	โดยในการประเมนิใช้การสมัภาษณ์และ

สนทนากลุ่มย่อย

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ขั้นตอนที่ 10 ก�ำหนดเส้นทำง รูปแบบ กิจกรรม โปรแกรม และ 

         ทดสอบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวตำมรอยค�ำขวัญ 

         จังหวัดสงขลำ
		 การก�าหนดเส้นทาง	รูปแบบ	กิจกรรม	โปรแกรมการท่องเที่ยว	และทดสอบกิจกรรม

การท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา	มีรายละเอียดดังนี้

1.	 ก�าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา	 โดยให้ครอบคลุม 

แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดตามค�าขวัญจังหวัดสงขลา	

2.	ก�าหนดเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวตามจ�านวนวันท่ีเข้ามาท่องเที่ยว	เป็น	2	รูปแบบ 

คือ	 	 1)	 ท่องเที่ยวแบบวันเดียว	 ไปเช้าเย็นกลับ	 มี	 3	 โปรแกรม	 และ	 2)	 ท่องเท่ียวแบบ	 

2	วัน	1	คืน	มี	2	โปรแกรม		

3.	 ก�าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวตามลักษณะบริบทของชุมชน	 โดยชุมชนด้านการ

ท่องเท่ียวในแต่ละชุมชนเป็นผู ้ก�าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน	

และสร้างความน่าสนใจเพื่อเสนอต่อนักท่องเที่ยว		

4.	ก�าหนดโปรแกรมการท่องเทีย่ว	โดยท�าการก�าหนดร่วมกนัจากทกุภาคส่วน	ประกอบด้วย 

ชุมชนที่มีส่วนร่วมทั้งหมด	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว	 โดยให้มีความ

สอดคล้องกบัเส้นทางท่องเทีย่ว	รปูแบบ	และกจิกรรมการท่องเท่ียวตามรอยค�าขวญัจงัหวดัสงขลา

5.	 การท่องเที่ยวชุมชน	 เพื่อทดสอบกิจกรรม	 และการให้บริการการท่องเที่ยวของ

แต่ละกลุ่มชุมชน	 ในเส้นทางการท่องเท่ียวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา	 และประเมินความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยว
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ขั้นตอนที่ 11  จัดตั้งกลุ่มในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว      

  ชุมชนตำมรอยค�ำขวัญจังหวัดสงขลำ

		 การจัดตั้งกลุ่มในการด�าเนินงานด้านการท่องเท่ียวชุมชนโดยก�าหนดผู้เป็นแกนน�า

หลักในการขับเคลื่อนการท่องเท่ียวตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา	 ให้สามารถด�าเนินงานไปได้ 

อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง		มีรายละเอียดดังนี้		

1.	 ก�าหนดโครงสร้าง	บทบาทหน้าที่ของกลุ่มในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 

	 	 ตามรอยค�าขวัญจังหวัดสงขลา

2.	 คัดเลือกแกนน�าของกลุ่มในการขับเคลื่อนและก�าหนดผู้ท�าหน้าที่รับผิดชอบใน 

	 	 ด้านต่างๆ

3.	 ก�าหนดวัตถุประสงค์	ระเบียบ	กฎเกณฑ์	และกติกาของกลุ่ม

4.	 ก�าหนดแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามรอยค�าขวัญ	 

	 	 จังหวัดสงขลา

ขั้นตอนที่ 12 จัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวตำมรอยค�ำขวัญ 

  จังหวัดสงขลำ
		 การจดัท�าสารสนเทศในรปูแบบของคูม่อืการท่องเทีย่วตามรอยค�าขวญัจงัหวดัสงขลา	

รวมถึงการจัดท�าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์การท่องเท่ียวและส่ือสังคมออนไลน์	 อาทิ	

เพจท่องเที่ยว	และ	Facebook	เป็นต้น

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ชุมชนท่องเที่ยวตำมรอยค�ำขวัญจังหวัดสงขลำ

 ชุมชนคลองแห

ที่อยู่	ต.คลองแห	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	 																								

โทร.	098-0103696		(คุณระวีวรรณ		อาจไพรินทร์)

ผลิตภัณฑ์		ตลาดน�้าผสานวัฒนธรรม
ชุมชนคลองแหเป็นชุมชนที่มีตลาดน�้าที่จ�าหน่ายสินค้าในเรือและตลาดโบราณ	

จ�าหน่ายสนิค้าบนบก	มอีาหารพืน้บ้านของภาคใต้	จดุเด่นทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่ของตลาดน�า้แห่งนี้ 

ก็คือ	 การเพิ่มเสน่ห์กลิ่นอายโบราณด้วยการแต่งกายชุดไทยแบบโบราณ	 และใช้ภาชนะจาก

ธรรมชาติ	คือ	กะลามะพร้าวและกระบอกไม้ไผ่	 	ภายในตลาดมีเรือบริการน�าเที่ยวชมทิวทัศน์ 

ของสองฝั่งคลองและยังสามารถเช่ือมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ	 เช่น	 ปากน�้าแหลมโพธิ	์

จิตรกรรมฝาผนัง	วัดคูเต่า	และมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา
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   ชุมชนบ้านท่าไทร

ที่อยู่	หมู่	5	ต.เกาะยอ	อ.เมือง	จ.สงขลา							 																								

โทร.	089-6589529		(คุณยมนา		สินธุรัตน์)

ผลิตภัณฑ์		ผ้าทอเกาะยอ		ถุงผ้า		กระเป๋า		สาหร่ายผมนาง		บูดู
ชุมชนบ้านท่าไทรมีทัศนียภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอตลอดจน 

มีความงดงามของธรรมชาติผสมผสานกับวิถีทางวัฒนธรรมท่ีด�ารงคุณค่าทางประวัติศาสตร	์

แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	 คือ	 สถาบันทักษิณคดีศึกษา	 วัดท้ายยอ	 รวมถึงมีผลิตภัณฑ์

ชุมชนมากมาย	 อาทิ	 กะปิ	 กล่องทิชชูผ้าเกาะยอ	 ผ้าทอลายเกร็ดปลาขี้ตัง	 ปลากะพงแห้ง 

และน�้าบูดู		เป็นต้น

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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  ชุมชนบ้านสวนทุเรียน

ที่อยู่	หมู่	4	ต.เกาะยอ	อ.เมือง	จ.สงขลา																		

โทร.	081-8725206		(คุณฐานวัฒน์		เจริญพรทิพย์)

ผลิตภัณฑ์ 	เครื่องแกง	น�้าพริก	

น�้าปลาหวาน	หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
ชุมชนบ้านสวนทุเรียน	 เป็นหมู่บ้านของต�าบลเกาะยอที่ปลูกไม้ผลมากที่สุด	 มีไม้ผล

นานาชนิด	เช่น	จ�าปาดะ	กระท้อน	ขนุน	ละมุด	และมีทุเรียนปลูกมากกว่าที่อื่น	จึงเป็นที่มาของ

ชื่อ	บ้านสวนทุเรียน	กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	คือ	การเที่ยวชม	ชิมผลไม้	และเป็นแหล่ง 

เรียนรู้	 	 ตลอดจนให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ลงเรือล่องชมวิถีชีวิตประมง	 และชมทิวทัศน์

ความสวยงามของทะเลสาบสงขลา	 รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมาย	 อาทิ	 ผ้าทอเกาะยอ 

หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ		ขนมจีบปลากะพง	เป็นต้น
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  ชุมชนบ้านร�าแดง

ที่อยู่	หมู่	3	ต.ร�าแดง	อ.สิงหนคร	จ.สงขลา	

โทร.	093-7421175		(คุณกัญกมล		หาญณรงค์)

ผลิตภัณฑ์		น�้าส้มสายชูจากตาลโตนด		น�้าผึ้งตาลโตนด		น�้าเผ็ด		

															ชาดอกปอเทือง
การท่องเท่ียวในชุมชนร�าแดงเป็นการท่องเท่ียวแบบเรียนรู้กระบวนการท�านาตั้งแต่

การหว่านข้าว	การด�านา	การเกี่ยวข้าว	การสีข้าว		มีการแสดงการขึ้นต้นตาล	โดยใช้ไม้คาบตาล	

การเคี่ยวตาล	การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด	และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมาย		

ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี	 บริเวณท้องนากว่า	 300	 ไร่	 เต็มไปด้วยบรรยากาศ 

ทุ่งดอกปอเทืองที่ออกดอกผลิบานเหลืองอร่ามเต็มไปทั้งท้องทุ ่ง	 รอต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่มาเยี่ยมเยือน	ผสมผสานกับภาพบรรยากาศธรรมชาติท้องทุ่งที่ลงตัว

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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     ชุมชนบ้านดอนทิง

ที่อยู่	หมู่	1	ต.ปากรอ	อ.สิงหนคร	จ.สงขลา

โทร.	094-3879718		(คุณไพฑูรย์		ไชยานุวงศ์)

ผลิตภัณฑ์  จาวตาลเชื่อม		กุ้งหวานจากทะเลสาบ		น�้าพริกกุ้งเสียบ	

															น�้าพริกแมงดา
ชมุชนบ้านดอนทงิต้ังอยูบ่นพืน้ทีส่งู	น�า้ไม่สามารถท่วมได้	จงึเรยีกว่า	“ดอน”	ซึง่หมายถงึ 

ที่โคกสูง	 ในหมู่บ้านมีหนองน�้าประมาณ	 5	 แห่ง	 และมีฝูงสัตว์โดยเฉพาะกระทิงมาเล่นน�้าใน

หนองน�้าเป็นประจ�า	 ชาวบ้านจึงตั้งชื่อบ้านว่า	  “บ้ำนดอนทิง”	 	 ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ ่

ท�าอาชีพเกี่ยวกับน�้าตาลสด	 โดยน�าน�้าตาลสดมาขายและแปรรูป	 	 ชาวบ้านส่วนหนึ่งประกอบ

อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง		

กิจกรรมการท่องเที่ยว	 เช่น	 การให้นักท่องเที่ยวตกปลาเพื่อพักผ่อน	 ชมแสงอาทิตย์

ยามเย็น	 เที่ยวชมสถานท่ีทางศาสนา	 และสักการะบูชาพระเกจิอาจารย์	 เพื่อเป็นสิริมงคล 

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
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จังหวัด “สงขลา” Songkhla

    ชุมชนบ้านมิไร

ที่อยู่	หมู่	7	ต.ท่าหิน	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา

โทร.	081-2757156		(คุณพูนทรัพย์		ชูแก้ว)

ผลิตภัณฑ์		สบู่ก้อน	สบู่เหลว		เซรั่มจากตาลโตนด		น�้าตาลโตนดผล

ชมุชนบ้านมไิรเป็นชมุชนเข้มแขง็	มวีถิแีห่งส�านกึรกับ้านเกดิ	เป็นแหล่งรวมวถิพืีน้บ้าน 

ของคาบสมุทรสทิงพระที่สมบูรณ์	3	ประการ	คือ “โหนด นำ เล”   

“โหนด”	 มาจากการท�าตาลโตนดท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจต่อลมหายใจของคนคาบสมุทร

แห่งนี้		“นำ”	มาจากการท�านาที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อรักษาระบบนิเวศให้ดีตลอดไป	และ 

“เล”	 คือการท�าประมงน�้าจืดในทะเลสาบสงขลา	 	 การท่องเที่ยวในชุมชน	 คือ	 การล่องเล 

ชมธรรมชาติและวิถีประมงในทะเล	 ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน	ดูการยกยอที่เป็นเครื่องมือจับ

ปลาพืน้บ้าน		ผลิตภณัฑ์ชมุชนทีน่่าสนใจ	อาท	ิสบู่ตลาดโตนด	ข้าวหอมมะลิปลอดสารพษิ		เป็นต้น

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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จังหวัด “สงขลา” Songkhla

    ชุมชนบ้านกระดังงา

ที่อยู่	หมู่	3	ต.กระดังงา	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา

โทร.	089-2975172		(คุณอับดุลเหล๊าะ	จันทร์ลิหมัด)

ผลิตภัณฑ์		การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		อาหารทะเลสด	ๆ	จากทะเล

คนในชมุชนบ้านกระดงังามอีาชพีท�าประมงเป็นพืน้ฐาน	และท�าการอนรุกัษ์ทรพัยากร

ทางทะเลฝั่งอ่าวไทย	มีการจัดตั้งฟาร์มทะเล	ธนาคารปูชุมชน	การท�าเขตอนุรักษ์	“ฟาร์มทะเล”	

การเพาะพนัธ์ปทูะเลเพือ่ปล่อยกลบัสูท่ะเล	ซึง่นับเป็นแหล่งรายได้และแหล่งอาหารทีย่ัง่ยนืของ

ชุมชน	

มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม	เช่น	การปล่อยปู	ปล่อยกุ้ง	กลับคืนสู่ทะเล	และ

ศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ปูทะเล
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จังหวัด “สงขลา” Songkhla

  ชุมชนบ้านเลียบ

ที่อยู่	หมู่	1	ต.ดีหลวง	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา	

โทร.	081-2762836		(คุณสุภัทร์		บัวหัน)

ผลิตภัณฑ์		ขนมดู		ข้าวแต๋น

วดัต้นเลยีบ	ปชูนยีสถานทีฝั่งรกหลวงปูท่วดเหยยีบน�า้ทะเลจดื	เป็นบ้านเกดิและสถานที ่

ฝังรกหลวงปู่ทวดเหยียบน�้าทะเลจืด	 ตามต�านานท่ีมีหลักฐานปรากฏอยู่จริงบนคาบสมุทร

สทิงพระ	 หากได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีและเป็นมงคลต่อชีวิต 

ในด้าน	 “ชีวิตมีรำกฐำนมั่นคง”	 ภายในวัดแห่งน้ี	 ยังมีศาลาที่ประดิษฐานของหลวงปู่ทวด 

องค์ที่สวยที่สุดในโลกองค์หนึ่ง	

สถานทีท่่องเทีย่วในชมุชน	นอกจากวดัเลยีบแล้ว	ยงัมเีจดย์ี	3	ยอด	พทุธมณุเีป็นศาลา

โถงไม้ทรงไทยสร้างผสมผสานระหว่างไม้กบัปนู	มคีวามวจิติรงดงาม	ผลติภณัฑ์ชมุชนทีน่่าสนใจ	

อาทิ	ข้าวแต๋น	ขนมทองม้วน	ลูกตาลลอยแก้ว	และขนมลา	เป็นต้น

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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จังหวัด “สงขลา” Songkhla

   ชุมชนบ้านคลองฉนวน

ที่อยู่	หมู่	5	ต.ชุมพล	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา

โทร.	086-2890377		(คุณด�า		คล้ายสีนวล)

ผลิตภัณฑ์		น�้าตาลแว่น		น�้าตาลโตนดผง		น�้าตาลปี๊บจากตาลโตนด

หมู่บ้านซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งอารยธรรมทางศาสนา	 มนต์ขลังของ 

ร่องรอยสถาปัตยกรรมอันล�้าค่า	 ยังคงปรากฏบนคาบสมุทรสทิงพระแห่งนี้	 	 เป็นแหล่งเรียนรู้

ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน�้าทะเลจืด	 ต�านานท่ียังคงขับขานเรื่องราวย้อนรอยประวัติศาสตร ์

อนัยิง่ใหญ่กับสถานทีศ่กัด์ิสทิธิม์หาสริมิงคลแห่งชวีติ	เยีย่มชมวิถีเกษตรพอเพยีงตามแนวพ่อหลวง	 

ณ	บ้านทรัพย์ในดิน	ชมวิถีโหนด	กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น�้าตาลโตนด	สัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิน่ของคาบสมทุรสทงิพระ	ชมการแปรรปูน�า้ตาลแว่น	น�า้ตาลป๊ีบ	น�า้ตาลโตนดผง	และขนมด ู

เป็นต้น
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จังหวัด “สงขลา” Songkhla

   ชุมชนบ้านคลองรี

ที่อยู่	หมู่	5	ต.คลองรี	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา

โทร.	089-8706308		(คุณวิวัฒน์		ตั่นหุ้ย)

ผลิตภัณฑ์		กิจกรรมล่องแพ		ลูกตาลเชื่อม		ถ่านอัดแท่ง

ต�าบลคลองรีมีกิจกรรมท่องเที่ยว	โดยการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนคลองรี	เช่น	วิถีโหนด	

วิถีเล		และมีการจัดท�าแพล่องในทะเลสาบสงขลา	ส�าหรับให้บริการแพท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ	

ทั้งประชุม	สัมมนา	แบบไปเช้าเย็นกลับ	และแบบค้างคืน	รวมถึงล่องแพชมวิว	3	ชั่วโมง	เพื่อชม

ทศันยีภาพความงดงามบนท้องทะเล	ในส่วนผลติภณัฑ์ของชมุชนทีน่่าสนใจ	ได้แก่	จาวตาลเชือ่ม	

น�้าผึ้งโหนด	และปลาดุกร้า	เป็นต้น

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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จังหวัด “สงขลา” Songkhla

การเดินทางท่องเที่ยวตามรอยค�าขวัญ จังหวัดสงขลา

“นกน�้าเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล 
เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต”้

มี 2 รปูแบบ 5 โปรแกรม ใน 5 เส้นทาง

 โปรแกรม One Day Trip เส้นทางที ่1 

    “ย่านเมืองเก่า สมิหลา เกาะยอ คลองแห” 

เช้าเย็นกลับ

07.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า (แต่เตี้ยม ติ่มซำา) อาหารขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่

08.00 น.  - เดินชอปปิงในตลาดกิมหยง แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก

09.00 น.  - ออกเดินทางจากอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปย่านเมืองเก่า อำาเภอเมือง

10.00 น.  - เดินชมสถาปัตยกรรมงดงามแถวย่านเมืองเก่า ถ่ายภาพสตรีทอาร์ทตามผนังอาคาร 
 บ้านเรือนต่าง ๆ ชมตึกโบราณ  บ้านนครใน โรงสีแดง “หับ โห้ หิ้น”

11.00 น. - ท่องเที่ยวหาดสมิหลา ชมทิวทัศน์อันงดงามของเกาะหนูเกาะแมว ถ่ายรูปกับ 
 นางเงือกทอง ซึง่เป็นสัญลกัษณ์ของหาดสมหิลา เทีย่วชมประตมิากรรมพญานาคพ่นนำา้

12.00 น.  - รับประทานอาหารเที่ยง  

13.00 น.  - นั่งรถชมสะพานป๋าเปรม สะพานคอนกรีตข้ามทะเลสาบยาวที่สุดในประเทศไทย

13.30 น.  - ไหว้พระนอนองค์ใหญ่ทีว่ดัแหลมพ้อ ชมสถาปัตยกรรมลำา้ค่า “กฏุแิบบเรอืนไทยป้ันหยา” 

14.00 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าไทรและชุมชนบ้านสวนทุเรียน ชมการสาธิตการทอผ้าแบบ   
 พ้ืนบ้าน ซ่ึงรู้จักในนามของ “ผ้าทอเกาะยอ” ชมกระบวนการผลิตสินค้าและเลือกซ้ือ 
 สินค้าชุมชนบ้านท่าไทรและชุมชนบ้านสวนทุเรียน

16.30 น. - ท่องเที่ยวตลาดนำ้าคลองแห ตลาดผสานวัฒนธรรม ขายอาหารคาวหวานและอาหาร 
 พื้นบ้าน โดยใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

18.00 น.  - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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จังหวัด “สงขลา” Songkhla

โปรแกรม One Day Trip เส้นทางที ่2 
   “ย่านเมืองเก่า สมิหลา ร�าแดง ดอนทงิ มิไร” 

เช้าเย็นกลับ

07.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า (แต่เตี้ยม ติ่มซำา) อาหารขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่

08.00 น.  - เดินชอปปิงในตลาดกิมหยง แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก

09.00 น.  - ออกเดนิทางจากอำาเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไปย่านเมอืงเก่า อำาเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา

10.00 น.  - เดินชมสถาปัตยกรรมงดงามแถวย่านเมืองเก่า ถ่ายภาพสตรีทอาร์ทตามผนังอาคาร  
 บ้านเรือนต่างๆ ชมตึกโบราณ บ้านนครใน โรงสีแดง “หับ โห้ หิ้น”

11.00 น. - ท่องเที่ยวหาดสมิหลา ชมทิวทัศน์อันงดงามของเกาะหนูเกาะแมว ถ่ายรูปกับ  
 นางเงือกทอง สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา เที่ยวชมประติมากรรมพญานาคพ่นนำ้า

12.00 น.  - รับประทานอาหารเที่ยง  

13.00 น.  - นั่งรถชมสะพานป๋าเปรม สะพานคอนกรีตข้ามทะเลสาบยาวที่สุดในประเทศไทย 

13.30 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านรำาแดง ชมวิถีวัฒนธรรมจากฐานการเรียนรู้และอัตลักษณ์ 
   ชุมชน โหนด-นา-ไผ่-คน  ชม The Hulk หุ่นฟางยักษ์ที่ถือลูกตาลในมือ และเลือก 
   ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

15.00 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนดอนทิง ชมสถานที่ทางศาสนาและสักการะบูชาพระเกจิอาจารย์ 
   เพื่อเป็นสิริมงคล และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

16.30 น. - ท่องเทีย่วชมุชนบ้านมไิร  แหล่งรวมวถีิพืน้บ้านของคาบสมทุรสทงิพระ “โหนด นา เล” 
  ชมธรรมชาติและวิถีประมงในทะเล ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดูการยกยอที่เป็น 
   เครื่องมือจับปลาพื้นบ้าน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

18.00 น.  - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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จังหวัด “สงขลา” Songkhla

โปรแกรม One Day Trip เส้นทางที ่3
 “ย่านเมืองเก่า สมิหลา กระดังงา คลองรี คลองฉนวน บ้านเลยีบ”  

เช้าเย็นกลับ

07.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า (แต่เตี้ยม ติ่มซำา) อาหารขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่

08.00 น.  - เดินชอปปิงในตลาดกิมหยง แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก

09.00 น.  - ออกเดนิทางจากอำาเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไปย่านเมอืงเก่า อำาเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา

10.00 น.  - เดินชมสถาปัตยกรรมงดงามแถวย่านเมืองเก่า ถ่ายภาพสตรีทอาร์ทตามผนังอาคาร 
 บ้านเรือนต่างๆ ชมตึกโบราณ  บ้านนครใน โรงสีแดง “หับ โห้ หิ้น”

11.00 น. - ท่องเที่ยวหาดสมิหลา ชมทิวทัศน์อันงดงามของเกาะหนูเกาะแมว ถ่ายรูปกับ
 นางเงือกทอง สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา เที่ยวชมประติมากรรมพญานาคพ่นนำ้า

12.00 น.  - รับประทานอาหารเที่ยง  

13.00 น.  - นั่งรถชมสะพานป๋าเปรม สะพานคอนกรีตข้ามทะเลสาบยาวที่สุดในประเทศไทย

13.30 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกระดังงา การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ วิธีการเพาะพันธุ์ปูทะเล  
 การทำากิจกรรมการปล่อยปู ปล่อยกุ้ง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

15.00 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนคลองรี ล่องแพชมทัศนียภาพความงดงามบนท้องทะเลสาบสงขลา  
 และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

16.30 น. - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเลียบและชุมชนคลองฉนวน  ท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด  
 และสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มหาสิริมงคลแห่งชีวิต  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 บ้านเลียบและชุมชนคลองฉนวน

18.00 น.  - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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โปรแกรม 2 วนั 1 คนื เส้นทางที ่1   
“ย่านเมืองเก่า สมิหลา เกาะยอ ร�าแดง ดอนทงิ 

มิไร กระดังงา คลองรี คลองฉนวน บ้านเลยีบ 
คลองแห” 

วนัที ่1

07.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า (แต่เตี้ยม ติ่มซำา) อาหารขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่

08.00 น.  - เดินชอปปิงในตลาดกิมหยง แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก

09.00 น. - ออกเดินทางจากอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปย่านเมืองเก่า อำาเภอเมือง  
 จังหวัดสงขลา

10.00 น.  - เดินชมสถาปัตยกรรมงดงามแถวย่านเมืองเก่า ถ่ายภาพสตรีทอาร์ทตามผนัง
 อาคารบ้านเรือนต่างๆ ชมตึกโบราณ  บ้านนครใน โรงสีแดง “หับ โห้ หิ้น”

11.00 น.  - ท่องเที่ยวหาดสมิหลา ชมทิวทัศน์อันงดงามของเกาะหนูเกาะแมว ถ่ายรูปกับ
 นางเงือกทอง สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา เที่ยวชมประติมากรรมพญานาคพ่นนำ้า

12.00 น.  - รับประทานอาหารเที่ยง  

13.00 น.  - นั่งรถชมสะพานป๋าเปรม สะพานคอนกรีตข้ามทะเลสาบยาวที่สุดในประเทศไทย

13.30 น.  - ไหว้พระนอนองค์ใหญ่ทีว่ดัแหลมพ้อ ชมสถาปัตยกรรมลำา้ค่า “กฏุแิบบเรอืนไทยป้ันหยา”

14.00 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าไทรและชุมชนบ้านสวนทุเรียน ชมการสาธิตการทอผ้าแบบ 
 พ้ืนบ้านซ่ึงรู้จักในนามของ “ผ้าทอเกาะยอ” ชมกระบวนการผลิตสินค้าและเลือกซ้ือ 
 สินค้าชุมชนบ้านท่าไทรและชุมชนบ้านสวนทุเรียน

16.00 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านรำาแดง ชมวิถีวัฒนธรรมจากฐานการเรียนรู้และอัตลักษณ์ 
 ชุมชน โหนด-นา-ไผ่-คน ชม The Hulk หุ่นฟางยักษ์ที่ถือลูกตาลในมือ และเลือก 
 ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

17.00 น. - ท่องเที่ยวชุมชนดอนทิง ชมสถานที่ทางศาสนาและสักการะบูชาพระเกจิอาจารย์ 
 เพื่อเป็นสิริมงคล และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

19.00 น. – รับประทานอาหารเย็นและค้างคืนที่หาดแก้วรีสอร์ท
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วนัที ่2
07.00 น.  - รับประทานอาหารเช้าที่หาดแก้วรีสอร์ท
08.30 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านมิไร  แหล่งรวมวิถีพื้นบ้านของคาบสมุทรสทิงพระ “โหนด นา เล” 

 ชมธรรมชาติและวิถีประมงในทะเล ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดูการยกยอที่เป็น 
 เครื่องมือจับปลาพื้นบ้าน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

10.30 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกระดังงา การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ วิธีการเพาะพันธุ์ปูทะเล การทำา 
 กิจกรรมการปล่อยปู ปล่อยกุ้ง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

12.00 น.  - รับประทานอาหารเที่ยง  
13.00 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนคลองรี ล่องแพชมทัศนียภาพความงดงามบนท้องทะเลสาบสงขลา  

 และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
14.30 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเลียบและชุมชนคลองฉนวน ท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด  

 และสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มหาสิริมงคลแห่งชีวิต และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 บ้านเลียบและชุมชนคลองฉนวน

16.30 น.  - ท่องเที่ยวตลาดนำ้าคลองแห ตลาดผสานวัฒนธรรม ขายอาหารคาวหวานและอาหาร 
 พื้นบ้าน โดยใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

18.00 น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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 โปรแกรม 2 วนั 1 คนื เส้นทางที ่2   
“ย่านเมืองเก่า สมิหลา บ้านเลยีบ คลองฉนวน คลองรี 

กระดังงา มิไร ดอนทงิ ร�าแดง เกาะยอ คลองแห” 

วันที่ 1
07.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า (แต่เตี้ยม ติ่มซำา) อาหารขึ้นชื่อของเมืองหาดใหญ่
08.00 น.  - เดินชอปปิ้งในตลาดกิมหยง แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก
09.00 น. - ออกเดินทางจากอำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปย่านเมืองเก่า อำาเภอเมือง จังหวัด  

 สงขลา 
10.00 น.  - เดินชมสถาปัตยกรรมงดงามแถวย่านเมืองเก่า ถ่ายภาพสตรีทอาร์ทตามผนังอาคาร 

 บ้านเรือนต่างๆ ชมตึกโบราณ  บ้านนครใน โรงสีแดง “หับ โห้ หิ้น”
11.00 น.  - ท่องเทีย่วหาดสมหิลา ชมทวิทัศน์อันงดงามของเกาะหนเูกาะแมว ถ่ายรปูกบันางเงือกทอง  

 สัญลักษณ์ของหาดสมิหลา เที่ยวชมประติมากรรมพญานาคพ่นนำ้า
12.00 น.  - รับประทานอาหารเที่ยง  
13.00 น.  - นั่งรถชมสะพานป๋าเปรม สะพานคอนกรีตข้ามทะเลสาบยาวที่สุดในประเทศไทย
13.30 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเลียบและชุมชนคลองฉนวน  ท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด  

 และสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มหาสิริมงคลแห่งชีวิต  และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 บ้านเลียบ และชุมชนคลองฉนวน

15.00 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนคลองรี ล่องแพชมทัศนียภาพความงดงามบนท้องทะเลสาบสงขลา  
 และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

16.30 น.  - ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกระดังงา การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ วิธีการเพาะพันธุ์ปูทะเล 
 การทำากิจกรรมการปล่อยปู ปล่อยกุ้ง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

19.00 น. - รับประทานอาหารเย็นและค้างคืนที่หาดแก้วรีสอร์ท
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วันที่ 2

07.00	น.		 -	 รับประทานอาหารเช้าที่หาดแก้วรีสอร์ท

08.30	น.		 -	 ทอ่งเทีย่วชมุชนบา้นมไิร		แหลง่รวมวถิพีืน้บา้นของคาบสมทุรสทิงพระ	“โหนด นำ เล” 
	 ชมธรรมชาติและวิถีประมงในทะเล	 ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน	 ดูการยกยอที่เป็น 
	 เครื่องมือจับปลาพื้นบ้าน	และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

10.30	น.		 -	 ท่องเที่ยวชุมชนดอนทิง	ชมสถานที่ทางศาสนาและสักการะบูชาพระเกจิอาจารย์ 
	 เพื่อเป็นสิริมงคล	และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

12.00	น.		 -	 รับประทานอาหารเที่ยง		

13.00	น.		 -	 ท่องเที่ยวชุมชนบ้านร�าแดง	ชมวิถีวัฒนธรรมจากฐานการเรียนรู้และอัตลักษณ์ 
	 ชุมชน	โหนด-นา-ไผ่-คน	ชม	The	Hulk	หุ่นฟางยักษ์ที่ถือลูกตาลในมือ	และเลือกซื้อ 
	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน

14.30	น.		 -	 ไหว้พระนอนองค์ใหญ่ทีวั่ดแหลมพ้อ	ชมสถาปัตยกรรมล�า้ค่า	“กุฏแิบบเรอืนไทยป้ันหยำ”

15.00	น. -	 ท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าไทรและชุมชนบ้านสวนทุเรียน	ชมการสาธิตการทอผ้าแบบ 
	 พื้นบ้าน	ซึ่งรู้จักนามของ	“ผ้ำทอเกำะยอ”	ชมกระบวนการผลิตสินค้าและเลือกซื้อ 
	 สินค้าชุมชนบ้านท่าไทรและชุมชนบ้านสวนทุเรียน

16.30	น.		 -	 ท่องเที่ยวตลาดน�้าคลองแห	ตลาดผสานวัฒนธรรม	ขายอาหารคาวหวานและอาหาร	
	 พื้นบ้าน	โดยใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

18.00	น.	 -	 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผ้าทอเกาะยอ
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แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้.

คู่มือการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำ�ขวัญจังหวัดสงขลา�โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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จังหวัด “สงขลา” Songkhla

คณะผู้จัดทำา

ผศ.ดร.วิวัฒน์	จันทร์กิ่งทอง

ผศ.ดร.กอแก้ว	จันทร์กิ่งทอง

อ.วิญชัย	อุ่นอดิเรกกุล

อ.นิศาชล	สกุลชาญณรงค์
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