ขอมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลในสมัยกอนกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไมปรากฏ
หลักฐานกลาวไว ณ ที่ใดสันนิษฐานวาในสมัยนั้น ไมมีเมืองสตูล คงมีแตหมูบานเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยูตาม
ที่ราบ ชายฝั่งทะเล
ในสมัย ตน กรุงรัตนโกสิน ทรแ “สตูล ”
เป็ น เพี ย งตํ า บลหนึ่ ง อยู ใ นเขตเมื อ งไทรบุ รี
ฉะนั้นประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลจึง
เกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งราวของเมื อ งไทรบุ รี ดั ง
ปรากฏในหนั ง สื อ พระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสินทรแ รัชกาลที่ ๒ วา
"ตามเนื้ อ ความที่ ป รากฏดั ง กล า ว
มาแลว ทําใหเห็นวาในเวลานั้นพวกเมืองไทร
เห็ น จะแตกแยกกั น เป็ น สองพวก คื อ พวก
เจาพระยาไทรปะแงรันพวกหนึ่งและพวกพระ
ยาอภั ย นุ ร าชคงจะนบน อ มฝากตั ว กั บ เมื อ ง
นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่อพระยา อภัยนุราชไดมาเป็นผูวาราชการเมืองสตูลซึ่งเขตแดนติดตอกับเมือง
นครศรีธรรมราชพวกเมืองสตูลคงจะมาฟังบังคับบัญชาสนิทสนมขางเมืองนครศรีธรรมราชมากกวาเมืองไทร แต
พระยาอภัยนุราชวาราชการเมืองสตูล ไดเพียง ๒ ปีก็ถึงแกอนิจกรรม ผูใดจะไดวาราชการเมืองสตูลตอมาใน
ชั้นนั้นหาพบจดหมายเหตุไมแตพิเคราะหแความตามเหตุการณแที่เกิดขึ้นภายหลังเขาใจวาเชื้อพระวงศแของพระ
อภัยนุราช (ปัศนู) คงจะไดวาราชการเมืองสตูลและฟังบังคับบัญชาสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชอยางครั้ง
พระยาอภัยนุราชหรือยิ่งกวานั้น "
เรื่ องเกี่ ย วกับ เมื องสตูล ยังปรากฏในหนั งสื อพงศาวดารเมืองสงขลาแต ขอความที่ปรากฏ
บางตอนเกี่ยวกับชื่อผูวาราชการเมืองสตูลไมตรงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรแ รัชกาลที่ ๓ ประวัติ
เกี่ย วกับเมืองสตูล ในการจัดรูป แบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลวา ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรักษาเมืองไทรบุรี เมืองเปอรแลิส และเมืองสตูลเป็นมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา
"มณฑลไทรบุรี" โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาไทรบุรีรามภั กดี เจาพระยาไทรบุรี (อับดุลฮามิต) เป็นขาราชการ
เทศาภิบาลมณฑลไทรบุรีเมืองสตูลไดแยกจากเมืองไทรบุรีอยางเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาไทยกับอังกฤษ เรื่อง
ปักปันเขตแดนระหวางไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่งลงนามกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ร.ศ.๑๒๗
(พ.ศ. ๒๔๕๒) จากหนังสือสัญญานี้ยังผลใหไทรบุรีและปลิสตกเป็นของอังกฤษสวนสตูลคงเป็นของไทยสืบมา
จนถึงปัจจุบันเมื่อปักปันเขตแดนเสร็จแลวไดมีพระราชโองการโปรดใหเมืองสตูลเป็นเมืองจัตวารวมอยูในมณฑล
ภูเก็ตเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๓) ใน ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ประเทศไทยเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมืองสตูลก็มีฐานะยกเป็นจังหวัดหนึ่งอยูในราชอาณาจักรไทยสืบตอมาจนถึง
กระทั่งทุกวันนี้
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คําวา"สตูล"มาจากคําภาษามาลายูวา "สโตย" แปลวา กระทอน อันเป็นผลไมชนิดหนึ่ง
ที่ขึ้นอยูชุกชุมในทองที่เมืองนี้ ซึ่งตอมาไดรับการตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายูวา "นครีสโตยมาบังสการา
(Negeri Setoi Mumbang Segara) " หรือแปลเป็นภาษาไทยวา สตูล เมืองแหงพระสมุทรเทวา ดังนั้น
"ตราพระสมุทรเทวา" จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณแของจังหวัดมาตราบเทาทุกวันนี้
ปัจจุบันจังหวัดสตูล แบงการปกครองออกเป็น ๗ อําเภอ คือ
๑. อําเภอเมืองสตูล
๒. อําเภอละงู
๓. อําเภอควนกาหลง
๔. อําเภอทุงหวา
๕. อําเภอควนโดน
๖. อําเภอทาแพ
๗. อําเภอมะนัง

ตราประจําจังหวัด : รูปพระสมุทรเทวาสถิตบนบัลลังกแหินกลางทะเล เบื้องหลังเป็นพระอาทิตยแอัสดง
อักษรยอของจังหวัด : สต
ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกกาหลง
ตนไมประจําจังหวัด : หมากพลูตั๊กแตน
คําขวัญประจําจังหวัดสตูล “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”
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สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝั่งทะเลอันดามัน หางจากกรุงเทพฯ ๙๗๓
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร (นับรวมพื้นที่ที่เป็น
สวนของน้ําทะเล) เป็นลําดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลําดับที่ ๑๒ ของภาคใต รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี
และจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ ๖ องศา ๔ ลิปดาเหนือ ถึง ๗ องศา ๒ ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ ๙๙
องศา ๕ ลิปดาตะวนออก ถึง ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอดแนว
ชายแดนทางบกยาวประมาณ ๕๖ กิโ ลเมตร ติด ฝั่ งทะเลอันดามัน มีช ายฝั่ ง ทะเลยาวประมาณ ๑๔๔.๘
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง
และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ติดตอกับ รัฐเปอรแลิสและรัฐเคดาหแ ประเทศมาเลเซีย
ติดตอกับ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอรแลิส ประเทศมาเลเซีย
ติดตอกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเสนกั้นอาณาเขตระหว างจังหวัดสตูล กับ
จังหวัดอื่น ๆ และประเทศมาเลเซีย

ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล
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จังหวัดสตูล

ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูลในภูมิภาคอาเซียน
ขนาดพื้นที่
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดอยูเขตแดนใตของประเทศไทยดานฝั่งทะเลอันดามัน หางจากกรุงเทพฯ
๙๗๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๐๗.๕๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๗๕๔,๗๐๑ ไร (นับรวม
พื้นที่ ที่เป็นสวนของน้ําทะเล) เป็นลําดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลําดับที่ ๑๒ ของภาคใต รองลงมา คือ
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ ๕๖
กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๔๔.๘ กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็น
เนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญ ๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่คอย ๆ ลาดเอียงลงสูทะเล ดาน
ตะวันตก และทิศใตมีที่ราบแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นปุาชายเลน น้ําเค็มขึ้นถึง
มีปุาแสมหรือปุาโกงกางอยูเป็นจํานวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลผานซึ่ง
เกิ ด จากภู เ ขาโดยรอบ พื้ น ที่ ท างตอนเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกของจั ง หวั ด ประกอบด ว ยภู เ ขามากมาย
สลับซับซอนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบงเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขต
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังมีภูเขานอยใหญอยูกระจัดกระจายในตอนลางและชายฝั่ง
ตะวันตก ภูเขาที่สําคัญไดแก เขาจีน เขาบารัง เขาหัว กาหมิง เขาใหญ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และ
เขาโต฿ะพญาวัง
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ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล
ลักษณะภูมิอากาศ
พื้นที่จังหวัดสตูลไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอาวไทยและลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบรอนชื้นมี ๒ ฤดู ฤดูรอนกับฤดูฝน โดยมีชวงฤดูฝน
ยาวนาน ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม และมีชวงฤดูรอนเพียง ๔ เดือน เดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน ปี พ.ศ.๒๕๕9 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓.๔๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๒๔.๕๘ องศา
เซลเซียสปริมาณฝนตกเฉลี่ย ๑,๙๔๐.๐ มิลลิเมตรตอปี ตกชุกในเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน
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สาหรับ ในปี พ. ศ. ๒๕๕๙
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๓.๔๕ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๒๔.๕๘ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดวัดได ๓๙.๖ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุดวัดได ๒๒.๒ องศาเซลเซียส
ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน ๑ วัน วัดได ๙๒.๐ มิลลิเมตร

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธแ ๒๕๕๙
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

ตารางแสดงปริมาณน้าฝนและจานวนวันที่มีฝนตกปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙
ปี พ.ศ.
ปริมาณน้าฝน(มม.)
จานวนวันที่ฝนตก
๒๕๕๔
๒,๔๒๗.๕
๑๙๕
๒๕๕๕
๒,๕๖๕.๗
๑๙๕
๒๕๕๖
๒,๒๑๓.๑
๑๗๘
๒๕๕๗
๒,๔๙๖.๖
๑๗๙
๒๕๕๘
๒,๗๗๓.๗
๑๗๐
๒๕๕๙
๑,๙๔๐.๐
๑๗๐
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
ตารางแสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่าสุดและอุณหภูมิเฉลี่ย ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙
ปี พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

สูงสุดเฉลี่ย
๓๒.๔๕
๓๒.๗๗
๓๒.๗๓
๓๓.๐๙
๓๒.๖๓
๓๓.๔๕

สูงสุดวัดได
๓๕.๗
๓๕.๘
๓๗.๓
๓๘.๒
๓๗.๙
๓๙.๖

ต่ําสุดเฉลี่ย
๒๔.๐๗
๒๔.๐๙
๒๔.๑๕
๒๓.๙๘
๒๔.๐๕
๒๔.๕๘

ต่ําสุดวัดได
๑๙.๕
๒๑.๘
๒๑.๘
๑๗.๓
๑๘.๘
๒๒.๒

ตารางแสดงสาระอุตุนิยมวิทยา ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙
ปี/พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ความกดอากาศ

ความชื้น

ลมสูงสุด

(เฉลี่ยมิลลิบาร์)

(เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์)

(ทิศ/กม./ชม.)

๑๐๐๘.๙๘
๑๐๐๙.๑๑
๑๐๐๙.๑๔
๑๐๐๙.๖๓
๑๐๑๐.๓๖
๑๐๐๙.๗๐

๗๙.๕๒
๗๙.๘๔
๗๘.๗๓
๗๗.๘๐
๗๘.๔๐
๘๐.๕๐

๐๘๐/๓๔
๒๗๐/๕๙
๐๘๐/๕๖
๒๘๐/๓๐
๐๙๐/๓๘
๐๕๐/๓๙

เดือน
ธ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
มิ.ย.
ต.ค.
ม.ค.

ความชื้น
ต่่าสุด
๓๖
๔๓
๓๓
๒๕
๓๕
๓๑

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสตูล
๑) การปุาไม
พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูลมีพื้นที่ปุาไม จํานวน ๑,๑๙๓.๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๔๕,๘๓๗ ไร คิดเป็นรอยละ
๔๘.๑๔ ของพื้นที่จังหวัด (คิดจากเนื้อที่จังหวัด ๒,๔๗๘.๙๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๕๔๙,๓๖๓ ไร
โดยพื้นที่ดังกลาวไมนับรวมพื้นที่ที่เป็นสวนของน้ําทะเล) แบงออกเป็น
- ปุาบก เนื้อที่ จํานวน ๗๔๙.๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๖๘,๔๐๐ ไร หรือคิดเป็นรอยละ
๓๐.๒๓ ของพื้นที่จังหวัด
- ปุาชายเลน เนื้อที่ จํานวน ๔๔๓.๙๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๗๗,๔๓๗ ไร หรือคิดเป็นรอยละ
๑๗.๙๑ ของพื้นที่จังหวัด
(๑) ป่าสงวนแห่งชาติ
ตารางแสดงจ่านวนป่าสงวนแห่งชาติ จ่านวน ๑๘ ป่า
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อปุาสงวนแหงชาติ
ปุากุปังและปุาปุโล฿ต
ปุาเขาคอม ปุาเขาแดง และปุาเขาใหญ
ปุาเขาหมาไมหยก
ปุาควนกาหลง
ปุาควนโต฿ะอม ปุาควนขี้หมา และปุาควนทาหิน
ปุาควนทังและปุาเขาขาว
ปุาควนบอน้ํา
ปุาควนบารายี ปุาควนโรงพัก และปุาควนสังหยุด
ปุาดงเชือกชาง
ปุาตระ ปุาหวยหลอด และปุาเขาขุมทรัพยแ
ปุาพะยอมงาม
ปุาหวยบวง ปุาเขาแดง และปุาเขาโต฿ะดู
ปุาหัวกะหมิง
ปุาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๑
ปุาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๒
ปุาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๓
ปุาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๔
ปุาเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ ๕
รวม

เนื้อที่ (ไร)
๑๐๗,๐๒๕.๐๐
๕๕,๔๐๘.๐๐
๑๓,๑๒๕.๐๐
๑๑,๘๘๗.๐๐
๑๑,๓๐๖.๐๐
๒๓,๖๑๙.๐๐
๔๐๐.๐๐
๙,๖๘๗.๕๐
๒๘,๖๒๕.๐๐
๙๓,๗๕๐.๐๐
๔,๑๘๗.๕๐
๑,๘๗๕.๐๐
๙,๑๖๔๓.๐๐
๘๙,๒๘๑.๐๐
๒๕,๙๕๐.๐๐
๓๐,๕๙๓.๗๕
๕๕,๖๘๗.๐๐
๗๕,๙๒๔.๘๐
๗๒๙,๙๗๔.๔๕

หนา 7

ขอมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐

(๒) ป่าไม้ถาวรของชาติ
จังหวัดสตูล มีปุาไมถาวรของชาติ จํานวน ๑ ปุาคือปุาควนทังและปุาเขาขาว เพื่อที่ประมาณ ๓,๐๙๒ ไร
(๓) ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดสตูลมีอุทยานแหงชาติ จํานวน ๓ แหง เนื้อที่ประมาณ ๑,๒๔๑,๔๐๖.๒๕ไร แบงเป็นพื้นที่
บก เนื้อที่ประมาณ ๓๐๔,๖๙๓.๗๕ ไร พื้นที่น้ําเนื้อที่ประมาณ ๙๓๖,๗๑๒.๕๐ ไร
อุทยานแหงชาติในพื้นที่จังหวัดสตูล มีจํานวน ๓ แหง ไดแก
* อุทยานแหงชาติทะเลบัน เนื้อที่ ๑๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒๒,๕๐๐ ไร
(เป็นเนื้อที่บนบก ๑๒๒,๐๐๐ ไร เนื้อที่ในทะเล ๕๐๐ ไร)
* อุทยานแหงชาติตะรุเตา เนื้อที่ ๑,๔๙๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๙๓๑,๒๕๐ ไร
(เป็นเนื้อที่บนบก ๑๖๗,๖๒๕ ไร เนื้อที่ในทะเล ๗๖๓,๖๒๕ ไร)
* อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา เนื้อที่ ๔๙๔.๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๐๘,๙๘๗ไร
(พื้น ที่จังหวัดตรั ง -สตูล ) สํ าหรับ ทองที่จั งหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘๗,๖๕๖.๒๕ ไร (เป็นเนื้อที่บนบก
๑๕,๑๙๓.๗๕ ไร เนื้อที่ในทะเล ๑๗๒,๔๖๒.๕๐ ไร)
(๔) วนอุทยาน
จังหวัดสตูลมีวนอุทยาน จํานวน ๑ แหง เนื้อที่ ๑๗.๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑,๐๗๗.๒๕ ไร
ไดแก *วนอุทยานธาราสวรรคแ อยูในเขตพื้นที่อําเภอควนกาหลง
(๕) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัดสตูลมีเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา จํานวน ๒ แหง ไดแก
* เขตรั กษาพัน ธุแสั ตวแปุ าเขาบรรทัด เนื้อที่ ๑,๒๘๘.๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๘๐๕,๐๐๐ ไร (พื้นที่จังหวัดตรัง-พัทลุง-สงขลา-สตูล) สําหรับทองที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ๘๘,๒๕๐.๐๐
ไร
* เขตรักษาพันธุแสัตวแปุาโตนงาชาง เนื้อที่ ๑๘๑.๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
๑๑๓,๗๕๐ ไร (พื้นที่จังหวัดสงขลา - สตูล) สําหรับทองที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ประมาณ ๔๙,๒๔๓.๐๐ ไร
(๖) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จังหวัดสตูลมีเขตหามลาสัตวแปุา จํานวน ๑ แหง เนื้อที่ ๒๐.๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ
๑๒,๗๗๐ ไร ไดแก เขตหามลาสัตวแปุาหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา (พื้นที่เป็นภูเขา เนื้อที่๑๒,๕๐๐.๐๐
ไร พื้นที่เป็นหนองน้ํา เนื้อที่ ๒๗๐.๐๐ ไร)
(๗) วนอุทยาน
จังหวัดสตูลมีวนะอุทยาน จํานวน ๑ แหง ไดแก น้ําตกธาราสวรรคแ เนื้อที่ ประมาณ ๑๑,๐๗๗.๒๕ ไร
ตารางแสดงข้อมูลพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในท้องที่จังหวัดสตูล

เมืองสตูล

พ.ศ.
๒๕๕๔
(ไร่)
๓๓-๒-๑๐

พ.ศ.
๒๕๕๕
(ไร่)
๒๓๖-๑-๖๓

พ.ศ.
๒๕๕๖
(ไร่)
๑๖-๒-๗๖

พ.ศ.
๒๕๕๗
(ไร่)
๑๕๐-๐-๘๗.๕

พ.ศ.
๒๕๕๘
(ไร่)
๑๔๗-๒-๐๘

๕๘๔-๑-๔๔.๕

ละงู

๑-๓-๗๖

๑๒๒-๑-๑๐

๐-๒-๐๙

๑๔-๐-๙๒

๐-๓-๘๓.๕

๑๓๙-๓-๗๐.๕

ทุงหวา

๓๓-๒-๕๕

๒๑-๑-๑๐

๑๔-๑-๗๖

๔๘-๐-๒๔

๑๑๒-๑-๙๗

๒๒๙-๓-๖๒

ควนกาหลง

๑๖๒-๓-๑๗

๕๐-๒-๕๔

๕๕-๒-๔๙

๑๕๒-๒-๖.๕

๒๘๑-๐-๗๔

๗๐๒-๓-๐.๕

อาเภอ/
ปีงบประมาณ

รวม
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ทาแพ

พ.ศ.
๒๕๕๔
(ไร่)
๑๙-๐-๙๒

พ.ศ.
๒๕๕๕
(ไร่)
-

พ.ศ.
๒๕๕๖
(ไร่)
-

พ.ศ.
๒๕๕๗
(ไร่)
๒-๐-๐๐

พ.ศ.
๒๕๕๘
(ไร่)
๓-๒-๗๒

๒๔-๓-๖๑

ควนโดน

๘-๐-๙๐

๕๓๒-๑-๖๔

๑๖๘-๓-๗๔

๑๑๐-๒-๑๗

๑๔๖-๑-๘๘

๙๖๖-๒-๓๓

มะนัง

๑๗๓-๑-๘๙

๓๔-๑-๙๙

๘๑-๓-๙๔

๑๑๔-๐-๓๖

๒๒-๐-๙๕

๔๒๖-๑-๑๓

รวม

๔๓๒-๓-๒๙

๙๙๗-๒-๐๐

๓๓๘-๐-๗๘

๕๙๑-๒-๖๓

๗๑๔-๒-๑๗.๕

๓,๐๗๔-๒-๘๗.๕

อาเภอ/
ปีงบประมาณ

รวม

๒) ทรัพยากรน้า
(๑) ลักษณะลุ่มน้า
จังหวัดสตูลประกอบดวยลุมน้ําสาขา ๓ ลุมน้ําสาขา คือ
๑) ลุ่ ม น้ าสาขาคลองละงู (รหั ส ลุ ม น้ํ า ๒๕.๑๑) มี พื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ประมาณ ๙๑๘ ตารางกิ โ ลเมตร
(๕๗๓,๗๕๐ ไร) มีตนกําเนิดบริเวณเขาทางทิศเหนือโดยไหลจากเทือกเขาทางทิศเหนือไหลลงสูทะเลอันดามัน
ทางทิศใต โดยประมาณ สภาพภูมิประเทศบริเวณตนน้ําและมีความลาดชันสูง และคอยๆ ลดความลาดชันลง
กอนไหลลงสูทะเล สภาพภูมิประเทศเป็นที่สูงสลับที่เนิน การใชที่ดินสวนใหญปลุกยางพารา บริเวณตนน้ํายัง
มีส ภาพปุ าคอนขางสมบู รณแ โดยมีคลองละงูเป็นลําน้ําสายหลั กที่ยาวที่ สุ ด ความยาวลํ าน้ําทั้งสิ้ นประมาณ
๘๕ กม. มีความลาดชันลําน้ําบริเวณตนน้ําประมาณ ๑:๑๐ ความลาดชันบริเวณกลางน้ําประมาณ ๑:๑๐๐
ความลาดชันบริเวณทายน้ําประมาณ ๑:๑,๕๐๐ และมีลําน้ํายอยที่สําคัญที่ไหลลงคลองละงู ไดแก คลองลําโลน
คลองลําแยแนะ คลองพะนัง คลองน้ําแดง หวยหินปูน คลองมามาใหม คลองรังเลน คลองลําจูหนุง เป็นตน
๒) ลุ่มน้าสาขาคลองมาบัง (รหั ส ลุมน้ํา ๒๕.๑๒) มีพื้นที่ลุ มน้ําประมาณ ๕๐๖ ตางรางกิโ ลเมตร
(๓๑๖,๒๕๐ ไร ) ไหลจากบริ เ วณเทื อ กเขาทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ไหลลงสู ท ะเลอั น ดามั น ทางทิ ศ
ตะวันตกเฉียงใต บริเวณตนน้ํามีความลาดชันสูง สภาพปุาไมตนน้ํายังคงมีสภาพสมบูรณแ สภาพภูมิประเทศเป็น
ที่สูงสลับที่เนิน การใชที่ดินมีการปลูกยางพารากันเป็นสวนใหญ โดยมีคลองมําบังหรือคลองดุ สนเป็นลําน้ําสาย
หลักที่ยาวที่สุด มีความยาวลําน้ําทั้งสิ้นประมาณ ๗๐ กิโลเมตร. มีความลาดชันลําน้ําบริเวณตนน้ําประมาณ
๑:๑๐ ความลาดชันบริเวณกลางน้ําประมาณ ๑:๒๐๐ ความลาดชันบริเวณทายน้ําประมาณ ๑:๕,๐๐ และมี
ลําน้ํายอยที่สําคัญที่ไหลลงคลองมําบัง ไดแก คลองชาง คลองโตน คลองน้ํารอน คลองเฉลียง คลองลาสอ คลอง
น้ําพระคลองกาแน฿ะ คลองตายาย คลองตะเมียง คลองตังโกย
๓) ลุ่มน้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ (รหัสลุมน้ํา ๒๕.๑๓) มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ ๑,๗๑๖ ตาราง
กิโลเมตร (๑,๐๗๒,๕๐๐ ไร) ลุมน้ําสาขาภาคใตฝั่งตะวันตกตอนลางประกอบดวยลุมน้ํา สาขาหลายๆ ลุมน้ํา
โดยลุมน้ําสาขาตางๆ ดังกลาวเป็นลุมน้ําขนาดเล็ก ซึ่งมีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลลงสูทะเลอันดามันโดยตรงทางทิศ
ตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต ลําน้ํายอยที่สําคัญ ไดแก คลองติงหงี คลองหมัง คลองบาราเกต คลองทุงริ้น
คลองลุมบอน คลองเจ฿ะบิลัง คลองมะบอก คลองทาจีน และคลองปูยู โดยมีพื้นที่อยูในเขต จังหวัดสตูลทั้งหมด
พื้นที่ของลุมน้ําภาคใตฝั่งตะวันตก (รหัสลุมน้ําที่ ๒๕) ครอบคลุมพื้นที่ ๓ ลุมน้ําสาขา ไดแก ลุมน้ํา
สาขาคลองละงู (๒๕๑๑) ลุ มน้ํ า สาขาคลองม าบัง (๒๕๑๒) และลุ ม น้ํา สาขาภาคใตฝั่ งตะวันตกตอนล า ง
(๒๕๑๓) และสามารถจําแนกไดดังนี้
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ตารางแสดงลุ่มน้าสาขาและแหล่งน้าสาคัญ
รหัสและชื่อลุ่มน้าสาขา
ครอบคลุมอ้าเภอ
๒๕๑๑ ลุมน้ําสาขาคลองละงู
- อ.ควนกาหลง และ อ.มะนัง เป็นสวนใหญ
- อ.ทุงหวา และ อ.ละงู
เป็นบางสวน
๒๕๑๒ ลุมน้ําสาขาคลองมําบัง
- อ.ควนโดน เป็นสวนใหญ
- อ.ควนกาหลง และ อ.เมือง เป็นบางสวน
๒๕๑๓ ลุมน้ําสาขาภาคใตฝั่ง
ตะวันตกตอนลาง

แหล่งน้าที่ส้าคัญ
คลองละงู และ
คลองลาโลน
คลองดุสน หรือ
คลองมําบัง

- อ.ทาแพ
- อ.เมือง เป็นสวนใหญ
- อ.ละงู อ.ควนกาหลง อ.ควนโคน และ
- อ.ทุงหวา เป็นบางสวน และ - อ.มะนัง
เป็นบางสวน

คลองทาแพ
คลองน้ําเค็ม
คลองทาจีน และ
คลองบุโบย
คลองลิพัง และ
คลองหญาระ
หมายเหตุ รหัสและชื่อลุมน้ําสาขา รวมถึงขอบเขตลุมน้ําสาขา ยึดถือตามคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ
จากรายงานมาตรฐานลุมน้ําและลุมน้ําสาขา (สิงหาคม ๒๕๓๘)
ลุมน้ําสาขาภาคใตฝั่งตะวันตกตอนลาง (ต.ทุงหวา) มีลําน้ําที่ไหลลงจังหวัดตรัง

ภาพแสดงลุ่มน้าสาขาและแหล่งน้าสาคัญ
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล
หนา 10

ขอมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐

(๒) น้าเพื่อการเกษตร
จังหวัดสตูลมีระบบชลประทานขนาดกลางที่กอสรางแลว เสร็จ จํานวน ๓ โครงการ คือ โครงการ
ชลประทานดุสนลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้ําพรอมคลองสงน้ํากอสรางแลวเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๐๗ มีพื้นที่
ชลประทาน ๓๒,๐๒๕ ไร โครงการประตูระบายน้ําคลองบาโรย ลักษณะโครงการเป็นประตูระบายน้ําบนคลอง
บาโรย พรอมคันดินปิดกั้นน้ําเค็ม กอสรางแลวเสร็จปี พ.ศ.๒๕๒๑ มีพื้นที่ชลประทาน ๓,๑๒๐ ไร โครงการ
คลองทาแพร ลักษณะโครงการเป็นฝายทดน้ําพรอมคลองสงน้ํา การกอสรางแลวเสร็จสมบูรณในปีพ.ศ.๒๕๔๘
มีพื้นที่ชลประทาน ๑๒,๗๖๕ ไร
๑.โครงการชลประทานดุสน
ฝายคลองดุสน ตั้งอยู หมูที่ ๖ บานหัวสะพานเหล็ก ตําบลควนโดน อําเภอควนโดนจังหวัดสตูลที่
พิกัด ๔๗ NPH ๒๑๒-๕๒๒(E=๖๒๑๑๘๐,N=๗๕๒๑๖๐) ในแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๐๒๒IV
สภาพแหลงน้ําตนทุน
ฝายคลองดุ ส นต น น้ํ าลํ าคลองดุ ส นเกิด จากเทือ กเขาแกว และเขาจี น ความยาวของคลองดุ ส นถึ ง
จุดหัวงานฝายดุสน ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร พื้นที่รับน้ําประมาณ ๒๘๘.๗๙ ตารางกิโลเมตร มีแหลงน้ํา
สาขายอย จํานวน ๙ สาขา ในฤดูฝนปริมาณน้ําไหลผาน ประมาณ ๒๐-๕๐ ลบ.ม./วินาที ในฤดูแลงประมาณ
๑-๒ ลบ.ม./วินาที สภาพปุาตนน้ําคอนขางสมบูรณแ
๒. โครงการประตูระบายน้าคลองบาโรย
โครงการประตูระบายน้ําคลองบาโรย ตั้งอยูหมูที่ ๔ ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล พิกัด
๔๗ NPH ๑๓๙-๕๔๗ (E= ๖๑๓๘๖๐๐,N= ๗๕๔๗๑๐) ในแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง ๕๐๒๒IV
สภาพแหลงน้ําตนทุน
คลองบาโรยเป็นคลองธรรมชาติ ไมมีตนน้ํา ทาหนาที่ในการเก็บกักน้ําฝนและระบายน้ําในฤดูฝนมี
ความยาวประมาณ ๘ กิโลเมตร พื้นที่รับน้ําประมาณ ๘ ตารางกิโลเมตร
๓. โครงการคลองท่าแพร
โครงการคลองท า แพร มี จุ ด ที่ ตั้ ง หั ว งานอยู ใ นเขตบ า นถ้ํ า ทะลุ ตํ า บลควนโดน อํ า เภอควนโดน
จังหวัดสตูล ซึ่งตั้งอยูที่ ๔๗ NPH ๑๓๙-๕๔๗ (E=๖๑๓๘๖๐๐,N=๗๕๔๗๑๐) ในแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ ระวาง
๕๐๒๒IV
สภาพแหลงน้ําตนทุน
แหลงกําเนิดตนน้ําของโครงการนี้เกิดจากเขาหลายลูก เชน เขาควนกาหลง เขาขาว เขาไฟไหมควนดง
และควนสี่ เ ดน คลองท า แพเกิ ด จากลํ าห ว ยสาขาหลายสายไหลมารวมกั น แล ว ไหลลงคลองรั ง กาบริ เ วณ
บานทุงริน อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล ลักษณะลําน้ําคอนขางคดเคี้ยว คลองทาแพเป็นลําน้ําขนาดกลางที่มีน้ํา
ไหลตลอดปี ขนาดความกวางของลําน้ําประมาณ ๒๐ ม. ลึกประมาณ ๔.๕๐ ม. ทองลําน้ําเป็นดินทราย พื้นที่
รับน้ําเหนือจุดที่ตั้งหัวงานวัดจากแผนที่มาตราสวน ๑:๕๐,๐๐๐ ไดประมาณ ๖๖.๗๐ ตร.กม. ความยาวของ
ลําน้ําจากตนน้ําถึงจุดที่ตั้งหัวงานประมาณ ๑๙.๕ กม. สวนลาดเทของน้ําบริเวณหัวงานประมาณ ๑:๖๐๐
(๓) แหลงน้ําธรรมชาติ
แหลงน้ําธรรมชาติ ในจังหวัดสตูล ไมมีแมน้ําสายใหญ มีเพียงแมน้ําสายสั้น ๆ และแคบ ซึ่งมีตนกําเนิด
มาจากเทือกเขาทางทิศเหนือและทิศตะวนออก โดย ชาวบานเรียกแมน้ําเหลานี้วา “คลอง” และมีคลองที่
สําคัญแบงเป็น ๔ ระบบลําน้ํา ดังนี้
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๑. คลองละงู หรือคลองล้าโลน ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาดานใตของจังหวัดตรังและพัทลุงไหลมา
ทางดานเหนือของจั งหวัดสตูล ตามแนวเส นแบงเขตอําเภอละงูและอําเภอควนกาหลง ไหลมาบรรจบกับ
คลองปากบารา คลองนี้ยาวประมาณ ๔๗ กิโลเมตร บริเวณปากคลองกอนไหลลงสูทะเลจะกวางกวาดานในซึ่ง
บริเวณปากคลองปากบารานี้ เองที่ใชเป็น ทาเทียบเรือสําหรับการเดิน ทางไปอุทยานแหงชําติหมูเกาะตะรุเตา
และ หมูเกาะเภตรา สวนคลองแยกดานเหนือยัง คงชื่อคลองละงูเหมือนเดิมไหลออกทะเลบริเวณบานบอเจ็ด
ลูกและเกาะตะโล฿ะแบนและมีพื้นที่รับน้ําฝน ๙๓๗.๐๘ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
ตอปี และปริมาณน้ําทาเฉลี่ย ๗๐๙.๐๖ ลานลูกบาศกแเมตร ตอปี
๒. คลองดุส น หรือคลองม้าบัง ตนน้ําอยูบริเวณเทือกเขาระหวางอําเภอควนกาหลงและอําเภอ
ควนโดน ประกอบดวย หวยเล็กๆ หลายสายไหลมารวมกัน ผานเขตเทศบาลเมืองสตูล สถานีตํารวจน้ํา
เกาะนก และไหลออกสูทะเลบริเวณอาวตํามะลัง มีพื้นที่รับน้ําฝน ๓๙๑.๓๐ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ย ๒,๑๐๐ มิลลิเมตรตอปี และ ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย ๖๗๙.๓๘ ลานลูกบาศกเมตรตอปี
๓) คลองท่าแพ หรื อคลองบาราเกต ตนน้ําอยูบริเวณเขาสามยอด ดอนสี เดน ไหลผ านอําเภอ
ควนกาหลงเข า สู อํ า เภอท า แพ และไหลออกสู ท ะเลบริ เ วณปากอ า วเกาะแดง สํ า หรั บ ส ว นที่ ไ หล
ผานอําเภอทาแพ มักเรียกวาคลองทาแพ มีพื้นที่รับน้ําฝน ๔๕๒.๑๖ ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ ย
๒,๒๐๐ มิลลิเมตรตอปี และปริมาณน้ําทาเฉลี่ย ๑,๑๐๐ ลานลูกบาศกแเมตรตอปี
๔) คลองล้าโลนน้อย ตนน้ําอยูบริเวณเขาเขียว เขาใคร เขาโต฿ะ ไหลผานเขตอําเภอควนกาหลงมา
บรรจบกับคลองละงูที่บานตําแหลมเป็นคลองที่มีสายน้ําไหลตลอดทั้งปี คลองทาจีน ตนน้ําเกิดบริเวณเทือกเขา
ติดกับประเทศมาเลเซีย เขตอําเภอเมืองสตูล คลองสายนี้อยูทาง ทิศตะวันออกของอําเภอเมือง ไหลออกสู ทะเล
บริเวณอาวทาจีน
(๔) แหล่งน้าชลประทาน
แหล งน้ํ าชลประทานที่มีอยูในจั งหวัดประกอบดวย แหลงน้ําตามโครงการชลประทานขนาดกลาง
โครงการชลประทานขนาดเล็ก , โครงการหมูบานปูองกันตนเองชายแดนไทย – มาเลเซีย , โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ ,สถานีสูบน้ําดวยไฟฟูา ที่สรางแลวเสร็จถึงปัจจุบันจานวน ๑๔๒ แหง สามารถ กักเก็บน้ําได
ประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. และ มีพื้นที่ไดรับประโยชนจากโครงการชลประทานทั้งสิ้น ๑๒๘,๙๖๐ไร
โครงการชลประทานขนาดกลาง ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการฝายดุสน ตําบลควนโดน อําเภอควนโดนพื้นที่ ๓๒,๐๒๕ ไร
๒. โครงการประตูระบายน้าบาโรย ตําบลปากน้ํา อําเภอละงู พื้นที่ ๓,๑๒๐ ไร
๓. โครงการฝายคลองท่าแพร ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน พื้นที่ ๑๒,๗๖๕ ไร
ตารางแสดงโครงการชลประทานที่สร้างแล้วเสร็จถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงการ
๑. ชลประทานขนาดกลาง
๒. ชลประทานขนาดเล็ก(ถายโอนให อปท.)
๓. โครงการหมูบานปูองกันตนเองชายแดนไทย - มาเลเซีย
๔. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๕. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟูา
รวม

จ้านวน
โครงการ
๓
๑๑๑
๑๕
๗
๖
๑๔๒

พืนที่รับประโยชน (ไร่)
๔๗,๘๐๐
๕๙,๖๐๐
๑๐,๑๐๐
๔,๒๐๐
๗,๒๖๐
๑๒๘,๙๖๐
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(๕) สถานการณ์ลุ่มน้า
สภาพน้ําฝน ปริ มาณฝนรายปีเฉลี่ยในพื้นที่ มีคาประมาณ ๒,๑๑๑ มม./ปี โดยเฉลี่ย ๘๑% ของ
ปริมาณน้ําฝนตลอดทั้งปี จะตกในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยสูง
ที่สุด สวนเดือนกุมภาพันธแเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยนอยที่สุด สรุปปริมาณฝนเฉลี่ยช วงฤดูฝนฤดูแลง
และเฉลี่ยทั้งปี ในแตละลําน้ําสาขา ตั้งแตเริ่มจนถึงปีลาสุดที่มีการบันทึกและเผยแพรขอมูล ไดดังนี้
ตารางแสดงปริมาณฝนเฉลี่ยช่วงฤดูฝน ฤดูแล้ง และเฉลี่ยทั้งปี ในแต่ละลาน้าสาขา
ชื่อระบบลําน้ําสาขา
ระบบลําน้ําสาขาคลองละงู
ระบบลําน้ําสาขาคลองมําบัง
ระบบลําน้ําสาขาคลองทาแพ
ระบบลําน้ําสาขาในอําเภอทุงหวา
เฉลี่ย

ปริมาณน้ําฝน (มม.)
ฤดูฝน
ฤดูแลง
(พ.ค.-พ.ย.)
(ธ.ค.-เม.ย.)
๑,๖๓๓.๖
๒๑๒.๙
๑,๑๓๕.๙
๓๖๘.๕
๑,๗๕๑.๕
๕๕๓.๖
ไมมีจุดตรวจวัด
๔,๕๒๑.๐
๔,๕๒๑.๐

รายปี
๑,๘๔๖.๕
๑,๕๐๔.๔
๒,๓๐๕.๑
๕,๖๕๖.๐

สภาพลําน้ําทา จากผลการวิเคราะหแปริมาณลําน้ําทารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในแตละระบบลําน้ํา
สาขา พบวา ชวงเวลาลําน้ํามากครอบคลุมระยะเวลาระหวางเดือนกรกฎาคมถึงมกราคม ในขณะที่ชวงเวลา
ระหวางเดือนกุมภาพันธแถึงมิถุนายน เป็นชวงระยะเวลาที่ ปริมาณลําน้ําทารายเดือนในระบบลําน้ําสาขามีนอย
สรุปปริมาณลําน้ําทารายปีเฉลี่ยแยกตามรายระบบลําลําน้ําสาขาตางๆ ในจังหวัดสตูล ไดดังนี้
ตารางแสดงปริมาณลําน้ําทารายปีเฉลี่ยแยกตามรายระบบลําลําน้ําสาขาตาง ๆ ในชวงระยะเวลา ๓๐ ปี
ชื่อระบบลําลําน้ําสาขา
ระบบลําน้ําสาขาคลองละงู
ระบบลําน้ําสาขาคลองมาบัง
ระบบลําน้ําสาขาคลองทาแพ
ระบบลําน้ําสาขาในอําเภอทุงหวา
รวม

พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.)
๙๓๔.๒๗๘
๗๕๐.๔๐๕
๗๑๙.๖๔๘
๓๘๓.๕๓๘
๒,๗๘๗.๘๖๙

ปริมาณน้ําทารายปีเฉลี่ย
ลิตร /วินาที /ตร.
(ลาน ลบ.ม.
กม.
๖๙๑.๔๖
๒๓.๐๕
๒๒๓.๑๘
๗.๔๔
๑๕๓.๖๘
๕.๑๒
ไมมีจุดตรวจวัด
๑,๐๖๘.๓๒
๓๕.๖๑

สภาพปัญหาและสาเหตุของน้ํา ทวม สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนัก ลําน้ํามีความลาดชันสูง
หนาตัดของลาน้ํามีความกวางไมสม่ําเสมอ และอิทธิพลของน้ําขึ้น -น้ําลงของทะเลอันดามัน ทําใหสามารถแยก
ลักษณะการเกิดอุทกภัยเป็น ๒ ลักษณะ ไดแก
(๑) น้าท่วมฉับพลัน (Flash Flood) เป็นอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นบริเวณตนน้ํา เป็นลักษณะน้ําทวมลนตลิ่ง
ซึ่งจะเกิดไมนาน มีสาเหตุเกิดจากการที่มีฝนตกหนักและน้ําปุาไหลหลากจากตนน้ําลงมามากจนเกิดน้ําลนตลิ่ง
ในลาน้ําสาขา ซึ่งมีความลาดชันสูงและหนาตัดของลาน้ํามีความกวางไมสม่ําเสมอ เขาทวมพื้นที่เกษตรกรรม
เป็นเวลาชวงสั้นๆ ประกอบกับมีเสนทางคมนาคมที่ตัดผานพื้นที่ขวางทิศทางการไหลของน้ํา ในเขตจังหวัดสตูล
มีหมูบานที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัยจากน้ําทวมฉับพลัน ๓ หมูบาน
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(๒) น้าท่วมขังล้นตลิ่ง (Inundation) เป็นอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ดานลางของลุมน้ําชว งที่
น้ําาจาก ลําน้ําสายหลักจะไหลลงสูทะเล เป็นลักษณะน้ําทวมขังลนตลิ่ง ซึ่งมีสาเหตุจากลักษณะภูมิประเทศ
ที่เป็นที่ราบแองกระทะ และมีระดับสูงกวาระดับน้ําทะเลไมมากนัก ทาใหเมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณตนน้ําจน
เกิดน้ําไหลหลากมารวมตัวกันในบริเวณลาน้ําตอนลางที่ มีความลาดชันนอยและน้ําทะเลหนุนขึ้นสูงดวยแลว
จะทาใหประสิทธิภาพการระบายน้ําลงสูทะเลต่ํา สรางความเสียหายเป็นพื้นที่กวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่
เกษตรกรรมและชุมชนที่อยูบริเวณที่ราบน้ําทวมถึงในบริเวณทั้งสองฝั่งของลาน้ําสายหลักในเขตจังหวัดสตูล
มีหมูบา นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัยจากน้ําทวมขัง ๒๗ หมูบาน และหมูบานที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยจากน้ํา
ลนตลิ่งทั้งสองฝั่งของลาน้ําจานวน ๒๓ หมูบาน โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจาก
(๒.๑.) การเปลี่ยนแปลงความลาดเทของทองลาน้ําจากตนน้ํามาหาทายน้ํา คือ ตอนตนน้ํา
ทองลาน้ํามีความลาดชันสูง ประมาณนอยวา ๑:๕๐๐ และบริเวณทายน้ํามีความลาดชันนอยจนถึงแบนราบ
ประมาณ ๑:๒,๗๗๐ ในคลองละงู ประมาณ ๑:๒๐,๐๐๐ ในคลองมาบัง (ชวงผานเทศบาลเมืองสตูล ) และ
ประมาณลําน้ํา ๑:๔,๐๐๐ ในคลองทาแพ (ชวงผานบานทาเรือและบานสาคร อําเภอทาแพ ) กอนที่ นาจะไหล
ผานบริเวณปุาชายเลนไปชนกับ น้ําทะเล
(๒.๒) ปริมาณน้ําที่ไหลผานลาน้ําในชวงเกิดอุทกภัยมีปริมาณมากกวาความจุของลาน้ํา คือคลองละ
งูมีความจุใหปริมาณน้ําไหลเฉลี่ยสูงสุด ๘๖.๒๖ ลบ.ม./วินาที คลองมาบังมีความจุใหปริมาณน้ําไหลเฉลี่ยสูงสุด
๔๓.๔๐ ลบ.ม./วินาที และคลองทาแพมีความจุใหปริมาณน้ําไหลเฉลี่ยสูงสุด ๓๕.๐๕ ลบ.ม./วินาที
(๒.๓) จุดออกของลาน้ํากอนไหลลงสูทะเล เปรียบเสมือนเป็นอาคารทดน้ํา กลาวคือ
 เป็นพื้นที่ปุาชายเลนเสมือนฝายในลาน้ําธรรมชาติ
 การขึ้น ลงของน้ําทะเลวันละสองครั้ง ทาให ระดับของน้ําจืดกับน้ําทะเลในชว งน้ําขึ้น
มีความแตกตางกันนอยมาก จึงไมสามารถระบายน้ําออกสูทะเลไดสะดวก
 จํานวนจุ ดออกสู ทะเลมีเพียงสามชองทางเทากับจานวนล าน้ําที่เกิดอุทกภัยทาให ไม
สามารถแบงน้ําที่เกิดอุทกภัยใหไหลออกสูทะเลไดเพิ่มขึ้น
สภาพน้ําทวมที่เคยเกิดขึ้น จะเกิดแบบน้ําทวมขังลนตลิ่ง (Inundation) เป็นอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นบริเวณ
พื้นที่ดานล างของลุ มน้ํา ชว งที่นาจาก ลาน้ําสายหลักจะไหลลงสูทะเล เป็นลักษณะน้ําทวมขังลนตลิ่ง ซึ่งมี
สาเหตุจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบแองกระทะ และมีระดับสูงกวาระดับน้ําทะเลไมมากนัก ทํา ใหเมื่อ
เกิดฝนตกหนักในบริเวณตนน้ําจนเกิดน้ําไหลหลากมารวมตัวกันในบริเวณลาน้ําตอนลางที่มีความลาดชันนอย
และน้ําทะเลหนุนขึ้นสูงดวยแลว จะทาใหประสิทธิภาพการระบายน้ําลงสูทะเลต่ํา สรางความเสียหายเป็น
พื้นที่กวาง
(๖) การพัฒนาแหล่งน้าในปัจจุบัน
จังหวัดสตูลไดมีการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อนามาใชประโยชนดานอุปโภคและบริโภค เพื่อการเกษตร
นอกจากนั้นยังชวยบรรเทาอุทกภัยในชวงฤดูฝนอีกดวย มีหนวยงานตาง ๆ เขาดําเนินงานหลายหนวยงาน เชน
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ํา และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นตน
ก) การพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ใตดิ น และบอ น้ํ าตื้ น การพั ฒ นาน้ํ าใต ดิน ขึ้ นมาใช มีก ารกระจายอยู ทั่ว ไป
สวนใหญมีการน้ําขึ้นมาใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค ปริมาณน้ําที่สามารถสูบขึ้นมาใชมีตั้งแตเล็กนอยจนถึง
๘ ลูกบาศกแเมตรตอชั่วโมง บางแหงมีปริมาณน้ํามากถึง ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ความลึกของชั้นหินมีตั้งแต
๖-๔๐ เมตร และน้ําอยูในเกณฑแคุณภาพดี น้ําที่ไดสวนใหญจะเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคเทานั้น ยังไมมี
การพัฒนามาใชทางการเกษตร
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ข) การพัฒ นาแหล งน้ํ าผิว ดิน การพัฒนาแหลงน้ําซึ่งดําเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ํา ดําเนินการ
พัฒนาแหล งน้ํา ขนาดเล็ ก เพื่อการอุป โภค – บริโภค เชนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหลงน้ํา สระน้ํา ฝาย
บึง ระบบประปาหมูบาน และแหลงน้ําขนาดเล็กอื่นๆ โครงการชลประทานสตูล ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา
ชลประทานที่มีอยูในจังหวัดประกอบดวย แหลงน้ําตามโครงการชลประทานขนาดกลาง ,โครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก ,โครงการหมูบานปูองกันตนเองชายแดนไทย –มาเลเซีย, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ,
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟูา ที่สรางแลวเสร็จถึงปัจจุบันจานวน ๑๔๒
แหง สามารถกักเก็บน้ํา ไดประมาณ
๓,๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. และ มีพื้นที่ไดรับประโยชนจากโครงการชลประทาน ทั้งสิ้น ๑๒๘,๙๖๐ไร
ที่มา : โครงการชลประทานสตูล
สภาพปัญหา
พื้นที่ต้นน้า
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสตูล พื้นที่ตนน้ํามาจากพื้นที่ปุาที่เป็นภูเขาอยูทางดานทิศเหนือ และ
ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ๑a และ ๑b ซึ่งมีศักยภาพเหมาะสมเป็นที่ตนน้ํา มีปัญหาการลักลอบ
ตัดไม นําไปแปรรูปจํ าหนาย และการตัดไมเพื่อเปลี่ ยนแปลงเป็นสวนยางพารา พื้นที่ปุาไมลดลงเฉลี่ยปีล ะ
หลายพัน ไร เชนในบริ เวณปุาอนุรั กษแและบริเวณเขตติดตอของอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา
โดยเฉพาะในพื้นที่ตนน้ําของอําเภอควนกาหลง อําเภอควนโดน และอําเภอละงู การบุกรุกปุาเพื่อทําการเกษตร
ในพื้น ที่ตน น้ํ า ส งผลให ความชุมชื้น ของผื นปุาลดลง น้ําฝนกระทบผิ ว ดินโดยตรง ไหลเร็ว เกิดการชะล าง
พังทลายของดิน ในระดับ รุ นแรงถึงรุ น แรงมากประมาณรอยละ ๐.๓ ของพื้นที่ ซึ่งถือวาปัญหาการชะล าง
พังทลายยังมีนอย น้ําปุาไหลหลากจากต นน้ําลงมามาก จนเกิดน้ําลนตลิ่งในลําน้ําสาขา ซึ่งมีความลาดชันสูง
และหนาตัดของลําน้ํามีความกวางไมสม่ําเสมอ เขาทวมพื้นที่เกษตรกรรมเป็นเวลาชวงสั้นๆ
พื้นที่กลางน้า
มีปัญหาการขาดแคลนน้ํ าเพื่อการอุปโภค บริโ ภค และในการสนับสนุนการทองเที่ยว สําหรับการ
ขาดแคลนน้ํ า เพื่ อ การเกษตรมี น อ ยถึ ง ปานกลาง เฉพาะพื้ น ที่ ที่ มี ก ารทํ า นา การพั ฒ นาเมื อ งและชุ ม ชน
ขาดควบคุมและการวางแผนอยางเหมาะสม มีการกอสรางสิ่งกีดขวางทางน้ําตางๆ การถมที่ดินในพื้นที่แกมลิง
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุใหมีพื้นที่กักเก็บน้ําและทางระบายน้ําลดลง แมจะมีการกอสรางทอลอดแลวแตก็ยังมีไม
มากพอ หรือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะระบายน้ําไดทัน รวมทั้งระบบเก็บกักน้ําและชะลอน้ําหลากในลุมน้ํากอนที่
จะไหลเขาสูเขตเมืองและชุมชนมีไมเพียงพอ
พื้นที่ปลายน้า
การท องเที่ ย วและการพั ฒ นาที่ ก ระจายตัว ทํ า ให มี ปั ญ หาขยะ น้ํ า เสี ย และการบุ กรุ ก ปุ า ชายเลน
เพื่อประกอบธุรกิจ
๓). คุณภาพอากาศ
จั ง หวั ด สตู ล ไม มี ส ถานประกอบอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ แ ละการจราจรยั ง ไม ห นาแน น
คุณ ภาพอากาศจึ ง ยั ง ไม เป็ น ปั ญหา แต จะได รับ ผลกระทบจากเหตุก ารณแไ ฟไหม ปุา ในประเทศอิน โดนีเ ซี ย
ที่กอใหเกิดหมอกควันและฝุุนละอองหรือ ที่เรียกวาสถานการณแหมอกควันขามแดน ซึ่งจะเกิดขึ้นระหวางเดือน
มิถุนายน-ตุลาคม ของทุกปี และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดสง
หน วยตรวจวัดคุณภาพอากาศมาจอดประจํา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเฝูาระวังสถานการณแดังกล าว
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบวา คุณภาพอากาศอยูในเกณฑแมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
รายละเอียดดังตาราง
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ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี ๒๕๕๖-๒๕๕9 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
สารมลพิษ
ฝุุนละอองขนาดไมเกิน
๑๐ ไมครอน
ก฿าซคารแบอนมอนนอก
ไซดแ (CO)
ก฿าซซัลเฟอรแไดออกไซดแ
(SO๒)
ก฿าซไนโตรเจนไดออกไซดแ
(NO๒)
ก฿าซโอโซน (O๒)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
คาเฉลี่ย
ความเขมขน
คามาตรฐาน
ในเวลา
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559
๒๔ ชม.
๓๕
๓๑
๔๓
ไมเกิน ๑๒๐
41
มคก./ลบ.ม.
๑ ชม.
๐.๕๓
๐.๙๐
๐
ไมเกิน ๓๐ ppm
๘ ชม.
๐.๕๓
๐.๙๐
๐
ไมเกิน ๙ ppm
๑ ชม.
๑
๐
๑
ไมเกิน ๓๐ ppb
๑ ชม.

๖

๕

๑๑

5

ไมเกิน ๑๗ ppb

๑ ชม.
๘ ชม.

-

๑๖
๑๖

๑๒
๑๒

15
-

ไมเกิน ๑๐๐ ppb
ไมเกิน ๗๐ ppb

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕60

ภาพแสดงหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
๔).ขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอย ในปัจจุบันเป็นหนาที่ขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ดังนั้น หากแยกรายละเอียดของปริมาณขยะมู ลฝอยที่เกิดขึ้นตามเขตการปกครองสวนทองถิ่น พบวา ในปี
๒๕๕๙ มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล วันละ 297.53 ตัน รวม 108,599.08 ตัน/ปี (คานวณ
ภายใตฐานประชากร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๘ และอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย
ระดับเทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัม/คน/วัน เทศบาลตาบล ๑.๐๒ กิโลกรัม/คน/วัน และองคแการบริหารสวน
ตาบล ๐.๙๑ กิโลกรัม/คน/วัน) แบงเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล จานวน ๗ แหง 24,620.61 ตัน/ปี
และองคแการบริหารสวนตาบล ๓๔ แหง 83,978.48 ตัน/ปี คิดเป็นรอยละ ๒๒.๗ และ ๗๗.๓ ตามลาดับ
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ตารางแสดงขอมูลการสารวจปริมาณขยะมูลฝอย จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙
ลาดับที่
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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลตาบลเจ฿ะบิลัง
เทศบาลตาบลฉลุง
เทศบาลตาบลคลองขุด
เทศบาลตาบลควนโดน
เทศบาลตาบลทุงหวา
เทศบาลตาบลกาแพง
องคแการบริหารสวนตาบลเกตรี
องคแการบริหารสวนตาบลเกาะสาหราย
องคแการบริหารสวนตาบลควนขัน
องคแการบริหารสวนตาบลควนโพธิ์
องคแการบริหารสวนตาบลเจ฿ะบิลัง
องคแการบริหารสวนตาบลฉลุง
องคแการบริหารสวนตาบลตันหยงโป
องคแการบริหารสวนตาบลตามะลัง
องคแการบริหารสวนตาบลบานควน
องคแการบริหารสวนตาบลปูยู
องคแการบริหารสวนตาบลควนโดน
องคแการบริหารสวนตาบลควนสตอ
องคแการบริหารสวนตาบลยานซื่อ
องคแการบริหารสวนตาบลวังประจัน
องคแการบริหารสวนตาบลทาแพ
องคแการบริหารสวนตาบลทาเรือ
องคแการบริหารสวนตาบลแป-ระ
องคแการบริหารสวนตาบลสาคร
องคแการบริหารสวนตาบลควนกาหลง
องคแการบริหารสวนตาบลทุงนุย
องคแการบริหารสวนตาบลอุใดเจริญ
องคแการบริหารสวนตาบลกาแพง
องคแการบริหารสวนตาบลเขาขาว
องคแการบริหารสวนตาบลน้าผุด
องคแการบริหารสวนตาบลปากน้า
องคแการบริหารสวนตาบลละงู
องคแการบริหารสวนตาบลแหลมสน
องคแการบริหารสวนตาบลขอนคลาน

ปริมาณขยะมูลฝอย
(ตัน/วัน)
27.44
4.08
2.43
19.59
5.43
3.36
5.12
5.92
4.81
6.71
5.33
5.63
9.92
2.76
4.50
9.85
2.81
5.49
7.33
3.32
2.71
9.18
4.48
5.45
7.16
13.14
10.43
7.77
12.37
5.93
8.43
9.82
20.44
3.36
2.46

ปริมาณขยะมูลฝอย
(ตัน/ปี)
10,015.65
1,489.20
887.19
7,150.02
1,982.50
1,225.98
1,870.06
2,160.30
1,757.41
2,449.94
1,946.07
2,054.02
3,621.76
1,008.74
1,642.15
3,594.53
1,026.68
2,003.53
2,676.13
1,210.02
988.81
3,351.06
1,633.51
1,990.57
2,613.69
4,796.91
3,808.76
2,835.56
4,516.58
2,164.95
3,076.04
3,583.90
7,462.41
1,226.96
898.80
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36
37
38
39
40
41

องคแการบริหารสวนตาบลทุงบุหลัง
องคแการบริหารสวนตาบลทุงหวา
องคแการบริหารสวนตาบลนาทอน
องคแการบริหารสวนตาบลปุาแกบอหิน
องคแการบริหารสวนตาบลนิคมพัฒนา
องคแการบริหารสวนตาบลปาลแมพัฒนา
รวม (ตัน)

2.12
3.57
6.56
4.04
6.95
9.32
297.53

773.25
1,302.69
2,392.81
1,473.09
2,536.63
3,400.22
108,599.08

รวมปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล (ตัน)

67.45

24,620.61

รวมปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (ตัน)

230.08

83,978.48

หมายเหตุ : เป็นการคานวณภายใตฐานประชากร ปี ๒๕๕๘
การกําจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดสตูลมีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีการกอสรางระบบกาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล จานวน ๒ แหง ไดแก ศูนยแกาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล และศูนยแกาจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตาบลกาแพง ไดแก
1) ศูนยแกาจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ตั้งอยูบริเวณบานกาลันยีตัน หมูที่ ๕ ถนนวิเศษมยุรา ตาบลเจ฿ะบิลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล มีพื้นที่ ๖๙-๒-๖๔ ไร เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองสตูล ตั้งอยูในเขตองคแการบริหารสวนตาบลเจ฿ะ
บิลัง โดยมีระยะทางหางจากเทศบาลเมืองสตูล ๑๗ กิโลเมตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อกอสรางระบบ
กาจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบอย างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ภายใตโครงการถายโอน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔๒๕๔๕ จากกระทรวงวิทยาศาสตรแ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จานวน ๓๗.๒๒๕ ลานบาท เพื่อกอสรางระบบ
กาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบพรอมครุภัณฑแบางรายการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับงบประมาณ
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จานวน ๒๖.๖๖๑ ลานบาท เพื่อกอสรางระบบกาจัดขยะ มูล
ฝอยและจั ด หาครุ ภั ณ ฑแ เ พิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ด าเนิ น การก อ สร า งบ อ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยโดยวิ ธี ฝั ง กลบ ระยะที่ ๑
ประกอบดวยบอกาจัดขยะมูลฝอย จานวน ๒ บอ บอบาบัดน้าเสีย จานวน ๔ บอ สามารถรองรับขยะมูลฝอยได
ประมาณ ๕๐ ตัน/วัน เริ่มใชกาจัดขยะมูลฝอย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ และสามารถรองรับขยะมูลฝอย
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขณะนี้ทาการฝังกลบเต็มแลว จานวน ๑ บอ บอที่ ๒ มีการใชพื้นที่ภายในบอไปแลว
ประมาณ รอยละ ๙๐ พื้น ที่โดยรอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ทั้ง ๔ ดาน เป็นพื้นที่เกษตร สวนยางพารา
เทศบาลเมืองสตูล ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. ๒๕๕9 มีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นนาขยะมูลฝอย
มากาจัด ณ ศูนยแกาจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองสตูล จานวน ๑๕ แหง ไดแก เทศบาลเมืองสตูล เทศบาล
ตาบลเจ฿ะบิลัง เทศบาลตาบลควนโดน องคแการบริหารสวนตาบลเจ฿ะบิลัง องคแการบริหารสวนตาบลบานควน
องคแการบริหารสวนตาบลควนขัน องคแการบริหารสวนตาบลเกตรี องคแการบริหารสวนตาบลยานซื่อ องคแการ
บริหารสวนตาบลควนโดน องคแการบริหารสวนตาบลควนสตอ องคแการบริหารสวนตาบลตามะลัง องคแการ
บริหารสวนตาบลวังประจัน องคแการบริหารสวนตาบลตันหยงโป องคแการบริหารสวนตาบลฉลุง และเทศบาล
ตาบลฉลุง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นาเขาสูการกาจัดเฉลี่ย ๒๙.๔ ตัน/วัน แบงเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองสตูล
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เฉลี่ย จานวน ๑๗.๕ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นเฉลี่ย จานวน ๑๑.๙ ตัน/วัน
โดยมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมคากาจัดขยะมูลฝอยในอัตรา ๕๕๐ บาท/ตัน
2) ศูนยแกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ เทศบาลตาบลกาแพง จังหวัดสตูล
ตั้งอยูบริเวณบานนาพญา หมูที่ ๘ ถนนละงู-ฉลุง ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล มีพื้นที่
๗๗-๑ ไร เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งอยูในเขตองคแการบริหารสวนตาบลละงู มีระยะทาง
หางจากเทศบาลตาบลกาแพง ๗.๘ กิโลเมตร โดยเทศบาลตาบลกาแพง ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อสราง
ศูนยแกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ภายใตโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อมในระดั บ จั ง หวั ด เมื่ อ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จานวน ๑๙๙.๓๕ ลานบาท เงินงบประมาณผูกพัน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ประมูลราคาจ างกอ สรางและทาสัญญาจาง วงเงิน ๑๙๘.๖๕ ลานบาท โดยแบงจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รอยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๗๘.๗๘๕ ลานบาท
และจายจากเงินสมทบของเทศบาลตาบลกาแพง และองคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล รอยละ ๑๐ เป็นเงิน
๑๙.๘๖๕ ลานบาท โดยการกอสรางระยะที่ ๑ ไดวาจาง บริษัท วรรธนแสาร จากัด สัญญากอสราง ๙๓๐ วัน
ผูกพัน ๓ ปี ซึ่งการกอสรางศูนยแกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๑ ประกอบไปดวย ระบบคัดแยก
มูลฝอย ระบบหมักมูลฝอยทาปุย บอฝังกลบมูลฝอย ระบบบาบัดน้าชะมูลฝอย พื้นที่ โดยรอบสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย ๒ ดาน เป็นพื้นที่สวนยางพาราและลาหวยสาธารณะ อีก ๒ ดาน ติดกับถนนทางหลวงชนบทและถนน
ทางหลวงแผนดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕9 มีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่น ๆ นาขยะมูลฝอยมากาจัด
ณ ศูนยแกาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตาบลกาแพง จานวน ๑๒ แหง ไดแก เทศบาลตาบลกาแพง
องคแการบริหารสวนตาบลกาแพง องคแการบริหารสวนตาบลน้าผุด องคแการบริหารสวนตาบลละงู องคแการ
บริหารสวนตาบลเขาขาว องคแการบริหารสวนตาบลปุาแกบอหิน องคแการบริหารสวนตาบลนาทอน องคแการ
บริหารสวนตาบลอุใดเจริญ องคแการบริหารสวนตาบลเกาะสาหราย (เกาะหลีเปฺะ) หางหุนสวนจากัดละงูคาวัสดุ
หางหุนสวนจากัดมีนาเจริญวัสดุกอสราง และประชาชนทั่วไป มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นาเขาสูการกาจัดเฉลี่ย
๓๔.๙ ตัน/วัน แบงเป็นขยะมูลฝอยจากเทศบาลตาบลกาแพงเฉลี่ย จานวน ๕.๘ ตัน/วัน และขยะมูลฝอยจาก
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ เฉลี่ย จานวน ๒๙.๑ ตัน/วัน โดยมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมคา
กาจัดขยะมูลฝอยในอัตรา ๔๕๐ บาท/ตัน
และมีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล จานวน 11 แหง ไดแก
1) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลฉลุง ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๖ ตาบลฉลุง อาเภอเมือง
สตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๘ ไร เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับ
พื้น (Open Dump) ปิดการใชงานเมื่อ ปี ๒๕๕๘ มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๑,๙๘๐ ตัน และในปี ๒๕๕๙ ได
ดาเนินการนาดินมาปิดกลบแลวบางสวน
2) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลคลองขุด ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๒ ตาบลคลองขุด อาเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๒๕ ไร เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการ
เทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน 2,250 ตัน
3) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องคแการบริหารสวนตาบลควนโพธิ์ ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๒ ตาบลควน
โพธิ์ อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๒ ไร เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๘๔๐ ตัน
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4) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องคแการบริหารสวนตาบลตามะลัง ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๓ ตาบลตา
มะลัง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๑ ไร เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กาจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีเผา (เตาเผาขนาดไมเกิน ๑ ตัน/วัน) ไมมีปริมาณขยะสะสม
5) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องคแการบริหารสวนตาบลปูยู ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๒ ตาบลปูยู อาเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน
๔ ตัน
6) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องคแการบริหารสวนตาบลทาแพ ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๑ ถนนฉลุง-ละ
งูตาบลทาแพ อาเภอทาแพ จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๒ ไร เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กาจัดขยะมูลฝอย
โดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๓๖๐ ตัน
7) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องคแการบริหารสวนตาบลทาเรือ ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๔ ตาบลทาเรือ
อาเภอทาแพ จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๔ ไร เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการ
เทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๑๘๙ ตัน
8) สถานที่กาจัดขยะมูล ฝอย องคแการบริหารส วนตาบลปากน้า ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๖ ตาบล
ปากน้า อาเภอละงู จังหวัดสตูล ขนาดพื้ นที่ ๑๐ ไร เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กาจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการ เทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๕,๘๗3 ตัน
9) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องคแการบริหารสวนตาบลควนกาหลง ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๔ ตาบล
ควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดพื้ นที่ ๔ ไร เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาจัดขยะ
มูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๒,๗๐๐ ตัน
10) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย องคแการบริหารสวนตาบลทุงนุย ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๑๑ ตาบลทุงนุย
อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ขนาดพื้ นที่ ๘ ไร เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กาจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการเทกองกับพื้น (Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๒,๒๕๐ ตัน
11) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลทุงหวา ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๘ ตาบลทุงหวา อาเภอทุงหวา
จังหวัดสตูล ขนาดพื้นที่ ๔ ไร เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองกับพื้น
(Open Dump) มีปริมาณขยะสะสมจานวน ๒,๐๐3 ตัน
ตารางแสดงขอมูลสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙
ที่

ชื่อ อปท. เจ้าของพื้นที่/
ที่ตั้งสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย

พิกัด (UTM)
แกน X
แกน Y

รายละเอียด site
ปริมาณ
ขนาด ปีที่เริ่ม ร้อยละการ ขยะมูลฝอย
พื้นที่ ดําเนินการ ใช้พื้นที่ สะสม (ตัน)
(ไร่)
(พ.ศ.)
(%)
0601243 0739807 65
2545
90
-

1 ทม.สตูล
ม.5 บานกาลายีตัน ต.เจ฿ะ
บิลัง
2 ทต.ฉลุง*
0615089 0742410 8
ม.6 ต.ฉลุง อ.เมือง
3 ทต.คลองขุด**
0622130 0738765 25
ม.2 ต.คลองขุด อ.เมือง

2536

100

1,980

2539

70

๒,25๐
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4 อบต.ควนโพธิ์
ม.2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง
5 อบต.ตํามะลัง
ม.3 ต.ตามะลัง อ.เมือง
6 อบต.ปูยู
ม.2 ต.ตามะลัง อ.เมือง
7 อบต.ท่าแพ
ม.1 ถ.ฉลุง-ละงู อ.ทาแพ
8 อบต.ท่าเรือ
ม.4 ต.ทาเรือ อ.ทาแพ
9 ทต.กําแพง
ม.8 ถ.ละงู-ฉลุง ต.กาแพง
อ.ละงู
10 อบต.ปากน้ํา
ม.6 ต.ปากน้า อ.ละงู
11 อบต.ควนกาหลง
ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควน
กาหลง
12 อบต.ทุ่งนุ้ย
ม.11 ต.ทุงนุย อ.ควน
กาหลง
13 ทต.ทุ่งหว้า
ม.8 ต.ทุงหวา อ.ทุงหวา

0611676 0747505

4

2546

30

840

0611676 0747505

-

2554

-

-

-

100

4

0621976 0719654 0.18
0607891 0748147

2

2553

10

360

0601243 0753074

4

2552

50

189

0592225 0758974 77

2541

0581978 0758346 10

2543

40

5,87๓

0609773 0758407

2

2546

75

2,700

0623022 0760520

8

2548

63

2,250

0585478 0783447

2

2530

90

2,00๓

-

๑๘,449
ขอมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๙
* ปิดการใชงานเมื่อ ปี 2558
** กลบทับดินแลว ๓ บอ (เดิมขยะสะสม ๑๖,๑๒๕ ตัน ลดเหลือ ๒,๒๕๐ ตัน)

ลําดับความสําคัญของปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) องคแกรปกครองสวนทองถิ่น มีความกังวลวาจะมีคาใชจายเพิ่ มขึ้นจากระยะทางที่ตองขนสง
ขยะมูลฝอยไปยังศูนยแกาจัดขยะมูลฝอยรวม รวมทั้งคาบริการกาจัดขยะมูลฝอยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น และเงื่อนไข
ตาง ๆ ที่ไมสามารถหาขอยุติรวมกันได
2) องคแกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแตตนทาง
3) ประชาชน/เยาวชน ยั งขาดความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแตตนทาง
4) จังหวัดสตูลมีสินคาและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมนอย สงผลทาใหมีทางเลือกใหการ
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมของหนวยงานราชการมีนอย
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เป้าหมายการจัดการขยะมูลฝอย
1) ปี ๒๕๖๐ บรรลุเปูาหมายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
- ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนที่ เ ข า สู ร ะบบการก าจั ด ที่ ป ลายทางลดลงร อ ยละ 5 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2559
- ร อ ยละ 100 ของส ว นราชการ สถานศึ ก ษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนาขยะมูลฝอยไปใชประโยชนแ
- รอยละ 40 ของหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็นตนแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
- รอยละ 100 ของหมูบานชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”
- กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย รอยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ รอยละ 85 ไดรับการ
กาจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
2) ปี ๒๕๖๑ มีการปรับปรุง ฟื้นฟู สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกหลักวิชาการ
3) ปี ๒๕๖๒ ขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กาจัด (ขยะมูลฝอยเกา) ไดรับการกาจัดอยาง
ถูกหลักวิชาการ
4) ปี ๒๕๖๒ มีการประกาศหาเทกองขยะมูลฝอยแบบกลางแจงในทุกพื้นที่ของจังหวัดสตูล
แนวโน้มการแก้ไขขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่เกาะ
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกาะแกงตาง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นเกาะที่มีประชากรอยูอาศัย เกาะ
เพื่อการอนุรักษแ และเกาะที่เป็นแหลงทองเที่ยวติดอันดับโลก ซึ่งพื้นที่เกาะตาง ๆ ในจังหวัดสตูลเริ่มประสบ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และจานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น สงผลทา
ใหปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะไดทวีความรุนแรงเพิ่ มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในแหลงทองเที่ยว ทางทะเลที่
ส าคั ญ ของจั ง หวั ด สตู ล เช น เกาะหลี เ ปฺ ะ พบว า ปั จ จุ บั น กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วได ส ง ผลกระทบต อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อมของ เกาะหลี เ ปฺะ โดยเฉพาะอยา งยิ่ งปั ญหาขยะมู ล ฝอย จากสถาน
ประกอบการ ถึงแมวาทางภาครัฐ จะจั ดสรรงบประมาณให แกองคแกรปกครองส วนทองถิ่นและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ใหดาเนินการรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย แตยังคงมีปัญหาในการกาจัดและการบริหาร
จัดการที่ดี และสิ่งที่สาคัญคือขาดการมีสวนรวมของประชาชนและผูประกอบการในพื้นที่ ทาใหประสิทธิภาพใน
การแกไขปัญหาไมประสบความสาเร็จ และที่ผานมาเป็นการแกไขปัญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้นการแกไขปัญหาขยะ
มูลฝอยบนพื้นที่เกาะ จึงควรใหความสาคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะที่ยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการ
เสริมสรางการมีสวนรวมใหแกประชาชน ผูประกอบการ นักทองเที่ยว และหนวยงานตางๆ ในการแกไขปัญหา
ขยะมูลฝอยรวมกัน ซึ่งจะชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะตาง ๆ ได

หนา 22

ขอมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐

การเมือง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
๑) ประชากร
ประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓๑๗,๖๑๒ คน แยกเป็น
 ประชากรเพศชาย จํานวน
๑๕๗,๘๘๙ คน
 ประชากรเพศหญิง จํานวน
๑๕๙,๗๒๓ คน
 จานวนครัวเรือน จํานวน
๑๐๐,๑๙๙ หลัง
ตารางแสดงจานวนประชากรรายอาเภอ/เทศบาล
ล้าดับ
อ้าเภอ
จ้านวนประชากร (คน)
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
๑ อําเภอเมืองสตูล
๓๑,๖๗๐
๓๒,๖๖๗
๖๔,๓๓๗
๑๗,๓๖๐
- เทศบาลเมืองสตูล
๑๑,๔๙๗
๑๒,๓๓๕
๒๓,๘๓๒
๙,๗๗๖
- เทศบาลตําบลคลองขุด
๙,๘๘๕
๙,๔๙๙
๑๙,๓๘๔
๘,๕๖๖
- เทศบาลตําบลเจ฿ะบิลัง
๒,๐๐๓
๒,๐๐๗
๔,๐๑๐
๙๕๘
- เทศบาลตําบลฉลุง
๑,๑๒๖
๑,๒๓๐
๒,๓๕๖
๙๕๓
๒ อําเภอละงู
๓๓,๑๖๗
๓๓,๕๔๗
๖๖,๗๑๔
๑๙,๔๕๔
- เทศบาลตําบลกําแพง
๒,๔๑๑
๒,๕๘๕
๔,๙๙๖
๒,๗๑๐
๓ อําเภอทุงหวา
๑๐,๔๑๒
๑๐,๓๑๖
๒๐,๗๒๘
๖,๒๖๙
- เทศบาลตําบลทุงหวา
๑,๕๙๙
๑,๖๖๗
๓,๒๖๖
๑,๑๗๑
๔ อําเภอควนกาหลง
๑๗,๔๔๖
๑๗,๒๔๖
๓๔,๖๙๒
๑๑,๓๙๖
๕ อําเภอควนโดน
๑๐,๓๑๗
๑๐,๕๔๘
๒๐,๘๖๕
๕,๕๖๑
- เทศบาลตําบลควนโดน
๒,๖๕๓
๒,๗๐๖
๕,๓๕๙
๑,๘๑๙
๖ อําเภอทาแพ
๑๔,๔๘๔
๑๔,๕๙๖
๒๙,๐๘๐
๘,๒๔๘
๗ อําเภอมะนัง
๙,๒๑๙
๘,๗๗๔
๑๗,๙๙๓
๕,๙๕๘
รวม ๑๕๗,๘๘๙
๑๕๙,๗๒๓
๓๑๗,๖๑๒
๑๐๐,๑๙๙
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๒) หน่วยการปกครอง
(๑) อําเภอ ๗ อําเภอ
(๒) ตําบล ๓๖ ตําบล
(๓) หมูบาน ๒๗๙ หมูบาน
(๔) องคแการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง
(๕) เทศบาล ๗ แหง ( ๑ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาลตําบล)
(๖) องคแการบริหารสวนตําบล ๓๔ แหง
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ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองและพื้นที่
ล้าดับ
๑
๒
๓.
๔
๕
๖
๗

อ้าเภอ
อําเภอเมืองสตูล
อําเภอละงู
อําเภอทุงหวา
อําเภอควน
กาหลง
อําเภอควนโดน
อําเภอทาแพ
อําเภอมะนัง
รวม

ตําบล
๑๒
๖
๕
๓
๔
๔
๒
๓๖

เขตการปกครอง
หมูบาน เทศบาล
๗๐
๔
๖๑
๑
๓๕
๑
๓๒
๓๑
๓๑
๑๙
๒๗๙

๑
๗

อบต.
๑๐
๖
๕
๓
๔
๔
๒
๓๔

พืนที่
สัดส่วน
ประชากร/พืนที่
(ตร.กม.)
๘๘๑.๐๑
๑๒๘.๗๙
๓๒๔.๐๐
๒๒๐.๒๒
๒๗๒.๖๓
๘๗.๖๒
๓๙๖.๐๐
๘๖.๙๘
๑๙๙.๐๓
๑๙๗.๒๕
๓๑๒.๐๐
๒,๕๘๑.๙๒

๑๓๐.๘๐
๑๔๖.๓๖
๕๗.๒๙
๑๒๒.๓๖

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๓) โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหนวยราชการที่อยูในความควบคุมดูแลของผูวาราชการ
จังหวัด คือ สวนราชการตาง ๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน
ส ว นราชการในระดั บ จั ง หวั ด เป็ น หน ว ยงาน ๒ ลั ก ษณะ คื อ หน ว ยราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าค
ประจําจังหวัด และหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงตอสวนกลาง) และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
รวมจํานวน ๙๖ หนวย ประกอบดวย
 หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจําจังหวัดของจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ๓๔ หนวยงาน
 หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕๐ หนวย
 หนวยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๑๓ หนวย
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบดวย
 เทศบาล ๗ แหง (แยกเป็น เทศบาลเมือง ๑ แหง และเทศบาลตําบล ๖ แหง)
 องคแการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง
 องคแการบริหารสวนตําบล ๓๔ แหง
ศาสนา
- วัดในพระพุทธศาสนา
จํานวน ๔๑ วัด
- ที่พักสงฆแ
จํานวน ๓๑ แหง
- มัสยิด
จํานวน ๒๙๓ แหง
- โบสถแคริสตแ
จํานวน ๓ แหง
- ศาลเจา
จํานวน ๓ แหง
- ศูนยแพระพุทธศาสนาวันอาทิตยแ
จํานวน ๓ ศูนยแ
- ศูนยแอบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด (ศูนยแตาดีกา) จํานวน ๒๐๓ ศูนยแ
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- พระภิกษุ
- สามเณร
- อิหมาม

จํานวน ๓๙๖ รูป
จํานวน ๔๕ รูป
จํานวน ๒๙๓ คน

ตารางแสดงข้อมูลจานวนผู้นับถือศาสนาในพื้นที่จังหวัดสตูล
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสตแ
ซิกขแ
รวม

ชาย (คน)
๓๓,๙๕๒
๘๒,๗๒๙
๔๘
๑๑
๑๑๖,๗๔๐

หญิง (คน)
๓๓,๘๐๙
๘๒,๓๔๔
๕๗
๖
๑๑๖,๒๑๖

รวม (คน)
๖๗,๗๖๑
๑๖๕,๐๗๓
๑๐๕
๑๗
๒๓๒,๙๕๙

ร้อยละ
๒๙.๐๙
๗๐.๘๖
๐.๐๕
๐.๐๑
๑๐๐

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
ข้อมูลสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ในสถานการณแปัจจุบัน ดวยสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหสาธารณภัยมีแนวโนมที่จะทวีความถี่
ของการเกิ ด มากยิ่ ง ขึ้ น และมี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงของภู มิ อ ากาศและ
สภาพแวดล อม ซึ่งกอให เกิดความเสี ย หายทั้งชีวิตและทรัพยแสิ นของประชาชนและของรัฐ เป็นอยางมาก
จนประเมินคาออกมาใหเห็นวามีการสูญเสียจนประเมินคามิไดในบางครั้ง จากบทเรียนและแนวโนมสาธารณภัย
ที่ผานมา จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัยดวยจังหวัดที่อยูสุดเขตแดนใตดานฝั่ง
ทะเลอันดามัน และมีลักษณะที่ราบสลับภูเขาและเป็นจังหวัดที่ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่พัดผานอาวไทยและมรสุมตะวันออกเฉียงใตทําใหมีฝนตกชุกทั่วทุก พื้นที่ และมีฤดูฝนเป็นระยะเวลายาวนาน
และมี ชว งฤดู ร อ น ๔ เดือ น ซึ่ งส ง ผลให เกิ ด ภั ยแล งในบางพื้ นที่ และอุบั ติภั ยทางถนน หรื อภั ยอื่ น ๆ เช น
คลื่นสึนามิ อัคคีภัย เป็นตน การบริหารจัดการดานสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจําเป็น
อย า งยิ่ ง ในปั จ จุ บั น เพื่อประสานความปฏิ บัติง านบู รณาการในเชิง รุกทุ กภาคส ว นภายใตระบบและกลไก
การประสานงานที่มีเอกภาพ ในการอํานวยการและบริหารจัดการภัยพิบัติและเป็นการเตรียมความพรอมใน
การเรงเขาระงับและใหความชว ยเหลือผูประสบภัยและเสริมสรางแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกวาและปลอดภั ย
กวาเดิม จึ งไดจั ดทําแผนการจั ด ทําแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวั ดสตู ล พ.ศ. ๒๕๕๘ และมี
การขับเคลื่อนแผนฯ สูอําเภอและทองถิ่น และไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ และแจกจายแลวเสร็จ
จํานวน ๔ แผน ดังนี้
- แผนปฏิบัติการปูองกันและแกไขปัญหาภัยแลงจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- แผนปฏิบัติการปูองกันและแกไขปัญหาจากอุทกภัย และโคลนถลมจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- แผนปฏิบัติการปูองกันและแกไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- แผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
สถานการณ์ด้านสาธารณภัย
จังหวัดสตูลประสบภัยจากดานคมนาคมและการขนสงมากที่สุด รองลงมาเป็นภัยดานพายุและวาตภัย
และอัคคีภัยตามลําดับ
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ตารางแสดงข้อมูลด้านสาธารณภัยจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ประเภท
ภัย
อุทกภัย/
โคลนถลม
พายุหมุน
เขตรอน/
วาตภัย

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
จํานวน ความ จํานวน ความ จํานวน ความ จํานวน ความ จํานวน ความ
ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย ครั้ง เสียหาย
๓
๗ อําเภอ
๓
๗ อําเภอ
๑
๖ อําเภอ
๑
๗ อําเภอ
๒๑

๖ อําเภอ

๒๑

๖ อําเภอ

๓๑

๗ อําเภอ

๔

๓ อําเภอ

๒๑

ภัยแลง

๑

๑ อําเภอ

๑

๑ อําเภอ

๑

๕ อําเภอ

๑

๒ อําเภอ

๑

อัคคีภัย

๑๒

๙
ครัวเรือน

๑๒

๙
ครัวเรือน

๑๔

๖
ครัวเรือน

๑

๖๘
ครัวเรือน

๕

๙๗๗

เสียชีวิต
๖๘/
บาดเจ็บ
๒๓๕

๘๙๑

การ
๑,๑๗๕ เสียชีวิต ๑,๑๗๕ เสียชีวิต ๑,๐๙๕ เสียชีวิต
คมนาคม/
๖๔/
๖๔/
๔๖/
ขนสง
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
บาดเจ็บ
๖๗๖
๖๗๖
๑๑๔

๕
อําเภอ
๒๖
ตําบล
๗
อําเภอ
๓๓
ตําบล
๑
อําเภอ
๔ ตําบล
เสียชีวิต
๗๑/
บาดเจ็บ
๔๖๐

ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
รายละเอียด/โครงการ

สถานที่

๑. การฝึกปูองกันและลด
ถนนสายละงู – ตรัง บริเวณ
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปี หนาที่ทําการองคแการบริหาร
ใหม ๒๕๕๙
สวนตําบลกําแพง อําเภอละงู
จังหวัดสตูล

วัน เดือน ปี
ที่ด่าเนินการ
๒๙/ธ.ค./๕๘

ผลการ
ด่าเนินงาน %
๑๐๐%

ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
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๒) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอาเภอ
รายละเอียด/โครงการ

สถานที่

๑.การฝึกซอมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจาก
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม
๒.การฝึกซอมแผนปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๓.การฝึกซอมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
สึนามิ
๔.ฝึกซอมแผนอุบัตเิ หตุทางถนน-จราจร
๕.การฝึกซอมแผนเผชิญเหตุสถานการณแภัยแลงอยาง
รุนแรง
๖.ฝึกซอมแผนปูองกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนชวง
เทศกาล สงกรานตแ ๒๕๕๙
๗.การฝึกซอมแผนเผชิญเหตุสถานการณแภัยแลงอยาง
รุนแรง

วันเดือนปีที่ ด่าเนินการ ผลการด่าเนินงาน %

อ.ควนโดน

๙/๓/๕๙

๑๐๐%

อ.มะนัง
อ.เมือง

๒๘/๑๒/๕๘
๒๓/๑๒/๕๘

๑๐๐%
๑๐๐%

อ.ทาแพ
อ.ละงู

๒/๓/๕๙
๑๖/๓/๕๙

๑๐๐%
๑๐๐%

อ.ควนกาหลง

๒๒/๑๒/๕๘

๑๐๐%

อ.ทุงหวา

๙/๓/๕๙

๑๐๐%

ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
สภาพความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสตูล
ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
เดือน
มกราคม

คดี
๘๘

๒๕๕๗
บาดเจ็บ
๒๖

คดี
๙๒

๒๕๕๘
บาดเจ็บ
๑๒

เสียชีวิต
๗

กุมภาพันธแ

๙๑

๓

มีนาคม

๑๒๑

เมษายน

๒๕๕๙
บาดเจ็บ เสียชีวิต
๓๓
๗

เสียชีวิต
๙

คดี
๗๔

๓

๑๐๕

๗

๕

๘๑

๔๑

๑๐

๒๕

๕

๘๑

๗

๑๔

๗๕

๕๔

๑๑

๗๙

๑๕

๖

๖๒

๑๘

๕

๕๒

๒๗

๓

พฤษภาคม

๘๓

๔

๖

๗๘

๑๓

๑

๕๕

๒๓

๔

มิถุนายน

๘๗

๗

๔

๘๐

๖

๔

๘๑

๓๖

๖

กรกฎาคม

๙๙

๑๐

๔

๗๑

๒๐

๓

๘๑

๓๖

๑๐

สิงหาคม

๗๘

๕

๔

๘๔

๒๕

๗

๘๔

๖๒

๕

กันยายน

๗๘

๔

๓

๙๒

๓๕

๐

๙๓

๒๘

๖

ตุลาคม

๘๔

๓

๒

๖๓

๓๓

๖

๗๖

๒๘

๓

พฤศจิกายน

๗๕

๓

๑

๘๒

๓๐

๘

๗๐

๔๔

๒

ธันวาคม

๑๓๒

๙

๑

๘๗

๒๙

๖

๖๙

๔๘

๔

รวม

๑,๐๙๕

๑๑๔

๔๖

๙๗๗

๒๓๕

๖๘

๘๙๑

๔๖๐

๗๑

ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
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จังหวัดสตูล ไดดําเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
โดยนํ ากรอบแนวทางการขับ เคลื่ อนการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยศูนยแอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ของศูนยแอํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีกิจกรรมที่ดําเนินการแลว ดังนี้
๑. กิจกรรมรวมพลังปูองกันภัยลดอุบัติเหตุทางถนน ดานชุมชน (อบรมอาสาสมัครจราจรดาน
ชุมชนตําบลคลองขุด) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงคแ หมูที่ ๑ บานเขาจีน ตําบลคลองขุด
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๒. ประชุมคณะกรรมการแกไขและปูองกันอุบัติเหตุทางถนน ระดับอําเภอ ทั้ง ๗ อําเภอ
ในชวง วันที่ ๑ – ๙ มิถุนายน มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. ประชุมคณะกรรมการทํางานปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสตูล เมื่อวันที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมแขวงทางหลวงสตูล อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๔. กิจกรรมชุมชนรวมใจสรางความปลอดภัยใหกับเด็ก “ขอบคุณที่หวงใยหนู Kid in car”
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองขุด ตําบลคลองขุด อําเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล
๕. กิจกรรมรณรงคแปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตแและเทศกาลปีใหม
(๗ วันอันตราย)
งานด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
การชวยเหลือผูประสบภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ ใหใชงบประมาณเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
หรือสนับสนุนการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามความจําเป็นและเหมาะสม วงเงินไมเกิน ๒๐ ลาน
บาท ซึ่ ง ต อ งประกาศเขตการให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ป ระภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น โดยจั ง หวั ด เป็ น อํ า นาจของ
ผูวาราชการจังหวัด หากวงเงินดังกลาวไมเพียงพอ สามารถขอขยายเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง
สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (๒๐ ล้านบาท) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
อุทกภัย
ภัยแลง
วาตภัย
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ยอดสะสมการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๙๔๘,๐๑๔.๕๐ บาท
๖,๘๕๐,๒๐๐.๒๕ บาท
๑๑๔,๙๓๕.๐๐ บาท
๗,๙๑๓,๑๔๙.๗๕ บาท

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ไดใหความสําคัญกับการปูองกันและลดความ
สูญเสียจากเหตุสาธารณภัย โดยไดมีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการ
ขอมูลเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลที่รวดเร็ว ถูกตอง ภายใตโมเดล “การจัดการสาธารณภัย ปภ.๔.๐” เพื่อ
นําพาประเทศไปสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
๑. จัดทําเว็บไซตแเผยแพรเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงแหลงขอมูล กิจกรรมของหนวยงาน เชน
ขอมูลสรุ ป ผลการจั ดซื้อ จั ดจ าง ประกวดราคา ของหนว ยงานในแตล ะไตรมาส และขอมูล สาธารณภัยให
ประชาชนไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง (www.disaster.go.th)
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๒. สํ านั กงานฯ ไดจั ดตั้งกลุ มไลนแ สาธารณภัยสตูล เพื่อแจงเตือนประชาชนที่อยูในพื้นที่
เสี่ยงภัย และประชาชนก็สามารถรายงานสถานการณแของสาธารณภัยในพื้นที่ใหสมาชิกในกลุมไดรับทราบ
๓. ออกอากาศวิทยุกระจายเสียง แจงเตือนภัย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดสตูล คลื่น FM ๙๙.๕ MHz
 ศูนย์ดารงธรรม
สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ “ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสตูล”
สรุปเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ดังนี้
เรื่องร้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๑ เรื่องรองเรียนทั้งหมด
๑๖๐ เรื่อง
๑.๒ เรื่องที่แลวเสร็จ (ยุติเรื่อง)
๑๕๕ เรือ่ ง
๑.๓ เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ
๕ เรือ่ ง

พ.ศ. ๒๕๕๙
๔๒๐ เรื่อง
๒๙๓ เรือ่ ง
๒๗ เรือ่ ง

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ช่องทางการร้องเรียน
๑. เว็บ (๑๑๑๑)
๒. ดวยตัวเอง
๓. ไปรษณียแ
๕. ทางโทรศัพทแ
๖. อื่น ๆ
รวม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
จานวนเรื่อง
๑
๑๒๒
๒๗
๙
๑
๑๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
จานวนเรื่อง
๒๑
๓๒๘
๓๕
๒๘
๘
๔๒๐

ตารางแสดงข้อมูลประเภทเรื่องร้องเรียน ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ช่องทางการร้องเรียน
๑. ขอความชวยเหลือ
๒.ขอความเป็นธรรม
๓. พฤติกรรม
เจาหนาที่รัฐ
๔. แจงเบาะแส
๕. ไดรับความ
เดือดรอน
๖. ปัญหาที่ดิน
๗. เรื่องอื่น ๆ
รวม

จ้านวนเรื่องร้องเรียน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(๑ ต.ค. ๒๕๕๗– ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘)
๘๒
๑๘
๑๗

จานวนเรื่องร้องเรียน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)
๘๓
๒๒
๑๗

๗
๑๘

๑๖
๒๔

๑๘
๑๖๐

๑๕
๒๔๓
๔๒๐
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เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
รายได้ประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
รายไดประชากรโดยทั่วไปของจังหวัดสตูลขึ้นอยูกับผลผลิตทางการเกษตรและการคา อาชีพหลัก
คือ การทาสวนยางพารา ปาลแมน้ามัน การทานา และการทาสวนไมผล ฯลฯ จากตัวเลขผลิตภัณฑแมวลรวมของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในปี ๒๕๕๘ ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคน/ปี
เทากับ 112,051 ๑๑๒,๐๕๑ บาท เป็นลําดับที่ ๗ ของภาคใต้ โดยมีมูลคาสูงกวาปีที่ผานมาประมาณ ๖๙๓
บาท
แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล
ปี 2554 - 2558
GPP(ล้านบาท)

122,165 120,962

รายได้ต่อหัว(บาท)

110,430 111,358 112,051

33,430

33,295

30,562

30,974

31,335

2554

2555

2556

2557

2558

โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก
โครงสร า งเศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด สตู ล
ขึ้นอยูกับสาขาเกษตรกรรม การลาสัตวแ และการ
ปุาไมเป็นหลั ก โดยมีสัดสวนรอยละ ๒๖.๕ สาขา
การผลิ ต ที่ มี ค วามส าคั ญ รองลงมาได แ ก สาขา
ประมงมีสัดสว นรอยละ ๑๖ .๐ สาขาการขายส ง
ขายปลี ก มี สั ด ส ว นร อ ยละ ๑๑ .๕ สาขาขนส ง มี
สั ด ส ว นร อ ยละ ๑๒ .๕ และสาขาอื่ น ๆ ร อ ยละ
๓๓ .๕ ตามล าดับ ผลิ ตภัณฑแมวลรวมจังหวัดสตูล
(GPP AT CURRENT MARGET PRICES) ปี ๒๕๕๘
มีมูลคาเทากับ ๓๑,๓๓๕ ลานบาท คิดเป็นรอยละ
๐.๒ ของผลิตภัณฑแมวลรวมทั้งประเทศ ( GDP) คิด
เป็นรอยละ ๒.๖ ของผลิตภัณฑแมวลรวมภาคใต

(GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน สาหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัด
สตูล ขยายตัวรอยละ ๑.๗ จากทีข่ ยายตัวรอยละ ๐.๙ ในปีที่ผานมา
ภาพแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูลปี ๒๕๕๘

กราฟแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสตูล
ปี พ.ศ.2558
อื่นๆ 34.2%

ขายส่ง ขายปลีก
11.5%
ขนส่ง 12.5%

การประมง
16.0%

เกษตรกรรม
การล่าสัตว์
26.5%

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
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จังหวัดสตูลยังมีศักยภาพทางดานการทองเที่ยว เนื่องจากจังหวัดสตูลมีธรรมชาติแวดลอมดวยภูเขา
และทะเล อุ ด มสมบู ร ณแ ด ว ยปุ า ไม ทั้ง ปุ า ธรรมชาติ แ ละปุ า ชายเลน รายล อ มดว ยหมู เ กาะที่ ส วยงามและ
เป็นจังหวัดที่สงบ ปลอดภัย ไมมีเหตุการณแความไมสงบ จึงทาใหเป็นที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ สามารถสรางรายไดใหแกจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น จังหวัดสตูลยังมีชายแดนติดตอกับประเ ทศ
มาเลเซีย มีดานศุลกากรสตูลและดานศุลกากรวังประจันเป็นชองทางในการขนสงสินคาไปจาหนาย ซึ่งสินคา
สงออกที่สาคัญ ไดแก อิฐกอสราง กระเบื้องซีเมนตแ ฯลฯ นอกจากนี้จังหวัดสตูลไดกาหนดแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจในดานตาง ๆ ของจั งหวัดเพิ่มมากขึ้น เชน ส งเสริมการท องเที่ยวเชิงอนุรักษแทางทะเล ส งเสริม
การตลาดและพัฒนากิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว พัฒนารานอาหาร รานคาและผลิตภัณฑแ OTOP สู
มาตรฐานสากล ฯลฯ ทั้ งนี้ เ พื่อเป็ น การเตรียมความพรอ มส าหรับการเขาสู ป ระชาคมอาเซี ยน และจาก
ศักยภาพในดานตาง ๆ ที่มีอยูในจังหวัด จั งหวัดสตูลจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่นาสนใจในการเขามาลงทุนของ
ผูประกอบการที่ตองการแหลงลงทุนใหม ๆ
ที่มา : สานักงานคลังจังหวัดสตูล
พฤษภาคม 2560
การเกษตรกรรม
จั ง หวั ด สตู ล มี เ นื้ อ ที่ ทั้ ง หมด ๑,๗๕๔,๗๐๑
ไร เป็ น พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ ทํ า การเกษตรทั้ ง สิ้ น
๖๒๑,๑๓๖.๒๕ ไร คิดเป็นรอยละ ๓๕.๔๐ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศกรมสงเสริมการเกษตรทั้งสิ้น ๔๔,๗๐๘ ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดสตูล
อันดับ ๑ ไดแก ยางพารา มีเนื้อที่ปลูก ๕๐๑,๕๑๙.๘๐ ไร คิดเป็นมูลคาผลผลิตประมาณ ๑,๙๐๐ ลานบาท
รองลงมาไดแก ปาลแมน้ํามัน เนื้อที่ปลูก ๑๓๙,๓๘๓.๕๐ ไร คิดเป็นมูลคาผลผลิตประมาณ ๔๕๐ ลานบาท, ขาว
เนื้อที่ปลูก ๒๑,๘๒๙.๕๐ ไร คิดเป็นมูลคาผลผลิตประมาณ ๘๗ ลานบาท และไมผล ซึ่งลักษณะสวนจะเป็น
สวนไมผลแบบผสมผสาน มีการปลูกไมผลในสวนหลายชนิด เชนลองกอง เนื้อที่ปลูก ๔,๐๖๓ ไร ทุเรียน เนื้อที่
ปลูก ๓,๑๔๐ ไร, เงาะ เนื้อที่ปลูก ๒,๔๕๕ ไร , มังคุด เนื้อที่ปลูก ๑,๓๘๔ ไร เป็นตน
ตารางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกยางพารา จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙
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ตาราง แสดงข้อมูลการเพาะปลูกปาล์มน้ามัน จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙

ตามรางแสดงข้อมูลการเพาะปลูกข้าว จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙

ตามรางแสดงข้อมูลเอกภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙
 ชนิดไม้ผล ทุเรียน
อ่าเภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู
ทุงหวา
มะนัง
รวม

ครัวเรือน
เกษตรกร
๗๑
๖๘๒
๕๔๓
๕๐
๑๓๐
๑๓
๖๖
๑,๕๕๕

พื้นที่ยืนต้น
(ไร่)
๕๖๓
๘๒๘
๑,๒๓๑
๑๔๗
๒๖๘
๑๙
๘๔
๓,๑๔๐

พื้นที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน)
๓๑๐
๗๒๖
๗๖๘
๙๕
๑๘๓
๑๕
๘๐
๒,๑๗๗

๑๔๔
๓๓๘
๓๙๓
๓๘
๙๐
๗
๓๗
๑,๐๔๗

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
๔๖๖
๔๖๕
๕๑๒
๔๐๒
๔๙๔
๔๖๗
๔๖๓
๔๘๑
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 ชนิดไม้ผล มังคุด
อ่าเภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู
ทุงหวา
มะนัง
รวม

ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ยืนต้น (ไร่) พื้นที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน)
๕๐
๔๐๕
๓๐๘
๒๔
๙๐
๑๖
๙๑
๙๘๔

๒๔๕
๔๗๙
๓๓๒
๓๕
๘๐
๙๒
๑๒๑
๑,๓๘๔

๑๔๑
๔๐๒
๓๓๒
๓๕
๘๐
๕๐
๑๒๑
๑,๑๖๑

๗๗
๒๐๖
๑๕๒
๑๘
๔๒
๒๕
๖๙
๕๘๙

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
๕๔๓
๕๑๒
๔๕๗
๕๒๐
๕๒๔
๕๐๔
๕๗๓
๕๐๗

พื้นที่ยืนต้น
(ไร่)
๑๙๒
๑,๓๑๕
๑,๖๒๕
๒๗๘
๓๗๑
๑๕๕
๑๒๗
๔,๐๖๓

พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
๑๙๒
๑,๑๔๐
๑,๒๖๕
๑๗๒
๓๗๑
๑๕๐
๑๑๘
๓,๔๐๘

ผลผลิต
(ตัน)
๘๖
๕๖๔
๕๘๒
๖๒
๑๓๕
๕๔
๔๙
๑,๕๓๒

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
๔๕๐
๔๙๕
๔๖๐
๓๖๐
๓๖๕
๓๖๐
๔๑๕
๔๔๙

 ชนิดไม้ผล ลองกอง
อ่าเภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู
ทุงหวา
มะนัง
รวม

ครัวเรือน
เกษตรกร
๑๗๕
๑,๒๒๙
๑,๒๐๕
๑๓๐
๒๒๐
๕๔
๘๐
๓,๐๙๓

 ชนิดไม้ผล เงาะ
อ่าเภอ
เมืองสตูล
ควนโดน
ควนกาหลง
ทาแพ
ละงู

ครัวเรือน
เกษตรกร
๖๕
๗๕๐
๕๙๙
๔๐
๑๘๐

พื้นที่ยืนต้น
(ไร่)
๖๕
๙๘๑
๘๙๘
๖๐
๒๒๘

พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
๖๕
๙๘๑
๘๙๘
๖๐
๒๒๘

ผลผลิต
(ตัน)
๔๐
๖๖๗
๕๓๐
๓๕
๑๕๐

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
๖๑๐
๖๘๐
๕๙๐
๕๘๕
๖๖๐
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ทุงหวา
มะนัง
รวม

๓๘
๑๘๒
๑,๘๕๔

๓๕
๑๘๘
๒,๔๕๕

๓๕
๑๘๘
๒,๔๕๕

๒๔
๑๑๖
๑,๕๖๒

๖๙๕
๖๑๘
๖๓๖

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

 ด้านการปศุสัตว์
ปัจจุบัน จังหวัดสตูลมีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวแ จํานวนกวา ๑๖,๐๗๕ ราย จํานวนเกษตรกรผูเลี้ยง
สัตวแสูงสุดอยูในพื้นที่อําเภอละงู จํานวน ๓,๓๘๓ ราย รองลงมา คือ อําเภอเมืองสตูล จํานวน ๓,๓๗๔
รายและอําเภอทาแพ จํานวน ๒,๔๗๒ ราย ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเป็นเกษตรกรรายยอย จํานวนสัตวแที่เลี้ยง
ตอครัวเรือนมีนอยและมักเลี้ยงแบบปลอย มีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการเลี้ยงดู เชน ปลอยสัตวแใหหากิน
หญาในแปลงหญาสาธารณะ ไมคอยมีการเสริมอาหารใหเพียงพอกับความต องการของสัตวแ พื้นที่ปลูกพืช
อาหารสัตวแมีนอย โดยเกษตรกรผูเลี้ยงสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเลี้ยงสัตวแ เป็น
อาชีพเสริม มีการใชพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ เชน สวนยางพารา สวนปาลแม สวนผลไม ไรนา ในการเลี้ยง
สัตวแซึ่ง จะไมแยกออกมาชัดเจน เกษตรกรไมคอยเห็นความสําคัญของการปลูกพืชอาหารสัตวแ มีพื้นที่ปลูก
หญาพืชอาหารสัตวแเพียง ๔,๒๓๒.๗๕ ไร แยกเป็นรายอําเภอ ไดดังนี้
ตารางแสดงจานวนเกษตรกรและพื้นที่ทาการปศุสัตว์ของจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙
อ่าเภอ
ละงู
เมือง
ทาแพ
ควนโดน
มะนัง
ทุงหวา
ควนกาหลง
รวม

เกษตรกรผู้เลี้ยง (ราย)
๓,๓๘๓
๓,๓๗๔
๒,๔๗๒
๒,๑๑๔
๒,๐๔๙
๑,๔๕๒
๑,๒๓๑
๑๖,๐๗๕

พื้นที่ปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ (ไร่)
๒,๑๕๖
๕๖๑.๒๕
๖๔.๕๐
๒๖
๑๐๘.๕๐
๑๑๔.๗๕
๑,๒๐๑.๗๕
๔,๓๓๒.๗๕
ที่มา : สํานักงานปศุสัตวแจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ตารางแสดงข้อมูลด้านการปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙
ชนิดสัตว์เลี้ยง
โคเนื้อ
แพะ
สุกร
ไกไข
ไกพื้นเมือง

จ่านวนสัตว์เลี้ยง (ตัว)
๒๕,๓๓๙
๓๖,๗๘๕
๕,๖๕๙
๒๔๑,๘๙๑
๒๙๒,๙๕๕

จ่านวนเกษตรกร (ครัวเรือน)
๖,๒๒๔
๔,๖๗๒
๒๘
๒๘๙
๑๔,๔๘๑

มูลค่าผลผลิต (บาท)
๕๐๖,๗๘๐,๐๐๐
๑๔๗,๑๔๐,๐๐๐
๓๓,๙๕๔,๐๐๐
๒๐๓,๑๘๘,๔๔๐
๔๓,๙๔๓,๕๕๐
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ไกเนื้อ
เป็ด

๗๖๒,๑๑๖
๙๔,๗๙๗

๘๓
๕,๐๐๐

๖๑,๗๓๑,๓๙๖
๑๐,๙๐๑,๖๕๕
ที่มา : สํานักงานปศุสัตวแจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

จังหวัดสตูล มีแหลงสนับสนุนการเลี้ยงสัตวแภายในจังหวัด โดยภาครัฐมีหนวยผสมเทียมของกรมปศุ
สัตวแ ๗ หนวย มีโรงฆาสัตวแใหญ (โค) ๑ แหง โรงฆาสัตวแสุกร ๑ แหง และโรงฆาสัตวแปีก ๒ แหง และ
สถานที่กักกันสัตวแ ๓ แหง ของทางราชการ ๑ แหง และเอกชน ๒ แหง
หมายเหตุ : มูลค่าผลผลิต
โค
มูลคา ราคาเฉลี่ย
๒๐,๐๐๐ บาท/ตัว
แพะ
มูลคา ราคาเฉลี่ย
๔,๐๐๐ บาท/ตัว
สุกร
มูลคา ราคาเฉลี่ย
๖,๐๐๐ บาท/ตัว
ไกไข
มูลคา ระยะเวลาไข (๒๘๐ วัน) x ราคาไข เบอรแ ๐-๕ (๓ บาท) x จํานวนไกไข
ไกเนื้อ
มูลคา ราคาไกเนื้อ (๔๕ บาท) x ๑.๘ ก.ก./ตัว x จํานวนตัว
ไกพื้นเมือง
มูลคา ราคาไกพื้นเมือง (๑๕๐ บาท) x จํานวนตัว
เป็ด
มูลคา ราคาเป็ด (๑๖๐ บาท) x จํานวนตัว
 การประมง
แหล่งน้่า
จังหวัดสตูล มีแหลงน้าที่มีศักยภาพในการผลิตสัตวแน้าในรูปแบบการเพาะเลี้ยงและการปลอยพันธุแสัตวแ
น้าเพื่อเพิ่มผลผลิต จานวน 325 แหง โดยแยกเป็นกลุมแหลงน้าประเภท คลอง 22 แหง ฝาย 5 แหง สระน้า
53 แหง หนองน้า 139 แหง อางเก็บน้า 8 แหง และแหลงน้าชลประทาน 98 แหง
ตารางแสดงข้อมูลแหล่งน้ํา
อาเภอ

คลอง

ควนกาหลง
ควนโดน
ทาแพ
ทุงหวา
มะนัง
เมือง
ละงู
จานวนแหง
พ.ท.รวม (ไร)

2
1
0
2
1
0
16
22

ฝาย
2
2
0
1
0
0
0
5
11

สระน้า หนองน้า อ่างเก็บน้า แหล่งน้า
รวม
ชลประทาน
10
13
1
29
57
3
5
0
19
30
3
39
1
6
49
13
42
3
8
69
10
3
1
14
29
3
11
1
13
28
11
26
1
9
63
53
139
8
98
325
507 2,537
175
3,230

ที่มา : * สานักงานชลประทานจังหวัดสตูล , สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ ปี 2554
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มูลค่าสินค้าสาขาประมง
จังหวัดสตูล มีมูลคาผลผลิตดานการประมงประจาปี 2559 มูลคาทั้งสิ้น 4,925.52 ลานบาท โดยสาขาที่
มูลคาสูงสุด 3 อันดับแรก คือการประมงพาณิชยแ 2,083.39 ลานบาท รองลงมาคือ การเลี้ยงกุงทะเล 1,649.84 ลาน
บาท และประมงพื้นบาน 981.77 ลานบาทตามลาดับ
กราฟแสดงขอมูลมูลค่าผลผลิตทางการประมงรายกิจกรรม ปี 2558-2559
3,000.00

2,500.00

2,407.05
2,083.39

2,000.00
1,649.84
1,461.53

1,500.00

ปี 2558 (ลานบาท)
ปี 2559 (ลานบาท)

971.55 981.77

1,000.00

500.00
177.2 194.67

49.87 65.82

0.00

ประมงพาณิชยแ

กุงทะเล

ประมงพื้นบาน

เลี้ยงปลาน้ากรอย

เลี้ยงสัตวแน้าจืด

ที่มาของขอมูล : ขอมูลการออกหนังสือกากับการจาหนายสัตวแน้าและการสุมตัวอยางดานการประมง ปี 2559
ดัชนีชี้วัดการเติบโตสาขาประมง
จังหวัดสตูล มีดัชนีชี้วัดการเติบโตมูลคาภาคการการผลิตทางการประมงพบวามี 3 อันดับแรกที่สาคัญคือ การ
ประมงพาณิชยแ มีสัดสวนรอยละ 42.29 รองลงมาคือการเลี้ยงกุงทะเล รอยละ 33.49 และการประมงพื้นบานรอยละ
19.93 ตามลาดับ
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กราฟแสดงข้อมูลสัดส่วนมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ํา จังหวัดสตูล ปีการประมง 2559

ผลผลิตกด้านการประมง
0.80%
1%

0.25%
0.50%

33.49%

ประมงทะเลพาณิชย์
ประมงทะเลพื ้นบ้ าน

42.29%

การเลี ้ยงปลาน ้ากร่อย
การเลี ้ยงกุ้งทะเล
การเลี ้ยงปลาน ้าจืด
เพาะอนุบาลกุ้งทะเล

2%

จับสัตว์น ้าจืด
อนุบาลปลาน ้ากร่อย

19.93%

ที่มาของขอมูล : ขอมูลจากการคานวณผลผลิตดานการประมง ปี 2559
ครัวเรือนประมงชายฝั่งพื้นบ้าน
จังหวัดสตูล มีครัวเรือนประมงพื้นบานแยกตามเครื่องมือทาการประมงได 3,510 ครัวเรือน ประกอบดวย
เครื่องมือประมงอวนติดตา 2,731 ราย รองลงมา เครื่องมือลอบ 500 ราย ตามลาดับ กราฟแสดงขอมูล

ครัวเรือนประมงชายฝั่งพื้นบ้าน
14.24%

2.32%

อวนล้ อมจับ

1.60%

อวนครอบ

8.64%
70.80%
2.40%

อวนติดตา

อวนลาก
ลอบ
เบ็ดราว

ที่มาของขอมูล : สานักงานประมงจังหวัดสตูล
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เรือประมง
จังหวัดสตูล มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 144.8 กิโลเมตร มีเกาะจานวนมาก มีปุาชายเลนที่อุดมสมบูรณแ ทาใหมี
ทรัพยากรสัตวแน้าที่อุดมสมบูรณแ มีเรือที่ทาการประมงประเภท เรือประมงพื้นบาน 1,622 ลา แรงงาน 3,244 ราย
เรือประมงพาณิชยแ 383 ลา มีแรงงานประมงพาณิชยแ 3,064 ราย (แรงงานไทย 1,873 ราย แรงงานตางดาว
1,210 ราย)
กราฟแสดงขอมูลจํานวนเรือประมงและแรงงานประมง ปี 2559 จังหวัดสตูล
3,500
3,000

จํานวนเรือ

2,500
2,000

จํานวนแรงงาน

1,500
1,000
500
0

เรือประมงพื้นบ้าน

เรือประมงพาณิชย์

ที่มาของขอมูล : สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ท่าขึ้นสัตว์น้า
ดวยที่จังหวัดสตูล เรือประมงทั้งที่เป็นประเภทพาณิชยแและประมงพื้นบาน การขนถายผลผลิตทางการประมง
เพื่อใหถึงมือผูบริโภคอยางรวดเร็วและมีคุณภาพความสด นั้นคือมูลคาสินคาที่ชาวประมงไดรับเพิ่มขึ้น จึงทาใหมีทาขึ้น
ปลาที่เป็นของเอกชนและของรัฐในพื้นที่อาเภอเมืองและอาเภอละงู จานวน 21 แหง แตยังไมรวมทาเรือประมงพื้นบาน
ที่มีกระจายอยูตามชุมชนประมงประมงชายฝั่งพื้นบาน
ตารางแสดงขอมูล
อาเภอ
ท่าขึ้นปลาเอกชน
ท่าขึ้นปลาขององค์การสะพานปลา
เมืองสตูล
9
1
ละงู
12
0
รวม
21
1
ที่มาของขอมูล : สานักงานประมงจังหวัดสตูล
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวแน้า
จังหวัดสตูล มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวแน้า ณ ปี 2559 จานวน 4,312 ราย มีพื้นที่การเลี้ยงรวม 11,951.61
ไร ประกอบดวย การเลี้ยงกุงทะเล 457 ฟารแม พื้นที่ 8,324.09 ไร รองลงมาการเลี้ยงสัตวแน้ากรอยประกอบดวยการ
เลี้ยงปลาในบอดินและกระชัง จานวน 1,812 ฟารแม พื้นที่ 2,622.44 ไร และการเลี้ยงปลาน้าจืดสวนใหญเป็นปลานิล
ปลาดุก และปลากินพืช 2,043 ฟารแม พื้นที่ 1,005.08 ไร
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ตารางแสดงขอมูล
ประเภท

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จน.ฟารแม
พ.ท. (ไร)
จน.ฟารแม
พ.ท. (ไร)
จน.ฟารแม
พ.ท. (ไร)
535
9,912.42
464
8,887.12
457
8,324.09
2,595
1,209.08 2,043
1,005.08 2,043
1,005.08
1,675
1,381.98 1,812
2,622.44 1,812
2,622.44
4,805 12,503.48 4,319 12,514.63 4,312 11,951.61

กุงทะเล
สัตวแน้าจืด
สัตวแน้ากรอย
รวม

ที่มาของขอมูล : จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรดานการประมง สานักงานประมงจังหวัดสตูล
ขอมูล ปี 2559
 การอุตสาหกรรม
สถิติจานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
จั ง หวั ดสตู ล มีโ รงงานที่ ได รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบกิจ การ (สะสม) ณ วั น ที่ ๒๔ เดื อนกุ มภาพั น ธแ
๒๕๖๐ มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๒๐ โรงงาน เงินลงทุนรวม ๔,๓๓๔.๗๑ ลานบาท และมีจํานวนคนงาน ๔,๗๘๙
คน โดยจําแนกโรงงานตามหมวดอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ไดดังนี้
ตารางแสดงสถิติจานวนโรงงานแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ
อุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีขาว)
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑแจากไม
อุตสาหกรรมเฟอรแนิเจอรแและเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพแ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑแ
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑแโลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมขนสง
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

จ่านวน
(โรง)
๗๔
๒๗
๔
๓๔
๓
๑
๓
๒๙
๑๗
๑๐
๒
๒๓
๙๓
๓๒๐

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
๓๐.๗๘
๔๒๗.๖๘
๑๐.๑๐
๖๐๔.๙๘
๑.๘๕
๐.๗๕
๕๕.๐๘
๘๖๑.๓๑
๑๙๘.๖๑
๒๔.๙๘
๓.๑๓
๓๒๐.๓๓
๑,๗๙๕.๑๓
๔,๓๓๔.๗๑

คนงาน
(คน)
๘๑
๑,๗๑๓
๑๑
๑,๓๘๓
๑๐
๖
๓๑
๔๓๙
๒๒๐
๓๘
๑๓
๒๖๙
๕๗๕
๔,๗๘๙

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธแ ๒๕๖๐
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อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดสตูล ไดแก
(๑) อุต สาหกรรมไมแ ละผลิ ตภั ณฑแ จากไมส ว นใหญ เป็ นการแปรรู ปไมย างพารา ทํ าวงกบ ประตู
หนาตาง ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น ๓๔ โรงงาน เงินลงทุน ๖๐๔.๙๘ ลานบาท คนงาน ๑,๓๘๓ คน
(๒) อุตสาหกรรมยาง ประกอบดวย การผลิตยางแทงมาตรฐาน STR ๒๐ และยางผสม (Compound
Rubber) ทํายางแผนผึ่งแหง/รมควัน ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น ๒๙ โรงงาน เงินลงทุน
๘๖๑.๓๑ ลานบาท คนงาน ๔๓๙ คน
(๓) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวย การสกัดน้ํามันปาลแม การทําอาหารทะเลกระปอง ตามลําดับ
ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น ๒๗ โรงงาน เงินลงทุน ๔๒๗.๖๘ ลานบาท คนงาน ๑,๗๑๓ คน
การเหมืองแร่
ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดสตูลมีเหมืองแรที่ไดรับสั มปทาน (ประทานบัตร) จํานวน ๓ แปลง และไดรับ
อนุญาตใหเปิดการทําเหมือง จํานวน ๒ แปลง และหยุดการทําเหมือง ๑ แปลง ดังนี้
๑. เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง) จํานวน ๒ แปลง อายุประทาน
บัตร ๒๐ ปี ตั้งอยูที่ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ของ นายลําพูน กองศาสนะ และของนายชยุต
พงศแ เรืองกูล (หางหุนสวนจํากัด เรืองกูลศิลาทองรับชวงฯ)
๒. เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแปูง (เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง) จํานวน ๑ แปลง อายุ
ประทานบัตร ๑๐ ปี ตั้งอยูที่ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ของ บริษัท พุธผาศิลาละงู จํากัด(หยุด
การทําเหมือง)
ตารางแสดงข้อมูลประทานบัตรจังหวัดสตูล
ผู้ถือประทานบัตร/ที่อยู่

ชื่อภูเขา

เนือที่ (ไร่)

ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๘๙๗/
๑๕๓๑๔
นายลําพูน กองศาสนะ
หมูที่ ๓,๗ ตําบลทุงนุย อําเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล
ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๔๓/๑๕๒๒๓
นายชยุตพงศแ เรืองกูล
(หางหุนสวนจํากัด เรืองกูลศิลาทอง
รับชวงฯ) หมูที่ ๑ ตําบลทุงนุย อําเภอ
ควนกาหลง จังหวัดสตูล
ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๗๗/๑๕๘๖๘
บริษัท พุธผาศิลาละงู จํากัด
หมูที่ ๕ ตําบลนาทอน อําเภอทุงหวา
จังหวัดสตูล(หยุดชั่วคราว)

เขาวังบุมาก

๑๙๗-๒-๐

เขาโต฿ะชัง
เขาจําปา
เขาเณร

๑๓๐-๓-๔๖ ๓๐ มี.ค.๔๒ ๒๙ มี.ค.๖๒ ๓,๒๙๒,๒๔๗.๐๐

-

๕๑-๓-๒๙

วันเริ่มต้น

วันสินอายุ

แร่คงเหลือ
ณ สินเดือน
กุมภาพันธ์ ๖๐
(เมตริกตัน)
๒๐ พ.ค.๔๑ ๑๙ พ.ค.๖๑ ๒,๓๕๙,๐๗๔.๐๐

๑๓ ต.ค.๕๒ ๑๒ ต.ค.๖๒ ๒,๕๐๘,๑๕๔.๔๐

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธแ ๒๕๖๐
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
สถิติจานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน (มผช.) เกิดขึ้นตามความเห็นของคณะอนุกรรมการวิจัย พัฒนาคุณภาพ
และพัฒนาเทคโนโลยี ใน คณะกรรมการอํานวยการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิ ตภัณฑแแหงชาติ (กอ.นตผ.) เริ่ม
ดําเนินการตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งจังหวัดสตูล มีผลิตภัณฑแชุมชนที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑแชุมชน (มผช.) มาแลวทั้งสิ้น ๓๕๙ ผลิตภัณฑแ (พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) และ
จังหวัดสตูล เป็น ๑ ใน ๒๐ จังหวัด ทั่วประเทศที่เป็นหนวยรับรองมาตรฐานผลิตภัณ ฑแชุมชนระดับจังหวัด
ซึ่งไดดําเนินการหนวยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชนระดับจังหวัด ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง
ปัจจุบัน โดยจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑแ ไดดังนี้
ตารางแสดสถิ ติ ผลิต ภั ณ ฑ์ที่ผ่า นการรั บรองมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ชุม ชน จัง หวัดสตู ล (มผช.)ระหว่า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ปี
งบประมาณ
๒๕๔๖ –
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
รวมทั้งสิ้น

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

เครื่องดื่ม

๔๗
๔
๖
๒๐
๔
๘
๖
๖
๑๖
๑๕
๑๓๑

รวม

ของใช ของ
ตกแตงฯ
๓๔

สมุนไพรที่ไมใช
อาหาร
๗

รายปี

๘

ผาและเครื่อง
แตงกาย
๒๓

๐
๑
๒
๐
๐
๑
๐
๑
๒
๑๕

๔
๗
๖
๘
๕
๗
๑๓
๙
๑๑
๙๓

๒
๘
๗
๙
๗
๖
๑๐
๑๐
๘
๙๙

๑
๒
๗
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๑๘

๑๑
๒๔
๔๒
๒๑
๒๐
๒๐
๒๙
๓๖
๓๗
๓๕๙

๑๑๙

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
จังหวัดสตูล มีผลิตภัณฑแชุมชนที่ผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน (มผช.) ในประเภทอาหาร
สูงสุด คิดเป็นรอยละ ๓๖.๗๗ ลําดับรองลงมาเป็นผลิตภัณฑแประเภทของใช ของตกแตง และของที่ระลึก คิด
เป็นรอยละ ๒๘.๑๓ และลําดับที่ ๓ เป็นผลิตภัณฑแประเภทผาและเครื่องแตงกาย คิดเป็นรอยละ ๒๕.๙๑
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ทิศทางการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
การลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจั งหวัดสตูล ในปี ๒๕๕๙ มีอัตราการขยายตัวที่หดตัว ลง รอยละ
๕๙.๙๘ เมื่อเทีย บกับ ๕ จั งหวัดชายแดนภาคใต จากจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาต จํานวน ๑๒ โรงงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานที่ใชเงินลงทุนสูง อาทิ (๑) บริษัท ไบโอเอ็นเนอรแยี่ แมเนจเมนทแ จํากัด ประกอบ
กิจการ ผลิตและจําหนายก฿าซชีวภาพ เงินลงทุน จํานวน ๖๙.๑ ลานบาท (๒) บริษัท อีซูซุหาดใหญ จํากัด
ประกอบกิจการ ซอมรถยนตแ เงินลงทุน จํานวน ๒๓ ลานบาท (๓) บริษัท สตูลโฟรเซนฟฺูด จํากัด ประกอบ
กิจการหองเย็น เงินลงทุน จํานวน ๒๒ ลานบาท
สัดส ว นการลงทุน ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙ เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในกลุ ม ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต มีสัดสวนการลงทุนที่ใกลเคียงกัน โดยจังหวัดสตูล มีสัดสวนการลงทุนรอยละ ๙.๙๒ อยู
ในลําดับที่ ๒ รองจากสงขลา ซึ่งมีสัดสวนรอยละ ๖๕.๒๙
สรุปความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ จังหวัดสตูล
ภาพรวมจากการวิ เ คราะหแ ค วามสามารถในการแข ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ ในช วงเดื อน
กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ การผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล โดยเฉพาะการผลิตยางพารา ในชวงดังกลาว
ปริมาณยางพาราที่ออกสูตลาดในปริมาณที่มากขึ้นกวาชวงปีที่ผานมาเนื่องจากปีนี้สภาพอากาศเอื้ออํานวยตอ
ยางพารา และในสวนของราคายางพาราอยูในระดับ กิโลกรัมละ ๗๕ – ๘๐ บาท สาเหตุที่ราคายางดีเนื่องจาก
เมื่อชวง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ เกิดภัยแลง ทําใหยางพาราออกสูตลาดปริมาณนอย ทําใหผูผลิ ตนําเอา
ยางพาราที่อยูในสต็อกออกมาผลิต และเมื่อถึงชวงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นชวงที่ปริมาณ
ยางพาราใหผลผลิตมาก คูคาก็เรงซื้อยางพาราเขาเก็บไวในสต฿อกจึงทําใหราคาปรับตัวสูงขึ้น แตบริบทที่ตอง
ไดรับการปรับปรุง คือ ดานอุตสาหกรรมสนับสนุน เนื่องจากการสนับสนุนที่ไดรับยังไมเพียงพอในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอยางตอเนื่องจากหลายๆ ภาคสวนที่เกี่ยวของ สําหรับความรวมมือของผูประกอบการในพื้นที่มี
ศักยภาพทั้งดานการบริหารจัดการและดานการผลิตที่เขมแข็งทั้งในจังหวัดและกลุมจังหวัดยังขาดการบริหาร
จัดการดานวัตถุดิบอยางเป็นระบบ แตเนื่องจากรัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยผ านการรวมมือหลายฝุายที่เกี่ยวของในคลัสเตอรแนั้นๆ
กอใหเกิดการรวมกลุมของผูประกอบการมีการสนับสนุนทั้งดานการจัดการความรู ถายทอดเทคโนโลยี และ
ใหคําปรึกษาดานตาง ๆ เชน ดานการตลาด การปรับปรุงผลิตภัณฑแ บรรจุภัณฑแซึ่งสามารถเพิ่มมูลคาใหกับ
สินคาในกลุมไดในระดับหนึ่ง นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของจังหวัด
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐
ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลจะเกี่ยวเนื่องจากการเกษตร
พืชเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ไดแก ยางพารา ปาลแมน้ํามัน คาดวาผลผลิตทางการเกษตรจะปรับตัวดีขึ้น ตาม
การเพิ่มขึ้นของผลผลิต ยาง เนื่องจากคําสั่งซื้อจาก ตลาดหลักจีนมีมากตอเนื่อง ตามความตองการใชไ มยางที่
เพิ่มขึ้นในตลาดเฟอรแนิเจอรแภายในประเทศจีนและการสงออกไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั่งไมยางพาราของไทยมี
คุณภาพดีและราคาดีเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง อยางไรก็ ตามผูประกอบการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมี
ฝีมือโดยเฉพาะชางเลื่อยไมแนวโนมไตรมาสหนา คาดวาการ ผลิตและสงออกยังคงเพิ่มขึ้นตามอุปสงคแไมยาง
ของจีนที่มีอยางตอเนื่อง และปาลแมน้ํามันผลผลิตดีขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยมากขึ้น โดยปาลแม
น้ํามัน คาดวาผลผลิตจะออกสูตลาดมากขึ้น ในชวง เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงแมวาสถานการณแ
ยางพาราและปาลแมน้ํามันจะมีราคาทีป่ รับตัวไปในทิศทางที่ดี แตนักลงทุนก็ยังคงกังวลกับสถานการณแเศรษฐกิจ
โลกที่ยังคงซบเซา
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
จังหวัดสตูล ดําเนินการสนับสนุนและพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหชุมชนมีการพัฒนาทักษะ สงเสริมใหเกิดอาชีพ สรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน รวมถึงการ
สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคง นําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทํางานบูรณาการกับ
ส ว นราชการทุก ภาคส ว น ภาคเอกชน สถาบัน การศึก ษา และสนับ สนุ น การดํ าเนิ นงานเครื อข าย OTOP
ระดับอําเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศ
ตาราง แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น OTOP
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ประเภท
อาหาร
เครื่องดื่ม
ผา เครื่องแตงกาย
ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
รวม

ผลิตภัณฑ์
๑๘๕
๒๓
๑๐๗
๘๓
๒๘
๔๒๖

มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑแชุมชนและทองถิ่น OTOP จังหวัดสตูล มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยจังหวัดไดสนับสนุน สงเสริมใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ไดรวมจัดแสดงและจําหนาย OTOP กับ
หนวยงานภาคี หางสรรพสินคา สถานที่ทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการตลาดเชิงรุก เชน งาน
OTOP ภูมิภาค, OTOP Midyear, OTOP City, OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย, OTOP สานสัมพันธแสองแผนดิน
, งานของดีชายแดนใต เป็นตน และมีการเผยแพรสินคา OTOP ของจังหวัดใหเป็นที่รูจักอยางแพรหลาย ทําให
มูลคาการจําหนายสินคา OTOP ของจังหวัดสตูล เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตาราง แสดงมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑแชุมชน และทองถิ่น OTOP
ที่
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
๑ ๔๖๓,๐๐๐,๐๐๐ ๕๓๗,๑๐๐,๐๐๐ ๖๐๑,๗๐๙,๓๐๕

ปี ๒๕๕๘
๖๖๐,๒๐๔,๖๐๘

ปี 2559
740,375,000

ชื่อแกน

มูลคาผลิตภัณฑแชุมชนและ OTOP ในปี ๒๕๕9 จานวน 740,375,000 บาท ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีผานมา
๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๐

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี 2559
รายได ๔๖๓,๐๐๐ ๕๓๗,๑๐๐ ๖๐๑,๗๐๙ ๖๖๐,๒๐๔ 740,375
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 รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินครัวเรือน
- รายได : ครัวเรือนจังหวัดสตูล มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 23,209 บาท สวนใหญเป็นรายได
จากการทางาน (รอยละ 78.4)
- คาใชจาย : ครัวเรือนจังหวัดสตูล มีคาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 19,591 บาท คาใชจายรอยละ
36.5 เป็นคาอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาใชจายเกี่ยวกับ ที่อยูอาศัย เครื่องแตงบาน และเครื่องใชตาง ๆ
รอยละ 22.5
- หนี้สินของครัวเรือน : ครัวเรือนจังหวัดสตูลประมาณ 9 หมื่นครัวเรือน พบวารอยละ 35.2
เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สิน โดยมีจานวนหนี้สินเฉลี่ย 145,458 บาท ตอครัวเรือน ซึ่งหนี้สินสวนใหญ (รอยละ
73.0) เพื่อใชในครัวเรือน คือใชในการอุปโภคบริโภครอยละ 44.0 ซื้อบาน/ที่ดินรอยละ 27.4 และหนี้เพื่อใช
ในการศึกษามีเพียงรอยละ 1.5 เทานั้น สาหรับหนี้เพื่อใชทาการเกษตรจะสูงกวาใชทาธุรกิจอยูรอยละ 16.8
ตารางแสดงเปรียบเทียบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
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
หมายเหตุ รายไดและหนี้สินเก็บขอมูลเฉพาะปี พ.ศ. ที่เป็นปีเลขคู
ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
 การเงินการคลัง
๑. การเงิน
จังหวัดสตูล มีส ถาบัน การเงิน ตางๆ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิช ยแ จานวน ๑๒ ธนาคาร ไดแก ธนาคาร
เพื่อการเกษตรฯ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิ ชยแ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ธนาคาร
อาคารสงเคราะหแ และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
เงินรับฝากและเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยแ จาแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๙
หนวย : พันบาท
จานวน
สานักงาน
(สาขา)

เงินฝาก

รวมเงินฝาก
๑๖

จ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม
๙,๑๑๔
๔๐๒

สินเชื่อ

ออม ประจํา รวมเงิน
ทรัพย์
ให้สินเชื่อ
๖,๐๘๙ ๒,๖๒๒
๗,๑๗๓

เงินเบิกเกิน เงินให้กู้
บัญชี
๑,๖๙๖ ๔,๕๖๕

ตั๋ว อื่นๆ
เงิน
๙๑๒
-

ที่มา : www.bot.or.th
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๒) การคลัง
การเบิกจายเงิน งบประมาณจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ภาพรวมการเบิกจาย
3,908.89 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 93.86 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 4,164.48 ลานบาท และ
งบลงทุนไดรับการจัดสรร 1,930.79 ลานบาท เบิกจาย 1,665.49 ลานบาท คิดเป็นรอยละ 86.26
 การพาณิชย์และการบริการ
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดชายแดนภาคใตฝั่งอันดามันที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซียทั้งทางบก
และทางน้ํา (รัฐเปอรแลิส และรัฐเคดาหแ) และติดตอกับประเทศอินโดนีเซียทางน้ํา โดยมีระยะทางที่ใกลที่สุดเมื่อ
เทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต
๑. ด่านชายแดนจังหวัดสตูล มีดานศุลกากร จํานวน ๒ ดาน เป็นจุดผานแดนถาวรทั้งสองดาน
๑.๑ ด่านศุลกากรสตูล
 ตั้งอยูที่ ตําบลตํามะลัง อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 ติดตอกับรัฐเปอรแลิส และเกาะลังกาวี รัฐเคดาหแ ประเทศมาเลเซีย (ทางน้ํา)
 เวลาเปิด – ปิด ดาน ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย)
๑.๒ ด่านศุลกากรวังประจัน
 ตั้งอยูที่ ตําบลวังประจัน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 ติดตอกับรัฐเปอรแลิส ประเทศมาเลเซีย (ทางบก)
 เวลาเปิด – ปิด ดาน ๐๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย)
๒. สินค้านาเข้า-ส่งออก ณ ด่านชายแดนจังหวัดสตูล
 มูลค่าการค้ารวม ทั้งสิ้น ๑,๓๙๘.๐๓ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ เทากับ
๑,๐๘๙.๑๙ ลานบาท คิดเป็นรอยละ ๓๕๒.๖๗ (ปี ๒๕๕๘ มีมูลคาการคารวม ๓๐๘.๘๔ ลานบาท)
 มูลค่าการส่งออก รวมทั้งสิ้น ๕๖๖.๒๐ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ เทากับ
๔๑๖.๔๑ ลานบาท คิดเป็นรอยละ ๒๗๗.๙๙ (ปี ๒๕๕๘ มีมูลคาการสงออก ๑๔๙.๗๙ ลานบาท)
ประเภทสินคาที่มีการสงออก ๑๐ อันดับแรก ไดแก เรือสําหรับติดตั้งและวางสายเคเบิ้ล, หอมแดง
/หัวเล็ก, น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์, อิฐดินเผา, สับปะรดสด, แตงกวา, กะหล่ําปลีสด, เครื่องยนตแฮอนดา, กลวย
สดและขาวจาวขาว ๕%
 มูลค่าการนาเข้า รวมทั้งสิ้น ๘๓๑.๘๓ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ เทากับ ๖๗๒.๗๘
ลานบาท คิดเป็นรอยละ ๔๒๒.๙๙ (ปี ๒๕๕๘ มีมูลคาการนําเขา ๑๕๙.๐๕ ลานบาท)
ประเภทสินคาที่มีการนําเขา ๑๐ อันดับแรก ไดแก เรือสําหรับติดตั้งและวางสายเคเบิ้ล, กระเทียม,
หอมหัวใหญ, สายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง, ปลากะพงขาวแชเย็น, เครื่องอุปกรณแสําหรับการสื่อสาร, สวนประกอบ
เครือ่ งบีบน้ํามันปาลแม, นมผงเต็มมันเนย, แมงดาทะเลสด และแปูงขาวสาลี
 ดุลกาค้าปี ๒๕๕๙ ขาดดุล ๒๖๕.๖๓ ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ เทากับ ๒๕๖.๓๗
ลานบาท คิดเป็นรอยละ ๒,๗๖๘.๕๗ (ปี ๒๕๕๘ ขาดดุล ๙.๒๖ ลานบาท)
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๓. สถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ดานจังหวัดสตูล (รวม ๒ ดาน) ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗
ส่งออก ๖๙.๙๙ ๘๒.๖๑
น้าเข้า ๑๗๕.๑๘ ๑๕๗.๒๓
มูลค่าการค้ารวม ๒๔๕.๑๗ ๒๓๙.๘๔
ดุลการค้า -๑๐๕.๑๙ -๗๔.๖๒

๙๕.๐๕
๑๓๐.๕๑
๒๒๕.๕๖
-๓๕.๔๖

ปี ๒๕๕๘
๑๔๙.๗๙
๑๕๙.๐๕
๓๐๘.๘๔
-๙.๒๖

หน่วย : ล้านบาท
ปี ๒๕๕๙
%∆ ๒๕๕๙/๒๕๕๘
(+/-)
%
๕๖๖.๒๐
๔๑๖.๔๑
๒๗๗.๙๙
๘๓๑.๘๓
๖๗๒.๗๘
๔๒๒.๙๙
๑,๓๙๘.๐๓ ๑,๐๘๙.๑๙ ๓๕๒.๖๗
-๒๖๕.๖๓ ๒๕๖.๓๗ ๒,๗๖๘.๕๗

๔. สินค้านาเข้า – ส่งออกที่สาคัญที่ผ่านด่านศุลกากรในจังหวัดสตูล (รวม ๒ ด่าน) ๑๐ อันดับแรก
มูลค่าสินค้าน่าเข้า-ส่งออก ๑๐ อันดับ มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙
รายการสินค้าส่งออก
เรือสําหรับติดตั้งและวางสายเคเบิล้

หน่วย : ล้านบาท
รวม
รายการสินค้านาเข้า
รวม
๔๔๙.๒๔ เรือสําหรับติดตั้งและวางสายเคเบิล้
๔๔๘.๖๕

๒

หอมแดง/หัวเล็ก

๓๓.๗๐

กระเทียม

๙๕.๐๓

๓

น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์

๓๐.๖๙

หอมหัวใหญ

๗๔.๓๑

๔

อิฐดินเผา

๒๙.๕๕

สายเคเบิ้ลใยแกวนําแสง

๕๕.๖๒

๕

สับปะรดสด ฝรั่งสด

๔.๓๑

ปลากะพงขาวแชเย็น

๓๖.๕๓

๖

แตงกวา

๒.๒๖

เครื่องอุปกรณแสําหรับการสื่อสาร

๒๘.๐๕

๗

กะหล่ําปลีสด

๒.๐๘

สวนประกอบเครื่องบีบน้ํามันปาลแม

๑๘.๗๔

๘

เครื่องยนตแฮอนดา

๑.๖๘

นมผงเต็มมันเนย

๑๑.๕๓

๙

กลวยสด

๑.๕๐

แมงดาทะเลสด

๗.๙๓

๑๐

ขาวจาวขาว ๕%

๑.๒๑

แปูงขาวสาลี

๕.๖๕

ลาดับที่
๑
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กราฟแสดงมูลค่าสินค้านาเข้า – ส่งออก ดุลการค้าของจังหวัดสตูล ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

มูลค่า
(ล้าน
บาท)

มูลค่าสินค้าส่งออก สินค้านาเข้า และดุลการค้าจังหวัดสตูล
๑,๐๐๐
๘๐๐

ส่งออก

๖๐๐

นาเข้า

๔๐๐

ดุลการค้า

๒๐๐
๐

ปี พ.ศ.

-๒๐๐
๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

-๔๐๐

๕. มูลค่าการค้าแยกรายด่าน
๕.๑ สถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ทางด่านศุลกากรสตูล (ทางน้า)
หน่วย : ล้านบาท
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙
%∆ ๒๕๕๙/๒๕๕๘
(+/-)
%
ส่งออก ๖๙.๙๙ ๘๒.๖๑
๙๔.๖๑ ๑๔๙.๕๔ ๕๖๕.๔๔
๔๑๕.๙๐ ๒๗๘.๑๑
น้าเข้า ๖๑.๓๒ ๗๐.๓๑
๓๙.๘๔
๔๘.๓๓
๕๘๗.๗๘
๕๓๙.๔๕ ๑๑๑๖.๑๘
มูลค่าการค้ารวม ๑๓๑.๓๐ ๑๕๒.๙๒ ๑๓๔.๔๕ ๑๙๗.๘๗ ๑,๑๕๓.๒๒ ๙๕๕.๓๕ ๔๘๒.๘๒
ดุลการค้า ๘.๖๖
๑๒.๓๐
๕๔.๗๗ ๑๐๑.๒๑ -๒๒.๓๔
-๑๒๓.๕๕ ๑๒๒.๐๗
ชนิดสินค้าส่งออกที่สาคัญ ไดแก ยานพาหนะอุปกรณแและสวนประกอบ (เรือสําหรับติดตั้งและวาง
สายเคเบิ้ ล เครื่ อ งยนตแ ฮ อนด า เอนกประสงคแ ) , สิ น ค า อุ ต สาหกรรมเกษตร (น้ํ า ตาลทรายขาวบริ สุ ท ธิ์ ) ,
วัสดุกอสราง (อิฐดินเผา), สิ นคากสิ กรรม (ขาวสารเจา ขาวขาว๕%, แตงโมสด สับปะรด, แตงกวาสด และ
กะหล่ําปลีสด
ชนิดสินค้านาเข้าที่สาคัญ ไดแก ยานพาหนะอุปกรณแและสวนประกอบ (เรือสําหรับติดตั้งและวาง
สายเคเบิ้ลอุปกรณแการสื่อสาร), สิน คา ประมงและปศุสัต วแ (ปลากะพงขาวแชเ ย็น , แมงดาทะเล, หอย
จุ฿บแจงมีชีวิต), สินคากสิกรรม (แปูงขาวสาลี, ใบจากตากแหงยังไมพรอมจะใชสูบ)
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๕.๒ สถิติการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ทางด่านศุลกากรวังประจัน (ทางบก)
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗
ส่งออก ๐.๐๐
๐.๐๐
น้าเข้า ๑๑๓.๘๗ ๘๖.๙๕
มูลค่าการค้ารวม ๑๑๓.๘๗ ๘๖.๙๕
ดุลการค้า -๑๑๓.๘๗ -๘๖.๙๕

๐.๖๓
๙๑.๒๙
๙๑.๙๒
-๙๐.๖๖

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

๐.๒๖
๑๑๑.๓๓
๑๑๑.๕๙
-๑๑๑.๐๗

๐.๗๕
๒๔๔.๐๕
๒๔๔.๘๐
-๒๔๓.๓๐

หน่วย : ล้านบาท
%∆ ๒๕๕๙/๒๕๕๘
(+/-)
%
๐.๔๙
๑๘๘.๔๖
๑๓๒.๗๒ ๑๑๙.๒๑
๑๓๓.๒๑ ๑๑๙.๓๗
๑๓๒.๒๓ ๑๑๙.๐๕

สิ น ค้ า ที่ น าเข้ า ผ่ า นด่ า นศุ ล กากรวั ง ประจั น ได แ ก สิ น ค า กสิ ก รรม (กระเที ย ม, หอมหั ว ใหญ ) ,
เครื่องจักรที่ใชไฟฟูาและสวนประกอบ (สวนประกอบเครื่องบีบน้ํามันปาลแม, เครื่องบีบเมล็ ดในปาลแมพรอม
อุ ปกรณแ ครบชุ ด), สิ น ค า อุ ต สาหกรรมเกษตร (เคย หมั ก เกลื อ , นมและครี ม ), สิ นค าประมงและปศุ สั ตวแ
(แมงดาทะเล, ปู แสมแชเย็น , หอยแครงมีชีวิต), ยานพาหนะ อุปกรณแ และสว นประกอบ (เครื่องยนตแเรือ,
เพลาพยุง, เกียรแเรือเกาใชแลว) และเครื่องจักรไมใชไฟฟูา อุปกรณแและสวนประกอบ (ปั๊มน้ํา, เครื่องเลื่ อย
โซยนตแ)
๖. สินค้าลักลอบการนาเข้าผ่านชายแดนจังหวัดสตูล
ปี ๒๕๕๕ สินคาลักลอบมีมูลคารวม ๒๒.๐๓ ลานบาท สินคาสําคัญ ไดแก เรือประมง มูลคา ๖.๐๖
ลานบาท น้ํามันเชื้อเพลิง มูลคา ๕.๙๕ ลานบาท รถยนตแ มูลคา ๔.๐๒ ลานบาท บุหรี่ตางประเทศ มูลคา ๑.๕๑
ลานบาท กระเทียม มูลคา ๐.๗๙ ลานบาท เป็นตน
ปี ๒๕๕๖ สินคาลักลอบ มีมูลคารวม ๒๑.๓๒ ลานบาท สินคาสําคัญ ไดแก บุหรี่ตางประเทศ มูลคา
๑๒.๐๗ ลานบาท รถยนตแกระบะ มูลคา ๖.๔๑ ลานบาท น้ํามันเชื้อเพลิง ๑.๗๒ ลานบาท เป็นตน
ปี ๒๕๕๗ สินคาลักลอบ ม.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๗ มีมูลคารวม ๑๐.๒๔ ลานบาท สินคาสําคัญ ไดแก บุหรี่
ตางประเทศ มูลคา ๕.๒๗ ลานบาท รถยนตแบรรทุก มูลคา ๑.๒๑ ลานบาท เป็นตน
ปี ๒๕๕๘ สินคาลักลอบ ม.ค.-ธ.ค.๒๕๕๘ มีมูลคารวม ๒๘.๓๙ ลานบาท สินคาสําคัญ ไดแก บุหรี่
ตางประเทศ มูลคา ๒๒.๑๑ ลานบาท สุราตางประเทศ มูลคา ๓.๖๗ ลานบาท เป็นตน
ปี ๒๕๕๙ สินคาลักลอบ ม.ค.-ธ.ค.๒๕๕๙ มีมูลคารวม ๑๔๑.๑๔ ลานบาท สินคาสําคัญ ไดแก บุหรี่
ตางประเทศ มูลคา ๑๓๕.๔๙ ลานบาท น้ํามันปาลแม มูลคา ๑.๗๘ ลานบาท เป็นตน
๗. สถิติจานวนยานพาหนะที่ผ่านพิธีการเข้า-ออกชั่วคราว ทางด่านวังประจัน (ทางบก)
หน่วย : คัน
รายการ
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
รถยนตแเขา
๑๒,๑๙๓
๙,๙๕๗
๑๐,๑๖๒
๑๓,๙๗๘
รถยนตแออก
๑๐,๒๐๔
๑๐,๕๒๐
๘,๖๐๓
๙,๙๙๔
รวม
๒๒,๓๙๗
๒๐,๔๗๗
๑๘,๗๖๕
๒๓,๙๗๒

หนา 49

ขอมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐

๘. สถิติจานวนคนผ่านเข้า-ออกที่ผ่านพิธีการเข้า-ออกชั่วคราว ด้านจังหวัดสตูล (รวม ๒ ด่าน)
รายการ
เขา
ออก
รวม

ปี ๒๕๕๖
๑๑๑,๙๗๗
๑๒๗,๒๗๑
๒๓๙,๒๔๘

ปี ๒๕๕๗
๑๓๐,๗๓๔
๑๔๐,๐๘๐
๒๗๐,๘๑๔

ปี ๒๕๕๘
๓๐๗,๓๗๘
๓๐๒,๙๕๗
๖๑๐,๓๓๕

หน่วย : คน
ปี ๒๕๕๙
๓๒๗,๐๔๑
๓๒๐,๘๓๙
๖๔๗,๘๘๐

ที่มา : ดานศุลกากรสตูล ดานศุลกากรวังประจัน และดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสตูล
ที่มา : สํานักงานพาณิชยแจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ มีนาคม ๒๕60

การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีความโดดเดนในแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ จึงเป็นที่สนใจของนักทองเที่ยว ถึงแมวาจะมีขอจากัดในเรื่องฤดูกาลในการทองเที่ยวก็ตาม แต
ไมไดสงผลกระทบตอภาพรวมของทองเที่ยวภายในจังหวัดสตูลมากนัก ดังนั้นการทองเที่ยวของสตูลยังคงมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นผูเยี่ยมเยือนชาวไทย สวนใหญนิยมเดินทางไปยังเกาะตะรุเตา
และบางสวนใชจังหวัดสตูลเป็นทางผานไปยังเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่ชาวตางประเทศมีอัตรา
ลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศยังคงเขาใจผิดวา จังหวัดสตูลอยู ใกลกับ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตทาใหไมกลาตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวสงผลทาใหกระแสการเดินทางของผูเยี่ยม
เยือนชาวตางประเทศมีแนวโนมที่ลดลง แหลงทองเที่ยวที่เป็นที่รูจักกันของนักทองเที่ยวมีดังนี้
(1) การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ตาราง แสดงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
อ. เมือง
เกาะตะรุเตา

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ลักษณะเด่นของสถานที่

เกาะหินงาม

ศูนยแศึกษาธรรมชาติและ ที่ตั้งของอุทยานแหงชาติทางทะเล ปุา
สิ่งแวดลอม
ช ายเลนปุ าดงดิ บ สั ตวแ ปุ า แห ล
โบราณสถาน
ประวั ติ ศ าสตรแ สถานกั ก กั น นั ก โทษ
การเมือง และสถานฝึกอาชีพผูตองหา
คดีอาญาในอดีต
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ที่ ว างไขเ ตา ซุ มประตูหิ น
ธรรมชาติ ปะการัง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หินกลมเกลี้ยงสีและลวดลายตางๆ

เกาะอาดัง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย แนวปะการัง

เกาะลิเปฺะ

วิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น

เกาะไข

หาดทราย ปะการัง วิถีชีวิตชาวเล

รูปแบบกิจกรรม
เ ดิ น ปุ า ศึ ก ษ า
ธรรมชาติ ดูนก แคม
ปิ้ ง ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ปร ะวั ติ ศ าส ตรแ ช ม
ทิวทัศนแ
ชมทิวทัศนแ
เที่ ย วถ้ า/ธรณี วิ ท ยา
พายเรือแคนนู/คายัค
ด าน้ าแคมป ปิ้ ง ชม
ทิวทัศนแ
ศึ ก ษ า ป ร ะ เ พ ณี
วั ฒ น ธ ร ร ม ช า ว เ ล
บานพัก แคมปปิ้ง
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แหล่งท่องเที่ยว
เกาะไผ
เกาะยาง
เกาะดง
เกาะราวี
เกาะจาบัง
เกาะลอกวย
เกาะผึ้ง
เกาะตารัง
หาดทรายยาว
หมูเกาะสาหราย

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิถีชีวิตชุมชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิถีชีวิตชุมชน

ลักษณะเด่นของสถานที่
แนวปะการังแข็ง
แนวปะการังแข็ง หาดทราย
หินซอนตั้งเรียงกัน ปะการังสวยงาม
หาดทราย ปะการัง
แนวปะการังออน
หาดทราย และแหลม
ปะการังออน ฝูงปลานานาชนิด
ปะการังจานวนมาก
หาดทราย หมูบานชาวประมง

รูปแบบกิจกรรม
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้า ชมวิวทิวทัศนแ
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้าชมทิวทัศนแ
ดาน้า
ดาน้า
ชมวิถีชีวิต

ชุมชนเกาะยะระโตดและยะระโตดนุย
หาดหอยงามคลายสุสานหอยหมูบาน
ชาวประมง
หาดทราย ตนสนขึ้นตามธรรมชาติเป็น
จานวนมาก
หาดทราย ทั่ ว บริ เ วณเต็ ม ไปด ว ยต น
มะพราว หมูบานชาวประมง
ถ้า มีหินงอกหินยอยสวยงาม
ถ้าขนาดใหญ มีธารน้าไหลผานภายใน
ถ้ า หิ น งอกหิ น ย อ ย เส น ทางศึ ก ษา
ธรรมชาติผานปุาชายเลน
ถ้า มีธารน้าไหลผานถ้าหินงอกหินยอย
น้าตกขนาดเล็กสวยงาม

ชมทิวทัศนแ วิถีชีวิต

แหลมบังโก฿ะ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แหลมตันหยงโป
ถ้าพญาบังสา
ถ้าจรเข

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิถีชีวิตชุมชน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ถ้าลอดปูยู
น้าตกลูดู

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

น้าตกรัตนโกสินทรแ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กาเนิดขึ้นมาดวยฝีมือมนุษยแน้าใสไหล ชมธรรมชาติ พักผอน
แรงตลอดปี
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้าตกขนาดเล็กสวยงาม
เ ดิ น ปุ า ศึ ก ษ า
ธรรมชาติ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตรแ ที่ ตั้ ง ของทั ณ ฑ ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
โบราณสถาน
สถาน ปุ า ชายเลน เส น ทางศึ ก ษา ประวั ติ ศ าสตรแ เดิ น
ธรรมชาติ
ปุาศึกษาธรรมชาติ

น้าตกโละโปฺะ
อาวตะโละวาว

อาวพันเตมะละกา

พักผอนหยอนใจ
ชมวิถีชีวิต พักผอน
เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
ศึ ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ
เที่ยวถ้า
พายเรือ
ลองเรือเที่ยวถ้า
เ ดิ น ปุ า ศึ ก ษ า
ธรรมชาติพักผอน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ทาการอุทยานแหงชาติทางทะเลตะรุ เดิ นปุา ศึกษาธรรมชาติ
เตา เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ เขต นันทนาการ ขี่จักรยาน
แคมป ปิ้ ง ชมทิ ว ทั ศ นแ
บริการนักทองเที่ยว ที่พัก
พายเรือ
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แหล่งท่องเที่ยว
อาวตะโละอุดัง

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
รูปแบบกิจกรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้ น ที่ ป ระวั ติ ศ าสตรแ สถานที่ กั ก กั น ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
โบราณสถาน
นักโทษการเมือง ปุาชายเลน
ประวั ติ ศ าสตรแ เดิ น
ปุาศึกษาธรรมชาติ
อาวสน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทรายแหล ง วางไข ข องเต า ทะเล พั ก ผ อ น ห ย อ น ใ จ
น้าตก
แคมปปิ้ง
อาวดาน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดหินกรวดสีสันตางๆ
ชมธรรมชาติ พักผอน
อาวจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผอน
อาวกานัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปะการังแข็ง
ดาน้า
อาวพัทยา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาวโคงเวา หาดทราย
ชมธรรมชาติ พักผอน
อาวเมาะและ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ดงมะพราว
ชมธรรมชาติ แคมป
ปิ้ง ที่พัก
อาวฤๅษี
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้าหลบคลื่นลม ปะการังแข็ง
ดาน้า
อาวมะขาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก
เ ดิ น ปุ า ศึ ก ษ า
ธรรมชาติ
ผาโต฿ะบู
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จุดชมวิว
ชมทิ ว ทั ศ นแ เดิ น ปุ า
ศึกษาธรรมชาติ
ผาชะโด
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เคยเป็นจุดสังเกตการณแโจรสลัด
ชมทิวทัศนแ
หาดชาวเล
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย
พักผอน นันทนาการ
หนองปลักพระยา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พื้นที่ชุมน้าเป็นที่อนุรักษแนกน้าและสัตวแน้า ศึกษาธรรมชาติ ดูนก
พักผอน
เขตห า มล า พั น ธุแ สั ต วแ ศูนยแศึกษาธรรมชาติและ ที่ ท าการเขตห า มล า สั ต วแ ปุ า พั น ธุแ ไ ม ส อ ง สั ต วแ เ ดิ น ปุ า
ปุาเขาพญาบังสา
สิ่งแวดลอม
และสัตวแปุา เสนทางศึกษาธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติ
สวนสาธารณะเขา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ เป็น พักผอน
ภูเขาหินปูนขนาดเล็ก มีถ้า มีลาคลองไหล
โต฿ะพญาวัง
ผาน

อ. ละงู
เกาะเภตรา
เกาะตะเกียง
เกาะเหลาเหลียงใต
เกาะละมะ
เกาะเหลาเหลียงเหนือ

เกาะตุกนแพ
เกาะตุงกู
บุโหลนเล
เกาะบุโหลนขี้นก
เกาะเบ็ง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่อาศัยของนกแอนกินรัง
หาดทราย
ปะการังน้าตื้น
ปะการัง
ปะการัง
หาดทราย ปะการัง
ปะการัง
หาดทราย ปะการัง ทิวสนสวยงาม
หาดทราย ปะการัง
ปะการัง

ชมทิวทัศนแ
ชมทิวทัศนแ
ดาน้า ชมทิวทัศนแ
ดาน้า
ดาน้า ชมทิวทัศนแ
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้า
ดาน้า
หนา 52

ขอมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐

แหล่งท่องเที่ยว
เกาะบุโหลนไมไผ
เกาะไมไผ
เกาะเขาใหญ
เกาะลิดี
บานบอเจ็ดลูก
หาดปากบารา
อาวนุน
อาวตะโละยู
อาวกามปู
น้าตกวังสายทอง
อ.ทุ่งหว้า
หาดราไวยแ

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
รูปแบบกิจกรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง
ดาน้า
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย ปะการัง
ดาน้า
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประติมากรรมธรรมชาติคลายประสาทหิน ด าน้ า พายเรื อ แคนนู /
ปะการัง
คายัค
ชมทิวทัศนแ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อ า ว หน า ผา ถ้ า ที่ อ าศั ย นกแอ น กิ น รั ง เดิ นปุา ศึกษาธรรมชาติ
ปะการัง
พายเรือ แคมปปิ้ง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชายหาดสลั บกับโขดหิ น บรรยากาศ
โบราณสถาน
เ งี ย บ ส ง บ ชุ ม ช น ช า ว ป ร ะ ม ง
โบราณสถาน เรือบริการนักทองเที่ยว
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยพิทักษแอุทยานแหงชาติตะรุเตา
ทาเทียบเรือ ทิวสนสวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศู น ยแ บ ริ ก ารนั ก ท อ งเที่ ย ว เส น ทาง
ศึก ษาธรรมชาติ เ ป็น สะพานไม เ ลี ย บ
เชิงเขา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หาดทราย
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้าตก ธารน้า อาว
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แองน้า มีชั้นหินปูนคลายดอกบัวบาน

ชมโบราณสถาน วิ ถี
ชี วิ ต พั ก ผ อ น ชมวิ ว
ทิวทัศนแ
จุ ด ล ง เ รื อ ที่ พั ก
บริการนักทองเที่ยว
แ ค ม ป ปิ้ ง เ ดิ น ปุ า
ศึกษาธรรมชาติ
ชมธรรมชาติ พักผอน
ชมทิ ว ทั ศ นแ พายเรื อ
แคนนู/คายัค
ชมธรรมชาติ พักผอน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวสน

นั น ทนาการ แคมป
ปิ้ง
ถ้าวังกลาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หินงอกหินยอย ธารน้าไหลผาน
ลองเรือเที่ยวถ้า
น้าตกธารปลิว
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ าตก 3ชั้ น ปุ า เขา น้ าไหลตลอดปี ชมธรรมชาติ พักผอน
บรรยากาศรมรื่นพันธุแไม
อา งเก็ บ น้ าบ านวั ง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พันธุแไมรม รื่น น้าใส แหล ง เพาะพัน ธุแ พักผอน ชมทิวทัศนแ
นา
ปลาน้าจืด
อ. ควนโดน
บึงทะเลบัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อุทยานแหงชาติ บึงธรรมชาติ
เ ดิ น ปุ า ศึ ก ษ า
ธรรมชาติ ชมทิวทัศนแ
ถ้าโตนดิน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงประวัติศาสตรแ หิ นงอกหิ นยอย ศึกษาประวัติศาสตรแ
ธารน้าไหล
เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
น้าตกยาโรย
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้าตก 9 ชั้น
เ ดิ น ปุ า ศึ ก ษ า
ธรรมชาติ พั ก ผ อ น
ชมทิวทัศนแ
ทุงหญาวังประ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุงหญากวางใหญระหวางปุา
เ ดิ น ปุ า ศึ ก ษ า
ธรรมชาติ กิ จ กรรม
สองสัตวแ
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แหล่งท่องเที่ยว
ฝายดุสน
น้าตกโตนปลิว
อ. มะนัง
ถ้าภูผาเพชร
ถ้าเจ็ดคด

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

ลักษณะเด่นของสถานที่

รูปแบบกิจกรรม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฝายกั้นน้าอยูระหวางหุบเขา มีพรรณ พักผอน
ไม สวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ าตกสวยที่ สุ ด ในอุ ท ยานแห ง ชาติ เทีย่ วน้าตก
ทะเลบัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้าขนาดใหญเป็นห องโถงใหญห ลาย เที่ยวถ้า/ธรณีวิทยา
หอง หินงอกหินยอยสวยงาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หิ น งอกหิ น ย อ ย สวยงาม มี ธ ารน้ า ลองเรือเที่ยวถ้า
ใหญไหลผานภูเขา

อ.ควนกาหลง
น้าตกธาราสวรรคแ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้าตก 5 ชั้น

น้าตกปาหนัน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทัศนียภาพสวยงาม มีเขื่อน

ชมธรรมชาติ พักผอน
แคมปิ้ง
ชมธรรมชาติ พักผอน

(2) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ / ศาสนถาน
ตาราง แสดงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ / ศาสนถาน
แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
อ. เมือง
มัสยิดกลางจังหวัด ศาสนสถาน
สถาปัตยกรรมสมัยใหม
สตูล (มัสยิดมาบัง)
พิ พิ ธ ภั ณ ฑแ ส ถาน พิพิธภัณฑแ
แ ห ง ช า ติ ส ตู ล
(คฤหาสกแกูเด็น)
ตึ ก แถวถนนบุ รี ว า โบราณสถาน
นิช
แหล ง โบราณคดี โบราณสถาน
เขาโต฿ะพญาวัง
วัดชนาธิปเฉลิม

ศาสนสถาน

รูปแบบกิจกรรม

ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม
โบราณคดี
แ ห ล ง ร ว บ ร ว ม ห ลั ก ฐ า น ท า ง ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ประวัติศาสตรแ
ประวัติศาสตรแ
อาคารเก า แก ป ระมาณ 20คู ห า
สถาปัตยกรรมการกอสรางแบบยุโรป
ผสมเป็นตึกแถวสองชั้นกออิฐ
แ ห ล ง โ บ ร า ณ ค ดี ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตรแ โบราณวัตถุ

ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต รแ
สถาปัตยกรรม
ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ประวัติศาสตรแ
โบราณคดี
เป็นวัดแหงแรกของเมืองสตูล ปูชนีย ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สถานที่สาคัญ
ประวัติศาสตรแ
สั ก ก า ร บู ช า สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์
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แหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
รูปแบบกิจกรรม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑแ เ ครื่ อ ง พิพธิ ภัณฑแ
แสดงเครื่องมือจองจานักโทษบนเกาะ ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
จอง
ตะรุเตา นิทรรศการชีวิตใตทองทะเล ประวั ติ ศ าสตรแ และ
ชมนิทรรศการชีวิตใต
ทองทะเล
ศาลเจาพอตะรุเตา อนุสรณแสถาน
สร า งเพื่ อ เป็ น อนุ ส รณแ แ ก เ จ า หน า ที่ สั ก ก า ร บู ช า สิ่ ง
พิ ทั ก ษแ ปุ า ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ปู อ งกั น ศักดิ์สิทธิ์
รั ก ษาการท าผิ ด กฎ หมายในเขต
อุทยานแหงชาติตะรุเตา
อ.ทุ่งหว้า
ถ้าเล-สเตโกดอน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถ้าเลยาวที่สุ ดในคาบสมุทร ไทยขมา ทองเที่ยวชมทิวทัศนแ
เลยแ ที่คลายอุโมงคแใหญลอดใตภูเขาสูง พายเรือ
ยาวทะลุ 3 ก.ม. มีน้าทะเลขึ้นลง และ
พบฟอสซิลชางดึกดาบรรพแ 2 สกุล
พิ พิ ธ ภั ณ ฑแ ช า งดึ ก พิพิธภัณฑแ
โบราณวัตถุชางดึกดาบรรพแ
ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ดาบรรพแ
ประวัติศาสตรแ
โบราณคดี ทรัพยากร
ธรณีวิทยา
แหล ง โบราณคดี โบราณสถาน
แหลงโบราณคดีสมัยกอน
ทองเที่ยวเชิง
เขาโต฿ะนางดา
ประวัติศาสตรแโบราณวัตถุ
ประวัติศาสตรแ
ส า นั ก ส ง ฆแ เ ข า ศาสนสถาน
ถ้ า พระพุ ท ธรู ป หิ น งอก หิ น ย อ ย
ทะนาน
สวยงาม บรรยากาศรมรื่น
อ. มะนัง
แหลงโบราณคดีถ้า โบราณสถาน
ถ้าหินปูน โบราณวัตถุ
ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
หอย
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต รแ
โบราณคดี
แหลงโบราณคดีถ้า โบราณสถาน
เ พิ ง ผ า แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ หิ น ก อ น ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ลาชิบและถ้าแคลว
ประวัติศาสตรแ
ประวัติศาสตรแ
โบราณคดี
อ. ละงู
โบราณคดีถ้าหัวลิง โบราณสถาน
พบเศษภาชนะดินเผา
เ ที่ ย ว ช ม ศึ ก ษ า
ประวัติศาสตรแ
โบราณคดี ถ้ าโพธิ โบราณสถาน
โบราณวัตถุกระดูกมนุษยแ
ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ยอม
ประวัติศาสตรแ
โบราณคดี
พิพิธ ภัณฑแพื้น บ าน พิพิธภัณฑแ
หัตถกรรมทองถิน่ โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
ละงู
โบราณคดี ซื้อสินคา
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แหล่งท่องเที่ยว
เขาโต฿ะหยงกง

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะเด่นของสถานที่
รูปแบบกิจกรรม
ศาสนสถาน
ภูเขาขนาดเล็ ก มีห นาผาถ้าและศาล สั ก ก า ร บู ช า สิ่ ง
เจาแขก
ศักดิ์สิทธิ์

(3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่
1

ชื่อชุมชน หมู่ที่
ชุมชน
3
ทองเที่ยวบาน
เกตรี

2

ชุมชน
ทองเที่ยวบาน
พญาบังสา
(ควนโพธิ์)

5

ที่ตั้ง
ลักษณะเด่น
ตําบล อําเภอ
เกตรี เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดาริ
2. กิจกรรมการเรียนรูดานเกษตร/ดานการประมง/ปศุสัตวแ
3. กิจกรรมการเรียนรูดานการบริหารจัดการกลุมอาหาร /
ของที่ระลึก / ขนมพื้นเมือง / สินคา OTOP
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้าชลประทาน ผูใชตน
น้า กลางน้า ปลายน้า
5. กิจกรรมการเรียนรูพลังงานทดแทน / พลังงานทางเลือก
6. กิจกรรมการเรียนรูดานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
7. กิจกรรมการเรียนรูดานการบริหารจัดการโฮมสเตยแ
ชุมชน
ควน เมือง 1. การเรียนรูการผลิตแก฿สชีวภาพ
โพธิ์
2. การเรียนรูการวิถีการทานาและผลิตขาวนาอินทรียแ
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบาน
4. ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
5. ชมจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ม.3 , 4 , 5
6. หอดูนก
7. เสนทางเดินปุา
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา

(4) แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตาราง แสดงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่ตั้ง
ที่
ชื่อชุมชน
หมู่ที่ ตําบล
1. ชุมชนทองเที่ยวบาน
พิมาน
หัวทาง

ลักษณะเด่น
อําเภอ
เมือง 1. ลองเรือชมแหลงอาศัยของปลาโลมาสีชมพู
และสัตวแปุาชายเลน
2. พายเรือคายัก ชมความอุดมสมบูรณแปุาชาย
เลน เลนน้า หาหอยชาว ณ หาดหอยขาว
3. การทาผามัดยอม จากเปลือกไมโกงกาง
4. ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนิ่ม
5. ตลาดนัดริมน้า
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ที่
ชื่อชุมชน
2 ชุมชนทองเที่ยวบาน
เกตรี

หมู่ที่
3

3

ชุมชนทองเที่ยวบาน
พญาบังสา (ควนโพธิ์)

5

4

ชุมชนทองเที่ยวบาน
บากันใหญ

2

ที่ตั้ง
ตําบล
เกตรี

ลักษณะเด่น
อําเภอ
เมือง 1. กิจกรรมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวพระราชดาริ
2. กิจกรรมการเรียนรูดานเกษตร / ดานการ
ประมง / ปศุสัตวแ
3. กิจกรรมการเรียนรูดานการบริหารจัดการกลุม
อาหาร / ของที่ระลึก / ขนมพื้นเมือง / สินคา
OTOP
4. กิจกรรมการจัดระบบการจัดการน้า
ชลประทาน ผูใชตนน้า กลางน้า ปลายน้า
5. กิจกรรมการเรียนรูพลังงานทดแทน / พลังงาน
ทางเลือก
6. กิจกรรมการเรียนรูดานโรงเรียนนวัตกรรม
สุขภาพชุมชน
7. กิจกรรมการเรียนรูดานการบริหารจัดการ
โฮมสเตยแชุมชน
ควนโพธิ์ เมือง 1. การเรียนรูการผลิตแก฿สชีวภาพ
2. การเรียนรูการวิถีการทานาและผลิตขาวนา
อินทรียแ
3. ชมวิถีภูมิปัญญาชาวบาน
4. ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
5. ชมจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ม.3 , 4 , 5
6. หอดูนก
7. เสนทางเดินปุา
8. ศึกษาระบบนิเวศเขาพญาบังสา
เกาะ
เมือง 1. ชมสุสานเกาะหอยขาว
2. ดาน้าดูปะการัง ชมปลาสวยงาม
สาหราย
3. ชมฝูงนกทะเล
4. ชมวิถีชีวิตของพะยูน
5. ชมฝูงคางคาวยักษแ
6. นั่งเรือขึ้นเกาะชมหินงาม
7. เก็บหอย ชมการจับปูมา ที่ทะเลแหวก
8. นั่งเรือชมปลาโลมา
9. ศึกษาชมบอพักฟื้นเตาทะเล
10. นั่งสามลอชมพื้นที่และหมูบา นใกลเคียง
11. ตกปลา
12. นอนตามเกาะ พักเต็นทแ
13. นั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง
14. ชมศาลเจาโต฿ะยี
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ที่
ชื่อชุมชน
5 ชุมชนทองเที่ยวบาน
โคกพยอม

หมู่ที่
18

ที่ตั้ง
ตําบล
ละงู

6

ชุมชนทองเที่ยวบาน
หัวหิน

1

ละงู

7

ชุมชนทองเที่ยวบาน
บอเจ็ดลูก

1

ปากน้า

8

ชุมชนทองเที่ยวบานบุ
โบย

3

แหลม
สน

ลักษณะเด่น
อําเภอ
ละงู 1. การอนุรักษแปลูกปุาชายเลน
2. การศึกษาเสนทางธรรมชาติของระบบนิเวศปุา
ชายเลน
3. อาหารพื้นเมือง สาหรายทะเล
4. การแปรรูปขนมพื้นเมือง “ลูกโร฿ย”
5. 4 ฐานการผลิตเศรษฐกิจพอเพียง
ละงู 1. ออกเรือหาปลา สัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบาน
2. ลองเรือเที่ยวชมความงามของเกาะลิดี
3. เรียนรูการยอนหอยหลอด ณ ดอนหอยหลอด
4. ศึกษาเรียนรูการจัดทาธนาคารปูมา
5. วิสาหกิจชุมชนบานหัวหิน (ออมทรัพยแชุมชน ,
รานคาชุมชน , แพชุมชน , แปรรูปอาหารทะเล )
ละงู 1. ชมวิถีชีวิตชาวประมง การออกทะเลจับสัตวแน้า
2. เยี่ยมชมโบราณสถานบอเจ็ดลูก ถ้าฤาษี ถ้าเสือ
สิ้นลาย
3. ศึกษาภูมิปัญญาชาวบาน การเกษตร การปลูก
แตงโม
4. ชมหัตถกรรมพื้นบาน
5. เพลิดเพลินกับการตกปลา
6. เรียนรูการเพาะพันธุแสัตวแน้า
7. อวนทับตะลิ่ง
8. นั่งเรือรอบเกาะเขาใหญ
9. นั่งเรือ ชมปุาชายเลนและเก็บหอยขาว
ละงู 1. ศึกษาวิถีชีวิตการทาประมง เชน การทาโปฺะ
ดาหอย หาหอยทายเภาตามชายหาด
2. นั่งเรือใบลดพลังงาน ชมวิวทัศนแปุาชายเลนที่
อุดมสมบูรณแพรอมฟังตานานเกาะเภตรา
3. นั่งสามลอเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น การถนอม
อาหารทะเล
4. เรียนรูประโยชนแของปุยอินทรียแ ราปน ( เศษ
พืชที่ยอยสลายมาจากปุาชายเลน )
5. ธนาคาปูมา
6. อนุรักษแปลูกปุาชายเลน
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ที่
ชื่อชุมชน
9 ชุมชนทองเที่ยวบาน
วังตง

ที่ตั้ง
หมู่ที่ ตําบล
4 นาทอน

10 ชุมชนทองเที่ยวบาน
ทุงสะโบ฿ะ

2

11 ชุมชนทองเที่ยวบาน
บากันเคย

3

12 ชุมชนทองเที่ยวบานภู
ผาเพชร

9

ลักษณะเด่น
อําเภอ
ทุงหวา 1. กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษแ
ธรรมชาติ
2. การเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากธรรมชาติ
3. ลองเรือชมถ้าคางคาวแมไก อาวผก อาวไมขาว
4. ศึกษาระบบนิเวศบริเวณปุาชายเลนและชม
น้าตก 2 น้า
ทุงบุหลัง ทุงหวา 1. เยี่ยมชมกลุมสตรีแปรรูปอาหารทะเล
2. เยี่ยมชมกลุมผลิตภัณฑแจากกะลามะพราว
3. พายเรือคายัคในทะเล
4. การเลี้ยงปลาเกเาในบอดิน
5. คายมวยเยาวชน การรามวยไทย
6. ชมการแสดงรารองแง็งของกลุมเยาวชน
ตันหยง เมือง 1. ธนาคารกั้ง
โป
2. ศูนยแเรียนรูปุาชายเลน / ของใชโบราณบานบา
กันเคย
3. ธนาคารปูมา ไดเรียนรูการวางไขของปูมา
4. เรียนรูการหาหอยกาบง
5. การแปรรูปอาหารทะเลของกลุมแมบาน
6. พายเรือคายัคชมระบบนิเวศ
7. การย่ากั้งของเยาวชน
8. การเลี้ยงปลากะพง / เกเา ในกระชั่ง
9. ทะเลแวก เกล็ดมังกร บริเวณเกาะ 3 บานบา
กันเคย
10. ชมรังนกขาวเกาะมดแดง
11. มีการเที่ยวเกาะ เชน เกาะมดแดง เกาะสาม
เกาะหัวมัน เกาะกวาง
ปาลแม มะนัง ๑. ศึกษาธรรมชาติ เดินปุา น้าตกวังใตหนาน วัง
พัฒนา
กลอย วังเคียน คายผูพัฒนาชาติไทย
๒. ชมถ้าภูผาเพชร
๓. ศึกษาวิถีชีวิตเงาะปุา วิถีชุมชน
๔. ชมศูนยแเรียนรูดานตาง ๆ
๕. สาธิตการทาตุ฿กตาเซมัง
๖. สาธิตการทาน้ามันมะพราวสกัดเย็น
๗. ศึกษาสวนสมุนไพร
๘. การจัดการกลุมองคแกร
๙. การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน
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13 ชุมชนทองเที่ยวบาน
สาคร

14 ชุมชนทองเที่ยวบาน
ตามะลัง

2

สาคร

2 , 3 ตามะลัง

๑๐. โฮมสเตยแ
๑๑. อาหารพื้นบาน
๑๒. กิจกรรมลองแกง
๑๓. บานรากไม
๑๔. ทองเที่ยวเชิงนิเวศ แลผจญภัย
ทาแพ ๑. มีธนาคารปู
๒. บานลิง
๓. แปลงผักปลอดสารพิษ
๔. ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
๕. อาหารทะเลสด
๖. วิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบาน
เมือง การใหอาหารนกอินทรียแใชภาษายาวีภายใน
หมูบาน ( โรงเรียนบานตามะลังเหนือ เป็น
โรงเรียนนาลองภาษามาลายูกลาง )ชมวิถีชีวิต
ชาวประมงพื้นบาน
การแสดงลองแง็งของกลุมแมบานและเยาวชน
ชิมอาหารและขนมพื้นบานที่หลากหลาย ( เชน กู
ตูมันหยัง , กูตูปีอีน หรือ แปูงขาวหมาก , โรตีแก
หลาย หรือ โรตีตาขาย , ยองกง , จอนดอย , โกย
กาจาง , บาฮูลู ( ขนมไข ) , โกยบังเกตุ , ดาหงาย

5) สถิติการเข้าออกของด่านชายแดน
สถิติชาวต่างประเทศและคนไทยเดินทางเข้า - ออก ราชอาณาจักรไทย ปี 2559
ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล
บัตรผานแดน
หนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางไทย
บัตรผานแดนไทย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
ตางประเทศ
รวม
เขา
ออก
เขา
ออก
เขา
ออก
เขา
ออก
เขา
ออก
เขา
ออก
มกราคม
2,503 2,184 2,729 2,079
500
464 2,326 2,906 6,518 7,218 14,576 14,851
กุมภาพันธแ
2,397 2,374 2,510 2,115
502
491 4,012 4,173 7,116 7,267 16,537 16,420
มีนาคม
3,226 3,152 2,415 2,151
559
525 4,647 4,489 4,666 5,281 15,513 15,598
เมษายน
6,808 6,902 3,667 3,200
514
520 4,589 3,943 2,937 3,418 18,515 17,983
พฤษภาคม
4,071 3,785 3,059 2,319
501
582 2,671 3,014 1,832 2,273 12,134 11,973
มิถุนายน
1,480 1,411 1,625 1,175
286
356
869 1,094
757
615
5,017
4,651
กรกฎาคม
2,677 2,512 1,920 2,158
408
491
702
695 1,125
878
6,832
6,734
สิงหาคม
2,213 2,054 2,020 1,767
383
383
472
453 1,121
857
6,209
5,514
กันยายน
2,377 2,224 2,150 1,985
554
521
693
631
647
493
6,421
5,854
ตุลาคม
2,828 2,656 2,614 2,470
396
468 1,645 1,498 1,480 1,040
8,963
8,132
พฤศจิกายน
898 1,440 1,961 1,609
298
345 3,725 3,539 3,886 3,241 10,768 10,174
ธันวาคม
2,039 2,453 2,333 2,383
416
392 5,495 5,496 5,982 4,938 16,265 15,662
รวมทั้งสิ้น 33,517 33,147 29,003 25,411 5,317 5,538 31,846 31,931 38,067 37,519 137,750 133,546

ประจาเดือน
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6) สรุปจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
จานวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดสตูล(คน)
รายละเอียด
ชาวไทย
ชาวตางชาติ
รวม
รอยละที่เพิ่มขึ้น %

ปี 2558
1,177,657
151,156
1,328,813
+ 8.54

ปี 2557
1,086,358
137,876
1,224,234
+11.96

ปี 2556
991,843
101,636
1,093,479
+9.30

ปี 2555
938,053
62,372
1,000,424
+44.01

ปี 2554
676,644
18,053
694,697
+0.25

ปี 2556
5,424
481
5,904.83
+3.45

ปี 2555
4,966.84
365.18
5,332.02
+115.17

ปี 2554
2,595.73
68.94
2,664.67
+26.86

จานวนรายไดจากการทองเที่ยวจังหวัดสตูล(ลานบาท)
รายละเอียด
ชาวไทย
ชาวตางชาติ
รวม
รอยละที่เพิ่มขึ้น %

ปี 2558
6,327.10
673.44
7,000.54
+ 11.33

ปี 2557
5,689.67
598.28
6,287.95
+6.49

หมายเหตุ ขอมูลจากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

สถานการณ์และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว
เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ มีทุนทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
ทิศทางในการพัฒนาการทองเที่ย วของจั งหวัดสตูลจึงมีทิศทางเป็นเมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ เป็นลักษณะ
ทองเที่ยววิธีชีวิตชุมชน ทั้งดานทางบก และทางทะเล ครอบคลุมรอยละ ๔๐ ของจังหวัด จากสรุปขอมูลจํานวน
นักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวจังหวัดสตูลประจําปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ พบวามีแนวโนมของจํานวน
และรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน สัดสวนนักทองเที่ยวเป็นชาวไทยรอยละ ๙๕ จังหวัดสตูลมี
ศักยภาพดานแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ อุทยานและหมูเกาะ และอุทยานธรณีที่มีจํานวนมากครอบคลุมรอย
ละ ๔๐ ของจังหวัด ซึ่งกําลังไดรับการพัฒนาใหเป็นอุทยานธรณีระดับโลก โดยมีเปูาหมายการไดรับการรับรอง
จากยูเนสโก (UNESCO) ภายในปี ๒๕๖๐
สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ผลจากการสํ ารวจขอมูล ในส ว นที่เกี่ย วของกับปั ญหาดานการทองเที่ยวจากนักทองเที่ ยวและนั ก
ทัศนาจรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่เดินทางทองเที่ยวในพื้นที่ภายในจังหวัดสตูลปี ๒๕๕๔ พบวาปัญหา
ดานการทองเที่ยวที่สําคัญไดแกปัญหาดานบริการขนสงสาธารณะการเขาถึงแหลงทองเที่ยวความสะอาดของ
แหลงทองเที่ยวคุณภาพการใหบริการของเจาหนาที่ภายในสถานที่ทองเที่ยวและการประชาสัมพันธแสําหรับ
รายละเอียดของปัญหามีดังตอไปนี้
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ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
การเดินทางและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
๑) การบริการขนส่งสาธารณะ
นั กทอ งเที่ย วชาวไทยและนัก ทองเที่ยวชาวตา งประเทศบางส ว นที่ใช บริการขนส ง
สาธารณะยังคงพบปัญหาดานการใหบริการดานขนสงสาธารณะเชนพนักงานขายตั๋วมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
พูดจาไมสุภาพรถออกไมตรงเวลาที่กําหนดพนักงานขับรถไมสุภาพภายในรถสกปรกรถมีสภาพเกาเป็นตน
๒) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
แหลงทองเที่ยวบางประเภทเชนอุทยานแหงชาติน้ําตก/ถ้ําในบางพื้นที่เขาถึงลําบาก
เสนทางเขาขรุขระเป็นหลุมเป็นบอระยะทางไกลไมมีปูายบอกทางที่ชัดเจนปูายบอกทางเล็กเกินไปทําใหเกิด
ความสับสนในการเดินทางแหลงทองเที่ยวบางแหลงมีลานจอดรถไมเพียงพอจํานวนคนที่เขามาทองเที่ยวมาก
เกิน ไปไมมีการจํ ากัดนั ก ทองเที่ย วการจอดรถของนักทอ งเที่ยวไมมีความเป็นระเบียบบางพื้นที่จ อดรถไม
เอื้ออํานวยเบียดกันบางแหลงมีมิจฉาชีพเขามาหากินเชนการลวงกระเปาทุบกระจกรถขโมยทรัพยแสินภายในรถ
เป็นตน
สถานที่ท่องเที่ยว
๑) ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว
ปัญหาเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะในแหลงทองเที่ยวสวนใหญมีจํานวนภาชนะรองรับ
ขยะไมเพียงพอและบางแหงจัดวางภาชนะรองรับขยะไมทั่วถึงนอกจากนี้แหลงทองเที่ยวบางประเภทเชนวัด
ทะเลน้ําตกพบเศษขยะบริเวณหนาวัดชายหาดน้ําตกโดยไมมีเจาหนาที่ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บขยะและบางแหงมี
ถังขยะแตชวงเวลาการจัดเก็บ / ถายขยะไมเหมาะสมทําใหเศษขยะลนถังตกเรี่ยราดสกปรกและสงกลิ่นเหม็น
โดยเฉพาะเศษแกวที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกนักทองเที่ยว
ปัญหาเกี่ยวกับหองนาในแหลงทองเที่ยวสวนใหญมีหองนาไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักทองเที่ยวที่ตองการใชบริการขาดการดูแลรักษาความสะอาดและสวนใหญเป็นหองน้ํารวมไมแยก
หองน้ําหญิงและหองน้ําชาย
ปัญหาเกี่ยวกับรานขายของฝาก/ของที่ระลึกในแหลงทองเที่ยวบางแหงรานขายของ
ฝาก/ของที่ระลึกจําหนายสินคาราคาแพงคุณภาพของสินคาไมไดมาตรฐานและสินคาบางอยางหมดอายุ
ปัญหาเกี่ยวกับรานขายอาหาร/เครื่องดื่มในแหลงทองเที่ยวบางแหงมีจํานวนรานขาย
อาหาร/เครื่องดื่มไมเพียงพอกับความตองการและบางสวนจําหนายอาหาร/ เครื่องดื่มในราคาที่สูงกวาปกติ
คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว
สื่อที่ใชถายทอดขอมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑแและอุทยานประวัติศาสตรแมีจํานวนนอยขอมูลไมชัดเจนและ
รูป แบบการนํ าเสนอบางส วนไมเหมาะสมนอกจากนี้แหล งทองเที่ยวส วนใหญขาดสื่อเผยแพรขอมูลที่เป็น
ภาษาอังกฤษทําใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวดังกลาวนอยหรือ
ไดรับขอมูลที่ไมสมบูรณแนอกจากนี้เจาหนาที่ประชาสั มพันธแที่สามารถใหขอมูลขาวสารเป็นภาษาอังกฤษมี
จํานวนนอยไมเพียงพอกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
แหลงทองเที่ยวบางแหงไมสามารถดําเนินการดานการประชาสัมพันธแเพื่อสรางการรับรูที่ทั่วถึงแกนักทองเที่ยว
ไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหนักทองเที่ยวไมทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวดังกลาวและแหลงทองเที่ยว
บางแหงไมมีศูนยแบริการนักทองเที่ยวและไมมีมัคคุเทศกแประจําแหลงทองเที่ยว
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สังคมและวัฒนธรรม
 ดัชนีตัวชี้วัดภาวะแรงงาน
ภาวะด านแรงงานมีการเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา สื บเนื่องจากปั จจั ยทางเศรษฐกิ จ สั งคม
และการเมือง เชนสถานการณแทางการเมืองสับสนไรทิศทางที่ชัดเจน จะสงผลถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ ทั้งในและ
ตางประเทศ เกิดการชะลอการลงทุน ชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจางงาน ในขณะที่การผลิตคนเพื่อเขาสู
ตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอยางตอเนื่อง มิอาจชะลอตามตามภาวการณแดานเศรษฐกิจ จึงสงผลตอการ
วางงาน การทํางานต่ําระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ตนทุนการผลิต ฤดูกาล ทัศนคติทั้ง
ของฝุายนายจาง และผูใชแรงงานเหลานี้ ลวนเป็นปัจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของภาวะดานแรงงาน ไมวาจะเป็น
รูปแบบการจ างงาน การเคลื่ อนย ายแรงงาน ฝี มือแรงงาน มาตรฐานแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น การจะทราบความ
เคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงานจึงตองมีการพิจารณาศึกษาเพื่อกําหนดตัวชี้วัด พรอมทั้งติดตาม
การเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษาวิเคราะหแ ถึงสาเหตุของปัญหา รวมถึงทํานายหรือคาดการณแอนาคต อันจะเอื้อ
ประโยชนแตอการตัดสินใจในการกําหนดแผนงานที่จะตองทําใหสนองตอบตอความตองการของทุกกลุม ทั้งนายจาง
และผูใชแรงงานรวมทั้งองคแกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานการณแแรงงานจังหวัดสตูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
ปี ๒๕๕๙ ฉบับนี้จะขอนําเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ดังนี้
๑. อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน

อัตรา (ร้อยละ)

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงสภาพกําลังแรงงานในตลาดแรงงาน
ของจังหวัดสตูล เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคํานวณจากกําลังแรงงานในจังหวัด เมื่อเทียบ
กับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคํานวณจากกําลังแรงงานในจังหวัดสตูล เทียบกับประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไป ในจังหวัดสตูล จะพบวา คาเฉลี่ยปี ๒๕๕๙ อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัดสตูล มีอัตรารอย
ละ ๗๐.๔๔ มีสัดสวนลดลงเล็กนอยจาก คาเฉลี่ยปี ๒๕๕๘ ที่มีอัตรา ๗๑.๘๖
แผนภูมิ อัตราการมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
๗๕
๗๔
๗๓
๗๒
๗๑
๗๐
๖๙
๖๘

t72.30
๗๑.๘๖
๗๔.๘

๒๕๕๕

t70.76

๗๐.๔๔

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๘

ปี

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
หมายเหตุ : อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานในจังหวัด

= กําลังแรงงานในจังหวัด x ๑๐๐
ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในจังหวัด
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๒. อัตราการมีงานทา
อัตราการมีงานทําตอกําลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นภาวการณแมีงานทําในตลาดแรงงานของ
จังหวัดวามีสัดสวนมากนอยเพียงใด สําหรับอัตราการมีงานทําในภาคเกษตรของจังหวัดสตูล ซึ่งคํานวณจาก
ผูมีงานทําในภาคเกษตรในจังหวัดตอกําลังแรงงานที่มีงานทําในจังหวัดสตูล คาเฉลี่ยปี ๒๕๕๙ (มกราคมธันวาคม ๒๕๕๙) พบวาอัตราการมีงานทําในภาคเกษตรจังหวัด มีอัตรารอยละ ๔๘.๗๓ โดยเมื่อเทียบกับ
คาเฉลี่ย ปี ๒๕๕๘ พบวาอัตราการจางงานในภาคเกษตรจังหวัดหดตัวลดลง (คาเฉลี่ ยปี ๒๕๕๘ มีรอยละ
๔๙.๔๙) ขณะที่อัตราการจางงานนอกภาคเกษตร มีรอยละ ๕๑.๒๘ เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยปี ๒๕๕๘
พบวาอัตราการจางงานนอกภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น (คาเฉลี่ยปี ๒๕๕๘ มีรอยละ ๕๐.๕๑)

อัตรา (ร้อยละ)

แผนภูมิ อัตราการมีงานทาใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
๕๔
๕๓
๕๒
๕๐.๘๑
๕๑
๕๐
๔๙
๔๙.๑๙
๔๘
๔๗
๔๖

๕๒.๒๐
๕๑.๒๘

๕๐.๙๐
๔๙.๔๙
๕๐.๕๑

๔๙.๑

๔๘.๗๓
๔๗.๘๑

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๙

ปี

๒๕๕๗
๒๕๕๘
อัตราการมีงานทาในภาคการเกษตร
อัตราการมีงานทานอกภาคการเกษตร

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
หมายเหตุ : อัตราการมีงานทําใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด = ผูมีงานทําใน/นอกภาคเกษตรจังหวัด x ๑๐๐
ผูมีงานทําในจังหวัด
เมื่อพิจ ารณาอัตราการมีงานทําเฉพาะในสว นภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคํานวณจากจํานวน
ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด พบวาอัตราการจางงานใน
ภาคการผลิต คาเฉลี่ยปี ๒๕๕๙ มีอัตรา ๖.๕๗ เพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ยปี ๒๕๕๘ ที่มีอัตรารอยละ ๕.๔๗ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ พบวาลดลง (คาเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ มีรอยละ ๖.๖๘)
แผนภูมิ ๔ อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

อัตรา (ร้อยละ)

๘

๖.๖๘

๗

๕.๕๘

๖
๕

๖.๕๗
๕.๔๗

๔.๔๘

๔
๒๕๕๕

๒๕๕๙

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

ปี

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
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หมายเหตุ :
อัตราการจางงานในภาคอุตสาหกรรม =
๑๐๐

ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด x
ผูมีงานทําในจังหวัด

๓. อัตราการว่างงาน
อัตราการวางงานจัง หวัด สตูล คาเฉลี่ย ปี ๒๕๕๙ มีอัต ราการวา งงานคิดเป็นรอยละ ๑.๓๕ และ
เมื่อพิจารณาแผนภูมิประกอบด านลางจะเห็นไดชัดเจนวามีสัดสวนที่ลดลงจากคาเฉลี่ยปี ๒๕๕๘ ที่มีอัตรา
รอยละ ๑.๕๕
แผนภูมิ อัตราการว่างงานจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

อัตรา (ร้อยละ)

๒
๑.
๕
๑
๐.
๕

๑.๕๕
๐.๗

๒๕๕๕

๐.๔
๒๕๕๖

๑.๓๕

๐.๖๗
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

ปี

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล

๐

หมายเหตุ : อัตราการวางงานในจังหวัด = จํานวนผูไมมีงานทําในจังหวัด x ๑๐๐
กําลังแรงงานในจังหวัด
๔. อัตราการบรรจุงาน
อั ต ราการบรรจุ ง านในแต ล ะปี เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การเคลื่ อ นไหวของภาวการณแ
ด า นแรงงาน ซึ่ง สามารถศึก ษาวิเ คราะหแกับ จํา นวนตํา แหนง งานวา ง และจํา นวนผูส มัค รงาน โดยเมื่อ
วิเคราะหแ จํานวนการบรรจุงานที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดดําเนินการ เทียบกับจํานวนตําแหนงงานวางที่
แจง ผา นสํา นัก งานจัด หางานจัง หวัด สตูล จะพบวา อัต ราการบรรจุง านตอ ตํา แหนง งานวา ง ปี ๒๕๕๙
(มกราคม-ธัน วาคม ๒๕๕๙) คิด เป็น รอ ยละ ๗๙.๓๑ โดยมีอัตราลดลงจากปี ๒๕๕๘ ที่มีรอยละ ๙๖.๔๙
ขณะที่ อั ต ราการบรรจุ ง านต อ ผู ส มั ค รงานภาพรวม ปี ๒๕๕๙ มี อั ต ราร อ ยละ ๑๒๐.๘๗ มี สั ด ส ว นที่
ลดลงจาก ปี ๒๕๕๙ ที่มีสัดสวนรอยละ ๑๒๒.๒๑ (ดังแผนภูมิ ๖)
แผนภูมิอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครงาน/ตาแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูล
ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๗ และ ปี ๒๕๕๙
อัตรา (รอยละ)

๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐

๑๒๒.๒๑

๙๖.๔๙

๒๕๕๗

๑๒๑.๕๗

๘๐.๒๔

๒๕๕๙

ปี
อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน
อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวาง
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ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
หมายเหตุ :
๑. อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัดสตูล

= ผูไดรับการบรรจุงานในจังหวัด x ๑๐๐
ผูสมัครงานในจังหวัด
๒. อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด = ผูไดรับการบรรจุงานในจังหวัด x ๑๐๐
ตําแหนงงานวางในจังหวัด
๕. อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
อัตราการจางงานแรงงานตางดาวตอจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด คิดเป็นรอยละ ๔.๗๕ หมายถึง ผูมีงานทํา
ทุกๆ ๑๐๐ คน จะมีการจางแรงงานตางดาวประมาณ ๕ คน และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี ๒๕๕๘ พบวาสัดสวนของ
การจางงานแรงงานตางดาวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ ๑๔๓๒.๒๖

อัตรา (ร้อยละ)

แผนภูมิอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๕ – ปี ๒๕๕๙

๕
๔
๓
๒
๑
๐

๔.๗๕
๒.๔๗
๑.๗๙

๑.๓๓

๐.๓๑
๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙
ปี ดหางานจังหวัดสตูล
ที่มา : สานักงานจั

๖. อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทางานของสถานประกอบการ
อัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานสถานประกอบกิจการ เป็นตัวบงบอกตัวหนึ่ง
ที่แสดงใหเห็ นถึงภาวการณแดานแรงงาน หากนายจางไมปฏิบัติตามกฎหมายสู งยอมสงผลกระทบตอความ
เป็นอยูของลูกจาง ผูใชแรงงาน และสงผลถึงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานตามมา ซึ่งเมื่ อพิจารณาถึงอัตราการ
ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัด ตอจํานวนสถานประกอบการที่
ผานการตรวจทั้งหมดของจังหวัดพบวาในปี ๒๕๕๙ มีอัตราการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
ของสถานประกอบการ คิ ด เป็ น ร อ ยละ ๕.๐๘ ส ว นกฎหมายความปลอดภั ย ในการทํ า งานของสถาน
ประกอบการ มีอัตราการปฏิบัติไมถูกตอง คิดเป็นรอยละ ๓.๑๓
๗. อัตราการเกิดข้อพิพาทแรงงาน/ข้อขัดแย้งในสถานประกอบการ
การเกิดขอพิพาทแรงงานและขอขัดแยงในสถานประกอบการ เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสัมพันธแ
ระหวางนายจางและลูกจาง การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเกิดขอพิพาทแรงงานจะแสดงใหเห็นถึงทิศทาง
ความสัมพันธแระหวางนายจางและลูกจางวามีทิศทางหรือแนวโนมไปในทางใด การเกิดขอพิพาทแรงงานนั้นมี
ผลมาจากการที่ลูกจางไดแจงขอเรียกรองตอนายจาง และหากไมสามารถยุติ หรือตกลงกันไดก็จะเกิดเป็นขอพิพาท
แรงงานขึ้ น สํ า หรั บ จั ง หวั ด สตู ล ไม เ คยมี ข อ พิ พ าทแรงงาน/ข อ ขั ด แย ง ในสถานประกอบการแต อ ย า งใด
อาจเนื่องมาจาก สถานประกอบการในจังหวัดสตูลกวารอยละ ๙๙ เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ทําให
นายจางดูแลสถานประกอบการดูแลลูกจางไดอยางทั่วถึง สงผลใหเกิดความสัมพันธแอันดีระหวางนายจางและ
ลูกจาง
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 สถานการณ์แรงงานจังหวัดสตูล
สถานการณแแรงงานจังหวัดสตูล ๔ ปี ๒๕๕๙ (ชวงเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) นําเสนอขอมูล
ในประเด็นตางๆ ตามลําดับคือ
๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน
๒) การสงเสริมการมีงานทํา
๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
๔) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ
๕) การประกันสังคม
๑) กาลังแรงงาน การมีงานทา การว่างงาน
สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ไดดําเนินการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร โดยในชวง ปี ๒๕๕๙ เดือน
มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดสตูลมีประชากรเฉลี่ย ๒๘๐,๘๖๑ คน โดยสัดสวนของ
ประชากรเพศชายมีมากกวาเพศหญิงเล็กนอย กลาวคือเพศชาย มีจํานวน ๑๔๑,๗๕๒ คน คิดเป็นรอยละ ๕๐.๔๗
ขณะที่เพศหญิง มี ๑๓๙,๑๐๙ คน คิดเป็นรอยละ ๔๙.๕๓ โดยประชากรทั้งหมดพบวาเป็นผูอยูในวัยทํางาน หรื อ
อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปเฉลี่ย มีจํ านวน ๒๑๑,๗๒๕ คน คิดเป็นร อยละ ๗๕.๓๘ ขณะที่ผู มีอายุต่ํากวา ๑๕ ปี เฉลี่ย มี
๖๙,๑๓๖ คน คิดเป็นรอยละ ๒๔.๖๒
แผนภูมิ โครงสร้างประชากรจังหวัดสตูล ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๙ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)
ประชากรรวม
๒๘๐,๕6๑
ผูอยูในวัยทํางาน
(อายุ 15 ปีขึ้นไป)
๒๑๑,๘๑๔

ผูไมอยูในวัยทํางาน
(อายุต่ํากวา 15 ปี)
๖๙,๑๓๘

ผูอยูในกําลังแรงงาน
๑๔,๙๒๒

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน
๖๑,๑๓๒
ผูมีงานทํา
๑๔๗,๓๔๕

ทํางานบาน
๒๒,๘๐๘

ผูวางงาน
๑,๙๘๖

เรียนหนังสือ
๑๓,๒๑๔

ผูรอฤดูกาล
๔๖๓

อื่นๆ
๒๘,๑๑๘

ทีม่ า : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
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ในกลุมผูอยูในวัยทํางาน (ผูมีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) จํานวน ๒๑๑,๗๒๕ คน พบวาเป็นผูอยูในกําลัง
แรงงาน จํานวน ๑๔๙,๒๒๒ คน โดยจําแนกเป็นผูมีงานทํา ๑๔๗,๑๔๕ คน คิดเป็นรอยละ ๙๘.๖๑ ของกําลัง
แรงงานปัจจุบัน ขณะที่ผูวางงาน จํานวน ๑,๙๘๖ คน คิดเป็นรอยละ ๑.๓๓ เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทํา
ระหวางเพศ ปี ๒๕๕๙ จะพบวา เพศชายมีอัตราสวนของการมีงานทําหรืออัตราการจางงานมากกวาเพศหญิง
(คํานวณจากผูมีงานทําจําแนกเพศตอผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด) กลาวคือเพศชายมีอัตรารอยละ ๕๘.๖๐
ขณะที่เพศหญิงมีรอยละ ๔๑.๔๐ และเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะพบวาอัตราการมีงานทําซึ่งคํานวณจาก
สัดสวนผูมีงานทําตอผูอยูในกําลังแรงงาน มีอัตรารอยละ ๙๘.๖๑ นั่นหมายความวาผูอยูในกําลังแรงงาน ๑๐๐
คน จะมีงานทําประมาณ ๙๙ คน ซึ่งอัตราการจางงานในภาพรวม ปี ๒๕๕๙ มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ยปี
๒๕๕๘ ที่มีอัตรารอยละ ๙๘.๒๗
สวนอัตราวางงานซึ่งคํานวณจากผูวางงานตอผูอยูในกําลังแรงงาน มีอัตรา ๑.๓๓ โดยหญิงจะมี
อัตรา การวางงานสูงกวาหญิง กลาวคือ เพศชาย มีจํานวน ๙๔๒ คน (อัตรารอยละ ๑.๐๘) ขณะที่เพศหญิง มี
จํานวน ๑,๐๔๔ คน (อัตรารอยละ ๑.๖๘) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตราการวางงานกับปีที่แลว พบวา เพิ่มขึ้นจาก
คาเฉลี่ยปี ๒๕๕๘ ที่มีอัตรา การวางงานเฉลี่ยรอยละ ๑.๕๕ (รายละเอียดตามตาราง ๑)
ตาราง แสดงประชากรจังหวัดสตูล จาแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๙ (มกราคม –
ธันวาคม ๒๕๕๙)
สถานภาพแรงงาน
ประชากรรวม
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในก่าลังแรงงาน
- ผูมีงานทํา
- ผูวางงาน
- กําลังแรงงานรอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในก่าลังแรงงาน
- ทํางานบาน
- เรียนหนังสือ
- อื่นๆ
ประชากรอายุต่ากว่า ๑๕ ปี
อัตราการว่างงาน

รวม
๒๘๐,๘๖๑
๒๑๑,๗๒๕
๑๔๙,๒๒๒
๑๔๗,๑๔๕
๑,๙๘๖
๔๖๓
๖๒,๑๓๒
๒๒,๘๐๘
๑๓,๒๑๔
๒๖,๑๑๘
๖๙,๑๓๖
๑.๓๓

ชาย
๑๔๑,๗๕๒
๑๐๖,๔๓๕
๘๗,๑๘๕
๘๖,๒๒๘
๙๔๒
๒๐๘
๑๙,๐๕๘
๒๘๙
๖,๔๘๗
๑๒,๒๙๐
๓๕,๓๑๗
๐.๘๗

หญิง
๑๓๙,๑๐๙
๑๐๕,๒๙๐
๖๒,๐๓๘
๖๐,๙๑๗
๑,๐๔๔
๒๕๕
๔๓,๐๗๔
๒๒,๕๑๙
๖,๗๒๗
๑๓,๘๒๙
๓๓,๘๑๙
๐.๔๖

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดสตูล
หมายเหตุ :

๑. อัตราการจางงานตอกําลังแรงงาน
๒. อัตราการวางงาน

= ผูมีงานทํา x ๑๐๐
ผูอยูในกําลังแรงงาน
= ผูว างงาน x ๑๐๐
ผูอยูในกําลังแรงงาน
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๒) การส่งเสริมการมีงานทา
๒.๑. การจัดหางานภายในประเทศ
ภารกิ จ การส งเสริ มให ป ระชาชนมี งานทํ าเป็ น ภารกิ จหลั กของกระทรวงแรงงาน ซึ่ ง ดํ าเนิ นการ
โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล การสงเสริมการมีงานทําในรูปแบบการจัดหางานมีทั้งการหางานในประเทศและ
ตางประเทศ โดยการจัดหางานในจังหวัดสตูล ในชวงปี ๒๕๕๘ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) มีตําแหนงงานวางที่
แจงผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ๓,๐๔๕ อัตรา ซึ่งมีสัดสวนที่ลดลงจากปี ๒๕๕๘ คิดเป็นรอยละ ๔.๖๔
(ปี ๒๕๕๘ มีตําแหนงงานวางทั้งสิ้น ๓,๑๙๓ อัตรา)
ในสว นของยอดผูล งทะเบีย นสมัครงานในปี ๒๕๕๙ นี้ พบวามีจํานวนทั้งสิ้น ๑,๙๙๘ คน ลดลง
จากปี ๒๕๕๘ คิด เป็น รอ ยละ ๒๐.๗๕ (ปี ๒๕๕๘ มีผูล งทะเบีย นสมัครงานทั้ง สิ้น จํา นวน ๒,๕๒๑ คน)
ขณะที่ผูไดรับการบรรจุงานในปีนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๔๑๕ คน ลดลงจากปีที่แลว คิดเป็นรอยละ ๒๑.๖๒
(ปี ๒๕๕๘มีจํานวนทั้งสิ้น ๓,๐๘๑ คน)
แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบตาแหน่งงานว่าง/การสมัครงาน/การบรรจุงาน ปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙
๓,๑๖๓ ๓,๐๔๕
๒,๕๒๑

จานวน (คน)

๓,๐๐๐
๒,๐๐๐

๓,๐๘๑
๒,๔๑๕

๑,๙๙๘

ปี ๒๕๕๘
ปี๒๕๕๙

๑,๐๐๐
๐

ตาแหน่งงาน ผู้ลงทะเบียน บรรจุงาน
ว่าง
สมัครงาน

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
๒.๒.ตาแหน่งงานว่าง
สําหรับตําแหนงงานวางปี ๒๕๕๙ พบวาเป็นชาย ๕๔๒ อัตรา คิดเป็นรอยละ ๑๗.๘๐ ของตําแหนง
งานวางทั้งหมด จะที่เพศหญิงมี จํานวน ๓๕๙ อัตรา คิดเป็นรอยละ ๑๑.๗๙ และไมระบุเพศมี จํานวน ๒,๑๔๔
อัตรา คิดเป็น รอยละ ๗๐.๔๑ การที่ตําแหนงวางไมไดระบุเพศแสดงใหเห็นวาสถานประกอบการหรือนายจาง
พิจารณาเห็นวางานโดยทั่วไป ไมใชวาชายหรือหญิงก็สามารถทําไดเชนกัน หรือไมมีความแตกตางในเรื่องเพศ
ในอีกประการหนึ่ง นายจางพิจารณาเห็นวา การไมระบุเพศจะมีผลดีในดานโอกาสการคัดเลือกมากกวา
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แผนภูมิแสดงตาแหน่งงานว่างในจังหวัดสตูลแยกตามเพศ ปี ๒๕๕๙
ชาย
๕๔๒ อัตรา
๑๗.๘๐%

ไม่ระบุเพศ
๒,๑๔๔ อัตรา
๗๐.๔๑%

หญิง
๓๕๙ อัตรา
๑๑.๗๙%

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผูมาลงทะเบียนสมัครงานในภาพรวม ปี ๒๕๕๙ พบวามีจํานวนทั้งสิ้น ๑,๙๙๘ คน
เป็นชาย ๑,๐๑๔ คน คิดเป็นรอยละ ๕๐.๗๕ และเป็นหญิง ๙๘๔ คน คิดเป็นรอยละ ๔๙.๒๕ และการบรรจุ
งาน มีผูไดรับ การบรรจุใหมีงานทํา ทั้ง สิ้น ๒,๔๑๕ คน โดยสัด สว นของเพศหญิง จะไดรับ การบรรจุง าน
มากกวาเพศชายกลาวคือผูบรรจุงานที่เป็นเพศหญิง มีสัดสวนรอยละ ๕๑.๘๘ (๑,๒๕๓ คน) ขณะที่เพศชายมี
รอยละ ๔๘.๑๒ (๑,๑๖๒ คน)
แผนภูมิแสดงตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/และการบรรจุงานในจังหวัดสตูล
จาแนกตามเพศ ปี ๒๕๕๙
๒,๑๔๔

๒,๕๐๐

จํานวน (คน)

๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๑,๑๖๒
๑,๐๑๔

ตําแหนงวางงาน (อัตรา)

๑,๒๕๓

ผูลงทะเบียนสมัครงาน (คน)

๙๘๔

บรรจุงาน (คน)

๕๔๒

๓๕๙
ชาย

หญิง

ไมระบุ

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

สําหรับตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษา ปี ๒๕๕๙ นี้ พบวา นายจางและสถานประกอบการมี
ความตองการจางงานผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวามากที่สุด จํานวน ๑,๔๐๓ อัตรา รองลงมา
ไดแกระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๙๖๗ อัตรา คิดเป็นรอยละ ๔๖.๐๘ และ ๓๑.๗๖ ตามลําดับ ขณะที่ระดับ
ปริญญาตรี มีตําแหนงงานวางรองรับนอยที่สุดเพียง ๑๐๖ อัตรา คิดเป็นรอยละ ๓.๔๘ สําหรับผูสมัครงานปี ๒๕๕๙
นี้
สวนใหญเป็นผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวน ๑,๑๑๙ คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๔๗ คน
คิดเป็นรอยละ ๕๖.๐๑ และ ๒๒.๓๗ ตามลําดับ ขณะที่ผูสมัครงานระดับปริญญาโทมีนอยที่สุดเพียง ๑ คน คิดเป็น
รอยละ ๐.๐๕
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สําหรับการบรรจุงาน พบวาผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไดรับการบรรจุงานมากที่สุด โดยไดรับ
การบรรจุงานทั้งสิ้น จํานวน ๑,๑๙๔ คน รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน ๖๓๙ คน คิดเป็นรอยละ
๔๙.๔๔ และ ๒๖.๔๖ ตามลําดับ ขณะที่ระดับปริญญาโท มีลูกจางไดรับการบรรจุงานนอยที่สุด จํานวน ๑ คน คิด
เป็นรอยละ ๐.๐๔
แผนภูมิแสดงตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/บรรจุงานในจังหวัดสตูล
จาแนกตามระดับการศึกษา ปี ๒๕๕๙
๒,๐๐๐

จานวน (คน)

๑,๕๐๐

๑,๔๐๓

๑,๐๐๐

๑,๑๑๙ ๑,๑๑๙๔
๙๖๗

๕๐๐
๑๗๑ ๒๑๙

ประถมศึกษาและต่ากว่า

๕๖๙ ๓๖๒
๒๖๐

๖๓๙
๔๔๗
๑๐๖

ปวช./ปวส./อนุปริญญา

ตําแหนงวางงาน (อัตรา)
ผูลงทะเบียนสมัครงาน (คน)
บรรจุงาน (คน)
- ๑ ๑

ปริญญาโท

การศึกษา

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
ดานอาชีพพบวา ปี ๒๕๕๙ นี้ อาชีพที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ ๑) อาชีพเสมียน
เจาหนาที่จํานวน ๙๒๖ อัต รา ๒) พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด จํา นวน ๖๗๕ คน
และ ๓) อาชีพ งานพื้น ฐาน จํานวน ๖๑๗ อัตรา คิดเป็นรอยละ ๓๐.๔๑ ๒๒.๑๗ และ ๒๐.๒๖ ตามลําดับ
ขณะทีอ่ าชีพผูปฏิบัติงานฝีมือดานการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) มีตําแหนงงานวางรองรับนอยที่สุด จํานวน
๓๗ อัตรา หรือคิดเป็นรอยละ ๑.๒๒ สําหรับอาชีพที่มีผูสมัครงานสูงสุดคือ อาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน
๖๓๒ คน รองลงมาคือ อาชีพงานพื้นฐาน จํานวน ๕๐๐ คน คิดเป็นรอยละ ๓๑.๖๓ และ ๒๕.๐๓ ตามลําดับ
สําหรับอาชีพผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส ผูจัดการ มีการสมัครงานนอยที่สุด จํานวน ๑๙ คน คิด
เป็นรอยละ ๐.๙๕ สวนการบรรจุงานมีการบรรจุงานในอาชีพเสมียน เจาหนาที่มากที่สุด จํานวน ๘๐๕ คน
รองลงมาคืออาชีพงานพื้นฐาน จํานวน ๕๖๓ คน หรือคิดเป็นรอยละ ๓๓.๓๓ และ ๒๓.๓๑ ตามลําดับ และ
อาชีพผูปฏิบัติงานฝีมือดานการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) มีการบรรจุพนักงานเขาทํางานนอยที่สุด
จํานวน ๒๗ คน คิดเป็นรอยละ ๑.๑๒
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบข้อมูลตาแหน่งงานว่าง/ผู้สมัครงาน/การบรรจุงานในจังหวัดสตูล
จาแนกตามอาชีพ ปี ๒๕๕๙
๑,๐๐๐

๙๒๖

จานวน (คน)

๘๐๐

๘๐๕

๖๓๒

๖๐๐

๖๗๕
๔๔๗

๔๐๐
๒๐๐
๐

๔๖ ๑๙

๑๓๓
๒๘

๗๓ ๙๘

๒๒๗ ๑๕๐
๙๔

๖๑๗
๕๖๓
๕๐๐

๔๙๕

๓๗ ๒๒ ๒๗

๑๒๔๕๔ ๘๐

๒๖๐
๑๕๗ ๑๖๙

ตําแหนงงานวาง (อัตรา)
ผูลงทะเบียนสมัครงาน (คน)

อาชีพ

บรรจุงาน (คน)

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
หากศึกษาตามประเภทอุตสาหกรรมพบวาประเภทอุตสาหกรรมที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด ๓ อันดับแรก ในปี
๒๕๕๙ คือ ๑) การขายส ง การขายปลี ก การซ อ มแซมยานยนตแ รถจั ก รยานยนตแ จํา นวน ๙๐๓ อั ต รา
๒) การผลิ ต จํา นวน ๘๙๖ อั ต รา และ ๓) ที่พักแรมและบริการดานอาหาร จํานวน ๓๒๖ อัตรา คิดเป็นรอย
ละ ๒๙.๖๖ ๒๙.๔๓ และ ๑๐.๗๑ ตามลําดับ สําหรับอุตสาหกรรมประเภทบริการดานอสังหาริมทรัพยแ การใช
เชา และบริการทางธุรกิจ มีตําแหนงงานวางรองรับนอยที่สุด จํานวน ๑ อัตรา คิดเป็นรอยละ ๐.๐๓ สวนการ
บรรจุงาน พบวาอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานสูงสุด คือการผลิต จํานวน ๗๓๙ คน รองลงมาคือ การขายส ง การ
ขายปลี ก การซ อ มแซมยานยนตแ รถจั ก รยานยนตแ จํา นวน ๗๓๗ คน คิดเป็นรอยละ ๓๐.๖๐ และ ๓๐.๕๒
ตามลําดับ สําหรับอุตสาหกรรมประเภทบริการดานอสังหาริมทรัพยแ การใชเชา และบริการทางธุรกิจ มีการบรรจุ
พนักงานเขาทํางานนอยที่สุด จํานวน ๑ คน หรือคิดเป็นรอยละ ๐.๐๔
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ตาราง แสดงจานวนตาแหน่งงานว่างและการบรรจุงานจังหวัดสตูลจาแนกตามอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๙
ประเภทอุตสาหกรรม
๑. เกษตรกรรม การปุาไม และการประมง
๒. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
๓. การผลิต
๔. การไฟฟูา แก฿ส และการประปา
๕. การกอสราง
๖. การขายปลีก และขายสง การซอมยานยนตแ และจักรยานยนตแ
๗. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
๘. การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม
๙. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
๑๐. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
๑๑. บริการดานอสังหาริมทรัพยแ การใชเชา และบริการทางธุรกิจ
๑๒. การบริหารราชการ และการปูองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคม
ภาคบังคับ
๑๓. กิจกรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตรแและกิจกรรมทางวิชาการ
๑๔. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
๑๕. การศึกษา
๑๖. การบริการดานสุขภาพและงานดานสังคมสงเคราะหแ
๑๗. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
๑๘. การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่นๆ
๑๙. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
๒๐. องคแการระหวางประเทศ และองคแการตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก
๒๑. ไมระบุประเภทอุตสาหกรรม
รวม

ตาแหน่งงานว่าง
อัตรา
ร้อยละ
๖๘
๒.๒๓
๓๐
๐.๙๙
๘๙๖
๒๙.๔๓
๐
๐.๐๐
๖๓
๒.๐๗
๙๐๓
๒๙.๖๖
๓๒๖
๑๐.๗๑
๓๔
๑.๑๒
๑๔๓
๔.๗๐
๕๖
๑.๘๔
๑
๐.๐๓
๑๗๗
๕.๘๑
๖๔
๑๔๓
๕๖
๕๑
๑๑
๑๙
๔
๐
๐
๓,๐๔๕

บรรจุงาน
คน
ร้อยละ
๖๐
๒.๔๘
๑๓
๐.๕๔
๗๓๙
๓๐.๖๐
๐
๐.๐๐
๕๔
๒.๒๔
๗๓๗
๓๐.๕๒
๒๓๙
๙.๙๐
๓๔
๑.๔๑
๔๘
๑.๙๙
๔๙
๒.๐๓
๑
๐.๐๔
๑๗๓
๗.๑๖

๒.๑๐
๖๒
๔.๗๐
๗๘
๑.๘๔
๕๑
๑.๖๗
๕๑
๐.๓๖
๑๑
๐.๖๒
๑๒
๐.๑๓
๓
๐.๐๐
๐
๐.๐๐
๐
๑๐๐.๐๐ ๒,๔๑๕

๒.๕๗
๓.๒๓
๒.๑๑
๒.๑๑
๐.๔๖
๐.๕๐
๐.๑๒
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

ช่วงอายุของแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ในจังหวัดสตูลภาพรวม ปี ๒๕๕๙ พบวาเป็น
แรงงาน ในชวงอายุ ๑๘-๒๔ ปี จํานวน ๑,๓๙๗ อัตรา รองลงมาคือชวงอายุ ๒๕-๒๙ ปี จํานวน ๕๘๒ อัตรา
คิดเป็นรอยละ ๔๕.๘๘ และ ๑๙.๑๑ ตามลําดับ และชวงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีตําแหนงงานวางรองรับน อยที่สุด
จํานวน ๑๖ อัตรา คิดเป็นรอยละ ๐.๕๓ และผูสมัครงานสวนใหญอยูในชวงอายุ ๑๘-๒๔ ปี มากที่สุด จํานวน
๗๗๔ คน รองลงมาเป็นผูสมัครงานในชวงอายุ ๒๕-๒๙ ปี จํานวน ๔๗๔ คน คิดเป็นรอยละ ๓๘.๗๔ และ
๒๓.๗๒ ตามลําดับ ขณะเดียวกันผูอยูในชวงอายุ ๓๐-๓๙ ปี ไดรับการบรรจุงานสูงสุด จํานวน ๗๔๑ คน
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(๓๐.๖๘) รองลงมาคือชวงอายุ ๑๘-๒๔ ปี จํานวน ๖๘๙ คน (๒๘.๕๓) และแรงงานชวงอายุ ๑๕-๑๗ ปี ไดรับ
การบรรจุงานนอยที่สุดเพียง จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นรอยละ ๐.๙๑ (ปรากฏตามแผนภูมิ ๑๕ )
แผนภูมิแสดงการบรรจุงานจังหวัดสตูล จาแนกตามช่วงอายุ ปี ๒๕๕๙
๔๐-๔๙ ปี
๒๓๗ คน
๙.๘๑ %

๕๐-๕๙ ปี๑๕-๑๗ ปี
๗๙ คน ๒๒ คน
๓.๒๗ % ๐.๙๑%

๓๐-๓๙ ปี
๗๔๑ คน
๓๐.๖๘ %

๑๘-๒๔ ปี
๖๘๙ คน
๒๘.๕๓ %

๒๕-๒๙ ปี
๖๔๗ คน
๒๖.๗๙ %

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
๒.๓ แรงงานต่างด้าว
จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ณ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีจํานวน ๖,๕๗๑ คนดังนี้
๒.๓.๑ แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย
ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จังหวัดสตูลมีแรงงานตางดาวถูกกฎหมายคงเหลือ ทั้งสิ้น ๖,๕๗๑ คน
โดยสว นใหญเ ป็น แรงงานตางดาวพิสู จนแสัญชาติและไดรับอนุญาตทํางาน จํา นวน ๓,๖๑๑ คน (รอ ยละ
๕๔.๙๕) รองลงมาคือ แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานตาม MOU จํานวน ๒,๗๙๑ คน (รอยละ ๔๒.๔๗)
แรงงานตางดาวประเภทชั่วคราว (มาตรา ๙) จํานวน ๑๖๔ คน (รอยละ ๒.๕๐) และแรงงานตางดาวที่สงเสริม
การลงทุนและกฎหมายอื่นๆ (มาตรา ๑๒) จํานวน ๕ คน (รอยละ ๐.๐๘)
แผนภูมิ แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทการได้รับอนุญาตคงเหลือ ณ เดือน
ธันวาคม ๒๕๕๙
๓๖๑๑

จานวน (คน)

๔,๐๐๐
๒๗๙๑

๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๐

๑๖๔
๕

ประเภทแรงงานต่างด้าว

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
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หากพิจารณาตามสัญชาติของแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายประเภทชั่วคราว (ตามมาตรา๙)
จํานวน ๑๖๔ คน พบวามีแรงงานตางดาวสั ญชาติจีน มากที่สุ ด จํานวน ๒๘ คน รองลงมาไดแกสั ญชาติ
ฟิลิปปินสแ จํานวน ๑๙ คน คิดเป็นรอยละ ๑๗.๐๗ และ ๑๑.๕๙ ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาถึงอาชีพที่
แรงงานตางดาวเขามาทํางานมากที่สุด คือ ๑) ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ จํานวน ๔๘ คน ๒) ผูบัญญัติ
กฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ ตางๆ จํานวน ๔๗ คน คิดเป็นรอยละ ๒๙.๒๗ และ ๒๘.๖๖
ตามลําดับ
๒.๓.๒ แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
สําหรับแรงงานตางดา วเขาเมืองผิดกฎหมาย ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ คงเหลือ ๒,๕๗๐ คน
โดยเป็นแรงงานตางดาว ๓ สัญชาติมติครม. (พมา ลาว กัมพูชา) จํานวน ๒,๕๓๖ คน และแรงงานตางดาว
ประเภทชนกลุมนอย จํานวน ๓๔ คน คิดเป็นรอยละ ๙๘.๖๘ และ คิดเป็นรอยละ ๑.๓๒
๒.๔ แรงงานไทยในต่างประเทศ
สําหรับปี ๒๕๕๙ มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคแไปทํางานตางประเทศ จํานวน ๔
คน เป็นเพศชายทั้งหมด ๔ คน เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของผูที่แจงความประสงคแเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ พบวาเป็ น ผูจ บการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาและปริญญาตรี (มีสั ดส ว นจํานวนคนที่แจงความ
ประสงคแไวเทากัน ) จํ านวน ๑ คน คิดเป็ นรอยละ ๒๕.๐๐ และระดับปวส. จํานวน ๒ คน คิดเป็นรอยละ
๕๐.๐๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๘ พบกวามีสัดสวนลดลง คิดเป็นรอยละ ๔๒.๘๖ (ปี ๒๕๕๘ มีจํานวน ๗
คน) ไมมีแรงงานไทยที่แจงความประสงคแไปทํางานตางประเทศ ซึ่ง เมื่อ เทีย บกับ ไตรมาสกอ นพบวา มีจํา นวน
ลดลง คิด เป็น รอ ยละ ๑๐๐ (ไตรมาสกอ นแรงงานไทยแจง ความประสงคแไ ปทํ า งานตา งประเทศ
จํา นวน ๒ คน) ในสวนของการอนุญาตใหไปทํางานตางประเทศ ปี ๒๕๕๙ (มกราคม– ธันวาคม ๒๕๕๙)
พบวามีจํ านวนทั้งสิ้น ๔ คน หากพิจารณาตามวิธีการเดินทาง พบวาเดินทางแบบ Re-Entry (การกลับ ไป
ทํางานอีกครั้งหนึ่ง โดยการตออายุสัญญา) ซึ่งมีจํานวน ๔ คน คิดเป็นรอยละ ๘๐.๐๐ และกรมการจัดหางาน
จัดสง จํานวน ๑ คน คิดเป็นรอยละ ๒๐.๐๐ แรงงานไทยในจังหวัดสตูลที่เดินทางไปทํางานตามที่ไดรับอนุญาต
ภาพรวมปี ๒๕๕๙ พบวา เดินทางไปทํางานใน ๒ ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเชีย จํานวน ๒ คน คิดเป็นรอยละ
๔๐.๐๐ และภูมิภาคตะวันออกกลาง จํานวน ๓ คน คิดเป็นรอยละ ๖๐.๐๐
๒.๕ การแนะแนวและส่งเสริมการมีอาชีพ
กิจกรรมที่ดําเนินการอีกดานหนึ่งของสํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล คือ กิจกรรมเพื่อสงเสริม
การมีงานทําในจังหวัดสตูล สําหรับปี ๒๕๕๙ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีงานทํารวม ๕ กิจกรรม มีการ
จัดกิจกรรมทั้งหมด ๖๑ ครั้ง ผูไดรับประโยชนแรวม ๔,๒๑๖ คน กิจกรรมที่จัดมากที่สุด ๓ อันดับแรก ไดแก ๑)
แนะแนวอาชีพ จํานวน ๔๘ ครั้ง ๒) สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน ๘ ครั้ง และ ๓) สงเสริมการ
ประกอบอาชีพเพื่อผูสูงอายุ จํานวน ๓ ครั้ง คิดเป็นรอยละ ๗๘.๖๙ ๑๓.๑๑ และ ๔.๙๒ ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาผูไดรับประโยชนแแยกตามเพศพบวา ผูเขารวมกิจกรรมเพศหญิงมีมากกวาเพศชาย กลาว คือ เพศหญิง
มีรอยละ ๖๒.๒๒ ขณะที่เพศชายมีรอยละ ๓๗.๗๘
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ตาราง กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทาในจังหวัดสตูล จาแนกตามประเภทกิจกรรม ปี
๒๕๕๙ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)
กิจกรรมที่ด่าเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานท่า จ่านวนครั้ง
ผูไดรับประโยชนแ (คน)
ที่จัดกิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
๑. แนะแนวอาชีพ
๒. สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
๓. สงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผูสูงอายุ
๔. อบรมผูรับงาน/ผูนํากลุมรับงานไปทําที่บาน
๕. ประสานใหเกิดการรับงานไปทําที่บาน
รวม

๔๘
๘
๓
๑
๑
๖๑

๑,๔๗๑
๑๒๒
๑,๕๙๓

๒,๒๗๘
๒๙๐
๒๗
๑๔
๑๔
๒,๖๒๓

๓,๗๔๙
๔๑๕
๒๗
๑๔
๑๔
๔,๒๑๖

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
๒.การส่งเสริมคนพิการให้มีงานทา
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการกําหนดยุทธศาสตรแ และมาตรการรองรับ
เพื่อชวยเหลือคนพิการใหมีอาชีพ มีงานทํา มีรายไดเป็นของตนเอง ไมเป็นภาระแกครอบครัวและสังคม และ
ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหมีการจางงานคนพิการ ใน
ระบบสัดสวนโดยสถานประกอบการเอกชนที่มีลูกจางตั้งแต ๑๐๐ คนขึ้นไปตองรับคนพิการเขาทํางานในอัตราสวนลูกจาง
ทุก ๑๐๐ คนตอคนพิการ ๑ คน หากสถานประกอบการใดไมประสงคแจะรับคนพิการเขาทํางานจะต องสงเงิน
เขากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแทน ซึ่งเป็นการชวยเหลือใหคนพิการที่อยูในวัยแรงงานและมีศักยภาพ
ไดมีงานทํา มีอาชีพที่มั่นคงและรายไดที่แนนอน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นสําหรับคนพิการ
ในจังหวัดสตูล ที่ขึ้นทะเบียนไว ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดสตูล มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๗,๕๖๙ คน สัดสวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน คิดเป็นรอยละ ๒.๙๒ เมื่อพิจารณาจํานวนผูพิการแยก
ตามอํ า เภอพบว า มี ผู พิ ก ารในอํ า เภอเมื อ งสตู ล มากที่ สุ ด จํ า นวน ๒,๖๗๘ คน รองลงมาคื อ อํ า เภอละงู
จํานวน ๑,๕๖๐ คน คิดเป็นรอยละ ๓๕.๓๘ และ ๒๐.๖๑ ตามลําดับ สําหรับอําเภอมะนังมีผูพิการนอยที่สุด
จํานวน ๔๗๖ คน หรือรอยละ ๖.๒๙
เมื่อพิจารณาจํานวนคนพิการแยกตามประเภทของคนพิการพบวาผูพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ ทาง
รางกายมีมากที่สุด จํานวน ๓,๖๓๒ คน รองลงมาคือคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย จํานวน ๑,๔๙๔ คน
หรือรอยละ ๔๗.๙๙ และ ๑๙.๗๔ ตามลําดับ สําหรับผูพิการทางออทิสติกมีนอยที่สุด จํานวน ๑๙ คน หรือรอยละ
๐.๒๕
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ตารางแสดงจานวนผู้พิการจังหวัดสตูล แยกตามอาเภอและประเภทความพิการ ณ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
อาเภอ
ทางการ ทางการได้ยิน
เห็น
หรือสื่อ
ความหมาย
เมืองสตูล ๑๕๕
๖๐๓
ละงู
๑๓๓
๒๖๒
ควนโดน
๔๓
๑๕๗
ทาแพ
๓๗
๑๕๒
ควน
๖๓
๑๔๓
กาหลง
ทุงหวา
๔๔
๙๑
มะนัง
๔๐
๘๖
รวม
๕๑๕
๑,๔๙๔

ประเภทความพิการ
ทางการ
ทางจิตใจ
ทาง
ทางการ ทาง พิการ
สติปัญญา เรียนรู้ ออทิ ซ้าซ้อน
เคลื่อนไหว
หรือ
สติก
หรือทางกาย พฤติกรรม
๑,๒๔๕
๑๖๑
๒๙๗
๒๑
๙
๑๘๗
๗๔๕
๑๐๔
๒๐๑
๔
๓
๑๐๘
๓๘๘
๔๗
๘๖
๖
๑
๔๐
๓๙๖
๒๗
๑๒๑
๕
๑
๔๖
๓๐๐
๒๔
๑๐๘
๑
๔
๔๘
๓๑๕
๒๔๓
๓,๖๓๒

๔๒
๑๖
๔๒๑

๘๔
๕๗
๙๕๔

๘
๗
๕๒

๑
๑๙

รวม

๒,๖๗๘
๑,๕๖๐
๗๖๘
๗๘๕
๖๙๑

๒๖
๒๗
๔๘๒

๖๑๑
๔๗๖
๗,๕๖๙

ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
สํา หรับ การรับ ผูพิก ารเขา ทํา งานในสถานประกอบการจัง หวัด สตูล จากรายงานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเรื่องการจางงานคนพิการในสถานประกอบการ ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยแจังหวัดสตูล ประจําปี ๒๕๕๙ ซึ่งกําหนดใหนายจางหรือสถานประกอบการนับจํานวนลูกจางที่ไมใชคน
พิการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อคํานวณคนพิการที่ตองรับเขาทํางานในอัตราสวนลูกจางที่มิใชคนพิการ
ทุกหนึ่งรอยคนตอคนพิ ก ารหนึ่ ง คน เศษของหนึ่ ง ร อ ยคนถ า เกิ น ห า สิ บ คนต อ งรั บ คนพิ ก ารเพิ่ ม อี ก หนึ่ ง
คน ทั้ ง นี้ ก รณี น ายจ า งหรื อ เจาของสถานประกอบที่มีสํานักงานสาขาใหนับจํานวนลูกจางรวมทุกสาขาเขากับ
สํานักงานใหญของนิติบุคคลดวย พบวาอัตราสวนลูกจางที่เป็นคนพิการตามกฎหมายกําหนด คือ ๑๐๐ : ๑ การรับผู
พิการเขาทํางานในสถานประกอบการทั้งสิ้น ๒๔ คน พบวามีการรับผูพิการเขาทํางานทั้งสิ้น จํานวน ๒๘ คน ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑแที่กฎหมายกําหนดไว ๑๑๖.๖๗ %
ตาราง การรับผู้พิการเข้าทางานในสถานประกอบการจังหวัดสตูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ล่าดับที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อสถานประกอบการ

จ่านวนลูกจ้าง
อัตราส่วน
ทั้งหมด
ลูกจ้าง
ไม่รวมคนพิการ ทีเ่ ป็นคนพิการ
(ราย)
๑๐๐:๑ (ราย)
บริษัทผลิตภัณฑแปลากระปองสยาม จํากัด
๑,๐๕๔
๑๑
บริษัทสตูลขนสง (๒๕๑๓) จํากัด
๑๔๔
๑
บริษัทโรงเรื่อยอังสุธน จํากัด
๑๕๓
๒
บริษัทปาลแมไทยพัฒนา จํากัด
๒๓๑
๒
บริษัทกวเางเขิ่นรับเบอรแ (สตูล) จํากัด
๑๔๑
๑
บริษัทเค เอส พี พาราวู฿ด จํากัด
๑๑๐
๑

รับคนพิการเขา
ทํางาน
ตามมาตรา ๓๓
(ราย)
๑๒
๒
๓
๒
๒
๑
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ลาดับที่

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อสถานประกอบการ

หางหุนสวนจํากัด พลายงาม พาราวู฿ด
สหกรณแอิบนูเอาฟ จํากัด
โรงเรียนอนุบาลมุสลิมศึกษา
โรงเรียนมุสลิมศึกษา
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
รวม

จานวนลูกจ้าง
อัตราส่วน
ทั้งหมด
ลูกจ้าง
ไม่รวมคนพิการ ที่เป็นคนพิการ
(ราย)
๑๐๐:๑ (ราย)
๒๔๙
๒
๑๒๕
๑
๑๙๑
๒
๑๐๔
๑
๙๐
๒๔

รับคนพิการเข้า
ทางาน
ตามมาตรา ๓๓
(ราย)
๒
๑
๒
๑
๒๘

ที่มา : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในรอบ ปี ๒๕๕๙ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) ศูนยแพัฒนาฝีมือแรงงานไดดําเนินการฝึกอบรมพัฒนา
ผู ใ ช แรงงานในรู ป แบบต างๆ ได แ ก การฝึ ก เตรี ยมเข าทํ า งาน การฝึ ก ยกระดั บฝี มื อ แรงงาน การทดสอบ
มาตรฐานฝี มือแรงงาน และการฝึ กเสริ มทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยใหมีมาตรฐานทัดเทียม
ประเทศตางๆ ขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยภาพรวม
ของการฝึกตางๆ ใน ปี ๒๕๕๙ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) ดังนี้
การฝึกเตรียมเขาทํางานในรอบ ปี ๒๕๕๙ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๙ คน หากพิจารณาตามกลุมอาชีพ
พบวากลุมอาชีพที่มีการฝึกเตรียมเขาทํางานมี ๔ กลุมอาชีพ ๓ อันดับแรกคือ ๑) ชางเครื่องกล จํานวน ๕๑ คน
คิดเป็นรอยละ ๓๙.๕๓ ๒) ชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน ๓๘ คน คิดเป็นรอยละ ๒๙.๔๖ และ ๓) ชางไฟฟูา
อิเล็กทรอนิกสแ คอมพิวเตอรแ จํานวน ๒๕ คน คิดเป็นรอยละ ๑๙.๓๘ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผูผานการฝึกและได
ทํางานทุกคน มีจํานวนทั้งหมด ๕๒ คน ซึ่งยังมีผูอยูระหวางการดําเนินการฝึก จํานวน ๖๙ คน
สําหรับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ใน ปี ๒๕๕๙ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๗๘ คน อัตราการฝึกลดลงจากปี
ที่แลว กลาวคือ ลดลงรอยละ ๒๕.๘๖ เมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพที่ฝึกสูงสุด ๓ อันดับแรก ไดแก ๑) ธุรกิจ
และบริการ จํานวน ๕๗๕ คน ๒) ชางไฟฟูา อิเล็ กทรอนิกสแ คอมพิวเตอรแ จํานวน ๑๖๐ คน และ ๓) ชาง
อุตสาหกรรมศิลป จํานวน ๑๕๗ คน คิดเป็นรอยละ ๕๓.๓๔ ๑๔.๘๔ และ ๑๔.๕๖ ตามลําดับ สําหรับกลุมชาง
อุตสาหการ มีผูเขารับการฝึกยกระดับนอยที่สุด จํานวน ๔๐ คน คิดเป็นรอยละ ๓.๗๑ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผูผาน
การฝึกในปี ๒๕๕๙ พบวา มีจํานวน ๑,๐๖๒ คน คิดเป็นรอยละ ๙๘.๕๒

หนา 78

ขอมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐

จานวน (คน)

๖๐๐

แผนภูมิ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในจังหวัดสตูล จาแนกตามกลุ่มอาชีพ
ปี ๒๕๕๙ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)
๕๖๔
๕๖๖
๕๗๕

๔๐๐
๒๐๐
๐
๑๖๐
๔๐ ๔๐ ๔๐

ชางอุตสาหการ

๑๕๘

๑๕๘ ๑๕๗

๙๖ ๙๓ ๙๓

ชางเครื่องกล

๑๕๗
๑๕๗
๕๐ ๕๐ ๕๐

ชางไฟฟูา และ
คอมพิวเตอรแ

ชางอุตสาหกรรมศิลป เกษตรอุตสาหกรรม

กลุ่มอาชีพ

ธุรกิจและบริการ

ผูเขารับการฝึก
ผูผานการฝึก
ไดทํางาน

ที่มา : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
นอกจากนี้ศูนยแพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูลยังไดมีการฝึกเสริมทักษะใหกับผูสนใจ โดยใน ปี ๒๕๕๙
(มกราคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) พบวามีผูเขารับการฝึกเสริมทักษะทั้งสิ้น จํานวน ๖๓๕ คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี
๒๕๕๘พบวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากคิดเป็นรอยละ ๔๐.๑๘ และหากพิจารณากลุมอาชีพพบวามีการฝึก
๖ กลุมอาชีพ คือ ๑) กลุมชางกอสราง จํานวน ๑๙๗ คน คิดเป็นรอยละ ๓๑.๐๒ ๒) ชางอุตสาหการ จํานวน ๔๕
คน คิ ด เป็ น ร อ ยละ ๗.๐๙ ๓) ช า งเครื่ อ งกล จํ า นวน ๔๘ คน คิ ด เป็ น ร อ ยละ ๗.๕๖ ๔) กลุ ม ช า งไฟฟู า
อิเล็กทรอนิกสแ คอมพิวเตอรแ จํานวน ๔๘ คน คิดเป็นรอยละ ๗.๕๖ ๕) อุตสาหกรรมศิลป จํานวน ๑๗๐ คน คิด
เป็นรอยละ ๒๖.๗๗ คน และ ๖) ธุรกิจและบริการ จํานวน ๑๒๗ คน คิดเป็นรอยละ ๒๐.๐๐ เมื่อพิจารณาถึงผู
ผานการฝึกพบวามี รอยละ ๙๙.๐๖ และผูผานการฝึกไดงานทําทุกคน
นอกจากการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานในรูปแบบตางๆ ที่กลาวมาแลว ศูนยแพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัด ยังมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานใหกับผูสนใจ โดยใน ปี ๒๕๕๙ มีผูเขารับการทดสอบทั้งสิ้น ๓๔๘
คน กลุ ม อาชี พ ที่ มี ผู ส นใจเข า ทดสอบมากที่ สุ ด ๓ อั น ดั บ แรก ได แ ก ๑) กลุ ม ช า งไฟฟู า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สแ
คอมพิวเตอรแ จํานวน ๓๐๐ คน คิดเป็น รอยละ ๘๖.๒๑ ๒) กลุมชางกอสราง จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นรอยละ
๖.๓๒ ๓) กลุมชางเครื่องกล จํานวน ๑๖ คน คิดเป็นรอยละ ๔.๖๐
 การสาธารณสุข
(๑) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานด้านสาธารณสุข
จั ง หวั ด สตู ล มี ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ภาครั ฐ คื อ โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลชุ ม ชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยแสุขภาพชุมชน จังหวัดสตูลไมมีโรงพยาบาลเอกชน มีแตสถาน
บริการที่ใหบริการในคลินิกเวชกรรม ทันตกรรม และรานขายยา
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ตาราง แสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดสตูล
สถานบริการสาธารณสุข
๑. โรงพยาบาลทั่วไป (๑๘๖ เตียง)
- โรงพยาบาลสตูล
๒. โรงพยาบาลชุมชน (๖๐ เตียง)
- โรงพยาบาลละงู
๓. โรงพยาบาลชุมชน (๓๐ เตียง)
- โรงพยาบาลควนโดน
- โรงพยาบาลควนกาหลง
- โรงพยาบาลทาแพ
- โรงพยาบาลทุงหวา
- โรงพยาบาลมะนัง
๔. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
๕. ศูนยแสุขภาพชุมชน

หน่วยงานด้านสาธารณสุข
๑ แหง ๑. หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ ๗
๑ แหง
๕ แหง

๕๕ แหง
๔ แหง
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๐

(๒) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข/จานวนเตียงต่อจานวนประชากร
จังหวัดสตูล มีจํานวนสถานบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมของจํานวนเตียงตอจํานวนประชากร ดังนี้
ตาราง แสดงจานวนสถานบริการสาธารณสุขและอัตราส่วนเตียงต่อประชากร
สถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลละงู
โรงพยาบาลควนโดน
โรงพยาบาลควนกาหลง
โรงพยาบาลทาแพ
โรงพยาบาลทุงหวา
โรงพยาบาลมะนัง

จ่านวนประชากร
๑๑๓๖๗๓
๗๑๔๘๕
๒๖๑๒๙
๓๔๕๑๙
๒๘๙๔๓
๒๓๙๐๘
๑๗๙๐๒

จ่านวนเตียง
๑๘๖
๖๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

อัตราส่วนเตียง : ประชากร
๑ : ๖๑๑
๑ : ๑,๑๙๑
๑ : ๘๗๑
๑ : ๑,๑๕๑
๑ : ๙๖๕
๑ : ๗๙๗
๑ : ๕๙๗

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๐
(๓) ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕9
จังหวัดสตูล มีขอมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนในชวงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดังนี้
ตาราง แสดงข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ
อัตราเกิด : ๑๐๐๐ ประชากร
อัตราตาย : ๑๐๐๐ ประชากร
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ %

เป้าหมาย
แผนฯ๑๑

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

- ๑๖.๘๖ ๑๖.๑๘ ๑๔.๗๑ ๑๔.๔๕ ๑๓.๐๔
- ๕.๔๒ ๕.๒๕ ๕.๒๓ ๕.๓๑ ๕.๒๑
๑.๒ ๑.๑๔ ๑.๑๐ ๐.๙๕ ๐.๙๑ ๐.๗๘
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สถิติชีพ/สถานะสุขภาพ
อัตราสวนมารดาตาย:เกิดมีชีพ ๑๐๐๐๐๐ คน
อัตราทารกตายปริกาํ เนิด: การเกิด ๑๐๐๐ คน

ทารกแรกเกิดมีน้ําหนักต่าํ กวา ๒,๕๐๐ กรัม
ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภแ

เป้าหมาย
แผนฯ๑๑

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ไมเกิน ๑๕ ๓๙.๖๒ ๑๙.๗๖ ๖๑.๓๗ ๐.๐๐ ๔๖.๖๗
ไมเกิน ๙ ๗.๑๐ ๘.๔๔ ๕.๙๑ ๘.๕๙ ๕.๑๒
ไมเกินรอยละ ๗ ๘.๖๓ ๗.๖๘ ๗.๔๕ ๘.๓๕ ๗.๙๒
ไมเกินรอยละ ๒๕ ๒๔.๐๓ ๒๗.๗๒ ๒๖.๔๐ ๒๕.๙๙ ๒๔.๓๓
ไมเกินรอยละ ๑๐ ๑๘.๑๑ ๑๒.๗๘ ๑๓.๙๐ ๑๔.๐๑ ๑๔.๔๐

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๐
(๔) ขอมูลโรคที่ตองเฝูาระวังทางระบาดวิทยา จํานวน ๑๐ อันดับแรก ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
จังหวัดสตูล มีขอมูลโรคที่ตองเฝูาระวังทางระบาดวิทยา ในชวงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ดังนี้
ตาราง แสดงโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โรค

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
จานวน อัตราป่วย : จานวน อัตราป่วย : จานวน อัตราป่วย : จานวน อัตราป่วย : จานวน อัตราป่วย :
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
๑. อุจจาระรวง
๕,๓๔๗ ๑,๗๘๘.๔๔ ๔,๕๗๗ ๑,๕๐๘.๔๑ ๕,๔๕๗ ๑,๗๗๔.๖๕ ๔,๙๘๐ ๑,๖๑๙.๕๓ ๕๐๓๙ ๑๖๐๘.๗๙
๒. ปอดบวม
๕๙๓ ๑๙๘.๓๔ ๕๐๒ ๑๖๕.๔๔ ๕๔๕
๑๗๗.๒๔ ๖๔๓ ๒๐๙.๑๑ ๗๓๒ ๒๓๓.๗๐
๓. ตาแดง
๖๙๗ ๒๓๓.๑๓ ๕๙๔ ๑๙๕.๗๖ ๑,๗๗๙
๕๗๘.๕๔ ๖๑๔ ๑๙๙.๖๘ ๔๗๘ ๑๕๒.๖๑
๔. ไขเลือดออก
๔๒๖ ๑๔๒.๔๙ ๓๗๖ ๑๒๓.๙๒ ๑๘๑
๕๘.๘๖ ๑๕๒
๔๙.๔๓ ๓๔๖ ๑๑๐.๔๗
๕. มือ เทา ปาก
๑๑๙
๓๙.๘๐ ๑๘๔
๖๐.๖๔ ๑๘๗
๖๐.๘๑ ๒๙๕
๙๕.๙๔ ๒๕๕
๘๑.๔๑
๖. สุกใส
๔๙๒ ๑๖๕.๒๓ ๔๖๖ ๑๕๓.๕๘ ๕๑๗
๑๖๘.๑๓ ๓๑๑ ๑๐๑.๑๔ ๒๑๙
๖๙.๙๒
๗. ไขหวัดใหญ
๖๑
๒๐.๔๐
๖๙
๒๒.๗๔ ๑๑๖
๓๗.๗๒
๖๘
๒๒.๑๑ ๑๓๔
๔๒.๗๘
๘. อาหารเป็นพิษ
๑๑๔
๓๘.๑๓
๙๘
๓๒.๓๐ ๑๑๐
๓๕.๗๗
๘๗
๒๘.๒๙
๗๖
๒๔.๒๖
๙. งูสวัด
๑๑๔
๓๘.๑๓
๕๐
๑๖.๔๘
๗๔
๒๔.๐๗
๗๖
๒๔.๗๒
๗๐
๒๒.๓๕
๑๐.โรคติดตอทาง
๔๕
๑๕.๐๕
๓๖
๑๑.๘๖
๔๘
๑๕.๕๑
๔๔
๑๔.๓๑
๔๔
๑๔.๐๕
ระบบสืบพันธแ

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๐
(๕) ข้อมูลสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรก ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘
จังหวัดสตูล มีขอมูลสาเหตุการตาย ในชวงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดังนี้
ตาราง แสดงสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โรค

๑. มะเร็ง (รวมทุกชนิด)
๒. ปอดอักเสบ

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย :
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
๑๑๙ ๓๙.๑๒ ๑๑๑
๓๖.๐๐ ๑๓๒
๔๒.๔๓ ๑๔๗ ๔๖.๘๑ ๑๖๗ ๕๒.๗๕
๓๕ ๑๑.๕๑ ๔๐
๑๒.๙๗ ๕๑
๑๖.๔๐ ๗๖ ๒๔.๒๐ ๑๐๖ ๓๓.๔๘
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โรค

ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘
ปี ๒๕๕๙
จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย : จานวน อัตราตาย :
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
๓. หลอดเลือดสมอง
๖๖ ๒๑.๗๐ ๖๑
๑๙.๗๘ ๗๖
๒๔.๔๓ ๑๐๑ ๓๒.๑๖ ๙๑ ๒๘.๗๔
๔. หัวใจ/หัวใจขาดเลือด
๔๓ ๑๔.๑๔ ๙๗
๓๑.๔๖ ๑๐๐
๓๒.๑๕ ๑๐๑ ๓๒.๑๖ ๘๑ ๒๕.๕๘
๕. โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท
๑๒
๓.๙๕ ๒๕
๘.๑๑ ๓๖
๑๑.๕๗ ๕๓ ๑๖.๘๘ ๖๕ ๒๐.๕๓
๖. อุบัติเหตุจากการขนสง
๗๗ ๒๕.๓๒ ๘๑
๒๖.๒๗ ๕๙
๑๘.๙๗ ๕๔ ๑๗.๑๙ ๖๒ ๑๙.๕๘
๗. ติดเชื้อในกระแสเลือด
๗๕ ๒๔.๖๖ ๗๖
๒๔.๖๕ ๕๒
๑๖.๗๒ ๖๗ ๒๑.๓๓ ๕๖ ๑๗.๖๙
๘. ไตวาย
๒๙
๙.๕๓ ๓๓
๑๐.๗๐ ๔๖
๑๔.๗๙ ๓๑
๙.๘๗ ๔๖ ๑๔.๕๓
๙. โรคเรื้อรังของระบบทางเดิน
๒๓
๗.๕๖ ๑๖
๕.๑๙ ๓๓
๑๐.๖๑ ๓๗ ๑๑.๗๘ ๔๓ ๑๓.๕๘
หายใจสวนลาง
๑๐. สาเหตุภายนอกอื่น
๒๖
๘.๕๕ ๓๕
๑๑.๓๕ ๓๔
๑๐.๙๓ ๔๑ ๑๓.๐๖ ๓๙ ๑๒.๓๑
จากอุบัติเหตุ

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๐
(๖) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
จังหวัดสตูล มีขอมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ในชวงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดังนี้
ตาราง แสดงจานวนอาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ปี พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

จ่านวนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (คน)
๔,๙๘๙
๕,๑๐๓
๕,๑๒๔
๕,๑๒๔
๕,๐๑๒

จ่านวนหลังคาเรือน
๘๙,๙๕๗
๙๒,๘๒๘
๙๕,๔๖๗
๙๗,๗๓๘
๙๙,๓๙๕

อัตราส่วน อสม. :
จ่านวนหลังคาเรือน
๑ : ๑๘
๑ : ๑๘
๑ : ๑๘
๑ : ๑๙
๑ : ๑๙
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๐

 การศึกษา
จังหวัดสตูล มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น ๒๔๒ แหง ดังนี้
- สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จํานวน ๑๖๑ แหง
ครู/อาจารยแ ๑,๖๘๕ คน ผูสอนตําแหนงอื่น ๆ ๔๘๘ คน นักเรียน/นักศึกษา ๒๗,๙๙๖ คน
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ จํานวน ๑๒ แหง
ครู/อาจารยแ ๗๒๓ คน ผูสอนตําแหนงอื่น ๆ ๙๓ คน นักเรียน/นักศึกษา ๙,๖๔๔ คน
- สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จํานวน ๔๑ แหง
ครู/อาจารยแ ๑,๔๒๓ คน นักเรียน/นักศึกษา ๑๙,๘๘๐ คน
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- สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๘ แหง
ครู/อาจารยแ ๑๖๒ คน ผูสอนตําแหนงอื่น ๆ ๒๖ คน นักเรียน/นักศึกษา ๓,๑๒๔ คน
- สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา จํานวน ๓ แหง
ครู/อาจารยแ ๑๖๓ คน ผูสอนตําแหนงอื่น ๆ ๗๖ คน นักเรียน/นักศึกษา ๒,๒๙๓ คน
- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๒ แหง
ครู/อาจารยแ ๒๓ คน ผูสอนตําแหนงอื่น ๆ - คน นักเรียน/นักศึกษา ๒๐๗ คน
- การศึกษาพิเศษ จํานวน ๒ แหง
ครู/อาจารยแ ๖๓ คน ผูสอนตําแหนงอื่น ๆ ๒๐ คน นักเรียน/นักศึกษา ๙๔๔ คน
- สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล จํานวน ๑ แหง
ผูสอนตําแหนงอื่น ๆ ๑๖ คน นักเรียน/นักศึกษา ๒๘ คน
- วิทยาลัยชุมชนสตูล จํานวน ๑ แหง
ครู/อาจารยแ ๑๙ คน ผูสอนตําแหนงอื่น ๆ ๑๕ คน นักเรียน/นักศึกษา ๘๒๒ คน
- การศึกษาโดยครอบครัว จํานวน ๒ แหง
ผูสอนตําแหนงอื่น ๆ ๓ คน นักเรียน/นักศึกษา ๔ คน
ปัญหาด้านการศึกษา
พระราชบั ญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายแมบทดานการศึกษากําหนดวา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้ นฐานไมนอยกวาสิบสองปี ที่รัฐตองจัดไดอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล และสถานศึกษาในสังกัด จึงไดดําเนินงานตามแนวทาง
ดังกลาวพอสรุปปัญหาไดดังนี้
ด้ า นปริ ม าณ สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาสตู ล มีส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
จํานวน ๑๖๑ แหง ในรอบ ๕ ปีการศึกษาที่ผานมา (ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มีจํานวนนักเรียนลดลงอยาง
ตอเนื่องตามลําดับ ดังนี้
ปีการศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

จ้านวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง
๒๙,๒๐๒
๒๘,๕๓๙
๒๘,๓๒๗
๒๘,๒๒๗
๒๗,๙๙๖

ร้อยละทีล่ ดลง
๒.๒๗
๐.๗๔
๐.๓๕
๐.๘๒

ด้านคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สรุปไดดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน
๕ กลุมสาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ย รอยละ ๕๐.๖๖ รองลงมา
คือ สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๔๖.๒๙ และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ ภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ ๒๙.๘๖ มีคะแนนรวมเฉลี่ยรอยละของทุกวิชา ๔๑.๑๗ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ยรอย
ละของทุกวิชากับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบวา ลดลงรอยละ ๑.๔๖
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ใน ๕ กลุม
สาระวิชา สาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ สังคมศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย รอยละ ๔๓.๓๒ รองลงมาคือ
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ ๔๑.๐๕ และสาระวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ คณิตศาสตรแ มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละ ๒๓.๒๐ มีคะแนน มีคะแนนรวมเฉลี่ยรอยละของทุกวิชา ๓๓.๑๘ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนรวมเฉลี่ย
รอยละของทุกวิชากับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบวา ลดลงรอยละ ๐.๔๒
ที่มา : สพป. สตูล
ขอมูล ณ เดือน เมษายน ๒๕60

 ความมั่นคง
(๑) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
๑.สถานการณ์ทั่วไป
๑.๑ สภาพภูมิศาสตร์และพื้นที่ผลิตยาเสพติด
สภาพทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนฝั่งอันดามันที่ติดตอกับประเทศมาเลเซีย มีลา
คลองนอยใหญไหลออกสูทะเลในหลายพื้นที่ เชน อาเภอเมืองสตูล อาเภอละงู อาเภอทุงหวาและอาเภอทาแพ
ทาใหมีเสนทางเอื้ออานวยตอการลาเลียงยาเสพติดผานไปยังประเทศเพื่อนบานใกลเคียงและประเทศที่สาม
พื้นที่ผลิตยาเสพติด ไมปรากฏขาวสารที่บงชี้วาจังหวัดสตูลเป็นแหลงผลิตยาเสพติดชนิดอื่นใด ยกเวน
พืชกระทอมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธแสัตวแปุาเทือกเขาบรรทัด ซึ่งที่ผานมายังไมปรากฎ
วามีการลักลอบนาออกนอกพื้นที่
การนาเข้ายาเสพติด
จากขอมูลการจับกุมและขอมูลการขาว พบวา ยังคงมีการนาเขายาเสพติดอยางตอเนื่อง โดยกลุมนัก
คายาเสพติดตางประเทศและชาวไทย ยาเสพติดที่มีการลักลอบนาเขา ไดแก พืช กระทอมจากประเทศ
มาเลเซีย รูปแบบการนาเขา มีทั้งนาเขามาพรอมตัวบุคคลและการซุกซอนในยานพาหนะ เชน ซุกซอนในที่ไว
สัมภาระทายรถ ชองลั บภายในรถยนตแ เป็นตน ซึ่งสว นใหญนาเขาผ านชองทางชายแดนดานวังประจัน
อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล และใชชองทางธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดสตูลมีอาณาเขตติดตอกับประเทศมาเลเซียคือ
รัฐเปอรแลิส และรัฐเคดาหแ ทางบกมีพื้นที่ติดตอระยะทางประมาณ ๕๖ กม. ทางทะเล ประมาณ ๑๔๔.๘ กม.
ซึ่งเป็นชองทางใหกลุมผูคาใช ในการลักลอบนาเขาพืชกระทอม และปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญคือในรัฐที่มีพื้นที่
ติดตอกับจังหวัดสตูล (รัฐเปอรแลิส และรัฐเคดาหแ) มีการสนับสนุนใหปลูกพืชกระทอมเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อใช
ผลิตยาสมุนไพรแกความดัน และกฎหมายของประเทศมาเลเซียนั้น พืชกระทอมไมผิดกฎหมายและไมไดเป็นยา
เสพติด
การส่งออกยาเสพติด
ส ว นใหญ เ ป็ น กั ญ ชาอั ด แท ง โดยลั ก ลอบน าเข า จากประเทศลาวผ า นช อ งทางชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แลวลาเลียงมายังพื้นที่ภาคใตตามเสนทางถนนสายหลัก และสายรอง เขาสูพื้นที่ภาคใต
และจังหวัดสตูล โดยมีเปูาหมายคือจาหนายในพื้ นที่และสงออกไปประเทศเพื่อนบาน สาหรับจังหวัดสตูลมี
เสนทางลาเลียงยาเสพติดทางบก ๒ เสนทาง คือ
เสนทางที่ ๑ คือเสนทางสายอาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นาเขาทางอาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
เสนทางที่ ๒ คือ เสนทางสายอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นาเขาทางอาเภอทุงหวา จังหวัดสตูล
จากนั้นนามาเก็บพักไว ณ สถานที่ที่เอื้อตอการหลบเลี่ยงตรวจคนของเจาหนาที่ตามลาคลองและเกาะแกง
ตางๆ กอนสงออกไปยังประเทศมาเลเซีย หรือประเทศที่สาม ดวยพาหนะหรือเรือยนตแที่มีความเร็วสูง หรือ
เรือประมงที่ดัดแปลงเพื่อซุกซอนยาเสพติด ผานชองทางธรรมชาติที่เป็นลาคลองใหญนอยและเกาะแกง
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จากขอมูลการจับกุมและขอมูลการขาวในหวงตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ พบวา ในพื้นที่ 7
จังหวัดชายแดนใต จังหวัดสตูลยังคงมีการระบาดของยาเสพติดมากเปนอันดับ 4 ซึ่งยาเสพติดที่ระบาด มาก
ที่สุดในจังหวัดสตูล ไดแก พืชกระทอม รองลงมาเปนยาบา และกัญชาแหง โดยมีพื้นที่คาและแพรระบาดยา
เสพติดหลัก 3 อันดับ ไดแก
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
ปงบฯ 59 อ.เมืองสตูล 30.82%
อ.ละงู 25.31%
อ.ทาแพ 10.65%
ปงบฯ 58 อ.เมืองสตูล 29.53%
อ.ละงู 24.13 %
อ.ควนโดน 11.44%
ขอมูลระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จากสานักงาน ป.ป.ส.ภาค ๙
คาอธิบาย ขอมูล ที่ใชในการวิเคราะหแ สถานการณแความรุนแรง ประกอบดวย ผลการจับกุมคดียาเสพติด
ผลการบาบัดรักษาผูเสพ ผูติดยาเสพติด ขอมูลดานการขาวที่ระบุพื้นที่การแพรระบาด
กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด (ผู้เสพ)
1. กลุมเกษตรกร รอยละ 43.00
2. กลุมรับจาง รอยละ 49.00
3. กลุมวางงาน รอยละ 2.00
โดยพบวากลุมเกษตรกรมีแนวโนมการใชยาฯ มากขึ้นจากรอยละ 40.59 ในปี 57 เป็นรอย
ละ 50.00 ในปี 58 เพิ่มขึ้นรอยละ 9.99
กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด (อายุผู้เสพ)
1. กลุมอายุ 18 – 24 ปี รอยละ 42.15
2. กลุมอายุ 12 – 17 ปี รอยละ 24.13
3. กลุมอายุ 25 – 29 ปี รอยละ 14.24
โดยพบวากลุมผูมีอายุระหวาง 18 – 24 ปี เป็นกลุมที่มีความเสี่ยงในการใชสารเสพติดมาก
ที่สุด และมีสัดสวนการเขารับการบาบัดรักษาเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 7.11
ประเภทสารเสพติดที่มีผู้เข้าบําบัด
1. ยาบา รอยละ 51.98
2. พืชกระทอม รอยละ 33.62
3. กัญชา รอยละ 11.02
โดยพบวา ยาบา ยังคงเป็นยาเสพติดที่มีผูเขาบาบัดเป็นอันดับ 1 ตามดวยพืชกระทอม ที่มีสัดสวนผู
เขาบาบัดเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 9.83 เป็นรอยละ 33.62 (สูงขึ้นร อยละ 23.79) ซึ่งสอดคลองกับสถิติการ
แพรระบาดของยาเสพติดประเภทพืชกระทอมที่เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน
แนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดสตูลจะดาเนินการภายใต ๘ ยุทธศาสตรแหลั ก ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด ประจาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ที่ผานความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ส. เมื่อ ๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ เพื่อใชขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ใหประสบผลสาเร็จ และแผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบานชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ดังนี้
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๑.แผนยุทธศาสตรแการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ประกอบดวย
ยุทธศาสตรแที่ ๑ การปูองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
ยุทธศาสตรแที่ ๒ การควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด
ยุทธศาสตรแที่ ๓ การแกไขปัญหาผูเสพผูติดยาเสพติด
ยุทธศาสตรแที่ ๔ ความรวมมือระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรแที่ ๕การสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีใหสังคม
ยุทธศาสตรแที่ ๖การสรางสภาพแวดลอมเพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตรแที่ ๗ การมีสวนรวมภาคประชาชน
ยุทธศาสตรแที่ ๘ การบริหารจัดการอยางบูรณาการ
๒. แผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบานชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
การดาเนินการ ๙ ขั้นตอนสูหมูบานชุมชนเขมแข็ง
(๑) การสืบสภาพชุมชน
(๒) การพบปะแกนนาหมูบาน/ชุมชน (ประชาคม ครั้งที่ ๑)
(๓) ประกาศวาระหมูบาน/ชุมชน ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
(๔) การรณรงคแใหความรู
(๕) การจาแนกผูมีพฤติการณแ (ประชาคม ครั้งที่ ๒)
- ผูเสพ รานงานจังหวัด สงเขาบาบัด
- ผูคา/ผูตองสงสัย รายงานจังหวัดเพื่อกาหนดมาตรการปูองกันและปราบปราม ยาเสพติด
(๖) การสรางภูมิคุมกัน ทั้งในมิติเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ประชาชนทั่วไป
และผูใชแรงงาน
(๗) การรับรองครัวเรือน (ประชาคม ครั้งที่ ๓)
(๘) การใชมาตรการทางสังคม
(๙) การรักษาสถานะชุมชนเขมแข็ง สรางเครือขาย เฝูาระวัง ดารงคแความสัมพันธแ
นอกเหนือจากแนวทางดังกลาวจะมีการเนนหนักตามบริบทของพื้นที่สตูล ซึ่งกาหนดใหการเรงรัด
ปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสาคัญระดับจังหวัด โดยจะดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การดาเนิ น งานตามโครงการรณรงคแปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด (TO BE
NUMBER ONE) ใหครอบคลุมสถานศึกษา โรงงานและสถานประกอบการ หมูบาน/ชุมชน
๒. การนาผูเสพพืชกระทอมเขารับการบาบัดในรูปแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อ
หวังมุงลดจานวนผูเขาสูการเสพ/ติด ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ที่มีความรายแรงตอไป
๓. การใชบทบาทของผูนาศาสนาในการขับเคลื่อนการปูองกันยาเสพติด
ผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
1 รางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเดนระดับภาค
2 รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเดนระดับภาค
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดพืชกระท่อม
จัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดพืชกระทอม “คายคนดีศรีสโตย” จานวน 13 คาย มีผูเขา
คายทั้งสิ้น 550 คน
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๑. ผูนาทองที่ ผูนาทองถิ่น และกลุมพลังมวลชนยังขาดการมีสวนรวมกับทางราชการเทาที่ควร
๒. สถาบันครอบครัวมีสวนรวมในการปูองกันปัญหายาเสพติดคอนขางนอย
แนวทางแก้ไข
- ใหสวนราชการที่เกี่ยวของไดเรงการประชาสัมพันธแเชิงรุก เพื่อใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
เขามามีบทบาท ในการแกไขปัญหา ทั้งเนนย้าใหสวนราชการที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงปัญหา และมีจิตสานึก
ในการแกไขปัญหาอยางจริงจัง โดยเฉพาะบทบาทของครอบครัว
๒. ประชาชนขาดความไววางใจเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ทาใหไมไดรับขอมูลจริง ไมวาดานผูคา
ผูเสพ เพราะเกรงจะไมปลอดภัยทั้งตอตนเองและบุคคลรอบขาง
แนวทางแก้ไข
- เรงสรางความเขาใจ และการไววางใจเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะเป็นไปได
ควรนารูปแบบแนวทางตามโครงการชุมชนอุนใจไดลูกหลานกลับคืนมาใชในทุกหมูบาน/ชุมชน เพราะจะมี
ความเขมขนในการดาเนินงานทาใหสามารถแกไขปัญหาไดดียิ่งขึ้น
3. จังหวัดสตูลมีครูตารวจ D.A.R.E. จานวน 32 คน ไมเพียงพอกับสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้น ป.๕ ป.๖ จานวน 183 โรงเรียน
แนวทางแก้ไข
- ควรจัดงบประมาณเพื่ออบรมครูตารวจ D.A.R.E. เพิ่มเติม หรือการอบรมวิทยากรจาก
หนวยงานอื่นเพื่อทดแทนกรณีครูตารวจ D.A.R.E. มีไมเพียงพอ
4. สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสตูล ในฐานะผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ
สถานศึกษาทุกสั งกัดในจังหวัด ซึ่งไมมีอานาจในการบังคับบัญชา ทาใหการรายงานสถานการณแยาเสพติด
ขอมูลสารสนเทศ การเขาไปตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน สถานศึกษาบางแหงไมใหความรวมมือ ทั้งยัง
ปกปิดขอมูลที่แทจริง ทาใหขอมูลที่ไดรับไมตรงกับความเป็นจริง มีผลใหการสรุปผลการดาเนินงานลาชาไมตรง
ตามกาหนดเวลา
แนวทางแก้ไข
- ใหผูรับผิดชอบในระดับนโยบาย (กระทรวง ทบวง กรม) สั่งการใหหนวยงานที่อยูในสังกัด
ดาเนินการตามนโยบาย และใหมีการบูรณาการรวมมือกันในการแกไขปัญหายาเสพติดในพื้นดวย (ทั้งในระดับ
จังหวัด/อาเภอ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
1. ผูที่ผานการบาบัดแลวบางสวนกลับไปเสพซ้าอีก เพราะยังคบหาสมาคมกับเพื่อนกลุมเดิม
แนวทางแก้ไข
- ใหผูผานการบาบัดและชุมชนตระหนักวาการแกไขปัญหาในพื้นที่เป็นความรับผิดชอบของ
ทุกคน และรวมมือกันในการปูองกันและแกไขปัญหา
2. มีการระบาดของยาแกไอและยาแกปวด เพราะเยาวชนคิดวาไมผิดกฎหมายและยาชนิดนี้
ไมมีโทษตอรางกาย
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แนวทางแก้ไข
- เรงประชาสัมพันธแ และมอบผูเกี่ยวของไดทาความเขาใจตอเยาวชน
3. ในระบบบังคับบาบัดมีปริมาณคดีตรวจพิสูจนแและฟื้นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เกินกวา
เปู าหมายที่กาหนดกวาเทาตัว ส งผลตอการดาเนินการ คือ อัตรากาลั งพนักงานเจาหนาที่ของส านักงาน
คุมประพฤติมีไมเพียงพอ ไมสามารถทางานไดทันกาหนดเวลาตามกฎหมาย และสงผลตอการทางานใน เชิง
คุณภาพ
แนวทางแก้ไข
- ในระดับกระทรวง กรม ควรวางกรอบอัตรากาลังเจ าหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีอัตราสวน
เจาหนาที่กับอัตราคดีที่เขาสูกระบวนการ มีอัตราสวนที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดในเชิงงานคุณภาพ
4. งบประมาณในการตรวจพิสู จนแและฟื้นฟูฯ ของส านักงานคุมประพฤติมีไมเพียงพอตอ
จานวนคดีที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แนวทางแก้ไข
- ในระดับนโยบายควรตรวจสอบจานวนคดีที่เขารับการตรวจพิสูจนแ และกาหนดงบประมาณ
ใหสอดคลองกับความเป็นจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
ในส ว นของจั ง หวั ด สตู ล เป็ น จั ง หวั ด ขนาดเล็ ก ผู ค า ส ว นใหญ เ ป็ น ผู ค า รายย อ ย ท าให
การตรวจสอบทรัพยแสินในคดียาเสพติดทาไดคอนขางยาก
แนวทางแก้ไข
- ควรใหหนวยปฏิบัติในพื้นที่เป็นผูกาหนดเปูาหมายในการตรวจสอบทรัพยแสินในคดียาเสพติด
ทั้งนี้เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดในเชิงคุณภาพและถูกตองตามขอเท็จจริงในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการอย่างบูรณการ
๑. งบประมาณที่ ได รั บ จั ด สรรจากทุก แหล งงบประมาณน อ ยลงกว าปี ที่ ผ านมา หน ว ยที่
ดาเนินการไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ แตจัดสรรใหอีกหนวย ซึ่งทาใหเกิดความยุงยากในการดาเนินการ
เพราะตองทาโครงการไปของบประมาณหนวยที่ไดรับจัดสรรแตไมสามารถดาเนินการไดเอง
แนวทางแก้ไข
- งบประมาณควรจัดสรรใหหนวยที่ดาเนินการโดยตรง เพื่องายตอการเบิกจาย
๒. งบประมาณที่จัดสรรใหในดานปราบปราม และดานการปูองกัน ซึ่งผูที่เกี่ยวของในระดับ
นโยบายจะกาหนดใหดาเนินการในกิจกรรมที่กาหนด ซึ่งหากมองถึงพื้นที่แลวปัญหาในแตละพื้นที่ ตางกัน
เมื่อปัญหาตางกัน กิจกรรมที่จะดาเนินการก็ตองตางกัน
แนวทางแก้ไข
- ในระดับนโยบายตองเปิดกวางใหกับหนวยปฏิบัติในการกาหนดปัญหาเปูาหมายเชิงพื้นที่
เพื่อสามารถแกไขปัญหาในพื้นที่ไดอยางเป็นรูปธรรมและถูกตองตรงตามปัญหาของพื้นที่จริงๆ
ที่มา : การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ เดือน เมษายน ๒๕60

หนา 88

ขอมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐

(2) ข้อมูลอาชญากรรม
สถิติคดีอาญา4 กลุม ของ ตารวจภูธรจังหวัดสตูล
ระหวางเดือน ม.ค. 2558 - ธ.ค.2558 กับ ม.ค. 2559 - ธ.ค.2559
ม.ค.- ธ.ค.58
ประเภทความผิด
1. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ (รวม)
1.1 ฆาผูอื่น (คดีอุกฉกรรจแ)
1.2 ทารายผูอื่นถึงแกความตาย
1.3 พยายามฆา
1.4 ทารายรางกาย
1.5 ขมขืนกระทาชาเรา
2. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (รวม)
2.1 ปลนทรัพยแ (คดีอุกฉกรรจแ)
2.2 ชิงทรัพยแ
2.3 วิ่งราวทรัพยแ
2.4 ลักทรัพยแ
2.5 กรรโชกทรัพยแ
2.6 ฉอโกง
2.7 รับของโจร
2.8 ลักพาเรียกคาไถ
2.9 วางเพลิง
3.ฐานความผิดพิเศษ
3.1 พ.ร.บ.ปูองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยแ
3.2 พ.ร.บ.คุมครองเด็ก
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา
3.6 พ.ร.บ.วาดวยการกระทา
ความผิดทางคอมพิวเตอรแ
3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตร
อิเล็กทรอนิกสแ
3.8 พ.ร.บ.ปุาไม
3.9 พ.ร.บ.ปุาสงวนแหงชาติ
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุม ครอง
สัตวแปุา
3.12 พ.ร.บ.สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535

ม.ค. - ธ.ค.59

แจ้ง

จับ

แจ้ง

จับ

80
24
3
38
3
12
265
5
9
13
223
2
10
2
0
1
212

50
13
2
26
3
6
131
5
7
9
106
1
0
2
0
1
86

58
14
2
26
6
10
223
3
10
10
198
2
0
0
0
0
135

39
14
2
12
5
6
113
3
9
10
90
1
0
0
0
0
73

0

0

2

2

0
18
0
14

0
16
0
14

0
3
0
8

0
3
0
8

1

0

0

0

0

0

0

0

27
99
13

3
11
5

24
37
7

6
3
1

2

2

5

5

1

1

3

3

ผลการปฏิบัติ
เพิ่ม/
ร้อยละ
ลด
เป้าหมาย
-22 67.24 58.98%

-29

50.67

53.58

หมาย
เหตุ
บรรลุ

ไม่บรรลุ

-77
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ม.ค.- ธ.ค.58
ประเภทความผิด

แจ้ง

3.13 พ.ร.บ.งาชาง พ.ศ.2558
9
3.14 พ.ร.บ.การขุดดินและการ
1
ถมดิน
3.15 พ.ร.บ.ศุลกากร
13
3.16 พ.ร.บ.ปูองกันและ
0
ปราบปรามการฟอกเงิน
3.17 พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ย
14
เกินอัตรา
4. คดีความผิดทีร่ ัฐเป็นผูเสียหาย
3796
4.1 ยาเสพติด
3105
4.1.1 ผลิตนาเขาสงออก
193
4.1.2 จาหนายครอบครอง
231
เพื่อจาหนาย
4.1.3 ครอบครอง
1888
4.1.4 เสพยาเสพติด
790
4.2 อาวุธปืนและวัตถุระเบิด
319
4.2.1 อาวุธปืนสงคราม
6
4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา
313
4.2.3 วัตถุสงคราม
0
4.3 การพนัน
177
4.3.1 สลากกินรวบ
36
4.3.2 ทายผลฟุตบอล
10
ตางประเทศ
4.3.2 การพนันอื่นๆ
131
4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สือ่
0
สิ่งพิมพแลามกอนาจาร
4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คน
45
เขาเมือง
4.6 ความผิดเกี่ยวกับการปูองกัน
1
และปรามปรามการคาประเวณี
4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถาน
9
บริการ
4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุม
0
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ

ม.ค. - ธ.ค.59

ผลการปฏิบัติ
เพิ่ม/
ลด

จับ

แจ้ง

จับ

8

2

2

1

0

0

11

29

25

0

0

0

14

15

15

4293
3353
247

3595
2959
517

4139 -201
3291 -153
683

255

263

300

2051
797
320
6
314
0
386
26

1456
716
269
3
265
1
148
23

1588
716
270
3
266
1
318
25

10

41

46

350

84

247

0

0

0

85

119

150

2

2

3

8

6

6

0

0

0

ร้อยละ

เป้าหมาย

หมาย
เหตุ

0

ที่มา : ตารวจภูธรจังหวัดสตูล
กุมภาพันธแ 2559
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559
ผลการจัดเก็บขอมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) /ขอมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕9 การจัดเก็บขอมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) /ขอมูลพื้นฐาน ของจังหวัดสตูล จากทุกครัวเรือนในเขตชนบทและเขตเมือง จานวน
70,856 ครัวเรือน ๒๗๐ หมูบาน 56 ชุมชน ๓๕ ตาบล ๗ อาเภอ ซึ่งมีจานวนประชากรทั้งหมด 244,828
คน โดยแยกเป็นเพศชาย 122,275 คน เพศหญิง 122,553 คน ซึ่งจัดเก็บระหวางเดือนธันวาคม
2558 ถึงเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ.๒๕๕9 พบวาคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจังหวัดสตูล ตามเครื่องชี้วัด
จปฐ. จานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด สรุปไดดังนี้
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑ เด็ ก แรกเกิ ด มี น้ํ า หนั ก ไม่ น้ อ ยกว่ า 2,500 กรั ม ในรอบปี ที่ ผ า นมา
ที่สารวจทั้งหมด 2,059 คน ผานเกณฑแจานวน 2,054 คน ไมผานเกณฑแ 5 คน อาเภอที่ไมผานเกณฑแ
ไดแก เมืองสตูล 3 คน, ควนโดน 2 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 42,511 คน ผานเกณฑแจานวน 42,482 คน ไมผาน
เกณฑแ 29 คน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 28 คน, ควนโดน 1 คน,
ตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ใน
รอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 1,503 คน ผานเกณฑแจานวน 1,172 คน ไมผานเกณฑแ 331 คน อาเภอ
ที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 197 คน, ละงู 72 คน, ควนโดน 53 คน, ควนกาหลง 5 คน, ทุงหวา 4 คน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 70,856 ครัวเรือน ผานเกณฑแจานวน 69,523 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ
1,333 ครั วเรือน อาเภอที่ไมผ านเกณฑแไดแก เมืองสตูล 1,025 คน, ละงู 217 คน, ควนโดน 57 คน,
ควนกาหลง 27 คน, มะนัง 7 คน
ตัวชี้วัดที่ ๕ คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 70,856 ครัวเรือน ผานเกณฑแจานวน 69,916
ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 940 ครัวเรือน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 739 คน, ควนโดน 143 คน,
ควนกาหลง 34 คน, ละงู 12 คน, มะนัง 12 คน
ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อโรคฯ ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 118,907 คน ผานเกณฑแจานวน 105,596 คน
ไมผานเกณฑแ 13,311 คน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 11,255 คน, ละงู 1,340 คน, ควน
โดน 713 คน, ควนกาหลง 3 คน
ตัวชี้วัดที่ ๗ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30
นาที ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 229,355 คน ผานเกณฑแจานวน 227,408 คน ไมผานเกณฑแ
1,947 คน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 1,645 คน, ควนโดน 285 คน, ควนกาหลง 15 คน,
ละงู 2 คน
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หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาสัญและสภาพแวดล้อมเหมาะสม)
ตัวชี้วัดที่ ๘ ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ในรอบปีที่ผานมา
ที่สารวจทั้งหมด 70,856 ครัวเรือน ผานเกณฑแจานวน 70,733 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 123 ครัวเรือน
อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 90 คร., ควนโดน 13 คร., ควนกาหลง 13 คร., ละงู 4 คร., ทาแพ 3
คร.
ตัวชี้วัด ที่ ๙ ครั วเรือนมีน้ํา สะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี ในรอบปีที่ผ านมาที่
สารวจทั้งหมด 70,856 ครัวเรือน ผานเกณฑแ จานวน 70,685 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 171 ครัวเรือน
อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 124 คร., ละงู 12 คร., ควนกาหลง 26 คร., ควนโดน 9 คร.
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีน้ํา ใช้เพียงพอตลอดปี ในรอบปีที่ผานมาที่สารวจทั้งหมด 70,856
ครัวเรือน ผานเกณฑแจานวน 70,650 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 206 ครัวเรือน อาเภอที่ไมผานเกณฑแ
ไดแก เมืองสตูล 122 คร., ควนกาหลง 54 คร., ทุงหวา 14 คร., ละงู 8 คร., ควนโดน 8 คร.
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ใน
รอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 70,856 ครัวเรือน ผานเกณฑแจานวน 70,658 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ
198 ครัวเรือน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 127 คร., ละงู 8 คร., ควนโดน 55 คร., มะนัง 2
คร., ควนกาหลง 6 คร.
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ในรอบปีที่ผ่านมา ที่สารวจทั้งหมด 70,856
ครัวเรือน ผานเกณฑแจานวน 70,468 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 388 ครัวเรือน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก
เมืองสตูล 301 คร., ควนโดน 51 คร., ควนกาหลง 18 คร., มะนัง 15 คร., ละงู 3 คร.
ตั วชี้วั ด ที่ ๑๓ ครั วเรื อนมี การป้ องกั น อุบั ติภัย อย่า งถูกวิ ธี ในรอบปีที่ ผ านมา ที่ ส ารวจทั้ งหมด
70,856 ครัวเรือน ผานเกณฑแ จานวน 70,238 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 618 ครัวเรือน อาเภอที่ไมผาน
เกณฑแไดแก เมืองสตูล 540 คร., ควนโดน 49 คร., ควนกาหลง 18 คร., มะนัง 9 คร., ละงู 2 คร.
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด
70,856 ครัวเรือน ผานเกณฑแจานวน 70,694 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 162 ครัวเรือน อาเภอที่ไมผาน
เกณฑแไดแก เมืองสตูล 132 คร., ควนกาหลง 21 คร., ควนโดน 9 คร.,
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ครอบครัวมีความอบอุ่น ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 70,856 ครัวเรือน
ผานเกณฑแจานวน 70,643 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 213 ครัวเรือน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล
166 คร., ควนกาหลง 18 คร., ละงู 14 คร., ควนโดน 13 คร., มะนัง 2 คร.
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม)
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ในรอบ
ปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 9,967 คน ผานเกณฑแจานวน 9,881 คน ไมผานเกณฑแ 86 คน อาเภอที่ไม
ผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 49 คน, ควนโดน 33 คน, ละงู 4 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจ
ทั้งหมด 34,596 คน ผานเกณฑแจานวน 34,590 คน ไมผานเกณฑแ 6 คน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก
ควนโดน 1 คน, ละงู 3 คน, มะนัง 2 คน
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจ
ทั้งหมด 2,831 คน ผานเกณฑแ จานวน 2,784 คน ไมผานเกณฑแ 47 คน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก
เมืองสตูล 31 คน, ควนโดน 7 คน, ควนกาหลง 3 คน, ทาแพ 3 คน, ละงู 3 คน
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ตัวชี้วัดที่ ๑๙ เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทํา ได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชีพ ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 47 คน ผานเกณฑแจานวน 46 คน ไมผานเกณฑแ 1 คน
อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก ควนโดน 1 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15–60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ ในรอบปีที่ผาน
มา ที่สารวจทั้งหมด 160,557 คน ผานเกณฑแจานวน 160,029 คน ไมผานเกณฑแ 528 คน อาเภอที่ไม
ผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 256 คน, ควนโดน 72 คน, ควนกาหลง 41 คน, ละงู 42 คน, มะนัง 4 คน, ทา
แพ 12 คน, ทุงหวา 1 คน
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทําและมีรายได้)
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด
148,149 คนผานเกณฑแจานวน 144,340 คน ไมผานเกณฑแ 3,809 คน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก
เมืองสตูล 2,507 คน, ควนกาหลง 554 คน, ควนโดน 449 คน, ละงู 211 คน, ทุงหวา 34 คน, ทาแพ 31
คน, มะนัง 23 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจ
ทั้งหมด 26,833 คนผานเกณฑแจานวน 24,951 คน ไมผานเกณฑแ 1,882 คน อาเภอที่ไมผานเกณฑแ
ไดแก เมืองสตูล 848 คน, ควนโดน 305 คน, ควนกาหลง 286 คน, ทาแพ 255 คน, ละงู 173 คน, ทุง
หวา 15 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี ในรอบปีที่ผาน
มา ที่สารวจทั้งหมด 70,856 ครัวเรือน ผานเกณฑแ จานวน 70,508 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 348 คร.
อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 340 คร., ละงู 4 คร., ควนโดน 2 คร., มะนัง 2 คร.
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 70,856 ครัวเรือน
ผานเกณฑแจานวน 68,536 ครัวเรือน ไมผานเกณฑแ 2,320 ครัวเรือน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมือง
สตูล 1,417 คร., ละงู 297 คร., ควนโดน 271 คร., ควนกาหลง 213 คร., ทุงหวา 64 คร., ทาแพ 50 คร.,
มะนัง 8 คร.
หมวดที่ 5 ปลูกฝักค่านิคมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) ในรอบปีที่ผานมา ที่
สารวจทั้งหมด 244,828 คน ผานเกณฑแจานวน 240,652 คน ไมผานเกณฑแ 4,176 คน อาเภอที่ไม
ผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 1,662 คน, ควนกาหลง 1,478 คน, ทุงหวา 448 คน, ละงู 377 คน, ควนโดน
95 คน, มะนัง 93 คน, ทาแพ 23 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๖ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 244,828 คน
ผานเกณฑแจานวน 212,125 คน ไมผานเกณฑแ 32,703 คน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล
10,540 คน, ละงู 9,205 คน, ควนกาหลง 4,667 คน, ควนโดน 3,215 คน, มะนัง 2,531 คน, ทาแพ
2,242 คน, ทุงหวา 2,025 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๗ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในรอบ
ปีที่ผานมาที่สารวจทั้งหมด 244,828 คน ผานเกณฑแ จานวน 228,205 คน ไมผานเกณฑแ 1,150 คน
อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 1,064 คน, ควนโดน 50 คน, ควนกาหลง 36 คน
ตัวชี้วัดที่ ๒๘ คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ ในรอบ
ปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 29,446 คน ผานเกณฑแจานวน 29,446 คน
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ตัวชี้วัดที่ ๒๙ คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ ในรอบปี
ที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 1,623 คน ผานเกณฑแจานวน 1,623 คน
ตัวชี้วัดที่ ๓๐ คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน
หรือท้องถิ่น ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 70,856 ครัวเรือน ผานเกณฑแจานวน 69,604 ครัวเรือน
ไมผานเกณฑแ 1,252 คน อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 903 คน, ควนโดน 154 คน, ละงู 93 คน,
ทาแพ 86 คน, ควนกาหลง 16 คน
ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เกี่ยวกับรายได้
สรุปรายได้ครัวเรือนของจังหวัดสตูล
- เฉลี่ยรายไดตอคน 53,966 บาทตอคนตอปี
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีระดับอําเภอเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
1) อาเภอควนโดน
57,997
บาทตอคนตอปี
2) อาเภอเมืองสตูล
55,310
บาทตอคนตอปี
3) อาเภอมะนัง
54,335
บาทตอคนตอปี
4) อาเภอละงู
54,137
บาทตอคนตอปี
5) อาเภอทุงหวา
53,301
บาทตอคนตอปี
6) อาเภอควนกาหลง
50,549
บาทตอคนตอปี
7) อาเภอทาแพ
49,233
บาทตอคนตอปี
สรุปรายจ่ายครัวเรือนของจังหวัดสตูล
- เฉลี่ยรายจายตอคน 38,370 บาทตอคนตอปี
รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีระดับอําเภอเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
1) อาเภอทุงหวา
44,613
บาทตอคนตอปี
2) อาเภอมะนัง
41,822
บาทตอคนตอปี
3) อาเภอเมืองสตูล
39,522
บาทตอคนตอปี
4) อาเภอละงู
38,915
บาทตอคนตอปี
5) อาเภอควนโดน
38,121
บาทตอคนตอปี
6) อาเภอทาแพ
34,313
บาทตอคนตอปี
7) อาเภอควนกาหลง
31,385
บาทตอคนตอปี
สรุประดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของจังหวัดสตูล
- ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนจังหวัดสตูล 8.23
ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนระดับอําเภอเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
1) อาเภอควนกาหลง
8.42
2) อาเภอละงู
8.39
3) อาเภอทาแพ
8.35
4) อาเภอเมืองสตูล
8.34
5) อาเภอควนโดน
8.19
6) อาเภอมะนัง
8.14
7) อาเภอทุงหวา
7.80
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ตัวชี้วัดที่มีการผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลําดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ ๒๙ คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ ใน
รอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 1,623 คน ผานเกณฑแจานวน 1,623 คน ผานเกณฑแ 100%
2) ตั วชี้วัด ที่ ๒๘ คนสูงอายุ ได้ รับการดูแลจากคนในครั วเรื อน หมู่บ้า น/ชุมชน หรื อภาครั ฐ
ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 29,446 คน ผานเกณฑแจานวน 29,446 คน ผานเกณฑแ 100%
3) ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจ
ทั้งหมด 34,596 คน ผานเกณฑแจานวน 34,590 คน ไมผานเกณฑแ 6 คน คิดเป็นรอยละ 0.02
อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก ควนโดน 1 คน, ละงู 3 คน, มะนัง 2 คน
ตัวชี้วัดที่มีไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลําดับแรก
1) ตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ในรอบปีที่ผาน
มา ที่สารวจทั้งหมด 1,503 คน ผานเกณฑแ จานวน 1,172 คน ไมผานเกณฑแ 331 คน คิดเป็นรอยละ
22.02 อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 197 คน, ละงู 72 คน, ควนโดน 53 คน, ควนกาหลง 5 คน,
ทุงหวา 4 คน
2) ตัวชี้วัดที่ ๒๖ คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 244,828 คน
ผานเกณฑแจานวน 212,125 คน ไมผานเกณฑแ 32,703 คน คิดเป็นรอยละ 13.36 อาเภอที่ไมผาน
เกณฑแไดแก เมืองสตูล 10,540 คน, ละงู 9,205 คน, ควนกาหลง 4,667 คน, ควนโดน 3,215 คน, มะนัง
2,531 คน, ทาแพ 2,242 คน, ทุงหวา 2,025 คน
3) ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อ
โรค ในรอบปีที่ผานมา ที่สารวจทั้งหมด 118,907 คน ผานเกณฑแจานวน 105,596 คน ไมผานเกณฑแ
13,311 คน คิดเป็นรอยละ 11.19 อาเภอที่ไมผานเกณฑแไดแก เมืองสตูล 11,255 คน, ละงู 1,340 คน,
ควนโดน 713 คน, ควนกาหลง 3 คน
 สถานการณแดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดสตูล
รายงานสถานการณแทางสังคมจังหวัดสตูล สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดสตูล
โดยเปรียบเทียบขอมูลจากรายงานสถานการณแทางสังคมของทองถิ่น 2 ปี (2557, 2558) และ
ขอมูลสถานการณแทางสังคมของจังหวัด (สคจ.) ปี 2559
ตารางแสดงสรุปสถานการณแดานสังคมเชิงประเด็น
สถานการณแเชิงประเด็นสังคม
1.สถานการณแดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม
2.สถานการณแดานสุขภาพอนามัย
3.สถานการณแดานการศึกษา
4.สถานการณแดานการมีงานทาและรายได
5.สถานการณแดานความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยแสิน
6.สถานการณแดานวัฒนธรรมและจริยธรรม
รวม

ปี 2557
(คน)
6,203
4,426
433
7,320
1,967
284

ปี 2558
(คน)
8,736
4,197
1,083
11,839

ปี 2559
(คน)
ไมมีการสารวจ
ไมมีการสารวจ
ไมมีการสารวจ
ไมมีการสารวจ

5,632 ไมมีการสารวจ
364 ไมมีการสารวจ

รวม
14,939
8,623
1516
19,159

ลาดับที่ 2
ลาดับที่ 3
ลาดับที่ 5
ลาดับที่ 1

7,599 ลาดับที่ 4
648 ลาดับที่ 6

20,633 31,851
0
52,484
ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดสตูล
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จากการสรุปขอมูลสถานการณแสังคมเชิงประเด็น เปรียบเทียบในระหวาง 3 ปี (2557-2559)
จากตารางจะเห็นไดวา สถานการณแที่สมควรไดรับการพัฒนาเชิงคุณภาพชีวิต 3 อันดับ ไดแก
1. สถานการณแดานการมีงานทาและรายได (รายไดนอยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพ, มีหนี้สินและมี
ปัญหาในการสงใชเงินกู)
2. สถานการณแดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม (บานเรือนอยูอาศัยไมมั่นคง, ครัวเรือนที่อยูอาศัยอยูใน
พื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย)
3. สถานการณแดานสุขภาพอนามัย (ประชาชนติดสารเสพติดรายแรง เชน ยาบา ยาอี สารระเหย
กัญชา เป็นตน,ติดโรคระบาด เชน ไขเลือดออก,ไขหวัดนก,ฉี่หนู,มือเทาปาก เป็นตน)
ตารางแสดงสรุปสถานการณแเชิงกลุมเปูาหมาย
สถานการณแเชิงกลุมเปูาหมาย
1. ปัญหาเด็กและเยาวชน (อายุ 0-25 ปี)
2. สถานการณแปญ
ั หาครอบครัว
3. สถานการณแสตรี (อายุ 25 ปีขึ้นไป -60 ปี)

ปี 2557
(คน)

ปี 2558
(คน)

1,928

2,685

425

886

1,342

ปี 2559
(คน)
3,452

7,517
1,835 ไมมีการสารวจ

4. สถานการณแผูสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

331

758

2,759

5. สถานการณแคนพิการ

214

388

242

6. สถานการณแแรงงาน

152

188

1,988

รวม

รวม
8,065 ลาดับที่ 2
8,828

ลาดับที่ 1

3,177 ลาดับที่ 4
3,848

ลาดับที่ 3

844 ลาดับที่ 6
2,328

ลาดับที่ 5

4,392
6,740
15,958
27,090
ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดสตูล

จากผลสรุปขอสถานการณแสังคมเชิงกลุมเปูาหมายเปรียบในระหวาง 3 ปี (2557-2559)
จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาสถานการณแที่สมควรไดรับการพัฒนาเชิงคุณภาพชีวิต 3 อันดับ ไดแก
1. สถานการณแครอบครัว (ครอบครัวหยาราง, ครอบครัวที่มีหัวหนาครอบครัวประพฤติตัวไมเหมาะสม
,การกระทาความรุนแรงในครอบครัว)
2. สถานการณแเด็กและเยาวชน (อายุ 0-25 ปี) (เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไมเหมาะสมและพบเห็น
ไดในที่สาธารณะ)
3. สถานการณแผูสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) (ผูสูงอายุไมสามารถเขาถึงบริการ, ผูสูงอายุที่ยากจนและมีภาระ
ตองเลี้ยงดูบุตรหลาน, ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได ไมมีคนดูแล ไมมีรายได)
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 ประเพณีวัฒนธรรม
งานประเพณีสําคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแตในอดีตจนถึงปัจจุบัน ไดแก
(๑) พิธีเข้าสุนัต สุนัต มาจากคําวา สุนนะฮ ( สุน-นะฮ ) หมายถึง แนวหรือวิถีปฏิบัติตามแบบอยาง
ของทานศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) ในทุกกระบวนการ การเขาสุนัต จึงหมายถึง การเขาสูชีวิตตามแบบอยางของ
ทานนบีฯ การเขาสุนัตนั้น อาจทําเพียงคนเดียวหรือบางทีเจาภาพจัดงานอาจจะหาเด็กซึ่งเป็นญาติกันมาทําการ
ขลิบผนังหุมปลายอวัยวะเพศของเด็กผูชายออกพรอม ๆ กันหลายคนก็มีเพื่อทําใหเกิดความอบอุนใจแกผูที่ ตอง
ถูกทําการขลิบ โดยการขลิบในสมัยกอน นิยมทํากันในเวลาเชา ระหวางเวลาประมาณ ๐๘.๐๐–๑๐.๐๐ น.
หรือตอนเย็น เพราะเป็นชวงที่มีอากาศเย็นกวาชวงเวลาตอนกลางวัน เมื่อขลิบแลว เลือดจะไหลออกไมมาก
และหยุดงาย ซึ่งปัจจุบันนี้ ในวงการผูที่มีการศึกษาหรือผูที่อาศัยอยูในสังคมเมืองที่เจริญแลวนิยมนําบุตรหลาน
มาใหหมอที่เป็นมุสลิมจัดทําการขลิบที่โรงพยาบาลหรือ คลินิก โดยไมตองจัดงานหรือพิธีการใดๆใหยุงยากและ
สิ้นเปลืองโดยใชเหตุ เพียงแคเสียคาบริการและคายาหลังจากทําการขลิบแลวใชเวลารักษาประมาณ ๑๕ วัน ก็
หายเป็นปกติ ปัจจุบันนิยมทําพิธีชวงเดือนเมษายน ของทุกปี เพราะเป็นชวงที่เด็กนักเรียนปิดภาคเรียน
(๒) พิธีนิกะฮหรือพิธีกินเหนียว (พิธีการสมรส) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม การนิกะฮ หมายถึงการ
ผูกนิติสัมพัน ธแระหวางชายหญิง เพื่อเป็ นสามี ภรรยากันโดยพิธีสมรสตามหลั กศาสนาอิสลาม มิใชการจด
ทะเบียนสมรสหรือการกินอยูฉันทแสามี ภรรยาตามที่บุคคลทั่วไปเขาใจ อิสลามไมใหสมรสกับคนตางศาสนา
หากจะสมรสตองใหผูนั้นมาเป็นมุสลิมดวยความศรัทธาเสียกอน คือปฏิบัติตามแนวทางของระบบอิสลาม เชน
การละหมาดถือศีลอด บริจาคซะกาต ฯลฯ มิใชเป็นมุสลิมเพียงกลาวคําปฏิญาณตน และเขาสุนัตตามที่บางคน
เขาใจเทานั้น
(๓) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ หลังจากการเก็บเกี่ยวขาวในนาเสร็จสิ้น
ชาวบานตําบลคลองขุดไดคิดรวมกับครู อาจารยแโรงเรียนสตูลวิทยา รวมกันหารือในการแขงขันวาวจังหวัดสตูล
เพื่อเป็นการพักผอนหยอนใจ หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวแลวโดยกําหนดเอาสนามบินจังหวัดสตูลเป็น
สนามแขงขันชวงเดือนกุมภาพันธแ เนื่องจากลมวาวกําลังพัดผานพอดี มีการจัดแขงขัน ๓ ประเภท คือวาวเสียง
ดัง วาวขึ้นสูง วาวสวยงาม โดยจัดการแขงขันครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธแ ๒๕๑๙ มีวาวเขาแขงขัน
ประมาณ ๕๐ ตัว และไดมีการจัดการแขงขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ ๓๔
(๔) งานเทศกาลถือศีลกินเจ จะจัดในชวงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจาโปูเจเกง อําเภอเมือง
จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ ๑ เดือน ๙ ของทุกปี เป็นการเริ่มตนของการ
ไมกินเนื้อสัตวแ ภายในชวงเวลา ๙–๑๐ วัน ซึ่งในระหวางนี้ก็ควรจะถือศีล ทําบุญทําทาน เพื่อเป็นการชําระทั้ง
ร างกายและจิ ตใจให บ ริ สุ ทธิ์ดว ย ที่ม าของประเพณีนี้มีอ ยูห ลายตําราดว ยกันอยา ง เช นคนจี น เชื่ อกันว า
ชวงเวลาตนเดือน ๙ ในเวลา ๑๐ วัน เป็นชวง “พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจา ๙ พระองคแ
และในชวงเทศกาลกินเจนี้เชื่อกันวาใครที่ถือศีลกินเจในชวงนี้พรอมตั้งจิตอธิษฐานขออะไร ก็จะไดสมปรารถนา
นอกจากนี้คนจีนยังนิยมไปไหวเจาตามศาลเจาเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหคุ มครอง สําหรับคนยุคใหมนิยมกินเจ
กันมากขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากกระแสเรื่องหวงใยสุขภาพมากกวาความเชื่อโบราณ เพราะการงดเนื้อสัตวแและ
บริโภคแตผัก ผลไมนั้นจะชวยชําระลางของเสียออกจากรายการ ชวยใหสุขภาพดีขึ้น
(๕) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ งานประเพณีลอยเรือของชาวเลทํากันปีละ ๒ ครั้ง
คือในเดือน ๖ ( พฤษภาคม) และเดือน ๑๒ (พฤศจิกายน) และกระทํากันมานานแลว ผูริเริ่ม คือ " โต฿ะฮีหลี "
ซึ่งชาวเลถือวา เป็นบรรพบุรุษคนสําคัญ เพราะเป็นผูบุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรกและเป็นที่เคารพนับถือของ
ชาวเลเป็นอยางยิ่งในขณะมีชีวิตอยู เมื่อโต฿ะฮีหลีตายไปแลว ชาวเลไดสรางศาลาหรือศาลเป็นที่สิงสถิตยแดวง
วิญญาณไวในบริเวณหมูบาน เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีและเคารพบูชา ถือกันวาเป็นดวงวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์
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ซึ่งชาวเลจะมาบนบานเพื่อขอพรเป็นประจํากอนจะออกไปทะเลเพื่อจับปลาเพราะมี ความเชื่อวาดวงวิญญาณ
จะบันดาลใหเกิดความเป็นสิริมงคลและอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพจุดมุงหมายในการทําพิธีลอย
เรือ ก็คือ การลอยบาป และเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพกลาวคือ การลอยเรือเป็นเครื่องกําหนด
วา การประกอบอาชีพจะเจริญกาวหนาหรืออัตคัดขาดแคลนโดยดูจากเรือที่ลอยเป็นสําคัญ คือถาเรือออกไป
แลว ลอยออกไปไมถูกคลื่นซัดเขาหาฝั่งเดิมแสดงวาชาวเกาะทั้งหลายจะเป็นผูโชคดีการประกอบอาชีพ คือการ
จับปลาจะจับไดมาก การทํามาหากินจะไมฝืดเคือง แตถาเรือถูกคลื่นซัดกลับเขาหาฝั่ง จะเป็นเครื่องชี้วาการ
ทํามาหากินจะฝืดเคือง ชาวเกาะจะประสบโชครายจากภัยธรรมชาติ หรืออาจจะประสบอุบัติเหตุถึงชีวิต
(๖) วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจําปี ชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพอแม ญาติพี่นอง เพื่อนบาน เพื่อ
อภัยตอกันในสิ่งที่ผานมา เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมไทยพรอมเพรียงกัน
ทั่วโลก ในวันอีดีลฟิตรี มุสลิมทุกคนจะตองจายซะกาตฟิตเราะหแ บริจาคทานแกคนยากจนอนาถา สวนในวัน
อีดิลอัฏฮา จะมีการเชือดสัตวแพลี แลวจะทํา กุรบัน แจกจายเนื้อเพื่อเป็นทานแกญาติมิตร สัตวแที่ใชในการเชือด
พลีไดแก อูฐ วัว แพะ เป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษยแใหเป็นผูบริจาค เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผตอเพื่อนมนุษยแ
ในวันฮารีรายอชาวมุสลิม จะเดินทางกลับภูมิสําเนาของตน มารวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพรอม
เพรียงกัน ไดพบปะ สังสรรคแกับเพื่อน ญาติพี่นอง เพื่อจะไดขออภัยตอกัน ชวงเวลาในรอบปีหนึ่งชาวมุสลิม มี
วันฮารีรายอ ๒ ครั้ง คือ ๑) อีดิลฟิตรี ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน ๑๐ ตามปฏิทินอิสลาม
ซึ่งเป็นวันออกบวช ๒) อีดิลอัฏฮา ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน ๑๒ ของปฏิทินอิสลาม
ซึ่งเป็นการฉลอง วันออกฮัจญแ
(๗) เดือนเราะมะฎอน (อาหรับ:  )رمضانหรือสะกด รอมะฏอน หรือ รอมฎอน คือเดือนที่ ๙ ของ
ปฏิทินฮิจญแเราะฮแหรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ดวยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา
เดือนบวช และถือวาเป็นเดือนที่สําคัญที่สุดเดือนหนึ่ง มุสลิมจะตองอดอาหารเพื่อที่จะไดมีความรูสึกถึงคนที่
ไมไดรับการดูแลจาก สังคม เชน คนยากจน เป็นตน และเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลกรุอานไดถูกประทานลงมา
เป็นทางนําใหกับมนุษยแ มุสลิมจึงตองอานอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงสิ่งที่พระเจาตองการใหมนุษยแรูวาการเป็นอยู
ในโลกนี้และ โลกหนาจะเปูนอยางไร และจะตองทําตัวอยางไรบาง กิจกรรมพิเศษของมุสลิมนิกายซุนนะหฺคือ
การละหมาดตะรอเวียะฮแในยามค่ําของเดือนนี้ เมื่อสิ้นเดือนเราะมะฎอนแลว จะมีการเฉลิมฉลองในวันที่ ๑
เดือนเชาวาล เรียกวา อีดิลฟิตรี
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โครงสร้างพื้นฐาน
 การคมนาคม
(๑) ทางรถยนต์
จังหวัดสตูล มีเสนทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผนดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมตอระหวางจังหวัด
ระหวางอําเภอ และระหวางประเทศเพื่อนบาน ทางหลวงที่อยูพื้นที่จังหวัดสตูล มีทั้งสิ้น ๑๓ สายทาง ๑๖ ตอน
ควบคุม ระยะทางรวม ๓๑๕.๙๕๒ กิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผนดินที่สําคัญ ไดแก
๑. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๖ สายยนตรการกําธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไป
ยังจังหวัดใกลเคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมตอกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยก
คูหา เขตอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ระยะทางประมาณ ๖๗ กิโลเมตร
๒. ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๖ สายฉลุง-ตรัง เป็นเสนทางที่เชื่อมตอระหวางจังหวัด
สตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผานอําเภอทาแพ อําเภอละงู
อําเภอทุงหวา อําเภอปะเหลียน และอําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบจานวนสายทางและชนิดผิวจราจร
มีหนวยงานที่รับผิดชอบจํานวนสายทางและชนิดผิวจราจร คือ แขวงทางหลวงจังหวัดสตูล สํานักงาน
ทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล องคแการบริหารสวนจังหวัดสตูล และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น
- รายชื่อหมวดทางหลวงและพื้นที่รับผิดชอบระบุระยะทาง (กิโลเมตร)
แขวงทางหลวงสตูล รับผิดชอบดูแลทางหลวงแผนดินทั้งหมด ๑๓ สายทาง ๑๖ ตอนควบคุม ระยะทาง
รวม ๓๑๕.๙๕๒ กิโลเมตร อยูในพื้นที่.
จังหวัดสตูล
ระยะทาง ๑๙๒.๔๖๕ กิโลเมตร
.
จังหวัดสงขลา ระยะทาง ๕๘.๐๐๙ กิโลเมตร.
จังหวัดตรัง
ระยะทาง ๖๕.๔๗๘ กิโลเมตร
.
มีหมวดทางหลวง รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ๔ หมวดทางหลวง
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ภาพ แสดงเส้นทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสตูล สานักงานทางหลวงที่ ๑๘
ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล
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ตาราง แสดงข้อมูลสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล
หมวด
ทางหลวง
ควนโดน
๖๙+๗๙๘

ทางหลวง
หมายเลข
๔๐๖
๔๑๓๗
๔๑๘๔
๔๓๖๒

ชื่อสายทาง

ผิวทาง

คายรวมมิตร – ยานซื่อ
ทุงตําเสา – สวนเทศ
ควนสตอ – วังประจัน
นิคมควนกาหลง – นาโต฿ะขุน

แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
รวม
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
รวม
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
รวม
แอสฟัลติกคอนกรีต
แอสฟัลติกคอนกรีต
รวม

ทาแพ
๒๑+๔๓๐

๔๐๖
๔๑๖
๔๐๕๑
๔๐๕๒
๔๑๑๑
๔๑๘๓

ยานซื่อ – ตํามะลัง
ฉลุง – ละงู
สตูล – เจ฿ะบิลัง
เขาขาว – ทาเรือปากบารา
ทางเขาทาเรือเกาะนก
ทางเขาดานศุลกากรสตูล

ทุงหวา
๖๕+๔๘๒

๔๐๔
๔๑๖
๔๑๒๕
๔๓๑๒

บาน – หยงสตารแ
ละงู – สามแยก
ทาพญา – ทุงยาว
ทางเขากําแพง

ควนรู
๒๑+๔๗๙

๔๐๖ ปากจา – คายรวมมิตร
๔๐๕๓ ควนเนียง – ปากบาง
รวมระยะทางควบคุมทั้งสิ้น

ระยะทาง (กม.)
จริง
ต่อ ๒ ช่องฯ
๒๐.๙๕๐
๔๑.๙๐๐
๒๓.๔๒๘
๒๖.๕๒๒
๒๑.๘๕๐
๒๑.๘๕๐
๑๐.๔๕๓
๑๐.๘๐๔
๗๖.๖๘๑
๑๐๑.๐๗๖
๒๐.๓๐๖
๓๓.๖๙๖
๓๗.๐๓๙
๗๓.๓๗๘
๑๑.๓๐๔
๑๑.๓๐๔
๙.๓๖๕
๑๘.๓๐๖
๐.๐๗๕
๐.๐๗๕
๐.๑๕๖
๐.๑๕๖
๗๘.๒๔๕
๑๓๖.๙๑๕
๑๙.๖๔๐
๑๙.๖๔๐
๕๕.๙๔๓
๖.๗๓๘
๒๖.๙๓๓
๒๗.๙๖๖
๐.๕๐๑
๐.๕๒๓
๑๐๓.๐๑๗
๑๑๔.๘๖๗
๕๒.๘๕๖
๘๖.๔๓๖
๕.๑๕๓
๕.๑๕๓
๕๘.๐๐๙
๙๑.๕๘๙
๓๑๕.๙๕๒
๔๔๔.๔๔๗

ที่มา : แขวงทางหลวงสตูล
ขอมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕60
- จานวนสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสตูล ระบุระยะทาง (กิโลเมตร)
เป็นโครงขายทางหลวงชนบทสายรองในพื้นที่จังหวัดสตูล อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
ชนบท ซึ่งไดกระจายตามพื้นที่ในอําเภอตาง ๆ แยกเป็นประเภทเสนทางเพื่อขนสงสินคา การเกษตร การ
ประมง และเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว รวมทั้งเป็นเสนทางพัฒนาเชื่อมตอระบบขนสงโลจิสติกสแ ซึ่งปัจจุบัน
โครงขายทางดังกลาว ระยะทางบางชวงยังไมไดมีการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางใหมีความสมบูรณแและ
ตอเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจําเป็นตองเรงปรับ ปรุงพัฒนาตอเติมใหมีความสมบูรณแยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองตาม
ยุทธศาสตรแ ของจังหวัดสตูลและตามยุทธศาสตรแของกรมทางหลวงชนบท
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ตาราง แสดงถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
บัญชีรายชื่อถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดสตูล
ที่
ประเภทถนน
จานวน(สาย)
ระยะทาง (กม.)
หมายเหตุ
๑ ถนนผิวจราจรลาดยาง
๒๒
๕๐๗.๐๖๖
๒ ถนนผิวจราจรคอนกรีต
๔
๒.๔๒๓
๓ ถนนผิวจราจรลูกรัง
๙
๔๑.๓๖๗
รวม
๓๕
๕๕๐.๘๕๖
ที่มา : สํานักงานทางหลวงชนบท สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา) กรมทางหลวงชนบท
ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕60
- จานวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระบุระยะทาง(กิโลเมตร)
ตาราง แสดงจานวนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระบุระยะทาง (กม.)
ที่
๑
๒
๓
๔

บัญชีรายชื่อถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ประเภทถนน
จานวน(สาย)
ระยะทาง (กม.)
หมายเหตุ
ถนนที่อยูในความรับผิดชอบของอบจ.
๑๐๙
๓๐๑.๗๐๓
ถนนผิวจราจรลาดยาง
๘๖
๒๕๓.๗๗๘
ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒๑
๒๑.๕๐๙
ถนนผิวจราจรลูกรัง
๑๐
๒๖.๔๑๖
ที่มา : กองชาง อบจ.สตูล
ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕9
- จานวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่นระบุระยะทาง (กิโลเมตร)

ตาราง แสดงจานวนสายทางในความรับผิดชอบของท้องถิ่นระบุระยะทาง (กม.)
ที่

๑

ถนนถายโอน/อปท.

๑.๑ ระยะทางถนนที่ไดรับ
การถายโอนมาจากกรมทาง
หลวง
๑.๒ ระยะทางถนนที่ไดรับ
การถายโอนมาจากกรมทาง
หลวงชนบท
๑.๓ ระยะทางถนนที่ไดรับ
การถายโอนมาจาก ส.ป.ก.

ประเภทถนน
ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง
(กม.)
(กม.)
(กม.)
๒๖.๓๐๕
๒.๓๕

อื่นๆ
(กม.)

รวมระยะทาง
(กม.)
๒๘.๖๕๕

๓๐.๘๕

๓๒๑.๖๘๑

๗.๓๒๕

๐.๖

๓๖๐.๔๕๖

-

-

-

-

-
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ที่

๒

ถนนถายโอน/อปท.

ประเภทถนน
รวมระยะทาง
ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง
อื่นๆ
(กม.)
(กม.)
(กม.)
(กม.)
(กม.)
๑.๔ ระยะทางถนนที่ไดรับ
การถายโอนมาจากกรม
สงเสริมสหกรณแ
๑.๕ ระยะทางถนนที่ไดรับ
๒.๙๓๘
๒.๙๓๘
การถายโอนมาจากกรม
ชลประทาน
๑.๖ ระยะทางถนนที่ไดรับ
๐.๗๗๒
๖.๖๘๘
๗.๔๖
การถายโอนมาจากหนวย
พัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕
(นพค.๔๕)
ระยะทางถนนที่อยูในความ ๔๙๘.๐๕๐๕ ๘๐๕.๑๐๒ ๖๕๖.๑๖๙ ๓๔๔.๑๖๙ ๒๓๐๓.๔๙๐๕
รับผิดชอบของ อปท. (ไมได
รับการถายโอน)
รวม
๕๓๒.๖๑๐๕ ๑๑๕๙.๗๗๖ ๖๖๕.๘๔๔ ๓๔๔.๗๖๙ ๒๗๐๒.๙๙๙๕
ที่มาของขอมูล ทางหลวงชนบทและสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๕๙

(๒) ทางรถไฟ
สตูลไมมีสถานีรถไฟ แตสามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญหรือ
กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญจากนั้นตอรถตูโดยสารหรือรถโดยสารประจําทางเขาจังหวัด
สตูล ระยะทาง ๙๘ กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ – ตรัง, กรุงเทพฯ – กันตังลงที่สถานีรถไฟ
ตรัง นั่งรถประจําทางรถตู หรือแท็กซี่ เขาสูจังหวัดสตูล
(๓) ทางเครื่องบิน
ไมมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แตสามารถเดินทางจากอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดตรัง
ดังนี้
เสนทางที่ ๑ กรุงเทพฯ-หาดใหญแลวตอรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจําทางจากตัวอําเภอหาดใหญเขา
จังหวัดสตูลอีกประมาณ ๙๘ กิโลเมตร
เสนทางที่ ๒ กรุงเทพฯ – ตรัง แลวตอดวยรถประจําทาง รถตู หรือรถแท็กซี่จากในเมืองสูจังหวัดสตูล
ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร
(๔) ทางทะเล
ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล ๑๔๔.๘ กิโลเมตร มีคลองสายหลัก ๖ สาย ความยาวรวม
๒๗๗.๕๕ กิโ ลเมตรมีเกาะในทะเลจํานวน ๑๐๕ เกาะ เกาะที่มีผูคนมาถิ่นฐานอาศัยอยู จํานวน ๙ เกาะ
การคมนาคมทางน้ํ าที่สําคัญ เป็ นการเดิน ทางเพื่อการทองเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทางระหวาง
ประเทศไปยังประเทศมาเลเซียทางทะเล
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จังหวัดสตูลมีทาเรือจํานวน ๒ ทาเรือ ดังนี้
๑. ทาเรือตํามะลัง เป็น ทาเทียบเรือ ตั้งอยูใน ต. ตํามะลังอ.เมือง จ. สตูล เป็นทาที่ส ามารถ
เดินทางไปเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียโดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากทาเรือทุกวัน
๒. ทาเรือปากบาราอยูหางจากอําเภอละงูประมาณ ๘ กิโลเมตร ตั้งอยูที่ปากคลองละงู ตําบล
ปากน้ํ า อํ า เภอละงู เป็ น ท า เรื อ ที่ อ ยู ใ กล เ กาะตะรุ เ ตามากที่ สุ ด ระยะทางประมาณ ๒๒
กิโลเมตรและใกลทาเรือเป็นที่ตั้งของศูนยแบริการนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติตะรุเตา บริเวณ
ทาเรือปากบารายังมีบริษัทเอกชนนําเที่ยวและบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุ เตา
และเกาะหลีเปฺะ
การเดินทางจากสตูลไปยังจังหวัดใกล้เคียง
๑. ตรัง ๑๔๐ กิโลเมตร
๒. พัทลุง ๑๓๔ กิโลเมตร
๓. สงขลา ๑๒๕ กิโลเมตร
การเดินทางจากอาเภอเมืองสตูลไปยังอาเภอต่าง ๆ
๑. อําเภอควนโดน
๒๑ กิโลเมตร
๒ อําเภอทาแพ
๒๘ กิโลเมตร
๓ อําเภอควนกาหลง
๓๒ กิโลเมตร
๔ อําเภอละงู
๕๐ กิโลเมตร
๕ อําเภอมะนัง
๕๐ กิโลเมตร
๕ อําเภอทุงหวา
๗๖ กิโลเมตร
 การไฟฟ้า
จํานวนผูใชไฟฟูา หนวยจําหนวยไฟฟูาและจํานวนการไฟฟูา / ครัวเรือนในพื้นที่ที่ยังไมมีไฟฟูาใช
จําแนกตามอําเภอ
การไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีสํานักงานใหบริการ จํานวน ๖ แหง มี PEA SHOP
จํานวน ๒ แหง
๑. สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล
๒. สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอละงู
๓. สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอควนกาหลง
๔. สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอทาแพ สังกัด การไฟฟูาฯจังหวัดสตูล
๕. สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอทุงหวาสังกัด การไฟฟูาฯสาขาอําเภอละงู
๖. สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอมะนังสังกัด การไฟฟูาฯสาขาอําเภอควน
กาหลง
๗. PEA SHOP สาขา Big C สาขาสตูล สังกัดการไฟฟูาฯจังหวัดสตูล
๘. PEA SHOP สาขา Lotus สาขาควนโดน สังกัด การไฟฟูาฯอําเภอควนกาหลง
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ตารางข้อมูลแสดงจานวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยจาหน่วยไฟฟ้าและจานวนการไฟฟ้า / ครัวเรือนในพื้นที่ที่ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ จาแนกตามอาเภอ

ที่

อาเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เมือง
ทาแพ
ควนกาหลง
ควนโดน
มะนัง
ละงู
ทุงหวา
รวม

จานวนตาบล
จานวนหมูบาน
มีไฟฟูา
มีไฟฟูา
ทั้งหมด ใช
ทั้งหมด ใช
๑๒
๔
๓
๔
๒
๖
๕
๓๖

๑๒
๔
๓
๔
๒
๖
๕
๓๖

๗๐
๓๑
๓๒
๓๑
๑๙
๖๑
๓๕
๒๗๙

๗๐
๓๑
๓๒
๓๑
๑๙
๖๑
๓๕
๒๗๙

ทั้งหมด
37,764
8,273
11,441
7,416
5,974
22,245
7,470
100,583

จานวนครัวเรือน
มีไฟฟูา โซลาเชลลแ ยังไมมี
ใช
(SHS)
ไฟฟูาใช

% มีไฟใช

37,407
8,268
11,377
7,413
5,876
22,106
7,356
99,803

99.997
99.952
99.991
100.000
99.582
99.978
99.933
99.959

356
1
63
3
73
134
109
739

1
4
1
0
25
5
5
41

ที่มา : สานักงานการฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล
ขอมูล ณ มีนาคม 2560
จํานวนการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
จังหวัดสตูลมีความเขมแสงอาทิตยแเฉลี่ย 16.90 เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน ซึ่งมีศักยภาพเชิงพลังงาน
จากแสงอาทิตยแคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วประเทศที่มีคาเทากับ 17.80 เมกะจูล/
ตารางเมตร-วัน ปั จ จุ บั น เราใชป ระโยชนแ จ ากพลั งงานแสงอาทิตยแอยู 2 รูปแบบคือ การใชประโยชนแจาก
พลังงานความรอนที่ไดโดยตรง กับการนาพลังงานแสงอาทิตยแเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟูา
ตารางแสดง สรุประบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จังหวัดสตูล
ลาดับที่
1
1
2
3
4

ระบบ
ระบบผลิตไฟฟูาบนเกาะ (อุทยานแหงชาติตะรุ
เตา)
ระบบผลิตไฟฟูาสาหรับหมูบาน
ระบบผลิตไฟฟูาสาหรับฐานปฏิบัติการทางทหาร
และตารวจตระเวนชายแดน
ระบบผลิตไฟฟูาสาหรับโรงเรียนชนบท
ระบบผลิตไฟฟูาสาหรับโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน
รวม

จานวน ขนาดติดตั้ง
ผู้ดาเนินโครงการ
(แห่ง)
(kW)
1
7.5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี (มจธ.)
4
12
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษแพลังงาน (พพ.)
9
19.45
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษแพลังงาน (พพ.)
5
25
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษแพลังงาน (พพ.)
1
3
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษแพลังงาน (พพ.)
20
66.95
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ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จังหวัดสตูล (จําแนกรายปี)
ตารางแสดง รายชื่อหมู่บ้านโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2540 และ 2544 (พพ.)
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อหมู่บ้าน
บานเกาะหลีเปฺะ
บานตันหยงกาโปย
บานปูโหลนดอน
บานสุไหงมูโซ฿ะ

หมู่ที่
7
3
3
5

ตําบล
อําเภอ
เกาะสาหราย เมือง
ปูยู
เมือง
ปากน้า
ละงู
แหลมสน
ละงู

จังหวัด
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล

ขนาดติดตั้ง
(kW)
3
3
3
3
12

ตารางแสดง รายชื่อโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ปี 2545 (พพ.)
ลําดับ
ที่
ชื่อโรงเรียน ตชด.
หมูท่ ี่
ตําบล
อําเภอ จังหวัด ขนาดติดตั้ง(kW)
ตชด.บานสานแดง
1 (ยกเลิกแลว)
8
ควนกาหลง
ควนกาหลง สตูล
3
3
ตารางแสดง รายชื่อโรงเรียนชนบทโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2546 (พพ.)
ลําดับ
ที่
ชื่อโรงเรียน
1 บานสุไหงมูโซ฿ะ
2 บานเกาะยาว
บานเกาะอาดัง (เกาะหลี
3 เปฺะ)
4 บานตันหยงกาโปย
5 บานบุโหลนดอน

หมู่ที่
5
7
2
3

ตําบล
แหลมสน
ปูยู
เกาะ
สาหราย
ปูยู
ปากน้า

อําเภอ จังหวัด ขนาดติดตั้ง(kW)
ละงู
สตูล
5
เมือง
สตูล
5
เมือง
เมือง
ละงู

สตูล
สตูล
สตูล

5
5
5
25

ตารางแสดง รายชื่อฐานปฏิบัติการทางทหารและตํารวจตระเวนชายแดนโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ ปี 2549 (พพ.)
ลําดับ
ชื่อฐานปฏิบัติการ
ที่
สังกัด
ตําบล
อําเภอ จังหวัด ขนาดติดตั้ง(kW)
1 บานตามะลัง
ชฝต.4301
ตามะลังใต เมือง
สตูล
0.225
2 บานวังประจันใต
ชฝต.4302
วังประจัน ควนโดน สตูล
0.225
0.45
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ตารางแสดง รายชื่อหน่วยทหาร /ฐานปฏิบัติการทางทหารและตํารวจโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ ปี 2554 (พพ.)
ลําดับ
ที่
ชื่อหน่วยงาน
สังกัด
ตําบล
อําเภอ จังหวัด ขนาดติดตั้ง(kW)
กอ.รมน.ภาค 4 ค่ายสิรินธร อําเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
1
2
3
4
5

กกล.เทพสตรีชฝต.4301
บ.นาแค
กกล.เทพสตรีชฝต.4302
บ.วังประจันใต
กกล.เทพสตรีชฝต.4304
บ.กูบู
ทรภ.3นป.สอ.รฝ.452
เกาะปูยูจ.สตูล
ทรภ.3นป.สอ.รฝ.491
เกาะหลีเปฺะ จ.สตูล
อร.361อ.ละงู จ.สตูล

ทบ.ทภ.4
คลองขุด

เมือง

สตูล

0.5

วังประจัน

ควนโดน

สตูล

0.5

สานักแตว

สะเดา

สตูล

0.5

ทร.

-

-

สตูล

0.5

ทร.
ทร.

-

ละงู

สตูล
สตูล

ทบ.ทภ.4
ทบ.ทภ.4

0.5
6
0.5
2.5
ตารางแสดง รายชื่อหน่วยทหาร /ฐานปฏิบัติการทางทหารและตํารวจโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ ปี 2554 (พพ.)
ลําดับ
ที่
ชื่อหน่วยงาน
สังกัด
ตําบล
อําเภอ จังหวัด ขนาดติดตั้ง(kW)
1 นป.สอ.รฝ.491 ปฏิบัติการ
ทร.
เมือง
สตูล
16
ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย (เกาะหลีเปฺะ)
16
ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษแพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
๓) การเข้าถึงอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตารางแสดงจานวนประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไป จาแนกตามการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัด ปี ๒๕๕๘
จังหวัด
สตูล

การใช้คอมพิวเตอร์ Computer using
รวม
ใช้
ไม่ใช้
๒๔๘,๘๙๔ ๘๑,๖๕๐ ๑๖๗,๒๔๔

การใช้อินเทอร์เน็ต Internet using
รวม
ใช้
ไม่ใช้
๒๔๘,๘๙๔ ๖๗,๓๐๘ ๑๘๑,๕๘๖

การใช้โทรศัพท์มือถือ Mobile using
รวม
ใช้
ไม่ใช้
๒๔๘,๘๙๔ ๑๗๓,๙๖๙ ๗๔,๙๒๕
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ตารางแสดงจานวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัด ปี ๒๕๕๘
ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Household by
having information and communication technology devices
ทั้งสิ้น
โทรศัพท์
โทรสาร
คอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
เชื่อมต่อ
ไม่เชื่อมต่อ
๖,๗๑๔
๖๗,๑๓๒
๑,๐๒๓
๕,๖๙๐
๒๒,๒๕๑
๕๑,๕๙๕
๗๓,๘๔๖
๒๑,๓๖๖
๕๒,๔๘๐

ครัวเรือน
จังหวัด
สตูล

ตารางแสดงจานวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีในครัวเรือน ในจังหวัดปี
๒๕๕๘
จังหวัด

สตูล

จานวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Number of information and
communication technology devices
ครัวเรือน
จานวน
จานวน
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ Number of
ทั้งสิ้น
เครื่องโทรศัพท์
เครื่องโทรสาร
Computer
แบบกระเป๋า
แบบตั้งโต๊ะ
Tablet PDA
หิ้ว
๗๓,๘๔๖
๗,๑๓๗
๑,๐๒๓
๙,๕๑๔
๑๐,๙๙๙ ๑๗,๐๔๙ ๓๗๕

โทรศัพท์มือถือ
แบบ
smart phone
๓๖,๙๔๘

ที่มา: สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ระบบน้าประปา
จังหวัดสตูล มีที่ทําการประปา ๒ แหง คืออําเภอเมืองและอําเภอละงู มีสถานีผลิตน้ําประปา
จํานวน ๔ แหงคือ อําเภอควนโดน ตําบลวังประจัน อําเภอละงู และอําเภอทุงหวา
ตารางแสดงกาลังการผลิตและปริมาณน้าจ่าย
สถานที่ผลิต
น้ํา

กําลังการ
ผลิต ปริมาณน้ําจาย
(ลาน ลบ.ม.)
(ลบ.ม/ช.
ม.)

ที่อยูอาศัย
สวนราชการ

จํานวนผูใช แยกตามประเภท (ราย)
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ขนาด
ขนาด
เล็ก
รัฐวิสาหกิจ
ใหญ

รวม

สาขาสตูล
๑.ควนโดน
๒.วังประจัน
สาขาละงู
๓.ละงู
๔.ทุงหวา

๒,๕๐๕

๑,๒๐๐ ๖๒๖,๓๑๒.๕๖ ๑๓,๘๘๐
๔๐

๑๙๐

๒๐๐
๕๐

๑๙๑,๕๒๙
๒๔,๙๓๓

๒๖๑
๑๔ ๓

๔,๙๘๑ ๙๗
๘๓๔ ๒๘

๑๖,๙๕๙
๒๗
-

๒๘๖
-

๑๗

๗
๓

๑,๒๑๔
๑๕๑

๖,๒๙๙
๑,๐๑๖

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาคสาขาสตูล, สาขาละงู
ขอมูล ณ มกราคม ๒๕๖๐
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การสื่อสารไปรษณีย์
จังหวัดสตูลมีที่ทําการไปรษณียแ และตัวแทนจํานวน ๓๑ แหง เป็นที่ทําการไปรษณียแจังหวัด
๑ แหง และที่ทําการไปรษณียแอําเภอ ๖ แหง ที่ทําการไปรษณียแอนุญาตเอกชน ๒๔ แหง รานจําหนายตรา
ไปรษณียากร ๖ แหง จุดรับรวบรวม ๓ แหง ที่ทําการไปรษณียแทุกแหงใหบริการระบบเคานแเตอรแไปรษณียแ
อัตโนมัติ (Counter Automation) โดยใหบริการไปรษณียแครบวงจร (One Stop Service) และบริการ
รับสงสิ่งของขนาดใหญ (Logispost)
สถานีวิทยุและโทรทัศน์
สถานีวิทยุ
จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จํานวน ๓ สถานี คือ
ลาดับ
ความถี่
ชื่อสถานี
ที่อยู่
อาเภอ
1
91.25
ตารวจภูธรภาค 9 ถ.ฉลุง-ละงู อ.ทาแพ
อ.ทาแพ
สตูล
2
93.25
อ.ส.ม.ท.สตูล
349/10 ชุมชนคลองเส็นเต็น อ.เมืองสตูล
ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ
3
95.50 , 99.50 สวท.สตูล
141 ถ.คลองขุด-นาแค ต.คลอง อ.เมืองสตูล
ขุด
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความถี่
๙๔.๐๐
๙๘.๕๐
๑๐๐.๒๕
๙๐.๒๕
๙๓.๗๕
๙๗.๗๕
๙๒.๒๕
๙๐.๐๐
๙๘.๕๐
๑๐๕.๒๕
๑๐๕.๐๐

ชื่อสถานี
๙๔ พีเอฟเอ็ม วีเลิฟสตูล
กรีนเรดิโอ
คนทะเล
บานสุไหงมูโช฿ะ
วทท.ไลฟ เอฟ เอ็ม
สตูล เรดิโอ
สมายเรดิโอ
อิซี่ เอฟเอ็ม
โมเดินรแนเวฟ
เพื่อการศึกษาฆัยรียะฮแ
เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(R-Radio network )
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(R-Radio network ) รร.บาน
เกาะสาหรายชัยพัฒนา

ที่อยู่
๗๐ ถ.ติรสถิต ต.พิมาน
๑๒ ม.๗ บานผัง๑๓ ต.นิคมพัฒนา
๓๖ ม.๕ ต.นาทอน
๓๖ ม.๕ ต.นาทอน
๑๑๑ ม.๓ ต.กําแพง
๔๑๙ ม.๒ ต.ฉลุง
๑๔๖/๖ ม.๒ ต.อุใดเจริญ
๕๐๐/๔ ม.๔ ต.คลองขุด
๓๙๖ ม.๖ ต.ละงู
๑๑๕ ม.๘ ต.ควนสตอ
๒๑๗ ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน

อ่าเภอ
เมืองสตูล
มะนัง
ทุงหวา
ทุงหวา
ละงู
เมืองสตูล
ควนกาหลง
เมืองสตูล
ละงู
ควนโดน
เมืองสตูล
เมืองสตูล
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เครือข่ายสื่อสารมวลชน

สังกัด
สถานีโทรทัศนแ ชอง 3
สถานีโทรทัศนแ ชอง 3
สถานีโทรทัศนแ ชอง 3
สถานีโทรทัศนแ ชอง 5
สถานีโทรทัศนแ ชอง 7
สถานีโทรทัศนแ ชอง 7
สถานีโทรทัศนแ ชอง 9/ไทยรัฐ
IPM สตูลแชลแนล/เดลินิวสแ
IPM สตูลแชลแนล
TPBS/Spring News

อีเมล์

โทรศัพท์ / โทรสาร

kodeeyohsatun@gmail.com

08-1879-1352,0-74725098
ppp663822@gmail.com
08-1542-8241,0-74725098
bangnan2551@hotmail.com 08-3195-7797,0-74725098
wongwoot@hotmail.co.th
08-1766-6673,0-74724148
ajree777@hotmail.com
08-6964-4008
nongam7@gmail.com
08-6963-7186
saktun199@gmail.com
08-1990-4299,0-74736205
nusuri@windowslive.com
08-4858-5535
petteyaporn@yahoo..com
08-8182-7719,09-50742521
222satun@gamail.com
08-878-5282,0-74724170

หนังสือพิมพแสองใต,
TPBS/สยามรัฐ

songtaisatun@gmail.com

TPBS/Spring News/TNN24
หนังสือพิมพแปักษแใต

bbb437@gmail.com

หนังสือพิมพแปักษแใต
หนังสือพิมพแปักษแใต
หนังสือพิมพแเดลินิวสแ

anchalin1970@gamil.com

เดลินิวสแ/News TV
หนังสือพิมพแมติชน
หนังสือเดอะเนชั่น

sutun2552@gmail.com

อบต.บานควน

ma_sopi@hotmail.co

gnuee@gmail.com

kanyakorn03@gmail.com

gm556201@gmail.com
vikrom546@gmail.com

rattachai9999@yahoo.com
chidchanock@hotmail.com

08-1599-0823,0-74724170
0-7472-4170
08-2077-3436,08-36598849
08-8782-7501
08-3657-6205
08-7837-2992,0-74751509
08-7391-5330
08-5078-6700
08-9734-4184,0-74725262
08-9463-5013
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สังกัด

อีเมล์

โทรศัพท์ / โทรสาร

ทต.คลองขุด

teabz3@hotmai.com

ทต.คลองขุด
ทม.สตูล
ทม.สตูล
ทม.สตูล

azieyamcqueens@gmail.com 08-9768-5875
sirinya10@hotmail.com
civic3881@gmil.com
lun_ket@hotmail.com

08-1985--6740
08-433-2616
08-7796-1156
08-2824-7747
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สถานการณ์สภาพแวดล้อม (SWOT
Analysis)
สถานการณ์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ๔ ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๔) และจัดทาแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเครือขายภาคสวนตางๆ ไดรวมกันระดม
ความคิดเห็นเพื่อวิเคราะหแ จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจากัด รวมทั้งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สตูล) สรุปดังนี้
๑) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths – S)

จุดอ่อน (Weakness – W)

- มี แ หล ง ท อ งเที่ ย วที่ โ ดดเด น และหลากหลายทั้ ง ทาง - ขาดความเชื่ อ มโยงระบบโครงสร า งพื้ น ฐานที่ ไ ด
ธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรม
มาตรฐาน ทั้งทางถนนและทาเรือ
- มี แ หล ง ทองเที่ ย วทางธรณีวิ ท ยาที่ สามารถพัฒ นาเป็ น - ภาคธุ ร กิ จ ยั ง ไม ส ามารถรวมกลุ ม กั น ได อ ย า ง
แหล ง ท อ งเที่ ย วระดั บ โลก ท าให ส ามารถดึ ง ดู ด เหนียวแนน
นักทองเที่ยวเขามามากขึ้น
- บุ ค ล า ก ร ด า น ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ยั ง ข า ด ทั ก ษ ะ
- นโยบายมุงเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ เป็นจุดเดน ภาษาตางประเทศ
ในการดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ชื่ น ชอบการท อ งเที่ ย ว - ขาดการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม (การแปรรู ป ) สิ น ค า ทาง
เชิงอนุรักษแทั้งในและตางประเทศ
การเกษตร
- แหลงทองเที่ยวมีความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางทะเลกับ - ไมมีผลิตภัณฑแและสินคาที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณแ
แหล ง ท องเที่ ย วชายฝั่ ง อั น ดามั น และประเทศมาเลเซี ย
- การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชทางการเกษตร
ทาใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
เพื่อเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปมีนอย

จั ง หวั ด สตู ล ได ง า ยมากขึ้ น เนื่ อ งจากการคมนาคม
เชื่อมโยงกัน

- ไมมีตลาดกลางในการกระจายสินคาทางการเกษตร
และการแปรรูป

- ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตรแ มี ค วามเหมาะสมต อ การ
- ไมมีพื้นที่กักเก็บน้าตนทุน ที่ใชเพื่อการอุปโภค/บริโภค
เกษตรกรรม ประมง และปศุสัตวแ
และการเกษตร
- สภาพทางวัฒนธรรมมีความไดเปรียบในการเป็นผูผลิต
อาหารฮาลาล/การทองเที่ยวฮาลาล ทาใหเป็นจุดแข็งที่ - สถานประกอบการรองรับแรงงานที่มีทักษะและฝีมือ
สามารถรองรับนักทองเที่ยวที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งใน มีนอย
และตางประเทศ
- โครงสรางประชากรเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลให
- มี อาณาเขตติ ด ตอกับ ประเทศมาเลเซีย (และสามารถ เกิดการนาเขาแรงงานจากตางประเทศมากขึ้น
เชื่อมโยงไปสูประเทศเพื่อนบานอื่นๆ)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศ
- ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณแ และ - พื้ น ที่ ส ว นใหญ ข องจั ง หวั ด สตู ล อยู ใ นเขตพื้ น ที่ ข อง
หลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเล และเป็น อุทยานฯ และเขตอนุรักษแ ทาใหมีขอจากัดในการพัฒนา
แหลงอาหารทะเลที่มีความสมบูรณแ
- แหลงกาจัดขยะไมเพียงพอ
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- การบุ ก รุ ก และท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
- มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอยูรวมกันอยาง สิ่งแวดลอมมากขึ้น
สันติสุข ไมมีเหตุการณแความไมสงบ
- ปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติด (โดยเฉพาะพืช
กระทอม)

๒) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities – O)

ภัยคุกคาม (threat – T)

- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาใหเกิดการ - เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมถดถอย
ขยายตั ว ของนั ก ท อ งเที่ ย ว การค า การลงทุ น เข า มาใน - สถานการณแ ค วามไม ส งบของปั ญ หา 3 จั ง หวั ด
จังหวัดสตูล
ชายแดนภาคใตซึ่งสงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย (IMT-GT) ทาใหเกิด - ความเข ม งวดของมาตรการ เข า -ออก ระหว า ง
การเชื่อมความสัมพันธแในระหวาง ๓ ประเทศ(ประเทศไทย ประเทศเพื่ อนบ า น ส งผลใหจ านวนนักท องเที่ย วลด
อินโดนีเซีย มาเลเซีย)ในทุกดาน โดยเฉพาะดานการคาการ นอยลง
ลงทุน โครงขายคมนาคม (สตูลติดกับประเทศมาเลเซีย)
- มาตรการกีดกันทางการคา/มาตรฐานสินคาฮาลาลสง
- ประเทศไทย 4.0 เขาสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ ผลกระทบตอการสงออก
ไปสู “Value-Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่ อนด วยนวั ตกรรม” ท าใหสตู ลได มี โอกาสพั ฒนา - ปัญหาเศรษฐกิจสงผลกระทบตอราคาสินคาเกษตร
นวั ตกรรมของสิ นคาด านการเกษตร ตอยอด SME/OTOP/ ตกต่า
ทองเที่ยวชุมชน เพื่อยกระดับราคาสินคาใหสูงขึ้น
- ยุ ท ธศาสตรแก ารพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วของประเทศ
- อยูในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามันตามระราชบัญญัติ เพื่อนบานชวงชิงการตลาดของนักทองเที่ยวตางชาติ
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลก สงผลตอการ
- กระแสการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้ง เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ของจังหวัด
ในระดับประเทศและระดับโลก
- สถานการณแความไมมั่นคงทางการเมือง สงผลตอการ
- ประชากรในโลกมุสลิมมีอัตราการขยายตัวอยางรวดเร็วทา ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว
ให มีความตองการสินคาอุปโภคบริโภค/อาหารเพิ่มมากขึ้น - การบังคับใชกฎหมาย ขาดความเขมแข็ง
- แนวโนมการไดรับการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยาน
ธรณีโลกจาก UNESCO
- รัฐบาลใหความสาคัญเกี่ยวกับ IUU ทาใหการบริหาร
จัดการทรัพยากรสั ตวแน้าเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดลอมและเกิด
ความยั่งยืน ทาใหการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากลสงผลดี
ทั้งในดานการอนุรักษแสัตวแน้า และดานแรงงาน
- นโยบาย รั ฐ ให ค วามส าคั ญ กั บ ก ารอนุ รั ก ษแ / ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/บริหารจัดการน้า
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อใหจังหวัดสามารถ
น ามาประยุ ก ตแ ใ ช ใ นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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- ประเทศไทยมีความสัมพันธแอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
ทาใหเกิดความรวมมือและสรางโอกาสในการพัฒนาในดาน
ตางๆของจังหวัด
- รัฐบาลใหความสาคัญในดานความมั่นคง
- อยูในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1. วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision)
“เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมนาอยู ประตูสูอาเซียน”
- นิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติ เอกลักษณแ
เฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่
เกี่ยวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสานึกตอการรักษาระบบนิเวศ
อยางยั่งยืน ประกอบดวย
- การทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
- การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- การทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
- การทองเที่ยวเชิงเกษตร
- การทองเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี
2. อุ ท ยานธรณี โ ลก (Geopark) หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ป ระกอบด ว ยแหล ง อนุ รั ก ษแ ธ รณี วิ ท ยาแหล ง
ธรณีวิทยา หรือแหลงอนุรักษแธรณีวิทยาที่เป็นที่รูจักหรือมีชื่อเสียง เป็นแหลงทองเที่ยวธรณีวิทยาและแหลง
ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหลงโบราณคดี เมืองเกา และประเพณีวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตทองถิ่นเมืองเกา โดยนาทรัพยากรเหลานี้ มาบริหารจัดการ สรางเรื่องราวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว และ
ผลักดันใหชุมชนทองถิ่นมีรายได โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการจัดการอยางมี
สวนรวมของทองถิ่น เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสานึกตอการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษแทรัพยากรอยางยั่งยืน
สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดและประเทศชาติไดอยางมั่นคง องคแกร Unesco รับรองเป็นอุทยานธรณีโลก
ซึ่งจังหวัดสตูล ไดประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูล
(Satun Geopark) เพื่อผลักดันไปสูระดับประเทศในปี 2558 และระดับโลกภายใน ปี 2561 เพื่อเป็น
อุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark)
3. เศรษฐกิจมั่นคง (Economic Prosperity) เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มั่นคง
ยั่ ง ยื น บนฐานของการผลิ ต ที่ มี คุ ณ ค า และมู ล ค า ศั ก ยภาพในท อ งถิ่ น และเห็ น ถึ ง โอกาสของการขยาย
ฐานเศรษฐกิ จในอนาคต สู การเป็ น จั งหวัดที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยูของ
ประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สังคมน่าอยู่ ประชาชนไดรับบริการของรัฐดานสุขภาพอยางทั่วถึง การศึกษาผานเกณฑแมาตรฐาน
แรงงานไดรับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสมีรายได ภายใตการมีสวนรวของชุมชน
โดยการสรางภูมิคุมกันในการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และอยูใน
สิ่งแวดลอมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย
5. ประตูสู่อาเซียน เป็นการเปิดเสนทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสูอาเซียนทางตอนใต เนื่องจาก
สตูล มีจุดแข็งดานภูมิศาสตรแของการเป็นพื้นที่รอยตอพื้นที่หนึ่งระหวางประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถ
เดินทางเชื่อมตอไปสิงคโปรแ และอินโดนีเซียได เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic
Community : AEC) สตูลจะกลายเป็นอีกชองทางที่สาคัญของไทยสูกลุมประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝุาย
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(Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเสนทางนี้มีศักยภาพที่จะขยาย
การเชื่อมโยงไปสูพมาและจีนตอไปได สิ่งเหลานี้จะเป็นโอกาสในการสรางความสัมพันธแดานตางๆ กับประเทศ
ในอาเซียน โดยเฉพาะการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ใหกับจังหวัดสตูลและประเทศไทยไดอยางมีนัยยะ
สาคัญ
2. พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัดใหเป็นการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ไดมาตรฐานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอมภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2. เสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร โดยพัฒนาองคแความรู สงเสริมการเกษตรรูปแบบกลุมและพัฒนา
ระบบการผลิตและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
3. ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ผู ด อ ยโอกาส ผู สู ง อายุ ให ไ ด รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพอย า งมี
มาตรฐานและทั่ ว ถึ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพ ส ง เสริ ม อาชี พ และยกระดั บ ฝี มื อ แรงงาน
สรางโอกาสในการเขาถึงการคุมครองทางสังคม ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสรางความมั่นคง
ชายแดน
4. เพิ่มศักยภาพดานการคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสแใหมีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน
พรอมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการทองเที่ยว การเกษตร และการคาชายแดน ฝั่งอันดามัน
กับอาวไทย และอาเซียน
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล และมี
ความทันสมัย
3. เป้าประสงค์รวม (Objective)
- เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว มูลคาภาคการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคม
มีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๑. การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานสากล
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูป การบริการ และการคาชายแดน เพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคา
สินคาการเกษตร ประมง และภูมิปัญญา
๓. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การขนสงและโลจิสติกสแ เพื่อรองรับการพัฒนา
จังหวัดและเชื่อมโยงสูอาเซียน
4. การเสริมสรางความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประกอบดวยจุดยืนทางยุทธศาสตรแ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลกเชื่อมโยงการทองเที่ยวระดับนานาชาติ
2. การสรางคุณคา มูลคาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพ
3. การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองที่นาอยูสะอาด สงบ และสันติสุขบนความหลากหลาย
4. การเตรียมพรอมเมืองเชื่อมโยงเปิดสูอาเซียนและนานาชาติ
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งบประมาณพัฒนาจังหวัดสตูล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล จํานวน
197,428,800 บาท
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายละเอียด

จานวนโครงการ
2
4
3
1
1
1
1
1
1
1
-

ดานประมง
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานการทองเที่ยว
ดานสาธารณสุข
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดาน OTOP
ดานยาเสพติด
ดานเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการเกษตร
ดานนความสัมพันธแระหวางชายแดน
งบบูรณาการ

งบประมาณ (บาท)
17,053,300
113,709,835
20,629,200
5,000,000
2,987,300
7,000,000
9,049,400
2,999,765
10,000,000
1,000,000
8,000,000

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธแ 2560 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไดป ระกาศในราชกิจ จานุ เบกษาเรียบรอยแล ว โดยมีผ ลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธแ
2560 ซึ่งกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจานวน ๔,๗๒๗,๙๗๖,๒๐๐ บาท
และมี โ ครงการที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สตู ล จํ า นวน 6 โครงการ (72 กิ จ กรรม) งบประมาณ
812,642,400 บาท จาแนกดังนี้
แนวทาง
1. เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
3 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

503,750,400

- โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมเพื่อ (48 กิจกรรม) (333,522,400) - ถนนทางเขาแหลงทองเที่ยวได
มาตรฐาน
เพิ่มศักยภาพ ดานการทองเที่ยว (ตนน้า)
- โครงการบริหารจัดการน้ากลุม จังหวัด
(9 กิจกรรม) (122,063,000) - เกิดการบริหารจัดการน้าอยาง
ยั่งยืน โดยใชประโยชนแจาก
ภาคใตชายแดน (ตนน้า)
- โครงการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน (3 กิจกรรม) (48,165,000) ทรัพยากรน้าอยางคุมคา
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตพัฒนา
- สนับสนุนการคาขายชายแดน
เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พิเศษ (กลางน้า)
ใหแกผูประกอบการ
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แนวทาง
2. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม
1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

127,162,000

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพาราเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (กลางน้า)

(4 กิจกรรม)

(127,162,000) - เกษตรกรมีรายไดจากผลผลิต
ยางพาราเพิ่มสูงขึ้น
- ปริมาณการดาเนินธุรกิจของ
สถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น

3. เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยว
และบริการ

1 โครงการ

98,730,000

(5 กิจกรรม)

(98,730,000)

4. พัฒนาด้านสังคม ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

1 โครงการ

83,000,000

- โครงการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง (ตน
น้า)

(3 กิจกรรม)

(83,000,000)

- พื้นที่ริมตลิ่งไดรับการปูองกัน
จากการพังทลายและลดปัญหา
ความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจากการกัดเซาะ
ตลิ่ง

5. โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่

6

812,642,400

-

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (ตนน้า)

- มีแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน/
สรางแรงจูงใจใหเกิดการ
ทองเที่ยวในพื้นที่
- ประชาชนในจังหวัดสตูลมี
รายไดเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
และเศรษฐกิจโดยรวมเป็นไปใน
แนวทางที่ดีขึ้น และภาพลักษณแ
ดานการทองเที่ยวของจังหวัดดี
ขึ้น
- เกิดการลงทุนรวมกันในการ
พัฒนาการทองเที่ยวระดับจังหวัด
กับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
และประเทศในกลุมอาเซียนใน
อนาคต

(72 กิจกรรม)

**************
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จานวนโครงการโครงการพระราชดาริ จังหวัดสตูล มีดังนี้
โครงการ

จ่านวน(แห่ง)
๘
๓

๑.โครงการพระราชดําริ
๒.โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓.ศูนยแศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔.ศูนยแศิลปชีพ
๕.โครงการหลวง
๖.โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ
กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่จังหวัดดําเนินการ มี ดังนี้
๑) โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ๘ โครงการ(ปี พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๕๙)
แหล่งน้า)ของโครงการชลประทานสตูล
๒) โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี (ปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) งบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย
- โครงการจัดทําแปลงศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎรแ
(เพาะเห็ด ทําปุยชีวภาพ และสารสกัดที่ใชกําจัดศัตรูพืช) หมูที่ ๕ ตําลบนาทอน อําเภอทุงหวา งบประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ บาท ของอําเภอทุงหวา ปี พ.ศ.๒๕๕๖
-โครงการศูนยแเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังอําเภอมะนัง(เพาะเห็ด
เลี้ยงปลา) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ของอําเภอมะนัง ปี พ.ศ.๒๕๕๗
-โครงการปลูกไมไผไวใชสอยในครัวเรือนและชุมชน หมูที่ ๒ บานทาแพกลาง อําเภอ
ทาแพ(ปลูกไมไผหวาน และไผหมก)จํานวน ๕๐๐ ตน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ของอําเภอทาแพ ปี พ.ศ.
๒๕๕๗
-โครงการสงเสริมการเลี้ยงไก สามสายพันธแกลุมอาชีพบานเขานอย หมูที่ ๓ ตําบล
ยานซื่อ อําเภอควนโดน จํานวน ๑๐ ครัวเรือน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ของอําเภอควนโดน ปี พ.ศ.๒๕๕๗
- โครงการสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟูา/เห็ดฟาง กลุมสตรีบานนาปรก หมูที่ ๙ ตําบล
ควนโดน อําเภอควนโดน งบประมาณ ๘๘,๕๐๐ บาท ของอําเภอควนโดน ปี พ.ศ.๒๕๕๘
- โครงการขยายผลเกษตรเพื่ ออาหารกลางวัน ในโรงเรีย นอัน เนื่องมาจากพระราชดํ า ริฯ
จํ า นวน ๑ โครงการ ๓ กิ จ กรรม (โรงเรี ย นบ า นกลุ ม ๕ ประชารั ฐ โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนยู ง ทองรั ฐ
ประชาสรรคแ และ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานสานแดง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ของสํานักงานเกษตร

จังหวัดสตูล ปี ๒๕๕๙
๓) โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริ ดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกตแตามพระราชดําริ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) จํานวน ๓ แหง คืออางเก็บน้ําบานน้ําหรา ตําบล
ทุง นุ ย , ฝายแค ม ป ขี้ พ ร า ตํ าบลควนกาหลง อํา เภอควนกาหลง และอ า งเก็ บน้ํ า คลองโตนเขาไคร ตํ า บล
ปาลแมพัฒนา อําเภอมะนัง
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๔) โครงการปลูกฝังสานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ –
๒๕๕๙ (ที่ทําการปกครองจังหวัดเป็นหนวยดําเนินการ)
๕) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและ
ชนบท(ยุ ทธศาสตรแที่ ๑)ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) ด้า นแหล่งน้า จานวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ
๒๗,๔๘๑,๗๒๐ บาท และด้านลดรายจ่าย จํานวน ๒๕๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐๗,๗๕๘,๒๘๙ (รอการ
พิจารณาอนุมัติจากสวนกลาง)
๖) โครงการขั บเคลื่ อนการพัฒ นาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งด้ า นการศึก ษา
(ยุทธศาสตรแที่ ๒ โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จํานวน
๑๑๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๕๕๒,๔๗๘ บาท (รอการพิจารณาอนุมัติสวนกลาง)
๗) โครงการรักราษฎรแ รักษแแผนดิน สืบสานแนวทางพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัด
สตูล งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๗ สํานักงานเกษตรและสหกรณแจังหวัดสตูลเป็นหนวยดําเนินการ
๘) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ จํานวน
๑ โครงการ คือ โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดําริ ปี ๒๕๕๙ งบประมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สํานักงานเกษตรและสหกรณแจังหวัดสตูลเป็นหนวยดําเนินการ
๙) ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๕๙ มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๑๖ เรื่อง ดังนี้
๑.เรื่องที่อยูอาศัย
๒.เรื่องที่ดิน และเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
๓.เรื่องหนี้สิน เงินทุนเลี้ยงชีพ อาชีพที่มั่นคง
๔.เรื่องโครงสรางพื้นฐาน(ถนน ประปา ไฟฟูา สะพาน แหลงน้ํา ระบบสงน้ํา)
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กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการ
ดาเนินงานโครงการกองทุนแมของแผนดิน ตั้งแตปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรแพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด โดยมุง เนนบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน และการพัฒนา
กลไกแกนนาในพื้นที่ โดยใชมาตรการปูองกัน สรางความตระหนักถึงโทษภัยและสถานการณแความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอหมูบาน/ชุมชน และผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด โดยใชกองทุนแมของแผนดินเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน
จังหวัดสตูล ไดรับเงินพระราชทานหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน มาตั้งแตปี 2545
จนถึงปี พ.ศ. 2559 รวมจานวน 169 กองทุน และไดมีการจัดตั้งหมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน
ปี 2559 จานวน 7 กองทุน ปัจจุบันจังหวัดสตูลมีหมูบาน/ตนกลากองทุนแมข องแผนดินรวมทั้งสิ้น 176
กองทุน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได อ นุ มั ติ ง บประมาณโครงการกองทุ น แม ข องแผ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ใหสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลดาเนินกิจกรรม ใน 2 กิจกรรมหลักซึ่งประกอบดวย
(1) การเสริมสรางความเขมแข็งกองทุนแมของแผนดิน มีกิจกรรมยอย
1) การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน
2) การพัฒนาศักยภาพเครือขายกองทุนแมของแผนดิน
3) การพัฒนาศูนยแเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน
(2) การสงเสริมและพัฒนาตนกลากองทุนแมของแผนดิน มีกิจกรรมยอย
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน
2) การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาตนกลากองทุนแมของแผนดิน

ผลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จังหวัดสตูลมีเปูาหมายในการตรวจสุขภาพจานวน 176 กองทุน ซึ่งผลการประเมินสถานะ
กองทุนแมของแผนดิน ดังนี้
 ระดับ A หมายถึง กองทุนแมของแผนดินเขมแข็ง หมูบานชุมชนมีระบบเฝูาระวังอยาง
ยั่งยืน สามารถเป็นศูนยแเรียนรู จานวน 14 กองทุน คิดเป็นรอยละ 7.96
 ระดับ B หมายถึง กองทุนแมของแผนดินเขมแข็ง หมูบานชุมชนมีการเฝูาระวัง หากไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในบางดานจะสามารถเป็นศูนยแเรียนรูได จานวน 106 กองทุน คิดเป็นรอยละ 60.23
 ระดับ C หมายถึง กองทุนแมของแผนดินที่ตองมีการปรับปรุง จานวน 56 กองทุน คิด
เป็นรอยละ 31.81 จากผลการประเมินพบวา กองทุนแมของแผนดิน ระดับ C มีผลการประเมินต่าทุกดาน
ตาราง : ผลตรวจสุขภาพหมู่บ้าน/ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี พ.ศ. 2559
อาเภอ

จานวนกองทุนที่ตรวจสุขภาพ

ดาเนินการแล้ว(กองทุน)

เมือง
ควนกาหลง

36
24

36
24

ระดับสุขภาพของกองทุนฯ
A
B
C
2
20
14
1
21
2

ปัญหา
อุปสรรค
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ควนโดน
ทุงหวา
ทาแพ
ละงู
มะนัง
รวม

25
20
21
32
18
176

25
20
21
32
18
176

1
1
3
3
3
14
กองทุน
คิดเป็น
รอยละ
7.96

24
7
8
11
15
106
กองทุน
คิดเป็น
รอยละ
60.23

0
12
10
18
56
กองทุน
คิดเป็น
รอยละ
31.81

2. การส่งเสริมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
จังหวัดสตูล ไดดาเนิ น ส งตนกล ากองทุนแมของแผ นดิน เพื่ อจัดตั้งหมูบานกองทุนแมของ
แผนดิน ใหมอยางมีคุณภาพ โดยใชหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเป็นพื้นที่เปูาหมาย เปูาหมายจังหวัดสตูล
จานวน 7 กองทุน
ตาราง : ผลการจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ปี พ.ศ. 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7

บาน
หัวเขา
ปุาฝาง
ทาขาม
หวยน้าดา
สะพานเคียน
ควนโท฿ะ
ผังปาลแม 7

พื้นที่ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
หมูที่
ตาบล
9
ฉลุง
9
กาแพง
5
ทุงหวา
1
ควนกาหลง
2
ควนโดน
2
แป-ระ
7
ปาลแมพัฒนา
รวม 7 อําเภอ 7 หมู่บ้าน/ชุมชน

หมายเหตุ
อาเภอ
เมืองสตูล
ละงู
ทุงหวา
ควนกาหลง
ควนโดน
ทาแพ
มะนัง

3. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
จั ง หวั ด สตู ล ได ส ง เสริ ม ให ห มู บ า นกองทุ น แม ข องแผ น ดิ น ที่ เ ข ม แข็ ง เป็ น แหล ง เรี ย นรู
แลกเปลี่ย นประสบการณแการดาเนิ น งานดานปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดของคนในหมูบาน/ชุมชน
ระหวางหมูบาน/
ชุมชน ดานการบริหารจัดการศูนยแเรียนรูใหมีชีวิต การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดิน มี
กิจกรรมปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจังหวัดสตูลดาเนินการสงเสริมศูนยแเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน
ไปแลว จานวน 23 แหง แยกรายละเอียดดังนี้
- สงเสริมศูนยแเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน ปี พ.ศ. 2555 จานวน
7
แหง
- สงเสริมศูนยแเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน ปี พ.ศ. 2556 จานวน
7
แหง
- สงเสริมศูนยแเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน ปี พ.ศ. 2557 จานวน
7
แหง
- สงเสริมศูนยแเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน ปี พ.ศ. 2558 จานวน
1
แหง
- สงเสริมศูนยแเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน ปี พ.ศ. 2559 จานวน
1
แหง
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4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลไดสนับสนุนการสงเสริมการดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
แบบบู ร ณาการร ว มกับ คณะกรรมการกองทุนแมของแผ นดิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได
ดาเนินการไปแลว จานวน 176 กองทุน
5. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอระดับจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอาเภอทุกอาเภอ ไดดาเนินการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
กองทุนแมของแผนดินระดับอาเภอ/ระดับจังหวัด

**************************************
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กองทุนแม่ของแผ่บนเคลื
ดิน่อนการพัฒนา
การดําเนินงานของกลไกการขั
เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีไดรับทราบใหมีการแตงตั้งคณะทางานรวมรัฐ -เอกชนประชาชน (ประชารัฐ) จานวน 12 คณะโดยหนึ่งในนั้น คือ คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหนาทีมภาครัฐและนายฐาปน สิริวัฒนภักดี บมจ.ไทย
เบฟเวอเรจ เป็นหัวหนาทีมภาคเอกชน มีดาเนินงานในลักษณะหุนสวนภาครัฐ เอกชน และประชาชน เนนการ
ขับเคลื่อนผานกิจกรรมที่เป็น Action Agenda เชื่อมโยงความตองการที่แทจริงของหมู บาน/ชุมชน ใน 3
ประเด็นหลัก ดังนี้
 ลดความเหลื่อมล้ํา เนนในการสรางความเขมแข็งใหชุมชนโดยยึดความตองการของชุมชนเป็นตัวตั้ง
 พัฒนาคุณภาพคน เนนสรางองคแความรูในระดับชุมชน โดยสงเสริมองคแความรู และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการประชา
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนนสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน และมีชองทาง
(Platform) สาหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน
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 ผลสําเร็จการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ ประจําจังหวัดสตูล (คสป.)
1) คณะกรรมการประสานและขับ เคลื่ อ นนโยบายสานพลั งประชารัฐ ประจาจังหวัด (คสป.) ซึ่งเป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ดวยการบูรณาการความรวมมือรวมกันระหวาง ภาครัฐ ภาคเอกชน
และ ภาคประชาสั ง คม กาหนดให คณะทางานทุก คณะสรรหาคณะทางานในแต ล ะด าน เพื่อผลั กดั นการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐใหเป็นรูปธรรม โดยกาหนดใหทุกหนวยงานเจาภาพจัดหา
สถานที่ทาการของแตละคณะ
2) คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาจังหวัด (คสป.) กาหนดให
รายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานดานเป็นประจาทุกเดือน
3) การสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานพัฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากในพื้นที่ โดยบูรณาการการพัฒ นา ตาม 5
กระบวนการ รวมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด

โดยในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) คณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจาจังหวัดสตูล (คสป.) มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
คณะทํางาน
D1การยกระดับนวัตกรรม
และผลิตภัณฑแ

ผลการดําเนินงานในพื้นที่โดยสรุป
ดานการเกษตร
- ผลักดันให ขาวอัลอัมและจาปาดะ เป็นสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแ และยื่นจด
ทะเบียนในชื่อ จาปาดะสตูล และ ขาวอัลฮัมสตูล
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ดานการแปรรูป
- พัฒนาผลิตภัณฑแผาปาเต฿ะรวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแสิ่งทอและเครื่องแตงกายมุสลิมในจังหวัดชานแดน
ภาคใต เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดอาเซียน โดยมีผูประกอบการ
เขารวม 2 ราย คือ ผลิตภัณฑแจากผาปาเต฿ะ (ต.เขาขาว อ. ละงู) และวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผลิตเครื่องแตงกายมุสลิม (ต.ควนโดน อ.ควนโดน) ไดรับคาปรึกษา
ในดานการตลาด การสรางแบรนดแ การออกแบบผลิตภัณฑแใหม การผลิต
ผลิตภัณฑแตนแบบ และการทดสอบตลาดในประเทศอินโดนีเซีย
ดานการทองเที่ยวโดยชุมชน
- คัดเลือกให ชุมชนทองเที่ยวบานบากันเคย ม. 3 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล
เป็นตัวแทนจังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาใหเป็นหมูบานอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคแ
(CIV) และไดรับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 หมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรคแ
ไดรับเกียรติบัตร โลเกียรติคุณ และเงินรางวัล
เพิ่มชองทางการตลาด โดยจัดสง ผูประกอบการ จานวน 12 ราย เพื่อสราง
รายได 1.3 ลานบาท และจัดสง ผูประกอบการ จานวน 13 ไปรวม 2 งาน
เพื่อปรับตัวสู AEC
กาหนดจัดกิจกรรม งาน "มาแลต฿ะ" ระหวางเดือนเมษายน - พฤษภาคม
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D2 การสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
และวิสาหกิจเริ่มตน
D3 การสงเสริมการ
ทองเที่ยว & Mice
D4 การสงเสริมสงออกและ เจรจาการคากับประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือการคาอาหารสด เนื้อวัว เนื้อแพะ
การลงทุนในตางประเทศ
และหอมแดง
D5 การพัฒนาคลัสเตอรแ
ภาคอุตสาหกรรมแหง
อนาคต (New S-Curve)
ดาเนินกิจกรรมเกษตรแปลงใหญ กิจกรรมปลูกวันแม เก็บเกี่ยววันพอ ในพื้นที่
D6 การพัฒนาการเกษตร
บานปลักมาลัย 609 ไร เกษตรกร 106 ราย พื้นที่บานโคกพิลา 837 ไร
สมัยใหม
เกษตรกร 112 ราย
D7 การสรางรายไดและการ ประชาสัมพันธแแหลงทองเที่ยวจังหวัดสตูล แหลงศึกษาดูงาน
กระตุนการใชจายของ
ประเทศ
E1 การดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศ
E2 การยกระดับคุณภาพ
จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น ทาดอกไมจันทนแ, การแปรรูปอาหารพื้นบาน และ
วิชาชีพ
กิจกรรมอาชีวจิตอาสา
ดาเนินการใน 3 กลุมงาน โดยรวมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจ
E3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อสังคม) จากัด โดยมีกลุมเปูาหมาย ดังนี้
ฐานรากและประชารัฐ
ดานการเกษตร 1. ขาวอัลฮัม
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E4การปรับแก้กฎหมาย

E5 การศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้นํา

2. ปูมานึ่ง
ดานการแปรรูป 1. ขนมผูกรัก
2. โรตีชาชัก
3. ผลิตภัณฑแจากผาปาเต฿ะ
4. กาแฟโบราณ
5. กะปิ
6. จักสานจากตนคลุม
7. ผลิตภัณฑแจากนมแพะ
ดานการทองเที่ยวโดยชุมชน 1. ชุมชนทองเที่ยวบานบากันใหญ
2. ชุมชนทองเที่ยวบานบอเจ็ดลูก
3. ชุมชนทองเที่ยวบานบากันเคย
4. ชุมชนทองเที่ยวบานพญาบังสา
5. ชุมชนทองเที่ยวอาวปากบารา
- ดาเนินการโรงเรียนประชารัฐ จานวน 14 โรงเรียน โดยทุกโรงเรียนไดรับการ
สนับสนุนติดตั้ง ชุดอุปกรณแและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูในทุกหองเรียน
จากบริษัท ทรู คอรแปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และจัดการเรียนการสอนผาน
สื่อมัลติมีเดียแลว
- โรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากบริษัทเอกชน จานวน 6
โรงเรียน ดังนี้
1. บริษัท ทรู คอรแปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ดูแล 3 โรงเรียน คือ บานเกาะ
สาหราย บานตามะลังเหนือ และบานนางแกว
2. ธนาคารกรุงเทพฯ ดูแล 3 โรงเรียน คือ บานควน บานบอหิน และบาน
ไทรงาม
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โครงการสําคัญของจังหวัด
 โครงการถนนสะพานสตูล – เปอร์ลิส (ตามะลัง – ปูยู – บูเก็ตปูเต๊ะ)
ความเป็นมา
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีชายติดตอกับประเทศมาเลเซีย และอยูภายใตโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) ซึ่งมีขอตกลงดานการพัฒนารวมกันในภูมิภาคหลายประการ รวมทั้งการ
พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสงเพื่อการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาชายแดน ดวยเหตุผล
ดังกลาว ทุกฝุายจึงมีความเห็นรวมกันวาควรจะมีการพัฒนาเสนทางเชื่อมตอระหวางจังหวัดสตูลกับรัฐเปอรแลิส
ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการเปิดเสนทางการขนสงสินคาและเสนทางสัญจรของประชากรทั้งสองประเทศ
และภูมิภาค
 พ.ศ. ๒๕๓๐ จั งหวัด สตูล ได เสนอโครงการทางเชื่ อมสตูล -เปอรแ ลิ ส สู ค ณะรั ฐ มนตรีผ า น
กระทรวงมหาดไทย
 พ.ศ. ๒๕๓๑ กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณแ และสภาความมั่นคงแหงชาติและเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
 พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหมีโครงการถนนสตูล -เปอรแลิสตามที่ก
ระทรวงมหาดไทยเสนอและมอบใหกรมทางหลวงไปศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปไดและงบประมาณ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
 พ.ศ.๒๕๓๗ การประชุม IMT-GT ที่อินโดนีเซีย ไดเห็นชอบโครงการถนนสายสตูล -เปอรแลิส
เป็นโครงการที่ตองมีการศึกษาความเหมาะสมกอน
 พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมทางหลวงรายงานผลการศึกษาโดยเลือกแนวทาง D จาก ๔ แนวทาง ที่คาดวาจะมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร วงเงินคากอสราง ๓,๙๐๕ ลานบาท (มูลคาปี ๒๕๓๙)
กอสรางในฝั่งไทยระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร และกอสรางไปยังฝั่งมาเลเซียระยะทาง ๓ กิโลเมตร
 พ.ศ.๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษา และใหกรมทางหลวงเสนอผล
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาใหไดขอยุติกอนดําเนินการ
ขั้นตอนตอไป
 พ.ศ.๒๕๔๓ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ มี ม ติ ไ ม เ ห็ น ชอบรายงานการวิ เ คราะหแ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและใหศึกษาทางเลือกเสนทางอื่นแทน
 พ.ศ. ๒๕๕๒ ผูวาราชการจังหวัดสตูล ไดเดินทางเขาเยี่ยมคารวะมุขมนตรีรัฐเปอรแลิส ประเทศ
มาเลเซีย เพื่อหารือโครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงสายสตูล -เปอรแลิส ซึ่งไดรับการบรรจุไวใน IMT- GT
Roadmap แตเนื่องจากบริเวณวังเกลียนอยูในเขตอุทยานแหงชาติ ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังมี
ลักษณะถนนผาน พื้นที่ภูเขา เสนทางลัดเลาะไปตามไหลเขา มีความลาดชันสูง รัฐเปอรแลิสจึงไดขอใหทบทวน
แนวทางใหม จังหวัดสตูลจึงมีแนวคิดจัดทําโครงการเจาะอุโมงคแเ ชื่อมทางหลวง ระหวางจังหวัดสตูลและรัฐ
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เปอรแลิส โดยโครงการดังกลาวจะขุดเจาะอุโมงคแผานภูเขาสันกาลาคีรี ซึ่งกั้นเขตแดนระหวางประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย เป็น ระยะทาง ๔ กิโ ลเมตร ในเบื้องตนประเทศมาเลเซียยอมรับในหลักการและใหการ
สนับสนุนโครงการ ผลจากการหารือดังกลาว จังหวัดสตูลจึงเสนอโครงการเจาะอุโมงคแเชื่อมทางหลวงระหวาง
จังหวัดสตูลและรัฐเปอรแลิสตอรัฐบาล ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นชอบใน
หลักการใหมีการกอสรางอุโมงคแเชื่อมทางหลวงระหวางจังหวัดสตูล และรัฐเปอรแลิส ประเทศมาเลเซีย โดยให
กรมทางหลวงเป็ น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การศึ ก ษาความเหมาะสมดา นเศรษฐกิจ วิ ศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ กรมทางหลวงจึงไดจางบริษัทที่ปรึกษา ดําเนินการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการดังกลาวดวยงบประมาณ ๓๕ ลานบาท จนถึงขณะนี้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการยัง
ไมแลวเสร็จ
 พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิส มีความเห็นร่วมกันว่าควรผลักดันเส้นทางใหม่คือ
โครงการถนนสะพานสตูล - เปอร์ลิส (ตามะลัง – ปูยู - บูเก็ตปูเต๊ะ) ซึ่งเป็นคนละเสนทางกับที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติมีมติไมอนุมัติ เป็นเสนทางใหม ที่ไมผานพื้นที่ปุาชายเลน ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งหากมีการกอสรางตีนสะพานจะสามารถสรางประโยชนแในการเป็นปะการังเทียมไดอีกดว ย หากดําเนิน
โครงการแล วเสร็ จ ก็จ ะสามารถสร างประโยชนแรวมกันในหลายๆดาน อาทิ ดานการทองเที่ยว การคา
การลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื่อมโยงกันของประชาคมอาเซียน
แผนที่การก่อสร้างโครงการถนนสะพานสตูล – เปอร์ลิส (ตามะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ)

ภาพเส้นทางเชื่อมจากรัฐเปอร์ลิสและกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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ภาพเส้นทางเชื่อมจากจังหวัดสตูลสู่จังหวัดทางฝั่งอันดามัน

ภาพเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างรัฐเปอร์ลิส สู่จังหวัดทางฝั่งอันดามัน
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ภาพเปรียบเทียบเส้นทางปัจจุบันและโครงการถนนสะพานสตูล – เปอร์ลิส

หนา 131

ขอมูลทั่วไปจังหวัดสตูล ปี ๒๕๖๐

การดาเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ
 วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ การประชุมระหวางรัฐเปอรแลิสและจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ไดมี
การเสนอความตองการและมีความเห็นตรงกันเรื่องเปิดจุดผานแดน โดยการกอสรางถนนสะพานเชื่อมจังหวัดสตูลรัฐเปอรแลิส
 วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ การประชุมรวมคณะหอการคาจังหวัดสตูลกับคณะหอการคาจีน ประเทศ
มาเลเซีย
ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล ผลจากการประชุมและไดรวมลงนามความเขาใจกับหอการคาจีน
ของมาเลเซีย ๔ รัฐไดแก เปอรแลิส ปีนัง เคดาหแและเปรัค ทุกฝุายเห็นประโยชนแรวมกันในการผลักดันโครงการ
ถนนสะพานสตูล-เปอรแลิส

ภาพการประชุมรวมคณะหอการคาจังหวัดสตูลกับคณะหอการคาจีน ประเทศมาเลเซีย
 วัน ที่ ๙ กัน ยายน ๒๕๕๗ การประชุมคณะกรรมการรว มภาครัฐและเอกชน เพื่อแกไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ
จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการสะพานสตูล-เปอรแลิส (ตํามะ
ลัง -ปูยู - บูเก็ตปูเต฿ะ) จังหวัดสตูล ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร วัตถุประสงคแเพื่อเปิดจุดผานแดน การทองเที่ยว
การคา การลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
 วันที่ ๑๗ตุลาคม ๒๕๕๗ ผูวาราชการจังหวัดสตูลและรองเลขาธิการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
แหงชาติ พรอมผูเกี่ยวของ ลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบแลวมีความเห็นโดยสรุปวา การกอสรางถนนสะพานสตูล เปอรแลิส (ตํามะลัง- ปูยู-บูเก็ตปูเต฿ะ) เป็นการกอสรางในทะเลเป็นคนละเสนทางกับที่สํานักนโยบายแผนและ
สิ่งแวดลอมเคยไมอนุมัติเนื่องจากเห็นวามีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แตเป็นเสนทางใหมที่ไมผานพื้นที่ปุาชาย
เลน นอกจากนี้ยังเห็นวาเสนทางดังกลาวไมนาจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากเสนทางที่จะกอสราง
ในทางทะเล ซึ่งเป็นทะเลโคลนน้ําตื้นและมีรองน้ําเพียงรองเดียว
ภาพผวจ.สตูลและรองเลขาธิการ สศช. ศึกษาพื้นที่กอสราง
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 วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ การประชุมกรมการจังหวัดระหวางสวนราชการจังหวัดสตูล ไดมีการ
ลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ความรวมมือสนับสนุนโครงการสะพานสตูล - เปอรแลิส ประกอบดวยหัวหนาสวน
ราชการจังหวัดสตูล องคแกรปกครองสวนทองถิ่นและหัวหนาหนวยงานภาคเอกชนจังหวัดสตูล มีเจตนารมณแและ
ความเห็นสอดคลองกัน ในการดําเนินการสนับสนุนผลักดัน โครงการถนนสะพานสตูล-เปอรแลิส (ตํามะลัง- ปูยู- บูเก็ต
ปูเต฿ะ) โดยจะขอใหความรวมมือในทุกรูปแบบ เพื่อใหโครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคแ อันจะนํามาซึ่ง
ประโยชนแโดยรวมของจังหวัดสตูล

ภาพภาครัฐและเอกชนในสตูลลงนาม MOU
 วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีคําสั่งจังหวัดสตูลที่ ๑๘๖๑/๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
ขับเคลื่อนโครงการถนนสะพานสตูล -เปอรแลิส (ตํามะลัง -ปูยู -บูเก็ตปูเต฿ะ) เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูวาราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน รองผูวาราชการจังหวัดสตูล
เป็นรองประธาน และคณะทํางานประกอบดวยหัวหนาสวนราชการจังหวัดสตูล องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
และหัวหนาหนวยงานภาคเอกชนจังหวัดสตูล เป็นคณะทํางาน หัวหนาสํานักงานจังหวัดสตูลเป็นเลขานุการ
มีอํานาจหน าที่สํ ารวจ รวบรวมขอมูล วิเคราะหแ /สั งเคราะหแ สนับสนุนการดําเนินงานของส ว น ราชการที่
เกี่ยวของ
๑. ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อการดําเนินโครงการ
ใหเป็นไปตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายที่กําหนด
๒. เผยแพรขอมูลขาวสารที่จําเป็นและเกี่ยวของใหสาธารณชนไดรับทราบเพื่อสรางการมีสวนรวม
๓. ใหสวนราชการเสนอแตงตั้งคณะทํางานชุดยอยที่เกี่ยวของกับรายละเอียดเฉพาะดานได
๔. ดําเนินงานการอื่นใดตามที่เห็นสมควรเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ไปสูผลสัมฤทธิ์
 วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จากการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการสะพานสตูล -เปอรแ
ลิส(ตํามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต฿ะ) จังหวัดสตูล สรุปความเห็นไดดังนี้
๑. เสนทางสายวังประจัน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล-วังเกลียน รัฐเปอรแลิส ประเทศมาเลเซีย
๒. การกอสรางอุโมงคแเชื่อมระหวางจังหวัดสตูล – รัฐเปอรแลิส ประเทศมาเลเซีย อยูระหวาง
การศึกษาของประเทศไทย แตทราบวาประเทศมาเลเซียคอนขางไมเห็นดวย เนื่องจากตองตัดผานพื้นที่ลุมน้ํา
สําคัญและเขตอนุรักษแปุาของรัฐเปอรแลิส
๓. การกอสรางถนนสะพานสตูล -เปอรแลิส (ตํามะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต฿ะ) บริเวณเสนทางที่จะสราง
ถนนสะพานเป็นเสนทางใหม มีชองลอดรองน้ําเพียงรองเดียว ไมมีผลกระทบตอการเดินเรือแตอยางใด กรณีนี้
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ทางรั ฐ เปอรแลิ สมีความพร อมและจั งหวัดสตูลทุกภาคส ว นสนับสนุนการกอสราง ภาคเอกชนและนักธุรกิจ
ประเทศจีนมีความประสงคแตองการลงทุน สําหรับเสนทางที่จะเดินเรือไปรัฐเปอรแลิสในอดีตเคยเป็นเสนทางโดย
เรือโดยสาร แตปัจจุบันมีเฉพาะเรือขนสงสินค าขนาดเล็กเพียง ๒๒ ลํา ขนาดไมเกิน ๒๕ ตันกรอส น้ําลึกโดย
เฉลี่ยประมาณ ๑ เมตร การพัฒนาใหมีเรือโดยสารจึงเป็นไปไดยาก เนื่องจากตองขุดรองน้ําใหม
 วัน ที่ ๑๖ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จัง หวัด สตูล ไดมี ห นัง สื อถึ งนายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรีวา การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงคมนาคม ปลั ด กระทรวงคมนาคม และเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอใหพิจารณาสนับสนุนโครงการถนนสะพานสตูล -เปอรแ
ลิส (ตํามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต฿ะ)
 วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดสตูลไดมีหนังสื อถึงบริษัท ซีเอชเอฟไทย จํากัด และ
บริ ษัทเอแอนดแเอ็ม อารแ ท คอนสตรั ครแ ชั่ น จํากั ด ให ดําเนิ นการศึ กษาผลกระทบตอสิ่ งแวดล อม พรอมกั บ
ออกแบบแปลน กําหนดรายละเอียดโครงการ
 วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดสตู ลมีหนังสื อถึงกรมอุ ทกศาสตรแ กรมแผนที่ทหาร กรม
สนธิสั ญญาและกฎหมาย กองทัพเรือภาค ๓ และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาใหการสนับสนุน
โครงการถนนสะพานสตูล - เปอรแลิส (ตํามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต฿ะ)
 วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ผูวาราชการจังหวัดไดประชุมรวมกับนายบักกรี บิน ดาโต฿ะอาลี
รอง มุขมนตรีรัฐเปอรแลิส ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนายบักกรีแจงวารัฐบาลกลางประเทศมาเลเซียไม
สนับสนุนโครงการเจาะอุโมงคแเนื่องจากมีปัญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ประกอบกับใชงบประมาณสูงมาก แต
รัฐเปอรแลิสเห็นดวยและสนับสนุนกับโครงการถนนสะพานสตูล-เปอรแลิส (ตํามะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต฿ะ) เนื่องจากไม
กระทบสิ่งแวดลอม และทางเปอรแลิสไดมีการเตรียมการไวบางสวนแลว

ภาพการประชุมรวมกับรัฐเปอรแลิส ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
 วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผูวาราชการจังหวัดสตูล นายเพิ่มศักดิ์ บาน
ใหม เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี นายสุ ร ศั ก ดิ์ เรี ย งเครื อ ผู ต รวจราชการสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีพรอมคณะไดเดินทางไปสํารวจพื้นที่โครงการถนนสะพานสตูล -เปอรแลิส (ตํามะลัง-ปูยู -บูเก็ตปู
เต฿ะ) และรับฟังความคิดเห็นจากเจาหนาที่รัฐเปอรแลิส ประเทศมาเลเซีย
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ภาพผวจ.สตูล เลขานุการรมต.สร และคณะสํารวจพื้นที่

 วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมคณะทํางานสาขาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคมขนสงและพลังงานภายใตแผนเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) ครั้งที่ ๗
ณ โรงแรมอมารีวอเตอรแเกท กทม. โดยมีนางปาริ ชาติ คชรัตนแ ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ทําหนาที่
คณะผูแทนฝุายไทย พรอมคณะผูแทนจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีมติ
เห็ น ชอบในหลั ก การ ให บ รรจุ โ ครงการถนนสะพานสตู ล -เปอรแ ลิ ส (ตํ า มะลั ง -ปู ยู -บู เ ก็ ต ปู เ ต฿ ะ ) ใน
Implementation Blueprint (IB) ปีค.ศ.๒๐๑๒-๒๐๑๖ เป็นโครงการที่ขอเสนอใหบรรจุใหม ซึ่งจะตอง
รายงานผลความกาวหนาในการประชุมระดับ มุขมนตรี และผูวาราชการจังหวัดอยางไมเป็นทางการและ
ทางการ (CMGF Retreat และ CMGF Meeting) ครั้งตอไป
ภาพการประชุมคณะทํางานสาขาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานฯ IMT-GT ครั้งที่ ๗

 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดสตู ลไดมีหนั งสื อถึงกระทรวงคมนาคม รายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อขอความสนับสนุนโครงการถนนสะพานสตูล - เปอรแลิส (ตํามะลัง-ปูย-ู บูเก็ตปูเต฿ะ)
 วั น ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จั ง หวั ด สตู ล ได มี ห นั ง สื อ ถึ ง รองนายกรั ฐ มนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษแสุวรรณ) เพื่อขอความสนับสนุนโครงการถนนสะพาน
สตูล - เปอรแลิส (ตํามะลัง- ปูยู-บูเก็ตปูเต฿ะ)
 วันที่ ๓สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดสตูลไดมีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ขออนุญาตใหผูวาราชการ
จังหวัดสตูลและผูที่เ กี่ยวของของจังหวัดสตูล เขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เพื่อรายงานขอมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
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 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ให
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผูวาราชการจังหวัดสตูล นําเสนอขอมูลการกอสรางถนนสะพานสตูล-เปอรแลิส ณ หอง
ประชุมทาอากาศยานกระบี่ จ.กระบี่

ภาพผูวาราชการจังหวัดสตูลนําเสนอขอมูลถนนสะพานสตูล-เปอรแลิส แกรมว.คมนาคม
 วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผูวาราชการจังหวัดสตูลไดนําเสนอขอมูลสะพานสตูล – เปอรแลิส ให
คณะทํางานศึกษาดานคมนาคมและขนสง เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน หลังจากนั้น ผูวาราชการจังหวัดสตูล
และคณะเดินทางไปสํารวจสถานที่ โดยคณะฯ ไดใหความเห็นวาสมควรมีเอกสารที่เกี่ยวของจากรัฐเปอรแลิสประ
กอบดวย

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ จังหวัดสตูล ไดมีหนังสือขอความอนุเคราะหแไปยังรัฐเปอรแลิส ในการให
ความอนุเคราะหแขอมูลที่เกี่ยวของ
 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ตรวจพื้นที่จังหวัดสตูล
เพื่อศึกษาปัญหาความมั่นคงชายแดน
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 วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2559 จั งหวั ดสตู ล ไดมี ค าสั่ งที่ 947/2559 แต งตั้ งเจ าหน าที่ ศู นยแ
ประสานงานโครงการสะพานสตูล - เปอรแลิสและโครงการสาคัญอื่นๆ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดสตูล (นายสร
เดช สุนทรารชุน) เป็นผูอานวยการศูนยแและมีหัวหนาราชการที่เกี่ยวของเป็นเจาหนาที่ศูนยแฯ ทาหนาที่สารวจ
รวบรวมขอมูลและสนับสนุนการดาเนินงานของสวนราชการที่ เกี่ยวของตลอดจนประสานความรวมมือกับทุก
ภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหการดาเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงคแและเปูาหมายที่
กาหนด
 วันที่ 7 มิถุนายน 2559 จังหวัดสตูล ไดมีการประชุมเจาหนาที่ศูนยแประสานงานโครงการสะพาน
สตูล – เปอรแลิสและโครงการสาคัญอื่ นๆ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อมอบหมายภารกิจหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ติดตามความคืบหนาของโครงการฯ
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสตูล ไดมีการประชุม เจาหนาที่ศูนยแประสานงานโครงการ
สะพานสตูล – เปอรแลิสและโครงการสาคัญอื่นๆ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อมอบหมายภารกิจหนวยงานที่ เกี่ยวของ
และติดตามความคืบหนาของโครงการฯ โดยมีสาระสาคัญ คือ การพิจารณาจัดทา Road Map ประกอบดวย 3
แนวทาง โดยมีมติเห็นชอบใหดาเนินการแบบคูขนาน
 วันที่ 10 ตุลาคม 2559 จังหวัดสตูล ไดมีการประชุมหารือเรื่องโครงการสะพานสตูล-เปอรแลิส (ตา
มะลัง- ปูย-ู บูเก็ตปูเต฿ะ) ติดตามความคืบหนาของโครงการฯ ทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย

 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 จังหวัดสตูล ไดมีการประชุมหารือเรื่องโครงการสะพานสตูล -เปอรแลิส
(ตามะลัง- ปูย-ู บูเก็ตปูเต฿ะ) ติดตามความคืบหนาของโครงการฯ ทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย โดยฝั่งมาเลเซียเสนอให
จังหวัดสตูลเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (Joint Commission for
Bilateral Cooperation : JC) ไทย – มาเลเซีย เพื่อผลักดันโครงการตอไป
 ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2560 จังหวัดสตูลไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตาม
แผนพัฒ นาภาค ตามแนวทางเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนให กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินงบประมาณ 49,000,000 บาท เพื่อศึกษาความเป็นไปไดของโครงการ โดย
อยูระหวางพิจารณางบประมาณจากหนวยงานสวนกลาง
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ข้อเสนอประกอบการพิจารณา ๓ ทางเลือก
 อนุมัติใหภาคเอกชนดําเนินการสํารวจ ออกแบบและกอสราง โดยเอกชนออกงบประมาณ และรัฐบาล
ไทยใหสิทธิประโยชนแ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม
 อนุมัติงบกลางใหกระทรวงคมนาคมศึกษาความเป็นไปไดและสํารวจออกแบบ
 อื่นๆ ตามที่รัฐบาลจะพิจารณาเห็นสมควร
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