สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 4 ธันวาคม 2560
และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

2

สาระสำคัญแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
บทที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
1.4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564
บทที่ 2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
2.1 บทวิเคราะห์
2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
2.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
2.5 ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามประเด็นการพัฒนา
ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา แผนงาน แต่ละประเด็นการพัฒนา
บทที่ 3 แผนงานและโครงการสำคัญของจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2566-2570)
- แบบ จ.1
- แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ภาคผนวก ก. รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ภาคผนวก ข. สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2566 - 2570)
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หน้า
แสดงปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 255๗ -256๓
แสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย ปี 255๗ – 256๓
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี ความชื้นสัมพัทธ์ค่ำสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี 255๗ – 256๓
แสดงข้อมูลแนวชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูล
แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลจำแนกตามหมวดทางหลวง
แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
แสดงจำนวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บัญชีรายชื่อถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
แสดงจำนวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่น
ข้อมูลแสดงจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจำหน่วยไฟฟ้าและจำนวน
การไฟฟ้า /ครัวเรือนในพื้นที่จำแนกตามอำเภอ
แสดงกำลังการผลิตและปริมาณน้ำจ่าย
จำนวนประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จังหวัดสตูล ปี 2561
จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูลปี ๒๕61
จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน ในจังหวัดปี ๒๕61
ข้อมูลการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2560
แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2557 – 2562
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ณ ราคาประจำปี ปี 2562
ตารางแสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2563
แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2560-2563
แสดงการผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563
แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดสตูลตั้งแต่ปี 2560– 2563
แสดงการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563
แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2559–2563
จำนวนเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตข้าวจำแนกตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1.25 จำนวนสัตว์เลี้ยงรายชนิดสัตว์
1.26 แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ ปี 2560-2563
1.27 แสดงข้อมูลจำนวนสัตว์ด้านการปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563
1.28 แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563
1.29 แสดงข้อมูลมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563
1.30 จำนวนโคเนื้อและปริมาณการผลิตจำแนกตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563
1.31 จำนวนไก่เนื้อและปริมาณการผลิตจำแนกตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563
1.32 จำนวนไก่ไข่และปริมาณการผลิตจำแนกตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563
1.33 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2558 – 2563
1.34 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์ ประจำปี 2558 – 2563
1.35 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการประมงพื้นบ้าน ประจำปี 2558 – 2563
1.36 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2558 – 2563
1.37 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2558 – 2563
1.38 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี 2558 – 2563
1.38 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจำปี 2558 – 2563
1.39 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจำปี 2558 – 2563
1.40 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2558 – 2563
1.41 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ประจำปี 2558 – 2563
1.42 ข้อมูลการใช้ที่ดินตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ ในระดับประเทศ พ.ศ. 2562
1.43 ข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบ่งตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2562
1.44 ข้อมูลลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตรแบ่งตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2562
1.45 แสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจำพวก
1.46 แสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
1.47 แสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
1.48 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1.49 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
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สารบัญตาราง
ตารางที่
หน้า
1.50 แสดงสถิติการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 58
1.51 สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2559-2563 60
1.52 แสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
62
1.53 แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
67
1.54 แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน)
75
1.55 แสดงจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท)
75
1.56 แสดงจำนวนมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว ปี พ.ศ.2563
76
1.57 แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2562
76
1.58 แสดงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
76
1.59 แสดงจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้การท่องเที่ยวและผู้เข้าพักพื้นที่กลุ่มจังหวัด
78
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2559-2563
1.60 แสดงข้อมูลการบริโภคของจังหวัดสตูล
80
1.61 ข้อมูลเงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด
80
ในภาคใต้ พ.ศ. ๒๕64
1.62 ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสตูล ปี 2563
81
1.63 ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียด้านจังหวัดสตูล
82
1.64 แสดงมูลค่าการค้า ไทย – มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) ปี 2563
83
1.65 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดภาคใต้-ประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2557-2561
83
1.66 การค้าชายแดนจังหวัดสตูลเทียบใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2563
84
1.67 ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
86
1.68 แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น OTOP
87
1.69 แสดงมูลค้าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP
87
1.70 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดสตูล ที่จำหน่ายสูงสุด 10 อันดับแรก
88
พ.ศ. 2558-2563
1.71 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดสตูล ที่จำหน่าย พ.ศ.2563
89
1.72 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ณ ราคาประจำปี ปี 2562
92
1.73 แสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ/เทศบาล
96
1.74 จำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล
96

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.75 แสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่
1.76 แสดงจำนวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ
1.77 ประชากรจำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2557-2563
1.78 สถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2559 – 2563
1.79 แสดงจำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคมจังหวัดสตูล
ตั้งแต่ปี ๒๕๕6 – ๒๕63
1.80 จำนวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม
1.81 แสดงข้อมูลผลิตภาพแรงงานจังหวัดสตูล ปี 2554 – 2559
1.82 แสดงข้อมูลผลิตภาพแรงงานภาคใต้ ปี 2554 – 2559
1.83 แสดงข้อมูลหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล
1.84 จำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา
1.85 แสดงข้อมูลนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกเป็นรายอำเภอ
1.86 แสดงข้อมูลนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา รายอำเภอ
1.87 จำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา รายหน่วยงานการศึกษา
1.88 ร้อยละของนักเรียนในระบบสถานศึกษาต่อจำนวนประชากร ปีการศึกษา 2562
1.89 สัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
1.90 ด้านปริมาณนักเรียน ปี 2555 - 2563
1.91 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 255๘ – 2563
1.92 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) ปีการศึกษา 255๘-2563
1.93 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.94 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.95 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.96 ผลการทดสอบ V-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562
1.97 ผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับประถมศึกษา
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1.98 ผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.99 ผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.100 การลดลงของจำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูลมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง
1.101 จำนวนข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบการศึกษา
1.102 แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ / หน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสตูล
1.103 แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร
1.104 แสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 25๖๑-25๖๔
1.105 แสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี 255๙ – 25๖3
1.106 แสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 255๙-25๖๓
1.107 แสดงจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 255๙-25๖๓
1.108 แสดงจำนวนและอัตราต่อประชากร ของบุคลากรสาธารณสุขปี 2๕๖๔
1.109 จำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 – 2563
1.110 แสดงจำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 - 2562
1.111 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจำวัน แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2564
1.112 จำนวนผู้ป่วย/ผู้ป่วยเสียชีวิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จำแนกรายพื้นที่ จังหวัดสตูล
1.113 ข้อมูลจำนวนและอัตราการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้าง พ.ศ. 2553-2563 จังหวัดสตูล
1.114 ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสตูลจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
( จปฐ .)ปี 2561-2562
1.115 แสดงข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2560-2563
1.116 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป จังหวัดสตูล
1.117 จำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจังหวัดสตูล พ.ศ.2559 – 2563
1.118 จำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล พ.ศ.2559 – 2563
1.119 แสดงจำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล จำแนกตามอำเภอ ปี พ.ศ. 2563
1.120 แสดงจำนวนเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2563
1.121 แสดงข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556 – 2562
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1.122 จำนวนคนจน และสัดส่วนคนจน(ด้านรายจ่าย) ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2559– 2562
1.123 สรุปเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕63
1.124 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕7 – ๒๕63
1.125 สรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
1.126 สรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
1.127 แสดงชนิดความก้าวหน้าของคน จำแนกตามมิติ
1.128 สถิติคดีอาญา4 กลุ่ม ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ระหว่างเดือน ม.ค.2562 - ธ.ค.2563
1.129 แสดงสถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2559 – 2563
1.130 สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 142
1.131 สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดแยกตามข้อกล่าวหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
1.132 แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕9 – ๒๕63
1.133 สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2563 (ม.ค. – ธ.ค.2563)
1.134 สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
1.135 แสดงข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสตูล ปี 2558-2562
1.136 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดสตูล
1.137 แสดงข้อมูลสรุปป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (ป่าไม้ถาวร) ในท้องที่จังหวัดสตูล
1.138 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดสตูล
1.139 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่วนอุทยาน ในท้องที่จังหวัดสตูล
1.140 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล
1.141 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล
1.142 สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของจังหวัดสตูล ปี 2559-2563
1.143 ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล
1.144 แสดงข้อมูลเปรียการใบเทียบการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2543 – 2561
1.145 แสดงลุ่มน้ำสาขาและแหล่งน้ำสำคัญ
1.146 แสดงข้อมูลอาคารชลประทานโครงการชลประทานสตูล
1.147 แสดงผลตรวจวัดคุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๓
1.148 จำนวนบ่อบาดาลในท้องที่จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
1.149 ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี ๒๕60-๒๕๖4
1.150 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
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1.151 ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล และปริมาณขยะอันตรายชุมชน
ที่รวบรวมและขนส่งไปกำจัด ปี ๒๕๕๘-๒๕๖3
1.152 สถิติปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมขนส่งไปบำบัดและกำจัดตามหลักวิชาการ
1.153 ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖3
1.154 รายละเอียดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการขยะสะสมในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2563
1.155 ปริมาณขยะสะสมในพื้นที่จังหวัดสตูล (ตัน) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓
1.156 ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 13 แห่ง แยกเป็นรายอำเภอ
และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
1.157 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
1.158 ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสตูล
1.159 แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕9 – ๒๕63
1.160 สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐ ล้านบาท)
1.161 ข้อมูลแสดงจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าและจำนวนการไฟฟ้า / ครัวเรือน
ในพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำแนกตามอำเภอ
1.162 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2559 – 2563
1.163 การจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ ปี พ.ศ. 2559 – 2563
1.164 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดสตูล แสดงตั้งแต่ 2558 - 2563
1.165 แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน
1.166 แสดงศักยภาพพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูล ในปี 2563
1.167 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสตูล
1.168 แสดงแหล่งที่มางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2564 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
1.169 แสดงงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในส่วนโครงการงบจังหวัด 2559 – 2564
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แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล
แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
แสดงจำนวนเนื้อที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน
แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล
แสดงบริเวณน่านน้ำประเทศไทย
แสดงความลึกของท้องน้ำชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล
แสดงแผนที่ชุดดินจังหวัดสตูล
แสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘
ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2562
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2558 – 2562
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2562
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว กลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2558 – 2562
แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ปี 2538-2562
แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล เปรียบเทียบภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ปี 2538-2562
แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจังหวัดสตูล ปี 2563
แสดงราคาน้ำยางสด โรงงาน (ท้องถิ่น) ตั้งแต่ปี 2552-2563
แสดงปริมาณเนื้อที่ให้ผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
ปีการผลิต 2561– 2563
แสดงเนื้อที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
ปีการผลิต 2561– 2563
โครงสร้างการตลาดปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูล
แนวโน้มพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559 – 2563
แสดงข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตข้าวจำแนกตามภาค
ใต้เทียบกับภาคอื่นๆ ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563
แสดงข้อมูลจำนวนสัตว์ด้านการปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563
แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563
แสดงข้อมูลมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563
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1.39 ร้อยละของการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ปี 2558 – 2563
1.40 อัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ปี 2555 – 2563
1.41 แผนภูมิแสดงอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด
ค่าเฉลี่ย ปี 2562 และ 2563
1.42 แผนภูมิแสดงการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดสตูล จำแนกตามกลุม่ อาชีพ
ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563)
1.43 แผนภูมิตารางข้อมูลจำนวนประชากรผู้สูงอายุจังหวัดสตูลปี 2559 -2563
1.44 แผนภูมิแสดงจำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล จำแนกตามประเภทความพิการ ปี พ.ศ.2563
1.45 แผนภูมิแสดงจำนวนการเกิดของเด็ก ในพื้นที่จังหวัดสตูล พ.ศ.2559 – 2563
1.46 สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ของกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศ พ.ศ. 2558 –2562
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บทสรุปผู้บริหาร
จังหวัดสตูล เป็ นจั งหวัดใต้ สุ ดของประเทศไทย ด้านฝั่ งอันดามั น มี อาณาเขตติ ดกั บประเทศมาเลเซี ย
มีระยะห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อําเภอ มีประชากร 324,058 คน ประชากร
ส่วนใหญ่นับถืออิสลามร้อยละ 76.50 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 22.98 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.52 จังหวัดสตูล
เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประมง พืชเศรษฐกิจหลัก
ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ำมัน และไม้ผล มีมู ลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด ปี 2562 เท่ากั บ 30,955 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 105,827 บาทต่อปี
เป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้ และลำดับ ที่ 41 ของประเทศ
จังหวัดสตูลมีต้นทุ นทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทางบก ทางทะเล
ทั้งเชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพ และเชิงธรณี มีความพร้อมในด้านการท่ องเที่ ยวฮาลาล ทั้ งยังเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก
แห่งแรกของประเทศไทย เป็นแหล่งอาหารทะเลที่มีความสะอาด ปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นที่ชายแดน เหมาะต่อการค้า
การลงทุน แต่ยังมีปัญหาในด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
ภาครัฐ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานมีไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน พื้นที่ทำกิจกรรมท่องเที่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทำให้มี ข้อจำกัดในการพัฒนา การสร้างมูลค่าเพิ่ม Value Added สินค้าทางการเกษตร
มีน้อย ไม่มีตลาดกลางกระจายสินค้า ไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำต้นทุน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาเยาวชน
และครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ ำ ขาดแพทย์เฉพาะทาง ปัญหาแรงงานต่ างด้าว การลักลอบเข้าเมื อง
ผิดกฎหมาย ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ปัญหาการจัดการขยะ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ ประกอบกั บสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ งผลกระทบ
ในทุกมิติทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป
จากข้อมูลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564
ปัญหาและความต้ องการของประชาชนในพื้ นที่ จั งหวัดสตูล การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT
Analysis) ในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 13 รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
จังหวัดสตูลได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล เป็น “สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นการพัฒนาเมือง
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามองค์ประกอบของการพัฒนาเมืองที่มี ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จังหวัดสตูลมีความมั่นคง
ทางสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหารสูง ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสังคมมนุษย์
มีความก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร สินค้าชุมชน
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี มูลค่าสูง การท่ องเที่ ยวชุมชน การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การท่ องเที่ ยวเชิงธรณี ที่ มี ความโดดเด่น พร้อมทั้ งมี สิ่ งแวดล้อมที่ ดี มี คุณภาพ และเป็นเมื องต้ นแบบ
ของประเทศที่มีความผาสุก เติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตามเป้าหมายการพั ฒนาจังหวัด ดังนี้ “เศรษฐกิ จมี การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม” กำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัด จำนวน 4 ประเด็นพัฒนา ดังนี้ 1) การเติบโต
ทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2) การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบ
เรียบร้อย สันติสุข และระบบบริการรัฐ ที่มีประสิทธิภาพสูง 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความทันสมัยของเมือง
การคมนาคมโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงภูมิภาค 4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณค่า
แห่งชีวิต และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โดยมีจำนวนโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570
จำนวน 773 โครงการ งบประมาณ 6,232,854,545 บาท

บทที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
1. ความเป็นมา
ประวัติ ความเป็นมาของจัง หวัดสตู ล ในสมั ยก่ อนกรุง ศรีอยุธยาและในสมั ยกรุงศรีอ ยุธยา
ไม่ป รากฏหลักฐานกล่าวไว้ ณ ที่ ใด สันนิษฐานว่าในสมั ยนั้น ไม่ มี เมืองสตูล คงมี แต่ห มู่ บ้านเล็ก ๆ กระจัด
กระจายอยู่ตามที่ราบชายฝั่งทะเล
ใน สมั ย ต้ น กรุ ง รั ต น โก สิ น ท ร์
“สตูล ”เป็นเพี ยงตำบลหนึ่ง อยู่ในเขตเมื องไทรบุรี
ฉะนั้ น ประวั ติ ค วามเป็ น มาของจั ง หวั ด สตู ล จึ ง
เกี่ ย วข้อ งกั บ เรื่อ งราวของเมื อ งไทรบุ รีดัง ปรากฏ
ในหนั ง สือ พระราชพงศาวดารกรุง รั ต นโกสิ น ทร์
รัช กาลที่ 2 ว่า "ตามเนื้อ ความที่ ป รากฏดัง กล่ าว
มาแล้ว ทำให้ เห็ นว่าในเวลานั้ นพวกเมื องไทรบุ รี
เห็ น จะ แต กแ ยก กั น เป็ น สอ งพ วก คื อ พ วก
เจ้าพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระยา
อ ภั ย นุ ร า ช ค งจ ะ น บ น้ อ ม ฝ า ก ตั วกั บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่อ พระยาอภัยนุราช
ได้มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูลซึ่งเขตแดนติดต่อกับ
เมื อ งนครศรีธรรมราชพวกเมื อ งสตู ล คงจะมาฟั ง
บัง คับ บั ญ ชาสนิท สนมข้างเมื อ งนครศรีธรรมราช
มากกว่ า เมื อ งไทรบุ รี แต่ พ ระยาอภั ย นุ ร าชว่ า
ราชการเมื อ งสตูล ได้เพี ยง 2 ปี ก็ ถึงแก่ อ นิจ กรรม
ผู้ใดจะได้ว่าราชการเมืองสตูลต่อมาในชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไม่แต่พิเคราะห์ความตามเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น
ภายหลัง เข้าใจว่าเชื้อพระวงศ์ของพระอภัยนุราช (ปัศนู) คงจะได้ว่าราชการเมืองสตูล และฟัง บัง คับ บัญ ชา
สนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครั้งพระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกว่านั้น"
เรื่องเกี่ยวกับเมืองสตูลยังปรากฏในหนังสือพงศาวดารเมือง
สงขลาแต่ ข้อความที่ ป รากฏบางตอนเกี่ ยวกั บ ชื่อ ผู้ว่า
ราชการเมื อ งสตู ล ไม่ ต รงกั บ พระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ประวัติเกี่ยวกับเมืองสตูลในการ
จัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล
ว่า ในปี พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รักษา
เมื อ งไทรบุ รี เมื อ งปะลิ ส และเมื อ งสตู ล เป็ น มณฑล
เทศาภิ บ าล เรี ย กว่า "มณฑลไทรบุ รี " โปรดเกล้ า ฯ ให้
เจ้าพระยาไทรบุรีรามภักดี เจ้าพระยาไทรบุรี (อับ ดุล ฮา
มิต) เป็นข้าราชการเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรีเมืองสตูลได้
แยกจากเมืองไทรบุรีอย่างเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทย
กับอังกฤษเรื่องปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐ
มาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ร.
ศ.127 (พ.ศ. 2452) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลให้ไทรบุรี
และปะลิสตกเป็นของอังกฤษส่วนสตูลคงเป็นของไทยสืบ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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มาจนถึงปัจจุบันเมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแล้วได้มีพระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยู่ใน
มณฑลภู เ ก็ ต เมื่ อ วัน ที่ 6 สิ ง หาคม ร.ศ.128 (พ.ศ. 2453) ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2475 ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในราชอาณาจักร
ไทยสืบต่อมาจนทุกวันนี้

คำว่า"สตูล"มาจากคำภาษามาลายูว่า "สโตย" แปลว่า กระท้อน อันเป็นผลไม้ชนิด หนึ่งที่ขึ้น
ชุกชุมในท้องที่เมื องนี้ ซึ่งต่อมาได้รับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูว่า "นครีสโตยมำบังสการา (Negeri
Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ดังนั้น "ตราพระสมุทร
เทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้

ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
๑. อำเภอเมืองสตูล
2. อำเภอละงู
3. อำเภอควนกาหลง
4. อำเภอทุ่งหว้า
5. อำเภอควนโดน
6. อำเภอท่าแพ
7. อำเภอมะนัง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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2. ที่ตั้งและอาณาเขต
จัง หวัดสตูล เป็นจัง หวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้ านฝั่ง ทะเลอันดามั น ห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่
(นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา
คือ จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ
และเส้นแวงที่ 99 องศา5 ลิป ดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิป ดาตะวันออก มีพื้นที่ ติดต่อกั บประเทศ
มาเลเซี ย ตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิ โ ลเมตร ติ ด ฝั่ ง ทะเล อั น ดามั น มี ชายฝั่ ง ทะเล
ยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต้
ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ อำเภอสะเดา จั งหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มาเลเซีย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล
กับจังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย
ภาพที่ 1.1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564
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ภาพที่ 1.2 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
ประเทศเมียนมาร์

ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ประเทศมาเลเซีย

จากข้อมูลที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดกลุ่มจังหวัดอันดามัน ทุกจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดในกลุ่มอ่าวไทย มีพื้นที่ติดทะเลฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 2 จังหวัดที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน
อยู่ทางใต้สุดฝั่งทะเลอันดามัน คือประเทศมาเลเซีย ทำให้มีจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงการค้าขายชายแดน
ภาพที่ 1.3 แสดงจำนวนเนื้อที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากข้อมูลจังหวัดสตูลมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยจังหวัดที่
มีพื้นที่มาก เรียงตามลำดับ คือ จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ระนอง ตามลำดับ
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ภาพที่ 1.4 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน

จังหวัดสตูล

3. ลักษณะภูมิประเทศ
จัง หวัด สตูล มี ลั ก ษณะเป็ น พื้ น ที่ ร าบสลับ กั บ ภู เขา พื้ น ที่ ท างทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวัน ออก
เป็ น เนิ น เขาและภู เขาสู ง โดยมี เ ทื อ กเขาสำคั ญ คื อ ภู เ ขาสั น กาลาคี รี พื้ น ที่ ค่ อ ยๆ ลาดเอี ย งลงสู่ ท ะเล
ด้านตะวันตก และทิศใต้มี ที่ราบแคบๆ ขนานไปกับ ชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ำเค็ม
ขึ้นถึงมีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสายสั้นๆไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือ
และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่ งเขต
จังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขา
น้อ ยใหญ่ อ ยู่ ก ระจัด กระจายในตอนล่ างและชายฝั่ง ตะวัน ตก ภู เขาที่ ส ำคัญ ได้ แก่ เขาจีน เขาพญาบั ง สา
เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง
ภาพที่ 1.5 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล

ที่มา : กรมชลประทาน ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564
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4. ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดประเทศไทยและอ่าว
ไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู ฤดูร้อน
กับฤดูฝน โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูร้อนเพียง 4 เดือน
เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ระหว่างปี 255๗ – 256๓ ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,๔๑๙.๕ มม. ตกชุกในเดือน
เมษายน ถึง เดือนตุลาคม
สำหรับ ปี พ.ศ. 256๓ อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 33.๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ต่ำสุดเฉลี่ย 24.16
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 3๘.๕ องศาเซลเซียส วันที่ ๒๐ มีนาคม 256๓ และอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้
20.๕ องศาเซลเซียส วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 256๓ ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ ๗๒.๒ มิลลิเมตร
วันที่ 2๙ มิถุนายน 256๓
ตารางที่ 1.1 แสดงปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันที่มีฝนตกระหว่างปี 255๗ -256๓
ปี พ.ศ.
ปริมาณน้ำฝน
จำนวนวัน
ปริมาณฝนที่ตกมาก
วันที่และเดือน
(มม.)
ที่ฝนตก
ใน 24 ชม.(มม.)
2557
2,496.6
179
61.4
4 ตุลาคม
2558
2,773.7
170
138.2
27 กันยายน
2559
1,940.0
170
92.0
31 กันยายน
2560
3,039.0
200
192.6
21 กันยายน
126.5
2561
2,289.50
185.0
22 สิงหาคม
2562
1,968.0
158
68.8
25 สิงหาคม
๒๕๖๓
๒๔๓๐.๑
๑๘๙
๗๒.๒
๒๙ มิถุนายน
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

ตารางที่ 1.2 แสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย
ปี
สูงสุดเฉลี่ย
สูงสุดวัดได้
2557
33.09
38.2 7 มี.ค.
2558
32.63
37.9 8 เม.ย.
2559
33.45
39.6 20 เม.ย.
2560
32.54
35.8 11 มี.ค.
2561
32.97
37.3 18 มี.ค.
2562
33.35
37.4 6 มี.ค.
๒๕๖๓
๓๓.๒๘
๓๘.๕ ๒๐ มี.ค.

ปี 255๗ – 256๓
ต่ำสุดเฉลี่ย ต่ำสุดวัดได้
23.98
17.3 4
24.05
18.8 14
24.58
22.2 20
24.00
21.4 12
23.80
19.8 11
24.16
20.4 22
๒๔.๑๖
๒๐.๕ ๘

ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
มี.ค.
ก.พ.
ธ.ค
ก.พ.

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางแสดง 1.3 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี ความชื้นสัมพัทธ์ค่ำสุด และความเร็วลมสูงสุดในรอบปี 255๗ – 256๓
ปี
ความชื้นเฉลี่ยรายปี

ความชื้นต่ำสุด
(%)

ความชื้นต่ำสุด
เดือน

2557
2558
2559
2560

77.80
78.40
77.93
80.73

25
35
31
36

7 มี.ค.
8 เม.ย.
31 มี.ค./20 เม.ย.
9 มี.ค.

2561
2562
๒๕๖๓

96.25
78.03
๗๙.๗๕

39
27
๒๓

7 ก.พ.
24 ก.พ.
๒๓ มี.ค.

ลมสูงสุดทิศ
ในรอบปี
กม/ชม

เดือน

250/24
070/37
050/39
050/32
270/32
270/37
270/35
๐๗๐/๓๕

มิ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
ธ.ค.
มิ.ย.
ส.ค.
ธ.ค.

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

5. ลักษณะทางสมุทรศาสตร์
ประเทศไทย มิได้ มีอำนาจอธิ ป ไตยเหนื อเขตทางทะเลอย่ างสมบูร ณ์ ในทุ กพื้ นที่ เนื่ องจากมีการกำ หนด
อำนาจ สิทธิ และหน้าที่ของรัฐชายฝั่งไว้ในแต่ละเขตทางทะเล จำนวน 7 เขต คือ น่านน้ำภายในทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง
ไหล่ทวีปเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ทะเลหลวง และบริเวณพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล

ภาพที่ 1.6 แสดงบริเวณน่านน้ำประเทศไทย

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 2564
https://marinegiscenter.dmcr.go.th/

แนวชายฝั่งทะเล จัง หวัดสตูล มี ความยาวรวม ๑๖๑.38 กิ โลเมตร สามารถพบได้ในเขต
อำเภอ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอเมือง แยกเป็น หาดทรายประมาณ
44.75 กิโลเมตร หาดโคลนประมาณ 85.83 กิโลเมตร หาดหินประมาณ 16.58 กิโลเมตร และปากแม่น้ำ
ประมาณ 12.38 กิโลเมตร

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางที่ 1.4 แสดงข้อมูลแนวชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสตูล
ลำดับ จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล
จ.สตูล

อำเภอ

ตำบล

อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.เมืองสตูล
อ.ท่าแพ
อ.ท่าแพ
อ.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู
อ.ละงู

ต.ปากน้ำ
ต.ละงู
ต.ละงู
ต.ละงู
ต.ปากน้ำ
ต.เจ๊ะบิลัง
ต.เจ๊ะบิลัง
ต.เจ๊ะบิลัง
ต.ตันหยงโป
ต.ตันหยงโป
ต.ตันหยงโป
ต.ตันหยงโป
ต.ตำมะลัง
ต.ตำมะลัง
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.ปูยู
ต.สาคร
ต.สาคร
ต.ขอนคลาน
ต.ขอนคลาน
ต.ขอนคลาน
ต.ทุ่งบุหลัง
ต.ทุ่งบุหลัง
ต.ทุ่งบุหลัง
ต.ทุ่งหว้า
ต.ทุ่งหว้า
ต.นาทอน
ต.นาทอน
ต.แหลมสน
ต.แหลมสน
ต.แหลมสน
ต.แหลมสน
ต.ปากน้ำ
ต.ปากน้ำ
ต.ปากน้ำ

ประเภทหาด

ความยาวชายฝั่ง
ความยาวชายฝั่ง
(ม.)
(กม.)
หาดหิน
9,130.93
9.13
ปากแม่น้ำ
238.00
0.24
หาดโคลน
4,905.85
4.91
หาดทราย
8,796.98
8.80
ปากแม่น้ำ
840.77
0.84
ปากแม่น้ำ
1,576.39
1.58
หาดโคลน
12,266.39
12.27
หาดทราย
5,757.07
5.76
ปากแม่น้ำ
1,587.54
1.59
หาดโคลน
10,786.12
10.79
หาดทราย
4,629.21
4.63
หาดหิน
4,292.17
4.29
ปากแม่น้ำ
1,184.94
1.18
หาดโคลน
10,912.62
10.91
ปากแม่น้ำ
2,528.74
2.53
หาดโคลน
16,236.89
16.24
หาดหิน
1,013.56
1.01
ปากแม่น้ำ
1,210.82
1.21
หาดโคลน
11,364.72
11.36
ปากแม่น้ำ
310.90
0.31
หาดโคลน
916.98
0.92
หาดทราย
5,631.84
5.63
ปากแม่น้ำ
181.15
0.18
หาดโคลน
5,738.67
5.74
หาดทราย
3,406.81
3.41
ปากแม่น้ำ
517.89
0.52
หาดโคลน
2,180.90
2.18
ปากแม่น้ำ
1,001.30
1.00
หาดโคลน
6,451.54
6.45
ปากแม่น้ำ
1,203.38
1.20
หาดโคลน
3,076.04
3.08
หาดทราย
8,960.02
8.96
หาดหิน
2,147.14
2.15
หาดโคลน
362.91
0.36
หาดทราย
8,193.25
8.19
หาดทรายปนโคลน
1,843.55
1.84
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่ง เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 2564
https://marinegiscenter.dmcr.go.th/

ลักษณะชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลยุบตัวลงหรือจมตัว ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะสัณฐานชายฝั่งครั้งใหญ่ เมื่อประมาณ 65 ล้านปีมาแล้ว ในยุคเทอร์เชียร์รี่ การจมตัวของชายฝั่งทำให้
ชายฝั่งทะเลของพื้นที่มีความลาดชันและเกิดเป็นแนวไม่ราบเรียบ เว้าแหว่ง มีอ่าวและเกาะแก่งมากมาย เกาะ
สำคัญในจังหวัดสตูล ได้แก่ เกาะตะรุเตา
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ความลึกของพื้นผิวทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลของพื้นที่จังหวัดสตูล แบ่งได้ตามเส้นชั้นความ
ลึกของท้องน้ำทะเล ซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของแนวปะการังทั้งชนิดและปริมาณ
ภาพที่ 1.7 แสดงความลึกของท้องน้ำชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าถึงเมื่อ กรกฏาคม 2564
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/gis.php

6. ลักษณะทางธรณีวิทยา
สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลมีชั้นหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค ทำให้มีการสำรวจพบ
แหล่งแร่ที่สำคัญ หลายชนิดด้วยกัน เช่น แบไรท์ พบบริเวณอำเภอทุ่ งหว้าและอำเภอควนกาหลง พลวง พบ
บริเวณอำเภอควนกาหลงและอำเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอเมืองสตูล ตะกั่ ว พบ
บริ เวณอำเภอควนกาหลง เหล็ ก พบบริ เวณอำเภอควนโดนและอำเภอควนกาหลง นอกจากนั้ น ยัง พบ
แร่อื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน โดโลไมล์ และวุลแฟรม เป็นต้น
อุทยานธรณีโลกสตูล
หลักฐานทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลบ่งชี้ว่า แผ่นดินสตูลมีวิวัฒนาการทางด้านธรณีวิทยา
มากว่าห้าร้อยล้านปี นับย้อนกลับไปได้สามช่วงมหายุค คือ มหายุคพาลีโอโซอิก หรือ มหายุคเก่า มหายุคมีโซโซ
อิก หรือ มหายุคกลาง และมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นมหายุคปัจจุบันที่โลกกำลังวิวัฒนาการอยู่ ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่
ของกระบวนการทางธรณีวิทยา คือ มีแหล่งธรณีที่หลากหลาย ทั้งถ้ำเล ถ้ำลอด แหล่งซาก ดึกดำบรรพ์ น้ำตก
หน้าผา ชายหาดและพุน้ำร้อน ที่เปรียบได้ดั่งประติมากรรมธรรมชาติ ที่มีค่ากลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธ ร ณี ที่ ส ำ คั ญ อ ย่ า ง ยิ่ ง ข อ ง จั ง ห วั ด ส ตู ล เช่ น ก ลุ่ ม หิ น ท ร า ย ต ะ รุ เต า ยุ ค แ ค ม เบ รี ย น
ถ้ำเลสเตโกดอน เขตข้ามกาลเวลา ถ้าภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต หรือถ้ำสัตคูหา ทะเลบัน
ลักษณะเด่นทางด้านธรณีวิทยาของอุทยานธรณีโลกสตูล
- ภูมิประเทศศาสตร์ หรือภูมิประเทศในพื้นที่หนิ ปูนทีเ่ กิดจากการสึกกร่อน ละลายและพัดพา
โดยน้ำฝน ธารน้ำผิวดินและธารน้ำใต้ดิน ทำให้เกิดเป็นภูเขาโดด ยอดเขาตะปุ่มตะป่ำ หน้าผาชันมีถ้ำและหิน
งอกหินย้อย ธารน้ำผุด ธารน้ำหาย สุสานหินปูน พบมากในเขตอำเภอทุ่งหว้าและมะนัง เช่นถ้ำเลสเตโกดอน ถ้ำ
ภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต น้ำตกวังสายทอง น้ำตกธารปลิว ฯลฯ
- ฟอสซิ ล มหายุ คพาลีโอโซอิก พบฟอสซิ ล สำคัญ ครบทั้ ง 6 ยุค ในมหายุคพาลีโอโซอิ ก
ฟอสซิลบางชนิดเก่าที่สุดในประเทศไทย (อายุมากกว่า 500 ล้านปี) เช่น ไทรโลไบต์จากเกาะตะรุเตา บางชนิด
พบมากและโดดเด่นที่ สุดในประเทศไทย เช่น สโตรมาโตไลต์ นอติลอยด์ นอกจากนี้ ยังพบฟอสซิล ยุคใหม่
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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พวกช้างดึกดำบรรพ์ “สเตโกดอน” และ “เอลิฟาส” ภายในถ้ำเลเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วย พื้นที่ แหล่ง
ฟอสซิลส่วนมากพบในเขตอำเภอละงูและทุ่งหว้า
7. ทรัพยากรดิน
จังหวัดสตูลมีดินอยู่ทั้งหมด 21 ชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 1,286,949 ไร่ หรือร้อยละ 73.34
ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นหน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด 8 หน่วย ได้แก่สนามบิน(AP),พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ(AQ), ดิน
ตะกอนชะวากทะเลปะปนกัน(EC),เกาะ(I),ที่ดินดัดแปลง(ML),บ่อขุด(P),พื้นที่ ชุมชน(U),พื้นที่ น้ำ(W) มีเนื้อที่
ประมาณ 467,752 ไร่ หรือร้อยละ 26.66 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ภาพที่ 1.8 แสดงแผนที่ชุดดินจังหวัดสตูล

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564

ดินมีปัญหา ที่พบในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้แก่
(1) ดินเป็นทรายจัด มีเนื้อที่ประมาณ 16,515 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(2) ดินเป็นทรายจัดมี ชั้นดานอินทรีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,008 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่
ทั้งหมด
(3) ดินเปรี้ยว มีเนื้อที่ประมาณ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(4) ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น มีเนื้อที่ประมาณ 111,389 ไร่ หรือร้อยละ 6.35 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(5) ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังและเศษหิน มีเนื้อที่ประมาณ 190,946 ไร่ หรือร้อยละ 10.89 ของ
เนื้อที่ทั้งหมด
(6) พื้นที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้ อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ
32.59 ของเนื้อที่ทั้งหมด
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(1.) ดินที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวมีเนื้อที่ประมาณ 197,621 ไร่ หรือร้อยละ 11.26 ของ
เนื้อที่ทั้งหมด แต่ในชุดดินที่มีพื้นที่ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 อาจพบปัญหาการเกิดดินเปรี้ยวจัดได้กรณี
ที่ทิ้งให้ดินแห้ง
(2.) ดินที่ เหมาะสมสำหรับ ปลูกหญ้ าเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ ไม้ ผ ลและไม้ ยืนต้น แต่อาจติดปัญ หาเรื่อง
ข้อจำกัดบางอย่าง มีเนื้อที่ประมาณ 381,384 ไร่ หรือร้อยละ 21.73 ของเนื้อที่ทั้งหมด และที่เหมาะสมแต่
ติดปัญหาเรื่องความลาดชันของพื้นที่ มีเนื้อที่ประมาณ 5,164 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(3.) ดินที่ เหมาะสมสำหรับ พื ชบางชนิด เช่น ปลูก หญ้าเลี้ยงสัตว์ มะม่วงหิมพานต์ ไม่ค่อยเหมาะ
สำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นเนื่อที่ประมาณ 17,523 ไร่ หรือร้อยละ 1.00 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(4.) ดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับทำการเพาะปลูกพืช ควรสงวนไว้เป็นพืชที่ป่าอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นป่า
ชายเลนมีเนื้อที่ประมาณ 217,007 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของเนื้อที่ทั้งหมด และดินในพื้นที่มีความลาดชัน
สูงเกินกว่าร้อยละ 35 มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ 32.60 ของเนื้อที่ทั้งหมด
8. ทรัพยากรแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดสตูล ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ มีเพียงแม่น้ำสายสั้นและแคบซึ่งมีต้น
กำเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออก โดยมีคลองที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ระบบลำน้ำ ได้แก่ คลอง
ละงูหรือคลองลำโลน คลองดุ ส น คลองท่ าแพ และคลองลำโลนน้อย ตามลำดับ ด้านแหล่งน้ำชลประทาน
ที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้ำตามโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก
โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจำนวน 148 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 5,400,000 ลบ.ม.
และ มีพื้นที่ได้รับประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิน้ 126,870 ไร่
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2563 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา
และเขาระยาบังสา ต.ฉลุ ง ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง ต.ควนโดน ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล มีพื้นที่ 12,500 ไร่
20 ตารางกิโลเมตร มีนก 84 ชนิด
9. โครงสร้างพื้นฐาน
9.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก
1. ทางรถยนต์
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัด ระหว่างอำเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงที่ อยู่พื้นที่ จังหวัดสตูล มีโดยมี ท างหลวง
แผ่นดินที่สำคัญ ได้แก่
๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖ สายยนตรการกำธร เป็นทางหลักที่ สามารถเดินทาง
ไปยังจัง หวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพั ทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรั ง โดยไปเชื่อมต่อกับ ถนนเพชรเกษม
ที่สี่แยกคูห า เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ระยะทางประมาณ ๖๗ กิโลเมตร
๒. ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔04 สายฉลุ ง -ตรั ง เป็ น เส้ น ทางที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
จังหวัดสตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอำเภอท่าแพ อำเภอ
ละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
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- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจำนวนสายทางและชนิดผิวจราจร
มี ห น่วยงานที่ รับ ผิ ดชอบจำนวนสายทางและชนิ ดผิวจราจร คื อ แขวงทางหลวงสตู ล ส ำนัก งาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- จำนวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร)
แขวงทางหลวงสตูล รับผิดชอบดูแลทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งหมด 14 สายทาง 17
ตอนควบคุม ระยะทางรวม 265.426 กิโลเมตร โดยมีหมวดทางหลวงรับผิดชอบดูแลพื้นที่ในจังหวัดสตูล
3 หมวดทางหลวงด้วยกัน
ภาพที่ 1.9 แสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘

ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564
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ตารางที่ 1.5 แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลจำแนกตามหมวดทางหลวง
หมายเลข
ทางหลวง

หมายเลข
ควบคุม

ตอน

ระยะทาง
กม.

0406

0102

ค่ายรวมมิตร – คลองขุด

4137

0100

ทุ่งตำเสา – สวนเทศ

4184

0100

4362

กม. - กม.

54+775 - 65+205
65+205 – 65+555
65+555 – 71+800
71+800 – 74+120
74+120 – 89+115
0+000 – 0+050
0+050 – 23+428
0+000 - 21+850

ควนสตอ – ด่านชายแดนวัง
ประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
0100 นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน
0+000 - 10+453
ระยะทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงควนโดน

ผิว
จราจร

1.หมวดทางหลวงควนโดน
10.430 ลาดยาง
0.350 คอนกรีต
6.245
ลาดยาง
2.320 คอนกรีต
14.995 ลาดยาง
0.050 คอนกรีต
23.378 ลาดยาง
21.850 ลาดยาง
10.453
90.071

ลาดยาง

2.หมวดทางหลวงท่าแพ
37.039 ลาดยาง

0404

0202

ละงู – ฉลุง

96+624 - 133+663

0406
0421

0103
0100

ศาลากันตง - ตำมะลัง
กาเน๊ะ - สตูล

92+974 - 99+890
0+000 - 4+600

6.916
4.600

ลาดยาง
ลาดยาง

4+825 - 5+375
5+550 - 6+600

0.550
1.050

ลาดยาง
ลาดยาง

7+100 - 10+517
0+000 - 9+170

3.417
9.170

ลาดยาง
ลาดยาง

0+000 - 0+300,
2+651 - 11+716
0+000 - 0+075

9.365

ลาดยาง

0.075

ลาดยาง

0.156
72.338

ลาดยาง

4051

0100

นาลาน - เจ๊ะบิลัง

4052

0100

เขาขาว - ท่าเรือปากบารา

4111

0100

ทางเข้าท่าเรือเกาะนก

4183

0100 ทางเข้าด่านศุลกากรสตูล
0+000 - 0+156
ระยะทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงท่าแพ

3.หมวดทางหลวงทุ่งหว้า
0404

0201

บ้านนา – ละงู

30+000 - 96+624

66.624

ลาดยาง

4312
4125

0100
0100

ทางเข้ากำแพง
ท่าพญา – ทุ่งยาว

0+000 - 0+501
0+000 – 26+933

0.501
26.933

ลาดยาง
ลาดยาง

4371

0100

สามแยก – หยงสตาร์
0+000 – 8+959
8.959
ระยะทางในความรับผิดชอบหมวดทางหลวงทุ่งหว้า 103.017

ลาดยาง

รวมระยะทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลในพื้นที่จังหวัดสตูล 14 สายทาง 265.426
17 ตอนควบคุม
ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล ข้อมูล ณ มิถุนายน ๒๕64
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- จำนวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร)
เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทสายรองในพื้นที่ จังหวัดสตูล อยู่ในความรับ ผิดชอบของกรม
ทางหลวงชนบท ซึ่งได้กระจายตามพื้นที่ในอำเภอต่าง ๆ แยกเป็นประเภทเส้นทางเพื่อขนส่งสินค้า การเกษตร
การประมง และเส้นทางเข้าสู่แหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง เป็นเส้นทางพัฒ นาเชื่อมต่อระบบขนส่ งโลจิส ติก ส์
ซึ่งปัจจุบันโครงข่ายทางดังกล่าว ระยะทางบางช่วงยังไม่ได้มีการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางให้มีความ
สมบู ร ณ์ แ ละต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งเร่ ง ปรับ ปรุ ง พั ฒ นาต่ อ เติ ม ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสตูลและตามยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงชนบท
ตารางที่ 1.6 แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
บัญชีรายชื่อถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
ที่
ประเภทถนน
จำนวน(สาย)
ระยะทาง (กม.)
1 ถนนผิวจราจรลาดยาง
22
543.026
2 ถนนผิวจราจรคอนกรีต
4
2.300
3 ถนนผิวจราจรลูกรัง
9
5.530
รวม
35
550.856

หมายเหตุ

ที่มา : แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

ตารางที่ 1.7 แสดงจำนวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บัญชีรายชื่อถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ที่
ประเภทถนน
จำนวน (สาย)
ระยะทาง (กม.) หมายเหตุ
1
2
3

ถนนทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
ถนนผิวจราจรลาดยาง
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนผิวจราจรลูกรัง

105*
79
18
1

320.46
273.42
16.32
2.5

* หมายเหตุ: ถนนบางสายทางประกอบด้วยผิวจราจรลาดยาง,ลูกรัง,คอนกรีตในสายเดียวกัน
ที่มา : กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

ตารางที่ 1.8 แสดงจำนวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่น
บัญชีถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่
ประเภทถนน
จำนวน (สาย)
ระยะทาง (กม.)
1 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
3,161
6,700.15
- ถนนผิวจราจรลาดยาง
796
2,106.41
- ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,552
1,851.01
- ถนนผิวจราจรลูกรัง
514
433.51
- ถนนผิวจราจรหินคลุก
299
2,309.22

หมายเหตุ

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564
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เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางของจังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 4 หมวด ทั้งหมด 15
เส้นทาง ได้แก่
รถโดยสารประจำทางหมวด 1 : รถโดยสารภายในเขตเทศบาล
สายที่ 1 เส้นทางรอบเมือง
สายที่ 2 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคสตูล - บ้านนาแค
สายที่ 3 เส้นทางสตูล - ตำมะลัง
รถโดยสารประจำทางหมวด 2 : รถโดยสารระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสตูล
สายที่ 984 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล (ข) (กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล)
สายที่ 988 เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล (กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล)
รถโดยสารประจำทางหมวด 3 : รถโดยสารระหว่างจังหวัดสตูลและจังหวัดอื่นๆ
สายที่ 452 เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล (ก)
สายที่ 466 เส้นทางตรัง - สตูล
สายที่ 494 เส้นทางหาดใหญ่ - สตูล - ตำมะลัง
สายที่ 732 เส้นทางหาดใหญ่ - บ้านปากบารา, และเส้นทางแยกช่วง หาดใหญ่ - ทุง่ หว้า
สายที่ 734 เส้นทางสตูล - ภูเก็ต, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - กระบี่
รถโดยสารประจำทางหมวด 4 : รถโดยสารภายในเขตอำเภอและระหว่างอำเภอของจังหวัดสตูล
สายที่ 1891 เส้นทางสตูล - บ้านเจ๊ะบิลัง, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - บ้านตันหยงโป
สายที่ 1892 เส้นทางสตูล - ท่าแพ - ละงู
สายที่ 1893 เส้นทางสตูล - ควนกาหลง - มะนัง, และเส้นทางแยกช่วง สตูล - บ้านโตน
สายที่ 8476 เส้นทางบ้านปากบารา - โรงพยาบาลละงู
สายที่ 8477 เส้นทางสตูล – บ้านวังประจัน
ที่มา สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

2) ทางราง
สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯหาดใหญ่ ห รือ กรุ ง เทพฯ-สุ ไหงโก-ลก ลงที่ ส ถานี ร ถไฟหาดใหญ่ จ ากนั้ น ต่ อ รถตู้ โ ดยสารหรือ รถโดยสาร
ประจำทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ –
กันตัง ลงที่สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล
9.๒ การคมนาคมขนส่งทางน้ำ
ความยาวชายฝั่ ง ทะเลจั ง หวั ด สตู ล 144.8 กิ โ ลเมตร มี ค ลองสายหลั ก 6 สาย
ความยาว รวม 277.55 กิ โลเมตรมี เ กาะในทะเลจำนวน 105 เกาะ เกาะที่ มี ผู้ คนมาถิ่น ฐานอาศัยอยู่
จำนวน 9 เกาะ การคมนาคมทางน้ ำ ที่ ส ำคั ญ เป็ น การเดิ น ทางเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ
และการเดินทางระหว่างประเทศไปยังประเทศมาเลเซียทางทะเล
จังหวัดสตูลมีท่าเรือจำนวน 2 ท่าเรือ ดังนี้
๑) ท่ า เรื อ ตำมะลั ง เป็ น ท่ า เที ย บเรื อ ตั้ ง อยู่ ใ น ต. ตำมะลั ง อ.เมื อ ง จ. สตู ล
เป็นท่าที่สามารถเดินทางไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน
๒) ท่าเรือปากบาราอยู่ห่างจากอำเภอละงูประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ปากคลอง
ละงู ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร
และ ใกล้ท่ าเรือ เป็นที่ ตั้งของศูนย์บ ริก ารนัก ท่ องเที่ ยวอุท ยานแห่ง ชาติตะรุเตา บริเวณท่ า เรือปากบารา
ยังมีบริษัทเอกชนนำเที่ยวและบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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9.๓ การคมนาคมขนส่งทางอากาศ
ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หรือจังหวัดตรัง ดังนี้
เส้ น ทางที่ 1 กรุง เทพฯ-หาดใหญ่ แ ล้ วต่ อ รถแท็ ก ซี่ ห รื อรถโดยสารประจำทางจาก
ตัวอำเภอหาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ 98 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ – ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจำทาง รถตู้ หรือรถแท็กซี่จากในเมือง
สู่จังหวัดสตูล ประมาณ 150 กิโลเมตร
9.4 การไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีสำนักงานให้บริการ จำนวน 6 แห่ง มี PEA SHOP จำนวน
2 แห่งดังนี้
(1) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
(2) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู
(3) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอควนกาหลง
(4) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอท่าแพ สังกัด การไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล
(5) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทุ่งหว้าสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอำเภอละงู
(6) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะนังสังกัด การไฟฟ้าฯสาขาอำเภอ ควนกาหลง
(7) PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟ้าฯจังหวัดสตูล
(8) PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟ้าฯอำเภอควนกาหลง
ตารางที่ 1.9 ข้อมูลแสดงจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจำหน่วยไฟฟ้าและจำนวนการไฟฟ้า /ครัวเรือนในพื้นที่
จำแนกตามอำเภอ
ที่

อำเภอ

1
2
3
4
5
6
7

เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
ควนกาหลง
ท่าแพ
ควนโดน
มะนัง
รวม

ครัวเรือน
ทั้งหมด
(ครัวเรือน)

มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน)
ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
ปักเสาพาด โซลาร์ อื่นๆ
รวม
อยู่ในพื้นที่ อยู่ในเขต
ไม่เข้า
รวม
สาย
โฮม
ปกติ
หวงห้าม หลักเกณฑ์ (ครัวเรือน)
(SHS)
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน)
39,066 39,066 0
0 39,066
0
0
0
0
23,534 23,534 134
0 23,668
0
0
0
0
7,870
7,756
109
0 7,865
0
5
0
5
11,910 11,847 63
0 11,910
0
0
0
0
8,698
8,697
1
0 8,698
0
0
0
0
7,892
7,889
3
0 7,892
0
0
0
0
6,315
6,242
73
0 6,315
0
0
0
0
105,775 105,301 383
0 10,5770
0
5
0
5
ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
1. ครัวเรือนใช้โซล่าร์เซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยกลั้ง และหมู่ที่ 10 บ้านวังคราม ตำบลทุ่งหว้า อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
หวงห้ามเขาบรรทัด จำนวน 75 ครัวเรือน
2. ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมือง และเกาะบุโหลน อำเภอละงู จำนวน 715 ครัวเรือน

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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จำนวนการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดสตูลมีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ย 16.90 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน ซึ่งมีศักยภาพเชิงพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของพื้น ที่ทั่วประเทศที่มีค่าเท่ากับ 17.80 เมกะจูล/
ตารางเมตร-วัน ปัจจุบันเราใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ 2 รูปแบบคือ การใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ความร้อนที่ได้โดยตรง กับการนำพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
9.5 การประปา
จัง หวัดสตูล มี ที่ ท ำการประปา 2 แห่ง คืออำเภอเมื องและอำเภอละงู มี สถานีผ ลิต
น้ำประปา จำนวน 4 แห่งคือ อำเภอควนโดน ตำบลวังประจัน อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า
ตารางที่ 1.10 แสดงกำลังการผลิตและปริมาณน้ำจ่าย
กำลัง
การผลิต ปริมาณน้ำจ่าย
(ลบ.ม/ (ล้าน ลบ.ม.)
ช.ม.)

สถานที่
ผลิตน้ำ
สาขาสตูล
1.ควนโดน
2.วัง
ประจัน
สาขาละงู
3.ละงู
4.ทุ่งหว้า

จำนวนผู้ใช้ แยกตามประเภท (ราย)
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ขนาด
ที่อยู่อาศัย
ส่วน
ขนาด
เล็ก
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ใหญ่

1,200

346,792

15,409

250

2,398

25

40

80

14

3

-

-

600
50

141,035
16,290

330

รวม
18,412

-

17

6,083
102 1,171
8
217
7,581
110
914
22
3
20
1,069
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละงู ข้อมูล ณ สิงหาคม 2564

9.6 การเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต
ตารางที่ 1.11 จำนวนประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูล ปี 2561
จังหวัด

การใช้คอมพิวเตอร์ Computer using
รวม
ใช้
ไม่ใช้

การใช้อินเทอร์เน็ต Internet using
รวม
ใช้
ไม่ใช้

การใช้โทรศัพท์มือถือ Mobile using
รวม
ใช้
ไม่ใช้

สตูล

254,219

254,219 147,336

254,219

71,413

182,806

106,883

225,834

38,478

ที่มา: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559-2561 สนง.สถิติแห่งชาติ
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

ตารางที่ 1.12 จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสตูลปี ๒๕61
จังหวัด

ครัวเรือน
ทั้งสิ้น

สตูล

77,861

ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Household by having information and
communication technology devices
โทรศัพท์

โทรสาร

คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

เชื่อมต่อ

ไม่เชื่อมต่อ

1,005

76,856

326

77,535

16,028

61,833

57,404

20,457

สนง.สถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564
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ตารางที่ 1.13 จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน ในจังหวัดปี ๒๕61
จังหวัด

สตูล

ครัวเรือนทั้งสิ้น จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

77,861

จำนวน
เครื่องโทรศัพท์

จำนวน
เครื่องโทรสาร

1,005

326

จำนวน
เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ
แบบกระเป๋าหิ้ว แเท็บเล็ต
11,219
10,629
3,594

ที่มา: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕61 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2564

9.7 โครงการเน็ตประชารัฐ
ตารางที่ 1.14 ข้อมูลการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(โครงการเน็ตประชารัฐ) ในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2560
ชื่ออำเภอ/เขต
จำนวนหมู่บา้ นที่ติดตั้งปี 2560
ควนกาหลง
10
ควนโดน
4
ท่าแพ
5
ทุ่งหว้า
18
มะนัง
7
เมืองสตูล
9
ละงู
16
รวมทั้งหมด
69
สนง.สถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

9.8 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
9.8.1 โครงข่ ายทางหลวงเชื่ อมโยง อ.ย่ านตาขาว-อ.ปะเหลียน-อ.ทุ่งหว้า-อ.ละงู
จังหวัดสตูลมีเส้นทางทางหลวงเชื่อมไปยังจังหวัดฝั่งอันดามัน ปัจจุบันมี 2 ช่องจราจร ทำให้การสัญจรไปมา
ของประชาชน การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดฝั่งอันดามัน ใช้ระยะเวลานาน
มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ทั้งนี้จากจังหวัดสตูลไปตรังมีระยะทาง 150 กิโลเมตร หากมีการขยายถนนเป็น
4 ช่องจราจร ในเส้นทางดังกล่าว จะสามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิมใช้ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นไม่เกิ น 2 ชั่วโมง และเป็นการเชื่อ มโยง (rute) การท่ องเที่ ยวระหว่า งประเทศตั้งแต่สิงคโปร์ มาเลเซีย
ถึงจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ซึ่งจะมี
นักท่องเที่ยวเพิ่ม ขึ้น การจราจรจะมีความคล่องตัว รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มโอกาสในการ
ท่องเที่ยวได้มากขึ้น และจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ
แนวเส้นทางโครงการ
ตอนที่ 1 ช่วงเชื่อ มโยงอำเภอย่านตาขาว และอำเภอปะเหลียน รวม 42.194 กม. งบประมาณ
1,450,000,000.00 บาท
ตอนที่ 2 ช่วงเชื่อมโยงอำเภอทุ่งหว้า และทางเลื่องเมื องทุ่ งหว้า รวม 19.945 กม. (ประมาณการ
ราคาไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
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ตอนที่ 3 ช่วงเชื่อมโยงอำเภอทุ่งหว้า และอำเภอละงู รวม 9.261 กม. งบประมาณ 320,000,000.00 บาท
สถานะปัจจุบัน : โครงการขยายถนนสายทุ่งหว้า-ตรัง ได้บรรจุอยู่ในโครงการของกรมทางหลวง
ตอน ที ่ 1 ช่ว ง กม.21+ 869 ถึง กม.44+481 (อยู ่ใ นพื ้น ที ่จ ัง ห วัด ตรัง )
ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ปี 2563 ประกวดราคาแล้วเสร็จ
ตอนที่ 2 ช่วง กม.66+500 ถึง กม.68+215 (อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล) ได้บรรจุ
อยู่ในแผนงานร่าง พรบ.ประจำปี 2564 วงเงิน 70 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือรอส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
9.8.2 โครงการสะพาน Andaman Gate Way (สะพานสตูล – เปอร์ลิส ) เป็นเส้นทาง
ที่ก่อสร้างในทะเลเริม่ จากท่าเรือตำมะลัง ผ่านตำบลปูยู จังหวัดสตูล ไปยังบูเก็ตปูเต๊ะ ของรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ระยะทาง 14 กิโลเมตร สะพานอยู่บนเขตแดนของประเทศไทยส่วนใหญ่ หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งผลให้
เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น ทั้งการขนส่งสินค้าร่นระยะทางที่จะไปยังท่าเรือปีนัง สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้ถึง 2
ใน 3 จากเดิมลดเวลาในการเดินทางได้มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว มูลค่าการค้าชายแดน จะเกิด
ธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าบริเวณชายแดน สร้างบรรยากาศและปัจจัยที่ เอื้อต่อการลงทุ น เสริมสร้างรายได้ให้กั บ
ประชาชนในพื้นที่ สามารถเชื่อมกิจกรรมทางเศรษฐกิจจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกับประเทศมาเลเซีย กระตุ้นเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาค และส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีอาชีพที่มั่นคงและรายได้สูงขึ้น จากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ก่อให้มีการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่างๆ การบริการ
สาธารณสุข การศึกษา มีการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ข้อเรียกร้องนี้ได้ดำเนิน
มาตลอดจากประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน
ในคราวที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล
เมื่ อวั นที่ ๒๙ กั นยายน ๒๕๖๐ ได้ มี ข้ อสั่ งการให้ หน่ วยงานราชการทั้ งส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาคเร่ งพั ฒ นา
ความเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดสตูล ไปยังรัฐเปอร์ลิส รัฐปีนังของประเทศมาเลเซีย โดยให้
ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน
จังหวัดสตูลได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้
๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๔ ฝ่าย ได้แก่ จังหวัดสตูล หอการค้าจังหวัด
สตูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัทมิตราคม จำกัด เพื่อศึกษาออกแบบโครงการสะพานถนนสตูล – เปอร์ลิส
ซึ่งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ สังคม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม ภายใต้ การสนั บสนุ นงบประมาณจากบริษั ท มิ ตราคม จำกั ด เป็ นระยะเวลา ๒๔ เดื อน ในวงเงิ น
๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้มีการดำเนินการศึกษาไปแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากบริษัท มิตราคม จำกัด มีความเห็นที่
แตกต่างในประเด็นเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ฯ ที่มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ทำการศึกษา จึงได้ยกเลิก
สัญญาจ้าง ทำให้ไม่สามารถนำไปสู่ผลการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๔ ฝ่ายได้
๒. ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบสะพานถนนสตูล เปอร์ลิส วงเงินงบประมาณ ๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงมหาดไทยได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคม ซึ่งมี หน้าที่ รับผิดชอบกรณีดังกล่าวพิจารณาให้การ
สนับสนุน และได้ประสานส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอีกทางหนึ่งแล้ว
๓. จังหวัดสตูลได้ เสนอโครงการศึกษาและออกแบบสะพานถนนสตู ล - เปอร์ลิส วงเงิน
งบประมาณ ๖๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิ บ ห้ าล้ านสองแสนบาทถ้ วน) ซึ่ งได้ ผ่ านการพิ จารณากลั่ นกรองของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑
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ในวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
๔. กรมทางหลวงได้เรียนชี้แจงมายังจังหวัดสตูล มี ความเห็นว่า หากจะดำเนินโครงการ
ดังกล่าวฝ่ายไทยและมาเลเซียควรมีข้อตกลงร่วมกันและกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน ซึ่งกรมทางหลวงพร้อมที่จะ
สนับสนุนโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
มี การนำเสนอโครงการต่ อที่ ประชุ ม ระดั บรั ฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุ ม อื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน IMT-GT เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รี
สอร์ท อำเภอเมื อง จังหวัดกระบี่ มติที่ประชุมมอบหมายให้แขวงทางหลวงสตูล ไปดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนโครงการฯ และเปลี่ยนชื่อโครงการจาก สะพานสตูล-เปอร์ลิส เป็นสะพาน Andaman Gate Way
ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการสะพาน Andaman Gateway (สะพานสตูล – เปอร์ลิส)
จากการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กุ มภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทั ลเวิลด์ กรุงเทพ
ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีสมาชิกคณะทำงานจาก 3 ประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยประธานฝ่ายไทย คือ รองเลขาธิการสภา
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ โดยในส่ วนของโครงการ Andaman Gateway ได้ รั บ การบรรจุ ไว้ ใน
Implementation Blueprint 2019 -2021 ของแผนงาน IMT-GT แล้ว
ตามที่จังหวัดสตูล ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สต 0017.2/ว 6787 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ขอให้กรม
ทางหลวงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากกระทรวง กรม เพื่อดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสตูล กรมทางหลวงได้มีหนังสือ ที่ คค 06138.2/1571 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2563 แจ้งว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2560 ที่ ประชุมมี มติให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติรับไปประสานกั บกระทรวงการ
ต่างประเทศ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-มาเลเซีย (สตูล-เปอร์ลิส) จังหวัดสตูลนั้น กรมทาง
หลวงจึงเห็นว่าหากจะดำเนินการโครงการดังกล่าว รัฐบาลของทั้งสองประเทศควรมีข้อตกลงร่วมกัน และกำหนดเป็น
นโยบายอย่างชัดเจน เพื่อนำสู่ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบ
นโยบายแก่กรมทางหลวง โดยได้มีนโยบายและข้อสั่งการที่ มอบหมายให้กรมทางหลวงดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการ
พัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศ ซึ่งกรมทางหลวงมีการดำเนินการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยอยู่หลายเส้นทางนั้น
เห็นว่ามีเส้นทางหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ เส้นทางไทย(สตูล) – มาเลเซีย (ปะลิส) ซึ่งใน
เรื่องนี้หากกรมทางหลวงสามารถดำเนินการก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ขอให้กรมทาง
หลวงพิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินการ และจัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวต่อไปด้วย ทั้งนี้
กรมทางหลวงได้เสนอแนะให้มีการเยี่ยมเยียนพูดคุยหารือหรือประชุมกันภายในระดับพื้นที่ระหว่างจังหวัดสตูลกับฝ่าย
มาเลเซีย
9.8.3 โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสนามบินสตูล ตามที่ยูเนสโกประกาศรองรับให้อุท ยานธรณีส ตูล เป็นอุทยาน
ธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 เมษายน ๒๕๖1 จังหวัดจึงมีความจำเป็นแร่งด่วนที่จะต้อง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมโดยเฉพาะสนามบินในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่ออำนวยความสะดวก
และให้บ ริก ารแก่นักท่อ งเที่ยว จัง หวัดสตูลได้ขอรับการสนับ สนุนงบประมาณไปยัง กรมท่าอากาศยานเพื่อ
ศึก ษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และการศึก ษาออกแบบเบื้อ งต้น
โครงการก่อสร้างสนามบินสตูล วงเงินงบประมาณ ๑๖,๐๔๑,๕๐๐ บาท
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(สิบ หกล้านสี่ห มื่นหนึ่งพันห้า ร้อ ยบาทถ้วน) ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้แจ้ง มายัง จัง หวัด สตูล เมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๖๑ ว่า ได้มีแ ผนงานในการศึก ษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินสตูล โดย กรมท่ า
อากาศยานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
และบริษัทออมนิ โซลูชั่นส์ จำกั ด ดำเนินงานศึก ษาความเป็นไปได้โครงการก่ อสร้างท่าอากาศยานสตูล ซึ่ง
ทำการศึกษาความเป็นไปได้ตั้งแต่เดือนพ.ย. 2561 ผลสรุปจากการศึกษาปรากฏว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
คือพื้นที่ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองสตูล ห่างจากตัวเมืองประมาณ
25 กิโลเมตร ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงหมายเลข 416 ห่างจากทางหลวงประมาณ 4
กิโลเมตร ขั้นตอนต่อ ไปคือการรายงานผลการศึก ษาดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาตรวจสอบด้าน
นโยบาย การพัฒนา พร้อมทั้งส่งให้กรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตรวจสอบมาตรฐานของการบินใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว กรมท่าอากาศยานจะจัดทำโครงการเพื่อ
เสนอขอรับงบประมาณดำเนินการต่อไป
9.8.4 อุทยานธรณี สตูล (Satun Geopark) ได้รับการประกาศจากองค์กรยูเนสโกให้เป็ น
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายอุทยานธรณีโลก
อุทยานธรณีโลกสตูล มีพื้นที่ซึ่งเป็นอุทยานธรณีทั้งสิ้น 2,597 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 อำเภอ ใน
จังหวัดสตูล ได้แก่
1. อำเภอเมืองสตูล
2. อำเภอทุ่งหว้า
3. อำเภอมะนัง
4. อำเภอละงู
ประกอบด้วยแหล่ งที่ มี คุณค่าทางธรณี วิทยา 72 แห่ ง เช่น แหล่งธรณี ซากดึกดำบรรพ์ แหล่ ง
ธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ สามารถเป็นแหล่งท่ องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย ทั้งบนบกและในทะเล อาทิเช่น
1. ถ้ำเลสเตโกดอน , น้ำตกธารปลิว ตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งหว้า
2. ถ้ำภูผาเพชร ตั้งอยู่ในอำเภอมะนัง
3. ถ้ำเจ็ดคต , หินเขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย ทะเลแหวกเกาะหว้าหิน-เกาะลิดีเล็ก ตั้งอยู่ในอำเภอละงู
4. เกาะไข่-หาดหินงามแห่งหมูเ่ กาะตะรุเตา ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสตูล
การได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยโดยองค์กรยูเนสโก
ทำให้จังหวัดสตูลมีประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO
Global Geopark) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการบริห ารจัดการอุทยานธรณีโลก
สตูลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์หลักของแผนบริหารจัดการ ข้อเสนอแนะของ UNESCO และนโยบายของรัฐบาล
โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการทั้งหมด 6 คณะ คือ
1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิทัศน์โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
3. คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลแบบบูรณาการ
4. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อที่หลากหลายรูปแบบ
5. คณะกรรมการด้านการบริหารการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเชิงนิเวศด้วยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

26

6. คณะกรรมการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล
อย่างไรก็ ตาม อุ ท ยานธรณี โ ลกสตูล จะต้อ งได้ รับ การประเมิ นตามเงื่อนไขของ UNESCO
เพื่อให้คงความเป็นอุทยานธรณีโลกอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้ศักยภาพดังกล่าวเชื่อมโยงการพัฒนาเพื่อสร้ าง
ความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือในการบูรณาการทำงาน
จากทุ กภาคส่วน ทั้ งในระดับ นโยบาย ระดับ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัดและระดับท้ องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนิ นงานไปในทิ ศทางเดียวกั น มี ความสอดคล้อ งเชื่อมโยงกั นตลอดห่วงโซ่ ก ารพั ฒ นาตั้ งแต่ต้น ทางจน
ถึงปลายทาง และเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ UNESCO จำนวน 8 ข้อ ดังนี้
1. ปรับปรุงวิธีการปกป้องแหล่งธรณีวิทยาและการสื่อความหมายบริเวณแหล่งชั้นหินแบบ
ฉบับเขาน้อยเนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
2.พัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายฝั่งที่จะเสื่อมสลาย
อย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย
3. มีความตกลงร่วมมือกับอุทยานธรณีโลกแห่งอื่น เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก สึนามิ และแผ่นดินไหว เพื่อลดความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ
ดังกล่าว
4. ใช้ ป ระโยชน์ จ ากตำนานและเรื่ อ งราวเพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แหล่ ง มรดกทางธรรมชาติ
เพื่อส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยวในสนใจกับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่มากขึ้น
5. ควรจั ด สรรงบประมาณสำหรั บ จ้ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเฉพาะด้ า น
ทางการศึกษา การสื่อสาร การท่อ งเที่ยว และการออกแบบ เพื่อรองรับการพัฒ นาแหล่งพื้นที่และการสร้าง
เครือข่าย รวมทั้งปัญหาความท้าทายในอนาคต
6. ใช้ตัวอย่างของปันหยาบาติกและทุ่งหว้าโฮมสเตโกดอนเป็นต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาการ
สร้างผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบของ e-commerce
7. พั ฒ นาความ ร่ ว มมื อกั บ อุ ท ยาน ธรณี โลกลั ง กาวี (Langkawi Global Geopark)
เพื่อนำไปสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกข้ามพรมแดนในอนาคต
8. สร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค
และโลก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสัมมนาการประชุมที่เกี่ยวกับ UNESCO Global Geopark
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสำรวจพื้น ที่
และร่วมประชุม กั บ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า หอการค้าจังหวัดสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล
เป็นต้น เพื่อจัดทำ แนวทางการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของ UNESCO จำนวน
6 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งธรณีวิทยาบริเวณอุทยานธรณีโลกสตูล
แนวทางที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
แนวทางที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
แนวทางที่ 4 ยกระดับศูนย์การเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูล
แนวทางที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
แนวทางที่ 6 การประชาสัมพันธ์และการตลาด
ซึ่งจังหวัดสตูลได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการประจำจังหวัด เพื่อจัดทำแผนงาน
โครงการไปบรรจุไว้ในแผนปฎิบัติการพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสตูลตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อไป
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เมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการผู้ป ระเมินภาคสนามในการ
ประเมินซ้ำของอุทยานธรณีโลกสตูล จากคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยาน
ธรณี ได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อตรวจประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูลเตรียมการประเมินขององค์การยูเนสโก
ในปี พ.ศ.2564 สรุปให้อุทยานธรณีสตูลผ่านการประเมินซ้ำและให้เป็นอุทยานธรณีประเทศต่ออีก 4 ปี ตั้ งแต่
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 – 28 พฤศจิกายน 2567
ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก (Asia Pacific Geoparks Network, APGN 2021) ครั้งที่ ๗ ในเดือนกั นยายน ๒๕๖4 เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Global Geopark
Network : GGN) ได้มีมติให้เลื่อนกำหนดการสัมมนาและการประชุมของอุทยานธรณีโลกในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาคไปในปี 2565
สำหรับการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ครั้งที่ 1 (TGN) กำหนดจัดประชุม ณ
อุท ยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล ช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2564 หากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลายลงอาจพิจารณาจัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO
Conference)
1.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
1. โครงสร้างเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง
เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.4 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการ
ขายปลีกฯ มี สัดส่วนร้อ ยละ 12.4 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนร้อยละ 9.4 ส าขาการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 8.2 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ 33.6 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 30,955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมี
ขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สำหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัว
ร้อ ยละ -0.8 หดตัวต่อ เนื่อ งจากที่ ห ดตั วร้อ ยละ -0.1 ในปี ที่ ผ่านมา รายได้เฉลี่ ยต่อคนต่อปี จากตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2562 ประชากร
มีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 105,827 บาท เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นลำดับที่ 8 ของ
ภาคใต้และลำดับที่ 41 ของประเทศ โดยมีมูลค่ามากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 178 บาท

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ภาพที่ 1.10 ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

ตารางที่ 1.15 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2557 – 2562
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
Agriculture ภาคเกษตร
Agriculture, hunting and
forestry เกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมง
Non-Agriculture นอกภาค
เกษตร
Mining and quarrying การทำ
เหมืองแร่และเหมืองหิน
Manufacturing การผลิต
Electricity, Gas and Water
supply การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ
และระบบปรับอากาศ
Water supply; sewerage,
waste management and
remediation activities การ
จัดหาน้ำ การจัดการ และการ
บำบัดน้ำเสียของเสียและสิ่ง
ปฏิกูล
Construction การก่อสร้าง
Wholesale and retail trade;
repair of motor vehicles
and motorcycles การขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อมยาน

ปี 2557
14,360

ปี 2558
13,261

ปี 2559
13,469

ปี 2560
11,870

14,360

13,261

13,469

11,870

10,747

11,267

17,428

18,734

19,331

19,959

19,930

19,689

152

172

216

258

248

214

2,748

2,729

2,633

3,101

2,852

2,909

391

359

367

371

326

344

79

83

85

88

79

89

1,306

1,109

1,237

1,271

1,329

1,330

3,451

3,666

4,155

3,954

3,687

3,830

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ปี 2561 ปี 2562
10,747 11,267

29

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562
ยนต์และจักรยานยนต์
Transportation and storage
2,870
3,619
3,224
3,326
3,321
2,554
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
Accommodation and food
service activities ที่พักแรม
248
295
329
358
431
495
และบริการด้านอาหาร
Information and
communication ข้อมูลข่าวสาร
215
234
217
248
269
321
และการสื่อสาร
Financial and insurance
activities กิจกรรมการเงินและ
1,063
1,102
1,250
1,328
1,435
1,474
การประกันภัย
Real estate activities
870
1,035
1,107
1,020
1,151
1,201
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
Professional, scientific and
technical activities กิจกรรม
12
7
8
9
13
56
ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ
เทคนิค
Administrative and support
service activities กิจ
202
223
228
245
254
287
กรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน
Public administration and
defence; compulsory social
security การบริหารราชการ
918
1,088
1,173
1,126
1,228
1,252
การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
Education การศึกษา
2,111
2,183
2,218
2,329
2,248
2,237
Human health and social
work activities กิจกรรมด้าน
629
661
702
736
846
883
สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
Arts, entertainment and
recreation ศิลปะ ความบันเทิง
20
20
29
35
39
44
และนันทนาการ
Other service activities
144
149
151
155
174
170
กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ
Gross provincial product
31,789
31,996
32,799
31,829
30,676 30,955
(GPP)
GPP Per capita (Baht)
113,138 112,944 114,832 110,523 105,649 105,827
Population (1,000
281
283
286
288
290
293
persons)
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564
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1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
จั ง หวั ด สตู ล เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ข นาดเศรษฐกิ จ เป็ น อั น ดั บ 5 ของกลุ่ ม จั ง หวั ด อั น ดามั น
โดยในปี 2562 มีมูลค่าเท่ากั บ 30,955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมทั้งประเทศ
(GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP)
ภาพที่ 1.11 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2558 – 2562
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

2) อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด
อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ในปี 2562 หดตัวร้อยละ -0.8 หดตัวต่อเนื่องจาก
ที่หดตัวร้อยละ -0.1 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
และการศึกษา ที่มีแนวโน้มลดลง
ภาพที่ 1.12 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2562
หน่วย : ร้อยละ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) ในปี 2562 จังหวัดสตูลมี GPP
เฉลี่ยต่อหัว 105,827 บาท คิดเป็นลำดับที่ 41 ของประเทศ และคิดเป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวั ดอันดามัน
โดยมี จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ มี ค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด สำหรับ จังหวัดที่ มี ค่าเฉลี่ยต่อหัวต่ำที่ สุดคือจังหวัดระนอง
มีค่าเฉลี่ยเพี ยง 101,822 บาท เท่ านั้น หากพิจารณาแนวโน้มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูล
จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2560-2562 ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวของประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโน้มลดลง
ภาพที่ 1.13 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว กลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2558 - 2562
หน่วย : บาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล
ภาพที่ 1.14 แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ปี 2538-2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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จากข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ปี 2538-2562 หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้าง
เศรษฐกิจของจังหวัดสตูลขึ้นอยู่กับ นอกภาคเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับภาคการเกษตร ปี 2538-2554
มีแนวโน้มสูงขึ้น และเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2555-2561 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2562 ทั้งนี้เนื่องจากราคาสินค้า
เกษตรขยายตัวจากความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลก ยางพารา แนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้
ยางพาราจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ยางเพื่อผลิตถุงมือทางการแพทย์
ต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีอยู่ ปาล์มน้ำมัน ระดับราคายังมีระดับสูง อานิสงส์
จากอุปสงค์ตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นจากนโยบายใช้ดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลมาตรฐาน และอุปสงค์เพื่อนำไปใช้
ทำอาหาร อาหารทะเล แม้ว่าภาพลักษณ์ของสินค้าอาหารทะเลมีแนวโน้มดีขึ้นในด้านอุปสงค์ จากการที่สหภาพ
ยุโรป (EU) ปลดสถานะใบเหลืองให้แก่ไทย ในประเด็น Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU
Fishing) อย่างไรก็ตาม แรงกดดันการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคลดการบริโภคอาหารทะเลและหันไป
ซื้อเนื้อสัตว์ที่ มีราคาต่ำกว่า อย่างไรก็ ตาม หากสามารถควบคุมต้นทุนที่มี ประสิทธิภาพ รวมไปถึง การส่งเสริม
แปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นส่วนสำคัญในการช่วยหล่อเลี้ยงเกษตรกรและเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดและประเทศได้
ภาพที่ 1.15 แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล เปรียบเทียบภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภา
บริการ ปี 2538-2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็นภาค
บริการ ซึ่งในปี 2562 มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 52.1 ภาคเกษตรมี
สัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 36.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะเห็ นได้ว่าแนวโน้ม
ภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 2561 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2562 สำหรับ
สัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการค้าส่ง ค้าปลีก การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น
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ตารางที่ 1.16 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ณ ราคาประจำปี ปี 2562
หน่วย : ล้านบาท/(ร้อยละ)

ภาคการผลิต
ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

2557
14,360
45.2
3,371
10.6
14,057
44.2
31,789
100.0

2558
13,261
41.4
3,344
10.5
15,391
48.1
31,996
100.0

2559
13,469
41.1
3,301.6
10.1
16,029.0
48.9
32,799
100.0

2560
11,870
37.3
3,819
12.0
16,141
50.7
31,829
100.0

2561
10,747
35.0
3,504
11.4
16,426
53.5
30,676
100.0

2562
11,267
36.4
3,556
11.5
16,133
52.1
30,955
100.0

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

(1) สาขาเกษตรกรรม
การเพาะปลูก
จั ง หวั ด สตู ล มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด 1,754,701 ไร่ พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ ทำการเกษตร
733,815 ไร่ มี ครัวเรือ นเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนกั บ กรมส่งเสริม การเกษตร จำนวน 45,310 ครัวเรือน
ในปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2563 พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ แยกเป็นรายอำเภอ ดังตาราง
ตารางที่ 1.17 ตารางแสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2563
พืช
พื้นที่ปลูก (ไร่)
รวม
เศรษฐกิจ อ.เมืองสตูล อ.ควนโดน อ.ควนกาหลง อ.ท่าแพ
อ.ละงู
อ.ทุ่งหว้า
อ.มะนัง
ยางพารา
78,946 32,851 129,981 55,517 84,748 80,007 66,494 528,543
ปาล์มน้ำมัน 11,200
4,409
35,310 13,855 18,058 10,682 39,333 132,846
ข้าว
5,204
2,526
686
3,011
7,087
6
478
18,998
ลองกอง
271
945
1,038
320
358
78
232
3,242
ทุเรียน
213
904
831
283
212
77
457
2,977
เงาะ
136
382
474
113
178
26
127
1,436
มังคุด
156
471
665
110
312
57
201
1,972
จำปาดะ
94
693
325
83
76
29
72
1,372
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนยิถุนายน 2564

ภาคการเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สำคัญในภาคเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลโดยมีมูลค่าการผลิตภาค
การเกษตรประจำปี 2561 จำนวน 11,466 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.73 ของมูลค่าการผลิตรวม
ของทั้งจังหวัด โดยมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่มาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
และประมง
จัง หวัดสตูล มี ส ภาพดิน ที่ เหมาะสมแก่ ก ารทำการเกษตร โดยมี เนื้ อที่ ทั้ ง หมด 1,754,701 ไร่
เป็นพื้นที่ถือครองเพื่อทำการเกษตรทั้งสิ้น 733,815 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.81 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด และมี
ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกั บกรมส่งเสริม การเกษตร ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ ง 7 อำเภอ แล้ว
จำนวน 45,310 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563)
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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พืช
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล อันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา เนื้อที่ปลูก 528,543 ไร่ รองลงมา
ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ปลูก 132,846 ไร่ ข้าวเนื้อที่ปลูก 18,998 ไร่ และไม้ผล เช่น ลองกองเนื้อที่ปลูก
3,242 ไร่ ทุเรียนเนื้อที่ปลูก 2,977 ไร่ เงาะเนื้อที่ปลูก ๑,436 ไร่ มังคุดเนื้อที่ปลูก 1,972 ไร่ และจำปาดะ
เนื้อที่ปลูก 1,372 ไร่ เป็นต้น
ภาพที่ 1.16 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทีส่ ำคัญจังหวัดสตูล ปี 2563

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

รายละเอียดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูล มีดังนี้
ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดสตูล
โดย ปี 2563 จัง หวัดสตูลมี พื้ นที่ เพาะปลูกทั้ งสิ้น 528,543 ไร่ คิดเป็น 72% ของพื้นที่ การเกษตรของ
จังหวัด จากเดิมปี 2562 พื้นที่ 561,382 ไร่ ลดลง 5.82% เนื่องจากราคาน้ำยางสดในพื้น ที่เฉลี่ยตลอดปี
2563 ราคาเฉลี่ย 39.73 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับ ปี 2562 ราคาเฉลี่ย 39.27 มีผลให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูก
ยางพารา โดยเกษตรกรมีก ารปรับเปลี่ยนพื้นที่ ป ลูก ยางพาราไปปลูก พืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ปาล์ม น้ำมั น
การทำเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น รวมทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการใชนโยบายลดพื้นที่ปลูก
และเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น สงผลใหเนื้อที่ ยืนตนยางพาราลดลงทุกปจนถึงปปจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงใน
เรื่องความเสถียรของราคายาง ซึ่ง ผกผันตามภาวะเศรษฐกิ จโลก ทั้งนี้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ไม่ มีโรงงาน
แปรรูปยางพาราขนาดกลางและขนาดใหญ่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดสตูลกว่าร้อยละ 93 จึงขาย
น้ำยางสดให้แก่พ่อค้าตามจุดรับซื้อน้ำยางในพื้นที่และส่งออกไปแปรรูปยังจังหวัดใกล้เคียง

เกษตรกรอีกร้อยละ 6 นำน้ำยางสดเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงรมเพื่อทำยางแผ่นรมควัน และเกษตรกร
ร้อยละ 1 ทำยางก้นถ้วยขายให้แก่พ่อค้าคนกลาง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจังหวัดสตูล ยังมีโอกาสในการพัฒนาการ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ผลิตและการแปรรูปยางพาราภายในจังหวัด โดยอาจก่อสร้างโรงงานน้ำยางข้น เพื่อเป็นการปรับสมดุลการผลิต
และการตลาดในการนำน้ำยางสดมาใช้ภายในจังหวัดได้มากขึ้น สามารถจัดการสต็อกยางที่จะส่ งออกสู่ตลาด
กลางต่อไปได้ อันจะเป็นการช่วยพยุงราคายางพาราไม่ ให้ตกต่ำจนเกินไปในช่วงที่มีป ริมาณการผลิตสูงและ
ความต้องการของตลาดต่ำ
ตารางที่ 1.18 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2560-2563
ปีการ
ผลิต
2560
256๑
2562
2563

พื้นที่ปลูก
ร้อยละ
(ไร่)
428,110
566,943 +32.43
561,669 -0.93
528,936 -5.82

พื้นที่ให้ผล
ร้อยละ
(ไร่)
356,697
386,445 +8.34
433,865 +12.27
442,157 +1.91

ยางพารา
ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย
(ตัน)
(กก./ไร่/ปี)
88,047
247
97,605
253
111,612
257
113,902
258

ราคา
เฉลี่ย
43.19
39.71
39.27
39.73

มูลค่า
(ล้านบาท)
3,8๐๒.๗๕
3,875.89
4,383.00
4,525.33

ภาพที่ 1.17 แสดงราคาน้ำยางสด โรงงาน (ท้องถิ่น) ตั้งแต่ปี 2552-2563

ที่มา : เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 1.19 แสดงการผลิตยางพาราในพืน้ ที่จังหวัดภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563
ภาค/จังหวัด

เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

เนื้อที่กรีดยางได้ (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (ton)

Yield per rai (kg)

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2561

2562

2563

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

รวมทั้งประเทศ

22,626,277

22,530,503

22,355,388

20,023,099

20,455,794

20,579,196

4,813,527

4,839,952

4,693,628

240

237

228

เหนือ

1,350,335

1,350,178

1,377,911

1,077,267

1,202,915

1,265,266

196,177

215,779

224,602

182

179

178

ตะวันออกเฉียงเหนือ

5,225,749

5,221,596

5,279,297

4,742,345

4,959,631

5,034,607

1,056,286

1,097,240

1,107,704

223

221

220

กลาง

2,466,078

2,450,571

2,406,263

2,220,134

2,221,536

2,210,816

435,770

445,966

443,138

196

201

200

ใต้

13,584,115

13,508,158

13,291,917

11,983,353

12,071,712

12,068,507

3,125,294

3,080,967

2,918,184

261

255

242

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ภาค/จังหวัด

เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

เนื้อที่กรีดยางได้ (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (ton)

Yield per rai (kg)

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2561

2562

2563

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

ชุมพร

524,345

516,078

511,836

477,060

467,200

458,148

123,081

121,472

111,330

258

260

243

ระนอง

298,939

297,316

288,928

281,777

265,536

256,039

71,571

68,243

61,449

254

257

240

576,995

566,819

529,029

266

262

249

สุราษฎร์ธานี

2,393,126

2,373,383

2,336,685

2,169,154

2,163,432

2,124,613

พังงา

622,647

618,478

605,309

554,420

566,792

566,155

146,367

148,500

142,671

264

262

252

ภูเก็ต

65,938

64,910

66,895

59,685

60,363

60,821

11,698

11,952

11,130

196

198

183

กระบี่

559,034

547,705

531,556

491,304

473,195

461,394

131,669

125,870

115,349

268

266

250

ตรัง

1,457,213

1,449,728

1,416,553

1,260,140

1,280,550

1,306,208

328,897

332,943

329,164

261

260

252

นครศรี ธรรมราช

1,779,284

1,766,025

1,738,133

1,554,361

1,570,319

1,552,741

402,579

408,283

388,185

259

260

250

210,694

216,351

211,686

264

265

254

462,978

460,285

451,282

276

270

260

พัทลุง
สงขลา

889,323
1,964,795

886,234
1,963,305

883,005
1,964,405

798,083
1,677,456

816,420
1,704,760

833,410
1,735,701

สตูล

421,558

420,830

419,962

361,175

357,164

362,606

89,933

90,720

89,926

249

254

248

ปัตานี

366,694

366,722

361,141

343,262

338,700

333,748

87,532

85,352

80,433

255

252

241

272,668

267,566

258,613

247

238

225

208,632

176,611

137,937

245

200

159

ยะลา
นราธิวาส

1,244,141
997,078

1,239,861
996,583

1,229,128
938,381

1,103,918
851,558

1,124,228
883,053

1,149,392
867,531

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

จากตารางจะเห็นได้ว่า จังหวัดสตูลมี เนื้อที่ ให้ผ ลผลิ ตยางพารา และปริม าณผลผลิตอยู่ใน
ลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน รองจากจังหวัดตรัง พังงา กระบี่ เป็นลำดับที่ 11 ของภาคใต้ และ
ข้อมูลปี 2563 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ของจังหวัดสตูล (248 กิโลกรัมต่อไร่) ซึ่งมีค่าสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ของภาคใต้ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และมีรายได้จาก
ยางพาราเป็นรายได้หลักของครอบครัว แต่ปัญหาราคายางพาราที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของเกษตรกร รวมถึงต้นทุนในการดูแลรักษาสวนยางพารา ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางพาราจึงต้องมี
การปรับตัวทั้งการลดต้นทุ นและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา การลดรายจ่ายในครอบครัวและเพิ่ม
รายได้จากการประกอบอาชีพเสริม
ในการพัฒนาการผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ควรมีการเพิ่มมูลค่าโดยจัดให้
มีอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ทั้งอุตสาหกรรมขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลำดับ เพื่อรองรับ
ปริมาณผลผลิตยางพาราที่มีในพื้นที่ ประกอบกับเกษตรกรต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางขั้นต้นให้มี
คุณภาพดี มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงเพื่อให้โครงสร้างการผลิตยางพาราในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้อันดามันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำต่อไป

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ภาพที่ 1.18 แสดงปริมาณเนื้อที่ให้ผลผลิตยางพาราของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
ปีการผลิต 2561– 2563
ระนอง

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่

ตรัง

สตูล

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
ปี

ปี

ปี

ปี

เนื้อที่ยืนต้น ไร่

ปี

ปี

เนื้อที่กรีดยางได้ ไร่

ปี

ปี

ปี

ผลผลิต ตัน

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าถึง ณ เดือนกรฎาคม 2564

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชยืนต้นที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดเมื่อเทียบกับพืชน้ำมัน
อื่นๆ และมีความทนทานต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากกว่าพืชอายุสั้นต่างๆ โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้นานกว่า 25 ปี อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นอาหารและใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปของไบโอดีเซลได้ จึงทำให้
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทั่วโลกให้ความสนใจ แต่ด้วยข้อจำกัดของแนวเขตเส้นศูนย์สูตร ประเทศไทย
จึงเป็น 1 ใน 42 ประเทศของโลกเท่านั้นที่มีพื้นทีเ่ หมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งประเทศไทยผลิตได้
เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป ลูกปาล์ม
น้ำมันกว่า 6.1 ล้านไร่ และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกอย่างรวดเร็ว ซึ่งปาล์มน้ำมันมีระบบของการผลิตและ
การตลาดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้นการพัฒนางานด้านปาล์มน้ำมันจึงมีค วามสำคัญ
เป็น อย่างมาก โดยจะต้อ งพั ฒ นาครอบคลุ ม องค์ ร วม ตั้ง แต่ ต้น น้ำ กลางน้ำ ปลายน้ ำ ให้ อยู่บ นพื้ น ฐาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดสตูล รองจากยางพารา โดยมีพื้นที่
ปลูกครอบคลุมทั้ ง 7 อำเภอ ในปี 25๖3 มี พื้นที่ป ลูกปาล์ม น้ำมั นจำนวน 132,846 ไร่ ตั้งแต่ปี 256025๖3 พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เนื่องจากภาวะราคายางพาราตกต่ำ เกษตรกร
ผู้ปลูกยางพาราบางส่วน ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกปาล์มน้ำมัน
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ตารางที่ 1.20 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดสตูลตั้งแต่ปี 2560– 2563
ปีการผลิต

พื้นที่ปลูก
(ไร่)
109,421
115,775
128,075
132,846

2560
256๑
2562
2563

ร้อยละ
+5.81
+10.62
+3.72

ปาล์มน้ำมัน
ผลผลิต
ร้อยละ
(ตัน)
265,849
+3.29
276,557
+8.59
300,914
+5.31
302,167

พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
104,822
108,266
117,563
123,812

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก.ไร่/ปี)
2,536
2,554
2,560
2,441

ราคา
เฉลี่ย
3.75
2.81
3.04
3.75

มูลค่า
(ล้านบาท)
966.93
777.13
778.24
1,133.13

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

ตารางที่ 1.21 แสดงการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

เนื้อที่ให้ผลผลืตได้ (ไร่)

Planted area (rai)
ภาค/จังหวัด

ผลผลิต (ตัน)

Harvested area (rai)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

Production (ton)

Yield per rai (kg)

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2561

2562

2563

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

รวมทั้งประเทศ

5,995,393

6,102,852

6,310,858

5,335,814

5,662,997

5,876,942

15,483,534

16,408,440

15,656,636

2,902

2,897

2,664

เหนือ

90,885

92,585

97,963

75,979

79,450

84,994

97,611

94,134

91,213

1,285

1,185

1,073

ตะวันออกเฉียงเหนือ

206,845

225,318

241,384

167,200

189,178

202,599

1,542

1,432

1,334

กลาง

540,403

550,812

576,107

485,778

511,355

532,052

1,212,210

1,258,365

1,242,822

2,495

2,461

2,336

ใต้

5,157,260

5,234,137

5,395,404

4,606,857

4,883,014

5,057,297

13,915,886

14,784,987

14,052,432

3,021

3,028

2,779

ชุมพร

1,026,000

1,020,684

1,046,284

971,251

984,598

998,666

3,008,153

2,975,686

2,731,352

3,097

3,022

2,735

ระนอง

147,386

149,282

149,936

119,055

138,453

147,009

366,956

429,817

414,124

3,082

3,104

2,817

สุราษฎร์ธานี

1,309,982

1,340,063

1,391,493

1,179,458

1,230,541

1,301,176

3,640,097

3,843,277

3,691,436

3,086

3,123

2,837

พังงา

262,038

254,410

268,312

219,724

227,190

234,916

656,715

683,154

647,194

2,989

3,007

2,755

ภูเก็

2,744

2,755

2,800

1,774

2,469

2,469

4,593

6,476

5,842

2,589

2,623

2,366

กระบี่

1,138,323

1,151,415

1,174,721

1,086,190

1,106,941

1,125,488

3,383,122

3,504,487

3,263,915

3,115

3,166

2,900

ตรัง

270,820

281,568

288,407

191,989

252,928

269,715

556,291

714,856

686,155

2,898

2,826

2,544

นครศรี ธรรมราช

620,395

633,412

661,967

530,058

590,984

610,470

1,553,088

1,766,993

1,734,345

2,930

2,990

2,841

พัทลุง

80,629

95,396

100,331

57,997

70,439

80,272

148,996

187,394

207,262

2,569

2,660

2,582

สงขลา

77,166

78,728

79,639

62,530

71,087

72,771

156,546

174,096

172,394

2,504

2,449

2,369

สตูล

125,506

128,695

132,949

108,266

117,335

121,114

276,557

303,138

302,543

2,554

2,584

2,498

ปัตานี

24,612

23,203

23,807

18,273

21,683

23,107

45,772

55,853

56,728

2,505

2,576

2,455

ยะลา

7,425

8,468

8,550

6,728

7,068

7,227

10,574

10,666

10,392

1,572

1,509

1,438

นราธิวาส

64,234

66,058

66,208

53,564

61,298

62,897

108,426

129,094

128,750

2,024

2,106

2,047

257,827

270,954

270,169

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564
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ภาพที่ 1.19 แสดงเนื้อที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันปีการผลิต 2561– 2563

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

แม้ ว่าจัง หวัด สตูล จะเป็น จัง หวัดที่ มี พื้ น ที่ ป ลูก ปาล์ม น้ำมั น เพื่ อการค้าแห่ง แรกของประเทศไทย
แต่ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีต่ำเป็นลำดับ 2 รองจากภูเก็ตในกลุ่มจังหวัดอันดามัน และผลผลิตดังกล่าวยัง
มีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้และประเทศ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ 1) เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
ส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกรายย่อย ส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องของพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ปลูก
ไม่มีคุณภาพ ด้านการจัดการสวนปาล์มไม่เหมาะสมการตัดปาล์มไม่ได้ คุณภาพ ฯลฯ 2) ปาล์มน้ำมันร้อยละ
60 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดอายุมากกว่า 20 ปี ซึ่งมีผลผลิตค่อนข้างต่ำ 3) การผลิตส่วนใหญ่ต่างคนต่างทำขาด
การรวมกลุ่ม จึงทำให้ขาดพลังด้านการผลิตและการตลาด เป็นต้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ำ
สร้างความเสียหายให้กับประเทศ จึงควรมีแนวทางการส่งเสริมการปลู กปาล์มน้ำมันโดยมีนโยบายมุ่งเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต และการพัฒ นาคุณภาพ โดยการ
จัดการที่ถูกต้อง และการมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเพื่อการพัฒนาการผลิตปาล์ม
น้ำมันของจังหวัดให้มั่นคงและยั่งยืน
ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เก็บเกี่ยว เกษตรกรจะขายให้กับแหล่งรับซื้อ 2 แหล่ง คือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80
ขายให้กับลานเท ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 65 ลานเท ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 จะขาย
ให้กับโรงงานสกัดน้ำมั นปาล์มในพื้ นที่ ซึ่งมีอยู่จำนวน 4 โรง ในขณะเดี ยวกันลานเทที่ รับซื้อผลผลิตทะลาย
ปาล์ม สดของเกษตรกรก็จะส่งขายให้กับโรงงานในจังหวัด ร้อยละ 30 ที่ เหลือร้อยละ 70 จะส่งขายให้กั บ
โรงงานต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ตรัง และกระบี่
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ภาพที่ 1.20 โครงสร้างการตลาดปาล์มน้ำมัน จังหวัดสตูล

ผลผลิตต่อไร่ 2,498 (กก.) เนื้อที่ตัดปาล์มได้ 121,114 (ไร่)
ผลผลิต 302,543 (ตัน)

ข้าวนาปี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดสตูล รองลงมาจาก ยางพาราและปาล์ม
น้ำมัน ซึ่งฤดูการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวนาปีจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป สำหรับการ
ปลูกข้าว จังหวัดสตูลมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่นซึ่งทำ
รายได้ม ากกว่า และต้น ทุ น การผลิตสู ง ตั้ งแต่ปี 2560-2562 พื้ นที่ ป ลู ก ข้าวนาปี มี แนวโน้ม ลดลง และ
ปี 2563 พื้นที่ปลูกข้าวนาปีเพิ่มขึ้น โดยพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ พันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ โดยปลูกใน
พื้นที่นาปี ส่วนพื้นที่นาปรัง เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานี สำหรับในปี 2563 จังหวัดสตูล มีพื้นที่
เพาะปลูกข้าวนาปี จำนวน 18,998 ไร่
ตารางที่ 1.22 แสดงจำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2559–2563
ปีการผลิต
2559/2560
2560/2561
256๑/256๒
2562/2563
2563/2564

พื้นที่ปลูก
(ไร่)
21,563
20,054
18,974
18,180
18,998

ร้อยละ
-7.00
-5.38
-4.18
+4.49

พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
21,563
18,589
18,974
18,180
18,998

ร้อยละ
-13.79
+2.07
-4.18
+4.49

ข้าวนาปี
ผลผลิต
(ตัน)
8,957
7,609
8,283
7,916
7,409

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่/ปี)
415
409
437
435
390

ราคาเฉลี่ย
(บาท)
9.74
10.00
10.62
12.92
13.30

มูลค่า
(ล้านบาท)
87.24
76.09
87.97
102.27

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

ภาพที่ 1.21 แนวโน้มพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559 – 2563

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564
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หากพิ จ ารณาในภาพรวมของภาคใต้ ในปี 2563 จั ง หวั ด สตู ล มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วเป็ น ลำดั บ ที่ 7
ของภูมิภาคนี้ และผลผลิตข้าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพื้นที่ปลูกข้าว
ตารางที่ 1.23 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกีย่ ว ผลผลิตข้าวจำแนกตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563

ภาค/จังหวัด

เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

เนื้อที่เก็บเกี่ยวได้ (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

Planted area (rai)

Harvested area (rai)

Production (ton)

Yield per rai (kg)

2561

2562

2563

2561

2562

2563

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

(f)

2561

2562

2563

(f)

(f)

(f)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

รวมทั้งประเทศ

59,980,731

61,197,134

61,702,000

55,627,198

54,108,276

เหนือ

13,814,978

14,135,973

14,397,570

13,597,349

ตะวันออกเฉียงเหนือ

36,878,181

37,799,154

38,051,740

กลาง

8,507,059

8,490,019

8,449,490

ใต้

780,513

771,988

803,200

2018

2019

2020

56,831,665

25,177,856

24,064,170

25,314,437

453

445

445

13,366,164

13,881,704

7,847,727

7,519,998

7,868,566

577

563

567

32,869,030

32,022,751

33,986,165

11,706,257

11,282,079

12,006,664

356

352

353

8,382,239

7,989,688

8,176,671

5,250,274

4,935,498

5,062,365

626

618

619

729,673

787,125

373,598

326,595

376,842

480

448

479

3,471

1,190

1,384

1,410

409

403

406

700

245

246

254

368

357

363

778,580

3,480

3,908

2562

2563

(f)

(f)

(f)

2018

2019

2020

ชุมพร

3,075

3,439

ระนอง

666

689

700

666

สุราษฎร์ธานี

8,262

15,873

16,080

8,093

15,852

16,058

3,016

5,090

5,865

373

321

365

พังงา

3,134

2,708

3,130

2,708

2,770

1,041

906

936

333

335

338

ภูเก็ต

6

69

70

32

33

34

500

478

486

กระบี่

4,526

7,949

ตรัง

8,135

11,113

2,770
70
8,060
11,140

3,430

2561

689

64

69

4,489

7,934

7,991

1,403

2,517

2,566

313

317

321

8,135

11,113

11,140

3,571

4,253

4,882

439

383

438

25,086

255,407

256,392

120,141

124,179

125,376

479

486

489

นครศรีธรรมราช

252,075

256,940

257,830

พัทลุง

136,392

148,013

148,480

136,392

148,000

148,480

60,733

66,650

67,162

445

450

452

สงขลา

201,942

174,684

195,360

201,869

134,274

180,823

112,681

57,815

100,308

558

431

555

สตูล

18,974

18,180

18,870

18,974

18,180

18,870

8,283

7,741

8,198

437

426

434

ปัตานี

76,050

74,263

75,850

76,050

74,213

75,850

34,821

32,813

33,905

458

442

447

ยะลา

25,262

23,195

24,390

25,008

23,017

24,390

8,490

7,726

8,293

339

336

340

นราธิวาส

41,956

34,873

40,120

41,956

34,787

40,120

17,951

15,242

17,653

428

438

440

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ภาพที่ 1.22 แสดงข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตข้าวจำแนกตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ
ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563

จากข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดอันดามมันจังหวัดสตูลมีพื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิตมากที่สุด
ในด้านภาคการเกษตรยังคงเป็นสินค้าหลักในการสร้างรายได้ ให้แก่ จังหวัดสตูล แต่ผ ลผลิตจากพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญ ของจังหวัด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน หรือข้าวนาปี มีระดับแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง
ลูกค้ามีอำนาจต่อ รองสูง เนื่องจากมีผลผลิตในตลาดค่อนข้างมาก ประกอบกับผลผลิตจากประเทศคู่แข่งใน
ตลาดโลกเริ่มมีมากขึ้น การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัด ควรเน้น
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและการลดต้นทุนเพื่อสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ และควรส่งเสริม การตลาดออนไลน์ให้กั บ กลุ่ม เกษตรกร เนื่องจากปั จ จุบันแนวโน้ม ด้านตลาด
ออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม
การปศุสัตว์
ปัจ จุบั น จัง หวั ดสตู ล มี เกษตรกรผู้ เลี้ย งสัตว์ จำนวน 23,792 ครัวเรือน จำนวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สูงสุดอยู่ในพื้ นที่ อ ำเภอเมื องสตูล จำนวน 5 ,287 ราย รองลงมา คือ อำเภอละงู
จำนวน 4,522 ราย และอำเภอท่าแพ จำนวน 3,908 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย
เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม หรือเลี้ยงแบบผสมผสานกับอาชีพหลัก ซึ่งก็คือ การทำสวนยางพารา การทำสวน
ปาล์ม น้ำมัน การทำสวนผลไม้ การทำไร่ -นา เป็นต้น จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงต่อครัวเรือนมี จ ำนวนน้อยและ
มั ก เลี้ ย งปล่ อ ยให้ ห ากิ น เองตามธรรมชาติ ในแปลงหญ้ าสาธารณะและในพื้ น ที่ ก ารเกษตรอื่ น ๆ เช่ น
สวนยางพารา สวนปาล์ม น้ำมัน สวนผลไม้ ไร่ -นา เป็นต้น เกษตรกรยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญ ของการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์มากนัก มีการปลูกพืชอาหารสัตว์บ้าง แต่เป็นส่วนน้อย ส่วนการเลี้ยงสัต ว์
ปีก (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดพื้นเมือง ฯ) เป็นการเลี้ยงระบบปิด (มีโรงเรือน มีระบบการควบคุมโรค
และการบริห ารจัดการ ฯ) และบางส่วนโดยเฉพาะไก่ เนื้อ ไก่ ไข่ สุก ร เป็นการเลี้ยงที่ ได้รับ การรับ รอง
มาตรฐานฟาร์ม

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

43

ตาราง 1.24 จำนวนเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์และพื้นที่
อำเภอ
เมือง
ละงู
ทุ่งหว้า
ควนกาหลง
ควนโดน
ท่าแพ
มะนัง
รวม

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
พื้นที่ปลูกหญ้า/
(ครัวเรือน)
พืชอาหารสัตว์ (ไร่)
5,087
54
4,522
456.75
2,410
35.5
2,239
110.25
2,721
14
3,908
30
2705
23.5
23,792
725
ที่มาของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตาราง 1.25 จำนวนสัตว์เลี้ยงรายชนิดสัตว์
ชนิดสัตว์
โคเนื้อ
กระบือ
สุกร
แพะเนื้อ
แกะ
เป็ด
ไก่พื้นเมือง
ไก่เนื้อ

จำนวน (ตัว)
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน)
37,087
7,886
186
52
13,713
129
32,150
5,090
630
98
112,288
6,329
531,092
20,063
1,173,286
97
ที่มาของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตาราง 1.26 แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ ปี 2560-2563
ปี พ.ศ.
2560
2561
2562
2563

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
(ครัวเรือน)
16,513
20,755
21,364
23,792

พื้นที่ปลูกหญ้า/
พืชอาหารสัตว์ (ไร่)
4,332.75
522.00
656.00
725.00

พื้นที่ทุ่งหญ้า
สาธารณะ (ไร่)
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
* ณ 31 ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.27 แสดงข้อมูลจำนวนสัตว์ด้านการปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563
ชนิดสัตว์เลี้ยง
โคเนื้อ
แพะ
แกะ
สุกร
ไก่พื้นเมือง
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
เป็ด
รวม

จำนวนสัตว์เลี้ยง (ตัว)
ปี 2557
ปี 2558
18,876
28,006
40,217
42,748
481
572
3,944
7,023
300,283
313,610
155,960
211,255
565,200
671,837
84,509
108,092
1,169,470 1,383,143

ปี 2559
25,376
36,896
578
5,659
292,955
241,891
762,116
94,797
1,460,268

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ปี 2560
25,880
35,781
551
7,063
323,962
308,215
837,711
97,735
1,636,898

ปี 2561
30,035
34,147
554
9,261
430,730
314,183
930,200
117,332
1,866,442

ปี 2562
25,756
26,566
487
11,105
401,707
296,323
1,152,390
98,280
2,012,614

ปี 2563
31,627
27,598
503
12,202
531,092
306,511
1,173,286
96,455
2,179,274
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ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 1.23 แสดงข้อมูลจำนวนสัตว์ด้านการปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ตารางที่ 1.28 แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จงั หวัดสตูล ปี 2557-2563
จำนวนเกษตรกร (ครัวเรือน)
ชนิดสัตว์เลี้ยง
โคเนื้อ
แพะ
แกะ
สุกร
ไก่พื้นเมือง
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
เป็ด
รวม

ปี 2557
4,854
5,090
78
78
12,809
306
50
4,807
28,072

ปี 2558
7,163
5,024
86
88
14,054
244
83
5,808
32,550

ปี 2559
6,233
4,680
86
28
14,481
289
91
5,000
30,888

ปี 2560
6,552
5,159
92
54
14,608
272
82
5,379
32,198

ปี 2561
6,807
5,002
87
73
17,994
301
81
5,913
36,258

ปี 2562
6,447
4,580
78
78
18,761
366
74
5,972
36,356

ปี 2563
6,776
4,695
83
80
20,063
501
97
6,024
38,319

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 1.24 แสดงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางที่ 1.29 แสดงข้อมูลมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563
มูลค่าผลผลิต
ชนิดสัตว์เลี้ยง
โคเนื้อ
แพะ
แกะ
สุกร
ไก่พื้นเมือง
ไก่ไข่
ไก่เนื้อ
เป็ด
รวม

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
423.74 560.12 506.78
120.94 176.53 147.14
1.92
2.29
2.31
23.66
42.14
33.95
45.04
47.04
43.94
131.01 177.45 203.19
30.67
54.19
61.73
13.52
17.29
10.90
791
1,077
1,010

(ล้านบาท)

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
517.60
750,875,000
643,900,000
790,675,000
143.12
119,514,500
92,981,000
96,593,000
2.20
1,939,000
1,704,500
1,760,500
42.38
64,827,000
77,735,000
85,414,000
48.59
64,609,500
60,256,050
79,663,800
258.90
263,913,720
248,911,320
257,469,240
67.85
111,624,000
138,286,800
140,794,320
15.64
18,773,120
15,724,800
15,432,800
1,096.28 1,396,075,840 1,279,499,470 1,467,802,660

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ภาพที่ 1.25 แสดงข้อมูลมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี 2557-2563

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

จังหวัดสตูล ได้มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยจัดให้มีหน่วยผสม
เทียมของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๗ หน่วย สำหรับบริการผสมเทียมโคเนื้อ แพะเนื้อ มีโรงฆ่าสัตว์ใหญ่ (โค)
จำนวน ๑ แห่ง โรงฆ่าสัตว์เล็ก (สุกร) จำนวน ๑ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน ๒ แห่ง และสถานที่
กักกันสัตว์ จำนวน ๓ แห่ง
หมายเหตุ : มูลค่าผลผลิต
ข้อมูลเปรียบเทียบด้านปศุสัตว์
ตารางที่ 1.30 จำนวนโคเนื้อและปริมาณการผลิตจำแนกตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ ในระดับประเทศ
พ.ศ. 2561-2563
ภาค/จังหวัด

จำนวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม (ตัว)

ปริมาณผลิต (ตัว)

Number of cattle on 1 January (head)

Production (head)

Region/Province

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2018

2019

2020

2018

2019

2020

4,915,107

5,256,457

5,610,157

1,222,646

1,192,538

1,268,530

860,241

943,663

998,692

212,840

221,325

238,791

Northern

ตะวันออกเฉียงเหนือ

2,257,189

2,395,029

2,600,410

581,174

539,688

583,012

Northeastern

กลาง

1,059,812

1,116,499

1,177,286

252,773

254,827

263,892

Central

737,865

801,266

833,769

175,859

176,698

182,835

Southern

รวมทั้งประเทศ
เหนือ

ใต้
ชุมพร

34,458

34,825

37,962

8,100

8,370

9,191

ระนอง

3,476

4,324

4,865

789

785

910

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

Whole Kingdom

Chumphon
Ranong
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สุราษฎร์ธานี

60,546

70,132

72,327

13,278

13,282

13,788

Surat Thani

พังงา

4,012

4,824

6,123

963

940

1,176

Phangnga

ภูเก็ต

890

855

1,065

131

153

157

กระบี่

18,073

23,985

27,810

4,352

5,025

5,747

Krabi

ตรัง

59,926

62,940

64,485

12,221

11,842

13,174

Trang

205,744

220,631

225,943

50,642

46,620

45,266

Nakhon Si Thammarat

พัทลุง

67,334

75,738

79,524

19,489

18,935

18,503

Phatthalung

สงขลา

112,774

114,859

118,574

26,022

25,974

30,203

Songkhla

สตูล

28,804

32,827

33,555

6,177

6,960

6,901

Satun

ปั9ตานี

52,033

57,285

58,425

12,667

13,265

13,681

Pattani

ยะลา

35,101

37,399

41,257

8,055

10,252

9,461

Yala

นราธิวาส

54,694

60,642

61,854

12,973

14,295

14,678

Narathiwat

นครศรี ธรรมราช

Phuket

เมื่ อเปรียบเที ยบในกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ จังหวัดสตูลมี การเลี้ยงโคเนื้อเป็นลำดับที่ 10 ของภาคใต้
ลำดับ ที่ 2 ของกลุ่ม จัง หวัดภาคใต้ฝั่ง อั นดามั น รองจากจัง หวัดตรัง มี มู ล ค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์ ม ากที่ สุ ด
เมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นๆ
ตารางที่ 1.31 จำนวนไก่เนื้อและปริมาณการผลิตจำแนกตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ ในระดับประเทศ
พ.ศ. 2561-2563
ภาค/
จังหวัด

จำนวนไก่เนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม (ตัว)

ปริมาณผลิต (ตัว)

Number of cattle on 1 January (head)

Production (head)

Region/Province

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2018

2019

2020

2018

2019

2020

304,079,473

313,395,734

260,046,526

1,503,354,998

1,538,501,637

1,609,497,418

เหนือ

26,373,657

28,994,553

29,579,179

133,760,169

135,091,796

138,572,418

Northern

ตะวันออกเฉียงเหนือ

73,705,562

73,233,893

7,050,802

313,627,643

321,251,913

325,072,586

Northeastern

188,888,949

196,236,940

207,164,107

988,292,512

1,008,881,581

1,065,145,384

15,111,305

14,930,348

16,252,438

67,674,674

73,276,347

80,707,030

ชุมพร

634,582

512,691

437,381

2,339,051

2,113,524

1,803,065

ระนอง

80,500

10,500

10,562

153,550

144,337

145,189

1,648,741

1,863,077

1,892,359

11,951,123

12,138,959

Surat Thani

พังงา

865,210

943,079

952,992

2,758,890

3,007,190

3,038,800

Phangnga

ภูเก็ต

173,443

136,881

135,359

736,890

607,600

600,844

กระบี่

534,504

637,604

806,400

2,960,079

3,744,804

4,736,229

Krabi

ตรัง

1,175,961

961,348

979,000

3,601,097

3,470,377

3,534,099

Trang

นครศรี ธรรมราช

2,031,583

1,868,520

2,470,356

9,991,685

11,590,355

15,323,520

Nakhon Si Thammarat

พัทลุง

4,646,072

4,711,117

5,160,601

23,320,029

25,544,975

Phatthalung

สงขลา

1,814,889

1,477,789

1,547,588

6,650,050

5,492,941

5,752,384

Songkhla

สตูล

948,495

1,166,649

1,260,448

4,388,249

5,091,535

5,500,896

Satun

ปั9ตานี

359,288

370,067

370,694

1,470,894

1,731,158

1,734,091

Pattani

ยะลา

113,129

157,249

127,178

491,298

579,731

468,868

รวมทั้งประเทศ

กลาง
ใต้

สุราษฎร์ธานี

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

10,576,215

21,200,026

Whole Kingdom

Central
Southern

Chumphon
Ranong

Phuket

Yala
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นราธิวาส

84,908

113,777

102,520

356,700

431,607

38,511

Narathiwat

เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จังหวัดสตูลมีการเลี้ยงโคเนื้อเป็นลำดับที่ 5 ของภาคใต้ ลำดับ
ที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์เป็นลำดับ 3 รองจากโคเนื้อ และไก่ไข่
ตารางที่ 1.32 จำนวนไก่ไข่และปริมาณการผลิตจำแนกตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ ในระดับประเทศ พ.ศ. 2561-2563
ภาค/จังหวัด

รวมทั้งประเทศ

จำนวนไก่ไข่ ณ วันที่ 1 มกราคม (ตัว)

ปริมาณผลิต (ฟอง)

Number of cattle on 1 January (head)

Production (unit)

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2018

2019

2020

2018

2019

2020

15,018,743,901

15,079,945,859

56,558,442

55,961,970

55,596,594

เหนือ

8,925,936

8,647,353

8,780,422

2,233,336,947

2,243,993,662

2,247,504,100

Northern

ตะวันออกเฉียงเหนือ

7,213,583

6,850,616

6,310,976

1,638,823,616

1,544,258,671

1,552,107,638

Northeastern

35,649,591

35,238,593

35,075,160

4,769,332

5,225,408

5,430,036

กลาง
ใต้

15,135,029,643

Region/Province

10,136,978,670

10,087,497,324

1,125,890,410

1,142,994,244

10,133,884,951
1,146,449,170

Whole Kingdom

Central
Southern

ชุมพร

593,617

610,816

575,242

123,417,085

130,006,168

122,434,726

Chumphon

ระนอง

299,019

314,155

324,691

83,455,341

87,588,831

90,526,494

Ranong

สุราษฎร์ธานี

349,021

413,992

381,507

93,258,350

112,118,721

103,320,945

Surat Thani

พังงา

491,694

579,712

759,750

72,391,627

77,903,595

85,143,670

Phangnga

ภูเก็ต

37,752

102,258

99,212

32,088,610

30,421,970

29,222,466

Phuket

กระบี่

105,056

135,483

122,410

35,741,217

38,890,256

35,137,568

Krabi

ตรัง

221,436

284,703

345,401

51,970,875

51,948,156

63,023,325

นครศรี ธรรมราช

592,954

683,391

808,090

154,185,170

181,690,832

214,844,045

Trang
Nakhon Si
Thammarat

พัทลุง

684,438

726,332

770,790

143,768,196

152,034,675

161,340,495

Phatthalung

สงขลา

977,133

955,933

783,522

274,912,133

215,566,235

174,890,188

Songkhla

สตูล

294,218

254,734

239,978

39,530,084

36,985,150

34,722,483

Satun

ปั9ตานี

53,225

74,926

105,475

7,901,036

11,083,650

13,385,880

Pattani

ยะลา

60,513

79,183

103,613

11,076,208

14,442,945

16,010,445

Yala

นราธิวาส

9,256

9,790

10,355

2,194,478

2,313,060

2,446,440

Narathiwat

เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จังหวัดสตูลมีการเลี้ยงโคเนื้อเป็นลำดับที่ 9 ของภาคใต้ ลำดับ
ที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รองจากพังงา ตรังและระนอง มีมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์เป็นลำดับ 2
รองจากโคเนื้อ
การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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จากสถานการณ์ราคาของยางพาราตกต่ำ ราคาของปาล์มน้ำมันที่ ไม่สูงมากนัก ราคาของ
ผลไม้แต่ละฤดูกาลไม่มีความแน่นอน เกษตรกรจำนวนหนึ่งได้หันมาทำการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างจริงจัง และมี
แนวโน้มปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว มาทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีการปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์ และการประมง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังขาดปัจจัยการผลิต เช่น
พันธุ์สัตว์-พั นธุ์พื ชอาหารสัตว์ ที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกั บสภาพพื้นที่ เทคโนโลยีก ารผลิตที่เหมาะสม
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และอื่น ๆ
การเลีย้ งโคเนื้อ
การเลี้ยงโคเนื้อมีมูลค่าการผลิตด้านปศุสัตว์มากที่สุดเมื่ อเปรียบเที ยบกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ
ในปี ๒๕๖2 เกษตรกรได้หันมาเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องราคาของยางพาราและปาล์ม
น้ำมัน ประกอบกับมีแรงจูงใจเรื่องราคาโคเนื้อปรับตัวสูงขึ้น และมีวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการทำการเกษตรชนิดอื่น
เช่น ทางปาล์มน้ำมัน ต้นข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทีม่ ีอยู่ในพื้นที่ สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการ
จัดทำอาหารสัตว์ได้ในรูปของอาหาร TMR ซึ่งทางราชการให้การสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
เต็มที่เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ และที่สำคัญตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโคเนื้อไม่มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ
แต่เกษตรกรยังมีข้อจำกัดด้านพื้นที่เลี้ยงและแหล่งเงินทุนในการที่จะซื้อพ่อ-แม่พันธุ์โคเนื้อ
การเลี้ยงแพะเนื้อ
การเลี้ยงแพะเนื้อทรงตัว มีปัญหาด้านการขาดแคลนพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ดีเพื่อใช้ในการปรับปรุง
พันธุ์ การเลี้ยงแพะเนื้อมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพ่อพันธุ์ -แม่พันธุ์ทุก ๑-๒ ปี เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
สายเลือดชิด ซึ่งจะทำให้แพะมีคุณภาพลดลง เกษตรกรบางส่วนมีการนำมีวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการทำการเกษตร
ชนิดอื่น เช่น ทางปาล์มน้ ำมัน ต้นข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ ยวผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้เลี้ยงแพะ และเป็น
ส่วนประกอบในการจัดทำอาหารสัตว์ได้ในรูปของอาหาร TMR ซึ่งทางราชการให้การสนับสนุนและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตอย่างเต็มที่เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ การเลี้ยงแพะเนื้อในระยะเวลา ๖-๗ ปีที่ผ่านมาที่ทาง
ราชการส่งเสริมให้ผลิต ยังไม่ประสบปัญหาแพะเนื้อล้นตลาด
การบริโภคเนื้อแพะยังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ และยังไม่
เป็นที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย ราคาแพะเนื้อมีชีวิตในพื้นที่ของจังหวัดสตูลที่เกษตรกรจำหน่ายหน้าฟาร์ม มี
ราคาค่อนข้างสูง กิโลกรัมละ ๑๕๐-๒๐๐ บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่จังหวัดในภาคกลาง กิโลกรัม
ละ ๑๐๐-๑๕๐ บาทต่อกิ โลกรัมเท่ านั้น และเมื่ อนำมาแปรรูปเป็นเนื้อแพะแล้ว ทำให้เนื้อแพะมีราคาสูงมาก
กิโลกรัมละ ๓๐๐-๓๘๐ บาทต่อกิโลกรัม ไม่สามารถทำการตลาดแข่งขันกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ อาทิ เช่น เนื้อโค
กิโลกรัมละ ๒๖๐-๒๘๐ บาท/กิโลกรัม เนื้อสุกร กิโลกรัมละ ๑๑๐-๑๒๐ บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลทำให้เนื้อแพะ
ยังไม่เทปิดกว้างสำหรับผู้บริโภคทั่วไป
การประมง
จังหวัดสตูล มีมูลค่าผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2563 มูลค่าทั้งสิ้น 4,278.55 ล้านบาท
โดยสาขาที่มูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชย์ 2,394.95 ล้านบาท รองลงมาคือ การประมงพื้นบ้าน
1,048.60 ล้านบาท และการเลี้ยงกุ้งทะเล 835 ล้านบาท มูลค่าการผลิตปี 2559 - 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย เนื่องจากผลผลิตจากการประมงทะเลพาณิชย์ทีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่การประมงพื้นบ้านและการเลี้ยงกุ้งทะเล
มีมูลค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.66
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางที่ 1.33 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงประจำปี 2558 – 2563
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
5,180.19

2559
4,925.52

2560
3,881.11

2561
3,665.77

2562
2563
4,167.55 4,278.55

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564

1) การประมงทะเลพาณิชย์ เป็นการทำการประมงนอกเขตชายฝั่ง มีเรือประมง จำนวน 351 ลำ
และมีเรือบางส่วนมาจากต่างถิ่นที่นำปลามาขึ้นท่าในจังหวัดสตูล โดยปี 2563 มีปริมาณสัตว์น้ำรวมทั้งหมด
65,922 ตัน มูลค่า 2,394.95 ล้านบาท ปริมาณผลผลิตปี 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการการ
ควบคุมให้เรือประมงทำการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.79
ตารางที่ 1.34 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการประมงพาณิชย์ ประจำปี 2558 – 2563
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
97,502.85

2559
83,335.17

2560
58,335.04

2561
2562
2563
47,834.73 51,183.16 65,922.00

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564

2)การประมงพื้นบ้าน เป็นการทำการประมงบริเวณเขตชายฝั่งทะเล เรือประมง จำนวน 2,884 ลำ
มีผลผลิตสัตว์น้ำที่จับได้ปี 2563 จำนวน 12,224 ตันเศษ มูลค่า 1,048.60 ล้านบาท ปริมาณผลผลิตปี
2559 - 2563 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกิดสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล
กระทบต่อการจับและการซื้อขายสัตว์น้ำ เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าลดลง ร้อยละ 7.55
ตารางที่ 1.35 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการประมงพื้นบ้าน ประจำปี 2558 – 2563
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
10,844.11

2559
10,735.67

2560
12,346.02

2561
2562
2563
12,592.94 13,222.59 12,224.31

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564

2) การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย พื้นที่การเลี้ยงอยู่ใน 4 อำเภอชายฝั่งทะเล ส่วนใหญ่เป็นปลา
กะพงขาว ปลากะรัง เลี้ยงในกระชังและบ่อดิน การเลี้ยงปูนิ่ม และการเลี้ยงปลาอื่นๆ มี จำนวน 753 ฟาร์ม
พื้นที่ การเลี้ยง 460.19 ไร่ ผลผลิตปี 2563 จำนวน 977.19 ตัน มูล ค่า 147.56 ล้านบาท มีแนวโน้ม
ลดลงเล็ก น้อ ย เนื่อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ส่ง ผลกระท บต่อการ
ท่องเที่ยว ทำให้ปริมาณความต้องการผลผลิตสัตว์น้ำลดลง ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชลอการ
เลี้ยงในช่วงต้นปี 2563 เปรียบเทียบกับฐานปี 2562 พบว่าผลผลิตลดลง ร้อยละ 1.69
ตารางที่ 1.36 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2558 – 2563
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563
ผลผลิต(ตัน) 1,181.30
1,216.37
973.10
964.38
994.08
977.19
ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564

4) การเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย เป็นการอนุบาลลูกปลากะพงขาว มีจำนวนเกษตรกร 34 ราย
ผลผลิต ปี 2563 อยู่ที่ 2.23 ล้านตัว มูลค่า 26.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ อำเภอละงู มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณืของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปลายปี 2563 เริ่มมีการ
สั่งซื้อลูกพันธุ์เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.78
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางที่ 1.37 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะและอนุบาลปลาน้ำกร่อย ประจำปี 2558 – 2563
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ล้านตัว)

2558
2.28

2559
2.34

2560
2.50

2561
2.00

2562
2.05

2563
2.23

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564

5) การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มีฟาร์มที่มีผลผลิต จำนวน 293 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 5,247.15 ไร่ โดยผลผลิต
ปี 2563 มีปริมาณ 6,496.58 ตัน มูลค่า 835 ล้านบาทเศษ ราคาผลผลผลิตกุ้งขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม เคลื่อนไหว
อยู่ที่ 100 - 130 บาท มีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลมีการประสบปัญหาเรื่องโรคกุ้งและราคาที่ไม่มี
แรงจูงใจในการเลี้ยง เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่า ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.39
ตารางที่ 1.38 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ประจำปี 2558 – 2563
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
9,680.00

2559
9,957.00

2560
7,682.28

2561
7,578.91

2562
6,470.93

2563
6,496.58

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

6) การเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล มีฟาร์ม จำนวน 17 ราย ปี 2563 มีผลผลิต 519.03 ล้านตัว มู ลค่า
62.28 ล้านบาท โดยราคาลูกกุ้ งขนาดโพสลาวา 10-12 เคลื่อนไหวอยู่ที่ 10-12 สตางค์ต่อตัว มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเกษตรกรเรื่มหันมาเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น เมื่ อเปรียบเทียบกั บปริมาณการผลิตลูกพันธุ์กุ้งทะเลกับปีฐาน
2562 พบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.87
ตารางที่ 1.39 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะพันธ์และอนุบาลกุ้งทะเล ประจำปี 2558 – 2563
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ล้านตัว)

2558
788

2559
800

2560
700

2561
444.55

2562
386.71

2563
519.03

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

7) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีฟาร์มเลี้ยง 2,139 ฟาร์ม พื้นที่การเลี้ยง 7 อำเภอ 1,058.76 ไร่ ปี 2563
ผลผลิตอยู่ที่ 1,127.65 ตัน มูลค่า 67.66 ล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนมาบริโภคสัตว์น้ำจืด
มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.71
ตารางที่ 1.40 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2558 – 2563
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
997.33

2559
1,097.06

2560
1,284.49

2561
1,091.82

2562
1,037.23

2563
1,127.65

ที่มา :สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

8) การจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งธรรมชาติ ส่วนใหญ่จับจากแม่น้ำลำคลอง หนองบึง เพื่อนำมาบริโภค มีปริมาณ
สัตว์น้ำ 170.32 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9.37 ล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติมาเพื่ อ
บริโภคในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562 พบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.99
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ตารางที่ 1.41 แสดงข้อมูลแนวโน้มผลผลิตการจับสัตว์นำ้ จืดจากธรรมชาติ ประจำปี 2558 – 2563
ปี พ.ศ.
ผลผลิต(ตัน)

2558
136.89

2559
143.73

2560
155.23

2561
170.75

2562
162.21

2563
170.32

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

9) ผู้ประกอบการด้านการประมง ปี 2563 พบว่า มีผู้ประกอบการที่เป็นผู้รวบรวมสัตว์น้ำ แพปลา และพ่อค้า
คนกลาง จำนวน 280 ราย สถานประกอบการผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 2 ราย สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น
10 ราย สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง 6 ราย โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 2 ราย ผู้นำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ
131 ราย และสถานประกอบการห้องเย็น 3 แห่ง มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้รวบรวมสัตว์น้ำ ผู้นำเข้าและส่งออก
เนื่องจากอุปสงค์ด้านสินค้าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ
10) ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 69 แห่ง (ท่าเอกชน 68 แห่ง และท่าองค์การสะพานปลา 1 แห่ง)
ส่วนท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านสำหรับชาวประมงพื้นบ้านใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิต มีจำนวน 69 แห่ง
ส่วนใหญ่ มี ส ภาพชำรุด ที่ ต้อ งซ่อ มแซมโดยด่วน เพราะหากปล่อยไว้จ ะเกิ ดความเสียหายต่อร่างกายและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้ได้ อย่ างไรก็ตามเนื่อ งจากอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนหรือป่าชายเลน ทำให้ก ารจะซ่อมแซม
มีข้อจำกัดด้วยระเบียบต่างๆ การหาแนวทางในทางปฏิบัติที่มีระเบียบรองรับในการดำเนินการ ทำได้รวดเร็ว
จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวประมงได้
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ตารางที่ 1.42 ข้อมูลการใช้ที่ดินตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ ในระดับประเทศ พ.ศ. 2562
เนื้อที่ทั้งหมด (ไร่)

เนื้อที่ป่าไม้ (ไร่)

ภาค/จังหวัด

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร (ไร่)
Agricultural land use
(rai)

เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอก
การเกษตร (ไร่)
Non-Agricultural land
use (rai)

Region/Province

Total land (rai)

Forest land (rai)

รวมทั้งประเทศ

320,696,888

102,484,071

149,252,451

68,960,366

เหนือ

106,027,680

56,392,370

32,505,134

17,130,176

Northern

ตะวันออกเฉียงเหนือ

105,533,963

15,751,998

63,857,027

25,924,938

Northeastern

กลาง

64,938,253

19,111,943

31,141,562

14,684,748

ใต้

44,196,992

11,227,760

21,748,728

11,220,504

ชุมพร

3,755,630

804,961

2,216,373

734,296

Chumphon

ระนอง

2,061,278

1,078,796

542,161

440,321

Ranong

สุราษฎร์ธานี

8,057,168

2,352,357

3,673,704

2,031,107

Surat Thani

พังงา

2,606,809

1,111,139

1,128,827

366,843

Phangnga

ภูเก็ต

339,396

70,435

109,713

159,248

Phuket

กระบี่

2,942,820

572,109

1,841,249

529,462

Krabi

ตรัง

3,073,449

683,401

1,827,553

562,495

Trang

นครศรี ธรรมราช

6,214,064

1,137,367

2,896,653

2,180,044

พัทลุง

2,140,296

392,720

1,131,319

616,257

สงขลา

4,621,181

541,416

2,268,348

1,811,417

สตูล

1,549,361

757,524

668,576

123,261

Satun

ปัตตานี

1,212,722

68,685

751,063

392,974

Pattani

ยะลา

2,825,674

909,547

1,285,360

630,767

Yala

นราธิวาส

2,797,144

747,304

1,407,829

642,011

Narathiwat

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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52

ภาพที่ 1.26 แสดงข้อมูลการใช้ที่ดินตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ ในระดับประเทศ พ.ศ. 2562

จากข้ อ มู ล จั งหวัด สตู ล มี เนื้ อ ที่ ใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตรจำนวน 668,576 ไร่ คิ ดเป้น ร้อ ยละ
43.15 โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 48.89 เมื่อเทียบกับจังหวัดภาคใต้มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรเป็นลำดับที่ 12 เทียบกับกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นลำดับที่ 4 รองจากกระบี่ ตรังและพังงา
ตารางที่ 1.43 ข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบ่งตามภาคใต้เทียบกับภาคอื่นๆ ในระดับประเทศ พ.ศ. 2562
นาข้าว

พืชไร่

สวนผลไม้ยนื ต้น

สวนผัก ไม้ดอก/ไม้
ประดับ

Total land
(rai)

Paddy land

Upland field
crop

Fruit trees and
perennial trees

Vegetable, cut
flowers and
ornamental
plant

รวมทั้งประเทศ

149,252,451

68,722,388

30,736,029

36,936,484

1,402,143

11,455,407

Whole Kingdom

เหนือ

32,505,134

15,748,246

10,284,637

4,010,253

447,885

2,014,113

Northern

ตะวันออกเฉียงเหนือ

63,857,027

41,745,365

11,447,347

5,903,827

318,157

4,442,331

Northeastern

กลาง

31,141,562

10,199,600

8,993,552

7,416,721

507,826

4,023,863

Central

ใต้

21,748,728

1,029,177

10,493

19,605,683

128,275

975,100

Southern

ชุมพร

2,216,373

9,509

10,493

2,057,306

24,437

114,628

Chumphon

ระนอง

542,161

1,160

-

508,387

2,792

29,822

Ranong

สุราษฎร์ธานี

3,673,704

11,617

-

3,499,327

21,058

141,702

Surat Thani

พังงา

1,128,827

2,565

-

1,100,053

128

26,081

Phangnga

ภูเก็ต

109,713

125

-

104,286

678

4,624

Phuket

กระบี่

1,841,249

5,852

-

1,777,114

6,314

51,969

Krabi

ตรัง

1,827,553

21,517

-

1,734,865

5,093

66,078

นครศรีธรรมราช

2,896,653

303,579

-

2,359,310

27,008

206,756

Trang
Nakhon Si
Thammarat

พัทลุง

1,131,319

148,162

-

917,133

11,192

54,832

Phatthalung

สงขลา

2,268,348

220,717

-

1,917,931

15,120

114,580

Songkhla

เนื้อที่ทั้งหมด
ภาค/จังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

เนื้อที่ใช้ปะโบชน์
ทางการเกษรอื่นๆ
Region/Province

Others
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สตูล

668,576

48,103

-

584,156

4,012

32,305

Satun

ปัตตานี

751,063

141,801

-

556,027

2,640

50,595

Pattani

ยะลา

1,285,360

29,832

-

1,218,090

106

37,332

Yala

นราธิวาส

1,407,829

84,638

-

1,271,698

7,697

43,796

Narathiwat

ภาพที่ 1.27 แสดงข้ อ มู ล เนื้ อ ที่ ใช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตรแบ่ ง ตามภาคใต้ เที ย บกั บ ภาคอื่ น ๆ ใน
ระดับประเทศ พ.ศ. 2562

จากข้อมูลจังหวัดสตูลมีเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้านสวนผลไม้ยืนต้น 584,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
87 รองลงจะเป็นเนื้อที่ทำนาข้าว ร้อยละ 7 ทำประโยชน์ทางการเกษตรอื่น ๆ ร้อยละ 5
ตารางที่ 1.44 ข้ อมู ล ลักษณะการถือครองที่ดิน ทางการเกษตรแบ่ งตามภาคใต้เทีย บกับ ภาคอื่ นๆ ใน
ระดับประเทศ พ.ศ. 2562
ภาค/จังหวัด

รวมทั้งประเทศ

เนื้อที่ทั้งหมด

ของตนเอง

Total agricultural
land

Own

เนื่อที่ของคนอื่น (Others'land)
รับำนอง/รับขาย
ฝาก/ได้ทำฟรี

เช่าผู้อื่น

Region/Province
รวม

149,252,451

71,587,043

29,226,839

48,438,568

77,665,408

Whole Kingdom

เหนือ

32,505,134

12,322,321

9,865,115

10,317,698

20,182,813

Northern

ตะวันออกเฉียงเหนือ

63,857,027

36,954,797

7,648,899

19,253,331

26,902,230

Northeastern

กลาง

31,141,562

10,776,769

11,232,942

9,131,850

20,364,793

Central

ใต้

21,748,728

11,533,156

479,883

9,735,689

10,215,572

Southern

ชุมพร

2,216,373

948,834

1,699

1,265,840

1,267,539

ระนอง

542,161

117,099

6

425,056

425,062

สุราษฎร์ธานี

3,673,704

1,396,959

3,546

2,273,199

2,276,745

พังงา

1,128,827

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

Chumphon
Ranong
Surat Thani
Phangnga
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ภาค/จังหวัด

เนื้อที่ทั้งหมด

ของตนเอง

Total agricultural
land

Own

เนื่อที่ของคนอื่น (Others'land)

790,998

340

รับำนอง/รับขาย
ฝาก/ได้ทำฟรี
337,489

เช่าผู้อื่น

Region/Province
รวม
337,829

ภูเก็ต

109,713

56,207

15

53,491

53,506

Phuket

กระบี่

1,841,249

729,529

1,826

1,109,894

1,111,720

ตรัง

1,827,553

925,642

21,259

880,652

901,911

นครศรีธรรมราช

2,896,653

1,684,708

141,344

1,070,602

1,211,945

พัทลุง

1,131,319

630,407

147,759

353,153

500,912

Phatthalung

สงขลา

2,268,348

1,405,839

154,441

708,068

862,509

Songkhla

สตูล

668,576

198,908

6,841

462,827

469,668

Satun

ปัตตานี

751,063

720,003

690

30,370

31,060

Pattani

ยะลา

1,285,360

801,412

1

483,947

483,948

Yala

นราธิวาส

1,407,829

1,126,612

115

281,102

281,217

Narathiwat

Krabi
Trang
Nakhon Si
Thammarat

ภาพที่ 1.28 แสดงข้ อมูล ลักษณะการถือครองที่ดิน ทางการเกษตรแบ่งตามภาคใต้เทียบกับ ภาคอื่นๆ ใน
ระดับประเทศ พ.ศ. 2562

จากข้อมู ล จัง หวัดสตูล มีเนื้อ ที่ใช้ป ระโยชน์ท างการเกษตรของตนเอง 198,908 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30
ที่ดินเนื่อที่ของคนอื่น (Others'land) ร้อยละ 70
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(2) สาขาอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรม
๑) สถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล มีโรงงานที่ได้รับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิ จการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี
จำนวนทั้ งสิ้น 209 โรงงาน เงินลงทุนรวม 4,317.42 ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน 4,604คน โดย
จำแนกโรงงานตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้ดังนี้
ตารางที่ 1.45 แสดงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามจำพวก
จำพวกที่ จำนวนโรงงาน จำนวนเงินทุน
(โรงงาน)
(ล้านบาท)
2
2
1.73
3
207
4,315.69
รวม
209
4,317.42

จำนวนคนงาน
(คน)
13
4,604
4,604

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.46 แสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ
จำนวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)
อุตสาหกรรมอาหาร
23
445.44
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
19
431.92
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
4
96.58
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
23
845.33
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ
12
201.56
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
3
48.62
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล
2
4.99
อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะฯ
19
312.75
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
1
22.84
อุตสาหกรรมอื่นๆ
103
1,097.39
รวม
209
4,317.42

คนงาน
(คน)
1,708
1,385
39
391
194
24
14
256
10
584
4,604

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรทีส่ ำคัญของจังหวัดสตูล ได้แก่
(1) อุ ตสาหกรรมไม้ แ ละผลิตภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ส่ วนใหญ่ เป็น การแปรรูป ไม้ ยางพารา ทำวงกบ ประตู
หน้าต่าง ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 19 โรงงาน เงินลงทุน 431.92 ล้านบาท คนงาน 1,385 คน
(2) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 และยาง
ผสม (Compound Rubber) ทำยางแผ่นผึ่งแห้ง /รมควัน ตามลำดับ ปัจ จุบันมี จ ำนวนโรงงานทั้ งสิ้น 23
โรงงาน เงินลงทุน 845.33 ล้านบาท คนงาน 391 คน
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(3) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การสกัดน้ำมันปาล์ม การทำอาหารทะเลกระป๋อง ตามลำดับ
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 23 โรงงาน เงินลงทุน 445.44 ล้านบาท คนงาน 1,708 คน
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดสตูล โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจากสถิติ
โรงงานในปี พ.ศ.2563 มี จำนวน 209 โรงงาน ลดลง จากปี พ.ศ.2562 จำนวน 148 โรงงาน คิดเป็น
ร้อยละ 41.45 เงินลงทุ นจำนวน 240.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 โดยประเภทโรงงานที่ได้รับ
อนุญ าต ได้แก่ ขุดตักดิน ซ่อมรถยนต์ ผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตนมสดไร้เชื้อ ผลิต
น้ำแข็ง และก๊าซชีวภาพ
ตารางที่ 1.47 แสดงสถิติจำนวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ
อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว)
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล
อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

ปี พ.ศ.2561

ปี พ.ศ.2562

ปี พ.ศ.2563

จำนวน เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)

จำนวน เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท)

จำนวน
(โรง)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

75
32.53
75
32.53
32
431.64
33
433.99 23
445.44
5
12.00
6
13.10
36
652.68
37
653.45 19
431.92
3
1.85
3
1.85
1
0.75
1
0.75
3
55.08
3
55.08
4
96.58
35
885.21
34
882.31 23
845.33
15
191.09
15
191.09 12
201.56
10
24.98
10
24.98
3
48.62
3
7.13
3
7.13
2
4.99
26
361.23
26
361.23 19
312.75
2
24.84
2
24.84
1
22.84
106 1,855.48 109 1,875.48 103
1,907.39
352 4,536.49 357 4,557.81 209
4,317.42
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จากตารางสถิติข้อมู ลโรงงานอุตสาหกรรม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามั น จะเห็นได้ว่าจังหวัดสตูลมี
จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในปี พ.ศ.2563 มีสัดส่วนร้อยละ 12.16 และมีเงิน
ลงทุน สัดส่วนร้อยละ 8.94 เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปี พ.ศ.2562 การลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ลดลง จากปี พ.ศ.2561 จำนวน 39.89 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2563 มีการ
ลงทุน เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ.2562 จำนวน 186.43 ล้านบาท
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ตารางที่ 1.48 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2563
อันดามัน
จำนวน เงินลงทุน จำนวน
เงินลงทุน
จำนวน
เงินลงทุน
(โรง)
(ล้านบาท) (โรง)
(ล้านบาท)
(โรง)
(ล้านบาท)
1. จังหวัดสตูล
17
61.21
5
21.32
9
207.75
2. จังหวัดกระบี่
25
1,300.24 21
1,418.25 22
1,178.03
3. จังหวัดตรัง
45
4,140.72 24
224.63
24
266.33
4. จังหวัดพังงา
7
148.70
6
159.50
2
22.30
5. จังหวัดภูเก็ต
9
118.02
4
230.12
9
506.15
6. จังหวัดระนอง 21
484.74
10
451.91
8
143.13
รวม
124
6,253.63 70
2,505.73 74
2,323.69
สัดส่วน (%)
13.71 0.98
7.14
0.85
12.16
8.94
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตารางที่ 1.49 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน
1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดพังงา
5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง
รวม

มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2562
61.21
21.32
1,300.24 1,418.25
67.82
224.63
148.70
159.50
118.02
230.12
484.74
451.91
2,180.73 2,505.73

อัตราขยายตัว (ร้อยละ) สัดส่วน (ร้อยละ)
ปี 2563 ปี 2562
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563
207.75
-65.17
874.43 0.85
8.94
1,178.03 9.08
-16.93 56.60
50.69
266.33
231.21
18.56 8.96
11.46
22.30
7.26
-86.01 6.36
0.95
506.15
94.98
119.95 9.18
9.18
143.13
-6.77
-68.32 18.05
18.78
2,323.69 14.90
-7.26
100.00 100.00
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จากการเปรี ย บเที ย บอุ ต สาหกรรมที่ ส ำคั ญ ของ 6 จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมการทำยางแผ่นรมควัน/ผลิตภัณฑ์จากยาง แปรรูปไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และหีบ
น้ำมันปาล์ม จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ของจังหวัดสตูล ได้แก่ อุตสาหกรรมการทำยางแผ่นรมควัน/
ผลิตภัณฑ์จากยาง มีสัดส่วนร้อยละ 19.16 เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในกลุ่ม 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดย
จังหวัดสตูล อยู่ในลำดับที่ 2 รองจากจังหวัดตรัง ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 52.50
ตารางที่ 1.50 แสดงสถิติการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน

1. จังหวัดสตูล
2. จังหวัดกระบี่
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดพังงา

อุตสาหกรรมที่สำคัญ
ทำยางแผ่น
หีบน้ำมัน
รมควัน/
ปาล์ม
ผลิตภัณฑ์
(โรง)
จากยาง
(โรง)
23
6
21
36
63
7
6
5

อาหาร
ทะเล
(โรง)

แปรรูปไม้
ยางพารา
(โรง)

3
6
6

13
24
67
35
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สัดส่วน (%)
ทำยางแผ่น
รมควัน/
ผลิตภัณฑ์จาก
ยาง
(โรง)
19.16
17.50
52.50
5.00

หีบน้ำมัน
ปาล์ม
(โรง)

อาหารทะเล แปรรูปไม้
(โรง)
ยางพารา
(โรง)

10.34
62.06
12.06
8.62

8.82
17.64
17.64

8.66
16.00
44.66
23.33
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6 จังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน

5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง
รวม

อุตสาหกรรมที่สำคัญ
ทำยางแผ่น
หีบน้ำมัน
รมควัน/
ปาล์ม
ผลิตภัณฑ์
(โรง)
จากยาง
(โรง)
2
5
4
120
58

อาหาร
ทะเล
(โรง)

แปรรูปไม้
ยางพารา
(โรง)

6
13
34

2
9
150

สัดส่วน (%)
ทำยางแผ่น
รมควัน/
ผลิตภัณฑ์จาก
ยาง
(โรง)
1.66
4.18
100.00

หีบน้ำมัน
ปาล์ม
(โรง)

อาหารทะเล แปรรูปไม้
(โรง)
ยางพารา
(โรง)

6.92
100.00

17.64
38.26
100.00

1.33
6.02
100.00

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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การเปรียบเทียบสถิติโครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จากตารางสถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของ 6 จังหวั ดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จะเห็นได้ว่า จังหวัดสตูล มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุน ในปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.04 เงินลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.14 และการจ้างงาน คิดเป็นสัด ส่วนร้อยละ 43.10 เมื่อเทียบ
กับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยในปี พ.ศ.2562 มีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2561 จำนวน 27.31 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2563 มีก ารอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2562 จำนวน 781.69 ล้านบาท โดยจังหวัดสตูล อยู่ในลำดับที่ 2 รองจากจังหวัดภูเก็ตที่ ได้รับ อนุมัติส่งเสริมการลงทุ น จำนวน 11
โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.38 เงินลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.82 และการจ้างงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.13
ตารางที่ 1.51 สถิตโิ ครงการที่ได้รบั อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี 2559-2563
จังหวัด

กระบี่
ตรัง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน
สัดส่วน(%)

โครงการ
ได้รับ
อนุมัติ
2
4
24
1
31
-

ปี 2559
เงินลงทุน
(ล้านบาท)
178.00
2,223.00
4,241.00
50.00
6,692.00
-

จ้างงาน โครงการ
(คนไทย) ได้รับ
อนุมัติ
69
2
321
3
2
1,274
24
12
1,676
31
-

-

ปี 2560
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ปี 2561
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

จ้างงาน
(คนไทย)

99.00
656.00
150.00
6,044.20
6,949.20

17
220
358
1,238

-

-

1,833

ปี 2562
เงินลงทุน
(ล้านบาท)

โครงการ
จ้างงาน โครงการ
จ้างงาน โครงการ
ได้รับ
(คนไทย) ได้รับ
(คนไทย) ได้รับ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
6 1,004.60
47
3
98.9
3
1
3
838.00
102
7 1,830.17
696
3
1 2,308.00
264
2
2,626
631
1
8 14,968.70 2,042
22
7,940 1,454
11
1
742
66
1
1
27.31
1
4
18 19,119.30 2,455
36 13,264.38 2,220
21
-

-

-

2.78

0.21

0.05

19.04

ปี 2563
เงินลงทุน
(ล้านบาท)
982.00
73.00
287.00
2,848.00
13.00
809.00
5,012.00

81
104
65
514
3
581
1,348

16.14

43.10

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล, ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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จ้างงาน
(คนไทย)

ทิศทางการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
การลงทุ น ภาคอุ ต สาหกรรมของจั ง หวั ดสตูล ในปี 2563 มี อัต ราการขยายตัวเพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ
874.43 เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จากจำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาต จำนวน 9 โรงงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่ใช้เงินลงทุนสูง อาทิ (1) บริษัท ปาล์มไทยพัฒนา จำกัด ประกอบกิจการผลิตก๊า ซ
ชีวภาพ เงินลงทุน 59.25 ล้านบาท (2) บริษัท ออลซีซันคิงดอม จำกัด ประกอบกิจการผลิตนมสดไร้เชื้อ เงิน
ลงทุน 44 ล้านบาท (3) หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง ประกอบกิจการผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต เงินลงทุน
41.50 ล้านบาท (4) บริษัท เอสเอสทีการาจ จำกัด ประกอบกิจการ ซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ เงินลงทุน 21
ล้านบาท (5) หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง ประกอบกิจการคอนกรีตผสมเสร็จ เงินลงทุน 17 ล้านบาท
สัดส่วนการลงทุ นภาคอุ ตสาหกรรมของจัง หวัดสตูล ปี 2563 เมื่ อเที ยบกั บ จังหวัดอื่น ในกลุ่ม 6
ภาคใต้ ฝั่งอันดามัน มีสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน โดยจังหวัดสตูล มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 8.94 อยู่
ในลำดับที่ 5 รองจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 9.18
สรุปความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในพืน้ ที่จังหวัดสตูล
ภาพรวมจากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ ในปี 2563 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยเฉพาะการผลิตยางพารา ในช่วงดังกล่าว ปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดใน
ปริมาณที่ลดลงกว่าช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และราคายางพาราตกต่ำอยู่ในระดับ
กิโลกรัมละ 40-52 บาท สาเหตุที่ราคายางพาราตกต่ำเนื่องจากเป็นช่วงของการเปิดกรีดยางพาราและปริมาณ
ยางพาราออกมามาก เป็นเหตุให้ราคาตกต่ำผู้ประกอบการจึงหยุดการผลิตยางแผ่นรมควัน แต่เปลี่ยนมาเป็น
ขายน้ำยางสดแทน และในด้านของปาล์มน้ำมันราคาถูก ผู้ประกอบการจึงชะลอการจำหน่ายโดยการเก็บไว้ในส
ต๊อก สำหรับความร่วมมือของผู้ประกอบการในพื้นที่มีศั กยภาพทั้งด้านการบริหารจัดการและด้านการผลิตที่
เข้ม แข็งทั้ งในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังขาดการบริห ารจัดการด้านวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกลุ่ม
SMEs วิสาหกิจชุมชน/OTOP ยังขาดการรวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์ ทำให้ไม่มีอำนาจในการต่อรอง และ
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึง จึงทำให้มีความสามารถในการแข่งขันหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมี
น้อยกว่าจังหวัดที่มีความพร้อมมากกว่า
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ปี 2564
ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และ
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูลก็จะเป็นการผลิตที่ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการ
เพาะปลูก วัตถุดิบ ทางการเกษตรที่มี การผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นอันดับ ที่ 1 คือ ยางพารา ซึ่งมี พื้นที่ ปลูก
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 32.27 รองลงมาคือปาล์มน้ำมัน โดยในจังหวัดสตูลมีโรงงานเกี่ยวกับการผลิตยางพารา
ทั้งหมด 23 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก และเป็นโรงงานที่แปรรูปขั้นต้นเกี่ยวกับยางแผ่นรมควัน ยางเครป
จำนวน 22 โรงงาน และเป็นโรงงานที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำนวน 1 โรงงาน เป็นแผ่นยางสนามฟุตซอล ส่วน
โรงงานที่เกี่ยวกับการสกัดน้ำมั นปาล์มดิบมีจำนวน 6 โรงงาน ซึ่งจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งพืชผลทางการ
เกษตรทั้งด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันปีที่ผ่านมาจังหวัดสตูลออกสู่ตลาดในปริมาณที่ไม่มากนัก เนื่องจากเจอ
ภาวะภัยแล้งและราคาตกต่ำ ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการต้องชะลอการผลิตยางแผ่น
รมควัน โดยเปลี่ยนไปขายน้ำยางสดแทน ส่วนผู้ป ระกอบการปาล์ม น้ ำมั นไม่ ส ามารถส่ง ขายได้เนื่ องจาก
ปริม าณสต๊อกน้ ำมั นในระบบยัง มี สูงอยู่ ทำให้ร าคาไม่ ส ามารถขยับ ได้ และได้รับ ผลกระทบจากปัจ จัยลบ
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หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจี น ทำให้ความต้องการวัตถุดิบจาก
จีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ายางพารารายใหญ่ลดลง เนื่องจากมาตรการกีดกันสินค้าจากสหรัฐที่ตั้งกำแพงภาษี
นำเข้าสินค้าจากจีนสูงขึ้น ทำให้จีนส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ มีราคาที่แพงขึ้นเนื่องจากบวกภาษีนำเข้าที่ถูกปรับ
อัตราใหม่ขึ้นมา ข้อพิพาทระหว่างจีนกับอินเดีย และจีนกับออสเตรเลียหรือความกังวลกับภาพรวมเศรษฐกิจ
โลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2564 ในไตรมาสแรกด้านของผลผลิตเริ่มออกในปริมาณที่
ลดลง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนสภาพอากาศแห้งแล้งเร็วกว่าปกติเป็นช่วงที่ยางพาราเริ่มผลิใบและปาล์มน้ ำมันจะ
มีผลผลิตที่ลดลง ทำให้โรงงานที่ผลิตยางแผ่นรมควันและปาล์ม น้ำมันต้องชะลอการผลิตไปถึงไตรมาส 3 และ
ในช่วงไตรมาส 2 ยางก็เริ่มให้ผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูแล้งและยางผลัดใบ ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ
จังหวัดสตูลหดตัวลง บวกกับปัจจัยที่นักลงทุนชะลอการซื้อขาย เพื่อดูทิศทางสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีน และนักลงทุนมีความกังวลเกีย่ วกับเรือ่ งโรคระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากจีนที่ลกุ ลามไปทั่ว
โลก โดยราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าที่ระดับ 30-30.20 บาท เมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ บวกกับราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
การเหมืองแร่
ในปี 2563 จัง หวัดสตูล ไม่ มีเหมื องแร่ที่ ได้รับ สัมปทาน (ประทานบัตร) เนื่องจากขณะนี้
เหมืองหินที่ได้รับสัมปทานสิ้นอายุประทานบัตรและอยู่ระหว่างการดำเนินการขอสัมปทานใหม่
(3) สาขาการบริการ
การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล และมี
โบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็น
ที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยเอง ดังนั้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลยังคงมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดสตูล พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งทะเล และมีเส้นทางเชื่อมโยง
ภาคพื้นดินกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเชียซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การ
เชื่อมโยงประเทศอาเซียนตอนล่าง มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ ดี ที่ สามารถสร้างมู ลค่าเพิ่มได้
ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ทั้งนิเวศน์ทางทะเล และนิเวศน์ป่าเขาแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นที่รู้จักกันของ
นักท่องเที่ยวมีดังนี้
๑. การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ตารางที่ 1.52 แสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
รูปแบบกิจกรรม
อ. เมือง
เกาะตะรุเตา
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทางทะเล เดินป่า ศึกษา
สิ่งแวดล้อม
ป่าชายเลนป่าดงดิบ สัตว์ป่า แหล่ ธรรมชาติ ดูนก แคม
โบราณสถาน
ประวัติศาสตร์ สถานกักกันนักโทษ ปิ้งท่องเที่ยวเชิง
การเมื อ ง และสถานฝึ ก อาชี พ ประวัติศาสตร์ชม
ผู้ต้องหาคดีอาญาในอดีต
ทิวทัศน์
เกาะไข่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ที่ วางไข่เต่า ซุ้มประตู ชมทิวทัศน์
หินธรรมชาติ ปะการัง
เกาะหินงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายต่างๆ เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ลักษณะเด่นของสถานที่

รูปแบบกิจกรรม
พายเรือแคนนู/คายัค
หาดทราย แนวปะการัง
ดำน้ำแคมป์ปงิ้ ชม
ทิวทัศน์
หาดทราย ปะการัง วิถีชีวิตชาวเล ศึกษาประเพณี
วัฒนธรรมชาวเล
บ้านพัก แคมป์ปงิ้
แนวปะการังแข็ง
ดำน้ำ
แนวปะการังแข็ง หาดทราย
ดำน้ำ
หิ นซ้ อนตั้ ง เรี ย งกั น ปะการั ง ดำน้ำ ชมวิวทิวทัศน์
สวยงาม
หาดทราย ปะการัง
ดำน้ำ
แนวปะการังอ่อน
ดำน้ำ
หาดทราย และแหลม
ดำน้ำ
ชมวิวทิวทัศน์
ปะการังอ่อน ฝูงปลานานาชนิด ดำน้ำ
ปะการังจำนวนมาก
ดำน้ำ
หาดทราย หมู่บ้านชาวประมง
ชมวิถีชีวิต

เกาะอาดัง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกาะหลีเป๊ะ

วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น

เกาะไผ่
เกาะยาง
เกาะดง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกาะราวี
เกาะจาบัง
เกาะลอกวย

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกาะผึ้ง
เกาะตารัง
หาดทรายยาว

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิตชุมชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตด
วิถีชีวิตชุมชน
นุ้ย หาดหอยงามคล้ายสุสานหอย
หมู่บ้านชาวประมง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห า ด ท ร า ย ต้ น ส น ขึ้ น ต า ม
ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ทั่วบริเวณเต็มไปด้วย
วิถีชีวิตชุมชน
ต้นมะพร้าว หมู่บ้านชาวประมง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำขนาดใหญ่ มี ธารน้ำไหลผ่านภายใน
ถ้ ำ หิ นงอกหิ นย้ อย เส้ นทางศึ กษา
ธรรมชาติผ่านป่าชายเลน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำ มี ธารน้ ำไหลผ่ านถ้ ำหิน งอก
หินย้อย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกขนาดเล็กสวยงาม

หมู่เกาะสาหร่าย
แหลมบังโก๊ะ
แหลมตันหยงโป
ถ้ำพญาบังสา
ถ้ำจระเข้
ถ้ำลอดปูยู
น้ำตกลูดู

ชมทิวทัศน์
วิถีชีวิต
พักผ่อนหย่อนใจ
ชมวิถีชีวิต พักผ่อน
เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
ศึกษาธรรมชาติ
เที่ยวถ้ำ พายเรือ
ล่องเรือเที่ยวถ้ำ

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
พักผ่อน
น้ำตกรัตนโกสินทร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำเนิดขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์น้ำใส ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ไหลแรงตลอดปี
น้ำตกโละโป๊ะ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกขนาดเล็กสวยงาม
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
พักผ่อน
อ่าวตะโละวาว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้ น ที่ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ที่ ตั้ ง ท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถาน
ของทั ณ ฑ สถาน ป่ าชายเลน ประวัติศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ลักษณะเด่นของสถานที่
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

รูปแบบกิจกรรม
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

อ่าวพันเตมะละกา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทางทะเลตะรุ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

เตา เส้ นทางเดิ นศึ กษาธรรมชาติ เขต นันทนาการขี่จักรยานแคมป์
บริการนักท่องเที่ยว ที่พัก
ปิง้ ชมทิวทัศน์ พายเรือ

อ่าวตะโละอุดัง

อ่าวดาน
อ่าวจาก
อ่าวกำนัน
อ่าวพัทยา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ประวัติศาสตร์สถานที่กักกัน ท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถาน
นักโทษการเมือง ป่าชายเลน
ประวัติศาสตร์ เดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทรายแหล่ ง วางไข่ ข องเต่ า พักผ่อนหย่อนใจ
ทะเล น้ำตก
แคมป์ปิ้ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดหินกรวดสีสันต่างๆ
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการังแข็ง
ดำน้ำ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าวโค้งเว้า หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผ่อน

อ่าวเมาะและ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ดงมะพร้าว

อ่าวฤๅษี
อ่าวมะขาม

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผาโต๊ะบู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผาชะโด
หาดชาวเล
หนองปลักพระยา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่าวสน

เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
ป่าเขาพญาบังสา
สิ่งแวดล้อม
สวนสาธารณะเขา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โต๊ะพญาวัง
อ. ละงู
เกาะเภตรา
เกาะตะเกียง
เกาะเหลาเหลียงใต้
เกาะละมะ
เกาะเหลาเหลียงเหนือ
เกาะตุกนแพ
เกาะตุงกู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ชมธรรมชาติ แคมป์
ปิ้ง ที่พัก
ถ้ำหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง
ดำน้ำ
ที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ
จุดชมวิว
ชมทิวทัศน์ เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ
เคยเป็นจุดสังเกตการณ์โจรสลัด ชมทิวทัศน์
หาดทราย
พักผ่อน นันทนาการ
พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นที่อนุรักษ์นกน้ำ ศึกษาธรรมชาติ ดูนก
และสัตว์น้ำ
พักผ่อน
ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พันธุ์ ส่องสัตว์ เดินป่า
ไม้ แ ละสั ต ว์ ป่ า เส้ น ทางศึ ก ษา ศึกษาธรรมชาติ
ธรรมชาติ
สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ พักผ่อน
เป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็ก มีถ้ำ มีลำ
คลองไหลผ่าน
ที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง
หาดทราย
ปะการังน้ำตื้น
ปะการัง
ปะการัง
หาดทราย ปะการัง
ปะการัง

ชมทิวทัศน์
ชมทิวทัศน์
ดำน้ำ ชมทิวทัศน์
ดำน้ำ
ดำน้ำ ชมทิวทัศน์
ดำน้ำ
ดำน้ำ
64

แหล่งท่องเที่ยว
บุโหลนเล
เกาะบุโหลนขี้นก
เกาะเบ็ง
เกาะบุโหลนไม้ไผ่
เกาะไม้ไผ่
เกาะเขาใหญ่
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ลักษณะเด่นของสถานที่
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห าด ท ราย ป ะ ก ารั ง ทิ วส น
สวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปะการัง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย ปะการัง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประติ ม ากรรมธรรมชาติ ค ล้ า ย
ประสาทหิน

เกาะลิดี

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าว หน้าผา ถ้ำ ที่ อาศัยนกแอ่น
กินรัง ปะการัง

บ้านบ่อเจ็ดลูก

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช า ย ห า ด ส ลั บ กั บ โ ข ด หิ น
โบราณสถาน
บ รรยากาศเงี ย บ ส งบ ชุ ม ชน
ชาวประมงโบราณสถาน เรื อ
บริการนักท่องเที่ยว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยพิทักษ์อุทยานแหงชาติตะรุ
เตา ท่าเทียบเรือ ทิวสนสวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว เส้นทาง
ศึ ก ษาธรรมชาติ เ ป็ น สะพานไม้
เลียบเชิงเขา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาดทราย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก ธารน้ำ อ่าว

หาดปากบารา
อ่าวนุ่น
อ่าวตะโละยู
อ่าวก้ามปู
น้ำตกวังสายทอง
อ.ทุ่งหว้า
หาดราไวย์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แอ่งน้ำ มีชั้นหินปูนคล้าย
ดอกบัวบาน

รูปแบบกิจกรรม
ดำน้ำ
ดำน้ำ
ดำน้ำ
ดำน้ำ
ดำน้ำ
ดำน้ำ พายเรือ
แคนนู/คายัค ชม
ทิวทัศน์
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ พายเรือ
แคมป์ปิ้ง
ชมโบราณสถาน วิถี
ชีวิต พักผ่อน ชมวิว
ทิวทัศน์
จุดลงเรือ ที่พักบริการ
นักท่องเที่ยว
แคมป์ปิ้ง เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ
ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ชมทิวทัศน์ พายเรือ
แคนนู/คายัค
ชมธรรมชาติพกั ผ่อน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวสน

นันทนาการ แคมป์
ปิ้ง
ถ้ำวังกลาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย ธารน้ำไหลผ่าน ล่องเรือเที่ยวถ้ำ
น้ำตกธารปลิว
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 3ชั้น ป่าเขา น้ำไหลตลอด ชมธรรมชาติ พักผ่อน
ปี บรรยากาศร่มรื่นพันธุ์ไม้
อ่างเก็บน้ำบ้านวังนา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธุ์ไม้ร่มรื่น น้ำใส แหล่งเพาะพันธุ์ พักผ่อนชมทิวทัศน์
ปลาน้ำจืด
อ. ควนโดน
บึงทะเลบัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ บึงธรรมชาติ
เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ
ชมทิวทัศน์
ถ้ำโตนดิน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งประวัติศาสตร์ หินงอก
ศึกษาประวัติศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกยาโรย
ทุ่งหญ้าวังประ
ฝายดุสน
น้ำตกโตนปลิว
อ. มะนัง
ถ้ำภูผาเพชร
ถ้ำเจ็ดคด

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ลักษณะเด่นของสถานที่
หินย้อย ธารน้ำไหล

รูปแบบกิจกรรม
เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 9 ชั้น

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
ชมทิวทัศน์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ระหว่างป่า
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
กิจกรรมส่องสัตว์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝายกั้ น น้ำอยู่ร ะหว่างหุบ เขา มี พักผ่อน
พรรณไม้ สวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตกสวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติ เที่ยวน้ำตก
ทะเลบัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้ำ ขนาดใหญ่ เ ป็ น ห้ อ งโถงใหญ่ เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
ห ล าย ห้ อ ง หิ น งอ ก หิ น ย้ อ ย
สวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หินงอกหินย้อย สวยงาม มี ธาร ล่องเรือเที่ยวถ้ำ
น้ำใหญ่ไหลผ่านภูเขา

อ.ควนกาหลง
น้ำตกธาราสวรรค์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ำตก 5 ชั้น

น้ำตกปาหนัน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน

ชมธรรมชาติ พักผ่อน
แคมปิ้ง
ชมธรรมชาติ พักผ่อน

๒. การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
ตารางที่ 1.52 การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
แหล่งท่องเที่ยว
อ. เมือง
มัสยิดกลาง
จังหวัดสตูล
(มัสยิดมำบัง)
พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสตูล
(คฤหาสก์กูเด็น)
ตึกแถวถนนบุรี
วานิช

ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยว

ลักษณะเด่นของสถานที่

ศาสนสถาน

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่

พิพิธภัณฑ์

แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์

โบราณสถาน

อาคารเก่าแก่ประมาณ 20คูหา สถาปัตยกรรมการ
ก่อสร้างแบบยุโรปผสมเป็นตึกแถวสองชั้นก่ออิฐ

รูปแบบ
กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิง
สถาปัตยกรรม
โบราณคดี
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม
แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ ท่องเที่ยวเชิง
เขาโต๊ะพญาวัง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
วัดชนาธิปเฉลิม
ศาสนสถาน
เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล ปูชนียสถานที่สำคัญ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

66

แหล่งท่องเที่ยว

ประเภทแหล่ง
ท่องเที่ยว

ลักษณะเด่นของสถานที่

พิพิธภัณฑ์เครื่อง
จอง

พิพิธภัณฑ์

แสดงเครื่องมือจองจำนักโทษบนเกาะตะรุเตา
นิทรรศการชีวิตใต้ท้องทะเล

ศาลเจ้าพ่อตะรุ
เตา

อนุสรณ์สถาน

สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันรักษาการทำผิด
กฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

อ.ทุ่งหว้า
ถ้ำเล-สเตโกดอน
พิพิธภัณฑ์ช้างดึก
ดำบรรพ์

พิพิธภัณฑ์

ถ้ำเลยาวที่สุดในคาบสมุทร ไทยขมาเลย์ ที่คล้าย
อุโมงค์ใหญ่ลอดใต้ภูเขาสูงยาวทะลุ 3 ก.ม. มีน้ำ
ทะเลขึ้นลง และพบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์ 2 สกุล
โบราณวัตถุช้างดึกดำบรรพ์

แหล่งโบราณคดี
เขาโต๊ะนางดำ
สำนักสงฆ์เขา
ทะนาน
อ. มะนัง
แหล่งโบราณคดี
ถ้ำหอย

โบราณสถาน

แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ

ศาสนสถาน

ถ้ำ พระพุทธรูปหินงอก หินย้อย สวยงาม
บรรยากาศร่มรื่น

โบราณสถาน

ถ้ำหินปูน โบราณวัตถุ

แหล่งโบราณคดี
ถ้ำลาชิบและถ้ำ
แคล้ว
อ. ละงู
โบราณคดีถ้ำ
หัวลิง
โบราณคดีถ้ำโพธิ
ยอม

โบราณสถาน

เพิงผาและเครื่องมือหินก่อนประวัติศาสตร์

โบราณสถาน

พบเศษภาชนะดินเผา

โบราณสถาน

โบราณวัตถุกระดูกมนุษย์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์
ละงู
เขาโต๊ะหยงกง
ศาสนสถาน

หัตถกรรมท้องถิ่น โบราณวัตถุ วิถีชีวิต
ภูเขาขนาดเล็ก มีหน้าผาถ้ำและศาลเจ้าแขก

รูปแบบ
กิจกรรม
สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ และ
ชมทรรศการ
ชีวิตใต้ท้องทะเล
สักการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ท่องเที่ยวชมทิวทัศน์
พายเรือ
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณีวิทยา
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
เชิงประวัติศาสตร์
โบราณคดี
เที่ยวชมศึกษา
ประวัติศาสตร์
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณคดี
ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดี
ซื้อสินค้า
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๓. แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
ตารางที่ 1.53 แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน(แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่
1

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล
ชุมชนท่องเที่ยว พิมาน
ชื่อชุมชน

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ลักษณะเด่น
อำเภอ
เมือง 1. ล่องเรือชมแหล่งอาศัยของปลาโลมาสีชมพู และ
67

ที่

ชื่อชุมชน

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ

บ้านหัวทาง

2

ชุมชนท่องเที่ยว 3
บ้านเกตรี

เกตรี

3

ชุมชนท่องเที่ยว 5
บ้านพญาบังสา
(ควนโพธิ์)

ควนโพธิ์ เมือง

4

ชุมชนท่องเที่ยว 2
บ้านบากันใหญ่

เกาะ
เมือง
สาหร่าย

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

เมือง

ลักษณะเด่น
สัตว์ป่าชายเลน
2. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณ์ป่าชายเลน
เล่นน้ำ หาหอยชาว ณ หาดหอยขาว
3. การทำผ้ามัดย้อม จากเปลือกไม้โกงกาง
4. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนิ่ม
5. ตลาดนัดริมน้ำ
1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตามแนวพระราชดำริ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ดา้ นเกษตร/ด้านการประมง/ปศุสัตว์
3. กิจกรรมการเรียนรูด้ ้านการบริหารจัดการกลุ่มอาหาร
/ของที่ระลึก/ขนมพื้นเมือง/สินค้า OTOP
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้ำชลประทาน
ผู้ใช้ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
5. กิจกรรมการเรียนรู้พลัง งานทดแทน/พลังงาน
ทางเลือก
6. กิจ กรรมการเรีย นรู้ด้า นโรงเรีย นนวัต กรรม
สุขภาพชุมชน
7. กิจ กรรมการเรีย นรู้ด้า นการบริห ารจัด การ
โฮมสเตย์ชุมชน
1. การเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพ
2. การเรียนรู้การวิถีการทำนาและผลิตข้าวนาอินทรีย์
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน
4. ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5. ชมจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6. หอดูนก
7. เส้นทางเดินป่า
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา
1. ชมสุสานเกาะหอยขาว
2. ดำน้ำดูปะการัง ชมปลาสวยงาม
3. ชมฝูงนกทะเล
4. ชมวิถีชีวิตของพะยูน
5. ชมฝูงค้างคาวยักษ์
6. นั่งเรือขึ้นเกาะชมหินงาม
7. เก็บหอย ชมการจับปูม้า ที่ทะเลแหวก
8. นั่งเรือชมปลาโลมา
9. ศึกษาชมบ่อพักฟื้นเต่าทะเล
10. นั่งสามล้อชมพื้นที่และหมูบ่ ้านใกล้เคียง
11. ตกปลา
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ที่

ชื่อชุมชน

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ

5

ชุมชนท่องเที่ยว 18
บ้านโคกพะยอม

ละงู

ละงู

6

ชุมชนท่องเที่ยว 1
บ้านหัวหิน

ละงู

ละงู

7

ชุมชนท่องเที่ยว 1
บ้านบ่อเจ็ดลูก

ปากน้ำ

ละงู

8

ชุมชนท่องเที่ยว 3
บ้านบุโบย

9

ชุมชนท่องเที่ยว 4
บ้านวังตง

ลักษณะเด่น
12. นอนตามเกาะ พักเต็นท์
13. นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง
14. ชมศาลเจ้าโต๊ะยี
1. การอนุรกั ษ์ปลูกป่าชายเลน
2. การศึกษาเส้นทางธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลน
3. อาหารพื้นเมือง สาหร่ายทะเล
4. การแปรรูปขนมพื้นเมือง “ลูกโร๊ย”
5. ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง
1. ออกเรือหาปลา สัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบ้าน
2. ล่องเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี
3. เรียนรูก้ ารยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด
4. ศึกษาเรียนรูก้ ารจัดทำธนาคารปูม้า
5. วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวหิน (ออมทรัพย์ชุมชน,
ร้านค้าชุมชน, แพชุมชน, แปรรูปอาหารทะเล)

1. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตว์น้ำ
2. เยี่ยมชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ถ้ำฤๅษี ถ้ำเสือสิ้นลาย
3. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร การปลูกแตงโม
4. ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน
5. เพลิดเพลินกับการตกปลา
6. เรียนรูก้ ารเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
7. อวนทับตลิง่
8. นั่งเรือรอบเกาะเขาใหญ่
9. นั่งเรือ ชมป่าชายเลนและเก็บหอยขาว
แหลมสน ละงู
1. ศึกษาวิถีชีวิตการทำประมง เช่น การทำโป๊ะ ดำหอย
หาหอยท้ายเภาตามชายหาด
2. นั่งเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศน์ป่าชายเลน
ที่อุดมสมบูรณ์พร้อมฟังตำนานเกาะเภตรา
3. นั่งสามล้อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การถนอม
อาหารทะเล
4. เรียนรูป้ ระโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ราปน (เศษพืช
ที่ย่อยสลายมาจากป่าชายเลน)
5. ธนาคารปูม้า
6. อนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน
นาทอน ทุ่งหว้า 1. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์
ธรรมชาติ
2. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ
3. ล่องเรือชมถ้ำค้างคาวแม่ไก อ่าวผก อ่าวไม้ขาว
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ที่

ชื่อชุมชน

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล

10 ชุมชนท่องเที่ยว 2
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ

11 ชุมชนท่องเที่ยว 3
บ้านบากันเคย

12 ชุมชนท่องเที่ยว 9
บ้านภูผาเพชร

13 ชุมชนท่องเที่ยว 2
บ้านสาคร

อำเภอ

ลักษณะเด่น

4. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลนและชมน้ำตก
ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า 1. เยี่ยมชมกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเล
2. เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
3. พายเรือคายัคในทะเล
4. การเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน
5. ค่ายมวยเยาวชน การรำมวยไทย
6. ชมการแสดงรำรองแง็งของกลุ่มเยาวชน
ตันหยง เมือง 1. ธนาคารกั้ง
โป
2. ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน/ของใช้โบราณบ้านบากันเคย
3. ธนาคารปูม้า ได้เรียนรูก้ ารวางไข่ของปูม้า
4. เรียนรูก้ ารหาหอยกาบง
5. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุ่มแม่บ้าน
6. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ
7. การย่ำกั้งของเยาวชน
8. การเลี้ยงปลากะพง/ เก๋า ในกระชั่ง
9. ทะเลแหวกสันหลังมังกร บริเวณเกาะ 3 บ้านบากันเคย
10. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง
11. มีการเที่ยวเกาะ เช่น เกาะมดแดง เกาะสาม
เกาะหัวมัน เกาะกว้าง
ปาล์ม
มะนัง 1. ศึกษาธรรมชาติ เดินป่า น้ำตกวังใต้หนาน
พัฒนา
วังกลอย วังเคียน ค่ายผู้พฒ
ั นาชาติไทย
2. ชมถ้ำภูผาเพชร
3. ศึกษาวิถีชีวิตเงาะป่า วิถีชุมชน
4. ชมศูนย์เรียนรู้ด้านต่าง ๆ
5. สาธิตการทำตุ๊กตาเซมัง
6. สาธิตการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
7. ศึกษาสวนสมุนไพร
8. การจัดการกลุ่มองค์กร
9. การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน
10. โฮมสเตย์
11. อาหารพื้นบ้าน
12. กิจกรรมล่องแก่ง
13. บ้านรากไม้
14. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัย
สาคร
ท่าแพ 1. มีธนาคารปู
2. บ้านลิง
3. แปลงผักปลอดสารพิษ
4. ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
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ที่

ชื่อชุมชน

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล

อำเภอ

ลักษณะเด่น

5. อาหารทะเลสด
6. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
14 ชุมชนท่องเที่ยว 2 , 3 ตำมะลัง เมือง การให้ อ าหารนกอิ น ทรี ย์ ใช้ ภ าษายาวี ภ ายใน
บ้านตำมะลัง
หมู่บ้าน (โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ เป็นโรงเรียน
นำล่องภาษามาลายูก ลาง)ชมวิถีชีวิตชาวประมง
พื้น บ้ านการแสดงลองแง็ง ของกลุ่ ม แม่ บ้ านและ
เยาวชน ชิมอาหารและขนมพื้นบ้านที่หลากหลาย
(เช่น กูตูมันหยัง, กูตูปีอีน หรือแป้งข้าวหมาก, โรตี
แกหลาย หรือโรตีตาข่าย,ยองกง,จอนดอย, โกยกา
จาง, บาฮูลู (ขนมไข่ ), โกยบังเกตุ, ดาหงาย
15 ชุมชนท่องเที่ยว 14 ละงู
ละงู
1. ทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าวทุ่งนุ้ย)
บ้านหลอมปืน
2. ป่าชายเลนทีส่ มบูรณ์
3. ชายหาดที่สวยงาม
4. ฐานการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติอ่าวทุง่ นุ้ย
5. ประวัติศาสตร์มัสยิดบ้านหลอมปืน
16 ชุมชนท่องเที่ยว 4
ทุ่งนุ้ย
ควน
1. แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้ำร้อน”
บ้านโตน
กาหลง 2. น้ำตกโตนปาหนัน
ปาหนัน-บ่อน้ำ
3. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ร้อน
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำข้าวหลามไม้ไผ่)
5. การนวดแผนโบราณ (การนวดสมุนไพร)
6. การท่องเที่ยวเดินป่าชุมชน
17 ชุมชนท่องเที่ยว 1
ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า แหล่งท่องเที่ยว
บ้านมะหงัง
1. เขาทะนาน
2. เขาตะบัน
3. หาดทุ่งสะโบ๊ะ
4. ป่าโกงกาง
5. ชมค้างคาวแม่ไก่เขาตะวัน
6. คลองมะหงัง
7. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กุ้งแห่ง กะปิ มันกุ้ง น้ำพริก
กุ้งแห้งปลาแดดเดียว เครื่องประดับไข่มุกอันดามัน)
8. อาหารทะเลสด
18 ชุมชนท่องเที่ยว 2
วัง
ควน
1. น้ำตกโตนปลิว
บ้านเขานุ้ย
ประจัน โดน
2. ถ้ำค้างคาว
3. ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
4. น้ำตกยาโรย
5. เขาพับเพิง
6. อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
7. ถ้ำโตนดิน
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ที่

ชื่อชุมชน

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล

19 ชุมชนท่องเที่ยว 8
บ้านดาหลำ

20 ชุมชนท่องเที่ยว 6
บ้านหัวทาง

21 ชุมชนท่องเที่ยว 1-4
บ้านขอนคลาน

22 ชุมชนท่องเที่ยว 5
บ้านควน
23 กลุ่มการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านวัง
สายทอง

10

อำเภอ

ลักษณะเด่น

8. ทุ่งหญ้าวังประจัน
9. ตลาดนัดชายแดนไทย – มาเลเซีย
10.ฐานเรียนรู้วิถีชุมชนวิถีชายแดน
ท่าแพ
ท่าแพ 1. การท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
2. ฐานการเรียนรูก้ ารเลี้ยงแพะเนื้อ/นม
3. การปลูกข้าวโพดหวาน
4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สบู่นมแพะ, ขนมพื้นเมือง)
5. โฮมสเตย์
6. อาหารพื้นบ้าน
ละงู
ละงู
1. เป็นพื้นที่ติดต่อกับคลองละงู ทัง้ 4 ตำบลของ
อำเภอ
ละงู คือ ตำบลปากน้ำ ตำบลละงู ตำบลแหลมสน
ตำบลกำแพง
2. แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมหิ่งห้อย ป่าลำพู
หาดหอยปะ
ขอน
ทุ่งหว้า 1. ชิมอาหารท้องถิ่นบ้านขอนคลาน
คลาน
2. ชมและเลือกซื้องานจักรสาน
3. ชมการจัดทำธนาคารปูม้าในชุมชน
4. การต่อเรือหัวโทงท่องเที่ยวคลองวังวน สู่คลอง
ราไว
5. สัมผัสบรรยากาศชายหาด ป่าสนดอนหอย 2
ดอนทอนหิน
6. ชมระบบนิเวศป่าชายเลน
7. ชมวิว ชมแมลงพลัด และเล่นน้ำ ณ หาดราไว
บ้านควน เมือง 1. ล่องแก่งชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน
2. การทำขนมพื้นบ้าน
3. ชมบ้านโบราณ อายุ 170 ปี
4. ชมลานประหาญ เมื่อ 200 ปีที่แล้ว
น้ำผุด
ละงู 1. ล่องแก่งวังสายทอง
2. ฐานการเลี้ยงปลาในกระชัง
3. ฐานการปลูกผักกูด
4. ฐานการแปรรูปกล้วย
5. การสกรีนเสื้อ
6. ฐานผักปลอดสารพิษ
7. การทำไม้ดัด
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ที่

ชื่อชุมชน

24 วิสาหกิจชุมชน
หัวแหลมโฮมส
เตย์

ที่ตั้ง
ลักษณะเด่น
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
4
เกาะ เมือง 1. เรียนรูก้ ารแปรรูปอาหารทะเล
2. กิจกรรมหาหอย (หอยหวาน หอยกาบง หอย
สาหร่าย
เจดีย์)
3. ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง
4. เยี่ยมสันหลังมังกรสองหาง
5. ชมปะการังน้ำตื่น
6. เยี่ยมชมสุสานหอยล้านปี (หอขาว)

25 กลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้าน
เกาะหลีเป๊ะ

1. ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น,น้ำลึก
2. ศิลปะการแสดงรองแง็ง-รำมะนาชาวเล
3. บรรยายประวัตศิ าสตร์และวิถีชวี ิตชาวเล"อุรักลา
โว้ย"
4. ชมพิพิธภัณฑ์ฝาบ้านชุมชุนโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
5. สาธิตและร่วมปฏิบัติกิจกรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ตกปลา ตกหมึก หาหอยชักไซ
6. บริการอาหารทะเลสด
7. น้ำพริกปลาย่างสูตรชาวเล
8. บริการที่พักโฮมสเตย์-บังกะโล
ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 1. พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์
2. ล่องเรือถ้ำเลสเตโกดอน
3. ชมสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง
4. ชมสวนฉิมเมล่อน
5. ชมตึกชิโนโปรตุกสิ
6. ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
7. ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
8. พักทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน
น้ำผุด ละงู
1. ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
2. ล่องแก่ง คลองลำโลน
3. ล่องแก่งลอดถ้ำเจ็ดคต
4. เที่ยวน้ำตก
5. เที่ยวภูผาเพชร
นาทอน ทุ่งหว้า 1. ชมสันหลังมังกร
2.. เที่ยวหาดไม้ขาว
3. ชมหอสีห่ ลัง และปูกองทัพ
4. ล่องเรือชมนกเหยี่ยว
5. พิพิธภัณฑ์ของโบราณ
6. ที่พักโฮมสเตย์
ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า 1. ชมสวนองุ่นสุวรรณา
2. จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชน

เกาะ เมือง
สาหร่าย

26 ชุมชนท่องเที่ยว
ทุ่งหว้าโฮมสเตย์
โกดอน

8

27 ชุมชนบ้านวังนา
ใน

4

28 ชุมชนท่องเที่ยว 6
บ้านท่าข้าม
ควาย

29 ชุมชนทุ่งหว้า 1-8
โอมสเตย์ (สุไหง
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ที่

ชื่อชุมชน

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตำบล

อุเปย้อนยุค)

อำเภอ

ลักษณะเด่น
3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแดงแหล่งปลูก
พริกไทยสุไหงอุเป
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบธัญพืช
5. ปลาแดดเดียวท่าเภาวิถีชาวเล
6. หลวงพ่อแก่นจันทร์พระพุทธรูปลวยทวนน้ำ
7. พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์
8. ล่องเรือถ้ำเลสเตโกดอน
9. ชมสวนหม้อข้าวหม้อแกงลิง
10.ชมสวนฉิมเมล่อน
11.ชมตึกชิโนโปรตุกิส
12.ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
13.ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
14.ที่พักทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน

ที่มา : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกค่อยลาดเอียงลงสู่
ทะเลทางตะวันตกของจังหวัด เป็นแหล่งชุมชนโบราณ ปรากฏหลักฐานชัดเจนทั้งหลักฐานด้านโบราณคดี และ
หลักฐานที่แสดงถึงการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมมาแต่ยุคก่อน การค้นพบหลักฐานทางด้านธรณีวิทยาใน
จังหวัดสตูล อาทิ เช่น ชั้นหินในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paieozoic Era) ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ยุค
แคมเบรียน (Cambrain Period) นั่นคือ “กลุ่มหินตะรุเตา ( Tarutao Group ”เป็นต้นมา รวมถึงการค้นพบซาก
ดึกดำบรรพ์โบราณ (Fossil) ต่างๆ อาทิ เช่นซากดึกดำบรรพ์ของแมงดาทะเลโบราณ (Trilobite) และหอยโบราณ
หินสาหร่ายทะเลสีแดง (Stromatolite) ซากปลาหมึ กทะเลโบราณ ซากแกรปโตไลต์ ซากเทนทาคิวไลต์ ซากไค
รนอยด์หรือพลับพลึงทะเล และซากปะการังโบราณ เหล่านี้นับเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
จังหวัดสตูลนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตหรือว่า ๕๐๐ ล้านปีก่อน นอกจากนี้การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ขากรรไกร
และแผ่นฟันกรามล่างของช้างโบราณสกุ ลสเตโกดอน แผ่นฟันกรามของช้างโบราณเอลิฟาส กรามแรดโบราณ
เขากวาง บริเวณถ้ำเลสเตโกดอน (หรือ ถ้ ำวังกล้วย)บ่ งบอกอายุป ระมาณ ๑.๘ - ๐.๐๑ ล้ านปี ก่ อนเป็ นต้ น
การค้นพบหลักฐานสำคัญเหล่ านี้ถือได้ว่าจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่มี ความสำคัญและมีความโดดเด่นทั้งทางด้าน
ธรณีวิทยาด้านซากดึกดำบรรพ์ และด้านแหล่งเรียนรู้ และจังหวัดสตูลได้ประกาศ การจัดตั้งอุทยานธรณีระดับ
จังหวัดขึ้นเมื่ อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๗ ในชื่ออุ ทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งมีพื้นที่ ครอบคลุม
ทั้งหมด ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู อำเภอเมือง (เฉพาะเขตอุทยานตะรุเตา) และมี
แหล่งทั้งหมด ๗๒ แหล่ง ซึ่งประกอบด้วยแหล่งธรณีซากดึกดำบรรพ์ แหล่งธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี และวิธีชีวิต
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารเก่า ฯลฯ สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาวิจัย
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสมาชิกเครือข่าย
อุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark ทำให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO
แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจังหวัดสตูล
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ภาพที่ 1.29 ภาพแผนที่อุทยานธรณีสตูล

ที่มา: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 25๖4

ข้อมูลสถิติดา้ นการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ตารางที่ 1.54 แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล (คน)
รายละเอียด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ชาวไทย
1,235,494 1,252,158 1,355,145 1,363,533
ชาวต่างชาติ
159,296
160,087
176,155
186,347
รวม
1,394,790 1,412,245 1,531,300 1,549,880
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น % +4.97
+3.17
+8.43
+1.21

ปี 2563
774,428
38,121
812,549
-47.79

ที่มา :กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มิถุนายน 2564

ตารางที่ 1.55 แสดงจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ล้านบาท)
รายละเอียด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ชาวไทย
6,838.68 7237.3
8,196.61 8,282.13
ชาวต่างชาติ
721.32
793.28
904.86
956.31
รวม
7,560.00 8,030.58 9,101.47 9,238.42
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น %
+7.99
+5.78
+13.34
+1.50

ปี 2563
4,648.71
196.76
4,845.47
-47.55

ที่มา :กองเศรษฐกิจกาตรท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มิถุนายน 2564

รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.50 และในปีพ.ศ. 2563
รายได้ล ดลง เนื่อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ส่ง ผลกระทบต่ อ
เศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ลดลง ร้อยละ -47.55
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ตารางที่ 1.56 แสดงจำนวนมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว ปี พ.ศ.2563
จำนวนมัคคุเทศก์
912 คน
จำนวนบริษัทนำเที่ยว 183 บริษัท

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.
2563
ที่มา :สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภาคใต้เขต 1

ตารางที่ 1.57 แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2562
อันดับ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับ
จำนวน (คน)
1
Malaysia
90,363
2
United Kingdom
3,432
3
Singapore
3,255
4
Japan
1,971
5
Germany
1,242
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

ตารางที่ 1.58 แสดงค่าใช้จา่ ยเฉลี่ยต่อคนของผู้เยี่ยมเยือน จำแนกตามหมวดค่าใช้จา่ ยต่างๆ
(หน่วย: บาท/คน/วัน)

ค่าใช้จ่ายรายหมวด
มกราคม-ธันวาคม
1. ค่าที่พัก
2. ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม
3. ค่าซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึก
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อความ
บันเทิง
5. ค่าบริการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด
6. ค่าพาหนะเดินทาง
ในจังหวัด
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน

2562
750.01

นักท่องเที่ยว
2561 %Change
728.57
+ 2.94

2562
0.00

นักทัศนาจร
2561
%Change
0.00
+ 0.00

2562
645.50

ผู้เยื่ยมเยือน
2561 %Change
624.84
+ 3.31

709.96

674.49

+ 5.26

488.74

473.36

+ 3.25

679.13

645.85

+ 5.15

517.50

502.10

+ 3.07

408.07

388.71

+ 4.98

502.25

485.95

+ 3.35

264.80

261.15

+ 1.40

215.29

214.75

+ 0.25

257.90

254.55

+ 1.32

258.79

253.37

+ 2.14

191.25

191.15

+ 0.05

249.38

244.51

+ 1.99

314.42

297.82

+ 5.57

209.00

208.00

+ 0.48

299.73

285.03

+ 5.16

+ 5.20
99.01
+ 3.68 1,611.36

96.20
1,572.17

+ 2.92
131.70
125.37
+ 2.49 2,765.59 2,666.10

+ 5.05
+ 3.73

136.99
130.22
2,952.47 2,847.72

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือที่มีความสำคัญ
จังหวัดสตูล มี ท่ าเรือจำนวน 2 ท่ าเรือ ได้แก่ ท่าเรือตำมะลัง เป็นท่ าเที ยบเรือที่ ส ามารถ
เดินทางไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอร์รี่ มีเรือออกจากท่าเรื อทุกวัน (ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนามีการปิดท่าเรือ และท่าเรือปากบารา อยู่ห่างจากอำเภอละงู ประมาณ 8
กิโลเมตร เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร และใกล้ท่าเรือเป็นที่ตั้ง
ของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุ ทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่ าเรือปากบารา ยังมีบริษัทเอกชนนำเที่ยวและ
บริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

76

เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ มีทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ทิศทางในการพั ฒ นาการท่อ งเที่ ยวของจังหวัดสตูล จึง มีทิ ศทางเป็นเมื องท่ องเที่ ยวเชิง นิเวศน์ เป็นลักษณะ
ท่องเที่ยววิธีชีวิตชุมชน ทั้งด้านทางบก และทางทะเล จากสรุปข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ ยวจังหวัดสตูลประจำปี ๒๕๕7 – ๒๕62 พบว่ามีแนวโน้ม ของจำนวนและรายได้จ ากการท่องเที่ยว
เพิ่ม ขึ้นอย่างชัด เจน สัดส่วนนัก ท่อ งเที่ ยวเป็นชาวไทยร้อยละ ๙0 ชาวต่างประเทศมี แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประเทศไทย และ
พื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ มีการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่ างจำกัด ภายใต้ข้อ
มาตรการของรัฐ เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยว
ได้รับ ผลกระทบอย่างไม่ ทั นตั้ งตั วและเป็ นวงกว้าง เช่น ผู้ป ระกอบการธุร กิ จ ด้ านการท่ อ งเที่ ย ว โรงแรม
ร้านอาหาร การเดินทางคมนาคม เป็นต้น
ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จังหวัดควรมีมาตรการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรการ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เน้นหลักความสะอาด ปลอดภัย ไร้โรค ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว ทำให้ธรรมชาติมีการฟื้นตัว มีความอุสมสมบูรณ์มากขึ้น โดยศักยภาพด้ านแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญประกอบด้วย อุท ยานและหมู่ เกาะ และอุทยานธรณีที่มีจำนวนมากครอบคลุมร้อยละ ๔๐
ของจังหวัด ปี ๒๕๖1 ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ (UNESCO) เป็นอุทยานธรณีระดับโลก
สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ผลจากการสำรวจข้อ มู ลในส่วนที่ เกี่ยวข้องกั บ ปัญ หาด้านการท่ องเที่ ยวจากนัก ท่องเที่ ยวและนัก
ทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัดสตูล พบว่าปัญหาด้านการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ปัญ หาด้านบริการขนส่งสาธารณะการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเที่ยว คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวและไม่มีศูนย์ข้อมูลในด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สำหรับรายละเอียดของปัญหามีดังต่อไปนี้
ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
(1) การเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
๑) การบริการขนส่งสาธารณะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศบางส่วนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะยังคง
พบปัญหาด้านการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ เช่น ไม่มีจำนวนรถสาธารณะที่เพียงพอและครอบคลุมสถานที่
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด รถออกไม่ตรงเวลาที่กำหนด พนักงานขับรถไม่สุภาพ รถมีสภาพเก่า เป็นต้น
๒) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวบางประเภท เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตก/ถ้ำในบางพื้นที่เข้าถึงลำบากเส้นทางเข้า
ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางไกล ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ป้ายบอกทางมีขนาดเล็กทำให้สับสนในการ
เดินทางไปยัง แหล่ง ท่ อ งเที่ ยว บางแหล่งมี ล านจอดรถไม่ เพียงพอ นัก ท่ องเที่ ยวหนาน่าน การจอดรถของ
นักท่องเที่ยวไม่มีความเป็นระเบียบบางพื้นที่จอดรถไม่เอื้ออำนวยเบียดกัน บางแหล่งมีมิจฉาชีพเข้ามาหากิน
เช่น การล้วงกระเป๋า ทุบกระจกรถ ขโมยทรัพย์สินภายในรถ เป็นต้น
3) สถานที่ท่องเที่ยว
ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว
-ปัญหาเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะในแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจำนวนภาชนะรองรับขยะ
ไม่เพียงพอและบางแห่งจัดวางภาชนะรองรับขยะไม่ ทั่วถึง นอกจากนี้ แหล่งท่ องเที่ ยวบางประเภท เช่น วัด
ทะเลน้ำตก ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บขยะและบางแห่งมีถังขยะแต่ช่วงเวลาการจัดเก็บไม่เหมาะสม
ทำให้เศษขยะล้นถังตก ส่งกลิ่นเหม็น
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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- ปัญ หาห้ อ งน้ำไม่ เพี ยงพอเมื่ อเปรียบเที ย บกั บ จำนวนนั ก ท่ องเที่ ยวที่ ต้ องการใช้ บ ริก าร
ขาดการดูแลรักษาความสะอาด และส่วนใหญ่เป็นห้องน้ำรวมไม่แยกห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย
- ปัญหาเกี่ยวกับร้านขายของฝาก/ของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว บางแห่งร้านขายของฝาก/
ของที่ระลึกจำหน่ายสินค้าราคาแพงคุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าบางอย่างหมดอายุ
- ปัญ หาเกี่ ยวกั บ ร้านขายอาหาร/เครื่องดื่ม ในแหล่ง ท่ องเที่ ยว บางแห่ง มี จ ำนวนร้านขาย
อาหาร/เครื่องดื่มไม่เพียงพอกับความต้องการ จำหน่ายในราคาที่สูงกว่าปกติ
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว
- สื่อ ที่ใช้ถ่ายทอดข้อมู ลเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ และอุทยานประวัติศาสตร์มีจำนวนน้อย ข้อมู ล
ไม่ชัดเจน และรูปแบบการนำเสนอบางส่วนไม่เหมาะสม นอกจากนี้แหล่ง ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดสื่อเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษมีจำนวนน้อย
ไม่เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
(2) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งไม่สามารถดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ที่ทั่วถึง แก่นักท่องเที่ยว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้นักท่องเที่ยวไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวและแหล่งท่องเที่ยว
บางแห่งไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและไม่มีมัคคุเทศก์ประจำแหล่งท่องเที่ยว
ปัญหาด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง การสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให้กลับคืน
มาเป็นเรื่องสำคัญ ในการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ ( New Normal)
ข้อมูลเปรียบเทียบด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ตารางที่ 1.59 แสดงจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้การท่องเที่ยวและผู้เข้าพักพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ปี 2559-2563

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ที่มา : กรมการท่องเที่ยว เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 2564 https://www.dot.go.th/home

ในปี 2563 การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน รวมทั้งสิ้น
8,633,254 คน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 71.57 เมื่อเปรียบเทียบกับ ภาคใต้และประเทศในปี 2563
กลุ่มอันดามันมีจ พนวนนักท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 47.77 ของภาคใต้ และร้อยละ 6.30 ของประเทศ เมื่อ
พิจารณารายจังหวัดพบว่าทุกจังหวัดมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง โดยจังหวัดกระบี่มีอัตราลดลง ร้อยละ 76.88
รองลงมาจังหวัดพังงาลดลง ร้อยละ 75.26 จังหวัดภูเก็ตลดลง ร้อยละ 72.54 และจังหวัดระนอง ตรัง สตูล
ตามลำดับ
สำหรับส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นั้น มีจ ำนวนรายได้ทั้งสิ้น
159,469.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 74.68 เมื่ อเปรียบเที ยบกับภาคใต้และประเทศในปี
2563กลุ่มอันดามันมีจำนวนรายได้ คิดเป็นร้อยละ 72.03 ของภาคใต้ และร้อยละ 20.12 ของประเทศ เมื่อ
พิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ระนอง ตรังและสตูล มีอัตรารายได้การท่องเทีย่ วลดลงทุก
จังหวัด สืบเนื่องสถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้รัฐบาลต้องมีมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดและปิดการเดินทางสัญจรเข้าประเทศ คาดการณ์ว่าภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลาย รัฐบาล หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้ให้การสนับสนุนความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อม และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ใน
การรองรับนักท่องเที่ยว ภายหลังจากการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการภายใต้มาตรการควบคุมของรัฐ
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางทะเล การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุ
เตา เป็นต้น อีกทั้งยังมีชื่อในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสำรวจ และทำกิจกรรม
สันทนาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการล่องแก่ง พายเรือคายัค สถานที่ท่องเที่ยวนิเวศที่มีชื่อเสียง ได้แก่ น้ำตกวัง
สายทอง ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเลสเตโกดอน เป็นต้น อีกทั้งยังมีอุทยานธรณีโลกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก การเชี่อมโยงความร่ วมมื อการพัฒ นาด้านการท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรม Rute การ
ท่ อ งเที่ ย วกั บ จั ง หวัด อั น ดามั น หรื อ จั ง หวัด สงขลา พั ท ลุ ง ซึ่ ง เป็ น จั ง หวัด ใกล้ เคี ย ง สามารถเพิ่ ม จำนวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสตูล
การบริโภค
ในปี 2563 การบริโภคของจังหวัดสตูลหดตัว ร้อยละ -10.9 พิจารณาจากเครื่องชี้ด้านการบริโภค
ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคหมวดการค้าปลีก/ค้าส่ง ที่จัดเก็บได้ จำนวน 107.1 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่ อ นร้ อ ยละ -4 .5 จำน วน รถยนต์ นั่ งส่ ว น บุ คคลที่ จดท ะเบี ยนให ม่ จำนวน 8 9 1 คั น ลดล ง
จากปีก่ อนร้อ ยละ -18.3 จำนวนรถจักรยานยนต์ที่ จดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,886 คัน ลดลงจากปีก่อน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ร้อยละ -13.9 ซึ่งสอดคล้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่จัดเก็บได้ (modern trade) ที่หดตัวร้อยละ
-4.5 อีกทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคหมวดการโรงแรมและภัตตาคารที่จัดเก็บได้ 2.8 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ -47.3 จากการบริโภคที่จัดเก็บได้ จำนวน 5.2 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตทั่วโลก
ตารางที่ 1.60 แสดงข้อมูลการบริโภคของจังหวัดสตูล
รายการ

หน่วย

ปี พ.ศ.
2558

2559

2560

2561

2562

2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่จดั เก็บได้ ล้านบาท

24.4

25.7

40.7

160.6

123.2

188.5

อัตราการขยายตัว (%yoy)

-2.0

5.3

58.4

294.5

-23.3

53.0

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคที่จดั เก็บได้ ล้านบาท
(modern trade)
อัตราการขยายตัว (%yoy)
ร้อยละ

84.4

87.5

75.5

81.7

82.9

79.2

-7.6

3.7

-13.7

8.2

1.5

-4.5

จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จด
ทะเบียนใหม่
อัตราการขยายตัว (%yoy)

คัน

666

728

962

1,185

1,090

891

ร้อยละ

-16.5

9.3

32.1

23.2

-8.0

-18.3

จำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่

คัน

7,169

7,243

8,330

6,075

6,834

5,886

อัตราการขยายตัว (%yoy)

ร้อยละ

2.0

1.0

15.0

-27.1

12.5

-13.9

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่
อาศัย
อัตราการขยายตัว (%yoy)

ล้าน Kwh

128.2

134.6

137.9

138.2

142.1

150.3

1.2

5.0

2.4

0.2

2.8

5.8

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคหมวด
การค้าปลีก/ค้าส่ง
อัตราการขยายตัว (%yoy)

ล้านบาท

108.8

113.2

116.2

114.5

112.1

107.1

ร้อยละ

-6.4

4.1

2.6

-1.4

-2.1

-4.5

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคหมวดการ
โรงแรมและภัตตาคาร
อัตราการขยายตัว (%yoy)

ล้านบาท

4.0

4.8

6.0

6.0

5.2

2.8

ร้อยละ

2.9

19.0

24.7

0.9

-13.1

-47.3

ร้อยละ

ร้อยละ

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

ด้านการเงิน
จังหวัดสตูลมีสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๑๒ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรฯ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอ ยุ ธยา จำกั ด (มหาชน) ธนาคารออมสิ น ธนาคารกสิก รไทย จำกั ด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ตารางที่ 1.61 ข้อมูลเงินรับฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคใต้ พ.ศ. ๒๕64
หน่วย : ล้านบาท
จำนวน
สำนักงาน
(สาขา)

๑7

เงินฝาก
รวมเงิน
ฝาก
10,661

จ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม
419

สินเชื่อ
ออม
ประจำ
ทรัพย์
8,358 1,884

รวมเงินให้
สินเชื่อ
7,364

เงินเบิกเกิน
บัญชี
1,415

เงินให้กู้

ตั๋วเงิน

อื่นๆ

5,511

434

3

ที่มา : www.bot.or.th (ข้อมูล ณ เมษายน 2564)
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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การพาณิชย์และการค้าชายแดน
การพาณิชย์
ตางรางที่ 1.62 ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดสตูล ปี 2563
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ราย
คงอยู่

382

ทุน (ล้านบาท)
968.50

บริษัทจำกัด
ราย
424

ทุน (ล้านบาท)
2,737.56

รวม
ราย
805

ทุน+(ล้านบาท)
3,706.06

ที่มา : กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
กระทรวงพาณิ ชย์ โดยสำนั กงานพาณิ ชย์ จังหวัดสตูล และกรมทรัพย์สิ นทางปั ญ ญา ได้ จัดทำ
โครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัด หนึ่งสินค้าบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ (GI) ปี พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานการผลิต รวมทั้งยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าชุมชน ทั้งนี้ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง มี มติส่งเสริม “จำปาดะสตูล”
ให้เป็นสินค้าที่ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ มี เอกลักษณ์ ลักษณะพิเศษโดดเด่น
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รสชาติหวาน ทรงผลสวย เนื้อหนาล่อนง่าย แตกต่างจากจำปาดะแหล่งอื่นๆ
จำปาดะสตูล ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คำขอเลขที่ 61100181 ทะเบียน
เลขที่ สช 62100123 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผู้ ผลิตที่ผ่านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ท างภูมิศาสตร์ จำนวน 35 ราย และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ผลิตที่ ผ่าน
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น
๔๖ ราย
ตลาดประชารัฐในความส่งเสริมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
ประกอบด้วยตลาดประชารัฐ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1) ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ห้างบิ๊กซี ซุป เปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล มีผู้ประกอบการ
จำหน่ายสินค้าจำนวน 10 ราย โดยเน้นสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป โดยเกษตรกรชาวสตูล จำหน่ายทุ กวัน
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-18.00 น.
2) ตลาดประชารัฐต้องชม (ตลาดดูสน) จำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าชุมชน
ผู้ประกอบการ/เกษตรกร จำหน่ายสินค้า จำนวน 45 ราย จำหน่ายทุกวันศุกร์
การค้าชายแดน
การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่ สูง มีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศมาเลเซีย
(รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทางน้ำ ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่าน คือ
ด่านศุลกากรสตูล ติดกับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ
ขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไปประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอื่น ๆ ตั้งอยู่ที่ ต.ตำมะลัง อ.เมือง
จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 08.00 - 18.00 น. (เวลาไทย) (ปิดด่านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019)
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ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทางถนน ติดกับด่านวังเกลียนรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ต.
วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิด-ปิดด่าน 07.00-18.00 น. (เวลาไทย) ปิดด่านในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 5 ของประเทศมาเลเซีย ภาพรวมการค้ารวม ปี 2563 ไทยเป็นคู่ค้า
ลำดับที่ 4 ของมาเลเซีย ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 591,068 ล้านบาท และจังหวัดที่มีมูลค่าการค้ากับมาเลเซียสูงสุด
คือจังหวัดสงขลา มีมูลค่าการค้ารวม 467,599.25 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดภาคใต้ชายแดน 1 ใน
5 จังหวัด มีมูลค่าการค้าชายแดน มูลค่า 539.19 ล้านบาท (เป็นอันดับ 4 รองจากจั งหวัดสงขลา) นราธิวาส
(3,366.78 ล้านบาท) และยะลา (3,145.10 ล้านบาท) ซึ่งโดยภาพรวม มูลค่าการค้าลดลง
ตารางที่ 1.63 ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียด้านจังหวัดสตูล
ข้อมูลสถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซียด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) ปี 2558 – 2563
(ล้านบาท)

ประเภท/ปี 2558

2559

2560

ส่งออก 149.79 116.96 144.37
นำเข้า 159.05 383.18 473.68
มูลค่ารวม 308.84 500.14 618.05
ดุลการค้า -9.26 -266.22 -329.31

2561
391.45
593.93
985.38
-202.48

2562

2563

129.76
341.98
471.74
-212.22

100.12
439.07
539.19
-338.95

∆ (%)
2563/2562
-22.80
28.40
14.30
59.70

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน

มูลค่าการค้ารวม ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 539.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 มูลค่า 67.45
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 (ปี 2562 มีมูลค่าการค้ารวม 471.74 ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 100.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 มูลค่า 29.64 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.80 (ปี 2562 มีมูลค่าการส่งออก 129.76 ล้านบาท)
ประเภทสินค้าที่มีการส่งออกสำคัญ ได้แก่ ปลาสด หรือปลาแช่เย็น, อิฐก่อสร้าง, หอมแดง/หัวเล็ก ,
อาหารเสริม(สัตว์), ชา ผงปรุงสำเร็จ, ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น, กุ้งแช่เย็น, อาหารปลาโอกิโกะแพลทตินัม, ปูนิ่ม
แช่เย็น และกล้วยไม้ลูกผสม
มูล ค่า การนำเข้ า ปี 2563 รวมทั้ง สิ้น 439.07 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากปี 2562 มู ล ค่า 97.09
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.40 (ปี 2562 มีมูลค่าการนำเข้า 341.98 ล้านบาท)
ประเภทสินค้าที่ มี ก ารนำเข้าสำคัญ ได้แก่ ปลาสด หรือปลาแช่เย็น, หอยมี ชีวิต, ปลาหมึ ก หอย,
ส่วนประกอบเครื่อ งบีบน้ำมันปาล์ม, แมงดาทะเลแช่เย็น, ส่วนประกอบหม้ออบปาล์ม, เชือกโพลิโพลพิลีน,
ปั๊มน้ำ, ปูม้าแช่เย็น และแป้งข้าวสาลี
ดุลการค้าปี 2563 ขาดดุล 338.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 126.73 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 59.70 (ปี 2562 ขาดดุล 212.22 ล้านบาท)
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ตารางที่ 1.64 แสดงมูลค่าการค้า ไทย – มาเลเซีย ด้านจังหวัดสตูล (รวม 2 ด่าน) ปี 2563
(ล้านบาท)

ประเภท/ ม.ค.
เดือน 63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ส่งออก 30.14

8.46

6.99

4.62

7.88

9.05

นำเข้า 39.96

34.13

23.09

21.17

26.16

มูลค่ารวม 70.10

42.59

30.80

25.79

ดุลการค้า -9.82

-25.67

-16.10

-16.55

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

6.94

3.29

4.41

4.27

7.01 7.06

35.23

41.46

38.86

38.92

48.54

48.66 42.89

34.04

44.28

48.40

42.15

43.33

52.81

42.89 49.95

-18.28

-26.18

-35.42

-35.57

-34.51

-44.27

-41.65

-35.83

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน
ข้อมูล ณ มกราคม 2564

ตารางที่ 1.65 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดภาคใต้-ประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2557-2561
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ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10750 เข้าถึงเมื่อกรกฏาคม 2564

ตารางที่ 1.66 การค้าชายแดนจังหวัดสตูลเทียบใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2563
(ล้านบาท)

ประเภท/ปี
ส่งออก
นำเข้า
มูลค่ารวม
ดุลการค้า

สงขลา
116.96
383.18
500.14
-266.22

นราธิวาส
144.37
473.68
618.05
-329.31

ปัตตานี
391.45
593.93
985.38
-202.48

ยะลา
129.76
341.98
471.74
-212.22

สตูล
100.12
439.07
539.19
-338.95

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน
ข้อมูล ณ มกราคม 2564

จากข้อ มู ลมู ล ค่าการค้าชายแดนจัง หวัดภาคใต้ -มาเลเซีย ปี 2557-2561 จังหวัดสงขลามี มูล ค่า
การค้าชายแดนมากที่สุด จังหวัดสตูล อยู่ในลำดับที่ 4 จากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้มูลค่า
การค้าชายแดนไม่แตกต่างกันมากนัก
วิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล
มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีย้อนหลัง การนำเข้า-ส่งออก ปัจจุบันเป็น
สินค้าประมง มีมู ลค่าและปริมาณเพิ่ม ขึ้นอาทิ ปลาเบญจพรรณ ปลากะพงขาวแช่เย็น และส่วน ประกอบ
เครื่องบีบน้ำมันปาล์ม ซึ่งปัจจุบันการนำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรวังประจัน สำหรับสินค้าส่งออกที่มีปริมาณ
ลดลง สินค้าวัสดุก่อสร้าง อาทิอิฐดินเผา ยังมีการส่งออกไปมาเลเซีย และสินค้าเกษตร หอมแดง/หัวเล็ก แต่มี
ปริมาณลดลงมากจากเดิมเป็นสินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าสูงและสินค้าอื่นๆ ที่ต้องบรรจุคอนเทนเนอร์ไม่มีเลย
เนื่องจาก กรณีเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้า (ระบบ Logistics) ทั้งทางบกและทางน้ำของจังหวัดสตูล ยังไม่
สะดวกเท่าที่ควร
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- ทางบก เส้นทางเชื่อ มต่อระหว่างด่านวังประจัน จังหวัดสตูล กั บ รัฐเปอร์ลิส ประเทศม าเลเซีย
ผ่านภูเขา (ฝั่งมาเลเซีย) เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สมารถผ่านได้ ทำให้ไม่สามารถ
ขนส่งสินค้าคราวละมากๆ ได้
- ทางน้ ำ ท่ าเรือ ตำมะลั ง จั งหวัด สตูล เป็ น ท่ าเรือ สำหรั บ ขนส่ง สิ นค้ าไปยั ง ประเทศมาเลเซี ย
และอินโดนีเซีย แต่ท่าเรือมีขนาดเล็ก ร่องน้ำตื้น เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้ จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการขนส่งสินค้าส่งออกที่มีปริมาณมากๆ กับทั้งไม่สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้
การขนส่งสินค้าทางเรือปัจจุบันเป็นเรือขนาดเล็ก/กลาง เพื่อขนถ่ายไปลงตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือ
ปี นั ง ทำให้ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ขึ้ น ในการขนส่ ง สิ น ค้ า ซึ่ ง จากความไม่ พ ร้อ มของเส้ น ทางขนส่ ง สิ น ค้ า
ทำให้ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า -ส่งออกสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในด้านจังหวัดสตูลจึงมีน้อย เป็นการ
สูญเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าทั้ งที่เส้นทางขนส่งระหว่างจังหวัดสตูลกับ ประเทศมาเลเซีย มี ระย ะทาง
ที่ใกล้ที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ในปัจจุบันจังหวัดสตูลได้มีการผลักดันโครงการถนนสะพาน สตูล – เปอร์ลิส
(ตำมะลัง – ปูยู – บูเก็ตปูเต๊ะ) โดยเป็นการสร้างสะพานข้ามทะเลน้ำตื้นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตรเชื่อม
กับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย ซึ่งหากโครงการดัง กล่าวได้รับการสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้ อย่าง
เป็นรูป ธรรมก็จ ะเป็นโอกาสทั้งในด้านการท่ องเที่ ยว การค้าขายและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสตูล
รวมถึงประเทศไทย ซึ่งจังหวัดสตูลจะได้ดำเนินการพัฒนาเส้นทางภายในจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียอันเป็นเส้นทางใหม่ในการเชื่อมโยงสู่การเข้า AEC ต่อไป
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการ
ที่เข้ม ข้นเพื่อควบคุม การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนิน ชีวิตแล้ว ยัง ส่ งผลกระทบต่อ ภาคธุร กิ จ ประชาชนมี ร ายได้ และกำลั ง ซื้อลดลง ส่ งผลให้ เศรษฐกิ จ
หยุดชะงักและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชะลอตัว
การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนัก จังหวัดสตูลมีช่องทางด่านศุลกากรติดกับประเทศ
มาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส, รัฐเคดาห์) ทั้งทางบก และทางน้ำ ประกอบด้วยด่านถาวร 2 ด่าน คือศุลกากรสตูล ติด
กับประเทศมาเลเซีย เส้นทางทะเล ผู้ประกอบการสตูลส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขนส่งไปยังท่าเรือปีนัง และส่งต่อไป
ประเทศอินโดนีเซีย จีน และประเทศอื่นๆ ตั้งอยู่ที่ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล ด่านศุลกากรวังประจัน เส้นทาง
ถนน ติดกับด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
โดยปกติแล้วการค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนัก และจากสถานการณ์การระบาดของ
โรค COVID-19 ทำให้ ป ระเทศมาเลเซียได้มี ก ารประกาศปิ ดประเทศหลายครั้งและมี แนวโน้ม ที่ จ ะขยาย
ระยะเวลาการปิดประเทศออกไปอีกส่งผลกระทบให้การส่งออกสินค้า มีปริมาณ ลดลงประมาณ เนื่องจาก
สถานประกอบการฝั่ง มาเลเซียบางส่วนปิด ความต้องการซื้อลดลง
เพื่อให้การดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นปกติเช่นเดิม จังหวัด ภาคประชาชน
และทุกภาค ส่วนต้องร่วมกันดำเนินการให้มกี ารหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
ให้เร็วที่สุด และต้องให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพเร็วที่สุดเช่นกัน เพราะหากประชาชนได้รับวัคซีนล่าช้า
ก็จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว แรงงานภาคอุตสาหกรรม เพราะหากเกิดคลัสเตอร์ในที่ มีมีการรวมตัวของ
ประชาชนจำนวนมากๆ เช่นในโรงงานจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตที่ต้องหยุดตัวลง สินค้าขาดตลาด
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ส่งผลกระทบในแง่เศรษฐกิจโดยตรง หากภาครัฐหาวัคซีนที่มีคุณภาพได้เพียงพอ การเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะ
สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
3. รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน
- ปี 2562 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 22,254 บาทส่วนใหญ่
เป็นรายได้จากการทำงาน (ร้อยละ 69.3)
- ปี 2562 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล ร้อยละ 49.5 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจำนวน
หนี้สินเฉลี่ย 177,974 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สิ นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.6) เพื่อใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการ
อุปโภคบริโภคร้อยละ 39.5 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 34.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น
สำหรับหนี้เพื่อใช้ทำธุรกิจจะสูงกว่าใช้ทำการเกษตรอยู่ร้อยละ 16.8
- ปี 2563 ครัวเรือ นของจัง หวัดสตู ล มี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 20,128 บาท ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่(ร้อยละ 88.9) ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 11.1 ใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภค และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน เพิ่มขึ้น 1,538 บาท
(ร้อยละ 8.27) จาก 18,590 บาท ในปี 2562 เป็น 20,128 บาท ในปี 2563
ตารางที่ 1.67 ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนีส้ ินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
พ.ศ.
รายได้
ค่าใช้จ่าย
หนี้สิน
2554
21,047
18,954
101,355
2555
20,190
2556
25,400
22,715
155,314
2557
19,715
2558
23,209
19,591
145,458
2559
20,733
2560
22,614
18,811
166,361
2561
19,336
2562
22,254
18,590
177,974
2563
20,128
หมายเหตุ รายได้และหนี้สินเก็บข้อมูลเฉพาะปี พ.ศ. ที่เป็นปีเลขคู่
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
จัง หวัด สตูล ดำเนิ น การสนั บ สนุ น และพั ฒ นาสิ น ค้ าหนึ่ ง ตำบล หนึ่ ง ผลิต ภั ณ ฑ์
(OTOP) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้กับ
ชุมชนรมรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง นำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ
ทำงานบูรณาการกั บส่วนราชการทุก ภาคส่วน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงาน
เครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ ปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชน เปิดระบบให้
จังหวัดได้รับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการเพิ่มในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

86

ตาราง 1.68 แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น OTOP
ที่
1
2
3
4

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร
เครื่องดื่ม
ผ้า เครื่องแต่งกาย
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่
ระลึก
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ปี 2559
185
23
107
83

ปี 2560
151
7
8
28

ปี 2561
391
22
47
57

ปี 2562
144
5
47
36

ปี2563
NA
NA
NA
NA

รวม
841
57
176
204

28

21

26

33

NA

108

215

543

202

NA

1,386

รวม 426

หมายเหตุ : ระบบยังเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่ปี 2559 ยังไม่รวมกลุ่มที่ยกเลิก
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564
**ระบบลงทะเบียนปิดชั่วคราว เนื่องจากเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลทั้งระบบ เป็น BIG DATA ทำให้ไม่สามารถ

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนของ ปี 2563 ได้
มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มี มูลค่าเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
จังหวัดได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ผผู้ ลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย OTOP กับหน่วยงาน
ภาคี ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เช่น งาน OTOP ภูมิภาค
, OTOP Midyear, OTOP City, OTOP ศิล ปาชีพประที ป ไทย, OTOP สานสัม พันธ์ส องแผ่ นดิน งานของดี
ชายแดนใต้ เป็นต้น และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้มูลค่าการ
จำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยอดจำหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ OTOP มี เป้ าหมายในปี 2563 ไตรมาส 1-2 เพิ่ ม ขึ้ นร้อยละ 15 และ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เป้าหมายยอดจำหน่ายลดลง เหลือ ร้อยละ
10 ในไตมาส 3-4 จากปี 2562 โดยยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สตูล เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13
ตารางที่ 1.69 แสดงมูลค้าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP
ที่

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี 2559

2560

2561

๑ ๖๐๑,๗๐๙,๓๐๕ ๖๖๐,๒๐๔,๖๐๘ 740,375,000 881,901,570 1,061,608,810

2562

2563

1,314,921,006

1,496,664,285

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล : ณ เดือนมิถุนายน 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ภาพที่ 1.30 แสดงข้อมูลมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล ปี 2557-2563

มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP
๑ ๖๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

1,496,664,285
1,314,921,006

๑ ๔๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๑ ๒๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

1,061,608,810

๑ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๘๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๖๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

881,901,570
๖๐๑ ๗๐๙ ๓๐๕

๖๖๐ ๒๐๔ ๖๐๘

740,375,000

๔๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๒๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๐

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล : ณ เดือนมิถุนายน 2564

ผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) 5 ผลิตภัณฑ์ ปี 2562 สินค้า
เด่น 5 ประเภท 1) แยมเมล่อน อำเภอทุง่ หว้า 2) กาแฟพื้นเมือง อำเภอเมือง 3) เครือ่ งประดับมุก อำเภอ
ท่าแพ 4) เต่ากะลามะพร้าว อำเภอละงู 5) น้ำมันไพล อำเภอควนโดน (การประกวด 3 ปี/ครั้ง)
ตารางที่ 1.70 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชมุ ชน OTOP จังหวัดสตูล ที่จำหน่ายสูงสุด 10 อันดับแรก
พ.ศ. 2558-2563
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
สินค้า
สร้อยคจาก
ไข่มุกต่างหู
ต่างหูจาก
ไข่มุก
แหวนจาก
ไข่มุก
สร้อข้อมือ
จากไข่มุก
ฝาสานไม้
ไผ่
อาหาทะเล
แปรรูป
โรตีชาชัก
ผลิตภัณฑ์
ผ้าปาเต๊ะ
ผลิตภัณฑ์
ผ้าบาติก
ขนม
พื้นเมือง

รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
194,120,268 199,450,000 200,450,000 201,114,124 201,225,156 202,452,880
120,777,000 123,730,000 133,730,000 134,547,113 135,568,569 135,955,499
90,936,019

97,563,000

97,863,000

98,745,255

98,895,665

98,895,900

43,672560

45,710,500

47,895,260

48,874,569

49,582,600

50,582,660

30,288,920

31,032,000

33,057,859

34,743,256

34,852,256

25,452,411

24,401,998

25,000,000

25,875,579

26,254,726

30,254,566

31,258,881

13,091,309
9,488,000

14,412,000
10,863,600

15,478,558
11,547,589

16,257.852
12,258,963

16,990,456
12,268,582

17,459,250
12,558,552

8,537,000

9,909,400

10,254,781

11,225,987

12,564,445

12,786,456

6,541,000

7,589,000

8,145,456

9,198,699

9,458,562

9,587,456

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564
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ตารางที่ 1.71 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชมุ ชน OTOP จังหวัดสตูล ที่จำหน่าย พ.ศ.2563
(กรมพัฒนาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบและมีการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์)
ที่

ประเภท
ผลิตภัณฑ์

กลุ่มผูผ้ ลิตชุมชน

ในประเทศ
ผู้ผลิตชุมชนที่
เป็นเจ้าของราย
เดียว

SMEs

รวม

ต่างประเทศ
ผู้ผลิตชุมชนที่ SMEs
เป็นเจ้าของ
รายเดียว

กลุ่มผูผ้ ลิต
ชุมชน

รวมทั้งสิ้น
รวม

1 อาหาร
389,540,436 116,073,950

-

505,614,386 2,436,570

150,000

-

2,586,570

508,200,956

-

-

-

66,326,055

2 เครื่องดื่ม
54,490,997
3 ผ้า เครื่อง
แต่งกาย
4 ของใช้
ของ
ตกแต่ง
ของที่
ระลึก
5 สมุนไพร
ที่ไม่ใช่
อาหาร
รวม

11,835,058

-

66,326,055

-

247,423,291 412,825,261

-

660,248,552

375,000 19,581,320

-

19,956,320

680,204,872

166,420,072

17,705,172

-

184,125,244

838,950

87,000

-

925,950

185,051,194

18,713,235

7,721,453

-

26,434,688

-

150,000

-

150,000

26,584,688

23,618,840

1,466,367,765

876,588,031 566,160,894

1,442,748,925 3,650,520 19,968,320

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่อ งเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมชมและท่ อ งเที่ ยวในแอ่ ง เล็ก (หมู่ บ้าน/ชุม ชน) และการพัฒ นาสินค้าและผลิตภัณ ฑ์ OTOP ให้ได้
มาตรฐานและมี คุณภาพ เพื่ อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนบนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่คัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ ม ซึ่งท้ายสุดเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข ในชุมชนท่องเที่ยวจำนวน 31 หมู่บ้าน ใน 7 อำเภอ ประกอบด้วย
1. อำเภอเมืองสตูล
จำนวน
8
ชุมชน
2. อำเภอละงู
จำนวน
5
ชุมชน
3. อำเภอทุ่งหว้า
จำนวน
6
ชุมชน
4. อำเภอควนกาหลง
จำนวน
4
ชุมชน
5. อำเภอควนโดน
จำนวน
3
ชุมชน
6. อำเภอท่าแพ
จำนวน
1
ชุมชน
7. อำเภอมะนัง
จำนวน
4
ชุมชน
โดยจัง หวัด สตูล มี เ ป้าหมาย เพื่ อ ให้ป ระชาชนได้รับ การพั ฒ นาอาชีพ มี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้น ยกระดั บ
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยมีการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับเส้นทางการท่องเที่ยวเมือง
หลัก เมืองรอง และแอ่งท่องเที่ยว จำนวน 31 แห่งของจังหวัดสตูล การพัฒ นาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 324 ผลิตภัณฑ์ ใน 31 ชุมชนท่องเที่ยวและ
การสร้างตลาดที่ ชุม ชนดึง คนเข้าหมู่ บ้าน ด้วยชุม ชนท่ องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิ ดการกระจายรายได้
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
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จังหวัดสตูล มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว 7 แห่ง ดังนี้
1. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย
หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล
2. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตะโล๊ะใส
หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
3. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าข้ามควาย
หมู่ที่ 6 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า
4. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโตนปาหนัน
หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
5. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านควนโดน
หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน
6. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสาคร
หมู่ที่ 2 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ
7. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผัง 7 10 45 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง
ซึ่งทั้ ง 7 ชุมชนท่องเที่ยวมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมาเยือนสู่ชุมชน
5. วิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของจังหวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง เป็นหลัก
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.4 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ มี
สัดส่วนร้อยละ 12.4 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตมีสดั ส่วนร้อยละ 9.4 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามี
สัดส่วนร้อยละ 8.2 และสาขาอื่ น ๆ ร้อ ยละ 33.6 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ ม วลรวมจัง หวัดสตูล (GPP AT
CURRENT MARGET PRICES) ปี 2562 มี มู ล ค่ า เท่ า กั บ 30,955 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาด
เศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน สำหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ
-0.8 หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้ อยละ -0.1 ในปีที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวล
รวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2562 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย
ต่อคน/ปี เท่ากับ 105,827 บาท เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้และ
ลำดับที่ 41 ของประเทศ โดยมีมูลค่ามากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 178 บาท
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ภาพที่ 1.31 แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

ภาพที่ 1.32 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ปี 2557 – 2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล
หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็น
ภาคบริการ ซึ่งในปี 2562 มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจภาคบริการสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 52.1 ภาคเกษตรมี
สัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 36.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 โดยมูล ค่าการผลิตส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าแนวโน้ม
ภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 2562 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับสัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมมี
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น เนื่องจากจังหวัดสตูลเริ่มมี
การขยายตัวของธุรกิจด้านการค้าส่ง ค้าปลีก การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น
ตารางที่ 1.72 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ณ ราคาประจำปี ปี 2562
หน่วย : ล้านบาท/(ร้อยละ)

ภาคการผลิต
ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

2557
14,360
45.2
3,371
10.6
14,057
44.2
31,789
100.0

2558
2559
2560
2561
2562
13,261
13,469
11,870
10,747
11,267
41.4
41.1
37.3
35.0
36.4
3,344
3,301.6
3,819
3,504
3,556
10.5
10.1
12.0
11.4
11.5
15,391
16,029.0
16,141
16,426
16,133
48.1
48.9
50.7
53.5
52.1
31,996
32,799
31,829
30,676
30,955
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ในปี 2562 หดตัวร้อยละ -0.8 หดตัวต่อเนื่องจากที่
หดตัวร้อยละ -0.1 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
และการศึกษา ที่มีแนวโน้มลดลง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการผลิตด้านเกษตร และประมง ที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ
ทำเลที่ ตั้ง และพื้ นที่ ที่ เอื้ อต่อ การผลิต นอกจากนี้จังหวัดสตูล ยัง มี ศัก ยภาพทางด้านการท่ องเที่ ยวเชิงนิเวศ
เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งอันดามันมีพื้นที่
ทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย โดยติดต่อกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่จะพัฒนาความร่วมมือและนำศักยภาพของมาเลเซียมากระตุ้ นการพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดสตูล สำหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่สวยงามมีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้งองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นบัญชีจังหวัดสตูลให้เป็น
สมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ UNESCO Global Geopark แห่งแรกในประเทศไทย ครอบคลุม 4 อำเภอ ของ
จัง หวัดสตูล คือ ทุ่ ง หว้า มะนั ง ละงู และอำเภอเมื องสตูล ซึ่ง มี ขอบเขตพื้ นที่ ที่ ป ระกอบด้วยคุณ ค่าด้า น
ธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้
การศึกษาวิจัย และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่ว มในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ตั้ ง แต่ เ ริ่ม ต้ น จึ ง ทำให้ เ ป็ น ที่ ส นใจของนั ก ท่ อ งเที่ ยวทั้ ง ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของฤดูกาลในการ
ท่องเที่ยว แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากนัก สำหรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
และทั่วโลกนั้น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว หากสถานการณ์คลี่คลาย จำเป็นที่ธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยวต้องมีการปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal) และจังหวัดสตูลยังมีชายแดน
ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีด่าน 2 ด่าน คือด่านศุลกากรสตูลและด่านศุลกากรวังประจันเป็นช่องทางในการ
ขนส่งสินค้าไปจำหน่าย ซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ อิฐก่อสร้าง กระเบื้องซีเมนต์ สินค้าเกษตร นอกจากนี้
จังหวัดสตูลได้กำหนดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เช่น การพัฒนาด่าน
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ชายแดนวังประจัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล ส่งเสริมการตลาดและพัฒนากิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว พัฒนาร้านอาหาร ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานสากล ฯลฯ ดังนั้นการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูลยังคงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจากศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด จังหวัด
สตูลจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งลงทุนใหม่ ๆ อนึ่งจากส
ถารณ์ ก ารติ ด เชื้อ ของโรคไวรั ส โคโรนา 2019 ทำให้ โ ลกเปลี่ ย นแปลงในทุ ก มิ ติ ด้ านเศรษฐกิ จ สัง คม
สิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะมีการถดถอยเศรษฐกิจ จังหวัดต้องมีการป้องกันทุก มิติ
เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประชาชน การเดินหน้ายุทธศาสตร์
จังหวัด ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
จุดเน้นการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ด้านการท่องเที่ยว
ภาพที่ 1.33 ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2557 - 2563

การวางแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ควรเน้ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ ของท้ อ งถิ่ น ท่ อ งเที่ ยวนิ เวศชุม ชน ท่ องเที่ ยวทางธรณี วิท ยา วัฒ นธรรม การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ สตูลสะอาด ปลอดภัย ไร้โรค ทั้งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพ ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยว
สะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น พัฒนามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว พัฒนา
คุณ ภาพบุค ลากรด้านการท่ อ งเที่ ยว ประชาสัม พัน ธ์ก ารท่ องเที่ ยวเชิงรุก ขับ เคลื่อนกิ จ กรรมส่งเสริม ก าร
ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ตลาดการท่องเที่ยว พัฒนามาตรฐานชุมชนท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสตูลเมือง
อุท ยานธรณี โลก ขับ เคลื่อ นการท่ อ งเที่ ยวเมื องเก่ าสตูล และเพิ่ม ประสิท ธิภาพการอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในลักษณะ
ประชารัฐ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทอง เพื่อรองรับ กับ สถานการณ์ด้านการท่ องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีระดับการแข่งขันรุนแรง จังหวัดสตูลจึงควรปรับปรุงจุดแข็งเดิม (Quality Improve)
และลงทุนในเชิงรุกมากกว่ารับ ปรับเปลี่ยนวิธิคิดให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สังคมประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ในยุค New Normal การนำเทคโนโลยีสมั ยใหม่ ม าประยุกต์ใช้ในธุร กิ จการท่ องเที่ ยว อาทิ AR,VR เป็ นต้น
สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภาค
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จังหวัดจะต้อ งดำเนินการเพื่อพัฒ นาด้านการท่ องเที่ ยวของจัง หวัดและมุ่ง เน้นยุท ธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 คลี่คลาย ได้แก่
- สถานที่ท่องเที่ยวสะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่
เน้นท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพมากขึ้น ในช่วงวิกฤตโควิด 19
- พัฒนามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (ที่พัก ร้านอาหาร พาหนะการเดินทาง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ป้ า ยบอกทางและป้ า ยสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยว พัฒนาคมนาคมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว)
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบครบวงจร root การ
ท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกและขยายตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางทะเลที่เน้น
การท่ องเที่ ยวเชิงคุณภาพ ท่ อ งเที่ ยวเชิง อัตลัก ษณ์ด้านธรณี ในช่วงโควิด 19 จะต้องเน้นการท่ องเที่ ยวใน
ประเทศเป็นหลัก วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน มาลายู เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนและอื่น ๆ
- เสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนรองรับการท่องเที่ยว
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนให้มีมาตรฐาน
- ส่งเสริมการจัดทำการตลาดดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว
- พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ทั้งในแง่ของการครอบคลุมและคุณภาพของการให้บริการ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย
- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจ อาทิ AR,VR สร้างแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ที่สามารถ
จองหรือตรวจสอบข้อมูลการเดินทางในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ โดยง่ายและมีความชัดเจน พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบฐานข้อ มู ล และระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกั บ การท่ องเที่ ยว ให้มี รายละเอียดที่ ถูก ต้องครอบคลุม
พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลด้านการเดินทางที่พัก แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกลยุทธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสริม
ความสามารถของแหล่งน้ ำอุปโภคบริโภค ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว แต่จำเป็นต่อการพัฒ นาจังหวัดใน
ภาพรวม สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมให้มุ่งเน้นแผนเชิงรุกให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
การบริการถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ และกลับ มาท่องเที่ยวอีกครั้ง ดังนั้น
ควรมีการรณรงค์ป ลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนอบรมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ โรงแรม ที่พัก และ
ร้านอาหารให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิตและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวมี
ความประทับใจ และกลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดอีกครั้ง
ด้านการเกษตร
สินค้าเกษตรยังเป็นฐานรายได้หลักให้แก่จังหวัดสตูล การผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมาจาก
พืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลและด้านการประมง อย่างไรก็ตามผลผลิตทางการเกษตร
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง น้ำท่วม แหล่งน้ำต้นทุน โรค
พืช ประกอบกับผลผลิตจากประเทศคู่แข่งเริ่มมีมากขึ้น การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรของจังหวัด ควรเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
และต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ดังนั้นจึงควรเน้นการดำเนินการพัฒนาในเชิงรุก เพื่อให้จังหวัด
สตูลเป็นฐานการผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่
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๑) ส่ ง เสริ ม การสร้า งคุ ณ ค่ าเพิ่ ม แก่ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรและลดต้ น ทุ น การผลิ ต สู่ ก ารพึ่ ง พา
ตนเองด้วยหลักการเกษตรเชิงสร้างสรรค์บนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) พั ฒ นาการผลิตและแปรรูป ให้ ได้ม าตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดและคุณ ภาพ
มาตรฐานฮาลาลสู่ตลาดอาเซียน
๓) พัฒนาแหล่งน้ำด้วยระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมพื้นที่ความต้องการทางการเกษตร
๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางบกเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๕) ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม เป็ น สถาบั น เกษตรกรหรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต
และการแปรรูป
๖) ส่งเสริมด้านการประชาสัม พันธ์และการตลาดเชิงรุ กเน้นรูปแบบออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันกลุ่ม
ลูกค้ามีแนวโน้มใช้งานในลักษณะตลาดออนไลน์สูง ทั้งนี้เพื่อการขยายตลาดไปยังตลาดอาเซียนและตลาดโลก
๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8) การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ได้แก่ ข้าวโพด แตงโม เมล่อน กล้วยหอมทอง
และจำปาดะ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นทั้งสินค้า GI และ พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น
10) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
11) ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร
12) ส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ กาแฟ พริกไทย ซึ่งเป็นพืชที่มีการส่งออกไปยัง
ปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นจำนวนมากในสมัยอดีต (สุไหงอุเป หรือปีนังน้อย)
13) พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ ได้แก่ วัวเนื้อ แพะ ไก่พื้นเมืองและไข่ไก่วิถีธรรมชาติ
14) พัฒนาคุณภาพการแปรรูปสินค้าภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า
15) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานประมงพื้นบ้าน
16) พัฒนาคุณภาพการแปรรูปสัตว์น้ำ
17) ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าภาคการเกษตร
วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ส่งผลกระทบในทุก
มิติของการพัฒ นา รวมถึงด้านเศรษฐกิจในภาพรวม จังหวัดจะต้องมีการทบทวนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้าน
การท่องเที่ยวที่มีผลกระทบจากการระบาดของโรคฯ อย่างรุนแรง ภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังคงต้องอยู่กับไวรัส
โควิด-19 ไปอีกระยะหนึ่ง หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปี หรือมากว่า การเจริญเติบโต
ด้านการท่ อ งเที่ ยวต้อ งหยุดชะงัก ในอนาคตทิ ศทางการท่ อ งเที่ ยวจะต้ องมี ก ารเปลี่ยนแปลงรูป แบบการ
ท่องเที่ ยว หากจังหวัดจะพัฒนาด้านการท่องเที่ ยวในการรองรับนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์ของโรคฯ
คลี่คลาย จังหวัดควรเน้นการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการคมนาคมการ
ขนส่งให้มีความสะดวก รวมถึงที่พัก ร้านอาหาร พาหนะการเดินทาง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง
และป้ายสถานที่ท่ องเที่ยว บุคลากรด้านการท่ องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยวการท่องเที่ ยวนิเวศ
คุณ ภาพ เมื อ งอุ ท ยาธรณี โลก รวมถึง การเพิ่ม คุณ ค่า มู ล ค่ าจากแหล่ งโบราณคดี เมื องเก่ าสตูล ประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ในลัก ษณะท่ องเที่ยวโดยชุมชน การท่ องเที่ยวเชิงสุชภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จ ะ
กลับ มาหลังวิก ฤติโควิด 19 สำหรับ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ควรให้ความสำคัญด้านภาคเกษตรซึ่งเป็นฐานรายได้เดิม ทั้งนี้ต้องช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริม
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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การเพิ่มประสิทธิภาพ คุณค่า มูลค่า ศักยภาพการผลิตเกษตรหลักคือยางพารา ปาล์มน้ำมัน เพิ่มพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ได้แก่ ข้าวโพด แตงโม เมล่อน กล้วย
หอมทอง และจำปาดะ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นทั้งสินค้า GI และ พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว และส่งออกไปยังพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนหรือประเทศเพื่อนบ้าน(มาเลเซีย) สร้าง smart famer
ในพื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำด้วยระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมพื้นที่ความต้องการทางการเกษตร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งทางบกเพื่อรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกร และเพิ่มคุณค่าและมูลค่าศักยภาพฐานของการผลิตใน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชุน สินค้าภาคเกษตรให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติทาง
เกษตรแก่เกษตรกร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคต บนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
ด้านสังคม
1. ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
1) ประชากร ประชากร ณ เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 324,400 คน แยกเป็น
ประชากรเพศชาย จำนวน
161,412 คน
ประชากรเพศหญิง จำนวน
162,988 คน
จำนวนครัวเรือน จำนวน
106,622 หลัง
ตารางที่ 1.73 แสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ/เทศบาล
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

อำเภอ
อำเภอเมืองสตูล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอท่าแพ
อำเภอควนโดน
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง
รวม

จำนวนประชากร (คน)
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
57,177
58,357
115,534
39,718
36,560
37,103
73,663
23,889
17,783
17,676
35,459
11,971
14,720
14,937
29,657
8,770
13,481
13,638
27,119
7,952
12,224
12,217
24,441
7,961
9,467
9,060
18,527
6,361
161,412
162,988
324,400
106,622
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564

จำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล
พบว่ า จั ง หวั ด สตู ล มี ผู้ สู ง อายุ (ผู้ ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 60 ปี ขึ้ น ไป) จำนวน 43,806 คน
ซึ่ ง คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 13.50 ของจำนวนประชากรทั้ ง หมดของจั ง หวั ด โดยในอำเภอเมืองสตูล มี
ผู้สูงอายุมากที่สุด จำนวน 16,160 คน รองลงมาคืออำเภอละงู จำนวน 10,258 คน คิดเป็นร้อยละ 36.89
และ 23.42 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดตามลำดับ และอำเภอมะนัง มีผู้สูงอายุน้อยที่สุดจำนวน 2,185 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด
ตารางที่ 1.74 จำนวนผูส้ ูงอายุในจังหวัดสตูล
ปี 2564
อำเภอ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)
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ปี 2564
อำเภอ
เมืองสตูล
ละงู
ควนกาหลง
ท่าแพ
ควนโดน
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน) จำนวน (คน)
16,160
10,258
4,681
3,714
3,654
3,154
2,185
43,806

13,235
8,596
3,740
2,985
2,901
2,489
1,694
35,640

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

14,239
15,778
15,521
13,405
13,955
9,195
9,535
9,887
8,772
9,060
8,160
3,407
4,528
3,231
4,006
3,256
3,445
3,615
3,071
3,193
3,167
3,350
3,482
3,009
3,124
2,751
3,079
3,044
2,564
2,732
1,877
1,984
2,070
1,757
1,860
42,645
40,578
42,147
35,809
37,930
หมายเหตุ : ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

2) โครงสร้างประชากร
จำนวนประชากรจังหวัดสตูลมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ
พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงเล็กน้อย โดยมีเพศชาย ร้อย
ละ 49.76 และ เพศหญิง ร้อยละ 50.24 เมื่อเทียบโครงสร้างประชากรวัยเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้ม
ลดลง กลุ่มวัยทำงานเพิ่มมากขึ้น และประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยจากโครงสร้างประชากร จังหวัด
สตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลใน
สถานบริการและชุมชน เช่นเดียวกับกลุ่มวัยทำงานที่ต้องเสีย่ งกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ที่สำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง เป็นต้น
แผนภาพที่ 1.34 ประชากรจำแนกตามพื้นที่ และเพศ พ.ศ 2564 จังหวัดสตูล

ที่มา : กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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แผนภาพที่ 1.35 ปิรามิดประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ 2564 จังหวัดสตูล

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2564

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรทีส่ ำคัญ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรทีส่ ำคัญ นั่นคือ การเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ(อายุ
60 ปี ขึ้นไป) มี จำนวนและสัดส่วนเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จาก 35,596 หรือ ร้อยละ 10.89
ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.26 ในปี 2561 และเพิ่มเป็นร้อยละ 13.50 ของ
สัดส่วนประชากร ในเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ตามนิยามของสังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยได้เริ่มก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยพิจารณาจากประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 และจะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2567 นัน่ คือ เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 20
ภาพที่ 1.36 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด และจำนวนผู้สงู อายุทั้งจังหวัดย้อนหลัง 5 ปี
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ภาพที่ 1.37 ร้อยละของผูส้ ูงอายุต่อประชากรทั้งจังหวัดย้อนหลัง 5 ปี

ร้อยละผ้ งอายต่อประ ากร

14
13
12

รอยละ ูสูงอายุตอ
ประชากร

11

10

2560 2561 2562 2563 2564
หน่วยการปกครอง
1) อำเภอ
7 อำเภอ
2) ตำบล
36 ตำบล
3) หมู่บ้าน
280 หมู่บ้าน
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
5) เทศบาล
7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง 6 เทศบาลตำบล)
6) องค์การบริหารส่วนตำบล
34 แห่ง
ตารางที่ 1.75 แสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

อำเภอ
อำเภอเมืองสตูล
อำเภอละงู
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอมะนัง
รวม

เขตการปกครอง
ตำบล หมู่บ้าน

จำนวน
เทศบาล อบต. ประชากร

12
6
5
3
4
4
2
36

4
1
1
1
7

71
61
35
32
31
31
19
279

(ตร.กม)

สัดส่วน
ประชากร/
พื้นที่
143.56
193.67
54.03
66.64
122.82
141.68
88.19
115.55

115,534 802.57
73,663 380.35
24,441 452.33
35,459 532.08
27,119 220.80
29,657 209.32
18,527 210.07
324,400 2,807.52
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ ถเดือนพฤษภาคม 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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4) โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาค
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
ส่วนราชการในระดับ จังหวัดเป็นหน่วยงาน ๒ ลัก ษณะ คือ หน่วยราชการบริห ารส่วน
ภูมิภาคประจำจังหวัด และหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง) และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ รวมจำนวน ๙8 หน่วย ประกอบด้วย
- หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ๓3 หน่วยงาน
- หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕4 หน่วย
- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๑๓ หน่วย
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล ๗ แห่ง (แยกเป็น เทศบาลเมือง ๑ แห่ง
และเทศบาลตำบล ๖ แห่ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง
2. การศาสนา
ข้อมูลด้านศาสนา
- วัด
จำนวน 4๓ แห่ง
- ที่พักสงฆ์
จำนวน ๒๙ แห่ง
- มัสยิด
จำนวน ๒๓๘ แห่ง
- โบสถ์คริสต์
จำนวน ๓ แห่ง
- ศาลเจ้า
จำนวน ๓ แห่ง
- ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
จำนวน ๓ ศูนย์
- ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) จำนวน ๒๐๘ ศูนย์
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ตารางที่ 1.76 แสดงจำนวนผู้นบั ถือศาสนาต่างๆ
ชาย
ศาสนา(คน)
หญิง (คน)
พุทธ
๓๗,๐๙๐
๓๗,๓๘๘
อิสลาม
๑๒๓,๔๗๑
๑๒๔,๔๖๒
อื่นๆ
๘๓๙
๘๔๖
รวม
๑๖๑,๔๐๐
๑๖๒,๖๙๖

รวม (คน)
๗๔,๔๗๘
๒๔๗,๙๓๓
๑,๖๘๕
๓๒๔,๐๙๖

ร้อยละ
๒๒.๙๘
๗๖.๕๐
๐.๕๒
๑๐๐

ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

3. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ
1) การเข้าสุนัตเป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ความสะอาด คือ การขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษา
ท้องถิ่นว่า “เข้าแขก”หรือ “คิตาน” ซึ่งจะกระทำแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10
ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง
2) พิธีกินเหนียวประเพณีการกินเหนียว จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงาน
และเข้าสุนัต คำว่า “กิ นเหนียว” มิ ใช่ว่าเจ้าของจะบริก ารอาหารเฉพาะข้าวเหนียว
เท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไป
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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3) งานแข่ ง ขั น ว่า วประเพณี จั งหวัด สตูล เป็น การแข่ง ว่าว เพื่ อการ
พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว การแข่งขันว่าวจะจัด
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี มีการจัดแข่งขัน 3 ประเภท คือว่าวเสียงดัง
ว่าวขึ้นสูง ว่าวสวยงาม
4)งานเทศกาลถือศีลกินเจจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี
เป็นการเริ่มต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ภายในช่วงเวลา 9–10 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ควรจะ
ถือศีล ทำบุญทำทาน เพื่อเป็นการชำระทั้งร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์
5) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ งานประเพณี
ลอยเรือของชาวเลทำกันปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน 6 (พฤษภาคม) และเดือน 12
(พฤศจิกายน) ผู้ริเริ่ม คือ " โต๊ะฮีห ลี " ซึ่งชาวเลถือว่าเป็นบรรพบุรุษคนสำคัญ
เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่าง
ยิ่งในขณะมีชีวิตอยู่ เมื่อโต๊ะฮีหลีตายไปแล้ว ชาวเลได้สร้างศาลาหรือศาลเป็นที่
สิงสถิตดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและเคารพ
บูชา ถือกันว่าเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพื่อขอพรเป็น
ประจำก่อนจะออกไปทะเลเพื่อจับปลา เพราะมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณจะบันดาลให้เกิดความเป็นสิริมงคล
และอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ
6)วันฮารีรายอเป็นวันรื่นเริงประจำปีของชาวมุสลิม วันฮารีรายอ
มีปีละ 2 ครั้ง คือวันฮารีรายออิฏิลฟิตรี เป็นวันรื่นเริงเนื่ องจาก
การสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอิฏิลฟิตรี ตรงกั บ
วันที่หนึ่งของเดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และ
วันฮารีรายออิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี หมายถึง
วันรื่นเริงเนื่องในวันเชือดสัตว์พลีชีพเป็นทานบริจาคอาหารแก่คน
ยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ณ
นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรานี้ว่า วันอีดใหญ่
7) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ :  )رمضانหรือ สะกด รอมะฏอนหรือ
รอมฎอนคือเดือนที่ 9 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์หรือปฏิทินอิสลามเป็นเดือนที่
มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวชและ
ถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่งมุสลิมจะต้องอดอาหารเพื่อที่จะได้มี
ความรู้สึกถึงคนที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น คนยากจน เป็นต้นและ
เดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมาเป็น ทางนำให้กับมนุษย์มุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอานเพื่อ
ศึก ษาถึง สิ่ง ที่พ ระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องทำ
ตัวอย่างไร บ้างกิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือการละหมาดตะรอเวียะฮ์ ในยามค่ำของเดือนนี้เมื่อ
สิ้นเดือนเราะมะฎอนแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 1 เดือนเชาวาลเรียกว่าอีดิลฟิตรี
8) งานวันเมาลิดกลางจังหวัดสตูล เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลักคำสอนและผลงาน
ของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อเป็นการส่งเสริมสถานบันศาสนาอิสลามและพื่อผนึกกำลังของพี่ น้องมุสลิมในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด จัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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9) หนังตะลุงคน “หนังตะลุงคน” ตำบลอุใดเจริญ เป็นการแสดงออกถึงวัฒ นธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตในท้องถิ่นสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังไดเรียนรูแ้ ละไดสัมผัสกับวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งอดีต
10) ประเพณี ไหว้ผีโบ๋ (ผีห มู่ หรือ พวกผีทั้ ง หมด)
นิยามศัพท์ภาษาถิ่นใต้ คำว่า “โบ๋” แปลว่า หมู่ พวก ประเพณีไหว้ผี
โบ๋ เป็ น งานประเพณี ที่ มี ความสำคั ญ โดยได้ สืบ ทอดกั น มาคู่ กั บ
อำเภอทุ่งหว้าตั้งแต่อดีตในยุคแรก ๆ การไหว้ ผีโบ๋ได้แยกกระทำเป็น
ตระกูล แต่ละตระกูลไป ต่อมาเมื่อแต่ละตระกูลมีลูกหลานมากขึ้น
จึงได้มาทำพิธีไหว้ร่วมกันเป็นพิธีใหญ่เพียงครั้งเดียว การไหว้ผีโบ๋ (ผี
หมู่) หมายถึง การไหว้ผีหัวหลาด (บริเวณตลาดหน้าโรงภาพยนตร์ทุ่งหว้าเก่า) ไหว้หน้าตลาด ไหว้กลางเมือง
เพื่อทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว ไม่มีญาติคอยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั้นเอง
11) ดาระ ดาระเป็น ศิ ล ปะการแสดงที่ นิ ยมกั น
เฉพาะหมู่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ปัจจุบันดาระในจังหวัด
สตูล มี เพียงคณะเดียวคือ ที่ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน สืบ
ทอดต่อมาจากนายทอง มาลิ นี ซึ่ง เคยเล่น ดาระมาตั้ง แต่ส มั ย
หนุ่มๆ และมีคณะดาระเป็นของตนเอง ต่อมาเมื่อชราภาพลง ผู้
ร่วมคณะได้แยกย้ายกันไป บ้างก็ตายจากกันไป เหลือเพียงนาย
ทอง มาลินี เพียงคนเดียว เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว นายทอง มาลินี
ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นใน
การถ่ายทอดการแสดงดาระที่โรงเรียนแห่งนี้ ผู้เรียนมีทั้งนักเรียนและครู จนนางสมศรี ชอบกิจ ครูโรงเรียนควน
โดนวิทยา สามารถแสดงได้ นายทอง มาลินี เป็นวิทยากรโรงเรียนนี้อยู่ประมาณ ๖-๗ ปีจนอายุมากขึ้น นาง
สมศรี ชอบกิจ จึงรับ ช่วงเป็นวิท ยากรแทนและได้นำศิล ปะการแสดงดาระนี้ไปเป็นหลัก สูตรวิชาเลือกของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นที่สนใจ จนสามารถรับงานแสดง
ได้ ทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและนักเรียน
4. แรงงาน
๑) ประชากรและการมีงานทำ
สถานภาพแรงงานของประชากรจังหวัดสตูล ในปี 2558-2562 มีสัดส่วนผู้อยู่ในกำลัง
แรงงานเฉลี่ ย ต่ อ ประชากร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.59 โดยเป็ น ผู้ มี ง านทำเฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.89
ของกำลังแรงงาน
ตารางที่ 1.77 ประชากรจำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปี 2557-2563
ปี
ยอดรวมประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป
1. กำลังแรงงานรวม
1.1 กำลังแรงงานปัจจุบัน
1.1.1 ผู้มีงานทำ
1.1.2 ผู้ว่างงาน

2559
280,861
211,725
149,594
149,131
147,145
1,986

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

2560
282,195
213,494
151,308
150,607
147,295
2,611

2561
283,905
215,573
152,245
151,279
148,003
2,310

2562
284,298
216,280
151,962
151,892
149,292
2,600

2563
285,293
217,625
148,071
148,003
144,561
3,442
102

1.2 กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล
2. ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
2.1 ทำงานบ้าน
2.2 เรียนหนังสือ
2.3 อื่น ๆ
อายุต่ำกว่า 15 ปี
อัตราการว่างงาน

463
701
966
70
68
62,140
62,887
64,294
64,318
69,554
22,808
22,731
23,380
21,336
22,325
13,214
12,659
13,407
13,849
17,135
26,118
27,497
27,507
29,133
30,094
69,136
68,701
68,332
68,081
67,668
1.33
1.73
1.53
1.71
2.32
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล : ณ เดือนกรกฎาคม 2564

หากพิจารณาในส่วนของกำลังแรงงาน พบว่า ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 จังหวัดสตูลมีจำนวนผู้อยู่ใน
กำลังแรงงาน มีแนวโน้มสูงขึ้น อัตราการว่างงาน ปี 2561- 2562 อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุนการผลิต ฤดูกาล การเคลื่อนย้ายแรงงาน
แรงงานไทยในต่างประเทศ
สำหรับปี 2563 มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ เป็น
เพศหญิง จำนวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผู้ที่แจ้งความประสงค์
เดินทางไปทำงานต่างประเทศ พบว่าเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
ในส่วนของการอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศ ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563)
พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 143 คน หากพิจารณาตามวิธีการเดินทาง พบว่าทั้งหมดเดินทางแบบ Re-Entry (การ
กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง โดยการต่ออายุสัญญาจ้างงานมากที่สุด)
แรงงานไทยในจังหวัดสตูลที่เดินทางไปทำงานตามที่ได้รับอนุญาต ภาพรวมปี 2563 พบว่า
เดินทางไปทำงานใน 2 ภูมิภาค คือ เอเชีย จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 99.30 และ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.70
2) แรงงานต่างด้าว
ตารางที่ 1.78 สถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดสตูล ตั้งแต่ปี 2559 – 2563
คนต่างด้าว
มาตรา 5
- ประเภททั่วไป
- ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
- นำเข้าตาม MOU
- มติครม.20 สค.62
รวม
มาตรา 62
- ส่งเสริมการลงทุน
มาตรา 63
- ชนกลุ่มน้อย
รวมทั้งหมด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

145
3,695
38
3,878

75
3,293
118
3,486

3
2,411
333
2,747

91
2,337
457
2,885

184
617
2,091
2,892

4

4

-

1

7

9
3,891

3
3,493

2,747

3
2,889

19
2,918

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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จากข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวของจังหวัด สตูล ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 พบว่าแรงงานต่าง
ด้าวที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจำนวน 2 กลุ่มคือ แรงงานต่างด้าวประเภทนำเข้า MOU และแรงงานต่าง
ด้าวกลุ่มที่ ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ โดยจะเห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวประเภทนำเข้า MOU มีจำนวนที่เพิ่ม ขึ้น
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 35.01 ซึ่งนอกจากมีสาเหตุมาจาก
ความต้องการจ้างแรงงานของผู้ประกอบการในจังหวัดที่ มีมากขึ้นแล้ว ยังมีผลมาจากการบังคับ ใช้พระราช
กำหนดการบริห ารจั ด การการทำงานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ.2560 ตลอดจนการดำเนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในการดำเนินการ ตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของ
แรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 ซึ่งกำหนดให้แรงงานต่างด้าว ที่ ใบอนุญ าตใกล้สิ้นสุดสามารถดำเนินการใน
ลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไป นอกราชอาณาจัก ร แต่ห ากแรงงานต่างด้า วรายใหม่
ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องเดินทาง เข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOU
เท่านั้น จากประเด็นดังกล่าวจึงส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างด้าวประเภทนำเข้า MOU และการหมดไป
ของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เพราะได้ปรับเปลี่ยนสถานะไปเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มใหม่
คือแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 แล้ว
3) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(1) จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครอง
แก่ ลูก จ้าง ผู้ประกั นตนที่ ป ระสบอั นตราย หรือเจ็บ ป่วยอันเนื่องจากการทำงาน และประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ
และว่างงาน เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการออมและเสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งเน้นให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ยามที่ไม่มีรายได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นและสังคม การประกันสังคมจึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความ
มั่นคงในชีวิต
ตารางที่ 1.79 แสดงจำนวนสถานประกอบการและลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจังหวัดสตูล
ตั้งแต่ปี ๒๕๕6 – ๒๕63
จำนวนกำลังแรงงาน
สถานประกอบการ จำนวนผู้ประกันตนใน
คิดเป็นสัดส่วน
ปี
ทั้งจังหวัด(คน)
(แห่ง)
ระบบประกันสังคมทั้ง
(ร้อยละ)
จังหวัด(คน)
๒๕๕๖ ๑๖๗,๘๗๕
๙๐๔
๒๔,๕๗๙
๑๔.๖๔
๒๕๕๗ ๑๔๘,๕๒๕
๘๙๗
๒๖,๖๔๒
๑๗.๙๔
๒๕๕๘ ๑๕๐,๙๔๙
๙๐๕
๒๘,๕๐๓
๑๘.๘๘
2559 149,593
893
29,810
17.82
2560 151,308
897
27,948
18.47
2561 152,820
933
35,184
23.02
2562 152,129
911
39,731
26.11
2563 147,177
913
41,056
27.90
ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563
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( 2) จำนวนแรงงานนอกระบบโดยสมัครใจ ตามมาตรา 40
รัฐบาลกำหนดให้สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองการประกันสังคมไปยัง
กลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ/ประชาชนทั่วไป/กำลังแรงงานต่างๆ ที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบให้เข้า
สู่ระบบประกันสังคม ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มากขึ้น ซึ่งสำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 – ปัจจุบัน (ธันวาคม 2563) มีกลุ่ม
ผู้ใช้แ รงงานและกลุ่ม อาชีพ อิ ส ระต่างๆ ที่ อยู่ น อกระบบได้ เข้ ามาอยู่ในระบบประกั น สัง คมแล้ ว จำนวน
24,687 คน
ตารางที่ 1.80 จำนวนแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม
อำเภอ
เมืองสตูล
ควนกาหลง
ควนโดน
ละงู
ท่าแพ
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม

ปี 2560
8,296
810
823
2063
849
859
910
14,110

ปี 2561
9,378
2,824
1,054
2,858
1,079
1,323
1,128
19,244

ปี 2562
11,240
2,965
1,319
3,851
1,414
2,022
1,371
24,182

ปี 2563
11,405
3,030
1,402
3,948
1,310
2,120
1,472
24,687

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563

(3) ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน
อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม
ตามมาตรา 33,39 และ 40 ต่อจำนวนกำลังแรงงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือน ธันวาคม ปี 2563
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27.90
หมายเหตุ : อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนจังหวัดสตูล = ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมมาตรา 33,39 และ 40 x 100
จำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน

4) อัตราการมีงานทำ
อั ตราการมี ง านทำต่อ กำลั ง แรงงานเป็ น ตัวชี้ วั ดที่ แสดงให้เ ห็น ภาวะการงานทำใน
ตลาดแรงงานของจังหวัดว่ามีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด สำหรับอัตราการมีงานทำในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล
ซึ่งคำนวณจาก ผู้มี งานทำในภาคเกษตรในจังหวัดต่อกำลังแรงงานที่ มีงานทำในจังหวัดสตูล ปี 2563 (มกราคมธันวาคม 2563) พบว่าอัตราการมีงานทำในภาคเกษตรจังหวัดสตูล มีร้อยละ 46.20 ซึ่งมีอัตราลดลงร้อยละ
6.63 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ปี 2562 ร้อยละ 52.83) (รายละเอียดตามภาพ 1.30) ขณะที่อัตราการจ้าง
งานนอกภาคเกษตร มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 (ปี 2562 ร้อยละ 47.17)
ภาพที่ 1.38 ร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามในและนอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ปี 2558 – 2563
ร้ อยละ

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล
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หมายเหตุ : อัตราการมีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด =

ผูม้ ีงานทำใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x 100
ผู้มีงานทำในจังหวัด

เมื่อพิจารณาอัตราการมีงานทำเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคำนวณจากจำนวน
ผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด พบว่าอัตราการจ้างงานใน
ภาคการผลิต ค่าเฉลี่ยปี 2563 มีอัตรา 6.60 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.61 (ปี 2562 ร้อยละ 7.21)
ภาพที่ 1.39 ร้อยละของการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ปี 2558 – 2563

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564
หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด = ผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x100
ผู้มีงานทำในจังหวัด

5) อัตราการว่างงาน
อัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ยปี 2563 มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.32 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.61 (ปี 2562 ร้อยละ 1.71)
ภาพที่ 1.40 อัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ปี 2555 – 2563

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ : อัตราการว่างงานในจังหวัด = จำนวนผู้ไม่มีงานทำในจังหวัด x 100
กำลังแรงงานในจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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6) อัตราการบรรจุงาน
อั ต ราการบรรจุ ง านเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที ่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเคลื ่ อ น ไหวของภาวการณ์ ด ้ า นแรงงาน
ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กับจำนวนตำแหน่งงานว่าง และจำนวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์ จำนวนการ
บรรจุงานที่ส ำนักงานจัดหางานจัง หวัดดำเนินการ เทียบกับ จำนวนตำแหน่งงานว่างที่ แจ้งผ่านสำนัก งาน
จัดหางานจังหวัด พบว่าอั ต ราการบรรจุง านต่อ ตำแหน่ง งานว่าง ปี 2563 (มกราคม -ธันวาคม 2563)
คิดเป็นร้อยละ 67.94 โดยลดลงจากปี 2562 ที่มีร้อยละ 99.10 ขณะที่ อั ต ราการบรรจุ ง านต่ อ ผู้ ส มั ค ร
งานภาพรวม ปี 2563 มี อั ต ราร้ อ ยละ 261.35 มี สั ด ส่ ว นลดลงจาก ปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ
300.00
ภาพที่ 1.41 แผนภูมิแสดงอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด ค่าเฉลี่ย ปี 2562 และ 2563
300.00

300.00

261.35

250.00
200.00
150.00

100.00
50.00

67.94

99.10

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
หมายเหตุ :
1. อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานจังหวัดสตูล = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
ผู้สมัครงานในจังหวัด
2. อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่างจังหวัด = ผู้ได้รับการบรรจุงานในจังหวัด x 100
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด

7) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการฝึกอบรม
พัฒนาผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบ
มาตรฐานฝีมื อ แรงงาน และการฝึก เสริม ทั ก ษะ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพฝีมื อแรงงานไทยให้มี มาตรฐานทั ดเที ยม
ประเทศต่างๆ และพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวมของการฝึกต่างๆ
มีดังนี้
- การฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 57 คน หากพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีการ
ฝึกเตรียมเข้าทำงานมี 3 กลุ่มอาชีพ 3 อันดับแรก คือ 1) ช่างเครื่องกล จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 2)
ช่างไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิ วเตอร์ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 29.82 และ 3) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81
- การฝึกยกระดับ ฝีมื อแรงงาน จำนวนทั้ งสิ้น 658 คน อัตราการฝึกเพิ่มขึ้นจากปีที่ แล้ว กล่าวคือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.41 (ปี 2562 มีการฝึกยกระดับ จำนวน 373 คน) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพที่ฝึกสูงสุด
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3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ธุรกิจและบริการ จำนวน 209 คน 2) ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จำนวน
178 คน และ 3) ช่างอุ ตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76 27.05 และ 18.39
ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผู้ผ่านการฝึกในปี 2563 พบว่า มีจำนวน 620 คน คิดเป็นร้อยละ 94.22 และ
ได้ทำงาน จำนวน 495 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.23
ภาพที่ 1.42 แผนภูมิแสดงการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดสตูล จำแนกตามกลุ่มอาชีพ
ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563)
250

209
200

200
175

178

163

150

108

121

121

105

100

50

0

ที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

นอกจากนี้ มีการฝึกเสริมทักษะให้กับผู้สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 260 คน (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
พบว่า มีสัดส่วนลดลง คิดเป็นร้อยละ 51.67) โดยพบว่ามีการฝึก 4 กลุ่มอาชีพ คือ 1) ช่างอุตสาหการ จำนวน
25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 2) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 3) เกษตร
อุตสาหกรรม จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และ 4) ธุรกิจและบริการ จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.92 มี ผู้ผ่านการฝึก คิดเป็นร้อ ยละ 100 และมีก ารทดสอบมาตรฐานฝีม ือ แรงงานให้ก ับ ผู้ส นใจ
จำนวน 189 คน กลุ่ ม อาชีพ ที่ มี ผู้ ส นใจเข้าทดสอบ 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ม ช่ างไฟฟ้ า อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 71.96 และ 2) กลุ่มช่างเครื่องกล จำนวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.04
8) อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทำงานของสถานประกอบการ
อัตราการปฏิบัติไม่ ถูกต้อ งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจ การ เป็นตัวบ่ง
บอกตัวหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์ด้านแรงงาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงย่อ มส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานตามมา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
อัตราการปฏิบัติไม่ถูก ต้อ งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดต่อจำนวนสถาน
ประกอบการที่ผ่านการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบว่าในปี 2562 มีอั ตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของ สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 2.02 ส่วนกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของ
สถานประกอบการ มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 2.60
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9) อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ
การเกิ ด ข้ อ พิ พ าทแรงงานและข้ อ ขั ด แย้ ง ในสถานประกอบการ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงานจะแสดงให้เห็น
ถึงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูก จ้างว่ามี ทิศทางหรือแนวโน้ม ไปในทางใด การเกิดข้อพิพาท
แรงงานนั้นมีผลมาจากการที่ลูกจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง และหากไม่สามารถยุติ หรือตกลงกันได้ก็จะ
เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้น สำหรับจังหวัดสตูลไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการแต่
อย่างใด อาจเนื่องมาจาก สถานประกอบการในจังหวัดสตูลกว่าร้อยละ 99 เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก
ทำให้นายจ้างดูแลสถานประกอบการดูแลลูกจ้างได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง
10) ผลิตภาพแรงงานของจังหวัด
ผลิ ตภาพแรงงานของจัง หวัดสตูล มี ก ารขยายตั วเพิ่ ม ขึ้น ทั้ ง สาขาเกษตรกรรมและนอก
เกษตรกรรม ในปี 2559 จำนวน 237,180 บาทต่อคน เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 9.62 จำนวน
20,822 บาทต่อคนต่อปี แต่สาขาเกษตรกรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6. และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.12
ยังคงมี ผลิตภาพแรงงานไม่ สูง เท่าที่ ควร สูง เป็นอันดับ ที่ 7 ของภาคใต้ อันดับ ที่ 4 ของกลุ่ม จังหวั ดภาคใต้
อันดามั น รองจากภูเ ก็ ต พั ง งาและกระบี่ ที่ มี ค่า 604,521 , 439,325 และ 419,880 บาทต่อคน
ตามลำดับ โดยต่ำกว่าผลิตภาพแรงงานของภาคใต้ที่มีค่า 260,314 บาทต่อคน และต่ำกว่าระดับประเทศทีม่ ี
ค่า 447,844 บาทต่อคน โดยสาขาที่มีผลิตภาพสูงที่สุดของจังหวัดสตู ล คืออสังหาริมทรัพย์ 5,950,791
บาทต่อคน รองลงมาคือ ขนส่ง 2,932,514 บาทต่อคน ตัวกลางการเงิน 1,209,029 บาทต่อคน และ
ไฟฟ้า ก๊าช ประปา 755,463 บาทต่อคน สำหรับสาขาเกษตรกรรมมีค่า 203,203 บาทต่อคน และสาขา
โรงแรมภัตตาคารมีค่า 35,660 บาทต่อคน
ตารางที่ 1.81 แสดงข้อมูลผลิตภาพแรงงานจังหวัดสตูล ปี 2554 - 2559

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. ข้อมูล ณ เดือนกรกฏาคม 2564
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จังหวัดจึงต้องเร่งสร้างผลิตภาพแรงงานในสาขาเกษตรกรรมและโรงแรมภัตตาคารเนื่องจากเป็นสาขา
การผลิตหลัก และฐานรายได้ใหม่ที่ สร้างสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด เพื่อรองรับ การเป็นอุทยานธรณีโลก การ
เพิ่ม ขึ้นของผลิตภาพของจังหวัดสตูล จะเป็นการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด แสดงถึง
ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของแรงงาน แรงงานมีองค์ความรู้และทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้ องพัฒ นาคุณภาพแรงงานอย่างต่อเนื่อง มิใช่แค่การจัดการศึกษาเท่านั้น ต้องพัฒ นา
แรงงานให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตด้วย เช่น ส่งเสริมการศึกษาต่อสายอาชีวะศึก ษาหรือ
พัฒนาหลักสูตรสายอาชีวะศึกษา วิทยาลัยชุมชนให้ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตในจังหวัด
ตารางที่ 1.82 แสดงข้อมูลผลิตภาพแรงงานภาคใต้ ปี 2554 – 2559
บาทต่อคนต่อปี

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ประเทศ
ภาคใต้
กลุ่มภาคใต้อันดามัน
ระนอง
ภูเก็ต
พังงา

323,324
221,807
297,828
209,295
654,463
308,877

351,741
214,416
292,703
201,205
740,850
286,186

368,975
215,590
298,129
200,944
844,691
289,487

403,097
226,761
291,186
160,813
467,521
321,891

420,374
240,786
316,670
158,969
535,579
397,686

447,844
260,314
352,794
183,373
604,521
439,325

กระบี่
ตรัง
สตูล

314,696
204,995
201,195

317,322
167,635
195,925

296,007
159,284
186,792

362,477
172,139
215,460

379,072
165,428
216,358

419,880
178,701
237,180

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. , 2564 ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

แนวโน้มสถานการณ์แรงงาน
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2563 ประชากรจังหวัดสตูล มีจำนวน 284,298 คน เป็นผู้อยู่ใน
กำลังแรงงาน จำนวน 177,177 คน และเป็นผู้มีงานทำ จำนวน 143,728 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 ของ
กำลังแรงงาน ขณะที่มีผู้ว่างงาน มีจำนวน 3,424 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของกำลังแรงงาน ซึ่งอัตราการว่า
งงงานจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนที่ เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตรา ร้อยละ 1.71 ซึ่งสอดคล้องกั บ
อัตราการบรรจุงานซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษา
วิเคราะห์กับจำนวนตำแหน่งงานว่าง และจำนวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จำนวนการบรรจุงานที่สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดดำเนินการ เทียบกับจำนวนตำแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด จะพบว่า
อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่าง ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 67.94 โดยมีอัตราลดลงจาก ปี 2562 ที่มี
ร้อ ยละ 99.10 ขณะที่ อัตราการบรรจุง านต่อผู้สมั ครงานภาพรวม ปี 2563 มี อัตราร้อยละ 261.35 มี
สัดส่วนลดลงจาก ปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 300.00 ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวโน้มในอนาคตอัตราการว่างงานของจังหวัดคาดว่ าก็ยังคงมี
จำนวนที่สูงขึ้น ส่วนในด้านทักษะการทำงาน พบว่ากำลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะทางด้านภาษา และให้
ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองในด้านภาษาไม่มากนัก ขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมต่างๆ ยังคงมี
การผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยมที่
ต้องการส่งบุตรหลานเรียนต่อในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่วนภาคการผลิตในจังหวัดก็ยังคงขาดแคลน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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แรงงานในระดับล่างหรือไร้ฝีมือ และแรงงานที่มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานในบางสาขา ซึ่งสอดคล้องกับความ
ต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
จากข้อมูลอาชีพของผู้มีงานทำในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและประมง มีทักษะอัน
เป็นคุณลัก ษณะที่ส ำคัญ ต่อการทำงานต่ำกว่าในระดับ ที่คาดหวังเกือบทุก ด้าน จังหวัดสตูลและหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องควรมี ก ารยกระดับ คุณ ภาพฝีมื อแรงงานให้มี ความรู้และทัก ษะสูง มี ความสามารถในการรัง สรรค์
นวัตกรรม เพื่อให้อยู่ได้ใน Global Digital Platform รองรับการเป็นคนในยุคทศวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป
5. การศึกษา
จังหวัดสตูล มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษา
ตลอดชีวิต ทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสตูลมี
หน่วยงาน/สถาบันที่จัดการศึกษาทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6
หน่วยงาน และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หน่วยงาน มีสถานศึกษา จำนวน 594 สถานศึกษา จำนวน
ผู้เรียนทั้งสิ้น 94,602 คน และมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 7,027 คน
(๑) ข้อมูลสถานภาพการศึกษาของรัฐในระบบ/นอกระบบ
ตารางที่ 1.83 แสดงข้อมูลหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
หน่วยงาน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
- การศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
- การศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
- การศึกษาโดยครอบครัว
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 (เฉพาะสตูล)
3
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
4
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
- การศึกษาในระบบ (สามัญศึกษา)
- การศึกษาในระบบ (ศาสนาควบคู่วิชาสามัญ)
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
- ปอเนาะ
- การศึกษานอกระบบ
5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สตูล
6
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สถานศึกษาของรัฐ
- สถานศึกษาของเอกชน
หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7
วิทยาลัยชุมชน
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
9
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
- เทศบาล
- องค์การบริหารส่วนตำบล (โรงเรียน)
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

สังกัด

จำนวนสถานศึกษา

สพฐ.

สพฐ.
สพฐ.
สป.ศธ

สป.ศธ

167
118
41
8
12
2
275
25
15
211
9
15
7

สอศ.

5
3
2

อว.
อว.
สถ.

1
1
121
1
6
1
111

ลำดับ
ลำดับ
10
11
รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน
- องค์การบริหารส่วนตำบล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
หน่วยงาน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436

สังกัด

จำนวนสถานศึกษา
113
สังกัด
จำนวนสถานศึกษา
พศ.
1
ตชด.
2
594
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

อนุบาล - มัธยม
ต้น

อนุบาล – มัธยม
ปลาย

ประถม

ประถม –มัธยม
ต้น

ประถม – มัธยม
ปลาย

มัธยมต้น

มัธยมต้น – มัธยม
ปลาย

พิเศษ

รวม

สพป.สตูล
สพม.เขต 16 (เฉพาะสตูล)
รร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 42ศูนย์
การศึกษาพิเศษ
สช.สตูล
สถจ.สตูล
พศจ.สตูล
กองร้อยตชด.ที่ 436
รวม

อนุบาล - ประถม

หน่วยงาน

เตรียมอนุบาล

จากตารางข้างต้น พบว่าสถานศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวนทั้งสิ้น 594 สถานศึกษา ซึ่งอำเภอเมือง
สตูล มีส ถานศึก ษามากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 28.11 ของจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ทั้งหมด
อำเภอละงู เป็นอั นดับ สอง คิดเป็นร้อ ยละ 23.91 และอำเภอควนกาหลง เป็นอันดับ สาม คิดเป็นร้อยละ
12.46 ตามลำดับ
ตารางที่ 1.84 จำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามสังกัดและระดับการจัดการศึกษา

0
0
0
0
3
115
0
0
118

118
0
0
0
15
1
0
2
136

41
0
0
0
1
1
0
0
43

0
0
0
0
12
0
0
0
12

0
0
0
0
1
3
0
0
4

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
12
0
0
8
0
0
0
20

0
0
0
1
0
0
0
0
1

159
12
1
1
40
121
1
2
337

หน่วยงาน

ปวช.

ปวช. - ปวส. ปวช. - ป.ตรี

อาชีวศึกษาสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล
รวม

1
0
0
1

4
0
0
3

1
0
0
1

อนุปริญญ
า
0
1
0
1

ปริญญาตรี รวม
0
0
1
1

5
1
1
7

ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

(2) ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา
ตารางที่ 1.85 แสดงข้อมูลนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกเป็นรายอำเภอ
หน่วยงาน

เมืองสตูล

สพป.สตูล
- อนุบาลถึงประถมศึกษา
- อนุบาลถึงมัธยมตอนต้น
- จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว

8,528
4,058
4,449
21

ควน
โดน
1,893
1567
324
2

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ควน
กาหลง
3,200
1,963
1,237
-

ท่าแพ

ละงู

ทุ่งหว้า

มะนัง

รวม

2,908
2,441
467
-

7,173
4,484
2,686
3

2,322
2,137
185
-

1,799
731
1,068
-

27,823
17,381
10,416
26

112

4,513
1,067
803
264

ควน
โดน
710
-

ควน
กาหลง
458
-

สช.สตูล
- สามัญศึกษา
- ศาสนาควบคู่สามัญ
- ตาดีกา
- ปอเนาะ
- การศึกษานอกระบบ

13,119
6,031
1,673
5,200
215

5,674
3,325
2,229
65
55

กศน.จังหวัดสตูล
อาชีวศึกษาสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
มรภ.สข. วิทยาเขตสตูล
สถจ.สตูล
- สถานศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,358
2,098
770
0
3,637
2,472
1,165

พศจ.สตูล
กองร้อยตชด.ที่ 436
รวมทั้งสิ้น

31
0
35,121

หน่วยงาน

เมืองสตูล

สพม.เขต16 (เฉพาะสตูล)
สศศ.สตูล
- รร.ราชประชานุเคราะห์ที่
42
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ท่าแพ

ละงู

ทุ่งหว้า

มะนัง

รวม

804
-

2,271
-

976
-

372
-

10,104
1,067
803
264

5,023
940
2,373
1,596
102
12

3,405
701
217
2,383
104
-

7,073
2,870
3,942
112
149

1,812
862
940
10
-

843
505
338
-

36,949
11,909
7,588
16,628
393
431

449
24
627
627

447
448
1,056
1,056

436
667
667

948
762
75
1,586
1,586

665
884
70
814

234
1,285
736
549

4,537
3,332
770
75
9,742
3,278
6,464

9,377

172
10,804

8,220

31
172
19,888 6,659 4,533 94,602
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

จากตารางข้างต้น พบว่า จังหวัดสตูลมีนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ
(ระดับปฐมวัยถึงปริญญาตรี) รูปแบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวนทั้งสิ้น 94,602
คน แบ่ง เป็น เพศชาย 46,661 คน เพศหญิง 46,941 คน โดยหากจำแนกนักเรียนออกเป็นรายอำเภอ
จะพบว่า อำเภอเมืองสตูลมีจำนวนนักเรียนมากที่สุด คือ 35,121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.13 ของจำนวน
นักเรียนในจังหวัดสตูลทั้งหมด รองลงมาคือ อำเภอละงูมีจำนวนนักเรียน 19,888 คน คิดเป็นร้อยละ 21.02
และ อำเภอควนกาหลง มีจำนวนนักเรียน 10,804 คน คิดเป็นร้อยละ 11.42 ตามลำดับ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางที่ 1.86 แสดงข้อมูลนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา รายอำเภอ
อำเภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม

ระดับการศึกษา
ประถม
ปฐมวัย
ศึกษา
4,921 11,380
1,361 2,080
2,185 3,422
1,506 2,538
3,954 6,869
1,664 2,277
1,245 1,948
16,836 30,514

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

6,234
2,007
1,901
1,009
2,458
1,060
687
15,356

4,039
1,556
1,138
680
1,567
708
315
10,003

1,420
18
326
0
557
0
0
2,321

641
6
122
0
205
0
0
974

อนุ
ปริญญา
770
0
0
0
0
0
0
770

การศึกษา
พิเศษ
37 5,679
0
2,349
0
1,710
0
2,487
75 4,203
0
950
0
338
112 17,716
ป.ตรี

รวม
35,121
9,377
10,804
8,220
19,888
6,659
4,533
94,602

จากตารางข้างต้น พบว่า จังหวัดสตูลมีนัก เรียนในระดับ ประถมศึกษามากที่สุด จำนวน 30,514
คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ นักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 16,836
คน คิดเป็นร้อ ยละ 17.80 และนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15,356 คน คิดเป็นร้อยละ
16.23 ตามลำดับ
ตารางที่ 1.87 จำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูล จำแนกตามระดับการศึกษา รายหน่วยงานการศึกษา
หน่วยงาน

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

5,642

4,462

-

ปวส อนุ
ป.ตรี
.
ปริญญา
-

5,969 19,45
4
243
3,589 8,480

2,374

-

-

-

-

-

353
4,512

207
2,916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

-

138

1,981

2,418

2,32 97
1
0
-

10,10
4
27,79
7
264
1,067
17,452 36,94
9
3,332

-

-

-

4,537

-

-

-

-

-

-

770

-

-

770

-

-

-

-

-

-

-

75

-

75

7,219 2,061
48
124

462
31
-

-

31
-

-

-

-

-

9,742
31
172

16,82 30,50
5
0

15,35
5

10,00
3

2,35 97
2
0

112

94,60
17,716 2

ปฐมวัย

สพม.เขต16 สพป.สตูล
สศศ.สตูล
สช.สตูล
อาชีวศึกษา
สตูล
กศน.จังหวัด
สตูล
วิทยาลัย
ชุมชนสตูล
มรภ.สข.
วิทยาเขต
สตูล
สถจ.สตูล
พศจ.สตูล
กองร้อย
ตชด.ที่
436
รวมทั้งสิ้น

ประถม
ศึกษา
-

770

พิเศษ

รวม

-

จากตารางข้างต้น พบว่า จำนวนนัก เรียนในสังกั ดสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มี มากที่สุด
จำนวน 36,949 คน คิดเป็นร้อยละ 39.06 ของจำนวนนักเรียนทั้ งหมด รองลงมาคือ นักเรียนในสังกั ด
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 27,797 คน คิดเป็นร้อยละ 29.38 และนักเรียนใน
สัง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 16 จำนวน 10,104 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 10.68
ตามลำดับ
ตารางที่ 1.88 ร้อยละของนักเรียนในระบบสถานศึกษาต่อจำนวนประชากร ปีการศึกษา 2562
ระดับการศึกษา
อายุ
ประชากร
นักเรียน
ร้อยละ
ปฐมวัย
2-5
19,272
16,836
87.36
ประถมศึกษา
6 - 11 31,071
30,514
98.21
มัธยมศึกษาตอนต้น
12 – 14 15,119
15,356
101.57
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 15 – 17
ปวช.
14,526
12,324
84.84
ปวส. / อนุปริญญา / ป. 18 - 21
ตรี
18,510
1856
10.03
รวม
98,498
76,886
78.06
***หมายเหตุ

1. ข้อมูลนักเรียน ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ข้อมูลประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
3. ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมนักเรียนการศึกษานอกระบบ

จากตารางข้างต้น พบว่า จำนวนนัก เรียนที่ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดสตูล คิดเป็นร้อยละ
78.06 ของจำนวนประชากรวัยเรียนในจังหวัดสตูลทั้งหมด หากจำแนกตามระดับการศึกษาจะพบว่า นักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนมากกว่าประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 12 – 14 ถึงร้อยละ 101.57 และ
เป็นอัตราสูงสุดเมื่อคิดเป็นร้อยละเทียบกับจำนวนประชากรวัยเรียน รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาร้อยละ
98.21 และระดับปฐมวัยร้อยละ 87.36 ตามลำดับ
ตารางที่ 1.89 สัดส่วนของผู้เรียนในจังหวัดสตูลเปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
จำนวนนักเรียน
สัดส่วน
ระดับการศึกษา
รัฐบาล
เอกชน
รวม
รัฐบาล : เอกชน
ปฐมวัย
13,236
3,589
16,825
79 : 21
ประถมศึกษา
22,020
8,480
30,500
72 : 28
มัธยมศึกษาตอนต้น
10,843
4,512
15,355
71 : 29
มัธยมศึกษาตอนปลาย
7,087
2,916
10,003
71 : 29
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2292
13
2,305
99 : 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
968
16
984
98 : 1
อนุปริญญา
770
0
770
100 : 0
ปริญญาตรี
112
0
112
100 : 0
รวมทั้งสิ้น
57,328
19,526
76,854
75 : 25
***หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมข้อมูลของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล และสถานศึกษาในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบ
จากตารางข้างต้น พบว่า สัดส่วนของผู้เรียนในสถานศึกษาของจังหวัดสตูล จำนวนทั้งสิ้น 76,854
คน แบ่งเป็นนัก เรียนในสถานศึก ษาของรัฐบาล จำนวน 57,328 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และนักเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชน จำนวน 19,526 คน คิดเป็นร้อยละ 25
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(3) ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาในจังหวัดสตูล
(1) ด้านปริมาณ ในรอบ ๘ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖3) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูลมีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้
ตรางที่ 1.90 ด้านปริมาณนักเรียน ปี 2555 - 2563
ปีการศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
2558
2559
2560
2561
2562

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน
ก่อนประถม ประถม
ม.ต้น
รวมทั้งหมด
๕,๙๘๘
๒๐,๘๑๔
๒,๔๓๗
๒๙,๒๐๒
๕,๘๕๒
๒๐,๑๐๒
๒,๕๘๕
๒๘,๕๓๙
๕,๗๘๘
๑๙,๙๖๖
๒,๕๗๓
๒๘,๓๒๗
5,754
19,686
2,787
28,227
5,769
19,709
2,518
27,996
6,200
19,197
2,518
27,915
6,326
19,235
2,338
27,899
6,031
19,445
2,242
27,718

ร้อยละที่ลดลง
๒.๒๗
๐.๗๔
0.35
0.82
0.29
0.06
0.65

ที่มา : สพป. สตูล ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564

จากการวิเคราะห์สาเหตุที่มีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีจำนวนประชากร
เด็กลดลง การคมนาคมสะดวก ครอบครัวที่มีฐานะส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน และจังหวัดสตูลมี
จำนวนประชากรที่นับ ถือ ศาสนาอิส ลามมากกว่าร้อยละ 70 ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกหลานเรียนโรงเรียน
ปอเนาะ ซึ่งมีการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและศาสนา
(2) ด้านคุณภาพ
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ชาติ (O-NET) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1.91 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 255๘ – 2563
O-Net ป.๖ เฉลี่ย ๔ สาระ
ระดับ
ระดับ ประเทศ
ระดับ สพฐ.
ระดับ ภาคใตฝั่งอันดามัน (๗ เขต)

สพป.สตูล

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

42.32
40.51
41.31
39.89

39.79
37.93
38.39
37.27

43.14
41.14
41.34
41.05

37.99
36.18
37.11
35.98

42.13
40.02
41.06
40.28

ผลต่าง 63 - 62

4.14
3.84
3.95
4.30

ที่มา : สพป. สตูล ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม ๒๕๖4

จากตารางพบว่า ผลสัม ฤทธิ์นัก เรียน (O-NET) ชั้น ประถมศึก ษาปีที่ ๖ สัง กั ดสำนัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๗
เขต) และระดับประเทศ ทุกวิชา
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ตารางที่ 1.92 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) ปีการศึกษา 255๘-2563
O-Net ม.๓ เฉลีย่ ๔ สาระ
ผลต่าง 63 - 62
ระดับ
ระดับ ประเทศ
ระดับ สพฐ
ระดับภาคใต้ฝั่งอันดามัน (10 เขต)

สพป.สตูล

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

34.87
35.71
33.42
30.64

34.33
34.48
32.16
29.53

37.50
37.71
35.16
32.79

36.30
36.52
35.06
31.30

36.01
36.33
35.58
31.48

-0.29
-0.19
0.52
0.18

ที่มา : สพป. สตูล ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖4

จากตารางพบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์นั ก เรียน (O-NET) ชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับภาคใต้ฝั่งอันดามัน (๑๐
เขต) และระดับประเทศ ทุกวิชา
ตารางที่ 1.93 ค่า เฉลี่ย ผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปี การศึกษา 2563
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ
สังกัด
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลีย่
ระดับประเทศ
56.20
29.99
38.78
43.55
42.13
สพป.สตูล
55.86
28.85
38.36
38.04
40.28
สช.สตูล
52.62
28.59
38.74
40.53
40.12
สศศ.สตูล
37.21
25.54
29.35
29.11
30.30
สถจ.สตูล
54.60
26.88
37.57
34.96
38.50
กองร้อยตชด.ที่436
51.45
24.79
36.93
31.88
36.26
จากตารางค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลทำคะแนนค่าเฉลี่ยรวมได้สูงที่สุด
รองลงมา คือ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสตูล ตามลำดับ แต่ค่าคะแนนรวมยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศอยู่เล็กน้อย
ตารางที่ 1.94 ค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ
สังกัด
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลีย่
ระดับประเทศ
54.29
25.46
29.89
34.38
36.01
สพม.สข สต
56.96
26.62
30.97
35.78
37.58
สพป.สตูล
50.58
20.11
26.83
28.41
31.48
สช.สตูล
52.50
21.06
27.80
31.44
33.20
สศศ.สตูล
39.17
18.09
24.94
25.65
26.96
สถจ.สตูล
52.33
21.64
26.65
28.67
32.32
จากตารางค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ทำคะแนนค่าเฉลี่ยรวม
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ได้สูงทีส่ ุด และมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ รองลงมา คือ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสตูล ตามลำดับ
ตารางที่ 1.95 ค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ
สังกัด
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ค่าเฉลีย่
ประเทศ
44.36
26.04
32.68
29.94
35.93
42.24
สพม.สข สต 46.09
27.05
33.69
28.89
35.38
42.78
สช.สตูล
40.09
20.38
28.96
24.54
32.47
36.61
สศศ.สตูล
29.05
15.92
25.67
21.77
29.14
30.39
จากตารางค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ทำคะแนนค่าเฉลี่ยรวมได้สูง
ที่สุด และมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ รองลงมา คือ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามลำดับ
ตารางที่ 1.96 ผลการทดสอบ V-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ประเทศ
วิทยาลัยการอาชีพละงู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอันดามันอนาโตเลียน
สันติพาณิชยการ
ค่าเฉลี่ยรวม

ความรู้ ด้ านสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช.
43.63
40.41
41.34
45.46
53.84
35.00
43.21

ความรู้ ด้ านสมรรถนะหลั ก และ
สมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส.
40.75
38.73
43.78
41.29
35.91
39.93

จากตารางผลการทดสอบ V-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการ
ทดสอบความรู้ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่ วไป ระดับ ปวช. และความรู้ด้านสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส. ต่ำกว่าระดับประเทศอยู่เล็กน้อย
ตารางที่ 1.97 ผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับประถมศึกษา
ระดับ
ประเทศ
ศธภ.6
จังหวัด

สาระการประกอบ
อาชีพ
46.86
43.59
41.26

สาระการพัฒนา
สังคม
47.99
42.51
38.05

สาระความรู้
พื้นฐาน
40.88
39.73
36.82

สาระทั ก ษะการ
ดำเนินชีวิต
49.53
47.13
43.56

สาระ ทั ก ษ ะ
การเรียนรู้
41.92
40.16
37.36

ค่าเฉลี่ย
45.44
42.62
39.41

จากตาราง ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563 ระดับ
ประถมศึก ษา พบว่า ผลการทดสอบในสาระทักษะการดำเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สาระการ
ประกอบอาชีพ และสาระการพัฒนาสังคม ตามลำดับ และค่าคะแนนรวมในระดับจังหวัดมีค่าต่ำกว่าคะแนน
รวมระดับประเทศ
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ตารางที่ 1.98 ผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการ
สาระการ
สาระความรู้ สาระทักษะการ สาระทักษะ
ระดับ
ค่าเฉลีย่
ประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม พื้นฐาน
ดำเนินชีวิต
การเรียนรู้
ประเทศ 38.02
40.44
32.30
45.92
34.88
38.31
ศธภ.6 41.13
42.53
32.85
51.47
36.50
40.90
จังหวัด 38.36
41.14
32.34
48.43
35.23
39.10
จากตารางค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล
ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผลการทดสอบในสาระทักษะการดำเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ รองลงมาคือ สาระการพัฒ นาสัง คม และสาระการประกอบอาชีพ
ตามลำดับ และค่าคะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ตารางที่ 1.99 ผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการ
สาระการ
สาระความรู้ สาระทักษะการ สาระทักษะ
ระดับ
ค่าเฉลีย่
ประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม พื้นฐาน
ดำเนินชีวิต
การเรียนรู้
ประเทศ 38.95
40.19
26.61
39.70
35.66
36.22
ศธภ.6 42.31
43.61
27.18
43.17
39.44
39.14
จังหวัด 40.84
43.13
25.77
40.67
38.79
37.84
จากตาราง ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2563 ระดับ
มัธยมศึก ษาตอนปลาย พบว่า ผลการทดสอบในสาระการพัฒ นาสังคมมี ค่าเฉลี่ยสูงสุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับ ประเทศ รองลงมาคือ สาระการประกอบอาชีพ และสาระทัก ษะการดำเนินชีวิต ตามลำดับ และค่า
คะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ปัญหาภาพรวมทางการศึกษาของจังหวัดสตูล
มีจำนวนนักเรียน สพป.ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำกว่าระดับประเทศ จึงต้องมีการจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้ น ทั้งด้านพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการสอนของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น
ปัญหาด้านการศึกษาด้านอื่น ๆ สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1.100 การลดลงของจำนวนนักเรียนในจังหวัดสตูลมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา
จำนวนนักเรียน
ร้อยละที่ลดลง
๒๕60
7๙,363
๒๕61
77,847
1.91
๒๕62
77,595
0.32
2563
77,150
0.57
***หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมนักเรียนนอกระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
(ตาดีกา,ปอเนาะ,การศึกษานอกระบบ)
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สภาพปัญหา จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดสตูลมีอัตราลงลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับ
ปีการศึกษาก่อนหน้า สาเหตุเกิดจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรในจังหวัดและจำนวนการเกิดของประชากรที่
มีอัตราลดลง
แนวทางแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในจังหวัดสตูล และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มกี ารเพิ่มจำนวนประชากร
ตารางที่ 1.101 จำนวนข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบการศึกษา
ปีการศึกษา
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนซ้ำซ้อน
ร้อยละ
๒๕61
77,847
693
0.89
๒๕62
77,595
669
0.86
2563
77,150
465
0.60
***หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมนักเรียนนอกระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
(ตาดีกา,ปอเนาะ,การศึกษานอกระบบ)
สภาพปั ญ หา หน่วยงานทางการศึก ษามี ร ะบบจัดเก็ บ ข้อมู ล ทางการศึก ษาที่ แยกออกจากกั นไม่
สามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาได้ ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเกิด
ความซ้ำซ้อน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ
แนวทางแก้ปัญหา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้
ดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาที่มีข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน และรายงาน
ผลการตรวจสอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการทางการศึกษาของจังหวัดสตูล
จั ง หวั ด สตู ล ได้ พิ จ ารณาแล้ ว ตามที่ อ งค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็น
สมาชิกเครือข่ายอุ ทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ทำให้
ประเทศไทยได้ แหล่ง อุ ท ยานธรณี โลกจาก UNESCO แหล่ง แรกของประเทศ แห่ ง ที่ 5 ของ นั้น มี ความ
เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และสังคมวิทยา ทั้งก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สร้างคุณค่ามูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพื้นที่มีความรัก หวง
แหนต่อความเป็นอั ตลักษณ์ของชุมชนอุท ยานธรณีในพื้นที่ หากจะให้มี การดำเนินการจัดบุคลากรทางการ
ศึกษาและหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อุทยานธรณีโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด
และประเทศ สอดคล้องการยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จุดเด่นทางการศึกษาของจังหวัด
กระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ประกาศให้จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา มี ภารกิ จในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ภายใต้มีวัตถุประสงค์ของการเป็น
จัง หวัดพื้นที่ นวัตกรรมการศึก ษา 4 ข้อ ประกอบด้วย (1) คิดค้นนวัตกรรมการศึก ษาและการเรียนรู้เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งให้มีการขยายไปยังสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น (2) ลดความ
เหลื่อมล้ำในการศึกษา (3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องให้
พื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (4) สร้างและพัฒ นากลไกในการจัดการศึก ษาร่วมกั นระหว่างภาครัฐ องค์ก รปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเริ่มขับเคลื่อนที่ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มี ส ถานศึก ษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่ม สถานศึก ษานำร่องในปีง บประมาณ พ.ศ.
2563 จำนวน 50 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง หรือมากกว่า
6. การสาธารณสุข
(1) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข
จังหวัดสตูล มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุม ชน จังหวัดสตูลไม่มีโรงพยาบาลเอกชน มีแต่
สถานบริการที่ให้บริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และร้านขายยา
ตารางที่ 1.102 แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ / หน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสตูล
สถานบริการสาธารณสุข
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลทั่วไป (186 เตียง)
1 แห่ง 1. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๗
- โรงพยาบาลสตูล
2. โรงพยาบาลชุมชน (60 เตียง)
1 แห่ง
- โรงพยาบาลละงู
3. โรงพยาบาลชุมชน (30 เตียง)
5 แห่ง
- โรงพยาบาลควนโดน
- โรงพยาบาลควนกาหลง
- โรงพยาบาลท่าแพ
- โรงพยาบาลทุ่งหว้า
- โรงพยาบาลมะนัง
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5๕ แห่ง
5. ศูนย์สุขภาพชุมชน
4 แห่ง
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 256๔

(2) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จำนวนเตียงต่อจำนวนประชากร
จังหวัดสตูล มีจ ำนวนสถานบริการสาธารณสุขที่มี ความครอบคลุมของจำนวนเตียงต่อจำนวน
ประชากร ดังนี้
ตารางที่ ๑.103 แสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร
สถานบริการสาธารณสุข จำนวนประชากร
จำนวนเตียง
อัตราส่วนเตียง : ประชากร
โรงพยาบาลสตูล
๑1๕,๘๗๗
๒๐๓
1 : ๕๗๑
โรงพยาบาลละงู
7๓,๒๘๑
๘๓
1 : ๘๘๓
โรงพยาบาลควนกาหลง
3๕,๓๐๘
3๓
1 : 1,๐๗๐
โรงพยาบาลควนโดน
2๖,๙๙๘
3๑
1 : ๘๗๑
โรงพยาบาลท่าแพ
2๙,๗๗๕
3๓
1 : ๙๐๒
โรงพยาบาลทุ่งหว้า
2๔,๓๕๑
3๖
1 : ๖๗๖
โรงพยาบาลมะนัง
1๘,๔๗๒
3๔
1 : 5๔๓
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 256๔
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(3) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 25๖๑-25๖3
จังหวัดสตูล มีข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 25๖๑-25๖๔ ดังนี้
ตารางที่ ๑.104 แสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 25๖๑-25๖๔
สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ

เป้าหมาย
แผนฯ11

อัตราเกิด : 1000 ประชากร
อัตราตาย : 1000 ประชากร
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ %
อัตราส่วนมารดาตาย:เกิดมีชีพ 100,000
คน
อัตราทารกตายปริกำเนิด: การเกิด 1000
คน
ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่า 2,500
กรัม
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ์

1.2
ไม่เกิน 15

ปี 25
5๙
๑๓.๐๔
๕.๒๑
๐.๗๘
๔๘.๔๓

ปี 25
๖๐
๑๑.๕๐
๔.๘๕
๐.๖๗
๘๑.๘๓

ปี 25
๖๑
1๑.๕๓
5.๐๙
0.๖๔
๘๑.๑๙

ปี 25
ปี ๒๕
๖๒
๖๓
๑๐.๖๓
๙.๗๒
๕.๓๗
๔.๗๙
๐.๕๒
๐.๔๙
๘๑.๓๕ ๑๑๖.๔๑

ไม่เกิน 9

๗.๙๙

๗.๙๑

๕.9๕

๕.๖๕

๗.๙๑

ไม่เกินร้อยละ 7

๗.๙๒

๖.๗๒

14.05

๙.๕๘

๗.๘๒

ไม่เกินร้อยละ 25 ๒๔.๓๓ ๓๕.๖๑
๙.6๑ ๑๖.๘๐ ๒๒.๑๘
ไม่เกินร้อยละ 10 ๑๔.๔๐ ๑๔.๖๕ 1๓.๗๑ ๑๖.๕๐ ๑๓.๔๔
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564

(4) ข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 10 อันดับแรก ปี 255๙-25๖3
จังหวัดสตูล มีข้อมูลโรคที่ต้องเฝ้าระวังปทางระบาดวิทยา ในช่วงปี 255๙-25๖๔ ดังนี้
ตารางที่ ๑.105 แสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี 255๙ – 25๖3
โรค

1. อุจจาระร่วง
2. ตาแดง
3. ปอดบวม
4. สุกใส
5. ไข้เลือดออก
6. มือ เท้า ปาก
๗. ไข้หวัดใหญ่
8. งูสวัด
9. อาหารเป็นพิษ
๑๐. โรคติดต่อระบบ
สืบพันธุ์

ปี 255๙
ปี 25๖๐
ปี 25๖๑
ปี 25๖๒
ปี ๒๕๖๓
จำนวน อัตราป่วย : จำนวน อัตราป่วย : จำนวน อัตราป่วย : จำนวน อัตราป่วย : จำนวน อัตราป่วย :
แสน
แสน
แสน
แสนประชากร
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
5,039 1,608.79 ๓,๕๕๙ 1,๑๓๖.๒7 4,982 1,620.18 5,039 1,608.79 ๓,๕๕๙ ๑,๑๓๖.๒๗
478 152.61
๔๖๓
๑๔๗.๘2
612
199.03
478
152.61 ๔๖๓ ๑๔๗.๘๒
732 233.70
๙๐๑
๒๘๗.๖๖
637
207.16
732
233.70 ๙๐๑ ๒๘๗.๖๖
219
69.92
๒๘๖
๙๑.3๑
310
100.81
219
69.92 ๒๘๖ ๙๑.๓๑
346 110.47
๗๔
๒๓.๖๒
152
49.43
346
110.47 ๗๔
๒๓.๖๒
255
81.41
๒๕๑
๘๐.1๔
290
94.31
255
81.41 ๒๕๑
๘๐.๑๔
134
42.78
๑๔๒
๔๕.๓๓
68
22.11
134
42.78 ๑๔๒
๔๕.๓๓
70
76
44

22.35
24.26
14.05

๖๖
๖๗
๓๓

2๑.07
๒๑.๓๙
1๐.๕๓

76
87
44

24.72
28.29
14.31

70
76
44

22.35 ๖๖
24.26 ๖๗
14.05 ๓๓

๒๑.๐๗
๒๑.๓๙
๑๐.๕๓

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รายงานทางระบาดวิทยา 506 ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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(5) ข้อมูลสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 – 2563
จังหวัดสตูล มีข้อมูลสาเหตุการตาย ในช่วงปี 255๙-25๖๓ ดังนี้
ตารางที่ ๑.106 แสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 255๙-25๖๓
โรค

ปี 255๙
ปี 25๖๐
ปี 25๖๑
ปี 25๖๒
ปี ๒๕๖๓
จำนวน อัตราตาย : จำนวน อัตราตาย : จำนวน อัตราตาย : จำนวน อัตราตาย : จำนวน อัตราตาย :
แสนประชากร
แสน
แสนประชากร
แสนประชากร
แสน
ประชากร
ประชากร
1. มะเร็ง (รวมทุกชนิด)
111
36.00
132
42.43
147
46.81 167
52.75 ๑๕๖ ๔๘.๙๖
2. หัวใจ/หัวใจขาดเลือด
97
31.46
100
32.15
101
32.16 106
33.48 ๘๔ ๒๖.๓๖
3. หลอดเลือดสมอง
61
19.78
76
24.43
101
32.16 91
28.74 ๑๑๑ ๓๔.๘๓
4. อุบัติเหตุจากการ
81
26.27
59
18.97
54
17.19 62
19.58 ๖๔ ๒๐.๐๘
ขนส่ง
5. ติดเชื้อในกระแสเลือด
76
24.65
52
16.72
67
21.33 56
17.69 ๕๐ ๑๕.๖๙
6. ไตวาย
33
10.70
46
14.79
31
๑๖.8๘ 46
14.53 ๖๔ ๒๐.๐๘
7. ปอดอักเสบ
40
12.97
51
16.40
76
24.20 76
24.20 ๖๙ ๒๑.๖๕
8. ถูกฆ่าตาย
23
7.46
26
8.36
๑๑.๗๘
๙. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
25
8.11
(HIV)
10. ความดันโลหิตสูง
6.16
25
0.04
29
9.23 29
9.23 ๕๖ ๑๗.๕๗

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 256๔

(6) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 255๖-25๖3
จังหวัดสตูล มีข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี 255๙-25๖๓ ดังนี้
ตารางที่ ๑.107 แสดงจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 255๙-25๖๓
ปี พ.ศ.
จำนวนอาสาสมัคร
จำนวนหลังคาเรือน
อัตราส่วน อสม. :
สาธารณสุข (คน)
จำนวนหลังคาเรือน
255๙
4,474
9๙,๓๙๖
1 : ๒๒
25๖๐
4,665
๑๐๐,๙๓๖
๑ : ๒๒
25๖๑
4,842
10๓,๐๑๙
1 : ๒๑
๒๕๖๒
4,989
10๔,๒๘๑
1 : ๒๑
๒๕๖๓
๕,๑08
๑๐5,225
๑ : 2๑
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 256๔

(7) ข้อมูลจำนวนโรงพยาบาลทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน HA
โรงพยาบาลในจังหวัดสตูล มีจำนวน 7 แห่ง เป็น รพท.ขนาด S จำนวน 1 แห่ง ผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน (HA) จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด) รพช. ขนาด F1
จำนวน 1 แห่ง และ รพช.ขนาด F 2 จำนวน 5 แห่ง รวมเป็นจำนวน 6 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น
3 /ผ่านการ Re-accreditation จำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 (ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด) โดย
โรงพยาบาลละงูได้รับการต่ออายุรับรองชั่วคราว 1 ปี จาก สรพ.โดยต่ออายุ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
หมดอายุ 22 พฤษภาคม 2564 และโรงพยาบาลมะนัง หมดอายุขั้น 2 วันที่ 4 พ.ย.2564
นอกจากนั้น จังหวัดสตูลได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย
ได้นำเกณฑ์ คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว โดยในปี ๒๕๖๔ มี โรงพยาบาลส่ง เสริม
สุขภาพตำบล จำนวน ๕๕ แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ ๔ แห่ง รวม ๕๙ แห่ง ผลการประเมิ นผ่านเกณ ฑ์ ที่
กำหนด ๕ ดาว ร้อยละ ๑๐๐
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ในปีงบประมาณ ปี 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2
รอบ คือ รอบปลายปี 2563 – ปีใหม่ 2564 และ ระลอกใหม่ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม2564 จนถึงปัจจุบัน
ทำให้กิจกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองผล รพ.สต.ที่หมดอายุ การรับรอง รพ.สต.ติดดาวไม่สามารถ
ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้
(8) สัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์
อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจัง หวัดสตูล ในภาพรวม พบว่า แพทย์ ,
ทันตแพทย์ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วนใกล้เ คียงกับเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้ง นี้ เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนกลางเป็นผู้จัดสรร เป็นไปตาม
แผนการผลิตแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนน้อย ในขณะที่พยาบาล ได้รับการจัดสรรจากจำนวน
ผู้รับทุนของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ มเป็นกรณีพิเศษ ทำให้จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรเป็น
จำนวนมาก
ตารางที่ 108 แสดงจำนวนและอัตราต่อประชากร ของบุคลากรสาธารณสุขปี 2๕๖๔
อำเภอ

แพทย์

เมือง
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม

51
4
4
4
14
4
3
84

อัตรา:
ประชากร
2,272
6,750
8,827
7,444
5,234
6,088
6,157
4,193

ทันต
แพทย์
11
3
4
4
7
4
2
35

อัตรา:
ประชากร
10,534
8,999
8,827
7,444
10,469
6,088
9,236
9,259

เภสัช
กร
22
5
5
5
10
4
2
53

อัตรา:
ประชากร
5,267
5,400
7,062
5,955
7,328
6,088
9,236
6,114

พยาบาล
วิชาชีพ
322
75
73
67
114
66
40
757

อัตรา:
ประชากร
360
360
484
444
643
369
462
428

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 256๔
หมายเหตุ แพทย์ เกณฑ์ ๑: ๒,๕๐๐ ทันตแพทย์ เกณฑ์ ๑ : ๘,๗๔๐ เภสัชกร เกณฑ์ ๑ : ๖,๒๐๐ พยาบาล
วิชาชีพ เกณฑ์ ๑: ๔๔๓
(9) ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ
ตารางที่ 1.109 จำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 – 2563
พ.ศ. 2561
อันดับ
1.

2.
3.

พ.ศ.2562

สาเหตุ

รวม

โรคระบบย่อย
อาหารรวมโรคใน
ช่องปาก
โรคระบบหายใจ

142,370

อัตราต่อแสน
ประชากร
44,532.37

142,333

โรคระบบไหลเวียน
เลือด

130,756

พ.ศ.2563

สาเหตุ

รวม

โรคความดันโลหิต
สูงที่ไม่มีสาเหตุนำ

85,004

อัตราต่อแสน
ประชากร
26,269.37

44,520.80

โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน

84ม073

25,981.66

40,899.59

โรคเนื้อเยื่อ
ผิดปกติ

54,520

16,848.69

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

สาเหตุ

รวม

ความดันโลหิตสูงที่ 84,979
ไม่มีสาเหตุนำ
การติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจ
ส่วนบน
ฟันผุ

อัตราต่อแสน
ประชากร
26,223.07

61,265

18,905.33

51,878

16,008.67
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พ.ศ. 2561
อันดับ

สาเหตุ

รวม

พ.ศ.2562
อัตราต่อแสน
ประชากร
29,854.55

พ.ศ.2563

สาเหตุ

รวม

โรคความผิดปกติ
อื่นของฟันและ
โครงสร้าง

45,633

อัตราต่อแสน
ประชากร
14,102.28

สาเหตุ

รวม

เนื้อเยื่อผิดปกติ

47,077

อัตราต่อแสน
ประชากร
14,527.16

4.

อาการแสดง
95,445
ผิดปกติที่พบได้จาก
การตรวจทาง
คลีนิก

5.

โรคระบบกล้ามเนื้อ 94,493
รวมโครงร่าง
โรคที่เกี่ยวกับต่อม 92,204
ไร้ท่อ โภชนาการ
โรคติดเชื้อและ
47,284
ปรสิต

29,556.77

โรคเบาหวาน

44,823

13,851.96

เบาหวาน

44,509

13,734.72

28,840.79

โรคฟันผุ

39,439

12,188.10

32,731

10,100.23

14,790.12

26,648

8,235.21

26,305

8,117.27

โรคระบบลืบพันธุ์
รวมทางเดิน
ปัสสาวะ
โรคผิวหนังและเนื้อ
เยื้อใต้ผิวหนัง

42,205

13,201.44

22,188

6,856.91

พยาธิสภาพของ
หลังส่วนอื่น ๆ

19,312

5,959.35

33,941

10,616.52

การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆไม่
ระบุเฉพาะ
โรคอื่น ๆของ
หลอดอาหาร
กระเพาะ
โรคพยาธิสภาพ
ของหลังส่วนอื่นๆ

ความผิดปกติอื่น
ๆ ของฟัน
การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่น ๆ , ไม่
ระบุเฉพาะ

19,960

6,168.38

17,990

5,551.41

สาเหตุจาก
ภายนอกอื่นๆ

24,105

7,539.88

โรคอื่นๆ ของ
ผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

18,918

5,846.36

โรคอื่น ๆ ของ
หลอดอาหาร
กระเพาะ
โรคอื่น ๆ ของ
ผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

17,098

5,276.15

6.
7.

8.

9.
10.

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ระบบข้อมูล HDC)
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 256๔
สาเหตุการป่วยที่ สำคัญ ย้อนหลัง ๓ ปี การจัดอันดับ สาเหตุป่วยจากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่ม
สาเหตุ 21 กลุ่มโรค พ.ศ.256๔ พบว่า อัตราป่วยของผู้ป่วยนอกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูงที่
ไม่มีสาเหตุนำ 26,223.07 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน 18,905.33 และ ฟันผุ 16,008.67
ต่อแสนประชากร ตามลำดับ
ตารางที่ 1.110 แสดงจำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก พ.ศ.2560 - 2562
พ.ศ. 256๑

พ.ศ.256๒

1.
2.

ปอดบวม
ภาวะแทรกซ้อน
อื่นๆของการ
ตั้งครรภ์และการ
คลอด

2,851
1,677

อัตราต่อ
แสน
ประชากร
891.77
524.55

3.

ไข้จากไวรัสที่นำ
โดยแมลงและ
ไข้เลือดออกที่เกิด
จากไวรัสอื่นๆ

1,658

518.61

อันดับ

สาเหตุ

รวม

พ.ศ.256๓

ปอดบวม
ไข้จากไวรัสที่นำ
โดยแมลงและ
ไข้เลือดออกที่
เกิดจากไวรัส
อื่นๆ

2,110
1,958

อัตราต่อ
แสน
ประชากร
652
605

การดูแลมารดา
อื่นๆที่มีปัญหา
เกี่ยว กับทารก
ในครรภ์และถุง
น้ำคร่ำและ

1,626

502

สาเหตุ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

รวม

สาเหตุ

รวม

ปอดบวม
1,664
การดูแลมารดาอื่น ๆ 1,606
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ทารกในครรภ์ และ
ถุงน้ำคร่ำ และปัญหา
ที่อาจจะเกิดได้ใน
ระยะคลอด
ภาวะแทรกซ้อนอื่น 1,402
ๆของการตั้งครรภ์
และการคลอด
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อัตราต่อ
แสน
ประชากร
513.48
495.58

432.63

พ.ศ. 256๑
อันดับ

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

สาเหตุ

รวม

การดูแลมารดา
อื่นๆที่มีปัญหา
เกี่ยวกับทารกใน
ครรภ์และถุง
น้ำคร่ำและปัญหา
ที่อาจจะเกิดได้ใน
ระยะคลอด
โรดหลอดลม
อักเสบ ถุงลมโป่ง
พองและปอดชนิด
อุดกั้นแบบเรื้อรัง
อื่น
หลอมลมอักเสบ
เฉียบพลันและ
หลอดลมเล็ก
อักเสบเฉียบพลัน

1,641

โรคอักเสบติดเชื้อ
ของผิวหนังและ
เนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง

908

การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอื่นๆไม่ระบุ
เฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างการ
โรคหืด
โรคอื่นๆของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ

1,363

1,142

พ.ศ.256๒
อัตราต่อ
แสน
ประชากร

513.29

426.34

357.21

284.02

873

273.07

780
778

245.63
243.35

สาเหตุ

รวม

ปัญหาที่อาจจะ
เกิดได้ในระยะ
คลอด
ภาวะแทรกซ้อน 1,502
อื่นๆ ของการ
ตั้งครรภ์และการ
คลอด

พ.ศ.256๓
อัตราต่อ
แสน
ประชากร

464

รวม

1,102

340.06

892

275.26

804

248.10

732

225.88

635

195.95

592
556

182.68
171.57

โรคหลอดลมอักเสบ
ถุงลมโป่งพองและ
ปอดชนิดอุดกั้นแบบ
เรื้อรังอื่น

โรคหลอดลม
1,401
อักเสบ ถุงลม
โป่งพองและ
ปอดชนิดอุดกั้น
แบบเรื้อรังอื่น
การบาดเจ็บระบุ 931
เฉพาะอื่นๆ ไม่
ระบุเฉพาะฯ

433

หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันและ
หลอดลมเล็ก
อักเสบ
เฉียบพลัน
โรคอักเสบติด
เชื้อของผิวหนัง
และเนื้อเยื่อใต้
ผิวหนัง
โรคจากไวรัสอื่น
โรคอื่นๆ ของ
ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ

271

876

สาเหตุ

อัตราต่อ
แสน
ประชากร

โรคอักเสบติดเชื้อ
ของผิวหนังและนื้อ
เยื่อใต้ผิวหนัง
288
281 การบาดเจ็บ
ระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่
ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย

870

269

856
791

265
244

โรคอื่น ๆ ของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ
หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันและ
หลอดลมเล็กอักเสบ
เฉียบพลัน
โรคหืด
ต้อกระจกและความ
ผิดปกติของเลนส์อื่น
ๆ

ที่มา : จาก 43 แฟ้ม (แฟ้ม Diagnosis_ipd) ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 256๔

จากตาราง การจัดอันดับสาเหตุป่วยจากรายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค พ.ศ.256๓
พบว่า อัตราป่วยของผู้ป่วยใน สูงสุด ๓ อันดับแรก คือ ปอดบวม ๕๑๓.๔๘ ต่อแสนประชากร ,การดูแล
มารดาอื่ น ๆ ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ทารกในครรภ์ และถุง น้ำคร่ำ และปัญ หาที่ อาจจะเกิ ด ได้ ในระยะคลอด
๔๙๕.๕๘ ต่อแสนประชากร และ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 432.63 ต่อแสน
ประชากร ตามลำดับ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

126

(๑๐) การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
สุขภาพมารดา
สถานการณ์ การตายของมารดาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2561-2563 คือ 81.19, 81.39 และ
118.11 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามลำดับ โดยในปี 2564 (ต.ค. 2563 ถึง พ.ค. 2564) มีมารดา ตาย 1
ราย (เดือน มีนาคม 2564) คิดเป็นอัตราการตายของมารดา เท่ากับ 55.34 รวมจำนวนมารดาตาย 10 ราย
สาเหตุการตายมาจากสาเหตุทางสูติกรรม จำนวน 3 ราย และสาเหตุทางอ้อม จำนวน 7ราย โดยครึ่งหนึ่งเป็น
สาเหตุการตายที่ป้องกันได้ จำนวน 1 ราย อย่างไรก็ตามสาเหตุการเสียชีวิตเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้
จังหวัดสตูลมีระบบเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง มีการทบทวน และวิเคราะห์สาเหตุการตาย
มารดา และ near miss case รวมถึงเข้าประชุมวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาระดับเขต ซึ่งในปีงบประมาณ
2564 จังหวัดสตูล จากการประชุมวิเคราะห์การตายของมารดา เบื้องต้นในการประชุมคณะกรรมการ MCH
Board โดยวิเคราะห์ Three Delays Model พบว่ามารดารายนี้ ที่ตายสาเหตุจ ากความล่าช้าในการได้รับ
บริการที่ถูกต้อง/มีคุณภาพ
นอกจากนี้ผู้บริหารให้ความสำคัญ มีนโยบายในการดูแลหญิงครรภ์โดยแบ่งตามพื้นที่รับผิดชอบ (Area
Base) ของนักส่งเสริมสุขภาพครอบครัว (นสค.) สามหมอ มีการส่งต่อข้อมูลเคสจากห้องคลอด หรือเคสเสี่ยง
ขณะตั้ง ครรภ์ จาก Case manger ไปยัง นสค. เพื่อให้ติดตาม/ ดูแลเคสเสี่ยงที่ บ้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
จังหวัดสตูลมีสูติแพทย์รับผิดชอบดูแลอำเภอครบทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์/ พยาบาลใน
อำเภอที่ดูแลมีการนำเสนอข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ทุกเดือน
มีมาตรการลดการตายมารดา ระยะก่อนตั้งครรภ์ เน้นการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
โดยการรับประทานยาเม็ด เสริมธาตุเหล็กและโฟเลต เน้นให้มีการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อการ
วาง แผนดูแลหญิ งตั้งครรภ์ที่ มี ภาวะเสี่ยงสูงให้ได้รับ การดูแลตามมาตรฐาน ระยะตั้งครรภ์/ฝากครรภ์ มี
เจ้าของCase รับผิดชอบในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ติดสติกเกอร์สี สื่อชัดเจนว่าเป็นหญิงตั้งครรภ์
เสี่ยง สติกเกอร์เฝ้าระวังภาวะคลอดก่อ นกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ และส่งต่อข้อมูล ทาง line group ของ
MCH ระดับอำเภอ พบสูติแพทย์ประจำโซน เพื่อวางแผนการดูแลในระยะตั้งครรภ์ และระยะคลอดต่อไป
ซึ่งปี 2564 ยังไม่มีมารดาตายจากPPH เนื่องจากปี 2563 มีมารดาตายหลังคลอด และมีการ
ปรับกระบวนการเยี่ยม ผลจาการเยี่ยมหลังคลอดได้เกินเป้าหมายได้ ร้อยละ 77.99 แต่ยังพบว่ามีตัวชี้วัดบาง
ตัวไม่ ผ่านเกณฑ์ ร้อ ยละหญิงตั้งครรภ์ ได้รับ ยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก ต่ำกว่าเป้าหมายมาก ร้อยล ะ
62.12 สำหรับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ทั้งจังหวัดทำได้ไม่เกินเป้าหมาย ร้อยละ13.47 พบ ซีดสูงสุดที่
อำเภอเมือง ร้อยละ 18.67
สุขภาพกลุ่มปฐมวัย
จังหวัดสตูลได้มีก ารดำเนินงานพัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย โดยใช้เครื่องมือ DSPM และ DAIM มา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 มีการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยทุกระดับ มีการนิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่มีการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในบางปีได้กำหนดเป็น
ตัวชี้วัดการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอและในปีงบประมาณ
2561 จังหวัดได้เริ่มดำเนินการตามแนวทางมหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต เพื่อเพิ่มการดูแลด้านโภชนาการ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ในเด็กปฐมวัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาเด็กและครอบครัวระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มีก าร
ประชุมคณะกรรมการ ให้ความรู้และฝึกทักษะแก่พ่อ/ แม่ / ผู้ปกครอง ในการจัดกิจกรรม กิน กอด เล่นกับลูก
เล่านิทาน ดูแลช่องปากและการนอนอย่างเพียงพอ นำเสนอแนวคิดและรูปแบบการดำเนินการในที่ป ระชุม
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด จากกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒ นาการสมวัยอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ คือ มากกว่าร้อยละ 90 ของทุกปี
ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 จังหวัดสตูล เด็กอายุ 0 - 5 ปี
จำนวน 8,727 คน มีพัฒ นาการสมวัย จำนวน 7,460 คน คิดเป็นร้อยละ 85.48 อำเภอที่พบพัฒนาการ
สมวัยมากที่สุดคือ อำเภอควนกาหลง คิดเป็นร้อยละ 89.04 รองลงมา คือ อำเภอควนโดน, ท่าแพ, เมืองสตูล,
ทุ่งหว้าและมะนัง คิดเป็นร้อยละ 88.62, 88.59, 86.44, 84.63 และ 83.18 ตามลำดับ อำเภอที่เด็กอายุ 0
- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยน้อยที่สุดคือ อำเภอละงู คิดเป็นร้อยละ 80.44 จังหวัดสตูลได้คัดกรองพัฒนาการ
เด็ก ปฐมวัยด้วยเครื่อ งมื อ DSPM ในเด็ก อายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือน เด็ก ทั้ งหมดจำนวน 8,727 คน
ได้รับการคัดกรองทั้ งหมด จำนวน 7,784 คน คิดเป็นร้อยละ 89.19 ไม่ผ่านเกณฑ์กรมอนามัย (เกณฑ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90) อำเภอที่ คัดกรองพั ฒ นาการมากที่ สุด คืออำเภอควนกาหลง คิดเป็นร้อยละ 95.53
รองลงมา คือ อำเภอทุ่งหว้า, ท่าแพ, ควนโดน, เมืองสตูล, และมะนัง คิดเป็นร้อยละ 92.95, 92.32, 90.48,
88.61 และ 86.80 ตามลำดับ อำเภอที่เด็กอายุ 0 - 5 ปี ได้รับการคัดกรองน้อยที่สุดคือ อำเภอละงู คิดเป็นร้อย
ละ 84.25 เด็กที่ได้รับการคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าจำนวน 1,742 คน คิดเป็นร้อยละ 22.38 ผ่าน
เกณฑ์ ก รมอนามั ย (เกณฑ์ ไม่ น้อ ยกว่า ร้อยละ 20) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ ต้องได้รับการติดตามกระตุ้น
พัฒนาการภายใน 30 วัน จำนวน 1,742 คน ติดตามได้ จำนวน 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 74.17 ไม่ผ่าน
เกณฑ์กรมอนามัย (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) เมื่อวิเคราะห์เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้ารายบุคคลพบว่าส่วน
ใหญ่เกิดจากการเลีย้ งดู พบสงสัยล่าช้าด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญามากที่สุด รองลงมา ด้านความ
เข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา ด้านการเคลื่อนไหว และด้านการช่วยเหลือและสังคม เด็กที่พัฒนาการล่าช้าได้รบั
การส่งต่อและกระตุ้นด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐาน จำนวน 31 ราย ได้รับการกระตุ้น 22 ราย คิด
เป็นร้อยละ 70.97 อำเภอที่กระตุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือ อำเภอเมืองสตูลและมะนัง รองลงมา คือ อำเภอทุ่ง
หว้า ควนโดน ท่าแพ และละงู คิดเป็นร้อยละ 90, 66.67, 60 และ 33.33 ตามลำดับ อยู่ระหว่างการติดตาม
ภายใน 60 วัน จำนวน 5 ราย ติดตามไม่ได้ 4ราย (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
กลุ่มวัยทำงาน
สถานการณ์โรคเบาหวาน
จำนวนและอัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร จังหวัดสตูล ปี 2563 จำนวน 1232
รายคิดเป็น 380.64 ต่อแสนประชากร จำนวนและอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่ม เสี่ย งเบาหวาน
จังหวัดสตูล ปี 2563 จำนวน 169 รายคิดเป็นร้อยละ 1.39 จำนวนและร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดสตูล ปี 2563 จำนวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.87
สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง
จำนวนและอัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร จังหวั ดสตูล ปี 2563 จำนวน
3146 ราย คิดเป็น 972.24 ต่อแสนประชากร จำนวนและอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจากกลุ่มเสี่ยง
ความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ปี 2563 จำนวน 23 รายคิดเป็นร้อยละ 1.77 จำนวนและร้อยละการตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดสตูล ปี 2563 จำนวน 3639 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.52
ผู้สูงอายุคณ
ุ ภาพ
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ตารางที่ 1.111 ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจำวัน แยกรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2564
อำเภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม

จำนวน
ผู้สูงอายุ
13,403
3,294
4,064
3,222
9,341
2,737
1,880
37,941

คัดกรอง
ADL
10,833
3,041
3,627
2,996
7,811
2,556
1,778
32,642

ร้อยละ

กลุ่ม1

ร้อยละ

กลุ่ม2

ร้อยละ

กลุ่ม3

ร้อยละ

80.83
92.32
89.25
92.99
83.62
93.39
94.55
86.03

10,545
2,978
3,470
2,914
7,761
2,485
1,688
31,841

97.34
97.93
95.67
97.26
99.36
97.22
94.94
97.55

221
39
132
63
25
61
74
615

2.04
1.28
3.64
2.10
0.32
2.39
4.16
1.88

67
24
25
19
25
10
16
186

0.62
0.79
0.69
0.63
0.32
0.39
0.90
0.57

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จากตาราง ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (
ADL) จำนวนทั้ง หมด 32,642 คน จากจำนวนผู้สูง อายุทั้ งหมด 37,941 คน (คัดกรองร้อยละ 86.03)
พบว่าเป็นกลุ่มที่ 1 (ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้ ) (ร้อยละ 97.55) มาก
ที่สุด อำเภอละงู (ร้อยละ 99.36) น้อยที่สุด อำเภอมะนัง (ร้อยละ 94.94) กลุ่มที่๒ (ช่วยเหลือตัวเองและ
ดูแลตนเองได้บ้าง) (ร้อยละ 1.88) มากที่สุดอำเภอมะนัง (ร้อยละ 4.16) น้อยที่สุดอำเภอละงู (ร้อยละ0.32)
กลุ่มที่ ๓ (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) (ร้อยละ 0.57) มากที่สุดอำเภอเมืองมะนัง (ร้อยละ 0.90) น้อยที่สุดอำเภอ
ละงู (ร้อยละ 0.32)
(๑๑) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล
การระบาดระลอกแรก
มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 18 ราย ไม่
มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 18 ราย เพศชาย จำแนกตามกลุ่มอายุ พบอายุต่ำสุด 19 ปี อายุสูงสุด 74
ปี อายุเฉลี่ย 44 ปี ผู้ป่วยทั้ ง 18 ราย เป็นผู้ป่วยในระบบกั กกัน State Quarantine จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นผู้
เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย (กลุ่มดะวะห์)
สถานการณ์ระลอกใหม่
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 4 ราย
เป็นผู้ป่วยในระบบกักกัน State Quarantine จังหวัดสตูล เพศชาย อายุ 31, 34, 39 และ 61 ปี ตามลำดับ
ซึ่งเป็นผู้เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย และ
กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า เพศชาย 1 ราย อายุ 37
ปี เพศหญิง 1 ราย อายุ 23 ปี ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลทุ่งหว้า
ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 6 ราย
สถานการณ์ ระลอกใหม่ เมษายน 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 5 กรกฎาคม 2564
รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
เป็นผู้ป่วยในระบบกักกัน State Quarantine จังหวัดสตูล จำนวน 3 ราย รายที่ 1 เพศชาย สัญชาติ
ไทย อายุ 37 ปี เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย รายที่ 2 ,3 เพศชาย สัญชาติอินโดนีเซีย อายุ 30, 33 ปี
ตามลำดับ เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย (พรบ.คนเข้าเมือง)
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มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสตูล ภายในประเทศ
รายแรกผลตรวจพบเชื้อ ในวันที่ 13 เมษายน 2564 (ศบค.ประกาศ 14 เมษายน 2564) จำนวนสะสม
177 ราย (เรือนจำ/ที่ต้องขั ง จำนวน 2 ราย) สัญ ชาติไทย จำนวน 176 ราย ต่างชาติ (สัญ ชาติญี่ปุ่น )
จำนวน 1 ราย จำแนกเป็น คนภายในจังหวัดสตู ล จำนวน 169 ราย เป็ นคนต่างจัง หวัด จำนวน 8 ราย
(กรุงเทพ ฯ 1 ราย, นครศรีธรรมราช 4 ราย, ปัตตานี 3 ราย) ผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 61 ราย กำลังรักษาอยู่
116 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
พบในเพศชาย ร้อยละ 62.84 เพศหญิง ร้อยละ 37.15 พบในช่วงกลุ่มอายุมากที่สุด 11 - 20 ปี
จำนวน 52 ราย อายุน้อยที่สุด 5 เดือน อายุสูงสุด 84 ปี อายุเฉลี่ย 34 ปี เมื่อจำแนกเป็นกลุ่มสัมผัส พบผู้
สัมผัสผู้ป่วย ร้อยละ 70.49 มัรกัสยะลา 23.49 และจากพื้นที่เสี่ยง ร้อยละ 6.01
ตารางที่ 1.112 จำนวนผู้ป่วย/ผู้ป่วยเสียชีวิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำแนกราย
พื้นที่ จังหวัดสตูล
อำเภอ

ผู้ป่วยระลอกที่ 1

เมือง
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง
รวม
ต่างประเทศ
เรือนจำ/ที่ต้องขัง

0
0
0
0
0
0
0
0
18
0

ผู้ป่วยระลอกที่
ผู้ป่วยระลอกที่
รวม
ผู้ป่วยเสียชีวิต
2
3
0
69
69
0
0
58
58
0
0
4
4
0
0
24
24
0
0
2
2
0
2
7
9
0
0
11
11
0
2
175
177
0
4
3
25
0
0
2
2
0
ที่มา : งานระบาดวิทยา สสจ.สตูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

(1๒) การบริหารจัดการสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วิกฤตการณ์ใหญ่ของโลกในปัจจุบันเป็นวิกฤตความซับซ้อน ที่พหุมิ ติเข้ามาเชื่อมโยงกัน โลก
กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์หลายด้านพร้อมกัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ
ในปัจจุบันนี้ คือ เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน โดยมีการระบาดครั้ง
แรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปี 2019 คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) มีการ
ระบาดเป็นวงกว้าง สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการติดเชื้อโรคดังกล่าวช่วงเดือนมกราคม 2563 และเกิดการ
ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน ขยายการระบาดในไทยเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบในทุกมิติอย่างรุนแรงกับชีวิติ
ความเป็นอยู่ของทุกคน ทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวทุกประเทศทั่วโลกซึ่ง
รัฐบาลแต่ละประเทศต้องรับมือ เพื่อผ่านพื้นให้ได้อย่างดีที่สุด ปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า การลงทุน อาศัย
ความร่วมมื อจากทุ กภาคส่วน สำหรับประเทศไทยได้มี การป้องกั นแก้ ไขปัญ หาดังกล่าวในทุกมิ ติจนผ่านพ้น
วิกฤตดังกล่าวในระยะแรก และต้องเตรียมการเพือ่ เผชิญเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระลอกต่อไป เนื่องจากสถานการณ์
ทั่วโลกยังคงมีผู้ติดเชื้อฯ เป็นจำนวนมาก และมีการการระบาดระลอก 2 ในหลายประเทศ และจนกว่าจะมี
วัคซีนป้องกันโรคฯ ดังกล่าว
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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สำหรับการจังหวัดสตูลได้มีการเตรียมพร้อมตัง้ รับโดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกัน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้บัญชาการศูนย์
ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการประชุม
ติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการทุกสัปดาห์ จังหวัดสตูลได้มีการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับมือ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ อาทิ พื้นที่
ด่านชายแดน พื้นที่เกาะหลีเป๊ะซึ่งมีนกั ท่องเที่ยวจำนวนมาก และได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคฯ ทั้งนีม้ ีการติดตามข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในเชิงรุก การรายงาน
สถิติผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ COVID-19 แบบรายวัน ให้ความรู้มาตรการป้องกันและการดูแลตนเองสำหรับ
ประชาชนทั่วไป การแนะนำวิธีการปรับตัวและปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดูแลตนเองของประชาชน พร้อมทั้งการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชากรกลุม่ เสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel surveillance) การ
สำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) สำหรับกรณีการระบาดของโรค COVID-19
การตั้งโรงพยาบาลสนามไว้รองรับกรณีมีผปู้ ่วย จัดให้มีทมี ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคประจำหมูบ่ ้านเพื่อทำงาน
เชิงรุก การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย (Community Intervention and Law Enforcement) การ
กำกับติดตามและประเมินผล เป็นต้น
7. คุณภาพชีวิต
ข้อมูลด้านสถานการณ์ครอบครัว
ตารางที่ 1.113 ข้อมูลจำนวนและอัตราการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้าง พ.ศ. 2553-2563 จังหวัดสตูล
จำนวนการสมรส
อัตราการสมรส(1)

2553
1,260
4.24

2554
1,445
4.79

2555
1,756
5.74

2556
1,496
4.83

2557
1,357
4.34

ปี พ.ศ.
2558
1,225
3.88

จำนวนการหย่าร้าง
อัตราการหย่าร้าง(2)

273
0.92

270
0.90

302
0.99

298
0.96

282
0.90

307
0.97

สถานะข้อมูล

2559
1,141
3.59

2560
1,253
3.92

2561
1,415
4.4

2562
1,319
4.08

2563
1,109
3.42

298
0.94

375
1.17

399
1.24

400
1.24

441
1.36

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563
หมายเหตุ (1) อัตราการสมรสต่อประชากร 1,000 คน
(2) อัตราการหย่าร้างต่อประชากร 1,000 คน

จากตาราง แสดงจำนวนอัตราการจดทะเบียนสมรสและการหย่าร้าง ตั้งแต่ปี 2553 – 2563 จะเห็น
ได้ว่าอัตราการจดทะเบียนสมรสในพื้ นที่ จังหวัดสตูลในช่วง ปี 2561- 2563 มีอัตราการจดทะเบียนลดลด
ในขณะที่อัตราการหย่าร้างของจังหวัดสตูลมีจำนวนเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ตัวชี้วัดด้านครอบครัวอบอุ่น ปี 2561-2562
จากการสำรวจข้อมูลครอบครัวอบอุ่น ในปี 2561 มีการสำรวจครัวเรือนทั้งหมด 71,308
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,224 ครัวเรือน (99.95 %) ไม่ผ่านเกณฑ์ 84 ครัวเรือน (0.12 %) และ
ปี 2562 มีการสำรวจครัวเรือนทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,669 ครัวเรือน (99.87
%) ไม่ผ่านเกณฑ์ 96 ครัวเรือน (0.13 %)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางที่ 1.114 ข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสตูลจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
ปี 2561-2562
การสำรวจ
จำนวนครัวเรือนที่สำรวจ
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

ปี 2561

ปี 2562

71,300
71,224 (99.95 %)
84 (0.12 %)

71,795
71,669 (99.87 %)
96 (0.13 %)

ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูล(จปฐ.) ปี 2561-2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

ตารางที่ 1.115 แสดงข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2560-2563
ปี
2560
2561
2562
2563

จำนวน
เหตุการณ์
ในครอบครัว
29
31
27
21

ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
ชาย
29
31
26
19

หญิง
0
0
1
2

ไม่ระบุเพศ
0
0
0
0

ผู้ถูกกระทำความรุนแรง ใน
ครอบครัว
ชาย หญิง ไม่ระบุเพศ
3
26
0
2
29
0
1
26
0
1
20
0

จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัว
ที่มีการดำเนินคดี
10
6
13
7

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563

จากข้อมูลสถิติการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจากศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 รวมจำนวนทั้งหมด 104 ราย ,
ปี พ.ศ.2560 จำนวน 26 ราย ปี พ.ศ.2561 จำนวน 31 ราย ปี พ.ศ.2562 จำนวน 27 ราย และปี พ.ศ.
2563 จำนวน 20 ราย โดยสถานการณ์ก ารกระทำความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูลส่วนใหญ่ผู้ที่
กระทำความรุนแรงเป็นเพศชายและผู้ที่ ถูก กระทำความรุนแรงจะเป็นเพศหญิง โดยในปี ๒๕๖๒ มี ผู้ที่ ถูก
กระทำความรุนแรงในครอบครัวจนถึงแก่ชีวิตถึง ๒ ราย สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดสตูล
เรียงลำดับได้ ดังนี้ คือ ๑) เมาสุราและจากฤทธิ์ยาเสพติด ๒) ความรุนแรงทางเพศ (การข่มขืน) ๓) การหึงหวง
การนอกใจ ๔) การพูดจาดุด่าถูกดูถูกดูแคลน
ข้อมูล ผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2563 จัง หวัดสตูล มี จ ำนวนประชากร 324,098 คน เป็นประชากรผู้สูงอายุ จำนวน
42,984 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 324,098 คน โดยจำแนกเป็นประชากร
ผู้สูงอายุชาย จำนวน 19,568 คน คิดเป็นร้อยละ 45.52 ประชากรผู้สูงอายุหญิง จำนวน 23,416 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.48 ทั้งนี้จังหวัดสตูลมีจำนวนผู้สูงอายุ อายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 83 คน
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ภาพที่ 1.43 แผนภูมิตารางข้อมูลจำนวนประชากรผู้สูงอายุจังหวัดสตูลปี 2559 -2563
44,000
42,984

42,000

41,357

40,000

39,482

38,000
36,000

37,974
36,586

34,000
32,000

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563

จากแผนภูมิ แสดงจำนวนผู้สูงอายุของจังหวัดสตูล ผู้สูงอายุของจังหวัดสตูลมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดย
ในปี 2559 จำนวน 36,586 คน คิดเป็นร้อยละ 11.52 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 317,612 คน ในปี
2560 จำนวน 37,974 คน คิดเป็นร้อยละ 11.88 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 319,700 คน ปี 2561
จำนวน 39,482 คน คิดเป็นร้อ ยละ 12.28 ปี ของจำนวนประชากรทั้ งหมด 321,574 คน ปี 2562
จำนวน 41,357 คน คิดเป็นร้อยละ 12.78 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 323,586 คน และในปี 2563
จำนวน 42,984 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 324,098 คนจะเห็นว่าสัดส่วน
ของผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปีจากตัวเลขร้อยละของผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2559 แสดงให้เห็นว่าจังหวัด
สตูลเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ตารางที่ 1.116 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป จังหวัดสตูล
ที่

อำเภอ

1
2
3
4
5
6
7
รวม

เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ท่าแพ
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง

100 ปี
มากกว่า 100ปี
จำนวน
ช
ญ
ช
ญ
(คน)
0
8
5
11
24
1
2
0
3
6
0
3
1
6
10
2
0
1
3
6
4
5
9
10
28
0
0
3
2
5
0
1
2
1
4
7
19
21
36
83
ที่มา : รายงานประชากร ระบบ Health Data Center: HDC กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จังหวัดสตูล มีผู้สูงอายุ อายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 83 คน ซึ่งอาศัยอำเภอละงู จำนวน 28
คน อำเภอเมืองสตูล จำนวน 24 คน อำเภอควนกาหลง จำนวน 10 คน อำเภอควนโดน 6 คน อำเภอท่าแพ
6 คน อำเภอทุ่งหว้า 5 คน และอำเภอมะนัง 4 คน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การได้รับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ เป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุพึงได้รับตามกฎหมาย จากข้อมูลตั้งแต่
ปี 2559-2563 พบว่าจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
โดยมีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี 2559 จำนวน 31,102 คน คิดเป็นร้อยละ 85.01 ของจำนวน
ผู้สูงอายุ 36,586 คน, ปี 2560 จำนวน 32,609 คน คิดเป็นร้อยละ 85.87 ของจำนวนผู้สู งอายุ 37,974
คน,ปี 2561 จำนวน 33,800 คน คิดเป็นร้อยละ 85.61 ของจำนวนผู้สูงอายุ 39,482 คน,ปี 2562
จำนวน 34,894 คน คิดเป็นร้อยละ 84.37 ของจำนวนผู้สูงอายุ 41,357 คน,และในปี 2563 จำนวน
36,409 คน คิดเป็นร้อยละ 84.70 ของจำนวผู้สูงอายุ 42,984 คน
ตารางที่ 1.117 จำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจังหวัดสตูล พ.ศ.2559 - 2563
อำเภอ
อ.ควนกาหลง
อ.ควนโดน
อ.ท่าแพ
อ.ทุ่งหว้า
อ.มะนัง
อ.เมือง
อ.ละงู
รวม

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
3,332
3,527
3,688
3,801
4,002
2,709
2,794
2,902
3,010
3,081
2,719
2,919
2,993
3,133
3,316
2,317
2,474
2,575
2,623
2,731
1,609
1,666
1,731
1,834
1,935
10,899
11,414
11,759
12,155
12,722
7,517
7,815
8,152
8,338
8,622
31,102
32,609
33,800
34,894
36,409
ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ธันวาคม 2563

จากการศึกษาและรวบรวมสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล พบว่าผู้สูงอายุมีปั ญหาสุขภาพ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ปัญหาไม่มีงานทำ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ปัญหาสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม
ไม่ได้รับ การดูแลจากบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเนื่องจากบุคคลในครอบครัวต้องทำงานและส่วนใหญ่จ ะแยก
ออกเป็นครอบครัวเดี่ยว
ข้อมูลสถานการณ์คนพิการ
ตารางที่ 1.118 จำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล พ.ศ.2559 - 2563
ปี พ.ศ.
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จำนวนคนพิการ

6,887

7,554

8,514

ปี 2562
9,074

ปี 2563
10,076

ที่มา: สนง.พมจ.สตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563

จากข้อ มูล คนพิก ารที่ มีบัตรประจำตัวคนพิก ารที่ มีภูมิ ล ำเนาในจังหวัดสตูล พบว่ามี แนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2559 จำนวนคนพิการ 6,887 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวน
ประชากร 317,612 คน, ปี พ.ศ.2560 จำนวนคนพิการ 7,554 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36 ของจำนวน
ประชากร 319,700 คน, ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 8,514 คน คิด เป็นร้อยละ 2.68 ของจำนวนประชากร
321,574 คน และในปี พ.ศ.2562 จำนวนคนพิการ 9,074 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของจำนวนประชากร
323,586 คน และ ปี พ.ศ.2563 จำนวน 10,076 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 คน ของประชากร 324,098 คน
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ตารางที่ 1.119 แสดงจำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล จำแนกตามอำเภอ ปี พ.ศ. 2563
อำเภอ

ทางการ
เห็น

ทางการได้ยิน
หรือสือ่
ความหมาย

ทางการ
เคลือ่ นไหวหรือ
ทางร่างกาย

ทางจิตใจ
หรือ
พฤติกรรม

ทาง
สติปัญญา

ทางการ
เรียนรู้

ทางออทิสติก

พิการซ้ำซ้อน

รวม

เมือง

187

803

1,713

180

352

84

32

206

3,557

ละงู

135

330

1,058

172

222

19

16

132

2,084

ควนโดน

48

169

508

55

98

12

9

43

942

ท่าแพ

42

191

823

52

138

10

5

45

1,306

ควนกาหลง

69

173

408

50

117

13

9

65

904

ทุ่งหว้า

43

108

402

68

84

10

2

25

742

มะนัง

31

93

278

22

58

26

2

31

541

รวม

555

1,867

5,190

599

1,069

174

75

547

10,076

ที่มา : สนง.พมจ.สตูล ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563

จากตารางแสดงจำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล จำแนกตามอำเภอ พบว่าคนพิการที่มีบัตรประจำตัว
คนพิการที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสตูล จำนวน 10,076 คน โดยเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของประชากรใน 3
อันดับแรกพบว่าอาศัยในเขตอำเภอเมืองมากที่สดุ จำนวน 3,557 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 รองลงมาอำเภอ
ละงู จำนวน 2,084 คน คิดเป็นร้อ ยละ 20.68 และอำเภอท่ าแพ จำนวน 1,306 คน คิดเป็นร้อยละ
12.96
ภาพที่ 1.44 แผนภูมิแสดงจำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล จำแนกตามประเภทความพิการ ปี พ.ศ.2563

จากแผนภูมิ แสดงจำนวนคนพิการในจังหวัดสตูล จำแนกตามประเภทความพิการ พบว่ามีคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด จำนวน 5,150 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาพิการทางการ
ได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 5,190 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และพิการทางสติปัญญา จำนวน 1,069 คน
คิดเป็นร้อยละ 11
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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สภาพปัญหาของคนพิการ
- คนพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากสภาพความพิการ ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
- คนพิการในพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ทีเป็นเกาะ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึง
- คนพิการเดินทางมาขอรับบริการลำบาก เนื่องจากสภาพความพิการและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
- ผู้ดูแลคนพิการมีภาระเลี้ยงดูคนพิการ ทำให้ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้
- ผู้ดูแลคนพิการขาดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดูแลคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการที่ติดเตียง
- คนพิการไม่ได้รับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอกับความต้องการ
ข้อมูลสถานการณ์ดา้ นเด็กและเยาวชน
ตารางที่ 1.120 แสดงจำนวนเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2563
จำนวนเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2563
มีจำนวนทั้งหมด 125,360 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.68
กลุ่มเป้าหมาย
ชาย
หญิง
เด็ก (0-17)
44,874
42,354
เยาวชน (18-25ปี)
19,732
18,400
รวม
64,606
60,754

รวม
87,228
38,132
125,360

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563

จากตาราง แสดงจำนวนเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลมีจำนวนทั้งหมด 125,360 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.68 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดสตูล แบ่งเป็น เด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) จำนวน 87,228
คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน 44,874 คน และเพศหญิงจำนวน 42,354 คน และเยาวชน (อายุ 18-25 ปี)
จำนวน 38,132 คน แยกเป็น เพศชายจำนวน 19,732 คน และเพศหญิงจำนวน 18,400 คน
ภาพที่ 1.45 แผนภูมิแสดงจำนวนการเกิดของเด็ก ในพื้นที่จังหวัดสตูล พ.ศ.2559 – 2563
หน่วย : คน
4,200
4,100

4,129

4,113

4,000
3,900

3,883

3,800
3,700
3,600
3,500

3,558

3,509

3,400
3,300
3,200
3,100

ที่มา : - รายงานการเกิด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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แผนภูมิ แสดงจำนวนการเกิดของเด็ก ในพื้นที่จังหวัดสตูล พ.ศ.2559 – 2563 พบว่าพื้นที่จังหวัด
สตูล อัตราการเกิด มีแนวโน้มอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลสถานการณ์เด็กของจังหวัด ในแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสถานการณ์ด้านการ
คุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ดังนี้
สถานการณ์
แหล่งข้อมูล
เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90.28
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เด็กและเยาวชนกระทำความผิดจำแนกตามอายุเพศและฐานความผิด จำนวน 358
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
คน ฐานความผิด 3 อันดับแรก ได้แก่
อันดับที่ 1 เสพยาบ้า/มียาบ้า/พืชกระท่อม/ขับเสพ จำนวน 283 คน
อันดับที่ 2 ลักทรัพย์ จำนวน 38 คน
อันดับที่ 3 ปืน
จำนวน 19 คน
เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ (ตาม ม.32 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก) 3 อันดับแรก ได้แก่
สนง.พมจ.สตูล /บ้านพักเด็กและ
อันดับที่ 1 เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำนวน 1,378 คน
ครอบครัวจังหวัดสตูล
อันดับที่ 2 เด็กพิการ
จำนวน 1,106 คน
อันดับที่ 3 เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ จำนวน 34 คน
เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ (ตาม ม.40 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก) 3 อันดับแรก
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ได้แก่
สตูล
อันดับที่ 1 เด็กที่ถูกทารุณกรรม
จำนวน 2 คน
อันดับที่ 2 เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด จำนวน 1 คน
เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
จำนวน 262 คน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เด็กและเยาวชนขับขี่รถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ (เด็กแว๊น)
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
จำนวน 109 คน
เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สนง.พมจ.สตูล
- ผู้ขอรับสิทธิ์ จำนวน19,483 คน / ผู้ได้รับเงินแล้ว จำนวน 19,079 คน
ที่มา: สนง.พมจ.สตูล ข้อมูล ธันวาคม 2563

8. ความยากจน
(1) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ตารางที่ 1.121 แสดงข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้น้อยตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556 – 2562
หน่วย : ครัวเรือน

ลำดับ
ปี 2556
ครั วเรื อ นที่ มี 2
ร า ย ได้ น้ อ ย
ต า ม เก ณ ฑ์
จปฐ.

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
116
114
184.
32
10

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ จปฐ ปี 2563 อยู่สรุปผลการสำรวจเนื่องจากติดสถานการณ์ณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(2) สัดส่วนคนยากจน
สัดส่วนคนจนของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นในอนาคต โดยร้อยละของสัดส่วนในช่วงเวลา
3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 อยู่ที่ร้อยละ 10.23, 12.56 และ 14.83 ตามลำดับ และมีอัตรา
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และกลุ่มจังหวัดอันดามัน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ร้อยล ะ 15.25
และหากเปรียบเทียบเป็นรายจังหวัดในกลุ่มอันดามันแล้ว มีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ที่มีสัดส่วนคนจนต่ำกว่า
จังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.26 5.96 และ 8.49 ตามลำดับ
ตารางที่ 1.122 จำนวนคนจน และสัดส่วนคนจน(ด้านรายจ่าย) ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปี 2559– 2562
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
ทั่วประเทศ
ภาคใต้
กลุ่มจังหวัดอัน
ดามัน
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
ตรัง

2559

สัดส่วนคนคน(ร้อยละ)
2560
2561

2562

2559

จำนวนคนจน (พันคน)
2560
2561

2562

8.61
12.35
8.39

7.87
11.84
7.89

9.85
15.25
11.09

6.24 5,810.1 5,324.8 6,682.5 4,326.2
11.27 1,137.5 1,096.2 1,327.2 1,081.2
8.13 33.08
29.03
40.75
29.4

6.35
5.12
0.52
16.62
5.81
15.93

5.03
3.41
0.07
16.9
10.23
11.69

8.49
5.96
4.26
22.76
12.56
12.55

5.69
2.75
0.40
16.43
14.83
8.73

23.7
13.7
2.8
42.4
16.3
99.6

18.9
9.2
0.4
43.3
28.9
73.5

31.9
16.2
22.9
58.5
35.6
79.4

23.9
6.9
2.4
45.0
43.4
55.0

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕64

ภาพที่ 1.46 สัดส่วนคนจน (ด้านรายจ่าย) ของกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศ พ.ศ. 2558 –2562

ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕64
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ภาพที่ 1.47 เส้นความยากจน(ด้านรายจ่าย) ปี 2558–2562

ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล ณ เดือนกรกฏาคม 2564

9. หนี้สินครัวเรือน
หนี้สินต่อครัวเรือนของจังหวัดสตูล มีแนวแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง ปี 2554-2562 โดยใน
ปี 2562 มีหนี้สินต่อครัวเรือน 177,974 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศทีม่ ีหนีส้ ินต่อครัวเรือน
164,055 บาทต่อครัวเรือน และระดับภาคใต้ที่มหี นี้สิน 150,128 บาทต่อครัวเรือน แต่หากพิจารณา
เปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดอันดามันจะมีหนีส้ ินต่อครัวเรือนต่ำกว่าจังหวัดภูเก็ต กระบี่และจังหวัดตรัง ซึ่งมี
หนี้สินต่อครัวเรือน 236,635 ,216,586 และ210,015 บาทต่อครัวเรือน ตามลำดับ
ภาพที่ 1.48 หนีส้ ินต่อครัวเรือนจังหวัดสตูล ภาคใต้ กลุม่ จังหวัดอันดามันและประเทศ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕64
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
139

10. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
ความเหลื่อ มล้ำด้านรายได้ห รือการกระจายรายได้ในจัง หวัดสตูล ในภาพรวมมี ปั ญ หาการ
กระจายรายได้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิท ธิ์ความไม่ เสมอภาคด้านรายได้ (Gini
coefficient) ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 0.28-0.31 เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาความ
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดสตูลกับกลุ่มอันดามัน พบว่า จังหวัดสตูลมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรง
มากกว่าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันคือ จังหวัดตรัง พังงา และภูเก็ต และมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรง
น้อยกว่าประเทศ (0.34) ซึ่งจะมีการคำนวณแบบ 10 กลุ่ม และ 5 กลุ่ม ค่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้หรือ
การกระจายรายได้ในจังหวัดสตูลเป็นไปทิศทางเดียวกัน แตกต่างกันเล็กน้อย
ภาพที่ 1.49 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้ พ.ศ. 2554 – 2562
เป็นการแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน เป็น 10 กลุ่ม

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕64

ภาพที่ 1.50 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้ พ.ศ. 2554-2562
เป็นการแบ่งรายได้ประจำของครัวเรือน เป็น 5 กลุ่ม

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕64
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11. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
สรุปผลการดำเนินงานเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล”
ตารางที่ 1.123 สรุปเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕63 ดังนี้
ประเภทบริการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
( 18 ก.ค. 57 – 30 ก.ย. 57)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
( 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
( 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
( 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)

เรื่อง
เข้า

ดำเนิน
การ

ยุติ

เรื่อง
เข้า

ดำเนิน
การ

ยุติ

เรื่อง
เข้า

ดำเนิน
การ

ยุติ

เรื่อง
เข้า

ดำเนิน
การ

ยุติ

เรื่อง
เข้า

ดำเนิน
การ

ยุติ

เรื่อง
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ดำเนิน
การ

ยุติ

เรื่อง
เข้า

ดำเนิน
การ

ยุติ

0
3
1
4
6
8
22

0
0
0
0
0
0
0

0
3
1
4
6
8
22

36
37
17
18
85
104
297

0
0
0
0
0
0
0

36
37
17
18
85
104
297

66
55
50
21
111
117
420

0
0
0
0
0
0
0

66
55
50
21
111
117
420

71
66
28
19
122
173
479

0
0
0
0
0
0
0

71
66
28
19
122
173
479

22
39
13
30
83
171
358

0
0
0
0
0
0
0

22
39
13
30
83
171
358

21
41
19
18
78
249
426

0
0
0
0
0
0
0

21
41
19
18
78
249
426

28
53
20
7
69
232
409

7
18
0
2
21
0
48

21
35
20
5
48
232
361

1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์
1.1 แจ้งเบาะแส
1.2 ปัญหาความเดือดร้อน
1.3 กล่าวโทษเจ้าหน้ าที่
1.4 ปัญหาที่ดิน
1.5 ขอความช่วยเหลือ
1.6 เรื่องอื่นๆ

รวม

ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564

ตารางที่ 1.124 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕7 – ๒๕63
ช่องทางการ
ร้องเรียน

ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่อง

2557
จำนวนเรื่อง

2558
จำนวนเรื่อง

1. ด้วยตนเอง
2. ไปรษณีย์
3. ทางโทรศัพท์

14
5
2

233
37
19

328
35
28

335
61
21

4. อื่นๆ
รวม

1
22

8
297

29
420

62
479

2562
จำนวนเรื่อง

2563
จำนวนเรื่อง

201
65
22

286
53
22

234
74
32

70
358

65
426

69
409

ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564

ภาพที่ 1.51 แสดงจำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ปี 2557 - 2563
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ภาพที่ 1.52 แผนภูมิแสดงจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล จำแนกตาม
ประเด็นการร้องเรียน ตั้งแต่ 18 ก.ค. 57 – 30 มิ.ย. 64

แนวโน้มการร้องเรียนร้องทุกข์ผา่ นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ปี 2557 - 2564
600
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22

ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

12. คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดสตูล ตามตัวชี้วัด จปฐ. ปี 2562
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕62 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดสตูลจากทุกครัวเรือนในเขตชนบท จำนวน 71,795 ครัวเรือน ๒๗๐ หมู่บ้าน 56
ชุมชน ๓6 ตำบล ๗ อำเภอ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 228,816 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 114,133 คน
เพศหญิง 114,683 คน จัดเก็บระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕62 พบว่าคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยในชุมชนจังหวัดสตูล ตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด
562 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 562 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ใน
รอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 383 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 369 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 14 คน อำเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 3 คน ละงู 7 ครัวเรือน มะนัง 4 ครัวเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๓ เด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง 12 ปี ได้ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคครบตามตาราง
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 36,478 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 36,478 คน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้ งหมด 71,795 ครัวเรือ น ผ่านเกณฑ์ จ ำนวน 71,008 ครัวเรือ น ไม่ ผ่านเกณฑ์ 787
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 441 ครัวเรือน ละงู 309 ครัวเรือน มะนัง 25 ครัวเรือน
ควนกาหลง 10 ครัวเรือน และควนโดน 2 ครัวเรือน
ตัวชี้ วัดที่ ๕ ครัวเรือนมีการใช้ ย าเพื่อบำบั ด บรรเทาอาการเจ็บ ป่ วยเบื้ องต้ นอย่ า ง
เหมาะสม ในรอบปีที่ ผ่านมาสำรวจทั้ ง หมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จ ำนวน 71,539 ครัวเรือน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 256 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มะนัง 118 ครัวเรือน เมืองสตูล 66 ครัวเรือน
ท่าแพ 29 ครัวเรือน ละงู 23 ครัวเรือน ควนกาหลง 19 ครัวเรือน และควนโดน 1 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ในรอบปีที่ผ่านมา
สำรวจทั้งหมด 117,980 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 101,018 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 16,966 คน อำเภอที่ไม่
ผ่า นเกณฑ์ ได้ แ ก่ เมื อ งสตู ล 9,736 คน ละงู 2,655 คน ควนโดน 1,317 คน ท่ า แพ 1,166 คน
ควนกาหลง 1,046 คน มะนัง 878 คน และทุ่งหว้า 168 คน
ตัวชี้ วัดที่ ๗ คนอายุ 6 ปี ขึ้ นไป ออกกำลังกายอย่ า งน้ อยสั ป ดาห์ล ะ 3 วัน ๆ ละ
30 นาที ในรอบปีที่ผ่านมา สำรวจทั้งหมด 217,437 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 216,163 คน ไม่ผ่านเกณฑ์
1,274 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 598 คน ควนกาหลง 235 คน ควนโดน 163 คน ท่าแพ
161 คน มะนัง 67 คน และละงู 50 คน
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๘ ครั ว เรื อ นมี ค วามมั่ น คงในที่ อ ยู่ อ าศั ย และบ้ า นมี ส ภาพคงทนถาวร
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 69,559 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์
2,236 ครัวเรือ น อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มะนัง 860 ครัวเรือน ทุ่งหว้า 852 ครัวเรือน เมืองสตูล
511 ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน ท่าแพ 4 ครัวเรือน ละงู 2 ครัวเรือน และควนโดน 1 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๙ ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย
คนละ 5 ลิต รต่อวัน ในรอบปีที่ ผ่านมาสำรวจทั้ งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จ ำนวน 71,694
ครัวเรือน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 101 ครัวเรือ น อำเภอที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมื องสตูล 86 ครัวเรือน มะนัง 14
ครัวเรือน และ ละงู 1 ครัวเรือน
ตัวชี้ วัด ที่ ๑๐ ครัวเรือ นมีน้ ำ ใช้ เพี ย งพอตลอดปี อย่ า งน้อยคนละ 45 ลิ ตรต่อวั น
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,669 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์
126 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 102 ครัวเรือน มะนัง 17 ครัวเรือน ละงู 4 ครัวเรือน
ควนโดน 1 ครัวเรือน ควนกาหลง 1 ครัวเรือน และ ท่าแพ 1 ครัวเรือน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑๑ ครั ว เรือ นมี ก ารจั ด บ้ า นเรื อ นเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้ อ ย สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 65,154 ครัวเรือน
ไม่ผ่านเกณฑ์ 6,641 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 5,809 ครัวเรือน ควนกาหลง 453
ครัวเรือน มะนัง 311 ครัวเรือน ละงู 55 ครัวเรือน ท่าแพ 7 ครัวเรือน และควนโดน 6 ครัวเรือน
ตัวชี้ วัด ที่ ๑๒ ครัวเรือนไม่ ถูกรบกวนจากมลพิ ษ ในรอบปี ที่ ผ่านมาสำรวจทั้ ง หมด
71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,656 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 139 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ ควนกาหลง 87 ครัวเรือน มะนัง 27 ครัวเรือน เมืองสตูล 13 ครัวเรือน ควนโดน 6 ครัวเรือน
ละงู 4 ครัวเรือน และ ท่าแพ 2 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้ง หมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 69,971 ครัวเรือน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 1,824
ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 1,646 ครัวเรือน มะนัง 101 ครัวเรือน ควนกาหลง 40
ครัวเรือน ละงู 28 ครัวเรือน ควนโดน 8 ครัวเรือน และท่าแพ 1 ครัวเรือน
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143

ตัวชี้ วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมี ความปลอดภัย ในชี วิ ตและทรัพ ย์ สิน ในรอบปี ที่ ผ่ านมา
สำรวจทั้ งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จ ำนวน 71,773 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 22 ครัวเรือน
อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 14 ครัวเรือน ควนกาหลง 5 ครัวเรือน ควนโดน 1 ครัวเรือน ท่าแพ 1
ครัวเรือน และมะนัง 1 ครัวเรือน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 8,474 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 8,469 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 คน อำเภอที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 3 คน ควนโดน 1 คน และ มะนัง 1 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา
ที่สำรวจทั้งหมด 32,411 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 32,377 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 34 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เมืองสตูล 29 คน ควนกาหลง 5 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้ น ม.3 ได้เรีย นต่อชั้น ม.4 หรือเทีย บเท่า ในรอบปีที่ ผ่านมา
สำรวจทั้งหมด 1,129 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 1,118 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 11 คน อำเภอที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ ท่าแพ 6 คน เมืองสตูล 4 คน และมะนัง 1 คน
ตัวชี้ วัดที่ ๑๘ คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบั งคับ 9 ปี ที่ไ ม่ได้เรีย นต่อและ
ยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 60 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน
60 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ คนอายุ 15 -59 ปี เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้ งหมด 149,997 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 149,709 คน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 288 คน อำเภอ
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมื อ งสตูล 147 คน มะนัง 35 คน ควนโดน 33 คน ละงู 29 คน ท่ าแพ 20 คน
ควนกาหลง 18 คน และทุ่งหว้า 6 คน
หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15–59 ปี มีอาชีพและรายได้ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด
125,904 คน ผ่านเกณฑ์ จ ำนวน 123,813 คน ไม่ ผ่ านเกณฑ์ 2,091 คน อำเภอที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์ ได้แก่
เมืองสตูล 1,369 คน ท่าแพ 263 คน มะนัง 215 คน ควนกาหลง 133 คน ละงู 92 คน และควนโดน 19 คน
ตัวชี้ วัดที่ ๒๑ คนอายุ 60 ปี ขึ้ นไป มีอาชี พ และมีรายได้ ในรอบปี ที่ ผ่านมาสำรวจ
ทั้งหมด 34,755 คน ผ่านเกณฑ์จ ำนวน 31,085 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,670 คน อำเภอที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์
ได้แก่ เมื องสตูล 2,457 คน ละงู 388 คน ท่าแพ 320 คน ควนกาหลง 189 คน มะนัง 185 คน และ
ควนโดน 131 คน
ตัวชี้ วั ดที่ ๒๒ รายได้ เฉลี่ ยของคนในครัวเรือนต่ อปี ในรอบปีที่ ผ่านมาสำรวจทั้ งหมด
71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,785 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่
มะนัง 10 ครัวเรือน
ตัวชี้ วั ดที่ ๒๓ ครัวเรือนมี การเก็ บออมเงิน ในรอบปี ที่ ผ่ านมาสำรวจทั้ งหมด 71,795
ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 55,199 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 16,596 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่
เมืองสตูล 9,726 ครัวเรือน ละงู 1,911 ครัวเรือน ควนกาหลง 1,784 ครัวเรือน มะนัง 1,287 ครัวเรือน ท่าแพ
1,120 ครัวเรือน ควนโดน 404 ครัวเรือน และทุ่งหว้า 364 ครัวเรือน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ในรอบปีที่ ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 228,816 คน
ผ่านเกณฑ์ จำนวน 223,996 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 4,820 คน อำเภอที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ควนกาหลง 1,535 คน
มะนัง 1,248 คน เมืองสตูล 968 คน ทุ่งหว้า 560 คน ละงู 379 คน และท่าแพ 130 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 228,816 คน
ผ่านเกณฑ์จำนวน 199,456 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 29,360 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ละงู 8,130 คน เมือง
สตูล 8,116 คน ควนกาหลง 4,139 คน ท่าแพ 2,761 คน ควนโดน 2,119 คน มะนัง ทุ่งหว้า 2,094 คน และ
2,001 คน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒๖ คนอายุ 6 ปี ขึ้ น ไป ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางศาสนาอย่ างน้ อ ยสั ป ดาห์
ละ 1 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 217,437 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 217,079 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 358
คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ มะนัง 198 คน เมืองสตูล 123 คน ควนกาหลง 31 คน ควนโดน 3 คน ละงู 2 คน
และท่าแพ 1 คน
ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบ
ปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 35,025 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 35,025 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบ
ปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 2,296 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 2,296 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 3,243 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 3,243 คน
ตัวชี้วัดที่ ๓๐ ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 71,543 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 252
ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 131 ครัวเรือน ท่าแพ 65 ครัวเรือน มะนัง 51 ครัวเรือน ละงู 3
ครัวเรือน และควนกาหลง 2 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ ๓1 ครอบครัวมีความอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน
ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,699 ครัวเรือน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 96 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 51
ครัวเรือน มะนัง 35 ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน และละงู 4 ครัวเรือน
ตารางที่ 1.125 สรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
รายได้เฉลี่ย

อำเภอ
ละงู
ควนโดน
ทุ่งหว้า
มะนัง
ควนกาหลง
เมืองสตูล
ท่าแพ

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
59,842.83
59,466.59
57,996.02
57,952.87
57,739.65
56,986.13
51,681.47
57,553.14

ตารางที่ 1.126 สรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน จังหวัดสตูล
ลำดับที่
1
2
3
4
5

อำเภอ
เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
มะนัง
ควนโดน

รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี
49,126.35
46,507.46
46,132.35
45,071.47
43,649.06
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ลำดับที่ อำเภอ
6
ควนกาหลง
7
ท่าแพ
รายจ่ายเฉลี่ย

รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี
41,971.35
38,147.09
45,626.15

สรุประดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของจังหวัดสตูล
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล ปี 2562 8.13
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนระดับอำเภอเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
1) อำเภอละงู
8.57
2) อำเภอทุ่งหว้า
8.40
3 อำเภอท่าแพ
8.34
4) อำเภอควนโดน
8.08
5) อำเภอเมืองสตูล
7.98
6) อำเภอมะนัง
7.64
7) อำเภอควนกาหลง
7.58
ตัวชี้วัดที่มีการผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลำดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ 27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปี
ที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 35,025 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 35,025 คน
2) ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในรอบปีที่
ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 2,296 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 2,296 คน
3) ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ใน
รอบปีทผี่ ่านมาสำรวจทัง้ หมด 3,243 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 3,243 คน
ตัวชี้วัดที่มีไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลำดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผา่ นมาสำรวจทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน
ผ่านเกณฑ์จำนวน 55,199 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 16,596 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ เมือง
สตูล 9,726 ครัวเรือน ละงู 1,911 ครัวเรือน ควนกาหลง 1,784 ครัวเรือน มะนัง 1,287 ครัวเรือน ท่าแพ
1,120 ครัวเรือน ควนโดน 404 ครัวเรือน และทุ่งหว้า 364 ครัวเรือน
2) ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ในรอบปีที่ ผ่านมา สำรวจ
ทั้งหมด 117,980 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 101,018 คน ไม่ ผ่านเกณฑ์ 16,966 คน อำเภอที่ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 9,736 คน ละงู 2,655 คน ควนโดน 1,317 คน ท่าแพ 1,166 คน ควนกาหลง
1,046 คน มะนัง 878 คน และทุ่งหว้า 168 คน
3) ตัวชี้ วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไม่สูบ บุหรี่ ในรอบปีที่ ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 228,816 คน
ผ่านเกณฑ์จำนวน 199,456 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 29,360 คน อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ละงู 8,130
คน เมืองสตูล 8,116 คน ควนกาหลง 4,139 คน ท่าแพ 2,761 คน ควนโดน 2,119 คน มะนัง ทุ่งหว้า
2,094 คน และ 2,001 คน
13. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HA)
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HA) เป็นเครื่องมือประเมิน
ความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อยคือ 1) ด้านสุขภาพ 2)ด้านการศึกษา 3) ด้าน
ชีวิ ต การงาน 4) ด้ านรายได้ 5) ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และสภาพแวดล้ อ ม 6) ด้ า นชี วิต ครอบครัว และชุ ม ชน
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7) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ 8) ด้านการมีส่วนร่วม โดยดัชนีย่อยในแต่ละด้าน มี 4 ตัวชี้วัดเท่าๆ
กัน รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด
ตารางที่ 1.127 แสดงชนิดความก้าวหน้าของคน จำแนกตามมิติ
มิติย่อย

คะแนน
2560
0.5548
0.3423
0.5454
0.5567
0.8459

2558
0.5840
0.3732
0.5815
0.6017
0.8476

2562p
0.5474
0.3737
0.5759
0.5477
0.8488

ลำดับที่
2560
49
48
75
40
53

2558
53
49
74
31
46

2562
48
46
74
39
55

ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ
ดัชนีย่อยด้านการศึกษา
ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน
ดัชนีย่อยด้านรายได้
ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม
ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน
0.5760 0.5615 0.6359
60
58
40
ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการ
0.5865 0.7408 0.7555
25
13
14
สื่อสาร
ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม
0.6207 0.5314 0.5529
44
36
33
ดัชนีความก้าวหน้าของคน
0.5841 0.5677 0.5893
59
57
50
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ กันยายน 2563

จากข้อมู ลผลความความก้าวหน้าของคนจังหวัดสตูล ในภาพรวม ปี 2558-2462 มีค่าดัชนี
ความก้าวหน้าการพัฒนาคน ปี 2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับที่ 50 ของประเทศ ใกล้เคียงกับปี 2558
มีค่าเท่ากับ 0.5841 เมื่อพิจารณาดัชนีย่อยพบว่ า การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้า
มากที่สุดคือมีค่าดัชนี 0.8488 รองลงมาเป็นด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน
ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการศึกษามีความก้าวหน้าน้อยที่สุด คือ
มีค่าดัชนี 0.3737 ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ มีแนวโน้มความก้าวหน้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านการคมนาคม
และการสื่อสาร มีแนวโน้มความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้านขีวิตการงานมีความก้าวหน้าน้อยที่สุด
ติด 1 ใน 5 ระดับประเทศ จังหวัดควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ พัมนาระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
ด้านความมั่นคง
1. ด้านอาชญากรรม
ตารางที่ 1.128 สถิติคดีอาญา4 กลุม่ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ระหว่างเดือน ม.ค.2562 - ธ.ค.2563
ประเภทความผิด
1. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม)
1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดีอุกฉกรรจ์)
1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1.3 พยายามฆ่า
1.4 ทำร้ายร่างกาย
1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา
1.6 อื่นๆ
2. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)
2.1 ปล้นทรัพย์

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ม.ค.- ธ.ค.62
แจ้ง
จับ

ม.ค. - ธ.ค.63
แจ้ง
จับ
78
73

93

78

10
2
19
35
11
16

8
1
17
31
8
13

330

232

3
0
16
37
8
14
354

1

1

0

3
0
16
34
8
12
291
0

เพิ่ม/
ลด

ผลการปฏิบัติ
ร้อยละ
เป้าหมาย

-15
-7
-2
-3
+2
-3
-2

93.59
100
0
100
91.89
100
85.71

75.41
76.92
80.00
74.24
75.89
73.77
74.51

+24

82.20

62.19

-1

0

75.00
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ประเภทความผิด
2.2 ชิงทรัพย์
2.3 วิ่งราวทรัพย์
2.4 ลักทรัพย์
2.5 กรรโชกทรัพย์
2.6 ฉ้อโกง
2.7 ยักยอกทรัพย์
2.8 ทำให้เสียทรัพย์
2.9 รับของโจร
2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่
2.11 วางเพลิง

2.12 อื่นๆ
3.ฐานความผิดพิเศษ
3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทาง
คอมพิวเตอร์
3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้
3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
3.13 พ.ร.บ.งาช้าง
3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน
3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร
3.16 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3.17 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

ม.ค.- ธ.ค.62
แจ้ง
จับ
4
3
9
7
195
138
0
0
33
19
17
10
19
16
6
5
0
0
1
0
45
33
228
228
0
0
0
0
3
3
0
0
1
1

10

4
2
74
36
10
8

0

0

0

0

66

39

2

0

9

7

4
2
75
36
6

จับ
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
4.1 ยาเสพติด
4.1.1 ผลิต
4.1.2 นำเข้า
4.1.3 ส่งออก
4.1.4 จำหน่าย
4.1.5 ครอบครองเพื่อจำหน่าย
4.1.6 ครอบครอง
4.1.7 เสพยาเสพติด
4.1.8 อื่นๆ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ราย
5205
4769
174
34
0
36
538
1652
2324
11

ราย
5666
1988
220
41
0
42
577
1731
2366
282

ม.ค. - ธ.ค.63
แจ้ง
จับ
2
2
10
9
184
154
2
2
47
30
31
26
20
17
16
14
0
0
3
3
39
34
133
93
0
0
1
1
0
0
0
0
2
2
3

3

0
36
21
0
10
0
0
24
1
31

0
14
7
0
9
0
0
24
1
31

จับ

เพิ่ม/
ลด
-2
+1
-11
+2
+14
+14
+1
+10
0
+2
-6
-95
0
+1
-3
0
+1

ผลการปฏิบัติ
ร้อยละ
เป้าหมาย
100
68.75
90.00
72.50
83.70
60.68
100
60.00
63.83
57.75
83.87
54.87
85.00
66.67
87.50
76.67
0.00
0.00
100
71.43
87.18
70.52
69.62
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00

-1
-2
-39
-15
-6
0
0
0
-42
-1
+22

100.00

เพิ่ม/
ลด

ราย
คน
5539 6147
4476 4772 -293
393 469 +219
15
11
-19
0
0
0
44
48
+8
723 779 +185
1290 1394 -362
2010 2070 -314
1
1
-10

0.00
38.89
33.33
0.00
90.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00

ผลการปฏิบัติ
ร้อยละ เป้าหมาย
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จับ
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด
4.2.1 อาวุธปืนสงคราม
4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน)

4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน)
4.2.4 วัตถุระเบิด
4.2..5 อื่น ๆ
4.3 การพนัน
4.3.1 บ่อนการพนัน
4.3.2 สลากกินรวบ
4.3.3 ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ
4.3.4 การพนันอื่นๆ
4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ลามก
อนาจาร
4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปรามปราม
การค้าประเวณี
4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ
4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์
ฐานความผิดรถจักรยานยนต์

จับ

ราย
ราย
5205 5666
278 282
8
7
167 174
71
73
3
0
29
28
90
324
2
52
12
12
17
51
59
209
0
21

0
26

14
1

14
1

32
0
5

เพิ่ม/
ลด

ราย
คน
5539 6147
547 572 +269
3
4
-5
212 229 +45
31
33
-40
2
3
-1
299 303 +278
100 303 +10
1
21
-1
19
22
+7
23
51
+8
57
183
-2
2

2

47

49

86

87

2

2

ผลการปฏิบัติ
ร้อยละ เป้าหมาย

+2
+26
+72
+1

7
7
-25
31
0
0
0
0
4
1
-1
3
ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564

ตารางที่ 1.129 แสดงสถิติคดีอาญา 4 กลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2559 - 2563
2559

ประเภทความผิด
1. คดีความผิด
เกี่ยวกับชีวิตร่างกาย
และเพศ
2. คดีความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์
3. คดีความผิดพิเศษ
4. คดีความผิดที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย

2560

2561

2562
รับแจ้ง
จับ
110
76

2563
รับแจ้ง
จับ
78
73

รับแจ้ง
93

จับ
65

รับแจ้ง
101

จับ
56

รับแจ้ง

จับ

110

68

327

152

255

115

139

135

317

161

354

291

121
3,595

65
4,139

273

96

205

141

4,157

4,337

4,784

5,113

205
4,783

146
5,153

133
5,539

93
6,147

ที่มา : ระบบ CRIMES ณ เดือนมกราคม 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การเปรียบเทียบสถิติคดีอาญาทั้ง ๔ กลุ่ม จะเห็นว่า ในห้วงปีที่ผ่านมา ภาพรวมการรับแจ้งในคดีกลุ่ ม 1
"คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ" ลดลง การรับแจ้งภาพรวมลดลงโดยเฉพาะคดีฆ่าผู้อื่น ลดลงจำนวน 7 ราย
แต่ในคดีกลุ่ม 2 "คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การรับแจ้งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ เพิ่มขึ้น
จำนวน 14 ราย , คดีกลุ่ม 3 ความผิดพิเศษ ภาพรวมมีการรับแจ้ง ลดลงจำนวน 95 ราย โดยเฉพาะในคดี
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ศุลกากร ลดลงจำนวน 42 ราย, พ.ร.บ.ป่าไม้ ลดลงจำนวน 39 ราย และคดีกลุ่ม 4 คดีที่รัฐ
เป็นผู้เสียหาย ภาพรวมมีการจับกุมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาวุธปืนและวัตถุระเบิด สามารถจับกุมเพิ่มขึ้นจำนวน
269 ราย, การจับ กุม เกี่ยวกั บ การพนัน เพิ่ ม ขึ้นจำนวน 10 ราย แต่คดีที่ เกี่ยวกั บ ยาเสพติด ลดลงจำนวน
293 ราย สำนัก งานตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดมาตรการปราบปรามอาชญากรรมปีง บประมาณ 256 3
ในการขับเคลื่อ นงานป้องกั นปราบปรามอาชญากรรม 5 ด้าน คือ 1) มาตรการป้องกั น (งานควบคุม และ
การจัดสายตรวจ) โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจประจำสถานีตำรวจ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรม เช่น ระบบ CCTV,
การนำแอพลิเคชั่น Police I Lert U เสริมการปฏิบัติของศูนย์วิท ยุและเจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจ เป็นต้น
2) มาตรการปราบปราม (งานวิเคราะห์อาชญากรรมคดีอาญา 4 กลุ่ม) มีการนำข้อมูลการเกิดคดีอาชญากรรม
ในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ๓) มาตรการประสานความ
ร่วมมือภาคประชาชน (งานชุมชนสัมพันธ์) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกจิตอาสา 4) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติ เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และ 5) มาตรการประเมินผลการปฏิบัติ เน้นการติดตามการปฏิบัติงานในทุกด้าน
2.ปัญหายาเสพติด
สถานการณ์การค้าและการระบาดยาเสพติด
การนำเข้า
การนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล เป็นยาเสพติดประเภท ไอซ์ และพืชกระท่อม รูปแบบ
การนำเข้ายังคงเป็นรูปแบบการนำเข้ามาพร้อมตัวบุคคล และการซุกซ่อนในยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ เรือประมง
โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะใช้
ช่องทางด่านศุลกากร และตามช่องทางธรรมชาติ ได้แก่ จุดตรวจพิสุทธิ์ศักดิ์ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ด่าน
ศุลกากรวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลและช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ ตามแนวชายแดน
ต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ชายแดน อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน และอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
การส่งออก
จากสถิติข้อมู ลการจับกุม ในห้วงตุลาคม 2562 – มี นาคม 2563 ยังไม่ พบการจับ กุ มข้อหา
ส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
สถานการณ์การลักลอบปลูกพืชเสพติด
การจับกุมการลักลอบปลูกพืชเสพติดในพื้นที่ พบว่ามีการลักลอบปลูกพืชกระท่อมและกัญชา
ซึ่งมี ก ารจับกุ ม รวมจำนวน 30 คดี ประกอบด้วย พืชกระท่ อม จำนวน 25 คดี ของกลาง ต้นพืชกระท่ อม
จำนวน 31 ต้น และต้นกัญชา จำนวน 4 คดี ของกลางต้นกัญชา จำนวน 35 ต้น และครอบครองเมล็ดกัญชา
1 คดี ของกลาง จำนวน 23 เมล็ด
สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดสตูลยังมีกลุ่มนักค้าในทุกพื้นที่ และมีกลุ่มนักค้าที่มีบทบาทและพฤติการณ์ค้า
ยาเสพติดหลายเครือข่าย และมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายจังหวัดสงขลา ตรัง และพัทลุง โดยมีการลักลอบ
ลำเลียงยาเสพติดมาพักเก็บไว้ในพื้นที่ และจะกระจายส่งให้กับนักค้ารายย่อยในพื้นที่ โดยกลุ่มผู้ค้ารายย่อย
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ในพื้นที่จะมีความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ในปัจจุบันจังหวัดสตูลมีนักค้ารายย่อยเป็นผู้หญิงเพิ่ม
มากขึ้น รูปแบบการซุกซ่อนจะนำยาเสพติดจำนวนมากไปจ้างคนพักเก็บในพื้นที่ และคนที่ทำหน้าที่พักเก็บจะ
นำยาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ในป่าใกล้บ้าน หรือในสวนยางพารา รูปแบบในการติดต่อซื้อขายยาเสพติด และการ
สั่งการของกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติด ส่วนใหญ่ใช้การติดต่อสื่อสารหรือการสั่งการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
เป็นหลัก
การแพร่ระบาดยาเสพติดทั้ งการค้าและการเสพยาเสพติดในพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดสตูล จาก
สถิติ การจับกุมคดียาเสพติด ยังคงพบปัญหาการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดสตูลห้วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ซึ่งนำมาวิเคราะห์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ดังนี้
1. ตัวยาที่แพร่ระบาดในพื้นที่
พบว่ายาบ้า มีการแพร่ระบาดมากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 63.78 รองลงมาเป็นพืชกระท่อม
ร้อยละ 31.27 ไอซ์ ร้อยละ 2.83 และกัญชาแห้ง ร้อยละ 1.24 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการค้า และแพร่
ระบาดของยาเสพติด กั บ ปีที่ ผ่านมาในห้วงไตรมาสเดียวกั น พบว่าในปี 2563 และ ปี 256 3 ยาเสพติด
ประเภทยาบ้า และไอซ์ มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องใน
พื้นที่ ส่วนพืชกระท่อม และกัญชาแห้งมีการแพร่ระบาดลดลง
2. สถิติการจับกุมแยกเป็นรายอำเภอ
ในพื้ นที่ จัง หวัด สตูล มี ก ารแพร่ร ะบาดในทุ ก พื้นที่ เมื่ อแยกเป็ นรายอำเภอ พบว่าในพื้นที่
อำเภอเมืองสตูลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.37 รองลงมาเป็นอำเภอละงู ร้อยละ 22.64 อำเภอท่าแพ ร้อย
ละ 12.07 และอำเภอควนกาหลง ร้อยละ 10.44 และพื้นที่ที่มีการค้าและแพร่ระบาดน้อยที่สุดคืออำเภอ
มะนัง ร้อยละ 6.81 สัดส่วนของยาเสพติดที่ แพร่ระบาดมากในแต่ล ะอำเภอส่วนใหญ่เป็น ยาบ้า และพื ช
กระท่อม
สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปญ
ั หายาเสพติด (สีขาว) จำนวน 234 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 78
หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปญ
ั หาเบาบาง (สีเขียว) จำนวน 62 หมู่บา้ น/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 20.67
หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปญ
ั หาปานกลาง (สีเหลือง) จำนวน 0 หมูบ่ ้าน/ชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปญ
ั หารุนแรง (สีแดง) จำนวน 4 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 1.33 ในพื้นที่
อำเภอเมืองสตูล และอำเภอควนกาหลง
สรุปผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบที่ 2 ปี 2563 ดังนี้
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปญ
ั หายาเสพติด (สีขาว) จำนวน 252 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 84
หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปญ
ั หาเบาบาง (สีเขียว) จำนวน 47 หมู่บา้ น/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 15.67
หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปญ
ั หาปานกลาง (สีเหลือง) จำนวน 0 หมูบ่ ้าน/ชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปญ
ั หารุนแรง (สีแดง) จำนวน 1 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ในพื้นที่
อำเภอมะนัง
ตารางที่ 1.130 สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย

เมืองสตูล
ละงู
ควนกาหลง

จับกุม
ยาเสพติด
ทุกข้อหา

ครอบครอง

คดี
761
760
419

คดี
256
195
174

เสพ

คดี
304
368
105

จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ
ผลิต นำเ ส่งออก จำหน่าย
ข้า

ครอบครอง
เพื่อจำหน่าย

สมคบ

คดี
37
33
35

คดี
152
153
101

คดี
1
0
1

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

คดี
1
0
0

คดี
0
0
0

คดี
10
11
3

รวมจับกุม
คดี
ยาเสพติด
รายสำคัญ
คดี
201
197
140

ยุติบทบาท
กลุ่มการค้า
ระดับสำคัญ
ให้ได้ร้อยละ 40
26.41
25.92
33.41
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ทุ่งหว้า
ท่าแพ
ควนโดน
มะนัง
ฉลุง
เขาขาว
เกาะหลีเป๊ะ
รวม 10 สภ.

392
472
386
275
287
237
58
4,047

141
131
108
79
98
67
17
1,266

150
211
164
128
124
116
33
1,703

32
64
40
45
16
28
1
331

0
0
16
0
0
0
0
17

0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
3
0
0
0
0
31

63
68
55
23
48
26
7
696

2
0
0
0
1
0
0
5

101
132
114
68
65
54
8
1,080

25.77
27.97
29.53
24.73
22.65
22.78
13.79
26.68

สรุป ผลการจับ กุม ยาเสพติดทุ กข้อกล่าวหา (รวม 10 สถานี) ผลการจับ กุ ม ห้วง 1 ตุล าคม
2562 – กั นยายน 2563 จับกุ มทุ ก ข้อ หา 484 คดี ผู้ต้องหา 528 คน จับ กุม 5 ข้อหาหลัก 342 คดี
ผู้ต้องหา 386 คน ของกลาง ยาบ้า 142,690 เม็ด ไอซ์ 35 กิโลกรัม 223 กรัม เฮโรอีน 400 กรัม กัญชา
แห้ง 747 กรัม พืชกระท่อม 1,080 กิโลกรัม 500 กรัม และยาแก้ไอ 201 ขวด
ตารางที่ 1.131 สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดแยกตามข้อกล่าวหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดแยกตามข้อกล่าวหา เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560/2561/2562/2563
ช่วงระหว่างเดือน ต.ค.59 – ก.ย.60 / ต.ค.60 – ก.ย.61 / ต.ค.61 – ก.ย.62 / ต.ค.62 – ก.ย.63
ครอบครอง
นำเข้า
จำหน่าย
ครอบครอง
เสพ
ปี ผลิต
เพื่อจำหน่าย
งป.
ราย คน ราย
คน ราย คน
ราย
คน
ราย
คน
ราย
60 380 544 37
39 74 77 473
565
1,573 1,780 892
61 156 230 35
36 39 39 435
505
1,468 1,630 1,644
62 157 207 32
39 36 40 515
575
1,567 1,686 1,842
63 331 382 17
15 33 33 695
734
1,264 1,320 1,703

รวม
คน
895
1,650
1,855
1,709

ราย
3,429
3,773
4,149
4,042

คน
3,900
4,090
4,402
4,193

จากสถิติข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติด ตั้งแต่ปี 2559-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้จะมีข้อมูล
ลดลงเล็ก น้ อยในปี 2563 จัง หวัด ควรมี ม าตรการในการป้ อ งกั น ปราบปรามและบำบั ดฟื้ น ฟู พร้อมทั้ ง
ดำเนินการภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์หลัก ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด นอกเหนือจาก
แนวทางดังกล่าวจะมีการเน้นหนักตามบริบทของพื้นที่สตูล ซึ่งกำหนดให้การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นวาระสำคัญระดับจังหวัด โดยจะดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
(๑.) การดำเนิ น งานตามโครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด (TO BE
NUMBER ONE) ให้ครอบคลุมสถานศึกษา โรงงานและสถานประกอบการ หมู่บ้าน/ชุมชน
(๒.) กิ จ กรรมสร้า งภู มิ คุ้ ม กั น และป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ให้ เ ด็ ก และเยาวชนในสถานศึ ก ษา
เพื่อออกเยี่ยมเยียน พบปะนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล
(๓.) การนำผู้เสพติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยา
เสพติด เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดให้ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถคืนคนดีกลับสู่สังคมได้
ในภาพรวมสถานกาณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่
อาจส่งผลต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน หนี้สิน เจริญเติบโตของเมือง ความหลากหลายและ
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจเหล่านี้นำมาซึ่งปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรม พิษภัยของยาเสพติด
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ดำเนินการในทุกมิติเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อไป
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3. สถานการณ์ด้านสาธารณภัย
จังหวัดสตูลประสบภัยจากด้านคมนาคมและการขนส่งมากทีส่ ุด รองลงมาเป็นภัยด้านพายุและวาตภัย
และอัคคีภัยตามลำดับ
ตารางที่ 1.132 แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕9 – ๒๕63
ปี ๒๕๕9
จำนวน
ความ
ครั้ง
เสียหาย
อุทกภัย/ โคลนถล่ม

ประเภทภัย

พายุหมุน ๒๑
เขตร้อน/
วาตภัย
ภัยแล้ง
๑
อัคคีภัย
การ
คมนาคม/
ขนส่ง

5
891

ปี ๒๕60
จำนวน
ความ
ครั้ง
เสียหาย
6
7 อำเภอ

๕ อำเภอ
๒๖ ตำบล

18

7 อำเภอ
33 ตำบล
1 อำเภอ
4 ตำบล

-

เสียชีวิต
71/
บาดเจ็บ
460

4 อำเภอ
14
ตำบล
-

ปี 2561
จำนวน
ความ
ครั้ง
เสียหาย
12
7 อำเภอ
61

ปี 2562
จำนวน ความ
ครั้ง
เสียหาย
3
3 อำเภอ
3 ตำบล

7 อำเภอ

24

-

24

-

4

3 อำเภอ
๔ ตำบล

4

4 อำเภอ

1,087

เสียชีวิต
80/
บาดเจ็บ
๔445

1,087

เสียชีวิต
60 /
บาดเจ็บ
303

ปี 2563
จำนวน
ความ
ครั้ง
เสียหาย
1
6 อำเภอ
20
ตำบล
34
7 อำเภอ
23 ตำบล

6 อำเภอ
15
ตำบล
-

-

6 อำเภอ
13
ตำบล
เสียชีวิต
59 /
บาดเจ็บ
229

12

6 อำเภอ
10 ตำบล
เสียชีวิต
61/
บาดเจ็บ
382

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564

ตารางที่ 1.133 สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2563 (ม.ค. – ธ.ค.2563)
อำเภอ

อุบัติเหตุ (ครั้ง)

บาดเจ็บ (Admit) (คน)

เสียชีวิต (คน)

ควนกาหลง
ควนโดน
ทุ่งหว้า
ท่าแพ
มะนัง
ละงู
เมืองสตูล
รวม

44
50
53
17
34
81
86
365

58
55
54
15
32
87
81
382

10
6
8
6
5
12
14
61

จากข้อมูลอุบัตเิ หตุทางถนนในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูลในปี 2563( ม.ค. – ธ.ค.) พบว่า อำเภอเมืองสตูล
มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุมากทีส่ ุด เนื่องจากเป็นเขตชุมชนและมีการจราจรทีห่ นาแน่น ประกอบกับประชาชน
ในพื้นที่อื่นเดินทางมาเรียนหนังสือ/ทำงาน และซื้อของอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลเป็นจำนวนมาก
ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนนสูงกว่าในพื้นที่อื่น
ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564
งานด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ ให้ใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
หรือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามความจำเป็นและเหมาะสม วงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้าน
บาท ซึ่งต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยจังหวัดเป็นอำนาจของ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ สามารถขอขยายเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางที่ 1.134 สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐ ล้าน
บาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 และเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ยอดสะสมการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

อุทกภัย

๙๔๘,๐๑๔.๕๐ บาท

5,699,641.50 บาท

627,707.50 บาท

ภัยแล้ง

๖,๘๕๐,๒๐๐.๒๕ บาท

--

--

วาตภัย

๑๑๔,๙๓๕.๐๐ บาท

240,615.50 บาท

606,810.50 บาท

408,505.00 บาท

55,000.00 บาท

99,56.50 บาท

88,000.00 บาท

--

432,857.00 บาท
--

ปีงบประมาณ 2563
---

อื่นๆ (อัคคีภัย)

--

--

ดินถล่ม

--

--

--

--

8,238.75 บาท

COVID-19

--

--

--

--

37,439,753.19 บาท

รวมทั้งสิ้น

๗,๙๑๓,๑๔๙.๗๕ บาท

5,940,257.00 บาท

1,334,080.00 บาท

929,362.00 บาท

37,502,991.94 บาท

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

การวิเคราะห์ภาพรวมด้านสังคมและความมั่นคง
จังหวัดสตูล เป็นจัง หวัดที่ มี ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม แต่ป ระชาชนในพื้นที่ สามารถอยู่
ร่วมกันได้ด้วยความสงบไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อื่นๆ แต่หากพิจารณาจาก
ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคงที่ได้แสดงไว้ข้างต้น ทำให้เห็นว่าจังหวัดสตูลยังมีปัญหาในด้านนี้ค่อนข้างมาก
และมีแนวโน้มเพิ่ ม ขึ้น จากปัจจัยทางเศรษฐกิ จ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ต้นทุ นการผลิต
ฤดูกาล การเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้นซึ่งสามาถสรุปปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสตูลได้ ดังนี้
(1) โครงสร้า งประชากรของจังหวัดสตูล ในปั จจุบั น มี กลุ่มวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง และ
ประชากรผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น จังหวัดสตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลในสถานบริการและชุมชน ควรมีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว บุตรหลานได้ตามศักยภาพ
(2) ด้านแรงงาน สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2563 ประชากรจังหวัดสตูล มีจำนวน 284,298
คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 177,177 คน และเป็นผู้มีงานทำ จำนวน 143,728 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97.65 ของกำลังแรงงาน ขณะที่มีผู้ว่างงาน มีจำนวน 3,424 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของกำลังแรงงาน
ซึ่งอัตราการว่างงงานจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตรา ร้อยละ 1.71 ซึ่ง
สอดคล้องกับอัตราการบรรจุงานซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน ซึ่ง
สามารถศึกษาวิเคราะห์กับจำนวนตำแหน่งงานว่าง และจำนวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จำนวนการบรรจุ
งานเที ยบกับจำนวนตำแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด จะพบว่าอัตราการบรรจุงานต่อ
ตำแหน่ง งานว่าง ปี 2563 คิดเป็น ร้อ ยละ 67.94 โดยมี อัตราลดลงจาก ปี 2562 ที่ มี ร้อยละ 99.10
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ขณะที่อัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงานภาพรวม ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 261.35 มีสัดส่วนลดลงจาก ปี
2562 ที่มี สัดส่วนร้อยละ 300.00 ซึ่งสาเหตุห นึ่ง อาจมาจากการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19) และแนวโน้มในอนาคตอัตราการว่างงานของจังหวัดคาดว่าก็ยังคงมีจำนวนที่สูงขึ้น ส่วน
ในด้านทักษะการทำงาน พบว่ากำลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะทางด้านภาษา และให้ ความสำคัญกับการ
พัฒนาตนเองในด้านภาษาไม่มากนัก ขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมต่างๆ ยังคงมีการผลิตออกมาอย่าง
ต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยมที่ต้องการส่งบุตรหลาน
เรียนต่อในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่วนภาคการผลิตในจังหวัดก็ยังคงขาดแคลนแรงงานในระดับล่างหรือ
ไร้ฝีมือ และแรงงานที่มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานในบางสาขา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
(3) ด้ า นการศึ ก ษา มี จ ำนวนนั ก เรี ย น สพป.ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2556-2562
ผลสัม ฤทธิ์ท างการศึก ษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำกว่าระดับ ประเทศ จึงต้องมี การจัดทำ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สูงขึ้น ทั้ งด้านพัฒ นาทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการสอนของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น ความก้าวหน้าด้านการศึกษามีค่าคะนน 0.3737 ลำดับที่ 46 ของประเทศ จุดเด่น
ทางการศึกษาของจังหวัดสตูล กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นพืน้ ที่นวัตกรรมการศึกษา มี
สถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่มสถานศึกษานำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50
แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง
(4) ด้านการสาธารณสุข อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจังหวัดสตูล ใน
ภาพรวม พบว่า แพทย์ , ทั นตแพทย์ยังต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ กำหนด ในขณะที่ เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วน
ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนกลาง
เป็นผู้จัดสรร เป็นไปตามแผนการผลิตแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนน้อย ในขณะที่พยาบาล
ได้รับการจัดสรรจากจำนวนผู้รับ ทุนของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทำให้
จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรเป็นจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นปัญ หาสำคัญ ด้านสาธารณสุข ปัจจุ บันได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกั นการแพร่ระบาดของโรคฯ
มี ม าตรการสุ ข ภาพเชิ ง ป้ อ งกั น สร้ า งภู มิ ต้ า นด้ า นสุ ข ภาพแก่ ป ระชาชน มี ก ารติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในเชิงรุก การรายงานสถิติผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ COVID-19 แบบรายวัน
ให้ความรู้มาตรการป้องกันและการดูแลตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป การแนะนำวิธีการปรับตัวและปฏิบัติตน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิ คุ้มกั นในการดูแลตนเองของ
ประชาชน พร้อมทั้งการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคฯ ในประชากรกลุ่มเสีย่ ง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel
surveillance) การสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) สำหรับกรณีการระบาด
ของโรค COVID-19 การตั้งโรงพยาบาลสนามไว้รองรับ ผู้ป่วย จัดตั้งศูนย์พัก คอยเพื่อส่ง ต่อ (Community
Isolation) เพื่ อ เพิ่ ม ศักยภาพการดูแลรัก ษาผู้ป่วย จัดให้มี ที ม ชุดปฏิบัติก ารควบคุม โรคประจำหมู่บ้านเพื่อ
ท ำงาน เชิ งรุ ก ก ารใช้ ม าต รก ารท างสั งคม แ ล ะก ฎ ห ม าย (Community Intervention and Law
Enforcement) การกำกับติดตามและประเมินผล จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ได้มีการกำหนดหมู่บ้าน
สีฟ้ าปลอดโควิด -19 เพื่ อ เสริม สร้างการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้ องกั น
การระบาดของโควิด –19 ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ
กันเอง ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ได้ร่วมคิดที่จะช่วยให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของโควิด 19
ไปได้
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(5) รายได้รายจ่า ยและหนี้สินภาคครัวเรือน ปี 2562 ครัวเรือนของจัง หวัดสตูล มี รายได้
เฉลี่ย ต่อ เดือ นๆ ละ 22,254 บาทส่ว นใหญ่เ ป็น รายได้จ ากการทำงาน (ร้อยละ 69.3) ครัวเรือนของ
จังหวัดสตูล ร้อยละ 49.5 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมี จำนวนหนี้สินเฉลี่ย 177,974 บาท ต่อครัวเรือน
ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.6) เพื่อ ใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุป โภคบริโภคร้อยละ 39.5 ซื้ อบ้าน/
ที่ดินร้อยละ 34.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น สำหรับหนี้เพื่อใช้ทำธุร กิจจะสูง
กว่าใช้ทำการเกษตรอยู่ร้อยละ 16.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 18,590 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
(ร้อยละ 87.0) ใช้จ่ายเพื่อ การอุป โภคบริโภค และร้อยละ 13.0 ใช้จ่ายที่ไม่เ กี่ยวกับ การอุป โภคบริโ ภค
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง 746 บาท (ร้อยละ 3.85)
จาก 19,336 บาท ในปี 2561 เป็น 18,590 บาท ในปี 2562
(6) กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจจำนวนคดีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมการรับแจ้งในคดีกลุ่ม คดี
ความผิดที่ รัฐเป็นผู้เสียหาย(ส่วนใหญ่ เป็นคดีเกี่ยวกั บ ยาเสพติด) มีม ากที่ สุดร้อยละ 90.74 ถัดมาเป็น คดี
ความผิดเกี่ ยวกั บ ทรัพ ย์ คดีความผิดพิ เศษ และ คดีความผิดเกี่ ยวกั บ ชีวิตร่างกายและเพศ ตามลำดับ คดี
ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย และ คดีกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การรับแจ้งเพิ่มขึ้น คดีกลุ่มความผิดพิเศษมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จังหวัดจึงควรมีมาตรการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อาทิ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้
ในการป้องกันอาชญากรรม เช่น ระบบ CCTV, การนำแอพลิเคชั่น Police I Lert U เสริมการปฏิบัติของศูนย์
วิทยุและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เป็นต้นการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ ประสานความร่วมมือภาคประชาชน (งานชุมชนสัมพันธ์) ร่วมเป็นสมาชิกจิ ตอาสา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสตูลในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มี
มากขึ้น มีมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในเชิงป้องกัน ปราบปราม บำบัดและฟื้นฟู ด้านยาเสพติด ปลุกจิตสำนึก
ด้านจริยธรรม ศีลธรรมในปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม โดยต้องนำหลักปรัชญาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โครงการ To
be Number one หลักการศาสนา อาศัยผู้นำท้ องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการป้องกั นและแก้ ไขปัญ หาดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง
(7) การเข้า ถึง บริก ารสาธารณะ และข่า วสารเทคโนโลยี ค รัวเรือ นที ่เ ข้า ถึง ไฟฟ้า และ
น้ำประปามีจำนวนเพิ่มขึ้ นทุก ปี ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้
กระแสไฟฟ้าจำนวน 105,770 ครัวเรือ น คิดเป็น 99.99% การใช้น้ำประปาร้อยละ 63.8 น้ำบ่อ/น้ำ
บาดาล ร้อยละ 29.5 น้ำจากแม่น้ำลำคลอง น้ำตก ร้อยละ 5.5 และน้ำฝน 1.2 ส่วนใหญ่ดื่มน้ำบรรจุขวด
ร้อยละ 78.4 และสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 57.96 ของ
ประชากรทั้งจังหวัด สัดส่วนใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชารัฐ มีจุดติดตั้ง
ในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 280 หมู่บ้าน คิดเป็ นร้อยละ 24.64
(8) ความความก้า วหน้า ของคนจัง หวัด สตูล ในภาพรวม ปี 2558-2462 มีค ่า ดัช นี
ความก้าวหน้าการพัฒ นาคน ปี 2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับ ที่ 50 ของประเทศ ใกล้เคีย งกับ ปี
2558 มีค่าเท่ากับ 0.5841 เมื ่อ พิจ ารณาดัชนีย่อยพบว่า การพัฒ นาที ่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อ มมี
ความก้าวหน้ามากที่สุดคือ มีค่าดัชนี 0.8488 รองลงมาเป็นด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการศึก ษามี
ความก้าวหน้าน้อ ยที่สุด คือ มีค่าดัชนี 0.3737 ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ มีแนวโน้ม ความก้าวหน้าลดลง
อย่างต่อเนื่อง ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร มีแนวโน้ม ความก้าวหน้าเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง นี้ด้าน
ชีวิตการงานมีความก้าวหน้าน้อยที่สุดติด 1 ใน 5 ระดับประเทศ จัง หวัดควรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหา
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และพัฒ นาคนในจัง หวัด ให้ม ีคุณ ภาพชีวิตที ่ดียิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาและลด
ช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ พัมนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
(9) ปัญหาทางสังคม ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ หรือการกระจายรายได้ในจังหวัดสตูล ใน
ภาพรวมมีปัญหาการกระจายรายได้อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ด้านรายได้ (Gini coefficient) ในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 0.23-0.31 เมื่ อเปรียบเที ยบความ
รุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดสตูลกับกลุ่มอันดามัน พบว่า จังหวัดสตูลมีความเหลื่อม
ล้ำด้านรายได้รุนแรงมากกว่าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามันคือ จังหวัดตรัง พังงา และภูเก็ต และมีความเหลื่อม
ล้ำด้านรายได้รุนแรงน้อยกว่าประเทศ (0.45) สัดส่วนคนจนของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดย
ร้อยละของสัดส่วนในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 อยู่ที่ร้อยละ 10.23, 12.56 และ
14.83 ตามลำดับ และมีอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และกลุ่มจังหวัดอันดามัน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ
ภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 15.25 และหากเปรียบเทียบเป็นรายจังหวัดในกลุ่มอันดามันแล้ว มีจังหวัดภูเก็ต พังงา
กระบี่ที่มีสัดส่วนคนจนต่ำกว่าจังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.26 5.96 และ 8.49 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของ
อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในบริบทของสังคมยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และเพื่อการปรับตัวในยุคสถานการโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่ งส่งผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
ทั้ งนี้ ในภาพรวมของปัญ หาด้านสัง คมมี ส าเหตุจ ากการเปลี่ยนแปลงทางสัง คม อาทิ ก าร
เปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร สภาพสังคมของคนในสังคมที่เน้นวัตถุนิยม ภาวะแข่งขันกันใน
ด้านต่างๆ ปัญหาจากโรคอุบัติใหม่จนเกิดความเครียด ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น ความล้มเหลวของกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม ปัญหาความยากจน มีรายได้ไม่แน่นอน ปัญหาปัจเจกบุคคล การยับยั้งชั่งใจและการควบคุม
อารมณ์ให้มีสติของคนในสังคมมีน้อยลง จึงทำให้หลายคนหันไปใช้กำลังและความรุนแรงในการแก้ไ ขปัญ หา
ต่างๆ ตนเองกำลังเผชิญ อยู่ เป็นต้น จัง หวัดจึงควรพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้ งด้านการศึก ษาแก่
สมาชิกในสังคมเพื่อ ให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญ หาต่าง ๆ ให้ม ากขึ้น ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้
ปลูก ฝัง และพั ฒ นาจิตใจของสมาชิก ในสัง คมให้มี คุณ ธรรม ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ ดี และรณรงค์ให้
ประชาชนร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญ หาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยแนวโน้ม ของค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 มี ค่า 0.312
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 13.45 การเพิ่มขึ้นสัดส่วนคนจน ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 12.56 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดสตูลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทั้ง สาขาเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรม ในปี 2559 จำนวน 237,180 บาทต่อ คน ควรเพิ่ม ทั ก ษะ
แรงงานให้รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและทักษะสากล เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้มีความสามารถใน
การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีอัตราการเสพยาเสพเพิม่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การเสริ มสร้างความมั่นคงชายแดน การเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้ม เพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วย
โอกาส ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในบริบทของสังคมยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเพื่อการปรับตัวในยุคสถานการโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) หรือ Next Normal
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3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ
พื้นที่ป่า จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑,๘๘๗,๑๐๔.๔๔ ไร่ (นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล
กรณีไม่นับ ส่วนที่เป็นน้ำทะเล มีเนื้อที่ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร่) หรือเท่ ากับ ๓,๐๑๙.๓๗ ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่า
ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ป่ า บกและป่ า ชายเลน มี พื้ น ที่ ป่ า ตามกฎหมายและมติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี ทั้ ง สิ้ น
จำนวน ๘๗๙,๓๕๕.๗๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๙ ของพื้นที่จังหวัด จากการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดสตูล
ตั้งแต่ปี 2558-2562 พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี สำหรับปี ๒๕๖๑ จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าร้อยละ
๓๙.๙๘ (๗๕๔,๗๔๒.๗๗ ไร่) ต่อ มาใน ปี ๒๕๖๒ มี พื้นที่ ป่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๐.๑๔ (๗๕๗,๕๒๓.๖๓ ไร่)
(ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖๒, กรมป่าไม้) แบ่งออกเป็น
- ป่าบก (ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๓ ป่า ป่าไม้ถาวร ๑ ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑ แห่ง เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า ๑ แห่ง) เนื้อที่รวมประมาณ ๕๕๖,๖๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๙ ของพื้นที่จังหวัด
- ป่ า ชายเลน (ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ป่ า ชายเลน ๕ ป่ า ป่ าชายเลนตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี
ซึ่งบางส่วนซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ) ป่าชายเลน ๕ ป่า เนื้อที่รวมประมาณ จำนวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ ๑๗.๑๐ ของพื้นที่จังหวัด
ตารางที่ 1.135 แสดงข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสตูล ปี 2558-2562
ปี
2558
2559
2560
2561
2562

พื้นที่จังหวัด
ไร่
1,869,752.15
1,869,752.15
๑,๘๘๗,1๐๔.๔๔
๑,๘๘๗,1๐๔.๔๔
๑,๘๘๗,1๐๔.๔๔

ตร.กม.
2,991.60
2,991.60
3,019.37
3,019.37
3,019.37

ไร่
738,773.49
741,889.23
๗๔๕,๕๘๕.๗๗
๗๕๔,๗๔๒.๗๗
757,523.63

พื้นที่ป่าไม้
ตร.กม.
ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
1,182.03
39.15
1,187.02
39.31
๑,๑๙๒.๙๓
๓๙.๕๑
๑,๒๐๗.๕๘
39.98
1,212.03
40.14
ที่มา: ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖2, กรมป่าไม้

จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าจังหวัดสตูลมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพรวม ปี 2558 - 2562 พื้นที ่ป่าไม้ม ี
แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ในปี 2562 มีพื ้นที ่ป ่าไม้คิดเป็นร้อยละ 40.14 เพิ่ม ขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.16
ปริมาณน้ำต้นทุนยังไม่เพี ยงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะที่ดี คือแม้ว่า
จะมีป ริม าณขยะเพิ ่ม ขึ้น แต่ส ามารถนำขยะไปใช้ป ระโยชน์โ ดยการรวบรวมขายร้านรับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล
ธนาคารขยะรีไซเคิล หมัก ทำปุ๋ย แก๊ส ชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ จำนวน 179 ตัน/วัน ได้ในสัดส่วนที่สู งถึง
ร้อยละ 59.5 ของปริม าณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมลดลง แต่มีบาง
พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูล เช่น เกาะหลีเป๊ะ ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ส่งผลทำ
ให้ต้องขนขยะขึ้นมากำจัดบนฝั่ง
2) ทรัพ ยากรป่า ไม้ พื้น ที ่ป ่าไม้คิด เป็น สัด ส่ว นประมาณร้อ ยละ 46.59 ของพื้น ที ่
จังหวัด ทั้งนี้พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 มีป่าไม้เพิ่ม ขึ้น จากปี 2561 ร้อยละ
0.16 การบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อต้องการที่ดินทำกิน และการบุกรุก ของนายทุน ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน รั ฐบาลได้ให้ความสำคัญ กับ เรื่องพื้นที่ป ่าไม้ จึง ได้บ ูรณาการให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
ร่วมกันดำเนินการป้อ งกันและแก้ไขปัญหา การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนลดลง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ได้ตระหนัก ถึง คุณค่าของทรัพ ยากรป่าชายเลน และได้เ ข้ามามีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการร่วมกั บทาง
ราชการเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูล จึง มีแนวโน้ม ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่
บางส่วนที่มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลยโดยไม่มีเอกสิทธิ์ โดยพื้นที่ป่าชายเลน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ปี 2514 มีจำนวน 277,436.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.50 ของพื้นที่จังหวัด
จากการสำรวจเมื่อ ปี 2562 มีพื้นที่ 239,576.28 ไร่ เพิ่ม ขึ้นจากปี 2561 จำนวน 19,302.29 ไร่
ทั้งนี้จังหวัดยังคงต้องมีม าตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการแก้ไขปัญ หา และร่วมกั นปลูก ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม พื้นที่ ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ
ภาพที่ 1.53 แสดงข้อมูลแสดงแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดสตูล

ที่มา: ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ๒๕๖2, กรมป่าไม้

พื้ นที่ ป่าไม้ แยกออกเป็น พื้นที่ ป่ าสงวนแห่ง ชาติ ๑๘ ป่า (ตามกฎกระทรวง) เนื้อที่ ร วม
ประมาณ ๗๒๙,๙๗๔.๕๕ ไร่ แบ่งเป็น ป่าบก ๑๓ ป่า เนื้อที่ รวมประมาณ ๔๕๒,๕๓๘ ไร่ ป่าชายเลน ๕ ป่า
เนื้อที่รวมประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ไร่ พื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) ๑ ป่า เนื้อที่ประมาณ
๓,๐๙๒ ไร่ เขตห้ ามล่าสัต ว์ป่า (ตามประกาศกระทรวงฯ) จำนวน ๑ แห่ง เนื้ อที่ ๑๒,๗๗๐ ไร่ ป่ าชายเลน
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓)
เนื้อที่ประมาณ ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ (ทับซ้อนกับป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕
ไร่) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ตามพระราชกฤษฎีกา) จำนวน ๓ แห่ง เนื้อที่ ๑,๒๔๑,๔๐๖.๒๕ ไร่ พื้นที่วนอุทยาน
(ตามประกาศกรมป่าไม้ ) จำนวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๑,๐๗๗.๒๕ ไร่ พื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ตามพระราช
กฤษฎีกา) จำนวน ๒ แห่ง เนื้อที่ ๑๗๑,๒๖๒.๑๔ ไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 2-7
การสำรวจการถือครองและการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า) ได้ส ำรวจการถือ ครองไว้ รวม ๓,๕๓๑ ราย ๔,๙๕๗ แปลง เนื้อที่ ๔๒,๙๘๕ ไร่ ในพื้นที่ ป่าสงวน
แห่งชาติ ได้สำรวจการถือครองไว้ รวม ๕,๐๓๗ ราย ๗,๐๕๐ แปลง เนื้อที่ ๔๕,๗๘๗ ไร่ รวมทั้งสิ้น ๘,๕๖๘ ราย
๑๒,๐๐๗ แปลง เนื้อที่ ๘๘,๗๗๓ ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช และกรมป่าไม้ โดยพื้นที่จำนวนนี้เป็นพื้นที่สวนยางพาราของราษฎรร้อยละ ๗๕
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางที่ 1.136 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง
ป่าควนบ่อน้ำ
ท้องที่ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล

ป่ากุบังและป่าปุโล๊ต
ท้องที่ตำบลควนสตอ ตำบลวังประจัน อำเภอ
ควนโดน และตำบลเกตรี ตำบลคลองขุด
ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล
ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่ท้องที่
ตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง

เนื้อที่ ประมาณ
ประกาศตามกฎกระทรวง
(ไร่)
๔๐๐
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและ ป่าสงวน
พุทธศักราช ๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (พระ
ราชกฤษฎีกา ป่าคุ้มครอง ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๘๘)
๑๐๗,๐๒๕ ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๐
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
๕๕,๔๐๘

ป่าควนกาหลง
๑๑,๘๘๗
ท้องที่ตำบลควนกาหลง ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควน
กาหลง
ป่าเขาหมาไม่หยก
๑๓,๑๒๕
ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลควนกาหลง อำเภอควน
กาหลง
ป่าควนโต๊ะอม ป่าควนขี้หมา
๑๑,๓๐๖
และป่าควนท่าหิน
ท้องที่ตำบลควนขัน ตำบลเจ๊ะบิลัง
ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล
ป่าหัวกะหมิง
๙๑,๖๔๓
ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง และตำบล
วังประจัน อำเภอควนโดน
ป่าดงเชือกช้าง
๒๘,๖๒๕
ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง

๙

ป่าควนบารายี ป่าควนโรงพัก
และป่าควนสังหยุด
ท้องที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า

๙,๖๘๗.๕๐

๑๐

ป่าพยอมงาม
ท้องที่ตำบลละงู อำเภอละงู

๔,๑๘๗.๕๐

๑๑

ป่าตระ ป่าห้วยหลอด
และป่าเขาขุมทรัพย์
ท้องที่ตำบลนาทอน ตำบลทุง่ หว้า
ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า
ป่าควนทัง และป่าเขาขาว
ท้องที่ตำบลกำแพง ตำบลเขาขาว
ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู

๑๒

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

๙๓,๗๕๐

๒๓,๖๑๙

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๙๐ (พ.ศ. ๒๕๒๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗๔
(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๘๖
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐๕
(พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ (พระ
ราชกฤษฎีกาป่าคุ้มครอง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๘๘)
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๒
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๒๑
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ (พระราช
กฤษฎีกา ป่าคุ้มครอง ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๑)
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓๐
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ (พระราชกฤษฎีกา หวงห้าม
ที่ดินในราชการกรมป่าไม้ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘)
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๒
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๕
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๕
(พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
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ลำดับ
ที่
๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
/ป่าคุ้มครอง/ที่ตั้ง
และตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า
ป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง
และป่าเขาโต๊ะดู
ท้องที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู
ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๑
ท้องที่ตำบลขอนคลาน ตำบลทุง่ หว้า ตำบลทุ่งบุ
หลัง ตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า และตำบลแหลมสน
ตำบลกำแพง ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๒
ท้องที่ตำบลละงู อำเภอละงู
และตำบลแป-ระ ตำบลท่าแพ
ตำบลสาคร ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ
ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๓
ป่าปาเต๊ะ และป่าปลักจูด
ท้องที่ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตูล
ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๔
ป่าเจ๊ะบิลัง ป่าตันหยงโป
และป่าตำมะลัง ท้องที่ตำบลเจ๊ะบิลัง ตำบล
ตันหยงโป
ตำบลตำมะลัง ตำบลควนขัน
อำเภอเมืองสตูล
ป่าเลนจังหวัดสตูลตอนที่ ๕
ท้องที่ตำบลคลองขุด ตำบลปูยู
ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล

เนื้อที่ ประมาณ
(ไร่)

ประกาศตามกฎกระทรวง

๑,๘๗๕

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๑
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖๑
(พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

๘๙,๒๘๑

๒๕,๙๕๐

๓๐,๕๙๓.๗๕

๕๕,๖๘๗

๗๕,๙๒๔.๘๐

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๐๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๒
(พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑๘
(พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙

ประกาศตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐๐
(พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ และประกาศตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๙๒๗
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖4

ตารางที่ 1.137 แสดงข้อมูลสรุปป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัตขิ องชาติ (ป่าไม้ถาวร)
ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ที่
๑

ชื่อป่าไม้ถาวร/ที่ตั้ง

เนือ้ ที่
ประมาณ(ไร่)

ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี

ป่าควนทังและป่าเขาขาว
๓,๐๙๒
ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
ท้องที่ตำบลน้ำผุด ตำบลเขาขาว
๒๕๑๔
ตำบลกำแพง อำเภอละงู
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖4
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ตารางที่ 1.138 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ชื่ออุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง
เนื้อที่
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
ที่
ประมาณ(ไร่)
๑ ทะเลบัน
๑๒๒,๕๐๐ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
ท้องที่ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
๒๕๓๔ (ฉบับเดิม พ.ศ. ๒๕๒๓)
และตำบลเกตรี ตำบลบ้านควน ตำบลปูยู
อำเภอเมืองสตูล
๒ ตะรุเตา
๙๓๑,๒๕๐ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๗ ลงวันที่
ท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง
๖ เมษายน ๒๕๑๗
สตูล
๓ หมู่เกาะเภตรา
๓๐๘,๙๘๗ พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม
ท้องที่ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า
๒๕๒๗
และตำบลแหลมสน ตำบลปากน้ำ
อำเภอละงู
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖4

ตารางที่ 1.139 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่วนอุทยาน ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ชื่อวนอุทยานแห่งชาติ/ที่ตั้ง
เนื้อที่
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
ที่
ประมาณ(ไร่)
๑ น้ำตกธาราสวรรค์
๑๑,๐๗๗.๒๕ ประกาศกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
ท้องที่ตำบลควนกาหลง อำเภอควน
๒๕๓๙
กาหลง
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖4

ตารางที่ 1.140 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตรักษาพันธุส์ ัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/ที่ตั้ง
เนื้อที่
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
ที่
ประมาณ(ไร่)
๑ เขาบรรทัด
๘๘,๒๕๐
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม
ท้องที่ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า
๒๕๑๘
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง
และตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
๒ โตนงาช้าง
๘๓,๐๑๒.๑๔
- ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง ๒๙,๑๖๖
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่
- ท้องที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควน
๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑
กาหลงและตำบลวังประจัน อำเภอ
๕๓,๘๔๖.๑๔ พระราชกฤษฎีกา ขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ควนโดน
ป่าโตนงาช้าง (เพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖4
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ตารางที่ 1.141 แสดงข้อมูลสรุปพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดสตูล
ลำดับ
ชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า/ที่ตั้ง
เนื้อที่
ประกาศตามพระราชกฤษฎีกา
ที่
ประมาณ(ไร่)
๑ หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา
๑๒,๗๗๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท้องที่ตำบลฉลุง ตำบลควนโพธิ์
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๔ (ฉบับเดิม ๗ พฤษภาคม
อำเภอเมืองสตูล และตำบลควนโดน
๒๕๒๓)
ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖4

3) การบุกรุกพื้นที่ปา่ ไม้
สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
สถิติก ารกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จากรายงานผลการตรวจปราบปรามการ
กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ปี ๒๕๕9-๒๕๖3 พบว่ามีการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2563
พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ทวงคืน ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการรณรงค์สร้างจิตสำนึก
ตารางที่ 1.142 สถิติการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของจังหวัดสตูล ปี 2559-2563
ปีงบประมาณ/
อำเภอ
เมืองสตูล

พ.ศ. 255๙

พ.ศ. 256๐

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 256๓

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

รวม

๑๗๕-0-1๕.63

863-1-43

115-3-87.95

299-3-38

141-2-72

1,630-2-56.58

๒๐-1-43

304-2-48

54-3-50.93

420-2-92

360-1-56

1,250-2-89.93

ทุ่งหว้า

616-3-67

295-3-50

28-3-89

241-2-56

116-3-86

1,328-2-48

ควนกาหลง

๙๐๐-1-๙๒

2,826-0-69

105-3-40

56-3-36

93-2-32

4,005-2-69

ท่าแพ

๐-๐-๒๘.๕๐

256-1-52

113-1-08

70-3-52

58-3-92

513-32.50

ควนโดน

945-1-75

53-1-48

-

5-3-84

24-0-68

1,034-3-75

4๐-2-๑๕

42-0-90

5-3-84

40-0-11

22-0-76

156-1-76

2,69๘-3-๓๖.13

4,642-0-00

424-3-95.88

1,135-3-69

817-3-82

9,920-1-47.01

ละงู

มะนัง
รวม

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖4
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4) ข้อมูลพื้นที่ปา่ ชายเลนจังหวัดสตูล
ป่าชายเลน จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งสามารถพบได้ในเขตอำเภอที่ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่
อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพและอำเภอเมืองสตูล มีเนื้อที่ประมาณ ๒๗๗,๔๓๖.๕๕ ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ ๑6.5๐ ของพื้ น ที่ จั ง หวัด (ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ป่ า ชายเลน ๕ ป่ า ป่ า ชายเลนตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ซึ่งบางส่วนซ้อนกับ ป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่ รวมประมาณ จำนวน ๓๒๒,๗๐๕.๗๖ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ
๑๗.๑๐ ของพื้นที่จังหวัด) และสถานการณ์ป่าชายเลนจังหวัดสตูลมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ มีการกำหนดป่าชายเลนของจังหวัด
สตูล ออกเป็น ๕ ป่า คือ
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๑ อยู่ในเขตอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอละงู
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๒ อยู่ในเขตอำเภอละงูและอำเภอเมืองสตูล
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๓ (ป่าปาเต๊ะ-ป่ากลัดจูด) อยู่ในเขตอำเภอเมืองสตูล
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๔ (ป่าเจ๊ะบิลัง-ป่าตันหยงโป-ป่าตำมะลัง) อยู่ในเขตอำเภอเมืองสตูล
-ป่าชายเลน จ.สตูล ตอนที่ ๕ อยู่เขตอำเภอเมืองสตูล
ตาราง 1.143 ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล ตามมติ
พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดสตูล (ไร่)
คณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๑๔ (ไร่)
ปี 2552
ปี 2557
ปี 2561
ปี 2562
๒๗๗,๔๓๖.๕๕
๒33,639
๒25,890 ๒20,273.99 239,576.28
ที่มา: สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ๒๕๖3

5) ทรัพยากรสัตว์ปา่
ในพื้นที่ จังหวัดสตูลพบสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน ๒ ชนิด ได้แก่
เลี ย งผา ซึ่ ง พบได้ ที่ เ ขาพระยาบั ง สา ในเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป่ า หนองปลั ก พระยาและเขาพระยาบั ง สา
และแมวลายหินอ่อน ซึ่งพบได้ที่อุ ทยานแห่งชาติ ท ะเลบันนอกจากนั้นยังพบสัตว์ป่าจำพวก หมู ป่า หมี หมา
และเสือโคร่ง ส่วนที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สำรวจพบ วัวป่า หมูป่า และกระจง ปัจจุบันจังหวัดสตูลไม่มีการ
เก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับสัตว์ป่า
6) ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ปัญหาการลดลงของพืน้ ที่ป่าไม้ เกิดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล สาเหตุเกิดจากประชาชนบุกรุก
ทำลายป่า เพราะต้องการที่ดินมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อนำพื้นที่มาปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ จากรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัด
สตูล พบว่าในปี ๒๕๖๓ จังหวัดสตูลมีพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก จำนวน ๘๑๗-๓-๘๒ ไร่ ลดลงจากปี ๒๕๖๒ ที่มีการ
บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 1,135-3-69 ไร่ สถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเป๊ะ มีปัญหาการบุกรุก จังหวัดสตูลร่วมกับ
อุท ยานแห่ งชาติตะรุเตา และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้ มี คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการ
ครอบครองที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ ขณะนี้ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นทุ กแปลงแล้ว อยู่ระหว่างการจับกุม ดำเนินคดี
ผู้กระทำผิด โดยได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการต่อไป จังหวัด
สตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการฟื้นฟูพื้นที่
ป่าที่ทวงคืน (พลิกฟื้นพื้นป่า) สำหรับปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์ป่านั้นเป็นปัญหาในเชิง ข้อมูล เนื่องจากจังหวัด
สตูลยังขาดข้อมูลด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
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2. ทรัพยากรดิน
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขา
สำคัญๆ คือเทือกเขาบรรทัดและสันการาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังห วัดอื่นๆและ
ประเทศมาเลเซีย พื้นที่ ค่อยๆลาดเอียงลงสู่ทะเลด้านตะวันตกและทิศใต้ มีที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่ง
ทะเล มีพื้นที่ราบอยู่บริเวณอำเภอควนโดน อำเภอเมืองสตูลและบางพื้นที่ของอำเภอละงู นอกจากนี้ยังพบเขา
หินปูนเป็นเขาโดดในพื้นที่ราบ ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่ าชายเลนต่อลงไปถึงทะเลอันดามัน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้
ในการปลูกข้าวและยกร่องปลูกปาล์มน้ำมัน พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันพบทางตะวันตกของจังหวัด เป็น
ที่สูงสลับกับพื้นที่ราบ ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอควนกาหลง อำเภอมะนัง และอำเภอ
ทุ่งหว้า โดยมีแนวเขาดันขึ้นในแนวเหนือใต้ จากอำเภอควนกาหลงมายังอำเภอเมืองทอดแนวลดหลั่นลงไป
จนถึงป่าชายเลน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน พื้นที่สูงและภูเขาพบด้านตะวันออก
ของสตูลทอดตัวในแนวเหนือใต้จนถึงเทือกเขาบรรทัด ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกยางพาราและเป็ นป่าแหล่งต้นน้ำ
เช่น คลองละงู คลองบาราเกต คลองท่าจีน เป็นต้น
จังหวัดสตูลมีดินอยู่ทั้งหมด 21 ชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 1,286,949 ไร่ หรือร้อยละ 73.34
ของเนื้อที่ ทั้ งหมด และเป็นหน่วยพื้ นที่ เบ็ ดเตล็ด 8 หน่วย ได้แก่ ส นามบิน (AP),พื้ นที่ เลี้ยงสัตว์น้ำ(AQ),
ดินตะกอนชะวากทะเลปะปนกัน(EC),เกาะ(I),ที่ดินดัดแปลง(ML),บ่อขุด(P),พื้นที่ชุมชน(U),พื้นที่น้ำ(W) มีเนื้อที่
ประมาณ 467,752 ไร่ หรือร้อยละ 26.66 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ดินมีปัญหา ที่พบในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้แก่
(1) ดินเป็นทรายจัด มีเนื้อที่ประมาณ 16,515 ไร่ หรือร้อยละ 0.94 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(2) ดินเป็นทรายจัดมีชั้นดานอินทรีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,008 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(3) ดินเปรี้ยว มีเนื้อที่ประมาณ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(4) ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น มีเนื้อที่ประมาณ 111,389 ไร่ หรือร้อยละ 6.35 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(5) ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังและเศษหิน มีเนื้อที่ประมาณ 190,946 ไร่ หรือร้อยละ 10.89
ของเนื้อที่ทั้งหมด
(6) พื้นที่มีความลาดชันสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ
32.59 ของเนื้อที่ทั้งหมด
ทรัพยากรดิน มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์
และการใช้ประโยชน์ที่ ดินไม่ ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มี การปรับปรุงดินเพื่อให้เป็นพื้นที่เหมาะสม
สำหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและสามารถ
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสตูล
ความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
(1.) ดินที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวมีเนื้อที่ประมาณ 197,621 ไร่ หรือร้อยละ 11.26 ของ
เนื้อที่ทั้งหมด แต่ในชุดดินที่มีพื้นที่ 7,094 ไร่ หรือร้อยละ 0.40 อาจพบปัญหาการเกิดดินเปรี้ยวจัดได้กรณีที่
ทิ้งให้ดินแห้ง
(2.) ดินที่ เหมาะสมสำหรับ ปลูกหญ้ าเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ ไม้ ผ ลและไม้ ยืนต้น แต่อาจติดปัญ หาเรื่อง
ข้อจำกัดบางอย่าง มีเนื้อที่ประมาณ 381,384 ไร่ หรือร้อยละ 21.73 ของเนื้อที่ทั้งหมด และที่เหมาะสมแต่
ติดปัญหาเรื่องความลาดชันของพื้นที่ มีเนื้อที่ประมาณ 5,164 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 ของเนื้อที่ทั้งหมด
(3.) ดินที่ เหมาะสมสำหรับ พื ชบางชนิด เช่น ปลูก หญ้าเลี้ยงสัตว์ มะม่วงหิมพานต์ ไม่ค่อยเหมาะ
สำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นเนื่อที่ประมาณ 17,523 ไร่ หรือร้อยละ 1.00 ของเนื้อที่ทั้งหมด
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(4.) ดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับทำการเพาะปลูกพืช ควรสงวนไว้เป็นพืชที่ป่าอนุรักษ์ เนื่องจากเป็นป่า
ชายเลนมีเนื้อที่ประมาณ 217,007 ไร่ หรือร้อยละ 12.37 ของเนื้อที่ทั้งหมด และดินในพื้นที่มีความลาดชัน
สูงเกินกว่าร้อยละ 35 มีเนื้อที่ประมาณ 571,961 ไร่ หรือร้อยละ 32.60 ของเนื้อที่ทั้งหมด
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดสตูล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร และการป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ
การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำ ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้ นที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ โดยปี 2561 พื้นที่
ในการสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมี แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่ อเทียบกั บปี 2559 แสดงถึงการ
เจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมีมาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค
สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีการบริหาร
จัดการด้านเกษตรในลักษณะเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
ตาราง 1.144 แสดงข้อมูลเปรียการใบเทียบการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2543 – 2561
การใช้ที่ดิน

ปี 2543
ไร่

พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูก
สร้าง
พื้นที่
เกษตรกรรม
พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่น้ำ
พื้นที่
เบ็ดเตล็ด
รวม

ร้อยละ

ปี 2550
ไร่

ร้อยละ

ปี 2552
ไร่

29,032

1.88

753,948
709,240
34,520
22,621
1,549,361

ร้อยละ

ปี 2556
ไร่

32,680

2.12

34,841

2.26

48.65
45.77
2.23

672,639
714,461
116,358

43.41
46.11
7.51

675,244
709,439
116,412

1.47
100

13,223
1,549,361

0.85
100

13,425
1,549,361

ปี 2561

ร้อยละ

ปี 2559
ไร่

ร้อยละ

ไร่

ร้อยละ

35,621

2.31

54,000

3.48

63,304

4.08

43.58
45.79
7.51

703,369
681,308
117,654

45.4
43.97
7.59

701,857
665,976
117,765

45.3
42.98
7.61

694,880
659,645
119,686

44.85
42.57
4
7.72

0.86
100

11,409
1,549,361

0.73
100

9,763
1,549,361

0.63
100

11,846
1,549,361

0.76
100

หมายเหตุ กรมพัฒนาที่ดินจัดเก็บข้อมูลไม่ครบทุกปี
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

ภาพที่ 1.54 แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล ปี 2561

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564
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ภาพที่ 1.55 แสดงข้อมูลพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2561

พื้นที่น้า

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

พื้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้าง

พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ป่าไม้

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564

3. ทรัพยากรน้ำ
(1) แหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำธรรมชาติ ในจังหวัดสตูล ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ มีเพียงแม่น้ำสายสั้น ๆ และ
แคบ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวนออก โดย ชาวบ้านเรียกแม่น้ำเหล่านี้ว่า “คลอง”
และมีคลองที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ระบบลำน้ำ ดังนี้
1. คลองละงู หรือคลองลำโลน ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาด้านใต้ของจังหวัดตรังและ
พัทลุงไหลมาทางด้านเหนือ ของจังหวัดสตูล ตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอละงูและอำเภอควนกาหลง ไหลมา
บรรจบกับคลองปากบารา คลองนี้ยาวประมาณ 47 กิโลเมตร บริเวณปากคลองก่อนไหลลงสู่ทะเลจะกว้างกว่า
ด้านในซึ่งบริเวณปากคลองปากบารานี้ เองที่ใช้เป็น ท่าเทียบเรือสำหรับการเดิน ทางไปอุทยานแห่งชำติหมู่
เกาะตะรุเตา และ หมู่เกาะเภตรา ส่วนคลองแยกด้านเหนือยัง คงชื่อคลองละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเลบริเวณ
บ้านบ่อเจ็ดลูกและเกาะตะโล๊ะแบนและมีพื้นทีร่ ับน้ำฝน 937.08 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000
มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 709.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี
2. คลองดุสน หรือคลองมำบัง ต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาระหว่างอำเภอควนกาหลง
และอำเภอควนโดนประกอบด้วย ห้วยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผ่านเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีตำรวจ
น้ำเกาะนก และไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวตำมะลัง มีพื้นที่รับน้ำฝน 391.30 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ย 2,100มิลลิเมตรต่อปี และ ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 679.38 ล้านลูกบาศกเมตรต่อปี
3) คลองท่าแพ หรือคลองบาราเกต ต้นน้ำอยู่บริเวณเขาสามยอด ดอนสีเดน ไหลผ่าน
อำเภอควนกาหลงเข้า สู่อำเภอท่าแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวเกาะแดง สำหรับ ส่วนที่ไหลผ่าน
อำเภอ ท่าแพ มักเรียกว่าคลองท่าแพ มีพื้นที่รับน้ำฝน 452.16 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,200
มิลลิเมตรต่อปี และปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
4) คลองลำโลนน้อย ต้นน้ำอยู่บ ริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต๊ะ ไหลผ่านเขตอำเภอ
ควนกาหลงมาบรรจบกับคลองละงูที่บ้านตำแหลมเป็นคลองที่มีสายน้ำไหลตลอดทั้งปีคลองท่าจีน ต้นน้ำเกิด
บริเวณเทือกเขาติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอำเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมือง
ไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวท่าจีน
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ตารางที่ 1.145 แสดงลุ่มน้ำสาขาและแหล่งน้ำสำคัญ
รหัสและชื่อลุ่มน้ำสาขา
2211 ลุ่มน้ำสาขาคลองละงู

ครอบคลุมอำเภอ
- อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง เป็นส่วนใหญ่
- อ.ทุ่งหว้า และ อ.ละงู เป็นบางส่วน

แหล่งน้ำที่สำคัญ
คลองละงู และ
คลองล้าโลน

2212 ลุ่มน้ำสาขาคลองมำบัง

- อ.ควนโดน เป็นส่วนใหญ่
- อ.ควนกาหลง และ อ.เมือง เป็นบางส่วน

คลองดุสน หรือ
คลองมำบัง

2213 ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกตอนล่าง

อ.ท่าแพ
- อ.เมือง เป็นส่วนใหญ่
- อ.ละงู อ.ควนกาหลง อ.ควนโคน และ
อ.ทุ่งหว้า เป็นบางส่วน และ อ.มะนัง
เป็นบางส่วน

คลองท่าแพ
คลองน้ำเค็ม
คลองท่าจีน และ
คลองบุโบย
คลองลิพัง และ
คลองหญ้าระ

หมายเหตุ รหัสและชื่อลุ่มน้ำสาขา รวมถึงขอบเขตลุ่มน้ำสาขา ยึดถือตามคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ
จากรายงานมาตรฐานลุ่มน้ำและลุ่มน้ำสาขา (สิงหาคม 2538)
ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝงั่ ตะวันตกตอนล่าง (ต.ทุ่งหว้า) มีลำน้ำที่ไหลลงจังหวัดตรัง

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ, เดือนมิถุนายน ๒๕๖0

ภาพที่ 1.56 แสดงลุ่มน้ำสาขาและแหล่งน้ำสำคัญ

ที่มา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล,
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564
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(2) แหล่งน้ำชลประทาน
แหล่งน้ำชลประทานที่มีอยู่ในจังหวัดประกอบด้วย แหล่งน้ำตามโครงการชลประทานขนาด
กลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่สร้างแล้วเสร็จถึงปัจจุบันจำนวน 148 แห่ ง สามารถกักเก็บ
น้ำได้ประมาณ 5,400,000 ลบ.ม. และ มีพื้นที่ได้รับประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น 126,870 ไร่
โครงการชลประทานขนาดกลาง 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการฝายดุสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดนพื้นที่ 26,110 ไร่
2. โครงการประตูระบายน้ำบาโรย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู พื้นที่ 2,797 ไร่
3. โครงการฝายคลองท่าแพร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน พื้นที่ 11,467 ไร่
4. โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง พื้นที่ 1,390 ไร่
ตารางที่ 1.146 แสดงข้อมูลอาคารชลประทานโครงการชลประทานสตูล
ลำดับ

โครงการ

1
2
3

ชลประทานขนาดกลาง
ชลประทานขนาดเล็ก
โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยมาเลเซีย (ปชด.)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.)
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
รวม

4
5

จำนวน
โครงการ
4
113
14
12
7
148

พื้นที่ชลประทานได้รับ
ประโยชน์ (ไร่)
40,370
52,844
8,600

ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์
6,190
12,060
2,142

8,017
7,986
117,091

2,053
770
21,825

ที่มา : โครงการชลประทานสตูล ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

ปริม าณน้ำต้นทุนของจัง หวัด ยัง ไม่เ พีย งพอต่อความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้ง ในบางปี ทั ้ง นี้ความ
ต้องการใช้น้ำของจังหวัดในฤดู แล้งส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก
การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีระบบ
กระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่เพียงพอ แหล่งน้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม
จังหวัดจะต้ องดำเนินการให้ มี แหล่งกั กเก็ บน้ ำขนาดใหญ่ ให้ มี ระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่ เพิ่ มขึ้น เพื่ อ
สนับสนุนพื้นที่ที่มีการทำนา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาดการควบคุมและการวางแผนอย่างเหมาะสม คุณภาพ
น้ำในแหล่งน้ำ คลองมำบัง และคลองละงู โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2562 ซึ่งคุณภาพน้ำ
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ สำหรับคลองมำบัง พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค
ลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) พบการปนเปื้อนสูง บริเวณสะพานใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลญัน
นะห์ บริเวณสะพานมำบัง บ้านไทรงาม ส่วนคลองละงู พารามิ เตอร์ส ำคัญ ที่ บ่งชี้ถึง ปัญ หาคุณ ภาพน้ำ คือ
แบคทีเรียกลุม่ ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria : TCB) พบการปนเปื้อนสูง บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา โดยมีสาเหตุมาจากน้ำ
เสียจากชุมชน และน้ำทิ้งจากการเกษตร ซึ่งมีแนวทางการแก้ไข คือ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร
บริเวณท่อระบายน้ำและลำรางที่มีปริมาณความสกปรกสูง
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ตารางที่ 1.147 แสดงผลตรวจวัดคุณภาพน้ำตามดัชนีคณ
ุ ภาพน้ำผิวดิน จังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๓
แหล่งน้ำ

ประเภท
แหล่งน้ำ

คลองมำบัง

2*

คลองละงู

2*

ค่าต่ำสุด-สูงสุด (ค่ามัธยฐาน)
DO
(mg/L)
4.2-8.0
(5.6)

BOD
(mg/L)
0.2-3.4
(1.0)

TCB
(MPN/100มล.)
40-16,000
(2,400)

3.8-7.6
(5.0)

0.9-2.6
(0.9)

230-16,000
(3,500)

บริเวณที่มีปัญหา
คุณภาพน้ำ

FCB
NH3-N
(MPN/100มล.) (mg/L)
40-16,000 ‹ . -0.14 FCB ส ะ พ า น บ้ า น
(790)
(0.07) มูเก็ตยามู สะพานใกล้
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ด า รุ ล ญั ณ น ะ ห์
สะพานมำบัง
45-9,200
(790)

‹ . -0.18 TCB FCB ท่ า เที ย บ
(0.07) เรือปากบารา

ที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ สงขลา, เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
หมายเหตุ *การจัดประเภทคุณภาพน้ำผิวดิน ดังตาราง
เกณฑ์มาตรฐาน*
คุณภาพน้ำผิวดิน

หน่วย

ประเภทคุณภาพน้ำ
๑

๒

๓

๔

๕

ออกซิเจนละลาย (DO)

มก./ล.

ธ

<๖.๐

<๔.๐

<๒.๐

-

บีโอดี (BOD)

มก./ล.

ธ

>๑.๕

>๒.๐

>๔.๐

-

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทัง้ หมด(Total Coliform Bacteria)

เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มล. (MPN/๑๐๐ml)

ธ

>๕,๐๐๐ >๒๐,๐๐๐

-

-

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)

เอ็ม.พี.เอ็น./๑๐๐ มล. (MPN/๑๐๐ml)

ธ

>๑,๐๐๐ >๔,๐๐๐

-

-

หมายเหตุ < หมายถึง ไม่น้อยกว่า > หมายถึง ไม่มากกว่า - หมายถึง ไม่ได้กำหนดค่า ธ หมายถึง ธรรมชาติไม่ได้รับผลจากการกระทำของมนุษย์
ที่มา : ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๑๖ ง ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

คุณภาพน้ำคลองมำบัง
คุณภาพน้ำคลองมำบัง ปี 2563 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้ำอยู่ใน
เกณฑ์ดี ร้อยละ 60 และอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 40 ตามลำดับ บริเวณที่มี คุณภาพน้ำ อยู่ในเกณฑ์ดี คือ
สะพานบ้านบูเก็ตยามู สะพานบ้านปันจอร์ และท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ บ้านตำมะลังใต้ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้แก่
สะพานใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลญัณนะห์ และสะพานมำบัง บ้านไทรงาม พารามิเตอร์สำคัญทีบ่ ่งชี้ถึงปัญหา
คุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) พบการปนเปื้อนสูงบริเวณ
สะพานคลองมำบัง บ้านไทรงาม โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเสียจากชุมชน และน้ำทิ้งจากการเกษตร
คุณภาพน้ำคลองละงู
คุณภาพน้ำคลองละงู ปี 2563 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ทั้ง 3 จุด ได้แก่ สะพาน 100 เมตร
บ้านวังยาว สะพานละงู บ้านลาหงา และท่าเทียบเรือปากบารา
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีบ่อน้ำบาดาลที่มาขออนุญาตเจาะเพื่ออุปโภคหรือบริโภค ธุรกิจ
และเกษตรกรรม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จำนวน 41 บ่อ และบ่อบาดาล
ที่ส ำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ ดำเนินการเจาะ จำนวน 19 บ่อ บ่อบาดาลสะสมที่ มาขออนุญ าตเจาะ
ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น จำนวน 654 บ่อ
ตารางที่ 1.148 จำนวนบ่อบาดาลในท้องที่จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ข้อมูล

จำนวนบ่อบาดาล (บ่อ)
2559 2560 2561 2562
71
52
40
43

2563
41

๑.บ่อบาดาลที่ขออนุญาตเจาะ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
๒.บ่อบาดาลที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๒ ดำเนินการเจาะ
19
24
12
19
3.ข้อมูลบ่อบาดาลรวมสะสมที่มาขออนุญาตเจาะ
478
530
570 613
654
ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม 25๖4

4. ขยะมูลฝอย
ในปัจจุบันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดั ง นั้ น หากแยก
รายละเอียดของปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึ้นตามเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าในปี ๒๕6๔ มีขยะมูลฝอย
เกิ ดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล วันละ 313.05 ตัน รวม 114,264.26 ตัน/ปี (คำนวณภายใต้ฐานประชากร
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๖๓ และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยระดับเทศบาลเมือง ๑.๑๕
กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลตำบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/วัน และองค์การบริหารส่วนตำบล ๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน)
แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จำนวน ๗ แห่ง 26,689.38 ตัน/ปี และองค์การบริหารส่วนตำบล
๓๔ แห่ง 87,574.88 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒3.๓๕ และ ๗๖.๖๔ ตามลำดับ ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล
มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1.149 ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี ๒๕60-๒๕๖4
ปี 2560
ปี 256๑
ปี 2562
ปี 256๓
ปี 2564
องค์กรปกครองส่วน ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย
ท้องถิ่น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
ทม.สตูล
10,004.65
9,974.94
9,863.71
10,005.58
9,714.69
ทต.ฉลุง
867.00
876.39
869.32
875.65
989.77
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ปี 2560
ปี 256๑
ปี 2562
ปี 256๓
ปี 2564
องค์กรปกครองส่วน ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย
ท้องถิ่น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
ทต.เจ๊ะบิลัง
1,492.85
1,499.25
1,497.76
1,502.98
1,695.37
ทต.คลองขุด
7,216.05
7,231.18
7,439.67
7,540.94
8,549.89
อบต.เกตรี
2,171.75
2,185.55
2,215.11
2,234.37
2,787.56
อบต.เกาะสาหร่าย
1,755.65
1,759.73
1,751.09
1,755.08
2,220.48
อบต.ควนขัน
2,441.85
2,463.56
2,482.82
2,492.79
2,518.03
อบต.ควนโพธิ์
1,967.35
1,981.27
1,982.94
1,987.92
2,005.19
อบต.เจ๊ะบิลัง
2,069.55
2,074.61
2,088.23
2,105.83
2,118.12
อบต.ฉลุง
3,664.60
3,716.09
3,754.29
3,778.87
3,796.47
อบต.ตันหยงโป
1,018.35
1,025.35
1,025.35
1,032.65
1,052.92
อบต.ตำมะลัง
1,635.20
1,631.52
1,626.21
1,626.54
1,621.56
อบต.บ้านควน
3,617.15
3,662.95
3,679.23
3,694.84
3,726.06
อบต.ปูยู
1,025.65
1,028.34
1,035.98
1,044.61
1,046.60
ทต.กำแพง
1,861.50
1,856.66
1,858.52
1,861.87
2,102.53
อบต.กำแพง
4,547.90
4,582.34
4,614.56
4,627.51
4,672.35
อบต.น้ำผุด
3,080.60
3,112.91
3,137.49
3,150.77
3,195.95
อบต.ปากน้ำ
3,602.55
3,624.75
3,650.33
3,686.20
3,715.10
อบต.ละงู
7,519.00
7,605.57
7,661.04
7,703.89
7,707.54
อบต.แหลมสน
1,237.35
1,249.55
1,261.17
1,267.15
1,260.84
อบต.เขาขาว
2,175.40
2,190.20
2,180.23
2,184.55
2,192.19
ทต.ทุ่งหว้า
1,215.45
1,209.60
1,215.56
1,220.77
1,359.57
อบต.ทุ่งหว้า
1,314.00
1,319.30
1,329.93
1,336.57
1,348.86
อบต.ขอนคลาน
905.20
919.39
927.36
935.67
932.01
อบต.ทุ่งบุหลัง
773.80
773.91
773.25
779.56
783.54
อบต.นาทอน
2,412.65
2,431.34
2,444.96
2,452.26
2,459.90
อบต.ป่าแก่บ่อหิน
1,478.25
1,486.70
1,487.70
1,486.70
1,486.70
อบต.ควนกาหลง
4,828.95
4,841.09
4,862.68
4,889.25
4,880.28
อบต.ทุ่งนุ้ย
3,854.40
3,883.83
3,904.76
3,919.37
3,951.59
อบต.อุใดเจริญ
2,839.70
2,852.17
2,881.73
2,895.68
2,918.27
ทต.ควนโดน
1,996.55
2,013.77
2,017.87
2,023.45
2,277.56
อบต.ควนโดน
2,011.15
2,031.76
2,058.00
2,070.96
2,079.59
อบต.ย่านซื่อ
1,219.10
1,222.64
1,230.28
1,235.60
1,239.92
อบต.วังประจัน
996.45
1,004.09
1,028.34
1,032.32
1,036.31
อบต.ควนสตอ
2,704.65
2,738.58
2,765.48
2,787.73
2,823.61
อบต.ท่าเรือ
1642.50
1,668.06
1,679.02
1,696.95
1,705.59
อบต.ท่าแพ
3,390.85
3,426.13
3,425.46
3,450.04
3,411.18
อบต.แป-ระ
2,007.50
2,014.49
2,046.71
2,056.01
2,064.98
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ปี 2560
ปี 256๑
ปี 2562
ปี 256๓
ปี 2564
องค์กรปกครองส่วน ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย
ท้องถิ่น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้น
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
อบต.สาคร
2,617.05
2,634.61
2,638.60
2,647.57
2,667.83
อบต.นิคมพัฒนา
2,555.00
2,563.20
2,561.87
2,572.17
3,557.99
อบต.ปาล์มพัฒนา
3,423.70
3,486.58
3,521.45
3,538.39
2,589.77
รวม (ตัน/ปี)
109,167.85
109,853.95
110,476.04
111,187.62
114,264.26
รวม (ตัน/วัน)
299.09
300.97
302.67
304.62
313.05
รวมปริมาณขยะที่
24,663.05
24,661.79
24,762.41
25,031
26,689.38
เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาล (ตัน/ปี)
รวมปริมาณขยะที่
84,504.80
85,192.16
85,713.63
86,156.62
87,574.88
เกิดขึ้นใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ตัน/ปี)
หมายเหตุ เป็นการคำนวณภายใต้ฐานประชากร ปี 2559 ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 และ ปี ๒๕๖3 ตามลำดับ
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมีนาคม ๒๕๖4

องค์ประกอบขยะมูลฝอย องค์ประกอบของขยะมูลฝอยอ้างอิงจากข้อมูล มฝ.2 เดือนตุลาคม
2561–กรกฎาคม 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลคลองขุด องค์การ
บริหารส่วนตำบลเกตรี องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ องค์การบริหารส่ วนตำบลสาคร อำเภอท่ าแพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน อำเภอละงู องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย องค์การบริหารส่วนตำบลอุใด
เจริญ อำเภอควนกาหลง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา และองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พบว่า องค์ป ระกอบของขยะมู ล ฝอยส่ว นใหญ่ เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ ๕5.5
รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิล ร้อยละ 27.0 ขยะทั่วไป ร้อยละ 15.5 และขยะอันตราย ร้อยละ 2.0 รายละเอียดดัง
ตาราง
ตารางที่ 1.150 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
องค์ประกอบของปริมาณขยะ
ขยะทั่วไป
ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
2,930 กิโลกรัม 10,508 กิโลกรัม 5,102 กิโลกรัม
358 กิโลกรัม
17 กิโลกรัม
ร้อยละ 15.5
ร้อยละ 55.5
ร้อยละ 27.0
ร้อยละ 1.9
ร้อยละ 0.1
ขยะอันตรายจากชุมชน ในปี ๒๕๖๓ มีปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดสตูล จำนวน ๘๐๘.๔๑ ตัน/ปี (คำนวณจากจำนวนประชากรและอัตราการเกิดขยะอันตรายภาคใต้ขยะ
อันตรายชุม ชน ระดับ เทศบาลเมือ ง เทศบาลตำบล องค์ก ารบริห ารส่วนตำบล อัตราการเกิ ดขยะอันตราย
๓.๓๗๔, ๓.๒๑๗ และ ๒.๓๐๖ กิ โลกรัม /คน/ปี ตามลำดับ ) แบ่งเป็ นขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ดขึ้นในเขตเทศบาล
จำนวน ๗ แห่ง ๒๑๐.๒๖ ตัน/ปี และองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง ๕๙๘.๑๕ ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๖
และ ๗๔ ตามลำดับ โดยเป็นขยะอันตรายประเภทแบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี ถ่านไฟฉาย
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัดสตูล สนับ สนุนการดำเนินงาน
โครงการจัดการขยะ (ขยะอันตราย) จัง หวัดสตูล ปี ๒๕๖๓ สามารถรวบรวมและขนส่งขยะอันตรายชุมชนไป
กำจัดได้ จำนวน ๑๒.๔๐ ตัน ซึ่งมากกว่า ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕.๗๔ ตัน ขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล
มีแนวโน้มได้รับการรวบรวมและส่งกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการมีส่วนร่วมของ
ทุก ภาคส่วน ที่ร่วมกั นคัดแยกขยะอั นตรายชุมชนออกจากขยะประเภทอื่น ๆ สำหรับ ขยะอันตรายชุม ชนที่
รวบรวมและขนส่ ง ไปกำจั ด ส่ วนใหญ่ จ ะเป็ น ขยะอั น ตรายประเภท หลอดไฟ รองลงมาได้ แก่ อุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และของเสียประเภทอื่น ๆ โดยองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสตูล ดำเนินการว่าจ้างบริษัทโปร
เฟสชั่นเนล เวสต์ เทคโนโลยี (๑๙๙๙) จำกัด (มหาชน) ขนส่งขยะอันตรายชุมชนไปบำบัดและกำจัดตามหลัก
วิชาการ ณ ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว
ตารางที่ 1.151 ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะอันตรายชุมชน จังหวัดสตูล และปริมาณขยะอันตรายชุมชน
ที่รวบรวมและขนส่งไปกำจัด ปี ๒๕๕๘-๒๕๖3
ปี
๒๕๕9
๒๕60
๒๕6๑
2562
2563

ปริมาณขยะอันตรายชุมชน
ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่
จังหวัดสตูล (ตัน)*
จังหวัดสตูลรวบรวมและขนส่งไปกำจัด (ตัน)**
๗89.๗4
๑.๕1
๗93.๗3
๒.๐๐
๗๙๘.๕๕
5.13
803.10
6.66
808.41
12.40
* หมายเหตุ เป็นการคำนวณภายใต้ฐานประชากร ข้อมูลเป็ปีงบประมาณ
**ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖4

ตาราง 1.152 สถิติปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมขนส่งไปบำบัดและกำจัดตามหลักวิชาการ
ปริมาณขยะอันตราย

ตัน/ปี

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

รวม

1.51

2.00

5.13

6.66

12.40

27.7

ที่มา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖4

มูล ฝอยติดเชื้อ ในปี ๒๕๖๓ สถานบริก ารสาธารณสุขในพื้นที่ จังหวัดสตูล ประกอบด้วย
โรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอ) ๗ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๕๒ แห่ง
คลินิ ก ๖๕ แห่ง และสถานพยาบาลสัตว์ ๔ แห่ง มี ป ริม าณมู ล ฝอยติดเชื้อเกิ ดขึ้นรวม ๒๓๒ , ๒๗, ๓๑ และ
๐.๕๔ ตัน/ปี ตามลำดับ (คิดจากฐานการคำนวณเฉลี่ย ๐.๗๖ กิ โลกรัม/เตียง/วัน) สำหรับ การกำจัดมู ลฝอย
ติดเชื้อของโรงพยาบาลของรัฐ ๗ แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้กำหนดรูปแบบการจัดการมู ลฝอย
ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยกำหนดให้โรงพยาบาล ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลละงู และโรงพยาบาลทุ่งหว้า
ซึ่ง มี เตาเผามู ล ฝอยติ ด เชื้ อ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในกำจัด มู ล ฝอยติ ดเชื้อ จากโรงพยาบาลประจำอำเภอและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยโรงพยาบาลละงู รับผิดชอบโรงพยาบาลควนโดน โรงพยาบาลท่าแพ และ
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ทั้ ง ๒ อำเภอ ส่ วนโรงพยาบาลทุ่ งหว้า รับ ผิดชอบโรงพยาบาลควนกาหลง
โรงพยาบาลมะนัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง ๒ อำเภอ คงเหลือเฉพาะโรงพยาบาลสตูลเท่านั้นที่ส่ง
มูลฝอยติดเชื้อให้กับบริษัทเอกชน (บริษัทเซฟวันกรีนเทค) เก็บขน และเผากำจัด
การกำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน จากการสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ในปี ๒๕๖๓
พบว่า จั ง หวัด สตู ล มี ส ถานที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย จำนวน ๑๓ แห่ ง แบ่ ง เป็ น สถานที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ที่ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน ๒ แห่ง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบยอมรับได้ (Appropriated Landfill) จำนวน
๑ แห่ง สถานที่ที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน ๑๐ แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕,๐๔๕ ตัน รายละเอียดดังตาราง
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 2
แห่ง ได้แก่ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1
เทศบาลตำบลกำแพง
2) สถานที่ กำจัดขยะมูล ฝอยแบบยอมรับ ได้ (Appropriated Landfill) จำนวน 1 แห่ง
ได้แก่ บ่อฝังกลบขยะแบบประยุกต์ เทศบาลตำบลคลองขุด
๓) สถานที่ที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 10 แห่ง
- ปิดการใช้งานไปแล้ว จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ สถานที่ กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาล
ตำบลฉลุง องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย และ
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
- ยังคงดำเนินการอยู่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตำมะลัง และองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู
มีปริมาณขยะตกค้างสะสม ณ สถานที่กำจัดขยะมูล รวมทัง้ สิ้น 5,045 ตัน
ตารางที่ 1.153 ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จงั หวัดสตูล ปี ๒๕๖3
ที่

ชื่อ อปท.
เจ้าของพื้นที่

1

ทม.สตูล

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ที่ตั้งสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอย

ม.5 บ้านกาลันยีตัน
ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง
ทต.กำแพง
ม.8 ถ.ละงู-ฉลุง
ต.กำแพง อ.ละงู
ทต.คลองขุด* ม.2 ต.คลองขุด
อ.เมือง
ทต.ฉลุง**
ม.6 ต.ฉลุง
อ.เมือง
ทต.ทุ่งหว้า** ม.8 ต.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า
อบต.
ม.2 ต.ควนโพธิ์
ควนโพธิ์**
อ.เมือง
อบต.ตำมะลัง ม.3 ต.ตำมะลัง
อ.เมือง
อบต.ปูยู
ม.2 ต.ตำมะลัง
อ.เมือง
อบต.
ม.4 ต.ควนกาหลง
ควนกาหลง** อ.ควนกาหลง
อบต.ท่าแพ** ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู
อ.ท่าแพ
อบต.ท่าเรือ** ม.4 ต.ท่าเรือ

พิกัด (UTM)
แกน X
แกน Y

รายละเอียด site
ขนาด
ปีที่เริ่ม
ร้อยละ
พื้นที่
ดำเนินการ การใช้
(ไร่)
(พ.ศ.)
พืน้ ที่
(%)
0601243 0739807 65
2545

ปริมาณขยะ
มูลฝอยสะสม
(ตัน)

0592225 0758974 77

2541

-

0622130 0738765 25

2539

70

0

0615089 0742410 8

2536

100

0

0585478 0783447 2

2530

90

750

0611676 0747505 4

2546

30

0

0611676 0747505 -

2554

-

-

0621976 0719654 0.18

-

100

4

0609773 0758407 2

2546

75

0

0607891 0748147 2

2553

10

180

0601243 0753074 4

2552

50

0

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ที่

ชื่อ อปท.
เจ้าของพื้นที่

ที่ตั้งสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอย

พิกัด (UTM)
แกน X
แกน Y

รายละเอียด site
ขนาด
ปีที่เริ่ม
ร้อยละ
พื้นที่
ดำเนินการ การใช้
(ไร่)
(พ.ศ.)
พืน้ ที่
(%)

ปริมาณขยะ
มูลฝอยสะสม
(ตัน)

อ.ท่าแพ
12

อบต.ทุ่งนุ้ย**

13

อบต.
ปากน้ำ**

ม.11 ต.ทุ่งนุ้ย
อ.ควนกาหลง
ม.6 ต.ปากน้ำ
อ.ละงู

0623022 0760520 8

2548

63

0

0581978 0758346 10

2543

40

4,111
5,045

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖3
* ยกระดับเป็นการกำจัดแบบยอมรับได้ โดยขยะสะสมได้รับการปิดกลบทับด้วยดิน
** ปิดการใช้งาน

ตารางที่ 1.154 รายละเอียดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดการขยะสะสมในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2563
ที่
๑
๒
๓

๔

๕

๖
๗

๘
๙

รายละเอียด
ปริมาณขยะ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
สะสม (ตัน)
ทม.สตูล
กำจั ด ขยะถู ก ห ลั ก สุ ข าภิ บ าลด้ ว ย ระบ บ
Sanitary Landfill
ทต.กำแพง กำจั ด ขยะถู ก ห ลั ก สุ ข าภิ บ าลด้ ว ย ระบ บ
Sanitary Landfill
ทต.คลองขุด* สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ได้รับ ยกระดับ เป็ น
๐
การกำจั ด แบบยอมรั บ ได้ (Appropriated
Landfill)
ทต.ฉลุง**
สถานที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย เป็ น แบบเทกอง
๐
กลางแจ้ง โดยยกเลิกการใช้ งานสถานที่กำจั ด
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ
ส่ ง กำจั ด ณ ศู น ย์ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอยรวม
เทศบาลเมืองสตูล
ทต.ทุ่งหว้า** สถานที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย เป็ น แบบเทกอง
๗๕๐
กลางแจ้ ง ได้ ย กเลิ ก การใช้ ง านเมื่ อ วั น ที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และส่งกำจัด ณ ศูนย์กำจัด
ขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง
อบต.
ยกเลิ ก การใช้ ง านสถานที่ กำจั ด ขยะมู ล ฝอย
๐
ควนโพธิ์** ตั้ง แต่ปี ง บประมาณ 2560 และส่ ง กำจั ด ณ
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล
อบต.
พื้นที่ บนเกาะ : ใช้ระบบการกำจั ด ขยะมูลฝอย
ตำมะลัง
ด้วยเตาเผาขยะขนาดเล็ก
พื้ น ที่ บ นฝั่ ง : เก็ บ รวบรวมแล้ วส่ ง กำจั ด ณ
ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองสตูล
อบต.ปูยู
กำจัดขยะโดยเทกองและเผากลางแจ้ง ซึ่งเป็ น
๔
พื้นที่ป่าชายเลน
อปท.

อบต.

สถานที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย เป็ น แบบเทกอง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

๐

การจัดการขยะสะสม

-ขยะสะสมได้รับการปิดกลบทับด้วย
ดิน ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
-ปิดกลบทับด้วยดินเรียบร้อยแล้ว

-ยั งไม่ มี การดำเนิ น การจั ด การขยะ
สะสม
-ยั ง ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่
แต่ มี โ ครงการที่ จ ะปิ ด ดิ น กลบทั บ
พื้นที่ พร้อมทั้งทำรั้วล้อมรอบ

-ควรยกเลิกการใช้งานสถานที่ กำจัด
ขยะโดยเร่ง ด่วนเนื่ องจากเป็ นพื้ นที่
เกาะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
-กำจั ด ขยะสะสมโดยการนำขยะ
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ที่

อปท.
ควนกาหลง**

๑๐ อบต.ท่าแพ**

๑๑ อบต.ท่าเรือ**
๑๒ อบต.ทุ่งนุ้ย**

๑๓ อบต.
ปากน้ำ**

รายละเอียด
ปริมาณขยะ
การจัดการขยะสะสม
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
สะสม (ตัน)
กลางแจ้ ง ยกเลิ กใช้ งานเมื่ อเดื อนกรกฎาคม
บางส่ วนส่ งไปกำจั ด ณ ศู น ย์ กำจั ด
พ.ศ. ๒๕๖๒ และส่งกำจัด ณ ศู นย์กำจัดขยะ
ขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบล
แบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง
กำแพง
สถานที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย เป็ น แบบเทกอง
๑๘๐
-มีการปิ ด กลบทั บ ด้ วยดินเรี ยบร้ อย
กลางแจ้ ง ยกเลิ ก การใช้ ง าน เมื่ อ วั น ที่ ๑
แล้ว
ตุ ล าคม ๒๕๖๑ และส่ ง กำจั ด ณ ศู นย์ กำจั ด
-มีขยะใหม่ตกค้างจากการลักลอบทิ้ง
ขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง
สถานที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย เป็ น แบบเทกอง
๐
-มีการปิดดินกลบทับเรียบร้อยแล้ว
กลางแจ้ง อยู่ใกล้ลำห้วยสาธารณะ ยกเลิกการ
ใช้งานแล้ว
สถานที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย เป็ น แบบเทกอง
๐
-มีการปรับปรุงคันดินโดยรอบ และ
กลางแจ้ง ยกเลิกการใช้งาน เมื่อเดือ นมีนาคม
ทำการปิดกลบทับดินเรียบร้อยแล้ว
๒ ๕ ๖ ๒ แ ล ะ ส่ ง ก ำ จั ด ณ ศู น ย์ ก ำ จั ด
ขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล
สถานที่ ก ำจั ด ขยะมู ล ฝอย เป็ น แบบเทกอง
๔,๑๑๑
-ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่
ก ล า ง แ จ้ ง ย ก เลิ ก ก า ร ใช้ ง า น ตั้ ง แ ต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และส่ งกำจัด ณ ศูนย์
กำจั ด ขยะแบบครบวงจร เทศบาลตำบล
กำแพง
รวม (ตัน)
๕,๐๔๕
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๔
* ยกระดับเป็นการกำจัดแบบยอมรับได้ โดยขยะสะสมได้รับการปิดกลบทับด้วยดิน
** ปิดการใช้งาน

ตารางที่ 1.155 ปริมาณขยะสะสมในพื้นที่จังหวัดสตูล (ตัน) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ปี

ปริมาณขยะสะสม (ตัน)

๒๕๕๙

๑๘,๔๔๘

๒๕๖๐

๑๙,๑๕๖

๒๕๖๑

๒๒,๒๕๕

๒๕๖๒

๑๑,๖๒๒

๒๕๖๓

๕,๐๔๕
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมกราคม ๒๕๖๔

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางที่ 1.156 ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 13 แห่ง แยกเป็นรายอำเภอ และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
อำเภอ

สถานที่กำจัดขยะ (แห่ง) วิธีการจัดการขยะมูลฝอย (แห่ง)
อปท.
เทกอง เตาเผาขยะ ฝังกลบ RDF ผสมผสาน ผลิตไฟฟ้า อื่นๆ
เจ้าของ
เมือง
6
4
1
1
ท่าแพ
2
2
ละงู
2
1
1
ควนกาหลง 2
2
ทุ่งหว้า
1
1
รวม (แห่ง) 13
10
1
2
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนมิถุนายน 2563

ภาพที่ 1.57 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสตูล

การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม จังหวัดสตูล มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการกำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดสตูล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
๑. ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล
ตั้งอยู่บริเวณบ้านกาลันยีตัน หมู่ที่ ๕ ถนนวิเศษมยุรา ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล มีพื้นที่ ๖๙-๒-๖๔ ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลเจ๊ะบิลัง โดยมีระยะทางห่างจากเทศบาลเมืองสตูล ๑๗ กิโลเมตร ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อก่อสร้าง
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ภายใต้โครงการถ่ายโอน
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๗.๒๒๕ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบกำจัด
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ขยะมูลฝอยแบบฝังกลบพร้อมครุภัณฑ์บางรายการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๖.๖๖๑ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย
และจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติม ซึ่งดำเนินการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ระยะที่ ๑ ประกอบด้วย
บ่อกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๒ บ่อ บ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๔ บ่อ สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ประมาณ
๕๐ ตัน/วัน เริ่ม ใช้ก ำจัดขยะมูล ฝอยเมื่ อ เดือนพฤศจิก ายน ๒๕๔๕ และสามารถรองรับ ขยะมูล ฝอยจนถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้ทำการฝังกลบเต็มแล้ว จำนวน ๑ บ่อ บ่อที่ ๒ มีก ารใช้พื้นที่ภายในบ่อไปแล้วประมาณ
ร้อยละ ๙๐ พื้ นที่โดยรอบสถานที่ กำจัดขยะมูล ฝอย ทั้ ง ๔ ด้าน เป็นพื้นที่ เกษตร สวนยางพารา มี ป ริม าณ
ขยะมูล ฝอยที่ นำเข้าสู่ก ารกำจัดเฉลี่ย ๓๙ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมื องสตูล เฉลี่ย จำนวน
๑๗.๘ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเฉลี่ย จำนวน ๒๑.๒ ตัน/วัน ซึ่งมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยในอัตรา ๕๕๐ บาท/ตัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำขยะมูลฝอยมา
กำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล จำนวน ๑๘ แห่ง ได้แก่
๑) เทศบาลเมืองสตูล
๒) เทศบาลตำบลฉลุง
๓) เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
๔) องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง
๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
๖) องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน
๗) องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี
๘) องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
๙) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป
๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ฝั่ง)
๑๒) เทศบาลตำบลควนโดน
๑๓) องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ
๑๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
๑๕) องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
๑๖) องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
๑๗) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
๑๘) เทศบาลตำบลคลองขุด (ลงนาม MOU แต่ยังไม่ได้นำขยะมูลฝอยมากำจัด)
๒. ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตำบลกำแพง
ตั้งอยู่บริเวณบ้านนาพญา หมู่ที่ ๘ ถนนละงู -ฉลุง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
มีพื้นที่ ๗๗-๑ ไร่ เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริห ารส่วนตำบลละงู
มีระยะทางห่างจากเทศบาลตำบลกำแพง ๗.๘ กิโลเมตร โดยเทศบาลตำบลกำแพง ได้รับงบประมาณสนับสนุน
เพื่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ภายใต้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด เมื่ อ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากสำนั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๙๙.๓๕ ล้านบาท เงินงบประมาณผูกพัน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘) ประมูลราคาจ้างก่อสร้างและทำสัญญาจ้าง วงเงิน ๑๙๘.๖๕ ล้านบาท โดยแบ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๗๘.๗๘๕ ล้านบาท
และจ่ายจากเงินสมทบของเทศบาลตำบลกำแพง และองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสตูล ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน
๑๙.๘๖๕ ล้านบาท ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ประกอบไปด้วย ระบบคัดแยกมูลฝอย
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ระบบหมักมูลฝอยทำปุ๋ย บ่อฝังกลบมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอย พื้นที่โดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
๒ ด้าน เป็นพื้นที่สวนยางพาราและลำห้วยสาธารณะ อีก ๒ ด้าน ติดกับถนนทางหลวงชนบทและถนนทางหลวง
แผ่นดิน มี ปริมาณขยะมู ลฝอยที่นำเข้าสู่การกำจัดเฉลี่ย ๓๓ ตัน/วัน แบ่งเป็นขยะมู ลฝอยจากเทศบาลตำบล
กำแพงเฉลี่ย จำนวน ๔.๖ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ เฉลี่ย
จำนวน ๒๘.๔ ตัน/วัน ซึ่งมีการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยในอัตรา ๔๕๐ บาท/ตัน โดยมีองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่นและหน่วยงานอื่ น ๆ นำขยะมู ล ฝอยมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตำบลกำแพง รวมจำนวน ๒๑ แห่ง แบ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๘ แห่ง ภาคเอกชน
และประชาชน อีก ๓ แห่ง ได้แก่
๑) เทศบาลตำบลกำแพง
๒) เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
๓) องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
๔) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
๕) องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
๖) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๗) องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
๘) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน
๙) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
๑๑) องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ
๑๒) องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
๑๓) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
๑๔) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
๑๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ
๑๖) องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร
๑๗) องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๑๘) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย (ขยะจากเกาะหลีเป๊ะ)
๑๙) บริษัทละงูค้าวัสดุ
๒๐) ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีนาเจริญวัสดุก่อสร้าง
๒๑) ประชาชนทั่วไป
แนวโน้มการแก้ไขขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่เกาะ
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกาะแก่งต่าง ๆ มากมายทั้งที่เป็นเกาะที่มีประชากรอยู่อาศัย
เกาะเพื่อการอนุรักษ์ และเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลก ซึ่งพื้นที่เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล เริ่มประสบ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้
ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นทีเ่ กาะได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ
ของจังหวัดสตูล เช่น เกาะหลีเป๊ะ พบว่าปัจจุบันกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของเกาะหลีเป๊ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยจากสถานประกอบการ เกาะหลีเป๊ะมีพื้นที่
ประมาณ 1.957 ตารางกิโลเมตร (1,223 ไร่) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 และ 8 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัด
สตูล เป็น 1 ใน 51 เกาะ ของพื้ นที่ อุท ยานแห่งชาติตะรุเตา มีประชากรอาศัยอยู่ จำนวน 1 ,206 คน 453
ครัวเรือน การท่องเที่ยวของเกาะหลีเป๊ะจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง High season ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม
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ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม และช่วง Low season ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 ตุลาคม ขยะที่เกิดขึ้น
บนเกาะหลีเป๊ะ ในช่วง High season เฉลี่ยประมาณ วันละ 10 ตัน (หรือเดือนละ 300 ตัน) และช่วง Low
season เฉลี่ยประมาณ 1 ตัน 1 ใน 3 ขยะที่พบมากที่สุดคือ ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 46 รองลงมาเป็นขยะอินทรีย์
ร้อยละ 43 ขยะทั่วไป ร้อยละ 10 และขยะอันตราย ร้อยละ 1 ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย แต่
ยังคงมีปัญ หาในการกำจัดและการบริหารจัดการที่ดี และสิ่งที่ สำคัญคือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ และที่ผ่านมาเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นการแก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะ จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในลั ก ษณะที่ ยั่ ง ยืน โดยอาศัย กระบวนการเสริม สร้างการมี ส่ว นร่ วมให้ แก่ ป ระชาชน ผู้ป ระกอบการ
นักท่องเที่ยว และหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะต่าง ๆ ได้
5. คุณภาพอากาศ
จังหวัดสตูลไม่มีสถานประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และการจราจรยังไม่หนาแน่นคุณภาพ
อากาศจึงยังไม่เป็นปัญหา แต่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่ก่อให้เกิดหมอก
ควันและฝุ่นละอองหรือที่เรียกว่าสถานการณ์หมอกควันข้ามแดน ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคมของ
ทุก ปี และกรมควบคุม มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพ
อากาศมาจอดประจำ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเฝ้าระวัง สถานการณ์ดังกล่าว ผลการตรวจวัดคุณ ภาพ
อากาศพบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป และในปี ๒๕๖1 กรม
ควบคุมมลพิษ ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศแบบกึ่งถาวร ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟ
ไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1.157 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
สารมลพิษ

ค่าเฉลี่ยความ
เข้มข้นในเวลา

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ค่ามาตรฐาน

ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5
ไมครอน
ฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10
ไมครอน
ก๊าซคาร์บอน
มอนนอกไซด์
(CO)
ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO๒)

๒๔ ชม.

ปี ๒๕๕9*
-

ปี ๒๕60*
๑๐.๔๓

ปี ๒๕๖1
๑๒.๑๖

ปี ๒๕๖2
๑๔.๒๕

ปี ๒๕๖3
10

๒๔ ชม.

๔๑

๒๑

๒๓

๒๕.๒๕

19.67

ไม่เกิน ๑๒๐ มคก./
ลบ.ม.

๑ ชม.

-

๐.๕๕

๐.๕๑

๐.๕๗

0.71

ไม่เกิน ๓๐ ppm

๑ ชม.

-

๑

๑

๑

0.92

ไม่เกิน ๓๐๐ ppb

ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์
(NO๒)
ก๊าซโอโซน
(O๓)

๑ ชม.

๕

๓.๔๓

๓.๕

๓.๒๕

2.92

ไม่เกิน ๑๗๐ ppb

๑ ชม.
๘ ชม.

๑๕
-

๐.๘๓
๑๕.๗๑

๑๘

19.3

17.5

ไม่เกิน ๑๐๐ ppb
ไม่เกิน ๗๐ ppb

ไม่เกิน 50 มคก./
ลบ.ม.

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, เดือนมกราคม ๒๕๖4
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ดัดแปลงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไปออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศในกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ วไป ออกตามความใน
พระราชบัญญั ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอน
พิเศษ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ภาพที่ 1.58 สถานีตรวจวัดอากาศแบบกึ่งถาวร ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

6. ทรัพยากรชายฝั่ง
ชายฝั่งจังหวัดสตูลมี ความยาวรวม ๑๖๑.38 กิโลเมตร สามารถพบได้ในเขตอำเภอ ๔
อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอเมือง แยกเป็น หาดทรายประมาณ 44.75
กิโลเมตร หาดโคลนประมาณ 85.83 กิโลเมตร หาดหินประมาณ 16.58 กิโลเมตร และปากแม่น้ำประมาณ
12.38 กิ โลเมตร ในปีงบประมาณ 2560 พื้นที่ ชายฝั่งที่ ถูกกั ดเซาะระดับรุนแรง (มากกว่า 5 เมตรต่อปี )
ได้รับผลกระทบในบริเวณบ้านราไวใต้ ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า รวมทั้งสิ้นเป็นพื้นที่กัดเซาะรุนแรง 0.31
กิโลเมตร มีคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของความยาวชายหาด พื้นที่กัดเซาะได้รับการดำเนินการแก้ไขแล้ว 22.19
กิโลเมตร จากแนวชายฝั่งทั้งหมด
ตารางที่ 1.158 ข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสตูล
พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสตูล
ปี ๒๕๕๘
(กิโลเมตร)
๑๖1.38
๓๔.๔

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

๑๐.๙๙

๐.๓๑

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เดือนมกราคม ๒๕๖1

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
จั ง หวั ดสตู ล มี พื้ น ที่ ชายฝั่ ง เป็ น แนวยาวชายฝั่ ง จั ง หวั ด สตู ล มี เขตไหล่ ท วี ป กว้ างมาก
เกาะต่าง ๆ ที่ กระจายอยู่ใกล้ชายฝั่งภายในระยะ ๒-๑๕ กิ โลเมตร ได้แก่ กลุ่มเกาะบุโหลนและเกาะเขาใหญ่
กลุ่มเกาะตะรุเตายังอยู่ในเขตทะเลน้ำตื้น พื้นทะเลที่ระยะ ๓ กิโลเมตรจากเกาะโดยทั่วไปอยู่ที่ระดับความลึก
๗-๑๕ เมตร พื้นทะเลเป็นทรายละเอียด หรือทรายปนโคลนในบางจุดที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน ความใสของน้ำทะเล
วัดโดย Secchi-disc มี ค่า ๕-๘ เมตร ส่วนกลุ่ม เกาะที่ ไกลฝั่งออกไปถึง ๕๐ กิโ ลเมตร คือ เกาะอาดัง -ราวี
อยู่ในเขต น้ำลึกปานกลางจนถึงค่อนข้างลึก พื้นทะเลที่ระยะ ๓ กิโลเมตรจากเกาะอยู่ที่ระดับความลึก ๒๕-๗๐
เมตร เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ห่างจากคาบสมุทรมากจึงมีน้ำใสสะอาดตลอดปี ความใสของน้ำวัดโดย Secchi-disc
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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มีค่า ๘-๑๕ เมตร และจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่ จังหวัดสตูล 5 จุด ความถี่
2 ครั้งต่อปี ในเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2563 สามารถประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง โดยใช้
ดัชนีคุณภาพน้ำทะเล1 (MWQI)* พบว่าคุณภาพน้ำโดยรวม อยู่ใน เกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 40 เกณฑ์ดี ร้อยละ
20 และพอใช้ ร้อยละ 40

หมายเหตุ : ตัวอักษรในวงเล็บ คือ ชื่อจุดเก็บตัวอย่าง
ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (MWQI)
หมายเหตุ : 1 ดั ช นีคุ ณ ภาพน้ ำ ทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น
สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลโดยรวม มีค่าอยู่ระหว่าง 0 –100 โดยช่วงคะแนน 0 –25 จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ช่วงคะแนนมากกว่า 25 –
50 จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ช่วงคะแนนมากกว่า 50 –80จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ช่วงคะแนนมากกว่า 80 –90 จัดอยู่ในเกณฑ์ดีและ ช่วงคะแนน
มากกว่า 90 - 100 จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (โดยคำนวณจากข้อมูลคุณภาพน้ำทะเล 8 พารามิเตอร์ได้แก่ออกซิเจนละลาย (DO) แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด (TCB) ฟอสเฟต – ฟอสฟอรัส (PO4 3+ -P) ไนเตรต –ไนโตรเจน (NO3 -N) อุณหภูมิ(Temp.) สารแขวนลอย (SS) ความเป็นกรด –
ด่าง (pH) แอมโมเนีย –ไนโตรเจน (NH3 -N) อย่างไรก็ตาม หากคุ ณภาพน้ ำทะเลมีป ริม าณสาร กำจัดศั ตรูพืชและสัตว์และสารเป็นพิษ (Toxic
elements) เช่น ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) โครเมียมรวม (Total Cr ) โครเมียม เฮกซาวาเลนท์ (Cr6+) ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) ไซยาไนด์
(CN– ) และพีซีบี(PCBs) เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ดัชนีคุณภาพน้ำทะเล จะมีค่าเป็น “ ” โดยทันที)

7. ทรัพยากรธรณี
สภาพทางธรณีวิท ยาของจังหวัดสตูล มีชั้นหินที่ อายุแตกต่างกั นหลายยุค ทำให้มีก าร
สำรวจพบแหล่งแร่ที่ สำคัญ หลายชนิดด้วยกัน เช่น แบไรท์ พบบริเวณอำเภอทุ่ งหว้าและอำเภอควนกาหลง
พลวง พบบริเวณอำเภอควนกาหลงและอำเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอเมืองสตูล ตะกั่ว
พบบริเวณอำเภอควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอควนกาหลง นอกจากนั้นยัง พบ
แร่อื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน โดโลไมล์ และวุลแฟรม เป็นต้น
อุทยานธรณีโลกสตูล
หลัก ฐานทางธรณีวิท ยาของจังหวัดสตูล บ่งชี้ว่า แผ่นดินสตูล มี วิวัฒ นาการทางด้าน
ธรณีวิทยามากว่าห้าร้อยล้านปี นับ ย้อนกลับไปได้สามช่วงมหายุค คือ มหายุคพาลีโอโซอิก หรือ มหายุคเก่า
มหายุคมีโซโซอิก หรือ มหายุคกลาง และมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นมหายุคปัจ จุบันที่โลกกำลังวิวัฒนาการอยู่
ผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของกระบวนการทางธรณีวิทยา คือ มีแหล่งธรณีที่หลากหลาย ทั้ งถ้ำเล ถ้ำลอด แหล่งซาก
ดึกดำบรรพ์ น้ำตก หน้าผา ชายหาดและพุน้ำร้อน ที่เปรียบได้ดั่งประติมากรรมธรรมชาติ ที่มีค่ากลายมาเป็น
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แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรณี ที่ ส ำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ของจั ง หวั ด สตู ล เช่ น กลุ่ ม หิ น ทรายตะรุ เ ตา ยุ ค แคมเบรี ย น
ถ้ำเลสเตโกดอน เขตข้ามกาลเวลา ถ้าภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต หรือถ้ำสัตคูหา ทะเลบัน
ลักษณะเด่นทางด้านธรณีวิทยาของอุทยานธรณีโลกสตูล
- ภูมิป ระเทศศาสตร์ หรือภูมิประเทศในพื้นที่หินปูนที่เกิดจากการสึก กร่อน ละลาย
และพัดพาโดยน้ำฝน ธารน้ำผิวดินและธารน้ำใต้ดิน ทำให้เกิดเป็นภูเขาโดด ยอดเขาตะปุ่มตะป่ำ หน้าผาชัน
มีถ้ำและหินงอกหินย้อ ย ธารน้ำผุด ธารน้ำหาย สุส านหินปูน พบมากในเขตอำเภอทุ่ ง หว้าและมะนัง เช่น
ถ้ำเลสเตโกดอน ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต น้ำตกวังสายทอง น้ำตกธารปลิว ฯลฯ
- ฟอสซิลมหายุคพาลีโอโซอิก พบฟอสซิลสำคัญครบทั้ง 6 ยุค ในมหายุคพาลีโอโซอิก
ฟอสซิลบางชนิดเก่าที่สุดในประเทศไทย (อายุมากกว่า 500 ล้านปี) เช่น ไทรโลไบต์จากเกาะตะรุเตา บางชนิด
พบมากและโดดเด่นที่สุดในประเทศไทย เช่น สโตรมาโตไลต์ นอติลอยด์ นอกจากนี้ ยังพบฟอสซิลยุคใหม่พวก
ช้างดึกดำบรรพ์ “สเตโกดอน” และ “เอลิฟาส” ภายในถ้ำเลเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วย พื้นที่แหล่งฟอสซิล
ส่วนมากพบในเขตอำเภอละงูและทุ่งหว้า
- หมู่เกาะตะรุเตา – เภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกและเป็นหมู่เกาะ
ในทะเลอันดามัน โดยเกาะตะรุเตา ได้รับการยกย่องเป็นมรดกอาเซียน เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยว
มากที่สุดของจังหวัด พืชพรรณเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติ หาดทรายหาดหินสวยงาม สะพานหินธรรมชาติและ
ผาชันของเกาะที่แปลกตา น้ำทะเลที่ใสเหมือนกระจก ปะการังที่สมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวเลที่อยู่กับ ทะเล รวมเกาะ
ทั้งหมดกว่า 70 เกาะ อยู่ในเขตปกครองทั้งอำเภอเมือง ละงู และอำเภอทุ่งหว้า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่โดดเด่นของอุทยานธรณีโลกสตูล
- เกาะหลีเป๊ะ อาดัง ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่ เกาะตะรุเตา เกาะบุโหลน ฯลฯ มี หาด
ทรายขาวที่สวยงาม น้ำทะเลใสสีฟ้าเทอร์คอยส์มีทั้งเย็นและอุ่น ปะการังที่สวยงาม วิถีชีวิตชาวเลที่เป็นเอกลักษณ์
ประวัติศาสตร์ตะรุเตาหรือมรดกแห่งอาเซียนที่ควรค่าแก่การศึกษา
- ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำเจ็ดคต ธารล่องแก่งและน้ำตกวังสายทอง ในอำเภอมะนัง และอำเภอละงู
เป็นถ้ำที่สวยงามอลังการทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และธารน้ำที่ไหลผ่านแก่ง น้ำตกที่สาดสะพรั่ง สามารถพาย
เรือล่องแก่ง และอาบน้ำที่เย็นฉ่ำ ได้ทั้งความตื่นเต้นและชุ่มชื่นใจ
- ถ้ำเล-สเตโกดอน และพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ในอำเภอทุ่งหว้า เป็นถ้ำเลที่มีน้ำทะเล
ขึ้นลงลอดถ้ำแบนอุโมงค์กว้างทะลุใต้ภูเขาใหญ่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และในท้องธารของถ้ำเล พบทั้ง
ขวานหิน และฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์สกุลสเตโกดอนและสกุลเอลิฟาส รวมทั้งแรดดึกดำบรรพ์ อีกอย่างน้อย 2 สกุล
เป็นถ้ำเลที่มีผนังและหินย้อยสวยงาม มีบริการพายเรือแคนูท่องเที่ยวเกือบทุกวัน ส่วนพิพิธภัณฑ์ ก็เป็นหนึ่งเดียว
ของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับช้างและช้างดึกดำบรรพ์ของภาคใต้ รวมทั้งแสดงฟอสซิลทั้ง 6 ยุคในมหายุคพาลีโอโซอิกของ
แผ่นดินทะเลสตูลดึกดำบรรพ์ ตั้งแต่เมื่อกว่า 500 ล้านปีก่อน
ปัญหาด้านทรัพยากรธรณี
จากข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ไม่พบประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรณีในพื้นที่จังหวัดสตูล
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8. ระบบบำบัดน้ำเสีย
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่ มี จำนวนประชากรน้อยและอาศัยกั นอย่างไม่ หนาแน่ น
มีเทศบาลเมืองสตูลเพียง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๔ แห่ง ในขณะนี้จังหวัด
สตูลยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
9. ภัยธรรมชาติ
พื้นที่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี
2563 มูลค่าความเสียหายมากที่สุดจากโรคอุบัติใหม่โควิด 19 มี จำนวน 37.43 ล้านบาท รองลงมาคือวาตภัย
จำนวน 55,000. บาท อย่างไรก็ตาม ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ควรต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกันอย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาอุทกภัย มีสาเหตุหลักจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ การบุกรุกและถมที่ รวมทั้งการบุก
รุกทำลายป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหา
ตารางที่ 1.159 แสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕9 – ๒๕63
ปี ๒๕๕9
จำนวน
ความ
ครั้ง
เสียหาย
อุทกภัย/ โคลนถล่ม

ประเภทภัย

พายุหมุน ๒๑
เขตร้อน/
วาตภัย
ภัยแล้ง
๑
อัคคีภัย
การ
คมนาคม/
ขนส่ง

5
891

ปี ๒๕60
จำนวน
ความ
ครั้ง
เสียหาย
6
7 อำเภอ

๕ อำเภอ
๒๖ ตำบล

18

7 อำเภอ
33 ตำบล
1 อำเภอ
4 ตำบล

-

เสียชีวิต
71/
บาดเจ็บ
460

4 อำเภอ
14
ตำบล
-

ปี 2561
จำนวน
ความ
ครั้ง
เสียหาย
12
7 อำเภอ
61
-

ปี 2562
จำนวน ความ
ครั้ง
เสียหาย
3
3 อำเภอ
3 ตำบล

7 อำเภอ

24

-

24

4

3 อำเภอ
๔ ตำบล

4

4 อำเภอ

1,087

เสียชีวิต
80/
บาดเจ็บ
๔445

1,087

เสียชีวิต
60 /
บาดเจ็บ
303

6 อำเภอ
15
ตำบล
6 อำเภอ
13
ตำบล
เสียชีวิต
59 /
บาดเจ็บ
229

ปี 2563
จำนวน
ความ
ครั้ง
เสียหาย
1
6 อำเภอ
20
ตำบล
34
7 อำเภอ
23 ตำบล
12

6 อำเภอ
10 ตำบล
เสียชีวิต
61/
บาดเจ็บ
382

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
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ตารางที่ 1.160 สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐ ล้านบาท)
ยอดสะสมการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ปีงบประมาณ 2559
อุทกภัย

๙๔๘,๐๑๔.๕๐ บาท

ภัยแล้ง

๖,๘๕๐,๒๐๐.๒๕ บาท

วาตภัย

๑๑๔,๙๓๕.๐๐ บาท

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

5,699,641.50 บาท

627,707.50 บาท

--

--

240,615.50 บาท

606,810.50 บาท

408,505.00 บาท

55,000.00 บาท

99,56.50 บาท

88,000.00 บาท

--

432,857.00 บาท

--

--

--

อื่นๆ (อัคคีภัย)

--

--

ดินถล่ม

--

--

--

--

8,238.75 บาท

COVID-19

--

--

--

--

37,439,753.19 บาท

รวมทั้งสิ้น

๗,๙๑๓,๑๔๙.๗๕ บาท

5,940,257.00 บาท

1,334,080.00 บาท

929,362.00 บาท

37,502,991.94 บาท

ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

10. การใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน
ด้านไฟฟ้า
ตารางที่ 1.161 ข้อมูลแสดงจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าและจำนวนการไฟฟ้า / ครัวเรือนใน
พื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำแนกตามอำเภอ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

อำเภอ

เมืองสตูล
ละงู
ทุ่งหว้า
ควนกาหลง
ท่าแพ
ควนโดน
มะนัง
รวม

ครัวเรือน
ทั้งหมด
(ครัวเรือน)
39,066
23,534
7,870
11,910
8,698
7,892
6,315
105,775

มีไฟฟ้าใช้แล้ว (ครัวเรือน)
ปักเสาพาด
โซลาร์
สาย
โฮม
(SHS)
39,066
0
23,534
134
7,756
109
11,847
63
8,697
1
7,889
3
6,242
73
105,301
383

อื่นๆ

รวม

0
0
0
0
0
0
0
0

39,066
23,668
7,865
11,910
8,698
7,892
6,315
10,5770

ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
อยู่ในพื้นที่
ปกติ
(ครัวเรือน)
0
0
0
0
0
0
0
0

อยู่ในเขต
หวงห้าม
(ครัวเรือน)
0
0
5
0
0
0
0
5

ไม่เข้า
หลักเกณฑ์
(ครัวเรือน)
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม
(ครัวเรือน)
0
0
5
0
0
0
0
5

ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลข้อมูล ณ ธันวาคม 2563

ข้อมู ลจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ าในพื้ นที่ จังหวัดสตูลมี การเพิ่ม ขึ้นในอัตราที่ล ดลงตั้งแต่ปี 2559 - 2563
ส่วนของการจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้ า มีอัตราส่วนที่ลดลงตั้งแต่ช่วงปี 2559 - 2561 และจะเห็นได้ว่า
ในช่วงปี 2562 - 2563 มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่าการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตรา
สูงสุด รองลงมาคือในส่วนของที่อยู่อาศัย
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ตารางที่ 1.162 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2559 – 2563
ปี
2559
2560
2561
2562
2563

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(ราย)
94,698
96,573
98,231
101,936
103,839

เพิ่ม/ลดลง
(ร้อยละ)
2.29
1.98
1.71
3.77
1.87

การจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้า
เพิ่ม/ลดลง
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
(ร้อยละ)
347,307,252
3.92
346,882,724
-0.12
343,867,401
-0.87
370,707,960
7.80
373,921,511
0.87
ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

ตารางที่ 1.163 การจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ ปี พ.ศ. 2559 – 2563
ปีประเภทผู้ใช้
(กิโลวัตต์ – ชั่วโมง)
2559
2560
2561
2562
2563

บ้านอยู่อาศัย
134,388,284
135,250,574
138,173,990
142,018,219
150,194,883

กิจการขนาด
เล็ก
55,388,605
53,817,736
54,879,435
55,596,927
54,261,388

กิจการขนาด
กลาง
101,983,118
96,558,827
92,638,868
91,332,994
86,957,088

กิจการขนาดใหญ่
52,753,142
58,374,809
92,638,868
55,332,686
54,603,713

อื่นๆ*
2,800,103
2,880,778
2,844,155
26,427,134
27,904,439

*กลุ่มอื่นๆ ประกอบด้วย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพือ่ การเกษตร
ไฟชั่วคราว
ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564

ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
จากตารางแสดงข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจำหน่ายในจังหวัดสตูล กลุ่มน้ำมันเบนซิน มีการใช้น้ำมัน
Gasohol เพิ่มขึ้น โดยใช้น้ำมัน Gasohol95 เป็นหลัก และใช้น้ำมันเบนซินลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่ม
น้ำมันดีเซล มีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทั้ งหมด โดยมีการใช้มั นดีเซล B7 เป็นหลัก และในปี 2563 มีการใช้
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันดีเซล B20 เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จังหวัดสตูลมีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ด้วย
โดยพบว่าในปี 2560 – 2563 มีแนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ลดลงเล็กน้อย
ตารางที่ 1.164 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดสตูล แสดงตั้งแต่ 2558 - 2563
ประเภทน้ำมัน/ปี

2559

2560

2561

2562

2563

E85
E20
Gasohol91
Gasohol95
เบนซิน
กลุ่มดีเซล

555
5,676
8,485
14,818
416

597
5,395
9,176
18,128
297

677
4,894
8,798
17,001
155

769
5,574
8,093
17,734
110

488
5,171
7,918
19,304
68

B7
ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
B20
กลุ่มก๊าซ LPG

94,681

60,104

44,160

-

-

-

39,514
218
2,319

33,383
8,213
2,369

กลุ่มเบนซิน
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ประเภทน้ำมัน/ปี

2559

2560

2561

2562

2563

LPG

8,448

8,753

8,608

8,553

7,775

*หมายเหตุ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน กำหนดให้เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา เป็น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7
และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็น ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564

ด้านพลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูลมีการผลิตจากก๊าซชีวภาพ บริษัทปาล์มไทยพัฒนา
จำกัด กำลังการผลิต 0.95 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองดุสน กำลังการผลิต 0.68 เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท สตูล กรีน พาวเวอร์ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมดเป็น 11.53 เมกกะวัตต์ และ
ตารางแสดงศักยภาพพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูลที่สามาถนำมาใช้ได้
ตารางที่ 1.165 แสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จากพลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานน้ำ
ชีวมวล
รวม

ปริมาณการผลิตไฟฟ้า (เมกกะวัตต์)
0.95
0.68
9.90
11.53

ตารางที่ 1.166 แสดงศักยภาพพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูล ในปี 2563
ประเภท
ก๊าซชีวภาพ
ขยะ
ชีวมวล
แสงอาทิตย์
ไบโอดีเซล
ก๊าซชีวภาพ

ศักยภาพพลังงานทดแทน (ktoe)
2.81
21.06
278.6
31.74
39.67
2.81
ที่มา: www.thaienergydata.go.th ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564

จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจะยังไม่รนุ แรงนักในปัจจุบนั แต่มีแน้วโน้ม
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จั ง หวั ด สตู ล จึ ง ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ หาแนวทางในการป้ อ งกั น อนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของจังหวัด สร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ การบริหาร
จัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่
11. การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล
จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พบว่าจังหวัดสตูลมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพรวม ปี 2558 - 2562 พื้นที่ป่าไม้มี
แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ในปี 2562 มีพื ้นที ่ป ่าไม้คิดเป็นร้อยละ 40.14 เพิ่ม ขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.16
ปริมาณน้ำต้นทุนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการขยะที่ดี คือแม้ว่า
จะมีป ริม าณขยะเพิ ่ม ขึ้น แต่ส ามารถนำขยะไปใช้ป ระโยชน์โ ดยการรวบรวมขายร้านรับ ซื้อ ขยะรีไซเคิล
ธนาคารขยะรีไซเคิล หมัก ทำปุ๋ย แก๊ส ชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ จำนวน 179 ตัน/วัน ได้ในสัดส่วนที่สูง ถึง
ร้อ ยละ 59.5 ของปริม าณขยะมูล ฝอยที ่เ กิด ขึ ้น ในขณะที ่ป ริม าณขยะมูล ฝอยตกค้า งส ะสมลดลง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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แต่มีบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูล เช่น เกาะหลีเป๊ะ ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
ส่งผลทำให้ต้องขนขยะขึ้นมากำจัดบนฝั่ง
(2) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,887,104.44 ไร่ (นับ
รวมพื้น ที ่ที ่เ ป็น ส่ว นของน้ำ ทะเล กรณีไม่นับ ส่วนของน้ำ ทะเล มีเ นื้อ ที ่ 1,549,393 ไร่) หรือ เท่า กับ
3,019.37 ตารางกิโ ลเมตร มีส ภาพป่า ที่มีค วามหลากหลายทั ้ง ป่า บกและป่าชายเลน มีพื้น ที ่ป ่าตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ทั้ง สิ้นจำนวน 879,355.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.59 ของพื้นที่จัง หวัด
ปี 2561 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39.98 (754,742.77 ไร่) และในปี 2562 มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40.14 (757,523.63 ไร่) การบุกรุกพื้นที่ป่า ไม้ เกิดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล สาเหตุเกิด
จากประชาชนบุก รุก ทำลายป่า เพราะต้อ งการที่ดินมาใช้เ ป็นที ่อยู่ อาศัยและเพื่อนำพื้นที ่ม าปลูก พืชผล
ทางการเกษตร จากข้อมูลในปี ๒๕๖3 จังหวัดสตูลมีพ้นื ที่ป่าไม้ถูกบุกรุก จำนวน 817-๓-82 ไร่ ลดลงจาก
ปี ๒๕62 สถานการณ์การบุกรุกในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเ ป๊ะ มีปัญ หาการบุก รุก จังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการครอบครองที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ ขณะนี้ได้ตรวจสอบ
เสร็จสิ้นทุกแปลงแล้ว อยู่ระหว่างการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิด โดยได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุ กข์กล่าวหา
ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการต่อไป จังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้ นที่ป่าและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ทวงคืน (พลิกฟื้นพื้นป่า) การบุกรุกพื้นที่ป่า ชายเลน
ลดลง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงคุ ณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน และได้เ ข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการร่วมกับทางราชการเพิ่ม มากขึ้น สถานการณ์ป่าชายเลนจัง หวัดสตูล จึงมีแนวโน้ม ดีขึ้น
เรื่อยๆ อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลยโดยไม่
มีเอกสิท ธิ์ โดยพื้นที ่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2514 มีจ ำนวน 277,436.55 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 16.50 ของพื้นที่จัง หวัด จากการสำรวจเมื่อปี 2562 มีพื้นที่ 239,576.28 ไร่ เพิ่ม ขึ้นจากปี
2561 จำนวน 19,302.29 ไร่ ทั้งนี้จังหวัดยังคงต้องมีมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริม
ให้ภาคทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ
(3) ทรัพยากรดิน มี ปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพื ชเชิงเดี่ยวเพื่อ
การพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดินเพื่อให้เป็นพื้นที่
เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสตูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสตูลมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการป่าไม้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ โดยปี 2561 พื้นที่ในการสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมี
มาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน และมี พื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีก ารบริหารจัดการด้านเกษตรในลักษณะเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้น
(4) ทรัพยากรน้ำ ปริม าณน้ำต้นทุนของจังหวัดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในฤดู
แล้งในบางปี ทั้งนี้ความต้อ งการใช้น้ำของจัง หวัดในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เ ป็นความต้องการใช้เพื่อการเกษตร
และอุป โภคบริโ ภคเป็น หลัก การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ปัญหาเกิ ดขึ้นเนื่องจากไม่มี
แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีระบบกระจายน้ำจากจากแหล่งน้ำที่เพียงพอ แหล่งน้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่า
ต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม จังหวัดจะต้องดำเนินการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ให้มีระบบ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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กระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มีการทำนา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาดการควบคุมและ
การวางแผนอย่างเหมาะสม คุณ ภาพน้ำในแหล่งน้ำ คลองมำบัง และคลองละงู โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี เมื่ อ
เปรียบเที ยบกับ ปี 2562 ซึ่งคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สำหรับ คลองมำบัง พารามิ เตอร์ส ำคัญ ที่บ่งชี้ถึง
ปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) พบการปนเปื้อนสูง
บริเวณสะพานใกล้ศู นย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ดารุล ญั นนะห์ บริเวณสะพานมำบั ง บ้านไทรงาม ส่ วนคลองละงู
พารามิเตอร์สำคัญที่บง่ ชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria :
FCB) และแบคที เรียกลุ่ม ฟี คอลโคลิฟ อร์ม ทั้ งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) พบการปนเปื้อนสูง
บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเสียจากชุมชน และน้ำทิ้งจากการเกษตร ซึ่งมีแนวทางการ
แก้ไข คือ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารบริเวณท่อระบายน้ำและลำรางที่มีปริมาณความสกปรกสูง
(6) ทรัพยากรชายฝั่ง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.38 กิโลเมตร ส่วนใหญ่คง
สภาพปกติ สามารถพบได้ในเขตอำเภอ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอ
เมือง การกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง
รวมทั้งการถมที่ดินในทะเล การแก้ไขปัญ หาจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการก่อสร้าง
เขื่อนกันตลิ่งพังในหลายพื้นที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพื้นที่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
ได้ดำเนินการสร้างเขื่อนหินทิง้ ริมชายหาด การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมี
แนวโน้มลดลง ปี 2560 พบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งระดับรุนแรงเป็นระยะทาง 0.31 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ
0.19 ของความยาวชายหาด ทั้งนี้ควรดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
(7) ทรัพยากรธรณี จากการที่จังหวัดสตูลได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลก
จากยูเนสโก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของพื้นที่ ในหลาย ๆ ด้าน ทั้ง
ข้อมูลเชิงการอนุรักษ์ การเรียนรู้ สื่อความหมาย ระบบฐานข้อมูลแหล่งธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง การมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมท้ องถิ่น และความยั่งยืนในการบริหารจัดการ ดังนั้น การจะ
รักษาความเป็นอุทยานธรณีระดับโลก รัฐบาล ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ต้องให้ความร่วมมือและช่วยกันผลักดัน
จนคณะผู้ตรวจประเมินจากองค์การ UNESCO ยอมมอบ LOGO Global Geopark ให้การยืนยันว่าแหล่งนั้น พื้นที่
นั้นได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ที่ ยูเนสโกกำหนดเป็นสถานที่ ที่ พร้อมต่อการรองรับการท่ องเที่ ยว และพร้อมสำหรับ
การศึกษาเรียนรู้ แหล่งทรัพยากรธรณี แหล่งท่ องเที่ ยวทางธรณีวิทยา ซึ่งจะเป็นกาารอนุรักษ์ให้ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน เศรษฐกิจของท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอุทยานธรณีและภาพรวมของจังหวัดจะดีขึ้น เพราะ
จะมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นและจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า
(8) ภัยธรรมชาติ พื้นที่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ใน
ปี 2563 มูลค่าความเสียหายมากที่สุดจากโรคอุบัติใหม่โควิด 19 มี จำนวน 37.43 ล้านบาท รองลงมาคือวาตภัย
จำนวน 55,000. บาท ทั้งนี้ภัยแล้งไม่มี อย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ควรต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการ
ป้องกั นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุ ทกภัย มี สาเหตุหลักจากการก่ อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ การบุกรุกและถมที่
รวมทั้งการบุกรุกทำลายป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ ไขปัญหาใน
ระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหา
(9) สิ่งแวดล้อม จัง หวัดสตูล มีขยะประมาณ 1 แสนตันต่อปี ในปี 2564 มีป ริมาณขยะ
วันละ 313.05 ตัน รวม 114,264.26 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.69 ขยะมูลฝอยใน
พื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่ม
มากขึ้น โดยในปี 2563 อยู่ที่ร้อ ยละ 69.05 ของปริม าณขยะที ่เกิดขึ้น เพิ่ม ขึ้นจากปี 2562 ร้อ ยละ
9.55 การบริห ารจัดการขยะมูลฝอยในจัง หวัดสตูล พบปัญ หาในด้านขยะมูล ฝอยไม่ ได้รับการกำจัดอย่าง
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ถูกหลักสุขาภิบาลและมีขยะมูลฝอยตกค้าง เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง
ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและ
การมีส ่วนร่วมในการลดคัด แยกและนำกลับ มาใช้ใหม่ห รือสร้างมูล ค่าจากขยะ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อ งใน
จัง หวัด สตูล โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง สำนัก งานส่ง เสริม การปกครองท้อ งถิ่น จัง หวัด สตู ล ร่วมกับ สำนัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หามาตรการต่าง ๆ
ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่
จากข้อ มูล สถานการณ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมของจังหวัดสตูล ตั้ง แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าจังหวัดสตูลเริ่มประสบกับปัญหา
1. ดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์ และการใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เริ่มได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวฯ จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้วิธีการทางธรรมชาติ
ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
2. กรรมสิท ธิ์ที่ดิน เนื่อ งจากการประกาศเขตอนุรัก ษ์ซ้อนทั บที่ ดินของประชาชน รวมทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบไม่มีการกำกับดูแลอย่างจริงจัง ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่อง
ที่ดินทำกิ นของราษฎร์ จึงให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญ หาดัง กล่าว โดยรัฐบาลมีการดำเนินงาน
โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. พื้นที่ป่าไม้ จากสถิติข้อมูลปี 2562 มี การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ จากปี 2561 ร้อยละ
0.16 มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อต้องการที่ดินทำกิน และการบุกรุกของนายทุน ตลอดจนขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยปี 2563 มีการจับกุมตาม พรบ.ป่าไม้ลดลง ร้อ ยละ 18.67 จากปี 2562 ถึงแม้สถิติก าร
กระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้จะลดลง แต่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องให้ความสำคัญกับ
เรื่องพื้นที่ ป่าไม้ โดยบู รณาการขับ เคลื่อ นร่วมกั นทุ ก ภาคส่วนในการป้ องกั นแก้ ไขปัญ หาและรณรงค์ป ลู ก
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
4. การขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดสตูล ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่ง
น้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาวิธีการ
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
5. น้ำท่วมในปีที่มีปริมาณฝนมาก เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางน้ำ การบุก
รุก และถมที่ รวมทั้งการบุกรุกทำลายป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลเริ่มหามาตรการต่าง ๆ ในการ
แก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหา
6. การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน เนื่องจากประชาชนบุกรุกทำลายป่ าชายเลน เพื่อต้องการ
ที่ ดินทำกิ นและตัดไม้ ป่าชายเลนไปขาย รวมทั้ ง นายทุ นบุก รุก พื้นที่ เพื่อต้องการที่ ดินมาใช้ในการทำฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่เริ่มหามาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกป่าชายเลน
7. การกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณชายฝั่ง รวมทั้งการถมที่ดินในทะเล การแก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้าจังหวัดสตูล ได้สนับสนุนงบประมาณ
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ของจังหวัดในการก่ อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพั งในบางพื้นที่ที่ มี ประสบปัญ หาการกัดเซาะมาก และในบางพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้
พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง ปี 2560 พบว่ามีการกัดเซาะเป็นระยะทาง 0.31 กิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 0.19 ของความยาวชายหาด ทั้งนี้ควรดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
8. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ คลองมำบัง และคลองละงู โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2562 ซึ่งคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สำหรับคลองมำบัง พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ
คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) พบการปนเปื้อนสูง บริเวณสะพานใกล้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลญันนะห์ บริเวณสะพานมำบัง บ้านไทรงาม ส่วนคลองละงู พารามิเตอร์สำคัญที่บ่งชี้ถึง
ปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และแบคทีเรียกลุ่ม
ฟีคอลโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) พบการปนเปื้อนสูง บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา
โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเสียจากชุมชน และน้ำทิ้งจากการเกษตร ซึ่งมีแนวทางการแก้ไข คือ รวบรวมและบำบัด
น้ำเสียแบบกลุ่มอาคารบริเวณท่อระบายน้ำและลำรางที่มีปริมาณความสกปรกสูง
9. จังหวัดสตูลพึ่งพาไฟฟ้าจากจังหวัดสงขลา หากสายส่งมีเหตุขัดข้องจากสถานีส่งไฟฟ้าจาก
จังหวัดสงขลา (สถานีหาดใหญ่) จะทำให้ จังหวัดสตูลมีปัญหาไฟฟ้าดับทั้งจังหวัด จังหวัดควรหาวิธีในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
จากปัญ หาที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าจะยังไม่รุนแรงนักในปัจจุบันแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้นจังหวัดสตูลจึงต้อ งหาแนวทางในการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ซึ่งเป็นจุดเน้นของจังหวัดสตูลที่จะส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอุทยานธรณีโลกสตูลต่อไป ทั้งนี้จากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ส่งผลทำให้ธรรมชาติ
มี ก ารฟื้ นฟู ขยะในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวลดลง จำเป็ นที่ จัง หวัด จะต้อ งให้ค วามสำคัญ ในประเด็น ดัง กล่าว เช่ น
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ลดปริมาณนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากขึ้น การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
เป็นต้น
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1.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
จังหวัดสตูลมีกระบวนการในการรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน ดังต่อไปนี้
๑. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) สำรวจปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการและความคิดเห็นของประชาชน โดยแยกเป็น สภาพปัญหา
ความต้องการ/แนวทางแก้ไข จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ โดยให้ระบุความ
จำเป็นของปัญหา 5 ระดับ (1 = ต้องการต่ำ 2 = ต้องการน้อย 3 = ต้องการปานกลาง 4 = ต้องการมาก 5=
ต้องการมากที่ สุด) กอปรกั บ การใช้ข้อมู ลจากแผนชุม ชนหรือกระบวนการประชาคมของแต่ละชุม ชน ตาม
มาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
และประกาศ ก.น.จ. เรื่อง วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งอำเภอได้สรุปผล
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในภาพรวมระดับอำเภอ และส่งให้จังหวัด
๒. สำนักงานจังหวัดสตูลในฐานะเลขานุการ ก.บ.จ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการสำรวจ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนพื้นที่ 7 อำเภอ 36 ตำบล ประมวลผลปัญหาความต้องการของแต่ละ
อำเภอ นำเสนอในรูป แบบของปัญ หาระดับ ความจำเป็น 5 ระดับ รวมทั้ งประมวลนำเสนอเป็นภาพรวม
ของจังหวัด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริห ารจัดการ ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว สามารถ
รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน จังหวัดสตูล ดังนี้
ตารางที่ 1.167 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสตูล
ที่
1

ปัญหาที่ ำคัญในระดับพื้นที่

ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข

อำเภอ

ปัญหาด้านการท่องเที่ยว
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาค
ส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว
สำหรับจังหวัดสตูลแม้ภาคการท่องเที่ยว
จะ ไม่ ได้ เป็ น ก ารท่ อ งเที่ ย วร ะดั บ
น าน า ช าติ แ ต่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก าร ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและ
ขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการในห่วง
โซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid
– 1 9 ) อี กเป็ น จำน วน ม าก แล ะมี
แนวโน้มว่าจะยังไม่ฟื้นตัวในระยะเวลา
อันสั้ น และพื้นที่ ท่ องเที่ ยวของจั งหวัด

- ภาครัฐก็จำเป็นจะต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
เพื่อขั บเคลื่ อนภาคการท่ องเที่ ยวของจั งหวั ด
ให้
สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งจังหวัดสตูลได้ให้ความสำคัญกับ
การแก้ ไขและบรรเทาปั ญ หาให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการและ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยการออกมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาฯ เช่น
(1 ) ก าร จั ด ตั้ งศู น ย์ ให้ ค ำ ป รึ ก ษ า ท างก า รเงิ น
แก่ผู้ประกอบการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางด้านการเงิน เพื่อทำ
หน้ าที่ ใ ห้ ค ำแนะนำปรึกษาแนวทางในการเข้ าถึ งแหล่ ง
เงินทุ นพร้ อมเสนอแนะมาตรการด้า นการเงิน และเพื่ อ
ดูแลเยียวผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบฯ
(2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกแบบการท่องเที่ยววิถี
ใหม่จังหวัดสตูล เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางหรือ
บู รณาการการท่ องเที่ ยววิ ถี ใหม่ ภ ายใต้ ส ถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง
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ที่

ปัญหาที่ ำคัญในระดับพื้นที่

ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข

สตูล บางส่วนเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่
อุ ท ยานฯ ป่ า ชายเลน และที่ ดิ น ของ
กรมธนารั ก ษ์ ทำให้ ไ ม่ ส ามารถจด
ทะเบี ยนเป็ นธุร กิจ ท่ องเที่ ยวได้ อีกทั้ ง
การเดิ นทางของนักท่ องเที่ ยวด้านการ
บริการของขนส่งสาธารณะ ยังคงทำให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวได้สะดวก

(3) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและคณ ะทำงานจั ด ทำ
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตู ล
โดยได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม หารื อ เบื้ อ งต้ น กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำSOP (Standard Operation Procedure)
ให้ เป็ นมาตรฐานกลางในการเดิ นทางเข้ า สู่ จั งหวั ดสตู ล
และต่ อยอดสู่ ก ารจั ดทำมาตรฐานในการเดิ นทางเข้ า สู่
แหล่งท่ องเที่ ยวของจังหวัดสตูลทั้ งทางบกและทางทะเล
ซึ่งจังหวัดสตูลมีแผนที่จะเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดใน
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยเริ่มต้นเปิดการท่องเที่ยวใน
2 พื้นที่ คือ เกาะหลีเป๊ะ และชุมชนท่องเที่ยววังสายทอง
- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานในการ
ให้ บ ริ ก าร เช่ น อาคารศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และ
พัฒนาท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน และให้มีป้าย เอกสาร
แผนที่ ท่ อ งเที่ ยวเชื่ อมโยงอุท ยานธรณี โลกสตู ล เป็ นต้ น
รวมทั้งให้มีการดูแลรักษาให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง นิ เวศและอุ ท ยานธรณี ส ตู ล ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
- การยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้
สามารถจั ด การการท่ อ งเที่ ย วของตนเองจนมี ขี ด
ความสามารถแข่ ง ขั น ในตลาดการแข่ ง ขั น ในตลาด
การท่ องเที่ ยว พื้ นที่ อุท ยานธรณี โลกและการท่ องเที่ ยว
เชิ งนิ เวศป่ า เขา – ทะเล ทั้ งในและต่ า งประเทศ เช่ น
การพั ฒ นาบุ ค ลากร การส่ งเสริ ม ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วให้ มี
มาตรฐานการท่องเที่ยวในระดับสากล เป็นต้น
- สร้างคุณค่า มูลค่า จากมาตรฐานอุทยานธรณีโลกให้
ได้ ม าตรฐานสากลเชื่ อมโยงสู่ การท่ อ งเที่ ย ว เศรษฐกิ จ
สังคม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาจังหวัด อย่างสมดุล
- พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ในอุ ต สาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ และท่ อ งเที่ ย วธรณี โ ลก โดยใช้
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม ผสมผสานเทคโนโลยี ใ ห้ เกิ ด
นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว 4.0
- พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ในด้ า นอุป ทานให้ ได้ ม าตรฐาน เพื่อรองรั บ นักท่ องเที่ ยว
นานาชาติที่ เพิ่มขึ้ นอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็ นเมืองน่ าอยู่
น่ า เที่ ย ว และเป็ น เมื อ งต้ อ งห้ า มพลาด รองรั บ การ
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ที่

ปัญหาที่ ำคัญในระดับพื้นที่

2

ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
และการบริ ห ารจั ด การด้ า นคุ ณ ภาพ
ผลผลิตและการตลาด
(ไม่ มี ศู น ย์ ก ลางในการซื้ อขายผลผลิ ต
ทางการเกษตร/ไม่มีจุดจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่เหมาะสม)

3

การแก้ไขปั ญ หาความเดือดร้ อนให้แ ก่
ประชาชนในระดั บ พื้ น ที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่
สำคั ญ เช่ น ถนน แหล่ ง น้ ำ ระบ บ

ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข
ท่องเที่ยวในประเทศ
- ก า ร พั ฒ น า เส้ น ท า งก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว (route)
ให้ส อดคล้องและเชื่อมโยงกั บระบบโลจิสติกส์และตลาด
การท่องเที่ยว เพื่อยกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตตัว
เมืองสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง
- การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น และความปลอดภั ยให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การอบรมและจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภั ย แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทางทะเล (ไลฟ์ ก าร์ ด ) และ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำแหล่งท่องเที่ยว
- ภั ยคุ กคามทางการเกษตรเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ งด้ า นการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ มาตรการกีดกันทางการค้ า
ปัญหาเศรษฐกิจและการเมื องของโลก ส่ งผลกระทบต่อการ
ผลิต ราคาสินค้าเกษตร การส่งออกสินค้าเกษตร และต้นทุ น
การผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น จึงควรเร่งดำเนินการ ดังนี้
(1) อบรมให้ ค วามรู้ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
(2) สร้า งแบรนด์ ห รือจุ ดเด่ นให้ กับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ เพื่อเพิ่ ม
มูลค่า และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
(3) ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การลดต้ น ทุ น การผลิ ต อาทิ
การผลิตปุ๋ยโดยใช้ต้นทุนต่ำให้กับเกษตรกร
(4) ส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า การเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามความต้องการของตลาด และหาช่องทางกระจายผลผลิต
(5) ส่ งเสริมศั กยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
(6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกพืชชนิดอื่นเสริมการ
ปลูกยางพารา
(7) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อจัดซื้อปั จจัยการผลิตและ
จำหน่ายผลผลิต
(8) ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
(9) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(10) สำรวจจุ ด /ทำเลที่ เหมาะสมสำหรั บ สร้ า งจุ ด
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
(11) จั ด ตั้ งตลาดกลางในการรวบรวมและจำหน่ า ย
สินค้าเกษตร
(12) ส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำทางทะเลให้ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด และได้มาตรฐานรับรองคุณภาพ
- ทำการขุดลอกคูคลองและสร้างคูระบายน้ำ ก่อสร้างถนน
ปรั บปรุ งซ่ อมแซมเส้ นทางเดิ ม ให้ สามารถสั ญจรไปมาได้
สะดวก ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และบริหารจัดการน้ำในการ
อุปโภค บริ โภค และการทำการเกษตรให้ เพียงพอกับความ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

อำเภอ

อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง

อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
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สาธารณูปโภค เป็นต้น ยังไม่ครอบคลุม ต้องการของประชาชนในพื้นที่
และทั่วถึง
4

ปั ญ หาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนใน
พื้นที่ ข องประชาชนทั่ ว ไป ผู้สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกาส ทั้งด้า นสาธารณสุข ด้า น
การศึกษา และด้านสวัสดิการ

ด้านสาธารณสุข
- เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์
- จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ โดยเฉพาะ กลุ่ม อสม. ให้ สามารถถ่ ายทอดความรู้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ
-พั ฒนาระบบสาธารณสุ ข พั ฒนาระบบการแพทย์ ฉุ กเฉิ น
ให้ มี ความรวดเร็วในการป้ องกันแก้ไข เมื่ อเกิดโรคอุบั ติใหม่
และโรคระบาดในพื้นที่
-จั ดหน่ วยแพทย์ เคลื่ อนที่ ร่ วมกั น รพ.สต. โรงพยาบาล
เพื่อให้บริการประชาชน
- สร้ างความตระหนั กให้ ป ระชาชนในพื้ นที่ ปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด
- ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องโรคไม่ติดต่อ เนื่องจาก
เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญ
- ก่อสร้ า ง/ปรับ ปรุงสนามกีฬ าให้ ได้ ม าตรฐาน ส่งเสริ ม
กิจกรรมด้านกีฬา
ด้านการศึกษา
- ปรั บ ปรุ งระบบการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพเที ยบเท่ า กั บ
ของเอกชน และรัฐที่มีชื่อเสียง
- เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการศึกษา
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นเยาวชน
ที่ดี และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา
- จัดหาครูต่างประเทศ มาสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา
- จัดให้มีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
ด้านสวัสดิการ
- ซ่อมบำรุงบ้านเรือนให้กับคนจน และผู้ด้อยโอกาส
- ให้ มี การจั ดตั้ งกองทุ นเพื่ อช่ วยเหลื อผู้ ด้อยโอกาสและผู้
พิการ ผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน
ยากจนและผู้พิการลดภาระสังคม
- สนั บ สนุ น สวั ส ดิ การให้ แ ก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น โดย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่
- อบรมจิตอาสาในการดูแล ช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่
- ประชาชนบางส่ ว นไม่ มี ที่ ดิ น ทำกิ น เป็ น ของตนเอง
ขาดเอกสารสิทธิ์ จะต้องจัดหาที่กินเพื่อช่วยให้ประชาชนได้มี

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

อำเภอ
อำเภอท่าแพ
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง
อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง
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5

ปั ญ หาการว่า งงานและความยากจน
เนื่ อ งจากประชาชน/กลุ่ ม อาชี พ ขาด
ความ รู้ ทั ก ษะ แห ล่ ง เงิ น ทุ น แล ะ
เครื่องมือในการประกอบอาชีพส่งผลให้
ประชาชนมีรายได้น้อย

6

ปั ญ หาสิ น ค้ า พื้ น เมื อ งไม่ ไ ด้ รั บ การ
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาทั้ งด้า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาดเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การค้ า และการท่ อ งเที่ ย วใน
ชุมชน

7

ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข
ที่ดินทำกินและมีที่พักอาศัยเป็นของตนเองอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ในพื้นที่เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
- สนับสนุนเครื่องมือให้แก่กลุ่มอาชีพ
- จัดอบรมอาชีพเสริม หรืองานที่อาศัยทักษะฝีมือแรงงาน
เช่น การทำขนม งานหัตถกรรม งานช่าง เป็นต้น
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้ความรู้หลักการบริหารจัดการ
กลุ่มที่ดีและมีความเข้มแข็ง
- การสร้ า ง/พั ฒ นา Brand การค้ า ของจั ง หวั ด สตู ล
ให้ เป็ นที่ รู้ จั ก สามารถแข่ งขั นได้ ตลอดจนการพั ฒ นา
ศั ก ย ภ าพ ด้ าน ก ารต ล า ด แ ล ะ ก าร ค้ าผ่ าน ระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงการค้ากับประเทศอาเซียน และ
นานาชาติ บนโลกออนไลน์ ทั้ งในส่วนของผู้ประกอบการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร /เกษตรกร
- ส่ งเสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP และเพิ่ ม
ช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วถึง
- พั ฒ นาสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาตลาดนั ด
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวชุมชน สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสตูลมีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มี
ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลที่และมีความหลากหลายทาง
ชีว ภาพทั้ งทางบกและทางทะเล และเป็ นแหล่ งอาหาร
ทะเล ที่ มี ค วามสะอาด ปลอดภั ย สามารถรองรั บ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มีความพร้อมในด้าน
การท่ องเที่ ยวฮาลาล แต่ ก็ยังมี ปั ญ หา/ความต้ องการที่
สำคัญ ดังนี้
ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม
- จัดหา หรือปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้กักเก็บน้ำใน
การอุปโภค/บริโภคและการเกษตรได้ตลอดปี
- จัดหาแหล่งน้ำในการผลิตประปาให้เพียงพอ และให้มี
การขยายเขตระบบประปาให้ทั่วถึง
- พัฒนาระบบชลประทานและขยายเขตระบบประปาให้ทั่วถึง
- ขุดสระเก็บน้ำ ขุดลอกคูคลอง ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น
- สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้ง
- ร่ ว มกัน สร้ า งจิ ต สำนึ ก โดยการไม่ ทิ้ งขยะในคู ค ลอง
และแหล่งน้ำที่ขัดขวางระบบระบายน้ำ
- ขุ ด ลอกคู ร ะบายน้ ำ ท่ อ ระบายน้ ำ และปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
- การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

อำเภอ

อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง
อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง

อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง
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ปัญหาที่ ำคัญในระดับพื้นที่

ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข

ปัญหาการจัดการขยะ
- ต้ อ งการให้ มี ก ารจั ด ระบบการกำจั ด ขยะอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและครบวงจร
- ให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะ คัดแยกขยะในครัวเรือน
อย่างถูกวิธี
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนวัสดุ
หรือภาชนะที่ย่อยสลายยากในการบรรจุอาหาร
- รณรงค์การห้ามทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และร่วมกัน
สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมการสร้างวินัยใน
การทิ้งขยะ
- ปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะให้สามารถรองรับขยะได้เพิ่มขึ้น
- จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระตุ้ น ให้ ชุ ม ชนเห็ น ความสำคั ญ ของป่ า ให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า
- ส่งเสริม อนุรักษ์ เพิ่มจำนวนป่าไม้ในพื้นที่
- ป้องกัน ปราบปราม การบุกรุกทำลายป่า
- รณรงค์ให้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
- การจัดทำปะการังเทียม
การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่
- ให้ มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในด้ า นการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ และสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือเมื่อประชาชนประสบภัย
ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง/ชายฝั่ง
- ก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง/ชายฝั่ง
ปั ญหาด้านการคมนาคมและโครงสร้ าง - การปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางคมนาคม ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง
พื้นฐานอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ซ่อมแซมถนนให้ ได้ มาตรฐาน เพื่อเข้ าสู่ แหล่ งท่ องเที่ ยว
ประชาชนและรองรับ การขยายตัวทาง ขนส่ งสิ นค้ า ทางการเกษตร และการสั ญ จรไป-มาของ
เศรษฐกิจ
ประชาชน
- ให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนและที่สาธารณะ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
- จัดให้มีการปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม
ทุกครัวเรือน
- การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การคมนาคม และ
ระบ บ โล จิ ส ติ ก ส์ ให้ มี คุ ณ ภ าพ แ ล ะได้ ม าต รฐา น
การอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนสู่ระดับสากล
มี โครงการสำคั ญ เช่ น โครงการสะพานมิ ตรภาพไทยมาเลเซีย (สตูล-เปอร์ลิส) หรือที่เรียกว่า Andaman Gate
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

อำเภอ

อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง
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ที่

ปัญหาที่ ำคัญในระดับพื้นที่

ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข

Way ซึ่ งจะเป็ นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นที่ ฐานและโลจิ
สติ กส์ ข องไทยไปสู่ อ าเซี ยนตอนใต้ คื อ มาเลเซี ยเชื่ อ ม
ต่อไปสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น
9 ปั ญ หาด้ านความมั่ น คงและความสงบ การแพร่ระบาดของยาเสพติด
เรียบร้อย
- ให้ ค วามรู้ กระตุ้ นจิ ตสำนึ กให้ กับ เยาวชน ประชาชน
และกลุ่มเสี่ยง ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
- ส่งเสริมหลักจริยธรรมทางศาสนาแก่ผู้ติดยาเสพติด
- จัดระเบียบสถานบริการ ร้านค้า ร้านคาราโอเกะ
และแหล่งมั่วสุมในพื้นที่
- ฝึ กอบรมด้ า นอาชี พแก่ กลุ่ ม เสี่ ยง ผู้ ผ่ า นการบำบั ด /
ฟื้นฟู เพื่อให้มีอาชีพ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอาชญากรรม
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- การจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน
- จั ดตั้ งจุ ดตรวจประจำชุ ม ชน พร้อมสนับ สนุนอุปกรณ์
สำหรับจัดตั้งจุดตรวจ
- ฝึ ก อ บ รม ท บ ท วน ให้ ค วาม รู้ แ ล ะ ก ารใช้ อ าวุ ธ
แก่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน
ปั ญ ห าแรงงานต่ า งด้ า วและการลั ก ลอบ เข้ า เมื อ ง
ผิดกฎหมาย
- จดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า ว การลั ก ลอบเข้ า เมื อ ง
เพื่อนำเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย
10 ปั ญ หาด้ านคุ ณ ภาพทางการศึ กษาขั้ น จังหวัดสตูลมีจำนวนนักเรียน สพป.ลดลงอย่างต่อเนื่อง
พื้นฐาน
ตั้ ง แต่ ปี 25 60-256 3 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา
โดยเฉพาะคะแนน O-net ม.3 ,ม.6 ต่ำกว่าระดับประเทศ
จำเป็นต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อ
พัฒ นาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผ ลสั มฤทธิ์ทางการศึ กษา
สู งขึ้ น ทั้ งด้ า นพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ พั ฒ นา
ความสามารถการสอนของครู พัฒ นานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

อำเภอ

อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง

อำเภอเมื อ งสตู ล
อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง
อำเภอควนโดน
อำเภอท่าแพ
อำเภอทุ่งหว้า
อำเภอมะนัง
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1.4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2564
ในปี 2559-2564พบว่างบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดเป็นงบ Function มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.80รองลงมาคืองบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/
องค์ก ารบริห ารส่วนตำบล) คิดเป็นร้อยละ 5.95 งบประมาณตามแผนพัฒ นาจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 5.44
และงบประมาณกลุ่มจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 0.48 ทั้งนี้ในปี 2564 จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรงบประมาณของ
ส่วนราชการตาม Function, งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบกลุ่มจังหวัด ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ภาพรวมร้อยละ 10.36 งบประมาณของส่วนราชการตาม Function ลดลงร้อยละ 9.67, งบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลดลงร้อยละ 14.33 และงบกลุ่มจังหวัด ลดลงร้อยละ 59.67 งบประมาณของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ร้อยละ 9.96 เนื่องจากเนื่องจากได้มีการโอนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และประเด็ นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูล ทุกภาค
ส่ วนจำเป็ น ต้ อ งให้ ค วามร่ว มมื อ ในฐานะเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปสู่เป้าหมายตามทิศทางของวิสัยทัศน์จังหวัด
สตูลที่ได้กำหนดร่วมกัน
ตารางที่ 1.168 แสดงแหล่งที่มางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2564 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
หน่วย:ล้านบาท

แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบของส่วนราชการ
(Function)
งบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
งบจังหวัด
งบกลุ่มจังหวัด
รวม

ปี
2559

2560

2561

รวมงบฯ ปี 59-64
2562

2563 2564

3,922.02 2,886.96 2,681.26 2,834.79 2,895.19 2,614.98

จำนวนเงิน

เปอร์เซนต์

17,835.20

83.80

170.71

67.06

219.86

120.15

371.3

318.09

1,267.17

5.95

169.39

197.43

238.04

191.72

171.62

188.72

1,156.92

5.44

42.9

844.72

21.89

0.54

81.23

32.76

1,024.04

0.48

4,305.02 3,996.17 3,161.05 3,147.20 3,519.34 3,154.55

21,283.33

ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดสตูล,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล,สำนักงานจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ เดือนกรกฏาคม 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ภาพที่ 1.59 แผนภูมิแสดงแหล่งที่มางบประมาณตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564

จากผลการพัฒนาจังหวัดสตูล ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2564 ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายงบประมาณของโครงการในปี 2559-2564 ดังนี้

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ตารางที่ 1.169 แสดงงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในส่วนโครงการงบจังหวัด 2559 – 2564
งบประมาณ ปี 2559
ยุทธศาสตร์

จำนวนเงิน

จำนวน
โครงการ

1.การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจและสร้าง
239,726,600
มูลค่าเพิ่มจากอุทยาน
ธรณีโลก การ
ท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้าสู่อาเซียน
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2. การบริหารจัดการ
1,000,000
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ
อุทยานธรณีสตูลแบบ
มีส่วนร่วมอย่างสมดุล
และยั่งยืน
3. การเสริมสร้าง
ความมั่นคง สังคม
38,899,200
สันติสุข และยกระดับ
คุณภาพชีวิต บนฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานจังหวัด
8,000,000
แบบบูรณาการ
งบประมาณรวม

งบประมาณ ปี 2560

287,625,800 35

จำนวนเงิน

งบประมาณ ปี 2561

จำนวน
โครงการ

22

จำนวนเงิน

จำนวน
โครงการ

8
142,737,335

งบประมาณ ปี 2562

12

จำนวน
โครงการ

จำนวนเงิน

รวม

จำนวน
โครงการ

9 173,729,000

7
31,367,100

7

งบประมาณ ปี 2564

จำนวนเงิน

จำนวน
โครงการ

12

922,808,935

77

161,430,000

5
47,330,800

จำนวนเงิน

13
118,698,600

2
17,209,900

จำนวน
โครงการ

13
86,487,400

1

จำนวนเงิน

งบประมาณ ปี 2563

1

1,748,600

3

98,710,900

19

3

4,972,800

2

171,425,965

46

54,500

13

9

29,481,565

62,278,900

33,662,500

2,131,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

48,000,000

197,428,800

17

204,097,100

31

191,728,200

29

171,615,500

8,000,000
13

188,450,400 17

1,240,945,800 142

ที่มา : สำนักงานจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฏาคม 2564

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ภาพที่ 1.60 กราฟแสดงข้อมูลวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2559-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมู ลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
การจัดสรรงบประมาณในปี 2559-2564 จำนวน 922,808,935 บาท
ปี 2559 ให้ ความสำคัญ กับการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ย วทางอุทยานธรณี วิทยา เพื่ อให้ทั นต่อการ
ประเมินจาก UNESCO ในปี 2560 เช่น ปรับปรุงภูมิทั ศน์ ป้ายบอกทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยเส้นทางการท่ องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ ยวในเมืองสตูล และการ
ท่ องเที่ ยวนานาชาติ ให้เป็นที่ รู้จักมากขึ้น เช่น กิ จกรรมมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล
กิจกรรมสตูลฟอสซิลเฟสติเวิล และการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งทีมกู้ภัยทางน้ำ ทั้งนี้ยังได้
จัดทำโครงการตลาดและประชาสัม พั นธ์ ภายใต้ เคมเปญ “สตู ล.. จั งหวัดเดี ยวเที่ ยวได้ ทั้ งปี ” เพื่ อดึงดู ดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดทางแอพพลิเคชั่น ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ด้านการเกษตร เน้นการเพิ่มศักยภาพสินค้าทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร
และตลาดการเกษตร เพื่อรองรับสินค้าเกษตรของเกษตรกรของจังหวัด การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่
การปลูกพืชร่วมสวนยางพารา การถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตรให้กับกลุ่มอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในทุกอำเภอ ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำริ เนื่องจากอาชีพ
ส่ วนใหญ่ ของชาวจั งหวั ดสตู ล มี อ าชี พ เกษตรกร ปลู ก ยางพารา ปาล์ ม น้ ำมั น จั งหวั ดสตู ล มี เนื้ อที่ ทั้ งหมด
1,754,701 ไร่ พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ ทำการเกษตร 635,847 ไร่ มี ครั วเรื อนเกษตรกร 46,375 ครัวเรือ น
ปัจจุบันราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวตกต่ำทำให้รายได้ของประชาชนลดลง จังหวัดจึงได้ส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิ จ
พอเพียงตามรอยพระราชดำริ มีการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ขับเคลื่อน
การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 30 แห่ง
สามารถสร้างความรู้ความเข้าในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องบัญชีต้น
กล้าและบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ประชาขนได้อยู่อย่างพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต ลดการนำเข้าอาหาร ลดความ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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เดือดร้อนของประชาชนในการบริโภคสินค้าราคาแพง สร้างคามมั่นคงทางอาหารภายในจังหวัด ด้านปศุ สัตว์
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อรองรับฮาลาล เนื่องจากจังหวัดสตูลมีประชาชนมุสลิมประมาณ 76% และแพะเป็นสัตว์
พื้นเมื องของจังหวัด จัดอบรมการผลิตอาหารสัตว์/ การผลิตอาหารข้นอัดก้อนและมีงบประมาณไม่สูงมากนัก
เพียง 4.05 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการพัฒนาเนื่องจากรายได้ด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนจังหวัดสตูล นอกจากนี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสินค้า OTOP จังหวัด ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
ชุมชนเด่น เช่น ไข่มุก ชาชัก การผลิตสินค้าจากผ้าพื้นเมือง (ปาเต๊ะ) โรตี-ชาชัก ขนมพื้นเมืองเช่นขนมผูกรัก สินค้า
เกษตรแปรรูป เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2558 สามารถสร้างรายได้
จำนวน 640,727,722 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 39,018,417 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93
ปี 2560 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตาม Positioning ของจังหวัด เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
ธรณีวิทยา ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอได้แก่อำเภอเมือง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอมะนัง ซึ่งเป็นฐาน
รายได้ใหม่ข องจั งหวัดสตู ล โดยการพั ฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเข้ าสู่ แหล่งท่ องเที่ ยวทางอุท ยาธรณี วิทยา
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน เส้นทางการค้าชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน และพื้นที่เกษตร
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวสนับสนุนให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรองรับจำนวนนักเท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี พัฒนา
สินค้า OTOP เชิงธรณีวิทยา ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชนทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรม เช่น การจัด
งานสตูล จีโอพาร์คฟอสซิ ลเฟสติ วัล งาน"สตู ลอี ดิ้ลฟิ ตรี " โอเพ่ นเฮาส์ เป็นต้น ด้ านการเกษตร เน้ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ศักยภาพการผลิต แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อาทิ การพัฒนาคุณภาพน้ำยาง ส่งเสริมการ
ปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่ า ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกร้อยละ 60 พันธุ์ไม่ดีและอายุมากกว่า 25 ปี ทำให้ผล
ผลิตน้ำมันปาล์มต่ำ การจัดระบบน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน จัดตั้งศูนย์ผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP โครงการที่
ฟื้นฟูการประมงชายฝั่งพื้นบ้าน โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพในชุมชนประมงทะเลพื้นบ้าน
สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มศักยภาพ การแปรรูปสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ ประมง การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมองค์ความรู้ การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 86.48 ล้านบาท ด้านการท่องเที่ยวเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวทุก
มิติ ให้ความสำคัญกั บการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ได้มาตรฐานเพื่อการท่ องเที่ยว ปรับ ปรุง
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนให้
ได้มาตรฐาน การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ อาทิ การแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิ่งคัพ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชิต เป็นต้น
ทั้ง นี้เพื่อรองรับ การประกาศให้อุท ยานธรณีส ตูลเป็นสมาชิก เครือข่ายอุท ยานธรณีโลกของยูเนสโก Satun
UNESCO Global Geopark ก่ อ สร้างพิ พิ ธภัณ ฑ์ ซากดึ กดำบรรพ์ พั ฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติ และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร เน้นให้ความสำคัญ
กับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ โดยการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ ส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิตเกษตรชุมชน สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล และส่งเสริมการตลาดให้แก่
เกษตรกรทั้ งในพื้ นที่ รวมถึงการค้าชายแดนกั บประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประมงโดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ นวัตกรรมแก่เกษตรกรกลุ่มชาวบ้าน ส่งเสริมการสร้างอุปสงค์สินค้าประมงและแปร
รูปสินค้าประมง ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2562 เน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอุทยาน
ธรณีโลก มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยว
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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เดินทางเข้าสู่แหล่งท่อ งเที่ ยวสำคัญ ของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก และแหล่งท่องเที่ ยวชุมชน
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาสากล การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างเอกลักษณ์ รวมทั้ง
การจัดการทรัพ ยากรท่ อ งเที่ ยวของท้ อ งถิ่น และส่ง เสริม กิ จ กรรมการท่ องเที่ ยวนานาชาติ เช่น กิ จ กรรม
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ วิ่งย้อนร้อนประวัติศาสตร์ตะรุเตา การพัฒนาศักยภาพการผลิต
และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรหลักของจังหวัด ส่งเสริมการสร้างรายได้ในสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมันด้วยการ
เลี้ยงสัตว์และปลูกต้นไม้ยืนต้นร่วม ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอมสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ปลูก จำปาดะสตูล ซึ่ง เป็น ผลไม้ ที่ ได้รับ การขึ้นทะเบียนให้เป็นสิ่ง บ่งชี้ท างภูมิศาสตร์ไทย หรือ GI มี ความ
แตกต่างและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่น
ปี 2563 การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว การเกษตร และ
การค้าสู่อาเซียน โดยปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้มีความสะดวกสามารถรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกสตูล และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการค้าชายแดน
เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาโดยการก่อสร้างซุม้ ประตูเขตข้ามกาลเวลา ก่อสร้างทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ การพั ฒ นาการท่อ งเที่ยวพหุวัฒ นธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรรมให้เป็นเป็นที่ รู้จัก จาก
นักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง อาทิ กิจกรรมงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่านานาชาติ เป็นต้น สำหรับกลุ่ม
จังหวัดสนับสนุนโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการให้ความ
ช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ปี 2564 เน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจ ในพื้นที่ งบประมาณ 173.73 ล้านบาท เน้นการพัฒ นา
ด้านการท่องเที่ยว โดยการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global
Geopark) พัฒ นาแหล่งท่ อ งเที่ ยวอุ ท ยานธรณีโลกสตูล ให้ได้ม าตรฐาน พัฒ นาศัก ยภาพแหล่ง เรียนรู้ศึก ษา
ธรรมชาติในพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยว การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย การจัดการธุรกิ จฮาลาล พัฒ นาศัก ยภาพบุคลากรด้านการท่ องเที่ ยว ส่งเสริม ด้าน
การตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม มีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โลกสตู ล ให้ มี ขีด ความสามารถ ในการแข่ง ขั น ในระบบ E : Commerce ด้ านการปศุ สัต ว์ การประมง
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์แบบประณีต (Intensive Farm) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปลากะพง
ขาวและปลากะรัง) แบบพัฒนาในบ่อดิน
บรรลุเป้าประสงค์
ผลการพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มมี าตรฐานสากล ได้มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ส่งผลให้ มีจำนวนนักท่ องเที่ ยวมาเยือนจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่ อวันที่ 17 เมษายน 2561 องค์ก าร
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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อุทยานธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นอุทยานธรณีโลกทำให้จังหวัดสตูลมีจุดขาย ที่มีความแตกต่างจาก
จังหวัดอื่น สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์
ชาติต่อ ไป ภาคเกษตรได้มี ก ารจัดตั้ง “ศูน ย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation
Center หรือ AIC ” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายหลักที่สำคัญ อาทิ ตลาดนำการผลิต การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
การลดต้นทุ น การผลิต การบริห ารจัดการน้ ำทั้ ง ระบบ การแก้ ปัญ หาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การพั ฒ นา
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่
ผลปรากฏว่ารายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ท่ี ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเช่นกัน เมื่อ
พิจ ารณาจากตัวชี้วัดหลัก ของประเด็นยุท ธศาสตร์ คือ ร้อยละที่เพิ่ม ขึ้นของรายได้จ ากการท่องเที่ยวไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 0.5 จากปีที่ผ่านมา (ตัวชี้วัดตามแผนปี 2561-2565) ฉบับทบทวน พบว่าในปี 2563 ลดลง
ขึ้นร้อยละ 47.55 จากปี 2562 ไม่บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ภาพที่ 1.61 กราฟแสดงข้อมูลสถิติรายได้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี 2557-2563

ที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

การเพิ ่มประสิท ธิภาพการผลิต แปรรูป การบริก าร และการค้าชายแดน เพื่ อเพิ่ม คุณ ค่า
และมูล ค่าสินค้าการเกษตร ประมง และภูมิปัญ ญา สามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการดำเนินการในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การส่ง เสริม เกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จัง หวัดสตูล ตั้ง แต่ปี 2559 – 2563 รวมจำนวน 44
แปลง สมาชิก 2,948 ราย โดยครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง นอกจากนี้จังหวัดสตูลได้พัฒนา
เกษตรกรสู่ Smart Farmer จำนวน 910 ราย พัฒ นาเกษตรกรรุ่น ใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
จำนวน 32 ราย ปี 2560-2563 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 1,259 ราย
พัฒนาจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนจำนวน 25 จุดเรียนรู้ และอบรมพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบ
กรมทรัพ ย์สินทางปัญ ญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ป ระกาศให้ “จำปาดะ”สตูล เป็นสิ่ง บ่ง ชี้
ทางภูมิศาสตร์ เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่ง เสริม การใช้สิ่งบ่งชี้ท างภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือใน
การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานการผลิต สร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพกระบวนการผลิต และ
แหล่ง ที ่ม าของสิน ค้า รวมทั ้ง เป็น การยกระดับ สิน ค้า ชุม ชนให้เ ข้ม แข็ง มีค วามสามารถในการแข่ง ขัน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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มีศักยภาพที่จะผลักดันให้สินค้า GI ไทย ให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชน
อย่างยั่งยืน
ภาพที่ 1.62 แผนภูมิแสดงแนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดสตูล ปี 2556-2562

สำหรับ ตัวชี้วัด ร้อ ยละที่เพิ่ม ขึ้นของมูล ค่า ผลผลิตทางการเกษตรที่ส ำคัญ เพิ่ม ขึ้นร้อยละ
0.5 ต่อปี ไม่สามารถบรรลุผลตามตัวชี้วัดดังกล่าว โดยจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล GPP ภาคเกษตร ปี 2562
เพิ่มขึ้น จาก ปี 2561 ร้อ ยละ 4.83 จากข้อมูล พบว่าตั้ง แต่ ปี 2556 -2559 มูล ค่าผลิตภัณฑ์ม วลรวม
ภาคเกษตรมีลักษณะเพิ่ม ลดสลับ กัน ในปี 2560-2561 มีแนวโน้ม ลดลง และเพิ่ม ขึ้นในปี 2562 ทั้ง นี้
เนื่องจากภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ธรรมชาติในแต่ละปี
ผลการสนับ สนุน และพัฒ นาสิน ค้า หนึ่ง ตำบลหนึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ (OTOP) เพื่อ ส่ง เสริม และ
สนับ สนุนให้ชุม ชนมีก ารพัฒ นาทักษะ ส่งเสริม ให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ ชุม ชน รวมถึง การ
ส่ง เสริม เศรษฐกิจ ฐานรากให้มีความมั่น คง โดยมู ล ค่าการจำหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ชุม ชนและท้อ งถิ่น OTOP
จังหวัดสตูล มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจำหน่ายสินค้า OTOP ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (๑,163 ลบ.) จังหวัดสตูลผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด โดย
ปี 2563 ยอดจำหน่ายผลิตภัณ ฑ์ OTOP สตูล เพิ่ม ขึ้น คิด เป็น ร้อยละ 14 สำหรับ ผลิต ภัณ ฑ์เ ด่น ระดับ
จังหวัด Provincial Star OTOP ( PSO) ที่มียอดจำหน่ายสูง ประกอบด้วย เครื่องประดับมุก อาหารทะเล
แปรรูป ฝาสานไม้ไผ่ โรตีชาชัก และผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
ภาพที่ 1.63 แผนภูมิแสดงมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP จังหวัดสตูล
ปี 2557-2563

มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP
๑ ๖๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

1,496,664,285
1,314,921,006

๑ ๔๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๑ ๒๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

1,061,608,810

๑ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๘๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๖๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐

881,901,570
๖๐๑ ๗๐๙ ๓๐๕

๖๖๐ ๒๐๔ ๖๐๘

740,375,000

๔๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๒๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐
๐

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ข้อมูล : ณ เดือนมิถุนายน 2564
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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สำหรับ การค้าชายแดน ในปี 2563 เพิ่ม ขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 14.30 โดยมี มู ล ค่า
539.19 ล้านบาท แต่ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งกำหนดไว้ 585 ล้านบาท
ภาพที่ 1.64 มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดสตูล ปี 2555 – 2563

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
โดยความร่วมมือจากด่านศุลกากรสตูล และด่านศุลกากรวังประจัน ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

ปัจจัยความสำเร็จ
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีการค้นพบซากดึกดำ
บรรพ์สัตว์ทะเลอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ธรรมชาติ และวัฒนธรรม มีเรื่องราว
ที่เชื่อมโยงคุณค่าของผืนแผ่นดินกับวิถีชีวิตชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ครอบคลุมทั้งบนบกและในทะเล และสวยงาม
ดังคำขวัญของจังหวัดที่ ว่า “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” เป็นเมื องที่ น่าอยู่ ผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การเสริมสร้างความพร้อมแก่ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
มากขึ้นเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
ในทุกมิติ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร พาหนะการเดินทาง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ป้ายบอกทางและป้ายสถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสินค้า OTOP จังหวัดได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ได้จำหน่าย OTOP กับหน่วยงานภาคี ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งการตลาดเชิง
รุก ตลาดออนไลน์ และมีการเผยแพร่สินค้า OTOP ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้มูลค่าการจำหน่าย
สินค้า OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มีเป้าหมายในปี 2563 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14 จากปี 2562
ปัญหาอุปสรรค
อุปสรรคในการพั ฒนาด้านการท่องเที่ ยว เช่น ระบบขนส่งสาธารณะไม่ เชื่อมโยงแหล่งท่ องเที่ยว
ที่พักและร้านอาหารบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวปริมาณมาก ไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
และมัคคุเทศก์ประจำแหล่งท่องเที่ยวที่เพียงพอ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล และมี
ความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ในปี 2563 ถึงปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จำนวนนักท่ องเที่ยวลดลงเป็นจำนวนมาก และส่งผลต่อธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ ยว
เช่นกัน
การเกษตรของจังหวัดส่วนใหญ่ เป็นเกษตรแบบครัวเรือน ไม่เน้นการค้า ไม่ มีศูนย์จำหน่ายสินค้า
ด้านการเกษตรแบบครบวงจร ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และไม่มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการ
ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังขาดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร หรือการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีส ตูล
แบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน
ในปี 2559-2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 98,710,900 บาท
ปี 2559 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณด้ านการบริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
งบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะและมูลสัตว์) ทั้งนี้
โครงการที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงมีจำนวนน้อย
ปี 2560 ได้รับ จัดสรรงบประมาณ 17.2 ล้านบาท ในการฟื้นฟูชาวประมงทะเลชายฝั่ง พื้นบ้าน
หลังจากการปรับเปลี่ยนและยกเลิกการใช้เครื่องมือประมงโพงพาง ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่ทำลายล้างชนิด
พันธุ์สัตว์น้ำและผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ประมง พ.ศ.2490 ส่งผลให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กที่มีแหล่งอาศัย
อยู่บ ริเ วณที่ วางโพงพางลดน้อ ยลง โครงการดัง กล่าวเป็ นการบริห ารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ เพื่อ ให้
ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาสถานที่ในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการอุทยาน
ธรณีสตูล
ปี 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 47.33 ล้านบาท ซึ่งเน้นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ตลิ่ง การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำตามแนวทางพระราชดำริ โครงการชุมชนเข้มแข็ง
พร้อมรับมือภัยพิบัติ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ในเขตอุทยานธรณีสตูล และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เมืองอุทยานธรณีโลก
ปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 31.36 ล้านบาท เน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในเขต
อุท ยานธรณีส ตูล การขุดลอกฝายน้ำล้นการสร้างคูระบายน้ำ และการส่งเสริม การใช้พลังงานแสงอาทิ ตย์
เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 54,500 บาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
สตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ให้เป็นไปตามมาตรการและเกณฑ์การประเมินของ UNESCO โดย
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
ปี 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,748,600 บาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณี
โลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) ให้เป็นไปตามมาตรการและเกณฑ์การประเมินของ UNESCO
โดยมุ่ งเน้ นการอนุรัก ษ์ไว้ซึ่ง ทรัพ ยากรธรรมชาติ การอนุรัก ษ์พั นธุก รรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ซึ่งมีก ารอนุรักษ์และใช้ป ระโยชน์ต้นลุ่ยพื ชป่าชายเลน อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร ส่งเสริมและ
พัฒ นาการท่อ งเที่ ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดใกล้สูญ พันธุ์ และการสร้างความเข้ม แข็งในการ
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
บรรลุเป้าประสงค์
จากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน จังหวัดสตูลได้ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อ ม ส่งเสริมการลดขยะได้โดยการคัดแยก และนำกลับ มาใช้ซ้ำ ตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่
ตามหลั ก การณ์ ของ 3RS ส่ง เสริม การใช้วัส ดุที่ เป็น มิ ตรกั บ สิ่ง แวดล้อ ม เพื่ อเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น
(Sustainable Development Goals) ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี และเป็นกรอบทิศทางการ
พัฒ นาของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กาหนด มีการพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นระดับ เทศบาล 7 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดสตูล ยกระดับสู่การเป็นเมื องสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ปี 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองสตูล 1 แห่ง และเทศบาลตำบล 2 แห่ง (เทศบาล
ตำบลควนโดน และเทศบาลตำบลฉลุง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการเป็นเมือง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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สิ่งแวดล้อมยั่งยืน นอกจากนี้มีกิ จกรรมรณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” กิ จกรรมปลุก จิตสำนึก
ประชาชนในการรัก ษาความสะอาด การส่งเสริม และอนุรัก ษ์ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม พัฒ นาเครือข่า ย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
สามารถวัดผลการบรรลุเป้าประสงค์ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจำนวนชุมชนที่มีส่วนร่ วมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลกสตูล ค่าเป้าหมาย ปี 2563 จำนวน
28 แหล่ง สามารถดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดเนื่องจากปี 2563 มีจำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเทศ 3 แหล่ง ร้อ ยละการเพิ่ ม ขึ้ นของแหล่ง น้ำขนาดเล็ก เพื่ อการอุป โภค,บริโ ภคและพื้น ที่ เ กษตรกรรม
ค่าเป้าหมายเพิ่ ม ขึ้นร้อ ยละ 1 ต่อ ปี โดยปี 2563 มีแหล่ง น้ำเพิ่ม 16 แหล่ ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยมี
จำนวน 143 แหล่ง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายด้านสาธารณภัยจากทั้งหมด ๒80 หมู่บ้าน ค่าเป้าหมาย
เพิ่ม ขึ้ นร้อยละ 1 ในปี 2563 ตามเป้าหมายจะต้องมี เครือข่าย 28 หมู่ บ้ าน ตัวชี้วัด ไม่ บ รรลุผ ลสำเร็จ
เนื่องจากปี 2563 ไม่มีเครือข่ายหมู่บ้านสาธารณภัยเพิ่มเติมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ตัวชี้วัดร้อยละการลดลงของการชดเชยค่าความเสียหายจากภัยพิบัติโดยคิดจากปีที่ผ่านมา เกณฑ์เป้าหมาย
ลดลงร้อยละ 0.5 ปี ปี 2563 ชดเชยค่าความเสียหาย 37.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ
454,334 โดยค่าเสียหายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นจำนวนเงิน 30 กว่าล้าน
บาท ทำให้ จ ำนวนเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นหน้ าหลายเท่ า ตัว ไม่ ส ามารถดำเนิ น การบรรลุ ผ ลตามตั วชี้ วั ด
ตัวชี้วัดจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมายใน
ปี 2563 จำนวน 75 แห่ง สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโดยดำเนินการได้ 242 แห่ง ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าที่ได้รับ
การปลูกเพิ่มสะสม ต่อปี (ไร่) ปี 2563 เกณฑ์เป้าหมาย 130 ไร่ สามารถดำเนินการได้ 60 ไร่ ไม่บรรลุผล
ตามตัวชี้วัด ทั้ ง นี้เนื่อ งการสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ไม่ ส ามารถจัด
กิจกรรมการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากได้
ปัจจัยความสำเร็จ
ผลจากความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว
ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาขยะ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือเกาะหลีเป๊ะ ต้องอาศัยทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหา ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวภูมิอากาศ อาทิ ภัยแล้ง น้ำท่วม วาตภัย การ
กัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในปี 2559-2564 มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 171,425,965 บาท
ปี 2559 เน้นการเสริม สร้างภูมิ คุ้ม กั นในการป้องกั นและแก้ ไขปัญ หายาเสพติดซึ่ง ต่อเนื่องจากปี
2558โดยจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น ภั ย ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา จำนวน 34 สถาบั น รณรงค์
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด ครอบคลุม 279 หมู่บ้าน ดำเนิน
โครงการ To Be Number One ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่
ผ่านการบำบัดยาเสพติดและรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนสตูล-มาเลเซีย โครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้ง
ฟื้นฟูผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิตของประชาชนให้ดีขึ้น การติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ปี 2560 ได้จัดสรรงบประมาณ 29,481,565 บาท เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับสังคมผูส้ ูงอายุ จังหวัดได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยการส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ จัตตั้งศูนย์ผ ลิตยา
สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP และยังคงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่าน
การบำบัดยาเสพติด ดำเนินโครงการ To Be NumberOne ในการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการส่งเสริมผู้นำศาสนา/
ชุมชน สร้างกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัวกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด การปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุกมากขึ้น
ปี 2561 ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 62.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ
111.24 เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี เน้นด้านการเชิด
ชูส ถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ เพื่ อ สร้างความรัก สามั ค คีป รองดอง เสริม สร้างการน้อ มนำแนว
พระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 6 แห่ง ขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพ
จำนว 2,390 ครัวเรือน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด 279 หมู่บ้าน ส่งเสริม
พื้นที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่ อ สุขภาพของประชาชน โครงการสตูลสันติสุขในการรัก ษาความป ลอดภัย
หมู่บ้าน ส่งเสริมสร้างคุณธรรม เพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมรากฐานสตูล รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมของบุคลากร
และแรงงานเพื่ออนาคจังหวัดสตูลที่ยั่งยืน
ปี 2562 การยกระดับ คุณ ภาพชีวิต เสริม สร้างความมั่ นคงและสังคมสันติสุข จังหวัดสตูล เพื่อให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบันที่ 12
วาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดสตูล
จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 33.66 ล้านบาท เน้นการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดยพัฒ นาโครงการสวนปาล์ม ร.9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อ สร้าง
ความรักสามัคคีปรองดองในจังหวัด การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทั้งจังหวัด ส่งเสริมพื้นที่ ออกกำลังกาย เล่นกีฬา
เพื่อสุขภาพของประชาชน โครงการสตูลสันติสุขในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และพัฒนาชุมชนเตรียม
ความพร้อมรับภัยพิบัติสร้างความเชื่อมันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ปี 2563 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามแผนพั ฒ นาจั ง หวัด จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ
10,131,000 บาท เน้นกิจกรรมเทิดทูนสถาบันขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2564 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามแผนพั ฒ นาจั ง หวัด จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ
4,972,800 บาท เน้นกิจกรรมเทิดทูนสถาบันขาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพิ่มประสิ ทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
บรรลุเป้าประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุ ข จังหวัดสตูลได้ขับเคลื่อน
ศูนย์ปรองดองสมนานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จำนวน 14,842 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 370,784 คน สถิติผู้ลงทะเบียนจิตอาสา จังหวัด
สตูล มี ยอดผู้ลงทะเบียนทั้ งสิ้น 30,444 คน มี การจัดกิ จกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์” 218 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 33,275 คน นอกจากนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัด
สตูล เน้น ด้านจัดหาและพั ฒ นาแหล่ งน้ ำ ด้านสิ่ง แวดล้ อม ด้านส่ งเสริม อาชีพ ด้านสวัส ดิก าร/การศึ ก ษา
ด้านคมนาคม/การสื่อสาร จำนวน 24 โครงการ การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการดูแลเยียวยาอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตั้งแต่ปี 2557- มิถุนายน 2564
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ประชาชนมีประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล รวมทั้งสิ้น 2,744 เรื่อง ได้รับการ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 2,650 เรื่อง ร้อยละ 96.57 การแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่อาศัยอยู่และ
ทำกินในที่ดินว่างเปล่าและไม่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื้นที่ที่
ได้รับอนุญ าตแล้ว จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1
เนื้อที่ 254 - 0 - 1.77 ไร่ มีราษฎรครอบครอง จำนวน 23 ราย 31 แปลง นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้
จังหวัดสตูล เนื้อที่ 170 ไร่ มีราษฎรครอบครอง จำนวน 158 ราย 158 แปลงและป่าชายเลน จำนวน 8
ชุมชน เนื้อที่ 68-1-84 ไร่ รวมเนื้อที่ 430-1-85.77 ไร่ มีการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล สร้างการมี
ส่วนร่วมทุกภาคี อนุรักษ์วิถีและคุณค่าเมืองเก่า สืบสานเรื่องราวพหุวัฒนธรรม พัฒนาและก้าวนำสู่เมืองน่าอยู่
อย่างยืนด้วยความร่วมมือจากจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัด
สตูลเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่มสถานศึกษานำร่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง สำหรับด้า น
สาธารณสุข มีการบริห ารจัดการในการป้องกั นและแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
จังหวัดสตูลพบผู้ติดเชื้อยืนยันในพื้นที่เป็นลำดับ 70 กว่าของประเทศ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้
จำนวนชุม ชน/หมู่ บ้าน ปลอดยาเสพติด (หมู่ บ้านสีขาว) ส่งผลทำให้จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่ ส งบ มี ความ
ปรองดองสมานฉันท์และมีสันติสุขภายใต้สังคงพหุวัฒนธรรม กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ เด็ก
เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ได้รับโอกาสการดูแลเยียวยาอย่างเสมอภาค เท่าเทีย มและต่อเนื่องจนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในระยะ 20 ปี ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับตัวชี้วัดตามประเด็นยุท ธศาสตร์ ตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนโรงพยาบาลที่ ผ่านการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) เกณฑ์ตามเป้าหมาย ปี 2563 ร้อยละ 85 สามารถดำเนินการบรรลุผล
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยมีจำนวน โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 7 แห่งจาก
ทั้งหมด 7 แห่ง ตัวชี้วัดร้อยละที่ของอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (อัตรา
ต่อแสนประชากร) ค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 5 ต่อปี ในปี 2564 โรคเบาหวานลดลงร้อยละ 19.3 โรคความ
ดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ 15.46 สามารถดำเนินการผ่านตัวชี้วัดดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โ รคอุบัติ
ใหม่ แนวโน้มในการรักษาสุขภาพทำให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ตัวชี้วัดค่าสัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคด้านรายได้ เป้าหมาย ๐.๒90 บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโดยในปี 2562 มีค่าสัมประสิทธิ์ฯ 0.291
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สามารถดำเนินการผ่านตัวชี้วัดดังกล่าว ตัวชี้วัดร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.๖/ม. ๓
เพิ่ม ขึ้น เกณฑ์ ตามเป้ าหมาย ปี 2563 ร้อยละ 3 ปี 2563 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.๖ มี ค่ า 40.28
คะแนน เพิ่ม ขึ้น จากปีก่ อนหน้า ร้อ ยละ 13.61 ดำเนนิก ารบรรลุตามเป้าหมาย ระดับ ม.3 มีค่า 31.48
เพิ่ม ขึ้น จากปีก่อ นหน้าร้อยละ 0.57 ไม่ ส ามารถดำเนินการบรรลุผ ลตามเป้าหมาย เนื่องจากยังคงมีความ
เหลื่อมล้ำทางการด้านศึกษาในพื้นที่ ตัวชี้วัดร้อยละที่ลดลงของปัญหาอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน เกณฑ์
เป้าหมายลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยในปี 2563 ลดลงร้อยละ 24 สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดร้อยละการจัดการรายกรณีสำเร็จ (Case Management ) ด้านความรุนแรงในครอบครัว ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 สามารถดำเนินการบรรลุผลสำร็จ ตามตัวชี้วัด และตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนหมู่ บ้าน/ชุมชน
ปลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ต่อหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด เป้าหมายปี 2563 ร้อยละ 57 พบว่าบรรลุผล
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ดำเนินการได้ 252 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 84 ทั้งนี้จังหวัดจังหวัด To BE NUMBER ONE
รัก ษามาตรฐานพร้อ มเป็ น ต้นแบบระดับ เงิน ปี ที่ 3 มี จ ำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปี 2563
เพิ่มขึ้น ซึ่งมีจำนวน 91,085 คน จากเดิม ปี 2562 จำนวน 79,625 คน มีจำนวนชมรม TO BE NUMBER
ONE ปี 2563 เพิ่ม ขึ้น ซึ่งมีจำนวน 450 ชมรม จากเดิม ปี 2562 จำนวน 247 ชมรม ส่งผลให้ทุ กภาค
ส่วนมีจิตสำนึกตระหนักในปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ไข โดยความร่วมมือร่วมพลังจากภาครัฐและเอกชน
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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สร้างเสริม ภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนในพื้นที่ กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในจั งหวัดให้มีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้ และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้หมด
ไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ความสำเร็จด้านการเสริม สร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับ คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง อาศัยความร่วมมื อจากทุก ภาคส่วน ทั้งหมู่ บ้าน ชุมชน สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาอุปสรรค
การเสริม สร้างความมั่ นคงและสัง คมสันติสุข ยกระดับ คุณภาพชีวิต และสวัส ดิก ารสัง คม
อย่างทั่ วถึง มี ความท้ าทายด้วยการเพิ่ ม ขึ้นของประชากร โครงสร้างประชาการที่ เริ่ม เข้าสู่สังคมผู้สูง อายุ
ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ปัญหากลุ่มคนเปราะบางปัญหาเด็ก
และเยาวชน ความเสื่อ มของคุณธรรมจริยธรรม โดยสังคมปัจจุบันเป็นสังคมดิจิทั ล การรับรู้ข้อมู ลข่าวสาร
กระแสสังคม ส่งผลต่อพฤกติกรรมของคนในสังคมทั้งในเชิงบวกและลบ และรวดเร็วจึงเป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก
2. ผลสัมฤทธิ์ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
2.1 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
1) ด้านเศรษฐกิจ
(1) เศรษฐกิจ ภาพรวม โครงสร้างเศรษฐกิ จ ของจัง หวัดสตูล ขึ้น อยู่ กั บ สาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.4 สาขาการผลิตที่ มีความสำคัญ
รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 12.4 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตมี
สัดส่วนร้อยละ 9.4 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 8.2 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ 33.6
ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ
30,955 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภั ณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลรวมภาคใต้ (GRP) และมี ขนาดเศรษฐกิ จ เป็ น อั นดั บ 5 ในกลุ่ ม จัง หวัด อัน ดามั น สำหรั บ
อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ -0.8 หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ -0.1 ในปีที่ผ่าน
มา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในปี 2562 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 105,827 บาท เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่ม
จังหวัดอันดามั น เป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้และลำดับ ที่ 41 ของประเทศ โดยมี มูล ค่ามากกว่าปีที่ ผ่ านมา
ประมาณ 178 บาท

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

213

ภาพที่ 1.65 กราฟแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูลปี 2557 – 2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

ในการที่จังหวัดสตูลมีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบก ทางทะลและมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม จึงถือเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้จังหวัดสตูลมีโอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้
นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน และการกระจายรายได้ไปสู่ทอ้ งถิ่นและ
ประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจที่น่าสนใจของจังหวัด
สตูล คือ ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลมีอัตราการขยายตัว ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเทีย่ ว โดยในปี 2562 มีจำนวนผู้มาเยือนรวม 1,549,880คน
มีรายได้รวม 9,238.42 ล้านบาท และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วประเทศและทั่วโลกนั้น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยว หากสถานการณ์คลี่คลาย จำเป็นที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต้องมีการปรับตัวสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตใหม่ ( New Normal) ทั้งนี้การส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตร ประมง ให้มีมูลค่าสูงเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็น
ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัด และเป็นอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่
ภาพที่ 1.66 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล ปี 2562 แยกภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร

หากพิจารณาในภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลในอดีตขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร
เป็นหลัก แต่ในปี 2558 โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรเป็น
ภาคบริ ก าร ซึ่ ง ในปี 2562 มี สั ด ส่ว นโครงสร้ างเศรษฐกิ จ ภาคบริ ก ารสั ดส่ ว นโครงสร้ างร้ อ ยละ 52.1
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ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้างร้อยละ 36.4 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 โดยมูลค่าการผลิต
ส่วนใหญ่ของเกษตรกรรมมาจากพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะเห็น
ได้ว่าแนวโน้มภาคการเกษตรตั้งแต่ปี 2554 – 2562 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับสัดส่วนในด้าน
อุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงไม่มากนัก ในขณะที่สัดส่วนของภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
จังหวัดสตูลเริ่มมีการขยายตัวของธุรกิจด้านการค้าส่ง ค้าปลีก การโรงแรม การท่องเที่ยวมากขึ้น
ภาพที่ 1.67 แสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี 2562 รายสาขา

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ในปี 2562 หดตัวร้อยละ -0.8 หดตัวต่อเนื่องจากที่
หดตัวร้อยละ -0.1 ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
และการศึกษา ที่มีแนวโน้มลดลง
(2) ภาคการเกษตร การพัฒ นาด้า นการเกษตรที ่ผ ่า นมาผลสัม ฤทธิ ์ไ ม่ไ ด้
ประสิท ธิภ าพเท่าที ่ควร ผลผลิตและรายได้จ ากการเกษตรลดต่ำลง จากข้อมูล พบว่าตั้ง แต่ ปี 2556 2559 มูล ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรมีลักษณะเพิ่ม ลดสลับกัน และในปี 2560-2561 มีแนวโน้ม
ลดลง และเพิ่ม ขึ้น เล็ก น้อ ยร้อ ยละ 4.83 ในปี 2562 ทั้ง นี้เ นื่องจากภาคเกาคเกษตรมีแนวโน้ม ปรับ ตัว
เพิ่มขึ้น การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ในการขนส่งสินค้า ซึ่งจากภาวะผันผวนเศรษฐกิจโลก ราคาสินค้าเกษตร
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอ ากาศและธรรมชาติในแต่ล ะปี ทำให้ผ ลผลิต คุณภาพของสินค้าและราคา
สินค้าทางการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 1.68 แสดงGPP ภาคเกษตร ปี 2562
Gross provincial product (GPP) จังหวัด ตลป 2557-2562
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โดยภาพรวมของผลสัมฤทธิ์เ กษตรกรในจังหวัดสตูล ยัง คงขาดเสถียรภาพทางด้านรายได้
ทางการเกษตร รายได้ใ นแต่ล ะปีม ีค วามผัน ผวน ส่ว นใหญ่แ บบเกษตรกรในลัก ษณะแบบพอเพีย ง
ไม่กระตือรือร้นหรือแรงจูงใจในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ทั้งนั้นวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูลยังคงเป็นอัตลักษณ์ในความ
พอเพียง ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูลตามเกณฑ์ จปฐ เฉลี่ยในระดับ 8.21 ในช่ วง 5
ปี ที ่ผ่านมา แต่จ ากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตั้ง แต่ป ลายปี 2562 –
ปัจ จุบัน เกษตรมีก ารปรับตัวในการตลาดออนไลน์ม ากขึ้น ภาคธุร กิจ มีก ารพัฒ นาระบบโลจิส ติก ส์ในการ
เข้า ถึง พื้น ที ่เ พื ่อ การขนส่ง สิน ค้า มากขึ้น รัฐ บาลมีน โยบายได้ม ีก ารจัด ตั้ง ”ศูน ย์เ ทคโนโลยีเ กษตรและ
นวัต กรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC ” การขับ เคลื่อนนโยบายหลัก ที ่ส ำคัญ อาทิ
ตลาดนำการผลิต การส่งเสริม เกษตรกรรมยั่งยืน การลดต้นทุนการผลิต การบริห ารจัดการน้ำทั้ง ระบบ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) และศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่ม ประสิท ธิภาพการผลิตสิน ค้าเกษตร รวมทั้งการขับ เคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ จ ะส่ง ผลให้ภาคเกษตรใน
ภาพรวมดีขึ้น ทั้ง นี้ก็ยังประสบปัญ หาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำเนื่องจากในช่วงสถานการณ์ก ารแพร่ระบาด
ของโรคติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ไม่ส ามารถส่ง ออ กได้เ หมือ นในอดีต จึง มีก ารกระจายสิน ค้า
ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่
(3) ภาคอุตสาหกรรม แปรผันสอดคล้องกับ ภาคเกษตรเนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตร
(4) ภาคการท่อ งเที่ย ว การพัฒ นาการท่องเที ่ยวของจัง หวัดสตูล ที่ผ ่านมาวาง
ตำแหน่ง การเป็น การท่อ งเที ่ ย วอุท ยานธรณีโ ลกเชิง นิเ วศ เนื ่อ งจากจัง หวัด สตูล มีศัก ยภาพด้า นแหล่ง
ท่องเที ่ยวที่ส ำคัญ คือ อุท ยานและหมู ่เ กาะ และอุท ยานธรณีที่ม ีจ ำนวนมากครอบคลุม ร้อยละ 40 ของ
จังหวัดครอบคลุม พื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง (ในเขตอุท ยานแห่ง ชาติตะรุ
เตา) มีแ หล่ง สำคัญ ทั ้ง หมด 28 แหล่ง เมื ่อ วัน ที ่ 17 เมษายน 2561 ที ่ผ ่า นมา องค์ก ารการศึก ษา
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วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยาน
ธรณีแห่งแรกของประเทศไทย เป็นสมาชิก เครือข่ายอุทยานธรณีโลก Satun UNESCO Global Geopark
ทำให้ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO แหล่งแรกของประเทศ แห่งที่ ๕ ของอาเซียน ซึ่ง
ถือว่าเป็นจุดแข็งที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว นัก ธรณีวิทยา เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน การลงทุน ทำ
ธุรกิจ ของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณี ทำให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เ พิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นัก ศึกษา เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ สามารถดึงดูดนัก ท่อ งเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวเชิง ธรณีวิท ยา นำรายได้สู่ชุม ชนท้องถิ่น และ
ประเทศ ก่อให้เกิด การสร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ส่งผลกระทบในทุกมิติของการพัฒนา รวมถึงด้าน
เศรษฐกิจในภาพรวม จังหวัดจะต้องมีการทบทวนในการพัฒ นาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบ
จากการระบาดของโรคฯ อย่างรุ นแรง ภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังคงต้องอยู่กับ ไวรัสโควิด -19 ไปอีกระยะหนึ่ง
หากสถานการณ์ยัง ไม่คลี่คลายต่อเนื่อ งไปอีก 1-2 ปี หรือมากว่า การเจริญ เติบโตด้านการท่องเที่ยวต้อง
หยุดชะงัก ในอนาคตทิศทางการท่อ งเที่ยวจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยว ปรับตัวในด้าน
เป้าหมายของนัก ท่อ งเที่ย วในประเทศให้ม ากขึ้น วิเ คราะห์ก ลุ่ม เป้าหมายให้ชัดเจน พัฒ นาคุณภาพการ
ให้บ ริก าร ด้า นความปลอดภัย ความสะอาดเป็น สำคัญ หากจัง หวัด จะพัฒ นาด้านการท่อ งเที่ย วในการ
รองรับนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์ของโรคฯ คลี่คลาย จังหวัดควรเน้นการพัฒนามาตรฐานโครง สร้าง
พื้นฐานด้านการท่อ งเที่ยว การพัฒ นาการคมนาคมการขนส่ง ให้มีค วามสะดวก รวมถึง ที ่พัก ร้านอาหาร
พาหนะการเดินทาง ศูนย์บ ริก ารนัก ท่อ งเที่ยว ป้ายบอกทางและป้ายสถานที่ ท่องเที่ยว บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนิเวศคุณภาพ เมืองอุท ยาธรณีโลก รวมถึงการเพิ่ม
คุณค่า มูลค่าจากแหล่งโบราณคดี เมืองเก่าสตูล ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ในลักษณะท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงสุชภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะกลับมาหลังวิกฤติโควิด 19
ภาพที่ 1.69 กราฟแสดงข้อมูล GPP ด้านที่พักแรมและบริการด้า นอาหาร ปี 2557-2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564
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ภาพที่ 1.70 กราฟแสดงข้อมูล จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ปี 2557-2563

แหล่งที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

(5) ภาคการค้า มูล ค่า เศรษฐกิจ สาขาค้าส่ง ค้าปลีก คิด เป็น ร้อยละ 12.4 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ทั้งนี้ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2559-2562) มีตัวเลขอัตราการขยายตัวไม่
คงที่
ภาพที ่ 1.71 กราฟแสดงข้อ มูล GPP ด้า นการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อ มยานยนต์แ ละ
จักรยานยนต์ ปี 2557-2562

แหล่งที่มา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

การค้าชายแดนจังหวัดสตูลมีมูลค่าการค้าไม่สูงนัก มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดสตูล เมื่อเปรียบเทียบ
กับ 3 ปีย้อนหลัง การนำเข้า -ส่ง ออก ปัจจุบันเป็นสินค้าเกษตร และจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรค
COVID-19 ทำให้ป ระเทศมาเลเซีย ได้ม ีก ารประกาศปิด ประเทศหลายครั้ง และมีแ นวโน้ม ที ่จ ะขยาย
ระยะเวลาการปิดประเทศออกไปอีกส่งผลกระทบให้การส่งออกสินค้า มีปริมาณ ลดลงประมาณ เนื่องจาก
สถานประกอบการฝั่ งประเทศมาเลเซียบางส่วนปิด ความต้องการซื้อลดลง
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2) ด้านสังคม
จังหวัด สตูล ในภาพรวมยัง คงเป็น เมื องที่ ส งบ การดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มี ความ
ปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง ประชาชนจังหวัดสตูลมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นกว่าในอดีตจาก
ความเป็น เมือ งที ่เ จริญ เติบ โตและมีส าธารณู ป โภคสิ่ง อำนวยความสะดวกมากขึ้น คุณ ภาพชีวิต ที ่ดีขึ้น
ภาพรวมของปัญหาด้านสังคมมีส าเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อาทิการเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง การ
เพิ่มขึ้นของประชากร สภาพสังคมของคนในสังคมที่เน้นวัตถุนิยม ภาวะแข่งขันกันในด้านต่างๆ ปัญ หาจาก
โรคอุบัติใหม่จนเกิดความเครียด ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้น ความล้มเหลวของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ปัญหาความยากจน มีรายได้ไม่แน่นอน ปัญหาปัจเจกบุคคล การยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ให้มีสติ
ของคนในสังคมมีน้อ ยลง จึงทำให้ห ลายคนหันไปใช้กำลังและความรุนแรงในการ แก้ไขปัญ หาต่างๆ ตนเอง
กำลัง เผชิญ อยู่ เป็นต้น จัง หวัดจึง ควรพัฒ นาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ทั้งด้านการศึก ษาแก่ส มาชิก ใน
สัง คมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในปัญ หาต่าง ๆ ให้ม ากขึ้น ส่ง เสริม อาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้ ปลูก ฝัง
และพัฒนาจิตใจของสมาชิกในสังคมให้มีคุณธรรม ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ดี และรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
(1) โครงสร้า งประชากรของจังหวัดสตูล ในปั จจุบั น มีกลุ่มวัยทำงานมี แนวโน้มลดลง และ
ประชากรผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น จังหวัดสตูลจะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งการดูแลในสถานบริการและชุมชน ควรมีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพจากแหล่งเงินทุน
ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว บุตรหลานได้ตามศักยภาพ
(2) ด้านแรงงาน สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2563 ประชากรจังหวัดสตูล มีจำนวน 284,298
คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 177,177 คน และเป็นผู้มีงานทำ จำนวน 143,728 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97.65 ของกำลังแรงงาน ขณะที่มีผู้ว่างงาน มีจำนวน 3,424 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของกำลังแรงงาน
ซึ่งอัตราการว่างงงานจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2562 ที่มีอัตรา ร้อยละ 1.71 ซึ่ง
สอดคล้องกับอัตราการบรรจุงานซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวการณ์ด้านแรงงาน ซึ่ง
สามารถศึกษาวิเคราะห์กับจำนวนตำแหน่งงานว่าง และจำนวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อวิเคราะห์จำนวนการบรรจุ
งานเที ยบกับจำนวนตำแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด จะพบว่าอัตราการบรรจุงานต่อ
ตำแหน่งงานว่าง ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 67.94 โดยมีอัตราลดลงจาก ปี 2562 ที่มีร้อยละ 99.10 ขณะที่
อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงานภาพรวม ปี 2563 มีอัตราร้อยละ 261.35 มีสัดส่วนลดลงจาก ปี 2562 ที่
มีสัดส่วนร้อยละ 300.00 ซึ่ง สาเหตุห นึ่งอาจมาจากการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) และแนวโน้มในอนาคตอัตราการว่างงานของจังหวัดคาดว่าก็ยังคงมีจำนวนที่สูง ขึ้น ส่วนในด้าน
ทักษะการทำงาน พบว่ากำลังแรงงานในจังหวัดยังขาดทักษะทางด้านภาษา และให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ตนเองในด้านภาษาไม่มากนัก ขณะที่การผลิตบุคลากร/การฝึกอบรมต่างๆ ยังคงมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากค่ านิยมที่ต้องการส่งบุตรหลานเรียนต่อใน
สายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ส่วนภาคการผลิตในจังหวัดก็ยังคงขาดแคลนแรงงานในระดับล่างหรือไร้ฝมี ือ และ
แรงงานที่ มี ทั ก ษะฝี มื อ ตามมาตรฐานในบางสาขา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของนายจ้ า ง/สถาน
ประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
(3) ด้ า นการศึ ก ษา มี จ ำนวนนั ก เรี ย น สพป.ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2556-2562
ผลสัม ฤทธิ์ท างการศึก ษาโดยเฉพาะคะแนน O-net ม. 3 , ม.6 ต่ำกว่าระดับ ประเทศ จึงต้องมี การจัดทำ
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โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สูงขึ้น ทั้ งด้านพัฒ นาทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาความสามารถการสอนของครู พัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นต้น ความก้าวหน้าด้านการศึกษามีค่าคะนน 0.3737 ลำดับที่ 46 ของประเทศ จุดเด่น
ทางการศึกษาของจังหวัดสตูล กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นพืน้ ที่นวัตกรรมการศึกษา มี
สถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และจะเพิ่มสถานศึกษานำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50
แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง
(4) ด้านการสาธารณสุข อัตราส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ต่อประชากรของจัง หวัดสตูล
ในภาพรวม พบว่า แพทย์ , ทันตแพทย์ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในขณะที่เภสัชกร และพยาบาลอัตราส่วน
ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรบุคลากรโดยเฉพาะ แพทย์ และทันตแพทย์ ส่วนกลาง
เป็นผู้จัดสรร เป็นไปตามแผนการผลิตแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งในแต่ ละปีมีจำนวนน้อย ในขณะที่พยาบาล
ได้รับการจัดสรรจากจำนวนผู้รับ ทุนของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ทำให้
จังหวัดสตูลได้รับจัดสรรเป็นจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นปัญ หาสำคัญ ด้านสาธารณสุข ปัจจุบัน ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกั นการแพร่ระบาดของโรคฯ
มี ม าตรการสุ ข ภาพเชิ ง ป้ อ งกั น สร้ า งภู มิ ต้ า นด้ า นสุ ข ภาพแก่ ป ระชาชน มี ก ารติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในเชิงรุก การรายงานสถิติผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ COVID-19 แบบรายวัน
ให้ความรู้มาตรการป้องกันและการดูแลตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป การแนะนำวิธีการปรับตัวและปฏิบัติตน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิ คุ้มกั นในการดูแลตนเองของ
ประชาชน พร้อมทั้งการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคฯ ในประชากรกลุ่มเสีย่ ง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel
surveillance) การสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) สำหรับกรณีการระบาด
ของโรค COVID-19 การตั้งโรงพยาบาลสนามไว้รองรับ ผู้ป่วย จัดตั้งศูนย์พัก คอยเพื่อส่ง ต่อ (Community
Isolation) เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพการดูแลรัก ษาผู้ป่วย จัดให้มี ที ม ชุดปฏิบัติก ารควบคุมโรคประจำหมู่บ้านเพื่อ
ท ำงาน เชิ งรุ ก ก ารใช้ ม าต รก ารท างสั งคม แ ล ะก ฎ ห ม าย (Community Intervention and Law
Enforcement) การกำกับติดตามและประเมินผล จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ได้มีการกำหนดหมู่บ้าน
สีฟ้าปลอดโควิด -19 เพื่อเสริม สร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการ
ระบาดของโควิด–19 ซึ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมทำและร่วมตัดสินใจกันเอง
ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ได้ร่วมคิดที่จะช่วยให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของโควิด 19 ไปได้
(5) รายได้รายจ่า ยและหนี้สินภาคครัวเรือน ปี 2562 ครัวเรือนของจังหวัดสตูล มี รายได้
เฉลี่ย ต่อ เดือ นๆ ละ 22,254 บาทส่ว นใหญ่เ ป็น รายได้จ ากการทำงาน (ร้อยละ 69.3) ครัวเรือนของ
จังหวัดสตูล ร้อยละ 49.5 เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมี จำนวนหนี้สินเฉลี่ย 177,974 บาท ต่อครัวเรือน
ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.6) เพื่อ ใช้ในครัวเรือน คือใช้ในการอุป โภคบริโภคร้อยละ 39.5 ซื้อบ้าน/
ที่ดินร้อยละ 34.4 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น สำหรับหนี้เพื่อใช้ทำธุร กิจจะสูง
กว่าใช้ทำการเกษตรอยู่ร้อยละ 16.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนๆ ละ 18,590 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
(ร้อยละ 87.0) ใช้จ่ายเพื่อ การอุป โภคบริโภค และร้อยละ 13.0 ใช้จ่ายที่ไม่เ กี่ยวกับ การอุป โภคบริโ ภค
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ลดลง 746 บาท (ร้อยละ 3.85)
จาก 19,336 บาท ในปี 2561 เป็น 18,590 บาท ในปี 2562
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(6) กลุ่ ม คดีอ าญาที่น่า สนใจจำนวนคดีมีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้ น ภาพรวมการรับ แจ้งในคดีก ลุ่ ม
คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย(ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด) มีมากที่สุดร้อยละ 90.74 ถัดมาเป็น คดี
ความผิดเกี่ ยวกั บ ทรัพ ย์ คดีความผิดพิ เศษ และ คดีความผิดเกี่ ยวกั บ ชีวิตร่างกายและเพศ ตามลำดับ คดี
ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย และ คดีกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การรับแจ้งเพิ่มขึ้น คดีกลุ่มความผิดพิเศษมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จังหวัดจึงควรมีมาตรการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อาทิ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้
ในการป้องกันอาชญากรรม เช่น ระบบ CCTV, การนำแอพลิเคชั่น Police I Lert U เสริมการปฏิบัติของศูนย์
วิทยุและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เป็นต้นการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ ประสานความร่วมมือภาคประชาชน (งานชุมชนสัมพันธ์) ร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสตูลในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มี
มากขึ้น มีมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในเชิงป้องกัน ปราบปราม บำบัดและฟื้นฟูด้านยาเสพติด ปลุกจิตสำนึก
ด้านจริยธรรม ศีลธรรมในปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม โดยต้องนำหลักปรัชญาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โครงการ To
be Number one หลักการศาสนา อาศัยผู้นำท้ องถิ่น ผู้นำศาสนา ในการป้องกั นและแก้ ไขปัญ หาดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง
(7) การเข้า ถึง บริก ารสาธารณะ และข่า วสารเทคโนโลยี ค รัวเรือ นที ่เ ข้า ถึง ไฟฟ้า และ
น้ำประปามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุก ปี ในด้านสัดส่วนการเข้าถึงไฟฟ้าค่อนข้างครอบคลุมครัวเรือน ครัวเรือนที่ใช้
กระแสไฟฟ้าจำนวน 105,770 ครัวเรือ น คิดเป็น 99.99% การใช้น้ำประปาร้อยละ 63.8 น้ำบ่อ/น้ำ
บาดาล ร้อยละ 29.5 น้ำจากแม่น้ำลำคลอง น้ำตก ร้อยละ 5.5 และน้ำฝน 1.2 ส่วนใหญ่ดื่มน้ำบรรจุขวด
ร้อยละ 78.4 และสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 57.96 ของ
ประชากรทั้งจังหวัด สัดส่วนใช้โทรศัพท์มือถือ ณ ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 88.83 เน็ตประชารัฐ มีจุดติดตั้ง
ในจังหวัดสตูลทั้งหมด : 69 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 280 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 24.64
(8) ความความก้า วหน้า ของคนจัง หวัด สตูล ในภาพรวม ปี 2558-2462 มีค่า ดัช นี
ความก้าวหน้าการพัฒ นาคน ปี 2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับ ที่ 50 ของประเทศ ใกล้เคีย งกับ ปี
2558 มีค่าเท่ากับ 0.5841 เมื ่อ พิจ ารณาดัชนีย่อยพบว่า การพัฒ นาที ่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อ มมี
ความก้าวหน้ามากที่สุดคือ มีค่าดัชนี 0.8488 รองลงมาเป็นด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้ านการศึก ษามี
ความก้าวหน้าน้อ ยที่สุด คือ มีค่าดัชนี 0.3737 ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ มีแนวโน้ม ความก้าวหน้าลดลง
อย่างต่อเนื่อง ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร มีแนวโน้มความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง นี้ด้านขี
วิตการงานมีความก้าวหน้าน้อ ยที่สุดติด 1 ใน 5 ระดับ ประเทศ จังหวัดควรมีก ารดำเนินการแก้ไขปัญ หา
และพัฒ นาคนในจัง หวัด ให้ม ีคุณ ภาพชีวิตที ่ดียิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาและลด
ช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ พัมนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
(9) ปัญหาทางสังคม จังหวัดสตูลในภาพรวมยังคงเป็นเมืองที่สงบ การดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย
มีความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเทียบกับจังหวัดข้างเคียง แต่มีปัญหาสังคมหลายด้านที่ต้องแก้ไข ความเหลื่อมล้ำ
ด้านรายได้หรือการกระจายรายได้ในจังหวัดสตูล ในภาพรวมมีปัญหาการกระจายรายได้อยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อย โดยสะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาซึ่ง
อยู่ในระดับ 0.23-0.31 เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของจังหวัดสตูล
กับกลุ่มอันดามัน พบว่า จังหวัดสตูลมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรงมากกว่ าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
คือ จังหวัดตรัง พังงา และภูเก็ต และมี ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้รุนแรงน้อยกว่าประเทศ (0.45) สัดส่วน
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คนจนของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยร้อยละของสัดส่วนในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี
2560 ถึง 2562 อยู่ที่ร้อยละ 10.23, 12.56 และ 14.83 ตามลำดับ และมีอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ และกลุ่มจังหวัดอันดามัน และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ 15.25 และหากเปรียบเทียบ
เป็นรายจังหวัดในกลุ่มอันดามันแล้ว มีจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ที่มีสัดส่วนคนจนต่ำกว่าจังหวัดสตูล ซึ่ งอยู่ที่
ร้อยละ 4.26 5.96 และ 8.49 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจในบริบทของสังคมยุคดิจิทัลที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อการปรับตัวในยุคสถานการ
โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ข้อมูล จปฐ.
ปี 2562 มีการสำรวจทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน พบว่าครอบครัวมีความอบอุ่น จากการสำรวจทั้งหมด
71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,699 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ 96 ครัวเรือน อำเภอที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ได้แก่ เมืองสตูล 51 ครัวเรือน มะนัง 35 ครัวเรือน ควนกาหลง 6 ครัวเรือน และละงู 4 ครัวเรือน
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล อยู่ที่ระดับ 8.13 ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.21
ข้อมูลครอบครัวอบอุ่น ในปี 2561 มีก ารสำรวจครัวเรือนทั้งหมด 71,308 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ จำนวน
71,224 ครัวเรือ น (99.95 %) ไม่ ผ่านเกณฑ์ 84 ครัวเรือน (0.12 %) และปี 2562 มี ก ารสำรวจ
ครัวเรือนทั้งหมด 71,795 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 71,669 ครัวเรือน (99.87 %) ไม่ผ่านเกณฑ์ 96
ครัวเรือน (0.13 %) มีแนวโน้มดีขึ้น สถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว พบว่าในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา
(ปี พ.ศ.2560-2563) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2563 รวมจำนวนทั้งหมด 104 ราย , ปี พ.ศ.2560 จำนวน
26 ราย ปี พ.ศ.2561 จำนวน 31 ราย ปี พ.ศ.2562 จำนวน 27 ราย และปี พ.ศ.2563 จำนวน 20 ราย
โดยสถานการณ์การกระทำความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดสตูลส่ วนใหญ่ผู้ที่กระทำความรุนแรงเป็นเพศ
ชายและผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงจะเป็นเพศหญิง โดยในปี ๒๕๖๒ มีผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
จนถึงแก่ชีวิตถึง ๒ ราย สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดสตูล เรียงลำดับได้ ดังนี้ คือ ๑) เมาสุรา
และจากฤทธิ์ยาเสพติด ๒) ความรุนแรงทางเพศ (การข่มขืน) ๓) การหึงหวง การนอกใจ ๔) การพูดจาดุด่าถูกดู
ถูกดูแคลน จังหวัดสตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับมาตรการและนโยบายเชิงการป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากความรุนแรง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครหรือเครือข่ายด้านสังคมทุกประเภท
การเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะการทำงานเชิงรุกของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัวจังหวัดสตูล รวมถึงการสร้างทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนอย่าง
ครอบคลุม สถานการณ์เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลมีจำนวนทั้งหมด 125,360 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.68 ของประชากรทั้งหมด จำนวนการเกิดของเด็ก ในพื้นที่จังหวัดสตูล พ.ศ.2559 – 2563
พบว่าพื้นที่จังหวัดสตูล อัตราการเกิด มีแนวโน้มอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและให้
การช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม พบว่า เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่กับครอบครัว
ยากจน/ยากลำบาก กำพร้า มีพ ฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาเสพติด ปัญ หาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นหญิง ปัญ หาการถู กล่วงละเมิ ดทางเพศ ผู้สูงอายุ ในปี 2563 จำนวน 42,984 คน คิดเป็นร้อยละ
13.26 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 83 คน ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
จำนวน 36,409 คนคิดเป็นร้อ ยละ 84.70 ของจำนวผู้สูง อายุ ทั้ ง หมด จากสถานการณ์ ก ารเข้าสู่สัง คม
ผู้สูงอายุของจังหวัดสตูล ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี สภาพปัญหาที่พบในกลุ่มคนผู้สูงอายุได้แก่
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ปัญ หาผู้สูงอายุที่ อ ยู่ตามลำพั ง ไม่มี ครอบครัวดูแล ปัญ หาด้านที่ อยู่อาศัยที่ ไม่ มั่นคงในผู้สูงอายุ ปัญ หาด้าน
สุขภาพและความพิ การ ปัญ หาด้านเศรษฐกิ จ และรายได้ จังหวัดสตูลจึงควรมุ่ง เน้นและให้ความสำคัญ กั บ
นโยบายการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การสร้างบ้านพัก สำหรับ ผู้สูง อายุที่ ไม่ มี คนดูแลและเตรียม
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริการจัดหางานในผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดรายได้หมุนเวียนเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านผู้สูงอายุใน
ระดับ ท้ องถิ่น ด้านคนพิการ พบว่า มี แนวโน้มจำนวนคนพิก ารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุ ก ปี ปี 2563 มี
จำนวน 10,076 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 คน ของประชากรทั้งจังหวัด มีคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกายมากที่สุด จำนวน 5,150 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
จำนวน 5,190 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และพิก ารทางสติปัญ ญา จำนวน 1,069 คน คิดเป็นร้อยละ 11
สามารถเข้าถึงบริการการจดทะเบียนจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการและเบี้ยยังชีพคนพิการได้ครบ 100% แต่
จังหวัดสตูลยังพบปัญหาและอุปสรรคในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ คือ รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิต ผู้ดูแลไม่มีรายได้ ขาดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการดูแลผู้พิการ ไม่ได้รับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่
เพียงพอกับความต้องการ การขอรับบริการลำบาก เนื่องจากสภาพความพิการและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จังหวัด
สตูลจึงควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การส่งเสริมเครือข่าย
ศูนย์บริการคนพิการทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง การสร้างช่องทางและส่งเสริมการ
จ้างงานคนพิการในทุกอุตสาหกรรมของตลาดแรงงาน ปรับปรุงการบริการให้มีการเข้าถึงผู้พิการที่ห่างไกล
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูลตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน พบว่าจังหวัดสตูลมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพรวม ภาพรวม ปี 2558 - 2562 พื้นที่
ป่าไม้มีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น ในปี 2562 มีพื้น ที่ป ่าไม้คิดเป็นร้อ ยละ 40.14 เพิ่ม ขึ้น จากปี 2561 ร้อ ยละ
0.16 ปริม าณน้ำต้นทุนยัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ด้านสิ่ง แวดล้อมมีการบริห ารจัดการขยะที่ดี
คือแม้ว่าจะมีป ริม าณขยะเพิ ่ม ขึ้นแต่ส ามารถนำขยะไปใช้ป ระโยชน์โดยการรวบรวมขายร้านรับ ซื้อขยะรี
ไซเคิล ธนาคารขยะรีไซเคิล หมักทำปุ๋ย แก๊ส ชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ อื่น ๆ จำนวน 179 ตัน/วัน ได้ในสัดส่วนที่
สูงถึงร้อยละ 59.5 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิ ดขึ้น ในขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมลดลง แต่ มี
บางพื้นที่ที่เ ป็นแหล่ง ท่อ งเที่ยวที่ส ำคัญ ของจังหวัดสตูล เช่น เกาะหลีเป๊ะ ไม่มีส ถานที่ก ำจัดขยะมูล ฝอย
ส่งผลทำให้ต้องขนขยะขึ้นมากำจัดบนฝั่ง
(2) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ จังหวัดสตูล มีเ นื้อที่ทั้ง หมด 1,887,104.44 ไร่ (นับ
รวมพื้น ที ่ที ่เ ป็น ส่ว นของน้ำ ทะเล กรณีไม่นับ ส่วนของน้ำ ทะเล มีเ นื้อ ที ่ 1,549,393 ไร่) หรือ เท่า กับ
3,019.37 ตารางกิโ ลเมตร มีส ภาพป่า ที่มีค วามหลากหลายทั ้ง ป่า บกและป่าชายเลน มีพื้น ที ่ป ่าตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ทั้ง สิ้นจำนวน 879,355.76 ไร่ คิดเป็นร้ อยละ 46.59 ของพื้นที่จัง หวัด
ปี 2561 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39.98 (754,742.77 ไร่) และในปี 2562 มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40.14 (757,523.63 ไร่) การบุกรุกพื้นที่ป่า ไม้ เกิดขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดสตูล สาเหตุเกิด
จากประชาชนบุก รุก ทำลายป่า เพราะต้อ งการที่ดินมาใช้เ ป็นที ่อยู่อาศัยและเพื่อนำพื้นที ่ม าปลูก พืชผล
ทางการเกษตร จากข้อมูลในปี ๒๕๖3 จังหวัดสตูลมีพ้นื ที่ป่าไม้ถูกบุกรุก จำนวน 817-๓-82 ไร่ ลดลงจาก
ปี ๒๕62 สถานการณ์การบุกรุกในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง เช่น เกาะหลีเ ป๊ะ มีปัญ หาการบุก รุก จังหวัดสตูลร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการครอบครองที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ ขณะนี้ได้ตรวจสอบ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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เสร็จสิ้นทุกแปลงแล้ว อยู่ระหว่างการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิด โดยได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหา
ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการต่อไป จังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้ นที่ป่าและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ทวงคืน (พลิกฟื้นพื้นป่า) การบุกรุกพื้นที่ป่า ชายเลน
ลดลง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าชายเลน และได้เ ข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการร่วมกับทางราชการเพิ่ม มากขึ้น สถานการณ์ป่าชายเลนจัง หวัดสตูล จึงมีแนวโน้ม ดีขึ้น
เรื่อยๆ อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยทำประโยชน์ในพื้ นที่ป่าชายเลยโดยไม่
มีเอกสิท ธิ์ โดยพื้นที ่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2514 มีจ ำนวน 277,436.55 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 16.50 ของพื้นที่จัง หวัด จากการสำรวจเมื่อปี 2562 มีพื้นที่ 239,576.28 ไร่ เพิ่ม ขึ้นจากปี
2561 จำนวน 19,302.29 ไร่ ทั้งนี้จังหวัดยังคงต้องมี มาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริม
ให้ภาคทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ
(3) ทรัพยากรดิน มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้สารเคมี การปลูกพื ชเชิงเดี่ยวเพื่อ
การพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ตรงตามสมรรถนะของดิน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดินเพื่อให้เป็นพื้นที่
เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรม และให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดสตูล การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดสตูลมีการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการป่าไม้และเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่เบ็ดเตล็ดตามลำดับ โดยปี 2561 พื้นที่ในการสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.23 เมื่อเทียบกับปี 2559 แสดงถึงการเจริญเติบโตของชุมชน ซึ่งจังหวัดต้องมี
มาตรการรองรับการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านอุปโภค สารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน และมี พื้นที่เกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 0.99 ซึ่งต้องมีก ารบริหารจัดการด้านเกษตรในลักษณะเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้น
(4) ทรัพยากรน้ำ ปริม าณน้ำต้นทุน ของจัง หวัด ยัง ไม่เพีย งพอต่อ ความต้องการใช้น้ำใน
ฤดูแล้งในบางปี ทั้งนี้ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้เพื่อการเกษตร
และอุป โภคบริโ ภคเป็น หลัก การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ปัญหาเกิ ดขึ้นเนื่องจากไม่มี
แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีระบบกระจายน้ำจากจากแหล่งน้ำที่เพียงพอ แหล่งน้ำตื้นเขิน การบุกรุกทำลายป่า
ต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสม จังหวัดจะต้องดำเนินการให้มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ให้มีระบบ
กระจายน้ำจากแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มีการทำนา การพัฒนาเมืองและชุมชนขาดการควบคุมและ
การวางแผนอย่างเหมาะสม คุณ ภาพน้ำในแหล่งน้ำ คลองมำบัง และคลองละงู โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี เมื่ อ
เปรียบเที ยบกับ ปี 2562 ซึ่งคุณภาพน้ ำอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ สำหรับคลองมำบัง พารามิเตอร์สำคัญ ที่บ่งชี้ถึง
ปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) พบการปนเปื้อนสูง
บริเวณสะพานใกล้ศู นย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ดารุล ญั นนะห์ บริเวณสะพานมำบั ง บ้านไทรงาม ส่ วนคลองละงู
พารามิเตอร์สำคัญที่บง่ ชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ำ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria :
FCB) และแบคที เรียกลุ่ม ฟี คอลโคลิฟ อร์ม ทั้ งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) พบการปนเปื้อนสูง
บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา โดยมีสาเหตุมาจากน้ำเสียจากชุมชน และน้ำทิ้งจากการเกษตร ซึ่งมีแนวทางการ
แก้ไข คือ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารบริเวณท่อระบายน้ำและลำรางที่มีปริมาณความสกปรกสูง
(5) ทรัพยากรชายฝั่ง ชายหาดจังหวัดสตูลมีความยาวรวม ๑๖๑.38 กิโลเมตร ส่วนใหญ่คง
สภาพปกติ สามารถพบได้ในเขตอำเภอ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอ
เมือง การกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่ง
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รวมทั้งการถมที่ดินในทะเล การแก้ไขปัญ หาจังหวัดสตูลได้สนับสนุนงบประมาณของจังหวัดในการก่อสร้าง
เขื่อนกันตลิ่งพังในหลายพื้นที่ที่มีประสบปัญหาการกัดเซาะมาก และในบางพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
ได้ดำเนินการสร้างเขื่อนหินทิง้ ริมชายหาด การปลูกป่า การสร้างปะการังเทียม ทำให้พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะมี
แนวโน้มลดลง ปี 2560 พบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งระดับรุนแรงเป็นระยะทาง 0.31 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ
0.19 ของความยาวชายหาด ทั้งนี้ควรดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
(6) ทรัพยากรธรณี สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดสตูลมีชั้นหินที่อายุแตกต่างกันหลายยุค
ทำให้มี การสำรวจพบแหล่งแร่ที่ สำคัญ หลายชนิดด้วยกั น เช่น แบไรท์ พบบริเวณอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอ
ควนกาหลง พลวง พบบริเวณอำเภอควนกาหลงและอำเภอละงู ดีบุก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอ
เมื องสตูล ตะกั่ว พบบริเวณอำเภอควนกาหลง เหล็ก พบบริเวณอำเภอควนโดนและอำเภอควนกาหลง
นอกจากนั้นยังพบแร่อื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน โดโลไมล์ และวุลแฟรม เป็นต้น ปัจจุบันไม่มี
ปัญหาด้านธรณีวิทยาในพื้นที่
(7) ภัยธรรมชาติ พื้นที่ประสบภัย และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ใน
ปี 2563 มูลค่าความเสียหายมากที่สุดจากโรคอุบัติใหม่โควิด 19 มี จำนวน 37.43 ล้านบาท รองลงมาคือวาตภัย
จำนวน 55,000. บาท ทั้งนี้ภัยแล้งไม่มี อย่างไรก็ตามภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ควรต้องเฝ้าระวังและมีมาตรการ
ป้องกั นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุ ทกภัย มี สาเหตุหลักจากการก่ อสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ การบุกรุกและถมที่
รวมทั้งการบุกรุกทำลายป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูลต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ ไขปัญหาใน
ระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหา
( 8) สิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล มีขยะประมาณ 1 แสนตันต่อปี ในปี 2564 มีปริมาณขยะ
วันละ 313.05 ตัน รวม 114,264.26 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.69 ขยะมูลฝอยใน
พื้นที่จังหวัดสตูล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่ มขึ้น มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่ม
มากขึ้น โดยในปี 2563 อยู่ที่ร้อ ยละ 69.05 ของปริม าณขยะที ่เ กิด ขึ้น เพิ่ม ขึ้น จากปี 2562 ร้อ ยละ
9.55 การบริห ารจัดการขยะมูลฝอยในจัง หวัดสตูล พบปัญ หาในด้านขยะมูล ฝอยไม่ ได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลและมีขยะมูลฝอยตกค้างเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บและขนส่ง
ปริม าณขยะเพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจากจำนวนประชากร ขาดการบูร ณาการร่วมกัน ระหว่างองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่
หรือ สร้า งมูล ค่าจากขยะ หน่ว ยงานที ่เกี ่ยวข้องในจัง หวัด สตูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนัก งานส่ง เสริม การ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล และองค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในพื ้น ที ่ห ามาตรการต่า ง ๆ ในการแก้ไขปัญ หาในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ภาคประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ควรบริหารจัดการขยะที่มา
พร้อมกับความเจริญในพื้นที่
(9) การใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทน จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัด
สตูลมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงตั้งแต่ปี 2559 - 2563 ส่วนของการจำหน่ายและใช้กระแสไฟฟ้า มีอัตราส่วนที่
ลดลงตั้งแต่ช่วงปี 2559 - 2561 และในช่วงปี 2562 - 2563 มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่าการใช้ไฟฟ้าใน
กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้ าประเภท กิ จการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ ไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้า
ชั่วคราว มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุด รองลงมาคือในส่วนของที่ อยู่อาศัย น้ำมันเชื้ อเพลิงที่มีจำหน่ายใน
จังหวัดสตูล กลุ่มน้ำมันเบนซิน มีการใช้น้ำมัน Gasohol เพิ่มขึ้น โดยใช้น้ำมัน Gasohol95 เป็นหลัก และใช้น้ำมัน
เบนซินลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซล มีการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทั้งหมด โดยมีการใช้มันดีเซล B7 เป็น
หลั ก และในปี 2563 มี ก ารใช้ น้ำมั นดีเซลหมุ นเร็วธรรมดาและน้ ำมั นดี เซล B20 เพิ่ม มากขึ้น นอกจากนี้
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จังหวัดสตูลมีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ด้วย โดยพบว่าในปี 2560 – 2563 มีแนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG
ลดลงเล็กน้อย การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในจังหวัดสตูลมีการผลิตจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต รวม
ทั้งหมดเป็น 11.53 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันจังหวัดสตูลพึ่งพาไฟฟ้าจากจังหวัดสงขลา หากสายส่งมีเหตุขัดข้องจาก
สถานีส่งไฟฟ้าจากจังหวัดสงขลา (สถานีหาดใหญ่) จะทำให้จังหวัดสตูลมีปัญหาไฟฟ้าดับทัง้ จังหวัด จังหวัดควรหาวิธี
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และควรมีมาตรการในการลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้น อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ความมั่นคงด้านพลังงานการลดใช้พลังงานในภาพรวมของจังหวัด
จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังไม่รุนแรงนักในปัจจุบันแต่มีแน้วโน้ม
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จั ง หวั ด สตู ล จึ ง ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ หาในการหาแนวทางป้ อ งกั น อนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของจังหวัด สร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ การบริหาร
จัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่ ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การคัดแยกขยะต้น
ทางและการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ที่สาธารณะ การลดการใช้พลาสติกและโฟม การแก้ไขปัญหาขยะทะเล การรักษาสิ่งแวดล้อมและความอุดม
สมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลอง การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ การสร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ของป่ า ต้ น น้ ำ
การพิทักษ์รักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง
4) ภาพรวมการพัฒนาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ประกอบด้วย 5 มิติ 32 ตัวชี้วัด โดยดัชนีรวมการพัฒนาจังหวัด
สตูล คือ ร้อยละ 53.42 จัดลำดับอยู่ในกลุ่มที่ 4 (ร้อยละ 52.87 – 67.94) ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของประเทศ
(ร้อยละ 52.87) และมีผลการพัฒนาแยกรายมิติ (ในแต่ละมิติแบ่งเป็น 4 กลุ่ม) ได้ดังนี้
1. มิติการพัฒนาคน ร้อยละ 53.75 จัดลำดับอยู่ในกลุ่มที่ 2 (ร้อยละ 50.57-56.88)
ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ (ร้อยละ 63.20) ไม่เกินร้อยละ 20
2. มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง ร้อยละ 48.56 จัดลำดับอยู่ในกลุ่มที่ 3 (ร้อยละ
45.04-50.05) ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ (ร้อยละ 50.03) ไม่เกินร้อยละ 10
3. มิติสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 53.91 จัดลำดับอยู่ในกลุ่มที่ 4 (ร้อยละ 50.93-92.60)
ซึ่งสูงกว่า ค่ากลางของประเทศ (ร้อยละ 50.92)
4. มิติสันติภาพและความยุติธรรม ร้อยละ 61.42 จัดลำดับอยู่ในกลุ่มที่ 3 (ร้อยละ
57.11-63.45) ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ (ร้อยละ 63.45) ไม่เกินร้อยละ 10
5. มิติการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ร้อยละ 50.34 จัดลำดับอยู่ในกลุ่มที่ 4 (ร้อยละ
44.69-66.51) ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของประเทศ (ร้อยละ 44.68)
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ภาพที่ 1.72 กราฟแสดงข้อมูลมิติการพัฒนาจังหวัดสตูล

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

2.2 สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
เป้าประสงค์รวม (Objective) ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2563 มีจุดเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับ
คุณ ภาพมาตรฐานการเกษตร และส่ง เสริม การสร้างรายได้จ ากแหล่ง ท่องเที่ยวทั้ง ทางบก และทางทะเล
การยกระดับ มาตรฐานด้า นการจัด การของอุท ยานธรณีโ ลกสตูล และสามารถบริห ารจัด การด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล
และยั่ง ยืน และการสร้างสัง คมแห่ง การเรียนรู้ และคงไว้ซึ่ง วิถีชีวิต ชุม ชนสัง คมพหุวัฒ นธรรมที ่ร ัก สงบ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื ่อพิจ ารณาจากตัวชี้วัด รวมตามแผนปี 2559 - 2563 คือ ร้อยละที่เพิ่ม ขึ้น ต่อ ปีข องมูล ค่า
ผลิตภัณ ฑ์ม วลรวมของจังหวัด (GPP) ค่า เป้า หมายเพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 0.5 ต่อ ปี จัง หวัด สตูล ไม่ส ามารถ
ดำเนิน การผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดดัง กล่าว โดยเฉลี่ย 5 ปี ณ ราคาคงที่ มูล ค่าผลิตภัณฑ์ม วลรวมของจัง หวัด
(GPP) ณ ราคาคงที่ หดตัว ร้อ ยละ -1.79 ทั ้ง นี้ สืบ เนื่อ งมาจากปัจ จัย ด้านเศรษฐกิจ ทั้ง ภาคการเกษตร
ภาคบริการ ในปี 2562 หดตัวร้อยละ -0.75
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ภาพที่ 1.73 ข้อมูลแสดงแนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสตูล ณ ราคาคงที่
(Gross provincial product (CVMs)) 2538-2562

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564

ตัวชี้วัด ระดับ ความสุข เฉลี่ย ของคนในครัวเรือนเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 0.1 ต่อปี จากข้อมูล ปี 2562
จังหวัดสตูลไม่ส ามารถดำเนินการผ่านแกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีร ะดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
จังหวัดสตูล มีค่าคะแนน 8.13 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.08 คิดเป็นร้อยละ 0.97 สาเหตุที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์เ นื่องจากปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบันมีค่าครองชีพสูง พบว่าสัดส่วนคนจนของจังหวัดสตูล มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยร้อยละของสัดส่วนในช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 อยู่
ที่ร้อยละ 10.23, 12.56 และ 14.83 ตามลำดับ และมีอัตราที่สูง กว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศ หนี้สินต่อ
ครัวเรือนค่อนข้างสูงอยู่ที่ 177,974 บาทต่อครัวเรือน ซึ่ง สูงกว่าระดับ ประเทศที่มีห นี้สินต่อ ครัวเรือ น
164,055 บาทต่อครัวเรือน และระดับภาคใต้ที่มีหนี้สิน 150,128 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่
(ร้อยละ 77.6) เพื่อใช้ในครัวเรือน คือ ใช้ในการอุป โภคบริโภคร้อยละ 39.5 ซื้อบ้าน/ที่ดินร้อยละ 34.4
และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น สำหรับหนี้เพื่อใช้ทำธุรกิจจะสูงกว่าใช้ทำการเกษตร
อยู่ร้อยละ 16.8
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ภาพที่ 1.74 ข้อมูลระดับคะแนนความสุขของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล ปี 2558-2562

ที่มา: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล, เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ตัวชี ้วัด อัต ราของขยะตกค้า งสะสมลดลง (ในสถานที่ก ำจัด ขยะที ่ไม่ถูก ต้อ งตามหลัก วิชาการ)
เกณฑ์เป้าหมาย ขยะตกค้างสะสม 6,000 ตัน ต่อ ปี โดยในปี 2563 มีขยะตกค้าง จำนวน 5,045 ตัน
บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 6,000 ตัน โดยในปี 2565 จังหวัดมีเป้าหมายให้มีอัตราของขยะตกค้างสะสม
ลดลงเป็น 0 โดยการปิดสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ใช้ สถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตาม
หลัก วิชาการ ซึ่ง มีอ ยู่จ ำนวน 2 แห่ง และส่ง เสริม ให้มีก ารใช้ข ยะให้น้อ ยที ่สุด รวมทั ้ง นำขยะกลับ มาใช้
ประโยชน์ใหม่
ภาพที่ 1.75 ข้อมูลปริมาณขยะสะสมในพื้นที่จังหวัดสตูล (ตัน) ปี 2559-2563

ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล, เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
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2.3 ข้อเสนอแนะการพัฒนา
การพัฒ นาพื ้น ที ่จ ัง หวัด สตูล ต้อ งสอดคล้อ งกับ การพัฒ นาตามยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่ง เป็นกรอบทิศทางการพัฒ นาของ
โลก แผนปฏิร ูป ประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ วาระแห่ง ชาติ นโยบายรัฐ บาล
แผนพัฒนาภาคใต้ แผนกลุ่มจังหวัดอันดามันและสามารถสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิจ จัง หวัดสตูล มีต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง ท่องเที่ยวทั้งทางบก
และทางทะเล ควรให้ความสำคัญ กับ การพัฒ นาเศรษฐกิจ โดยจัด Zoning การพัฒ นาด้านการท่องเที่ย ว
ภูเขา พื้นที่เ มือ ง พื้นที ่ ชายฝั่ง ทะเล เพื่อ ให้เ กิดการกระจายตัวด้านการท่องเที่ยว ซึ่ง มีอัตราการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อ ง เฉลี่ยตั้ง แต่ป ี 2557 – 2562 แต่จ ากสถานการณ์โ รคอุบัติใหม่(โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 ) ทำให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหยุดชะงัก การฟื้นตัวขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของ
โรคฯ จัง หวัด ควรเน้นการท่อ งเที่ย วเชิง คุณ ภาพ สุขภาพ สร้างมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ไร้โ รค
ยกระดับ มาตรฐานด้านการจัดการของอุท ยานธรณีโ ลกสตูล และสามารถบริห ารจัดการด้านธรณีวิท ยา
นิเวศวิทยา และสังคมวิทยาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการมีส่ วนร่วมกับการท่องเที่ยว
ในพื้น ที่ได้อ ย่างสมดุล และยั่ง ยืน รวมถึง การเพิ่ม คุณ ค่า มูล ค่าจากแหล่ง โบราณคดี เมือ งเก่า ประเพณี
วัฒ นธรรมวิถีชีวิต สร้างอัตลักษ์ท างการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ชุม ชน ส่งเสริม การท่องเที่ยว หรือ
อาหารฮาลาล เนื่องจากจังหวัดสตูลมีต้นทุน ด้านบุคลากรที่เป็นเมืองที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่ วนใหญ่
ในช่ว งสถานการณ์โ รคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ควรสร้า งเทคนิค ในการดึง เงิน จากนัก ท่อ งเที ่ย ว
โดยเฉพาะไทยเที่ยวไทย วิเคราะห์รสนิยมของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งการพัฒนาสินค้าที่ระลึกระดับพรีเมียม
เน้นการพัฒ นามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การพัฒ นาการคมนาคมการขนส่ง สาธารณะ
ให้มีความสะดวกให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมถึงที่พัก ร้านอาหาร
พาหนะการเดินทาง ศูนย์บ ริก ารนัก ท่อ งเที่ยว ป้ายบอกทางและป้ายสถานที่ ท่องเที่ยว บุคลากรด้านก าร
ท่องเที่ยวให้มีร ะดับการบริก ารระดับ สากล ความปลอดภัยของนัก ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนิเ วศคุณภาพ
เมืองอุท ยานธรณีโลก รวมถึงการเพิ่ม คุณค่ามูลค่าจากแหล่งโบราณคดี เมืองเก่าสตูล ประเพณีวัฒ นธรรม
วิถีชีวิต ในลัก ษณะท่อ งเที่ย วโดยชุม ชนเพื่อ ให้เ ศรษฐกิจ ฐานรากมีค วามเข้ม แข็ ง อย่างยั่ง ยืน สร้างความ
เชื่อมั่นในความสะดวก สะอาด ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาและใช้ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่
ทันสมัยเหมาะสมกับลุ่มนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมสนับสนุนการค้าชายแดน
เพื่อเสริม สร้างเศรษฐกิจชายแดนหนุนเสริมเศรษฐกิจ หลักของจัง หวัด ในขณะเดียวกันควรให้ความสำคัญ
ด้านภาคเกษตรซึ่งเป็นฐานรายได้หลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.4 จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล GPP อย่งไรก็
ตาม ปี 2559 -2561 พบว่ามูล ค่าผลิตภัณฑ์ม วลรวมภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผัน
ผวนเศรษฐกิจ โลก ราคาสิน ค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสถาพภูมิอ ากาศ และเพิ่ม ขึ้นเล็ก น้อ ยในปี
2562 ซึ่ง จัง หวัด ต้อ งยกระดับ คุณ ภาพมาตรฐานการเกษตร ช่วยเหลือ เกษตรกร โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
เกษตรกรที่ปลูก ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ หลัก ของจังหวัด ปศุสัตว์และการประมง ด้วย
การส่ง เสริม การเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพ คุณ ค่า มูล ค่า นวัต กรรมการผลิต การแปรรูป ทางการเกษตร การ
รวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อ ให้มีอ ำนาจต่อ รองและสร้างความเข้มแข็งในด้านการตลาด ส่งเสริมการ เกษตรด้าน
พืช ปศุสัตว์ และการประมงในลัก ษณะทำน้อยได้ม าก (เกษตรอัจ ฉริยะ) ส่ง เสริม พัฒ นาสินค้าอัตลัก ษณ์
ประจำถิ่นบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ได้แก่จำปาดะ ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ควรเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ การแปร
รูปอาหารทะเลซึ่ง จัง หวัดสตูลมีต้นทุนในด้านนี้ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เกษตรปลอดภัย เกษตรแปลง
ใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ การลดต้นทุนการผลิต เกษตรปราณีตเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์
และประมงที่ส นับสนุนภาคการท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอม กาแฟ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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โกโก้ แตงโม พริกไทย เป็นต้น รวมทั้งพืชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และเพื่อการค้า
สร้าง smart famer ในพื้นที่เพื่ อเพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกร และควรเพิ่มคุณค่าและมูลค่าศักยภาพฐาน
ของการผลิตในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชุน สินค้าภาคเกษตรให้มีม าตรฐาน ส่งเสริมการตลาดในรูป แบบใหม่
ในลักษณะตลาดออนไลน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมทางเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อให้ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสัง คมในยุคปัจ จุบันและอนาคตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง พัฒ นาแหล่งน้ำด้วยระบบ
ชลประทาน และการบริห ารจัดการน้ำทางการเกษตรที่มีป ระสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ความต้องการ
ทางการเกษตร รวมถึง การบริห ารจัดการความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ หรือภัยพิบัติที ่
ส่ง ผลกระทบต่อภาคเกษตร พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ทางบกเพื่อรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร
สำหรับปี 2563 จนถึงปัจจุบัน วิกฤตการณ์ใหญ่ของโลกเป็นวิกฤตความซับ ซ้อน ที่พหุมิติเข้ามา
เชื่อมโยงกัน โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ห ลายด้านพร้อมกัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิถี
ชีวิต สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เ ป็นที่รู้จัก มาก่อน โดยมีการ
ระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปี 2563 คือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด- 19) มีก ารระบาดเป็น วงกว้าง สำหรับ ประเทศไทยเริ่ม มีก ารติด เชื้อโรคดัง กล่าวช่วงเดือนมกราคม
2563 และเกิดการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน ขยายการระบาดในไทยเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบในทุกมิติ
อย่างรุนแรงกับ วิถีชีวิติความเป็นอยู่ของทุกคน ทั้งด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
ทุก ประเทศทั่วโลกต้อ งรับ มือเพื่อ ให้ผ่านวิก ฤต จังหวัดต้องมีป รับเปลี่ยนรูป แบบการค้า การลงทุน อาศัย
ความร่วมมือ จากทุก ภาคส่วน สำหรับ ประเทศไทยกำลัง เผชิญ กับ สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคฯ
ระยะที่ 3 ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สถานการณ์ท่ัวโลกยังคงมีผ้ตู ิดเชื้อฯ เป็นจำนวนมาก
เช่น กัน ถึง แม้จ ะมีก ารฉีด วัคซีนป้อ งกัน โรคฯ ดัง กล่า ว จัง หวัดสตูล ได้ม ีก ารบริห ารจัด การรับ มือ ในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสร้าง“ความเข้มแข็งจาก
ภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้พลังปัญญา ความร่วมมือของหมู่บ้าน/
ชุมชน จิตสาธารณะ รวมถึงการมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นให้
ผ่านไปด้วยดี ทั้งนี้ในภาพรวมควรมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีก ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
พร้อมกับ การดูแลสิ่ง แวดล้อ มและการลดการใช้ท รัพยากรธรรมชาติแทนการแส วงหาผลกำไรเพียงอย่าง
เดียวและลดการดำเนินธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและก่อมลพิษ โดยคำนึงถึงความสมดุล
ระหว่างระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจ ทั้ง ทางการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และเสริมสร้าง
ศักยภาพชุม ชนในการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง เพื่อให้เกิด ความกินดีอยู่ดีของประชาชน รายได้เฉลี่ยต่อ
หัวเพิ่มขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนเพื่อ ผาสุก ความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
โครงสร้า งประชากรของจังหวัดสตูล ในปัจ จุบ ัน มีก ลุ่ม วัย ทำงานมีแนวโน้ม ลดลง และ
ประชากรผู้สูง อายุก็มีแนวโน้มเพิ่ มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น จังหวัดสตูล จะต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับการ
ดูแลสุขภาพผู้สูง อายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้ง การดูแลในสถานบริการและชุม ชน ด้านแรงงาน อยู่ในกำลังแรงงาน
จำนวน 177,177 คน และเป็นผู้มีง านทำ จำนวน 143,728 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 ของกำลัง
แรงงาน อัตราการว่า งงานคิดเป็นร้อยละ 2.32 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 35.67 (ปี 2562
อัตราการว่างงาน 1.71) ควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้านการศึกษา คะแนน O-net ม.
3 , ม.6 ต่ำกว่าระดับประเทศ จึง ต้องมีการจัดทำโครงการยกระดับ คุณภาพการศึก ษาของโรงเรียน ซึ่งเป็น
ความท้าทายในการสร้างคุณภาพของคน ทั้ง นี้ ควรพัฒ นาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้ครอบคลุม ทุก พื้นที่
จากสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ควรแก้ไ ขปัญ หาความเหลื่อ มล้ำ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ในการเข้าถึง เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เด็ก นักเรียนนัก ศึก ษามีโ อกาสเข้าถึง เรียนรู้ ควรส่ง เสริม การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ด้านสาธารณสุข สาเหตุการณ์เสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วยจังหวัดสตูล 3 ลำดับแรก ได้แก่ มะเร็ง
(รวมทุกชนิด) หลอดเลือ ดสมอง และหัวใจ/หัวใจขาดเลือด ซึ่งโรคไม่ติดต่อเหล่านี้มีสาเหตุจ ากพฤติก รรม
เสี่ย งต่อสุข ภาพ เช่น การกิน อาหารไม่ถูก หลั ก โภชนาการ การสูบ บุห รี่ การขาดการออกกำลัง กาย การ
พักผ่อนไม่เ พียงพอ และความเครียด เป็นต้น จึงต้องรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชานลดการใช้พฤติกรรม
เสี่ยงต่อ สุขภาพ เน้นการป้อ งกันมากกว่าการรัก ษา รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐต้องจัด หาครุภัณ ฑ์ท างการ
แพทย์ที่ยังขาดแคลนสำหรับ โรคดัง กล่าวให้เพียงพอรองรับ ปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่งสูง ขึ้น จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส่ง ผลกระทบต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญในการกดดันต่อ
พฤติก รรมสุขภาพ มาตรฐานสุขอนามัยของประชาชน ด้า นความยากจนพบว่า สัดส่วนคนจนของจัง หวัด
สตูล มีแ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้นในอนาคต โดยร้อ ยละของสัดส่วนในช่วงเวลา 3 ปีย้อ นหลัง ตั้ง แต่ป ี 2560 ถึง
2562 อยู่ที่ร้อยละ 10.23, 12.56 และ 14.83 ตามลำดับ และมีอัตราที่สูง กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
หนี้สินต่อ ครัวเรือ นค่อ นข้างสูง อยู่ที ่ 177,974 บาทต่อ ครัวเรือน ซึ่ง สูง กว่าระดับ ประเทศที่มีห นี้ สินต่อ
ครัวเรือน 164,055 บาทต่อ ครัวเรือน และระดับ ภาคใต้ที่มีหนี้สิน 150,128 บาทต่อครัวเรือน ปัญ หา
ความเหลื่อ มล้ำ ทางสัง คมมีป ัญ หาการกระจายรายได้อ ยู่ใ นระดับ ค่อ นข้า งน้อ ย โดยสะท้อ นจากค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เ สมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 0.230.31 จังหวัดต้องพัฒนาในพื้นที่รอบนอกของจังหวัดเพื่อการกระจายรายได้ที่สมดุล ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของประชาชน กลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจจำนวนคดีมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น จังหวัดได้มีมาตรการเพิ่ม ความ
เข้ม ข้นในเชิงป้อ งกัน ปราบปราม บำบัดและฟื้ นฟู ปลุก จิตสำนึก ด้านจริยธรรม ศีล ธรรมในปัจ เจกบุคคล
ชุม ชน สัง คม โดยต้อ งนำหลัก ปรัช ญาเข้า ใจ เข้าถึง พัฒ นา โครงการ To be Number one หลัก การ
ศาสนา อาศัย ผู้น ำท้อ งถิ่น ผู้น ำศาสนา ในการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หาดัง กล่า วอย่า งต่อ เนื ่อ ง ความ
ความก้าวหน้าของคนจังหวัดสตูล ในภาพรวม ปี 2558-2462 มีค่าดัชนีความก้าวหน้าการพัฒนาคน ปี
2562 เท่ากับ 05.893 เป็นลำดับที่ 50 ของประเทศ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ มีแนวโน้มความก้าวหน้า
ลดลงอย่างต่อ เนื่อง ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร มีแนวโน้ม ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ด้านขีวิตการงานมีความก้าวหน้าน้อ ยที่สุดติด 1 ใน 5 ระดับ ประเทศ จังหวัดควรมีก ารดำเนินการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคนในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลด
ช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ พั ฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาที่ยึดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก
ยิ่ง ในสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ทำให้เ ด็ก นัก เรียน นัก ศึก ษามีก ารเรีย น
ออนไลน์เป็นหลัก
จังหวัดจะต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยแนวโน้มของ
ค่า สัม ประสิท ธิ์ค วามไม่เ สมอภาค (Gini-coefficient) ด้านรายได้เ พิ่ม ขึ้ น อย่า งต่อเนื่อ ง ปี 2562 มีค่า
0.312 เพิ่ม ขึ้น จากปี 2560 คิด เป็น ร้อ ยละ 44.96 การเพิ่ม ขึ้น สัด ส่วนคนจน ปัจ จุบ ัน อยู่ที ่ร้อ ยละ
18.07 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ผลิตภาพแรงงานของจังหวัดสตูลมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งสาขาเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรม ในปี 2559 จำนวน 237,180 บาทต่อ
คน ควรเพิ่ม ทัก ษะแรงงานให้ร องรับ ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาจัง หวัด และทัก ษะสากล เพื่อ เพิ่ม ผลิตภาพ
แรงงาน ให้มีความสามารถในการแข่ง ขันอย่างต่อเนื่อง สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ ไขปัญ หายา
เสพติด ซึ่งมีอัตราการเสพยาเสพเพิ่ มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม เด็กและเยาวชน การเตรียมพร้อมการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้ม เพิ่มสูง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้วยโอกาส การสร้างความมั ่นคงทางสุข ภาพ การพัฒ นาคุณ ภาพของผู้คนทุก ช่วงวัย ควบคู่ไปกับ ความ
เจริญ ก้า วหน้า /การเปลี ่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ ในบริบ ทของความก้า วหน้า สัง คมยุค ดิจ ิท ัล ที ่ม ีก าร
เปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อ การปรับ ตัวในยุค การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมทางสัง คม
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การขยายตัวของความเป็นเมือง และสถานการโรคอุบัติใหม่ที่เ กิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลทั้ง ทางด้านเศรษฐกิ จ
สัง คม และชีว ิต ความเป็น อยู ่ข องผู ้ค นในวิถ ีช ีว ิต ใหม่ (New Normal) หรือ วิถ ีช ีว ิต ในอนาคต (Next
Normal)
3) ด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโอกาสให้ ธรรมชาติฟื้นฟู แต่มี
การของขยะพลาสติก /ขยะติด เชื้อ มากขึ้น ควรมีม าตรการในการบริห ารจัด การดัง กล่า ว ทั ้ง นี้ค วร ให้
ความสำคัญ ในการฟื ้น ฟูพื ้น ที ่ป ่า ไม้ส ร้า งจิต สำนึก ในทุก ภาคส่ว นในการตระหนัก รู ้ใ นคุณ ค่า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อมอย่างส มดุล และยั่ง ยืน การบริห าร
จัดการน้ำ การสร้างแหล่ง กัก เก็บ น้ำ และการบริห ารจัดการขยะที่ม าพร้อมกับ ความเจริญ ในพื้น ที่ ในปี
2559-2563 อัตราการขอขุดเจาะ บ่อ บาดาลในท้องที่จังหวัดสตูลมีแนวโน้ม เพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย
ร้อยละ 7.11 ในช่วงปีดังกล่าว ปริม าณน้ำใต้ดิน การทรุดตัวของดิน การกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสตูล มี
แนวโน้ม ลดงอย่า งต่อ เนื่อ ง ในขณะที ่ป ริม าณขยะโดยเฉลี่ย ของจัง หวัด สตูล วัน ละ ๓13.05 ตัน รวม
114,264.26 ตัน/ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.69 โดยขยะมูล ฝอยในพื ้น ที่จังหวัดสตูล ส่วนใหญ่เป็นขยะอิน ทรีย์ ร้อยละ 55.5 รองลงมาขยะรี
ไซเคิล ร้อยละ 27.0 ขยะทั่วไปร้อยละ 15.5 และขยะอันตราย 2.0 มีสัดส่วนการนำขยะไปใช้ประโยชน์
ได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2563 อยู่ที่ร้อ ยละ 69.05 ของปริม าณขยะที่เกิดขึ้น เพิ่ม ขึ้นจากปี 2562 ร้อย
ละ 9.55 ดัง นั้นจึงควรส่ง เสริม การจัดการขยะอินทรีย์ตั้ง แต่ต้นทาง สนับสนับ การนำขยะมาใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีแนวโน้มลดลง แต่จังหวัด
สตูลก็ต้องให้ความสำคัญและหามาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อม กำหนดมาตรการในการรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวโน้ม ของโลกในการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน นอกจากนั้นควรหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ และการบริหาร
จัดการขยะที่มาพร้อมกับความเจริญในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดการขยะในพื้นที่เกาะในลักษณะ Model การ
แก้ไขปัญหา เป็นต้น
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แบบ จ.๑

บทที่ 3 แผนงานและโครงการสำคัญของจังหวัดสตูล (พ.ศ. 2566 - 2570)
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
“เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน”
ประเด็นการ
พัฒนา
ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา
1.ร้ อยละการเพิ่ ม ขึ้ น
ของรายได้
จากการท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

2566-2570

7

7

7

7

7

40.40

(5,185.15
ลบ.)

(5,547.04
ลบ.)

(5,938.97
ลบ.)

(6,357.49
ลบ.)

(6,802.09
ลบ.)

1.0
1.5
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
(7,322.22
(7,432.05
มู ล ค่ าผ ล ผ ลิ ต ท า ง
ลบ.)
ลบ.)
การเกษตรที่สำคัญ
(สิ น ค้ าสำคั ญ ปาล์ ม ,
ยาง, ผลผลิ ต ด้ านการ
ประมงพาณิชย์)

2.0
2.5
3
(7,580.69 (7,774.94 (7,969.31
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)

2.0
(7,615.84
ลบ.)

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค่าการจำหน่าย
สินค้า OTOP

ร้อยละ
10
(1,992
ลบ.)

ร้อยละ
10
(2,191
ลบ.)

ร้อยละ
10
(2,410
ลบ.)

ร้อยละ
10
(2,651
ลบ.)

ร้อยละ
10
(2,916
ลบ.)

ร้อยละ 10

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาของ
มูลค่าการค้าชายแดน

ร้อยละ
3.0

ร้อยละ
3.0

ร้อยละ
3.0

ร้อยละ
3.0

ร้อยละ
3.0

(555.37
ลบ.)

(572.03
ลบ.)

(589.19
ลบ.)

(606.86
ลบ.)

(625.07
ลบ.)

ร้อยละ
3.0
(589.70

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

(3,847.59
ลบ.)

(4,163.09
ลบ.)

(4,504.46
ลบ.)

(4,873.83
ลบ.)

(5,273.48
ลบ.)

(4,532.49
ลบ)

5.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อ
ปีของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัด
ภาคอุตสาหกรรม
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ประเด็นการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2
การพัฒนาคน
คุณภาพ สังคม
แห่งความสงบ
เรียบร้อย
สันติสุข และระบบ
บริการรัฐที่มี
ประสิทธิภาพสูง

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2566

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

2566-2570

1.ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชากรที่ อยู่ ใ ต้ เส้ น
ความยากจน ลดลง

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

13.35

12.01

10.81

9.73

8.76

10.93

2 .ร้อยละผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์
3. ร้อยละที่ลดลงของ
อัตราผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูงราย
ใหม่ (อัตราต่อแสน
ประชากร)
-เบาหวาน

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

๔๐

5

10

15

20

25

15

-ความดันโลหิตสูง

5

10

15

20

25

15

4. ค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคด้าน
รายได้ลดลง

0.289

0.284

0.279

0.274

0.269

0.279

5.ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
จากปี
2565

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
จากปี
2566

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
จากปี
2567

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
จากปี
2568

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
จากปี
2569

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

6. ร้อยละการเข้า
เรียนรวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา

ร้อยละ
67.45

ร้อยละ
72.45

ร้อยละ
77.45

ร้อยละ
82.45

ร้อยละ
87.45

ร้อยละ
77.45

7. ร้อยละของผู้เข้าสู่
ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกันสังคม
ต่อกำลังแรงงาน
ทั้งหมด

29

31

33

35

37

33
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ประเด็นการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา

(ต่อ)
ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2
การพัฒนาคน
คุณภาพ สังคม
แห่งความสงบ
เรียบร้อย
สันติสุข และระบบ
บริการรัฐที่มี
ประสิทธิภาพสูง
ประเด็นการ
พัฒนาที่ 3
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ความทันสมัย
ของเมือง
การคมนาคม
โลจิสติกส์
และการเชื่อมโยง
ภูมิภาค

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2566

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

2566-2570

8.ร้อยละที่ลดลงของ
ปัญหาอาชญากรรม
ต่อประชากร
แสนคน

32.63

32.47

32.31

32.15

31.99

32.31

9. ร้อยละของจำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอด
ยาเสพติด (หมู่บ้าน
สีขาว) ต่อหมู่บ้าน/
ชุมชนทั้งหมด ๒80
หมู่บ้าน 20 ชุมชน
รวม 300)

63
(189
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

65
(195
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

67
(201
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

69
(207
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

71
(213
หมู่บ้าน/
ชุมชน)

67
(201
หมู่บ้าน/ชุมชน)

1.ร้อยละของหมู่บ้านที่
ถนนสายหลักใช้การได้
ตลอดทั้งปี

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

ร้อยละ

99.65

99.15

98.65

99.15

2.ร้อยละของ
ครัวเรือน/ประชากรที่
เข้าถึงบริการสาธารณะ
(ไฟฟ้า ประปา
อินเตอร์เน็ต)
ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงไฟฟ้า

97.23

97.74

98.25

98.75

99.27

98.25

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงน้ำประปา

25.32

25.35

25.39

25.42

25.45

25.39

ร้อยละของประชากร
ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต

90.00

92.00

93.00

94.00

95.00

92.8
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ประเด็นการ
พัฒนา
ประเด็นการ
พัฒนาที่ 4
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อคุณค่าแห่งชีวิต
และการอนุรักษ์
ที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดของ
ประเด็นการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
2566

พ.ศ.2567

พ.ศ.2568

พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

2566-2570

117

127

138

148

159

138

2.ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของแหล่งน้ำขนาดเล็ก
เพื่อการอุปโภค,
บริโภคและพื้นที่
เกษตรกรรม

7

8

5

2

2

24

3.จำนวนหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

254

266

278

290

300

280

4. ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ของเครือข่ายด้าน สา
ธารณภั ย จากทั้ ง หมด
281 หมู่บ้าน

60.5
(19
หมู่บ้าน)

70
(20
หมู่บ้าน)

70.5
(22
หมู่บ้าน)

80
(23
หมู่บ้าน)

80.5
(25
หมู่บ้าน)

70
(20 หมู่บ้าน)

5.การนำขยะ
มารีไซเคิลเพื่อ
หมุนเวียนนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ (ตัน)

2,748

2,828

2,908

2,988

3,068

2,908

1. จำนวนพื้นที่
สีเขียวที่เพิ่มขึ้น(ไร่)
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะเภตราเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศระดับนานาชาติ ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
๒. ชื่อแผนงาน

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก

๓. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้น
คุณภาพและเพิ่มมูลค่าจากฐานการมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (Geo-Park)
และการมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอยู่อาศัยใน
ระยะยาว

๔. หลักการและแหตุผล

สภาพภูมิเทศโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติประกอบด้วยพื้นที่น้ำทะเล
เกาะ ภูเขา พื้นที่ ราบบริเวณหุบเขาและพื้นที่ ชายฝั่ง ทะเล กล่าวคือ พื้นที่
ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ ๓ กิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลที่ มี แ หล่ง ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศหลากหลาย เช่น ปะการัง ป่าชายเลน
หญ้าทะเล ป่าบก และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
อุ ท ยานธรณี โ ลกสตู ล ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ำคั ญ ของจั ง หวัด สตู ล
มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก จุดเด่นคือนักท่องเที่ ยวสามารถ
เข้าเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสะดวก จึงเห็นควร
ได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีมาตรฐานเพื่อให้รองรับการ
ท่องเที่ยวต่อไป

๕. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เพื่อพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ยว
๓. เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเที่ยว
๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
๒. แหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย
๓. สร้างรายได้ให้จงั หวัดสตูลร้อยละ ๕
๗. พื้นที่เป้าหมาย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
๘. กิจกรรมหลักของ
จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
โครงการ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเกาะลิดี
งบประมาณ ๘,๔๒๘,๗๔๐.- บาท
กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะลิดี
งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริเวณเกาะบุโหลนไม้ไผ่
งบประมาณ ๑,๘๔๖,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๔ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะบุโหลนไม้ไผ่
งบประมาณ ๔๕๔,๐๐๐ บาท
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๘.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๘.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๘.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
กิจกรรมที่ ๕ จัดทำหอสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
บริเวณเกาะลิดีและเกาะบุโหลนไม้ไผ่
งบประมาณ ๕36,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๖ จัดทำลานชมพระอาทิตย์ตก หน่วยพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติ ที่
ภต. ๑ (เขาโต๊ะหงาย)
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเกาะลิดี
งบประมาณ ๘,๔๒๘,๗๔๐ บาท
งบลงทุน
๘,๔๒๘,๗๔๐ บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายวิทยา บัวพล
ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐-๘๑๗๑-๘๖๗๖๑
ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะลิดี
งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน ๑,๒๐๐,๐๐0 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายวิทยา บัวพล ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐-๘๑๗๑-๘๖๗๖๑
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริเวณเกาะบุโหลนไม้ไผ่
งบประมาณ ๑,๘๔๖,๐๐๐ บาท
งบลงทุน ๑,๘๔๖,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายวิทยา บัวพล ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐-๘๑๗๑-๘๖๗๖๑
ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะบุโหลนไม้ไผ่
งบประมาณ
๔๕๔,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
๔๕๔,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายวิทยา บัวพล ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐-๘๑๗๑-๘๖๗๖๑
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๘.๕ กิจกรรมหลักที่ ๕
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๘.๖ กิจกรรมหลักที่ ๖
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๙. หน่วยดำเนินการ
๑๐. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
1๑. งบประมาณ
1๒. ผลผลิต(Output)
1๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
จัดทำหอสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย บริเวณเกาะลิดี
และเกาะบุโหลนไม้ไผ่
งบประมาณ ๕36,๐๐๐ บาท
งบลงทุน ๕36,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายวิทยา บัวพล ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐-๘๑๗๑-๘๖๗๖๑
จัดทำลานชมพระอาทิตย์ตก หน่วยพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติ ภต.1 (เขาโต๊ะ
หงาย
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน - บาท
นายวิทยา บัวพล ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐-๘๑๗๑-๘๖๗๖๑
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
งบประมาณ ๑๒,๘๖๔,๗๔๐ บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน ๑๒,๘๖๔,๗๔๐ บาท
รวมงบดำเนินงาน
บาท
ให้บริการนักท่องเที่ยวทีม่ าท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกในด้านต่างๆ
๑. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและ
บริการที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศสู่นานาชาติ
๒. รายได้ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเพิ่มขึ้น
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดับนานาชาติ ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้น
คุณภาพและเพิ่มมูลค่าจากฐานการมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (Geo-Park)
และการมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอยู่
ในระยะยาว
4. หลักการและเหตุผล
อุท ยานแห่ง ชาติตะรุเตา เป็ นอุท ยานแห่ งชาติที่ อยู่ในทะเลอันดามั น
บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุท รอินเดีย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุท ยาน
แห่ง ชาติอันดับ ที่ 8 ของประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎี กากำหนดที่ ดิน
บริเวณเกาะตะรุเตาเกาะอาดังเกาะราวี และเกาะอื่นๆ ในท้องที่ตำบลเกาะ
สาหร่ าย อำเภอเมื อ จั ง หวั ด สตู ล เนื้ อ ที่ 1,490 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
ประมาณ 931,250 ไร่ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอน
ที่ 68 ลงวันที่ 19 เมษายน 2517 ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน
51 เกาะ มีหมู่เกาะสำคัญ 2 หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะ
อาดัง -ราวี เป็นพื้นที่ ที่ มี ความหลากหลายทางธรรมชาติทั้ ง ทางบกและใน
ทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชและสัตว์ป่า มีทรัพยากรธรรมชาติ
ใต้ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และแต่ละเกาะมีศักยภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ แตกต่างกั น มี จุดเด่นของการท่ องเที่ ยวหลายแหล่ง ด้วยกั น
โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตามีทั้งชายหาด
ทรายขาว หาดทรายดำ หาดหิน ซึ่งเป็นจุดลงเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ทรัพยากรทางทะเลที่ ขึ้ นชื่อ มีป ะการังที่ห ลากหลาย
ชนิด สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลงใหลในการ
ท่องเที่ยวทางทะเลมาเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติตะรุเตาได้
พื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาทั้งหมดยังอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
(Satun Geo-Park) โดยเฉพาะเกาะตะรุ เ ตา เป็ น เกาะที่ มี ห ลั ก ฐานทาง
ธรณีวิทยาที่เก่าแก่ที่ สุดในประเทศไทย คือยุคแคมเบรียนเป็นธรณีก าลยุค
แรกของมหายุคพาลีโอโซอิก มีแหล่งฟอลซิล ไทรโลโบต์ และเกาะตะรุเตายัง
มี เส้น ทางศึก ษาประวัติศาสตร์ ทั ณ ฑสถานตะโละวาว จะเห็ นได้อุท ยาน
แห่งชาติตะรุเตามีทรัพยากรที่หลากหลาย มีการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ แต่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต ะรุ เ ตายั ง ขาดสิ่ ง อำนวยความสะดวกที่ จ ำเป็ น แก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
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5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

6. ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
1) เพื่อพัฒนาสิง่ อำนวยความสะดวกให้แก่นกั ท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และเพิ่มศักยภาพการท่องเทีย่ วอุทยานธรณีโลกสตูลในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
2) เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ
3) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปลอดภัยใส่ใจสิง่ แวดล้อม
1. มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
3. อุทยานแห่งชาติตะรุเตามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ได้มาตรฐาน และ
ดูแลปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสิง่ อำนวยความสะดวกบนเกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา งบประมาณ 12,957,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสิง่ อำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวอ่าวตะโละ
ปะเหลียน งบประมาณ 5,693,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งสะพานท่าเทียบเรือลอยน้ำหาดแหลนสน(เกาะอาดัง)
งบประมาณ 3,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ศูนย์บริการลอยน้ำบริเวณระหว่างเกาะยาง เกาะหินงาม
และร่องน้ำจาบัง งบประมาณ 18,434,400 บาท
กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างหอสังเกตการณ์ในพื้นทีอ่ ุทยานแห่งชาติตะรุเตา
งบประมาณ 2,700,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่าวสนสู่การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสีขียว
งบประมาณ 3,3000,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงเส้นทางศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “ทัณฑ
สถานเกาะตะรุเตา” อ่าวตะโละวาว งบประมาณ 25,500,000 บาท
พัฒนาสิง่ อำนวยความสะดวกบนเกาะหลีเป๊ะ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
งบประมาณ 12,957,000 บาท
งบลงทุน
12,957,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089 - 6469852
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
พัฒนาสิง่ อำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวอ่าวตะโละปะเหลียน
งบประมาณ 5,656,000 บาท
งบลงทุน
5,693,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089 – 6469852
ติดตั้งสะพานท่าเทียบเรือลอยน้ำเกาะอาดัง
งบประมาณ 3,000,000 บาท
งบลงทุน
3,000,000 บาท
งบดำเนินงาน
- บาท
นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089 – 6469852
ศูนย์บริการลอยน้ำบริเวณระหว่างเกาะยาง เกาะหินงาม และร่องน้ำจาบัง
งบประมาณ 18,434,400 บาท
งบลงทุน
18,434,400 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089 – 6469852
ก่อสร้างหอสังเกตการณ์ในพื้นทีอ่ ุทยานแห่งชาติตะรุเตา
งบประมาณ 2,700,000 บาท
งบลงทุน
2,700,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089 – 6469852
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่าวสนสู่การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสีเขียว
งบประมาณ 3,300,000 บาท
งบลงทุน
3,300,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089 – 6469852
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8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
ปรับปรุงเส้นทางศึกษาแหล่งเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์ “ทัณฑสถานเกาะ
ตะรุเตา” อ่าวตะโละวาว
งบประมาณ 25,500,000 บาท
งบลงทุน
25,500,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หน่วยดำเนินการ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089 – 6469852

9. หน่วยงานดำเนินการ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
10. ระยะเวลาในการดำเนิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
โครงการ
11. งบประมาณ
งบประมาณ 71,584,400 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
71,584,400 บาท
รวมงบดำเนินงาน
บาท
12. ผลผลิต(Output)
อุทยานแห่งชาติตะรุเตามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนิน 1) มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน สามารถอำนวยความสะดวก
โครงการ (Outcome)
และดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้
2) นักท่องเที่ยวมีความพึ่งพอใจที่ได้มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
3) แหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
4) เพื่อเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ต้นแบบ 5
ประเภท 5 พื้นที่
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
3. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับการบริการการท่องเที่ยว โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและความมั่นคงทางอาหารเป็นฐาน

4. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด- 19 ส่งผลให้ทุกภาค
ส่ ว นได้ รั บ ผลกระทบโดยเฉพาะภาคการท่ อ งเที่ ย ว ประกอบกั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านสุขอนามัย ความมั่นคงปลอดภัย และความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขและช่วยเหลื่อผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งในส่วนของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว
โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การดูแลความปลอดภัยทั้ง
ในชีวิตและทรัพย์สินของนัก ท่ องเที่ ยว และด้านสุขอนามัยและความเป็น
ธรรมเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นใน
พื้ น ที่ ท่ องเที่ ยวของประเทศ ด้ วยการส่ง เสริม และพั ฒ นาพื้น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ปลอดภั ย สำหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (safety zone) รวมทั้ ง เป็ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยให้เพิ่มมากขึ้น ทำให้
เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ในฐานะหน่วยงานส่งเสริม
และพั ฒ นาสินค้ าและบริก าร จึงเล็ง เห็นว่าโครงการพัฒ นาพื้นที่ ท่ องเที่ ยว
ปลอดภัยสำหรับนั กท่ องเที่ ยว (Safety Zone) ต้นแบบ 5 ประเภท 5 พื้นที่ เป็ น
การสร้างพื้นที่ต้นแบบให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านสุขอนามัย ความมั่นคง
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเป็นธรรมจะช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑. เพื่อสร้างต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (safe zone)
๒. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กบั นักท่องเที่ยว
3. เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยให้เข้มแข็ง
4. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และ
ลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว

7. พื้นที่เป้าหมาย

1. พื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง ตำบลพิมาน
2. พื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน CBT เกาะสาหร่าย
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รายละเอียด
3. พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
4. พื้นที่ท่องเที่ยวยานการค้า ตลาดคลองขุด ตลาดฉลุง ตลาดละงู และ
ตลาดวังประจัน
5. พื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ลาน 18 ล้านหาดปากบารา เมืองเก่าถนนบุรีวา
นิช

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

จำนวน 1 กิจกรรม
พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ต้นแบบ 5
ประเภท 5 พื้นที่ งบประมาณ 5,000,000 บาท

8.1 กิจกรรมหลัก

พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ต้นแบบ
5 ประเภท 5 พื้นที่
งบประมาณ 5,000,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 5,000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยดำเนินโครงการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

12. ผลผลิต (Output)
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

มีชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
1. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
3. บุคลากรในพื้นที่ต้นแบบมีความรู้ในด้านสุขอนามัยในการให้บริการ
นักท่องเที่ยวตามแนวทางการท่องเที่ยววิถีใหม่

งบประมาณรวม 5,000,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 5,000,000 บาท
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับการบริการการท่องเที่ยว โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและความมั่นคงทางอาหารเป็นฐาน
4. หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยว
ของประเทศไทยสามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ ต่ า งๆที่ เ กิ ด การ
เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคบริการที่มี
บทบาทสำคัญ ในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทยเพราะนอกจากจะสร้าง
รายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้วยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมายอาทิโรงแรมและที่
พั ก ภัตตาคารร้านอาหารร้านจำหน่ายของที่ ระลึก และสินค้าพื้ นเมื องซึ่ง
ก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงานและการกระจายรายได้ท้ องถิ่นในแต่ล ะปี
สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสน
ล้านบาทรวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเที่ยว
ไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน
จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่และชายหาดสวยงามมีเทือกเขา
และถ้ำ ที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกที่พบเป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้
ทะเลเมื่ อ 500 ล้ านปี มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ส วยงาม และ
หลากหลายทั้ งแหล่ง ท่ องเที่ ยวทางทะเล อาทิ เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา
เกาะอาดัง ราวี เกาะบุโหลน ปราสาทหินพันยอด รวมถึงหาดสันหลังมังกร
ฯลฯ นอกจากนี้ยัง มี แหล่งท่ องเที่ ยวทางบก เช่น ถ้ำภูผ าเพชร ถ้ำเจ็ดคต
น้ำตกวังสายทอง และถ้ำเลสเตโกดอนเป็นต้น กระทั่ง เมื่อวันที่ 17 เมษายน
2561 ยูเนสโก ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นอุทยานธรณีระดับโลก(Satun
UNESCO Global Geopark) มี พื้ นที่ ทั้ งหมดประมาณ 2,571.21 ตาราง
กิ โลเมตร ครอบคลุ ม4 อำเภอ ประกอบด้ วย อำเภอทุ่ งหว้า อำเภอมะนั ง
อำเภอละงู และอำเภอเมืองสตูล ส่งผลให้นักท่ องเที่ยวจากทั่วทุก มุมโลกให้
ความสนใจมาเที่ ยวจังหวัดสตูล มากขึ้น ในปี 2560 จำนวน 1.4 ล้านคน มี
รายได้จากการท่ องเที่ ยว 8.03 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่ อนหน้าคิดเป็น
6.22%
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รายละเอียด
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล และยุท ธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ ยวของจังหวัดสตูล การ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ระบบ ถื อ เป็ น กลไกสำคั ญ อั น เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
ทั้งการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่ องเที่ยวการบริห าร
จัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนหรือ
หน่วยงานที่ เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านการตลาด
การประชาสัมพันธ์รวมถือเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องอาศัย
การมีส่วนร่วม การบูรณาการและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ของจังหวัด
สตูล เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การ
ท่องเที่ยวมีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการมีส่วนร่วม
การบูรณาการและสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ของจังหวัดสตูล
2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโฮมสเตย์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย
3. เพื่อยกระดับการมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยด้านสุขอนามัยในจังหวัด
สตูล
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว

7. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ในจังหวัดสตูล

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
งบประมาณ 353,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการบริการผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ ว
งบประมาณ 493,300 บาท
กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
งบประมาณ 170,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานความสะอาด
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย
งบประมาณ 756,000 บาท

8.1 กิจกรรมที่ 1
งบประมาณ

พัฒนาและยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
งบประมาณ 353,500 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 353,500 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
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8.2 กิจกรรมที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
ยกระดับมาตรฐานการบริการผูป้ ระกอบการด้านการท่องเทีย่ ว
งบประมาณ 493,300 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 493,300 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ยกระดับการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
งบประมาณ 170,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 170,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
เสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วให้มีมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย
งบประมาณ
756,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 756,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

9. หน่วยดำเนินโครงการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

12. ผลผลิต (Output)

1. ผู้ผ่านการอบรมบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการ
2. ผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัตหิ น้าที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
3. ผู้ผ่านการอบรมเพื่อยกระดับการมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยด้าน
สุขอนามัยในจังหวัดสตูล

งบประมาณรวม 1,772,800 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,772,800 บาท
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บ้านพักโฮมสเตย์ผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย อย่างน้อย 20 หลัง
3. ยกระดับการมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยด้านสุขอนามัยในจังหวัดสตูล
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
2. ชื่อแผนงาน

แผนทางที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก

3. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นคุณภาพ
และเพิ่มมูลค่าจากฐานการมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (Geo-Park) และการมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

4. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจังหวัดสตูลซึ่งได้รับรองจาก UNESCO ให้เป็น อุทยานธรณีโลก
สตู ล (Satun-UNESCO Global GeoPark) มี ท รั พ ยากรทางธรณี วิ ท ยามี
ร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในพื้นที่น้ำทะเลท่วมถึงบนยอดภูเขา
ปัจจุบันพบซากฟอสซิลของสัตว์ทะเลยุคสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์มากมายอยู่ใน
หินทีมีอายุประมาณ 550 ล้านปี มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ภูมิประเทศ
และธรรมชาติโดยยูเนสโกรับรองว่าสตูลเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งอันดา
มันเป็นประตูสู่อันดามันและมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีระดับโลกมีโอกาสใน
การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา(Geology)เพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิง
บูรณาการการเรียนรู้แบบยั่งยืน โดยใช้การบูรณาการทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย
เห็นประโยชน์ที่ จะเกิดท้องถิ่นและประเทศชาติร่วมกั น อาทิ หน่วยงานใน
จังหวัดสตูล, กรมทรัพยากรธรณี, สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา, กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.), กรมส่ง เสริม การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และภาคส่ วนจากชุม ชน
ท้อ งถิ่นในเขตอุท ยานธรณีส ตูล จนเกิดการจัดตั้งอุท ยานธรณีส ตูล ขึ้นเพื่ อ
ผลั ก ดั น ให้ เป็ น สมาชิก อุ ท ยานธรณี โ ลก จากยู เนสโก และส่ว นหนึ่ ง ที่ มี
ความสำคัญ ของแหล่ง อุท ยานธรณีโลกสตูล และเป็นจุดเริ่มต้นก็ คื อ ศูนย์
วัฒ นธรรมเฉลิม ราชพิพิธภัณฑ์ ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่ งหว้า จังหวัดสตูล ถือเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในท้ องถิ่นที่ มีศัก ยภาพ ซึ่งจัดแสดงนิ ทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่องราวของช้าง
กั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ความสำคั ญ ของช้ า งในวั ฒ นธรรมไทย
ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ชุมชนทุ่งหว้า หรือ“เมืองสุไหงอุเป” ในอดีต และยัง
เป็นแหล่ง รวบรวมมรดกทางภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น พัฒ นาการของสิ่ง มี ชีวิตที่
ค้นพบในจังหวัดสตูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประวัติการค้นพบช้างสเต
โกดอนซึ่งอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลถือเป็นแหล่งที่พบช้างดึกดำบรรพ์เป็น
แห่ ง แรกของภาคใต้ รวมทั้ ง โบราณคดี วัฒ นธรรมประเพณี ท้ อ งถิ่ น อั น
ห ล าก ห ล ายโด ยเปิ ดให้ บ ริ ก ารแ ก่ ป ระ ชาชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ า
และนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา
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รายละเอียด
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้าเป็นพิพิธภัณฑ์
เล็ก ๆ แต่สามารถเก็บ รวบรวมเรื่องราวมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมของ
ท้ อ งถิ่ น ไว้ อ ย่ า งมากมายทำให้ มี ส ถิ ติ ข องผู้ เ ข้ า ชมทั้ ง ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศตั้งแต่ปีพ.ศ.2556จนถึงปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 205,520 คน
ประกอบกับจังหวัดสตูลได้ประกาศจัดตั้งเป็น “อุทยานธรณีสตูล” เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2557 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2559อุทยานธรณีสตูล ก็
ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ และล่าสุดทางยูเนสโกได้
ป ร ะ ก า ศ ให้ อุ ท ย า น ธ ร ณี ส ตู ล เป็ น อุ ท ย า น ธ ร ณี โล ก ห รื อ
Satun.UNESCO.Global.Geopark.แห่ง แรกของประเทศไทยเมื่อวันที่ 17
เมษายน 2561จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับการจัดการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำ
บรรพ์ ทุ่ งหว้าให้ มี รูป แบบเนื้อ หาและกระบวนการเรีย นรู้ที่ เหมาะสมกั บ
ยุคสมั ย เชื่อมโยงกับ เรื่องราวทางธรณี วิท ยาในพื้นที่ อุท ยานธรณีโลกสตูล
พร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์
สำหรับประชาชนทุกคน และทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจฐานรากดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของ
๑.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์ถ่ายทอด
โครงการ
สืบ สานและใช้ป ระโยชน์องค์ความรู้ม รดกภูมิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมให้ได้
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการใช้สอย
๒.เพื่ อ ยกระดั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในและภายนอกอาคารศู น ย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้าให้มรี ูปแบบเนื้อหาและ
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ เหมาะสมกั บ ยุ คสมั ย เหมาะสมกั บ ทุ ก เพศทุ ก วั ย
เชื่อมโยงกับเรื่องราวทางธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลพร้อมที่จะ
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์สำหรับ
ประชาชนทุกคน
๓.เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ส ำคั ญ ให้ เ ชื่ อมโยงกั บ การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน
ก่อ ให้เกิดกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ ในชุมชนส่ง ผลให้เกิ ดการสร้างงาน สร้าง
รายได้ในชุมชน
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑. เป็ น แหล่ งเรี ยนรู้ ของนั ก เรี ยน ประชาชน และนั ก ท่ องเที่ ยวทั้ งในและ
ต่างประเทศ
๒. ชุมชนผู้ประกอบการมีรายได้การท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐
๓. นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และประชาชนมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในเรื่ อ งธรณี วิท ยา
และซากดึกดำบรรพ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐
๔. มี ทั ศนคติที่ ดีต่อการท่ องเที่ ยวเชิงอนุ รัก ษ์เ กิ ดแรงบั นดาลใจและสนใจ
ใน ก ารก ารอ นุ รั ก ษ์ ม รด ก ท างธรณี วิ ท ย า โบ ราณ คดี นิ เวศวิ ท ย า
และวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐
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๕. สร้างรายได้เศรษฐกิจ เศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่อย่างยั่งยืน
๖. ศูนย์ วัฒ นธรรมเฉลิ ม ราชพิ พิธภัณ ฑ์ ช้างดึก ดำบรรพ์ ทุ่ ง หว้า ได้รับ การ
ปรับปรุงและยกระดับการจัดการ เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มี
รูปแบบเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยเหมาะสมกับทุก
เพศทุกวัยเชื่อมโยงกั บเรื่องราวทางธรณีวิทยาในพื้นที่อุท ยานธรณีโลกสตูล
พร้อ มที่ จ ะเป็ น แหล่ง เรี ยนรู้แ ละแหล่ ง ท่ องเที่ ย วอัน ทรงคุ ณ ค่ าและเป็ น
ประโยชน์สำหรับประชาชนทุกคน

7. พื้นที่เป้าหมาย

อาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทงุ่ หว้า
ตำบลทุง่ หว้า จังหวัดสตูล

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

จำนวน 1 กิจกรรม
ปรับปรุงอาคารและจัดนิทรรศการภายในอาคารทีท่ ันสมัย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า ๑ รายการ
งบประมาณ 10,489,228 บาท

8.1 กิจกรรมหลัก

ปรับปรุงอาคารและจัดนิทรรศการภายในอาคารที่ทันสมัย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทงุ่ หว้า
งบประมาณ 10,489,228 บาท
งบลงทุน 10,489,228 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยดำเนินโครงการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

12. ผลผลิต (Output)

งบประมาณ 10,489,228 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน 10,489,228 บาท
รวมงบดำเนินงาน
บาท
1.ปรับปรุงอาคาร และจัดนิทรรศการภายในอาคารที่ทันสมัย ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทงุ่ หว้า
2.ปรับปรุงภูมทิ ัศน์บริเวณหน้าอาคาร และมีการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระ
เกียรติทางเข้าปรับปรุงลานถนนทางเข้า ปรับปรุงจุดถ่ายรูปและบริเวณ
ทั้งหมด
3. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิม่ มาก
4. เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวมีการ
บริหารจัดการที่ดีและชุมชนทีจ่ ัดการด้านการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้
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รายละเอียด
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ปรับปรุง
อาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า อุทยานธรณีโลกสตูล เป็นโครงการที่
สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทีม่ าเที่ยวชมอุทยาน
ธรณีโลกสตูล ซึง่ การเข้ามาของนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน
ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียง จากที่
ผ่านมาจะเห็นว่ารายได้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่โครงข่ายทางธรรมชาติ พหุวัฒนธรรม
เมืองและชุมชนอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา

แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความ
สะดวก
แนวทางพัฒนาที่ 4 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว (route) ให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับระบบ โลจิสติกส์และตลาดการท่องเที่ยว

4. หลักการและเหตุผล

พื้นที่บ ริเวณด้านตะวันออกของเขาโต๊ะหยงกง จังหวัดสตูล สามารถที่ จ ะ
สร้างแนวเส้นทางท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของเมื อง คือ คฤหาสน์กูเด็น พื้นที่ สวนสาธารณะ(ที่โล่งเพื่อนันทนาการ)
ทางเดินริม น้ำ วัดและชุม ชนเก่ า การพัฒ นาเส้นทางนี้จ ะทำให้เกิ ดพื้นที่
นันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยวในแนวเส้นทางใหม่ และเชื่อมโยงของเดิม
เข้าด้วยกันอย่างบูรณาการยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมโดยรอบ
2. เพื่อให้เกิดบรรยากาศด้านภูมิทัศน์ให้เป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
และจุดที่น่าสนใจทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และชุมชนเข้าด้วยกัน
3.เพื่อส่งเสริมความสำคัญของที่ตงั้ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัด
สตูล(คฤหาสน์กเู ด็น)การสร้างความกลมกลืนของบรรยากาศเมืองเก่า
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

7. พื้นที่เป้าหมาย

บริเวณชุมชนเขาม้าขาว ริมคลองมำบัง เชื่อมชุมชนหลังห้องสมุด

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

จำนวน 1 กิจกรรม
พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่โครงข่ายทางธรรมชาติ พหุวัฒนธรรมเมือง
และชุมชนอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง
งบประมาณ 20,680,000 บาท
พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่โครงข่ายทางธรรมชาติ พหุวัฒนธรรมเมือง
และชุมชนอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง
งบประมาณ 20,680,000 บาท
งบลงทุน 20,680,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7477 2109-10

8.๑ กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

9. หน่วยงานดำเนินการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
10. ระยะเวลาในการดำเนิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
โครงการ
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หัวข้อ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)
๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณ 20,680,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน 20,680,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน
บาท
จุดนั่งพักศาลาชมวิวหอชมวิว 3 ชั้น ศาลาระแนง ศาลากรงนก
ศาลาปั้นหยา Plaza ริมน้ำ ทางจักรยานและทางเดินบริเวณโค้งน้ำ
ถนนทางเท้าและลานซุ้มทางเข้าคฤหาสน์กเู ด็นและป้ายชื่อเขาโต๊ะหยงกง
1. ด้านระบบชุมชนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนและพืน้ ที่สาธารณะ
ร่วมกัน
2. ทำให้ภูมิทัศน์เมืองดีขึ้นมีการใช้ประโยชน์จากศักยภาพพืน้ ที่ที่มีความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ
3. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบย่านของพื้นที่เมืองเก่าสตูล
และปฏิสมั พันธ์สง่ เสริมกันทัง้ การเดินทาง กิจกรรมท่องเที่ยว บรรยากาศ
ความเป็นเมืองทีม่ ีคุณภาพ และพื้นทีส่ วยงาม
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตตัว
เมืองสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
3. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นคุณภาพ
และเพิ่มมูลค่าจากฐานการมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (Geo-Park) และการมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอยู่อาศัยในระยะยาว

4. หลักการและเหตุผล

ในอดีตพื้นที่ในเขตตัวเมืองของจังหวัดสตูลมีนักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามา
ท่ อ งเที่ ยวและเป็ นทางผ่านของนัก ท่ องเที่ ยวและนัก เดินทางในหลายๆ
เส้นทาง เช่นเดินทางไปรัฐเปอร์ลิส ผ่านเส้นทางควนโดน เส้นทางฉลุง วังประจัน
เส้น ทางทางเรือเพื่ อ ไปรัฐเปอร์ ลิส หรือเกาะลั ง กาวี ประเทศมาเลเซี ย
นักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางต้องผ่านหรือต้องแวะพักในพื้นที่ตัวเมืองสตูล
มี นั ก ท่ อ งเที่ ยวและนั ก เดิ น ทางลดลงอย่ างเห็ น ได้ ชั ด ทำให้ ส ภาวะทาง
เศรษฐกิจซบเซา ธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวลงและประชาชนในพื้นที่ขาด
รายได้
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตัวเมืองสตูลและพื้นที่
ใกล้เคียง จะต้องให้มีการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ที่ทันสมัยเหมาะ
กับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ให้มีกิ จกรรมที่ น่าสนใจระดับ ประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ นำนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาเรียนรู้จังหวัด
สตูล สามารถมาแลกเปลี่ยนทางธุร กิจ ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิ ดการขาย
ความเป็ นจังหวัดสตูล ให้ม ากยิ่ง ขึ้น นำนัก ประชาสัม พั นธ์มื ออาชีพ เช่น
Youtuber หรือ Vlogger หรือ ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ (Social media
manager) ต่างๆ มาเรียนรู้และทำความรู้จักจังหวัดสตูลโดยเฉพาะในตัว
เมือ งให้มากยิ่งขึ้น และเพิ่ม ช่องทางในการนำเสนอจังหวัดสตูลสู่โลกแห่ง
การท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกเมื่อการแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) ผ่ า นพ้ น ไปคาดว่า การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองสตูลและพื้นที่ใกล้เคียง
จะกลับมาเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
และน่าสนใจ เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว “ดูนกตำลัง กินกั้ง ปูยู กินปูตันหยง
โป”หรือ ตามรอยประพาสราชวงศ์จักรี ในพื้นที่จังหวัดสตูล และเส้นทาง
เรือยอร์ช เส้นทางสตูล สู่ ภูเก็ต “กะบาย่า กับผ้าปาเต๊ะ”เป็นต้น โดยจัดให้
มีกิจกรรมเพื่อรองรับ การท่ องเที่ยวและกิจ กรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
รูป แบบต่างๆในจั งหวัดสตู ล เพราะจังหวัดสตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ
บริสุทธิ์ และตามวาระ 5ส. สตูลน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”ของผู้ว่าราชการจังหวัด
สตูล ยิ่งจะทำให้จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่สะอาด (CLEAN LAND) และไม่มี
ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19
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รายละเอียด
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ เ ส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วใหม่ ที่
หลากหลายของจั ง หวั ด สตู ล
2. เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ แ ละกระตุ้ น เศรษฐกิ จ จั ง หวั ด สตู ล ในโดยเฉพาะ
ในเขตตั ว เมื อ งและพื้ น ที่ ใกล้เคียง
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติให้เลือกมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูลมากยิง่ ขึ้น
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว

7. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ในจังหวัดสตูล

8. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์
เส้นทางการท่องเที่ยว “ดูนกตำลัง กินกัง้ ปูยู กินปูตันหยงโป”
งบประมาณ 1,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญสตูล-ภูเก็ต
“กะบายา กับผ้าปาเต๊ะ”
งบประมาณ 500,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองจังหวัดสตูล
งบประมาณ 500,000 บาท
8.1 กิจกรรมที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมที่ 3
งบประมาณ

สัมมนาผูป้ ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการ
ท่องเที่ยว “ดูนกตำลัง กินกัง้ ปูยู กินปูตันหยงโป”
งบประมาณ 1,000,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญสตูล - ภูเก็ต “กะบายา กับผ้า
ปาเต๊ะ”
งบประมาณ
500,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 500,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวป่าในเมืองจังหวัดสตูล
งบประมาณ 500,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 500,000 บาท
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ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

9. หน่วยดำเนินโครงการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

12. ผลผลิต (Output)

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

งบประมาณรวม 2,000,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 2,000,000 บาท
1. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิม่ มาก
2. เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวมี
การบริหารจัดการที่ดีและชุมชนทีจ่ ัดการด้านการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็ง
และพึ่งตนเองได้
1. เกิดการท่องเที่ยวในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูลมากขึ้น และทำให้เกิดการกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่มากยิง่ ขึ้น
2. สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางพัฒนา 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นคุณภาพและ
เพิ่ ม มู ลค่ าจากฐานการมี แหล่ งท่ องเที่ ยวระดั บ โลก (Geo-Park) และการมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอยู่อาศัยในระยะยาว
4. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาประเทศไทยจะต้องเผชิ ญ กั บ กระแสการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ ทั้งนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
เป็ น ทั้ ง โอกาสและความเสี่ ย งต่ อ การพั ฒ นาประเทศจึ ง จำเป็ น ต้ อ งนำ
ภูมิคุ้ม กันที่ มีอยู่พร้อมเร่งสร้างภูมิคุ้ม กันในประเทศให้เข้ม แข็งขึ้นมาใช้ใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่คนในสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สามารถพั ฒ นาประเทศให้ ก้ าวหน้ าต่ อไปเพื่ อ ประโยชน์ สุข ที่ ยั่ง ยื นของ
สั ง คมไทยตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภายใต้ ส ถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ
ทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศในอนาคตจำเป็ นต้องกำหนดยุท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่าน
มาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมี
ความเสี่ยงในหลายมิ ติที่ อาจทำให้ปัญ หาต่างๆรุนแรงมากขึ้น การพัฒ นา
ประเทศในอนาคตจึ ง จำเป็ น ต้ อ งเตรีย มพร้อ มและสร้ างภู มิ คุ้ ม กั น ของ
ประเทศให้เข้ม แข็งภายใต้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ และขับเคลื่อน
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วนทุกระดับ ยึดแนวคิด
การพัฒนาแบบบูรณการเป็นองค์รวมที่มี“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มี
การเชื่อ มโยง ทุ ก มิ ติข องการพั ฒ นาอย่ างบู ร ณการ ทั้ ง มิ ติ ตัวตน สั ง คม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ด ขึ้น ทั้ ง ในระดั บ ปั จ เจกครอบครัว ชุม ชน สัง คม และ
ประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
จังหวัดสตูลมีการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2566 –
2570 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามองค์ประกอบ
ของการพัฒนาเมืองที่มีความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันจังหวัดสตูลมีความ
มั่นคงทางสุขภาพ
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รายละเอียด
ความมั่งคงทางอาหารสูง ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การพั ฒ นาสั ง คมมนุ ษ ย์ มี ค วามก้ า วหน้ า เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร สินค้าชุมชน
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ า
สูง การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงธรณีที่มี
ความโดดเด่น พร้อมทั้งมี สิ่งแวดล้อมที่ดี มี คุณภาพและเป็นเมื องต้นแบบ
ของประเทศที่มีความผาสุก เติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจังหวัดสตูลตามนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจ
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน ดังนั้นสำนักงานการ
ท่องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัดสตูลจึงดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ ยวพหุ
วัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ โดยเน้นการสร้าง
ความเชื่อ มั่ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ให้
นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลมากขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวให้กับผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเป็นจำนวน
มากเช่นกัน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมให้เป็นที่รจู้ กั ระดับประเทศ
๒. เพื่อเพิม่ จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดเพิม่ ขึ้น
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ เป็นสินค้าทีจ่ ะจำหน่ายเป็น
ของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มี
ช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
7. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ในจังหวัดสตูล

8. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 วิวาห์เกาะไข่ ประจำปี 2566
งบประมาณ 1,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา
งบประมาณ 1,500,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 สตูลอีดลิ้ ฟีตรีโอเพ้นเฮ้าส์
งบประมาณ 1,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 Satun Halal Street
งบประมาณ 1,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 จัดงานมหกรรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล“มา
แลต๊ะ”
งบประมาณ 1,000,000 บาท
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8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
กิจกรรมที่ 6 งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair
งบประมาณ 3,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 เทศกาลงานดอกกาหลงบาน
งบประมาณ 500,000 บาท
กิจกรรมที่ 8 มรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีทลี่ ะงู
งบประมาณ 1,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 9 งานวันจำปาดะผลไม้และของดีจังหวัดสตูล
งบประมาณ 800,000 บาท
วิวาห์เกาะไข่ ประจำปี 2566
งบประมาณ 1,000,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
นายยาลา ใบกาเด็ม ตำแหน่ง : นายอำเภอเมืองสตูล
โทรศัพท์ : 0 7471 1055
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา
งบประมาณ
1,500,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 10,800,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สตูลอีดลิ้ ฟีตรีโอเพ้นเฮ้าส์
งบประมาณ
1,500,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล โทรศัพท์ : 0 7471 1273
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
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8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
Satun Halal Street
งบประมาณ 1,000,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล โทรศัพท์ : 0 7471 1273
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
จัดงานมหกรรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล“มาแลต๊ะ”
งบประมาณ 1,000,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
งาน Satun UNESCO Global Geopark Fair
งบประมาณ 3,000,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 3,000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
นายภัตติพงค์ สุนทรวร ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
เทศกาลงานดอกกาหลงบาน
งบประมาณ 500,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 500,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญกา
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล ตำแหน่ง : นายอำเภอควนกาหลง
โทรศัพท์ : 0 7475 0945
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ที่ทำการอำเภอควนกาหลง
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หัวข้อ
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
มรกตอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงู
งบประมาณ 1,000,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
นายวิชิต แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง
โทรศัพท์ : 0 7470 1595
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
เทศบาลตำบลกำแพง
งานวันจำปาดะผลไม้และของดีจังหวัดสตูล
งบประมาณ
800,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 800,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ ตำแหน่ง : นายอำเภอควนโดน
โทรศัพท์ : 0 7479 5725
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ที่ว่าการอำเภอควนโดน

9. หน่วยดำเนินโครงการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

12. ผลผลิต (Output)
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

มีชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
1. สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่ มากขึ้น
2. ประชาชน ผูม้ าเยือน นักท่องเทีย่ วได้รบั ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สตูล
3. นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

รวมงบประมาณ 10,800,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 10,800,000 บาท
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อการท่องเที่ยว
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
แนวทางการพัฒนา 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และท่องเที่ยวธรณีโลก โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ผสมผสานเทคโนโลยีให้เกิดนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการ
ท่องเที่ยว 4.0

4. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาชาวบ้านหมายถึง
การสนับสนุนฟื้นฟู ดูแลบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาภาษา
วรรณกรรม ศิลปกรรมโบราณสถานโบราณวัตถุการละเล่นดนตรีชีวิตความ
เป็นอยู่และวิทยาการที่มีอยู่แล้วในชุมชนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าดีงาม
ให้ค งสภาพหรือ ปรับ ปรุง ในส่วนที่ ดีง ามของสิ่ง เหล่านั้น จากสติ ปัญ ญา
ชาวบ้าน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างสม
สมัยจากการศึกษาของนักวิชาการหลายแขนงพบว่า การเสื่อมสลายของ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นการพั ฒ นากิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะพัฒ นาผู้เรียนให้ส มบูร ณ์โดย
ระบบการนิ เทศภายในอย่ างบู ร ณาการเป็ น แนวทางหนึ่ง ที่ ส่ ง เสริม ให้
ครูผู้สอนพัฒนาตนเองในด้านการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลั ก สูต ร กิ จ กรรมการส่ ง เสริม อนุ รัก ษ์ ศิล ปวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้านตามนโยบายความเชื่อจุดเน้นและสิ่งละอันพันละน้อยของกรม
สามัญศึก ษา หรือตามนโยบายของโรงเรียนหรือกิจกรรมที่ สอดคล้องกั บ
สภาพของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นให้ยังอยู่ต่อไป
ชาวประมงหรือทางภาคใต้เรียกว่า ชาวเลนั้นพวกเขาเชื่อว่าเมื่อเริ่ม
เข้าสู่ฤดูกาลใหม่จะต้องมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ว มีการประกอบพิธีบูชาเจ้าแห่งทะเล เป็นการสะเดาะเคราะห์กรรม
ที่พวกเขาต้องจับสัตว์น้ำจากทะเลมาเป็นอาหารประเพณีล อยเรือชาวเล
เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมานานแล้ว จะมีการจัดขึ้นพร้อมกันในหลายๆ
พื้นที่ ริม ชายฝั่งทะเลอันดามัน ทั้ งที่เกาะลันตา จังกระบี่ และเกาะสิเหร่
จังหวัดภูเก็ต โดยชาวอูรักลาโว้ยในเกาะหลีเป๊ะ จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือช่วง
เดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการลอยบาป
และยังเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพประมงของชาวเกาะอีกด้วย
คือการลอยเรือเป็นประเพณีของชาวเล (ชาวน้ำ) ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่
อาศัยอยู่บริเวณหมู่เกาะอาดังและเกาะหลีเป๊ะ ในเขตอำเภอเมืองฯ ชาวเล
เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของมลายู ชาวเลได้อยู่อาศัยบริเวณหมู่เ กาะแถบนี้
เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว
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หัวข้อ

รายละเอียด
เพื่อให้บ รรลุวัตถุประสงค์การส่งเสริม การท่องเที่ ยว ดังนั้นสำนักงาน
การท่ องเที่ ยวและกี ฬ าจัง หวัดสตูล จึงดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ห่วงแหนประเพณี
วัฒนธรรมตั้งแต่นานมา เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
มาท่อ งเที่ ยวในจังหวัดสตูล มากขึ้น รวมทั้ งสามารถสร้างรายได้จากการ
ท่ องเที่ ยวให้กั บ ผู้เกี่ ยวข้องด้านการท่ องเที่ ยวในจัง หวัดเป็นจำนวนมาก
เช่นกัน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมให้เป็นที่รจู้ กั ระดับประเทศ
๒. เพื่อเพิม่ จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดเพิม่ ขึ้น
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว

7. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ในจังหวัดสตูล

8. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมศิลปะและวัฒนธรรมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ 359,700 บาท
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ 640,300 บาท
8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

อบรมศิลปะและวัฒนธรรมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ 359,700 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 359,700 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ 640,300 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 640,300 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

9. หน่วยดำเนินโครงการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ

งบประมาณรวม 1,000,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 1,000,000 บาท
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หัวข้อ
12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
มีชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

๑ สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
๒ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเมืองเก่า
จังหวัดสตูล
2. ชื่อแผนงาน

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

3. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับการบริการการท่องเที่ยว โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและความมั่นคงทางอาหารเป็นฐาน
จัง หวัด สตู ล เป็ น จัง หวัด หนึ่ ง ในเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น
4. หลักการและเหตุผล
เป็ นเส้นทางเชื่อมโยงกั บ จังหวัด ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต จากอดีต
เมืองสตูลเคยเป็นตำบลหนึ่งของไทรบุรี ชื่อ “มูเก็มสโตย” และได้ก่อตั้งเป็น
เมื อ งสตู ล โดยใช้ชื่ อ “สโตยมำบั ง สการา” ในรัชกาลที่ 3 พระนั่ง เกล้ า
เจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2382 โดยรวมเอาพื้นที่ ของเมือง
ไทร(บุรี) เมืองเปอร์ริส และเมืองกุปังปาสู เข้าด้ วยกั น ปกครองเมืองโดย
ท่านตนกูมูฮัมหมัดอาเก็บ ผู้สืบสันดานของพระยานครที่ปกครองหัวเมือง
นครศรีธรรมราช ที่ พ ระเจ้ าอยู่หั วรัชกาลที่ 3 ทรงแต่ งตั้ ง ตามหนัง สื อ
จดหมายเหตุห ลวงอุดมสมบัติ และต่อมาประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย เมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่
ในราชอาณาจัก รไทยสืบ ต่อมาจนถึง กระทั่ งทุ กวันนี้ ทำให้จังหวัดสตูล มี
ความวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ ชัดเจน และเป็นจังหวัดที่ มีแหล่งท่ องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงามมากมาย รวมไปถึงสิ้นค้าอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์สิ้น
ค้าพื้นบ้านมากมาย จึงทำให้จังหวัดสตูลมีสมบู รณ์และความเจริญในทุกๆ
ด้านจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาอย่างยาวนาน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าของจังหวัดสตูลให้เป็นทีร่ ู้จกั
ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากยิ่งขึ้น
2. เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานเมืองเก่าของจังหวัดสตูลและบริเวณโดยรอบให้
มีความสง่างามคงคุณค่า
3. เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนเมืองเก่าของจังหวัดสตูล
ให้ดียิ่งขึ้น
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3 ของการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
7. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ในจังหวัดสตูล

8. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ฟื้นฟูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นและอาหารฮาลาลชุมชนเมืองเก่า
งบประมาณ 500,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์สตูลคลาสิค
งบประมาณ 2,000,000 บาท
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หัวข้อ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยดำเนินโครงการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ฟื้นฟูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นและอาหารฮาลาลชุมชนเมืองเก่า
งบประมาณ 500,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 500,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สัปดาห์สตูลคลาสิค
งบประมาณ 2,000,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 2000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณรวม 2,500,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 2,500,000 บาท
1. ได้งานมหกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองเก่าของจังหวัด
สตูล
2. ได้กระตุ้นเจ้าบ้านให้เกิดการรับรูป้ ระวัติศาสตร์ เกิดสำนึกหวงแหน
เข้าใจการการท่องเที่ยวเมืองเก่าของจังหวัดสตูล
3. ได้การส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตและจำหน่ายเครือ่ งแต่งกาย
ประยุกต์ ชุดปาเต๊ะ ชุดบาติก เชื่องโยงการท่องเที่ยวเมืองเก่า
4. ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่า
5. ได้กิจกรรมดนตรีบนเส้นทางสตูลคลาสิค
1. นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดสตูล
เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดสตูล ให้เข้มแข็งมาก
ขึ้น
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดสตูล
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา 1 ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ ยวรูปแบบใหม่ที่ เน้น
คุณภาพและเพิ่มมูลค่าจากฐานการมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (Geo-Park)
และการมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอยู่
อาศัยในระยะยาว
4. หลักการและเหตุผล
กีฬาและนันทนาการเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนและเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ส ำคั ญ ในการเสริม สร้างสุ ขภาพ
พลานามัย ซึ่งจังหวัดและท้องถิ่นจะสามารถพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้ต้อง
มีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน
การส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย
การเล่นกีฬาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและประกอบกิจกรรมนันทนาการ
เป็นประจำจนเป็นวิถีชีวิต เป็นขบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาคนได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กล่ า วคื อ เมื่ อ คนในท้ อ งถิ่ น มี ก ารเล่ น กี ฬ าและ
นันทนาการเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว เราจะได้ประโยชน์ทวีคูณนอกเหนือไปจาก
การมี สุขภาพดี คือ การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และยัง สามารถสร้างสรรค์กิ จ กรรมเพื่ อสร้างความรัก สามั คคี ในพื้น ที่
จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่ อให้ชุ ม ชนเข้ ม แข็ง และสร้างมู ล ค่าเพิ่ม ให้ ก าร
ท่องเที่ยว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และยังได้เชื่อมโยงไปยังประเทศ
เพื่ อ นบ้านเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิ จ สัง คม วัฒ นธรรม จากการเปิ ด
ประชาคมอาเซียน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลจัดทำโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดสตูล ซึ่งจังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเทียวที่หลากหลาย
เหมาะสมแก่ ก ารส่ง เสริม การท่ องเที่ ยว ในรูป แบบของกี ฬ าเพื่ อกระตุ้ น
เศรษฐกิ จการท่องเที่ ยวและเป็นการประชาสัม พันธ์กิจกรรมการท่ องเที่ยว
จังหวัดสตูล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายการ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วประเด็ น การพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ ๑ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการ
สร้างสรรค์กิจกรรมกีฬาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล
2. เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดี และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยว
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทีจ่ ังหวัดโดยใช้กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการเป็นสื่อกลาง
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หัวข้อ
รายละเอียด
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มวลชนทุกระดับทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้รับความพึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
7. พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่ในจังหวัดสตูล
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 Satun – langkawi Fishing Thru Andaman
งบประมาณ 5,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติและว่าวไทย
4 ภาค
งบประมาณ 3,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ
งบประมาณ 1,500,000 บาท
Satun – langkawi Fishing Thru Andaman
งบประมาณ 5,000,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินการ 5,000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
การจัดงานแข่งขันว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติและว่าวไทย 4 ภาค
งบประมาณ 3,000,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินการ 3,000,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
องค์การบริการส่วนจังหวัดสตูล
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ
งบประมาณ 1,500,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินการ 1,500,000 บาท
นายนพดล โต๊ะประดู่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
สำนักงานจังหวัดสตูล

9. หน่วยงานดำเนินการ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
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หัวข้อ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)

รายละเอียด
งบประมาณ 9,500,000 บาท
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินการ 9,500,000 บาท
มีชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนิน 1. สร้างความประทับใจกับนักท่องเที่ยวในจังหวัดทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมาก
โครงการ (Outcome)
ขึ้น
2. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการ”พัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัด
สตูล”
2. แผนงานที่
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
3. แนวทางการพัฒนาที่
4. หลักการและเหตุผล

แนวทางการพัฒนา 4 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว (route) ให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์และตลาดการท่องเที่ยว
จากน โยบ ายของรั ฐ บ าล ด้ า นก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จแล ะ
ความสามารถ ในการแข่ง ขันของไทย ให้เกิ ดการพัฒ นาคุณ ภาพและ
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ ยวคุณภาพระดับ โลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศ
จุดมุ่งหมายเดียวกัน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริม
ให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว สู่ชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพ รายได้สูง รวมทั้งการนําระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ
ของประเทศ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ยึดหลักการพัฒนา
ประเทศที่สำคัญ คือ หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้
เศรษฐกิ จ ขยายตัวอย่ างมี เ สถียรภาพและยั่ งยืน โดยมี เป้ าหมายสร้าง
รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วไม่ ต่ ำ กว่ า 3 ล้ า นล้ า นบาท และมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น
จังหวัดสตูล โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ได้สนองนโยบาย
รัฐบาล และขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาด้านต่างๆ โดยนำ
ทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ อันประกอบไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์
โบราณสถาน งานสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการต่อยอดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้แล้วยังเป็นการ
เปิ ด พื้ น ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กว้ า งขวางทั้ ง ในระดั บ
ระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่มีความแตกต่าง
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในชุมชนของ
จังหวัดสตูล เป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม และ
สัมผัสวิถีชีวิต
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หัวข้อ

รายละเอียด
เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลือกให้ นัก ท่ องเที่ ยว และสร้างรายได้ จ ากการท่ องเที่ ย ว
ก ารค้ าขาย ก ารบ ริ ก ารต่ างๆ ทั้ งยั งเป็ น ก ารอ นุ รั ก ษ์ สื บ ส าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อสร้างสังคมสงบ
สุข เข้มแข็งและอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนของจังหวัดสตูล
2 เพื่อประชาสัม พันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จัก
กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งประระดับประเทศและนานาชาติ
3 เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ชุม ชนบนฐานวัฒ นธรรมแบบบู ร ณาการ
ส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชนจากการค้า และการบริการ
ต่างๆ
4 เพื่ อ สร้ างจิ ต สำนึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ สื บ สานศิ ล ปวัฒ นธรรม วิ ถีชี วิ ต
และภูมิปัญญาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1) มีเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และสามารถเปิด
พื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ จำนวน 10 ชุมชน
2) มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ.50..
3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สสู่ าธารณชน ไม่น้อยกว่า 5 สื่อ เกิดการ
สร้างกระแส การเข้าใช้ข้อมูล และการแชร์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวชุมชน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพิม่ ขึ้น
4) เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว การค้าและการบริการต่างๆ ในพื้นที่
ร้อยละ 50
5) ประชาชนในชุมชนสามารถแนะนำและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองได้
เชิงคุณภาพ
1) เกิดการบูรณาการเชิงพื้นที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2) มีมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้
3) เกิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริม
ศิลปะการแสดง การสืบสานภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่

7. พื้นที่เป้าหมาย

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร On Tour” ในจังหวัดสตูล 12 ชุมชน
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หัวข้อ
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี
งบประมาณ 1,009,800 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดทำสือ่ ประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 800,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างอัตลักษณ์ชุมชน
งบประมาณ 809,800 บาท
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมนักเล่าเรื่องประจำชุมชน เจ้าบ้านที่ดี
งบประมาณ 289,800 บาท
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนำเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 6 รอบ
งบประมาณ 433,200 บาท
กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี
งบประมาณ 1,009,800 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,009,800 บาท
นายณพงค์ ใบหมาดปันจอ ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7474 0600
1.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
2.สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในพื้นที่
จัดทำสือ่ ประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 800,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 800,000 บาท
นายณพงค์ ใบหมาดปันจอ ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7474 0600
1.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
2.สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในพื้นที
พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างอัตลักษณ์ชุมชน
งบประมาณ 809,800 บาท
งบลงทุน
319,000 บาท
งบดำเนินงาน 490,800 บาท
นายณพงค์ ใบหมาดปันจอ ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7474 0600
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หัวข้อ
หน่วยดำเนินการร่วม
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
1.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
2.สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในพื้นที
ฝึกอบรมนักเล่าเรื่องประจำชุมชน เจ้าบ้านที่ดี
งบประมาณ 289,800 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 289,800 บาท
นายณพงค์ ใบหมาดปันจอ ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7474 0600
1.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
2.สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในพื้นที
กิจกรรมนำเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 6 รอบ
งบประมาณ 433,200 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 433,200 บาท
นายณพงค์ ใบหมาดปันจอ ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7474 0600
1. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
2. สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในพื้นที

9. หน่วยดำเนินการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ

งบประมาณรวม 3,342,600 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
319,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน 3,023,600 บาท
1) มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุม่ จังหวัด
2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในวงกว้าง
3) มีนักเล่าเรื่องประจำชุมชน มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม
1) เศรษฐกิจฐานรากในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น
2) เกิดกระแสการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3) สามารถพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมได้หลากหลายด้านยิ่งขึ้น
และเพิม่ โอกาสในการแข่งขัน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
2. ชื่อแผนงาน

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว

3. แนวทางการพัฒนา

แนวทางพั ฒนา 5 พั ฒนาศักยภาพบุ คลากร ในอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว
เชิงนิ เวศ และท่ องเที่ ยวธรณี โลก โดยใช้ กระบวนการมี ส่ วนร่วม ผสมผสาน
เทคโนโลยีให้เกิดนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดการท่องเที่ยว 4.0

4. หลักการและเหตุผล

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดตรัง
และจังหวัดสงขลา ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่
ได้รับประกาศอย่างเป็นทางการจาก องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณี
โลกสตู ล เมื่ อ วั น ที่ 17 เมษายน 2561 มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมดประมาณ
2,571.21 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอทุ่ง
หว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู และอำเภอเมืองสตูล ส่งผลให้เกิดการตื่นตัว
และให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของการแข่งขันกับนานาประเทศ และเพื่อมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาให้ประเทศไทยคงความเป็นผู้นำทางการท่องเที่ยว ในภูมิภาค
เอเชียอย่ างต่ อเนื่ อ ง เพื่ อก้ าวสู่ค วามเป็ น World Class Destination
ควบคู่กับการขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพต่อไป และการท่องเที่ยว
แต่ล ะครั้ง ต้อ งมี ผู้น ำเที่ ยว ผู้ ให้ คำแนะนำ ให้ ความรู้ และข้อ มู ล อื่น ๆ
ประกอบหรือที่ เรียกกันว่า “มัคคุเทศก์ ” ซึ่ง เป็นอาชีพที่ส ามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ทำให้มีความต้องการ
บุคลากรที่ อำนวยความสะดวก ในการจัดนำเที่ ยวเพิ่ ม มากยิ่งขึ้น ด้วย
เช่นเดียวกั น แต่จัง หวัดสตูล ยัง ขาดแคลนผู้ป ระกอบอาชีพ มั คคุเทศก์
เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ เนื่องจากมีผู้นำเที่ ยวบางคนยังไม่ จบการศึก ษา
อนุปริญญา เลยไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปได้ และยัง
ขาดแคลนอาชีพด้านการบริการ เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้ า
เพื่อสุขภาพ เป็นต้น
กระทั่ ง เกิ ดสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งระบบ และเมื่อสถานการณ์การ
ระบาดฯผ่อนคลายลง สตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
เนื่ อ งจากเป็ น จัง หวัดที่ ไม่ พ บผู้ติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ดั ง นั้น จึ ง
จำเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยวให้มี
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หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

รายละเอียด
ขีดความสามารถตามมาตรฐานอาชีพมัคคุเทศก์ เฉพาะภูมิ ภาค ภาคใต้
เพื่อผลิตผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคุณธรรม จริยธรรมรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
มัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ ยวบนวิถีปกติใหม่ (New Normal) ที่สามารถสร้าง
ความรู้สึกปลอดภัยและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว อันผลให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ และยังมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมด้าน
อื่นๆ อีกเช่น หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
เป็นต้น เพื่อที่จะทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว และหลักสูตรนวด
ไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
1. ร้อยละของผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเป็น
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง
จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้
งบประมาณ 605,700 บาท
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ
150 ชั่วโมง
งบประมาณ 374,750 บาท
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพือ่ สุขภาพ
60 ชั่วโมง
งบประมาณ 208,950 บาท
ฝึกอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้
งบประมาณ
605,700 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 605,700 บาท
นางเกษร ปะลาวัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081-898 1516
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
งบประมาณ 374,750 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 374,750 บาท
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ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
นางเกษร ปะลาวัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081-898 1516
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
งบประมาณ 208,950 บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 208,950 บาท
นางเกษร ปะลาวัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081-898 1516
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)
งบประมาณรวม 1,189,400 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 1,189,400 บาท
ส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล และทั่วภาคใต้
จำนวน 80 คน
1. ประชาชนผู้ตกงานหรือประชาชนทั่วไป มัคคุเทศก์หรือผูน้ ำเที่ยว
สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และบริการนำเที่ยวสู่ความ
เป็นมืออาชีพในท้องถิ่นของตนหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
2. ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 90 สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ
และบริการนำเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีคุณภาพมีคุณธรรม
จริยธรรม เพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล และภาคใต้ของประเทศ
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ
และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเกษตรกร สร้างฐานการเกษตรอุตสาหกรรมให้
เข้มแข็งและแข่งขันได้
4. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า ส่งเสริมให้
เกษตรกรประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยีท างการเกษตรที่ เหมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม
ปริมาณผลผลิต และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ประเด็นการเกษตร แผนย่อย
เกษตรแปรรูป ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ และแผนย่อยเกษตรอัจ ฉริยะโดยการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตรมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
จากข้อมู ลสถิติปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล
ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง เป็นหลัก มีสัดส่วน
โครงสร้างร้อยละ 36.4 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่มาจากพืชเศรษฐกิจ
หลัก คือ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน นอกจากนั้น จังหวัดสตูลยังมีพืชอีก
หลายชนิด เช่น ข้าวพั นธุ์พื้นเมื อง ไม้ ผ ล กาแฟโรบัส ต้า และพริก ไทย
สุไหงอุเป ที่มีแนวโน้มสร้างรายได้ภาคการเกษตรในอนาคต สืบเนื่องจาก
นโยบายภาครัฐให้ป รับเปลี่ยนพื้นที่ ปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปปลูกพืชชนิดอื่น
ทดแทน และส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน อย่างไรก็ตาม จาก
ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรปี พ.ศ. 2563 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชส่วน
ใหญ่ ในจัง หวัด สตู ล ยัง น้อ ยกว่าภาพรวมของภาคใต้ เกษตรกรยั งขาด
ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปที่เหมาะสม จึงต้องมีการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
แบบองค์รวม ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ บนพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่มีคุ ณภาพและลดต้นทุ น
การผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยมีแนวทางให้นำหลักการ
ของปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาปรับใช้กั บโมเดลการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ใหม่ (BCG Model) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยการนำองค์ ค วามรู้ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เสริ ม ด้ ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

รายละเอียด
1. เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสตูล มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืช
และการแปรรูปผลผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสตูล สามารถเพิ่มผลผลิตและมูลค่าสินค้า
เกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด
3. เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสตูล สามารถพัฒนาสินค้าเกษตรพื้นถิ่น ให้
เป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
4. เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสตูล สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิต
และการจัดการสินค้าตลอดโซ่อปุ ทาน พัฒนาสู่การเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจ
เกษตร
1. เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการจำนวน 330 ราย ร้อยละ 80 ผ่านการ
ประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการจำนวน 330 ราย ร้อยละ 80 ยอมรับ
เทคโนโลยีและนำไปปรับใช้ในกระบวนการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด
3. มีอาคารรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตรที่ก่อสร้างตามมาตรฐาน จำนวน
3 หลัง ในพื้นที่ตำบลแหลมสน และตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
4. สินค้าเกษตรพื้นถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวพื้นเมืองสายพันธุอ์ ัลฮัมดุลิล
ลาฮ์ 4 กาแฟโรบัสต้า และพริกไทยสุไหงอุเป อย่างน้อย 1 ชนิด ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นสินค้าเกษตรอัตลักษณ์จงั หวัดสตูล
5. เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอท่าแพ
อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์อัลฮัม
ดุลิลลาฮ์ 4 ในพื้นที่จงั หวัดสตูล
งบประมาณ 150,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดสตูล
งบประมาณ 200,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดสตูล
งบประมาณ 2,270,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
งบประมาณ 2,943,700 บาท
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์
เกษตรมูลค่าสูง
งบประมาณ 494,750 บาท
กิจกรรมที่ 6 พัฒนา Smart Farmer เป็น Smart Entrepreneur
งบประมาณ 334,400 บาท
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หัวข้อ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์อลั ฮัมดุลลิ ลาฮ์ 4 ในพื้นที่
จังหวัดสตูล
งบประมาณ 150,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 150,000 บาท
นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสตูล
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 062 230 5252
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดสตูล
งบประมาณ 200,200 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 200,200 บาท
นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสตูล
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 062 230 5252
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดสตูล
งบประมาณ 2,270,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 2,270,000 บาท
นายวีระพจน์ เรืองมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ สตูล
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089 876 7372
ก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
งบประมาณ 2,943,700 บาท
งบลงทุน
2,943,700 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดสตูล
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 062 230 5252
ยกระดับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง
งบประมาณ 494,750 บาท
งบลงทุน
250,000 บาท
งบดำเนินงาน 244,750 บาท
นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ : 061 413 4354
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หัวข้อ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
พัฒนา Smart Farmer เป็น Smart Entrepreneur
งบประมาณ 334,400 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 334,400 บาท
นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง ตำแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ : 061 413 4354
1.สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2.สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
3.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ 6,393,050 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
3,193,700 บาท
รวมงบดำเนินงาน 3,199,350 บาท
1. เกษตรกรจำนวน 330 ราย มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการ
ผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวนาปี และการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
2. เกษตรกรจำนวน 330 ราย นำองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตไปปรับ
ใช้ในกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพือ่ เพิม่ ปริมาณและ
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
3. มีอาคารรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ตำบล
แหลมสน และตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
4. มีสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ชนิด
5. เกษตรกรจำนวน 10 ราย สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
1. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสตูลเพิม่ สูงขึ้น
2. คุณภาพของผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพิม่ สูงขึ้น
3. ทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทางการเกษตรได้รบั การปรับปรุง
คุณภาพ
4. ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
5. เกิดการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่น
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลชายฝัง่
เพื่อความมั่นคงทางอาหารและหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ผู้ประกอบการ และเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเกษตรกร สร้างฐานการเกษตร
อุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
4. หลักการและเหตุผล
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ติดทะเลระยะทาง 144.8 กิโลเมตร ใน 4 อำเภอ
คือ อำเภอเมื องสตูล อำเภอท่ าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่ ง หว้า มี
เรือประมงพื้นบ้านขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมเจ้า
ท่า จำนวน 2,557 ลำ และมี เรือขนาดเล็กที่ ขึ้นทะเบียนอีก ประมาณ
500 ลำ มี ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวประมง (ทบ.3) กับ สำนักงานประมง
จังหวัดสตูล จำนวน 4,258 ราย เนื่องด้วยมีชาวประมงพื้นบ้านจำนวน
มากและการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม ทำให้การทำประมงพื้นบ้าน
มีต้นทุ นสูงขึ้น การบริห ารจัดการทรัพยากรทะเลชายฝั่ง โดยการสร้าง
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ จึงเป็นวิธีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสามารถ
สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชาวประมงพื้นบ้าน รวมทั้งสร้างความมั่นคงทาง
อาหารและหนุนเสริมเศรษฐกิจของชุม ชนประมงพื้นบ้านได้อย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิม่ แหล่งทำการประมงพื้นบ้านโดยการสร้างทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
เพื่อความมั่นคงทางอาหารและหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การรวมกลุม่ และสร้างกิจกรรมให้
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลชายฝั่ง ปีละไม่
น้อยกว่า 8 กลุ่ม
2. ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำชายฝั่งได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
7. พื้นที่เป้าหมาย
อำเภอชายทะเลจังหวัดสตูล 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอ
ท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า
8. กิจกรรมหลัก
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำและจัดวางซัง้ กอ
งบประมาณ 1,836,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมชาวประมงพื้นบ้านด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลชายฝัง่ กฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ 144,000 บาท
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8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)

๑3.ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
การจัดทำและจัดวางซั้งกอ
งบประมาณ 1,836,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,836,000 บาท
นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-772201
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
การฝึกอบรมชาวประมงพื้นบ้านด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลชายฝั่ง กฎหมายประมงและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
งบประมาณ 144,000 บาท
งบลงทุน บาท
งบดำเนินงาน 144,000 บาท
นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-772201
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
1.สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ 1,980,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 1,980,000 บาท
1. ชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 8 กลุ่มๆ ละ 30 คน
2. ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายประมงและ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
1. ชาวประมงพื้นบ้านมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล
ชายฝั่ง
2. ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้จากการทำประมงเพิ่มมากขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์เพือ่ ความปลอดภัยและความ
มั่นคงทางอาหาร
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางพัฒนาที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมการเพิม่ มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั แบบครบวงจรในลักษณะ Smart
Farming
4. หลักการและ
จังหวัดสตูล มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ แพะเนื้อ
เหตุผล
เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงโคเนื้อ -แพะเนื้อ เป็นอาชีพ
ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 7,973 ราย โคเนื้อ จำนวน 36,905 ตัว เกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะเนื้อ จำนวน 5,079 ราย แพะเนื้อ จำนวน 31,263 ตัว
และมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะยกระดั บ และพั ฒ นาการเลี้ ยงปศุ สั ตว์ ให้ ได้
มาตรฐาน เพื่อ ตอบสนองความต้ องการของตลาดยุคใหม่ เนื่องจาก
ปัจ จุบั นผู้ บ ริโภคมี ความต้อ งการอาหารที่ มี คุณ ภาพได้ ม าตรฐานและ
ปลอดภัย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค เนื้อแพะ เช่น สเต็ก, บาร์บิคิว
แฮมเบอร์เกอร์, เนื้อย่าง, เนื้อแดดเดียว, เนื้อสวรรค์, เนื้อทุบ เป็นต้น จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางภาครัฐต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ แพะเนื้อ ให้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนา
และยกระดั บ การผลิตโคเนื้ อ แพะเนื้ อ ให้ มี คุ ณ ภาพได้ม าตรฐานและ
ปลอดภัย มีความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้
เกษตรกรมี รายได้เพิ่ มขึ้ น การพั ฒ นาและยกระดับ การผลิตโคเนื้ อให้ มี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีความจำเป็นต้องพัฒนาสุขภาพสัตว์ของแม่พันธุ์โค
เนื้อให้มีสุขภาพที่ดี มีความสมบูรณ์พันธุ์ และมีจำเป็นต้องปรับปรุงพันธุ์โค
เนื้อโดยวิธีการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ดี ซึ่งในปัจจุบันเวชภัณฑ์ยา
สัตว์และน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ดีจากต่างประเทศที่ทางราชการสนับสนุน ยังมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 2 0 ปี (25 61 -2 58 0) ด้ า น การสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน การเกษตรสร้างมูลค่าเน้นเกษตรคุณภาพสูง
และขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสําคัญ
กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ มูลค่า และความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิม และสร้างฐานอนาคตใหม่ ที่
สร้างรายได้ สูง ทั้ ง เกษตรอั ต ลัก ษณ์ พื้ นถิ่ น เกษตรปลอดภั ย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
สูงขึ้น
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
กรอบแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13 (พ.ศ.
2566-2570) เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี
กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2566-2570 การพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
ของภาค โดยพัฒ นาการผลิตและแปรรูป การเกษตรมู ล ค่ าสูง บนฐาน
นวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ-แพะเนื้อ คุณภาพสูง
ให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อพัฒ นาสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อให้มี ความสมบูรณ์พันธุ์ รองรับการ
ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยวิธีการผสมเทียม
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
(โคเนื้อ) ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยวิธีการผสม
เทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ดี)
4. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การทำธุ ร กิ จ การผลิ ต โคเนื้ อ -แพะเนื้ อ
คุณภาพสูง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
5. เพื่ อ ถ่ ายทอดความรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้ านการแปรรู ป และการทำ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค-เนื้อแพะ ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าปศุสัตว์
7. เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
8. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการผลิตและการตลาดโคเนื้อ-แพะเนื้อคุณภาพสูง เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของแม่พันธุ์โคเนื้อที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของแม่พันธุ์โคเนื้อที่ได้รับการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ดี
เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะ ด้านการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ จากเนื้อโค-เนื้อแพะ เพิ่มขึ้น
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ โคเนื้อ แพะเนื้อ และผลิตภัณฑ์
เนื้อโค เนื้อแพะ
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ประกอบการ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์เนื้อโค-เนื้อแพะ
ค่าเป้าหมาย
1. เกษตรกร จำนวน 120 ราย ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล
(เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 60 ราย เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ จำนวน
60 ราย)

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

353

หัวข้อ

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ

รายละเอียด
2. แม่พันธุ์โคเนื้อของเกษตรกร ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดสตูล ได้รับการ
พัฒนาสุขภาพให้มีความสมบูรณ์พันธุ์ เพื่อรองรับการผสมเทียม จำนวน
1,500 ตัว
3. แม่พันธุ์โคเนื้อของเกษตรกร ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดสตูล ได้รับ
การผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ดี จำนวน 400 ตัว
4. เกษตรกรผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของ
จังหวัดสตูล จำนวน 60 ราย
พื้นที่อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนกาหลง
อำเภอท่าแพ อำเภอควนโดน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพสูง
งบประมาณ 110,700 บาท
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตแพะเนือ้
คุณภาพสูง
งบประมาณ 115,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสุขภาพแม่พันธุ์โคเนื้อ
งบประมาณ 179,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยวิธีการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อโค
พันธุ์ดี
งบประมาณ 320,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและทำ
ผลิตภัณฑ์
งบประมาณ 126,600 บาท
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง
งบประมาณ
110,700 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 110,700 บาท
นายบุญส่ง รัตนพร
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 087-2705763
นายขบวน อินทรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 091-7067828
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตแพะเนื้อคุณภาพสูง
งบประมาณ
115,200 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 115,200 บาท
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ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
นายบุญส่ง รัตนพร
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 087-2705763
นายขบวน อินทรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
เบอร์โทรศัพท์ 091-7067828
พัฒนาสุขภาพแม่พันธุ์โคเนือ้
งบประมาณ
179,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 179,000 บาท
นายบุญส่ง รัตนพร
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 087-2705763
ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อโดยวิธีการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ดี
งบประมาณ
320,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 320,000 บาท
นายบุญส่ง รัตนพร
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 087-2705763
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์
งบประมาณ
126,600 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 126,600 บาท
นายบุญส่ง รัตนพร
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 087-2705763
สำนักงานปศุสัตว์จงั หวัดสตูล, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน
2566)
งบประมาณ 851,500 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 851,500 บาท
1. เกษตรกร ผู้ป ระกอบการแปรรูป และผลิ ตภัณ ฑ์ ได้รับ ความรู้และ
เทคโนโลยีในด้านการผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาด
โคเนื้อ-แพะเนื้อคุณภาพสูงเชิงธุรกิจ
2. แม่พันธุ์โคเนื้อของเกษตรกรได้รับการพัฒ นาสุขภาพ และได้รับ การ
ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ดี
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13. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
1. เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีในด้านการผลิต โคเนื้ อ
แพะเนื้อคุณภาพสูง ไปพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต
2. แม่พันธุ์โคเนื้อของเกษตรกรมีความสมบูรณ์ พันธุ์พร้อมรับ การผสม
เทียม
3. โคเนื้อที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ดี มีคุณภาพและมี
มูลค่าสูง
4. เกษตรกร ผู้ป ระกอบการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ สามารถนำความรู้
และเทคโนโลยีในด้านการแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค-เนื้อแพะ
ไปพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
5. สิ น ค้ าปศุ สั ต ว์ โคเนื้ อ แพะเนื้ อ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื้ อโค เนื้ อ แพะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
6. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านการจัดการอาหารสัตว์
7. เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
8. จังหวัดสตูล มีความมั่นคงทางอาหาร
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ : 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการคลังอาหารชุมชน ตำบลเข้มแข็ง สร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร
อย่างยั่งยืน
2.ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
3.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมการสร้างคลังอาหารชุมชนและตลาด
เกษตรอินทรียห์ รือตลาดสีเขียวเพื่อสร้างสุขอย่างยั่งยืน
4. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ วิก ฤตการแพร่ร ะบาดของไวรัส โคโรนา 2019
(โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆ ด้าน และทำให้
เกิดภาวะปกติแบบใหม่ (New Normal) ที่ต้องหันมาพึ่งพาตนเอง เพื่อลด
ความเดื อ นร้อ นจากผลกระทบของภาวะวิก ฤตดั ง กล่ า ว นำไปสู่ ก าร
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชุมชนในระยะยาว ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่งเป็ นแนวทางในการพัฒ นาประเทศ ตามวิสัยทัศน์
“ประเทศมี ความมั่ นคง มั่ งคั่ง ยั่ง ยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้วด้วยการ
พั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”เป็ น การพั ฒ นาให้
ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข สร้างพื้นฐานการพึ่งตนเอง
ลดความเหลื่อมล้ำในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศ มีความเข้มแข็ง
ในการใช้ ค วามสามารถบริ ห ารจั ด การชี วิ ตและบริ ห ารจัด การชุ ม ชน
ส่งเสริมการสร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมความเสมอภาค
และเป็นธรรม
3.
เพื่ อ การพั ฒ นาหมู่ บ้ านและชุ ม ชนท้ อ งถิ่น ตามหลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ มุ่ ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล เป็ น ธรรม และมี
ภูมิคุ้ม กั นให้กั บ ครอบครัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทั้ งจาก
ภายในชุม ชน ประเทศ และภายนอกจากสังคมโลก โดยเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แต่ละครัวเรือนได้รับการพัฒนาอย่างบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและศาสตร์พระราชาที่ สอดคล้องกั บภูมิ
สังคมที่แตกต่างกันทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และอั ตลัก ษณ์ ของแต่ล ะท้ องถิ่น “แนวทางการสร้างความมั่ น คงทาง
อาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อนำไปสู่การเป็น “คลังอาหารชุมชน”
อย่างมั่นคง จึงต้องเสริมสร้างให้เป็นวิถีชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ระดับครัวเรื อน
หมู่บ้าน ตำบล ตามลำดับ ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนคือ ประชาชน
สามารถเข้ าถึ ง อาหารได้โ ดยไม่ ข าดแคลน เป็ น อาหารที่ มี คุ ณ ค่ าทาง
โภชนาการ ปลอดภัย ตอบสนองต่อความต้องการ เพียงพอต่อการบริโภค
เพื่ อ ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจที่ สดใสเบิก บาน โดยจะต้อง
ได้รับอาหารที่เพียงพอ
4.
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รายละเอียด
5.
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของโภชนาการที่ดี ใช้ประโยชน์จากอาหารตามหลัก
ทางด้านของความปลอดภัยและสุขอนามั ย และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร
สมการ “ความมั่นคงทางอาหาร” จึงเท่ากับ “ความมั่นคงทางชีวิต” ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างแน่นอน และการมุ่ งสู่การเป็นตำบลที่มีคลังอาหารชุมชนที่ยั่งยืนแล้ว ส่งผลให้
สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็นสังคมอุดมสุข สังคม
แห่งการเกื้อกูลต่อกัน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และวิถีชุม ชน ในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเป็น “คลังอาหาร
ชุมชน” อย่างมั่นคง
๒. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยการเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่
ชุมชน ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน ด้วยอัตลั กษณ์และภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นสตูล
๓. เพื่อสร้างแนวคิดและพลังชุมชนในการอนุรัก ษ์พันธุก รรมพืช ผัก
และสมุ นไพรพื้นบ้าน เพื่อเสริม สร้างความมั่ นคงทางด้านอาหาร สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. ร้อยละ ๙0 ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีวิถี
ชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อ
นำไปสู่การเป็น “คลังอาหารชุมชน” อย่างมั่นคง
๒. กลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยการสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสตูล
๓. มีฐานข้อมูลและกิจกรรมการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช ผัก และ
สมุนไพรพื้นบ้าน
7. พื้นที่เป้าหมาย
ตำบลนำร่อง อำเภอละ ๑ ตำบล ในพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

จำนวน ๓ กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และวิถีชุมชน เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน
งบประมาณ 238,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาชีพและรายได้ โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน
ด้วยอัตลักษณ์และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นสตูล
งบประมาณ 823,200 บาท
กิจกรรมที่ 3 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผัก และสมุนไพรพืน้ บ้าน
และสร้างคลังอาหารชุมชน
งบประมาณ 1,050,000 บาท
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หัวข้อ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และวิถีชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
งบประมาณ
238,000 บาท
งบลงทุน
บาท
- งบดำเนินงาน 238,000 บาท
นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ 084-8740611
พัฒนาอาชีพและรายได้ โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนด้วยอัตลักษณ์
และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสตูล
งบประมาณ
823,200 บาท
- งบลงทุน
บาท
- งบดำเนินงาน 823,200 บาท
นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ 084-8740611
การอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช ผัก และสมุนไพรพื้นบ้าน และสร้างคลังอาหาร
ชุมชน
งบประมาณ
1,050,000 บาท
- งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,050,000 บาท
นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ 084-8740611
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
งบประมาณ 2,111,200 บาท (งบประมาณจังหวัด)
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 2,111,200 บาท
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีวิถีชุมชนในการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อนำไปสู่การเป็น “คลัง
อาหารชุมชน” อย่างมั่นคง
๒. มีการพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน
ด้วยอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสตูล
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หัวข้อ
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
๓. มี ฐานข้อ มู ล และกิ จ กรรมการอนุ รัก ษ์ พั น ธุก รรมพื ช ผัก และ
สมุนไพรพื้นบ้าน
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ ๙0 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีวิถี
ชุม ชนในการสร้างความมั่ นคงทางอาหารของชุม ชนอย่างยั่งยืน” เพื่ อ
นำไปสู่การเป็น “คลังอาหารชุมชน” อย่างมั่นคง
๒. กลุ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ การพั ฒ นาอาชี พ และรายได้ โดยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นสตูล
๓. มี ฐานข้อ มู ล และกิ จ กรรมการอนุ รัก ษ์ พั น ธุก รรมพื ช ผัก และ
สมุนไพรพื้นบ้านผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1. ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้และวิถีชุมชน ในการสร้างความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเป็น “คลังอาหารชุมชน”
อย่างมั่นคง
๒. ชุมชนมีการพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชุมชน ด้วยอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสตูล ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชน
มีความเข้มแข็ง
๓. ชุม ชนมี การอนุรักษ์พันธุก รรมพืช ผัก และสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์จังหวัดสตูล
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั แบบครบวงจรในลักษณะ Smart
Farming
4. หลักการและเหตุผล
การผลิตปศุสัตว์โค-กระบือ แพะ-แกะในพื้นที่จั งหวัดสตูล ยัง
เป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย ส่วนใหญ่ไม่มี การปลูกสร้างแปลงพืชอาหาร
สัตว์เพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นระบบและยังขาดปัจจัยการผลิต การเข้าถึง
เทคโนโลยีการผลิตที่ ทั นสมั ย เนื่องจากความสำเร็จ ของการเลี้ยงสัตว์
ต้นทุนส่วนใหญ่ของการผลิตสัตว์ (ไม่น้อยกว่า 60% ของต้นทุนทั้งหมด)
เป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ส่วนใหญ่ ไม่ มี แปลงพื ช
อาหารสัตว์และการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ถูกต้องเหมาะสมตาม
หลัก วิชาการจึงส่งผลให้มี ประสิท ธิภาพการผลิตสัตว์ต่ำมาก แต่กลับ มี
ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ สู ง ขึ้ น เหล่ า นี้ เ ป็ น ปั ญ หาที่ ท ำให้ เ กษตรกรไม่ มี
ความสามารถในการผลิตและการแข่งขันที่เข้มแข็งมากพอทำให้ไม่ประสบ
ความสำเร็จในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ การส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืช
อาหารสัตว์และจัดการอย่างประณีต พึ่งพาตนเองให้มีพืชอาหารสัตว์อย่าง
เพียงพอกับความต้องการของสัตว์เลี้ยง จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
เลี้ยงสัตว์และลดต้นทุ นการผลิตลงได้ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่ป ระกอบ
อาชีพด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ในจังหวัดสตูล จำนวน 20,415 ครัวเรือน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึง
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านปัจจัยการผลิตเช่น
แรงงาน ปุ๋ย และอุปกรณ์การเพาะปลูก
2. ในระยะสั้นเป็นแก้ไขปัญหาวิกฤติการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่
3. ในระยะยาวเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการเลี้ยงโคเนือ้
และแพะ โดยการผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีสง่ ต่อให้กบั เกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อและแพะในจังหวัดสตูล ซึ่งยังมีปญ
ั หาขาดแคลนอาหารหยาบสามารถ
เพิ่มปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อและแพะให้มากตามความต้องการของ
ผู้บริโภคและตลาดได้
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หัวข้อ
6. ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
9. หน่วยงานดำเนินการ

รายละเอียด
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการปลูก
พืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมาย
1. เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 180 ราย ในพื้นที่ 7 อำเภอ
ของจังหวัดสตูล
2.เกษตรกรปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ รายละ 2 ไร่ รวม 360 ไร่
พื้นที่อำเภอเมืองสตูล อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนกาหลง
อำเภอท่าแพ อำเภอควนโดน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปลูกสร้างแปลง
หญ้า ให้แก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนือ้ /แพะ
งบประมาณ 115,800 บาท
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต สำหรับทำแปลงหญ้าให้กับ
เกษตรกร งบประมาณ 2,388,000 บาท
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปลูกสร้างแปลงหญ้า ให้แก่
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคเนือ้ /แพะ
งบประมาณ
115,800 บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 115,800 บาท
นายขบวน อินทรักษ์
ตำแหน่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
เบอร์โทรศัพท์ 091-7067828
นายบุญส่ง รัตนพร
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สำนักงานปศุสัตว์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 087-2705763
สนับสนุนปัจจัยการผลิต สำหรับทำแปลงหญ้าให้กับเกษตรกรจำนวน
180 ราย
งบประมาณ
2,388,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 2,388,000 บาท
นายขบวน อินทรักษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
เบอร์โทรศัพท์ 091-7067828
นายบุญส่ง รัตนพร
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 087-2705763
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
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หัวข้อ
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต
(Output)
13. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ 2,503,800 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 2,503,800 บาท
1. ผลผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในพื้นที่ 360 ไร่ ได้ผลผลิต 35,000
กก./ไร่/ปี รวมผลิต 12,600 ตัน/ปี และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 5 ปี
2. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์สามารถลดต้นทุนค่าอาหารหยาบได้ 70,000
บาท/ปี/ราย รวม 180 ราย เป็นเงิน 12.6 ล้านบาท/ปี
1. เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโค – แพะ มีอาหารหยาบให้สัตว์กินอย่างเพียงพอ
2. มีปริมาณโคเนื้อ และแพะเพิม่ ขึ้น ลดการนำเข้าจากนอกพื้นที่
3. เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น จากการจำหน่ายสัตว์เลี้ยง หญ้าสดหรือหญ้าหมัก
4. เกิดอาชีพการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อจำหน่าย
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิติที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเกษตรปลอดภัย
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพั ฒ นาที่ 9 ส่ง เสริม และพัฒ นาศัก ยภาพเกษตรกร กลุ่ ม
เกษตรกรให้ น้อ มนำปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาใช้ในการเกษตรให้
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่เพื่อผลิตสินค้าเกษตรในระดับครัวเรือนและ
เชื่อมโยงชุมชน
4. หลักการและเหตุผล
จังหวัดสตูลที่มีพื้นที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา
ทำให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ส่วนช่วง
ฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้ง่าย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปลูกพืช
อีกทั้งสภาพดินที่มีปัญหาเรื่องข้อจำกัดในการปลูกพืช เช่น ปัญหาดิ นตื้น
ในพื้นที่ดอน ดินเค็มชายทะเล ดินค่อนข้างเป็นทรายในพื้นที่ลุ่ม ดินทราย
และดินเปรี้ยวล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเจริญ เติบโตของพืช นอกจากนี้
จังหวัดสตูลยังมีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน มีฝนตกชุกตลอดปี
ทำให้เกิดน้ำท่ วมขังได้ง่ายโดยเฉพาะพื้นที่ ราบลุ่ม และเกิ ดการชะล้าง
พังทลายได้ง่ายในพื้นที่ลาดชันอีกทั้งแรงตกกระทบของเม็ดฝนทำให้เ ม็ด
ดินในหน้าดินเกิดการแตกกระจายชะล้างพังทลายได้ง่ายส่งผลให้ดินขาด
ความเหมาะสมต่อการปลูกพืช มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำขาดธาตุอาหารพืช
โดยเฉพาะในช่วงการปลูก ผัก หลัง ฤดูก าลเก็ บ เกี่ ยวข้าว เกษตรกรต้อง
พึ่งพาปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ผลจาก
การที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุสำคัญ ที่
ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูร ณ์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของดิน ดินไม่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ศักยภาพในการ ผลิตลดลง นอกจากนี้
ยังมีผลต่อสุขภาพผู้บริโภคทั้งทางตรง และทางอ้อม ผลกระทบทางตรง
คือ เกิดการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตเมื่อนำมาบริโภคทำให้เกิดการ
สะสมสารพิษในร่างกาย เมื่อบริโภคอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ
ทำให้ เกิ ด การสะสมสารพิ ษ ในร่ างกายอยู่เ รื่อ ยๆ และเมื่ อ มากเกิ น ที่
ร่างกายจะรับ ได้อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย สุขภาพร่างกายมี
ความอ่อนแอ ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วเมื่อรับประทานอาหารที่มี
สารเคมีปนเปื้อนจะส่งผลให้การรักษาค่อนข้างหายช้า ยาที่รับประทานไม่
สามารถออกฤทธิ์รักษาอาการป่วยได้เกิดการดื้อยา และในผู้ป่วยบางราย
หากได้รับ สารพิษเข้าไปอาจไปส่ง เสริม ให้อาการเจ็บ ป่วยรัก ษาไม่ ห าย
ส่งผลให้อาการทรุดหนักจนไม่สามารถรักษาได้
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หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
ดังนั้นควรหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชผักแบบเดิมของ
เกษตรกร โดยเน้นการผลิตที่ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ทางการเกษตร ด้วยการนำขยะอินทรีย์ในครัวเรือนมาผลิตปุ๋ยหมัก น้ำ
หมักชีวภาพ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยทดแทนการปุ๋ยเคมี และสารเคมีในระบบการ
ผลิตพืช อีกทั้งเป็นวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้
เกิดประโยชน์ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร
จากสาเหตุและปั ญ หาดังกล่ าว จึง ควรปรับ เปลี่ยนวิธีก ารปลูก ผั ก
แบบเดิ ม ของเกษตรกร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรทำการเกษตรแบบ
ปลอดภัย ลดการปนเปื้อนสารเคมีสู่ผู้บริโภค ปรับปรุงระบบการผลิตให้
สอดคล้อง และสมดุลกับธรรมชาติ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และ
เกษตรกรโดยตรง มุ่งเน้นการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในกระบวนการ
ผลิต โดยการนำขยะอินทรีย์ในครัวเรือน วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิ ตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการลดต้นทุนในการผลิตรวมถึงเป็นการฟื้นฟูภูมิ
ปัญญา และพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ของเกษตรกรให้ได้ในระยะยาวและแก้ไขปัญหาด้านอาหารไม่ปลอดภัย
เป็นมลพิษต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
พั ฒ นาการผลิตสินค้าเกษตรหลัก ของภาคและสร้างความเข้ม แข็งของ
สถาบันเกษตรกร จึงเห็นควรจัดทำโครงการเกษตรปลอดภัย
1. พัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในระดับหมู่บ้าน/บูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ เสริมสร้างความรู้และผลิตอาหารปลอดภัย ป้อน
สู่ชุมชนผู้บริโภค
2. เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่อาหารทีป่ ลอดภัยเป็นที่ตอ้ งการของ
ผู้บริโภค
3. เพื่อนำขยะอินทรีย์ทเี่ กิดจากภาคส่วนต่าง ๆ ปรับใช้ให้อยู่ในรูปของปุ๋ย
อินทรีย์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
4. เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ
1 เกษตรกรและกลุม่ เกษตรกรที่ได้รบั การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
และผลิตอาหารทีป่ ลอดภัย จำนวน 500 ราย
2 เกษตรกรและกลุม่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ
สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง จำนวน 500 ราย
เชิงคุณภาพ
1 เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตอาหารปลอดภัยได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
2 ขยะอินทรีย์ที่ถูกปรับใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ในภาค
การเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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หัวข้อ
7. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
อำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล
(อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอ
ทุ่งหว้า อำเภอท่าแพ และ อำเภอมะนัง )

8. กิจกรรมหลักของโครงการ

จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 นำร่องหมูบ่ ้านเกษตรอินทรีย์
งบประมาณ 1,776,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 การกำจัดขยะอินทรียเ์ พือ่ ชุมชน
งบประมาณ 363,600 บาท
นำร่องหมูบ่ ้านเกษตรอินทรีย์
งบประมาณ 1,776,600 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,776,600 บาท
นายวีระพจน์ เรืองมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินสตูล
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089-8767372
การกำจัดขยะอินทรียเ์ พือ่ ชุมชน
งบประมาณ 363,600 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 363,600 บาท
นายวีระพจน์ เรืองมี ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการสถานีพัฒนาทีด่ ินสตูล
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089-8767372
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)
๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

งบประมาณ 2,140,200 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 2,140,200 บาท
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ และผลิต
อาหารทีป่ ลอดภัยและการกำจัดขยะอินทรีย์ถูกต้อง
1. เกษตรกรและกลุม่ เกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ได้รบั ความรู้และ
พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตของกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงาน
บูรณาการ
2. ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ และมีความ
ต่อเนื่อง
3. เกษตรกรและกลุม่ เกษตรกรและชุมชนมีความรู้และเข้าใจกระบวนการ
กำจัดขยะอินทรีย์อย่างถูกต้องและนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี
4. ขยะอินทรีย์ถูกกำจัดและปรับใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน
ต่อไป
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการประมงสร้างอาชีพชุมชนเพื่อการฟื้นฟูกู้วิกฤตโควิด-19
2. ชื่อแผนงาน

แผนงานที่ 7 แผนงานการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

3. แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้น้อม
นำปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการเกษตรให้เหมาะสมกับ ศักยภาพ
พื้นที่เพื่อผลิตสินค้าเกษตรในระดับครัวเรือนและเชื่อมโยงสู่ชุมชน
จากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันทำให้มีผลต่อ
การประกอบอาชีพ ของประชาชนทั้ งภาคการผลิต การบริก าร และการ
ส่งออกสินค้าของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่ง
ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก รวมถึงจังหวัดสตูลด้วย จึง
ต้ อ งมี ก ารทบทวนทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ที่ ยึ ด หลั ก เสาเดี ย วเพี ย งด้ า นการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก มาใช้เศรษฐกิจฐานรากดั้งเดิมของประชาชนในจังหวัด
สตู ล คื อ ด้ านภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะด้ า นการทำประมงและการ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ ำ ประกอบด้ ว ยสั ตว์ น้ ำ ชายฝั่ ง และสั ต ว์น้ ำ จื ด เพื่ อ ให้
ประชาชนมี อาชีพและมี รายได้ เกิ ดความมั่นคงทางอาหารในจังหวัด สตูล
และสามารถผลิตสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้อย่าง
ต่อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น การพั ฒ นาจัง หวั ดที่ 1 การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านหลังวิกฤตโค
วิด-19
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร / แรงงานที่ได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
3. เพื่อเพิม่ ผลผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในจังหวัดสตูล
1. ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
พื้นที่ 7 อำเภอในจังหวัดสตูล
จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องมือประมงทีไ่ ม่ผิดกฎหมาย
แก่ชาวประมงพื้นบ้าน
งบประมาณ 1,988,800 บาท
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝัง่
งบประมาณ 1,005,600 บาท
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
งบประมาณ 1,005,600 บาท

4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก
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หัวข้อ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

รายละเอียด
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ผิดกฎหมายแก่ชาวประมง
พื้นบ้าน
งบประมาณ 1,988,800 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,988,800 บาท
นายโสภณ อ่อนคง ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสตูล
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-772201
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝัง่
งบประมาณ 1,005,600 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,005,600 บาท
นายโสภณ อ่อนคง ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสตูล
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-772201
นายอดุลย์ แมเร๊าะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
สตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
งบประมาณ 1,005,600 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,005,600 บาท
นายโสภณ อ่อนคง ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสตูล
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-772201
นายอดุลย์ แมเร๊าะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
สตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ 4,000,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 4,000,000 บาท
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หัวข้อ
12. ผลผลิต(Output)

รายละเอียด
1. ชาวประมงพื้นบ้านได้รับการสนับสนุนเครื่องมือประมง ปีละ 400 ราย
2. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้รับความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี
ละ 200 ราย
3. เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้รบั ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ปีละ 200 ราย

๑3.ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

1. ชาวประมงพื้นบ้านมีอาชีพทีม่ ั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
3. เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลพื้นบ้านและพัฒนาตลาดออนไลน์
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของจังหวัด
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 8 การส่งเสริมการแปรรูปและการตลาด
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒ นาที่ 14 พัฒ นาผลิตภัณฑ์ ชุม ชน OTOP และผลิตภัณ ฑ์
ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น และนวัต กรรมวิถี ชุม ชน สู่ ก ารสร้าง Brand การค้าที่
สามารถแข่งขันได้
4. หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2563 ผลผลิตด้านการประมงของจังหวัดสตูลมีมูลค่าสูงถึง
4,278.55 ล้านบาท โดยสาขาที่มีมูลค่าสูง 3 อันดับแรก คือ การประมง
พาณิชย์ มูลค่า 2,394.95 ล้านบาท รองลงมา คือ การทำประมงพื้นบ้าน
มูลค่า 1,048.60 ล้านบาท และการเลี้ยงกุ้งทะเล มูลค่า 835 ล้านบาท
โดยมี เรือประมงพาณิชย์ 351 ลำ เรือ ประมงพื้ นบ้าน 2,484 ลำ และ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3,507 ราย ในช่องทางการกระจายผลผลิต
สินค้าประมงของจังหวัดสตูลอีกทางหนึ่งคือการถนอมอาหาร หรือการแปร
รูป สั ต ว์ น้ ำและเป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า สั ต ว์น้ ำ ปั จ จุ บั น มี ก ลุ่ ม ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ดำเนินการแปรรูปสัตว์น้ำทะเลและผลิตเป็นสินค้าหลายกลุ่ม และมีความ
พร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตอาหารจากสัตว์น้ำที่ได้รับมาตรฐานขั้นปลอดภัย
จากอาหารทะเล นอกจากนี้เยาวชนรุ่นใหม่จะสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการสนับสนุนให้กลุ่มแปร
รูป สัตว์น้ำได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อการันตีคุณภาพ
และสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพทางทะเล
สอดคล้องกับ ประเด็นการพัฒ นาจังหวัดที่ 1 การเติบโตทางเศรษฐกิ จบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเพิม่ มูลค่าสินค้าประมงทะเลแก่กลุม่ ชาวประมงพื้นบ้าน
2. เพื่อสร้างตลาดและผู้จำหน่ายออนไลน์ด้านสินค้าประมงทะเลแปรรูป
3. เพื่อผลิตสินค้าประมงทะเลแปรรูปให้ได้รบั มาตรฐานอาหารและยา (อย.)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือมาตรฐานสินค้าประมงแปรรูปเบือ้ งต้น
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป ไม่น้อยกว่า
8 กลุ่ม
2. กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือมาตรฐานสินค้าประมงแปรรูปเบือ้ งต้น

7. พื้นที่เป้าหมาย

อำเภอชายทะเลจังหวัดสตูล 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอท่าแพ
อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า
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หัวข้อ
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำ
งบประมาณ 2,047,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและชาวประมงพื้นบ้านในการ
จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปในตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้
งบประมาณ 89,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทที่ ันสมัยและสอดคล้องกับ
ตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
งบประมาณ 55,400 บาท
ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำ
งบประมาณ 2,047,000 บาท
งบลงทุน 1,600,000 บาท
งบดำเนินงาน 447,000 บาท
นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-772201
ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและชาวประมงพื้นบ้านในการจำหน่ายสินค้าสัตว์
น้ำแปรรูปในตลาดออนไลน์เพื่อเพิม่ รายได้
งบประมาณ 89,400 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 89,400 บาท
นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-772201
ส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า
งบประมาณ 55,400 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 55,400 บาท
นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล
ประมงจังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-772201

9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ

สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ

งบประมาณ 2,191,800 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน 1,600,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน 591,800 บาท
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หัวข้อ
12. ผลผลิต(Output)

๑3.ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
1. กลุ่มประมงพื้นบ้านมีการแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้รบั มาตรฐานขั้นปลอดภัย
2. ชาวประมงพื้นบ้าน/เยาวชนประมง ได้รบั การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ด้านการตลาดออนไลน์
3. ชาวประมงพื้นบ้านได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการบรรจุภัณฑ์เพือ่ เพิม่
มูลค่า
1. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้จากผลผลิตในทะเลจังหวัดสตูล
2. มีผู้จำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์เพิ่มขึ้น สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
3. มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าประมงทะเลแปรรูปทีท่ ันสมัยออกสู่ตลาด
4. สินค้าประมงทะเลได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือมาตรฐานสินค้าประมงแปรรูปเบือ้ งต้น เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า 20 ผลิตภัณฑ์
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ : 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล สู่การสร้างรายได้ในตลาดดิจิทัลอย่าง
ยั่งยืน
2.ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 9 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
3.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที 14 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้
เติบโตสู่การสร้างเป็นตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่รจู้ ัก แพร่หลาย จน
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด กระบวนการผลั ก ดั น ให้ ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันของนานาประเทศ ได้ส่งผลต่อกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Disruption) ผนวกกับกระแสโลกาภิ
วัตน์ และแรงผลักของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น ดิจิทัล และ
สังคมผู้สูงอายุ ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐจึงเล็งเห็นความสำคัญ
ของการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความมั่ ง คงทางรายได้ จ ากกระแสสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจ จุบันถึงแม้ จ ะมี ความพยายามในการพั ฒ นาสังคมเมื องและ
พั ฒ นารายได้ ผ่ า นการสร้ างโครงสร้ า งพื้ น ฐานมากมาย ซึ่ ง นำความ
สะดวกสบายและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นในสังคมของประชาชนไทยทั่ว
ประเทศ รายได้เชิงครัวเรือนยังคงเป็นรายได้สำคัญในระดับพื้นฐานของ
ชุมชนและสถาบันครอบครัว การผลักดันให้เกิดความมั่นคงทางรายได้
จากการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนและความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การ
สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถหมุนเวียนใช้วัต ถุดิบจากชุมชนและเพิ่ม
มูล ค่า และผลิตภาพทางสังคมได้ ส่งผลต่อการมีร ายได้เพิ่มเติม ระดับ
ครัวเรือนและชุมชน ทำให้เกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้น กระบวนดังกล่าวยัง
สามารถช่วยเหลือให้เกิดการลดปริมาณของสภาวะการย้ายถิ่นทำมาหา
กิ น เข้ า สู่ เ มื อ ง เนื่ อ งจากท้ อ งถิ่ น มี ค วามพร้ อ มและตอ บสนองด้ า น
เศรษฐกิจของปัจเจกและชุมชน
ทั้ง นี้ องค์ความรู้ของการสร้างความชัดเจนทางอัตลักษณ์ และภูมิ
ปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไทย นำไปสู่การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์
เพื่อทำความเข้าใจกับ บริบทของสังคมและการค้าขายที่จะต้องใช้ความ
สร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และทำให้เกิดการเรียนรู้การทำ
ธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่รองรับการปรับตัวของโลกสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืนมาก
ยิ่งขึ้น
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์
ภูมิปัญญา เครือข่ายองค์ความรู้ และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล สู่การสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัล จึงเป็นโครงการที่สามารถนำไปปรับใช้กับ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด สตู ล ที่ มี ค วามหลากหลาย เพื่ อ ให้ บ รรลุ
จุดประสงค์ในการสร้างความภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นตนเอง นำองค์ความรู้
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

รายละเอียด
และภูมิปัญญาท้องถิ่นสตูล มาพัฒนาสู่สินค้าที่เป็นนวัตกรรมพื้นถิ่น เป็น
การสร้างอาชี พ สร้างรายได้ให้ กั บ คนในชุ ม ชนที่ ได้ รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในปัจ จุบัน เช่น การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น ให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง มี
คุณ ภาพชี วิตที่ ดี อยู่ดี มี สุ ข เป็ น การนำแนวทางเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนหรื อ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา จัดการระบบการผลิตและบริโภคที่
มี อ ยู่ ในชี วิ ต ประจำวั น ที่ ชุ ม ชนทำได้ เ องโดยไม่ ยุ่ ง ยากนั ก เกิ ด เป็ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่ผผู้ ลิตชุมชนในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เครือข่ายองค์
ความรู้ และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล
๒. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ให้มีคุณภาพ มีรูปแบบและ
บรรจุภัณฑ์ สู่มาตรฐานเพื่อการเพิม่ มูลค่าสินค้าชุมชนให้มีโอกาสทาง
การตลาดมากขึ้น
3. เพื่อสร้างช่องทางการตลาดรูปแบบของเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั
๑. ร้อยละ 80 ของผูผ้ ลิตชุมชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์
ภูมิปัญญา เครือข่ายองค์ความรู้ และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล
๒. ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ มีรปู แบบและบรรจุภัณฑ์ สูม่ าตรฐานเพือ่ การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าชุมชนให้มโี อกาสทางการตลาดรูปแบบของเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัลมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ 7 อำเภอ ของ
จังหวัดสตูล
จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้ผลิตผูป้ ระกอบการ
OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล
งบประมาณ 139,700 บาท
กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน
สู่มาตรฐานเพื่อการเพิ่มมูลค่าและโอกาสทางการตลาด
งบประมาณ 900,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาช่องทางการตลาดตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล Digital Marketing
งบประมาณ 384,200 บาท
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8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)

รายละเอียด
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูผ้ ลิตผูป้ ระกอบการ OTOP ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล
งบประมาณ 139,700 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 139,700 บาท
นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ 084-8740611
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
พัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน สู่มาตรฐานเพื่อ
การเพิม่ มูลค่าและโอกาสทางการตลาด
งบประมาณ .900,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 900,000 บาท
นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 084-8740611
พัฒนาช่องทางการตลาดตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล Digital
Marketing
งบประมาณ 384,200 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 384,200 บาท
นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ 084-8740611
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ 1,423,900 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
- บาท
รวมงบดำเนินงาน 1,423,900 บาท
๑. ผู้ผลิตชุมชนมีความรู้และความสามารถในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เครือข่ายองค์
ความรู้ และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล
๒. ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนมีคุณภาพ มีรปู แบบและบรรจุภัณฑ์
สู่มาตรฐานเพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น
3. มีช่องทางการตลาดรูปแบบของเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลั
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13. ผลทีล่ ัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
เชิงปริมาณ
๑. ร้อยละ 80 ของผูผ้ ลิตชุมชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์
ภูมิปัญญา เครือข่ายองค์ความรู้ และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูล
๒. ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ มีรปู แบบและบรรจุภัณฑ์ สูม่ าตรฐานเพือ่ การเพิ่ม
มูลค่าสินค้าชุมชนให้มโี อกาสทางการตลาดรูปแบบของเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัลมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ผลิตชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสามารถสร้างสรรค์ต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เครือข่ายองค์
ความรู้ และวัฒนธรรมท้องถิ่นสตูลได้
๒. จังหวัดสตูลมีผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ มีรูปแบบและ
บรรจุภัณฑ์ สู่มาตรฐานเพื่อการเพิม่ มูลค่าสินค้าชุมชนให้มีโอกาสทาง
การตลาดของเศรษฐกิจยุคดิจทิ ัลมากขึ้น
๓. ชุมชนเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถ
ปรับตัวกับโลกในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น
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แบบ จ.1-1

1.
2.
3.

4.

5.

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ
เพิ่มรายได้
ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 9 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 15 พัฒนา และยกระดับทักษะฝีมอื แรงงาน
ส่งเสริมการมีงานทำ มีทักษะแรงงานที่แข่งขันได้และเข้าถึง
สวัสดิการประกันสังคม เพือ่ การพึ่งพาตนเองทางรายได้ทมี่ ั่นคง
และยั่งยืน
หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิด
การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาค
บริ ก ารที่ มี บ ทบาทสำคัญ ในระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยเพราะ
นอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวม
ของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่ อให้เกิดธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องอีก
มากมาย อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของ
ที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน และการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
จังหวัดสตูล ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มี ศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวสูง
เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และหลากหลายทั้งแหล่ง
ท่องเที่ ยวทางทะเล และสามารถสร้างคุณค่าและมู ลค่าแก่จังหวัดและ
ชุมชนจากการได้รับรองเป็นอุทยานธรณีโลก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการพั ฒ นาประเทศตามนโยบายของรัฐ บาล ซึ่ง การพั ฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย วนั้ น บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง พนั ก งานผู้
ให้บริการ ชุม ชน หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของแหล่งท่ องเที่ยว ถือเป็น
องค์ ป ระกอบที่ ส ำคัญ ที่ ท ำให้ การท่ องเที่ ยวมี คุณภาพ เพื่ อสร้างความ
เชื่อมโยงแหล่งท่ องเที่ ยว Geo park และสร้างมู ล ค่าเพิ่ม ของสินค้าและ
บริการให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ใหมีความรูและทักษะฝมือสอดคลอง
กั บ 6 ก ลุ ม อุ ตสาห กรรม เป าห ม าย (ดิ จิ ทั ล ระบ บ อั ตโน มั ติ
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ชีวภาพ ปญญาประดิษฐ และหุนยนต)
2. กำลังแรงงานในพื้นที่สามารถนำเทคโนโลยี มาพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ผู้ประกอบการ และให้แรงงานมีทักษะฝมือ
มีสมรรถนะสูงขึ้น และผู้ประกอบการมีรายไดสูงขึ้น
4. สร้างชุมชน ผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ได้รับ
การพัฒนาทักษะ
5. เพื่อให้ผู้ตกงาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มีความรู้ มีทักษะ
ฝีมือ มีโอกาสปรับเปลี่ยนอาชีพ มีอาชีพ มีรายได้
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หัวข้อ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
7. พืน้ ที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
6.เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความสามารถมีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น มี
อาชีพ มีรายได้
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ตามเป้าหมาย 700 คน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล และพื้นที่ 7 อำเภอในจังหวัดสตูล
จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ฝึกยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
ด้านการท่องเที่ยว
งบประมาณ 735,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับ
การทำงาน ศตวรรษ 21
งบประมาณ 1,033,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานผู้ตกงานและได้รับผลกระทบ
จากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
งบประมาณ 1,033,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมผูส้ ูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
งบประมาณ 293,700 บาท
ฝึกยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยว
งบประมาณ
735,400 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 735,400 บาท
นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
เบอร์โทร 0 7470 3717 มือถือ 085 4838606
นางปิยะรัตน์ ลัภกิตโร ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทร 0 7472 4142 มือถือ 081 1747941
ฝึกอบรมการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน
ศตวรรษ 21
งบประมาณ
1,033,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,033,000 บาท
นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
เบอร์โทร 0 7470 3717 มือถือ 085 4838606
นางปิยะรัตน์ ลัภกิตโร ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทร 0 7472 4142 มือถือ 081 1747941
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8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
9. หน่วยดำเนินงาน
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

รายละเอียด
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานผู้ตกงานและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)
งบประมาณ
1,033,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,033,000 บาท
นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานสตูล
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
เบอร์โทร 0 7470 3717 มือถือ 085 4838606
นางปิยะรัตน์ ลัภกิตโร ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทร 0 7472 4142 มือถือ 081 1747941
ฝึกอบรมผูส้ ูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
งบประมาณ
293,700 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 293,700 บาท
นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมอื แรงงานสตูล
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
เบอร์โทร 0 7470 3717 มือถือ 085 4838606
นางปิยะรัตน์ ลัภกิตโร ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทร 0 7472 4142 มือถือ 081 1747941
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ
3,095,100 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 3,095,100.- บาท
แรงงานได้รบั การพัฒนาศักยภาพ จำนวน 700 คน
1. แรงงานมีศักยภาพ มีความพร้อมในด้านการบริการและการท่องเที่ยว
2. แรงงานมีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนะคติที่ดีในการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว
3. สร้างชุมชน ผูป้ ระกอบกิจการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยว และด้านเทคโนโลยี
4. แรงงานได้รบั การยกระดับ (Up Skill) และมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน มีทกั ษะ มีองค์ความรูส้ อดคล้องกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
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รายละเอียด
5. แรงงานมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล
และความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถปรับตัวและปฏิบัติงาน
ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
6. แรงงานมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับทีส่ ามารถต่อยอดไปสู่
การสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
7. กำลังแรงงานในพื้นที่สามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและตอยอด
ทางธุรกิจ
7. ผู้ตกงาน ผู้ได้รบั ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีโอกาสปรับเปลี่ยนอาชีพ มีทกั ษะ มีรายได้
8. กลุ่มเป้าหมายผูส้ ูงอายุที่ผ่านการฝึกทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้
ทักษะที่ได้รับไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ตามกำลัง
ความสามารถ พึ่งพาตนเองและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้

.
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ : 1 การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสตูล
2.ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 9 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
3.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับบริการการท่องเที่ยว โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นฐาน
4. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีก ารระบาดใหญ่ไปทั่วโลกในหลายประเทศ รวมถึง ประเทศไทย โดย
รั ฐ บาลและทุ ก ภาคส่ ว น การสาธารณสุ ข ในประเทศไทยกำลั ง เร่ ง
ดำเนินการในการควบคุมการระบาด จากสถานการณ์ ดังกล่าวทำให้ผู้
ผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การท่องเที่ยว
ของชุมชนได้รับผลกระทบ ไม่สามารถขายสินค้าและบริการได้ ตามปกติ
ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒ นาศัก ยภาพของผู้ผ ลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒ นาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เด่นของจังหวัดสตูล และผลิตภัณฑ์
ชุม ชนในแนวทางส่ง เสริม การท่ องเที่ ยวชุม ชนจังหวัดสตูล เสริม สร้าง
ความพร้อมในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP
ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 4.1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทีม่ ีศักยภาพเหมาะสมในการต่อ
ยอดทางการค้า
4.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของชุมชน ทั้งในแง่ของศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และสินค้าของดีชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ ู้จักของชาวไทย และชาว
ต่างประเทศในวงกว้าง
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา จำนวน 70 ผลิตภัณฑ์
2. จำนวนชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ 7 ชุมชน ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นทีร่ ู้จกั แพร่หลายในวงกว้าง
7. พื้นที่เป้าหมาย
7 อำเภอ ของจังหวัดสตูล
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว
ของจังหวัดสตูล งบประมาณ 2,491,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมเส้นทางและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วชุมชน
จังหวัดสตูล งบประมาณ 2,781,000 บาท
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หัวข้อ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)
13. ผลทีล่ ัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
การส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัด
สตูล
งบประมาณ 2,491,500 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 2,491,500 บาท
นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ 084-8740611
ส่งเสริมเส้นทางและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสตูล
งบประมาณ 2,781,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 2,781,000 บาท
นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ 084-8740611
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 30กันยายน 2566)
งบประมาณ 5,272,500 บาท
1. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว 70 ผลิตภัณฑ์
2. มีการประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 7 เส้นทาง
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
๑. ผู้ผลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10จากการจำหน่ายสินค้า
๒. ชุมชนท่องเที่ยว 7 เส้นทางของจังหวัดสตูล ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น
2. เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รบั รู้ อันจะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิจฐานราก
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 9 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

แนวทางการพั ฒ นาที่ 7 พั ฒ นาส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจรในลักษณะ Smart
Farming
การพัฒนาการเกษตรของประเทศในปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาใน
แนวทางเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ไทยและ
จำนวนประชากรที่ ก ำลั ง เพิ่ ม ขึ้ น การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการทำ
การเกษตรจึงมีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต
ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต เพิ่มมูลค่า และผลิตภาพทางการเกษตร โดยการ
นำเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมการเกษตรเข้ า มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
กระบวนการผลิ ต ที่ ส ำคั ญ รวมทั้ ง การประยุ ก ต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ส่งตรงไปยังเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิ จชุมชน
ผ่านการขับ เคลื่อนศูนย์ AIC โดยเน้นความปลอดภัยของพืช สัตว์ และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒ นาระบบตรวจสอบย้อยกลับ การยกระดับ
ภาคการเกษตรไทยเพื่ อ เข้ าสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ จำเป็ น ต้ อ งอาศั ย การ
ขับเคลื่อนโดยเกษตรกรที่ทั นสมัย เกษตรกรที่ ใช้การตลาดนำการผลิต
รู้จักการใช้การบริหารจัดการและเทคโนโลยี ทั้งในการผลิตและแปรรูป
แปลงออกมาเป็ น ธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ ที่ มี ค วามเป็ น ผู้ น ำ รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
ศูน ย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเป็ นสถานที่ ที่ เ ป็น แหล่ ง
เรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีท างการ
เกษตร ภูมิ ปัญ ญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร เป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมระหว่ างภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
เกษตรกร ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ สอด
รับ กั บ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ จึงดำเนิ น
โครงการพั ฒ นาห้ องการเรียนรู้ AIC และพั ฒ นาเว๊ป ไซต์ เพื่อยกระดั บ
มาตรฐานการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรใน
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงาน
สนับ สนุน เทคโนโลยีนวัตกรรม รวมทั้ ง ช่วยยกระดับ คุณ ภาพชีวิตของ
เกษตรกร ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาอย่างยั่งยืน
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หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
เพื่อเป็นแหล่งบริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. ใช้แหล่งเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
๒ ใช้แหล่งเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้แรงงานการผลิต
ทางการเกษตร
อำเภอทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสตูล (อำเภอเมืองสตูล อำเภอควน
โดน อำเภอควนกาหลง อำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และ
อำเภอมะนัง)
จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การสร้างแหล่งเรียนรูฟ้ าร์มอัจฉริยะ
งบประมาณ ๓7๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ 2 การต่อยอดและยกระดับสินค้าเกษตรในจังหวัดสตูล
งบประมาณ 30๐,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตร
งบประมาณ 30๐,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
งบประมาณ 28๐,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านเทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม
งบประมาณ 400,000 บาท
การสร้างแหล่งเรียนรู้ฟาร์มอัจฉริยะ
งบประมาณ
๓7๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน ๓7๐,๐๐๐ บาท
นายวิชัย สังฆะมะณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐๘๑-๖๐๙๑๔๒๔
การต่อยอดและยกระดับสินค้าเกษตรในจังหวัดสตูล
งบประมาณ
30๐,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 30๐,000 บาท
นายวิชัย สังฆะมะณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐๘๑-๖๐๙๑๔๒๔

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
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8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยดำเนินการ
๑0. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
๑1. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตร
งบประมาณ
30๐,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 30๐,000 บาท
นายวิชัย สังฆะมะณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐๘๑-๖๐๙๑๔๒๔
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
งบประมาณ
28๐,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 28๐,000 บาท
นายวิชัย สังฆะมะณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐๘๑-๖๐๙๑๔๒๔
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
งบประมาณ
40๐,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 40๐,000 บาท
นายวิชัย สังฆะมะณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล
หน่วยดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐๘๑-๖๐๙๑๔๒๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
งบประมาณ
๑,๖๕0,๐00 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
- บาท
รวมงบดำเนินงาน ๑,๖๕๐,๐00 บาท
1.ใช้แหล่งเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย
๒.ใช้แหล่งเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในด้านการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้แรงงาน
การผลิตทางการเกษตร จำนวน 5 กิจกรรม
3.ผู้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร สิง่ ประดิษฐ์
นวัตกรรมจากศูนย์ AIC
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13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ(Outcome)

รายละเอียด
๑.เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รบั ไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้
๒.จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนา และเชื่อมโยงให้เป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทีเ่ ป็นที่ยอมรับ มีระบบการจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานในการรับรองนักท่องเที่ยว
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาน้ำจืดเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนแก่
เกษตรกรจังหวัดสตูล
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 9 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพั ฒ นาที่ 7 พั ฒ นาส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจรในลักษณะ Smart
Farming
4. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ ปัจ จุบันความต้องการบริโภคสัตว์น้ำของประชาชนใน
จังหวัดสตูลเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสัตว์น้ำจำพวกปลา ซึ่งเป็นอาหารโปรตีน
ที่ดี มีราคาถูก และเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้เกษตรกรในจังหวัดสตูล
มี ความสนใจในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพิ่ ม ขึ้น ซึ่ง เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อยัง
ชีพ และบริโภคภายในครัวเรือน เกษตรกรยัง ขาดความรู้พื้ น ฐานด้ าน
เทคนิคการทำฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมั ก ประสบปัญ หาการขาด
แคลนลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีเพื่อนำมาปล่อยเลี้ยง รวมทั้งขาดแคลนทุ น
ทรัพ ย์ในการจัดหาอาหารสัตว์น้ำระหว่างการเลี้ยง เป็นต้น ดังนั้น การ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดสตูล จึงมี
ความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และเทคโนโลยี
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการบริโภคภายใน
ครัวเรือน และผลผลิตที่เหลือสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ซึ่ง
สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตในเชิงการค้าได้ เป็นการเสริมสร้างอาชีพ
ที่มั่ นคงให้กั บ เกษตรกรในจังหวัดสตูล โดยโครงการส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ ย งปลาน้ ำ จื ด เสริ ม เศรษฐกิ จ ครั ว เรื อ นแก่ เ กษตรกรจั ง หวั ด สตู ล
ดำเนิ นการในรูป แบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีก ารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ำสู่
เกษตรกรแบบง่าย วิธีการลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่บนพื้นฐานการใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นที่เกษตรกรสามารถหาได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ ไม่ยุ่งยาก ทำ
ง่าย และทำได้จริง ชนิดของพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ เหมาะสมสำหรับส่งเสริม
การเลี้ยงเป็นประเภทปลากินพืช ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไน
ปลาบ้า เป็นต้น โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล มี
บทบาทภารกิจเป็นหน่วยผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดีสำหรับสนับสนุนเกษตรกร ซึ่ง
ชนิดพันธุ์ปลากินพืชดังกล่าว มีความเหมาะสมในการส่งเสริมการเลี้ยงใน
บ่อดิน ซึ่งเป็นระบบการเลี้ยงที่ต้องการปัจจัยในการเลี้ยงน้อย สามารถลด
ต้นทุนการเลี้ยงและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
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5.วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรให้มีสัตว์นำ้ จืดเพียงพอ
ต่อการบริโภคและจำหน่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว
3. เพื่อให้เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได้

6. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 70 ราย
2. เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ด้านประมงไปประกอบอาชีพได้
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เชิงคุณภาพ
ส่งเสริมอาชีพทางเลือกด้านประมงแก่เกษตรกร มีสัตว์น้ำจืดไว้บริโภค
เพิ่มรายได้และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่
ชุมชน
พื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดสตูล

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำจืดแก่เกษตรกร
งบประมาณ 97,780 บาท
กิจกรรมที่ 2 ผลิตและสนับสนุนสัตว์น้ำจืด พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ
งบประมาณ 342,645 บาท
กิจกรรมที่ 3 ติดตามการใช้องค์ความรู้และทักษะ ที่ได้จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไปใช้ประโยชน์
งบประมาณ 20,000 บาท

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่
เกษตรกร
งบประมาณ 97,780 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 97,780 บาท
นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081-5987866

ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ

รายละเอียด
ผลิตและสนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
งบประมาณ 342,645 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 342,645 บาท
นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081-5987866
ติดตามการใช้องค์ความรู้และทักษะที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไปใช้ประโยชน์
งบประมาณ
20,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 20,000 บาท
นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081-5987866
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081-5987866
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

12. ผลผลิต (Output)

เกษตรกรได้รบั การพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 70 ราย มี
ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัมต่อไร่
1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
2. เกษตรกรมีสัตว์น้ำบริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

งบประมาณ 460,425 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 460,425 บาท
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคนคุณภาพ สังคม แห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบ
บริการรัฐทีม่ ีประสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการสือ่ สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรม สร้างฝันคนสตูล สูเ่ มืองแห่งความ
ผาสุกที่ยั่งยืน
๒. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพคน
๓. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้
ของชุมชนและประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลทุกระดับ สมบูรณ์ด้วย
ทักษะศตวรรษที่ 21
๔. หลักการและเหตุผล
สตูล “สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ์” สตูลเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ มีความแตกต่างกับจังหวัดอื่นในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และมีความโดดเด่น ที่แตกต่างจากกลุม่ จังหวัดภาคใต้อันดามัน โดยมี
เป้าหมายการพัฒ นา ให้จังหวัดสตูลเป็นเมื องแห่งความผาสุกที่ ยั่งยืนมี
ความมุ่ งมั่นในการพัฒนาเมืองให้บ รรลุผลสัมฤทธิ์ตามองค์ประกอบของ
การพัฒนาเมืองที่มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีความมั่นคงทางสุขภาพ
ความมั่นคงทางอาหารสูง ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การพั ฒ นาสั งคมมนุ ษย์มี ความก้ าวหน้าเจริญ เติบโตอย่างต่ อเนื่ อง และมี
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร สินค้าชุมชน โดย
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง การ
ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงธรณีที่มีความโดด
เด่นระดับโลก พร้อมทั้งมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ และเป็นเมืองต้นแบบของ
ประเทศที่มีความผาสุก เติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำนั กงานประชาสั มพั นธ์ จั งหวั ดสตู ล ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหลักด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐในระดับจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการ“สื่อสร้างสรรค์ผ่าน
นวัตกรรม สร้างฝันคนสตูล สู่เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นช่องทาง
การขยายผลนโยบายจากภาครัฐ และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่มุ่งให้สตูล
เป็นเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน ครบทุกมิติตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
ด้วยการดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อที่สร้างสรรค์ผ่านวัตกรรม
ในยุค Digital ทั้งสื่อ On Air สื่อ On Line สื่อ On Ground และสื่อ On Print
พร้อมทั้งใช้กลไกของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางข้อมู ล
ข่าวสารของจังหวัด โดยการนำข้อมู ล ข่าวสาร ผลการดำเนิ นงานแผนงาน
โครงการ ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสตูล ที่ มุ่งสร้างประโยชน์ให้กั บ
ประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดการรับรู้
สร้างความเข้าใจ จนเกิดความเชื่อมั่นในภาครัฐ
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หัวข้อ

รายละเอียด
ก่อให้เกิดความร่วมมือ และมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ ประชาชน เอกชน และกลุ่ม
ต่าง ๆ ทุกภาคส่วน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนส่งต่อให้ภาครัฐ
โดยมุ่ งเน้นการสื่อสารข้อมู ล ที่ ประชาชนต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้ ให้เข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่มวัย และครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดสตูล
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้สามารถขยายผล
การดำเนินงานของจังหวัดสู่เป้าหมาย “เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน”
2. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒ นาจังหวัดสตูล ระหว่าง
ภาครัฐ ประชาชน ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
1.
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็น
การพัฒนาจังหวัดสตูล และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารของจังหวัด
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน และมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
๔. เพื่ อให้ผู้บริหารของจังหวัดได้สื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจ ให้เกิ ด
ความเชื่อมั่นในนโยบายการพัฒนาจังหวัด แก่ประชาชนชาวจังหวัดสตูลผ่านสื่อ
วิทยุ
๕.เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งข้อมูล
ภาพ และเสียงเป็นศูนย์กลางข้อมูลแถลงข่าวของจังหวัดสตูล
๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70 ของส่วนราชการ ประชาชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รับทราบ
และขยายผลการดำเนินงานของจังหวัดสตูล เครือข่าประชาสัมพันธ์ทุก
แขนงในจังหวัดสตูล
๗. พื้นที่เป้าหมาย

จังหวัดสตูล

๘. กิจกรรมหลักของโครงการ

จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
งบประมาณรวม ๓19,200 บาท
กิจกรรมที่ ๒ ผู้บริหารพบเครือข่ายประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 120,000 บาท
กิจกรรมที่ ๓ ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านนวัตกรรมในยุค Digital
งบประมาณ 652,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๔ ผู้บริหารสื่อสารนโยบายและประเด็นการพัฒนาจังหวัด ผ่าน
สื่อวิทยุ งบประมาณ 104,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านการ
ประชาสัมพันธ์รองรับการสื่อสารในยุค Digital
งบประมาณ 2๐๐,๐๐๐ บาท
สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
งบประมาณ 319,200 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 319,200 บาท

๘.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๘.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
๘.๔ กิจกรรมหลักที่ ๔
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
๘.๕ กิจกรรมหลักที่ ๕
งบประมาณ

รายละเอียด
นายจรัส บำรุงเสนา ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 09 2246 8373
ผู้บริหารพบเครือข่ายประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 120,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 120,000 บาท
นายจรัส บำรุงเสนา ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 09 2246 8373
ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านนวัตกรรมในยุค Digital
งบประมาณ 652,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 652,000 บาท
นายจรัส บำรุงเสนา ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 09 2246 8373
นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล
สถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 09 2246 8640
ผู้บริหารสื่อสารนโยบายและประเด็นการพัฒนาจังหวัด ผ่านสื่อวิทยุ
งบประมาณ 104,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 104,000 บาท
นายจรัส บำรุงเสนา ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 09 2246 8373
นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล
สถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 09 2246 8640
พัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์รองรับ
การสือ่ สารในยุค Digital
งบประมาณ 2๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 200,000 บาท
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๙. หน่วยงานดำเนินการ
๑๐. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ
๑๑. งบประมาณ
1๒. ผลผลิต (Output)

รายละเอียด
นายจรัส บำรุงเสนา ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 09 2246 8373
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
งบประมาณ 1,395,200 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 1,395,200 บาท
๑. สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ครั้ง
๒. กิจกรรมผู้บริหารพบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ครั้ง
๓. สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 404 ชิ้นงาน
๔. รายการวิทยุ ๕๒ ตอน
๔. เวบไซด์ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์รองรับการ
สื่อสารในยุค Digital จำนวน ๑ เวบไซด์

1๓. ผลลัพธ์จากการ
ประชาชน ภาครัฐ เอกชน และและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดสตูล ร้อยละ
ดำเนินโครงการ (Outcome) ๗๐ เกิดการรับรู้ เข้าใจและมีส่วนร่วม/สนับสนุนการดำเนินของภาครัฐ
ตามประเด็นการพัฒ นาของจังหวัด เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น
ส่งผลให้จังหวัดสตูลก้าวสู่การเป็นเมืองต้นแบบของประเทศที่มีความผาสุก
เติบ โตอย่ างยั่ง ยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง เป็ นไปตาม
เป้าหมายของจังหวัดที่มุ่งสู่ “สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน”
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบ
บริการรัฐที่มปี ระสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ลุ่มยุว
เกษตรกร
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพคน
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้
ของชุมชนและประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ สมบูรณ์
ด้วยทักษะศตวรรษที่ ๒๑
4. หลักการและเหตุผล
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การปรับ เปลี่ ย น
ค่านิยมและวัฒนธรรม เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และมี ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็น
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
รั ฐ บาลได้ ก ำห นดนโยบ ายการป กป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทั้ ง หลาย ตลอดจนเร่ ง ขยายผลตามโครงการและแบบอย่ า งที่ ท รง
วางรากฐานไว้ ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับ
การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงการ
รู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล
การสร้า งภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ในตั ว ตลอดจนใช้ ค วามรู้ ค วามรอบคอบและ
คุณ ธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ ควรจะเป็ น
เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุก
คนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ
สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก ำหนดกลยุทธ์
การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา
ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจสามารถปฏิ บัติต ามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงได้อย่ าง
ถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและกลุ่ม ยุวเกษตรกร ครู/
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หัวข้อ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น จากหลักการ
ดั ง กล่ า ว สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสตู ล สนอง
พระราชดำริฯ โดยส่งเสริม สนับ สนุนโรงเรียนในสังกัดให้จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
จำนวน ๑๕๙ โรงเรียน ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุก
โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านเขาไคร โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว โรงเรียน
บ้านท่ าแพ โรงเรียนบ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ โรงเรียนบ้านกุ บังปะโหลด
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา โรงเรียนบ้านสายควน โรงเรียนผัง
ปาล์ม ๓ และโรงเรียนผังปาล์ม ๑ โรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน ๓ โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) โรงเรียนบ้านดาหลำ
และโรงเรียนบ้านนาแก้ ว รวมทั้ งหมด ๑๓ โรงเรียน จึง เห็นควรจัดทำ
โครงการการเรียนรู้ตามหลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงสู่ก ลุ่ ม ยุ ว
เกษตรกรขึ้น
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เห็นความสำคัญและปฏิบัติตนอยู่ใน
ความซื่อสัตย์ มีคุณลักษณะ ๕ ประการของการเป็นนักเรียนโรงเรียน
สุจริต
๒. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของนักเรียน
๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กบั นักเรียนให้มี
อาชีพเสริม เพิม่ รายได้แก่ตนเองและครอบครัวและดำเนินงานตาม
กิจกรรมของบริษัทสร้างการดี ที่ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงามด้านความสุจริต
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๔. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั
นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น
ตัวชี้วัด นักเรียน ครู และผู้บริหาร ร้อยละ ๘๐ มีหลักคิด หลักปฏิบัติ และ
สามารถปฏิบัติตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
ค่าเป้าหมาย
๑) อบรมสัมมนานักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน ๑๓ โรงเรียน (นักเรียน ๑๐ คน ครู ๑ คน ผู้บริหาร ๑ คน x ๑๓
โรงเรียน = ๑๕๖ คน ผู้มเี กียรติ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ๒๔ คน รวม
ทั้งสิ้น ๑๘๐ คน
๒) ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม และมอบให้โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๓ โรงเรียน เพือ่ นำไปต่อยอด

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

395

หัวข้อ
7. พื้นที่เป้าหมาย

8. กิจกรรมหลักของโครงการ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
๑. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุง่ นางแก้ว)
๒. โรงเรียนบ้านดาหลำ
๓. โรงเรียนบ้านนาแก้ว
๔. โรงเรียนบ้านเขาไคร
๕. โรงเรียนบ้านไร่
๖. โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
๗. โรงเรียนบ้านท่าแพ
๘. โรงเรียนบ้านกลุม่ ๕ ประชารัฐ
๙. โรงเรียนบ้านกุบงั ปะโหลด
๑๐. โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
๑๑. โรงเรียนบ้านสายควน
๑๒. โรงเรียนผังปาล์ม ๓
๑๓. โรงเรียนผังปาล์ม ๑
จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ลุ่มยุว
เกษตรกร งบประมาณ ๑,๕9๓,๗๙๐ บาท
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กลุ่มยุวเกษตรกร
งบประมาณ ๑,๕9๓,๗๙๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน ๑,๕9๓,๗๙๐ บาท
นายประหยัด สุขขี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 081 - 9574838

9. หน่วยงานดำเนินการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ

งบประมาณ ๑,๕9๓,๗๙๐ บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน ๑,๕9๓,๗๙๐ บาท

12. ผลผลิต(Output)

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ๑๓ โรงเรียน มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้
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๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
๑) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างถูกต้อง
๒) นักเรียน ครู และบุคลากรสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง
๓) นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองใช้ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุขและระบบบริการรัฐ
ที่มีประสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ฝึกอบรมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝั่ง
ประจำจังหวัด
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาศักยภาพคน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้
ของชุมชนและประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลทุกระดับ สมบูรณ์ด้วย
ทักษะศตวรรษที่ 21
ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูลคื อ เมืองแห่งความผาสุกที่
ยั่งยืนโดยมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามองค์ประกอบ
ของการพัฒ นาเมื องที่ มี ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกั น ทั้ ง ทางด้านความ
มั่ นคงทางสุขภาพ ความมั่ น คงทางอาหาร และการทำให้ป ระชาชนมี
รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร สินค้าชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปร
รูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงธรณีที่มีความโดดเด่น พร้อมทั้งมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดี มีคุณภาพ และเป็นเมืองต้นแบบของประเทศที่มีความผาสุก เติบโต
อย่างยัง่ ยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งจุดแข็งของจังหวัดสตูลประการหนึ่งคือ ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุ ดมสมบู ร ณ์ มี ป่ าบก ป่ าชายเลน และชายฝั่ ง ทะเลที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
ทะเลที่มี ความสะอาด ปลอดภัยสามารถรองรับ นักท่ องเที่ยวทั้ งในและ
ต่างประเทศ มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวฮาลาล ทำให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งทางบกและทางทะเล โดย
ในทางทะเลนั้น จะมีประชาชนประกอบอาชีพการประมงชายฝั่ง และการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมี ทั้งเป็นอิสระและการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม วิสาหกิ จชุ มชน
โดยเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากที่ สำคัญ ในการสร้างความเข้ม แข็งของ
ครัวเรือน
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรร่ า
2019 โดยส่ง ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ ไทยและ ขยายวงกว้างออกไป
กระทบกับทุกภาคส่วนรัฐบาลโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมผู้ที่มีผลกระทบอย่างทั่วถึงครบทุกระดับ
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลัก

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
ดัง นั้นการเสริม สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ จึง มีความจำเป็น
อย่างยิ่งโดยเฉพาะระดับชุมชนซึ่งถือเป็นฐานราก ส่วนใหญ่ของสังคมไทย
การพัฒ นาผู้ป ระกอบการประมงพื้นบ้านและกลุ่มวิส าหกิ จชุม ชนการ
ท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดสตูล โดยการการส่งเสริมองค์ความรู้ทักษะ
ด้านการซ่อมเครื่องมื อเพื่ อการประกอบอาชีพจึง เป็ นการสร้างความ
เข้ ม แข็ ง การพึ่ ง พาตนเองลดภาระค่ าใช้ จ่ายได้ เป็ น อย่า งดีแ ละการมี
ศูนย์บริการซ่อมถาวร ที่มีทั้ง บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่มาตรฐาน
จึงเป็นการตอบโจทย์การช่วยเหลือพัฒนาได้เป็นอย่างดี
1. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝั่งถาวร
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ศูนย์
2. บริการซ่อมบำรุงและฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝั่ง
3. ลดภาระและสร้างการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนให้ผปู้ ระกอบการอาชีพ
ประมงพื้นบ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวทางทะเล
1. ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดสตูลครอบคลุมทั้ง 4 อำเภอ 115 หมู่บ้าน
ใช้บริการศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝัง่ ฟรีทำให้ลดภาระค่าใช้จ่าย
การซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 200 คนต่อปี
2. ฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝัง่ ให้กบั ประชาชน จำนวน
200 คนต่อปี พร้อมเครื่องมือพื้นฐานในการซ่อม ทำให้สามารถซ่อม
เครื่องยนต์ได้ด้วยตนเอง
จังหวัดสตูล
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์ฝกึ อบรมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝัง่
ถาวรพร้อมอุปกรณ์
งบประมาณ 4,052,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝัง่ ให้สามารถซ่อม
ได้ด้วยตนเองพร้อมมอบเครือ่ งมือพื้นฐานประจำกลุม่ ย่อยของแต่ละ
หมู่บ้าน งบประมาณ 2,310,000 บาท
จัดตั้งศูนย์ฝกึ อบรมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝัง่ ถาวรพร้อม
อุปกรณ์ งบประมาณ 4,052,500บาท
งบลงทุน
2,752,500 บาท
งบดำเนินงาน 1,300,000 บาท
นายสะเทือน สรรพจักร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู
เบอร์โทรศัพท์ 085-8917305
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ

รายละเอียด
ฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝัง่ ให้สามารถซ่อมได้ด้วยตนเอง
พร้อมมอบเครื่องมือพื้นฐานประจำกลุ่มย่อยของแต่ละหมู่บ้าน
งบประมาณ 2,310,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 2,310,000 บาท
นายสะเทือน สรรพจักร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
วิทยาลัยการอาชีพละงู
เบอร์โทรศัพท์ 085-8917305
วิทยาลัยการอาชีพละงู

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ

งบประมาณ 6,362,500 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
2,752,500 บาท
รวมงบดำเนินงาน 3,610,000 บาท

12. ผลผลิต(Output)

๑) มีศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝัง่ แบบถาวรพร้อมอุปกรณ์การ
ซ่อมและระบบฝึกอบรมที่มี มาตรฐาน จำนวน 1 ศูนย์ ผู้ใช้บริการซ่อม
ฟรี 200 คนต่อปี
๒) ฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เรือเล็กชายฝัง่ ให้กับผู้ใช้งานและ
ผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน และกลุม่ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ๒๐๐ คนต่อปี
ผู้ประกอบการอาชีพประมงพื้นบ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยว
ทางทะเลที่เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๐๐ คน ลดภาระการจ้างซ่อมคนละ
๕,๐๐๐ บาทต่อปี รวมลดต้นทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาทต่อปี รวมกับ
ประชาชน
เข้ารับบริการศูนย์ซ่อม จำนวน ๒๐๐ เครื่องต่อปีลดค่าจ้างซ่อมเครือ่ งละ
๕,๐๐๐ บาท รวมลดต้นทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบ
บริการรัฐมีประสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสตูลทุกช่วงวัย
สู่ความผาสุกที่ยงั่ ยืน
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

แนวทางการพัฒนาที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และสุขภาวะของ
ผู้สงู อายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม
จากแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี มี ก รอบการ
ดำเนินงานภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศชาติมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอพียง โดยในมิติด้านสังคมและคุณภาพชีวิตมนุษย์ ได้กำหนด
แผนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ที่มุ่งเน้นวางรากฐานทรัพยากรมนุษย์
อย่างเป็นระบบ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา สร้างความอยู่ดี
มีสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในทุกมิ ติและทุก ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มี ทักษะความพร้อมทั้ ง กาย ใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อเป็น
กลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ
สถานการณ์ด้านคุณภาพชีวิตประชาชนในแต่ละช่วงวัยของจังหวัด
สตูล สามารถสรุป ปัญ หาที่ จำเป็นต้องได้รับการแก้ ไขและพัฒ นา ได้ 4
ประเด็น คือ
1) สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดสตูล ข้อมูลกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จังหวัดสตูลมีผู้สูงอายุ
จำนวน 42,984 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และจากข้อมูลการลงพื้นที่
ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากของ
สำนัก งานพัฒ นาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์จัง หวัดสตูล พบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดศักยภาพและปัจจัยส่งเสริมในการหารายได้ ขาด
การดูแลที่เหมาะสมจากสมาชิกในครอบครัว รวมถึงความเข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่ายหรือองค์กรที่ส่งเสริมการรวมตัวและพลังคุณค่าต่อผู้สูงอายุ
2) สถานการณ์ ด้า นรายได้และอาชี พของคนสตูล ข้อมู ล ดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (HAI) ปี 2562 พบว่า จังหวัดสตูลมีดัชนีย่อยด้าน
ชีวิต การงานต่ ำอยู่ ในลำดั บ ที่ 74 ของประเทศ อัต ราการว่างงานที่
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 มีอัตราการการว่างงานเท่ากับ 1.16 ปี 2563
เพิ่มขึ้นเป็น 2.32 ประกอบกับสัดส่วนประชากรยากจนที่มีแนวโน้มอัตรา
เพิ่ ม ขึ้นทุ กปี ปี 2558 เท่ ากั บ ร้อยละ 7.7 ปี 2560 ร้อยละ 10.2
และปี 2562 ร้อยละ 12.5
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4. หลักการและเหตุผล

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
3) สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดสตูล ข้อมูลในระบบระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ปี 2562 พบว่า
มีครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงจำนวน 888 หลัง ข้อมูลการสำรวจจาก
ระบบ Social map ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พบว่า ครัวเรือนที่ มี สภาพปัญ หาด้านความมั่ นคงและสภาพที่ อยู่อาศัย
จำนวน 800 หลัง และจากข้อมูลสำรวจรายงานคุณภาพชีวิต คนไทย ปี
2562 (จปฐ.) พบว่าจังหวัดสตูลไม่ผ่านตัวชี้วัด ครัวเรือนที่มีความมั่นคง
ในที่อยู่อาศัยและบ้านที่สภาพคงทนถาวร จำนวน 2,236 คิดเป็นร้อยละ
3.11 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ
4) สถานการณ์ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดสตูล ข้อมูลการ
คั ด กรองด้ านพั ฒ นาการเด็ ก ของสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด สตู ล
ปี 2564 พบว่า คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี จำนวน 8,727 คน
มีพัฒนาการสมวัยจำนวน 7,460 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 และมีเด็ก
พัฒ นาการสงสัยล่าช้าจำนวน 1,742 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 ด้าน
โภชนาการ มี ก ารคัดกรองเด็ก อายุ 0-5 ปี จำนวน 19,376 คน ผ่าน
เกณฑ์ สูง ดี สมส่ วน จำนวน 10,519 คิด เป็ น ร้อยละ 51.5 เท่ านั้ น
(เกณฑ์ร้อยละ 62) จากการวิเคราะห์สาเหตุด้านพัฒ นาการและภาวะ
ทุพโภชนาการ พบว่า สาเหตุเกิดจากการเลี้ยงดู การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล
และบางส่วนเกิดจากแม่ติดยาเสพติดระหว่างตั้งครรภ์
จากสภาพปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต คนสตู ล ทั้ ง 4 ประเด็ น
สำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จึงจัดทำ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสตูลทุกช่วงวัย สู่
ความผาสุ ก ที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ตาม
สถานการณ์ข้อมูลดังกล่าว ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก เพื่อตอบสนองต่อสภาพ
ปัญหาที่ตรงจุดและสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์คนสตูลในทุกช่วงวัย ให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนา “สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน”
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนสตูลในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ ที่มีทักษะความพร้อมทั้งกาย ใจ สังคม และสติปัญญา
2. ส่ ง เสริ ม ผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด สตู ล ให้ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ พ ฤฒิ พ ลั ง (Active
Ageing) ในทุ กมิติ ยกระดับศูนย์พัฒ นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมและคุณค่าของผู้สูงอายุ
3. เสริมสร้างทักษะอาชีพและสมรรถนะด้านแรงงานของประชาชนกลุ่ม
เปราะบางให้มีศักยภาพ มีรายได้ที่มั่นคง
4. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิก าร มี สภาพที่ อยู่ อาศัยและ
สิ่งแวดล้อมเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง
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หัวข้อ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
1. ผู้สูงอายุจงั หวัดสตูล ผ่านหลักสูตรกิจกรรมของศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุ จำนวน 1,600 คน
2. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนจนเป้าหมายจากฐานข้อมูล TPMAP ผ่าน
การเสริมสร้างศักยภาพทักษะด้านอาชีพและแรงงาน จำนวน 820 คน
3. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สงู อายุ คนพิการ ได้รับการปรับสภาพที่อยู่
อาศัยและสิง่ แวดล้อมเหมาะสมมั่นคง แข็งแรง จำนวน 70 หลัง
4. ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจังหวัดสตูล ผ่านหลักสูตรการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยจำนวน 2,050 คน
จังหวัดสตูล
จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณ 553,820 บาท
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับและส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
งบประมาณ 1,440,215 บาท
กิจกรรมที่ 3 รวมพลังคนสตูล ร่วมดูแลประชาชนในการซ่อมแซมและ
ปรับสภาพที่อยูอ่ าศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผูส้ ูงอายุและคนพิการ
งบประมาณ 2,870,075 บาท
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
งบประมาณ 847,190 บาท
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พฒ
ั นาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สงู อายุ
งบประมาณ 553,820 บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 553,820 บาท
นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 074-711375
ยกระดับและส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม
งบประมาณ 1,440,215 บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 1,440,215 บาท
นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 074-711375
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หัวข้อ
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม
9. หน่วยงานดำเนินการ

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
รวมพลังคนสตูล ร่วมดูแลประชาชนในการซ่อมแซมและปรับสภาพที่อยู่
อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้สงู อายุและคนพิการ
งบประมาณ 2,870,075 บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 2,870,075 บาท
นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711375
ที่ทำการปกครองอำเภอจังหวัดสตูล
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
งบประมาณ 847,190 บาท
งบลงทุน
- บาท
งบดำเนินงาน 847,190 บาท
นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711375
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการร่วม ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล,
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
งบประมาณ 5,711,300.- บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 5,711,300 บาท
คนพิการ ผูส้ ูงอายุและผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและ
พัฒนาศักยภาพ จำนวน 4,470 คน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเหมาะสม
มั่นคง แข็งแรง
จำนวน 70 หลัง
คนพิ ก าร ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ได้รับ การพัฒ นาทั กษะอาชีพและ
พัฒนาศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถนำความรู้/ทักษะ
ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบข้างได้เป็นอย่างดี
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบ
บริการรัฐทีม่ ีประสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒ นาอาชีพ พัฒ นาคน แก้ จ นคนสตูล ทุ ก ช่วงวัยอย่าง
ยั่ง ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 แผนงานกระจายรายได้ ลดความเหลือ่ มล้ำ สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
3.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสุขภาวะของ
ผู้สงู อายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจนลดความเหลือ่ มล้ำทาง
สังคม
4. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กำหนดนโยบายดำเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่
ระดับ ชาติสู่ร ะดับพื้นที่ มุ่ งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ และเพิ่ม รายได้ให้ป ระชาชนอย่างยั่ง ยืน จากนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสั ง คม โดยการลดความเหลื่ อ มล้ ำทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการแก้ไข
ปั ญ หาในการดำรงชี วิ ต ของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้
กำหนดให้การดำเนินนโยบายแก้ไขปัญ หาความยากจนแบบบูรณาการ
การลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ด้วยการขจัดความยากจนในชนบท เป็น
งานสำคั ญ ของกระทรวงมหาดไทย ในการตอบสนองต่ ออุ ด มการณ์
“บำบัดทุ ก ข์ บำรุง สุข” ซึ่ง ได้ม อบหมายให้ก รมการพั ฒ นาชุม ชนเป็ น
เจ้าภาพหลักในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
การลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ด้วยการขจัดความยากจนในชนบทเกิด
ความต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
แก้ ไขปัญ หาความยากจนแบบบูร ณาการ โดยมี เป้าหมายเพื่อยกระดับ
รายได้ของครัวเรือนยากจนที่ ตกเกณฑ์ จปฐ. เรื่องรายได้ ให้ส ามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว รวมถึงการได้รับการสงเคราะห์
หรือ ดูแลชีวิตได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ครัวเรือนยากจนดังกล่าว
สามารถพึ่งพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดสตูล ได้มี ก ารสำรวจครัวเรือนผู้มี ร ายได้น้ อยและมี ความ
เป็นอยู่ที่ลำบากเดือดร้อน โดยการจัดเวทีในระดับหมู่บ้านทุก หมู่ บ้าน/
ตำบล มีผู้นำชุมชน แกนนำ ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเวที 269
ครั ว เรื อ น และเกษตรกร ประชาชนทั่ ว ไป ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 210 ครัวเรือน รวม 7 อำเภอ รวม
ทั้งสิ้น 479 ครัวเรือน สำหรับในปี ๒๕๖๕ - 2566 คาดการณ์ว่าจะมี
ครัวเรือนยากจนอาจเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและจาก
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 และนโยบายจังหวัดสตูล ได้
กำหนดการขับ เคลื่อนการพัฒ นาจัง หวัดสตูล ในเรื่องการแก้ ไขปัญ หา
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
ความยากจนรายครัวเรือน โดยดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ (Re Check)
ข้อมูลครัวเรือนยากจนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และวางแผนการพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือดำเนินการแก้ไขปัญ หาความยากจนแบบบูรณาการ
โดยสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน เพื่อ
สร้างความผาสุกให้กับประชาชน ตามแนวนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมของรัฐบาลซึ่งตอบสนองต่ออุดมการณ์กระทรวงมหาดไทย ใน
การ “บำบั ดทุ กข์ บำรุงสุ ข” ให้ แก่ ป ระชาชน เพื่อ ให้ จ ำนวนครัวเรือ น
ยากจนของจั ง หวั ด สตู ล หมดสิ้ น ไป โดยส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ครั ว เรือ น
เป้าหมายในการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตตนเองและครอบครัว รวมถึงการ
ได้รับการสงเคราะห์หรือดูแลชีวิตอย่างเหมาะสม และเพื่อให้ครัวเรือน
ยากจนเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
การแก้ ไขปั ญ หาความยากจนโดยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และ
ยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความ
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และครัวเรือนยากจนที่ผ่านการวิเคราะห์จากเวที
ประชาคม และข้อมูลครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP รวมถึงครัวเรือน
เกษตรกร ที่ได้ผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโคโรน่า 2019 ให้สามารถมีชีวิตตนเองและครอบครัวที่ดีขึ้นอย่าง
เหมาะสม อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายในการขจัดความยากจน โดยให้มีการ
จัดตั้ง ศูน ย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒ นาคนทุ ก ช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ทุกระดับเชิงพื้นที่
เพื่อให้เป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เกิดการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ โดยหวังว่าทุกภาคส่วนจะดำเนินงานต่อเนื่องและจริงจังเพื่อ
แก้ไขปัญ หาความยากจน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี ความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศ จึงมี ความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนยากจน ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเอง ด้วยการหาเป้าหมาย
วิกฤติและเยี่ยมบ้าน ร่วมแก้ไขและพัฒ นา เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน ร่วม
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล พร้อมทั้ งการบูร ณาการของทุก ภาค
ส่วนเพื่อให้เกิ ดแผนงาน/โครงการเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
1. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนยากจน
และเกษตรกรประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
2. เพื่อให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และเกษตรกร ประชาชนทั่วไป
ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน
วิชาการ ทักษะอาชีพ และวัสดุในการประกอบอาชีพทีส่ อดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของโครงการ

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2

งบประมาณ

รายละเอียด
1. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และเกษตรกรประชาชนทั่วไป ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 479 ครัวเรือน มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการประกอบ
อาชีพ และการจัดทำแผนลดรายจ่ายเพิม่ รายได้รายครัวเรือน และมี
ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และเกษตรกรประชาชนทั่วไป ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 479 ครัวเรือน มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
1. ครัวเรือนยากจน จำนวน 269 ครัวเรือน
2. เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน
210 ครัวเรือน รวม 479 ครัวเรือน
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติก ารคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัด
ความยากจนและพัฒ นาคนทุ กช่วงวัยอย่างยั่งยืนระดับ จังหวัด อำเภอ
และที ม ปฏิบัติก าร (ระดับ จังหวัด จำนวน 3 ครั้งๆ ละ ๖๐ คน/ระดับ
อำเภอๆละ ๒ ครั้งๆ ละ ๓๐ คน)
งบประมาณ 192,000 บาท
กิ จ กรรมที่ 2 พั ฒ นาอาชี พ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ครัว เรือ นตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๒ วัน รวม 479
คน สนับ สนุนการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เ ข้าร่วมโครงการ
รายละ 5,000 บาท)
งบประมาณ 2,796,320 บาท
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด อำเภอ และทีมปฏิบัติการ
(ระดับจังหวัด จำนวน 3 ครั้งๆ ละ ๖๐ คน/ระดับอำเภอๆ ละ ๒ ครั้ง ๆ
ละ ๓๐ คน)
งบประมาณ
192,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 192,000 บาท
นางศุภมาส เหล็นเรือง
ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ 084-8740611
พัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (อำเภอละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๒ วัน รวม 479 คน
สนับสนุนการประกอบอาชีพตามความถนัดของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ รายละ
5,000 บาท)
งบประมาณ
2,796,320 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 2,796,320 บาท
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ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
นางศุภมาส เหล็นเรือง
ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๐๙๕ เบอร์มอื ถือ 084-8740611

9. หน่วยงานดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

12. ผลผลิต(Output)

13. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินงานโครงการ
(Outcome)

งบประมาณ 2,988,320 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมดำเนินงาน 2,988,320 บาท
๑. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีความรู้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการประกอบอาชีพ และการจัดทำแผน
ลดรายจ่ายเพิม่ รายได้
๒. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางด้าน
วิชาการ ทักษะอาชีพ และวัสดุในการประกอบอาชีพทีส่ อดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
๑. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้รับการแก้ไขตามกระบวนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนรายครัวเรือน
๒. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้รับการแก้ไขตามกระบวนการแก้ไข
ปัญหาความยากจนรายครัวเรือน มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพ การ
จัดทำแผนลดรายจ่ายเพิม่ รายได้รายครัวเรือน และเพิ่มทักษะอาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ครัวเรือนมีอาชีพทางเลือกที่
เหมาะสม สามารถเพิ่มรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัว
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบ
บริการรัฐทีม่ ีประสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการ Satun Global Network of Learning Cities
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 5 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้
ของชุมชนและประชาชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ สมบูรณ์
ด้วยทักษะศตวรรษที่ 21
4. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการบริ ห ารของยู เ นสโก ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 204
(204th session of UNESCO’s Executive Board) ณ องค์การยูเนสโก
สำนั ก งานใหญ่ กรุง ปารี ส เมื่ อ วั น ที่ 17 เมษายน 2561 ได้ รับ รอง
อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) ซึ่ง
ได้พิ จารณาจากองค์ประกอบด้านการมี แหล่งที่ มี คุณค่าด้านธรณีวิท ยา
โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการแบบองค์รวม
ระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัยและการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เชื่อมโยงความสำคัญ
ของมรดกทางธรณีวิท ยาผ่านการท่ องเที่ยวเชิงธรณีวิท ยา โดยจะมีการ
ประเมินซ้ำในช่วงเวลา 4 ปี เพื่อรับรองต่ออีก 4 ปี
ประโยชน์ ข องการเป็ น สมาชิ ก ของอุ ท ยานธรณี โ ลกของยู เ นสโก
(UNESCO Global Geopark) ทำให้ประเทศไทยและจังหวัดสตูล เป็นที่
รู้ จั ก ในระดั บ นานาชาติ เ พิ่ มมากขึ้ น ทั้ งในด้ า นคุ ณ ค่ า ของแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยว เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่ง
จะนำรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ทำให้ประชากรในพื้นที่มีงานทำ
มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ประชากรในพื้นที่ เกิ ดจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหน ส่งผลให้ท รัพยากรธรรมชาติที่ มีคุณค่าได้รับ การ
ปกป้อง คุ้มครองอย่างยั่งยืน ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ตาม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ที่ ได้ ก ำหนด
ยุท ธศาสตร์ สนั บ สนุ น พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของภาคใต้ ให้ เ ป็ น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ยวคุณ ภาพชั้นนำของโลก ตอบสนองวิสั ยทั ศน์ จังหวัด สตูล ที่
กำหนดภาพอนาคตภายในปี พ.ศ. 2564 ให้เป็น “เมืองท่องเที่ ยวเชิง
นิเวศ อุท ยานธรณีโลก เศรษฐกิ จมั่ นคง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”
นอกจากนี้การเป็นอุทยานธรนีโลก ยังก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒ นาแหล่งท่ องเที่ ยวทางธรณี วิท ยาอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งศึก ษา
วิจัยของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
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รายละเอียด
จากการได้รับ รองอุท ยานธรณีส ตูล เป็นอุท ยานธรณีโลก (UNESCO
Global Geopark) นั้ นส่ ง ผลให้ จั ง ห วั ด ส ตู ล เกิ ด การกระตุ้ น ด้ า น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวทั้งระบบ เช่น ล่องแก่ง ดำน้ำ เที่ยวถ้ำ การ
ท่ อ งเที่ ยวพัก ผ่อนหย่อนใจที่ น้ำตก ชายหาด รวมถึงเลือกซื้อของฝาก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย นักท่องเที่ยว
สามารถสัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เสน่ห์ มนต์ขลัง ร่องรอย อดีตแห่ง
ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิถีชีวิตผู้คนที่ ผูก พันกับ พื้นที่
แห่งนี้ ปัจ จุบันพบว่า บุคลากรในพื้นทั้ งหวัดสตูล โดยเฉพาะพื้นที่เขต
อุ ท ยานธรณี โ ลกสตูล จำนวนมากที่ ยัง ขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย ว
เกี่ ยวกั บ อุ ท ยานธรณี โ ลกสตูล ทั้ ง ด้านภู มิ ปั ญ ญา วิ ถีชี วิต วัฒ นธรรม
รวมถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในเขตพื้ น ที่ จึ ง ทำให้ ไ ม่ ต ระหนั ก ถึ ง การมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่า
โดยไม่ ท ำลาย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒ นาบุ คลากรในพื้นที่ ให้มี ความ
พร้อ ม ทั้ ง ความรู้ ความเข้าใจ ร่วมตระหนัก ต่อการอนุ รัก ษ์ การสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม และการใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ างรู้ คุ ณ ค่า รวมถึ ง ให้ มี ทั ก ษะการ
ถ่ายทอดข้อมู ลเกี่ยวกั บ อุท ยานธรณี แก่แขก นักท่ องเที่ยว หรือผู้สนใจ
ทั่วไป มีทักษะการเป็นผู้นำเที่ยว และเป็นเจ้าของบ้านที่ดี ทั้งนี้เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล อย่างยั่งยืน สร้างความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า รวมถึ ง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ
อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว และการท่ องเที่ ยวของประเทศกั บ นานา
ประเทศต่อไป
คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศให้จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่อคิด ค้นนวัตกรรมการศึก ษาและการเรียนรู้เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ท าการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งให้มีการขยายไปยัง
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานอื่น ลดความเหลื่อ มล้ ำในการศึก ษา กระจาย
อำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องให้
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างและพัฒนากลไก
ในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยที่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 แห่ง และ
คาดว่าจะเพิ่ม สถานศึกษานำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน
50 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 150 แห่ง หรือมากว่า
จังหวัดสตูล มี สำนัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัดสตูล ซึ่งมี ภารกิ จในการ
ประสานงานและขับ เคลื่อนนโยบายทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒ นา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล โดยขั บ เคลื่ อ นผ่ า นหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งและสถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล สำนั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของโครง

8.1 กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
ให้มีการให้การจัดการศึกษา การให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีโลกสตูล
(Satun UNESCO Global Geopark) แก่ ผู้ เ รีย นระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ระดับอุดมศึกษา ประชาชน
กลุ่มทั่วไป และประชาชนกลุ่มพิเศษ
การจัดทำ Satun Global Network of Learning Cities มุ่ งเน้ น
พัฒนาครู บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จะดำเนินการ
ในรู ป แบบของการวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (PAR) มี
คณะกรรมการจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้บริห ารหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานระดับท้องถิ่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ก ศ จ .ส ตู ล แ ล ะ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
เชิงยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจังหวัดสตูล
1. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ให้แก่
คนในจังหวัดสตูล และทั่วทุกภูมิภาค
2. เพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพให้กับประชาชนตามช่วงวัย
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark)
4. เพื่อพัฒนาต้นแบบบูรณาการในพหุวฒ
ั นธรรม “Satun Foresight”
1. มีสื่อในการเผยแพร่เกี่ยวกับอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ที่
เข้าใจง่ายและน่าจดจำ
2. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว
3. คนสตูลทุกช่วงวัย มีความรูเ้ กี่ยวกับ Satun Global Geopark มีความ
ตระหนักรู้และร่วมอนุรักษ์ให้ Satun UNESCO Global Geopark มี
ความยั่งยืน
4. ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับ
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
5. มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาล เป็นที่รจู้ ักในภูมิภาคและ
ประเทศ
จังหวัดสตูล
จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมการจัดทำสื่อ Animation หรือสื่อวีดีทัศน์ สำหรับการเรียนรู้
อุทยานธรณีโลก Satun Geopark ตามช่วงวัยประชากร งบประมาณ
1,461,600 บาท
การจัดทำสื่อ Animation หรือสือ่ วีดีทัศน์ สำหรับการเรียนรู้ อุทยานธรณี
โลก Satun Geopark ตามช่วงวัยประชากร
1. การประชุมกำหนดเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ตามช่วงวัย ได้แก่
1) ช่วงปฐมวัย 3 – 6
ปี
2) ช่วงอายุ
7 – 15 ปี
3) ช่วงอายุ
15 – 25 ปี
4) ช่วงอายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
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งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยงานดำเนินการร่วม

9. หน่วยดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
2. การจัดทำสื่อการเรียนรู้และช่องทางการเผยแพร่สื่อ
3. การประชาสัมพันธ์สื่อแก่สาธารณชน
งบประมาณ 1,461,600 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,461,600 บาท
นายอาคม สุชาติพงษ์ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
2. วิทยาลัยชุมชนสตูล
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูล
5. สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล
6. สำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสตูล
7. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
9. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ 1,461,600 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 1,461,600 บาท
1. มีสื่อในการเผยแพร่เกี่ยวกับอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ที่
เข้าใจง่ายและน่าจดจำ
2. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว
3. กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รบั การยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
4. มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาล
1. คนสตูลทุกช่วงวัย มีความรู้เกี่ยวกับ Satun Global Geopark มีความ
ตระหนั ก รู้ และร่ วมอนุ รั ก ษ์ ให้ Satun UNESCO Global Geopark มี
ความยั่งยืน
2. คนสตูลสามารถอยูร่ ่วมกันได้อย่างสันติสุขในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบ
บริการรัฐทีม่ ีประสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
๓. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน
ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งมุ่งขจัดอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยคุกคาม
ด้วยกลไกทางกฎหมาย หลักธรรมทางศาสนา และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
๔. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพ
ติด และปั ญ หาที่ เกี่ ยวเนื่ อ งให้ ได้ม ากที่ สุ ด เพื่ อไม่ ให้ ส่ง ผลกระทบต่อ การ
ดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ความสงบสุขของประชาชน
และสังคมโดยส่วนรวม คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึง
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ โดยกำหนดให้การ
แก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด และสร้ า งความสงบสุ ข ในพื้ น ที่ ชายแดนภาคใต้
เป็ นนโยบายเร่ง ด่วนที่ จ ะต้องได้รับ การป้องกั นและแก้ ไขโดยการบัง คับ ใช้
กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ
จุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคน
ออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ ยวกับ ยาเสพติดให้เห็นผลอย่างชัดเจน และ
จังหวัดสตูลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง และสังคมสันติสุข
ตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยการให้ทุกภาคส่วนได้ตื่นตัว
และเข้ามามี ส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญ หาอย่างจริง จัง ให้มี ผลในทางปฏิบัติ
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และภัย
คุกคามลดลงอย่าต่อเนื่อง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
๕. วัตถุประสงค์ของ
รัฐบาล
โครงการ
2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วน
ร่วมแก้ไขปัญหา
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
๖. ตัวชี้วัดและค่า
1. สัดส่วนจำนวนเยาวชนอายุ 6 - 24 ปี สมัครเป็นสมาชิก TO BE
เป้าหมาย
NUMBER ONE มากกว่าร้อยละ 90
2. สัดส่วนจำนวนศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทที่ควร
ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓0
3. สัดส่วนจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖0
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หัวข้อ
๗. พื้นที่เป้าหมาย
๘. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

๘.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๘.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๘.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
4. สมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ทุกประเภท ทุกระดับ ร้อยละ 100
- พื้นที่ทุกหมูบ่ ้าน ตำบล อำเภอ และส่วนราชการ ของจังหวัดสตูล
- สถานศึกษา องค์กรทางศาสนา สถานบำบัดรักษา สถานประกอบการ ใน
ชุมชนทุกอำเภอ สถานทีจ่ ัดประกวดระดับภาคใต้และระดับประเทศ
จำนวน 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สร้างพัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัด
สตูล ให้ครอบคลุมทุกประเภททุกอำเภอ
งบประมาณ ๕๑๗,๕๐๐ บาท
กิจกรรมที่ 2 ค่ายเตรียมพร้อม TO BE NUMBER ONE
งบประมาณ ๑,๐๑๐,๒๓๐ บาท
กิจกรรมที่ 3 : การแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE
งบประมาณ ๒,๕๖๐,๘๐๐ บาท
กิจกรรมที่ 4 : การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
งบประมาณ ๑๙๙,๒๐๐ บาท
กิจกรรมที่ 5 : มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล
งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท
สร้างพัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล
ให้ครอบคลุมทุกประเภททุกอำเภอ
งบประมาณ ๕๑๗,๕๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 517,500 บาท
นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-732341-2 ต่อ 309
ค่ายเตรียมพร้อม TO BE NUMBER ONE
งบประมาณ ๑,๐๑๐,๒๓๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,010,230 บาท
นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-732341-2 ต่อ 309
การแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE
งบประมาณ ๒,๕๖๐,๘๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 2,560,500 บาท
นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-732341-2 ต่อ 309
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หัวข้อ
๘.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๘.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๙. หน่วยงานดำเนินการ
๑๐. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
๑๑. งบประมาณ
1๒. ผลผลิต (Output)

1๓. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
งบประมาณ ๑๙๙,๒๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 199,200 บาท
นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-732341-2 ต่อ 309 เบอร์มอื ถือ………-……………
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล
งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 270,000 บาท
นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-732341-2 ต่อ 309 เบอร์มอื ถือ………-……………
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ ๔,๕๕๗,๗๓๐ บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 4,557,730 บาท
1. ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถึง
ระดับพื้นที่หมู่บ้าน
2. เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติดให้กับประชาชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง
3. สามารถนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้
4. ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. แกนนำ เยาวชน ในชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการและชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะในการ ให้
คำปรึกษาสมาชิกที่มปี ัญหาแบบเพื่อนช่วยเพือ่ นได้
1. ภาคราชการได้สร้างพลังแนวร่วมในการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติด
2. ลดปัญหาด้านอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยให้กบั ประชาชน
3. จำนวนผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ติดยาเสพติดในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูลลดลง
4. ชุมชนและสังคมในจังหวัดสตูลมีความสงบสุข
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข
และระบบบริการรัฐที่มปี ระสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 5 : ส่งเสริมการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง มุ่งขจัดอาชญากรรม ยาเสพติด
ภัยคุกคามด้วยกลไกทางกฎหมาย หลักธรรมทางศาสนา และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
4. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพ
ติดและปั ญ หาที่ เ กี่ ยวเนื่อ งให้ ได้ม ากที่ สุด เพื่ อไม่ ให้ส่ ง ผลกระทบต่ อการ
ดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุข ของประชาชน
และสังคมโดยส่วนรวม คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึง
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ โดยกำหนดให้การ
แก้ ไขปัญ หายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ เป็น
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ที่จะต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับ
ใช้ ก ฎหมายที่ เ ข้ ม งวดและจัด การกั บ ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ เ ชื่อ มโยงต่ อ เนื่ อ งให้
เบ็ดเสร็จจุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิด เกี่ ยวกั บ ยาเสพติดให้เห็น ผลอย่าง
ชัดเจน และจัง หวัดสตูล กำหนดให้ก ารแก้ ไขปัญ หายาเสพติดเป็นประเด็น
ยุท ธศาสตร์ ข องจั ง หวัด ในการพั ฒ นาคนคุ ณ ภาพ สั ง คมแห่ ง ความ สงบ
เรียบร้อย สันติสุขและระบบริการที่มีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาจังหวัด
สตูล พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 โดยการให้ทุก ภาคส่วนได้ตื่นตัวและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ ไขปัญ หาอย่างจริงจัง ให้มี ผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนและ
ต่อ เนื่อ ง บรรลุเป้าหมายปัญ หาอาชญากรรม ยาเสพติด และภัยคุกคาม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
5. วัตถุประสงค์ของ
ติดของรัฐบาล
โครงการ
2. เพื่อส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและเข้า
มามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนให้มีงานอาชีพ มีรายได้ มีที่
อยู่อาศัย และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถึง
6. ตัวชี้วัดและค่า
ระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน
เป้าหมาย
2. สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ
3. เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติดให้กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม

8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
4. สังคมอยูร่ ่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย และสันติสุข
5. ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
6. สามารถค้นหาผู้เสพผู้ติด เข้าสูร่ ะบบบำบัดรักษาทุกระบบ ได้ตาม
เป้าหมายของจังหวัด
7. ผู้ผ่านการบำบัดมีอาชีพสุจริต เลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่กลับไปพึ่ง
ยาเสพติดอีก
8. จำนวนผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ติดยาเสพติดในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูลลดลง
- พื้นที่ทุกหมูบ่ ้าน ตำบล อำเภอ และส่วนราชการ ของจังหวัดสตูล
- สถานศึกษา องค์กรทางศาสนา สถานบำบัดรักษา สถานประกอบการใน
ชุมชนทุกอำเภอ
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ด้านการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน
งบประมาณ 1,200,700 บาท
กิจกรรมที่ 2 ด้านพัฒนาและส่งเสริมชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบครบวงจร งบประมาณ 1,179,000 บาท
ด้านการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน
งบประมาณ
1,200,700 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน
1,200,700 บาท
นายทศพล สวัสดิสุข ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดสตูล/หัวหน้าสำนักงาน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7472 4632
นายทศพล สวัสดิสุข ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดสตูล
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (กลุ่มงานความมั่นคง)
เบอร์โทรศัพท์ 0 7471 1053
1. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล
2. ที่ทำการปกครองอำเภอละงู
3. ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง
4. ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน
5. ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ
6. ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า
7. ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง
ด้านพัฒนาและส่งเสริมชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
งบประมาณ
1,179,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน
1,179,000 บาท
พลตำรวจตรี อรุษ แสงจันทร์ ตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7472 1877
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9. หน่วยดำเนินการ

รายละเอียด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

12. ผลผลิต (Output)

13. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

งบประมาณ 2,379,700 บาท
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 2,379,700 บาท
1. ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได้ถึงระดับพื้นทีห่ มูบ่ ้าน
2. เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติดให้กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง
3. สามารถนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้
4. ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. ภาคราชการได้สร้างพลังแนวร่วมในการแจ้งเบาะแสด้านยาเสพติด
2. ลดปัญหาด้านอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยให้กบั ประชาชน
3. จำนวนผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ติดยาเสพติดในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูลลดลง
4. ชุมชนและสังคมในจังหวัดสตูลมีความสงบเรียบร้อย และสันติสุข
5. ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถึง
ระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบ
บริการรัฐที่มปี ระสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 7 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพั ฒ นาที่ 5 ส่ ง เสริ ม การจั ด ระเบี ย บความสงบเรี ย บร้อ ย
ในหมู่ บ้ าน ชุ ม ชนและสั ง คมให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มุ่ ง ขจั ด อาชญากรรม
ยาเสพติด ภัยคุกคามด้วยกลไกทางกฎหมาย หลัก ธรรมทางศาสนา และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
4. หลักการและเหตุผล
การแสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น หลั ก สำคั ญ ของชาติ
ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่ งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพา
ประเทศไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น จังหวัด
สตูลจึงให้ความสำคัญต่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในสถาบันหลัก
ของชาติ แ ละความภาคภู มิ ใ จในเอกลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ไทย ได้ แ ก่
วัฒ นธรรมที่ดีงาม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่น่าภาคภู มิใจ มีศาสนาเป็น
หลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สร้าง
ชาติบ้านเมือง และปกครองดูแลให้อาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นผาสุก
ตลอดมา
5. วัตถุประสงค์ของ
๑. เพื่อแสดงความยกย่องและความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ
โครงการ
๒. เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
3. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การจัดกิจกรรม จำนวน 1 แผนงาน
7. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดสตูล
8. กิจกรรมหลักของ
จำนวน 1 กิจกรรมหลัก ดังนี้
โครงการ
กิจกรรมที่ 1 เทิดพระเกียรติสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
งบประมาณ 920,000 บาท
8.1 กิจกรรมหลัก
เทิดพระเกียรติสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
งบประมาณ
งบประมาณ 920,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 920,000 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายคณิต คงช่วย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการหลัก
สำนักงานจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074 711055 เบอร์มือถือ 089 2034061
9. หน่วยงานดำเนินการ

สำนักงานจังหวัดสตูล
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รายละเอียด
10. ระยะเวลาในการดำเนิน ปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
โครงการ
11. งบประมาณ
งบประมาณ 920,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 920,000 บาท
12. ผลผลิต (Output)
จังหวัดสตูลมีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

ข้าราชการ ประชาชนในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูลร่วมใจเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบบริการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้านแบบบูรณาการในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง
๒. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 7 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
๓. แนวทางการพัฒนา

๔. หลักการและเหตุผล

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน
ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง มุ่งขจัดอาชญากรรม ยาเสพติด ภัย
คุกคามด้วยกลไกทางกฎหมาย หลักธรรมทางศาสนา และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ด้วยสภาวการณ์ ของสัง คมปัจ จุบันได้มี ก ารเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้
แนวโน้มการเกิดอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพิ่มสูงขึ้น
ตลอดจนปัญหาการก่อความไม่สงบ การค้ามนุษย์ ฯลฯ และปัญหาอื่นๆ ตามมา
อีกมากมาย โดยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายหลักด้านการสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ โดยการสร้าง
ความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับชุมชนโดยกำหนดให้ห น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ความสงบสุขของประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
และหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่
คณะกรรมการหมู่บา้ น เป็นองค์กรหรือผู้แทนของประชาชนในการ
สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งมีความแตกต่างตามลักษณะ
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามภูมิประเทศ และภูมิสังคม โดยเฉพาะอำนาจ
หน้าที่ ของคณะกรรมการหมู่ บ้านด้านการปกครองและรัก ษาความสงบ
เรียบร้อย มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข .การส่งเสริม
อุ ด มการณ์แ ละวิ ถี ชี วิต แบบประชาธิ ป ไตยให้ แ ก่ ร าษฎรในหมู่ บ้ า นการ
ส่งเสริม ดูแลให้ร าษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ ของ
หมู่บ้าน การสร้างความเป็นธรรมและประนีประนอมข้อพิพาท การตรวจตรา
รัก ษาความสงบเรียบร้อย การป้องกั นและปราบปรามยาเสพติดภายใน
หมู่ บ้าน การคุ้ม ครองดูแลรัก ษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ
หมู่บ้าน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภยันตรายของหมู่บ้าน
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หัวข้อ

รายละเอียด
เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ
เพื่ อ ให้ก ารส่งเสริม และสนับ สนุนการจัดระเบี ยบความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูลที่กำหนดไว้ว่า “เมือง
แห่ง ความผาสุ ก ที่ ยั่ ง ยืน ” และรองรับพื้ นที่ อุทยานธรณี โลกสตู ล ที่ ทำการ
ปกครองจั ง หวั ด สตู ล จึ ง ได้ จั ด ทำโครงการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการหมู่ บ้านในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความ
สงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง
๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านระเบียบกฎหมาย ให้แก่
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน
2. เพื่อเพิม่ พูนทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน
3. เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการหมูบ่ า้ นในการ
ปฏิบัติหน้าที่
๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คณะกรรมการหมูบ่ ้านในพื้นที่จงั หวัดสตูลมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่เพือ่ ให้พื้นที่ชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัย
๗. พื้นที่เป้าหมาย
คณะกรรมการหมูบ่ ้านในพื้นที่จงั หวัดสตูล
๘. กิจกรรมหลักของโครงการ จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ให้มี
ความเข้มแข็งด้วยตนเอง จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 140 คน
งบประมาณรวม 1,284,000 บาท
๘.1 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
๙. หน่วยงานดำเนินการ

ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 140 คน
งบประมาณรวม 1,284,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,284,000 บาท
นายทศพล สวัสดิสุข ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดสตูล
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (กลุ่มงานปกครอง)
เบอร์โทรศัพท์ 074-7110283
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล (กลุ่มงานปกครอง)

๑๐. ระยะเวลาในการดำเนิน ปีงบประมาณ 256๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
โครงการ
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หัวข้อ
๑๑. งบประมาณ
๑๒. ผลผลิต (Output)
1๓. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ (Outcome)

รายละเอียด
งบประมาณ 1,284,000 บาท (งบประมาณจังหวัดสตูล)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 1,284,000 บาท
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
การปฏิบัตทิ ี่ถูกต้อง
1. คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในข้อระเบียบ
กฎหมายที่ถูกต้อง
2. คณะกรรมการหมู่บา้ นได้นำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัตหิ น้าที่ได้
3. คณะกรรมการหมู่บ้านมีความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
4. สร้างความศรัทธา และความมั่นใจในดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแก่
ประชาชนได้
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบบริการ
ภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการสตูลสันติสุข
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 7 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมการจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง มุ่งขจัดอาชญากรรม ยาเสพติด
ภัยคุกคามด้วยกลไกทางกฎหมาย หลักธรรมทางศาสนาและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
4. หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการ
พั ฒนาให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เป็ น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศระยะยาว ที่จะทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลีย่ นแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม คนไทย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ ง มี วินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมี
ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ ได้อย่าง
ต่อเนื่ อง สามารถเข้ าถึง บริการพื้ นฐาน ระบบสวั สดิ การ และกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้ งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน
และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุ กมิติ ทั้ งมิ ติทางการทหาร เศรษฐกิ จ
สังคม สิ่งแวดล้ อม และการเมื อง เช่ น ประเทศ มี ความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและ
ความสามั คคี สามารถผนึกกําลังเพื่ อพั ฒนาประเทศ ชุมชน มี ความเข้มแข็ ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียง กับการดํารงชีวิตมีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร
พลังงาน และน้ำมีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
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หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
8.๑ กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)
13. ผลลัพธ์จากการดำเนิน
โครงการ(Outcome)

รายละเอียด
1. เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนามวลชนในพื้นที่ในรักษาความสงบเรียบร้อย
3. เพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีทักษะและมีความ
ชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่
- จำนวนครั้งของการจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
7 ครั้ง
- จำนวนผู้เข้ารับการจัดตัง้ /ทบทวน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
700 คน
5 อำเภอในพื้นที่จงั หวัดสตูล ซึ่งมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
สนับสนุน ช่วยเหลือฝ่ายปกครองในการดำเนินการรักษาความสงบ
เรียบร้อยใน ตำบล หมูบ่ ้านที่พื้นที่ติดชายแดน/ชายทะเล
จำนวน 1 กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมฝึกอบรมจัดตัง้ /ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ ้าน (ชรบ.)
งบประมาณ 791,000 บาท
ฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
งบประมาณ 791,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 791,000 บาท
นายทศพล สวัสดิสุข ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสตูล
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711756 เบอร์มือถือ 089-9799840
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
งบประมาณ 791,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 791,000 บาท
ผลผลิ ต ฝึ ก อบรมจั ด ตั้ ง /ทบทวนชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น
จำนวน 7 ครั้งๆ ละ 100 คน
1) มีการรวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้าน
2) หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งมีระบบป้องกันที่ดสี ามารถลดปัญหาต่างๆ
ในพื้นที่ได้

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

425

แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบบริการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูง
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในสังคม
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ ๘ : แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
3. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาที่ 12 : สร้างการรับรู้ ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ
เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อกระบวนการอำนวยความยุติธรรม และลดความ
เลื่อมล้ำของสังคม
4. หลักการและเหตุผล
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เป็นตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมในการ
บริหารงานยุติธรรมประจำจังหวัด มีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ทั้งทางคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน การป้องกั นและควบคุมอาชญากรรม การแก้ไข
บำบั ดฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตลอดจนการประสานงาน และเป็นศูนย์รวบรวม
งานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อความสงบปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม
ตามประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ 2 ของจั งหวัด สตูล ในการพั ฒ นาคน
คุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบบริการรัฐที่มี
ประสิทธิภาพสูง โดยมีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด และภั ยคุ ก คามลดลงอย่า งต่อ เนื่ อ ง สั ง คมพหุ
วัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลมีหน่วยงานที่บูรณาการในการทำงาน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมประกอบด้วย ๑.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
๒.เรือนจำจังหวัดสตูล ๓.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ๔.สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล ๕.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วม
วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการทำงานในจังหวัดสตูล ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
แล้ว มีประเด็นปัญหา ดังนี้
๑. การกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำ และ เด็ก และเยาวชนใน
สถานพินิจฯ
๒. ความรุนแรงในครอบครัว
๓. กรณีไม่จ่ายหนี้การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความมั่นคง และ
สันติสุขในสังคม ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสตูล
และเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเด็กและเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
สตูล
๒. เพื่อลดปัญหาทางสังคมทีเ่ กิดจากความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ครอบครัวแตกแยก
๓. เพื่อให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องในการกู้ยมื เงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
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หัวข้อ

6. ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

7. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
ได้เข้าใจในหลักการระเบียบและข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ใน
กรณีที่เกิดขึ้นแล้วได้
เป้าหมายโครงการ : ตัวชี้วัด
- นักเรียน/เยาวชน เข้าใจในหลักการ ระเบียบ และข้อกฎหมาย ในการ
กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นอย่างดี ร้อยละ ๙๐
- กลุ่มเป้าหมายมีการใช้ชีวิตและมีทัศนะคติเชิงบวก เป็นคนดีของสังคม มี
การกระทำผิดซ้ำลดลง และลดการทำความรุนแรงในครอบครัว สังคม ร้อย
ละ ๘๐
กิจกรรมที่ 1 “รู้ก่อนกู้ จ่ายก่อนถูกยึด”
- นักเรียน ระดับมัธยมปลาย/ผูป้ กครอง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ใน
พื้นที่ 6 อำเภอ จังหวัดสตูล จัดจำนวน 9 โรงเรียน ๆ ละ 100 คน รวม
900 คน
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอำเภอเมือง
จำนวน 2 โรงเรียน
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอำเภอควนโดน จำนวน 2 โรงเรียน
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอำเภอควนกาหลง
จำนวน 2
โรงเรียน
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอำเภอทุ่งหว้า จำนวน 1 โรงเรียน
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอำเภอละงู
จำนวน 1 โรงเรียน
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอำเภอท่าแพ
จำนวน 1 โรงเรียน
- นักเรียน ระดับมัธยมปลาย/ผูป้ กครอง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่
7 อำเภอ จังหวัดสตูล จัดจำนวน 15 โรงเรียน ๆ ละ 100 คน รวม
1,500 คน
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอเมือง
จำนวน 3 โรงเรียน
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอท่าแพ
จำนวน 2 โรงเรียน
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอควนโดน จำนวน 2 โรงเรียน
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอควนกาหลง จำนวน 2 โรงเรียน
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอละงู
จำนวน 2 โรงเรียน
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอมะนัง
จำนวน 2 โรงเรียน
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอำเภอทุง่ หว้า
จำนวน 2 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 อบรมฝึกทักษะชีวิต ปรับทัศนคติ ชีวิตคิดบวก
- ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสตูล
- ดำเนินการ จัดกิจกรรม 2 วัน ครั้งละไม่เกิน 20 คน
- จัดจำนวน 8 รุ่น
- เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯสตูล
- ดำเนินการ จัดกิจกรรม 2 วัน ครั้งละไม่เกิน 20 คน
- จัดจำนวน 4 รุ่น
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หัวข้อ

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ

รายละเอียด
- ผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสตูล
- ดำเนินการ จัดค่าย 2 วัน 1 คืน ครั้งละไม่เกิน 20 คน
- จัดจำนวน 4 รุ่น
- ผู้นำชุมชน/ประชาชน ทั่วไป
- ดำเนินการจัดกิจกรรม ในพื้นที่ 7 อำเภอ ครั้งละไม่เกิน 20 คน
- จัดจำนวน 14 ครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง/อำเภอ)
จำนวน ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 “รู้ก่อนกู้ จ่ายก่อนถูกยึด”
งบประมาณ 270,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 อบรมฝึกทักษะชีวิต ปรับทัศนคติ ชีวิตคิดบวก
งบประมาณ ๔33,220 บาท
รู้ก่อนกู้ จ่ายก่อนถูกยึด
งบประมาณ 274,400 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 274,400 บาท
นางราตรี เอียดคง
ตำแหน่ง ยุติธรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 081-9090166
อบรมฝึกทักษะชีวิต ปรับทัศนคติ ชีวิตคิดบวก
งบประมาณ ๔33,220 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 433,220 บาท
นางราตรี เอียดคง
ตำแหน่ง ยุติธรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 081-9090166
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการดำเนิน ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
โครงการ
11. งบประมาณ
งบประมาณ 707,620 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 707,620 บาท
12. ผลผลิต(Output)
- นักเรียนและเยาวชนสามารถมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการ
ในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นอย่างดี
- กลุม่ เป้าหมายมีการกระทำผิดซ้ำลดลง และลดการทำความรุนแรงใน
ครอบครัว สังคม
๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนิน - นักเรียนและเยาวชนสามารถดำเนินการคืนเงินได้ตามกฎระเบียบ
โครงการ (Outcome)
- ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดน้อยลง
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความทันสมัยของเมือง การคมนาคมโลจิสติกส์
และการเชื่อมโยงภูมิภาค
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน อุทยานธรณีโลกสตูล
2. ชื่อแผนงาน
3. แนวทางการพัฒนา
4. หลักการและเหตุผล

แผนงานที่ 1 : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางและระบบคมนาคม
และโลจิสติกส์
แนวทางพัฒนาที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
รองรั บ เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว ที่ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ประเด็ น โครงสร้ างพื้ น ฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้
เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่ง
รูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการบริหาร จัดการระบบโลจิสติส์ที่มีการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนายกระดับศักยภาพ ของผู้
ให้ บ ริก ารโลจิ ส ติก ส์ข องประเทศ เพื่ อ ให้ ส ามารถสนั บ สนุน การขนส่ง สิ นค้ า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่าง ไร้รอยต่อและสอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ของประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้เกิดการ ใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพื่อยกระดับ
คุณ ภาพชีวิตของประชาชนลดความสูญ เสีย จากการเกิ ดอุ บัติ เหตุท างถนน
รวมถึง การพัฒ นาและบูร ณาการระบบฐานข้อมู ล การเดินทางและขนส่ งทุ ก
รูป แบบ สามารถตอบสนองต่อการพัฒ นาคมนาคมและระบบโลจิส ติก ส์ของ
ประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
จังหวัดสตูล ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒ นาจังหวัด “สตูล เมื องแห่งความ
ผาสุกที่ยั่งยืน”พ.ศ. 2566-2570) และกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
4 ประเด็น ดังนี้
1 การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
2 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบ
บริการรัฐที่มีประสิทธิภาพสูง
3 การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐาน ความทั น สมั ย ของเมื อ ง การคมนาคม
โลจิสติกส์และการเชื่อมโยงภูมิภาค
4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่งชีวิต
และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
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5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
6. ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
เพื่อตอบสนองต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวก
ต่อประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงประโยชน์ต่อการขนส่งลำเลียงวัตถุดิบ และสินค้าจากชุม ชนเกษตรกร
สู่ผู้บ ริโภค แต่ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดสตูล ได้แก่เส้นทางคมนาคม
ระบบสาธารณูปโภค เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการชำรุดเสียหายและ
เข้าถึง ประชาชนได้อ ย่างไม่ ทั่ วถึ ง ดัง นั้ นจึง จั ดทำโครงการพั ฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานของประชาชน ที่ให้ได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน
รวมถึง เป็น การส่ง เสริม การเพิ่ม รายได้แก่ ป ระชน นอกจากนี้ ยังเป็ นเส้นทาง
สำหรับการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดอีกด้วย
1. ลดอุบัตเิ หตุและอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว
2. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้แก่จังหวัดสตูล
ประชาชนทั่วไปพื้นที่ อำเภอควนกาหลง,อำเภอมะนัง,อำเภอละงู,อำเภอทุง่ หว้า
จังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง
อำเภอควนกาหลง,อำเภอมะนัง,อำเภอละงู,อำเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย สต.4004
แยกทางหลวงหมายเลข 4137 - น้ำตกดาวกระจาย จังหวัดสตูล
งบประมาณ 24,656,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย สต.3028
แยกทางหลวงหมายเลข 416 – บ้านทุ่งดินลุม่ จังหวัดสตูล และสาย สต.3011
แยกทางหลวงหมายเลข 416 – น้ำตกวังสายทอง – น้ำตกวังสายธาร จังหวัด
สตูล งบประมาณ 22,100,000 บาท
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย สต.4004 แยกทางหลวง
หมายเลข 4137 - น้ำตกดาวกระจาย จังหวัดสตูล
งบประมาณ 24,656,000 บาท
งบลงทุน
24,656,000 บาท
งบดำเนินงาน บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 086-5441944
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ
11. งบประมาณ

รายละเอียด
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว สาย สต.3028 แยกทางหลวง
หมายเลข 416– บ้านทุ่งดินลุม่ จังหวัดสตูล และสาย สต.3011 แยกทาง
หลวงหมายเลข 416 – น้ำตกวังสายทอง – น้ำตกวังสายธาร จังหวัดสตูล
งบประมาณ 22,100,000 บาท
งบลงทุน
22,100,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 086-5441944
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

12. ผลผลิต(Output)

งบประมาณ 46,756,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน 46,756,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน บาท
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

1. นักท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
2. ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

431

แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความทันสมัยของเมือง การคมนาคมโลจิสติกส์
และการเชื่อมโยงภูมิภาค
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาด้านความปลอดภัยและยกระดับการท่องเทีย่ วอุทยานธรณีโลก
สตูล
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางและระบบคมนาคม
และโลจิสติกส์
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางพัฒนาที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
รองรับเส้นทางการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ
4. หลักการและเหตุผล
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ประเด็ น โครงสร้ างพื้ น ฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้
เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่ง
รูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ ในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการและการบริหาร จัดการระบบโลจิสติส์ที่มีการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนายกระดับศักยภาพ ของผู้
ให้ บ ริก ารโลจิ ส ติก ส์ข องประเทศ เพื่ อ ให้ ส ามารถสนั บ สนุน การขนส่ง สิ นค้ า
ต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่าง ไร้รอยต่อและสอดรับกั บการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ของประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้เกิดการ ใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมเพื่อยกระดับ
คุณ ภาพชีวิตของประชาชนลดความสูญ เสีย จากการเกิ ดอุ บัติ เหตุท างถนน
รวมถึง การพัฒ นาและบูร ณาการระบบฐานข้อมู ล การเดินทางและขนส่ งทุ ก
รูป แบบ สามารถตอบสนองต่อการพัฒ นาคมนาคมและระบบโลจิส ติก ส์ของ
ประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
จังหวัดสตูล ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒ นาจังหวัด “สตูล เมื องแห่งความ
ผาสุกที่ยั่งยืน”พ.ศ. 2566-2570) และกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
4 ประเด็น ดังนี้
1 การเติบโตทางเศรษฐกิจบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
2 การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบ
บริการรัฐที่มีประสิทธิภาพสูง
3 การพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐาน ความทั น สมั ย ของเมื อ ง การคมนาคม
โลจิสติกส์และการเชื่อมโยงภูมิภาค
4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่งชีวิต
และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
เพื่อตอบสนองต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวก
ต่อประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมถึงประโยชน์ต่อการขนส่งลำเลียงวัตถุดิบ และสินค้าจากชุม ชนเกษตรกร
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5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

รายละเอียด
สู่ผู้บ ริโภค แต่ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดสตูล ได้แก่เส้นทางคมนาคม
ระบบสาธารณูปโภค เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการชำรุดเสียหายและ
เข้าถึง ประชาชนได้อ ย่างไม่ ทั่ วถึ ง ดัง นั้ นจึง จั ดทำโครงการพั ฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานของประชาชน ที่ให้ได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน
รวมถึง เป็น การส่ง เสริม การเพิ่ม รายได้แก่ ป ระชน นอกจากนี้ ยังเป็ นเส้นทาง
สำหรับการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดอีกด้วย
1. ลดอุบัตเิ หตุและอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว
2. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้แก่จังหวัดสตูล

6. ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปพื้นที่ อำเภอควนกาหลง,อำเภอมะนัง,อำเภอละงู จังหวัดสตูล
และจังหวัดใกล้เคียง

7. พื้นที่เป้าหมาย

อำเภอควนกาหลง, อำเภอมะนัง, อำเภอละงู จังหวัดสตูล

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สต.5044 แยกทางหลวงชนบท สต.
3007 - บ้านผังปาล์ม 7 จังหวัดสตูล และสาย สต.5043 แยกทางหลวงชนบท
สต.5041 - บ้านศาลเจ้า จังหวัดสตูล
งบประมาณ 24,500,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข
416 – บ้านปาล์ม 4 จังหวัดสตูล จำนวน 4 จุดเป็นช่วงๆ ได้แก่ อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง
งบประมาณ 25,148,000 บาท
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สต.5044 แยกทางหลวงชนบท สต.3007 บ้านผังปาล์ม 7 จังหวัดสตูล และสาย สต.5043 แยกทางหลวงชนบท
สต.5041 - บ้านศาลเจ้า จังหวัดสตูล
งบประมาณ 24,500,000 บาท
งบลงทุน
24,500,000 บาท
งบดำเนินงาน บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 086-5441944

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
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8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สต.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 416 บ้านปาล์ม 4 จังหวัดสตูล จำนวน 4 จุดเป็นช่วงๆ ได้แก่ อำเภอละงู
อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง
งบประมาณ 25,148,000 บาท
งบลงทุน
25,148,000 บาท
งบดำเนินงาน บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 086-5441944

9. หน่วยงานดำเนินการ

แขวงทางหลวงชนบทสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)

งบประมาณ 49,648,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
49,648,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน บาท
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

1. นักท่องเที่ยวมีความสะดวก ปลอดภัยและเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
2. ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

434

แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความทันสมัยของเมือง การคมนาคมโลจิสติกส์
และการเชื่อมโยงภูมิภาค
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางและระบบคมนาคม
และโลจิสติกส์
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางพัฒนาที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
รองรับเส้นทางการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์
ด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ
4. หลักการและเหตุผล
ตามยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาจั ง หวัดสตู ล ร่างแผนพั ฒ นาจั ง หวัด 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕66 – พ.ศ. ๒๕70) ได้ก ำหนดจุดยืนเพื่อพัฒ นาจังหวัดให้บ รรลุผ ล
สัมฤทธิ์ ตามองค์ประกอบของการพัฒนาเมืองที่มีการเป็นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
โดยการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศรองรับ
เส้นทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว
ให้ ได้ม าตรฐาน ซึ่ ง เป็ น โครงการหนึ่ ง ที่ มี ความสำคั ญ ในการตอบสนองตาม
ประเด็นยุท ธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อขนส่งผลผลิตต่างๆ ไปยังตัวเมื องจังหวัด
และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง ส่งเสริมด้านการท่ องเที่ ยวระดับจังหวัดระดับ
ภู มิ ภ าครวมทั้ ง เพิ่ ม ความสะดวกและปลอดภั ย ในการเดิ น ทาง ลดการเกิ ด
อุบัติเหตุ ลดระยะเวลาการเดินทาง และลดความเสียหายของผลผลิตที่เกิดจาก
การขนส่งด้วย
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นทีเ่ ชื่อมต่อทางหลวงชนบท ให้มสี ภาพใช้
งานที่สะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

6. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย

1. ร้อยละของอุบัติเหตุมีจำนวนลดลง
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้น
1. ถนนสายนาพญาใต้ – นาพญาเหนือ อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 2.000 กม.
2. ถนนสายบ้านท่านา– บ้านทุง่ สะโบ๊ะ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระยะทาง 1.450 กม.
3. ถนนสายบ้านทุ่งสะโบ๊ะ–บ้านทุ่งบุหลังอ.ทุ่งหว้าจ.สตูล ระยะทาง 2.000กม.
4. ถนนสายบ้านหาดทรายยาว – บ้านตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล
ระยะทาง 1.000 กม.
จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 ม.
พร้อมติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายนาพญาใต้ – นาพญาเหนือ อ.ละงู จ.สตูล
ระยะทาง 2.000 กม.
งบประมาณ 16,830,000 บาท
กิจกรรมที่ ๒ เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 ม. ถนนสาย
บ้านท่านา – บ้านทุ่งสะโบ๊ะ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระยะทาง 1.450 กม.

8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
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รายละเอียด

งบประมาณ 5,872,500 บาท
กิจกรรมที่ ๓ เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 ม. ถนนสาย
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ – บ้านทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระยะทาง 2.000 กม.
งบประมาณ 8,100,000 บาท
กิจกรรมที่ ๔ เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 ม. ถนนสาย
บ้านหาดทรายยาว – บ้านตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 1.000 กม.
งบประมาณ 3,600,000 บาท
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายนาพญาใต้ – นาพญาเหนือ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร
งบประมาณ
งบประมาณ 16,830,000 บาท
งบลงทุน
16,830,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายวโรภาส แสงพายัพ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
หน่วยดำเนินการหลัก แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0865441944
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 ม. ถนนสายบ้านท่านา –
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร
งบประมาณ
งบประมาณ 5,872,500 บาท
งบลงทุน
5,872,500 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายวโรภาส แสงพายัพ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
หน่วยดำเนินการหลัก แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0865441944
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

เสริม ผิวแอสฟั ล ติ ก คอนกรีต ความกว้ างจราจร 9.00 เมตร ถนนสายบ้ าน
ทุ่งสะโบ๊ะ – บ้านทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 8,100,000 บาท
งบลงทุน
8,100,000 บาท
งบดำเนินงาน
บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0865441944

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

436

หัวข้อ
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)

13. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 เมตร ถนนสายบ้าน
หาดทรายยาว– บ้านตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระยะทาง
1.000กิโลเมตร
งบประมาณ 3,600,000 บาท
งบลงทุน
3,600,000 บาท
งบดำเนินงาน
- บาท
นายวโรภาส แสงพายัพ ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
แขวงทางหลวงชนบทสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0865441944
แขวงทางหลวงขนบทสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ 34,402,500.00 บาท
รวมงบลงทุน 34,402,500 บาท
รวมงบดำเนินงาน
บาท
1. ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 ม. พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายนาพญาใต้ – นาพญาเหนือ อ.ละงู จ.สตูล
ระยะทาง 2.000 กม.
2. เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 ม. ถนนสายบ้านท่านา
– บ้านทุ่งสะโบ๊ะ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระยะทาง 1.450 กม.
3. เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 ม. ถนนสายบ้านทุง่
สะโบ๊ะ – บ้านทุ่งบุหลัง อ.ทุง่ หว้า จ.สตูล ระยะทาง 2.000 กม.
4. เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความกว้างจราจร 9.00 ม. ถนนสายบ้านหาด
ทรายยาว – บ้านตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ระยะทาง 1.000 กม.
ถนนได้รับการบำรุงรักษา ให้มสี ภาพใช้งานทีส่ ะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินทางถนน
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความทันสมัยของเมือง การคมนาคม
โลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงภูมิภาค
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 421 ตอนกาเน๊ะ-สตูล เป็น 4 ช่องจราจร
รองรับการคมนาคมขนส่งสินค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 : แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางและระบบคมนาคม
และโลจิสติกส์
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
รองรับเส้นทางท่องเที่ยว ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ด้านการ
ท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศ
4. หลักการและเหตุผล
ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ – สตูล เป็น
เส้นทางสายหลักจากจังหวัดสตูล ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ ตำบลเจ๊ะบิ
ลัง เช่น ท่าเที ยบเรือเจ๊ะบิลัง หาดทรายยาว และเป็ นเส้นทางที่มี ความสำคัญ
เชื่อมโยงไปยังประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง
สินค้าระหว่างชายแดนไทยและประเทศเพื่ อนบ้าน(มาเลเซีย) จังหวัดสตูล ทำให้
ปริมาณการจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่อง ประชาชนไม่ได้รับ ความสะดวกในการ
เดิ น ทาง จึ ง มี น โยบายก่ อ สร้ างเพิ่ ม มาตรฐานเป็ น 4 ช่ อ งจราจรทางหลวง
หมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอนกาเน๊ะ – สตูล ระหว่าง กม. 5+600
– กม.7+200 ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิ ดความปลอดภัย ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จช่วย
บรรเทาการจราจรติดขัด รองรับ ปริม าณการจราจรได้เพิ่ม มากขึ้น ทำให้การ
เดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งสินค้าไปสู่กลุ่ม
ประเทศมาเลเซีย
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบทางหลวงให้คล่องตัว ทั้งด้านระบบการเดินทางขนส่งและ
โลจิสติกส์ที่สมดุลและสมบูรณ์
2. เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

6. ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละของอุบัติเหตุมีจำนวนลดลง
2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้น

7. พื้นที่เป้าหมาย

ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ – สตูล
ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่าง กม. 5+600– กม.7+200
ระยะทาง 1.600 กม.
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8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
8.๑ กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 421 ตอน กาเน๊ะ – สตูล เป็น 4
ช่องจราจร ระหว่าง กม. 5+600 – กม.7+200 ระยะทาง 1.600 กม.
งบประมาณ 50,000,000 บาท
ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ –
สตูล เป็น 4 ช่องจราจร ความกว้างผิวจราจร จาก 7/12 ระหว่าง กม.
5+600 – กม.7+200 ระยะทาง 1.600 กม.
งบประมาณ 50,000,000 บาท
งบลงทุน 50,000,000 บาท
งบดำเนินงาน บาท
นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081 – 8613879

9. หน่วยงานดำเนินการ

แขวงทางหลวงสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ

งบประมาณ 50,000,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
50,000,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน
บาท
ขยายความกว้างผิวจราจร จาก 7/12 เป็น 4 ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ – สตูล
ระหว่าง กม. 5+600 – กม.7+200 ระยะทาง 1.600 กม.
ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้รบั ความสะดวกปลอดภัยในการใช้ทาง

12. ผลผลิต(Output)
๑3. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่งชีวิต
และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
สนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global
Geopark)
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 แผนงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และพื้นที่ท่องเที่ยวทุกแห่งให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
4. หลักการและเหตุผล
The UNESCO Global Geoparks Council ในการประชุมเมื่อวันที่ 16
- 17 กั น ย า ย น 2560 ณ Zhijindong UNESCO Global Geopark
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น ได้มี ม ติ ในการพิ จ ารณาคุณ สมบัติ ของ
อุท ยานธรณีส ตูล ว่าครบถ้วนตามหลัก เกณฑ์ อุท ยานธรณีโลกของยูเนสโก
และต่อ มาคณะกรรมการบริห ารของยูเนสโก (The UNESCO Executive
Board) ในการประชุม ครั้งที่ 204 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้รับรอง
อุ ท ยานธรณี ส ตู ล เป็ น อุ ท ยานธรณี โ ลกของยู เ นสโก (UNESCO Global
Geopark) มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่
16 เมษายน 2565 และจะมีการประเมินรอบใหม่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564
พร้ อ มทั้ ง มี ข้ อ เสนอแนะ ในการปรับ ปรุง คุ ณ ภาพของ Satun UNESCO
Global Geopark ให้ดียิ่งขึ้น
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่าย
อุท ยานธรณี โลก (Global Geoparks Network (GGN) Association) ซึ่งมี
ค่าสมาชิกรายปี เป็นจำนวน 1,500 ยูโร และอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark) ส่งจดหมายแสดงข้อตกลงที่จะเป็นสมาชิกของ
GGN Association อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของ
ยูเนสโก : เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ของการอนุ รัก ษ์และการท่ องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้
ประเทศไทยเป็นที่ รู้จักในระดับ นานาชาติเพิ่ม มากขึ้นทั้ งในด้านคุณค่าของ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนำ
รายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ประชากรในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้ และ
ความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ประชากรในพื้นที่ เกิดจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และหวง
แหน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับ การปกป้องคุ้มครองอย่าง
ยั่งยืนเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
อย่างยั่ง ยืน นอกจากนี้ยัง เป็ นแหล่ง ศึก ษาวิจัย ของนัก วิช าการทั้ ง ในและ
ต่างประเทศอีกด้วย
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รายละเอียด
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเห็นชอบให้เสนอ
อุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global
Geopark) สำหรับค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกให้
เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ มีความเห็นว่า สำหรับค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกของ
ยูเนสโกภายหลั ง ได้ รับ การรั บ รองการเป็ นสมาชิก อุ ท ยานธรณี โลกราย ปี
จำนวน 1,500 ยูโร เห็นควรให้จังหวัดสตูล จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ขั้นตอนต่อไป
ข้ อ เสนอแนะของ UNESCO ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ Satun
UNESCO Global Geopark ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้สร้างความเข้ม แข็งระหว่าง
เครือ ข่ายอุท ยานธรณี โ ลกของยูเนสโก ทั้ ง ในระดับ ชาติ ภู มิ ภาค และโลก
รวมทั้ ง มี ส่วนร่วมในการเข้าร่วมสัม มนา/การประชุม เกี่ ยวกั บ UNESCO
Global Geoparks
จังหวัดสตูลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun
UNESCO Global Geopark) และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ รวมทั้ง
คณะทำงานอื่น ที่จังหวัดสตูลมีคำสั่งแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อดำเนินการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล
ตามข้อ เสนอแนะของยูเนสโก และแนวทางการประเมิ นอุท ยานธรณี โลก
รอบ 4 ปีของยูเนสโก จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนใน
การดำเนินการประชุมในแต่ละครั้ง เพราะอุทยานธรณีโลกสตูลมีภารกิจหลาย
ด้าน ที่ต้องดำเนินการ
เกณฑ์ การประเมิ น ซ้ ำ การเป็ น อุ ท ยานธรณี โลกของยู เ นสโก
(Revalidation of UNESCO Global Geopark) กำหนดให้มีนักธรณีวิท ยา
ประจำอุท ยานธรณีและหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัด
จ้างบุคลากรด้านธรณีวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน
และภาคสนาม เป็นการสนับสนุนการบริการจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล ให้บรรลุ
เป้าหมาย
และเนื่องจากปัจจุบันมี ภารกิจ ที่ต้องปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมของ
เครือข่ายอุทยานธรณีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งภารกิจที่ควร
ปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานของอุทยานธรณีเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ
โปรแกรมอุท ยานธรณีโลกยูเนสโก จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำแผนแม่บ ท
อุทยานธรณีโลกสตูล ๒๕๖7-๒๕๗1 ให้รองรับต่อการเป็นอุทยานธรณีโลก
ตามกรอบการทำงานของยูเนสโกภายใต้บริบทของประเทศไทย เพื่อให้การ
จัดการอุทยานธรณีเป็นไปอย่างมีระบบ สามารถแก้ปัญหาที่มีในปัจจุบัน และ
เป็นต้นแบบในการจัดการอุทยานธรณีในประเทศไทยต่อไป ในการนี้อุทยาน
ธรณีโลกสตูล จึงเสนอให้มีการจ้างเหมาบริการ การจัดทำแผนแม่บทอุทยาน
ธรณีโลกสตูล ๒๕๖7-๒๕๗1 โดยนิติบุคคลหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการเชิงนโยบายเป็นผู้ดำเนินการ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

441

หัวข้อ
5. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

6. ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

8.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
1. เพื่อรักษาสถานภาพของอุทยานธรณีสตูลในการเป็นอุทยานธรณีระดับ
โลกของยูเนสโก
2. เพื่อให้มีผเู้ ชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการ
บริการจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลให้บรรลุเป้าหมาย และให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของยูเนสโกที่ให้มีนักธรณีวิทยาประจำอุทยานธรณีและหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย
3. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของยูเนสโก และเกณฑ์การประเมินรอบ 4 ปี ของยูเนสโก
4. เพื่อให้มีแผนแม่บท และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอุทยานธรณีโลก
สตูลได้อย่างถูกทิศทาง
ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยว เพิม่ ขึ้น ร้อย 5
พื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ในท้องที่อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง อำเภอละงู
และอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ประจำปี
พ.ศ. 2566 ให้แก่ GGN (Global Geoparks Network) Association
งบประมาณ 60,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาบริการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
สตูล
งบประมาณ 180,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือ
คณะอื่นใดที่จังหวัดสตูลแต่งตั้งขึ้นเพือ่ ขับเคลื่อน ในการปฏิบัติภารกิจ ที่
สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโลกสตูล
งบประมาณ 42,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาบริการจัดทำแผนแม่บทอุทยานธรณีโลกสตูล
ปี ๒๕๖7 - ๒๕๗1
งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ประจำปี พ.ศ. 2566
ให้แก่ GGN (Global Geoparks Network) Association
งบประมาณ 60,500 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 60,500 บาท
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 081-752-0843
ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล
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หัวข้อ
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้ประสานงาน
หน่วยดำเนินการหลัก
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
จ้างเหมาบริการสนับสนุนการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล
งบประมาณ 180,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 180,000 บาท
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 081-752-0843
ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.สตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 ต่อ 13
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล

8.3 กิจกรรมหลักที่ 3

จัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะอื่นใดที่
จังหวัดสตูลแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อขับเคลือ่ นในการปฏิบัติภารกิจทีส่ อดคล้องและ
เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโลกสตูล เฉลี่ยต่อคณะ จำนวน 50 คน ประชุม 10
ครั้งต่อปี
งบประมาณ
งบประมาณ 42,500 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 42,500 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 081-752-0843
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924
ผู้ประสานงาน
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.สตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 ต่อ 13
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
หน่วยดำเนินการร่วม สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
จ้างเหมาบริการจัดทำแผนแม่บทอุทยานธรณีโลกสตูล ปี ๒๕๖7 – ๒๕๗1
งบประมาณ
งบประมาณ 3,500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบร่วม
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 เบอร์มือถือ 081-752-0843
ผู้ประสานงาน
ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-789317 เบอร์มือถือ 063-465-4924
หน่วยดำเนินการหลัก ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.สตูล
เบอร์โทรศัพท์ 074-711039 ต่อ 13
หน่วยดำเนินการร่วม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุทยานธรณีโลกสตูล
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หัวข้อ
9. หน่วยงานดำเนินการ

รายละเอียด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลา
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต (Output)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ 3,783,000 บาท
1. ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกของ
ยูเนสโก : เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรกั ษ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาซึ่ง
เป็นนวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทำให้ประเทศไทย
เป็นทีร่ ู้จกั ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านคุณค่าของแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและเกิดจิตสำนึกในการอนุรกั ษ์และหวงแหน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างยั่งยืน เกิด
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยงั เป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศอีก
ด้วย
2. ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นในจังหวัดสตูลเกิดความตระหนัก หวง
แหน และร่วมสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการ/การอนุรกั ษ์/การใช้
ประโยชน์จากแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและฟอสซิลอย่างยัง่ ยืน
3. จังหวัดสตูลจะมีชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ที่ดีด้านแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ/
แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งเรียนรู้ และเป็นผู้นำทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีอย่างยัง่ ยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
4. ทรัพยากรทางธรณีหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ไม่ถูกทำลาย
5. มีแผนแม่บทอุทยานธรณีโลกสตูล รองรับต่อการเป็นอุทยานธรณีโลก
ตามกรอบการทำงานของยูเนสโกภายใต้บริบทของประเทศไทย

13. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

1. ผู้เยี่ยมชมรูจ้ ักแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา/แหล่งเรียนรู้/ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเพิม่ ขึ้น
2. มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นและใน
ภาพรวมของจังหวัดสตูลดีขึ้น
3. อุทยานธรณีสตูลมีสถานภาพเป็นอุทยานธรณีโลกสตูลต่อไป
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่งชีวิตและ
การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสตูล
๒. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 แผนงานอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๓. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ที่สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อ มแก่ ประชาชน ชุม ชน และพื้นที่ ท่ องเที่ ยวทุก แห่ง ให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
๔. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการสนับ สนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลาย ตลอดจนเร่ง
ขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ท รงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด
โครงการอนุรัก ษ์พั นธุก รรมพื ชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จึง เป็ น
โครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่ง
พระองค์ โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ สำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้ม
ว่าใกล้สูญ พันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนำพันธุ์
พื ชที่ ร วบรวมเพาะปลู ก และรัก ษาในพื้ น ที่ ที่ เหมาะสมทางกายภาพ และ
ปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการ
ศึก ษาประเมินพันธุก รรมพืชในด้านต่างๆ ให้ท ราบองค์ป ระกอบ คุณ สมบัติ
และการใช้ป ระโยชน์ พื ช พรรณ การจัด ทำระบบข้อ มู ล พั น ธุก รรมพื ชด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒ นาพันธุก รรมพืชระยะยาว ๓๐ - ๕๐ ปี
และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้ าใจ ตระหนักในความสำคัญเกิด
ความปิติ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่
เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไป
จังหวัดสตูล มีความจำเป็นจะต้องรวบรวม ปลูกรักษา และอนุรักษ์พันธุ์
พื ชอั ตลักษณ์ ของจังหวัดสตูล เช่น ๑) จำปาดะสตูล (Satun Champedak)
ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ คำขอเลขที่ 61100181
ทะเบียนเลขที่ สช 62100123 มีเป็นไม้ยืนต้น ผลมีลักษณะรูปทรงกระบอก
เปลือกบาง เนื้อมีสีเหลืองอมส้ม (สีจำปา) สีเหลืองทอง หรือสีเหลืองนวล เนื้อ
หนา รสชาติหวานหอม และมีกลิ่นหอม ๒) กาแฟโรบัสต้าดั้งเดิม และ ๓) พืช
สมุนไพรพื้นถิ่นอีกหลายชนิดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ได้จาก
การสำรวจ เก็ บ รวบรวม รวมทั้ ง การคั ดเลือกเลือกต้น ไม้ ที่ มี อายุเก่ าแก่ ที่ มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ได้รับการ
ประกาศยกย่องให้เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน เพื่อ
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

445

หัวข้อ

๕. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๖. ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

๗. พื้นที่เป้าหมาย
๘. กิจกรรมหลัก

รายละเอียด
ใช้ในการอนุรักษ์ สืบค้น เผยแพร่ และส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒ นธรรม เช่น ๑) ต้นลำพู อายุประมาณ ๓๐๐ ปี ขึ้นอยู่ในท้องทะเล ขนาด
เส้นรอบวง ๖.๒ เมตร และความสูงประมาณ ๑๐ เมตร มีลักษณะงามพิเศษ
โคนต้นมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ ลำต้นมีลักษณะเป็นช่องเหมือนอุโมงค์สามารถ
ผ่านเข้า - ออกได้ เมื่ อเข้าไปในอุโมงค์จะเป็นปล่องทะลุกลางลำต้นสามารถ
แหงนหน้าขึ้นมองเห็นท้ องฟ้าได้ จึงเรียกว่าอุโมงค์ลำพู ๒) ต้นทุเรียนซุ้มหมู
เป็นทุเรียนพื้นบ้านต้นสูงใหญ่ สูงประมาณตึก 10 ชั้น อายุประมาณ 21๕ ปี
ออกผลดกครั้ง/ปีละมากกว่า 4,000 ลูก และ 3) ต้นขนุนทอง เป็นต้นขนุนมี
เนื้อสีทอง อายุ ประมาณ 222 ปี ขนาดเส้น รอบวง 2.60 เมตร ความสูงรวม
ยอดประมาณ 15 เมตร ความกว้างเรือนยอดแผ่ส าขา 20 เมตร เป็ นต้ น
รวบรวมมาเพาะปลูก และรักษาขยายพันธุ์ ในพืน้ ที่ที่เหมาะสม ทางกายภาพ
นอกจากนี้ จังหวัดสตูล มีความจำเป็นจะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรด้านสัตว์
ต่างๆ เช่น เต่ ากระอาน เป็น เต่า น้ ำจื ดที่ พ บในคลองละงูเพี ยงแห่ งเดียวใน
ประเทศไทย และเต่าน้ำจืดอีกหลายชนิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดสตูล ได้รวบรวมพันธุ์ และส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้านเต่าน้ำจืด ของไทยโดยเฉพาะ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่า 5,000 คน/
ปี จึงสมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนในจังหวัดสตูลได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละแหล่ ง ศึ ก ษาเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรเต่าน้ำจืด ของไทยให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ในธรรมชาติในคลอง
ละงู และเป็นการกระตุ้นให้เกิ ดความตระหนักและมี จิตสำนึ กในการอนุรักษ์
พันธุ์เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดไม่ให้สูญพันธุ์
(๑) ดำเนินงานสนองพระราชดำริตามแผนแม่บทหรือแนวทางการดำเนินงาน
ของแผนแม่บท อพ.สธ.
(๒) สนับ สนุนแผนแม่ บทของจังหวัด และแผนปฏิบัติงานรายปีให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทของ อพ.สธ.
(๓) เพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
จังหวัดสตูลให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
(๑) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการได้แล้วเสร็จทัน ในปีงบประมาณ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐๐
(๒) ร้อยละของผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60
(๓) ร้อยละของผู้เข้าเยีย่ มชมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ มีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
80
ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ ในจังหวัดสตูล
จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
กิจ กรรมที่ 1 รวบรวม ปลูก รักษา และอนุรัก ษ์พันธุ์พืชอัตลักษณ์ และต้นไม้
ทรงคุณค่า ของจังหวัดสตูล
งบประมาณ ๑,๐6๓,๕๘๐ บาท

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

446

หัวข้อ

๘.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอานและเต่า
น้ำจืดใกล้สูญพันธุ์
งบประมาณ ๔๙๗,๘๒๐ บาท
รวบรวม ปลู ก รัก ษา และอนุ รัก ษ์ พั น ธุ์พื ช อั ต ลัก ษณ์ แ ละต้น ไม้ ท รงคุ ณ ค่ า
ของจังหวัดสตูล
งบประมาณ ๑,๐6๓,๕๘๐ บาท
งบลงทุน บาท
งบดำเนินงาน ๑,๐6๓,๕๘๐ บาท
1) กิจกรรมย่อยรวบรวม ปลูกรักษา และอนุรักษ์พันธุ์จำปาดะ GI
งบประมาณ ๒๕๗,๖๐๐ บาท
๒) กิจกรรมย่อยที่ 2 รวบรวม ปลูกรักษา และอนุรกั ษ์พันธุ์กาแฟโรบัสต้า
ดั้งเดิม
งบประมาณ ๗๔,๔๘๐ บาท
๓) กิจกรรมย่อย รวบรวม ปลูกรักษา และอนุรกั ษ์พันธุ์พืชสมุนไพร
งบประมาณ ๒๖,๕๐๐ บาท
4) กิจกรรมย่อยรวบรวม ปลูกรักษา และอนุรักษ์ต้นไม้ทรงคุณค่า
งบประมาณ ๗๐๕,๐๐๐ บาท
นายคณิต คงช่วย
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
สำนักงานจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๕๕ เบอร์มือถือ 08 9203 4๐๖๑
1. นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๔ ๐๖๕๑ เบอร์มือถือ 08 1898 5373
๒. นางศุภมาส เหล็นเรือง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสตูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๙๕ เบอร์มือถือ 08 4874 0611
๓. นายณพงค์ ใบหมาดปันจอ ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7474 0600

๘.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
งบประมาณ

เบอร์มือถือ 08 ๑๙๕๔ ๙๒๑๖

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดใกล้สูญ
พันธุ์
งบประมาณ ๔๙๗,๘๒๐ บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน ๔๙๗,๘๒๐ บาท
๑) กิจกรรมย่อยเพาะขยายพันธุ์เต่ากระอาน และเต่าน้ำจืดพื้นเมืองใกล้สูญ
พันธุ์
งบประมาณ ๒๗๗,๑๐๐ บาท
๒) กิจกรรมย่อยปล่อยพันธุเ์ ต่ากระอาน และเต่าลายตีนเป็ดคืนถิ่นเพื่อ
อนุรักษ์ในคลองละงู
งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท
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ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม
๙. หน่วยดำเนินการ

๑๐. ระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
๑๑. งบประมาณ

รายละเอียด
๓) กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการอนุรักษ์เต่าน้ำจืดใน
หน่วยงาน งบประมาณ ๑๘๗,๗๒๐ บาท
นายคณิต คงช่วย
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล
สำนักงานจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๕๕ เบอร์มือถือ 08 9203 4๐๖๑
นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7477 5455 เบอร์มือถือ 08 ๑๕๙๘ ๗๘๖๖
๑. สำนักงานจังหวัดสตูล
๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
๔. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

งบประมาณ ๑,๕๖๑,๔๐๐ บาท (งบประมาณจังหวัด)
งบลงทุน บาท
งบดำเนินงาน ๑,๕๖๑,๔๐๐ บาท
1๒. ผลผลิต (Output) (๑) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ แปลงรวบรวมพันธุกรรมพืชตัวอย่าง และศูนย์
เรียนรู้เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดที่ใกล้สญ
ู พันธุ์ ให้เครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้ องถิ่น หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและ
เอกชน
(๒) มีการรวบรวม ปลูกรักษา และอนุรักษ์พันธุ์พืชอัตลักษณ์และต้นไม้ทรงคุณค่า
ของจังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มปริมาณในการใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 7,000
ต้น
(๓) มีลูกเต่ากระอานและเต่าน้ำจืดที่ใกล้สูญพันธุ์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 300 ตัว/ปี
(๔) มีการจัดนิทรรศการในงานเทศกาลสำคัญของจังหวัดอย่างน้อย ๕ ครั้ง
(๕) มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้และนิทรรศการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
5,๐๐๐ คน/ปี
1๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (๑) สามารถดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
(Outcome)
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(๒) ประชาชนและผู้ที่ สนใจเกิ ดจิตสำนึกอนุรักษ์และการมี ส่วนร่วม สามารถรักษา
ภูมิปัญญาให้สืบทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน
(๓) ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นและพันธุ์ไม้หายากของหน่วยงานและผู้ที่สนใจ
(๔) เกิ ดการอนุ รักษ์ และเผยแพร่ องค์ ความรู้มรดกทางวัฒ นธรรมที่ เกี่ ยวกั บ
ประวัติศาสตร์ของต้นไม้ทรงคุณค่าของจังหวัดสตูล ได้อย่างแพร่หลาย
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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รายละเอียด
(๕) เยาวชน ประชาชน และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์
และเผยแพร่สร้างความภูมิใจ มรดกทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับต้นไม้
ในพื้นที่
(๖) เกิ ดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมการท่ องเที่ ยวทางวัฒนธรรม
ตามเส้นทางต้นไม้ทรงคุณค่า ในทุกพื้นที่ของจังหวัด
(๗) สามารถพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมได้หลากหลายด้านยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาส
ในการแข่งขันการท่องเที่ยวชุมชน
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่งชีวิต
และการอนุรักษ์ที่ยงั่ ยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรประมงทะเล และการบริหารจัดการระบบ
นิเวศชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
๒. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ ๑ แผนงานงานอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชน และพื้นที่ท่องเที่ยวทุกแห่งให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
๔. หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาและส่งเสริมการใช้ท รัพยากรประมงทะเลอย่างรับ ผิดชอบ
และยั่งยืนรวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและพัฒนาแหล่งทำการประมง
เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืน ตามแผนแม่บท และแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อความอยู่ดีมี สุขของชุมชน โดยชุม ชนประมง องค์ก ร
ภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงในท้องถิ่นตนเอง เช่นการกำหนดพื้นที่แหล่งทำ
การประมง เครื่องมือประมง การกำหนดพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ การบูรณาการ
องค์ ค วามรู้ การสร้างความเป็ น อัต ลัก ษณ์ ของท้ อ งถิ่น ประชาชนมี ความ
เข้มแข็งคุณภาพชีวิตดี และมีอาชีพที่ยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การ
สร้างการเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิตที่ เป็ นมิ ตรกั บ สิ่ง แวดล้อ ม สอดคล้องกั บ
แผนงานอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู และรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดสตูล การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน เพื่อให้จังหวัดสตูลเป็นเมืองแห่งความ
ผาสุกที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กรมประมง ด้านงาน
พัฒนานวัตกรรม งานสำรวจด้านทรัพยากร แหล่งทำการประมง เครื่องมือทำ
การประมง และระบบนิเวศทรัพยากรประมงทะเล
หอยตะเภา หรือ “หอยท้ายเภา” (Leather donax) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Donax scortum (linnaeus, 1982) ในประเทศไทยพบแพร่ ก ระจาย
บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ และจังหวัดระนอง
นับ เป็ นหอยทะเลอี ก ชนิด หนึ่ ง ที่ ผู้ บ ริโภคนิ ยมบริโ ภคกั น อย่างแพร่ห ลาย
เนื่องจากเนื้อมีสีขาวลักษณะนุ่ม รสชาติหวานมัน อร่อยกว่าการบริโภคหอย
ทะเลชนิดอื่นๆ จึงเป็นที่ ต้องการของตลาดทั้ งในประเทศและนอกประเทศ
ความต้องการบริโภคหอยตะเภาเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่ามีราคาค่อนข้างสูง เช่น หอย
ตะเภาขนาด ๒๐-๓๐ ตัว/กก.ๆ ละ ๒๐๐-๔๐๐ บาท โดยหอยตะเภาที่นำมา
บริโ ภคจับ จากธรรมชาติเ ท่ านั้ นปัจ จุบันผลผลิตหอยตะเภาลดน้ อยลง ไม่
พอเพียงกับความต้องการของตลาดและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนอาจ
ถึงขั้นสูญพันธุ์ได้
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๕. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๖. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย

๗. พื้นที่เป้าหมาย

รายละเอียด
ปลิ ง ทะเลขาว (Holothuria scabra) ปลิ ง ทะเลขาวเป็ น สั ต ว์ น้ ำ ที่ มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง และมีการทำการประมงและนำไปใช้
ประโยชน์ของชุมชน เช่น ชุมชนชาวประมงเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัด
สตูล สำหรับ การเพาะเลี้ยงปลิงทะเลในประเทศไทย กรมประมง ประสบ
ความสำเร็จในการเพาะพันธุ์คือปลิงดำ ปลิงขาว และปลิงกาหมาด แต่เนื่องจาก
ปลิงทะเลขาว เป็นปลิงทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสามารถพัฒนา
เป็นสินค้าเพื่อการส่งออก และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ปัจจุบันการทำประมง
ปลิงทะเลขาวของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยอยู่ในสภาวะเกิ นกำลังการ
ผลิต (over fishing) เช่นกัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล กรมประมง เล็ง เห็นความสำคัญ
และผลกระทบของทรัพยากรหอยตะเภา และปลิงทะเลขาว จึง เห็นควรมี
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูล
ทางสัง คม ในพื้น ที่ แ หล่ งทำการประมงสภาวะทรัพ ยากรและการทำการ
ประมงนำข้อมูลมาร่วมจัดทำแผนการบริหารจัดการของชุมชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องบูรณาการเป็นองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชาวประมง และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทำการประมงแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิต
และบริโภคที่ เป็นมิ ตรกั บ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรั ก ษ์ ฟื้นฟูท รัพยากร
สร้างสมดุล ของระบบนิเวศและ ใช้ป ระโยชน์อย่างยั่งยืน โดยคาดหวังว่า
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล ชนิด ปลิงทะเลขาว และหอย
ตะเภา ตามแนวทางดังกล่าวจะสามารถอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ
แหล่งอาศัย ทำให้ชุม ชน ได้ใช้ป ระโยชน์ทรัพยากรปลิ งทะเลขาว และหอย
ตะเภาอย่างยั่งยืนต่อไป
๑. เพื่อสร้างแหล่งอาหารทางทะเล และระบบนิเวศทางทะเล ให้ทรัพยากรหอย
ตะเภา และปลิงทะเลขาวมีความอุดมสมบูรณ์
๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิคการเลี้ยงและเพาะพันธุ์หอย
ตะเภา และปลิงทะเลขาว
๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หอยตะเภา และ
ปลิงทะเลขาวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
๑. จำนวนพื้นที่แหล่งอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์และสัตว์น้ำวัยอ่อน ชายฝั่ง ทะเล
อันดามัน เพิ่มขึ้น ๑-๒ แห่ง
๒. จำนวนเครือข่ายชาวประมง/กลุ่มอนุรกั ษ์ทรัพยากรหอยตะเภา และปลิงทะเล
ขาว อย่างน้อย ๒ กลุ่ม
๓. จำนวนชาวประมงที่รบั รู้/รับทราบองค์ความรูห้ อยตะเภา และปลิงทะเล
ขาว ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ราย
๑. ทะเลชายฝั่งอันดามัน อำเภอเมือง อำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
๒. ชุมชนประมงชายฝั่ง อบต./หน่วยงานท้องถิ่น องค์เอกชน ในจังหวัดสตูล
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๘. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

8.1 กิจกรรมหลักที่ ๑
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ ๒
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยดำเนินการร่วม

รายละเอียด
จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ สำรวจข้อมูลทางสิง่ แวดล้อม ประเมินสภาวะทรัพยากร และการ
ทำการประมงหอยตะเภา และปลิงทะเลขาว
งบประมาณ 693,950 บาท
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้หอยตะเภา และปลิงทะเลขาว
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
งบประมาณ 881,159 บาท
กิจกรรมที่ ๓ การผลิตลูกพันธุ์ปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra) เพือ่ การ
ฟื้นฟูทรัพยากร
งบประมาณ 312,260 บาท
กิจกรรมที่ ๔ แนวทางการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หอยตะเภา และ
ปลิงทะเลขาวอย่างเหมาะสม และยั่งยืน
งบประมาณ 339,800 บาท
กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมจัดตัง้ กลุ่มเครือข่ายชาวประมง/กลุม่ อนุรักษ์ทรัพยากรหอย
ตะเภา และปลิงทะเลขาว
งบประมาณ 249,800 บาท
สำรวจข้อมูลทางสิง่ แวดล้อม ประเมินสภาวะทรัพยากร และการทำการประมง
หอยตะเภา และปลิงทะเลขาว
งบประมาณ 693,950 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 693,950 บาท
นายอดุลย์ แมเราะ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเล
สตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081 9599846
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้หอยตะเภา และปลิงทะเลขาว โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม
งบประมาณ 881,159 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 881,159 บาท
นายอดุลย์ แมเราะ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเล
สตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081 9599846
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
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8.3 กิจกรรมหลักที่ ๓
งบประมาณ

รายละเอียด
การผลิตลูกพันธุ์ปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra) เพือ่ การฟื้นฟูทรัพยากร
งบประมาณ 312,260 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 312,260 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายอดุลย์ แมเราะ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงทะเล
สตูล
หน่วยดำเนินการหลัก เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 081 9599846
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
8.4 กิจกรรมหลักที่ ๔
แนวทางการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์หอยตะเภา และปลิงทะเลขาวอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน
งบประมาณ
งบประมาณ 339,800 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 339,800 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายโสถณ อ่อนคง ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐๘๑๙๙๐๔๕๕๒
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ผู้รับผิดชอบร่วม
1. หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล)
2. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
หน่วยดำเนินการร่วม 1. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล)
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
8.5 กิจกรรมหลักที่ ๕
ส่งเสริมจัดตั้งกลุม่ เครือข่ายชาวประมง/กลุ่มอนุรกั ษ์ทรัพยากรหอยตะเภาและ
ปลิงทะเลขาว
งบประมาณ
งบประมาณ 249,800 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 249,800 บาท
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายโสถณ อ่อนคง ตำแหน่ง ประมงจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ ๐๘๑๙๙๐๔๕๕๒
หน่วยดำเนินการหลัก สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
ผู้รับผิดชอบร่วม
หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล)
หน่วยดำเนินการร่วม หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล)
๙. หน่วยงานดำเนินการ 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล
2. สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
3. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล)
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
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๑๐. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ
๑๑. งบประมาณ
๑๒. ผลผลิต(Output)

๑๓. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
งบประมาณ ๒,๔๗๖,๙๖๙ บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน ๒,๔๗๖,๙๖๙ บาท
๑. รายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม สภาวะทรัพยากรและการทำการประมงหอยตะเภา
และปลิงทะเลขาว
๒. องค์ความรู้ เทคนิคการเลี้ยงและเพาะพันธุ์หอยตะเภา และปลิงทะเลขาว
โดยชุมชนชาวประมงจังหวัดสตูล
๓. แนวทางการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์หอยตะเภาและปลิงทะเลขาว
อย่างยัง่ ยืน
๔. กลุ่มเครือข่ายชาวประมง/กลุม่ อนุรักษ์ทรัพยากรหอยตะเภาและปลิงทะเลขาว
๑. ผลิตผลิตหอยตะเภาและปลิงทะเลขาว มีความอุดมสมบูรณ์ มากขึ้น
๒. ชาวประมงมีรายได้เพิม่ ขึ้นและมีอาชีพยั่งยืน
๓. มีเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์น้ำ (หอยตะเภาและปลิงทะเลขาว).
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ คุณค่าแห่งชีวิต
และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร สมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 1 แผนงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ชุมชนและพื้นที่ท่องเที่ยวทุกแห่งให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
4. หลักการและเหตุผล
กรอบนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑3 มีกรอบของมุมมองสถานะในประเทศครอบคลุมมิติการพัฒนา 6 ด้าน
หลัก ประกอบด้วย ความมั่ นคง ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จ
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพ ยากรธรรมชาติที่ ส มบูร ณ์ และสิ่ง แวดล้อมที่ มี คุณ ภาพเหมาะสมเป็ น
พื้นฐานสำคัญต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนอย่างไรก็ดี การดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ ที่ผ่านมาในลักษณะของ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินพอดี ทั้งในมิติที่เกี่ยวข้อง
กับการ ผลิตและการบริโภค ที่ก่อให้เกิดของเสียและมลพิษในระดับที่เกินกว่า
ความสามารถในการรองรับ ของระบบนิ เวศ กำลัง เป็นภั ยคุก คามที่ ส่งผล
กระทบให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ มีแนวโน้มเสื่อม
โทรมลง โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรต่อ สิ่งแวดล้อมได้มุ่งเน้นการ ดำเนินงานใน 4 มิติหลัก ได้แก่ (1) การ
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสืบทอดให้แก่ คน
รุ่นต่อไป (2) การฟื้นฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขึ้นมาใหม่ (3) การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม ที่
สอดคล้อ งกั บขีดความสามารถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวน
ทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการปรับ ปรุงกลไกและ
เครื่องมือที่นำไปสู่การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวทางการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม มี ความครอบคลุมถึงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหามลพิษ และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
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รายละเอียด
จังหวัดสตูลได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาของการเป็นสตูลเมืองแห่ง
ความผาสุกที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิ จมี การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ ดีบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒ นธรรม มุ่งมั่ นในการพัฒ นาเมืองให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามองค์ประกอบของ การพัฒนาเมืองที่มีความอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน จังหวัดสตูล มีความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร
สูง ประชาชนมี ร ายได้ เฉลี่ยต่อ หัวเพิ่ ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒ นาสั งคม
มนุษย์มีความก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิ จ จากฐานการเกษตร สิ น ค้ า ชุ ม ชน โดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง การท่องเที่ยวชุมชน
การท่องเที่ ยวเชิงนิเวศน์ การท่ องเที่ยวเชิงธรณีที่ มี ความโดดเด่น พร้อมทั้ง มี
สิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ และเป็นเมืองต้นแบบของประเทศที่มีความผาสุก
เติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสตูล อยู่ในฝั่งทะเลอันดามัน มีชายฝั่งทะเลยาว 161.38 กม.
เกาะจำนวน 106 เกาะ มี พื้ นที่ ติ ดทะเล 4 อำเภอ ประกอบด้ วย อำเภอ
เมือง อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ฐานทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้ แก่ พื้ น ที่ ป ะการั ง 13,427 ไร่
(21.48 กม.) หญ้าทะเล มี พื้นที่ รวม 2,796.3 ไร่ เนื้อที่ ป่าชายเลน คง
สภาพ 220,273.99 ไร่ ส่งผลให้จังหวัดสตูล มีความชุกชุมของทรัพยากร
ประมง สร้างอาชีพให้แก่ชาวประมง ในพื้นที่ชายฝั่ง รวมถึงมีทรัพยากรสัตว์
ทะเลหายาก เช่น พะยูน ซึ่งจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดตรัง ที่
เป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ในประเทศไทย และเต่าทะเล โลมา ฉลาม
วาฬ ที่ ก ระจายตั วตามแนว ชายฝั่ ง และหมู่ เกาะต่ า งๆ จากความอุ ด ม
สมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เกิดการ
ใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาชายฝั่ง ส่งผลให้ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เกิดความเสื่อมโทรมลง รวมถึงปัญ หาขยะทะเล (Marine
Debris) ที่ ถูก ทิ้ ง จากการตั้ ง ใจหรื อไม่ ตั้ ง ใจปล่ อยปละทิ้ ง ขว้างลงสู่ ท ะเล
โดยตรง หรือลงบนชายหาด หรือแม่ น้ำก่อนลงไปสู ทะเล รวมถึงเครื่องมื อ
ประมงและวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมขนส่งทางเรือ โดยมีแหล่งที่มาจากแหล่ง
สำคัญ 2 แหล่ง คือ (1) จากกิจกรรมบนฝั่ง เช่น จากแม่น้ำสายหลัก จากการ
ท่องเที่ยวชายหาดแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่ง ของเสียที่ปล่อยมาจาก
บ้านเรือ นจากการท่องเที่ ยวบริเวณชายฝั่ง และ (2) กิจ กรรมในทะเล เช่น
การขนส่ง ทางเรื อ เรือ ท่ อ งเที่ ย วทางทะเล ประมงชายฝั่ ง /พาณิ ช ย์ และ
platform ในทะเล ขยะทะเลอาจพบใกล้แหล่งกำเนิด หรือถูกพัดพาไปได้ใน
ระยะทางไกลๆ ด้วยกระแสน้ำและกระแสลม ดังนั้น ขยะทะเลจึงถูกพบใน
พื้นที่ทะเลทั่วโลก ไม่เพียงแต่บริเวณชายฝั่ง ยังสามารถพบได้ในสถานที่ห่างไกล
จากแหล่งกำเนิดอย่างชัดเจน เช่น บนเกาะกลางมหาสมุทร และบริเวณขั้วโลก
สามารถพบขยะทะเลลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ กลางน้ำ ที่ระดับความลึกต่างๆ
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รายละเอียด
และจมลงสู่พื้นทะเล จากรายงานโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ปี ๒๕๕๑ (UNEP) ประมาณกันว่าขยะ
ทะเลทั่วโลกมีปริมาณ 1,800 ตัน/วัน หรือ 8 ล้านชิ้น/วัน
หรือ ๑๓,๐๐๐ ชิ้น/ตารางกิโลเมตร ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ ๕ ล้านตัน มาจาก
กิจกรรมในทะเล ขยะในทะเลที่ล่องลอยอยู่ร้อยละ ๙๘ เป็นพลาสติก คิดเป็น
3 เท่าของปริมาณปลาที่จับได้ ขณะที่สถานการณ์ขยะทะเลในประเทศไทย
จากการเก็ บ รวบรวมข้อมู ลขยะทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 255๙ ในพื้นที่ 18 จังหวัดชายฝั่งทะเล พบขยะทะเล
จำนวน ๔๓๕,๔๑๗ ชิ้น คิดเป็นน้ำหนัก ๗๕,๘๐๖ กิโลกรัม ขยะทะเลซึ่งที่พบ
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ถุงพลาสติก ฝาจุก เชือก หลอดพลาสติก กระดาษ บุหรี่ ถ้วย
ชามพลาสติก ทุ่ นลอย ขวดเครื่องดื่ม เสื้อผ้า เป็นต้น โดยร้อยละ ๖๖ ของ
ขยะที่สำรวจพบมีแหล่งกำเนิดจากกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน ซึ่งส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศหลายด้าน ประกอบด้วย (1)
ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ เช่น ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชาย
เลน และชายหาดทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยน และยังทำให้เกิดการแพร่กระจาย
ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการติดมากับขยะที่ล่องลอยอยู่ในน้ำ (2) ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สร้างความเสียหายให้กับเรือและเครื่องมือประมง และการทำ
การประมง (3) ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม ทำ
ให้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวลดลง ซึ่งสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายหาดมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี (4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทะเลและมนุษย์ได้รับบาดเจ็บจากขยะ
บริเวณชายหาด หรืออาจได้รับสารพิษจากขยะเหล่านั้น และ (5) ผลกระทบ
ต่อสัตว์ทะเลหายาก โดยพบว่าร้อยละ ๒-๕ ของสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญ
พันธุ์ที่ตายมีสาเหตุมาจากการกินขยะทะเล
เพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน สร้างเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหาร สมดุล ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
สตูล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทรัพยากรทางทะเล ที่นับวันจะส่งผล
กระทบรุนแรงขึ้นทั้งต่อระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตในทะเล และคุณภาพชีวิตของผู้คน
จากสถานการณ์ดังกล่าว มีความจำเป็นต้องมี การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างศักยภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อไม่ให้พื้นที่
แหล่งอื่นที่มีความสมบูรณ์ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้
ดังนั้นปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะหาแนวทางและบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จังหวัดสตู ล ให้ มี มาตรการการจั ดการที่ เป็ น
รูปธรรม การบริหารจัดการอย่างเหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ ให้มีความยั่งยืน และ
เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะทะเลและชายฝั่งทะเล ในระบบนิเวศถูกจัดเก็ บ
และจัดการอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของจังหวัดสตูล
มุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ (Green City) และมุ่งสู่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเล ของจังหวัดสตูล ในระดับสากล
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5.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

6.ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย

รายละเอียด
ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูก
ทำลายมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการเร่งด่วน
1.ลดการทิ้งสมอเรือซึ่งทำความเสียหายต่อแนวปะการัง และเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการหรือการอนุรักษ์พื้นที่ ซึ่งทุ่นที่ เคยติดตั้งมีการชำรุด ขาดหาย จาก
การใช้งานหรือปัจจัยอื่นๆ
2.เพื่ อ ฟื้ นฟู แหล่ง ทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพิ่ม ทรัพ ยากรให้ อุด ม
สมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำ
3.เพื่อให้มีจำนวนนักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพิ่มขึ้น
4.เพื่อลดปริมาณขยะในทะเล ในแนวปะการัง ปะการังเทียม และชายหาด
ลดผลกระทบกับ แหล่ง ทรัพยากร เพิ่มพื้นที่การดำน้ำท่องเที่ยวชมปะการังสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
5.สร้ างเครื อ ข่ ายความร่วมมื อ ด้านงานลาดตระเวนของ หน่ วยงานและ
เครือ ข่า ยอาสาสมั คร ภายในจัง หวั ด เพื่ อตรวจตราลาดตระเวนคุ้ม ครอง
ทรัพยากรทางทะเลแบบมีส่วนร่วม ลดการทำการประมงโดยผิดกฎหมาย
6.เพื่อให้มีจุดที่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกแมงกะพรุนพิษ ป้องกั น
แมงกะพรุ น พิ ษ บริ เวณชายหาดแห่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ำคั ญ และรองรับ การ
ขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
7.เพิ่มพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เพิ่มจำนวนพะยูน ลดการตายของพะยูน
8.ดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะ
ทะเล และขยะชายฝั่งทะเล ให้ขยะทะเลในระบบนิเวศถูกจัดเก็บขึ้นมาและ
ถูกจัดการอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสตูล
เรื่องการจัดการขยะโดยส่งเสริมและรณรงค์การจัดการขยะชุมชนและขยะ
ทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนมุ่งไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ (Green City)
9.ฝึก อบรมให้ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ท รัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก่
เยาวชนชุมชนชายฝั่ง ประชาชน เพื่อให้มีจิตสำนึก มีความรู้ การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรฯ
๑.มีจำนวนทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง เพื่อลดผลกระทบการทำลายทรัพยากร จำนวน
๔๐ ชุดติดตั้งบริเวณหินขาว เกาะบุโหลน หินแปดไมล์ และเกาะสาหร่าย
๒.มีซั้งเชือก และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง ในพื้นที่ 4 อำเภอชายฝั่ง
ทะเล จำนวน 140 ชุด มีผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 40 คน
3.มีนักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพิม่ ขึ้น จำนวน 2
๐ คน ๑ ครั้ง
4.ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะทะเลแบบมีส่วนร่วม ในแนวปะการัง ปะการังเทียม
จำนวน 2 ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 40 คน
๕.ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลแบบมีส่วน
ร่วม มีเครือข่าย ความร่วมมือของชุมชน โดยความร่วมมือของชุมชน/
เครือข่าย 4 อำเภอ ร่วมลาดตระเวนกับหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 20 คน
จำนวน 2๐ ครั้ง

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

458

หัวข้อ

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

รายละเอียด
6.มีสื่อประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน อังกฤษ มาลายู และติดตั้ง
จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกแมงกะพรุนพิษและแมงกะพรุน
กล่อง จำนวน 10 ชุด มีนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลการป้องกันแมงกะพรุนพิษ ไม่
ต่ำกว่า จำนวน 2,0๐๐ คน
7. มีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เพิม่ ขึ้นจากการปลูก ในพื้นที่จงั หวัดสตูล จำนวน ๒
4,๐๐๐ ต้น นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกรมทรัพยากรฯ และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมปลูกหญ้าทะเลไม่ต่ำกว่า 1๐๐ คน
8.จัดวางทุ่น (Boom) ดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองทีส่ ำคัญ 4 อำเภอ
จำนวน 12 จุด ทำให้ขยะทะเลในระบบนิเวศถูกจัดเก็บขึ้นมาและถูกจัดการ
อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขยะทะเลเพิ่มขึ้น จำนวน 1๐๐ คน
9.อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 6
ครั้ง นักเรียน ชุมชนชายฝัง่ ประชาชน ในพื้นทีม่ ีจิตสำนึกและมีความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 36๐ คน
พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล อำเภอเมือง อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล
จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพือ่ การอนุรักษ์
งบประมาณ 500,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การจัดสร้างซัง้ เชือกบ้านปลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชายฝั่ง
งบประมาณ 374,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 อบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
งบประมาณ 375,400 บาท
กิจกรรมที่ 4 เก็บขยะทะเลแบบมีส่วนร่วม ในแนวปะการัง ปะการังเทียม
หรือชายหาด
งบประมาณ 300,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเล
แบบมีส่วนร่วม
งบประมาณ 1,180,000 บาท
กิจกรรมที่ ๖ ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาด
ท่องเที่ยว
งบประมาณ 73,000 บาท
กิจกรรมที่ ๗ ปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารของพะยูน
งบประมาณ 480,000 บาท
กิจกรรมที่ ๘ จัดทำและจัดวางทุ่น (Boom) ดักขยะทะเล บริเวณปากแม่นำ้ และ
คลองทีส่ ำคัญ
งบประมาณ 1,128,000 บาท
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8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
กิจกรรมที่ ๙ อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
งบประมาณ 115,650 บาท
ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพือ่ การอนุรักษ์
งบประมาณ 500,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 500,000 บาท
นางสาวอรุณี แสงหยัง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
สตูล
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0 869 568 521
การจัดสร้างบ้านปลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝัง่
งบประมาณ 374,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 374,000 บาท
นางสาวอรุณี แสงหยัง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
สตูล
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0 869 568 521
อบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
งบประมาณ 375,400 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 375,400 บาท
นางสาวอรุณี แสงหยัง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
สตูล
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0 869 568 521
เก็บขยะทะเลแบบมีส่วนร่วม ในแนวปะการัง ปะการังเทียม หรือชายหาด
งบประมาณ 300,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 300,000 บาท
นางสาวอรุณี แสงหยัง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
สตูล
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0 869 568 521
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8.5 กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.6 กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.7 กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.8 กิจกรรมหลักที่ 8
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.9 กิจกรรมหลักที่ 9
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก

รายละเอียด
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลแบบมีส่วนร่วม
งบประมาณ 1,180,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,180,000 บาท
นางสาวอรุณี แสงหยัง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
สตูล
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0 869 568 521
ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว
งบประมาณ 73,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 73,000 บาท
นางสาวอรุณี แสงหยัง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
สตูล
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0 869 568 521 .
ปลูกและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารของพะยูน
งบประมาณ 480,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 480,000 บาท
นางสาวอรุณี แสงหยัง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
สตูล
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0 869 568 521
จัดทำและจัดวางทุ่น (Boom) ดักขยะทะเล บริเวณปากแม่น้ำและคลองที่สำคัญ
งบประมาณ 1,128,000 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 1,128,000 บาท
นางสาวอรุณี แสงหยัง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
สตูล
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0 869 568 521 .
อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
งบประมาณ 115,650 บาท
งบลงทุน
บาท
งบดำเนินงาน 115,650 บาท
นางสาวอรุณี แสงหยัง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัด
สตูล
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล 7
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 0 869 568 521 .
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หัวข้อ
9. หน่วยงานดำเนินการ

รายละเอียด
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ 7

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ

งบประมาณ 4,526,050 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
บาท
รวมงบดำเนินงาน 4,526,050 บาท
๑. มีจำนวนทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง เพือ่ ลดผลกระทบการทำลาย
12. ผลผลิต(Output)
ทรัพยากร จำนวน ๔๐ ชุด ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้รับการฟื้นฟูให้
คงความสมบูรณ์ยั่งยืน
๒. มีแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทีอ่ ุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง ในพื้นที่ 4 อำเภอชายฝั่งทะเล จำนวน 14๐ ชุด
๓. มีนักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ เพิม่ ขึ้น
จำนวน 2๐ คน
๔. ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะทะเลแบบมีส่วนร่วม ในแนวปะการัง ปะการัง
เทียมจำนวน 2 ครัง้ ผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 40 คน ลดปริมาณขยะทะเล ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔0 หลังจากดำเนินกิจกรรม
๕. ทรัพยากรได้รับการคุ้มครอง โดยมีเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน
ในการปฏิบัตงิ าน ลาดตระเวนคุ้มครองเฝ้าระวัง ร่วมกับหน่วยงาน ไม่น้อย
กว่า 20 คน
๖. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการทำกิจกรรมมากขึ้น
จากสือ่ ประชาสัมพันธ์ และติดตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่
ถูกแมงกะพรุนพิษและแมงกะพรุนกล่อง จำนวน 10 จุด
๗. มีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เพิม่ ขึ้นจากการปลูก ในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล
๘. มีทุ่น (Boom) ดักขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำและคลองที่สำคัญ 4
อำเภอ จำนวน 12 จุดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการขยะทะเลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 คน
9. อบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จำนวน 6 ครัง้ นักเรียน ชุมชนชายฝั่ง ประชาชน ในพื้นที่มีจติ สำนึกและมีความรู้
ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ จำนวน 36๐ คน
๑3.ผลลัพธ์จากการดำเนิน
๑. มีจ ำนวนทุ่ นผูก เรือในแนวปะการัง เพียงพอ เพื่อลดผลกระทบการ
โครงการ (Outcome)
ทำลายทรัพยากร และรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทาง
ทะเลของจังหวัดสตูล
๒. ได้แหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง ประชาชนในจังหวัดสตูลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำ
ประมง
๓. มี จำนวนนักดำน้ำอาสาสมั ครพิทัก ษ์ ท รัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพิ่มขึ้น
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รายละเอียด
๔. ลดปริ ม าณการสะสมของขยะในระบบนิ เ วศทางทะเล ส่ ง ผลให้
คุณภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องทะเลไทยดีขึ้น เยาวชน ชุมชนชายฝั่ง ประชาชน
ทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการท่องเที่ยว มีจิตสำนึกในการทิ้ง
ขยะ มีความรู้เกี่ยวกับขยะทะเลปัญหาและผลกระทบ วิธีการเก็บและคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี และสามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์และบริหารจัดการขยะ
ทะเลอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในพื้นที่จังหวัดสตูล
5. ทรัพยากรได้รับ การคุ้ม ครอง สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือด้านงาน
ลาดตระเวนของหน่วยงานและเครือข่าย อาสาสมัคร ภายในจังหวัด เพื่อตรวจ
ตราลาดตระเวนคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล แบบมีส่วนร่วม ลดการทำการ
ประมงโดยผิดกฎหมาย
๖. ชุมชนมีมาตรการรับรองภาวะฉุกเฉินและอุ บัติภัยต่างๆ ที่ มีมาตรฐาน/
นักท่องเที่ยวทางทะเลทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รบั การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อย่างถูกวิธีเมื่อสัมผัสกับแมงกะพรุนพิษและแมงกะพรุนกล่อง ลดความรุนแรง
ของพิษของแมงกะพรุน/สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาและวิเคราะห์ขยายพื้นที่เพื่อ
ป้องกันภัยให้กับนักท่องเที่ยว ในจุดเสี่ยงอื่นๆ
๗. เพิ่ ม พื้ นที่ แ หล่ง หญ้ าทะเล เพิ่ ม จำนวนพะยูน และลดการตายของ
พะยูน ในพื้นที่จังหวัดสตูล
๘. ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่มีจิตสำนึกและมีความรู้ในการจัดการขยะ
มูลฝอยจากชุมชนและขยะทะเล/ทำให้ขยะทะเลในระบบนิเวศถูกจัดเก็บขึ้นมา
และถูกจัดการอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ/ส่งเสริมการจัดการขยะทะเลและ
ขยะชายฝั่งทะเลเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล/สร้างภาพลักษณ์
ที่ ดีของจังหวัด สตูล ด้านการจัดการขยะ โดยส่ งเสริม และรณรงค์ก าร
จัดการขยะชุมชนและขยะทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนมุ่งไป สู่การเป็นเมือง
น่าอยู่ (Green City) /เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 12 คน
๙. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน
ประชาชนกลุ่มอาสาสมัคร ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่งชีวิต
และการอนุรักษ์ที่ยงั่ ยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการสตูลเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ กู้ภัยทางสูงในพื้นที่ป่า
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี
ประสิทธิภาพ และทันสมัย
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาระบบการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมจาก
ผลกระทบของโลกร้อนและภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
4. หลักการและเหตุผล
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทั้งทางบกและ
ทางทะเล โดยเฉพาะล่ อ งแก่ ง วั ง สายทอง เกาะหลี เป๊ ะ และเกาะบุ โ หลน
ลักษณะภูมิประเทศทิศเหนือติดเทือกเขาบรรทัด ทิศตะวันออกติดเทือกเขา
สันกาลาคีรี มีสภาพป่าที่มีความหลากหลายทั้งป่าบกและป่าชายเลน มีภูเขา
น้อ ยใหญ่ม ากมายทั้ง บนบกและบนเกาะ อีก ทั้ง ทางยูเนสโกได้ป ระกาศให้
อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลก แห่งแรกของประเทศไทยและถือเป็น
แห่งที่ 5 ของอาเซียน ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความ
สนใจหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2562 มี
จำนวนผู้มาเยือนรวม 1,549,880 คน มีรายได้รวม 9,238.42 ล้านบาท
จะเห็นว่าจำนวนนัก ท่องเที่ยวเพิ่ม ขึ้นในทุ กๆ ปี การสร้างความเชื่อมั่นด้าน
ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลจึงถือเป็น
สิ่ง ที่ สำคัญ อีกทั้ ง วิถีชีวิตของชาวบ้านล้วนอาศัยพึ่งพาป่าเพื่ อปัจจัย 4 ซึ่ง
ได้แก่ แหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ที่มีความสำคัญ
ต่อ ชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้เกิ ดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมรับมื อกับภัยที่จะเกิดขึ้นอย่างถูกวิธี และปลอดภัย สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน
5. วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ของ
โครงการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
2. เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ด้านความพร้อมของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการอุบัติภัยพื้นที่สงู ทางทะเล ถ้ำ น้ำตก และ
พื้นที่อับอากาศ โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้อย่าง
ทันท่วงที
และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัติงานด้านสาธารณภัย สามารถนำเครื่องมือ และอุปกรณ์
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วทันต่อการตอบโต้
เหตุการณ์ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
6. ตัวชี้วัดและ
(1) นักท่องเที่ยวและประชาชน ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที มีความ
ค่าเป้าหมาย
ปลอดภัย ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของจังหวัดสตูล
(2) จำนวนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
กู้ภัยในพื้นทีส่ งู
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7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยการดำเนินงาน
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)
๑3. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
(๓) มีอุปกรณ์ เครือ่ งมือ สำหรับกู้ภัยในพื้นที่สงู ถ้ำ และน้ำตก ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสตูล
เครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เครือข่ายเฝ้าระวัง ในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล รุ่นละ
20 คน จำนวน 3 รุ่น รวมจำนวน 60 คน
จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมอบรมกู้ภัยทางสูงขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ 735,100 บาท
อบรมกู้ภัยทางสูงขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ 735,100 บาท
งบลงทุน
50,000 บาท
งบดำเนินงาน 685,100 บาท
นายไพศาล ขุนศรี
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ 089 9696774
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ 735,100 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
50,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน 685,100 บาท
1. เครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เครือข่ายเฝ้าระวัง ผ่านการฝึกอบรม จำนวน
60 คน
2. อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับกู้ภัยในพื้นที่สงู ถ้ำ และน้ำตก
1. เครือข่ายอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย เครือข่ายเฝ้าระวัง ผ่านการฝึกอบรม
2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับกู้ภัยในพื้นทีส่ ูง ถ้ำ และน้ำตก
3. นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่ง
ชีวิตและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนสู่ความยั่งยืนในพืน้ ที่จังหวัดสตูล
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 5 แผนงานสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อการพึ่งพาตนเอง
และรองรับการเกษตร และการท่องเที่ยว
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างคุณค่าจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสู่แหล่งพลังงาน
ทดแทน พลังงานทางเลือกเพื่อพึ่งตนเองและเติมความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ ป่าเขา นิเวศลำน้ำ นิเวศป่าชายเลนและนิเวศทางทะเล
4. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล
กระทบกับทุกสาขาอาชีพอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน ประเภทอบแห้งต่าง ๆ เช่น อาหารทะเล
ตากแห้ง สมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ขมิ้ น และอื่นๆ) ข้าวเกรียบ และกาแฟ
เป็นต้น ปัจจุบันการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่เป็นการตาก
ด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งอาจมีสิ่งเจือปน จากสภาพแวดล้อม ทั้งฝุ่น ควัน แมลง
หากได้รับการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต สร้างมาตรฐาน สะอาด
ปลอดภัย และยังเป็นการสร้างมู ลค่าเพิ่ม ให้กับ สินค้า ตลอดจนการพัฒ นา
บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า เพื่อเป็นยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และต่อยอดการ
สร้างรายได้ให้กับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และรองรับเรือ่ งการท่องเที่ยวหลังจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวใน
อนาคต
5. วัตถุประสงค์ของ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนสู่ความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด
โครงการ
สตูล
2. เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการอบแห้งพืชผลทางการ
เกษตร
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สงู สุด
4. เพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั พืชผลทางการเกษตร และการผลิตอาหารทะเลตาก
แห้ง และได้ผลผลิตทีป่ ลอดสารปนเปื้อน
5. เพื่อสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
6. รองรับเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และการท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวในอนาคต
6. ตัวชี้วัดและ
ตัวชี้วัด : จัดจ้างผลิตระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2×2 เมตร ใน
ค่าเป้าหมาย
กลุ่มอาชีพ,กลุม่ วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มโอทอป จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อนำไปสู่
การลดระยะเวลาในการผลิตอย่างน้อย 20%
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รายละเอียด
ค่าเป้าหมาย : สนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร
ให้กับกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม โอทอป จำนวน 5 กลุ่ม รวม
84 คน

7. พื้นที่เป้าหมาย
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มโอทอปในพื้นทีจ่ ังหวัดสตูล จำนวน 5 กลุ่ม
จำนวน 1 กิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.00 x 2.00
เมตร จำนวน 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 1 ระบบ)
งบประมาณ 125,000.00 บาท

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1

ส่งเสริมเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.00 x 2.00
เมตร จำนวน 5 กลุม่ (กลุม่ ละ 1 ระบบ)
งบประมาณ 125,000 บาท
งบลงทุน 125,000 บาท
งบดำเนินงาน บาท
นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0811747941,07472414
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)
๑3. ผลลัพธ์จาก
การดำเนินโครงการ
(Outcome)

งบประมาณ 125,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน 125,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน - บาท
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตรให้กับกลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มโอทอป จำนวน 5 กลุ่ม
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุม่ อาชีพ กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
หรือกลุ่มโอทอป
2.เพิ่มมูลค่าและจำนวนของผลผลิต ให้กับกลุม่ อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หรือกลุ่มโอทอป
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่ง
ชีวิตและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการปรับปรุงคันคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ริมคลองดุสน บ้านปันจอร์ (ตอนที่ 1) หมูท่ ี่ 6 ตำบลย่านซื่อ
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ความยาว 500 เมตร
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 แผนงานพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่งที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน
3. แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม เขื่อนป้องกันตลิง่ ให้
สามารถป้องกันน้ำท่วมหรือป้องกันริมตลิ่งที่เป็นพื้นทีเ่ กษตรกรรม พื้นที่ชุมชน
ซึ่งเป็นพื้นทีเ่ ศรษฐกิจสำคัญ
4. หลักการและเหตุผล
ในเขตตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมเส้นทาง
การจราจรสายหลัก ของจังหวัด และมีพื้นที่ พัก อาศัยและพื้นที่ ทำกินเกิ ดน้ำ
ท่วมซ้ำซาก สาเหตุหลักเนื่องจากคลองมำบังไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ทำให้
น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ เกษตร บ้านพักอาศัย และถนนสายหลักเข้าสู่ตัว
เมืองสตูล เป็นประจำทุกปี ทำให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณประโยชน์และ
ทรัพย์สินของประชาชน สร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน
ในการเดิน ทางผ่านเส้ นทางดั ง กล่ าว จากการลงพื้ น ที่ ตรวจสอบพบว่าริ ม
คลองมำบังส่วนใหญ่จะมีถนนคันคลองป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งตลอด ยกเว้นบริเวณ
ริมคลองดุ สน บ้ านปั นจอร์ หมู่ ที่ 6 ตำบลย่ านซื่ อ อำเภอควนโดน ความยาว
ประมาณ 500 เมตร ยังไม่มีคันคลอง
สภาพปัญ หาและความสูญ เสียที่ เกิดจากน้ำท่ วมดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการ
พิจารณาแก้ไขปัญ หาน้ำท่ วมของพื้นที่เขตตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน ใน
ภาพรวมโดยจะต้อง มี แนวทางและมาตรการเพื่ อการป้องกั นและบรรเทา
ปัญ หาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ที่ เ สี่ย งภั ยน้ ำท่ วมอย่ างจริง จั ง และยั่ ง ยืน จึ ง เสนอ
โครงการปรับปรุงคันคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอควนโดน ซึ่งจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลดความสูญเสียของพืชผล
ทางการเกษตร รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากน้ำท่วมขังของถนน
สายหลัก
5. วัตถุประสงค์ของ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความสูญเสียของพืชผล
โครงการ
ทางการเกษตร เนื่องจากน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่รมิ คลองดุสน บ้านปันจอร์ (ตอน
ที่ 1) หมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ความยาว 500
เมตร
6. ตัวชี้วัดและ
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรทีส่ ำคัญ
ค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย

ริมคลองดุสน บ้านปันจอร์ หมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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หัวข้อ
8. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ
11. งบประมาณ
12. ผลผลิต(Output)
๑3. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

รายละเอียด
จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมปรับปรุงคันคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมปรับปรุง ภูมิ
ทัศน์ ริมคลองดุสน บ้านปันจอร์ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควน
โดน จังหวัดสตูล ความยาว 500 เมตร
งบประมาณ 3,000,000 บาท
ปรับปรุงคันคลองเพือ่ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมปรับปรุงภูมทิ ัศน์ริม
คลอง ดุสน บ้านปันจอร์ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน
จังหวัดสตูล ความยาว 500 เมตร
งบประมาณ 3,000,000 บาท
งบลงทุน 3,000,000 บาท
งบดำเนินงาน บาท
นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7477 2109-10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
งบประมาณ 3,000,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน
3,000,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน
บาท
คันคลองความยาวประมาณ 500 เมตร
ริมคลองดุสน บ้านปันจอร์ พื้นทีห่ มูท่ ี่ 6 ไม่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลดความสูญเสียของพืชผลทาง
การเกษตร รวมทัง้ แก้ปญ
ั หาการจราจรติดขัดเนื่องจากน้ำท่วมขังของถนนสาย
หลัก

หมายเหตุ : จัดทำข้อมูลให้ใช้โปรแกรม Word
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่ง
ชีวิตและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับ ปรุง ภูมิทั ศน์ริม คลองมำบัง
บริเวณโครงการจัดรูปที่ดินฯ ตอนที่ 2 ตำบลควนขัน อำเภอเมื อง จังหวัด
สตูล ความยาว 100 เมตร
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 แผนงานพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม เขื่อนป้องกันตลิง่ ให้
สามารถป้องกันน้ำท่วมหรือป้องกันริมตลิ่งที่เป็นพื้นทีเ่ กษตรกรรม พื้นที่
ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ
4. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบันปัญ หาที่ ได้รับ ผลกระทบจากการพังทลายของดินบริเวณริม
แม่น้ำนับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หากไม่หาแนวทางการป้องกัน
การพั งทลายดัง กล่าว ก็ จะทำให้เกิ ดผลกระทบต่อทรัพยากรและที่ ดินริม
แม่น้ำและริมตลิ่ง
จัง หวัด สตูล มี ส ภาพภู มิ ศาสตร์ที่ มี สัน เขาสู ง พาดผ่ านทางทิ ศเหนื อ
ตอนกลางพื้นที่ของจังหวัด และมีลำคลองที่สำคัญ คือ คลองละงู คลองดุสน
และคลองมำบัง เป็นสายน้ำหลักที่ระบายลงสู่ทะเล ทำให้ในแต่ละปีในหน้า
มรสุมและฤดูน้ำหลากต้องประสบกับปัญหา อันเนื่องมาจากการกัดเซาะตลิ่ง
ริมคลองดังกล่าวอย่างมาก เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติริมคลอง
ทรัพย์สินของราษฎรบริเวณข้างเคียงที่เป็นพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม
ซึ่งมี ความสำคัญทางเศรษฐกิ จ ปีละจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกั น
และสร้ างมาตรการแก้ ไขปั ญ หาการกั ดเซาะตลิ่ ง อย่ า งถาวร จึ ง มี ค วาม
จำเป็นต้องมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวนี้
5. วัตถุประสงค์ของ
เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะตลิง่ ริมคลองมำบัง ตลอดจนบรรเทาความ
โครงการ
เดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่มีพื้นที่ริมคลองมำบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ชมุ ชน พื้นที่
เกษตรกรรม และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ไม่ให้ได้รบั ความเสียหาย
6. ตัวชี้วัดและ
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรทีส่ ำคัญ
ค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
โครงการจัดรูปที่ดินฯ ตอนที่ 2 ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ความยาว 100 เมตร
8. กิจกรรมหลักของ
จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้
โครงการ
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมทิ ัศน์ริมคลองมำบัง
บริเวณโครงการจัดรูปที่ดินฯ ตอนที่ 2 ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัด
สตูล ความยาว 100 เมตร
งบประมาณ 7,530,000 บาท
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หัวข้อ
8.๑ กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ
10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ

รายละเอียด
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมำบังบริเวณ
โครงการจัดรูปที่ดินฯ ตอนที่ 2 ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ความยาว 100 เมตร
งบประมาณ 7,530,000 บาท
งบลงทุน 7,530,000 บาท
งบดำเนินงาน - บาท
นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7477 2109-10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ

งบประมาณ 7,530,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน 7,530,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน บาท
12. ผลผลิต(Output)
เขื่อนป้องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการจัดรูปที่ดนิ ฯ ตอนที่ 2
ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ประมาณ 100 เมตร
๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนิน พื้นที่ตลิ่งริมคลองมำบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและพื้นทีเ่ กษตรกรรม ซึง่ มี
โครงการ (Outcome)
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้รับการป้องกันการกัดเซาะและไม่ได้รับความ
เสียหาย
หมายเหตุ : จัดทำข้อมูลให้ใช้โปรแกรม Word
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แบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่ง
ชีวิตและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมทะเลชายหาดบางศิลา ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 แผนงานพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่งที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม เขื่อนป้องกันตลิง่ ให้
สามารถป้องกันน้ำท่วมหรือป้องกันริมตลิ่งที่เป็นพื้นทีเ่ กษตรกรรม พื้นที่
ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ
4. หลักการและเหตุผล
ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูลที่มีพื้นที่ ติดกับชายฝั่งทะเลอัน
ดามันเป็นระยะทางยาวตลอดจากเขตติดต่อจังหวัดตรังกระทั่งถึงเขตแดน
ประเทศมาเลเซีย ระยะทางประมาณ 146 กิโลเมตร ทำให้ในแต่ละปีในหน้า
มรสุมและหน้าน้ำหลากต้องประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจากการกัดเซาะตลิ่ง
จากกระแสคลื่นทะเลมีความยาวมากกว่า 12 กิโลเมตร ทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งทะเล และทรัพย์สินของราษฎรบริเวณข้างเคียง
ได้รับความเสียหายปีละจำนวนมากบริเวณชายหาดบางศิลา หมู่ที่ 1 ตำบล
ละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ ซึ่งประสบปัญหาจากการกัดเซาะตลิ่ง
ริมทะเลอย่างรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งสร้างความเสียหาย
ให้แก่ ท รัพย์สิน และพื้น ที่ ป ระกอบอาชีพทำกิ นของราษฎรเป็ นอย่างมาก
เพื่ อป้องกั นไม่ให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อม ราษฎรในพื้นที่ เกิ ดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึง มี
ความจำเป็นต้องจัดทำโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ นี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์ของ
เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะตลิง่ ริมชายหาดบางศิลา ตลอดจนบรรเทา
โครงการ
ความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรทีม่ ีพื้นทีร่ ิมชายหาดบางศิลา ซึง่ เป็นพื้นที่ชุมชน ถนน
เลียบชายหาด และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ไม่ให้ได้รบั ความเสียหาย
6. ตัวชี้วัดและ
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการประมงที่สำคัญ
ค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
ชายหาดบางศิลา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
8. กิจกรรมหลักของ
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
โครงการ
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์ริมริมทะเล
ชายหาด บางศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว
200 เมตร
งบประมาณ 10,390,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์ริมริมทะเล
ชายหาด บางศิลา หมู่ที่ 2 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว
40 เมตร
งบประมาณ 4,090,000 บาท
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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หัวข้อ
8.๑ กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
8.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ

รายละเอียด
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมริมทะเลชายหาดบางศิลา
หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 200 เมตร
งบประมาณ 10,390,000 บาท
งบลงทุน 10,390,000 บาท
งบดำเนินงาน บาท
นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7477 2109-10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมริมทะเลชายหาดบางศิลา
หมู่ที่ 2 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 40 เมตร
งบประมาณ 4,090,000 บาท
งบลงทุน 4,090,000 บาท
งบดำเนินงาน
- บาท
นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7477 2109-10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ

งบประมาณ 14,480,000 บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน 14,480,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน บาท
1.เขื่อ นป้องกั นตลิ่ง พร้อ มปรับ ปรุงภู มิ ทั ศน์ ริม ริม ทะเลชายหาดบางศิล า
หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 200 เมตร
2.เขื่อ นป้องกั นตลิ่ง พร้อ มปรับ ปรุงภู มิ ทั ศน์ ริม ริม ทะเลชายหาดบางศิล า
หมู่ที่ 2 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 40 เมตร
พื้นที่ตลิ่งริมทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและถนนเลียบชายหาด ซึ่งมีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ ได้รบั การป้องกันการกัดเซาะและไม่ได้รับความเสียหาย

12. ผลผลิต(Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินโครงการ
(Outcome)

หมายเหตุ : จัดทำข้อมูลให้ใช้โปรแ

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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กรม Wordแบบ จ.1-1
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณค่าแห่ง
ชีวิตและการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รมิ คลองละงู (ตอน
ที่ 1) หมู่ที่ 9 (ข้างหัวสะพาน) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว
200 เมตร
2. ชื่อแผนงาน
แผนงานที่ 6 แผนงานพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตลิ่งที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน
3. แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม เขื่อนป้องกันตลิง่ ให้
สามารถป้องกันน้ำท่วมหรือป้องกันริมตลิ่งที่เป็นพื้นทีเ่ กษตรกรรม พื้นที่
ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ
4. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบันปัญ หาที่ ได้รับ ผลกระทบจากการพัง ทลายของดินบริเวณริม
แม่น้ำนับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หากไม่หาแนวทางการป้องกัน
การพั งทลายดังกล่าว ก็ จะทำให้เกิ ดผลกระทบต่อทรัพยากรและที่ ดินริม
แม่น้ำและริมตลิ่ง
จัง หวัด สตู ล มี ส ภาพภู มิ ศ าสตร์ที่ มี สั น เขาสู ง พาดผ่ านทางทิ ศ เหนื อ
ตอนกลางพื้นที่ของจังหวัด และมีลำคลองที่สำคัญ คือ คลองละงู คลองดุสน
และคลองมำบัง เป็นสายน้ำหลักที่ระบายลงสู่ทะเล ทำให้ในแต่ละปีในหน้า
มรสุมและฤดูน้ำหลากต้องประสบกับปัญหา อันเนื่องมาจากการกัดเซาะตลิ่ง
ริมคลองดังกล่าวอย่างมาก เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติริมคลอง
ทรัพย์สินของราษฎรบริเวณข้างเคียงที่เป็นพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม
ซึ่งมีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ ปีละจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกั น
และสร้ างมาตรการแก้ ไขปั ญ หาการกั ดเซาะตลิ่ ง อย่ า งถาวร จึ ง มี ค วาม
จำเป็นต้องมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวนี้
5. วัตถุประสงค์ของ
เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะตลิง่ ริมคลองละงู ตลอดจนบรรเทาความ
โครงการ
เดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่มีพื้นที่ริมคลองละงู ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชน พื้นที่
เกษตรกรรม
และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ไม่ให้ได้รบั ความเสียหาย
6. ตัวชี้วัดและ
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรทีส่ ำคัญ
ค่าเป้าหมาย
7. พื้นที่เป้าหมาย
ริมคลองละงู (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 9 (ข้างหัวสะพาน) ตำบลละงู อำเภอละงู
จังหวัดสตูล ความยาว 200 เมตร
8. กิจกรรมหลักของ
จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้
โครงการ
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมทิ ัศน์ริมคลองละงู
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 9 (ข้างหัวสะพาน) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ความยาว 200 เมตร
งบประมาณ 13,000,000 บาท
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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หัวข้อ
8.๑ กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยดำเนินการหลัก
9. หน่วยงานดำเนินการ

รายละเอียด
กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมทิ ัศน์ริมคลองละงู
(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 9 (ข้างหัวสะพาน) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ความยาว 200 เมตร
งบประมาณ 13,000,000 บาท
งบลงทุน 13,000,000 บาท
งบดำเนินงาน บาท
นายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต ตำแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
เบอร์โทรศัพท์ 0 7477 2109-10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

10. ระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

11. งบประมาณ

งบประมาณ บาท (งบประมาณจังหวัด)
รวมงบลงทุน 13,000,000 บาท
รวมงบดำเนินงาน บาท
เขื่อนป้องกันตลิง่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองละงู (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 9
(ข้างหัวสะพาน) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ความยาว 200 เมตร

12. ผลผลิต(Output)

๑3. ผลลัพธ์จากการดำเนิน พื้นที่ตลิ่งริมคลองละงู ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและพื้นทีเ่ กษตรกรรม ซึ่งมี
โครงการ (Outcome)
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้รับการป้องกันการกัดเซาะและไม่ได้รับความ
เสียหาย
หมายเหตุ : จัดทำข้อมูลให้ใช้โปรแกรม Word

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ภาคผนวก ข สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
จังหวัดสตูล
----------------------------------------------------------------------

ดำเนินการ
ไม่ได้
แล้ว
ดำเนินการ

การดำเนินการ
๑) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
 มอบใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใด
ทำการศึกษา สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
 มอบให้ฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ดำเนินการหรือรวมกับหนวยงานอื่น ทำการศึกษา
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
 แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทำหนาที่ประสานงานเพื่อใหได้
ขอมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
 ดำเนินการอื่นตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดำเนินการ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (ก.บ.อ.) สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

✓

๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู ในจังหวัด
ไมวาจะเปนราชการบริ ห ารสวนภู มิ ภ าคหรือ ราชการบริห ารสวนกลางและผู บ ริห าร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม และผู แทน
ภาคธุร กิจ เอกชน เพื่อ รับ ฟงความคิดเห็น เกี่ยวกั บ แผนพัฒ นาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑
แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ งแกไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชกฤษฎีก าวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

✓

๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดทำและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กำหนด

✓

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย
(ลงชื่อ)
(นายเอกรัฐ หลีเส็น)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ภาคผนวก ข

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสตูล (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หัวข้อ
เป้าหมายการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

ประเด็นการ
พัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน
อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง
สังคมน่าอยูส่ ันติสุขยัง่ ยืน
ประตูสู่อาเซียน

๑. ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นต่อปีของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)
2. ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของคน
ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปีทผี่ ่านมา
(คะแนนเต็ม ๑๐)
๓. ปริมาณขยะตกค้างสะสมลดลง
(ในสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ)
๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้าง
มูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลกสตูล
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า
สู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๒. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
อย่างสมดุล และยัง่ ยืน
๓. การเสริมสร้างความมั่นคง
สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพ
ชีวิต บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑. ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นต่อปีของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)
2. ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยของคน
ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา
(คะแนนเต็ม ๑๐)
3. สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
ต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
1. การเติบโตทางเศรษฐกิจบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาคนคุณภาพ สังคมแห่ง
ความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบ
บริการรัฐที่มปี ระสิทธิภาพสูง
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความทันสมัยของเมือง การคมนาคม
โลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงภูมิภาค
4. การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณค่า
แห่งชีวิต และการอนุรักษ์ที่ยงั่ ยืน

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน
ปรั บปรุ งให้ มี ความ
สอดคล้องกับบริบท
ขอ งจั งห วั ด แล ะ
ความต้ อ งการของ
ทุกภาคส่วน เพื่อให้
จั ง ห วั ด ส ตู ล มี
เป้าหมายการพัฒนา
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คงเดิม

ปรั บ ประเด็ น การ
พั ฒ นาให้ มี ความ
ครอบคลุมในทุกมิติ
ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
จั งห วั ด สตู ล แล ะ
นำไปสู่เป้าหมายการ
พั ฒ นา “สตู ล เมื อง
แห่ ง ความผาสุ ก ที่
ยั่ งยื น ” ได้ อ ย่ าง
เป็นรูปธรรม

