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ประเด็น IOC ประจําสัปดาห์ 
ประจําวันที่ ๖ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1. สถานการณ์อุทกภัยและการ
ช่วยเหลือประชาชน 

เร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูความเสียหายจากน้ําท่วม 
     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการส่วน
ราชการ  ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เร่งเข้าไปสํารวจตรวจสอบความ
เสียหายในพื้นที่หลังสถานการณ์กลับสู่ปกติ เพ่ือเร่งฟื้นฟูรวมถึงให้
สอบถามความต้องการความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ เพื่อ
เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
 

พื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 32 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด 
       กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)รายงาน
สถานการณ์น้ําท่วมจากอิทธิพลของพายุ “เตี้ยนหมู่” ในช่วงวันที่ 
23 ก.ย. – 5 ต.ค. 64เกิดอุทกภัยใน 32 จังหวัด โดยมี 16 
จังหวัดที่สถานการณ์น้ําคลี่คลายแล้ว ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง 
พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะ
เกษ สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี และกําแพงเพชร ขณะที่อีก 16 
จังหวัด ยังมีมีสถานการณ์น้ําท่วมโดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มต่ําและริม
แม่น้ํา ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี 
สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และ
ปทุมธานี 
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์หน้า     
      วันที่ 5 – 7 ต.ค. 64 มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง           
ภาคตะวันออก และภาคใต้  เฝูาระวังปริมาณน้ําฝนที่จะเข้ามาเติม
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา 
     วันที่ 7-11 ต.ค. 64 มีหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรง
บริเวณทะเลจีนใต้ ทวีกําลังแรงขึ้น ทําให้มีฝนตกหนักในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําปุา
ไหลหลาก 
     วันที่ 11-13 ต.ค. 64  มีรายงานว่า หย่อมความกดอากาศต่ํา             
ในทะเลจีนใต้อาจทวีความรุนแรงขึ้นเป็น “โซนร้อน” และ 
“ดีเปรสชัน” ตามลําดับ โดยคาดว่าเส้นทางจะขึ้นไปทางเกาะ
ไหหลํา อ่าวตังเก๋ีย และเข้าประเทศเวียดนามตอนบน ก่อนจะ
สลายตัวเป็น “หย่อมความกดอากาศต่ํา” ก่อนเข้าประเทศไทย  
โดยเฝูาระวังพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากพายุดังกล่าวทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งขอความ
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ช่วยเหลือได้ ทางสายด่วน 1784 หรือ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1785"           
(Line ID : @1784DDPM) ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

2. เร่งนําเข้าวัคซีน พร้อมขยาย
กลุ่ม เปูาหมาย ฉีดให้แก่เด็กอายุ 
12 -18 ปี 

เร่งฉีดวัคซีนในเด็ก 12 - 18 ปี ก่อนกลับมาเปิดเรียนต้นเดือน 
พ.ย. 
     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด
งาน Kick off สร้างเกราะปูองกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่น
ใจ ต้อนรับเปิดเทอม เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการฉีดวัคซีนในเด็ก 
พร้อมชูมาตรการ Sandbox ลดความเสี่ยงของโควิด-19 ที่โรงเรียน 
พิบูลอุปถัมภ์ กทม.  
     วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถือเป็นวันเริ่มต้นการฉีดวัคซีนโควิด-
19 ให้กับเด็ก เบื้องต้นมีผู้ปกครองแจ้งความจํานงให้บุตรหลานฉีด
วัคซีน เป็นจํานวน 3.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70 ของนักเรียนที่
อายุ 12 ปีขึ้นไป ประมาณ 5 ล้านคน โดยจะมีการจัดสรรวัคซีน
ให้กับทุกจังหวัด ได้ฉีดภายในเดือนตุลาคมนี้  สําหรับเด็กอยู่นอก
ระบบการศึกษา และโฮมสคูล สามารถเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลที่
รักษาประจําหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนให้แก่
เด็กจะเป็นไปตามความยินยอมของนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่เป็นการ
บังคับ 
 

ย้ําวัคซีนปลอดภัย แต่งดออกกําลังกายหลังฉีด 7 วัน 
     กรมควบคุมโรค ยืนยัน การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียน
อายุ 12-18 ปี มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพผ่านการรับรอง
จาก อย. และ WHO มีระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการ
ฉีด โดยได้ออกคําแนะนํางดออกกําลังกายหลังฉีดวัคซีน 7 วัน 
พร้อมสังเกตอาการ หากแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอกหรือเหนื่อย ให้รีบ
ไปโรงพยาบาล และแจ้งประวัติการรับวัคซีน เพื่อเข้าระบบการดูแล
รักษา ทั้งนี้โอกาสพบอาการดังกล่าวในเด็กผู้ชายจะสูงกว่า
เด็กผู้หญิง  
 

ครม.เห็นชอบจัดซื้อวัคซีนและรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก          
3 ประเทศ 
    คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข จัดซื้อ
วัคซีนปูองกันโควิด -19 ของ AstraZeneca จาก ฮังการีจํานวน 
400,000 โดส และเห็นชอบรับการสนับสนุนวัคซีน Pfizer         
จากไอซ์แลนด์ จํานวน 100,000 โดส และวัคซีน AstraZeneca  
จากเยอรมนี จํานวน 346,100 โดส 
คาดสิ้นปี 64 ฉีดวัคซีนได้ราว 120 ล้านโดส 
     สําหรับแผนการฉีดวัคซีนโควิดปี 2564 นี้ จากเดิมคาดว่าจะ
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ฉีดได้ 70 ล้านโดส แต่ด้วยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนที่ดีข้ึน
ตามลําดับ ล่าสุดปรับเปูาใหม่เป็น 119-120 ล้านโดส เป็นเข็ม
หนึ่ง 60 ล้านโดส เข็มสอง 52 ล้านโดส เข็มสาม 7 ล้านโดส   
ส่วนแผนปี 2565 คาดต้องใช้วัคซีนรวม 86 ล้านโดส เป็นเข็มหนึ่ง 
6 ล้านโดส สําหรับเด็กอายุ 3 - 11 ปี เข็มสอง 8 ล้านโดส สําหรับผู้ที่
ยังไม่ได้รับวัคซีนในปี 2564 กับอีก 6 ล้านโดส เป็นเข็มสองสําหรับเด็ก
อายุ 3-11 ปี และเข็มสาม 66 ล้านโดส  
 

3. มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน 
เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

อนุมัติเงินเยียวยาช่วยเหลือเด็กเล็ก 6.6 แสนคน 
          คณะรัฐมนตรี อนุมัติเงินช่วยเหลือเด็กเล็ก ( 2 - 5 ปี)           
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,540 แห่ง 
รายละ 2,000 บาท รวมจํานวน 660,318 คน เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด – 19 โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจความซ้ําซ้อนกับ
กลุ่มเปูาหมายโครงการ และจัดทําฐานข้อมูลรายชื่อและจํานวน
นักเรียนในแต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน 
         ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว จะทําให้เด็กอายุ 2-5 ปี ได้รับการ
ช่วยเหลือเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ      
ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ที่กระทรวงศึกษาธิการได้
ดําเนินการจ่ายเงินเยียวยารายละ 2,000 บาทไปแล้วจํานวน 
10.8 ล้านคน ซึ่งเดิมมาตรการช่วยเหลือไม่ครอบคลุมเด็กกลุ่ม
ดังกล่าว 
 
อุดหนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อรักษาการจ้างงาน 
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ โครงการส่งเสริมและรักษา
ระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ          
ในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความ
แข็งแรงให้แก่ธุรกิจ ดังนี้ 
     1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชน         
ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน 
200 คน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือน ต.ค. 2564 และ
รับเงินอุดหนุนในเดือนที่ 1-3 (ตั้งแต่ พ.ย. 2564-ม.ค. 2565) 
     2. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง ตามจํานวนลูกจ้างสัญชาติ
ไทยตามจริงแต่ไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุนคํานวณตามยอดการจ้างจริงทุก
เดือน โดยพิจารณาจากจํานวนลูกจ้างท่ีนําส่งเงินสมทบประกันสังคม 
     3. นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ํากว่าร้อยละ 95      
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ในระหว่างร่วมโครงการ (หากต่ํากว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนในเดือนนั้น) ในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับ
เงินอุดหนุนเพ่ิมตามจํานวนการจ้างงานจริง ไม่เกินร้อยละ 5           
ของจํานวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ 
 

4. ต่ออายุโครงการมิชลินไกด์ ไทย
แลนด์ ยกระดับร้านอาหารไทยสู่
สายตาชาวโลก 

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อ
อายุโครงการมิชลินไกด์ไทยแลนด์อีก 5 ปี เพื่อชูจุดเด่นร้านอาหาร
ไทยให้เกิดการรับรู้  ในระดับโลกพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจจากการ
ท่องเที่ยวหลังโควิด-19 
     โครงการดังกล่าวเป็นการจัดทําคู่มือแนะนําร้านอาหารที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกในนามมิชลินไกด์ โดยจะมีการลงพ้ืนที่สํารวจ
ร้านอาหาร ตรวจสอบคุณภาพและรสชาติอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากทั่วโลกตามหลักเกณฑ์ของมิชลินเพื่อคัดเลือกและจัดอันดับ
ร้านอาหารแนะนําเพ่ือจัดพิมพ์หนังสือ “มิชลินไกด์ ไทยแลนด์”   
ทุกปี  
สําหรับพื้นที่ดําเนินการตามโครงการฯ มิชลินไกด์ ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พังงา พระนครศรีอยุธยา และจะ
สํารวจเพิ่มอีกอย่างน้อย  3 จังหวัด โดยเป็นจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างน้อย 1 จังหวัด 
     ทั้งนี้โครงการมิชลินไกด์ ไทยแลนด์ ประจําปี 2560-2563    
ที่ผ่านมา ได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมผ่านวัฒนธรรมอาหารที่
มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และยังช่วยเพิ่มมูลค่าและศักยภาพของ
อาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงร้านอาหารริมทาง 
(Street Food) ช่วยให้ร้านอาหารของไทยมีการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพเพ่ือรักษามาตรฐาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเชฟ
ไทยสู่เวทีระดับสากล ดึงดูดเชฟชั้นนําต่างประเทศให้มาทํางาน           
ในประเทศไทย และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเปิดร้านอาหารระดับ 
High-End มากยิ่งขึ้น 
 

สื่อส่วนกลางและ
พื้นที่โครงการ 
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ประเด็น IOC จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๒ ประเด็น  
 

ประเด็นที่ ๑ NERA ลูกปัดมโนราห์บ้านขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลิตภัณฑ์นําขึ้นทูลเกล้าฯ   ถวาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

 หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์บ้านขาว อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภายใต้แบรนด์ NERA สินค้าท่ีนําเอา
หัตถกรรมพื้นบ้านอย่างการทําชุดมโนราห์ มาพัฒนาออกแบบ ต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคุณค่า
จากชาวบ้านสู่ผู้ใช้ สะท้อนถึงความแตกต่าง และเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความสวยงาม ทันสมัย และ
เป็นที่สนใจมากขึ้น 
 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า            
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
พร้อมคู่สมรสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เฝูาทูลละอองพระบาทกราบ ถวายบังคม
ลา เพ่ือความเป็นสิริมงคล โอกาสนี้จึงได้นํากระเป๋าท่ีทําจากลูกปัดมโนราห์ของอําเภอระโนด ขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
เพ่ือทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา 
 “กระเป๋าจากลูกปัดมโนราห์ เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้ที่จะมาทําตรงนี้ได้ 
จะต้องเข้าใจในการเลือกลวดลาย สีสันของลูกปัด เพื่อนํามาถักทอผสมกับกระเป๋า และจะสื่อสารอย่างไรให้คน
นอกพ้ืนที่ที่ไม่รู้จักมโนราห์ได้มาเห็นความเป็นศิลปะ ที่มีความสร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์ จึงอยากนําสิ่งของนี้
ขึ้นทูลเกล้าถวายแด่พระองค์ท่าน” 
 ด้าน นายเนติพงศ์ ไล่สาม ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์บ้านขาว กล่าวว่า มีความ
ผูกพัน และประทับใจในชุดมโนราห์ ที่นํามาเรียงร้อยเกิดเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ มีสีสัน สวยสะดุดตา 
และมีคุณค่าอยู่ในตัว จึงอยากให้เกิดการพัฒนามูลค่าสินค้า และต่อชีวิตให้กับคนในชุมชน เพื่อสร้างงานที่มี
ความหลากหลาย เพ่ิมรายได้ อีกท้ังให้ผู้ใช้เกิดความประทับใจในศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ จึงมีแนวคิดในการ
นําเอาภูมิปัญญาการร้อย และสีสันที่ปรากฏอยู่บนตัวมโนราห์ มาส่งต่อความเป็นตัวตนให้กับผู้ใช้ได้สัมผัส
คุณค่าได้กว้างยิ่งขึ้น และเกิดความรู้สึกม่ันใจในผลิตภัณฑ์ 
 สําหรับแบรนด์ NERA จะเน้นในเรื่องของสีสันและลวดลายที่โดดเด่น บ่งบอกถึงความเป็นมโนราห์
ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ มากกว่าการได้รู้จักเพียงลูกปัดที่สร้างเป็นชุดประกอบการแสดงมโนราห์เท่านั้น 
ปัจจุบันสินค้าที่ได้รับความนิยมจะเป็นในเรื่องของเครื่องใช้สตรี เช่น กระเป๋า และเครื่องตกแต่งบ้าน โดยราคา
ของสินค้าขึ้นอยู่กับขนาด และความยากง่ายในการผลิต ตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักหมื่น 
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ประเด็นที่ 2 จังหวัดสตูลจัดกิจกรรม Press Tour ฟื้นเมืองสตูล รับการท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล 
แบบ One Day Trip  
 
 สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลจัดกิจกรรม Press Tour ฟ้ืนเมืองสตูล  นําสื่อมวลชนลงพ้ืนที่
ท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลแบบ One Day Trip เพ่ือประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมของสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล และสร้างความเชื่อม่ันในมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาด จากโรคโควิด- 19        
ของจังหวัดสตูลที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 คลี่คลาย  
         โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดสตูล นายจรัส บํารุงเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล  ร่วมกันนําคณะสื่อมวลชนเที่ยวชมความ
งามธรรมชาติตาม เส้นทาง  ตันหยงโป-สันหลังมังกร-อ่าวตะโละวาว อําเภอเมืองสตูล ซึ่งเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่ใช้เวลาการท่องเที่ยวเพียงวันเดียว เหมาะสําหรับผู้มีเวลาน้อย โดยจุดแรก คือการเที่ยวชมหาดสัน
หลังมังกร (Dragon Beach) เพ่ือชมความ มหัศจรรย์ของหาดเปลือกหอยอายุนับร้อยปี ที่ก่อตัวรวมเป็นหาด
สวรรค์ มีระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร  เริ่มจากเกาะหัวมัน Pulau Ubi (ปูเลาอูบี) ซึ่งเปรียบเหมือนหัวมังกร
ทอดยาวสู่เกาะสาม Pulau Tiga (ปูเลา ติกา) เปรียบเสมือนส่วนหางมังกร จนเป็นที่มาของทะเลแ หวกท่ียาว
ที่สุดในโลก จากนั้น ก็นําคณะสื่อมวลชนไปเดิน ชมหาดหินล้านปี ที่หาดหินเหล็กไฟ ( Iron Stone Beach)       
ซึ่งเป็นแร่เหล็ก ที่เกิดขึ้นในหินธรรมชาติ มีอายุนับล้านปี แต่ด้วยกระแสคลื่นที่ซัดสาดกัดเซาะหินจน สึกและ
แตกออกจนเผยถึงเนื้อในที่เป็นแร่เหล็กธรรมชาติออกมาให้เห็นอย่างน่าทึ่ง จากจุดนี้ก็จะเดินทางต่อไป สู่อ่าวตะ
โละวาว เกาะตะรุเตา โดยใช้เวลาเดินทาง ทางเรือเพียง  1 ชั่วโมง เมื่อถึงอ่าวตะโละวาว นักท่องเที่ยวก็ได้ ชม
ความงามของอ่าวและสะพานท่าเทียบเรือ เป็นอ่าวและจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ีสวยงามแห่งหนึ่ง 
         อ่าวตะโละวาว นั้น ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเต าทางด้านตะวันออก เป็นสถานที่ ประวัติศาสตร์
สําคัญที่ทําให้คนไทยได้รู้จักชื่อเกาะตะตุเตา เพราะ ในช่วงปี พ.ศ.2480-2490 เคยใช้เป็นสถานที่ตั้งนิคมฝึก
อาชีพ และทัณฑสถานของนักโทษชั้นเด็ดขาด ปัจจุบันยังหลงเหลือร่องรอยของสิ่งก่อสร้างและสุสาน 700 ศพ  
ให้ชม และทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ไว้บริการนักท่องเที่ยว 
 สําหรับการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลแบบ One Day Trip ที่ทางจังหวัดสตูลได้จัดเตรียมไว้นี้ 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล ที่กําลังจะเปิดรับนักท่องเที่ยวอีก
ครั้ง เป็นการย้ําถึงมาตรการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในพื้นที่ และ
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีจะเดิ นทางมาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือน
ธรรมชาติที่สวยงาม สะอาดบริสุทธิ์ ของจังหวัดสตูลในอีกไม่ช้านี้  
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